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�سوء طالع �أردوغان
} حميدي العبدالله
خاض رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغ��ان بنفسه معركة
االنتخابات البلدية ،وكان الرهان معقودا ً على احتمال أن يؤدي الظفر
بهذه االنتخابات إلى الظفر بمعركة االنتخابات الرئاسية ،وهو نجح
نسبيا ً في معركة االنتخابات البلدية من خالل تقليل نسب تراجع مقاعد
حزبه ،وتخطى الكثير من العوائق وأهمها فضائح الفساد ،وتداعيات
قمع التحركات الشعبية في ميدان تقسيم.
وبعد إع�لان نتائج االنتخابات البلدية ت��راءى ألردوغ ��ان أن الفوز
ف��ي معركة الرئاسة ف��ي شهر آب المقبل ب��ات ق��اب قوسين أو أدنى،
وأن��ه تخطى جميع العوائق ،ولم يعد بمقدور قوى المعارضة ،سواء
ال�م�ع��ارض��ة العلمانية أو ج�م��اع��ة ف�ت��ح ال�ل��ه غ��ول�ي��ن ،زرع ال�م��زي��د من
العقبات في وجهه وعرقلة جهوده لحشد المزيد من المؤيدين ،لضمان
ال�ح�ص��ول على أك�ث��ر م��ن نصف أص ��وات المقترعين ف��ي االنتخابات
الرئاسية المقبلة ،وهو شرط لفوزه في هذه االنتخابات.
لكن األم��ور لم تسر وف��ق ما يشتهيه أردوغ ��ان ،بل إن س��وء طالع
أردوغ��ان كان لـه بالمرصاد ،فقد أدت حادثة انهيار أحد المناجم في
تركيا وعدد الضحايا الكبير الذي سقط جراء هذا الحادث األليم إلى
ان�ف�ج��ار الغضب ض��د أردوغ� ��ان وح�ك��وم�ت��ه ،حيث ع��ادت التظاهرات
الصاخبة إل��ى ش��وارع ال�م��دن الكبرى ،وال سيما اسطنبول ،وواجه
أردوغ��ان هذه التظاهرات بالقمع الذي سقط جراءه قتلى مما ضاعف
من النقمة الشعبية ضده ،إضاف ًة إلى اضطرار الحكومات الغربية إلى
إص��دار بيانات االستنكار لممارسات الحكومة التركية في مواجهة
االحتجاجات الشعبية .وف��ي سياق رص��د تأثير انهيار المنجم على
مستقبل أردوغ��ان السياسي سلط مقال نشرته مجلة «دي��ر شبيغل»
األلمانية الضوء على الفساد المستشري بين أعضاء حكومة حزب
ال�ع��دال��ة والتنمية «ك��ارث��ة س��وس��ا (م�ك��ان المنجم) ك��ان��ت القشة التي
قصمت ظهر أردوغان الذي بدأ يفقد السيطرة على تركيا ،وإن موجة
الغضب العارمة التي اندلعت في تركيا تزايدت مع محاوالت أردوغان
الحثيثة لقمع أصوات المعارضة ،وشن الحمالت ضد المحتجين فضالً
عن فضائح الفساد وتورط مسؤولين كبار في الحكومة فيها».
وح ّملت المجلة أردوغان وحكومته مسؤولية انهيار المنجم مؤكد ًة أن
«ما حققته الحكومة التركية في السنوات الماضية جاء على حساب عامة
الشعب ،فالنقابات العمالية والمعارضة على حد سواء ،تتهم األجهزة
الحكومية ومفتشي الصحة بإهمال واجباتهم لمصلحة مجتمع رجال
األعمال الذين ال يهمهم سوى تحقيق أكبر قدر من األرباح» وخلصت
إلى أن «أردوغان يترنح ويتخبط بسبب هذه األحداث».
في ضوء هذه التطورات التي حدثت بعد فوزه باالنتخابات البلدية،
وقبل اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية بشهرين ،ب��ات واضحا ً أن
ف��رص ف��وز أردوغ ��ان ف��ي االنتخابات الرئاسية ف��ي آب المقبل بدأت
تتراجع بقوة ،فإذا كان هذا الفوز غير مضمون حتى في ضوء نتائج
االنتخابات البلدية ،ألن توزع األصوات في االنتخابات البلدية أعطى
المعارضة نسبة ( 54.5ف��ي المئة) مقابل ( 45.5ف��ي المئة) لحزب
أردوغ��ان ،فإن األزم��ات الجديدة ،وال سيما انهيار المنجم وما ترتب
عليه من تفاعالت حادة ،وقمع التظاهرات االحتجاجية ،وسقوط قتلى
جراء هذا القمع ،ستزيد من حدة األزمة وستقود إلى خسارة المزيد
من التأييد لحزب العدالة والتنمية ،وهذا سيقود إلى واحد من أمرين:
إما ع��زوف أردوغ��ان عن الترشح لالنتخابات الرئاسية ،وإم��ا خوض
مغامرة فاشلة عبر اإلصرار على خوض المعركة التي باتت خسارتها
هي المرجحة.

