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تزايد دور المقاتلين ال�شي�شان في الحرب
على �سورية ...الأ�سباب والدوافع
} حميدي العبدالله
ل��وح��ظ ف ��ي اآلون� � ��ة األخ� �ي���رة ت �ص��اع��د دور
المقاتلين الشيشان في الهجمات التي تتعرض
لها مناطق في سورية ،وال سيما كسب ومدينة
حلب .فالهجوم على كسب قاده ما يعرف بـ»أبو
م��وس��ى الشيشاني» ،أح��د أب��رز ق��ادة النصرة.
والهجوم في مدينة حلب ،خاصة الذي استهدف
مقر االستخبارات الجوية أيضاً ،قاده شيشانيون
يحتلون مراكز قيادية في التنظيمات المسلحة،
تحديدا ً التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة.
ه��ذا ال ��دور المتصاعد للمقاتلين الشيشان
في القتال الدائر في سورية ينطوي على معانٍ
ودالالت ذات تأثير كبير ف��ي مجرى الصراع
وف��ي فهم حقيقة م��ا يحصل اآلن ف��ي سورية
ميدانياً.
أولى الدالالت أن الشباب السوري الذي انخرط
في المعارضة المسلحة في السنوات الماضية
وحمل راية القتال ضد الجيش السوري وضد
الدولة السورية ،متأثرا ً بما حصل ويحصل في
البالد العربية ،يراجع حساباته اليوم ويتخلى
عن حمل البندقية ،بعضه عاد إلى كنف الدولة،
فتجاوز عدد المسلحين الذين تخلوا عن حمل
السالح وسويت أوضاعهم وعادوا إلى الخدمة
العسكرية في الجيش العربي السوري ،عشرين
ألفاً ،وبعضهم اآلخر هاجر إلى خارج سورية،
والبعض الثالث عاد إلى عمله الذي كان يقوم به
قبل حمل السالح .هذا التراجع في عدد حاملي
ال �س�لاح م��ن ال�س��وري�ي��ن ت��رك ف��راغ �ا ً ف��ي ضوء
ات�س��اع الجبهات ال�ت��ي فتحت إلش�غ��ال الجيش
العربي السوري وتشتيت ق��واه حيثما أوصت
ال��دوائ��ر االس�ت�خ�ب��اري��ة ال �غ��رب �ي��ة ،ون �ف��ذت عبر
غرف العمليات المشتركة التي توجه الجماعات
المسلحة ف��ي ال ��دول ال �م �ج��اورة نحو سورية،
ويستلزم س��د ه��ذا ال�ف��راغ االستعانة بعناصر
أجنبية.
ثاني ال��دالالت أن كثيرا ً من المقاتلين العرب
ال� ��ذي ج � ��اؤوا م��ن ت��ون��س ول�ي�ب�ي��ا والسعودية
والكويت وبعض ال��دول الخليجية األخ��رى ،عاد
بعضهم إلى بالده بعدما اكتشف زيف الشعارات
ال� �ت ��ي ك� ��ان ي �ت �غ �ن��ى ب �ه��ا ال �م �س �ل �ح��ون ،خاصة
التنظيمات «ال �ج �ه��ادي��ة» ،وت �ح��دي��دا ً بعد ان��دالع
المواجهات المسلحة بين تنظيمات القاعدة .أما
البعض اآلخر المستمر في القتال فال يمثل العدد
الكافي لتغطية كامل الجبهات التي فتحت عندما

كان المسلحون يتدفقون إلى سورية باآلالف،
وأث��رت القيود التي فرضت في دول مثل تونس
في تدفق هؤالء ،واضطرت دول مثل السعودية
لتجريم المشاركة في القتال في سورية ،خوفا ً
من تعاظم نفوذ التنظيمات المتطرفة التي تعادي
الحكم السعودي واستقطابها الشباب السعودي
الذي قد يعود ليشن حربا ً ضد حكام السعودية،
وذاك هذا ما هدد به بعض المقاتلين السعوديين
في سورية أمام وسائل اإلعالم ،فزاد الفراغ ود ّل
على نقص في عديد المسلحين ،بما ال يساعد على
استمرار حرب االستنـزاف ضد الدولة والجيش
والشعب السوري.
ثالث الدالالت أن الشيشانيين وحدهم ما زالوا
قادرين على التدفق إلى سورية بأعداد كبيرة،
فهؤالء موجودون في تركيا منذ فترة طويلة ،منذ
سقوط غ��روزن��ي وإل�ح��اق الهزيمة بالمسلحين
الشيشان على أي��دي الجيش ال��روس��ي .وهناك
أل��وف الشيشانيين في تركيا ،وتوفر الحكومة
التركية ال�م�لاذ اآلم��ن ل�ه��م ،و أصبحوا بالتالي
ال�م�ص��در ال��وح�ي��د للتعويض ع��ن تناقص أع��داد
المسلحين ال��ذي��ن ي �ش��ارك��ون ف��ي ال �ق �ت��ال ضد
الجيش السوري.
