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عمران �أدهم ...والنفاق الأميركي ()2

ال�سعودية والحماية الغربية
} حميدي العبدالله
ترسخ حكم األسرة السعودية لشبه الجزيرة العربية ،فيما بات
ّ
يعرف بالمملكة العربية السعودية ،بدعم الدول الغربية ،وال سيما
الواليات المتحدة.
لقد هدّدت األخطار في خمسينات وستينات القرن الماضي في
سنوات الم ّد الوطني التح ّرري نظام الحكم الملكي في السعودية
بعد أن أطاح هذا الم ّد بكثير من األنظمة الملكية ،ابتدا ًء من النظام
الملكي في العراق على الحدود الشرقية للمملكة ،م��رورا ً باليمن
حيث خلع النظام الملكي على ح��دوده الجنوبية ،وليس انتها ًء
بليبيا ،حيث ت��م خلع ن�ظ��ام السنوسي .إن ق��درة الحكم الملكي
السعودي على مواجهة هذا الم ّد كانت بسبب سلسلة من العوامل
أبرزها الدعم الغربي له ،ونجاحه في تخويف المجتمع المحافظ
في الجزيرة العربية بدعوى مواجهة خطر الشيوعية.
اليوم تحدق من جديد األخطار بالنظام الملكي السعودي ،ولكن
األخطار هذه المرة تأتي من مصادر مركبة ومتعدّدة في آن واحد.
المصدر األس��اس��ي ل�ه��ذا الخطر يكمن ف��ي تعاظم ق��وة ونفوذ
الجناح الوهابي المتشدّد والذي يك ّفر األسرة السعودية الحاكمة،
وينتشر ه��ذا ال�ت�ي��ار داخ��ل المملكة ذات �ه��ا ،وم �ع��روف أنّ سقوط
المملكة األولى والمملكة الثانية ،لم يكن بفعل العوامل الخارجية
وح��ده��ا ،ب��ل بسبب ان �ق�لاب ج�ن��اح ف��ي المؤسسة ال��وه��اب�ي��ة على
األسرة السعودية ،واليوم يتك ّرر األمر ذاته.
المصدر الثاني ،االضطرابات التي تنتشر على حدود المملكة،
وال سيما ما يجري في اليمن وال�ع��راق ،وه��ذه المرة ف��إنّ الخطر
القادم من خلف الحدود تقوده جماعات وهابية ،سواء السعوديون
ال��ذي��ن ان�ض� ّم��وا إل��ى «داع ��ش» ف��ي ال �ع��راق ،أو ال�س�ع��ودي��ون الذين
يقاتلون مع تنظيم «القاعدة» في اليمن ،وبالتالي فإنّ هذا الخطر
يختلف بالتأكيد عن خطر الثورة التح ّررية التي أعقبت ثورة ()14
تموز في العراق ،أو ثورة عبدالله السالل في اليمن ،ألنّ مصدر
الخطر اليوم ليس العراقيّين أو اليمنيّين إنما السعود ّيون الذين
ي�ت��واج��دون ق��رب ح��دود المملكة ويحملون ال�س�لاح ويتطلعون
للحظة قيادة ثورة ض ّد األسرة السعودية الحاكمة.
المصدر الثالث ،تقهقر ق��درات ال��دول الغربية وتراجع قدرتها
على توفير الحماية ،وبسبب ت��ده��ور شعبية ال��دول الغربية في
المنطقة وتراجع مصادر قوتها بعد حربي العراق وأفغانستان
الفاشلتين.
ه��ذه المخاطر ،يضاف إليها خطر تفاقم التصدعات الداخلية
بفعل سياسة الحكومة السعودية ،وال سيما في مواجهة بعض
األقليات ،تضع المملكة من الناحية الموضوعية على فوهة بركان.
ه��ل تتمكن المملكة م��ن ت�ج��اوز ه��ذه المخاطر ه��ذه ال�م��رة ،كما
ت� �ج ��اوزت م �خ��اط��ر س��اب �ق��ة ،وال س�ي�م��ا ف��ي ع �ق��دي الخمسينات
والستينات؟
واض ��ح أنّ طبيعة األخ �ط��ار تختلف ه��ذه ال �م��رة ع��ن األخطار
السابقة ،ومصدرها داخلي ،ومن داخل المؤسسة الوهابية التي
تشكل األرضية االيديولوجية واألساس العقائدي الذي قام عليه
نظام الحكم ،ويبدو أنه من الصعب على المدى المتوسط تجنّب
احتمال حدوث شيء غير مألوف.

