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بهدوء

ّ
مستجدة؟
محور الممانعة؛ هل هناك خالفات
ناهض حتر

الروس
للمشنوق:
محاربة
اإلرهاب
في لبنان
تستدعي
التنسيق مع
سوريا
وإيران

ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،والـ ـب ــالـ ـغ ــة م ـل ـي ــار دوالر
أمـ ـي ــرك ــي .وطـ ـل ــب املـ ـشـ ـن ــوق وال ــوف ــد
املـ ـ ــرافـ ـ ــق ش ـ ـ ـ ــراء «أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة تـ ـج ـ ّـس ــس،
وس ـيــارات مكافحة الشغب ،ومـعــدات
عـسـكــريــة أخـ ـ ــرى» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،طلب
الـ ـ ــروس م ــن ال ــوف ــد ال ـل ـب ـنــانــي عــرض
ط ـل ـبــاتــه ع ـلــى الـ ـط ــاول ــة ،واس ـت ـم ـهــال
الــرد عبر امللحق العسكري اللبناني!
مع العلم بــأن قــوى األمــن ال يحق لها
إبــرام اتفاقيات شراء أسلحة من دون
توقيع وزارة الدفاع ومنحها شهادة
املستفيد النهائي ،لكي يصبح السالح
املقتنى ســاحــا «أم ـيــريــا» .وم ــن دون
هــذا اإلج ــراء ،ال يمكن الحصول على
تراخيص لنقل الـســاح عبر األجــواء

التركية ،علمًا بــأن هــذه الطلبات هي
ط ـل ـب ــات ش ـ ـ ــراء ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا أج ـه ــزة
معينة لفرع املعلومات.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،وب ـع ــد ال ـل ـقــاء ال ــذي
عقده الوفد اللبناني مع بوغدانوف،
ل ـ ــم ي ـ ـ ــدل األخـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ـ ــأي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ،ال
سلبًا وال إيـجــابــا ،بـشــأن االنتخابات
الــرئــاسـيــة فــي لـبـنــان .ودع ــا ال ــى عــدم
إســاءة استغالل الـقــرار  ،2170فـ«هذا
ال ـق ــرار وم ـحــاربــة اإلرهـ ـ ــاب لـيـســا من
اخ ـت ــراع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وال ــروس
طالبوا بهذا األمر منذ زمن» .وأوحى
بــوغــدانــوف للمشنوق بــأن «محاربة
اإلرهاب في لبنان تستدعي التنسيق
مع سوريا وإيران».
(األخبار)

