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التحالف الدولي المخروق تركي ًا ـ قطري ًا!...

ارتباك �سيا�سة الغرب
في المنطقة :الأ�سباب والنتائج
} حميدي العبدالله
واضح أنّ سياسة الحكومات الغربية إزاء المنطقة وقضاياها المتفجرة
تعاني من إرب��اك شديد ،إنْ على مستوى التحالفات ،أو على مستوى
طبيعة السياسات المعتمدة لمواجهة التحديات .تجلّى هذا االرتباك في
المواقف من جهود وقف العدوان على غزة ،وفي مواجهة تمدّد «داعش»
في العراق ،وإزاء ما يجري في ليبيا ،وأيضا ً اضطراب السياسات الغربية
في مواجهة الوضع في سورية ،وتعاظم نفوذ التنظيمات اإلرهابية.
تفسره مجموعة من العوامل واألسباب أبرزها:
هذا االرتباك ّ
ـ أوالً ،ال تزال أطراف في النخب الحاكمة الغربية ،وال سيما في الواليات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا ،ترى أنّ األولوية في سياستها في المنطقة
إلضعاف ال��دول التي تعارض سياسات الحكومات الغربية ،حتى وإنْ
اقتضى ذلك التعاون مع الجماعات اإلرهابية المسلحة ،أو أدّى دعم بعض
جماعات المعارضة المسلحة إلى تقوية التنظيمات اإلرهابية المتف ّرعة عن
تنظيم «القاعدة».
ـ ثانياً ،تسعى الواليات المتحدة إلى استعادة نفوذها في العراق عبر
خلق واقع يضغط على «التحالف الوطني» وعلى إيران لتقديم تنازالت
تجسد نفوذ الغرب ودول المنطقة
لصالح القوى والكيانات السياسية التي ّ
التي تدور في فلك هذا النفوذ ،ولهذا فإنّ الغرب ال يقوم بش ّن حرب شاملة
على تنظيم داعش في العراق ،بل يقصر حربه على المناطق التي تشكل
تهديدا ً لحلفاء الواليات المتحدة في العراق.
ـ ثالثاً ،رفض الواليات المتحدة والحكومات الغربية التعاون مع الدولة
السورية لمكافحة اإلره��اب ،على الرغم من اعتراف الحكومات الغربية
بأنّ سورية باتت المصدر األساسي لقوة «داعش» وتنظيمات «القاعدة»
األخ���رى وف��ي مقدمتها «جبهة النصرة» ،وعلى الرغم من أنّ الجيش
السوري يمثل القوة التي يع ّول عليها في مواجهة «داعش» أكثر بكثير من
جماعات المعارضة المرتبطة بالغرب ،ولع ّل هذا العامل هو الذي يعيق
حتى اآلن والدة ائتالف إقليمي ودول��ي فاعل ق��ادر على قهر «داعش»
والتنظيمات اإلرهابية األخرى.
ـ رابعاً ،الخالفات الحادة ،وتعارض المصالح بين الدول والجماعات
الحليفة للغرب ،وال سيما بين محور تركيا وقطر و»اإلخوان المسلمين»
من جهة ،ومحور السعودية واإلم��ارات ومصر من جهة أخرى ،ويلعب
هذا الخالف دورا ً كبيرا ً في إرباك السياسة الغربية ،والحؤول دون والدة
استراتيجية واحدة لمقاربة ملفات كثيرة ،وإنْ كانت مصالح بعض أطراف
المحورين تتقاطع في قضايا مثل سورية والعراق ،في حين تختلف في
قضايا أخرى مثل ليبيا ومصر.
خامساً ،ضغوط الكيان الصهيوني وجماعات النفوذ الموالية له
في الغرب على الحكومات الغربية لمنعها من اعتماد سياسة واضحة
وواقعية ،وإصرارها على أنّ خطر التنظيمات اإلرهابية خطر تكتيكي
بينما خطر منظومة المقاومة والممانعة خطر استراتيجي.
تفسر ارتباك السياسة الغربية في
ه��ذه العوامل مجتمعة هي التي ّ
المنطقة.

