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صراع على حقول
النفط السورية
وليد شرارة

حملت الزيارة عروضًا متبادلة من الطرفين من دون أن يجري ّبت ّ
أي منها مباشرة (األناضول)

ب ــن ال ـب ـلــديــن ،ومل ــس وجـ ــود تطابق
ف ــي وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر ف ــي م ــا يـتـعـلــق
بـ ــاألهـ ــداف ف ــي س ــوري ــا ،ب ـمــا يشمل
مكافحة «داعش» وتأسيس «مناطق
آمنة» .أما جاويش أوغلو ،فقد أكد أن
اآللية املشتركة بني بالده والواليات
امل ـت ـح ــدة ح ـ ــول س ــوري ــا سـتـتـضـمــن
مشاركة وزارتــي الدفاع في البلدين
إل ــى جــانــب ه ـي ـئــات أخ ـ ــرى ،مضيفًا
أن أن ـ ـقـ ــرة ت ــري ــد الـ ـت ــأك ــد مـ ــن ع ـبــور
«ال ــوح ــدات» الـكــرديــة إل ــى ش ــرق نهر
الـفــرات ،ألن «حلول االستقرار هناك

اإلسرائيلية مقبلة ،ليس ألن تل أبيب
ال ت ــدرك خـطــورتـهــا وإمـكــانــاتـهــا في
التدحرج نحو مواجهة واسعة تخرج
عن حيزها املوضعي ،وهي مواجهة
ألن التداعيات السلبية
ال تريدها ،بل ّ
المـتـنــاعـهــا وك ــف يــدهــا عــن الساحة
ال ـس ــوري ــة أك ـبــر بـكـثـيــر م ـمــا يمكنها
تحمله .فــي هــذا اإلط ــار ،وإمـعــانــا في
الــدفــع نحو تـجــاذب املــوقــف وال ـقــرار،
ج ـ ـ ــاء ت ـ ـصـ ــدي ال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــات الـ ـج ــوي ــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن ل ـل ـط ــائ ــرات
اإلسرائيلية التي اقتربت من الحدود
في الجوالن في طلعات تجسسية هي
األولى من نوعها بعد مواجهة السبت،
وال يبعد أن تكون محاولة «اختبار»
جدية القرار السوري بالتصدي ،األمر
الذي سيشكل معطى رئيسيًا يحضر
على طاولة القرار في تل أبيب ،يشير
إلــى أن مستوى املخاطرة واملجازفة
سيكون كبير جدًا.

ترميم مضحك للصورة
أحد أهم مركبات القدرة اإلسرائيلية،
إلــى جانب االقـتــدار العسكري املــادي
ال ــذي ليس بــإمـكــان أح ــد إن ـك ــاره ،هو
ن ـظــرة ال ـط ــرف ال ـثــانــي ،أي أع ـ ــداء تل
أبيب ،إلى القدرة اإلسرائيلية والحيز
الــذي تحتله هذه النظرة في وعيهم،
وهـ ــي ص ـ ــورة عـمـلــت إس ــرائ ـي ــل على
زرعـهــا فــي الــوعــي الجمعي العربي،
وح ـفــرت عميقًا فــي ه ــذا الــوعــي إلــى

يعتمد على من سيقوم بإدارة املدينة
وتأمينها».
وبــال ـن ـظــر إل ــى ال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق
الـ ـلـ ـصـ ـي ــق بـ ـ ــن أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة ومـ ــوس ـ ـكـ ــو،
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـس ـ ــوري،
ي ـن ـت ـظ ــر مـ ــا سـ ـيـ ـخ ــرج عـ ــن ال ـج ــان ــب
الـ ـ ــروسـ ـ ــي بـ ـخـ ـص ــوص «ال ـ ـتـ ــوافـ ــق»
األم ـيــركــي ـ ـ ال ـتــركــي ح ــول مـنـبــج ،ال
سيما أن املنطقة تقع ضمن منطقة
عمليات س ــاح الـجــو ال ــروس ــي ،إلــى
جانب وجود قوات روسية ـ سورية
مـشـتــركــة ف ــي ري ــف املــدي ـنــة الـغــربــي،