رابع الدالالت أن حكومة أردوغان التي تخشى
ت��أث�ي��ر اق �ت��راب ان�ت�ص��ار ال�ج�ي��ش ال �س��وري على
الجماعات المسلحة على وج��ود ح��زب العدالة
في الحكم ،أو على األق��ل قيادته الحالية ،كانت
في حاجة ماسة إلى الرد على االنتصارات التي
حققها الجيش السوري على الكثير من الجبهات،
ولها مصلحة في تأخير وعرقلة االنتصار ،أو
على األق��ل منع حصوله في فترة االستحقاقات
الداخلية ،وبينها االنتخابات الرئاسية التركية
ف��ي آب المقبل ،واالن�ت�خ��اب��ات البرلمانية عام.
والشيشان هم القوة الوحيدة التي يمكن أن تقوم
ب��دور ما ألن التنظيمات المسلحة التي اعتمدت
عليها ت��رك�ي��ا س��اب �ق �اً ،خ��اص��ةج�م��اع��ة «اإلخ���وان
المسلمين» في سورية ،انحسر نفوذها وتراجع
بقوة كبيرة ولم تعد مؤهلة إلنجاز أي تقدم.
إن� �ه ��ا ه ��ي دالالت ت �ع��اظ��م دور الشيشان
وت�ص��اع��ده ف��ي األزم ��ة ال �س��وري��ة ،وف��ي الحرب
الدائرة ضد الدولة والجيش السوري ،لكن هذا
التطور م��ن شأنه أن يضع ح��دا ً سريعا ً لحرب
االستنزاف فمشاركة هؤالء وبهذه القوة سيدفع
الشعب ال�س��وري إل��ى مزيد م��ن االلتفاف حول
ّ
حض المزيد من الشباب
الدولة ،وسيساهم في
السوري على إلقاء السالح.

حلب «�صفقة ال�صفقات»
�أم � ّأم المعارك؟
التضحية وال��ف��داء ،إن ك��ان األم ��ر مثلما يقول
} طاهر محي الدين
الواهمون والمتخاذلون والمشتبهون ،والذين
إل��ى أهلي في سورية وف��ي حلب تحديداً ،في ع�ج��زوا ع��ن إل�ح��اق الهزيمة بكم خ�لال سنوات
ظ ّل مختلف أنواع التحريض اإلعالمي والمذهبي ثالث وأفشلتم تآمرهم كله بجعلكم سكينا ً في
والمناطقي والطائفي ،التي ُعمل وال يزال ُيعمل ظهر س��وري��ة ،لِ � َم ينتظر ه��ذا النظام كما يدعي
عليها يوميا ً إلث��ارة الشحناء والكراهية وإذكاء األدع �ي��اء ك��ي ت��دك ال �ش��ام وال�س��اح��ل السوري،
ال�ش�ع��ور ل��دى أه��ال��ي مدينة حلب ال�ش�ه��داء بأن مثلما يدعي مجرمو التضليل اإلعالمي؟ ولِ َم ال
الدولة تركتهم لمصيرهم المظلم والمؤلم ،وأنها يولي اهتماما ً إال لهاتين المنطقتين ويتعرض
ستستعملهم في صفقة ما لبقاء النظام ،وإن الدولة يوميا ً لقذائف اإلرهاب فيهما ،ويسقط فيهما من
أن�ك��رت وج�ح��دت صمودهم األس �ط��وري الكبير الشهداء ما يسقط ،ويحمل ما يحمل ،وضحى
الذي سيسطر له التاريخ ويكتب له موسوعات بخيرة ضباطه م��ن ذوي العقل والحكمة؟ هل
ومجلدات ،وأن هذا النظام يصب اهتمامه فحسب ليسلّم حلب بصفقة لتبقى ،ولقيم دول �ت��ه في
على دمشق والساحل ،ذاك الساحل الذي معظم تينك المنطقتين؟! هل يعقل أن يقيم دولته على
قاطنيه من «طائفة معينة» .وأن حلب ه��ذه التي أنقاض مدن؟!
كانت ذات يوم تلبس السوريين وتصنع معظم
ِ
هذا من ناحية ،ومن جهة ثانية ،ل َم لم َيبِ ْع هذا
حوائجهم ،باتت آخر اهتمامات الدولة والقيادة ...النظام ببيع البلد كله وليس حلب فحسب عند أول
والكثير الكثير من تلك المعاني الفتنوية الطائفية فتيل مشبوه ويسلم البلد إلى اإلره��اب يعصف
المذهبية البغيضة.