�سورية مرتاحة لو�ضعها
يبدو من بعيد للكثيرين أنّ ما يجري في المنطقة مصدر إرباك وإزعاج لسورية،
بعدما كان جيشها يحقق االنتصارات المتتالية قبل ظهور «داعشتان» إلى حيّز
الوجود ،وأنّ اإلرباك متعدّد الوجوه ،فالبعض يراه من جهة انهماك روسيا بملف
أوكرانيا والعقوبات االقتصادية من الغرب عليها ،والبعض كان يراه بالقلق من
تفاهمات إيرانية سعودية أميركية من وراء ظهر سورية ،خصوصا ً بعد رحيل
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ،وبعض ثالث يراه بقيادة واشنطن
لحلف الحرب على «داعش» ورفضها انضمام سورية إليه ،وإعالنها النية بقصف
اهداف لـ»داعش» في سورية من دون التنسيق مع الدولة السورية ،وصوال ً إلى
التهديد بالر ّد على أي تص ّد سوري للطائرات األميركية.
من يعرف كيف تفكر سورية بهذه الهواجس ،التي قد يعيشها بعض محبّيها
ومواطنيها ،لكن ليس ص ّناع القرار فيها ،يعرف أنّ ك ّل تصعيد يطال روسيا من
الجانب الغربي يقع عند سورية ،في مكانة تعزيز القناعة الروسية بفعالية
وصحة موقفها إلى جانب سورية ،طالما ثبت أنّ لدى الغرب وعلى رأسه أميركا
مشاريع جاهزة الستهداف روسيا ،فالقضية ليست قضية سورية والتضامن معها
بل قضية استهداف دول القرار المستق ّل ،ومن يتص ّرف بحكمة وذكاء هو الذي ال
ينتظر دوره بعد استفراد اآلخرين ،بل يخوض المعركة مب ّكرا ً ويجمع القوى ذات
المصلحة بالتصدّي لهذا االستهداف الجامع ،والوقائع تقول إنّ موقف روسيا لم
ينشغل عن سورية في ذروة التأ ّزم في ملف أوكرانيا ،بل زادت روسيا تصلّبا ً
بالوقوف إلى جانب سورية ،لتع ّمق وتج ّذر قناعتها بالمواجهة الشاملة للغطرسة
األميركية ،التي تستهدف الجميع ،وآخر هذه الوقائع التصريحت المتتالية لوزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف عن القرار األميركي باستهداف «داعش» في
سورية من دون التنسيق مع الحكومة السورية ،واعتباره خرقا ً للقانون الدولي
ومكافحة لإلرهاب باإلرهاب.
أما عن موقف إيران فال حاجة لتذكير الخائفين بأنّ كالمهم عن الموقف اإليراني
أنّ قلقهم لم يدم طويالً ،مع بروز ما يكفي من الوقائع التي تقول أن ال تفاهمات من
وراء ظهر سورية ،وأنّ إيران رفضت دعوة وصلتها لحضور احتماع باريس ألنّ
سورية لم تدع لحضور هذا االجتماع ،وجاء الكالم الصادر عن اإلمام الخامنئي
وه��و في المستشفى عن طلب اميركي للتعاون في الحرب على «داع��ش»،
وجوابه بالرفض بصورة بدا واضحا ً معها أن ال سبب لخالف إيراني ـ أميركي،
حول «داعش» في العراق بالتنسيق المشترك لهما مع الحكومة العراقية ،وأنّ
الخالف كله حول سورية كما هو الحال بالعالقة اإليرانية ـ السعودية ،التي
بدا انّ تفاهما ً حول اليمن وشيك الحدوث ومثله حول البحرين ولبنان ،بما فيه
حكومات بتمثيل وازن للحلفاء الموثوقين من إيران ووصول العماد ميشال عون
إلى رئاسة الجمهورية ،والخالف الوحيد هو حول سورية ،وسورية واثقة من
عمق القرار االستراتيجي في إيران في فهم الخالف حولها ،خالفا ً حول ك ّل الهوية
الجيوسياسية للشرق األوسط ومكانة المقاومة فيه من جهة ،و»إسرائيل» من
جهة أخرى ،كما هي واثقة أنه ما لم تتغيّر رؤية إيران للعداء مع «إسرائيل» لن
تتغيّر مواقفها الثابتة مع سورية.
يبقى الموقف األميركي وسورية تطرح التنسيق معها في الضربات ض ّد
«داعش» ،حرصا ً على جدية العمل ألنّ اميركا تعلم بعيدا ً عن المسائل السيادية
سالحي جو في أجواء واحدة بال تنسيق ،كما تعلم
رغم أهميتها ،استحالة عمل
ْ
استحالة تعطيل دولة كسورية في حالة حرب مع «إسرائيل» لدفاعاتها الجوية،
باعتبار كل طيران سيعبر أجواءها غير طيرانها هو طيران أميركي ،لكن سورية
تعرف أنّ المرتبك هو األميركي وليست هي المرتبكة ،وأنّ جيشها ماض في التقدم
على مساحة الجغرافيا السورية ،وك ّل ضربة لـ»داعش» تمهّد لسورية التقدم
أكثر ،ومن يراهن على بعض المجموعات المسلحة كشريك له بوجه «داعش»،
سيجد إما ديكورات فارغة أو دواعش جدد.
لك ّل ذلك سورية مرتاحة لوضعها.

«توب نيوز»

ت�صعيد �أميركي ـ �سوري
ـ يريد الرئيس األميركي حربا ً على «داعش» ال تربح منها سورية وال يعود
بنتيجتها «الجهاديون» إلى بالدهم.
ـ تفادي حرب جدية تحقق باالكتفاء بالغارات الجوية وإبعاد تركيا عن
المشاركة واالكتفاء بدور المصفاة التركية للمال والبشر والسالح ،بما يمنح
قدرة البقاء من دون قدرة التمدّد لـ»داعشتان».
ـ تفادي أيّ ربح يترتب لسورية معنويا ً بإثبات صحة ما قالت بدا مستحيالً،
فك ّل الكالم اليوم هو استعادة لكالم سوري سابق.
ـ تفادي األرباح العملية لسورية من نوع االعتراف بشرعية الدولة ورئيسها
كشرط للحرب ممكن ألنّ الهدف هو عدم شنّ حرب جدية وإال فإنّ األميركي
يعرف أنّ الجدية تبدأ من دمشق.
ـ تفادي األرباح السورية من حرب غير جدية هو في الحديث عن عمل ب ّري
لن يقوم تتواله فصائل سورية معادية للدولة كـ»النصرة» وسواها وتمويلها
وتسليحها تحت عنوان حرب على «داعش».
ـ أيضا اإلصرار على نية قصف «داعش» داخل سوريا من دون تنسيق.
ـ سورية وحلفاؤها يعتبرون ك ّل انتهاك للسيادة عدوان.
ـ تصاعد الموقف إلى ح ّد التهديد بإسقاط طائرات والر ّد بالتهديد بضرب
الدفاعات الجوية.
ـ مشهد يشبه الكيماوي للبحث عن تسوية...

