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حوار �سعودي مع «�أن�صار اهلل»
} حميدي العبدالله
قلت وك��ال��ة «ب��ل��وم ب���ورغ» ع��ن ول��ي ول��ي عهد المملكة العربية
السعودية محمد ب��ن سلمان قوله إنّ ال��ح��رب اليمنية تقترب من
نهايتها ،وإنّ وفدا ً من حركة أنصار الله موجود في الرياض.
ولكن مسؤوالً في حركة أنصار الله نفى وجود وفد من الحركة
في الرياض .وبمعزل عن صحة أو عدم صحة وجود وفد من حركة
أنصار الله في الرياض ،إال أنه ال يمكن تجاهل اإلعالن الصادر عن
قيادات رفيعة في حكومة المملكة العربية السعودية ،بوزن محمد
بن سلمان ال��ذي يعتبر المهندس الرئيسي للحرب اليمنية ،فهذا
اإلعالن يأتي بعد أسابيع قليلة على اتفاق مبرم بين حركة أنصار
الله والمملكة العربية السعودية ت ّم بموجبه تبادل لألسرى ووقف
األعمال العسكرية على الحدود بين اليمن والسعودية ،وقد صمد
وق��ف إط�لاق النار حتى وإنْ كانت هناك بعض ال��خ��روق��ات ،ومن
أبرزها هجوم الجيش السعودي الستعادة مدينة الربوعة.
في هذا السياق يمكن أخذ تصريحات بن سلمان عل محمل الجدّ،
حتى وإنْ كانت ثمة اعتبارات وحسابات سياسية تدفع حركة أنصار
الله إلص��دار نفي لما ج��اء لجهة الحفاظ على التحالف القائم بين
أنصار الله وبين أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
لكن األمر الها ّم في تصريحات بن سلمان ليس كشف النقاب عن
وجود وفد من حركة أنصار الله في الرياض مع ما ينطوي عليه هذا
الخبر من دالالت ،بل إعالنه أنّ الحرب اليمنية تدخل نهايتها ،فهل
هذا التقدير مج ّرد حملة عالقات عامة ،أم أنه يعبّر عن وجهة األحداث
في الفترة المقبلة؟
من الواضح أنه يعبّر عن وجهة األحداث في الفترة المقبلة ،وذلك
ف��ي ظ�� ّل استقرار العمليات العسكرية وع��دم ال��ق��درة على تحقيق
نصر حاسم من قبل كال الطرفين المتحاربين ،وعندما يتع ّذر على
أي ط��رف حسم ال��ص��راع لمصلحته يجنح إل��ى البحث ع��ن حلول
ّ
وتسويات ،واليوم الطرفان المتحاربان عاجزان عن الحسم ،إضاف ًة
إل��ى ذل��ك ،إنّ خطر تنظيم «القاعدة» ب��ات يهدّد المناطق التي ت ّمت
السيطرة عليها من قبل قوات «التحالف العربي» بقيادة السعودية،
وواض��ح أنّ التطورات في ه��ذه المناطق ال تبشر بالخير بالنسبة
للمملكة العربية السعودية التي تقود الحرب على اليمن ،ناهيك عن
الصراعات الدائمة والمتجدّدة داخل فريق الرئيس عبد ربه منصور
ه��ادي ،وك��ان آخرها ق��رار ع��زل نائبه ورئيس وزرائ���ه واستبداله
بمسؤوليْن آخر ْين.
م��ا ت��ق��دّم يؤكد أنّ ال��ح��رب اليمنية ،فعالً ه��ي ف��ي نهايتها لجهة
المعارك الدائرة بين حركة أنصار الله وأنصار الرئيس علي عبدالله
صالح من جهة ،وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة
أخرى ،ولكن األزمة اليمنية قائمة ومستم ّرة بعد تصاعد دور القاعدة
الذي بات يمثل تحديا ً جديدا ً للجميع.

�أزمة ال�صحافة
ـ يجري الحديث كثيرا ً عن تع ّرض صحف لبنانية لخطر اإلقفال ،والسبب
يعود إلى تح ّوالت ثالثة ...أولها انّ سوق اإلعالن صار للتفزيونات ،وثانيها
أنّ سوق البيع لم يعد مجديا ً في زمن األنترنت ،وثالثها أن التدفقات المالية
السياسية تتضاءل باستمرار في زمن أزمة الخليج السياسية المرهقة سياسيا ً
لمن يتبعها وشحيحة ماليا ً لمن يعتمد عليها.
ـ الصحافة اللبنانية منبر عربي ومعلم من معالم حضور الحريات وشراكة
الرأي العام في السياسة ،وال تزال تمثل رغم أزمة الثقافة والمثقفين نوعا ً من
الضمير الجمعي العابر للطوائف إلقامة نسبة توازن مع السلطات.