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وت�ج�ت�ث��وا داب ��ر اإلره� ��اب وال �ت��آم��ر ع�ل��ى وطنكم
التاريخ .ولكن يؤلم أكثر أن يصدر كالم من أهلي أوالً ومدينتنا األغلى ثانية ،وأن تكونوا دوما ً
في مدينة حلب ،أهل الصمود والوفاء والشموخ ،على العهد مثلما كنتم أه��ل الوفاء وأه��ل العهد،
كالم ال يرقى حتى إلى الجنون أو فقدان العقل وت��ؤك��دوا ال ��والء المطلق للوطن وق��ائ��د الوطن
وف�ح��واه أن ال�ق�ي��ادة ال�س��وري��ة تترك حلب تحت وجيش الوطن ،وليكن في علمكم وفي إيمانكم
ضربات اإلرهاب والتدمير ووطأة الذل والمهانة اليقين أن جيش الوطن وقائد الوطن ال يعتبرون
وتتركها ورقة أخيرة للبيع ضمن مفاوضات في حلب إال قبلة وق�ل�ب�اً ،وال يحيا الجسد إذا فقد
حال وجد النظام نفسه في زاوية ضيقة أو قاب قلبه.
قوسين من االن�ه��زام ،وعندئذ يقدم حلب ورقة
ً
كنا نقول دوما إن معركة حلب هي أم المعارك،
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هزائم اإلرهابيين إال في كل ساعة.
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ال�سالح الكيماوي ...الإ�سطوانة الم�شروخة!
} محمد ح .الحاج
ت�ع�ت�ق��د ال �غ��ال �ب �ي��ة م ��ن أب� �ن ��اء الشعب
ال� � �س � ��وري أنّ اس � �ت � �خ� ��دام ال� �س�ل�اح
الكيماوي من قبل العصابات المسلحة
ف��ي خ��ان ال�ع�س��ل أو ال�غ��وط��ة الشرقية
ك� ��ان ه��دف��ه إث�� ��ارة م ��وض ��وع ال �س�لاح
ال�ك�ي�م��اوي ال �س��وري ال ��ذي يشغل بال
ق � ��ادة ال��ك��ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ،و ُيعتبر
س�ل�اح ردع ي��وف��ر ن��وع �ا ً م��ن ال �ت��وازن
على المستوى االستراتيجي ،وكشفت
مالبسات مصدر السالح المستخدم،
وك�ي�ف�ي��ة إم� � ��راره ،وم �ش��ارك��ة األت� ��راك
ف��ي ذل��ك .وف��ي حين ت� ّدع��ي المعارضة
الخارجية العميلة أنّ س��وري��ة تنازلت
ع��ن س�لاح�ه��ا ال�م�ه��م ،ي�ت�ج��اه�ل��ون أنهم
كانوا األداة التي وف��رت الذريعة ،وأنّ
موافقة الحكومة السورية على المخرج
ال ��ذي اق�ت��رح��ه ح�ل�ف��اء س��وري��ة وبينهم
الروس واإليرانيون بعد توفير ضمانة
قبلت بها سورية (ربما أسلحة نوعية
متطورة) األم��ر ال��ذي أجهض المخطط
ال �غ��رب��ي وس �ح��ب ال��ذري �ع��ة ال �ت��ي كانت
ال �غ �ط��اء ل �ه �ج��وم أط �ل �س��ي ع �ل��ى ال��دول��ة
ال�س��وري��ة وم��ا ق��د ينتجه م��ن تداعيات
ال�خ��راب وال��دم��ار ،وه��ذا بطبيعة الحال
أكبر بكثير مما يحصل اآلن.
م �ج �دّدا ً يثار استخدام ال�س�لاح ذاته
م��ن ق �ب��ل ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ،م��ا يدعو
إل� ��ى االس� �ت� �غ ��راب وال� �ت� �س���اؤل :كيف
ي �س �ت �خ��دم ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري أسلحة
ت �ح��ت رق ��اب ��ة م� �ش� �دّدة وم��راق��ب��ة بك ّل
التجسسية
أن ��واع األق �م��ار العسكرية
ّ
وال �ع �م�لاء ال �م��زروع �ي��ن ف��ي ك��ل مكان؟
بينما تتكشف المشاركة األميركية –
التركية ،الصهيونية أصالً ،في تسريب
أس �ل �ح��ة م �ش��اب �ه��ة وص��ل��ت إل� ��ى أي ��دي
العصابات اإلرهابية التي لم وال تتو ّرع
عن استخدامها ض ّد المدنيين اآلمنين،
ب ��ل ض � � ّد ب �ع �ض �ه��ا ال �ب �ع��ض اآلخ� ��ر من
منطلق التنافس على السيطرة والنفوذ
وعمليات النهب ،وأنّ ه��ذه العصابات
�س الحاجة في زم��ن الهزائم
هي في أم� ّ
إل��ى م �ب � ّررات تراجعاتها وط�ل��ب الدعم

الخارجي والتدخل ال��دول��ي ،وبالتالي
ه ��ي ال �ت��ي ت ��و ّف ��ر ال� ��ذرائ� ��ع ،وم���ن غير
المستبعد أن يه ّرب الكيان الصهيوني
وي ��و ّف��ر م �ق��اذي��ف األس �ل �ح��ة المختلفة
بعد أن يضع عليها بصمة الصناعات
السورية وأشكال العبوات نفسها باللغة
الروسية أو العربية ،وبحسب القاعدة
التي ينتهجها قادة الكيان الصهيوني:
أن تقتل عدوك فقد تشعر بالفرح ،لكنك
ت�ف��رح أك�ث��ر وأن��ت ت��راه يقتل بيد أخيه
وهذا ما يحصل على الساحة السورية.