وصول الصواريخ
السورية إلى تل أبيب
يعادل النتيجة المحققة
بإسقاط الطائرة

الحد ال ــذي دفعهم إلــى االعـتـقــاد بأن
إس ــرائ ـي ــل صــاح ـبــة االقـ ـت ــدار الـكــامــل
وال ـش ــام ــل ع ـلــى تـحـقـيــق مصالحها
م ـه ـم ــا كـ ــانـ ــت قـ ـ ـ ــدرة أعـ ــدائ ـ ـهـ ــا عـلــى
صدها أو مواجهتها .هذه الصورة/
الـهــالــة هــي الـتــي مكنت اإلســرائـيـلــي
مــن تحقيق مصالحه مــن دون حتى
اسـتـخــدام ال ـقــوة الـعـسـكــريــة ،وضمن
م ـعــادلــة :ش ــاء اإلســرائ ـي ـلــي فتحققت
مشيئته.
ع ـلــى هـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،ت ــداع ــي ص ــورة
إسرائيل وهالتها في أهــم مركب من
مركبات قدرتها الفعلية أمام أعدائها
ي ـف ـس ــر االسـ ـتـ ـم ــات ــة إلـ ـ ــى حـ ــد إثـ ـ ــارة
الــدهـشــة ،وربـمــا أيـضــا السخرية في
محاولة ترميم صورة الخسارة التي
ال يمكن ترميمها ،كنتيجة واضحة ال
لبس فيها ،ملواجهة السبت .وفي ذلك،
نـ ــورد مـثــالــن اث ـنــن ال أك ـثــر لـلــداللــة

ع ـل ــى خ ـط ــوط ال ـت ـم ــاس م ــع ال ـق ــوات
التركية وفصائل «درع الفرات» .ومن
الالفت أن هذا التطور يأتي بالتوازي
م ـ ــع لـ ـغ ــة حـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي ال ـت ـص ــري ـح ــات
الروسية تجاه واشنطن ،بالتوازي
مع التصعيد العسكري في ريف دير
الزور ،شرق نهر الفرات .وفي السياق
نـفـســه ،ج ـ ّـدد أم ــس وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف الـتــأكـيــد
على عدم شرعية الوجود العسكري
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي سـ ــوريـ ــا ،الف ـت ـقــادهــا
دع ـ ـ ــوة مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـش ــرع ـي ــة أو
تفويضًا من مجلس األمــن .وأوضــح
أن هذا الوجود يهدف إلى فصل جزء
كبير من األراضي السورية عن باقي
البالد.
وف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ت ـل ــك ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ،ف ــإن
مــن املـتــوقــع أن يبحث مجلس األمــن
الدولي ،األسبوع املقبل ،مشروع قرار
مـعـ ّـدل حــول إق ــرار هــدنــة فــي ســوريــا،
وال ـ ـس ـ ـم ـ ــاح بـ ـ ــوصـ ـ ــول املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
اإلن ـس ــان ـي ــة .امل ـ ـشـ ــروع ال ـج ــدي ــد ج ــاء
م ــن ق ـبــل ال ـكــويــت وال ـس ــوي ــد ،الـلـتــن
أدخلتا تعديالت على املـســودة التي
طرحت هذا األسبوع .ونقلت مصادر
ديبلوماسية أن التعديالت تضمنت
استثناء تنظيمي «داعــش» و«جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة» م ــن ّ
أي ه ــدن ــة م ـف ـتــرضــة،
وه ــو مــا قــد يـتـيــح اس ـت ـمــرار ا ّمل ـعــارك
ع ـلــى ب ـعــض ال ـج ـب ـه ــات ،وي ـع ــق ــد من
عملية مراقبة انتهاكات الهدنة ،نظرًا
إل ــى تــداخــل مـنــاطــق سـيـطــرة «جبهة
النصرة» مع باقي الفصائل املسلحة.
ويـ ـط ــال ــب مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـق ـ ــرار ب ـف ــرض
ه ــدن ــة مل ــدة  30ي ــوم ــا ،تـلـبـيــة لــدعــوة
األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غــوتـيــريــس ،األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،على
أن يبدأ تسليم املساعدات اإلنسانية
بـعــد  48ســاعــة مــن ب ــدء وق ــف إطــاق
الـنــار .كــذلــك يــدعــو نــص املـشــروع كل
األطـ ـ ــراف إل ــى رف ــع ال ـح ـصــار ع ــن كل
املناطق ،بما في ذلك الغوطة الشرقية
ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا.
(األخبار)

