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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

العراق :رد الفعل من جنس الفعل

اع�لان رئي��س ال��وزراء العراق��ي عادل
عب��د المه��دي ،أن التحقيق��ات اك��دت
ت��ورط الكي��ان الصهيون��ي بقص��ف
مواق��ع الحش��د الش��عبي ف��ي الع��راق،
أوص��د ب��اب الج��دل والس��جال ،رغ��م
ان مجم��ل المؤش��رات االولي��ة الت��ي
ب��رزت قب��ل اس��ابيع ،اك��دت ان تل ابيب
نف��ذت عمليات القصف على اكثر من
موقع ومكان ،وبمس��اعدة اس��تخباراتية
ولوجيستية من بعض االطراف ،اهمها
الواليات المتحدة االميركية.
ربم��ا كان��ت المعطي��ات المتوف��رة
ل��دى عب��د المه��دي من��ذ وق��ت مبك��ر
كافي��ة لمعرف��ة وتش��خيص هوي��ة
الجه��ة المتورط��ة ،بي��د أن��ه أراد أن
يأخ��ذ األمر مس��اراً مؤسس��اتياً تس��اهم
فيه المفاصل االمنية واالس��تخباراتية
والسياس��ية المعني��ة ،وه��ذا تقدي��ر
صحيح ،النه يمكن أن يفضي الى بلورة
رؤي��ة واضح��ة ومنس��جمة للخط��وات
المطلوبة الحقاً.
وال ش��ك ان��ه ل��م يع��د خافي �اً عل��ى
أي متاب��ع ،طبيع��ة وحقيق��ة األجن��دات
الصهيوني��ة ف��ي الع��راق والمنطق��ة،
واألدوات والوس��ائل واألس��اليب
المس��تخدمة ف��ي ذل��ك ،واألط��راف
الداعمة والمساندة والمشجعة.
ل��م يك��ن قص��ف مق��رات ومواق��ع
الحش��د الش��عبي الحلق��ة األول��ى ف��ي
مسلسل االستهداف والتآمر ،ولن يكون
الحلقة األخي��رة ،فهناك حلقات أخرى
كثي��رة ،بعضه��ا ذو طاب��ع عس��كري-
اس��تخباري ،وبعضه��ا ذو طابع اعالمي،
وبعضها ذو طابع ثقافي-اجتماعي.
ولع��ل جانب �اً كبي��راً من المش��اكل
واألزم��ات والمظاه��ر الس��لبية الت��ي
يحفل بها المش��هد العراق��ي العام منذ

عق��د ونصف من الزمن ،يمثل انعكاس��ا
الجن��دات ومخطط��ات وتدخ�لات
خارجي��ة تح��اك وتوج��ه م��ن عواص��م
دولي��ة واقليمي��ة ،م��ن بينه��ا واش��نطن
و»تل ابيب» والرياض وابو ظبي.
وألن منط��ق الح��ال يقض��ي ب��أن
يك��ون رد الفع��ل من جن��س الفعل ،فإنه
أم��ام لج��وء الكي��ان الصهيون��ي ال��ى
الق��وة العس��كرية المس��لحة لض��رب
واضع��اف نق��اط ومواض��ع ومكام��ن
القوة العراقية ،س��واء الحش��د الشعبي،
أو الجي��ش ،من الطبيع��ي جداً أن يفكر
الع��راق بال��رد عل��ى الكي��ان الصهيون��ي
ب��ذات االدوات ،بعد أن يس��تنفد االدوات
االخ��رى ،او يعم��ل عليه��ا وف��ق س��ياق
مدروس وممنهج.
وبع��د عملي��ات القص��ف الج��وي
الصهيون��ي ،راح البع��ض يطال��ب برف��ع
ش��كوى ض��د «اس��رائيل» بمجل��س
االم��ن الدول��ي ،باالس��تناد ال��ى ميث��اق
االم��م المتح��دة ،وه��ذه المطال��ب وإن
ب��دت طبيعي��ة في االطار الع��ام ،اال أنها
تنطوي على محاذير واشكاليات تتعلق
بالمب��اديء والثواب��ت أكثر من تعلقها
بالواقعيات السياس��ية ،اذ إن رفع شكوى
في المحافل الدولية ضد ذلك الكيان
يعني بصورة او بأخرى اعترافا به ،وهذا
م��ا يتناق��ض تماما مع حقيق��ة اعتباره
كيانا غاصبا ووجودا الشرعيا.