ال�سيا�سات الأميركية« ...موالت» تجارية
للبيع وال�شراء با�سم الديمقراطية
} المحامي محمد أحمد الروسان*
تعتبر وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات المركزية
األميركية ،خاصة بعد إعادة هندرتها ،بمثابة
اس��ت��خ��ب��ارات تبرير وفبركة لسباق تسلّح
محموم ،وتعمل الواليات المتحدة األميركية
على «استغبائنا واستغفالنا» عربا ً ومسلمين،
فهي تعمل اليوم على إعادة إنتاج مفهوم الخطر
اإليراني من جديد وقولبته توليفا ً وتوظيفاً،
وبصورة غير مباشرة وتحت عنوان مفاوضات
«خمسة زائدا ً واحداً» (جنيف إيران النووي)،
وعلى شيطنة حزب الله اللبناني وبالتعاون
والتنسيق مع الدولة العبرية(الطارئة على
الجغرافيا والتاريخ في المنطقة) ومع األدوات
القذرة في الداخل اللبناني وبعض الدواخل
العربية من جماعات تكفيريّة وغيرها ،مترافقا ً
مع شحن طائفي ومذهبي وإثني عرقي ،عبر
إسطوانات إعالمية «بروباغنديّة» مشروخة،
وتحت يافطة المحافظة على السلم واألم��ن
الدوليين على المستوى اإلقليمي واألممي،
على نحو يتزامن في تصعيدات لمستويات
اإلرهاب المدخل الى الداخل السوري من دول
ج��واره العربي وغير العربي ،في استهداف
الدولة الوطنية السورية وموردها البشري
وقبل استحقاق الثالث من حزيران المقبل مع
انتخابات الرئاسة في سورية.
إنّ مسألة نشر القدرات العسكرية األميركية
اإلضافية المتطورة في بعض دول الخليج
وم��ي��اه��ه ،ت��أت��ي ت��ت��زام��ن م��ع ب��رن��ام��ج نوعي
وحقيقي لحكومة الرئيس حسن روح��ان��ي،
لم يرشح منه االّ القليل والمس ّرب بذكاء من
قبل مجتمع االستخبارات اإليراني ،هذا النشر
لقدرات األميركي العسكرية لمنعها من األعالن
إل��ى ما توصل إليه العقل اإلي��ران��ي الحر من
إبداعات ،اختراعات ،ابتكارات ،وإنجازات في
مختلف قطاعات الدولة اإليرانية.
بخلفية عدوانية مستحكمة رافضة ،ال تريد
واشنطن وعلى نحو قاطع للرئيس روحاني
أن يعلن مثالً قدرة إيرانية ذاتية تملك تقنيات
جديدة على تخصيب اليورانيوم عالي الجودة
والنقاء بنسبة  ،% 20وقدرة إيران على العودة
الى ذلك وأكثر إذا أرادت الحقاً ،في حال فشل
جنيف إي��ران النووي وعدم التوقيع عليه من
قبل الكونغرس األميركي ،كما ال تريد لطهران أن
تعلن أي انجازات جديدة لها في مجال ترسانتها
وق ّوتها العسكرية الصاروخية البالستيّة ،وال
تريد واشنطن لروحاني ال��ذي تعتبره أخطر
من الرئيس السابق نجاد أن يعلن مثالً :أبدع
علماء الفضاء اإليرانيون المسلمون بإطالق
مزيد من األقمار األيرانية لغايات االستخبار،
أقمار نوعية وجديدة من سلسلة أقمار» تولوو»
بمساعدة قواعد المشتركات مع كل من روسيّا
والصين.
تقارير المستوى األم��ن��ي  -االستخباري
األميركي تقول إن ال��دول��ة العبرية اتخذت
ق��رارا ً على المستويين السياسي والعسكري
– األمني ،لجهة القيام بتنفيذ عملية عسكرية
في الشرق األوس��ط وض��د إي��ران وح��زب الله

ال�ضيافة العربية للحرب
الباردة الرو�سية ـ الأميركية
} فهد المهدي
انتهت الحلقة األول ��ى م��ن ال�ح��رب ال �ب��اردة بين روسيا
وأميركا والتي مرت في مراحل كثيرة بين الصعود والهبوط،
م��ذ اشتعلت ف��ي منتصف األرب�ع�ي�ن��ات بعد نهاية الحرب
العالمية عام .1945
يشهد العالم عودة جديدة للحرب الباردة منذ عام 2011
فبعد الموقف الروسي من ال�ح��وادث في الشرق األوسط
التي مهدت إلط�لاق الحلقة الثانية من الحرب الباردة بين
روسيا والواليات المتحدة ،وخاصة األزمة السورية التي
لعبت دورا ً محوريا ً في تشكيل طبيعة هذه الحرب ،أضحى
األميركي في جميع الجبهات السياسية
الصراع الروسي ـ
ّ
الحالية والقادمة شديد االرتباط باألزمة السورية  ،فأميركا
وروس�ي��ا تضعان كامل قوتهما ف��ي ه��ذه المعركة ألهمية
سورية االستراتيجية والجيوسياسية ،فاألميركي يعطي
أم��را ً ل��دول الخليج وتركيا ليسلّحوا المرتزقة ويد ّربوهم
وي��رس�ل��وه��م إل ��ى س��وري��ة ،وال� ��روس ي��دع�م��ون الحكومة
السورية بالتعاون مع دول البريكس وإيران ،والدعم األهم
هو في أروقة المجتمع الدولي ،فروسيا استخدمت حق النقد
الفيتو أكثر من مرة ألجل سورية.
ه��ذه الحرب تظهر التباين العميق بين روسيا وأميركا
وحجم الصراع بينهما ،ففلسفة السياسة األميركية المولعة
بالقتال تحت غطاء التدخل اإلنساني ،بعيدة تماما ً عن فلسفة
السياسة الروسية التي تعتمد استراتيجية جديدة للنهوض
تقوم على المبدأ البراغماتي ،وه��ي سياسة ال�ت��وازن بين
الطموحات واإلمكانات إلصالح المجتمع الروسي وتعتمد
على األح�لاف اإلقليمية والدولية المبنية على مبدأ تبادل
المصالح المشتركة ،ال التبعية ،فروسيا اليوم تختلف عما
كانت عليه باألمس ،فاستعراض القوة أضحت من الماضي.
