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ال�سي�سي :ال للإخوان
} حميدي العبدالله
قال المشير عبد الفتاح السيسي المرشح
األوفر حظا ً للفوز في االنتخابات الرئاسية
المصرية إن��ه «ل��ن ي�ك��ون ف��ي م��دة رئاستي
شيء اسمه اإلخ��وان المسلمون» .وتعكس
ه��ذه التصريحات تصميم السيسي ومعه
مؤسسات الدولة على استئصال «اإلخوان»
أي وجود لهم ،مهما كلف ذلك
والقضاء على ّ
من خسائر بشرية ومادية ،ومهما طال أمد
المواجهة مع ما تبقى من تأييد شعبي لهم.
ال �ظ��روف ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ف��ي مصر
وع�ل��ى مستوى المنطقة وال�ع��ال��م ال تخدم
م �ص �ل �ح��ة ص� �م ��ود «اإلخ � � � � ��وان» ف� ��ي ه ��ذه
المواجهة ،ففي داخ��ل مصر أث��رت تجربة
ح�ك�م�ه��م ال �ف��اش �ل��ة ع �ل��ى ش�ع�ب�ي�ت�ه��م ،ورغ��م
أنهم ما زالوا يتمتعون بتأييد شعبي واسع
نسبياً ،إلاّ أنّ غالبية المصريين تنشد األمان
واالس �ت �ق��رار ،وه ��ذا م��ا رك��ز عليه المشير
السيسي في أول مقابلة تلفزيونية لـه في
سياق حملته االنتخابية ،وباستثناء دولتي
قطر وتركيا ف��إنّ جميع دول المنطقة إما
ه��ي م �ت �ض � ّررة م��ن س�ي��اس��ة «اإلخ � ��وان» أو
أنها ال ترى في سياستهم ما يشجعها على
الوقوف بجانبهم.
ع �ل��ى ال �م �س �ت��وى ال ��دول ��ي ،اع��ت��اد حلفاء
«اإلخ��وان» من الحكومات الغربية ،تحديدا ً
ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة وب��ري �ط��ان �ي��ا ،ممارسة
سياسات براغماتية وانتهازية ،ولن يقاتلوا
دفاعا ً عن «اإلخ��وان» ،مع أنهم لن يشجعوا
القضاء عليهم ومحاربتهم على النحو الذي
تحدث عنه المشير السيسي.
ال ش ��ك ف ��ي أنّ م �ع��رك��ة ال �س �ي �س��ي مع
«اإلخ� � � ��وان» س �ت �ن �ت �ه��ي ف ��ي آخ� ��ر المطاف
لمصلحة الدولة المصرية ،وقد تشهد مصر
في السنوات المقبلة وضعا ً يشبه الوضع
ال � ��ذي ش �ه��دت��ه م �ص��ر ب �ي��ن ع��ام��ي 1954
و 1956عندما خ��اض الرئيس ج�م��ال عبد
الناصر المعركة األولى مع جماعة «اإلخوان
المسلمين» التي كانت في تلك الفترة تحظى
بدعم السعودية والدول الغربية ،لكن نتيجة

اجتماع المت�س ّولين في «الزعتري» ...الم�صالحة الفل�سطينية ...واقع م�أزوم
انقالب ال�سحر على ال�ساحر!
} فهد المهدي

المعركة باتت محسومة منذ اآلن.
م��ن المعروف أنّ دور جماعة «اإلخ��وان
المسلمين» في العالمين العربي واإلسالمي
كان مرتبطا ً دوما ً بوضع جماعة «اإلخوان»
وحدود هامش حرية الحركة الذي يتمتعون
ب��ه .عندما ح��ارب عبد ال�ن��اص��ر «اإلخ ��وان»
تراجع حضور ه��ذه الجماعة في العالمين
ال��ع��رب��ي واإلس �ل��ام � ��ي ،وع��ن��دم��ا ه��ادن �ه��ا
ال� �س���ادات وم� �ب ��ارك ان �ت �ع �ش��ت «الجماعة»
وتعاظم نفوذها ،ال سيما في مصر وسورية
حيث نفذت فتنة دموية في نهاية السبعينات
ومطلع الثمانينات من القرن الماضي.
نتيجة ال�م�ع��رك��ة ب�ي��ن ال��دول��ة المصرية
وم�ع�ه��ا غ��ال�ب�ي��ة ال�ش�ع��ب ال �م �ص��ري بزعامة
السيسي ،وج�م��اع��ة «اإلخ� ��وان» وحلفائهم
اإلق�ل�ي�م�ي�ي��ن وال�م�ح�ل�ي�ي��ن ،س�ت�ع�ن��ي إس ��دال
ال �س �ت��ار ع �ل��ى أرب� �ع ��ة ع �ق��ود م ��ن االنفتاح
على ه��ذه «الجماعة» ما أدى إل��ى انتعاشها
واس�ت�ع��ادت�ه��ا ب�ع��ض الشعبية ،خ��اص��ة في
مصر وسورية ،كما ستك ّرس نهاية درامية
لوجود ه��ذه «الجماعة» ال��ذي امت ّد أكثر من
ثمانية عقود ،فهذه المرة األولى تصل فيها
إل��ى ال�ح�ك��م ف��ي م��وط��ن تأسيسها وتفشل
فشالً ذريعا ً في مدة زمنية قياسية ،ما يعني
صعوبة عودة نهوضها مستقبالً.