وعل��ى ض��وء ذل��ك ،ف��إن البحث عن
خي��ارات وبدائ��ل أخرى أم��ر ضروري وال
مناص منه.
ال��رد األفض��ل واألنجع عل��ى الكيان
الصهيون��ي ،ه��و باس��تهداف أمن��ه
ومصالح��ه عس��كرياً ،وبم��ا أن الحش��د
الش��عبي يع��د اليوم مؤسس��ة عس��كرية-
امنية رس��مية ،وبم��ا انه يمتلك القدرة

عل��ى ال��رد ،وبم��ا ان��ه كان المس��تهدف
بالدرج��ة االس��اس م��ن قب��ل الكي��ان
الصهيون��ي ،فق��د يضطل��ع ه��و بنفس��ه
بمهم��ة ال��رد ،وف��ق التوقي��ت والس��ياق
ال��ذي تح��دده القي��ادة العام��ة صاحب��ة
القرار.
ولع��ل التج��ارب والوقائ��ع تؤك��د
وتثب��ت ان الكي��ان الصهيون��ي ال يعب��أ
وال يهت��م وال يتأث��ر كثي��راً بالمواق��ف
السياس��ية والدبلوماس��ية ،م��ا دام
يمتل��ك زم��ام األم��ور عل��ى االرض،
ويس��تطيع ف��رض ارادت��ه وتمري��ر
أجنداته.
فف��ي مقاب��ل المس��ارات السياس��ية
والدبلوماسية العقيمة على مدار عقود
من الزمن الستعادة الحق الفلسطيني
والعرب��ي المغتص��ب ،نج��ح ح��زب اهلل
ف��ي لبن��ان بالح��اق الهزيمة العس��كرية
بالكي��ان الصهيون��ي وط��رده م��ن أراض
م��ا كان ل��ه أن يتركه��ا عب��ر خي��ارات
المفاوض��ات ،وبالتال��ي اثب��ت للعالم ان
ذل��ك الكي��ان ال يتع��دى كون��ه «نم��راً
من ورق”.
األم��ر عين��ه يص��دق عل��ى فصائ��ل
وق��وى المقاوم��ة الفلس��طينية ،الت��ي
اختارت مسار العمل العسكري المسلح
ض��د الكي��ان الصهيون��ي ،ف��ي مقاب��ل
م��ن ركن��ت ال��ى ط��اوالت التف��اوض،
لتكتش��ف فيم��ا بع��د انه��ا اخت��ارت
الطريق الخطأ.
وعراقياً ،لن تشغل الكيان الصهيوني
ول��ن تقلق��ه وال تفزع��ه بيان��ات االدان��ة
واالستنكار والتظلم على عدوانه ،وانما
ال��رد المماث��ل الح��ازم والق��وي ه��و م��ا
يكش��ف حقيقته ويوقف��ه عند حده ،وال
شيء سوى ذلك.
عادل الجبوري

إتباع املرجعية شرط لحل األزمة العراقية
بعد س��قوط حكومة البعث في العراق بعام  2003ش��هد
الع��راق تط��ورات كثي��رة ،أدت إل��ى تأجيل تلبي��ة مطالبات
الش��عب ف��ي فت��رة ما بعد ص��دام ،فبعد م��رور  16عاماً على
س��قوط ص��دام تحول��ت الكثير م��ن األمور ومنه��ا :تراكم
مطالب��ات الش��عب ف��ي المج��االت الرفاهي��ة والخدم��ات
إضاف��ة إل��ى الفس��اد ال��ذي اتخذ ش��ك ً
ال حديثاً ف��ي العراق
بع��د س��قوط ص��دام وفي ظ��ل س��يطرة األمريكيي��ن ،وتأثر
المجتم��ع العراق��ي بم��ا يج��ري ف��ي ال��دول المج��اورة ل��ه،
واألج��واء السياس��ية المفتوح��ة إل��ى ح��د م��ا ف��ي الع��راق
نتيج��ة ظه��ور قن��وات فضائية كثي��رة والتنافس الش��ديد
بي��ن األح��زاب والتي��ارات
السياس��ية؛ أق��ول تحول��ت
إل��ى عوامل ت��ؤدي بين فينة
وأخ��رى إل��ى ظه��ور بع��ض
االحتجاج��ات في المجتمع
العراقي المتسم بالتعددية،
ومنه��ا م��ا ظه��ر ف��ي األي��ام
المنصرمة في بعض المدن
العراقية.