«واش ــنطن وحلفاؤه ــا ف ــي خن ــدق واح ــد م ــع الجيش
الس ــوري ملكافح ــة اإلره ــاب» :عن ــوان عل ــى ثماني ــة
أعم ــدة ف ــي صحيف ــة «الوط ــن» الس ــورية ( 24أيل ــول
.)2014
يب ــدو ه ــذا الترحي ــب مبالغ ــا ب ــه ،ولكن ــه ّ
يعب ــر ع ــن
مضمون املوقف الس ــوري األخير إزاء التحالف الذي
تق ــوده الوالي ــات املتح ــدة ض ــد «داع ــش» و«النص ــرة»
ف ــي س ــوريا .موق ــف يتع ــارض م ــع مواق ــف حلف ــاء
دمش ــق :روس ــيا ،وإي ــران ـ األكث ــر تش ــددًا ـ
وح ــزب الل ــه ال ــذي ش ـ ّـدد أمينه الع ــام حس ــن نصرالله
عل ــى أن األميركي ــن ال يملك ــون الحصان ــة األخالقية
ملحارب ــة إره ــاب ه ــم ـ ـ ـ وحلفاؤه ــم ـ ـ ـ صانع ــوه ،وأن
الح ــزب ال ــذي قات ــل اإلره ــاب التكفي ــري مبكـ ـرًا،
سيس ــتمر ف ــيّ مقاتلت ــه ،ولك ــن لي ــس تح ــت الراي ــة
األميركي ــة امللطخ ــة بالدم ــاء والع ــار.
هن ــاك ،إذًا ،تف ــاوت جل ــي ف ــي مواق ــف حل ــف املمانع ــة
الدول ــي ـ اإلقليم ــي م ــن الح ــرب األميركي ــة ـ
العربي ــة عل ــى «داع ــش»؛ وس ــنبدأ بالقي ــادة الس ــورية
الت ــي تب ــدو مطمئن ــة إلى رس ــائل واش ــنطن اإليجابية
الت ــي حمله ــا العراقي ــون إل ــى دمش ــق ،وتعهداته ــا
إلي ــران بع ــدم ض ــرب مواق ــع عس ــكرية س ــورية ،كم ــا
جراء التنس ــيق امليداني الس ــوري ـ ـ األميركي ،الذي ال
غن ـ ًـى عن ــه ،عملي ــا ،ل ــكال الجانب ــن.
أستطيع أن أتفهم دوافع املوقف السوري ،كالتالي:
ً
أوال ،س ــوريا وش ــعبها هم ــا الل ــذان يدفع ــان ،ف ــي
النهاي ــة ،الثم ــن الباه ــظ الس ــتمرار الح ــرب اإلرهابي ــة
ضدهم ــا .وه ــي ح ــرب تب ــدو بال نهاي ــة مع اس ــتمرار
ّ
تدف ــق املقاتل ــن األجان ــب إل ــى الب ــاد ،وم ــا يرافقه ــم
م ــن تس ــليح وتموي ــل ودع ــم اس ــتخباري ،خصوصا
أن تركي ــا اردوغ ــان انتقل ــت م ــن «الدع ــم» اللوجس ــتي
إل ــى املش ــاركة امليداني ــة ف ــي عملي ــات «داع ــش»،
وتحديـ ـدًا ض ــد ك ــرد س ــوريا؛ غ ــارات التحال ــف ،وم ــع
ش ــمولها «النص ــرة» ومجموع ــات أخرى ،عل ــى الرغم
ُ
ّ
وتحد من
م ــن فعاليته ــا املح ــدودة ،ترب ــك اإلرهابي ــن
قدراته ــم عل ــى الحركة ،وتش ــل آمالهم السياس ــية ،ما
ّ
يحس ــن ظ ــروف القت ــال للجي ــش الس ــوري ،ويس ــاعد
عل ــى عق ــد املزي ــد م ــن املصالح ــات املحلي ــة.
يخش ــى الس ــوريون ،أيض ــا ،م ــن الجي ــب الع ــازل الذي
أقام ــه التحال ــف اإلس ــرائيلي ـ ـ ـ اإلرهاب ــي ف ــي املنطق ــة
العازل ــة ف ــي الج ــوالن املحت ــل؛ وه ــو م ــا يف ــرض
س ــيناريوهني ،أولهم ــا املقاوم ــة الت ــي كان الرئي ــس
بش ــار األس ــد ق ــد وع ــد بإطالقه ــا ف ــي الج ــوالن،
وتحظ ــى بتش ــجيع ح ــزب الل ــه ،وثانيهم ــا امكاني ــة
التع ــاون م ــع الواليات املتح ــدة واملجتمع الدولي إلنهاء
ذل ــك الجي ــب.
وال يخف ــى أن هن ــاك وجه ــات نظ ــر داخ ــل النظ ــام

ودواعش ومـربعات أمنية
أطلق عليهما مسلحون النار تحت
جـنــح ال ـظــام مــن داخ ــل س ـيــارة ذات
زجاج داكن .وأول من أمس ،تعرضت
ثالثة مراكز للجيش في منطقة باب
التبانة وجوارها إلطالق نار ،ما أدى
إصابة جنديني.
الى ّ
وق ــد نــفــذ الـجـيــش أم ــس حـمـلــة دهــم
واسـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة أبـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراء ،ح ـيــث
أوق ــف  20مشتبهًا فـيـهــم ،معظمهم
سوريون ،بتهم التعدي على الجيش
ومــواط ـنــن ،وضـبـطــت فــي حــوزتـهــم
ذخائر وأسلحة.
وتــوسـعــت أع ـمــال الــدهــم إل ــى تخوم
قضاءي زغرتا والـكــورة املجاورين،
حـيــث أفـ ــاد مــواط ـنــون ب ــأن طــوافــات
ّ
للجيش حلقت فــي أجوائهما طيلة