إنّ مصير «اإلخوان المسلمين» في مصر
يؤثر في مصيرهم في سائر األقطار العربية
واإلس�لام �ي��ة ،ف�ت�ج��ارب ال�م��اض��ي ت��ؤك��د أنه
ع�ن��دم��ا ت�ن�ه��ض ه ��ذه «ال �ج �م��اع��ة» ف��ي مصر
ي�ت�س��ع ت��أث�ي��ر ف��روع �ه��ا ف��ي ال� ��دول العربية
واإلس�لام �ي��ة ،وع�ن��دم��ا ي�ت��راج��ع ه��ذا النفوذ
في مصر يتراجع في األقطار األخرى التي
شهدت انتعاشا ً لها موازيا ً لتعاظم وجودها
في مصر.
إذن ،معركة المشير السيسي مع جماعة
«اإلخ� ��وان» ،ورغ��م أن�ه��ا تبدو ف��ي بدايتها،
إلاّ أنها تشير إل��ى طي صفحة عمرها أكثر
من  80عاماً ،إذ سيكون هناك عالم عربي
وإسالمي خالٍ من «اإلخوان».

عامر التل



لم يكن اجتماع وزراء خارجية دول
ج��وار سورية في األردن س��وى اجتماع
للمتاجرة بالذين يس ّمونهم بـ»الالجئين
السوريين» ،وهم في الحقيقة إما تع ّرضوا
ل�لاح��ت��ي��ال إلخ��راج��ه��م م��ن ب��ل��ده��م ،أو
أجبرتهم العصابات اإلرهابية المسلحة
على مغادرة بيوتهم ،أو هجرتهم عائالت
اإلرهابيين الذين يقتلون أبناء سورية
ويد ّمرون ما تستطيع أياديهم الوصول
إليه.
ص��رخ��ات ال��ت��س�� ّول ال��ت��ي خ���رج بها
المجتمعون لن تجد آذان��ا ً صاغية لدى
م��ن يعنيهم األم��ر بدفع م��ا ه��و مطلوب،
فالذين هُ ّجروا من سورية ليسوا في سلّم
أولوياتهم ،وما يعنيهم هو زي��ادة الدعم
للعصابات اإلرهابية الرتكاب المزيد من
عمليات القتل والتدمير ،وها أميركا التي
ت��ذرف دم��وع التماسيح على السوريين
تعلن زيادة دعمها لإلرهابيين وتزويدهم
األسلحة المتطورة لقتل المزيد من أبناء
سورية وتدمير المزيد من قدراتها التي
بناها أبناؤها بتعبهم وعرقهم ودمائهم،
�ي حقير
ليأتي من أقاصي األرض إره��اب� ّ
فيد ّمر ويقتل باسم «الجهاد» في سبيل
الله؟!
ن��ع��ود إل���ى ق��ص��ة ال��ل��ج��وء ال��س��وري
ومخيم الزعتري تحديداً ،إذ عقد الوزراء
المتس ّولون اجتماعهم فيه ،ولم يبق سرا ً
أنّ هذا المخيم ،مثل مخيمات أردوغ��ان،
أقيم قبل وق��وع ال��ح��وادث ف��ي سورية،
واستئجرت األرض التي أقيم عليها قبل
األزم��ة السورية بأكثر من شهر ،إذ بدأت
عمليات تأهيل المخيم وب��ن��ائ��ه ،وظ��نّ
األردن��ي��ون أنّ شيئا ً م��ا ُي��ح� ّ
�ض��ر ألهلنا
الفلسطينيين ،ك��ي يكتشفوا الح��ق�ا ً أنه
مخيم «لالجئين» السوريين!
بعد بدء الحوادث في سورية ،ولتحطيم
كرامة ال��س��وري التي لن يحطموها ،ت ّم
االتفاق مع العصابات اإلرهابية على أن
قيامها بعدة خطوات لتهجير السوريين
م��ن مناطقهم وبيوتهم ،إم��ا ع��ن طريق
اإلغ���راء المالي بدفع مبلغ  600دوالر
للعائلة الواحدة قبل خروجها ،مع وعد

أكيد بأنها ستحصل على راتب شهري مج ٍز
بعد وصولها إلى البلد المقصود ،حتى أنه
أصبح متداوال ً بين األردنيين أنّ السوريين
ال يناقشون المبلغ المطلوب بدل إيجار
المنزل كونهم ال يدفعون م��ن أموالهم.
أما الطريقة الثانية فهي التهديد بالقتل
ونسف البيت في ح��ال رفضت العائلة
السورية الخروج ،ما اضطر عائالت كثيرة
إل��ى الخروج حفاظا ً على أرواح أبنائها
وشرفهم أمام إرهاب العصابات المسلحة.
وبعدما اكتشفت عائالت كثيرة زيف هذه
العصابات وكذبها أرادت ال��ع��ودة إلى
سورية فمنعتها الدول المستضيفة ،وثمة
نماذج كثيرة في األردن لعائالت ُمنعت من
العودة إلى سورية ،ثم تراهم يتباكون
وي��دع��ون أنهم غير ق��ادري��ن على تح ّمل
أعباء استضافة «الالجئين» السوريين .
الح ّل في مشكلة «الالجئين» السوريين
ليس عبر تس ّول الدول التي يقيمون على
أرض��ه��ا ،إنما بالسماح لهؤالء بالعودة
إلى بلدهم ،وعدم التعامل معهم كرهائن
لتحصيل المزيد م��ن الماليين بالعملة
ال��ص��ع��ب��ة ع��ل��ى ح��س��اب م��ع��ان��اة ه��ؤالء
وتهجيرهم من بلدهم.