الت��ي
الش��عارات
المحتج��ون
أطلقه��ا
ف��ي االحتجاج��ات الت��ي
ش��هدها العراق في األس��بوع
الماض��ي ،ت��دل عل��ى مطالباته��م م��ن الحكوم��ة لح��ل
المش��اكل التي يعان��ون منها ،إذ اس��تجابت الحكومة لها
معتب��رة إياه��ا بالمطالب��ات الصحيح��ة الت��ي يج��ب حلها
ف��ي أس��رع وقت ،كما ق��ام البرلمان بدراس��ة األم��ر واتخذ
خط��وات لحلحلته��ا .علين��ا أن نع��رف بأن��ه ال يمكن حلها
ف��ي فت��رة قصيرة ،لكنه نظراً إلى اإلج��راءات التي اتخذها
كل من المرجعية والحكام والبرلمان ورئيس الجمهورية
في العراق سنشهد حلها في الفترة القريبة.
عن��د النظ��ر إلى األحداث التي ش��هدها العراق ال يجب
تجاهل القضايا الخاصة بالسياسة الخارجية فيها ،فزيارة
رئي��س ال��وزراء إل��ى الصين والزي��ارة المرتقبة لمس��ؤولين
ف��ي الحكوم��ة الروس��ية إلى بغ��داد بغية إج��راء مفاوضات

لبيع األسلحة ،تعد من القضايا التي تدل على أن حكومة
عادل عبد المهدي تس��ير نحو تبني سياس��ة ش��املة خالفاً
لما تريده اإلدارة األمريكية ،إضافة إلى هذا فأن الحكومة
العراقي��ة قام��ت بالتندي��د باس��تهداف الكي��ان الصهيون��ي
لقواع��د الحش��د الش��عبي وق��د ترف��ع ش��كوى للمنظم��ات
الدولي��ة ،وااله��م م��ن كل تل��ك القضايا ،تح��ل بعد أيام
مراس��م األربعي��ن ه��ذه المناس��بة العظيم��ة والعالمي��ة
وخاص��ة وأنها ت��دل على عمق العالق��ة اإليرانية العراقية،
له��ذا يمك��ن الق��ول ب��أن التدخ��ل األجنب��ي ل��ه تأثي��ره ف��ي
ظه��ور األح��داث األخي��رة في العراق ،كم��ا تؤيد التغطية
اإلعالمي��ة لألح��داث عل��ى
ي��د اإلع�لام التاب��ع ألمريكا
كقن��اة الح��رة واله��دف
الس��عودية ،نظري��ة التدخل
األجنب��ي ف��ي االحتجاجات
العراقي��ة .فمواجه��ة مث��ل
ه��ذه التحديات والمؤامرات
بحاج��ة إل��ى تحل��ي كل
أطي��اف الش��عب العراق��ي
بالذكاء.
ه��ذا وتع��رف التي��ارات
السياس��ية
واألح��زاب
العراقي��ة جي��داً ب��أن ه��ذه
الفترة ليس��ت بفترة إب��راز الخالفات والتناف��س الداخلي،
ذلك أنه إذا ما حدثت في العراق مشكلة ما فإنها تصيب
الجمي��ع ،وال تس��تثني أح��داً ،إنن��ي أرى بأن��ه وبالرغ��م م��ن
المن��اورات السياس��ية لبع��ض الق��ادة والتيارات السياس��ية
ف��ي األي��ام األخيرة يعرف الجميع بأنه عليهم الس��ير نحو
احتواء هذه القضايا بالتعاون وتوحيد اآلراء.
عل��ى ه��ذا أرى ب��أن الع��راق يتج��ه نح��و احت��واء
االضطرابات شريطة عدم الخروج من دائرة حكمة مراجع
التقليد وتبعيتهم ،كما س��تقام مراس��م األربعين في هذا
الع��ام أكثر جال ً
ال وروع ًة وتبقى خالدة في األذهان أكثر
من أي زمن مضى.