ـ الدولة معنية بالمساعدة رغم الوضع المالي السيّئ ،معلوم بأن تستبدل
العطاءات بمجموعة من اإلعفاءات من رسوم على استيراد الورق وإعفاء موظفي
الصحف من رسوم الضمان اإلجتماعي والمطابع من نسبة من فواتير الكهرباء
والصحافيين من نسبة من بدل الخدمات الهاتفية وتحسين ش��روط نشر
اإلعالنات الملزمة للمصارف والشركات والعقارات والمناقصات ومنح الصحف
امتيازات مجانية لتوزيع خدمات إعالمية وإعالنية على الهاتف الخليوي
وسواها.
ـ السؤال ألصحاب الصحف طالما هي مؤسسات شأن عام لماذا ال تطرح
لالكتتاب الشعبي الذي أنقذ صحفا ً عالمية كبرى؟

التعليق السياسي

الأ�سد ...ومعركة «داع�ش» الأخيرة
} د .خيام الزعبي
رغم شدة المعارك التى تخوضها سورية هذه األيام ض ّد داعش وعناصره
اإلرهابية وضغوط الفترة التى قد يستغرقها الحسم العسكري في هذه
المواجهات المفتوحة إلعتبارات عديدة ،منها دعم الدول الغربية ومساندتها
لداعش ومواقفها المناوئة لإلرهاب ،رغم ذلك فإنّ الرئيس األسد بدا واثقا ً بأنّ
بالده قادرة على كسب هذه المعركة وتحقيق االنتصار على عناصر اإلرهاب
والتطرف التى قال إنها من توافدت على سورية من مختلف بلدان العالم،
مؤكدا ً على أنّ أكبر خطر تتع ّرض له سورية هو تنظيم «القاعدة» ،خصوصا ً
بعد أن اتجه هذا التنظيم الى تغيير استراتيجيته وتصعيد عملياته عن طريق
االغتياالت والتفجيرات المفخخة.
فعلى وقع أصداء نجاح الجيش السوري بدعم جوي روسي فى تحرير مدينة
تدمر من قبضة تنظيم داعش ،فقد أعلن الرئيس االسد أنّ الخطوة المقبلة هى
تحرير دير الزور والرقة معقلي التنظيم الرئيسيّين فى سورية ،وسط أحاديث
عن تنسيق عسكرى «روسي -أميريكي» لدعم العمليات ،فالذي حدث في تدمر،
يمثل تح ّوال ً استراتيجيا ً كبيرا ً في المنطقة ،ولعلي ال أبالغ ،إذ أقول إنّ تحرير هذه
المدينة ،سيتح ّول إلى لحظة نؤ ّرخ بها التح ّوالت في المنطقة ،فاإلرهاب الذي
زحف من مختلف المناطق السورية ،هذا التمدّد «الداعشي» ،ستكون مدينة
الرقة نقطة النهاية بالنسبة له ،ألسباب عدة منها ،صور القتلى من الدواعش
وهي مكدّسة على العربات أو في المستشفيات ،وص��ور المعتقلين منهم،
باإلضافة الى فرار قادتهم الى المناطق األخرى ،في إطار ذلك يمكن استخالص
أمرين في غاية األهمية من العملية ،أولهما ،أنّ المناطق التي كان من الصعب
على الجيش السوري الدخول فيها والمواجهة المباشرة واالكتفاء بضربات
الطيران ،أصبحت لديه القدرة على الدخول والمواجهة ما يعني سيطرته القوية
على التنظيم وضعف «داعش» ،واألمر الثاني هو تغيّر استراتيجية الجيش
واعتماده على الكمائن المتح ّركة خاصة التي يت ّم وضعها في المناطق التي ت ّم
تحريرها والسيطرة عليها ،ما يعني نقاط قوة جديدة في مواجهة التنظيمات
اإلرهابية والقوى المتطرفة في مختلف المناطق السورية.
في ذات السياق يمكن القول إنّ داعش ستنتهي بمعركة قريبة في مدينة
الرقة ،خاصة بعد أن حسم الجيش السوري معركة مدينة تدمر والمناطق
المجاورة ذات األهمية االستراتيجية ،ليس لرمزيتها التاريخية فقط ،وانما
لكونها مركز البادية السورية ،أه ّم معاقل داعش ،فالجيش السوري يتقدّم شرقا ً
إلى دير الزور ،لقطع إمدادات داعش في الرقة ،والقضاء على أه ّم تج ّمعاته،
والتي تتيح للجيش السوري السيطرة على مجمل مساحة البادية التى تشكل
ثلث األراضي السورية ،ومن ثم االلتفاف تجاه إدلب الواقعة بين حلب والحدود
التركية ،ليعلن االنتصار الكامل على اإلرهاب وإنهاء مخطط إنشاء دولة داعش
في المنطقة ،بعد ان فقد مساحات واسعة من األرض كان يسيطر عليها ،وهذه
األماكن تحتوي على موارد نفطية هائلة ،إضافة الى الموارد األخرى ،بعد ان ت ّم
قطع اإلمدادات بين العراق وسورية وبين سورية وتركيا وتشديد الحصار عليه
من قبل الجيش السوري ،فهو يعاني اآلن من حصار خانق وقلة موارد وقطع
طرق اإلمدادات العسكرية والنفطية.