اجتماع المتس ّولين ف��ي «الزعتري»
ليس أكثر من صرخة للتس ّول على حساب
المواطن ال��س��وري ال��ذي ُغ�� ّرر به وأجبر
على الهجرة من بلده ،وللقول إنّ ماليين
السوريين يعيشون خ��ارج سورية ولن
يشاركوا في االنتخابات الرئاسية المقبلة،
رغم أنّ األعداد التي يجري الحديث عنها
ُمبالغ فيها ألغ��راض «ال��ب��زن��س» .إلاّ أنّ
السحر انقلب على الساحر عندما أدرك
السوريون المغ ّرر بهم ،أو الذين أجبروا
على الرحيل ،أنّ الرئيس األسد هو صمام
األم��ان لعودة األم��ن واالستقرار وإع��ادة
إعمار ما د ّمرته األدوات الصهيو  -أمريكية
المدعومة خليجياً.

 رئيس تحرير شبكة الوحدة
اإلخبارية في األردن

امتدادات الحكومة ال�سر ّية الأميركية في الداخل التركي
مجزرة �أودي�سا في جنوب �أوكرانيا نتاجها!
} محمد أحمد الروسان



علم الجغرافيا السياسية والمناخية وقراءة المعطيات
والمؤشرات يقول :إنّ الدولة التركية األقليمية في عهد
حكم حزب العدالة والتنمية ،هي بمثابة القاعدة العسكرية
المتقدمة للناتو في مواجهة الدولة الوطنية السورية والدولة
الوطنية الروسية .وفي تعبير آخر ،تركيا اآلن «مخفر» متقدم
للغرب وأميركا إزاء دمشق وموسكو وتلعب أدوارا ً أخرى في
الحدث األوكراني ما زالت في بداياتها.
تسعى حكومة أردوغ����ان إل��ى التعجيل ف��ي توريط
الناتو في الحدث السوري عبر استفزازاتها العسكرية،
من استخدامات االستخبارات التركية (كما ثبت بالدليل
القاطع وم��ؤش��رات ذل��ك ،التسجيل الصوتي المس ّرب من
الغرفة السريّة لوزير الخارجية التركي عشية االنتخابات
المحلية) عبر أدوات��ه��ا السورية الخائنة وغير السورية
من التابعية العربية واإلسالمية في الداخل السوري لغاز
السارين السام وتلفيق التهمة بالجيش العربي السوري،
إلى فتح معركة كسب عملياً ،وفتح مروحة التساؤالت عن
حقيقتها وغاياتها ،كنتاج لمعركة تمويه وحرب قمم ومعابر
بريّة وبحريّة ،وكنتاج مضمون الصندوق الطائر المنقول من
«ماركا األردن» الى تركيا ،وك ّنا أشرنا الى ذلك في مقابلتنا
مع قناة «الميادين» في  2014 – 4 – 9وقت زيارة الملك الى
موسكو في برنامج آخر طبعه.
تأمين ق � ّوة نارية للمجموعات اإلرهابية الشيشانية
واألوزوبكيّة والتتريّة التي افتتحت معركة كسب وريفها،
وإسقاط الطائرة العسكرية السورية المقاتلة داخل األجواء
السورية قبل فترة قصيرة ،واستخدامات غاز الكلور السام
في الداخل السوري وعبر «زومبيات» االستخبارات التركية
ف��ي ال��داخ��ل ال��س��وري والتنسيق م��ع فرنسا وبريطانيا
والسعودية وقطر ،لبناء ملف جديد وتحت الفصل السابع
بعنوان إنساني ص��رف تحت شعار إيصال المساعدات
اإلنسانية ...ذلك كله دفع الجيش العربي السوري إلى الر ّد
بالمثل ،ليصار الحقا ً وللت ّو الى تفعيل المادة الخامسة من
ميثاق حلف الناتو ،لدخول األخير عسكريا ً على خط األزمة
السورية وتعقيداتها وعقابيلها لخلط األوراق في المنطقة،
خدم ًة للكيان الصهيوني وأدوات��ه من معظم السفلة ،من
بعض يهود صهاينة وبعض عرب صهاينة وبعض مسلمين
صهاينة وبعض مسيحيين صهاينة.
هذا السعي األردوغاني األوغلوي الغلويّ كلّه الذي تزامن
مع إق��رار مشروع قانون االستخبارات التركي الجديد،
لمواجة استراتيجية سياسة القضم السوري العسكري
واألمني من قبل الجيش العربي السوري لمعظم الجغرافيا
السورية ،خاصة في الشمال السوري ،بعدما استطاعت
نواة الجيش العربي السوري وعبر قطاعاته العسكرية في
الميدان تحقيق نظرية البطن العسكري اآلمن ،عبر السيطرة
على الوسط السوري والمدن األساسية قبل االستحقاق
الرئاسي السوري ،واآلن سيطرة الجيش في المليحة في
الغوطة الشرقية عبر قتال عنيف ما زال ،مع مواصلة
فلول المسلحين و«الزومبيات» الجهادية البعض عربية
والبعض إسالمية قوقازية في األرياف ومحيطها ،مع إجراء
المصالحات وعودة بعض كبار الضبّاط الفارين من الخدمة
الى حاضنة الجيش العربي السوري.
