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ّ
البطة الأميركية العرجاء وبي�ضها الفا�سد والتحدي الرو�سي

هل تملك تركيا عوامل ا�ستقالل
قرارها ال�سيادي عن الغرب؟

} محمد احمد الروسان*

} حميدي العبدالله
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ تركيا ال يمكنها البقاء خارج الحلف
الذي تقوده الواليات المتحدة لمحاربة «داعش» و«النصرة» .ومعروف أنّ تركيا
تحفظت على تشكيل هذا التحالف في االجتماع الذي ُعقد في جدة قبل أسابيع قليلة،
ونفت أن تكون الهجمات على مواقع «داعش» و«النصرة» داخل سورية انطلقت من
قواعد «الناتو» في تركيا أو عبرت األجواء التركية ،والحقا ً تحدث الرئيس التركي
عن شروط لتركيا للدخول في الحلف ،وفي مقدمة هذه الشروط منطقة حظر جوي
ومنطقة عازلة ،وتقدم بري على األرض داخل سورية.
إذا ل��م تستجب ال��والي��ات المتحدة والحكومات الغربية ل�ش��روط ومطالب
الحكومة التركية ،هل تبقى تركيا خارج الحلف الذي تقوده الواليات المتحدة بعد
أن دخلت شريكتها قطر في هذا الحلف؟
ألي قرار غربي يتعلق بالمنطقة ويحتاج
ال
ال تملك تركيا عوامل تمكنها من قول
ّ
إلى مساندة تركيا .فقبل «الربيع العربي» عندما طلبت الحكومات الغربية ودول
«الناتو» نصب منشآت الدرع الصاروخي على األراض��ي التركية وافقت أنقرة
على الطلب ولم تستطع االستمرار بالمعارضة ،وحتى في عام ( )2003عندما
غزت القوات األميركية العراق ،واستقوت الحكومة التركية بالرفض الشعبي
العارم في تركيا لهذا الغزو ،ع��ادت وفتحت أراضيها وقواعدها أم��ام القوات
الغربية العاملة في العراق.
ال تملك تركيا عوامل تمكنها من فرض قرارها السيادي وذلك في ظ ّل القيود
والروابط التي تجمع تركيا مع الدول الغربية ومع الواليات المتحدة ،وحتى مع
العدو اإلسرائيلي ،إذ أنّ قتل أكثر من ( )9مواطنين أتراك لم يدفع حكومات حزب
العدالة والتنمية إلى قطع العالقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني.
وم��ن بين ال��رواب��ط وال�ق�ي��ود ال�ت��ي ت�ح��ول دون استقاللية ال �ق��رار السيادي
التركي عضوية أنقرة في حلف «الناتو» ،وإذا كانت األضرار التي ألحقتها هذه
العضوية بتركيا أكثر من المنافع ،إال أنّ االنسحاب دون��ه الكثير من القيود
والحسابات ،التي يكمن فيها العامل الثاني األساسي والجوهري الذي يحول
دون استقاللية القرار التركي ،أي ارتباط االقتصاد التركي ارتباطا ً عضويا ً
باالقتصادات الغربية وال سيما االقتصاد األوروب��ي ،وحصوله على امتيازات
وتسهيالت يصعب االستغناء عنها ،أو على األق ّل يصعب على االقتصاد التركي
وقطاع األعمال السائد اآلن التخلي عنها .صحيح أنّ هذه العالقات االقتصادية
الوثيقة والتسهيالت واالمتيازات التي حصلت عليها تركيا منذ سبعينيات القرن
الماضي لم تقد إلى تنمية حقيقية ،وتطور االقتصاد التركي بدأ بعد االنفتاح على
الشرق واالستفادة من دول الجوار وال سيما سورية والعراق وإيران وعبر هذه
الدول غزو البضائع التركية ألسواق آسيا الوسطى وإيران والمنطقة العربية،
إال أنّ هذه العالقات هي التي منحت تركيا دور الوسيط بين أوروبا ودول آسيا
الوسطى وإيران والدول العربية ،وإذا أرادت تركيا تغيير سياستها جذرياً ،فإنّ
عليها أن تخرج من «الناتو» ،وعليها خسارة االمتيازات االقتصادية التي حصلت
عليها من أوروبا جراء ارتباطها بالغرب.
هذه القيود والحسابات تجعل استقاللية القرار السيادي التركي أمر في غاية
الصعوبة ،ويحتاج إم��ا لثورة شعبية جذرية ،وإم��ا تغيير عميق في العالقات
الدولية واإلقليمية ،وجميع هذه الشروط غير متوفرة في المدى المنظور.

