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الغارات الأميركية في �سورية:
تن�سيق ،موافقة ،خرق لل�سيادة �أم ماذا؟
} حميدي العبدالله
مفردات كثيرة ج��رى ت��رداده��ا في األي��ام القليلة الماضية تعليقا ً على الغارات
األميركية التي استهدفت مواقع لـ»داعش» في الرقة ومواقع للنصرة في ريف إدلب.
هل هذه الغارات ت ّمت بموافقة سورية ،أو بالتنسيق معها ،أو بأخد اذنها ،أم أنها
انتهاك للسيادة السورية؟
بيان الخارجية السورية كان واضحاً ،أنّ الواليات المتحدة أبلغت سورية بشكل
مباشر عبر مبعوث سورية الدائم لدى األم��م المتحدة ،وبشكل غير مباشر عبر
الرسالة التي تلقاها وزير الخارجية السوري من نظيره األميركي بواسطة وزير
الخارجية العراقية ،وأفضل تلخيص لحقيقة ما جرى على هذا الصعيد ما جاء على
لسان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الذي قال حرفياً« :سورية لم تطلب
مسبق بها» .وعلى ضوء ما جرى عمليا ً وفي
الغارات الجوية ،لكنها كانت على عل ٍم
ٍ
ضوء بيان الخارجية السورية وتصريحات بان كي مون يمكن تسجيل المالحظات
التالية:
المالحظة األول��ى ،أنّ نوعا ً من التنسيق ت� ّم التوصل إليه عبر إب�لاغ الحكومة
السورية بتوقيت الغارات الجوية ،وهذا اإلبالغ ال يرقى إلى مستوى اإلذن ،ألنّ
اإلذن يتطلب إعطاء موافقة سورية مسبقة ،وعلى الرغم من أنّ هذه الموافقة ممكنة
ألنه من غير المنطقي أن ترفض الدولة السورية أي مساهمة لضرب تنظيم يشكل
أي
تهديدا ً ألمنها وأم��ن مواطنيها ,وم��ن مصلحة سورية أن توافق وليس لديها ّ
أسباب الشتراط الموافقة بطلب ال تستطيع تلبيته الواليات المتحدة نظرا ً آلثاره
السلبية على حلفائها وعلى معارضي سياسة اإلدارة األميركية في سورية داخل
الكونغرس ،وهو طلب التنسيق العلني والمكشوف ،فإنه يمكن القول إنّ التنسيق
قد حصل بطريقة غير مباشرة ،ألنّ الواليات المتحدة وحلفاءها غير قادرين على
ش ّن غارات جوية في منطقة ينشط فيها الطيران السوري من دون إعالم الحكومة
السورية بذلك بشكل مسبق ،وهذا ما حصل ،وأنّ ما جرى رغم أنه ال يرقى إلى
س نوعا ً من أنواع
مستوى اإلذن ،إال أنه حصل على موافقة الدولة السورية ،وع َك َ
اإلذن ،إضاف ًة إلى شكل من أشكال التعاون والتنسيق في مواجهة عدو مشترك.
المالحظة الثانية ،الغارات هي خرق للسيادة السورية ألنها لم تت ّم بنا ًء على طلب
الحكومة السورية ،أسو ًة بما فعله العراق ،ولكن هذا الخرق ال يتطلب الر ّد عليه بأبعد
مما صدر رسميا ً عن الدولة السورية ،طالما أنه اقتصر على توجيه ضربات لعدو
الدولة والشعب السوري األكثر خطورة وفعالية ،أي تنظيمي «داعش» و»النصرة».
المالحظة الثالثة ،ه��ذا ال�ت�ع��اون والتنسيق غير المباشر تنطبق عليه مقولة
ماوتسي تونغ الزعيم الصيني التاريخي ،عندما اضطر إلى تجميد صراعه مع
الكيومنتانغ لمواجهة االحتالل الياباني لبعض األراض��ي الصينية ،حين وصف
تحالف الضرورة بين الحزب الشيوعي وبين الكيومنتانغ ،بأنه تحالف قائم على
قاعدة «السير منفردين والضرب بشكل مشترك».
المالحظة الرابعة ،حتى اآلن ف��إنّ الغارات األميركية وال��دول الحليفة لها التي
شاركت في هذه الغارات هي في مصلحة السوريين ،فهذه الدول تقوم بترويض
الوحش الذي قدمت له كل أسباب القوة ،وهي تك ّفر عن أعمالها السابقة.
المالحظة الخامسة ،يتخ ّوف الكثير من السوريين من احتمال استغالل ضرب
«داع ��ش» و»ال�ن�ص��رة» لتوجيه ض��رب��ات للجيش ال �س��وري ،ال سيما أنّ دوالً مثل
السعودية وقطر تشارك في الغارات الجوية ،ولكن دون ذلك الكثير من الحسابات،
أوالً ،اإلدارة األميركية شرعت ضرب «داعش» ولم تشرع ضرب الجيش السوري
مباشر ًة عبر طيرانها ،وثانياً ،موقف حلفاء سورية اإلقليميين (إيران) والدوليين
(روسيا) حازما ً من هذه المسألة ،وثالثاً ،العوامل التي منعت واشنطن من استغالل
الكيماوي عام  2013لش ّن عدوان على سورية ،ال تزال قائمة ،بل إنها قائمة بقوة
أكبر مما كانت عليه في السابق.