لماذا تق�ضي �أميركا على «داع�ش»؟
ينطلق أغلب النقاش حول الحلف الذي بدأ وزير خارجية أميركا جون كيري
بتشكيله تحت شعار قتال «داع��ش» من محاكمة عقالنية وموضوعية لمدى
مطابقة حركة كيري والمواصفات التي يضعها لتشكيل الحلف ،وبين الهدف
المعلنلتشكيله.
تصل أغلب المناقشات إلى خالصة مشتركة وهي أنّ الحلف الذي يشكله كيري
لن ينجح بتحقيق الهدف ،وتتج ّمع النقاط المعطلة لهدف الحلف المعلن وهو
القضاء على «داعش» ،فكيف يتحقق ذلك بدون حرب برية كما يقول قائد القوات
األميركي الجنرال ديمبسي ،وال يبدو أنّ الحلف قد لحظ أو سيلحظ من يقوم بها،
وهو يستثني المؤهّ ل الرئيسي لذلك وهي تركيا ،ولم يلحظ سوى جيش عراقي
يقول إنه يحتاج إلى تدريب وتأهيل ومعارضة سورية تضمح ّل وتتالشى ،وينقل
ما تبقى منها إلى معسكرات في السعودية يقال إنها للتدريب؟
كيف يُقضى على «داعش» والحرب في العراق ال تكفي كما يقول الرئيس باراك
أوباما ،وال ب ّد من أن تكون سورية ميدان الحرب الرئيسية ،وهو يرفض التنسيق
مع الدولة السورية ويعرف انه بال هذا التنسيق ،فثمة حلف يض ّم سورية وروسيا
وإيران يعتبر ك ّل عمل عسكري أجنبي في سورية عدواناً ،وانتهاكا ً لسيادة دولة ال
تزال تجلس على مقعدها في األمم المتحدة ،وتملك قدرة التصدّي لك ّل انتهاك ،وما
يعنيه ذلك بمفهوم الحرب على «داعش» من تضييع للقضية األم؟
التفكير البديهي البسيط لحرب تهدف القضاء على «داع��ش» ،هو النظر إلى
الخريطة ورؤية بقعة زيت «داعش» منتشرة بين حدود دول تدعى لمؤتمر ،هي
العراق وسورية ولبنان وحدودها مع إيران والسعودية واألردن وتركيا ،والدعوة
تأتي من األمم المتحدة ويدعى للحضور األعضاء الدائمون في مجلس األمن،
ولمنع تصوير األمر فرصة للتملص من المشاكل المحيطة باألزمة السورية ،تدعى
المعارضة السورية للتواجد في كواليس المؤتمر ،ويحضر الموفد الدولي ستيفان
ديميستورا ،ويدير على هامش المؤتمر حوارا ًبين الحكومة والمعارضة في سورية
على خلفية موضوع المؤتمر وهي محاربة اإلرهاب.
تفكير ال يغيب عن واشنطن لكنها تغيّبه عمداً ...لماذا؟
ألنّ القضاء على «داعش» ليس هدفا ً حقيقيا ً لحركة كيري ،لماذا؟
ألننا يجب أن نتخيّل المنطقة لو لم تنوجد إمارة «داعشتان» ونتخيّلها كيف
ستكون وكيف ستصيررإذا زالت هذه اإلمارة؟
لو لم تولد إمارة داعشتان لكانت انتصارات سورية تتقدم وصوال ً لظهور حلف
منتصر في المنطقة على رأسه إيران ومعها سورية ،وحلف مهزوم على رأسه
السعودية ومعها تركيا ،ولرأينا المتط ّوعين المتطرفين الذين جاؤوا من بالد الغرب
يعودون إلى بالدهم ،ليصنعوا جزائر ثانية في إحداها ،ولو سقطت اإلمارة غدا ً
سيعود المشهد للتكرار فتصبح الجغرافيا السورية بيد دولتها ،ويتحقق تواصل
سورية والعراق وإيران مع لبنان وفلسطين ،وتصير «إسرائيل» أمام استحقاقات
مواجهات قادمة ،ويصبح الغرب تحت وقع رعب المواجهة التي يحملها العائدون
من ساحات «الجهاد» ،وتصير إيران القوة العظمى في الشرق ،والسعودية وتركيا
وسائر جماعة اميركا دوال ً بحاجة لنقاهة بعد عملية جراحية في النخاع الشوكي.
األميركي ببساطة ال يريد القضاء على «داعش» ،بل حصر انتشارها وبقائها
قطبا ً جاذبا ً لإلرهاب ،وخنجرا ً يقطع أوصال المنطقة ويغيّر مسار البوصلة فيها،
يخص جغرافيتها أو حروبها المقبلة.
سواء ما
ّ

«توب نيوز»

جبران با�سيل خط�أ
 مشاركة لبنان في مؤتمر جدة الذي ترأسه الثنائي جون كيري وسعودالفيصل ال تشبه مشاركة ال��ع��راق ،ففي لبنان مقاومة يص ّنفها األميركي
والسعودي على لوائح اإلرهاب ،وهي الحليف اللبناني الذي اعتبر تو ّلي باسيل
وزارة الخارجية ضمانة.
 المشاركة من دون التوقيع على االنضمام إلى حلف جدة هي خطوة فيمنتصف الطريق تعبّر عن التوازنات اللبنانية الهشة التي تشكلت الحكومة
معني بمراعاتها في وزارته.
على أساسها ،والتي يصير ك ّل وزير
ّ
 جبران باسيل حضر وو ّقع. باسيل كان مطالبا ً بأن يسأل الحكومة قبل الذهاب ،ويحضر مز ّودا بقرارّ
يحق له ذلك دستورياً ،أو أن يحضر وال يو ّقع
واضح بالحضور والتوقيع كي
وحجته للداخل والخارج عدم امتالك التفويض الدستوري.
 لو كان أشرف ريفي أو نهاد المشنوق وزيرا ً للخارجية ماذا كان سيفعلأكثر من الحضور والتوقيع؟
 الموقف الذي أعلنه باسيل خارج المؤتمر تجاه الوضع في سورية والعالقة بروسيا وإيران كان الئقا ً بتمثيله لبنان ،وحرصه على ثوابته ،فلماذا
يفسد موقفه بالتوقيع ويكفيه الحضور إرضاء للداخل والخارج.
 -الحكومة معنية بالتصحيح باعتبار التوقيع مج ّرد إعالن نوايا.
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} عبدالله خالد