إنّ معارك داعش األخيرة وإصراره على فتح جبهات كثيرة وواسعة في وقت
واحد ،دليل واضح على أنّ داعش يخسر معاركه كما خسر موارده ،وأنّ بقاءه
في المدن هو مسألة وقت ال أكثر ،وبالتالي أرى انّ معركة الرقة هي بيضة القبان
التي ستق ّرر مصير داعش في سورية والمنطقة بأكملها ،ألنها معركة مصيرية
لإلقليم ،وهي االستراتيجية التي أعلنها مؤخرا ً الرئيس األسد ،لذلك فإنّ اقتحام
الرقة من عدة محاور بعد تطويق المدينة ألشهر مضت ،يع ّد إنجازا ً كبيرا ً
للجيش السوري وحلفائه ،لذلك فإنّ الذي يدور على االرض يجعلني متاكدا ً أنّ
حسم المعركة لم يعد إال مسألة وقت ليس أكثر...
وأختم بالقول إنّ مشروع اإلرهاب سيسقط ال محالة فيما ستبقى أوطاننا
صامدة رغم التآمر على سورية ،وستبقى سورية صخرة تنكسر فيها وعليها
ك ّل أحالم الغزاة....
Khaym1979@yahoo.com
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ما بعد تدمر ـ القريتين ...انهيار «داع�ش»!
} محمد ح .الحاج
التنفيذ على األرض طبقا ً للمخطط الموضوع ،وهذا
بدوره يستند إلى دراسة الواقع ومعطيات االستطالع،
وطبيعة ال��م��ي��دان ...أرض مفتوحة وج���زر صغيرة
مفتوحة ،لكنه جرى تحصينها خالل فترة من الوقت
شكلت فرصة كافية لذلك ،ألغام في ك ّل مكان ...ضمن
األرصفة وعلى جوانب الطرقات وفي ك ّل مكان يخطر ببال
الدواعش أنّ االنسان – العسكري خصوصا ً سيطرقه أو
يعبر منه ،وللوهلة األولى يعتقد المراقب أنّ دوال ً بذاتها
وفرت لهؤالء ك ّل هذه الكميات من األلغام والمتفجرات
ليتمكنوا بدورهم من حماية خطوطهم وإلحاق األذى
بالمهاجمين ...مع ذلك كانت الهزيمة.
تقطيع األرض إلى جزر وتطويق المراكز المهمة ،من ثم
إسقاطها سياسة أثبتت جدواها ،تدمر هي البوابة األولى
والمركز الذي يتح ّكم بطرق اإلمداد في ك ّل االتجاهات،
غربا ً حتى جبال لبنان ،وشرقا ً وجنوبا ً حتى الحدود
العراقية واألردن��ي��ة ،وشماال ً إل��ى الرقة والموصل...
فتركيا المنهل الرئيس والمركز األه ّم لإلمداد اللوجستي.
القريتين هي المركز الثاني من حيث األهمية ،لكن
سقوط تدمر يحقق نصف المهمة ،يسقط الدواعش
المتواجدين في القريتين نفسيا ً ومعنويا ً ويمهّد لهزيمتهم
الحقاً ،هكذا يستكمل الجيش ومن يدعمه المهمة الثانية
تدب الفوضى في صفوف الدواعش فيتبعثرون
بنجاحّ ،
في االتجاهات المتاحة ،باتجاه البادية المفتوحة
محسه ،أو إلى الشمال قليالً مع
شرقا ً وال مأوى سوى
ّ
سكة القطار وصوال ً إلى الس ّد األثري في خربقه وبعض
المساكن القديمة في قرية الباردة (الشعالن) أو وصوال ً
إلى البصيرة مركز محطة القطارات التي تنقل الفوسفات
من خنيفيس والصوانة الشرقية إل��ى طرطوس عبر
حمص ،وربما تشكل هذه المواقع الصغيرة ملجأ موقتا ً
لكنه ال ي��دوم ،فالهزيمة الداخلية تدفع بمن لجأ من
الدواعش للبحث عن ملجأ آمن وهو لن يتوفر في أيّ من
المراكز المذكورة ،الجيش يتابع وسيح ّرر مركزي إنتاج
الفوسفات والمدينتين العماليتين ،وال سبيل إال اتباع
الطرق الصحراوية جنوب غرب تدمر وشرقها بموازاة
المحطة الثالثة نحو الرقة أو ريف دير ال��زور ...وهذا
التحرك ال ب ّد يسبق حركة الجيش بسبب عشوائيته
وسرعة الهروب في حين يلتزم الجيش خطة عمالنية
للتقدّم قفزات محسوبة ال ب ّد من عملية االستطالع قبلها.