هكذا يت�ص ّرف القادة
في محطات ومواقف تستدعي الشجاعة والبسالة يحسب القادة بهذه المعايير ،ويسجل
المضي بقرار
لهم مستوى ثباتهم وقدرتهم على التماسك في وجه التحديات ،وجرأتهم في
ّ
المواجهة ،وفي المحطات التي تستدعي الحكمة والعقل والمناورة والذكاء يصير من
كانوا شجعانا ً إذا إفتقدوا هذه الميزات متهورين و مراهقين وغير جديرين بصفة القادة
التاريخيّين.
كم حاولت الديبلوماسية والسياسة النيل من موقف روسيا مع سورية قبيل مرحلة الفيتو
األول والثاني ،وبعدها مراحل زيارات بندر بن سلطان وحمد بن خليفة إلى موسكو واإلغراءات
التي عرضت على مائدة التفاوض ،والحقا ً في زمن األزمة األوكرانية ،وثبتت روسيا ،وكم
حسب للرئيس بوتين في ميزان الشجاعة موقفه أثناء حشد األساطيل في وجه سورية ،لكن
بذات القياس يحسب له وللرئيس السوري بشار األسد بميزان الحكمة ،تصنيعهما للمخرج
الكيماوي لصياغة تسوية تعيد األساطيل ،بذات درجة الحزم والحسم التي أبدياها في لحظة
انتظار الصلية األولى من الصواريخ.
كم حاولت ذات أجهزة المخابرات واإلعالم ،وضع مواقف إيران من روسيا وسورية تحت
مجهر التشكيك ،بعد ظهور «داع��ش» في العراق ،وكثر الحديث عن صفقة مثلثة أميركية
تنحي رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ،والقياس
سعودية إيرانية ،ت ّم بموجبها ّ
على ذلك بتدحرج تنازالت إيرانية سيذهب معها أكثر من المالكي ،وكيف بدت إيران على
لسان قائدها السيد علي الخامنئي في رفض الطلب األميركي لالنضمام إلى حلف الحرب
على «داعش» ،تضامنا ً مع سورية ،وكذلك في إصرارها على أخذ موافقة سورية قبل أيّ عمل
عسكري في نطاقها السيادي.
ظهر الرئيس بشار األسد كبطل أسطوري لصمود سورية طوال أربع سنوات ،لم تجتمع
فيها على دولة منذ بدء التاريخ ما اجتمع عليه وعلى سورية من أعداء ،حتى قال الرئيس
الروسي فالديمير بوتين« :لو قيّض لنا في أوكرانيا حليف كاألسد لغيّرنا موازين أوروبا».
في مواجهة مشاريع الحرب األميركية غير المباشرة ،كانت الشجاعة والثبات يكفيان ،لكن
في مواجهة خطر التدخل األميركي المباشر تحتاج سورية إلى قائد يتقن الشجاعة والحكمة
معاً ،قائد يعرف حاالت التدخل الممكنة وكيفية تفاديها ال االنزالق نحوها.
تتحدّد ثالث حاالت للتدخل األميركي المباشر وترغب اإلدارة األميركية بتوافرها ،حالة
الحصول على قرار من مجلس األمن وقد ثبت أنها استحالة في ظل الفيتو الروسي ،وحالة
أسلحة الدمار السامل كالسالح الكيميائي ،فكان القائد بشار األسد حاضرا ً بحكمته وشجاعته
معاً ،وبقيت حالة التذ ّرع بالحرب على اإلرهاب فكان الموقف المتد ّرج من التحذير من خطر
عدم التنسيق ،واعتبار تخطيه عدوانا ً على السيادة ،من دون التو ّرط في حرب تطيح ك ّل ما
أنجز من تراكم لتسليم العالم بصحة الرؤيا السورية ،والوصفة التي قدّمها الرئيس األسد
وعنوانها جبهة عالمية للحرب على اإلرهاب.
ما ت ّم في الغارات يوم أمس ليس حالة تصلح للقياس ،فتبدو سورية مستعدّة لتطبيق
مبادئ اعتبار عدم التنسيق عدواناً ،لكنها تق ّرر حسب ك ّل حالة بحالة كيفية التعامل مع
العدوان بالتصدي ،أم بتسجيل الموقف القانوني والسياسي والذهاب إلى مجلس األمن
الدولي ،كما تحتفظ سورية بحقها في تقدير ما تعنيه كلمة تنسيق حالة بحالة ،بين أن يكون
التنسيق إخطارا ً عبر سفيرها في األمم المتحدة ،وبين أن يصير اشتراط الموافقة المسبقة أو
أن يتح ّول إلى شرط عنوانه تحديد خارطة طريق طويلة المدى للتعاون.
قائد مثل الرئيس بشار األسد يستحق أن يُقال فيه جامع المجد من طرفيه ،حكمة وشجاعة
وأن يسجل له التاريخ هذه الميزات االستثنائية.

«توب نيوز»

هكذا ر�ضخت وا�شنطن و�أنقرة
 كثيرون قالوا أمس أين رضوخ واشنطن للتنسيق مع سورية وأين ربحت سورية؟ نسأل هل لسورية مصلحة في السماح بلعبة تح ّول الحرب من عنوان أميركا و»داعش»إلى عنوان تصادم سوري ـ أميركي؟
 هل يجوز أن نشكك لنضع الضغوط على سورية فتنزلق إلى مخاطرة تجعلها في دائرةالمزيد من الخطر؟
 تفاهم سورية وإيران وروسيا يقوم على رسم خط أحمر هو إقدام واشنطن على استهدافموقع للجيش السوري.
 تفاهَ م الحلفاء إذا ت ّمت الغارات من دون تنسيق ستكتفي سورية باعتباره عدوانا ً وتتوجهبشكوى إلى مجلس األمن ،وحين يقع أول حادث تصادم ستجد حلفاءها معها.