التجارب السابقة التي خاضتها إبان حقبة االتحاد السوفياتي
أكسبتها خبرة سياسية متوازنة ،على عكس أميركا التي ما
زالت تعتبر نفسها اإلمبراطورية األوحد في العالم وأدخلها
ذلك في تخبط سياسي عميق .فـ»إختالق العدو» مرتكز مه ّم
في سياساتها العدوانية المبطنة بمصطلحات مغرية تجذب
تعاطف المجتمع الدولي.
التط ّور النوعي لهذه الحرب تسارع بعد ال�ح��وادث في
جزيرة القرم الملحقة بروسيا  ،إذ ازدادت حدة التصريحات
بين البلدين ،ما يدل على أن الصراع بين المحوريين يتعاظم
ويكبر ،وقد تكون أشد من الحرب الباردة في منتصف القرن
الماضي .ومع الدخول غير المباشر للصين الصاعدة إلى
مرتبة ال��دول العظمى بفضل نم ّوها االقتصادي وتصاعد
قوتها العسكرية في البحر والجو ،قد تؤدي المحفزات العالية
لحرب باردة إلى انفجار الوضع في العالم.
ت��رى واش�ن�ط��ن أن ال��وق��ت مناسب لتصفية حساباتها
مع روسيا وتجريدها من مناطق نفوذها وعناصر قوتها
وتف ّوقها ،فهي متخ ّوفة من مستقبلها الذي يمر في أصعب
مراحله وربما آخرها ،ومجيء نظام عالمي متعدّد القطب
يلغي دورها وينهي إمبراطوريتها .لكن هذا النظام الجديد في
نظرها ما زال ضبابيّا ً لم تتضح مالمحه وقواعده ،ولم يأخذ
شكله النهائي ،لذلك تستبق جميع االحتماالت المستقبلية.

روسيا من ناحيتها ضاقت ذرعا ً من التحرش األميركي
ال��ذي ب��ات ال ُي�ط��اق ،خاصة أن��ه أصبح داخ��ل «غ��رف البيت
الروسي» بعدما كان في «ساحاته الخلفية» ،لذلك تصوغ
روس�ي��ا سياسات خارجية ج��دي��دة ألنّ ال �ظ��روف الدولية
الدقيقة الراهنة تفرض في نظرها منظارا ً جديدا ً في التعامل
الدولي .
اختبار قوتها الدولية الحقيقية تجلّى من خ�لال األزمة
ال�س��وري��ة ال�ت��ي دخ�ل��ت فيها ب�ش��دة وت �ف��ان ،فهي ت��درك أن
سورية أه��م وأخطر من أن تترك لعناصر متطرفة تهيمن
عليها وتتحكم في مصيرها ،فقضية سورية هي أهم معركة
لها في البحر المتوسط ،فبخروجها من هذه المياه تكون
غادرت الشرق األوسط كله .هذا االختبار سمح لها باالنتقال
سريعا ً من موقع التأثير الضعيف إلى موقع التأثير القوي
في ملفات العالم ،خاصة ما يحصل اليوم في ملف الساحة
األوك��ران �ي��ة ،فهي ل��ن تسمح للغرب وال��والي��ات المتحدة
األميركية بمحاصرتها وبسحب أوكرانيا من دائرة نفوذها
السياسي وستمنع قيام أي حكومة معادية لها في كييف،
م��ا اعتبره البعض ع��ودة إل��ى النفوذ ال��روس��ي م��ن البوابة
األوكرانية فاتحا ًالباب الستخدام أنواع األسلحة اإلقتصادية
والدبلوماسية واألمنية كافة.
وض��ع ال��دب ال��روس��ي واش�ن�ط��ن ف��ي م��أزق معقد يهدد
هيبتها الدولية وصدقيتها مع حلفائها الدوليين واإلقليميين،
ما ير ّتب عليها بناء أجهزة صنع سياسة خارجية جديدة ،إذ
ظهرت قوى سياسية أميركية تطالب بصوغ منظار جديد
للتعامل الدولي ،فـ»الهيمنة االح�ت�ك��اري��ة» األميركية على
السياسة الدولية والتدخالت العسكرية في البلدان العربية
وغيرها المب ّررة بمزاعم جوفاء زعزعت موقعها السياسي
الدولي ،وبذلك أضحى مخزونها االستراتيجي في الساحة
تزج به تجاه خصومها من
الدولية واإلقليمية بمثابة سالح ّ
الماضي الذي ال يمكن إعادته .
بنا ًء على ذلك ،من الضروري إدراك تبعات وأثار نشوب
ح��رب كهذه ،ف �ع��ودة أج ��واء ال �ح��رب ال �ب��اردة بين ال��روس
واألميركيين التي لن تنفرج في المدى القريب ولن تشهد
مواجهة مباشرة بينهما على المدى البعيد  ،وستبقى ميزة
هذه الحرب محصورة ضمن ضوابط المنافسة ،والتصادم
غير المباشر ،والضغط ال ُمتبادل وانعدام الثقة  ،وستؤثر
سلبا ً في شعوب الدول العربية ،ستتلقى هذه الدول الصراع
الفعلي لهذه الحرب على أراضيها ،وب��دالً من إيجاد حلول
سياسية تخفف من سخونة المنطقة سنجد عكس ذلك في
زج أوراق جديدة لمضاعفة هذه السخونة وامتدادها لتحرق
بلدانا ً أخرى بدال من معالجة المشاكل الظاهرة فيها.