الحقد اليهودي على العالم ينطلق من
شعور بالدونية واألقلية ،ويعتبرون أن
خسارة الفرد اليهودي يجب أن يقابلها
مئات بل حتى ح��دود األل��ف ،والقاعدة
األس ��اس ف��ي ال�س�ل��وك الصهيوني هي
ال��ث��أر ،وألن �ه��م ل��م ي�ت�م�ك�ن��وا م��ن الثأر
ب��أي��دي�ه��م ل�ق�ص��ف «ت ��ل أب �ي��ب» م��ن قبل
ال �ع��راق دف �ع��وا ب��ال�ت�ح��ال��ف الماسوني
ال �ع��ال �م��ي إل ��ى غ ��زو ال� �ع ��راق وتدميره
وإع� � ��دام ال��رئ �ي��س ال� ��ذي أص� ��در األم ��ر
ب ��إط�ل�اق ال� �ص���واري���خ ،وم� ��ن المؤكد
م �ش��ارك��ة ط �ي��اري��ن ي �ه��ود وبالجنسية
ال�م��زدوج��ة ف��ي قصف ال�ع��راق وتدمير
ب�ن�ي�ت��ه ...أم��ا ال �ي��وم ،وب �ع��د إق ��رار قائد
المقاومة اللبنانية السيد حسن نصر
الله بأن األسلحة التي هزم بها الجيش
ال�ص�ه�ي��ون��ي م�ص��دره��ا س��وري��ة ،وهذا
ما أعلنت عنه ق�ي��ادات العدو قبل ذلك،
ب��ات واض �ح �ا ً س�ب��ب ال �ه �ج��وم العالمي
على س��وري��ة ث��أرا ً لهزيمة الصهيونية
وم �ح��اول��ة ج ��ادة ل�ت��دم�ي��ر ب�ن�ي��ة الدولة
التي تقف وحيدة إل��ى جانب المقاومة
الحقيقية التي تقف في وجه استكمال
ال� �م� �ش���روع ال��ص��ه��ي��ون��ي وال �ه �ي �م �ن��ة
األميركية على منطقتنا ،ويوضح أكثر
المدى الذي وصلت إليه قيادات عربية
ضالعة في خدمة المشروع الصهيوني
م��ن ت��واط��ؤ وت��آم��ر على س��وري��ة ،بذلك
يكون التوصيف الجديد أنها مؤامرة
ص�ه�ي��و –أميركية أط�ل�س�ي��ة – عربية
لتدمير الشعب السوري مع استدراج
بعض العناصر السورية واستخدامها
ف ��ي ال �ت �غ �ط �ي��ة ال� �ض ��روري ��ة للتضليل

وتظهير األمر على أنه «ث��ورة» تطالب
ب��ال�ح��ري��ة وال��دي�م�ق��راط�ي��ة وي �ت��م دعمها
إن �س��ان �ي �اً ...م��ن ق �ب��ل أن �ظ �م��ة ال تعرف
معنى للمصطلحات ال�ت��ي ت�ط��رح على
أرض الواقع.
ي��ب��دو أن ل �ت �ج��دي��د ال �ت �ه �م��ة للجيش
السوري بأنه يستخدم أسلحة كيماوية
أك �ث��ر م��ن ه���دف ،أ ّول��ه��ا ال�ت�غ�ط�ي��ة على
ه ��زائ ��م األدوات وإث� � ��ارة ال �م��زي��د من
التعاطف م��ع المجموعات اإلرهابية،
ومحاولة تضليل ال��رأي العام العالمي
بعد الفضيحة ال�ت��ي كشف تفاصيلها
الصحافي األميركي المخضرم روبرت
فيسك .الضجة الجديدة هدفها التغطية
على السلوك المتذبذب للبيت األسود
األم� �ي ��رك ��ي وض �ع �ف��ه ال���واض���ح حيال
الممارسات العدوانية لالستخبارات
ال�م��رك��زي��ة وال �ن �ف��وذ الصهيوني فيها،
وك�ت��م أف ��واه ب�ع��ض ال �ق��ادة ف��ي الجيش
األميركي الرافضين لتوريط الواليات
ال �م �ت �ح��دة ف��ي ال��ح��رب م �ب��اش��رة ،وهم
ي�ح��ذرون من تسليم أسلحة على نحو
مباشر إل��ى العصابات ك��ي ال تتسرب
إل��ى من ال ي��ري��دون أن تصل إليه ( كما
يدعون ) لكن ال مانع من بيعها للدولة
ال �س �ع��ودي��ة أو ق �ط��ر أو ت�س��ري�ب�ه��ا من
مستودعات ف��ي تركيا أو تهريبها من
لبنان أو فلسطين المحتلة ع��ن طريق
األردن .وف��ي اخ�ت�ص��ار ،يبقى أن كل
م��ا ي�ث��ار وم��ا يحصل يصب ف��ي خدمة
المشروع الصهيوني الستكمال بنوده
األخيرة وإسدال الستارة على القضية
الفلسطينية التي تدفع ثمن دعمها الدولة
السورية – جيشا ً وشعبا ً ومؤسسات
 وم ��ن ي�ق��ف م�ع�ه��ا م��ن ق ��وى شعبيةفي محيطها العربي ،وال��دول الصديقة
عبر العالم مثل روسيا وإي��ران ودول
بريسك.
