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العالم

قضية
انخرطت المملكة في الملف السوري بتوفير معسكرات على أرضها للمسلحين (أ ف ب)

ّ
لعل انسحاب «جيش العشائر» من مواقع له شرق السويداء باتجاه األردن ،يظهر بشكل أوضح
دعم عمان للتهدئة في الجنوب السوري .ويعمل األردن ،أيضًا ،على تثمير االتفاق األميركي ــ
الروسي لالستفادة منه لتحقيق مصلحة في ّ
مد الجسور مع دمشق ،نتاجها العمل الفعلي
إلعادة فتح المعابر ،وإحياء النشاط التجاري الذي ّ
تضرر كثيرًا

األردن «الحائر» في سوريا...
طوق النجاة في المعابر؟
عمان ــ عبد الرحمن أبو سنينة
ال يــزال معبر نصيبّ الحدودي ،بني
األردن وســوريــا ،يمثل «تيرمومتر»
ف ــي مستقبل ال ـعــاقــة ب ــن الـبـلــديــن،
فبعد أي ــام مــن الـحــديــث األردن ــي عن
فتح املعبر ووصــول طالئع الجيش
ال ـ ـسـ ــوري إلـ ـي ــه ،عـ ــاد م ـح ــاف ــظ درع ــا
مـحـمــد خــالــد ال ـه ـنــوس لـيـنـفــي فتح
«ن ـص ـيــب» (م ـع ـبــر جــابــر بالتسمية
األردن ـي ــة) ،مــؤكـدًا أنــه ال ي ــزال مغلقًا
منذ أكـثــر مــن عــامــن .وفــي ظــل بقاء
ف ـصــائــل م ــن «ال ـج ـي ــش الـ ـح ــر» على
املـ ـعـ ـب ــر ،أكـ ـ ــد املـ ـح ــاف ــظ ف ـ ــي ح ــدي ــث
صحافي ،أول من أمس ،أن «نصيب»
ل ــن يـفـتــح إال بـمــوافـقــة وإش ـ ــراف من
دمشق.
وف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـم ـ ــل ،ج ـ ـ ـ ـ ــاءت اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
الحدود مع اململكة من جهة محافظة
الـ ـس ــوي ــداء ،وت ـعــزيــز ق ـ ّـوت ــه ف ــي ريـفــي
درعــا والقنيطرة ومحيطها املحاذي
للجوالن ،بالتزامن مع اتفاق «تهدئة
الـ ـجـ ـن ــوب» ب ــن واش ـن ـط ــن ومــوس ـكــو
ب ـم ـش ــارك ــة أردنـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـت ـث ـ ّـب ــت ال ــوض ــع
القائم.
وبـ ـع ــد اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
مساحات واسعة مع األردن تجاوزت
 50كيلومترًا من الشريط الحدودي من
جهة محافظة السويداء ،اتضح انهيار
الخطط األميركية في املنطقة انطالقًا
مــن الـتـنــف ،وخــاصــة بـعــد حـصــر هــذا
الــوجــود إلــى جانب الفصائل العاملة
م ـع ــه ف ــي ج ـي ــب ب ـع ــد نـ ـج ــاح الـجـيــش
وح ـل ـفــائــه ف ــي ال ــوص ــول إل ــى ال ـحــدود
ً
العراقية شماال ،ثم تضييقه أكثر بعد
عمليات ريف السويداء.

الجيش على النقيض
طــوال سـنــوات األزم ــة الـســوريــة ،بقي
م ــوق ــف ال ـج ـي ــش األردنـ ـ ـ ــي م ـت ـمــاي ـزًا
ب ــالـ ـح ــد األدن ـ ـ ـ ـ ــى قـ ـي ــاس ــا بـ ـم ــواق ــف
األجهزة األمنية األخرى (املخابرات)،