على االستماتة اإلسرائيلية ،أحدهما
ص ــادر عـلــى لـســان وزي ــر إســرائـيـلــي،
والـ ـث ــان ــي ورد ف ــي ت ـق ــري ــر إع ــام ــي،
وعليهما يمكن القياس.
وزيـ ــر ال ـش ــؤون االس ـت ـخ ـبــاريــة ،وهــو
عـضــو «امل ـج ـلــس الـ ـ ــوزاري املـصـغــر»،
يسرائيل كاتس ،أراد ترميم الصورة
عبر اختالق خسائر لحقت بالوجود
اإليـ ــرانـ ــي ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ل ـع ـلــه يـ ــوازن
الخسارة ،فقال« :ما حدث في األمس
ك ــان نتيجة سـيـئــة جـ ـدًا لــإيــرانـيــن.
إيــران ستحتاج إلــى وقــت طويل جدًا
لتدرك ما حدث لها ،ولتدرك ما منيت
به من خسائر!».
املـ ـ ـث ـ ــال ال ـ ـثـ ــانـ ــي ج ـ ـ ــاء ت ـع ـل ـي ـق ــا عـلــى
إس ـقــاط ال ـطــائــرة اإلســرائـيـلـيــة وورد
ف ــي تـقــريــر لـلـقـنــاة  ،13وف ـي ــه« :يجب
ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ال ـ ـصـ ــورة ب ـش ـكــل أوس ــع
وم ـق ــارن ــة ال ـخ ـســائــر ب ــن ال ـجــان ـبــن.
سقط إلسرائيل طائرة إف  16ثمنها
يتجاوز  50مليون دوالر ،بينما في
املـقــابــل سـقــط إليـ ــران طــائــرة مسيرة
مــن دون طـيــار هــي األكـثــر تـطــورًا في
ال ـع ــال ــم وث ـم ـن ـهــا ي ـصــل إلـ ــى ع ـشــرات
املــايــن مــن الـ ـ ـ ــدوالرات»« .ك ــل ذل ــك»،
يضيف التقرير العبري« ،مع اإلشارة
إلــى أن ج ــزءًا كبيرًا مــن ثمن الطائرة
اإلسرائيلية يأتي من املساعدة املالية
للواليات املتحدة املخصصة سنويًا
إلسرائيل ،وهذا يظهر باألرقام الجهة
الخاسرة والجهة التي انتصرت!».