ل �ل �م��رة األول� ��ى ف��ي ت��اري��خ سورية،
تتذوق فئة كبيرة من السوريين طعم
اإلذالل ف��ي م�خ�ي�م��ات ج ��رى إع��داده��ا
سلفا ً في تركيا .هؤالء تم التغرير بهم
وانتهكت أعراضهم وتاجروا بأبنائهم
وم �ع��ان��ات �ه��م ل �ي �ك��ون��وا أداة التشهير

وال �ض �غ��ط ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة.
ك�م��ا أنّ األردن ال ��ذي تعيش حكومته
�ص��ر في
ع �ل��ى ف �ض�ل�ات ال� �غ ��رب ل ��م ي �ق� ّ
س ��وق ال �م �ت��اج��رة ب��أم �ث��ال �ه��م م��ن أبناء
ال �ج �ن��وب ،وأص �ب��ح م�ع�س�ك��ره��م سوقا ً
لتجارة الرقيق األبيض ألم��راء الخليج
وش �ي��وخ��ه .أم��ا ل�ب�ن��ان ف�ه��و األق� � ّل نفعا ً
بسبب استقباله لمئات األل��وف الذين
ي�ش�ك�ل��ون ع�ب�ئ�ا ً ع�ل��ى ال�ش�ع��ب اللبناني
نتيجة وق��وف فئة لبنانية م��ع تخريب
س��وري��ة وه��ي ب�ل��ده��م األم وانتفاعهم
من ه��ذا التخريب ،وق��د ينقلب الوجود
ال �م �س �ل��ح ال � �س� ��وري ع��ل��ى أج� � ��زاء من
األرض اللبنانية مشكلة يصعب حلّها
وت�ج� ّر البلد إل��ى فوضى ع��ارم��ة يعجز
الك ّل عن ضبطها والتحكم بتفاصيلها
خ��دم��ة الرت �ب��اط��ات ع��رب�ي��ة وخارجية،
عندئذ تحين ساعة الندم حين ال يفيد
الندم.
الجيش ال �س��وري ال يقصف أه�ل��ه ال
بالسالح الكيماوي وال بسالح عادي،
وه ��و األك �ث��ر ح��رص �ا ً ع �ل��ى سالمتهم.
ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ي �ع �م��ل ع �ل��ى إج�ل�اء
ال� �م ��دن� �ي� �ي ��ن وت �خ �ل �ي �ص �ه��م م� ��ن أي� ��دي
العصابات ليتمكن من القضاء عليها.
وي ��وم� �ا ً ف��آخ��ر ت�ت�ك�ش��ف ال �ح �ق��ائ��ق بعد
استسالم كثير م ّمن ت� ّم التغرير بهم،
ليعلنوا حقيقة أنّ العصابات ذاتها هي
من يستهدف اآلمنين ويقدم المعلومات
المفبركة إلى المحطات اإلعالمية الوالغة
ف��ي دم ��اء ال �س��وري �ي��ن ،وأنّ استخدام
الكيماوي ض ّد المدنيين والجيش على
ح ّد سواء ت ّم بتشجيع وتمويل خارجي
وع �ل��ى ي��د ال �ع �ص��اب��ات ال�ت�ك�ف�ي��ري��ة ،أما
التخ ّوف الشعبي ف��ي عالم ال�غ��رب من
بقي
ان �ق�لاب ه��ؤالء وع��ودت �ه��م ،أو م��ن َ
منهم إلى أعمال التخريب واإلرهاب في
عالم «الديمقراطية والحرية الكاذبة»
أم ��ر م� �ش ��روع ،وس �ي �ش��رب ه���ؤالء من
ك � ��أس ب � �م� ��رارة ال� �ح� �ن� �ظ ��ل ،م��زج��وه��ا
بأيديهم ليشربه شعب سورية .لكنهم
سيتذ ّوقونه قريباً ،وإ ّنا لمنتظرون هذا
القريب.