حسن دانايي فر

محور املقاومة واملصاعب االقتصادية
تواج��ه ق��وى المقاومة ودول المواجه��ة والتحرر في المنطقة اعنف حصار
اقتص��ادي ف��ي زمن ركود وش��ح ش��املين وتنعك��س المعاناة بظروف ش��ديدة
القس��وة يعيش��ها الن��اس ف��ي إي��ران وس��ورية والع��راق ولبن��ان واليم��ن واألم��ر
يس��تدعي وقف��ة ح��ول س��بل المجابه��ة الت��ي اليكف��ي فيه��ا خط��اب المؤامرة
االس��تعمارية الصهيوني��ة ال��ذي يرب��ط ع��ن حق جمي��ع المش��اكل بالحصار
والضغ��وط والعقوب��ات وال بن��داءات الصم��ود والصب��ر التي تعول على جس��ور
الثق��ة بي��ن القي��ادات االس��تقاللية الصلبة والجمه��ور الذي لم يبخل بش��يء
في زمن المعارك الصعبة والقاسية وبذل التضحيات بال حساب وما يزال.
أوال ينبغ��ي االعت��راف ب��ان مح��ور المقاومة اهمل طويال مل��ف العمل على
بن��اء كتل��ة اقتصادي��ة إقليمية متش��ابكة تمثل بداهة البناء األساس��ي الذي
يحتض��ن ويرس��خ جبهت��ه السياس��ية والعس��كرية المتكامل��ة الت��ي حقق��ت
إنجازات كبيرة فالتكامل االقتصادي بين بلدان المحور يكس��بها مزيدا من
القوة والمناعة ويعزز مس��تلزمات الصمود الش��عبي وقد كان من المفاجآت
غير السعيدة ان نكتشف مثال ان العالقة االقتصادية السورية اإليرانية ظلت
محدودة طوال أربعة عقود من الشراكة االستراتيجية الحاسمة التي غيرت
وجه المنطقة.
ثاني��ا يمك��ن للعالق��ات والش��راكات الضخم��ة ان تتط��ور بس��رعة قياس��ية
ف��ي م��ا بي��ن س��ورية وإيران حي��ث تنفتح آف��اق التع��اون والش��راكة في جميع
القطاع��ات دون قي��د أوش��رط وه��ذا م��ا يفت��رض ان يعط��ى عناي��ة خاصة من
حكومت��ي البلدي��ن الش��قيقين وه��و س��يكون حاف��زا لس��ائر اط��راف المح��ور
بتقدي��م نم��اذج التكام��ل المثمر وعائدات��ه الوفيرة ومكتس��باته المتنوعة في
ش��تى مجاالت النش��اط االقتص��ادي بتكامل المزايا والق��درات وهذا ما يجب
اقتران��ه بش��راكة مباش��رة وقوي��ة م��ع حكوم��ة صنع��اء المقاوم��ة الت��ي تق��ود
معركة استقالل اليمن وتحرره.
ثالثا في لبنان والعراق حيث مساكنة المحورين داخل السلطة السياسية
الب��د م��ن كس��ر الفيت��و األميرك��ي ف��ي البلدي��ن عل��ى تطوي��ر الش��راكات
االقتصادي��ة م��ع س��ورية وإي��ران وس��ائر أقط��اب الحل��ف العالم��ي المناه��ض
للهيمن��ة وخصوص��ا الصي��ن وروس��يا وحيث تتواف��ر حوافز مالي��ة واقتصادية
واستثمارية هائلة السيما في مبادرة الحزام والطريق الصينية ويمكن اقتراح
الدع��وة إل��ى ت��وازن الش��راكات العراقي��ة واللبناني��ة عالمي��ا وإقليميا ورفض
االنعزال عن الدول الش��قيقة والصديقة التي س��اهمت في جهود البلدين في
مقاتلة غزوة التكفير التي دعمتها حكومات غربية وإقليمية معروفة وكادت
تغرق لبنان كما العراق في طواحين الدماء والخراب.