التعليق السياسي

} محمد ح .الحاج
ل��م ت��ك��ن ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األميركية
وبريطانيا بحاجة إلى ذرائع كالتي ارتكبها
«داع����ش» بحق الصحافيّين األميركيّين
(جيمس فولي وستيفن سوتلوف) وعامل
اإلغاثة البريطاني (ديفيد هاينز) ،فمن المتوقع
التوحش
دائما ً أنّ الكالب عندما تبلغ درجة
ّ
تفتك بأصحابها أو أبنائهم ،وإذ يتبلور
على ساحة العالم تحالف دولي (تحيط به
عشرات إشارات االستفهام) شعاره محاربة
اإلره��اب بعد تصنيف «داع��ش» و»النصرة»
وتوابعهما من منظمات إرهابية ،لكنه تحالف
مخروق بأجلى صوره من قبل دولتين تدوران
في الفلك األميركي ...هما تركيا وقطر!
يوما ً بعد يوم يتأكد للجميع أن «داعش»
صناعة أميركية وأنّ الخليفة صنيعة
االستخبارات المركزية األميركية ،الشهادة
األولى من داخل البيت األميركي ،وهو ما ورد
على لسان وزيرة الخارجية السابقة السيدة
هيالري كلينتون ،أما الثانية والتي تؤكد كالم
السيدة األميركية هي شهادة الشيخ نبيل
نعيم الذي يُعتبر الرجل الثالث في تنظيم
«القاعدة» ،وهو أكد على ارتباط الخليفة
باالستخبارات األميركية وقدّم أدلة وبراهين
تؤكد ما يقول ،وبيّن أنّ «داع��ش» هو خرق
لتنظيم «القاعدة» يعمل لمصلحة أميركا
ومهمته األساسية ضرب قاعدة الجهاد في
بالد الرافدين ،واالنتقال إلى سورية لمعاقبتها
على موقفها الداعم للمقاومة العراقية إبان
االحتالل األميركي وسماحها للمقاتلين بعبور
الحدود إلى العراق لقتال الجيش األميركي
المحت ّل ،والذي خرج في النهاية مهزوما ً تحت
شعار االنسحاب ،وتبيّن أنّ الذين اعترضوا
على نظرية المؤامرة كانوا من الواهمين ،أو
المخدوعين ،أو الراغبين بالتستر وطمس
الحقائق ،وال ش��ك أنّ المخدوعين كانوا
األغلبية ،فال ثورة حرية ،وال مطالب إصالح
حقيقية.

تركيا المتم ّردة!

ت���ر ّوج بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام أنّ تركيا
تتم ّرد على القرار األميركي وتغ ّرد بعيدا ً عن
سرب التحالف الدولي ،وهي بذلك تخرق
هذا التحالف عالنية ،والحقيقة أنّ التحالف
وهمي وأه��داف��ه المعلنة غايتها التضليل
واستهالك الزمن ،وتصويب مسار المؤامرة
التي ربما خرجت عن الخطة الموضوعة لها،
أما أن تعلن تركيا دعما ً مكشوفا ً لما يس ّمونه
فرع «القاعدة» رغم الحظر الدولي فهو أمر
مشكوك فيه ،ما تعلنه ال��والي��ات المتحدة
األميركية له أهداف أه ّمها كسب الرأي العام
ال��دول��ي ،ب��األح��رى ال��داخ��ل��ي بعد تصفية
صحافيين أميركيين ما أث��ار ال��رأي العام
األميركي والغربي ،تال ذل��ك تصفية عامل
اإلغاثة البريطاني ،مع ذلك فإنّ الهدف الذي
لم يتحقق حتى اآلن رغم ما لحق بالدولة
السورية ،بنيانا ً ومجتمعا ً واقتصاداً ،وهو
إسقاط النظام لغايات عبّرت عنها كلينتون،
وأكدها الشيخ نعيم ،ف��إنّ عملية التحايل
على القرارات الدولية تبدو واضحة بإعطاء
الضوء األخضر للحكومة التركية ألداء الدور
القذر الذي ال تريد أميركا لعبه حفاظا ً على
دورها الواجهة ،والمؤكد أنّ الحكومة التركية
تستطيع التم ّرد على الحليف أيا ً كان ،لكنها
ال تستطيع التم ّرد على المايسترو األكبر
ال��ذي تصدر عنه التعليمات وال��ذي يلتزم
حتى الرئيس أوباما بتنفيذها من دون تردد،
مع الحفاظ على خطاب يتناقض والحقيقة
المبطنة ،لكن األرجح من وجهة نظر أخرى
أنّ مطلب التدخل األميركي في سورية من
دون التنسيق مع الحكومة السورية سيكون
لصالح «داعش» المتراجعة باتجاه الداخل
السوري ...أي إعادتها إلى حظيرة الطاعة
الستكمال مهماتها ،ورفض التنسيق األميركي
مع الدولة صاحبة األرض سيكون الذريعة
ال��ت��ي يغطي بها األم��ي��رك��ي ض��رب قواعد
ومناطق تواجد الجيش السوري تحت مظلة
الخطأ لفتح الطريق أمام وح��دات «داعش»

بعدما ت��ز ّودت بأحدث األسلحة األميركية
واستولت على عتاد فرقتين كاملتين من
الجيش ال��ع��راق��ي ...ال��ض��رب��ات األميركية
في العراق ال تتعدّى أط��راف المناطق التي
يتواجد عليها التنظيم بقصد توجيهه الوجهة
المرغوبة ،الصفعة الجانبية على رقبة
الحمار تدفعه إلى تغيير اتجاهه في المكان
والزمن المناسبين.