هل �أ�صبحت �أوكرانيا مع�ضلة للأميركيين
حين �أرادوها ورقة �ضاغطة على رو�سيا؟
} ميشيل حنا الحاج*
األم �ي��رك �ي��ون ي�خ�ط�ئ��ون ،ع�ل��ى ع��ادت �ه��م دوم � �اً ،في
تقييم األم ��ور ،وال ي�غ��وص��ون عميقا ً ف��ي دراساتهم
االستراتيجية قبل اإلقدام على تنفيذها .فقد أخطأوا في
ايران عندما قدّروا أن تقديمهم الدعم إلى االسالميين
ممثلين بآية الله خميني ،سيأتي إليران بنظام يقاتل
السوفيات (الكفرة) نيابة عنهم ،إذ سرعان ما انقلب
اإلي��ران �ي��ون عليهم وت��وج�ه��وا لمناهضة األميركيين
عوضا ً عن مقاتلة السوفيات.
األم� ��ر ذات� ��ه وق ��ع ف��ي أف �غ��ان �س �ت��ان .ف �ع �ن��دم��ا نجح
اإلس�ل�ام� �ي ��ون ال� �م� �ت� �ش ��ددون ال �م �س �ل �ح��ون م ��ن قبل
األميركيين ،في إخراج السوفيات من بالدهم ،انقلبوا
على األميركيين الذين سلّحوهم ودربوهم على فنون
حرب العصابات.
الشيء ذات��ه تكرر في سورية .فقد شجعوا تركيا
على فتح حدودها أمام المقاتلين القادمين من الخارج
بتمويل وتسليح خليجي ،ليقاتلوا النظام السوري،
فاذا بهم يقتتلون في ما بينهم ،ويسعون إلى إحالل
نظام ارهابي متشدد مح ّل نظام علماني ،وهو نظام
سيبادر ال��ى مقاتلة األميركيين أنفسهم إذا استقر
األمر لهم ،كما حصل في إيران وفي أفغانستان.
وه��ا ه��و األم ��ر ي�ت�ك� ّرر ف��ي أوك��ران �ي��ا ال �ت��ي أشعلوا
الفتنة فيها ،ليشاغلوا بها االتحاد الروسي ،ساعين
إلى تحقيق ثالثة أه��داف ،كما اعتقدوا في دراساتهم
السطحية ،وهي:
أوالً) إب�ع��اد ال��روس ع��ن مطالبتهم بتكريس نظام
تعدد القطب ليحل محل نظام القطب الواحد.
ثانياً) إشغال روسيا عن القضية السورية والتخلي
عن بعض طموحهم ،بل طموح قدامى القياصرة ،في
الوصول برا ً الى البحر األبيض المتوسط ،مع إبعادهم
أيضا ً عن المياه الدافئة المتوافرة في البحراألسود
نتيجة م��ا س�ت��ؤدي إل�ي��ه ال �ث��ورة األوك��ران �ي��ة م��ن إلغاء
التفاقية وجود األسطول الروسي في ذاك البحر.
ث��ال �ث �اً) اك�ت�س��اب أوك��ران �ي��ا ك �س��وق ج��دي��دة للسوق
األوروبية المشتركة ،في خطوة تمهيدية لضمها إلى
حلف «الناتو» وإحكام السيطرة على روسيا بتوسيع
القبة الحديدية المحيطة بها والمناهضة لها.
ل�ك��ن مثلما س ��ارت األم���ور ف��ي االت �ج��اه الخاطىء
في كل من اي��ران وأفغانستان ،وهي تسير أيضا ً في
االت �ج��اه األك �ث��ر خ�ط��أ ف��ي س��وري��ة ،ب ��دأت تسير مرة
أخرى عكس السير الذي أريد من وراء إشعال األزمة
األوكرانية.
وال بد من مالحظة أمر مه ّم ،وهو أن النار األوكرانية
لم تشتعل من تلقاء نفسها ،إذ كان هناك مخطط بادي
الوضوح إلشعالها .فرغم العديد من التنازالت التي
قدمها ال��رئ�ي��س األوك��ران��ي يانوكوفيتش ،استمرت
التظاهرات ض��ده في التصاعد .وبلغت ذروت�ه��ا بعد
ساعتين من توقيع اتفاق بين الطرفين ـ المعارضة
وال�ح�ك��وم��ة ـ رع�ت��ه دول االت �ح��اد األوروب� ��ي ،وجرى
ال�ت��وق�ي��ع عليه م��ن ال�ط��رف�ي��ن ت�ح��ت إش��راف �ه��م ف��ي 21
ش �ب��اط ،وت�ض�م��ن م��واف�ق��ة يانوكوفيتش ع�ل��ى إج��راء
ت�ع��دي�لات دس�ت��وري��ة ت��وزع بموجبها السلطات بين
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ،كما تضمن التعهد
بإجراء انتخابات رئاسية باكرة قبل نهاية العام.
ل �ك��ن ال �ت �ظ��اه��رات ال �م �ع��ادي��ة ل �ل��رئ �ي��س األوك ��ران ��ي
المنتخب شرعا ً وبطريقة ديمقراطية ،ع��ادت للتفجر
ب�ع��د ساعتين فحسب م��ن ت��وق�ي��ع االت �ف��اق ،وتخللها
عمليات قنص أدت ال��ى وف��اة نحو سبعين شخصاً.

