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اال�ستنزاف الممنهج والر ّد المتاح

الأردن في عين العا�صفة

} عصام عوني

} حميدي العبدالله
يقف األردن اآلن في عين العاصفة ،فالرياح العاتية تهب عليه من االتجاهات كافة،
فهل يستطيع الصمود في وجه هذه العاصفة العاتية؟
«داعش» تهدد بالتمدد نحو األردن ،وبعد إعالنها االنتقال من الدولة إلى الخالفة بات
هذا التهديد جديا ً وليس نظرياً ،وبرهنت التجارب عن أن هذه الجماعة اإلرهابية تعمل
على جبهات عدة في آن واحد ،وتحديدا ً في ضوء أعمالها اإلرهابية التي كانت تنوي
تنفيذها في الفترة األخيرة في لبنان.
داخل األردن هناك بيئة حاضنة أكثر قو ًة واتساعا ً من الحاضنة اللبنانية ،ففي لبنان
تقتصر البيئة الحاضنة على أقليات في مناطق في الشمال وصيدا وبعض المخيمات
الفلسطينية ،في حين أن الحاضنة األردنية موجودة في كبرى المدن األردنية مثل
معان والسلط والزرقاء ،حيث سيّر أنصار «داعش» مواكب ومسيرات أعلنت مبايعة هذا
التنظيم اإلرهابي األشد تطرفا ً والذي شب عن الطوق وخرج على طاعة مشغليه ،سواء
كان هؤالء قادة تنظيم «القاعدة» ،أو دول المنطقة .وبديهي أن حدود األردن الطويلة مع
سورية والعراق تتيح الفرصة لهذا التنظيم المتطرف إلرسال المال والسالح ،وحتى
اإلرهابيين إذا اقتضى األمر ،إلى داخل األردن لتنفيذ عمليات إرهابية .ومدن مثل معان
ال وجود فيها للسلطة والجيش األردني يمكن أن توفر الحماية والقاعدة اآلمنة لهؤالء
المقاتلين.
زادت الطين بلة وصبّت الزيت على النار التصريحات التي أدل��ى بها ق��ادة العدو
الصهيوني ،خاصة رئيس حكومة العدو الذي أعلن استعداده لدعم األردن ،وسعي «تل
أبيب» إلى ترتيب الوضع في غرب نهر األردن ،ما يعني أن الكيان الصهيوني يستعد
لفرض وصاية مكشوفة على األردن ،بل التدخل العسكري الواسع بذريعة حماية
األردن من اإلرهاب.
وبديهي القول إن الدعم المزعوم من قبل الكيان الصهيوني ضرره على األردن أكثر
بكثير من فوائده ،وعلى افتراض أن الكيان الصهيوني قرر التدخل العسكري ،فهذا
احتالل ويفقد النظام شرعيته ،ومن فشل في الحفاظ على االحتالل في قطاع غزة وفي
جنوب البنان ال يستطيع توفير حماية االحتالل لمساحات واسعة مثل المساحات التي
تمتد عليها أراضي األردن ،ولذلك فإن إعالنات قادة العدو هي إحراج للنظام وتسهيل
التهامه بالخيانة من دون أن يترتب على هذا اإلعالن أي دعم حقيقي وجاد للنظام.
هذه الوقائع تؤكد أن األردن يواجه تحديات تختلف عن كل ما واجهه في السابق ،سواء
كان عام  1958أو عام  1966لدى اندالع انتفاضة الشموع ،أو ما واجهه بعد احتالل
الكيان الصهيوني للضفة الغربية التي كانت جزءا ً من المملكة األردنية الهاشمية.
ما الذي يستطيع أن يقوم به األردن لدرء األخطار كلها والصمود في وجه العاصفة؟
إذا كان رهان النظام على الدعم «اإلسرائيلي» والغربي ،فعليه أن يتذكر أن الكيان
الصهيوني عاجز عن حماية احتالله لألرض الفلسطينية ،كما أن األميركيين والدول
الغربية فشلوا في حماية احتاللهم للعراق وأفغانستان ،وبالتالي ال تملك هذه األطراف
القدرة على توفير الحماية لـه.