حرب على ك ّل الجبهات!

الحدود السورية مع دول الجوار تمت ّد آالف
الكيلومترات ،والجهد العسكري السوري كان
يتركز في مواجهة العدو الصهيوني في الوقت
الذي اقتصر تجاه ك ّل من األردن وتركيا على
مجموعات صغيرة أغلبها من حرس الحدود،
وبدرجة أق ّل على الحدود العراقية التساعها
ونسبة األمن على الجانبين جيدة ألسباب
موضوعية ،أما باتجاه لبنان فقد كان الوجود
العسكري أفضل بسبب قربه من الحدود
الفلسطينية المحتلة ،ووج��ود الكثير من
المواقع العسكرية كقواعد أساسية للوحدات
المتمركزة في مواجهة األرض المحتلة ،وقد
ساهم هذا الواقع بفتح األبواب واسعة أمام
تسلّل المجموعات اإلرهابية عبر األراضي
التركية بدعم من حكومتها التي اتخذت موقفا ً
معاديا ً لتنفيذ الدور المرسوم لها ،وبدرجة أق ّل
عبر الحدود األردنية بضغوط من السعودية،
ويبدو أنّ القراءة األولية للحراك الذي بدأ من
درعا وانتقل إلى حمص ومناطق أخرى لم
يكن كافيا ً الستشراف ما وراء األكمة ،وارتكز
في المعالجة على حزمة من اإلصالحات
في حينه ،لم تكن هي المطلوبة كما أصبح
واضحاً ،أما تط ّور األوضاع طبقا ً للمشروع
المعادي فقد أخذ منحى حرب شاملة على
امتداد الجبهات جميعها ،وشكل عبئا ً على
الجيش السوري حيث فرض عليه التنقل
كر ّد فعل على فقدان قواعد ارتكاز في مناطق
لم يكن متواجدا ً فيها أصالً لطرد العصابات،
ولم يكن ر ّد الفعل هذا متناسبا ً مع طبيعة

المخطط ال��م��ع��ادي ال��م��دع��وم عبر شبكة
استعالم واس��ع��ة ،واستخبارات متعدّدة
التجسس إضافة
الجنسيات ،ورقابة أقمار
ّ
إلى االختراق الداخلي للبنية االجتماعية،
ويبدي كثير من المحللين الدوليين دهشتهم
لهذا الصمود األسطوري مرجحين سقوط
أية دولة مماثلة ،وربما تملك قدرات أكبر لو
تع ّرضت لما تتع ّرض له سورية على مدى
أكثر من سنوات ثالث ونيف.

قطر والدور المشبوه!

ق��ي��ل ف��ي ال����دور ال��ق��ط��ري ال��ك��ث��ي��ر ،وم��ن
التبريرات أنّ قطر معنية بالمشروع الغربي
لخط الغاز المنافس للخط الروسي القائم
وال��ذي يم ّد أوروب���ا بالطاقة ،ومنع إنشاء
خط يمت ّد من إيران عبر العراق إلى شواطئ
المتوسط ،ويبدو أنّ رفض سورية األولي
للخط ال��ق��ط��ري وموافقتها على العرض
اإليراني الذي ال تعترض عليه روسيا ،إضافة
إلى أسباب متعدّدة أخرى ،وألنّ قطر مج ّرد
حصان على رقعة اللعبة ولها دور محدود،
التزمت به ،وربما جزء من إبراز دور قطر هو
تهميش محلي للسعودية ،فقد أصبحت العبا ً
على رقعة المنطقة ،ووسيطا مفروضا ً – شبه
مقبول ضمن أوساط سياسية معروفة كانت
تدين ب��ال��والء للسعودية ،لكنه البرنامج
األميركي ،واألم��وال القطرية الفائضة لعبت
دورا ً طبقا ً لنظرية أك��ب��ر م��رك��ز لألبحاث
يديره الثعلب الصهيوني كيسنجر ،وفي
الفترة األخيرة ت ّم تكريس هذا الدور لتمويل
العصابات اإلرهابية وتسديد رواتبها بطريق
م��وارب هو الفدية ،بحيث تظهر قطر أمام
العالم أنها المضحية ،على أنها ليست مم ّولة
لهذه الجماعات أما الحقيقة فهي العكس ،وأما
الدفعة التالية فستكون فدية العسكريين
اللبنانيين المخطوفين ،إضافة إلى توفير
ممرات أو مناطق آمنة للمجموعات المسلحة،
وه��ي اللعبة المكشوفة ،لكنها مقبولة في
بعض األوس��اط ،وترتفع األص��وات مباركة
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هذا الدور تكيل الثناء والمديح لشيخ اإلمارة
الذي ال يخطو خطوة من دون إيعاز أسياده.

الخرق المفاجئ للتحالف!