 حمل العراق إلى دمشق وواشنطن وطهران معلومات خطيرة عن حشود باآلالف فيتركيا لـ«داعش» ،بينهم قادة كبار ،وعن مصنع للسالح الكيميائي في الرقة ومواد خام تصله
تباعا ً وخالل شهر يصبح المصنع جاهزا ً لإلنتاج.
 اشترطت سورية دخول أنقرة بوقف المال والرجال والسالح وإبالغها عبر سفيرها فينيويورك مواعيد الغارات األميركية وخط سيرها.
 رضخت واشنطن ورضخت أنقرة وتو ّلى العرب أكاذيب المشاركة. -سورية قوية ال تخافوا.

التعليق السياسي

الحلف الدولي للحرب على «داع�ش»
وميالد النظام العالمي الجديد
} عبد الفتاح نعوم ـ المغرب
أم��ام الحلف ال��دول��ي (األطلسي/العربي)
للحرب على «داع��ش» خ��ي��اران ،أحالهما م ّر،
حرب على «داعش» مع سورية وحلفها ،أو حرب
مع «داع��ش» على سورية وحلفها .والنتيجة
ستكون إع��ادة تشكيل النظام الدولي بقيادة
آسيوية ،فمفاعيل تشكيل هذا النظام الجديد
وص��ل��ت إل��ى نهايتها ،وارت��ط��ام التناقضات
الكفيلة باإلفصاح عنه وصلت إلى جدار صلب،
صح التعبير -هو «داعش».
وهذا الجدار  -إن
ّ
هذان الخياران ناجمان عن التبدّالت العظيمة
في ميزان القوى الدولي ،فالعشرية األولى من
القرن الواحد والعشرين شهدت ذروة الصعود
األميركي ،وانتهت ببدء االنكفاء واألف��ول .فمن
مشروع القرن األميركي الجديد الذي رعاه ونفذ
خطواته المحافظون الجدد ،إلى الفشل الذي
عضدته نتائج حرب  2006بين «إسرائيل»
والمقاومة في لبنان ،ونتائج حرب غزة 2008
ـ  ،2009ومن التراجع ال��ذي نقرأه في وثيقة
«مجموعة دراسة العراق» لسنة  ،2006وتقرير
األمن القومي األميركي لسنة  ،2010إلى الرغبة
الجامحة في العودة إلى مربع القوة والنفوذ،
وهي الرغبة التي وصلت إلى مداها مع محاولة
استثمار تقلّبات وتع ّرجات المزاج الشعبي
أججتها بشكل أو بآخر سياقات
العربي ،والتي ّ
«الربيع العربي».
ستحاول ال��والي��ات المتحدة اللعب على
مختلف العناصر المتبقية في يدها ،إلع��ادة
ترتيب مواقعها ومواقع حلفائها في الشرق
األوسط .وكان طموح القوى الصاعدة في آسيا
وحلفاؤهم في الشرق األوسط عقبة أمام ذلك.
فكان «الربيع العربي» فرصة لالنقضاض
على الوضع ،وكسر الصعود الروسي الصيني
المترافق والمتناغم مع التمدّد اإليراني السوري،
وكان مآل شعارات الحرية والديمقراطية التي
«الجمعات»،
خرجت من المساجد في ظاهرة
ُ
ك��ان مآلها إل��ى اقتتال عنوانه طائفي ديني
وع��رق��ي أح��ي��ان��اً ،ومضمونه جيوبوليتيكي،
ّ
والضخ الذي أعلنته
فلم يعد خافيا ً أنّ الدعم
بوضوح دول بعينها لحركات بعينها كان من
أجل ك ّل شيء إال أن يكون من أجل الديمقراطية
والحرية!
النتيجة الفريدة التي ترتبت على ك ّل ذلك،
ظهور تنظيم «داع��ش» ،التنظيم الذي ساهمت
عدة خيوط في نسج ثوبه .فالعقائد واآلراء
الفقهية الموغلة في القدم ،إلى جانب التحريض
الطائفي الذي قاده الشيوخ المتشددون ،إلى
جانب التسهيل الللوجستي وال��دع��م المالي
والعسكري ،وفوق ك ّل هذا استعداد «الناتو»
وحلفائه إلى التغاضي عن أي عامل يمكن أن
يسهّل إسقاط سورية .كلها عوامل أسهمت في
ميالد «داع���ش» ،فالسياق هو المسؤول عن
ذلك ،والقوى المذكورة هي المسؤولة عن ذلك

السياق ،والهدف كان وال يزال واضحاً ،صراع
في الجيوبوليتيك يستثمر ك ّل شيء يجده في
طريقه.
اآلن تبدّل ميزان الربح والخسارة ،سورية لم
يعد لديها ما تخسره ،حزب الله متم ّرس بما فيه
الكفاية لحرب «داعش» وغيرها ،إيران في موقع
يم ِّك ُنها من دعم حليفيها للقضاء على «داعش»،
ب��ل وب��دع��وة واح���دة م��ن السيد الخامنئي أو
من السيد حسن نصر الله يمكن حشد مئات
اآلالف لقتال «داعش» ،فضالً عن القوة العقدية
والقدرة التسليحية واألسلوب القتالي المتميّز
الذي يمتلكه هؤالء.