من زاوي��ة أخ��رى ،نرى أنّ الواليات المتحدة األميركية
تدرك أنّ استمرارها ال يكون إال ّ عبر صناعة وصناعة المزيد
من سالل متعددة من األع��داء ،فإكسير حياتها للعاصمة
األميركية واشنطن دي س��ي يكمن ف��ي صناعة منظومة
متكاملة من األع���داء على وج��ه البسيطة ،عبر سبر غور
متاهاتها التي تصنعها لضمان مصالحها ومصالح جنين
الحكومة األممية (بلدربيرغها) ،عبر بلوتوقراطية حكومتها
البرجوازية (حكومة برجوازية النظام الرأسمالي) ،حيث
حكومة الديك شيني العسكرية السريّة وقت بوش اإلبن وبعد
حوادث األيلول األسود األميركي  2001بيوم في  12أيلول
لعام  ،2001ما زالت ماثلة في مفاصل مؤسسات الواليات
المتحدة األميركية وفي ثنايا اإلدارة الديمقراطية الراهنة
ومجتمع المخابرات األميركي .وتعمل الحكومة األميركية
العسكرية السريّة (تنظيم تشيني رامسفيلد وامتداداته إن
لجهة الداخل األميركي وإن لجهة الخارج األميركي) ،على
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الصراع والتآمر على سورية من خالل الوكالء من بعض
عرب(قلق وواج��ل) و«زومبياتهم» الجهادية وغير عرب،
وت��ح��اول مضايقة ب ّكين ع��ن طريق الكوريتين وت��اي��وان
واليابان ،ففي سورية فشلوا ولم تسقط الدولة الوطنية
السورية ،فالجيش متماسك والقطاع العام السوري صامد
ويقدّم خدماته ،والجسم الدبلوماسي السوري في الخارج
صامد ويقوم بأدواره ،ونهج المصالحات في الداخل السوري
مستم ّر ويحقق نتائج مبهرة تفوق ما يح ّققه الرصاص وعنف
القتال الرأسي والعرضي ،والعملية السياسية الرئاسية
السورية في طريقها رغم محاوالت األصيل المتآمر والوكيل
الخائن على إعاقتها عبر التصعيد العسكري الداخلي ،من
ّ
مفخخة وأحزمة
خالل التفجيرات اإلرهابية عبر سيّارات
ناسفة لمشاهدة الحور العين في الج ّنة.
بلى ،فشلوا في سورية قلب الشرق ومفتاحه ،فلجأت
حكومة ديك شيني السريّة التي ما زالت بعنفوان شبابها
ونافذة في مفاصل إدارة أوباما الى أوكرانيا ،عبر اليمين
األوكراني المتط ّرف (النازيون الجدد والفاشست) ،وأنّ
المعني والمستهدف في ما تم فضحه عبر سيمور هرش
ح��ول من استخدم غ��از السارين في السابق في الداخل
السوري واآلن غاز الكلور ،هو الحكومة السريّة في واشنطن
الصوت اآلخ��ر للبلدربيرغ والصهيونية العالمية وليس
أردوغ��ان ومؤسسات حزبه في الداخل التركي ،وإن كانت
تستهدف أيضا ً امتدادات الديك تشيني رامسفيلد في تركيا،
وأدوات تلك االمتدادات متعددة ومنها أتباع ابنة تشيني
الوحيدة وهي سحاقية ،تزوجت من صديقتها عندما كانت
نائبة لوزير الحرب األميركي والدها ،عبر جمعيات المثلية
الجنسيّة في الداخل التركي ،ومن أعضائها نخب فاعلة من
نخبة المجتمع النافذين ،في مجتمعات المال والسياسة
واالقتصاد واالستخبارات وبعض قطاعات الجيش التركي.
تشير قراءة المعطيات والمعلومات إلى أنّ الجون كيري
وزير الخارجية األميركي ،هو امتداد طبيعي وممنهج لتنظيم
ديك تشيني السريّ في إدارة أوباما ،وما عصابة البالك ووتر
الدموية والقاعدة وأخواتها و«الزومبيات» الجهادية على
الطريقة األميركية عبر الوهابية العسكرية والسياسية،
إال ّ بمثابة أدوات عسكرية لتنظيم الديك شيني هذا ،بجانب
أدوات اجتماعية في الداخل األميركي والخارج األميركي،
تشرف عليها ابنة تشيني من جمعيات المثليّة الجنسية
(من لواطيين وسحاقيات) وباتت تغزو مجتمعاتنا العربية
واإلسالمية ،مع اعتبار الشركات المتعددة الجنسية أدوات
اقتصادية لذاك التنظيم السريّ  ،وله امتدادات ضخمة في
بنوك االستثمارات الضخمة من كودمان ساتشي وجي بي
مورغان.
تتحدث المعلومات عن أنّ تنظيم تشيني رامسفيلد السريّ
وعبر جون كيري( ،األخير على ما أسلفنا أحد أوجه امتدادات
التنظيم السابق في إدارة أوب��ام��ا ال��م��أزوم بفعل الحدث
السوري والحدث األوكراني) ،أرسلوا ويرسلون المزيد من
مجاميع عصابة وجنود البالك ووتر المأجورين والمرتزقة
الى مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها ،وهؤالء استخدموا في
أميركا الالتينية وأفريقيا وفي العراق وأفغانستان ،وكانوا
موجودين في الداخل التركي وقبل ح��وادث أيلول األسود
األميركي  2001وقبل االنقالب العسكري واالستخباري
األميركي الناعم في الواليات المتحدة األميركية في  12أيلول
 ،2001عبر الحكومة السريّة لديك تشيني رامسفيلد وأدواتها
الشاملة وبدعم كامل ومطلق من البلدربيرغ األميركي.