ترقب األعين راهن الحدث بقلق بالغ ،ما أن تغفو
قليالً حتى تصحو على ق��راءة ما ورد في الصحف،
وتكمل بمتابعة أخبار الفضائيات فمواقع التواصل
وتقارير ال�ع��دو ،ليسود التوتر وبعض من ضبابية
الصورة ،فالمشهد بالغ الخطورة إن لم نتدارك الخطر
ونع ّد العدة للهجوم المضا ّد وص��والً إل��ى الخالص
والتحرير الوطني الشامل .سنرقب طويالً وسيطول
النزيف وسيتأخر المضي قدما ً ال��ذي يسبق النصر
بكلفته العالية مثلما جرت العادة.
جرت االنتخابات الرئاسية السورية بما ال تشتهي
سفن واش�ن�ط��ن وم��راك��ب أذن��اب �ه��ا ،فكانت الصفعة
مدوية وال نبالغ إن قلنا إنها زلزلت وهشمت مؤامرة
بدأت منذ ثالث سنوات وما زالت مستمرة رغم إيقافها
موقتا ،فالعدو ثعلب ماكر ،ما أن يفشل حتى يضع
خطته الجديدة ويبدأ التنفيذ على حساب الدم العربي
المسفوك بال ذنب يوجب السفك.
تمت االنتخابات وفاز األسد فقالوا انتخابات مهزلة
ليكون الر ّد دائماً :ماذا عن لبنان؟ والمعلوم أن لبنان
منقسم بين نصف تماهى والعدو بوقاحة بل شارك
جهارا ً في سفك الدم السوري ،ونصف آخر قدم الدم
ليوقف نزف الدم ،بل قدم الدم قربانا ً لسورية .وفاز
واألسد ،ما أوجب االنتقام لشر الهزيمة.
ما شهده لبنان يوم االنتخابات قلب المعادلة وأسقط
ورسخ اللحمة الوطنية وثبات قيادة الرئيس
ك ّل ادّعاء ّ
األس��د بما ال يقبل الشك ،فالمد الجماهيري الهادر
أم��ام السفارة السورية في لبنان وضع النقاط على
الحروف ،والمشهد ذات��ه في األردن ،لتبدأ المرحلة
الجديدة من العدوان ،فالعدو لم يسلم بعد.
أث �ن��ى أص��دق��اء دم �ش��ق وح �ل �ف��اؤه��ا ع�ل��ى النتائج
وواصلوا الدعم وتوافدت برقيات التهنئة ،وما زالت
تتوافد ،وآخ��ره��ا م��ن محمود عباس رئيس السلطة
الفلسطينية.
تزامناً ،انتخب الجنرال السيسي رئيسا ً لمصر،
وتواصل اجتثاث «اإلخ��وان» تارة باالعتقال وأخرى
بأحكام اإلع���دام .وم��ن ب��اب االح �ت��واء ك��ان المشهد:
السعودية مع وقطر وتركيا ضدّ ،لتقع مصر في أتون

الحيرة ،وهنا حجر العثرة بإكمال المسيرة عبر اإليعاز
األميركي المشروط ،لكن هل سيكمل السيسي مسيرة
الخضوع أم يعي أن ال خالص لمصر إال بحاضنتها
السورية والتشبيك والعراق بمباركة طهران وليس
واشنطن؟
فجأة وعلى غفلة ...الموصل تحت سيطرة «داعش»
ب�م��ا ُس�م��ي «غ���زوة ال �م��وص��ل» ،وص ��ار اإلرهابيون
«ث��واراً» بقدرة قادر ،على ما ترى السعودية ،لتباشر
قنوات سفك الدم التحريض والفبركة التي باشرت بها
بخصوص سورية قبل ثالث سنوات فانقسم العالم
مجددا ً لكنه مرتعب من «داعش» فما العمل؟
ما ح��دث عراقيا ً خطير ،وإن د ّل على ش��يء فعلى
ه�ش��اش��ة ال��دول��ة ال�ع��راق�ي��ة ال��ول �ي��دة وس ��وء القيادة
والتقدير وااللتباس بالموقف ،فمن المستحيل أن
يستقر العراق وهو بين بين ،فإما يكون عربيا ً مقاوما ً
أو تابعاً ،فقراره الوطني الخالص يمهد طريقه مستقرا ً
آمناً .من دون ذلك سيواصل األميركي االبتزاز.
حدث ما حدث وت ّم االحتواء وإمساك زمام المبادرة
م�ج��دداً ،فكان الجيش الرديف واألكيد أن النصيحة
السورية اإليرانية أتت أكلها والنتائج تقول إن الوضع
انقلب لمصلحة بغداد ،ما أثار رعونة وهمجية ونكاية
م��ن السعودية ،وم��ن خلفها أميركا ،ليبتز المالكي
بعنوان الدعم المشروط ليرد األخير حكومة «الوفاق
الوطني» وما هي حقيقة إالّ حكومة التعطيل الوطني
انقالب على الديمقراطية وبهذا يكون المالكي على
الطريق الصحيح ،فالخضوع إلم�ل�اءات واشنطن
معناه ارتهان العراق وحاضره ومستقبله لألميركي
الخليجي والصهيوني وهذا ما سيقسم العراق حتماً.
ف��ي خضم ال�ح��دث الجلل خ��رج��ت ك��ردس�ت��ان من
جحرها ك��ال�ف��أر ال ��ذي ي��ري��د قطعة الجبن ب�لا ثمن،
يخطفها ثم ينكفئ ،فكيف للكرد أن يتماهوا و«داعش»
و«إسرائيل» لتحقيق الحلم التاريخي غير الواقعي،
دولتهم المأمولة؟
ف��ي ال �س �ي��اق ذات� ��ه ،ت��ؤك��د م�ع�ل��وم��ات أن ال �ع��دوان
«اإلس��رائ �ي �ل��ي» األخ �ي��ر على م��واق��ع الجيش العربي
السوري قرب الجوالن المحتل هو رسالة «إسرائيلية»
واضحة أن خط كركوك _ حيفا هو ما نريد ولو كان
السبيل دولة كردستان ـ «داعشتان» ،إذن ما حدث في