الـ« »CIAو«اإلخوان»

يقول الصحافي األميركي أي��ان جونسون (وول
س��ت��ري��ت ج��ورن��ال) أن ال��ـ  CIAز ّودت «اإلخ���وان
المسلمين» بالسالح في خمسينيات القرن الماضي في
عز الحرب الباردة بالتعاون مع منظمات نازية لتشكل
بداية تحالف طويل بدأ في مسجد في ميونخ حمل اسم
«مركز ميونخ اإلسالمي» ال��ذي خ�� ّرج مجموعات من
اإلسالميين الراديكاليين انتشروا في أوروبا ليشكلوا
نواة األصولية األوروبية في أوروبا ترفض ك ّل المفاهيم
العلمانية ،وأنّ «اإلخ��وان المسلمين» في مصر كانوا
األكثر استجابة لهذا التوجه .كما أنّ ج��ذور العالقة
األميركية اإلخوانية تعود إلى ستة عقود ويمكن ترتيبها
زمنيا ً في  3مراحل :من الخمسينيات حتى أحداث أيلول
 ،2001من أحداث أيلول حتى وصول أوباما ،المرحلة
األوبامية و»الربيع العربي».
وأنّ االستراتيجية األميركية بعد الحرب العالمية
الثانية ك��ان��ت تناهض الفكر الشيوعي والنفوذ
السوفياتي ،وأنّ تلك المرحلة انتهت مع سقوط جدار
برلين وانتهاء الحرب الباردة .ويقول الديبلوماسي
األميركي هرمان ايليتس أنّ لقاءات سرية منتظمة كانت
تعقد منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي بين الـCIA
والقيادات اإلخوانية ،وتحديدا ً مع سعيد رمضان (صهر
حسن البنا) وأن اإلخوان وجدوا لدى األميركيين تفهّما ً
وتعاطفاً .وفي أيلول  1953استضافت واشنطن مؤتمرا ً
أكاديميا ً لعدد من الناشطين والمثقفين اإلسالميين
من عدة دول إسالمية بدعوة من جامعة بزنستون،
وبرعاية مشتركة من الجامعة ومكتبة الكونغرس،
وبدفع من المخابرات والخارجية األميركية لبحث
كيفية استخدام الدين ،وتحديدا ً اإلسالم السياسي في
مواجهة الشيوعية والنفوذ السوفياتي ،وأنّ سعيد
رمضان كان في مقدمة الحضور وأصبح منذ ذلك اليوم
رجل المخابرات األميركية األول في الجماعة ومحور
نشاطاتها كلها ووزي��ر خارجية اإلخ��وان في العالم.
كما ك��ان أح��د المتو ّرطين في محاولة اغتيال جمال
وسحبت منه
عبدالناصر ُ
وحكم عليه باإلعدام غيابيا ً ُ
الجنسية المصرية ،وت ّم تهريبه من قبل المانيا ليستق ّر
ويؤسس «مركز جنيف اإلس�لام��ي» الذي
في جنيف
ّ
تح ّول إلى مق ّر الجماعة.
تجسد في عهد
أما الفصل األخير لتلك العالقة فقد
ّ
أوباما وتمثل بالضغط على اإلدارة الجديدة للحكم في
مصر من خالل ال��دور ال��ذي لعبه جون ماكين رئيس
لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس وهو الذي
عُ رف بعدائه للعرب وانحيازه لـ»إسرائيل».
والواقع أنّ قليلين يعرفون أنّ ابن تيمية وابن عبد
الوهاب وغالة المتطرفين يقاتلون في ساحة واحدة
(سورية ولبنان والعراق) وأنّ «داعش» أكثر تطرفا ً من
مؤسسيها بدليل أنّ
«القاعدة» وأنّ بول برايمر هو أحد
ّ
معظم قادتها وأمرائها ومقاتليها هم من بقايا الجيش
العراقي النظامي الذي جرى حلّه بعد غزو العراق ،وأنّ
هذا التنظيم برز على الساحة العراقية إبان االحتالل وما
توسع ليصبح من أقوى الميليشيات المقاتلة
لبث أن
ّ
في العراق .إنّ سنة واحدة من حكم برايمر كانت كافية
لوضع حجر األس��اس لالنفالت األمني الكبير تنفيذا ً
لمقولة رامسفيلد «إنّ تحقيق األهداف األميركية ممكن
عن طريق الفوضى».
وقد أظهرت استراتيجية االحتالل في إدارة الدولة
التقسيم الطائفي القائم على منح األك��راد والشيعة
تفجرت ألغام برايمر
الحصة األكبر من الكعكة .وقد
ّ
بعد عقد كامل على رحيله عن العراق وذلك انطالقا ً من
أنّ الداعشية هي النتاج الطبيعي للعرقية والطائفية
والمذهبية التي أرسى قواعدها بعد تشكيل «مجلس
الحكم االنتقالي» الذي أرسى دعائم المحاصصة .وكان
الكونغرس قد أق�� ّر توصية تقسيم العراق إلى ثالث
مناطق فيدرالية انطالقا ً من أنّ التقسيم هو المدخل
النسحاب القوات األميركية قبل الوصول إلى الفوضى.
ويقول ريتشارد باركر السفير األميركي األسبق في
لبنان ،إنّ إدارة بوش االبن حرصت خالل الفترة الثانية
من واليته الرئاسية على وضع أسس ثابتة لـ«خريطة
طريق» كبرى في منطقة الشرق األوس��ط تنطلق من
تطلّعات ممثلي األقليات الدينية والمذهبية والعرقية
وكلها تتمحور حول الحكم الذاتي (االنفصال) لهذه
األقليات عبر إقامة أنظمة حكم فدرالية بديلة للحكومات
واألوط��ان القائمة .وبالتالي ف��إنّ دول��ة «داع��ش» هي
إحدى تجلّيات هذا المشروع التفتيتي ،خصوصا ً أنّ
الكثير من الخبراء يقولون إنّ تقسيم سورية يم ّر بتقسيم
العراق .وهذا يعني أنّ الهدف النهائي الذي تسعى إليه
الواليات المتحدة في العراق كما سورية ليس تغيير
النظام بل االستثمار في الجماعات األصولية من أجل
تدمير العراق سورية كدولة وطنية.