رابعا يفترض بسائر اطراف المحور حكومات واحزابا التوجه للقيام باوسع
حمل��ة سياس��ية وش��عبية ض��د الظواهر اللصوصية التي تس��هم في اس��تنزاف
الق��درات واإلمكان��ات وف��ي فت��ح الثغ��رات السياس��ية واإلعالمي��ة للتدخ�لات

المعادية المتسترة بمحاربة الفساد عبر التحريض ضد الخيارات والمواقف
التحررية المبدئية الرافضة للهيمنة االستعمارية والداعمة لخيار المقاومة
ولقضية فلسطين التي ما تزال مركز الصراع والفرز على مستوى المنطقة
بجمي��ع بلدانه��ا وتقدي��م اولوي��ة التحرر م��ن الهيمنة والوصاي��ة األميركية
وضرب مرتكزاتها المادية والسياسية في أي تطلع للبناء الوطني االستقاللي
من قلب التكتل اإلقليمي والشراكات العابرة للحدود.
خامس��ا م��ن الخط��أ الجس��يم إيه��ام جمه��ور المح��ور ف��ي جمي��ع البل��دان
ب��أن النص��ر الحاس��م قيد التحق��ق وتصوير األم��ور على غي��ر حقيقتها حتى
اليتص��رف الن��اس بتوق��ع الرخ��اء الموع��ود والمكاس��ب الت��ي تكاف��ىء الصبر
والصم��ود بنتيج��ة انتص��ار م��ازال انتزاع��ه يس��تدعي ف��ي الواق��ع سلس��لة من
المع��ارك المقبل��ة والتضحي��ات الت��ي الب��د منه��ا والمتاع��ب االقتصادي��ة
والمعيش��ية الت��ي يفت��رض االس��تعداد لتحمله��ا ومواجهته��ا ولذل��ك ثم��ة
حاجة واقعية لمكاشفة الجمهور بالحقائق والوقائع بدال من نفخ اإلنجازات
المهمة لمس��يرة الدفاع والتحرر واس��تعجال إعالن االنتصار الذي نلمسه في
بع��ض الح��وارات والكتاب��ات المس��تعجلة فالخط��ب االنتصاري��ة المتس��رعة
تنط��وي عل��ى خ��داع وتب��ذر الخيب��ة الالحقة في نف��وس الناس عند انكش��اف
خطئه��ا وال يعن��ي ذل��ك ب��اي ش��كل أي تقلي��ل م��ن قيم��ة م��ا تحق��ق بفض��ل
الصمود الشعبي واستراتيجيات الدفاع التي تبنتها سائر أطراف المحور في
ساحات عملها.
غالب قنديل

تركيا وتكرار االخطاء العدوانية في سوريا
ق��ادت تركي �ا ف��ي االي��ام األول��ى للح��رب الكوني��ة
الع��دوان عل��ى س��ورية ميداني �اً تح��ت توجي��ه واش��راف
مباش��ر م��نامي��ركا وظن��ت أنه��ا ستس��قط س��ورية ف��ي
غض��ون ش��هرين او ثالث��ة عل��ى األكث��ر .لك��ن المي��دان
الس��وري س��فه األح�لام التركي��ة وحقق م��ن اإلنجازات
العس��كرية الميدانية ما فرض على أردوغان أن يُخفض
م��ن س��قف أحالمه في س��ورية الى الح��د الذي حصرها
مؤخ��راً بإقام��ة منطق��ة نف��وذ ترك��ي يس��ميها منطق��ة
آمنة يسكن فيها  4ماليين سوري من المؤيدين له وفقاً
لظ ّن��ه م��ا يمكنه من امت�لاك قدرة التأثير والمش��اركة
ف��ي النظام السياس��ي في دمش��ق بعد مراجعةالدس��تور
الذي س��تراجعه اللجنة الدستورية التي شكلت مؤخراً.
لك��ن طم��وح أردوغ��ان األخي��ر يصط��دم بأرب��ع عقب��ات
تتف��اوت ف��ي تأثيره��ا وتعرق��ل تحقيق أهداف��ه حيث انه
يواج��ه :أو ًال :وقب��ل أي ش��يء الرف��ض الس��وري ألي فعل
او تدبي��ر يم��س بوح��دة األراض��ي الس��ورية وبالس��يادة
الس��ورية ،ويعلم أردوغان ان هذا الرفض س��يترجم فع ًال
ميداني �اً عندم��ا تقض��ي الحاج��ة ويح��ل أوان المواجهة
وفق �اً لج��دول األولوي��ات الس��ورية ف��ي إط��ار الح��رب
الدفاعي��ة الت��ي تنفذها س��ورية بنجاح م��ع حلفائها في
محورالمقاوم ة وروسيا.