وعندما وجه اللوم إلى المعارضة على تنكرهم لالتفاق
والعودة الى التظاهر والعنف ،برروا ذلك بأن الرئيس
األوك��ران��ي لم ينفذ تعهداته بتعديل الدستور .وكان
ذلك المبرر يشكل مهزلة واضحة كشفت عن وجود
نوايا مبيتة يرجح أنها بتشجيع أميركي ـ أوروب��ي.
فكيف يتم تعديل دستور دولة ما خالل ساعتين ،مع
أن الدعوة إلى اجتماع المجلس النيابي بصفته مجلسا ً
دستورياً ،كانت تقتضي اللتئامه بعض الوقت وربما
أياماً .فاجتماع كهذا ،وقرار دستوري كهذا ،ال يعقل
أن يت ّما خالل ساعتين.
وم��ع ذل��ك ،ف��إن خطأ ال��دول األوروب �ي��ة التي رعت
االت �ف��اق وأش��رف��ت على ال��وص��ول ال�ي��ه ،ب�ع��دم ردعها
المعارضة على سلوكها ذاك ،أكد وجود مطامع مبيتة
لديها ،من دون أن تدرك حجم عواقب عملها ذاك ،لعلها
م�ق��درة أن روس�ي��ا االت�ح��ادي��ة س��وف تستسلم لألمر
الواقع الذي كان يتم تغييره على األرض األوكرانية،
وأن ت�ل��ك ال���دول س��وف تجني خ �ي��رات ذاك التغيير
المفروض بأساليب القوة والعنف .لكن الرياح لم تأت
كما تشتهي السفن.
فعلى الصعيد االقتصادي ،فإن السوق األوكرانية
ق��د ت �ك��ون ف�ي�ه��ا ب�ع��ض ال�م�ن��اف��ع ألوروب � ��ا ،لكنها في
المقابل تضع أعباء كبرى عليها من حيث اضطرارها
إلى تمويل أوكرانيا بغية تغطية العجز المالي لديها
وال�م�ق��در بثالثة وث�لاث�ي��ن مليار دوالر ستنوء دول
أوروبا بها ،بعدما تحملت في السنوات األخيرة أعباء
العجز المالي في اليونان وقبرص واسبانيا ،في وقت
تستبعد فيه امكانية سرعة ضم أوكرانيا الى االتحاد
األوروبي ،خاصة في الوقت الراهن.
ف��ي م�ق��اب��ل ال�م�ن��اف��ع ال �ع��ائ��دة م��ن اك �ت �س��اب السوق
األوك��ران�ي��ة كسوق جديدة لبضائعها ،فإنها ستدفع
ثمنا ً باهظا ً يتمثل ف��ي خ�س��ارة ال�غ��از ال��روس��ي الذي
يزود مصانعها بثالثة وثالثين في المائة من حاجاتها
من الوقود ،إضافة الى خسارة السوق الروسي الذي
يستورد ثلث حاجاته من دول أوروب��ا ،وخاصة من
ألمانيا ،مع قدرة روسية على استبدال استيرادها من
ال��دول األوروبية الى دول مجموعة «البريكس» التي
هي عضو فيها ،وتتشكل من دول صناعية كثيرة منها
البرازيل ،الصين ،الهند ،إندونيسيا وبلدان أخرى.
أما على الصعيد العسكري ،فإن روسيا االتحادية
ك �ش��رت ع��ن أن�ي��اب�ه��ا وأق��دم��ت ع�ل��ى خ �ط��وات فاجأت
أميركا وال��دول الغربية ،عندما قامت باسترداد شبه
جزيرة القرم ،بل حشدت قواتها على الحدود الشرقية
ألوكرانيا حيث أكثرية السكان من الروس ،بل ألمحت
الى اهتمامها بالمواطنين الروس الموجودين في دول
أخ��رى ضمن القبة الحديدية ،مثل التفيا وأستونيا
وليتوانيا حيث يقطن ه�ن��اك نحو مليون وسبعمئة
ألف مواطن روسي ،إضافة إلى غيرها من الدول التي
ك��ان��ت تشكل ج��زءا م��ن االت �ح��اد السوفياتي السابق
وتضم مواطنين روسيا ،ما شكل تلميحا ً إل��ى إعادة
بناء االتحاد السوفياتي بقيادة رأسمالية.