لكن أي حشد يقوم به هذا الحلف على غرار
معركتي القصير ويبرود لقتال «داع��ش» ،هو
حشد قد ي��ؤدي إل��ى نتائج عكسية ،فالحرب
ستكون حرب استنزاف للطرفين ،ولن تتوانى
الواليات المتحدة وحلفها عن دعم «داع��ش»
الستنزاف الطرف اآلخ��ر أكثر ،ولتعميق هوة
التسعير الطائفي والمذهبي ال���ذي أرسته
سياساتها وسياسات حلفائها في المنطقة منذ
عقود ،لكن بالقدر الذي يرتب نتيجة إضعافهما
معاً .وسواء قضى حلف سورية على «داعش»
وخ��رج منهكاً ،أو أضعفها وأبعدها عن شرق
س��وري��ة ،ستكون ال��والي��ات المتحدة وحلفها
مستفيدين أكثر ،ولذلك ال تريد سورية وحلفاؤها
خوض حرب من ذلك النوع.
فلنفترض اآلن أنّ «داع�����ش» ت��م�� ّك��ن من
القضاء على الدولتين العراقية والسورية،
وأنّ مشروعه أغ��رى الكثير من حاملي الفكر
المتطرف كي ينض ّموا إليه ،فماذا سيكون أمام
األطلسي وحلفائه فعله سوى القبول بحرب
كونية على «داع���ش» ،بحيث تكون شبيهة
بالحلف الذي عقدته الواليات المتحدة وأوروبا
الغربية من جهة واالتحاد السوفياتي من جهة
ثانية لمواجهة خطر النازية المشترك؟ أليس
مشروع «داعش» -إن تغ َّول -شبيها ً بمشروع
النازية؟ ث ّم ما الذي سيخيف «داعش» ومقاتليه
من اإلقدام على حرب من تلك النوع؟ أال يعرفون
مسبقا ً بإمكانية وقوعها إذا تغ ّولوا؟ أال يسعون
لها؟ ثم إنّ أيّ حرب تقودها الواليات المتحدة
على «داعش» ستمنح هذا التنظيم بريقا ً يجعله
قطبا ً جديداً ،ولع ّل الكثيرين م ّمن أدان��وا هذا
التنظيم وممارساته سيصبحون من المؤيدين
له في حربه ض ّد «الناتو».
ستكون القوى الدولية واإلقليمية مجبرة على
حرب من ذلك النوع ،لكن الفارق أنّ األطلسي
وحلفاءه سيكونون في مقدمة الحرب ،عكس
ال��ح��رب م��ع ال��ن��ازي��ة ،ستكون ح��رب��ا ً ضروسا ً
تخرج منها الواليات المتحدة وحلفها أضعف
مما هم عليه اآلن ،وسيكون ذلك بداية لتشكل
نظام دول��ي جديد دف��ة ريادته في يد روسيا
وإيران .فال شك أنّ األطلسي يضع في حسبانه
ك ّل السيناريوات الممكنة وهذا األسوأ بينها .لكن
هو يطمح اآلن إلى حرب على «داعش» ال تسمح

«اتفاق �أو�سلو»
في مواقف راف�ضيه
} رامز مصطفى
لها بالتمدّد األكبر ،وال تقضي عليها تماماً ،لكن
أن يتحقق الغرض منها ممثالً في جلب مكاسب
أكثر من سورية وحلفها .طبعا ً ك ّل طرف في كال
الحلفين ينظر إلى المسألة من زاوية تختلف عن
اآلخر ،لكن أيّ طرف يدرك أنّ الوقت داهم ،وزمن
التسويات أصبح وشيكاً.
إنّ ك��ل م��ا يُ��ق��ال ع��ن ال��ح��رب على «داع��ش»
يعكس االرتباك الشديد الذي وقعت فيه الواليات
المتحدة وحلفها ،وبالمقابل ارتياحا ً شديدا ً
لدى الحلف اآلخر ،فقد منحته تجربة السنوات
الماضية إمكانية التأقلم مع جميع األخطار،
فال حرب «داعش» تخيف سورية وحزب الله،
وال الحصار يخيف إيران وروسيا ،وال الحرب
اإلقليمية أو العالمية تخيفهم مجتمعين .في
حين يصيب الهلع والذعر الحلف اآلخ��ر بدءا ً
من األردن والسعودية وتركيا وانتهاء بأوروبا
والواليات المتحدة .وبالتالي فعليهم إما ترك
العنتريات وقبول التنازالت المؤلمة ،أو التقدم
نحو االنتحار والرهان على «داع��ش» من أجل
الضغط على حلف لم يعد يفيد الضغط عليه،
وهم يعلمون جيدا ً أنّ «داعش» كما هو تنظيم
«القاعدة» يقبلون الدعم األميركي السخي على
أن ال يتخلوا عن الحلم بـ»بسط سلطة الخالفة
على واشنطن» .ال سيما أن��ه حتى الساعة ال
يمكن تكذيب دالئل الدعم والتغاضي األطلسي
عن ك ّل ما يق ّوي «داعش» ،وهي دالئل كثيرة منها
تدفق ال��دوالر وثبوت قيمه ،وتسهيل التجارة
السوداء في السالح والنفط واألدوية والتغذية
مع عدد من األطراف اإلقليمية والدولية ،وتمكين
«داع��ش» من أعلى صبيب انترنت يمكنها من
رفع أجود وأطول المواد الفيلمية ،زيادة على
شيوع أنواع من التجارة الدنيئة كاإلتجار في
األعضاء البشرية والوساطات في الخطف.