م��ن ناحية أخ��رى ،ي��راه��ن الكيان الصهيوني على هذه
الحرب ،رغم أن صحيفة «جيروزاليم بوست» «اإلسرائيلية»
أعربت عن مخاوف «إسرائيل» من «أن تجدد الحرب الباردة
ب�ي��ن ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة وروس� �ي ��ا ،ق��د ي�ض��ر بالمصالح
اإلسرائيلية» .لكن األمر مناقض لما ذكرت هذه الصحيفة،
فدخول روسيا وأميركا في الرمال المتحركة يفتح للكيان
الصهيوني آفاقا ً جديدة للعب مع الروس ومع األميركيين،
ويحاول اإلفادة من الجميع لفرض خياراته وإيديولوجيته
العنصرية.

بعيدا ً عن واشنطن ،لتب ّرر األخيرة بتقاريرها
االستخبارية» (المس ّربة أميركيا ً «لوسائل
الميديا األممية) ،نشر هذه القدرات العسكرية
اإلضافية في الخليج على قاعدة ردع إيران
ومنعها من تقديم المساعدات إل��ى حلفائها
ف��ي المنطقة ،ول��ش� ّل أذرع وأدوات هجومها
ودفاعاتها في حال اعتماد الخيار العسكري
الثنائي ،األميركي – العبري ،ضدها.
وألنّ إي����ران بحرسها ال���ث���وري ،الجناح
العسكري واالستخباري واألم��ن��ي والبحري
لقواتها المسلحة ،على حد تبريرات وكالة
االس��ت��خ��ب��ارات األميركية لنشر م��ا نشر من
أسلحة وقطع حربية أميركية في الخليج،
انتهت (أي ايران) للتو عبر ق ّواتها البحرية من
برنامج تدريبي تقني عملي لعناصر بحرية من
حزب الله ،بحيث اكتسبت علما ً ومعرف ًة وتقني ًة
بحري ًة ،الستهداف منشآت بحرية عبرية جاثمة
على طول شواطئ فلسطين المحتلة وفي عرض
البحر األبيض المتوسط (المتعبرن) بفعلها.
ب��س��ب��ب ت���ق���اري���ر ال��م��س��ت��وى األم���ن���ي –
األستخباري لمج ّمع االستخبارات األميركية،
تحدثت بإسهاب عن أنّ إدارة أوباما ملومة
كونها لم تتخذ إجراءات حماية كافية لمصالح
األمن القومي األميركي ،فبات ظهر أميركا األمني
مكشوفا ً للخطر ،لذلك ولهذا وذاك من التبريرات
المفبركة استخبار ّياً ،نشرت ه��ذه القدرات
العسكرية اإلض��اف��ي��ة المتطورة ف��ي منطقة
الخليج وتحديدا ً في أربع دول معروفة.
من ناحية ثانية ،أش��ارت بعض التقارير
األمنية األميركية إلى أنّ النشر هذا ت ّم لتوفير
الغطاء الالزم للسعودية وحلفائها في المنطقة،
بغية السعي ق��دم�ا ً ف��ي تصعيد ال��ص��راع في
خاصرتها اليمنية وفي سورية ،ولكي تقطع
الطريق على حصول أي تفاهمات سعودية
– إيرانية – مصرية بعد انتخابات الرئاسة
المصرية ووجود السيسي رئيساً ،خاص ًة مع
وجود جناح وازن ومؤ ّثر جديد في مملكة القلق
بزعامة مقرن ،شقيق الملك ،ومتعب وعبد العزيز
ابني الملك ،يسعى الى هذه التفاهمات في عدّة
ملفات ساخنة وفي االتجاهات كافة ،فجاءت
هذه التبريرات األميركية المفبركة ،ثم نشرت
هذه القدرات العسكرية اإلضافية المتطورة
لمزيد من تأزيم الوضع الحرج وإلثارة المشاكل
والعقد كأسلوب إدارة ،لكن هذه المرة من منظار
عسكري بحت.
على ما أسلفت ،أعيد إنتاج مفهوم الخطر
اإليراني من جديد لكي تشهد المنطقة الشرق
األوسطية سلسلة ال متناهية من عمليات سباق
التسلح ،ما يمنح الشركات األميركية ومج ّمع
صناعاتها العسكرية الحربية ،تحقيق المزيد
من األرباح والعائدات المالية اإلضافية ،للتغلّب
على ضغوط األزمة المالية األميركية.
كما تسعى واشنطن بثبات إلى حرب ما أو
ح ّتى حرب باردة بين إيران ودول جوارها بما
فيها «إسرائيل» ،كي تشعل من جديد ارتفاع
أسعار الذهب األسود عالم ّياً ،فاالرتفاع بسعر
النفط يمنح أميركا ف��رص �ا ً ذهبية وفضية
وبرونزية وحديديّة ،لزيادة مستوى اإليداعات

األممية ،خاص ًة العربية الخليجية في خزائن
البنك المركزي األميركي ،ليقود هذا السيناريو
إلى زي��ادة االحتياجات النقدية األميركية ،ما
يوفر للدوالر األميركي مكانة مرموقة كعملة
أممية صعبة بين أقرانه من العمالت الصعبة
األخ��رى ،خاص ًة اليورو والجنيه اإلسترليني
وغيرهما ،وليعيد أيضا ً إلى ال��دوالر األميركي
قيمته ويخ ّفف من ضغوط األزمة المالية على
المصارف األميركية.