العراق يصب لمصلحة الكيان أفال تعقلون؟
ع��دوان «إسرائيلي» ،ور ّد س��وري ،وجبهة حامية
ال��وط �ي��س ،ل�ي�ع��ود األردن إل��ى ال��واج �ه��ة م �ج��ددا ً في
الفرصة األخيرة ،فاألردن بدالً من السعودية من باب
تدفيع الثمن للهزيمة في سورية ،لكنه مؤجل بناء على
توسالت عمان والدليل ،أن ال�ع��دوان «اإلسرائيلي»
األخير تم بالتنسيق مع األميركيين الموجودين في
عمان.
ف�ض�لاً ع��ن خ�ط��وط النفط لمصلحة ال�ك�ي��ان ،كان
ال �ه��دف س �ي �ط��رة ق �ط �ع��ان اإلره��اب �ي �ي��ن ع �ل��ى مواقع
مهمة للجيش العربي ال �س��وري م��ن جهة الجوالن
واألردن معا ً لتنفيذ المخطط ،لكن المفاجأة كانت
عكس الحسابات بل وم��دوي��ة ،وه��ا «إسرائيل» تنقل
مئات المصابين اإلرهابيين إل��ى مستشفياتها ،عدا
مئات الذين قضوا بنيران الجيش العربي السوري.
والسحق مستمر ،فالجهوزية عالية ج��دا ً وق��د أعد
الجيش لمواجهات مماثلة.

«إسرائيل» تلعب بالنار
واألردن سيحترق!

الخوف من «داع��ش» الطافية على سطح الصفيح
العربي الساخن تعاظم ،فالتنظيم خرج على المألوف
مستغالً الدعم غير المسبوق ما يجعله خارج السيطرة
وهنا تقرع ساعة الخطر ،فهل يتعظ األوروبيون
وينقذون أنفسهم والعالم؟
على الصعيد ال��روس��ي ،فرضت موسكو وجهة
النظر التي تقول بوقف إطالق النار وبفدرالية أوكرانيا،
ويبدو أن ال حل إالّ ما قالته موسكو ،فالكبار يعرفون
جيدا ً من أين تؤكل الكتف.
ً
زيارات كيري المكوكية الحتواء الحدث عربيا ومد
األذن ��اب بجرعات التطمين هدفها إظهار أن أميركا
ما زال��ت مسيطرة وفاعلة ،لكن هل هي وحدها في
الميدان؟

الشرح قد يطول ونختصر:

إن حلف المقاومة يملك أوراقا ً كثيرة ومتعددة في
كل من تركيا والسعودية والبحرين وحتى األردن،
والمطلوب أن تنتقل الحرب إلى داخ��ل الحلف العدو
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فيُجبر على التراجع ،وبذلك فحسب تتوقف الحرب
وتبدأ مرحلة البناء والتقدم.
في سورية يواصلون استنزاف الجيش والدولة،
ورغم ذلك سورية قوية وتقاوم وتحقق النصر بكلفته
العالية.
العراق يستنزف والمطلوب أن يخضع ،لكنه يقاوم،
وبنصر سورية سينتصر ،بكلفة عالية كذلك.
لبنانيستنزفباالنتحاريينوسينتصربالمقاومة،
لكن بكلفة عالية أيضا ً ويجب عليه تقديم الدعم الفوري
للمعارضة السعودية وتأمين متطلبات الصمود لها
مثلما تفعل روسيا مع الموالين لها في أوكرانيا .ودعم
معارضة البحرين ليس بالتصريحات والمواقف بل
بالعمل والفعل وعلى الصعد كافة.
ف �ض�لاً ع��ن ت�ح��ري��ك األوراق ال �م��ؤث��رة ف��ي تركيا
والدعم الالمحدود لمن ينتظرون ساعة الصفر في
الداخل التركي« .فركة أذن» ل�لأردن ،في ساعتين إن
ق ّرر المحور ،ما قد يبدل المعادلة داخليا ً هناك .كذلك
استنهاض العمليات النضالية المقاومة في الساحة
الفلسطينية ،ويملك المحور قدرة على ذلك لو أراد.
يجب إيالم أميركا في عقر دار عمالئها لتفكر ألف
مرة قبل شن هجوم جديد.
قدرنا المقاومة والصمود والتصدي والتحدي،
ودائ �م �ا ً ننتصر بالكلفة العالية ونسقط المؤامرات
ونعيد البناء ونستقر .م��ا أن نغفو قليال على وقع
االستقرار حتى تبدأ حفلة عدوانية ج��دي��دة ،فيعود
الردعي الثابت
السيناريو مك ّرراً ،فمتى نقوم بالهجوم
ّ
فنحفظ الدم وال ندفع كلفة باهظة؟
السياسة المتبعة ص ّد ومنع وثبات ولكن :ما الذي
يضمن بعد أن يسود الهدوء وتضع الحرب أوزارها أالّ
يعود الهجوم مجددا؟
سننتصر ون�ف�ش��ل ال �م��ؤام��رة .ك�ل ّ�ن��ا ث�ق��ة بالقادة
والسادة ،لكننا لن نخرج من دوامة االستنزاف والكلفة
العالية إالّ إذ نقلنا الحرب إلى عقر ديارهم العامرة على
وقع خرابنا!
فلنحفظ ال��دم ونقلل الخسائر فننتصر بحق...
أرجوكم يا من قلوبنا فداء لكم.
https://www.facebook.com/
esam7978

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية
في مئوية الحرب العالمية الأولى الب�ؤر ال�ساخنة تنذر باندالع حروب جديدة
العراق ال يزال في عين العاصفة أميركيا ً

يستعرض قسم التحليل حلول الذكرى المئوية لحادث بدأ بسيطا ً وسطحياً،
بيد أنه شكل صاعق انفجار الحرب العالمية األولى  -اغتيال الدوق األكبر فرانز
وأوجه الشبه في الظروف التاريخية آنذاك وما تنذر به االصطفافات
فرديناند،
ُ
والمحاور وبؤر التوتر في الظروف الراهنة ،ومقاربة الظروف التي من شأنها
إشعال فتيل صراع يصعب التبوؤ بنهاياته.