أم���ن «إس���رائ���ي���ل» وق��ض��اي��ا ال��ط��اق��ة هي
الموضوعات األه ّم في التسوية القادمة ،وهي
البوصلة التي تش ّد األميركي وحلفه .لذلك حالما
تنجز التسويات بهذا الخصوص ستتداعى ك ّل
الملفات األخ��رى ،ويصبح الحديث عن حرب
شاملة موسعة بين ك�� ّل األح�لاف والتكتالت
اإلقليمية والدولية من جهة وبين «داعش» من
جهة ثانية ،سيصبح حديثا ً عن شيء ممكن
التحقق .لكن أمام ك ّل هذا سيكون على األميركي
خ��وض ال��ح��رب ف��ي المقدمة و َت��حَ �� ُّم��ل القسم
األكبر من النتائج .فال يُعقل أنّ سورية وحلفها
سيتح ّملون المزيد من النتائج في حرب على
نسق رعته الواليات المتحدة وحلفاؤها منذ ما
ٍ
يقرب من األربعة عقود ،هنا ستجد الواليات
المتحدة نفسها مجبرة على التسليم بوالدة
شرعية لنظام دول��ي جديد قلبه وقيادته في
آسيا ،وإذا كان الحلف األورو  -أميركي قد قاد
العالم بمنطق الدفاع عن الديمقراطية ،فلن
ينقاد العالم وفق موازين القوى الجديدة والتي
هي قيد التشكل ،لن ينقاد إال بمنطق سيادة
الدول وسيادة القانون الدولي.

�أميركا تق ّلع �شوكها بيدها
} جمال الكندي
فجأة ومن دون مقدمات نسمع هذه العبارة
تتردّد على مسامعنا هذه األيام من قبل الغرب
ودول المنطقة («داع���ش» تنظيم ي��ه��دّد أمن
العالم العربي والغربي وعلى السلم األهلي
في المنطقة) وأن ممارساته الالإنسانية ترجع
العالم الى زمن غياب القانون وحكم الغاب.
ولكن الغريب هو التوقيت لماذا اآلن «داعش»
اصبح خطرا ً واجتمعت األمم المتحدة وتب ّنت
قرارا ً ملزمأ ً تحت الفصل السابع ضدّه وض ّد من
يم ّوله« ،داع��ش» موجود في سورية منذ أكثر
من سنتين وفي العراق منذ سقوط نظام صدام
حسين ،لماذا اآلن انقلبت الدنيا على «داعش»؟
وهو في األصل صناعة غربية وتمويل خليجي
خالص ،وه��ذا أمر معروف ،فأغلب المقاتلين
م��ن منطقة الخليج وس��وري��ة وال��ع��راق ،وهو
كانت تحت سمع ونظر المخابرات الغربية ،فما
يوحد أعداء خط المقاومة في
الذي حصل لكي
ّ
المنظفة ض ّد مك ّونهم وفزاعتهم «داعش».
ال��ج��واب بسيط وال يحتاج منا إال قليل
من ال��ذاك��رة ،والتي س��وف تسعفنا لفهم لغز
«داعش» ،فهو فزاعة وورقة ضغط بأيدي قوى
معروفة في المنطقة ،تستغله ض ّد خصومها
كلما دعت الحاجة وبرضى المح ّرك األميركي.
الك ّل يذكر ما فعلته اميركا في القرن الماضي
بتحالفها م��ع الشيطان حسب زعمها لكسر
ش��وك��ة االت��ح��اد السوفياتي ال��س��اب��ق ،وذل��ك
بخلق تنظيم اسمه «القاعدة» يقارع الروس في
مناطق نفوذهم ،فكانت استراتيجية اميركا هي
النوم مع الشيطان (القاعدة) من اجل الحصول
على مكاسب سياسية واقتصادية في المنطقة،
لذلك كانت «ال��ق��اع��دة» مرحبا ً بها وتوصف
بأنها حركة جهادية وتم ّول من الغرب والعرب
وال��غ��اي��ة إض��ع��اف االت��ح��اد السوفياتي في
مناطق نفوذه ،وحينما تحقق ال ُمراد أنقلب لقب
«المجاهدين» الى إرهابيين بنظر اميركا ،وكان
ال ب ّد من محاربتهم ألنهم اإلرهاب بعينه ،وطبعا ً
تبعهم في ذلك أذيال اميركا في المنطقة.
النموذج الثاني وهم قراصنة الصومال كنا
نسمع عنهم وكانوا أداة رعب للمالحة البحرية،
وحينما انتهى دورهم لم نجدهم في الخريطة،
تبخروا بعد ان ت ّمت االستفادة منهم سياسيا ً
ّ
واقتصاديا ً من قبل من أوجدهم.
وهذا «داعش» اليوم يشغل الدنيا بجرائمه،
وه��و ف��ي األص���ل ك��ان م��وج��ودا ً ويلعب دورا ً
م��رس��وم��ا ً ل��ه م��ن قبل صانعيه ،ف��ي الساحة
العراقية والسورية ،وجرائمه كانت حاضرة
ولكن ال أح��د من دع��اة الديمقراطية يهتم لما
يفعل ما دام يمشي بحسب البوصلة األميركية
في المنطقة.
ففي العراق لم يظهر بهذه القوة إال بعد قرب
حصول المالكي على والي��ة برلمانية ثالثة،
وهذا بح ّد ذاته يثير تساؤالت عن س ّر التوقيت،
ل��م��اذا ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ب��ال��ذات؟ وف��ي سورية
«داعش» موجود بدعم من دول الجوار السوري
قبل االنقالب األخير عليه لحساب تنظيمات
مسلّحة اخرى توصف بـ«المعتدلة» ،فدورها
في سورية دور تخريبي وهدم للسلم األهلي.