الوضع العربي

التاريخ العربي مليء بالخيانات التي تتو ّزع
بين خيانة الوطن وخيانة النظام وخيانة المؤسسة
واالنقالب على المبادئ والغدر باألشقاء واألصدقاء.
والخيانة هنا ليست وجهة نظر أو جريمة فردية بل
جريمة وطنية وقومية عندما يكون األمن القومي هو
المستهدف .ويعدّد عمران أدهم مجموعة من المشاهد
ذات الداللة التاريخية:
ـ إبالغ الملك حسين غولدا مائير أنّ مصر وسورية
على وشك شن حرب ض ّد إسرائيل (ح��رب تشرين).
ويبدو أنّ مائير لم تأخذ تحذيره على محمل الجدّ .وبعد
أربعة أعوام على تلك الحرب كشف الصحافي األميركي
بوب وود أنّ الملك حسين كان يتعاون مع المخابرات
المركزية األميركية منذ كان عمره  21عاماً ،مقابل مرتب
شهري هو مليون دوالر دفعت على مدى  20عاماً .وقد
أورد محمد حسنين هيكل هذه القصة في كتابه «كالم
في السياسة».
ـ كشف شيمون بيريز في آذار  2014أنه كان يتن ّكر
في سبعينيات القرن الماضي بشاربين ولحية وشعر
مستعار وقبعة لإلفالت من رقابة حرس الحدود حين
كان يتوجه إلى األردن إلجراء مفاوضات سرية مع الملك
حسين مهّدت إلعالن «اتفاق وادي عربة» بهدف تخطي
الحواجز النفسية بين األردنيين و»اإلسرائيليين»
وال��ع��ودة إل��ى ح��دود االن��ت��داب البريطاني م��ن دون
المساس باألراضي التي دخلت تحت سيطرة «إسرائيل»
عام .1967
ـ ما أكده فتحي الليبي (مرافق عرفات) الذي أهداه
والده إلى «القائد» أنّ األقمار الصناعية األميركية هي
التي أنقذت عرفات بعد سقوط طائرته في الصحراء
الليبية ،وأنّ ع��رف��ات ك��ان يعيش ع��ل��ى التوقيت
«اإلسرائيلي» في مرحلة حصار بيروت ،وأنّ ما أذهله
أنّ الطائرات «اإلسرائيلية» كانت تتج ّنب قصف المباني
التي يوجد فيها عرفات وال تقصفها إال بعد مغادرته لها،
وأنّ هذه اللعبة كانت تتك ّرر يوميا ً عدة مرات .وقد اختار
فتحي الهجرة إلى البرازيل ألنه يريد أن ينسى سنوات
صدم خاللها بكثير من األحداث المفجعة.
موجعة ُ
ـ أكد الفلسطيني حمزة أبو زيد للسلطات التونسية أنّ
«أبو إياد» و»أبو الهول» دفعا ثمن معارضتهما «اتفاق
أوسلو» تماما ً كما دفع «أبو جهاد» ثمن معارضته الغزو
العراقي للكويت .وأنّ االغتياالت الثالثة ت ّمت بإيعاز
مباشر من عرفات .وقد أعدمت المخابرات الفلسطينية
أبو زيد .وقد كشف مسؤول فلسطيني (السفير ربحي
حلوم) هذه المعلومات ،وأنّ أبو زيد هو الذي نفذ عملية
اغتيال أبو إياد وأبو الهول وأنه كان أحد رجال األمن