العراق

أعرب مركز الدراسات االستراتيجية والدولية عن اعتقاده بأن الواليات
ماسة إلى صوغ استراتيجية جديدة لها لمنطقة شرق
المتحدة «في حاجة ّ
البحر المتوسط» ،اتساقا ً مع مطالب القائد العسكري األعلى السابق لقوات
حلف الناتو ،جيم ستافريديس ،مستدركا ً أنه يتعيّن على صنّاع القرار «بدء
البحث والتوصل الى مفاهيم عصرية للتح ّوالت الجارية في عموم المنطقة...
واستيعاب التطورات اإلقليمية ومواءمة ما تطلبه عواصم المنطقة من دور
للنفوذ األميركي ...والعمل على إعادة االعتبار إلى سياسة أمنية أقليمية».
ّ
وبشرالمركز بأن خطته المستقبلية ستسلط الضوء وبذل مزيد من جهوده
ودراس��ات��ه البحثية «الستكناه منطقة ع��ادت إل��ى ال �ص��دارة االستراتيجية
والخطر أيضاً».
مركز ويلسون للدراسات تناول جانب الخيارات األميركية في العراق،
ال سيما أن «التحديات السياسية للواليات المتحدة هائلة – وربما ال يمكن
التغلب عليها ،»...محذرا ً صنّاع القرار من االنحياز الى «الوصفات الجاهزة
والسريعة» .وأردف أن تأثير الغارات الجوية متواضع إن لم يقترن «بانخراط
القوات الخاصة ...الى جانب قوات الجيش العراقي الموكلة بأعمال التطهير،
وق��وات الشرطة الموكلة بمه ّمات الحفاظ على المناطق ،وقيادة سياسية
عراقية شرعية تتكفل بمهمات النهوض والبناء».

مصر

استعرض معهد كارنيغي أوضاع مصر ما بعد االنتخابات الرئاسية ،متهما ً
«النظام العسكري الموقت بتكرار تجربة أسالفه باسترضاء الناصريين ،ال
سيما في المحافظة على مواقعهم كموظفين في أجهزة الدولة» التي يبلغ
تعداد موظفيها نحو ستة ماليين «وتتض ّمن أجهزة أم��ن الدولة وجهازي
الشرطة والشرطة العسكرية».

الهوية الليبرال ّية ألنظمة الحكم

اس�ت�ع��رض ص�ن��دوق «ج�ي��رم��ان م��ارش��ال» مستقبل م��ا أس�م��اه التعددية
الليبرالية لحكومات المنطقة ،معتبرا ً أن «تونس تتمتع بأفضل االحتماالت
لتطبيق القيم الليبرالية في العالم العربي ،»...الفتا ً النظر الى ضرورة اهتمام
مراكز األبحاث «والليبراليين من أنصار االصالح» بالتطورات في تونس .أما
في ما تبقى من الدول فينبغي اعتماد «نموذج العناية بالفرد ...وحفز صناع
ال�ق��رار على ص��وغ أه��داف واقعية ،وتقبل الحقيقة الالمتناهية ب��أن الدول
العربية محاصرة بقيادات مستبدة ومجتمعات ممزقة».

أفغانستان

أع��رب معهد هدسون عن اعتقاده بـ«تنامي القلق لدى القادة ال��روس من
انسحاب باكر ل�ق��وات حلف الناتو م��ن المنطقة» وتداعياتها األمنية على
ب�لاده��م ،ال سيما أنّ روس�ي��ا «م �ه��ددة حقا ً م��ن قبل المتدينين المتطرفين
في منطقة شمال القوقاز ومناطق روسية أخ��رى تض ّم تج ّمعات إسالمية
كبيرة» .وأضاف أن القادة الروس «أعربوا عن عدم رضاهم عن قرار حلف
الناتو االنسحاب من أفغانستان ،بينما ال يزال خطر تم ّرد طالبان ماثالً ،ما
سيساهم في تعزيز اإلرهاب وتجارة المخدرات وعدم االستقرار في عموم
منطقة آسيا الوسطى».
أعرب معهد المشروع األميركي عن عدم رضاه لقرار الكونغرس اإلبقاء
على أسطول الطائرات المقاتلة من طراز  ،A-10المستخدم في سالح الجو
األميركي وطلعاته في األجواء العراقية واألفغانية .وقال إنه يؤيد قرار قيادة
سالح الجو التخلي عن األسطول المذكور الذي جاء موازيا ً لقرار الرئيس
أوباما وقيادة األرك��ان المشتركة ،ب��أن ال��والي��ات المتحدة «ل��ن تنخرط في
عمليات كبيرة لمكافحة اإلره��اب أو إعادة بناء الدول أو ش ّن عمليات طويلة
األج��ل لبسط االس�ت�ق��رار ...ما يستلزم إحالة أسطول المقاتالت من طراز
 A-10على التقاعد ،والكونغرس سيلتحق بذلك في نهاية المطاف».