التكهّنات كثيرة حول وجهة الجيش المقبلة ،لكن
المنطق يقتضي إجراء عمليات تنظيف للبؤر الصغيرة
على جانبي محور التحرك ،لتصل الحدود العراقية
محسه والسبع بيار ،أو م��رورا ً
في مركز التنف عبر
ّ
بقرية نائية تتحكم بطرق وسط الحماد وهي العليانية
ويتواجد فيها الدواعش دون شك ،هذا يجب أن يحصل
قبل االنطالق نحو السخنة من أكثر من محور والمتابعة
باتجاه دير الزور لمالقاة قوة الجيش المتحركة جنوبا ً
وغربا ً لتأمين الطريق الدولي باتجاه تدمر – دمشق،
من ثم المتابعة بجزء من القوى على محور السخنة –
الكوم – الرصافة – الطبقة ،وهكذا تصبح الرقة بين فكي
الكماشة بحيث ال ينقضي جزء من الصيف قبل أن تصبح
عيون الرقة خضراء وينقشع السواد عن سمائها.
في العراق تتوارد األنباء عن سقوط المواقع تباعا ً

بيد ال��ق��وات الحكومية والحشد الشعبي رغ��م عنف
المقاومة والخسائر ،التصميم على هزيمة «داعش» في
ذروت��ه ،هيت – المخمور ،مواقع على طريق الموصل
تدور على أرضها معارك طاحنة وتبقى الغلبة للقوات
العراقية المهاجمة ،ويكون السؤال :أيّ نوع من التفكير
الضحل والتقديرات السيئة لقادة ما يس ّمى تنظيم
«الدولة االسالمية» أعطت لهم الدافع والثقة لمحاربة
مجموعة من ال��دول وجيوشها النظامية بما تملك من
قوى متف ّوقة ...وهو اندفاع باتجاه االنتحار ...إال أن
يكون عمالً وظيفيا ً متقناً ،يدرك من يقوم به أنّ نهايته
الموت ،لكن بعد القيام بأقصى درجات التخريب وأفظع
عمليات القتل والتنكيل ،التخريب بما يودي باالقتصاد
الوطني للدول المستهدفة وتخريب مجتمعاتها ،والقتل
والتنكيل لدفعها إلى االستسالم وقبول مشاريع يطرحها
الغرب جوهرها الوصاية على أنها طريق الخالص من
جحيم ما يحصل ،رغم إدراك الغالبية من قادة وشعوب
المنطقة أنها لعبة الغرب من األس��اس لخدمة قضية
وحيدة جوهرها المشروع الصهيوني.
بعض المحللين المتنبّئين يقول أنّ توجه الجيش
نحو دير الزور مسموح ،ولن يلقى معارضة التحالف
الغربي بقيادة أميركا ،لكن األمر ال ينطبق على الرقة،
ويتابع أن مخطط التفاهم (الروسي – األميركي) يسمح
لألخير بدفع قوات محلية متحالفة معه (قوات سورية
الديمقراطية) بقيادة ضباط أميركان ومشاركة قوات من
النخبة باتجاه الرقة قبل اقتراب الجيش السوري منها،
لتكون ملحقة بفيدرالية الشمال التي يدعمها األميركيون،

وي��دل��ل على صحة ه��ذا ال��ط��رح بالقول إنّ ال���روس ال
يرفضون الفيدرالية وسمحوا للجانب الكردي بفتح
مكتب تمثيلي لهم في موسكو ،البعض يرى أنّ هذا مجرد
استنتاج يجانب الحقيقة والواقع إذ ال يعير الروسي
األمر اهتمامه فهو ال يستحق ،ويعلن أنّ األه ّم الحفاظ
على الدولة بمق ّوماتها ودون تقسيم ،فكيف يستقيم
الموقف مع قبول الفيدرالية وه��ي ن��وع من التقسيم
ترفضه الدولة السورية ...الفدرلة هي رغبة صهيو –
أميركية ،أن يسكت عنها الروسي فبسبب األولويات
لكنه ال ب ّد يأخذ بوجهة النظر الحكومية السورية وقرار
الشعب بهذا الخصوص .األمر نفسه ينطبق على الواقع
العراقي مع فارق كبير في وضوح الموقف األميركي إلى
جانب البرزاني ،وهو موقف صهيوني ،وال تأثير لنفوذ
روسي هناك كما هو في الشام ،بينما يقتصر التنسيق
على تعاون استخباري – أمني دون أيّ مشاركة فعلية
كما هنا.