لــم تمنع معرفة الــواليــات املتحدة بــوجــود «مجموعة فاغنر» العسكرية الخاصة
الروسية ضمن قــوة مشتركة ،تضم الفيلق الخامس من الجيش السوري ولــواء
ّ
وتتقدم نحو حقل عمر النفطي ومنشأة
الباقر املؤلف من أبناء عشيرة البقارة،
اإلقدام على استهدافها بقصف عنيف جوي وبري استمر ألكثر من
كونوكو ،من
ِ
ثالث ساعات.
سبق القصف عملية استطالع واسعة بالطيران ،ما سمح لألميركيني بتحديد
يثنهم ذلــك عــن استهدافها
هوية الجهات املتقدمة ،بما فيها تلك الــروسـيــة ،ولــم ِ
جميعها .وهو يأتي بعد مهاجمة قاعدة حميميم من قبل طائرة مسيرة «مجهولة
الهوية» وإسقاط طائرة روسية بصاروخ لم تنشر تفاصيل عنه وتحوم الشكوك
حول الهوية الفعلية للجهة التي أطلقته على الرغم من تبني «هيئة تحرير الشام»
للعملية.
َّ
تشير هذه التطورات إلى تزايد متدرج ،ولكن مطرد ،في حدة املواجهة األميركية
ـ الروسية على األرض السورية ،والتي تبلغ مع عملية القصف األخيرة مستوى
جديدًا.
ُ
ُّ
يشتد
عدة حروب تحت سقف الحرب الواحدة تخاض اليوم في سوريا ،والوضع
تعقيدًا وتشابكًا .فباإلضافة إلى املعركة الدائرة بني الدولة السورية وحلفائها من
جهة ،وبني فصائل املعارضة ورعاتها اإلقليميني والدوليني من جهة أخرى ،تتصاعد
صراعات لها حيثيتها ومنطقها الخاص ،وتتداخل فيها هي األخرى األبعاد املحلية
بتلك اإلقليمية والدولية ،بموازاة ارتباطها باملعركة األصلية .ففي ظالل املذكورة،
تدور مواجهات متفاوتة االحتدام بني إسرائيل والواليات املتحدة ومحور املقاومة،
وبني تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية ،وبني روسيا والواليات املتحدة.
لم يشتبك الجيشان الروسي واألميركي حتى اآلن رسميًا ،وبشكل مباشر ،في
ســوريــا ،أو في أيــة بقعة أخــرى من العالم ،وربما لن يشتبكا ،لكنهما يتواجهان
م ــن خ ــال ح ـل ـفــاء ظــرفـيــن
أو ث ـ ــابـ ـ ـت ـ ــن ومـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات الـ ــردي ـ ـفـ ــة أو
مـ ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى املـ ـجـ ـم ــوع ــات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـخ ــاص ــة .هــذه
املجموعات امللتبسة الهوية،
واملـ ـن ــاسـ ـب ــة جـ ـ ـدًا لـلـطـبـيـعــة
الهجينة املستجدة للحرب،
ُ
ك ــث ــر االع ـت ـم ــاد عـلـيـهــا فــي
الـ ـعـ ـق ــدي ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،مــن
قبل الجيش األميركي قبل
اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن .فـ ـق ــد س ــاه ـم ــت
شـ ـ ــركـ ـ ــات «بـ ـ ـ ـ ــاك ووتـ ـ ـ ــر»
و«ك ــاسـ ـت ــر ب ــاتـ ـل ــز» وعـ ــدد
كبير غيرها مــن الشركات
امل ـ ـت ـ ـع ـ ــاق ـ ــدة م ـ ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش
األميركي ،في احتالل العراق
والتنكيل بالشعب العراقي
والحرب على املقاومة.
روسيا بدورها ،باتت تلجأ إلى خدمات املجموعات العسكرية الخاصة ،وأبرزها
«مجموعة فاغنر» .ومع أن هذه املجموعة متعاقدة ّ ،وتعمل مع جيوش أخرى غير
ً
مثالّ ،
فإن جل عملياتها في خارج روسيا،
الجيش الروسي ،كالجيش السوداني
تجري بالتنسيق مع جيشها ،باعتبارها قوة رديفة له ،أكان األمر في أوكرانيا أم
في سوريا .وليس سرًا ّأن عالقة خاصة تجمع مؤسسها ،ديمتري أوتكني ،العقيد
والقائد السابق لـلــواء فــي الــوحــدات الخاصة لالستخبارات العسكرية الروسية،
بالرئيس فالديمير بوتني وفريقه.
منذ بداية التدخل الروسي في سوريا ،شاركت املجموعة ،التي ُي َّ
قدر عدد مقاتليها
في سوريا بنحو سبعة آالف عند مطلع العام الحالي ،إلى جانب الجيشني الروسي
والسوري في املعارك البارزة في تدمر وريف حماه ودير الزور وفي معارك شمالي
شرقي سوريا .عناصر املجموعة من العسكريني السابقني ،ويتضمن تسليحها،
باإلضافة إلى األسلحة الخفيفة على أنواعها ،دبابات من طراز « »T72ومدرعات
وراجـمــات صواريخ ورشــاشــات ثقيلة وتتولى وسائل النقل العسكرية الروسية
الجوية والبحرية إيصال املقاتلني واألعتدة إلى سوريا.
حاول املسؤولون األميركيون التقليل من خطورة القصف الجوي األميركي لقوات
روسـيــة رديـفــة وتــداعـيــاتــه على الساحة الـســوريــة /ولـكــن خـبــراء عسكريني ،مثل
جوزيف تريفيثيك ،رأوا أنها بداية لحرب منخفضة التوتر بني روسيا والواليات
املـتـحــدة« .روس ـي ــا ،ب ــرأي تريفيثيك ،ات ـخــذت قــرارهــا بــاسـتـخــدام ال ـقــوات الــرديـفــة
كأسلوب قليل املخاطر لتحدي التصميم األميركي ،وهو ّ
تطور مقلق ُي ِنذر باملزيد
من املناوشات في املستقبل بني الطرفني ،خاصة في منطقة دير الزور .ويبدو أن
هدف القوات املشتركة املتقدمة كان السيطرة على حقول النفط والغاز املوجودة في
منطقة انتشار قوات سوريا الديموقراطية».
طبعًا ،ال يشير الخبير إلى أن الواليات املتحدة تستخدم من جهتها «قوات سوريا
الديموقراطية» كقوة رديفة تحتل حقول النفط والغاز لتأمني املوارد ملشروع إقامة
كـيــان تحت سيطرتها فــي شــرق ال ـفــرات ،يسمح بتغطية تموضعها العسكري
املرشح للتزايد في الفترة املقبلة نظرًا للتطورات الجيواستراتيجية في املنطقة
والعالم .وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،اتهمها بالسعي للبقاء إلى األبد
في سوريا ،وال شك في ّأن هذا البقاء مشروط بنجاح مشروع التقسيم الفعلي
مهما كانت مسمياته ومسوغاته ،وبالسيطرة على حقول النفط والـغــاز .لذلك،
سيتصاعد الصراع على هذه الحقول.