التحليل

صادف اليوم األول من رمضان 1435هـ ،األحد  29حزيران 2014م،
ال��ذك��رى المئوية ل�ح��ادث��ة أدت إل��ى ان ��دالع ال �ح��رب العالمية االول���ى ،وفق
الروايات الرسمية لمراكز النظام الرأسمالي ،التي تحددها بعملية اغتيال
ف��ران��ز ف��ردي�ن��ان��د ،ال ��دوق األك�ب��ر وال��وري��ث ل�ع��رش اإلم�ب��راط��وي��ة الهنغارية
النمساوية ،تتلطى وراءه��ا لتحجب الصراع المرير بين مراكز رأس المال
للسيطرة وبسط الهيمنة والنفوذ .إذ اثبتت حادثة اغتيال فردية على قدرتها
في استدراج عدد من القوى الكبرى الى حرب طاحنة أدت إلى هالك ماليين

البشر وتدمير مجتمعات بأكملها أسست تداعياتها لحاالت عدم االستقرار
الراهنة والسيطرة والنفوذ األجنبي على مقدرات وخيرات الشعوب األخرى.
كما أدى ح��ادث االغتيال الى سقوط القيصرية في روسيا وان��دالع الثورة
االشتراكية التي أرس��ت عناصر الحرب الباردة بعد عدة عقود من الزمن؛
وبروز الفاشية بقيادة هتلر في ألمانيا وسعيه إلى السيطرة على الشعوب
األخرى ،ما ادى الى اندالع حرب كونية ثانية أشد قسوة وإيالما ً ودمارا ً من
سابقتها.
اتسمت الفترة الزمنية التي اغتيل فيها فرديناند بعصر ساد فيه السلم بين
الدول والقوى العالمية ،مع األخذ في االعتبار أن الدولتين الجارتين فرنسا
وألمانيا لم تشتبكا في حرب منذ عام 1870؛ كما شهد تقاربا ً بين القوى
األوروبية األخ��رى :بريطانيا والمانيا وروسيا القيصرية نظرا ً إلى تشابك
العالقات بين العائالت التي حكمتها آنذاك.
في الرواية الرسمية ،شكل اغتيال فرديناند نقطة فاصلة غيّرت سمات
العصر :اشتعلت منطقة البلقان وتنافست ال��دول االستعمارية األوروبية
على بسط نفوذها وسيطرتها على موارد الشعوب األخرى ،ممثلة بالمناطق
الواقعة تحت سيطرة اإلمبراطورية الهنغارية النمساوية واإلمبراطورية
العثمانية واإلم �ب��راط��وري��ة ال��روس �ي��ة .ف��األول��ى استغلت ال �ح��ادث��ة لبسط
سيطرتها ونفوذها على مناطق أخرى في البلقان ،وطالبت سراييفو عاصمة
الدولة الصربية ،مكان حادثة االغتيال ،بتقديم تنازالت مذلّة وأدى رفضها
الخضوع لجارتها الى إعالن الحرب عليها ،وكرت السبحة بعد ذلك بإعالن
الحرب على دول أقل شأنا ً ونفوذا ً مهدت األرضية الندالع الحرب الكبرى.
اإلمبراطورية الروسية ،حليفة صربيا ،أعلنت من جانبها الحرب على
اإلمبراطورية الهنغارية النمساوية؛ تلتها ألمانيا بإعالن الحرب على روسيا؛
وفرنسا أعلنت الحرب على جارتيها لدعم حليفتها الروسية؛ وأعلنت بريطانيا
الحرب على ألمانيا بعد غزو األخيرة لبلجيكا في طريقها إلى احتالل فرنسا.
من شأن الباحثين والمؤرخين النظر في أوجه الشبه بين ظروف األمس
واليوم ،وال نستطيع مقارنته بما يحدث في العالم العربي من حروب وتمزيق
وتفتيت مبرمج للمجتمعات وتفكيك ال��دول الوطنية .آن��ذاك ،عرف عن منفذ
االغتيال صربي األصل ،غافريلو برينسيب ،انتماؤه السياسي المتطرف.
ال �ي��وم ،تعج المنطقة بالتشدد السياسي وال��دي�ن��ي وتكفير اآلخ ��ر وقلب
لألولويات ،ما قد يؤدي الى إشعال فتيل االنفجار الشبيه بحادث سراييفو.
البلقان آنئذ كانت على برميل ب��ارود قابل لالنفجار .الوطن العربي برمته
يجلس على برميل بارود يشتعل بنزاعات وصدامات تتزايد وطأتها وحدتها
بوتيرة متسارعة ،وكذلك لموقعه الجيوسياسي المميز وتضارب مصالح
الدول الكبرى والصغرى في السيطرة الحصرية على موارده ومستقبله.
لدى إلقاء نظرة على جملة من السيناريوات التي من شأنها أن تشكل فتيل
انفجار واسع في اإلقليم نجد اآلتي:

مضيق هرمز

تعاظمت أهمية وحيوية مضيق هرمز بالنسبة إلى التجارة العالمية وتدفق
النفط الخام وتعبره  30-20ناقلة نفط يومياً ،بمعدل ناقلة كل  6دقائق في
ساعات الذروة ،محملة بنحو  40في المئة من صادرات النفط المنقول بحرا ً
على مستوى العالم .وسبق أن هددت إيران مرارا ً بإغالق المضيق في حال
تعرضت أراضيها لعدوان غربي»-إسرائيلي» وسارعت األوساط السياسية
والتجارية الدولية إلى نفخ نذير الحرب إذا تفاقمت األوضاع.
جملة عناصر وحوادث من شأنها إشعال فتيل االنفجار وإغالق المضيق،
أبرزها تحرك أميركي – «إسرائيلي»  -أوروب��ي مشترك يتعرض لجهود
إي��ران النووية ،في مقدمها شن «إسرائيل» هجوما ً على المنشآت النووية
اإليرانية – ما يقتضي ضوءا ً أخضر أميركيا ً بالضرورة .في المقابل سترد
إيران بإطالق وابل من الصواريخ والقذائف الباليستية ضد مصدر العدوان
ترافقه بإغالق المضيق أمام المالحة التجارية وحركة األسطول األميركي
في مياه بحر العرب والخليج العربي ،وتعزيز مواقعها العسكرية الراهنة في
جزر الطنب وأبو موسى.
سيرد حلف الناتو باالشتراك مع أميركا بنشر ق��وات عسكرية مهمتها
إعادة فتح المضيق أمام حركة المالحة .وتستطيع بمجموعها إلحاق أضرار
مادية جسيمة في الجانب اإليراني الذي سيلجأ إلى توسيع رقعة االشتباك
باستهداف مواقع ومصالح غربية أخ��رى في اإلقليم :القواعد العسكرية
األميركية وآب��ار النفط في دول الخليج إضافة ال��ى «إسرائيل» التي سترد
بدورها بقوة وال يستبعد لجوؤها إلى استخدام رؤوس نووية ضد إيران.
يتوقع ال�خ�ب��راء االس�ت��رات�ي�ج�ي��ون ب�ق��اء ك��ل م��ن روس �ي��ا وال�ص�ي��ن خارج
ساحة الصدام في بداية األم��ر ،ومن المرجح انخراط سورية وحزب الله،
حلفاء إي��ران ،في القتال بشن هجمات صاروخية وربما عمليات توغل في
منطقة الجليل المحتل من فلسطين .حينئذ ال تملك «إسرائيل» خيارا ً سوى
الرد وتوسيع رقعة االشتباك من سواحل البحر المتوسط الى مياه الخليج
العربي.
تجمع األط��راف كافة على أن تداعيات مثل ذلك االشتباك ستكون هائلة
على جميع المستويات ،وقد تشهد نتائج شبيهة بتلك التي سادت إبان الحرب
الكونية األولى من سقوط نظم وعائالت حاكمة تستبدل بنظم أشد جذرية

وتوجهاً .في مستوى الخسائر البشرية يتوقع أن ترتفع إلى أعداد ضخمة
نتيجة دخول أسلحة دمار شامل متعددة ،وانتشار ردود الفعل الى خارج
حدود اإلقليم.

آفاق حدوث انقالب محلي
في إحدى دول مجلس التعاون

العائالت الحاكمة في مجمل دول الخيلج العربي تتداول الحكم بالوراثة
وي ��زداد ال�ش��رخ اتساعا ً بين امتيازاتها شبه المطلقة وأوض ��اع مواطنيها
المتردية ،ويذكرنا التاريخ الحديث بعدة م�ح��اوالت انقالب قامت ضدها
وفشلت ،بيد أن ذلك ال يعني أن المحاوالت قضي عليها أو تم وأدها.
العائالت الحاكمة في «السعودية» والبحرين هي األكثر عرضة
لالنقالبات التي سيرحب بها حين وقوعها وستنال اعترافا ً رسميا ً من إيران،
على األقل ،التي قد تحرك بعض وحداتها العسكرية لدعم السلطات الجديدة
وتعزيزها .الخطوة اإليرانية المفترضة قد تدفع دول الخليج األخ��رى الى
إدخ��ال قواتها أيضا ً «استجابة لنداء األخ��وة في العائلة الحاكمة» للسيطرة
على منابع النفط ،وقد تتحرك القوات العسكرية للدول الغربية تحت ستار
«المحافظة على تدفق منابع النفط» ل�لأس��واق األوروب �ي��ة ،ما سينجم عنه
اندالع حرب تقليدية واسعة تشمل منطقة الخليج كافة.
تعدد األطراف المنخرطة ومصالحها المختلفة في القتال يعزز الشكوك
بأن طبيعة الحرب قد تخرج على سيطرة القتال بالوسائل التقليدية ،وتتجه
نحو مزيد من التصعيد لو نجحت إي��ران بإغالق مضيق هرمز ليس أمام
حركة المالحة فحسب ،بل إلعاقة أي تعزيزات لقوات حلف الناتو لمصلحة
القوى التقليدية في الخليج .اإلبقاء على ه��ذا الشكل من الصراع يستبعد
ان�خ��راط «إسرائيل» وت��راج��ع احتماالت تطور ال�ص��راع ال��ى إدخ��ال السالح
النووي أرض المعركة.