ما المجزرة في أوديسا جنوب شرق أوكرانيا في مبنى
النقابات المهنية التي حدثت قبل أيام  2014 – 5 2-إلاّ
نتاج وفعل وتفاعالت اليمين األوكراني المتطرف (النازيون
والفاشست الجدد) بالتعاون مع عصابات البالك ووتر
األميركية وباقي المرتزقة في الداخل األوك��ران��ي ،الذين
أرسلتهم حكومة االنقالب األميركي التي ما زالت مستمرة
منذ  12أيلول  2001وح ّتى اللحظة في الداخل الوالياتي
األميركي (التنظيم السري لديك تشيني ورامسفيلد) ،إذ راح
ضحية تلك المجزرة أكثر من  45إنسانا ً وأكثر من  200جريح
ح ّتى اللحظة ،بحسب المعلن من أرقام ،والمسؤول ألول عن
هذه المجزرة :هي الواليات المتحدة األميركية واالتحاد
األوروبي ،واألخير الوجه المدني لحلف الناتو الحربي.
هنا ال ب�� ّد م��ن اإلش���ارة ال��ى ه��ذه المقاربة السياسية

والعسكرية الطبيعية ف��ي م��ا يجري ف��ي ش��رق وجنوب
أوكرانيا من عمليات عسكرية عبر سلطات االنقالب في
كييف ،وهي في األساس عملية عسكرية أميركية وعملية
للناتو أيضاً ،حيث ال مجال للمقارنة بين عملية مكافحة
اإلره��اب في شمال القوقاز التي حدثت قبل سنوات ومع
بدايات القرن الحالي ،بعملية مكافحة اإلرهاب (وفق تسمية
سلطات كييف االنقالبية) التي تجريها وتحاول أن تحقق
فيها تقدما ً سلطات االنقالب في كييف المدعومة من الغرب
وواشنطن في شرق أوكرانيا وجنوبها ،فال وجه للمقارنة
وال قواسم مشتركة بينهما ،ففي القوقاز كان اإلرهاب عدوانا ً
دمويا ً دوليا ً أمميا ً بصناعة مجتمعات االستخبارات الغربية
واألميركية لتفجير روسيّا من الداخل وجعلها تنكفئ للشأن
الروسي الداخلي.
أحسب وأعتقد أنّ واشنطن ّ
تفضل إدارة األزمات في العالم
على تحمل نتائج حلها ،وتستخدم األزمة نفسها كأسلوب
إدارة عميق لخلق المتاهات تلو المتاهات ،لتح ّول الجميع
ال��ى أع��داء وخ��ص��وم ،ك��ون وج��وده��ا واستمرارها قائمين
على أساس ذلك .وتعمل الواليات المتحدة األميركية هذا
األوان ،بالتعاون مع حلفائها من بعض غرب وبعض عرب
و»إسرائيل» ،على إنشاء منظومة دعائية وعالقات عامة
لتضليل العالم ولتوجيه ماكنة اإلع�لام المتحالف معها
ومعه بعض اإلعالم العربي البترو دوالر والغازي الخليجي
لتشويه صورة الفدرالية الروسية وصورة حلفائها أيضاً.
فجون كيري ع ّين مستشارا ً له لشؤون الدعاية (البروبوغندا)
ريتشارد ستنغل رئيس تحرير مجلة «ماغازين» األسبق
منذ أقل من أسبوعين ،واألخير يمتاز بقدرات غير عادية
في صناعة العدو والخصم وتشويه صورته ،وجاء تعيينه
بأمر من حكومة االنقالب السريّ (تنظيم تشيني رامسفيلد).
فاالنكفاء التركي الذي ظهر أواخر عام  2013موقت وليس
استراتيجيا ً في حيثيات الحرب التركية على حلب وريفها
ومفاصلها ،وقد تكون تركيا قادرة على التخريب إقليم ّياً،
لكنها عاجزة عن تبديل المشهد في سورية والمنطقة وكذلك
الحال لمملكات القلق الخليجي ،والجيش السوري يقوم
بهجوم القضم العسكري الجغرافي والديمغرافي لإلرهابيين
ومنذ شهور ،والشراكة اإلقليمية التركية السعودية القطرية
مستمرة إزاء ال��ح��دث ال��س��وري ،رغ��م ال��خ�لاف��ات األفقية
والعمودية اإلقليمية ال��ح��ادة ح��ول النفوذ «اإلخ��وان��ي»،
إذ استطاع األميركي ضبط إيقاع األط���راف الثالث حول
الخالفات ،والهدف التركي اآلن يتموضع في إخراج حلب من
المشهد السياسي السوري القادم في أواخر حزيران ،لمزيد
من التشكيك في شرعية النظام والنسق السياسي السوري،
عبر التشكيك في العملية السياسية القادمة والتي من
خاللها سيعيد النظام إنتاج نفسه رأسيا ً وعرضيا ً من جديد،
وع ّمان وفي قرار نهائي لها :ال جبهة من الجنوب السوري،
وأشرنا الى ذلك في مقابلتنا األخيرة على قناة «الميادين»
في  ،2014 – 4 – 9واألرجح اآلن هو الخيار التركي الشامل،
خيار حلب وإخراجها من المعادلة السياسية السورية في
انتخابات الرئاسة ،والرهان في ذلك على الساحة التركية
الخلفية كساحة دعم لوجستي لإلرهابيين و»الزومبيات»
األخرى من القيادات والفصائل اآلسيوية ،والتي جلبت من
وزجها في معركة حلب
مختلف جبهات القتال في سورية
ّ
اآلن ،وهي مجموعات القيادات المرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً
باالستخبارات التركية منذ أي��ام ح��رب الشيشان األول��ى
في التسعينات ،من شيشان وداغستانيين وأوزوبوكيين
وبعض شركس وتتريين ،وهناك ألوية وكتائب تركمانية
تركية الوالء بالمطلق في معركة حلب وريفها وكسب وريفها،
علما ً أنّ الوزن الس ّكاني األكبر في حلب تحت سيطرة الدولة
الوطنية السورية وجيشها العربي العقائدي.