تسعى ال��والي��ات المتحدة األميركية إلى
حرب ما و /أو حرب ب��اردة بين دول المنطقة
ألج��ل مصلحتها وليس ألج��ل السلم واألم��ن
الدوليين وحقوق األنسان ونشر الديمقراطية
والحاكمية الرشيدة ،وهذه أضحت بمثابة سلع
تجارية تباع في «م��والت» السياسة ومتاجر
االستخبارات الدولية ،بحسب ما تقول وتدعي
وتس ّوق ذلك عبر وسائل الميديا العالمية.
إن ال��ت��س��اوق ال��ع��ب��ري م��ع ه���ذه اللحظة
األميركية متفق عليه مسبقاً ،إذ تعمل «تل أبيب»
على «شيطنة» قطاع غ ّزة المنكوب بفعل حصار
«إسرائيلي» وعربي ،وتخلق ذرائع عديدة من
نشر تقارير استخباريّة مفبركة تضخم من
وج��ود عناصر الجهادية السلفية التكفيرية،
وعناصر من «ال��ق��اع��دة» ،لدفع دول جوارها
العربي لكي تنخرط معها في جهود ما يس ّمى
بمكافحة اإلره��اب األممي ،ولتشكل رأي عام
إقليمي ودولي بضرورة شن حرب أخرى عليه،
واآلن تجري عمليات سريّة «إسرائيلية» ضمن
هذا السياق الستفزاز حماس لكي تقوم بالرد
العسكري ،وفي حالة تم ّنع حماس لسبب ما أو
تأجيل الرد مثالً ،فسوف تقوم «إسرائيل» نفسها
بعملية تفجيرية ضد أبنائها أو مصالحها في
الداخل الفلسطيني المحتل أو في أي بقعة من
العالم ،ل ُتظهر أن وراءه��ا حماس أو الجهاد أو
ح ّتى حزب الله بنسخه المتعددة ،الستهداف
قطاع غ ّزة المنكوب وبعمق اآلن ،بسبب الجدار
ال��ف��والذي العربي ال��م��زروع في أحشاء أرض
عربية.
واشنطن تعلم أنّ «إسرائيل» هي أول من
أدخ��ل السالح ال��ن��ووي إل��ى الشرق األوس��ط،
وه���ي(أي «إس��رائ��ي��ل») التي أدخلت وتدخل
دول المنطقة في سباق تسلح نووي وكيماوي
وتقليدي وليس إي��ران ،وما زالت هذه الدولة
المسخ والمش ّوهة ترفض توقيع معاهدة الحد
من انتشار السالح النووي ،وبصوت ونفس
أميركي خالص.
المفارقة أنّ كل شيء يتم تحت عباءة جون
كيري وإدارت���ه الخرقاء ومساعي إح�لال ما
يس ّمى بالسالم الذي بات شبه مستحيل بوجود
انحياز أميركي سافر إلى «إسرائيل» ،مع وجود
حكومة يمينية متطرفة تشي باستحالة وجود
شريك «إسرائيلي» حقيقي قد نقبل به إلى حين
على مضض ،وبغير إرادتنا!
*عضو المكتب السياسي
للحركة الشعبية األردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com

متغ ّيرات حقيقية
في المواقع القيادية ال�سعودية
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
م��ا يحصل م��ن ت�ط��ورات وتغيرات ومناقالت وتبديل
في مواقع الحكم ،وفي هيكلية الدولة السعودية ،لربما هو
األوسع واألكبر منذ سنوات طويلة ،ففي مملكة تسودها
الملكية المطلقة الوراثية ،كان حجم التغيرات في هيكليتها
وقيادتها م�ح��دودا ً ج��دا ً ويت ّم في رتابة ونمطية عاليتين.
وبقيت سياستها الخارجية ثابتة بنسبة كبيرة ج��داً ،لكن
اآلن ،ف��ي ظ��ل وض��ع إقليمي وع��رب��ي مضطربين ولهما
تأثيراتهما ال��واس�ع��ة ف��ي أوض ��اع المملكة ،ف��إن المملكة
وج��دت نفسها بعد مجموعة م��ن ال��ره��ان��ات الخاطئة بأن
ُتجرى عمليات تغيير وتبديل ومناقالت في هيكلية مواقعها
القيادية لكي تتماشى وتتالءم مع المرحلة القادمة ،إذ كان
لديها اعتقاد وأوه��ام بأن اإلدارة األميركية لن تقدم على
إجراء اتفاق مع إيران حول ملفها النووي ،وستشن كذلك
حربا ً على سورية ،وبالتالي تطيح النظام السوري ،وتفتح
لها اآلفاق والطريق ،لتصبح الالعب العربي الرئيسي في
الشأن العربي والمكانة المميزة لدى أميركا والغرب ،وكذلك
تصبح لها مكانتها اإلقليمية على حساب إيران وسورية.