فما الذي تغيّر في المشهد السياسي العام لكي
يحارب «داعش» اليوم؟
ال���ذي ت��غ��يّ��ر ه��و ال��خ��وف ع��ل��ى المصالح
األمريكية ف��ي المنطقة ،ف��ـ»داع��ش» تجاوز
الخطوط الحمراء التي رسمت له ،ففي العراق
س��م��ح ل���ـ«داع���ش» ان ي��دخ��ل جميع األم��اك��ن
ُ
ويفعل ما تشاء إال مكان واحد كان مقدسا ً لدى
األم��ي��رك��ان ،وه��و أرب��ي��ل (ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق)
قدس األقداس بالنسبة لهم ،فعلى مدار شهرين
من إجرام «داعش» في العراق لم تفعل القوى
الغربية وعلى راسها اميركا أيّ شي سوى
الكالم والوعود ،وعندما اقترب «داعش» ودخل
غرفة النوم الخاصة بأميركا في البيت العراقي
والتي فيها أسرارها ومصالحها التجارية ،أرعد
وزمجر المارد األميركي ض ّد «داع��ش» وقامت
على الفور الطائرات األميركية بقصف «داعش»،
وبدأت وسائل اإلعالم التي كانت تصف عناصر
«داع��ش» بحماة الحرية الثائرين ض ّد الظلم
وال��ف��س��اد ،ليتغيّر ذل��ك وف��ق األم��ر األميركي
وينقلب المزاج العام ويصبح «داعش» أخطر
م��ن تنظيم ال��ق��اع��دة ،وال ب�� ّد م��ن إي��ج��اد حلف
لمحاربته والقضاء عليه.

التحالف �ضدّ
«داع�ش»
في �سورية والعراق
له �أهداف معلنة
و�أخرى خفية
والغرب لي�س جاداً
في محاربة
الإرهاب
انّ ال��ت��ح��ال��ف ض��� ّد «داع����ش» ف��ي س��وري��ة
وال��ع��راق ل��ه أه���داف معلنة وأخ���رى خفية،
والغرب ليس جادا ً في محاربة «داع��ش» ،ألنّ
الدعم المالي والبشري ل��ـ»داع��ش» معروف
المصدر ،وال يوجد قرار حاسم لوقفه ومحاسبة
هذا المصدر .ولكن سوف يق ّل هذا الدعم بسبب
تخ ّوف الغرب من هذا الكيان اإلرهابي الذي لم
صنع ُه السيطرة عليه ،وخاصة
يستطع مَن َ
بعد عملية ذب��ح الصحافيين األميركيين،
والتي كانت ضربة قاسية ألميركا ،وأعتقد أنّ
«داع��ش» ما زال فزاعة بيد أميركا ،وهي وانْ
اعلنت عن تحالف دول��ي وهو ليس دوليا ً بل
هو حلف اميركي جديد في المنطقة لمحاربة
كيان هم صنعوه ،ففي ال��ع��راق يُ��راد من هذا
الحلف احتواء «داعش» ،وليس القضاء عليه،
فـ»داعش» ما زال ورقة سياسية بيد األميركان
للضغط ض ّد حلفاء إيران في العراق والمنطقة،
فكلما كان التنازل منهم ،كانت الضربات قوية
على «داعش» والعكس صحيح.
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وفي سورية هو استنزاف للجرح السوري،
فأميركا ال تريد ان تقضي على «داع��ش» وال
تريد مساعدة الجيش السوري ،هذا ما اوضحه
اوباما في بيان استراتيجية الواليات المتحدة
الجديدة ض ّد «داعش» ،حيث ان أولويات العمل
في سورية هي تقوية ما أسماه «المعارضة
المسلحة المعتدلة» ،والتي قال عنها اوباما
نفسه انها ال تقدر على فعل شيء في سورية
إزاء قوة الجيش السوري من جهة ،وطغيان
ال��ح��رك��ات اإلره��اب��ي��ة التكفيرية م��ن «جبهة
النصرة» وغيرها على م��ا يُس ّمى تشكيالت
المعارضة ،فنجد هنا انّ السياسة األميركية
تجاه سورية في ضياع وغير معروفة المعالم،
وهذا ببساطة بسبب العناد والصلف األميركي
وعدم االعتراف بقوة النظام والجيش السوري،
وانّ األعوام األربعة لم تؤثر في المشهد السوري،
وان القيادة والشعب والجيش زادت لحمتهم
اكثر من السابق ،وهذا ما يحاول الروس إفهامه
لألميركان.
ه��ذا التحالف ض�� ّد «داع����ش» ف��ي ال��ع��راق
سينجح بسواعد الجيش العراقي وبالتفاف
الشعب العراقي بكافة طوائفه حول الجيش
العراقي وحكومته الجديدة .اما في سورية فال
ب ّد ان يكون هنالك تنسيق مع القيادة السورية
وهذا اآلن مرفوض من قبل القوى التي أنشأت
«داعش» وغيرها ،فال ُمراد من األزمة السورية
ه��و إس��ق��اط ال��ن��ظ��ام ،و»داع����ش» وغ��ي��ره من
الحركات المسلحة أدوات لهذا الغرض.
الغرب في ورط��ة ،فهو من كبّر ه��ذا المارد
الداعشي الذي خرج من (كاتالوج) التعليمات
التي رسمت له في سورية والعراق ،لذا كان ال
ب ّد من إيجاد تحالف يقلّم أظافر هذا التنظيم.
هذا الحلف الجديد لن يكتب له النجاح بسبب
استبعاد دول بعينها منه ،فيما هي المعنية
ب��م��ح��ارب��ة «داع����ش» اك��ث��ر م��ن غ��ي��ره��ا ،وف��ي
المقابل هناك في الحلف دول م ّولت ود ّربت هذا
اإلرهاب.