الرئي�س حافظ الأ�سد للرئي�س بيل كلينتون :الم�س�ألة لي�ست م�س�ألة بيع و�شراء
بل م�س�ألة حقوق والتزامات وال �سالم مع االحتالل...
ّ
والحل ال ي�أتي قطعة قطعة لأنّ الحلول الجزئية ال تخفف من حدة ال�صراع في المنطقة
الخاص لعرفات.
ـ ثبت أنّ عرفات مات مسموما ً بواسطة «البولونيوم
 »210والفرضية الراجحة أنّ «إسرائيل» هي التي
اغتالته (حكومة شارون وخلفها إدارة بوش) وهناك
من يقول إنّ المستفيدين من موته كثر (زوجته سهى،
قياديون فلسطينيون ،طاقم الحراسة ،الفريق الطبي،
فلسطيني عميل لـ«إسرائيل»).
ـ روت تسيبي ليفني أنها مارست الجنس مع صائب
عريفات وياسر عبد ربه (توجد أشرطة مص ّورة) خدمة
لـ»إسرائيل» ،بعدما سمح لها كبير الحاخات اليهود
بذلك .وقال بعض المسؤولين العرب والفلسطينيين
إنّ مناورات عرفات المست في بعض جوانبها الخيانة.
وقد أكد السفير الفلسطيني سعيد كمال أنّ السادات
نصحه بأنه عند التفكير بالتسوية على الفلسطينيين
أن يتوجهوا إلى «المؤسسة» ،أيّ اليهود األميركيين
عبر ستيف كوهين وه��وارد سكادرون لتبدأ بعد ذلك
االتصاالت بين سعيد كمال نفسه وبين ممثلي اللوبي
«اإلسرائيلي» في الواليات المتحدة .كما أنّ االتصال
األول مع «اإلسرائيليين» بدأه عصام السرطاوي مع
يوسي بيلين والجنرال بيليتز (بموافقة ضمنية من
عرفات) ،وهذا ما أكده لطفي الخولي ورئيس وزراء
مصر السابق عزيز صدقي.
وتتقاطع الروايات حول أنّ السادات أبلغ عرفات
بحضور فاروق القدومي أنه مسافر إلى القدس ،وأنّ
عرفات أبدى اعجابه بالفكرة وإنْ تن ّكر لها بعد ذلك.
وهناك تأكيدات أنّ األميركيين والبريطانيين كانوا
يعرفون مسبقا ً الخطة التي أعدت الغتيال السادات
بدليل اإليعاز للسفيرين األميركي والبريطاني بعدم
خصصا
الجلوس قرب السادات في المقعدين اللذين
ّ
لهما على المنصة ،وأن يختارا موقعين جانبيين ،وقد
لوحظ أنهما كانا أول الهاربين .كما أنّ أحدا ً لم يتع ّرض
لحسني مبارك يومها.
ـ إنّ شركة القدس لإلسمنت التي تملكها عائلة أحمد
قريع عقدت صفقة مع الحكومة «اإلسرائيلية» لتأمين
اإلسمنت لصنع القواطع الخرسانية لجدار الفصل الذي
يم ّر جزء منه على بعد  8أمتار من منزل قريع في أبو ديس
ويفصلها عن القدس .كما أنّ  3مؤسسات فلسطينية
استوردت  120ألف طن من اإلسمنت المصري وباعتها
إل��ى رج��ال أعمال «إسرائيليين» ينشطون في ورش
بناء المستوطنات .كما أنّ الصهاريج األردنية كانت
تنقل اإلسمنت األردني إلى «إسرائيل» الستخدامه في
مشاريع االستيطان الجديدة في القدس وضواحيها.
ـ كشف السفير الروسي األسبق في العراق فالديمير
تيتورنكو كيف خان  50قائدا ً ميدانيا ً صدام حسين
بعدما قبضوا ماليين الدوالرات من واشنطن ،وضمِنوا
مكانا ً للعيش في أماكن متعددة في فلوريدا ،وأنّ الحرب
اقتصرت المواجهة فيها على الميليشيات العراقية
وقوات االحتياط من المحاربين القدامى ،باإلضافة إلى
رجال آمنوا بأنهم يموتون في سبيل الوطن.
ماذا قال الرئيس حافط األسد؟
ينقل عمران أدهم ما قاله الرئيس كلينتون عندما زار
دمشق والتقى الرئيس األس��د« :إنها المرة األول��ى في
أحس فيها أنني وضعت يدي في يد رئيس...
حياتي التي
ّ
لقد راودني شعور ال يوصف عندما سلّمت عليه ،وعندما
نظرت في وجهه رأيت التاريخ كله والعنفوان كله ،في
تلك اللحظات بالذات حمدت الله على أنه ليس رئيسا ً
لدولة كبيرة ...ألن��ه عند ذل��ك ك��ان سيحكم من دون
منازع» .يقول عمران :كنت أطرح على الرئيس األسد
ك ّل األسئلة التي كان يطرحها أبناء سورية وكان ير ّد
على أسئلتي بهدوء ويقول ...« :ولماذا ال تسألني عن
اإلعالم السوري الدونكيشوتي واألخطاء التي يرتكبها
بعض ضباطنا في لبنان وطبيعة عالقاتنا بإيران
وأسباب مشاركتنا في حرب الكويت؟ ثم لماذا ال تسأل
عن ثروات بعض المسؤولين السوريين الذين يفاخر
أبناؤهم باقتناء عشرات السيارات الفخمة وبرحالتهم
السياحية إلى ك ّل عواصم العالم محاطين بك ّل مظاهر
البذخ والثراء؟ ثم لماذا ال تسأل عن «محور االعتدال
العربي» الذي يناصب سورية العداء رغم اإلبتسامات
العريضة التي يطالعنا بها قادته في كل المناسبات»؟
ي��ق��ول الرئيس األس���د« :ل��ق��د خضنا المعركة مع
«إس��رائ��ي��ل» ع��ام  1967وع��ام  1973واكتشفنا أنّ
المعركة لم تكن معها فقط وإنما مع الواليات المتحدة
أيضاً .المعدات العسكرية كانت تصل عبر جسر جوي
مفتوح ورحالت بحرية منتظمة إلى الجبهة مباشرة.
المسؤولون األميركيون كانوا يتعاطون مع الحرب
وك��أنّ أمن «إسرائيل» جزء من أمنهم القومي .كانت
أميركا تع ّوض ك ّل خسائر «إسرائيل» العسكرية في
زمن قياسي وتمدّها بأحدث األسلحة بما فيها شحن
الدبابات على طائرات أميركية .أذك��ر أنّ البنتاغون
استخدم ف��ي ح��رب تشرين  225ط��ائ��رة نقل قامت
بـ 569طلعة على مدى  30يوما ً من أجل نجدة الجيش
«اإلسرائيلي» ،وهذا يعني أن ربع طائرات النقل التابعة
لقيادة النقل الجوي في الواليات المتحدة باإلضافة
إل��ى طائرات «ال��ع��ال» اإلسرائيلية التي شاركت في
العملية ،واشتملت األسلحة على الدبابات والصواريخ
المضادة للدبابات من طراز «تاو» ومحركات وأجنحة
طائرات ومعدات دف��اع جوي من ط��راز متط ّور كانت