التنظيمات بمختلف مس ّمياتها في المنطقة الشمالية
(حلب – ادلب) التي وافقت على شروط الهدنة ،وبعضها
لم يلتزم ،شعرت بخطر وتأثير هزيمة «داعش» في تدمر
والقريتين على مستقبلها ،فخرق أغلبها الهدنة معتقدا ً
أنّ القوات العسكرية المحيطة بهم في حالة استرخاء،
وربما حققت مفاجأة في بعض مناطق حلب ودخلت
بعض المواقع إلى حين ،ما دفع بالجيش السوري إلى
تنصله من التزام هدنة خرقها اآلخ��رون ،وهكذا
إعالن
ّ
تعود العمليات إل��ى وتيرتها السابقة وتؤكد أنّ يد
الجيش هي العليا ،وربما يعود خرق الهدنة من قبل

هؤالء إلى تلقيهم أوامر خارجية من مشغليهم الذي فقدوا
أغلب أوراق التفاوض ،واعتقادهم أنّ ممارسة الضغط
من جديد على الجيش ال��س��وري سيدفع بالمفاوض
في جنيف إلى القبول بورقة دي ميستورا الملغومة،
والتي تفرض على الدولة السورية شروطا ً لم يستطع
العدوان فرضها ومنها االلتزام بمواقف الدول العربية
على أنها موقف عروبي تجاه العدو ،األنكى إلزام الدولة
بموقف يتض ّمن العمل على استعادة الجوالن عن طريق
التفاوض فقط !...ويريدنا أن ننسى قول بعض قادة
العدو الصهيوني ومنهم شامير أنه سيعمل على أن تمت ّد
المفاوضات لمائة عام ...والسؤال :إذا كانت القوانين
الدولية واألعراف تضمن لصاحب األرض المحتلة حقه
في استخدام ك ّل الوسائل السترجاع أرضه ،فلماذا يعمل
دي ميستورا ومن وراءه على سلب سورية هذا الحق،
وهنا من حق الشعب السوري معرفة أنّ دوافع الحرب
على مدى هذه السنوات بأدواتها السورية والعربية
والدولية كانت ولما ت��زل لتحقيق ه��ذا ال��ه��دف ،وبما
أنها فشلت في ذلك ،فلماذا يلتزم المفاوض الحكومي
السوري بورقة المبعوث الدولي فيتنازل بمثل هذه
البساطة عن حقوقه ،ولماذا يطالب بذلك ويص ّر عليه
أطراف المعارضات الخارجية ،أوليس مثل هذا الموقف
إثباتا ً للغايات واألهداف التي قاموا ألجلها بما أسموه
ثورة؟ فيما هي مجرد وظيفة يستثمرون بها إلى أقصى
الحدود !...وقد فشلوا حتى اآلن ،وسيستم ّر الفشل ألنّ
من يصوغ القرار ويفرضه هو جيشنا السوري البطل
والقوى الرديفة له ...وهيهات منا الهزيمة.

بعد تدمر ...هل تتوجه العمليات الع�سكرية �إلى الرقة ودير الزور �أم �إدلب؟
} ميشيل حنا الحاج*
يرجح البعض ،أن تلجأ سورية وروسيا
قد يكون من غير المحتمل ،كما ّ
متضامنتين ،للتوجه فورا ً نحو تحرير الرقة .فالمرجح أن يسبق الشروع
في عملية كهذه ،تحرير دير ال��زور وإدل��ب ،بانتظار التوجه نحو الرقة في
معركة متزامنة مع معركة تحرير الموصل .ذلك أنّ الرقة هي مدينة كبرى،
خالفا ً لتدمر ،وهي عاصمة تنظيم «الدولة اإلسالمية ـ داعش» ،ومن المرجح
أنّ المخططين في تلك الدولة ،قد اتخذوا الكثير من اإلج��راءات العسكرية
واألمنية ،لمواجهة هجوم يستهدفها .فال ب ّد اذن ،نتيجة تحليل منطقي،
أن تتزامن عملية تحريرها ،مع عملية تحرير الموصل ،لوجود احتماالت
مرجحة ،بأن تعجز «داعش» عن خوض معارك كبرى في مدينتين كبيرتين
تواجهان هجومين متزامنين في آن واح��د .وتقول وكالة «انترفاكس» إنّ
روسيا والواليات المتحدة تبحثان معا ً سبل التنسيق لتحرير الرقة ،دون
ايراد ذكر لتحرير الموصل معها في آن واحد.