يحدث في ال�صين...
} روزانا رمال
إذا أردت تكبيرها فهي كبيرة وإذا أردت تصغيرها تبقى كبيرة ...تماما ً ككبر العمالق الذي
نتكلم عنه...
عمالق العالم االقتصادي ...انها هونغ كونغ...
هونغ كونغ تحت وقع التظاهرات...
يحدث في الصين أيضا ً تظاهرات ...لما ال؟
لكن تظاهرات ماذا وأين؟ لماذا اآلن؟ ومن هم المتظاهرون؟
على مدى أربع سنوات يشهد العالم والشرق األوسط تظاهرات واحتجاجات شعبية...
منها ما كان مدروسا ً ومنها ما كان عفوياً ...منها ما حقق نتائج ومنها ما كان عابراً.
لم تكن الصين في الواجهة وال حتى على الئحة التظاهرات وتحديدا ً في هونغ كونغ،
وتجدر اإلشارة إلى أنّ هونغ كونغ عادت من الحكم البريطاني إلى نفوذ الصين في العام
 1997بموجب صيغة ُس ّميت «دولة واحدة ونظامان».
يريد مواطنو هونغ كونغ أن يختاروا زعيمهم القادم فى جو من الحرية فى العام 2017
حسب وصفهم ،هذا ما أشعل الشارع والساحات ،وتعالت أصوات التهديدات من جانب
المتظاهرين بإغالق شارع المال الرئيسي حيث رتب على هذا أكبر وأضخم الخسائر
المالية.
يقول المحتجون إنّ الصين تريد أن تقتصر االنتخابات على عدد قليل من المرشحين
الموالين لبكين...
قد يبدو المطلب بالنسبة لدعاة الديمقراطية طبيعياً ،وبالنسبة الى أنصار الحكومة وأكبر
حزب شيوعي وهو الحاكم اعتداء ،او ربما حركة احتجاجية معارضة طبيعية ،اما بالنسبة
إلى المهتمين بما يجري دوليا ً فإنّ تظاهرات الصين يجب التوقف عندها.
عندما تلفت كبرى الصحف األميركية إلى ما يجري في هونغ كونغ ،وهي صحيفة
«واشنطن بوست» األميركية فإنّ األمر مختلف ،فقد قالت صحيفة «واشنطن بوست»
األميركية فى افتتاحيتها ،إنه على الواليات المتحدة أن تعلن تأييدها للحركات المطالبة
بالديمقراطية فى «هونغ كونغ»...
اذاً ...هناك من ُيسلط الضوء على المشكلة ويعمل على تضخيمها لكي ال تم ّر أو تصبح
عابرة ،وواضح أنّ الصين دخلت ضمن مجموعة االستهداف من بوابة بكين ،تماما ً كما
دخلت روسيا في مجموعة االستهداف من بواية اوكرانيا وقبلهما محور المقاومة من بوابة
سورية...
القوة االقتصادية الهائلة للصين والتي باتت كبرى الدول بينها الواليات المتحدة مدينة
لها في إنقاذ اقتصاداتها تجعل من الصين ورقة الجوكر لك ّل من تشاركه التحالف.
وجود الصين وروسيا سويا ً هو الخطر األكبر الذي ُيقلق نفوذ الواليات المتحدة التي
أي تحرك لكي تفرض
فقدت أحادية سيطرتها منذ زمن ،فهل تكون الواليات المتحدة وراء ّ
شروطها وتبتتز بكين في زمن المقايضات والتسويات الكبرى؟
هناك من يريد إدخال الصين في حروب وأزمات تلهيها عن التقدم الهائل والنمو
االقتصادي األسرع في العالم واليد العاملة األكبر عددا ً واألكثر انتظاماً ،ويعرف من وراء
ك ّل هذا أنّ الصين عمالق حقيقي ،وأنّ اللعب في ساحته ليس باألمر السهل ،وربما غير مجد
لكنه يحاول...
عمالق العالم االقتصادي قد يقلق ،لكن ال يمكن أن تفرض عليه الواليات المتحدة
أجندتها ،وقد تأكد انّ الواليات المتحدة العاجزة اقتصاديا ً والواقعة تحت تهديد الدين
أصبحت كالفيل الذي يو ّد تكسير ك ّل من يقف بطريقه ...فتقحمه بأزمات وحروب لتحصل
على أموال على أنقاض أزمات الشعوب واإلنسانية ،ويبدو أنّ أزمتها االقتصادية أصبحت
المرض الذي يسيطر عليها ويستفحل في جسدها العليل...
باتت الثورة في الواليات ضرورة وهي آتية ال محال...