تصل مباشرة إلى الجبهة من أجل تمكين «إسرائيل»
من تحقيق تقدم ميداني يصبح بعده وقف إطالق النار
ممكناً .إنّ تحرير أرضنا وتحرير فلسطين أولوية مطلقة
في حساباتنا .لكن م��اذا نفعل عندما تهبط طائرات
الشحن األميركية على مدى شهر كامل بحجة إنقاذ
«إسرائيل»...؟ كنا ندرك جيدا ً أننا سوف نضطر ألن
نخوض الحرب بشكل مباشر مع األميركيين ،لكننا
خضنا الحرب وخرجنا منها مرفوعي الرأس من دون
أن نتمكن من استعادة أرضنا المحتلة .أميركا ز ّودت
«إسرائيل» بك ّل ما تحتاجه من مخزونها االستراتيجي
المباشر ورفعت معدالت التصنيع في العام التالي
للحرب لتعويض خسائرها على الجبهتين السورية
والمصرية ،كما رفعت معدالت إنتاجها من الصواريخ
ال��م��ض��ادة للدبابات ب��اع��ت��راف ال��خ��ب��راء األميركيين
و»اإلسرائيليين» أنفسهم .ولكن من أين يبدأ الح ّل؟
ير ّد الرئيس األسد بهدوء :الح ّل أوال ً بالتضامن القومي
بين العرب ،وهذا ما لم نلمسه من أشقائنا في الخليج
وخ��ارج الخليج الذين لم يلتزموا يوما ً بإمدادنا بما
نحتاجه من قدرات دفاعية لتحرير أرضنا والتفاوض
من موقع جيد .االتحاد السوفياتي لم يؤ ّمن لنا توازنا ً
واضحا ً في معادلة القوة ،وبدا على كثير من التحفظ
واالعتدال .والح ّل أن نعمل من أجل سالم عادل ومش ّرف
على قاعدة الشمولية والمساواة والتكافؤ وعلى أساس
ق���رارات األم��م المتحدة والشرعية ال��دول��ي��ة ...نحن
نتصرف على أس��اس أن ال سالم مع االحتالل ،وعلى
أس��اس أنّ الح ّل ال يأتي قطعة قطعة ،وأنّ الحلول
الجزئية ال تخفف من حدة الصراع في المنطقة ،وعلى
أساس أنّ المسألة ليست مسألة بيع وشراء ،بل مسألة
حقوق والتزامات .وفي يقيننا أنّ السالم الحقيقي هو
السالم القابل لالستمرار الذي يضمن مصالح الجميع.
إنّ السالم بالنسبة إلينا خيار استراتيجي بعدما
لمسنا ما لمسناه من االصطفاف األميركي إلى جانب
«إسرائيل» .ثم أننا ال نؤمن بالسالم المرحلي المفروض،
بل بسالم األقوياء ال��ذي نشارك في صنعه بقدرتنا
الذاتية ...وإذا نحن فقدنا األمل فلن يكون هناك سالم
عادل .نحن صامدون ونعمل على تحقيق الح ّد األدنى
المطلوب من التوازن االستراتيجي مع إسرائيل .لكننا
في الوقت ذاته نمارس ضغوطا ً على األرض كي يدرك
المسؤولون اإلسرائيليون أنّ السالم حاجة إسرائيلية
أيضاً .في ممارسة هذه الضغوط نحن ندعم المقاومة
في فلسطين كما في لبنان من أجل إخراج المفاوضات
من الطريق المسدود .كما نتجاوب مع ك ّل مبادرة دولية
بناءة من أجل السالم العادل على أس��اس القرارات
الدولية .سورية هي التي أنجحت مؤتمر مدريد ،وأنا
نتمسك
شخصيا ً قصدت جنيف للقاء كلينتون .لكننا
ّ
بالثوابت الوطنية والقومية ولن نفرط بها أي��ا ً كان
الثمن .ولن نقبل أيّ سالم ال يضمن استعادة الجوالن
وال��ق��دس للفلسطينيين ...لقد أبلغت كلينتون أننا
حاربنا بشرف ونفاوض بشرف ونسالم بشرف ونريد
السالم من أجل شعبنا وشعوب المنطقة ...لقد عارضنا
ك ّل االتفاقات الثنائية ،ودعمنا ك ّل أشكال المقاومة،
وعملنا على شراكة استراتيجية مع إيران لتعويض
غياب هذه الشراكة في المدى العربي .كما عملنا على
تحسين العالقة مع تركيا عام  1988من أجل تحييد
الموقف الرسمي التركي في الصراع مع إسرائيل .وعملنا
وال نزال على حفظ توازن الردع االستراتيجي رغم تفكك
االتحاد السوفياتي .أما المقاومة فهي خيار ميداني
يرفد ال��ت��وازن االستراتيجي وك��ل محاولة إلضعاف
المقاومة اللبنانية أو ضرب المقاومة الفلسطينية هي
محاولة مباشرة إلضعاف مناعة سورية وصمودها في
ساحة عاجزة عن التصدي .كما أنّ المسارين السوري
والحس القومي
واللبناني متالزمان في عملية السالم
ّ
هو ال��ذي يفترض أن ينتصر في النهاية .واقتناعنا
جميعا ً أنّ سورية ليست حالة طارئة في لبنان وأنها
مدخل لبنان إلى عروبته ومدخل لبنان إلى االستقرار.
ويفترض باللبنانيين جميعا ً أن يتعاملوا مع هذه
الحقائق .نحن ندرك أنّ ش��ارون دخل لبنان للقضاء
على الفلسطينيين ك��ي يمهّد الطريق للقضاء على
سورية ولبنان معاً .ووجودنا في لبنان ضروري لص ّد
الهجمة اإلسرائيلية العنصرية ،وال نطمع في ض ّم لبنان
إلى سورية ألنّ أراضينا واسعة .لقد دخلنا لبنان ألننا
مهدّدون في حقوقنا القومية والتاريخية وحساباتنا
االستراتيجية .ومن هذه الزاوية نتعامل مع لبنان
والمقاومة ونحن ندرك أنّ أصدقاءنا في المنطقة ليسوا
كثيرين وأنّ تحرير فلسطين والجوالن وجنوب لبنان
ليس في قائمة أولوياتهم».