موقف الكنيسة البريطانية يح ّرم مهاجمة
سورية لقدسيتها ،وقد أق ّره مجلس العموم
البريطاني ويمنع الحكومة البريطانية من
المشاركة م��ع ال��ق��ول إنّ م��ن يهاجم أرض
المسيح المقدسة إنما يحفر قبره بيده ،هو
موقف ال يلقى االرتياح في األوساط الصهيو
– ماسونية ،وجاء متقدما ً على موقف الكرسي
الرسولي في روما ،وقد يتبادر إلى الذهن أنه
جاء مخرجا ً حتى ال تتو ّرط أميركا في حرب ال
تعرف نهايتها ،ربما تتط ّور إلى حرب عالمية
لما لسورية من أهمية استراتيجية مع تجاوز
القداسة الدينية التي لو أخذ بها العربان
الذين يقودون «اإلسالم» وقرأوا ما أوصى به
الرسول الكريم بشأنها لما تو ّرطوا في التآمر
عليها وقتل شعبها واستهداف جيشها ،ونسوا
الجزء األه � ّم منها وهو األرض الفلسطينية
المعتصبة وما فيها من مقدسات.
ّ
س��وري��ة ،حكومة وش��ع��ب�ا ً ف��ي م��وق��ع ال
تحسد عليه ،رغم أنه موقف يستحق التقدير
واإلعجاب ،ونهاية المعاناة ال تظهر بوادرها
في األف��ق ،فال محاربة اإلره��اب جدية ،ولن
تقبل حكومة الظ ّل العالمية أن تخسر فرس
ال��ره��ان (داع����ش) ،واألرج���ح أنّ المعركة
ط��وي��ل��ة ،وق��د تتضاعف م��ع��ان��اة الشعب
لدرجة يقارن فيها اليوم التالي بما سبقه،
خسائر بمئات المليارات ،إنتاج صناعي
معطل ،وإن��ت��اج زراع���ي ف��ي ح���دّه األدن���ى،
هبوط في قيمة النقد يقابله ارتفاع في أسعار
المستوردات ،هي حرب أش ّد شراسة من حرب
المدافع والبنادق ،حرب تطال مقومات حياة
المجتمع بدءا ً من األطفال حتى العجائز ،هو
المتمسك بأرضه،
ق��در الشعب ال��س��وري
ّ
بسيادته ،بعدم الرضوخ لمشيئة األعداء...
شعب هذه سماته ،ال ب ّد أن ينتصر بعد الصبر
والمعاناة.

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

�أوباما ي�ستنجد بـ«داع�ش» لإنقاذ رئا�سته وحزبه من ال�سقوط
وتح�ضير الم�سرح للعدوان على �سورية
أسس خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما أرضية للتغطية االعالمية،
ّ
بشقيها العام واهتمامات النخب السياسية ،بعد طول ترقب وانتظار لما
سيترتب عليه من رؤى وخطط مستقبلية ،دغدغ مشاعر الجمهور وأحبط
آمال معسكر الحرب الذي سعى إلى إطالق فصل جديد من الحرب المعلنة
ض ّد الدول الوطنية.
سيركز قسم التحليل الكشف عن كنه لغة الديبلوماسية والشعارات
المن ّمقة في الخطاب ،الذي رمى لتوظيف فزاعة داعش وأساليبه الدموية
كمدخل إلعادة تكريس أحادية زعامة اميركا وتقسيم المنطقة مجددا ً «بأيدي
آبائها وتمويلهم» أيضا .سورية هي الهدف الثابت غير المعلن في الخطاب
الذي بشر بحرب جديدة مفتوحة اآلفاق واألزمنة.
توقيت الخطاب له بعد داخلي محلي ،ال سيما أنه جاء عشية إحياء ذكرى
الحادي عشر من سبتمبر ،ورغبة من الرئيس في تعديل ميل ميزان الرأي
العام المائل ضدّه وض ّد حزبه تمهيدا ً لخوض االنتخابات المقبلة بعد نحو 50
يوماً.

خطاب «استراتيجية» أوباما

رأى الجزء األكبر من النخب الفكرية انّ خطاب الرئيس أوباما األخير،
بخصوص «داعش» ،ينطوي على العديد من الثغرات ،اتساقا ً مع ساسة وقادة
الحزب الجمهوري .وقال معهد المشروع األميركي أنّ الرئيس «ال يدرك انّ
الغارات الجوية الدقيقة لن تكفي ...انظروا الى مثال اليمن .اما الصومال فما
يشهده من استقرار ال يعود جراء الغارات الجوية المحدودة بل الحتالل
قوات االتحاد االفريقي البالد بغية مقارعة (تنظيم) الشباب في معاقلهم
واماكن اقامتهم ».واضاف« :انّ األطراف جميعها تتطلع الى استراتيجية
متبلورة ،بيد انّ مسألة األمن القومي ال ينبغي التضحية بها على مذبح
النزوات الديبلوماسية ،او صوابية الرؤية السياسية ،او تحريف التاريخ».
حث معهد كارنيغي صنّاع القرار على ضرورة انخراط السعودية لتعزيز
نجاح جهود التصدي لـ»داعش» بصرف النظر عن مشاطرتها إيران عدائهما
للدولة االسالمية ،اذ انها قلقة لما ستؤول اليه االمور في ك ّل من العراق