ولكن طرح احتمال التوجه السوري الروسي على عجل الى الرقة ،والذي
ت��ردّد في األخبار وعلى لسان بعض المحللين ،لم يكن هو الطرح الوحيد
غير الواقعي ال��ذي ت��ردّد على لسان البعض .فقد جمح تفكير أولئك ،الى
ح ّد القول بأنّ تحرير مدينة تدمر األثرية ،والذي شكل ضربة مميّزة أنزلها
الجيش السوري وحلفاؤه بتنظيم «داعش»« ،لم يكن نتيجة معركة عسكرية
حقيقية .فتدمر ،كما ادّعى البعض ،لم تح ّرر ،بل سلّمت تسليما ً من داعش إلى
الجيش السوري ،كما قامت الحكومة السورية قبل عدة شهور بتسليمها هدية
لداعش»!
أنا ال أعلم أيّ عقل مريض يطرح تحليالً كهذا ،وكأنه لم يسمع بمعركة
استمرت ثالثة أسابيع ،واحتاجت الى مئات اإلغ��ارات على مواقع داعش
المتواجدة في تدمر ،مما اضطر مقاتليه التنظيم اإلرهابي أخيرا ً إلى االستسالم
واالنسحاب من المدينة الى أريافها .أما القائل بأنّ تدمر كانت أصال قد سلّمت
بشكل رضائي من الحكومة السورية إلى داعش في عام  ،2015فهو ال يقرأ
وال يتابع مجريات األحداث في تلك المرحلة التاريخية من تطورات الحرب
في سورية .فسقوط تدمر في أيدي داعش ،جاء بعد فترة لم تكن طويلة على
سقوط محافظة إدل��ب في أي��دي «جبهة النصرة» ،وسقوط جسر الشغور
ومواقع أخرى استطاعت المعارضة المسلحة ،بكل تسمياتها «المعتدلة»
منها والتكفيرية ،من السيطرة عليها...
فمن يقولون بهذا وذاك ،لم يلحظوا أنّ سقوط تدمر ،قد جاء بعد سقوط
إدل��ب تحت سمع ونظر التحالف األميركي الساعي ،كما تقول قياداته،
لمحاربة االرهاب ...لكن دون أن يحرك ساكنا ً للحيلولة دون سقوطهما (إدلب
وتدمر) ،كما سعى في نهايات عام  2014بك ّل قوته ،دون سقوط كوباني
(عين العرب) في أيدي داعش ،وقد نجحوا فعالً في الحيلولة دون سقوطها،
مما يعني تواجد القدرة لديهم ،لو شاؤوا ،للحيلولة دون سقوط تدمر في أيدي
داعش في عام  ،2015وقبلها الحيلولة دون سقوط إدلب في أيدي جبهة
النصرة.
فهذا التلكؤ األميركي في هاتين الحالتين ،رغم وجود القدرة لتغيير مجرى
األحداث لدى األميركيين ،قد رجح تصميم اإلدارة األميركية التي تقود التحالف
الدولي ض ّد االرهاب ،على إضعاف الدولة السورية الرسمية (حتى ولو قاد
األمر الى تعزيز موقف التكفيريين اإلرهابيين الذين تدّعي مقاتلتهم) .فهذا
التطور الذي بلغ ذروته في سقوط تدمر في أيدي داعش ،هو الذي استدعى
التدخل الروسي المباشر في المعركة السورية.
فتحرير تدمر إذن ،لم يكن قط عملية تسليم وتسلّم ،بل كان مفصالً في
مجريات األح��داث ،فرض وجوب التدخل الروسي الذي غيّر مجرياتها في
اتجاه معاكس للنوايا األميركية الساعية ،ال إلسقاط الحكومة السورية
فحسب ،بل ويسعى أيضاً ،الى إلغاء التواجد الروسي مستقبالً حتى في
طرطوس ،التي تواجدت السفن الروسية فيها منذ زمن بعيد.
فسقوط تدمر في عام  ،2015وقبلها إدلب ،كانا بمثابة بداية إعالن حرب
أميركية مباشرة وواضحة ،ال على الحكومة السورية بقيادة الرئيس األسد
فحسب ،بل كانت بمثابة إعالن حرب غير معلنة رسمياً ،على التواجد الروسي
في سورية ،مما اضطر روسيا االتحادية التي تطلعت منذ العهد القيصري،
للوصول الى البحر األبيض المتوسط ،لتعزيز تواجدها في سورية لحماية
الحكومة السورية الصديقة من السقوط ،ولحماية مصالحها المتمثلة
بالتواجد في طرطوس ،والمهدّدة أيضا ً بتط ّوع أكثر من الفي روسي شيشاني
للمقاتلة في صفوف المعارضة الجهادية التكفيرية ،ويتوقع أن تشكل
مستقبالً تهديدا ً آخر لألمن الروسي الداخلي.