ليل أول من أمس.
وكان الفتًا أن أعمال الدهم لم تشمل
ف ـق ــط م ـ ـنـ ــازل ي ـق ـي ــم ف ـي ـه ــا ن ــازح ــون
سـ ــوريـ ــون ف ــي م ـن ـط ـقــة زيـ ـت ــون أب ــي
سمراء ،التي يطلق عليها «ضاحية
ح ـمــص» ن ـظ ـرًا إل ــى األعـ ــداد الكبيرة
م ــن ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن ف ـي ـهــا ،بل
شملت أيضًا مزرعة حسام الصباغ
أحــد أبــرز قــادة املجموعات السلفية
املسلحة واملوقوف لدى الجيش منذ
أسابيع.
ّ
تتحول
تأتي هذه التطورات في وقت
فيه باب التبانة ،يومًا بعد آخر ،إلى
بــرمـيــل بـ ــارود يـخـشــى ان ـف ـجــاره في
أي وقــت .إذ أقدمت مجموعة شادي
مولوي وأسامة منصور على وضع
ب ــواب ــات ح ــدي ــد ف ــي م ـح ـيــط مسجد

ّ
تتحصن
عبد الله بن مسعود الــذي
داخله ،ملراقبة الداخلني والخارجني
إليه .وبــات املسجد ومحيطه مربعًا
أمنيًا في قلب املنطقة ،وسط خشية
م ــن إق ـ ــدام مـسـلـحــي امل ـج ـمــوعــة على
عمل أمني ما.
وبحسب شهود عيان ،فإن هــؤالء ال
يخرجون من املسجد إال خالل الليل،
ح ـي ــث ي ـن ـف ــذون انـ ـتـ ـش ــارًا أم ـن ـي ــا فــي
محيطه وهم ملثمون.
وزادت امل ـخــاوف شــائـعــات انتشرت
ف ـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ع ـ ــن اإلفـ ـ ـ ــراج
ع ــن قـ ــادة املـ ـح ــاور ،وأبـ ــرزهـ ــم :سعد
املـ ـص ــري وزي ـ ـ ــاد ع ـل ــوك ــي ،ملــواج ـهــة
مجموعة مولوي ـ ـ منصور املسلحة
وإخراجها من املنطقة.
م ـصــدر سـيــاســي م ـقــرب مــن فــريــق 8

مربع أمني وانتشار
مسلح لمجموعة
مولوي ومنصور في
قلب باب التبانة

آذار اتهم تيار املستقبل بأنه «يشكل
الحاضنة الفعلية لهذه املجموعات،
وأن الـ ـتـ ـح ــري ــض الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ــذي
مــارســه منذ سـنــوات وال ي ــزال ،شكل
الغطاء الفعلي للتحريض الطائفي
واملذهبي املوجود في البلد اليوم»،
مـعـتـبـرًا أن «ص ـمــت ت ـيــار املستقبل
ع ـ ــن تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات ه ـ ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــات

ّ
الس ــوري تفض ــل الس ــيناريو الثان ــي.
ف ــي الخلفي ــة ،تتبل ــور رؤي ــة سياس ــية ع ــن امكاني ــة
التواصل ـ ـ والتوصل ـ ـ مع الواليات املتحدة وحلفائها
إل ــى صيغة سياس ــية واقعية تنهي الح ــرب اإلرهابية
الدائرة ضد الس ــوريني؛ الصيغ ــة ،بصراحة ،ال تتعلق
بـ «حل سياس ــي» أو بالعودة إلى «جنيف  »2املنتهي
الصالحي ــة باالفت ــراق الروس ــي ـ ـ ـ األميرك ــي؛ يتعل ــق
األم ــر ،ف ــي رأين ــا ،بآلي ــات ومضام ــن إع ــادة اإلعم ــار:
ه ــل ستس ــير وفق ــا لس ــيطرة الدول ــة والقط ــاع الع ــام
وبالتع ــاون م ــع ال ــروس والصيني ــن واإليراني ــن ،أم
أن ــه س ــيكون للش ــركات األميركي ــة والخليجية حصة
وازن ــة ف ــي ه ــذه العملية الت ــي تتكلف مئ ــات املليارات،
وق ــد ينش ــأ عنها إم ــا اتجاه االقتصاد الس ــوري نحو
مزي ــد م ــن التوج ــه نح ــو الداخ ــل ولصال ــح الفئ ــات
الش ــعبية أم نح ــو املزي ــد م ــن العومل ــة النيوليبرالية.
س ــنفترض أن التدخ ــل األميرك ــي ـ ـ ـ العربي سيس ــير
حس ــبما تش ــتهي س ــوريا؛ أي نح ــو االقتص ــار عل ــى
ض ــرب املواق ــع اإلرهابي ــة ،والضغ ــط عل ــى تركي ــا
وقط ــر لوق ــف دعمهما لإلرهاب عب ــر الحدود الخ؛ هل
يمكننا أن نتصور ش ــيئا كهذا من دون قيام دمش ــق
بتس ــديد الفات ــورة السياس ــية ،أقل ــه ف ــي توجهاته ــا
االقتصادي ــة ـ ـ ـ االجتماعية؟
عل ــى املس ــتوى امليدان ــي ،ينظ ــر الس ــوريون ،بش ــيء
م ــن الس ــخرية ،إل ــى الق ــوات «املعتدل ــة» الت ــي تدربه ــا
واش ــنطن للحل ــول محل «داع ــش» و«النصرة»؛ هؤالء
ل ــن يس ــتطيعوا ش ــيئا؛ بينم ــا ل ــن يحق ــق القص ــف
الج ــوي ،املهم ــة؛ ف ــي النهاي ــة ،ل ــن يك ــون ،هن ــاك ،بدي ــل
ع ــن التع ــاون امليدان ــي م ــع الجي ــش الس ــوري.
ثاني ــا ،روس ــيا ـ ـ ـ الت ــي ال نع ــرف حج ــم اتصاالته ــا
باألميركي ــن في ش ــأن س ــوريا ـ ـ تل ـ ّـح ،كعادتها ،على
الت ــزام التحال ــف األميرك ــي ض ــد اإلره ــاب ،بالقان ــون
الدول ــي ،ولكنه ــا ال تق ــف مكتوف ــة األي ــدي؛ فه ــي تزيد
م ــن قدراته ــا البحري ــة االس ــتراتيجية ف ــي البح ــر
املتوس ــط ،وترف ــع ،بص ــورة غي ــر مس ــبوقة ،كمي ــات
ونوعي ــات األس ــلحة الت ــي تقدمه ــا للجيش الس ــوري،
ّ
بم ــا يمكن ــه م ــن مواجه ــة املفاج ــآت األميركي ــة.
ثالث ــا ،إي ــران ،وعل ــى رغم تصريحاتها ّاملتش ــددة إزاء
«التحال ــف» ،فلي ــس هن ــاك معطي ــات ت ــدل عل ــى أنه ــا
تعت ــرض عل ــى التكتي ــكات الس ــورية.
وه ــي لعب ــت ،ف ــي الواق ــع ،وتلع ــب دورًا ،عل ــى نح ــو
م ــا ،كقن ــاة اتص ــال م ــع الس ــوريني ،كم ــا أن الحاج ــة
األميركي ــة ّ
امللح ــة للتفاه ــم م ــع طه ــران ف ــي الع ــراق،
تف ــرض عل ــى األميركي ــن ،اإلصغ ــاء جي ــدا للنصائح
اإليراني ــة.
رابع ــا ،ح ــزب الل ــه خ ــارج الكوالي ــس؛ قاتل ،وس ــيقاتل
في س ــياق اس ــتراتيجية الدفاع عن الحليف السوري،
وع ــن أم ــن لبن ــان؛ وأوض ــح ،جلي ــا ،أن ــه يقب ــع خ ــارج
التكتي ــكات السياس ــية.

املـ ـتـ ـط ــرف ــة ،ال بـ ــل وحـ ـت ــى ت ـضــام ـنــه
الضمني معها ،وانتقاد بعض نوابه
ومـنـسـقـيــه بـشـكــل مستمر للجيش،
هـ ــو امل ـ ـحـ ــرض ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ملـ ــا ج ــرى
ويجري في طرابلس منذ سنوات».
وخـ ـ ـل ـ ــص امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر إلـ ـ ـ ــى أن «ت ـ ـيـ ــار
ّ
املستقبل شــكــل ،مــع بعض التيارات
والـ ـ ـق ـ ــوى اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،مـ ـن ــذ انـ ـ ــدالع
أح ـ ـ ــداث سـ ــوريـ ــا ،ح ــاض ـن ــة لـلـجـيــش
الـ ـس ــوري ال ـح ــر ف ــي ط ــراب ـل ــس ال ــذي
م ـ ــأت أعـ ــامـ ــه شـ ــوارع ـ ـهـ ــا ،والـ ـي ــوم
بالكاد يوجد علم له في املدينة ،ثم
امتألت شــوارع طرابلس في ما بعد
ب ــأع ــام ج ـب ـهــة «الـ ـنـ ـص ــرة» ،ق ـبــل أن
يــأتــي تنظيم «داع ــش» أخـيـرًا ليأكل
ّ
التطرف ويابسه».
أخضر
(األخبار)