العراق ،سورية و«داعش»

ما يشهده العراق من اندالع واسع للقتال يحمل بين ثناياه إمكان تطوره
الى قتال وأزمة كبيرة تنخرط فيها أطراف متعددة ،ال سيما األكراد و«داعش»
وإيران ،وحكومتي سورية والعراق ،فضالً عن القوى المتشددة وداعميها
االقليميين وال��دول�ي�ي��ن ال�ت��ي تتطلع للسيطرة على أه��م م��رت�ك��زات الهالل
الخصيب جغرافيا ً وسياسياً.
محصلة ال��واق��ع الميداني تشير ال��ى ع��دم ق��درة ط��رف وح��ده على حسم
ّ
نتيجة المعركة :فحلف إي ��ران وس��وري��ة وال �ع��راق يسيطر على العواصم
وال �م��دن ال�ك�ب��رى ،أم��ا المناطق الريفية األوس ��ع فهي خ��ارج��ة على سلطة
الدولة المركزية .تنظيم «داعش» استطاع السيطرة على مساحات كبيرة من
األراض��ي في العراق وسورية ،بيد أن فكره اإلقصائي المتشدّد لم يسعفه
في إحراز قاعدة دعم كان يرجوها بين السكان ،ما يعد في العلم العسكري
هزيمة صافية .بعض القوى المتشدّدة والتكفيرية األخرى تجد مالذا ً ودعما ً
لها في أنظمة الخليج العربي ودوله ولم تستطع ترجمة نفوذها المادي الى
انتصارات ميدانية تنسبها لنفسها .المستفيد األكبر في المرحلة الراهنة هو
األكراد ممثلين بحكومة اإلقليم الكردي في العراق يستغلون الفرصة لتعزيز
مدى نفوذهم وقبضتهم على باقي مناحي كردستان العراق طمعا في إنشاء
دولة مستقلة على أنقاض العراق بعد تفكيكه.
ممارسات تنظيم «داع��ش» في ك ّل من العراق وسورية ال تدل على توفر
نية لديه توخي نصائح القادة العسكريين ،بل وسع دائرة توغله وتفجيراته
غربا ً للساحة اللبنانية ،مزهوا ً بالك ّم العالي من األسلحة والعربات والمعدات
التي غنمها من الجيش العراقي عند ب��دء غ��زوت��ه .تطور فريد على الجبهة
اإلعالمية دفع مشغلي «داعش» ومم ّوليه الى التحذير من أخطار تمدده في
اإلقليم ،بالتساوق مع طرفي مواجهته الرئيسيين سورية والعراق ،ما الذي
سيعزز طرفي الصراع من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا واألردن،
من جانب ،وروسيا وإيران من جانب آخر الى ضخ المزيد من وسائل الدعم
والقتال إلبقاء الصراع مشتعالً في سورية وحصد مزيد من األرواح والدمار
– اإلنجاز الوحيد الذي حققه معسكر خصوم سورية.
تحذير الدول الداعمة لتنظيم «داعش» من خطر تمدده وتهديده لعواصمهم
ينذر باتساع رقعة الحرب التقليدية في اإلقليم ،خاصة في ظل مؤشرات تدل
على وضع «داعش» نصب عينيه منطقة الحدود العراقية مع الجزيرة العربية
بالتزامن أيضا ً مع دعوات قوى وتيارات مناهضة للحكومة العراقية بضرورة
توفير الدعم والحماية لـ«داعش» ،ما أثار هلع األجهزة األمنية «السعودية»
وبقية دول الخليج إلدراكها مسبقا ً انها لن تستطيع الدخول في اشتباك داخل
حدودها نظرا ً إلى التعقيدات االجتماعية والوالءات العشائرية التي رسختها
منذ زمن ب��دالً من ال��والء للوطن .وعليه س��ارع األردن الى التحرك العاجل
تحسبا ً ألي طارئ.
و«تحصين» حدوده مع العراق
ّ
أوجه الصراع يرجح تدخل الكيان الصهيوني الى مستويات أبعد
تصاعد ُ
مما ثبت حتى اآلن بتوفير دعم وإسناد لوجستي لقوى المعارضة السورية
تستغ ّل ف��رص��ة ان�ش�غ��ال الجيش ال�ع��رب��ي ال �س��وري ف��ي م�ح��ارب��ة اإلره��اب
وتدفعه خارج جبهة الجوالن توطئة إلنشاء منطقة عازلة هناك تحمي الكيان
الصهيوني.

في هذا الصدد ،واستنادا ً الى أن أولويات الكيان الصهيوني ودول مجلس
التعاون باإلضافة ال��ى تركيا واألردن هي تقويض أس��س الدولة والكيان
ال�س��وري ،فليس مستبعدا ً أن تقدم مجتمعة على محاربة تنظيم «داعش»
مجددا ً في العراق ودعمه لحصر نطاق عملياته في سورية ،وربما في لبنان
لخلط األوراق مجددا ً هناك وإبقاء جذوة الصراع ملتهبة.

كردستان العراق

أطماع تركيا في العراق وخيراته ليست وليدة اللحظة ،بل ال تزال المناهج
التربوية التركية تحت ظل حكومة «حزب الحرية والعدالة» تشير الى محافظة
الموصل كمقاطعة تركية ينبغي عودتها إل��ى حضن ال��دول��ة .ما ساهم في
توقيت دعمها الراهن لحكومة إقليم كردستان العراق إلنشاء كيانه المستقل
مقارنة مع موقف تركيا الثابت سابقا ً بالتهديد بغزو المنطقة في حال أقدم
األكراد على مثل تلك الخطوة درءا ً لمطالبة أكراد تركيا بالمثل.
ً
ً
المتغيّرات اإلقليمية والتطورات الدولية ستقف حاجزا مانعا أمام
إعالن دولة كردية مستقلة بشكل رسمي ،بيد أنّ عددا ً من األطراف أبرزها
تركيا والكيان الصهيوني ستواصل دعمها لتوطيد استقالل كردستان العراق
غير عابئة بالمناخ الدولي ،العتقادها أن ذلك يقوض وحدة العراق وتماسكه.
وجود تنظيم «داعش» وتداخله مع المناطق الكردية قد يدفع بحكومة إقليم
كردستان الى التفاهم معه بشأن وقف إطالق النار وحفزه على تسخير قواته
الى جبهات أخرى في مواجهة تركيا وإيران ،وبالتالي مواصلة تهديده لكل
من بغداد ودمشق.