ولكن وجدنا أن تلك الرهانات كانت خاطئة ،وحتى عندما
وج��دت السعودية نفسها مضطرة إل��ى ص��وغ تحالفات
جديدة مع فرنسا و»إسرائيل» ،وتمارس الحرد من خالل
االع �ت��ذار ع��ن قبول مقعدها غير ال��دائ��م ف��ي مجلس األمن
لعام  ،2014للضغط على أميركا كي تتراجع عن مواقفها
ب�ش��أن إي ��ران وس��وري��ة ،إذ أق��دم��ت على تعيين ب�ن��در بن
سلطان من صقور المملكة الذين لهم مواقف متشددة من
محور إيران  -سورية  -حزب الله لكي ينجز ملف إسقاط
النظام السوري وإضعاف إيران من خالل إضعاف حزب
الله اللبناني ،لكن مثلما فشلت قطر وجر الفشل الى تغيير
هيكليتها القيادية ،فشل بندر في مهمته .تلك المهمة دفع
لروسيا مليارات الدوالرات لكي ينجح فيها ،ولكن النتيجة
كانت فشالً ذريعاً ،والفشل جعل المملكة ترى أن التطورات
والتغيرات العربية واإلقليمية والدولية تملي عليها إجراء
عمليات تغير واسعة في هياكلها القيادية بلغت حد تغيير
وجهة سياساتها الخارجية ،فأمثال بندر وشقيقه سلمان
من الصقور لم يعودا فرسان المرحلة المقبلة ،ولذلك وجب
التخلص منهما فهما عنوان مرحلة فشل في إدارة ملفات
وأزمات والمملكة في حاجة الى عملية نقل السلطة من جيل
أبناء الملك عبد العزيز الى األحفاد بسالسة ،فالصراع بين
عشرات األم��راء على أش��ده ،ومن شأن تصاعد الخالفات
بين األمراء أن يهدد استقرار المملكة.
المرحلة والمنطقة والفشل تملي على السعودية إتمام
تغييرات في مواقعها القيادية وفي سياستها الخارجية،
فواضح أن النظام السوري لم يسقط بل يحقق المزيد من
االنجازات والمكاسب العسكرية والسياسية ،واالنتخابات
الرئاسية في الثالث من حزيران الجاري ستأتي باألسد
رئيساً ،خاصة بعدما استعاد السيطرة على حمص وكذلك
إيران يتعزز دورها وحضورها اإلقليمي والدولي ،وأميركا
والغرب باتا يعترفان لها بدورها ومصالحها في المنطقة،
والتفاوض معها سيستمر حول ملفها النووي .رغم الدعم

العسكري واألم��وال التي دفعت لجماعة «داعش» إلسقاط
المالكي ف��ي ال�ع��راق وج��دن��ا أن المالكي ع��اد إل��ى المشهد
والمسرح السياسي بقوة أكبر ،وفي لبنان جميع التفجيرات
وعمليات االغ�ت�ي��ال وال �س �ي��ارات المفخخة ف��ي الضاحية
الجنوبية وحارة حريك التي قامت بها قوى سلفية مرتبطة
مباشرة ببندر بن سلطان لم تفلح في تغيير مواقف حزب
الله أو إضعاف قوته ،بل وجدنا الحزب يزداد قوة وتأثيرا ً
ليمتد إلى خارج لبنان وليؤثر في الوضع اإلقليمي برمته،
ولذلك لم تستطع السعودية أن تجري هي وحلفاؤها من
ت�ي��ار «المستقبل» وغ�ي��ره��م ،االن�ت�خ��اب��ات الرئيسية وفق
حساباتهم ،وإنتاج الرئيس الذي يريدونه.
السعودية التي كانت ترفض مجرد الحديث أو الجلوس
مع إي��ران ،والتي استمرت في التحريض عليها للتخلص
من ترسانتها النووية عبر الضغط على أميركا ،أو حتى
التحالف العلني مع «إسرائيل» ،وتقديم الدعم والتسهيالت
لها بما في ذلك استخدام أجواء المملكة وأراضيها لضرب
إيران وجدت نفسها بعدما كانت ترفض مجرد الجلوس مع
ايران ،مضطرة الى إعالن استعدادها للتفاوض والتباحث
معها ،وب��ررت ذلك بأن إلي��ران دورا ً رئيسيا ً في استقرار
المنطقة ،وه��ذا التغير في السياسة الخارجية السعودية
يستدعي أن يغادر فرسان المرحلة السابقة من الصقور
الساحة ومواقع القيادة ،ليفسحوا المجال لقادة المرحلة
الجديدة من الحمائم ،والذين سيناط بهم قيادة المرحلة
الجديدة.
صحيح أن للتغييرات والمناقالت في المواقع القيادية
ع�لاق��ة بما يحصل إقليميا ً ودول �ي �ا ً وع��رب�ي�ا ً ف��ي المحيط
السعودي ،لكن الصحيح أيضا ً في إطار ترتيب األوضاع
الداخلية ،أن الملك حسم مسألة القيادة ألوالده ،وبذلك
قطع الطريق على الطامحين بالحكم من األم��راء اآلخرين
الذين يريدون أن تكون لهم حصة في الورثة والقيادة،
ثالثة منهم على األقل ،لمواقع قيادة مهمة في «السلسلة»
القيادية للحكم السعودي :متعب على رأس الحرس الوطني
برتبة وزير ،مشعل أميرا ً لمكة برتبة وزير ،وأخيرا ً تركي
أميرا ً للرياض برتبة وزير  ...أما عبد العزيز بن عبد الله،
الدبلوماسي السعودي المعروف ونائب وزير الخارجية،
فالتكهنات حول مستقبله السياسي ما زالت تتواتر وثمة
من يرشحه لتولي حقيبة الخارجية ،خلفا ً للوزير الحالي،
إن استمر دوالب التغيير والتبديل في دورانه وسبق ذلك
إعفاء نجلي الملك فهد عبد العزيز ومحمد من منصبيها في
الحكومة وإمارة المنطقة الشرقية خالل السنة الماضية.