 محا ٍم عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية األردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com

«إس��رائ��ي��ل» ل��م ول���ن ت��ه��ت � ّم للمصالحات
أو االن��ق��س��ام��ات ب��ي��ن ال��ح��رك��ات وال��ف��ص��ائ��ل
الفلسطينية ،فممارساتها العدوانية التقليدية
مستمرة وستظلَ ،تصالحَ الفلسطينيون أو
انقسموا ،فالرهان على المصالحات في الصراع
المصيري م��ع «إس��رائ��ي��ل» ال يمكن االعتماد
عليه إذ حصلت مصالحة في  2005في اتفاق
القاهرة ،ومصالحة في  2007في الدوحة ،ولم
تدم سوى أسابيع قليلة ،ومع ذلك لم يتوقف
الكيان الصهيوني عن سياساته العدوانية،
فالواقع يؤكد أن عدد المستوطنين الذين كانوا
بضعة آالف أصبحوا اليوم أكثر من خمسمئة
ألف مستوطن ،وأن مدينة القدس أصبحت تغ ّرد
خ��ارج السرب العربي معلنة الته ّود ،وأكمل
ذلك كلّه الجدار الفاصل وح ّول أجزاء كثيرة من
الضفة الغربية الى كانتونات.
بلى ،ربما توقف الصهاينة لفترة ما ،لكن ليس
بسبب المصالحات فانسحاب «إسرائيل» من
قطاع غزة بعدما تكبدت خسائر كثيرة مثالً لم
تفرضه مصالحات أو اتفاقيات أو حلول أو موقف
عربي بل فرضته « مقاومة «.
ها نحن نشهد إع�لان مصالحة جديدة بين
الفلسطينين (فتح وحماس) وتشابكا ً لأليدي
وتبادال ً للقبل وترديدا ً لألنشودة الفلسطينية
المنسية التي باتت من األج��ن��دات السياسية
العربية المهملة والمتروكة ،وب��دأ الترحيب
الخجل من بعض القيادات العربية.
من جهة أخ��رى أطلقت تصريحات أميركية
وصهيونية متطابقة تنتقد هذا اإلعالن وتحذر منه
إذ صرح وزير الخارجية «اإلسرائيلي» أفيغدور
ليبرمان قائالً« :إن توقيع اتفاق المصالحة بين
فتح وحماس يعتبر نهاية للمفاوضات مع تل
أبيب» ،وهذا ما عبرت عنه المتحدثة باسم وزارة
الخارجية األميركية جين ساكيان ،مؤكدة من
وجهة نظر بالدها» أن التوقيت مثير للمشاكل
وهم يشعرون بخيبة أمل».
لسنا ضد المصالحة الموعودة إذا تمت ،بل
على العكس ،فالشعب الفلسطيني إجماال يعاني
انقسامات حادة تؤثر سلبا ً من أوضاعه الخاصة
وال��ع��ام��ة ،فهو أك��ث��ر ح��اج��ة م��ن الماضي إلى
المصالحات الوطنية لرأب التصدعات في البيت
الفلسطيني ،لكن السؤال هو :هل فعالً ستحل
هذه المصالحة مشاكل الفلسطينيين داخليا ً
وتح ّد من التهديدات الخارجية؟
ي��درك الشعب الفلسطيني تماما ً من خالل
ت��ج��ارب سابقة أنّ المصالحات ال��ت��ي ت ّمت
والتي ستأتي هي شكلية ،لم تخدمه ولم تقلل

م��ن معاناته اليومية .ب��ل��ى ،ي���درك المواطن
الفلسطيني أن مجاالت التعاون أضحت مفتوحة
من خالل المصالحة بيد أنها لم تصبح وسيلة
لبتر المصالح الفئوية وب��ق��اء ال��خ�لاف��ات في
األط��ر الحوارية ،ما يعني الرجوع إلى المربع
األول .ومثلهم «اإلسرائيليون» الذين يتفقون
مع الفلسطينيين في هذا الرأي ،فاإلعالم العبري
موجه إلى «إسرائيل»،
يرى أن ما يحصل في غزة
ّ
أكثر من كونه سعيا ً حقيقيا ً إلى المصالحة مع
حماس ،وأن فتح ستبيع حماس في أي لحظة
تتحسن فيها شروط التفاوض هناك في القدس.
نقل الموقع اإللكتروني لصحيفة «هآرتس»
أن اتفاق المصالحة هو «اتفاق إطار عام جدا ً
وضبابي وبعيد ع��ن التطبيق ،وتمت بلورة
التفاهمات بين فتح وحماس على خلفية لقاء
مصالح معينة على ض��وء ضعف وصعوبات
يواجهها كال الجانبين» .وأض��اف «أن االتفاق
توصل إليها الجانبان في
يُذ ّكر بتفاهمات سابقة
ّ
الماضي ،ورغم لقاء المصالح والتفاؤل ال تزال
تسود أجواء من التشكك وانعدام الثقة بين فتح
وحماس ،والجانبان بعيدان عن الجسر بسبب
الفجوات بينهما».
أم��ا االن��زع��اج األميركي ـ «اإلسرائيلي» من
ه��ذا اإلع�لان فيشير بعض المحللين للشؤون
«اإلسرائيلية» أنه يصب في مجمله في خانة
الضغط على السلطة وابتزازها مادياً ،كأن شرط
رضا «إسرائيل» وأميركا عن السلطة واالستمرار
في المفاوضات يتمثل في عدائها مع حماس.