األوضاع في مناطق أخرى من العالم

ال يجادل أح ٌد في ترابط األوضاع الدولية بعضها ببعضها اآلخر ،وتشهد
عليه صراعات القوى الكبرى إبان الحربين العالميتين .في الحرب الكونية
األولى صعد نجم ألمانيا ،خصوصا ً في أفريقيا ،عند توقيع اتفاقيات الهدنة
بين القوى المتصارعة ،ونقلت سيطرتها على مستعمرات في المحيط الهادئ
الى حليفتها اليابان ،بينما ركزت الدول األوروبية االخرى وكذلك الواليات
المتحدة جهودها الميدانية على غزو صربيا وتفتيتها بغية تشتيت أنظار
القوى السوفياتية الصاعدة في الداخل الروسي ،الى جانب أهداف أخرى.
ما أشبه اليوم باألمس البعيد ،إذ ساهم سعي الغرب في زعزعة استقرار
الشرق األوس��ط الى تعزيز روسيا غربا ً واستعادة أراضيها من أوكرانيا؛
فضالً ع��ن أن توسع حلف الناتو ف��ي أوروب ��ا الشرقية حفز روس�ي��ا على
استعادة مجدها إبان الحقبة السوفياتية .نشر حلف الناتو جيوشا ً في الشرق
األوسط سيؤدي بروسيا إلى إعادة النظر وتحريك أولوياتها نحو أوكرانيا
ودول بحر البلطيق ،عمالً بالمفهوم االستراتيجي أن الفراغ الجيوسياسي
غير مسموح به.
أيضاً ،استغلت الصين فرص انشغال الغرب والواليات المتحدة في تعزيز
نفوذهما في مياه بحر الصين الجنوبي والمست االشتباك عسكريا ً مع كل
من اليابان والفيليبين وفييتنام ،إدراك �ا ً منها أيضا ً أن تنامي حدة الصراع
في الشرق األوسط سيتطلب من الواليات المتحدة تحريك عدد من حامالت
طائراتها من المياه اآلسيوية الى منطقة الخليج العربي ،ما يزيح الخطر األكبر
من أمام الصين لبسط سيطرتها ونفوذها هناك.
األمر عينه ينطبق على كوريا الشمالية التي ستنتهز فرصة انشغال أميركا
في الشرق األوسط لتعزيز دائرة نفوذها في اإلقليم.
الحوادث الداخلية األميركية أيضا ً من شأنها التأثير في مسيرة التطورات
في الشرق األوسط نظرا ً إلى تشابك المصالح وتعدد األطراف ،وتضعضع
مكانة الرئيس أوباما وصديقته داخلياً ،واالعتبارات المتعددة التي ينبغي ان
يأخذها في الحسبان قبل اإلقدام على أي خطوة ،بخاصة أنه ال يشذ عن سير
أسالفه من الرؤساء الذين سعوا إلى تعويض مآزقهم الداخلية بمغامرات
خارجية (تصدير األزم ��ة) .ف��ي ه��ذا السياق ينبغي النظر ال��ى تصريحات
الرئيس أوباما األخيرة بتخصيص نحو نصف مليار دوالر لتدريب قوى
«المعارضة السورية المصطفاة» وتسليحها ،علما ً أنها تكبدت هزائم ميدانية
لن تستطيع تعويضها في المدى المنظور.
ي��درك الرئيس أوب��ام��ا بدقة م��دى معارضة الشعب األميركي لمغامرات
عسكرية جديدة تستند الى نشر قوات عسكرية خاصة في المنطقة العربية
التي أذاقتها طعم الهزيمة العلقم بعد هزيمتها في فييتنام .بيد أن صراع القوى
والمصالح الداخلية قد يدفعه إلى اتخاذ مواقف أشد خطورة تنذر بمزيد من
االشتباكات الدائمة ،تيمنا ً بنصائح الليبراليين الجدد من أمثال وولفوويتز،
وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة لعقود مقبلة.
نزعة المغامرات تلك هي التي أدت إلى نشوب حربين كونيتين وسلسلة
اعتداءات وغزو للدول والكيانات الوطنية األخرى :االمبراطورية الهنغارية
النمساوية أخفقت في تقدير رد فعل صربيا على إنذارها؛ ألمانيا أيضا ً أخفقت
في تقدير حليفتها بتوفيرها دعما ً غير مشروط لمغامرات اإلمبراطورية؛
اإلمبراطورية األميركية أخفقت مرارا ً وتكرارا ً في تقدير وجهة حروبها التي
اعتقدت ،جازمة ربما ،أن في استطاعتها حسمها خالل بضعة أشهر على أبعد
تقدير ،وال تزال تئن من سوء تقديراتها في فييتنام وأفغانستان والعراق،
وسورية ال تزال شاهدة على سوء التقدير والغطرسة األميركية.