في انتظار التطورات المتالحقة والمتسارعة في المنطقة،
وفي مقدمها ما يحدث على الساحات السورية واللبنانية
والعراقية ،والمصرية ،فإن تسارع التغيرات في المواقع
القيادية السعودية ومدى انفتاحها على إيران ومعسكرها
الحليف رهن بتلك التطورات ،إذ بات واضحا ً أن السعودية
تقوم بعملية مراجعة لسياساتها ومواقفها السابقة ،في ما
يخص القضايا السورية واإليرانية والعراقية واللبنانية،
فهي أضحت على قناعة تامة ب��أن المدخل إل��ى استقرار
المنطقة هو إيران ،وبالتالي ال بد من محاورتها واالعتراف
بدورها ومصالحها في المنطقة.
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والبوابة...
العقدة ال�سور ّية ال�ساحة
ّ
ّ
الحق والواجب
وال�سوري بين
ّ
} محمد ح .الحاج
هي بوابة التاريخ وأ ّول موطن لإلنسان ،وقال بعضهم في كتب
ترقى إلى عالم الخيال العلمي إنّ الذين هبطوا من السماء بمركبات
فضائية من البشر استوطنوها ونزلوا في جبال دمشق وانتشروا
منها فع ّمروا العالم .وبعد ،هل من الغريب أن تكون محط األنظار
واألط�م��اع وساحة ال�ص��راع ،ص��راع النفوذ والمصالح المتنامية
مع تط ّور الحياة البشرية ،وهي في موقعها الركيزة لقارات العالم
القديم والجسر الواصل بين أرجائها المترامية ،كما أصبحت بسبب
ّ
محط أط�م��اع العالم الحديث المتمثل بالقارة
الخرافة التلمودية
األميركية وركيزتها ال��والي��ات المتحدة المحكومة من احتكارات
متحدة األه��داف من كارتيل النفط إلى كارتيل الصناعات الحربية
والفضائية ،إلى محافل الخرافة الماسونية التي سخرت السياسات
في خدمتها وألغراضها ،وألن العالم ما عاد يحتمل وحيد القرن
فال بد من أن تكون الساحة السورية هي ساح الصراع وتصفية
الحسابات على قاعدة تنازع النفوذ والسيطرة على الثروات والطرق
والبلدان التي تشكل جسورا ً حضارية وثغورا ً وممرات للعبور أو
التبعية.
سورية التي شكلت عقدة المشروع اليهودي االستيطاني وهو
المعتمد من أهل الغرب األميركي المتوحش وأتباعه من أبناء القارة
العجوز ،تقف منذ أكثر من قرن في وجه استكمال هذا المشروع
الذي ال يمكن أن يكتمل إلاّ بزوال اسم سورية عن خريطة العالم،
حتى بعد تجزئتها وسلخ الكثير من أرضها ومنحها ل��دول تدور
في فلك المشروع الغربي أو كانت تؤيده ،وسورية التي أنجبت
القادة والعظماء عبر التاريخ فحكم بعضهم أعظم اإلمبراطوريات،
سورية التي أسقطت أعظم اإلمبراطوريات وكانت محور الصراع
بين ال �ش��رق وال �غ��رب ،بين اإلغ��ري��ق وال��روم��ان وال �ف��رس ،والتي
لها النصيب األكبر من سجالت التاريخ ،لم يعد مقبوالً مسارها
ومسيرتها ،بل هناك طموح للتالعب بصيرورتها ،والهدف أن تكون
تابعة ال العبة على الساحة الدولية ،حتى في محيطها ،في أجزائها
المغتصبة أو كياناتها المحدثة ،وأن تصمت فال يرتفع صوتها وهذا
جوهر المؤامرة التي ال تتوقف .هي الوطن األم للعالم على ما ورد
في تاريخ الحضارة لديورانت.
عبر ت��اري��خ ط��وي��ل ان��دث��رت دول وإم �ب��راط��وري��ات وق��ام��ت على
أنقاضها أخرى أعظم أو تفتتت مثيالتها إلى دول أق ّل شأنا ً وأصغر،
وبقيت سورية تتأثر بمحيطها فاعلة فيه ومؤثرة لكنها لم تندثر ،وفي
العصر الحديث وبعدما تع ّرضت إلى قرون من التخلف والسيطرة
الخارجية ،تعود لتنطلق مثل طائر الفينيق األس �ط��وري فتشكل
تهديدا ً لمخططات ومشاريع العالم الذي يدّعي التقدم ،هو متقدم
تكنولوجيا ً وحضاريا ً لكنه في جوهره متخلّف إنسانيّا ً وأخالقيّاً،
عالم أشبه بعالم المحيطات يأكل سمكه الكبير وحيتانه المخلوقات
األصغر ،ويقوم صراع للبقاء يمارسه الصغير بكل وسيلة ،بالعيش
جماعات ،باللجوء إلى الموانع واألماكن اآلمنة ،وربما بالتحالف مع
القادر على توفير الحماية للجماعات المستهدفة من المخلوقات
وه��ذا ينطبق على البشر ،بعدما انقلبت الحياة إل��ى شريعة غاب
يفرضها الكبار األقوياء.
ال��والي��ات المتحدة األميركية بما تمثل من ق��وة عظمى
– وريثة االستعمار القديم المازال يحلم بالعودة للسيطرة على
ثروات العالم ولو على هامش الفتات والتحالف مع القوة األميركية،
عملت على تقويض القوة المقابلة فأسقطت ما كان يسمى باالتحاد
السوفياتي وحلفه المواجه للناتو – حلف وارس��و ،واستمرت في
مخطط تطويق الدولة الوريثة – روسيا االتحادية – وجعلت من
جوارها مالعب ومواقع لها ،لكن ليس في غفلة من ال��روس الذين
اجتهدوا الستعادة موقعهم بعدما توجهوا إل��ى تقوية االقتصاد
والحفاظ على توازن القوة ،وبعد إسقاط نظام التخاذل والعناصر
الصامتة عن الزحف األميركي بدأت تظهر بوادر العودة الروسية
إلى الساحة العالمية ،وهي اليوم تتجسد عبر البوابة الرئيسية...