البوابة السورية

هل يسقط المشروع التقسيمي الذي يُراد للمنطقة
عند البوابة السورية أم تتح ّول سورية (بعد العراق)
إلى المعبر الثاني لخطة التفتيت المذهبي والطائفي
والعرقي في الشرق األوسط الكبير؟
اتسم الصراع منذ يومه األول بتدخل إقليمي كثيف
(ايران تدعم النظام وتركيا ومعظم دول الخليج تدعم
المعارضة وتحديدا ً «اإلخ��وان المسلمين») وتحاول
القوى العظمى التحكم بآليات الصراع (روسيا والصين
تتعاطفان مع النظام والواليات المتحدة مع المعارضة)

ولم يعد سرا ً أنّ فريقا ً واسعا ً من العرب يقدم مذهبه
على عروبته مقدما ً خدمة للمنطق اإلسرائيلي الهادف
إلى إقامة دويالت وكيانات طائفية  -مذهبية -عرقية
بتوسع وهيمنة الدولة
تب ّرر تهويد فلسطين وتسمح
ّ
العبرية في المنطقة ،والسياسات اإلسرائيلية تعطي
المؤشر على مدى خطورة الصراع المذهبي في المنطقة.
لقد وضع مؤتمر هرتسيليا الثالث عشر تصورا ً شامالً
الستراتيجية ال��دول��ة العبرية ي���ؤدّي إل��ى تكريس
الصراع السني  -الشيعي من خالل السعي إلى تشكيل
«محور سني» من دول المنطقة أساسه دول الخليج
وتركيا ومصر واألردن في مواجهة المحور اآلخر الذي
أعطي اسم «الهالل الشيعي» ،علما ً أنّ تفجير الحروب
المذهبية ي��ؤدّي إلى نشوء موجات إرهابية تكفيرية
متعدّدة تقود المواجهة وصوال ً إلى تبرير قيام الدولة
اليهودية في المنطقة .وأيّ كالم عن سورية يجب أن
يأخذ باالعتبار تقاطع عاملين (خارجي يتمثل في
تقاطع مصالح عدة في المنطقة وفي العالم ،وداخلي
ناجم عن تراكمات ع��دة والرغبة في تصفية بعض
الحسابات) وه��ذا يعني أنه وإنْ أخذ الصراع طابع
التناحر الداخلي إال أنه مرتبط بمصالح استراتيجية
خارجية بدليل تعدّد خلفيات ودواف��ع القوى التي
تقاتل في سورية (التطرف ،القاعدة ،المافيات ،اإلخوان
المسلمون ،الجيش الحر ،جبهة النصرة ،داعش ،أجهزة
االستخبارات العربية والغربية ،الجماعات المسلحة
المعبّأة سياسيا ً التي تمارس العنف العشوائي تحت
شعار «الثورة» من دون أن تنضوي تحت قيادة واحدة
ومشروع سيادي واحد .واألمر المؤكد أنّ سورية ال بد
أن تولد من جديد على الرغم من أنّ المخاض طويل
وموجع .لكن ك ّل شيء ّ
يدل إلى أنّ الرهان في النهاية
هو ره��ان على مصالحة السوريين مع أنفسهم ومع
تاريخهم ومع المستقبل.