أو تلك املعلنة للحكومة .وهنا تؤكد
مـ ـص ــادر ف ــي امل ـم ـل ـك ــة ،ت ـح ــدث ــت إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،أن الـجـيــش ال ــذي اعـتــاد
أال ي ـبــرز مــواقـفــه فــي اإلعـ ــام «يــؤيــد
ب ــأعـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات ــه ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
نـظـيــره الـ ـس ــوري» .وت ــؤك ــد امل ـصــادر
وج ــود اجـتـمــاعــات بــن الـضـبــاط في
املــؤس ـس ـتــن ،وخ ــاص ــة أن «الـجــانــب
الـ ـس ــوري ي ـص ـ ّـر ع ـلــى ال ـح ــدي ــث إلــى
الجيش حصرًا كلما رغب في تبادل
ال ــرس ــائ ــل ،بـصـفـتــه م ـحــط ث ـقــة دون
مؤسسات الحكم األخرى في األردن».
ان ـح ـي ــاز ال ـج ـيــش بـ ــات م ـف ـهــومــا في
امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ،فـ ــاملـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
الـتــي يشكل عـمــودهــا الـفـقــري أبـنــاء
ال ـع ـشــائــر ال ـش ــرق ـ ـ ـ أردنـ ـي ــة سـتـكــون
ال ـخ ــاس ــر األكـ ـب ــر م ــن أي ف ــوض ــى أو
ان ـف ــات تـتـعــرض ل ــه ال ـب ــاد ،وكــذلــك
لجهة الخطر التكفيري الداخلي ،أو
حتى لو أقحمت في أي مواجهة على
األراضي السورية .لكن «املخابرات»،
وف ــق امل ـص ــادر نـفـسـهــا ،لـيـســت على
وفــاق تام في هذا امللف مع الجيش،
وذلـ ــك يــرجــع إل ــى طـبـيـعــة تكوينها
وب ـنــائ ـهــا وع ــاق ــات ـه ــا بــاألمـيــركـيــن
ً
والـبــريـطــانـيــن ،ف ـضــا عــن مستوى
التنسيق األمني العالي مع إسرائيل.
وم ـ ـنـ ــذ مـ ـ ـ ــدة ،نـ ـف ــى رئ ـ ـيـ ــس األركـ ـ ـ ــان
األردنـ ــي ،الـفــريــق مـحـمــود فــريـحــات،
أي «نية لتدخل عسكري أردني فوق
األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة» .وم ـنــذ بــدايــات
األزمــة ،كانت املعطيات املتداولة في
أكثر من مستوى ،من داخل املؤسسة
العسكرية ،ومن جسم املتقاعدين من
مختلف املرتبات ،تقول إنهم ضد أي
تــدخــل فــي ال ـشــأن ال ـس ــوري ،وكــانــوا
ي ــرجـ ـح ــون امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ق ـن ــوات
االت ـ ـصـ ــال وال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ال ـج ـيــش
ال ـس ــوري« ،ألن أم ــن ووح ــدة ســوريــا
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ــدول ـ ــة هـ ــو اسـ ـتـ ـم ــرار
ألم ــن واس ـت ـقــرار األردن ...وإن حــدث
العكس ،فالضحية التالية ستكون
األردن شعبًا وكـيــانــا ونـظــام حكم»،

إسرائيل أحرص على األردن من نفسها!
ف ــي م ـقــالــة تـحـلـيـلـيــة ل ـل ـكــاتــب ع ــام ــوس هــرئ ـيــل في
صحيفة «هــآرتــس» اإلســرائـيـلـيــة ،قــال إن إسرائيل
قــدمــت إل ــى األردن «م ـســاعــدة اسـتـخـبــاريــة وأمـنـيــة
لتعزيز استقرارها خشية زيــادة السيطرة اإليرانية
فــي املـنـطـقــة» ،مضيفًا أن تــل أبـيــب نقلت إلــى عمان
ّ
مروحيات قديمة قابلة لالستخدام من طراز «كوبرا»،
بعدما أغلق سالح الجو اإلسرائيلي َ
سربي «كوبرا»
خــاصــن بــه .وانطلق هرئيل فــي اإلش ــادة بمستوى
التنسيق بني الطرفني في ما يتعلق بجنوبي سوريا،
وخــاصــة أن «الــدول ـتــن قـلـقـتــان مــن تـمــركــز الجيش
السوري هناك ،وتخشيان أن تنشر إيران قوات من
الحرس الثوري أو حزب الله ،على مقربة من الحدود
املشتركة».