ثاني �اً :رف��ضمنظوم � ة اس��تانة الت��ي تجم��ع تركيا
ال��ى روس��يا وإي��را ن وال ت��ي تع م��ل تح ��ت عن��وان وح��دة
س��ورية وس��يادتها وقراره��ا المس��تقل وه��ي ترف��ض أي
دور لإلره��اب واإلرهابيي��ن في صياغة مس��تقبل س��ورية،
كم��ا ورف��ض أي وج��ود أجنب��ي عل��ى األراضي الس��ورية
دون قب��ول وموافق��ة م��نالحكوم��ة الس��وري ة وال يخفف
م��ن ه��ذا الرفض ادعاء أردوغان أن عمله س��يكون خدمة
لوح��دة األراضي الس��ورية .ثالثاً :الصعوب��ات الميدانية
الناجم��ة عن رف��ضاالكرا د الحالمين بكيان انفصالي
فيالش��ما ل الس��وري واس��تعدادهم للقتال لمنع تركيا
م��ن الس��يطرة على معظ��م المنطقة الت��ي يحلمون بأن
تكون دويلة لهم.
ورغ��م ان ه��ذا االم��ر الرف��ض الك��ردي لي��س أم��راً
حاس��ماً ي من��ع تحقي��ق االت��راك م��ن هدفه��م اال ان��ه
يجع��ل م��ن العملي��ة التركي��ة عملي��ة صعب��ة محفوفة
بالمخاط��ر وغي��ر مضمون��ة النتائ��ج خاص��ة إذا كان
م��ن ش��أن العرقل��ة الكردي��ة ان تطي��ل التنفي��ذ وتوق��ع
الخس��ائر ف��ي صف��وف األت��راك وتف��رض تدخ��ل أي��ادي
خارجي��ة فيه��ا .رابع �اً :المراوغة األميركي��ة والتحفظ
األوروب��ي .ف أمي��ركا الت��ي تنش��ر بضع��ة آالف م��ن
جنوده��ا ف��ي المنطقة وتقيم قواعد عس��كرية فيها برية
وجوي��ة تأم��ل ب��أن تبقياألكرا د في قبضتها للس��يطرة
علىالثروة النفطي ة الس��ورية ولمنع العودة الى س��ورية
الموح��دة وتمن��ع الح��ل السياس��ي ال بل وتعم��ل إلطالة
ام��د الصراع وفقاً الس��تراتيجيتها المعلنة ،ولذلك قد
ال تواف��ق امي��ركا ف��ي العم��ق عل��ى المطل��ب الترك��ي
بإقام��ة منط ق��ة آمن��ة بعم��ق  40كل��م وبجبه��ة 460
كل��م ،لكنه��ا ال تبدي الرف��ض القاط��ع للعملية بحيث
يغضب تركيا ،امااالتحاد األوروب ي فقد كان صريحاً

بتحفظ��ه ال ب��ل تحذي��ره من ه��ذه العملي��ة .وبمقتضى ال ب��ل انه��ا ستنس��حب م��ن كام��ل الح��دود م��ع تركيا
ه��ذه الرمادي��ة أو الزئبقي��ة دخل��ت امي��ركا م��ع تركيا ال��ى الداخ��ل ما وضع قس��د ف��ي موضع صعب وأش��عرها
ف��ي اتف��اق إنش��اء المنطق��ة اآلمن��ة .واعتم��دت في نص ب��أن امي��ركا طعنتها في الظهر على ح��د قول قيادتها،
االتف��اق عب��ارات ملتبس��ة مكنتها من تهدئ��ة تركيا في فه��ل ه��ذا صحي��ح؟ ف��ي البدء ،ال ب��د م��ن التذكير بان
غرف��ة التف��اوض والصياغ��ة ث��م تراجعت أثن��اء التنفيذ امي��ركا معت��ادة على التخلي عن أدواته��ا ،وكان خطأ
ال��ى الح��د ال��ذي أف��رغ االتف��اق م��ن محت��واه وكان��ت جس��يماً ارتكب��ه االك��راد عندم��ا ظنوا ب��ان اميركا قد
الدوريات المش��تركة التركية األميركية في س��ورية تفضله��م على تركيا عند تنازع المصالح ،وان أردوغان
مثيرة للس��خرية من الناحية العمالنية والميدانية الى ما كان ليقدم على عملية عس��كرية في منطقة ينتش��ر
الح��د ال��ذي أفهم أردوغان ب��ان االتفاق لن ينتج منطقة فيها االميركيون دون ان يضمن الموافقة األميركية.