اذن لم يكن سقوط تدمر في أيدي التكفيريين االرهابيين في عام ،2015
عملية تسليم سوري رضائي لداعش ،فهذا االفتراض من قبل البعض ،هو
افتراض سخيف وال يستند الى المنطق وحقائق األمور .ومثله االفتراض بأنّ
التوجه المقبل سوف يكون نحو الرقة.
فالرقة كونها عاصمة «داعش» ،ومعززة عسكريا ً بشكل قد يكون متميّزاً،
سيحتاج تحريرها الى جهد كبير ،وقد ال تكون عملية تحريرها منفصلة ،بل
متصلة بعملية تحرير الموصل في آن واحد ،وفي معركة متزامنة تخوضها

القوات األميركية بمشاركة القوات العراقية ،مع معركة متزامنة تخوضها في
الرقة ،الطائرات الروسية والقوات السورية ،بمشاركة من المقاتلين األكراد
السوريين.
فالمبادرة الى فتح جبهة الرقة دون فتح جبهة الموصل ،انما تؤدّي الى
عملية تعزيز لقوات داعش بمقاتلين من الموصل ،هم في حالة من االرتياح
والطمأنينة ،طالما ك��ان الوضع في الموصل آمناً ،ول��م يتع ّرض لهجوم
متزامن مع الهجوم على الرقة .ومن هنا يبدو للمراقبين ،أنّ ما اتفقت عليه
روسيا واميركا في لقاء موسكو األخير بين كيري  -الفروف ،كان على ضرورة
التنسيق بين العمالقين ،على وجوب وكيفية محاربة داعش بشكل خاص،
واالرهاب بشكل عام.
فبعد أن تأكد اشتداد خطر داعش على أوروبا ،حليفة الواليات المتحدة
والعضو البارز في حلف األطلسي ،ونتيجة اإلح��راج الكبير ال��ذي سبّبه
لألميركيون خالل الشهور الستة الماضية من التواجد الروسي في سورية...
ذاك التنافس بين الواليات المتحدة وروسيا االتحادية في مقاتلة داعش،
وال��ذي تسبّب باحراج كبير للواليات المتحدة نتيجة الجدية الواضحة
لمكافحته بقوة من قبل روسيا ،ومكافحته بنوع من الميوعة وعدم الجدية
من قبل الواليات المتحدة (اال ما رافق سلوكها في العراق دون سورية) ...قد
اضطر األميركيين اآلن لحسم موقفهم بضرورة الشروع بالمكافحة الجدية له،
خوفا ً من أن تنفرد روسيا المص ّممة على مكافحته جدياً ،وخصوصا ً الخطر
المتمثل بداعش ،بتحقيق ذلك اإلنجاز منفردة ،مما يع ّري الموقف األميركي
ويعزز كونها إما صانعة لداعش ،أو صامتة على األق ّل عن تواجدها طالما أنها
تخدم مصالحها في مقاتلة الحكومة السورية ،بشرط أال يتمدّد خطرها الى
أوروبا وأنحاء أخرى من العالم.
فهذه المهمة الموكلة أميركيا ً لداعش  ،مرشحة للفشل ولالنقضاء نتيجة
وضوح التصميم الروسي على اجتثاث وجود االرهاب متمثالً بشكل خاص في
تلك (الدولة غيراالسالمية) المتواجدة في تدمر والرقة ودير الزور ،مما يعني
أنّ نشاط تلك الدولة ،في مسعى منها للحفاظ على صورتها وعلى تواجدها
وبقائها ،سوف يتوجه نحو تعزيز نشاطها في أوروبا وأفريقيا ،اما بشكل
مباشر ،أو عبر أنصارها المؤمنين بمبادئها ،والمعروفين بـ«الذئاب المنفردة»
المعتنقة لفكر داعش دون االنخراط رسميا ً في عضويتها .فالتصميم الروسي
الواضح على مقاتلة االرهاب وداعش ،وضع الواليات المتحدة على مفترق
طرق فرض عليها (ربما على مضض منها) اتخاذ قرار المشاركة بمقاتلة
داعش المعروفة بشراسة مقاتليها ،وخطورة المنتحرين منهم بشكل خاص،
طمعا ً في الوصول الى الجنة الموعودة.