كما يقول نائب األمني العام لـ«حزب
الوحدة الشعبية» املـعــارض ،عصام
الخواجا.
وي ـض ـيــف ال ـخ ــواج ــا أن «االعـ ـت ــراض
اإلسرائيلي على الهدنة في الجنوب
ّ
توجه
السوري ليس مستغربًا ،فقد
وفـ ـ ـ ــد أمـ ـ ـن ـ ــي ي ـ ـضـ ــم رئـ ـ ـي ـ ــس جـ ـه ــاز
امل ـ ــوس ـ ــاد ورئـ ـ ـي ـ ــس االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات

يتمايز موقف الجيش
عن «المخابرات» بالميل إلى
التنسيق مع دمشق
الـعـسـكــريــة وآخ ــري ــن إل ــى واشـنـطــن،
وك ــان مــن ضـمــن مـهـمــات ذل ــك الــوفــد
تعديل اتفاق الهدنة ،الــذي لم يأخذ
ف ــي ن ـظ ــره ــم اح ـت ـي ــاج ــات إس ــرائ ـي ــل
األمنية ومصالحها» .كما يرى أن ما
ّ
حــدث «عــزز موقف الجيش السوري
وس ـي ـط ــرت ــه ع ـل ــى األرض ،وه ـ ــو مــا

ي ــؤس ــس الس ـت ـع ــادة جــاهــزي ـتــه بعد
سـ ـن ــوات م ــن ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـقــويــض
ق ــدرات ــه وال ـح ـي ـلــولــة دون اس ـت ـعــادة
عافيته».
أمــا عــن مــواقــف الحكومات األردنـيــة
املتعاقبة ،وهذا ينطبق على حكومة
هاني امللقي الحالية ،فهي األقل شأنًا
في امليزان الداخلي ،ألن الحكومة ال
تتمتع بــالــواليــة العامة الـتــي نزعت
منها بفعل التعديالت الدستورية.
ويتابع الخواجا« :هذا القرار (بوزن
عودة العالقة مع السوريني) يحدده
القصر واألجهزة األمنية واملؤسسة
الـعـسـكــريــة ...والحكومة مـجــرد قناة
وظيفية توكل إليها مهمة التعبير
ع ــن امل ــوق ــف فـ ـق ــط» .ويـ ـش ــار إلـ ــى أن
وزيــر الــدولــة لـشــؤون اإلع ــام محمد
امل ــومـ ـن ــي ،قـ ــال ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ،إن ب ــاده
«مــع إقــرارهــا بــأن فتح معبر نصيب
مصلحة أردنية ،لكننا نرفض وجود
مـيـلـيـشـيــات طــائ ـف ـيــة قـ ــرب ال ـح ــدود
الشمالية».

الصحافي والكاتب محمد عرسان،
الذي يتابع امللف السوري ـ األردني،
يرى أن الهدنة في الجنوب السوري
«ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق أم ـ ـيـ ــركـ ــي ـ ـ ـ ـ روسـ ـ ـ ـ ــي ،ل ـك ـنــه
م ـص ـل ـحــة أردن ـ ـيـ ــة ُخ ــاص ــة ف ــي ح ــال
ّ
ف ـت ـح ــت املـ ـع ــابـ ــر وشـ ــك ـ ـلـ ــت مـن ـط ـقــة
عــازلــة تضمن غـيــاب أي ميليشيات
شيعية» ،لكنه اسـتـغــرب «انسحاب
ج ـيــش ال ـع ـشــائــر الـ ــذي دربـ ــه األردن
من املناطق التي كان يسيطر عليها،
فيما حل مكانه الجيش السوري».
وبـيـنـمــا يـتـحــدث عــرســان عــن «قــرب
إغ ــاق غــرفــة امل ــوك قـبــل نـهــايــة الـعــام
الجاري» ،فإن عضو املكتب السياسي
لـ«الحركة الشعبية األردنية» محمد
الروسان ذكر أن تلك الغرفة «أغلقت
عــدة مــرات في أوقــات متقطعة ...إلى
أن أقفلت بالفعل أبوابها قبيل هدنة
ال ـج ـنــوب ،واملــرت ـقــب غــرفــة روس ـي ــة ـ
أردنـيــة ستقود األوض ــاع من جديد،
وتهيئ العالقات مع دمشق».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى« ،ي ـح ـل ــم» ال ـق ـطــاع
التجاري والصناعي بعودة املعابر
مع سوريا إلى العمل ،وهو أيضًا ما
يمثل «محط ترحيب» على املستوى
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي وال ـ ـح ـ ــزب ـ ــي ،وامل ــؤسـ ـس ــة
العسكرية ،وكذلك السلطة التنفيذية،
حتى لــو اختلفت خلفيات وأسباب
هذا االرتياح بالنسبة إلى كل طرف،
ملا يمثله ذلك من «انفراج اقتصادي»
كبير ،باإلضافة إلى التمهيد لعودة
الالجئني الـســوريــن ،فيما يستثنى
م ــن ذلـ ــك م ــوق ــف ج ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ــوان
املسلمني».