في اعتقادي أن المعطيات الحقيقية لهذه
ال��م��ص��ال��ح��ة ،ح��ت��ى وإن خ��رج��ت ع��ل��ى سياق
المصالحات السابقة التي كانت ترعاها بعض
ال��دول العربية ،وهذا متوقع بسبب الخيارات
السياسية الخاطئة التي تبنتها كلتا الحركتين،
خاصة بعد ما يسمى بـ»الربيع العربي» ،هي
مبنية على مصالح «شخصية» سوا ًء من خالل
استفزاز «إسرائيل» التي تريدها «فتح» بسبب
فشلها في إدارة القضية الفلسطينية ووضع
نفسها في السلة األميركية الواحدة المتعاطفة
والداعمة للسياسات العدوانية «اإلسرائيلية»،
أو الخروج من «العزلة» التي تريدها «حماس»
بعد فشل مشروع «اإلخوان» في مصر ،لن تقدم
ولن تؤخر شيئا ً في سياسات الكيان الصهيوني
العدوانية ،هذه الدراما في غزة ما هي إلاّ بداية
لخلق فجوة جديدة قد تفرض تسوية غالية
الثمن ف��ي الجوهر والشكل ليست على شكل
االتفاقات السابقة بل أسوأ منها.

عن الم�صالحة و�أميركا و«�إ�سرائيل»
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
رغ��م اقتناعي ب��أن المصالحة كي تصمد في
أرض الواقع هي في حاجة الى برنامج سياسي
م��وح��د واس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م��وح��دة أي �ض �ا ً لكونهما
م��ن ال �ع��وام��ل المهمة وال �ض��روري��ة ل�ك��ي تكون
المصالحة جدية ،إال أننا ال نريد مصالحة على
غ��رار المصالحات والعطوات العشائرية «هان
ح�ف��رن��ا وه ��ان دف �ن��ا» وي ��دور «ت �ب��وي��س» اللحى،
فالمسألة تتعلق بمصير شعب وقضية وليس
«طوشة» عرب ،والمسافة بين إعالن المصالحة
وت��رج�م��ات�ه��ا ع�ل��ى األرض س�ت�ك��ون ف��ي حاجة
الى إرادات صادقة والى اقتناع بأن المصالحة
المطلوبة هي التي يريدها الشعب الفلسطيني
ول�ي��س ال�ت��ي ت��ري��ده��ا ال�ف�ص��ائ��ل ،فالفصائل هي
التي قسمت الشعب وكانت سببا ً في االنقسام،
إذ وض �ع��ت حزبيتها وف�ئ��وي�ت�ه��ا ف��وق مصالح
ال�ش�ع��ب الفلسطيني ،وك��ان��ت تعتبر برامجها
الخاصة برامج الشعب الفلسطيني ،ورغم ذلك ال
يسعنا إالّ أن نكون داعمين ومرحبين بما حصل
ك�خ�ط��وة ع�ل��ى ط��ري��ق اس �ت �ع��ادة وح ��دة الشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ووح � ��دة م��ؤس �س��ات��ه ،والموقف
«اإلس��رائ �ي �ل��ي» م��ن المصالحة ل�ي��س مستغربا ً
ف«إسرائيل» لطالما سعت إل��ى الهرب من دفع
أي اس�ت�ح�ق��اق��ات ج��دي��ة ل�ل�س�لام ،ك��ي ت �ق��ول إن
الشعب الفلسطيني منقسم على نفسه والرئيس
الفلسطيني أب��و م��ازن ضعيف وسيطرته على
الضفة الغربية ه��ي بفضل «إس��رائ �ي��ل» ،وإ ّنها
ال تستطيع ان ت��وق��ع ات �ف��اق س�لام م��ع رج��ل ال
يسيطر على غزة وضعيف في الضفة الغربية.
وطوال فترة المفاوضات السابقة مع أبو مازن
كانت الحجة نفسها وال��ذري�ع��ة عينها .وعندما
وجد أبو مازن أن تلك المفاوضات لن تقدم شيئا ً
على طريق استعادة ولو الحد األدنى من الحقوق
المشروعة للشعب الفلسطيني دولة فلسطينية
مستقلة على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة
عام  1967وعاصمتها القدس ،وحتى مع قبول
تبادل أراضي ،خطا خطوة نحو استعادة وحدة
الشعب الفلسطيني ومؤسساته وبغض النظر
عن مقاصده ومراميه وأهدافه من تلك الخطوة،
إال أن تلك الخطوة قابلتها «إسرائيل» بشن حرب
شعواء على أبو مازن والقيادة الفلسطينية بأنه
رج��ل ال ي��ري��د ال �س�لام وي��دع��م اإلره� ��اب وعليه
أن ي�خ�ت��ار ب�ي��ن «ال� �س�ل�ام» و«إره�� ��اب» حماس،
وال �س �ل �ط��ة أص �ب �ح��ت أك �ب��ر س�ل�ط��ة إره��اب �ي��ة في
العالم! وكأنّ السنوات العشرين الماضية التي
خاضت فيها القيادة الفلسطينية المفاوضات
بأشكالها السرية والعلنية ك��اف��ة ،والمباشرة
وغير المباشرة ،وع��ن ق��رب وع��ن بعد ،حققت
شيئا ً للشعب الفلسطيني غير المزيد من قضم
األراض ��ي وف��رض وق��ائ��ع وحقائق ج��دي��دة على
األرض وال�ت�ط�ه�ي��ر ال �ع��رق��ي ف��ي ال �ق��دس! حتى
المفاوضات األخيرة التي رعاها كيري لم تفلح
ف��ي تحرير ج��زء يسير م��ن أس��ران��ا ف��ي سجون
االحتالل ،ووقف جزئي أو شكلي لالستيطان،
بل مقابل كل دفعة أس��رى يطلق سراحها تقام
مئات الوحدات االستيطانية في القدس والضفة
الغربية ،لتبلغ عنجهية «إسرائيل» وغطرستها
ذروت �ه��ا ب��رف��ض إط�ل�اق س ��راح ال��دف�ع��ة الرابعة
م��ن أس��رى م��ا قبل أوس�ل��و إال بموافقة الطرف
الفلسطيني على تمديد ال�م�ف��اوض��ات وإط�لاق
أميركا سراح الجاسوس «اإلسرائيلي» بوالرد.