ولكن روسيا االتحادية ،كما يقدّر البعض ،ليست من الغباء لتدخل بشكل
متس ّرع ،في معركة تحرير الرقة ،التي هي مدينة كبرى ،وعاصمة التنظيم
اإلرهابي ،وتتوفر لها طرق إمداد بالسالح والمقاتلين من المناطق العراقية،
وربما عبر الحدود التركية أيضاً .ونتيجة هذه األخطار ،لن تكون معركتها
المقبلة في الرقة( ،دون أن تتواكب معها معركة تحرير الموصل) ،بل في
دير الزور أو في إدلب ،واألرجح أن تبدأ قريبا ً في عملية تحرير إدلب قبل دير

الزور ،خصوصا ً أنها من المناطق التي ال يشملها وقف إطالف النار المعلن،
لتواجد «جبهة النصرة» فيها ،وهي الجبهة التي الموالية لـ«القاعدة» التي
هي منظمة إرهابية بتعريف دولي.
ومن هنا ،قد تحصل المفاجأة الكبرى لقطع الطريق على مهاجمتها عسكريا ً
من روسيا وسورية معاً ،وذلك بإعالن أمير الجبهة «أبو محمد الجوالني»،
قرارا ً استراتيجيا ً مفاجئا ً بفك ارتباطه بتنظيم «القاعدة» ،وهو األمر الذي
طالما ناشدته الواليات المتحدة أن يفعله ،كما ناشده ذلك وبحرارة ،أنس
العبدة  -رئيس االئتالف السوري ،عبر لقاء له على قناة «بي بي سي» ،واصفا ً
خطوة كهذه ،بأنها مفصلية وهامة بالنسبة إلى موقف «المعارضة السورية
المسلحة».
فإعالن الجوالني انفكاكه عن تنظيم «القاعدة» ،سوف يفسد على سورية
وعلى روسيا ،احتماالت الشروع بتحرير محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة
فعلية من «جبهة النصرة» (رغم مشاركتها في تلك السيطرة ،فصائل «أحرار
الشام» وبعض الكتائب المنتمية لحركة اإلخوان المسلمين مشكلة مع «جبهة
النصرة» ما يس ّمى «جيش الفتح») ،باعتباره قرارا ً ينقل «جبهة النصرة» من
خانة اإلرهاب الى خانة المعارضة المسلحة التي يشملها قرار وقف إطالق
النار .فهو لذلك ال يقطع الطريق فحسب على مهاجمة «جبهة النصرة»
عسكريا ً طالما ظ ّل اتفاق وقف إط�لاق النار قائماً ،بل يمهّد الطريق لتلك
الجبهة ،للمشاركة أيضا ً في مفاوضات جنيف ضمن وفد المعارضة السورية
المسلحة .وهذا يعني عمليا ً أنّ تنظيم «القاعدة» اإلرهابي ،سيصبح ممثالً
في جنيف نتيجة إعالن كهذا ،والذي قد يكون في نهاية المطاف« ،إعالناً»
تكتيكيا ً لن يؤدّي الى انفصال حقيقي لـ«جبهة النصرة» عن «القاعدة».
فخطوة مفاجئة كهذه ،أرج��ح احتمال وقوعها ،قد يفرض على سورية
وروسيا ،وضع دير الزور على قائمة األولويات السورية الروسية بالنسبة
لعملياتها العسكرية المقبلة .ولكن ذلك يظ ّل على قائمة االحتماالت .فك ّل
شيء ممكن .ولكن الترجيح األكبر ،خالفا ً لما يتوقعه الكثيرون ،هو أال تكون
الرقة هي المستهدفة قريباً .فتحريرها ينتطر استكمال الواليات المتحدة
والعراق ،استعداداتهما لتحرير الموصل ،لتنفيذ معركة تحرير متزامنة مع
عملية تحرير الرقة .فبدون تنسيق كهذا ،سوف يتع ّذر على روسيا لوحدها
تحرير الرقة في زمن قصير نسبياً .كما سيتع ّذر على أميركا والعراق ،قيامهما
منفردين بتحرير الموصل التي هي المدينة الثانية ذات األهمية الخاصة
لداعش التي تواجدت فيها منذ حزيران  ،2014ومن المرجح أنها قد أعدّتها
لمواجهة معركة كبرى ،ففخخت مواقع كثيرة فيها( ،كما فعلت في مدينة
الرمادي) لتجعل عملية تحريرها بيسر وسهولة ،أمرا ً مستعصياً .واألمر ذاته
بالنسبة للرقة التي تواجدت داعش فيها قبل تواجدها في الموصل بفترة
طويلة.

* مستشار في المركز األوروبي العربي لمكافحة اإلرهاب – برلين
عضو في مركز الحوار العربي األميركي – واشنطن
عضو في صوت الالجئين الفلسطينيين