ب بأن «اميركا ال
وها هو يزعم بعد اتصال معترام 
أمني��ة كم��ا يحلم .ه��ذه الخالصة وضع��ت أردوغان في
مأزق ،تفاقم نتيجة أمرين آخرين :األول داخلي ويتصل تمانع عم ًال عس��كرياً تركي �اً ضد المقاتلين االكراد»،
بالوض��ع ف��ي حزبهح��زب العدال��ة والتنمي ة وم��ا يعانيه لك��ن رغم كل ذلك فان��ي ال أعتقد أن اميركا انقلبت
من تش��رذم وانش��طار وتراجع في الشعبية الى حد تلقي على اس��تراتيجيتها في س��ورية رأس �اً على عقب وتخلت
الصفع��ات القاس��ية ف��ياالنتخاب��ات البلدي �ة األخي��رة دفع��ة واح��دة ع��ن الورق��ة الكردي��ة وأنه��ا بص��دد تس��ليم
والت��ي كان��ت بلدي��ة إس��طنبول وجعله��ا ل��ه ،والثان��ي منطق��ة ش��رقي الف��رات كلياً الى تركي��ا ،فاألكراد ال
خارج��ي يتص��ل بمنظوم��ة اس��تانة والتزام��ات أردوغ��ان زال��وا يوفرون ألميركا غط��اء ومصلحة تفرض بقاءها
حياله��ا في ادل��ب وموجباته بمقتضى مقررات سوتش��ي معه��م بق��در مح��دد ولفت��رة تلزمه��ا لترتي��ب وضعه��ا
وتفكيك المؤقت في س��ورية م��ن دون ان تتضرر عالقتها بتركيا

واس��تانة ذات الصلة بقواعد خفض التصعيد
الجماع��ات اإلرهابي � ة وعل��ى رأس��هاجبهة النص��رة .لكل خ�لال تل��ك لفت��رة .ام��ا األس��اس ف��ي مواجه��ة الخطة
ذل��ك رأى أردوغ��ان ان اللجوء الى العمل العس��كري من التركي��ة فهو موقف س��ورية التي هي ومحور المقاومة
جانب واحد في ش��مال ش��رقي سورية س��يعزز موقعه في وروس��يا ليس��وا في موقع القبول بعمل عس��كري تركي
الداخل ويظهر قوته ومصداقيته وحرصه على معالجة منفرد دون تنسيق مع دمشق.
االخط��ار االس��تراتيجية عن��د الح��دود الجنوبية ،كما
عم��ل م��ن ش��أنه ان يقي��م س��يطرة عس��كرية تركية
ويع��زز موقع��ه ف��ي اط��ار منظوم��ة اس��تانة الت��ي س��يبرر على ارض س��ورية بمس��احة تعادل تقريباً مساحةلبنان
امامه��ا ع��دم تنفي��ذ التزامات��ه ف��ي إدل��ب بانش��غاله ف��ي  ،ال ب��ل إن س��ورية وإي��ران وروس��يا جميع��ا ينتظرون من
ش��رقيالف��را ت لمعالج��ة الحال��ة االنفصالي��ة الكردي��ة تركي��ا تنفي��ذ التزاماته��ا ف��ي إدل��ب وف��ق مخرج��ات
وف��ي ه��ذا خدم��ة أله� � د اف المنظوم��ة المتمثل��ة سوتش��ي واس��تانة وه��ي التزامات ال يتقدم عليها ش��يء
بالمحافظ��ة عل ��ى وح��دة األرا ض��ي الس��ورية ،وه��و م��ا وأن إش��غال تركي��ا نفس��ها بم��ا ل��م تك ّل��ف ب��ه ليس من
يكس��به أوراق �اً تلزم��ه ف��ي المس��ألة الس��ورية ويقربه من ش��انه ان يحج��ب تل��ك االلتزام��ات ،بل س��تجد تركيا
الح��د او الص��ورة األخي��رة من أهدافه فيه��ا كما تقدم ،ان الجي��ش العرب��ي الس��وري س��يتابع عمل��ه العس��كري