سبر أغوار خطاب أوباما

سورية ،وإنْ غاب حضورها ،هي الهدف غير المعلن في خطاب الرئيس اوباما،
وجموع التكفيريين من «داع��ش» واخواتها ومشتقاتها هم األدوات التي تنوي
«االستراتيجية» االميركية استخدامها في اع��ادة رسم خارطة العالم العربي
واالقليم في طبعته الجديدة« .داعش» مج ّرد ورقة او وسيلة من وسائل الضغط
تستخدم عند الحاجة ،و ُتركن جانبا ً عند انتفائها .السفير والمستشار االميركي
األسبق إلقليم كردستان العراق ،بيتر غالبريث ،اوضح انّ «الدولة االسالمية تخدم
الجهود (الغربية) في قتال نظامين مدعومين من ايران في العراق وسورية».
في البعد المحلي الداخلي االميركي ،شكل الخطاب بعد طول انتظار محاولة
لمحاكاة االعتبارات السياسية المحلية ،في ظل مناخ االنتخابات القادمة ،عبّرت
عنه احدى الصحف الكبرى بعنونة افتتاحيتها« :اوباما يعلن الحرب على نتائج
يفسر ايضا مغزى تكرار الرئيس اوباما استخدام
االستطالع المتردية ».وهو ّ
مصطلح «استراتيجية» في خطابه لتعديل تصريحه السابق بأنّ بالده «ال يتوفر
لديها استراتيجية» واضحة المعالم للتصدي لـ«داعش».
دأبت استطالعات الرأي المحلية ،في اآلونة االخيرة ،على إبراز تدني نسبة
الدعم الشعبي للرئيس اوباما ال سيما ان «عددا ً كبيرا ً منهم ال يأخذ تصريحاته
حول السياسة الخارجية على محمل الجدّ ...وأعربت نسبة مذهلة منهم،55% ،
عن الحرج واالرتباك من عدم توصل اوباما إلى بلورة استراتيجية للتصدي للدولة
االسالمية حتى اللحظة ».تأييد اوباما لم يتعد نسبة  32%من االميركيين ،عشية
القائه خطابه؛ وهو يدرك بوعي تام تداعيات ذلك على نتائج الحملة االنتخابية
المقبلة.
خطاب اوباما تض ّمن العديد من المفردات والمفاهيم المبهمة التي ستش ّوش
الوعي العام االميركي ،بتركيزه على المصطلحات المتعدّدة لتنظيم «داعش»
وهمجيته ،بينما في الحقيقة كان يرمي إلى حشد الدعم الشعبي بكافة أطيافه
لشنّ «جولة» جديدة من الحروب الدموية في المنطقة ،يورثها إلى خليفته المقبل،
بالتساوق مع ما ورثه عن سلفه جورج بوش االبن.
االستاذ الجامعي فيجاي براشاد أوجز الخطاب بأنه «مربك جدا ً وانطوى على
لغة خطابية متقنة تخلو من مفاهيم استراتيجية» يمكن البناء عليها .ومضى
موضحا ً انّ «الدولة االسالمية توفر مب ّررا ً بتوقيت مريح لشنّ غزو دموي آخر يتبعه
عدد من سنوات االحتالل والتدجين والترويض والمقاومة».
حذر الرئيس أوباما الشعب االميركي والغربي عموما ً من خطورة عدم التصدي
لـ»داعش»« .هؤالء االرهابيون باستطاعتهم تشكيل تهديد ينمو خارج حدود تلك
المنطقة – ومن ضمنها الواليات المتحدة ...لن اتردّد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات
ض ّد الدولة االسالمية في سورية ،والعراق ايضاً »...بينما في الواقع ناقضه الرأي
بعض اركان ادارته ،احداهنّ جينيفر السلي ،ضابطة استخبارات في وزارة األمن
الداخلي ،قائلة انّ «الدولة االسالمية ال تشكل خطورة على الواليات المتحدة في

وسورية بعد القضاء على داعش» ،وهاجسها الشاغل هوية ومستقبل البديل
لحكومتي دمشق وبغداد اللتين «يتعزز بقاؤهما بغياب بدائل اخرى .وعليه،
فإنّ استمرار الوضع الراهن في سورية والعراق من شأنه توطيد نفوذ إيران
في المنطقة».
تناول معهد كارنيغي ما أسماه «تناقضات وعدم اتساق سياسات الرئيس
اوباما حيال داعش »،مناشدا ً البيت االبيض التزام وضوح الرؤية حول
«حقيقة التهديد الذي تمثله الدولة االسالمية وانتهاج مقاربة واقعية للعقبات
التي تعترض سبل القضاء عليها »،ويتعيّن عليه ايضا ً «مصارحة الشعب
االميركي بالخطوات التي ينوي اإلقدام عليها لتالفي بروز مجموعات
مشابهة في أعقاب اندحارها».
سلط مركز الدراسات االستراتيجية والدولية األضواء على «القيود التي
تح ّد الرئيس اوباما من مواجهة شاملة ض ّد «داعش» ...ال سيما أنّ الغارات
الجوية لها مفعول محدود الحتوائها ،االمر الذي يستدعي القيام بحملة جوية
أوسع إللحاق الهزيمة بـ»داعش» في العراق وكذلك حملة (موازية) لإلغارة
على أهداف في سورية ...لتقليص الدولة اإلسالمية الى الحجم السابق
لفصيل صغير متطرف يحظى بدعم محدود ».وأوضح ان الغارات الجوية
ستستغرق وقتا ً طويالً «عند األخذ بعين االعتبار ضرورة تخفيض عدد
الضحايا المدنيين واألضرار الجانبية االخرى».
استعرض مركز التقدم األميركي ما أسماه «االستراتيجيات» المطلوب
اعتمادها إللحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» ،موضحا ً أنّ احد أعمدتها الف ّعالة
«يتطلب إعادة تنشيط سيل الدعم لقوى المعارضة السورية كي تتمكن من
إنشاء بديل ثالث معارض للدولة السورية من ناحية ،والدولة االسالمية من
الناحية األخرى ».واوضح ان الدعم «يجب ان يتض ّمن توفير  500مليون
دوالر من مساعدات إضافية طالب بها الرئيس اوباما »...واضاف انه بعد
اإلعالن عن تشكيل التحالف الدولي الجديد «يتعيّن على تلك الدول – ال سيما
المملكة المتحدة والمانيا وتركيا والسعودية واالمارات – إقران التزاماتهم
اللفظية بتوفير موارد مالية وسبل دعم تك ّمل التزامات الواليات المتحدة
لمحاربة داعش».