و«إسرائيل» هي أكبر المستفيدين من االنقسام،
وألج��ل مصالحها فاوضت حماس التي تنعتها
ب��اإلره��اب ووق �ع��ت معها ه��دن��ة ب��رع��اي��ة عربية
وإقليمية ودولية بعد ع��دوان  2012على قطاع
غزة.
ال ن�س�ت�غ��رب م��وق��ف «إس��رائ��ي��ل» ،إذ نعرفه
ج �ي��داً ،لكن م��ا ال يفهم ه��و الموقف األميركي،
الراعي الوحيد للمفاوضات ،ه��ذا الراعي الذي
ي�ق��ول إن المصالحة الفلسطينية تع ّقد مسار
المفاوضات .موقف فيه من الصلف والوقاحة
الكثير ،فأميركا التي تدير المفاوضات وتشرف
عليها تعلم جيدا ً من يعوق المفاوضات ومن ال
أي تنازالت لنجاحها ،فهم يبرئون
يريد تقديم ّ
ساحة «إسرائيل» من فشلها ويقفون الى جانبها
في كل إجراءاتها وممارساتها ويتخذون مواقف
أكثر تشددا ً من حقوقنا وقضيتنا ،ثم يقولون لنا
واصلوا المفاوضات .أي وقاحة هذه فـ«كرمال
ع �ي��ون» «إس��رائ��ي��ل» «ت �ع �ه��ر» ال �ح �ق��وق والقيم
وال �ق��وان �ي��ن وال �م��واث �ي��ق ال��دول �ي��ة وت�ك�ي��ف وفق
مصلحة «إسرائيل».
أميركا المتباكية على وح��دة أوكرانيا ،تدعم
ب�ق��اء االن�ق�س��ام الفلسطيني وتقسيم السودان
وسورية وليبيا والعراق ولبنان وكل قطر عربي.
أم�ي��رك��ا تقف ض��د ح�م��اس ف��ي الضفة الغربية،
ودعمت أباها الروحي حركة اإلخوان في مصر
وتونس وليبيا سورية وتركيا ،وأبعد من ذلك
عصابات القتل في لبنان وسورية ،ولما شعرت
بأن المشروع اإلخواني ال يخدم مصالحها بدات
تبحث عن حليف جديد.
آن االوان ل �ك��ي ي �ع��ي ال� �ط ��رف الفلسطيني
المفاوض ،بأنه ال يجوز تجريب المجرب وال
يجوز استمرار المقامرة والتجريب بالحقوق
المشروعة للشعب الفلسطيني ،ويجب السير
قدما ً في المصالحة ،فهي شان داخلي فلسطيني،
وغ �ي��ر م�ط�ل��وب ف��ي سبيل ال�م�ص��ال�ح��ة أن تغير
حماس او الجهاد برامجها ،لكي نرضي أميركا
و»إس��رائ�ي��ل» ،فالحكومة «اإلسرائيلية» متخمة
بالمتطرفين ،والذين ينادون باإلبادة الجماعية
للشعب الفلسطيني وطرده وترحيله ،وتتعامل
معهم أميركا وأوروب��ا الغربية ،ول��م نسمع من
أم �ي��رك��ا أو أوروب� ��ا االس�ت�ع�م��اري��ة أي مواقف،
ب��رف��ض التعامل معهم ،ب��ل بالعكس ه��م دائما ً
مثار ترحيب أميركا وأوروب��ا الغربية ،فهؤالء
نتاج الديمقراطية «اإلسرائيلية» ،أما الديمقراطية
الفلسطينية عندما ينتج عنها ،أي قوة أو فصيل
ي �ت �ع��ارض م��ع ال �م��واق��ف واأله � ��داف األميركية
و»اإلسرائيلية» ،فورا ً يصنف على أنه «إرهابي»
ويجب محاصرته وعدم التعامل معه.
آن األوان لتغيير قواعد االشتباك مع العدو
«اإلسرائيلي» ،وكذلك يجب إخراج المفاوضات
م���ن دائ� � ��رة ال ��رع ��اي ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ال��م��ن��ف��ردة،
فأميركا ال ترى األم��ور إال بعيون «إسرائيلية»،
وي�ج��ب ال�ب�ح��ث ع��ن خ�ي��ار ون�ه��ج ج��دي��دي��ن فيما
ي�ت�ص��ل ب�م��واق�ف�ن��ا وح �ق��وق �ن��ا ،ي �ج��ب ان نرسخ
خ �ي��ار ال �ص �م��ود وال �م �ق��اوم��ة ،وي �ج��ب أن نوحد
االستراتيجيات وأدوات العمل ،فالحقوق ليست
مثار او محط تنازل فـ«إسرائيل» حتى لو جاءت
ق �ي��ادة فلسطينية ع�ل��ى ش��اك�ل��ة رواب� ��ط القرى
العميلة ،فهي غير مستعدة لتقديم تنازالت،
فقط عندما يصبح المشروع الصهيوني خاسرا ً
وترتفع كلفة إحتالله وفضحه وتعريته ،تقدم
التنازالت.