إن الجيش السوري قادر على دحر «داعش»
وغيرها بشرط وقف اإلم��داد البشري والمالي
لها وال ي��ق��در ال��غ��رب القضاء على «داع��ش»
في العراق وهو يتنفس في سورية فهذه هي
المعادلة الصعبة لدى امريكا والمعضلة التي
أوجدتها سياسة امريكا في المنطقة  ،فسورية
لن ترضى بتدخل العسكري اال بعد التوافق مها
وهذا امر معلن لدى الحكومة السورية والقادم
من اإليام سوف يظهر لنا مدى تعاون الغرب مع
سورية لقضاء على «داعش»  ،وما هي األثمان
السياسية المطلوبة وهل سوف يقبل بها النظام
السوري  ،ونالحظ ان بعد القرار األخير لمجلس
األمن زادت الضربات الجوية السورية لمقرات
«داع��ش» في الرقة ودير الزور الن هنالك قرار
اممي بمحاربة «داعش» وهذا ما كانت تنتظره
سورية غطاء شرعي من قبل مجلس األم��ن،
وهو قرار مرحب به من القيادة السورية ولو
كان متأخرا ً كثيراً .فأمريكا والغرب اليوم بهذا
القرار تقلع شوكها بيدها بعد ما جرحها وألمها
والقادم من األيام سيظهر مدى قوة وفاعلية هذا
التحالف بغياب قوى مؤثر فيه  ،مثل سورية
وإيران وروسيا.

عقدان من الزمن قد م ّرا على اتفاق أوسلو ،وأصيب
أصحابه من الفلسطينيين بخيبات أم��ل من إمكانية
تطبيقه .وه��م ال��ذي��ن اع�ت��رف��وا ف��ي أك�ث��ر م��ن مناسبة
ومكان أنّ «اتفاق أوسلو» قد انتهى بفعل السياسات
التي اعتمدتها حكومات الكيان المدعومة من اإلدارات
األميركية بجناحيها الديمقراطي والجمهوري ،في
ع��دم تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته
الوطنية على أرض��ه فلسطين .وم��ن دون الخوض
كثيرا ً ف��ي استعراض ه��ذه المواقف المعبّرة ع��ن أنّ
«اتفاق أوسلو» لم ُيبق للفلسطينيين إالّ فتاتا ً لسلطة
ه�ش��ة محكومة لمعايير ناظمها التنسيق األمني،
والتي تح ّولت مع الوقت ومرور الزمن إلى أساسيات
ّ
بغض النظر عن تعثر وانسداد أفق المفاوضات
ملزمة
العبثية.
لقد تناولت في مقالة سابقة مواقف أصحاب هذا
االتفاق المشؤوم ،وإل��ى أين ق��ادت هذه المواقف.
وف ��ي ه ��ذه ال�م�ق��ال��ة ال ب� � ّد م��ن اس �ت �ع��راض مواقف
القوى التي رفضت االعتراف بهذا االتفاق ،ورأت
فيه نكبة جديدة من شأنها القضاء على تطلعات
وأم��ان��ي الشعب الفلسطيني ،وإمكانية أن تكون
ل��ه دول��ة ذات س �ي��ادة .وبالتالي ع� ّرض��ت الحقوق
الثابتة والتاريخية والمشروعة للتبديد والتفريط
والتنازل .وإنْ استعرض في المقالة مواقف هذه
الفصائل وال�ق��وى ،إالّ أن ه��ذا ال يعني التقليل من
ش ��أن ال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن ش�خ�ص�ي��ات وأص��ح��اب رأي
وكتاب ومثقفين وأدب��اء وإعالميين وحقوقيين...
الخ .كان لهم مواقفهم الرافضة لهذا االتفاق.
الشهيد الحكيم ج��ورج ح�ب��ش ،وص��ف «اتفاق
أوسلو» بأنه هو القوة الفاسدة بالنضال الوطني
الفلسطيني ،ب��اع�ت�ب��اره ح�لاً ل��م يتض ّمن الحقوق
الوطنية المتفق عليها برنامجيا ً في إطار م .ت .ف.
فهو لم يأت بالدولة المستقلة ،ولم ُيعِد األرض إلى
أصحابها ،وال ت��زال المستوطنات قائمة وهي في
ت��زاي��د مستمر ،وال�ق��دس ت�ه� ّود على أش�ه��اد العالم
وم� ��رأى وم�س�م��ع م��وق�ع��ي االت �ف��اق ال� �م ��ذ ّل .وه��ذه
ال��وض�ع�ي��ة متناقضة ت�م��ام�ا ً م��ع األه� ��داف المعلنة
لمنظمة ال�ت�ح��ري��ر ،وم�ت�ن��اق�ض��ة م��ع ك�� ّل المسيرة
ال �ن �ض��ال �ي��ة وال �ك �ف��اح �ي��ة ل �ل �ش �ع��ب الفلسطيني».
وأض��اف« :إنّ اتفاق أوسلو كان بمثابة الفراق مع
البرنامج الوطني ،وه��ذا أوج��د شرخا ً في صفوف
الشعب الفلسطيني وقواه السياسية من دون مؤيد
ومعارض ،والقيادة التي وقعت االتفاق لم تعد في
نظر قطاعات واسعة من شعبنا وق��واه في الموقع
الوطني ،وعليه فمسألة الحوار من حيث المبدأ لم
تعد قائمة ألنّ أساس اللقاء معها لم يعد قائما ً بعد
خروجها الصريح من البرنامج الوطني وتن ّكرها
للميثاق الوطني لمنظمة التحرير».