المدى المنظور »،في شهادة ادلت بها امام اللجنة الفرعية لألمن الداخلي في مجلس
النواب .المفارقة انّ شهادتها وشهادات مماثلة آلخرين جاءت قبل بضع ساعات من
القاء أوباما خطابه المذكور.
وعليه ،يمكننا القول إنّ الحرب العدوانية الثالثة على العراق قد اتضحت
معالمها ،وأنعشت مرة اخرى أحالم المحافظين الجدد بنسخة اوباما ،لتقسيم
العراق وفق محاصصة طائفية وعرقية .ما يعزز ذلك هو إفصاح اوباما واركان
ادارته بأنّ «الحملة ض ّد الدولة االسالمية» ستستغرق بضع سنين ،الى ما بعد
انتهاء واليته الرئاسية .جدير بالذكر انّ دوائر صنع القرار ،ال سيما في المعسكر
الصناعي الحربي ،ر ّوج��ت الحتالل العراق منذ زمن باعتباره «منصة انطالق
تكتيكية» لخدمة أهداف اعادة رسم حدود منطقة الشرق االوسط برمتها( .في هذا
الصدد يرجى مراجعة اصدارات مؤسسة راند بتاريخ  6آب )2002

تردّد وقلق في الغرب

ر ّوج الرئيس اوباما وكافة الوسائل اإلعالمية األميركية للتحالف الدولي المزمع
إنشاؤه بمشاركة دول غربية وعربية وإقليميةُ ،توِّج بإرسال وزير الخارجية جون
كيري الى الرياض لجمع شمل الحلفاء المق ّربين؛ وسارعت ك ّل من المانيا وتركيا في
اإلعالن عن عدم مشاركتهما جهود اوباما ،ونفي بريطانيا لتصريح وزير خارجيتها
بعد إعالنه عدم مشاركة بالده؛ بل اوضحت المانيا في خطوة غير مسبوقة انه
لم يت ّم استشارتها بهذا الخصوص .وقال وزير الخارجية االلماني ،فرانك-ولتر
شتاينماير« :دعوني اقول بكل وضوح ،انه لم يطلب استشارتنا في المساهمة
بالغارات الجوية ض ّد مواقع داعش «ولن نقوم بذلك ايضاً».
«استراتيجية حلف اوباما» اوضحها هو في خطابه بالقول بانها «استراتيجية
شاملة ومستمرة لمكافحة االره��اب ...تنطوي اوال على شن حملة ممنهجة من
الضربات الجوية ...وسنوسع نطاق جهودنا الى أبعد ما تقتضيه حماية مواطنينا
(هناك) المنخرطين في عمليات اإلغاثة االنسانية »...في ذات السياق ،ك ّرس اوباما
خطة تقسيم المنطقة في خطابه اإلعالمي عبر تكرار مصطلحاته انّ المجتمعات
العربية ما هي اال ثمة تجمعات «طائفية تشمل السنة والشيعة من المسلمين،
والمسيحيين واقليات دينية اخرى »...وتع ّمد تغييب الهوية الوطنية والقومية
اتساقا ً مع االستراتيجية االميركية بعيدة المدى.

آفاق نجاح «استراتيجية أوباما»

ردود فعل حلفاء اميركا في «الناتو» أه� ّم مؤشر على حقيقة ما يمور خلف
الكواليس وظهر الى العلن ،وما إعالن أه ّم أقطاب حلف «الناتو» ،المانيا وبريطانيا
وتركيا ،عن عدم مشاركتهم في حملة الغارات الجوية على األراضي السورية إال
دليل على هشاشة «استراتيجية» أوباما في إطالق «حرب جديدة على اإلرهاب».
استثناء اوباما لروسيا وايران من هذه التشكيلة ّ
تدل على حقيقة أهداف اميركا

معهد كاتو بدوره طالب بانتهاج «استراتيجية محدودة إللحاق الهزيمة
بالدولة االسالمية ...إذ ليس من الضروري نشر قوات برية اميركية
للقيام بمعظم العمليات القتالية ».فتنظيم داعش «يشكل تهديدا ًثانويا ً في
اسوأ األحوال باستطاعة الواليات المتحدة التحكم به ...عبر غارات جوية
مركزة ض ّد عناصره المتطرفة ،وتوفير مساعدات عسكرية للقوات الكردية
والعراقية لتقوم بمواجهته وتقايص قدراته ».وحث الرئيس اوباما على
«اعتماد ذلك النمط المحدود من التدخل ،ومعارضة الدعوات لنشر القوات
العسكرية االميركية في حملة واهمة اخرى لبناء دولة في الشرق االوسط».
كثيرا ً ما اشارت وسائل اإلعالم االميركية المتعددة للقدرات التقنية المتاحة
لتنظيم داعش ،تناولها معهد ابحاث السياسة الخارجية بالقول إن نشر
«اشرطة الفيديو البشعة تخللتها رسائل تفيد بأنّ الدولة االسالمية نشأت
لتحكم تلبية لمصالح المسلمين في المناطق تحت سيطرته ...تم إخراجها
بأسلوب يذكرنا باألفالم الوثائقية التي تنتجها وكالة التنمية الدولية األميركية
تمجد فضائل برامج المساعدات االميركية ».وأوضح
وفصائل السالم ّ
انّ التقنية والرسالة المتطورة لتلك األشرطة «تروى وتترجم لالنكليزية،
تستهدف المهنيين في الغرب ،وتح ّرض على هجرة المسلمين الى (مناطق)
الدولة االسالمية لتوفير الرعاية لمواطنيها والمساهمة في توسيع رقعة
رقي لغة الخطاب الى مرحلة أعلن فيها عن «إنشاء
الخالفة الجديدة ».وبلغ ّ
هيئة لحماية المستهلكين ...وتوثيق بالصورة لمشاهد تنفيذ حكم اإلعدام
بالمخالفين للشريعة االسالمية ،واإلنجازات الميدانية ،وكذلك حضور بعض
المجنّدين الجدد حول العالم».