سورية.
روس�ي��ا التي تشكل ح��روف اسمها العنصر الرئيس م��ع اسم
سورية ،ال تنطلق في دفاعها عن سورية إلاّ عبر بوابة المصلحة
الروسية ،ويت ّم إثبات الوجود واستعادة الموقع عبر هذه البوابة
وهذا ما يدركه قادة الغرب ،وإذا كان الروس أعلنوا أن موقفهم يقوم
على مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول ،فإنما هو الذريعة
المنطقية للموقف ال��روس��ي وليس ج��وه��ره .أميركا دول��ة عمالقة
لكنها ترسف بأغالل الديون وهي في حقيقة األمر دولة أقرب إلى
اإلف�لاس إذ تعادل ديونها لدولة الصين وحدها ما نحو أضعاف
موازنتها ،وهي دولة بما لها من قواعد وأساطيل تحتاج إلى مداخيل
معظم دول العالم ،وهي ال تنفق على الحروب من موازنتها بقدر ما
تفرض على الدول التابعة والحليفة بذريعة حمايتها ،ولذلك تختلق
األع��داء الوهميين ،من شيوعية ،إل��ى أصولية إسالمية ،إل��ى دول
داعمة لإلرهاب أو مارقة ...إلخ ،وألن أسلحتها اإلعالمية وأبواقها
تسيطر على العقل العالمي أو أغلبه فإنها تفرض مقولتها ودعايتها
ّ
وتسخر أجهزة ومنظمات دولية
بمواجهة إع�لام فقير غير فاعل،
تقدم إليها مبررات التدخل وذرائعه تحت يافطات الحرية وحقوق
اإلنسان وهي تنتهكها جهاراً.
إن جانبا ً مهما ً من جوانب الصراع الدولي القائم اليوم
على الساحة السورية يتمثل في صراع مشروعين للطاقة ،مشروع
ال �غ��از ال�ق�ط��ري – ال�س�ع��ودي وملكيته ل�ش��رك��ات ال�ع��ال��م الغربي،
وم�ش��روع الغاز اإلي��ران��ي – العراقي ال�س��وري ،ال��ذي ال تملك فيه
شركات الغرب إال القليل ،وألن سورية هي خط المرور والمصب
ونقطة التفرعات ،وألن سورية لن تقبل أن تشكل معبرا ً وشريانا
حيويا ً للعدو الطامح إلى أن تكون حيفا هي روتردام الجديدة ،تصبح
الهدف .أما الموقف الروسي الذي ال يعترض على الخط اإليراني
فألن الروابط بين إيران وروسيا أصبحت في مرحلة االستراتيجية
المتكاملة على الصعيدين العسكري واالقتصادي ،ومعه ال يشكل
الخط اإلي��ران��ي منافسة ،أو ينقلب سالحا ً بيد الغرب ليحارب به
المصالح الروسية أو تلويح أوروبا بوقف استيراد الغاز الروسي
لتطويع الدولة الروسية ودفعها إلى مجاراة الغرب والصمت على
مشاريعه العدوانية حيال ال��دول األخ��رى .ه��ذا الموقف الروسي
يشجع سورية على االستمرار في موقفها الرافض ،ويشكل قاعدة
الموقف ال�ع��دوان��ي لنظامي قطر وآل سعود التابعين والعميلين
للغرب ،ويفسر الدعم المالي الهائل لعمليات التخريب على الساحة
السورية الداخلية وإلحاق أفدح األضرار بالشعب السوري.
الشعب السوري الذي يتمتع بحرية وديمقراطية يفتقر
إليها معظم الشعوب ،ومنها شعب األع��راب في قطر والسعودية،
ليس ف��ي حاجة الستيراد حكام م��ن ه��ذه ال��دول أو أت�ب��اع وعمالء
للغرب وه��و م��ن يفاخر ب��أن��ه ص��دّر ل�ه��ذا ال�ع��ال��م نخبة م��ن القادة
والعظماء ،حكام ومش ّرعين وعلماء في المجاالت كافة ،وألنه يتمتع
بهذا الحق وما أضيف له من تطوير وتحديث في عالم الممارسة
فإن من واجبه العمل على تثبيت هذا الحق بشكل إيجابي ،واإلقبال
على المشاركة ف��ي نجاح االستحقاق ال��دس�ت��وري رغ��م اإلره��اب
والتضليل ليثبت للعالم أنه جدير بهذا الحق ،وأنه صاحب القرار
وليس فاقدا ً األهلية لتتولى عنه الدوائر الغربية والرجعية العربية
القرار وتفرض عليه وصاية أو انتدابا ً ولى زمانه وطواه النسيان.
اليوم أمام أبناء شعبنا قامات وطنية مؤهلة لقيادته ،أمامه خيارات
أربعة ،ثالثة مرشحين ،وخيار الورقة البيضاء ،وليسجل التاريخ
أن ديمقراطية الشعب السوري تف ّوقت على ديمقراطيات الغرب
المش ّوهة والمحكومة ب��أم��وال االح�ت�ك��ارات والشركات المتعدّدة
الجنسية ودوالرات المؤسسة الصهيو – ماسونية العالمية الحاكمة
من خلف الكواليس.
إن شعبا ً لم تتخ ّل عنه قيادته في أحلك الظروف جدير بألاّ يتخلى
عنها ،فالربان صامد في وجه العاصفة ،والركاب أوفياء ...هذا هو
شعب سورية.