زمن البدائل االستراتيجية

رأى معظم المحللين االستراتيجيين أنّ سلسلة
تح ّوالت في زمن الصعود الروسي الجديد تشكل بداية
انسحاب أميركي من الشرق األوسط أو استراتيجية
أميركية بديلة اعتبرتها سوزان رايس نأيا ً بالنفس عن
معظم قضايا المنطقة وتقليص االلتزامات األميركية
على المستوى العربي ،وت��ح�� ّوال ً م��ن ح��وض البحر
المتوسط إلى حوض المحيط الهادئ بعد أن م ّد أوباما
يده إلى روسيا واي��ران تماما ً كما فعل نيكسون حين
م ّد يده إلى الصين .ومع تسلّم بوتين زم��ام السلطة
في روسيا وضع وثيقة ض ّمنها تصوره االستراتيجي
للسياسة الروسية الجديدة تنطلق من:
ـ إعطاء األولوية لتطوير دور روسيا في عالم متعدّد
األق��ط��اب ال يخضع لهيمنة ق��وة عظمى واح���دة هي
الواليات المتحدة.
ـ تقوية الروابط مع الصين والهند واليابان وتجمع
«آسيان» والعالمين العربي واإلسالمي ،وذلك تأكيدا ً
لمصالح روسيا في قارة األوراسيا.
ـ االلتفاف على توسيع حلف «الناتو» في اتجاه دول
شرق أوروب��ا وعقد معاهدات وبناء تحالفات جديدة
تخفف من حجم الهجمة األميركية في األوراسيا وتعزيز
«مجموعة شنغهاي» بض ّم دول جديدة إليها كالهند
وإيران.
ـ العودة إلى التواصل مع العرب وتحديدا ً مع حلفائها
التقليديين في المنطقة.
وق��د أظ��ه��رت األزم���ة ال��س��وري��ة أه��م��ي��ة ال��ع�لاق��ات
االستراتيجية التي وطدتها موسكو مع دمشق .وإذا
تصب في مصلحة أي طرف
كانت السياسة الروسية ال
ّ
خارجي وإنما في مصلحة روسيا االتحادية بالدرجة
األول���ى ،إال أنّ بوتين ح��اول االستفادة من التراجع
األميركي في المنطقة وتوظيف التوتر اإلقليمي في
تسجيل اختراقات جديدة في المساحة الواقعة بين
الرباط وطهران على امتداد الرقعة العربية .علما ً أنّ
ّ
المفضل الذي تجيده روسيا في الشرق األوسط
الدور
هو دور الوسيط الذي يحاول أن يكون له موطئ قدم
مع األطراف كافة واتباع أسلوب «السياسية الواقعية»
في التعامل مع أزمات المنطقة.
والواقع أنه في خضم حراك «الربيع العربي» بدأ
ّ
يحضر للمنطقة العربية في ظ ّل تراجع
السؤال عما
األحادية القطبية وبدايات تبلور صورة جديدة للعالم
تحاول تظهيرها لقاءات «شنغهاي» و»البريكس» إلقامة
نظام عالمي تعددي في وقت تتكثف فيه المشاورات
األميركية  -الروسية واألميركية  -اإليرانية وإرهاصات
م��ش��اورات إيرانية – تركية  -سعودية في محاولة
إلع��ادة تنظيم أوض��اع المنطقة ،علما ً أنّ كوندوليزا
رايس سبق لها أن أكدت أنّ مشروع «الشرق األوسط
الجديد» اكتمل وهو على وشك التنفيذ ،وهي تعتبر
أنّ الحرب التي تدور في سورية هي الفصل األخير في
المشروع التقسيمي ،وأنّ خريطة المنطقة سوف تتغيّر
بدءا ً من المغرب العربي حتى البصرة مرورا ً بـ 22دولة
من بينها تركيا لتميكن األك��راد من إنشاء «كردستان
الكبرى» .وهذا يتالقى مع ما سماه بريجنسكي «رقعة
الشطرنج الكبرى» التي تتعلق بكيفية إدارة الصراعات
والعالقات في أوروبا والشرق األوسط وآسيا بحيث ال
تبرز أي دولة عظمى تهدّد المصالح األميركية.