طوق نجاة؟
ي ــرى امل ـخ ـتــص ف ــي ال ـش ــأن ال ـس ــوري
ع ــام ــر الـسـبــايـلــة أن األردن بصفته
دولــة «يفضل إع ــادة ترتيب املنطقة
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـس ــوري ــة
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،وف ـ ـتـ ــح امل ـ ـعـ ــابـ ــر ،ل ـكــن
يـب ـقــى ال ـت ـح ــدي ف ــي تـجـسـيــر ال ـهــوة
السياسية مع دمشق ،وذلــك يتطلب
مــرونــة أردن ـي ــة ت ـبــدأ بتغيير النهج
وال ـ ـش ـ ـخـ ــوص» .ي ـض ـيــف ال ـس ـبــاي ـلــة:
ـب األردنـ ـ ـ ــي ،إذ إن
«الـ ـك ــرة ف ــي امل ـل ـعـ ّ
اتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـهـ ــدنـ ــة وف ـ ـ ـ ــر ط ـ ـ ــوق ن ـج ــاة
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـضـ ـغ ــوط امل ـت ـع ــددة
إسرائيليًا وخليجيًا».
يـعــود ال ـخــواجــا ،نــائــب األم ــن الـعــام
لحزب «الــوحــدة» ،ليتفق مــع سابقه
في أن املصلحة األردنـيــة «تكمن في
تـجـنــب ال ـغ ــوص ف ــي امل ـلــف ال ـســوري
إال ضـمــن ال ـحــدود الــدنـيــا ،لـكــن هــذه
الرغبة التي لم ّ
يعبر عنها بصراحة
ك ــان ــت ت ـص ـطــدم بـشـبـكــة ارت ـب ــاط ــات
الـنـظــام وان ـخــراطــه ضـمــن مــا يسمى
دول االعتدال ،بجانب ارتباطه بقيود
معاهدة وادي عربة التي سلبت منذ
توقيعها استقاللية القرار األردني».
وال يخفى أن اململكة انخرطت عمليًا
في امللف السوري بتوفير معسكرات
وم ـ ـ ـ ــراك ـ ـ ـ ــز تـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــى أرضـ ـ ـه ـ ــا
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة بـ ــإشـ ــراف
أميركي ـ بريطاني وتمويل خليجي،
علمًا بأن جزءًا كبيرًا من هذا املشروع
ّ
صب في أيدي «داعش» و«النصرة».
حـتــى املــوقــف الـشـعـبــي ،ال ــذي يمكن
رص ـ ــده مـ ــن املـ ـس ــاج ــد وامل ـن ــاس ـب ــات
العامة ،بدأ يميل إلى إعادة العالقة،
لـكــن ضـمــن ح ــدود املـصـلـحــة الـعــامــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـت ـحــدث
ع ـنــه ال ــداع ـي ــة مـصـطـفــى أبـ ــو رمـ ــان،
الـ ــذي يــؤيــد إع ـ ــادة ال ـع ــاق ــة ،مـشـيـرًا
إلــى أن «السلفيني واإلخــوان ـيــن هم
املسؤولون بدرجة أولى عن تحريض
املجتمع في السنوات السبع املاضية،
وه ــو مــا أنـتــج مـشــاركــة مسلحة في
الحرب هناك ،وخاصة أن موقفهم لم
يتغير حتى اللحظة».
ويـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى «غ ــالـ ـبـ ـي ــة ص ــامـ ـت ــة»
ترفض ما يذهب إليه «اإلخوانيون»
وال ـس ـل ـف ـي ــون ،ل ـك ـن ـهــم ي ـخ ـش ــون مــن
تـ ــأي ـ ـيـ ــد عـ ـلـ ـن ــي ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة
و«محور املمانعة» ،وخاصة في ظل
تـحــالــف اإلعـ ــام املـحـلــي م ــع املــوقــف
الــرسـمــي وكــذلــك اإلس ــام ــي ،وكــذلــك
بسبب مــا سيالقونه مــن «اتـهــامــات
بالتشيع أو العمالة إلي ــران ،وأيضًا
ت ـعــرض بـعـضـهــم ل ـت ـهــديــدات فعلية
بالقتل».