لكل ذلك اعلن أردوغان أنه قرر انشاء المنطقة األمنية ويس��حب م��ن يده��ا ورق��ة إدل��ب كم��ا فع��ل ف��يخ��ان
منف��رداً ،وأن��ه ل��ن ينتظ��ر امي��ركا وانه ل��ن يتوقف عند ش��يخون وتك��ون تركي��ا ق��د خس��رت ورق��ة إدل��ب ول��م
الصعوب��ات الميداني��ة الت��ي ق��د ينتجه��ا األك��راد ول��م ترب��ح ورق��ة ش��رقي الف��رات بش��كل مس��تقر .ل��كل ذل��ك
يش��ر ال��ى الموقف الس��وري اإليران��ي الرافض ألي عمل ن��رى أن العملي��ة العس��كرية الت��ي تتحض��ر له��ا تركيا
عس��كري عل��ى األراضي الس��ورية دون موافق��ة الحكومة ش��مالي الفرات س��تكون من طبيعة العملي��ات المبتورة
الس��ورية .و في المقابل حذرت قس��د من انها س��تخوض العقيم��ة الت��ي ل��ن تحق��ق أهدافه��ا ،وبالتالي ل��ن تنتج
حرباً ش��املة على الحدود مع تركيا اذا نفذت األخيرة االث��ر السياس��ي ال��ذي تع��ول تركي��ا علي��ه ول��ن تعالج
تهديده��ا .ويب��دو ان قس��د كان��ت مطمئن��ة للموق��ف م��أزق أردوغ��ان ال ب��ل انه��ا س��تفاقمه لم��ا ستتس��بب ب��ه
األميرك��ي حياله��ا ،لكنه��ا صدمت بق��رار أقدمت عليه م��ن خس��ائر عس��كرية وف��ي صف��وف المدنيي��ن كم��ا
امي��ركا وب��دون إبالغه��ا دون إب�لاغ قس��د تمثل بس��حب حذرتاألمم المتحدة ،فضال عن التداعيات السياسية
نق��اط المراقب��ة األميركي��ة الحدودي��ة بي��ن س��ورية الخارجي��ة خاصة مع إيران وس��ورية .وعل��ى أردوغان ان
وتركي��ا ف��يت��ل أبي � 
ض وراس العي��ن ،ف��ي تدبي��ر أوحى يعل��م ان الطري��ق الصحي��ح لتحقي��ق مصال��ح تركي��ا
لتركي��ا بأنه��ا ل��ن تصط��دم بمواج ه��ة أميركي��ة ف��ي وجيرانه��ا ال يك��ون بع��دوان إضا ف��ي عل��ى س��ورية ،ب��ل
ح��ال تحرك��ت ميداني �اً ،وأوح��ى لقس��د ان امي��ركا يتمث��ل بالعم��ل المش��ترك م��ع مظل��ة اس��تانة الثالثية
تخل��ي المي��دان لتس��هيل حرك��ةالق��وات التركية وان وتنفي��ذ الق��رارات المتعلق��ة بإدل��ب أو ًال ث��م التو ج��ه
الق��وات األميركي � ة ل��م ت��ف بالتزاماتها حيال «قس��د» لمعالج��ة الحال��ة االنفصالي��ة ش��رقي الف��رات .وكل
وس��حبت وحداته��ا م��ن المناط��ق الحدودية م��ع تركيا س��لوك ترك��ي خارج هذا الس��ياق س��يكون خط �اً وهدراً
« ما اشعر «قسد» بالخيبة والشعور بأن تخلي اميركا للوق��ت وللجه��د ومنتج �اً لفش��ل جديد يلح��ق بالئحة
عنه��ا يقت��رب ،خاصة بعد أن أبلغت اميركا قس��د بأنها العمليات التركية الفاشلة منذ 9سنوات.
ل��ن تقوم بالدفاع عنها وانها لن تقاتلالجيش التركي
العميد امين حطيط