تركيا

حذر معهد صندوق جيرمان مارشال من تنامي مشاعر العداء للمهاجرين
في تركيا ،إذ كشف تصاعد أعداد المهاجرين عن «قضية كانت خفية لوقت
قريب :تعصب المواطنين االتراك ض ّد المهاجرين ...توجه يعززه خطاب
السياسيين واالجهزة االعالمية ».وحث صناع القرار على ضرورة التصدّي
لتلك الظاهرة واتخاذ التدابير الكفيلة باحتوائها.

والقلق من نواياها المبيّتة بانها تسعى إلسقاط الدولة السورية بتوظيفها «داعش»
اداة وذريعة لتنفيذ غارات جوية على أراضيها .وما تعيين اوباما لجنرال الحرب في
افغانستان ،جون آالن ،للتنسيق بين القوات الخاصة واإلرهابيين والغارات الجوية
اال دليل آخر على انّ االستراتيجية تقتضي استهداف سورية ،تحت ذريعة مالحقة
«داعش» ،ولبنان ربما الذي ير ّوج لعمليات اغتياالت ستجري على أراضيه.
في هذا الصدد ،يشير بعض المراقبين في العاصمة األميركية الى توقيت إعالن
االستراتيجية 11 ،أيلول ،ال سيما ان «الصدف» التاريخية نادرا ًما اثبتت انها حقيقة
صدفة .أوجه التشابه ليست من باب الترف الفكري ،ال سيما ان  11ايلول  2001ال
تزال تحوم حوله الشبهات بأنه منصة انطالق أسفرت عن تكريس استفراد اميركا
بالعالم ود ّمرت واحتلت دوال ً عربية عدة ،من العراق الى ليبيا واليمن والصومال،
ال��ى الحروب األخ��رى المناطة بالكيان الصهيوني ،ال��ى االغتياالت بطائرات
الدرونز ...الخ .الحادي عشر من ايلول اضحى إعالنا بالعدوان المفتوح غير مقيّد
بفترة زمنية.
شبكة «فوكس نيوز» اليمينية اظهرت ارتياحا ً مشروطا ً باستراتيجية أوباما
استخدام سالح الجو االميركي بكثافة «مدعوم بقوات برية موالية »،بيد انها حذرته
من نتائج استطالعاتها للرأي التي تشير الى اعتقاد الغالبية من الشعب االميركي،
نحو الثلثين ،بأنّ نجاح االستراتيجية ينطوي على نشر قوات أميركية برية لتحقيق
هدف إلحاق الهزيمة بـ»داعش» مع استمرار القصف الجوي المكثف.
تنبغي اإلش��ارة في هذا السياق الى ما أضحى ممارسة ثابتة في االغتياالت
وثقتها وسائل اإلعالم االميركية ،اذ يصغي الرئيس اوباما صباح ك ّل يوم ثالثاء الى
تقارير رؤساء اجهزة االستخبارات يستعرضون معه الئحة «االغتياالت» المرشحة
للمصادقة عليها وتنفيذها على الفور .من غير المستبعد ان تشمل تلك اإلجراءات
سورية في ظ ّل «االستراتيجية» الجديدة.
يخص االسلحة الليبية
يحضرنا في هذه المناسبة ما سبقت اإلشارة اليه في ما
ّ
المتجهة الى سورية .اذ اكدت شبكة (سي ان ان) للتلفزة العام الماضي ،نقالً
عن لسان ممثلين في الكونغرس ،ان حادثة البعثة الديبلوماسية االميركية في
بنغازي 11 ،ايلول  ،2012التي اسفرت عن مصرع السفير االميركي كريستوفر
ستيفنز وعدد من ضباط االستخبارات االميركية ،كانت «عملية اعداد سرية لنقل
صواريخ مضادة للطائرات متطورة من ليبيا ،عبر تركيا ،وتسليمها للمجموعات
السورية المسلحة ».واضافت الشبكة انّ موظفي السفارة االميركية ،في طرابلس
وبنغازي ،تع ّرضوا لسلسة اختبارات ألجهزة كشف الكذب وتلقوا تعليمات صارمة
بعدم البوح بأي من تلك المعلومات.
اوباما يراهن على استغالل الحملة الجديدة لمكافحة إرهاب «داعش» ليشيع
االنطباع بإعادة تسلّم زمام المبادرة السياسية خارجيا ً وداخليا ً بعد اتهامات
قاسية له بغياب القدرة القيادية الضرورية لحماية المصالح الكونية االميركية،
ويدرك انّ االسابيع القليلة المقبلة قد تكون االكثر حراجة قبل االنتخابات النصفية
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من تركة للتاريخ ومن وزن مهدّد لحزبه الديمقراطي.