أح�م��د جبريل األم�ي��ن ال�ع��ام للجبهة الشعبية -
ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ،ب ��دوره ق��ال« :إنّ م��واج�ه��ة الحال
االس �ت �س�لام �ي��ة ال��س��ائ��دة ،وب ��ال ��ذات ف��ي الساحة
الفلسطينية ،ليست بالمسألة السهلة وال يمكن
اإلجهاز على أوسلو بالضربة القاضية» ،وأضاف:
«إننا نخوض صراعا ً مريرا ً وطويالً ومعقدا ً ض ّد
مشروع له أبعاد إقليمية ودول�ي��ة» ،ولفت جبريل
إل��ى «أنّ المواجهة هي مع المشروع األميركي -
الصهيوني الذي يمثل أوسلو احد أوجهه».
مؤسس
أم��ا الشهيد ال��دك�ت��ور فتحي الشقاقي
ّ
ح��رك��ة ال�ج�ه��اد اإلس�لام��ي ف��ي فلسطين فقد شدّد
على «أنّ ات�ف��اق أوس�ل��و ،ات�ف��اق تدميري وتنازلي،
أي س�ي��اق ت��اري�خ��ي أو طبيعي.
وي��أت��ي م��ن خ��ارج ّ
وأن�ن��ا ل��م نتسلّم غ��زة أو أري�ح��ا ف��ي سياق نضالنا
وج�ه��ادن��ا وإن�م��ا ف��ي السياق ال�م�ع��اك��س» ،مضيفاً:
«إنّ الكيان الصهيوني مثل رج��ل يعاني مشاكل
ح��ادّة ومستعصية ،وفجأة يظهر من يقول له أنا
مستع ّد أن أخلّصك من ك ّل هذه المشاكل بدون أن
تدفع شيئا أو تخسر شيئاً ،بالعكس فستقبض ثمنا ً
مرتفعا ً ومرتفعا ً جداً».
أما نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية
فقال« :ها هو فريق أوسلو يتخبط اآلن في مأزقه
ويعلن بلسانه ك ّل ساعة أنّ ك ّل عملية السالم في
ط��ري��ق م �س��دود ،وم��ه��دّدة ب��االن�ه�ي��ار ب�ع��دم��ا َّ
بشر
هذا الفريق ب��أنّ االتفاق يفتح على إنهاء االحتالل
ووقف االستيطان ويربط بين إعادة انتشار قوات
االح�ت�لال وبين ال��وص��ول إل��ى ح��قّ تقرير المصير
والدولة المستقلة».
�ؤس��س ح��رك��ة ح �م��اس ال�ش�ه�ي��د ال�ش�ي��خ أحمد
م� ّ
ياسين ،قال« :إنّ اتفاق أوسلو كان نقطة سلبية في
تاريخ الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ،والتنسيق
األمني مع الكيان الصهيوني».
ول�ف��ت األم �ي��ن ال �ع��ام ل�ح��رك��ة ال�ج�ه��اد اإلسالمي
الدكتور رمضان شلح إلى «أن القضية الفلسطينية
م ّرت بالعديد من النكبات بعد حرب فلسطين عام
 ،1948أبرزها اتفاق أوسلو ،وهو نكبة فلسطين
الثانية».
وق ��ال األس �ي��ر ال�م�ن��اض��ل أح�م��د س �ع��دات األمين
ال �ع��ام للجبهة الشعبية ف��ي رس��ال��ة ل��ه« :ال يوجد
أي مب ّرر منطقي أو مشروع يجيز لفريق أوسلو
ّ
اس�ت�م��رار ال�م��راه�ن��ة على ال�م�ف��اوض��ات ،فالتجربة
على مدار أكثر من عقدين أثبتت فشلها ،ولم يتبقَّ
من هذا االتفاق سوى سلطتين في الضفة والقطاع
ال تستطيعان العيش خارج غرفة اإلنعاش ،ورزمة
من االلتزامات األمنية لحماية أمن االحتالل ،وعلى
األرض ت�س�ت�م� ّر اإلج� � ��راءات ال �ع��دوان �ي��ة لحكومة
االحتالل في إطار سعيها إلى فرض الح ّل االنتقالي
أو طويل األمد ،والدولة بحدود موقتة ُفرضت على
شعبنا وعلى المجتمع الدولي».
واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
خالد مشعل «أنّ الحركة ستتعامل مع مسار أوسلو
ب��واق�ع�ي��ة ش��دي��دة» ،م�ض�ي�ف�اً« :إنّ ع��دم االع �ت��راف
ب��إس��رائ�ي��ل ال يعني ع��دم ال�ق�ي��ام ب�خ�ط��وات تراعي
ظروف الواقع ومتطلباته والمرحلة القائمة» .وقال
مشعل« :ل��دي�ن��ا سلطة ن�ش��أت على أس��اس أوسلو
وسنتعامل مع ه��ذا ال��واق��ع بواقعية شديدة ولكن
بشكل ال ينتقص م��ع ح��ق شعبنا» .وأض ��اف« :إنّ
ح�م��اس ال تخضع للضغوط بالنسبة إل��ى مسالة
االع �ت��راف ب��إس��رائ�ي��ل ألنّ االح �ت�لال ال شرعية له
ولن نتخلّى عن حقوقنا» .وأض��اف مشعل« :لكننا
واقعيون ونعلم أنّ األم��ور تجري على أس��اس أنّ
عدم اعتراف طرف بطرف آخر ال يعني انه لن تكون
ه�ن��اك خ�ط��وات ت��راع��ي ظ��روف ال��واق��ع ومتطلباته
والمرحلة القائمة».