ه �ك��ذا ت �ح��ول االع� �ت���راض ،ب��ل وال �ق �ل��ق األميركي
والغربي ،من ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا ،الى
سعيا ً إلى إقناع االتحاد الروسي بعدم دخ��ول شرق
أوكرانيا والتخلي عن فكرة حماية المواطنين الروس
في ال��دول التي تضم ضمن رعاياها ع��ددا ً كبيرا ً من
المواطنين ذوي االنتماء الروسي .فالموقف الروسي
المتشدد المتص ّرف كصاحب حق ،وكقطب قوي في
عالم متعدد القطب ،كشف ليس عن رفضه األمر الواقع
ال��ذي حاولت أميركا وحلفاؤها من ال��دول األوروبية

فرضه فحسب ،بل أكد أيضا ً رفضه المخطط األميركي
بالتوجه نحو ضم أوكرانيا كخطوة الحقة الى حلف
«الناتو» تمهيدا ً الحتوائها ضمن مخطط القبة الحديدية
المشكلة من مجموعة من الصواريخ المتطورة تحمي
دول «ال�ن��ات��و» م��ن خطر ه�ج��وم م�ف��اج��ئ ،إض��اف��ة الى
تجاهل الروس توقعات أميركية بتنازالت روسية في
مواقع نزاع أخرى كسورية مثالً.
فالدب الروسي الذي نزع رئيسه بوتين عن نفسه
جلد ال��دب البطيء في تحركه ،وارت��دى ث��وب الثعلب
سريع التنقل والحركة ،في حين غلّف الفروف ،وزير
خارجيته ،نفسه برداء الذئب ،أكد أن روسيا مستعدة
لكل شيء االّ تقديم التنازالت ،ال على صعيد القرم،
وال على الصعيد ال �س��وري ،م��ع احتماالت بالهجوم
على ش��رق أوك��ران�ي��ا لتحرير المواطنين ال��روس من
الحكم األوكراني إذا لم تجر األمور على هواها.
ع�ل��ى ض��وء ذل ��ك ،ك��ان طبيعيا ً أن ي�ت�ب��دل الموقف
األم �ي��رك��ي م��ن ال�م�ض��ي ب �ف��رض م��زي��د م��ن العقوبات
على روسيا ،إلى مفاوضات صامتة بالحفاظ على ما
تبقى لهم من أوكرانيا .وق��د يجري ن��وع من التبادل
الصامت بين الطرفين :ال تهاجموا ش��رق أوكرانيا،
ونحن ال نهاجم سورية ،بل وربما ال نزود المعارضة
بأسلحة ثقيلة أو متطورة ،مع احتمال أن يتم االتفاق
على العودة إلى جنيف على أساس االتفاق الضمني
السابق قبل جنيف  2بالسعي إلى محاربة اإلرهاب
قبل كل شيء.
ويعزز هذا االحتمال أن التصريحات التي أُدلي بها
أثناء زي��ارة الرئيس أوباما للرياض في نهايات آذار
الفائت تضمنت وع��ودا ً بتزويد المعارضة السورية
ص��واري��خ أرض ج��و م�ح�م��ول��ة ل�ت�ع��زي��ز م��وق�ف�ه��ا في
م��واج�ه��ة ال �ط �ي��ران ال �س��وري ال�م�ت�ف��وق ،وت��م لحسها
حديثا ً بذريعة المخاوف من وصول تلك األسلحة إلى
أي��دي المعارضة الشريرة ،أي المتزمتة والمرتبطة
بـ»القاعدة» ،واستعيض عنها بوعود تدريب المعارضة
المسلحة تدريبا ً أفضل.
هكذا نالحظ أن الهدف من إشعال األزمة األوكرانية
بال دراسة وافية للعواقب المحتملة ،ربما بدأت تعود
ب��ال��وب��ال على أوك��ران�ي��ا والمصفقين لها .ف�لا تراجع
روس �ي��ا ع��ن م��وق�ف�ه��ا م��ن ت �ع��دد ال �ق �ط��ب ،وال تراجع
عن موقفها من القضية السورية التي يمثل بقاؤها
دول��ة علمانية حديثة مستقرة ضمانة للحفاظ على
المصالح الروسية في المنطقة ،مع خ��روج الروس
بصيد ثمين ه��و اس�ت�ع��ادة شبه ج��زي��رة ال �ق��رم الذي
سيبدأ الغرب تدريجيا ً تقبله كأمر واقع ،مقابل تعهد
روسي بعدم مهاجمة شرق أوكرانيا ،وعدم مالحقة
مطالبها الخاصة بالرعايا ال��روس في دول االتحاد
السوفياتي ال�س��اب��ق ،خاصة أول�ئ��ك الموجودين في
ال ��دول االسكندنافية ال�ث�لاث وال��ذي��ن يشكل عددهم
نسبة واضحة من السكان.
 ع��ض��و ف��ي جمعية ال���دراس���ات االستراتيجية
الفلسطينية ( .)Think Tankعضو في مجموعة (ال
للتدخل األميركي والغربي) في البالد العربية .عضو
في ديوان أصدقاء المغرب .عضو في رابطة الصداقة
واألخ��وة اللبنانية المغربية .عضو في لجنة الشعر
في رابطة الكتاب األردنيين .عضو في جمعية الكتاب
االليكترونيين األردنيين .عضو في اتحاد دول المقاومة:
إيران ،العراق ،سورية ولبنان .عضو في تجمع األحرار
والشرفاء العرب (الناصريون) .عضو في مشاهير
مصر .عضو في منتدى العروبة وفي مجموعات أخرى
كثيرة.