«توب نيوز»

جنبالط والخيار الرابح
كثيرا ً ما تكون حسابات جنبالط مبنية على ردود الفعل المتس ّرعة أو المعلومات المضلّلة
فيخلط الرغبات بالمعلومات والتوقعات ويقع...
حدث مع جنبالط منذ حرب السيطرة على بيروت وفشل.
حدث في انقالبه على سورية عام  2000وتراجعه.
حدث مجددا ً بعد اغتيال الحريري ووهم االنتقال من المركب الغارق رحم الله جوزف سماحة
الذي نشرها...
حدث بعد المصالحة مع سورية برعاية سيد المقاومة ،واالنقالب بوهم سقوط النظام بوعود
قطرية وسعودية.
صمدت سورية ولم يبدّل جنبالط مجدّدا ً ألنه يعلم صعوبتها.
حافظ جنبالط على عالقة مم ّيزة بالرئيس نبيه بري ولم يقطع شعرة معه.
تناوبت عالقة جنبالط بحزب الله على إيقاع قراءته لموازين المتغيّرات حول سورية ،فهو
بوليصة التأمين مع انتصار سورية.
منذ ظهور «داعش» في لبنان ومعارك عرسال تزايد تص ّرف جنبالط بعيدا ً عن الحريري
بعدما طلّق جعجع مبكراً.
تق ّرب جنبالط من العماد عون بداية تغير كبير.
التحرك لترشيح فرنجية للرئاسة نقلة جنبالطية نوعية نحو التحالف وإنهاء الخالف مع
سورية وتقبل له كتعويض خسائر العداء.
التعليق السياسي

حسنا ً إذاً ...فإنّ حلف شمال األطلسي (الناتو) جزء من الماضي
ويجب أن ينتهي وفقا ً لحركة التاريخ وإحداثياته ومفاصل تطور
ال��ض��رورات وحركة الحياة أيضاً ،لكن ن��واة هذا «الناتو» حكومة
األتوقراطية األميركية وبلديربيرغها وذراع��ه العسكرية المج ّمع
الصناعي الحربي األميركي وغالفه الشركات االقتصادية المتعددة
الجنسيات ،أرادوا إحياء ه��ذا الحلف (ال��م��اض��وي) وعبر األزم��ة
األوكرانية في مواجهة ال��روس والصينيين وج�� ّل دول البريكس
األخرى.
وصحيح أنّ الحلف األطلسي وخالل فترة زمنية محدّدة استطاع
تحقيق بعض المستهدف من أجندته ،وعبر اللعب بالمكونات
الديمغرافية لتلك المجتمعات ،ساعدته الطبيعة العشائرية
الديمغرافية لكل من العراق ال ُمراد احتالله من جديد اآلن وعبر الحرب
على الدواعش كفيروسات أميركية منتجة ،كذلك في ليبيا التي صارت
أق ّل من دولة فاشلة ،وأفغانستان وحالها ليس بأفضل من العراق،
وفي شمال شرق سورية إلى ح ّد ما.
في المقابل تدرك نواة «الناتو» وبلدربيرغها الوالياتي األميركي ،أ ّنه
يستحيل على الحلف الدخول في صراع مباشر مع الفدرالية الروسية
والصين في ظ ّل المعطيات الحالية ،فذهبت إلى إعادة هيكلة لإلرهاب
الدولي الذي صنعته عبر تفعيل أدواته وإعادة توجيه من جديد ،من
س ّمي بالتحالف الدولي لمحاربة مجتمعات الدواعش في
خالل ما ُ
العراق وسورية ،والتي هي في األساس من مائها المهين الصناعي
في شقق الدعارة السياسية الصناعية واالستخبارية البيولوجية
لتفعيل حروب الوكالة من جديد.
أحسب ،أنّ مجتمعات ما تس ّمى بالدولة اإلسالمية في العراق
والشام (داعش) ،والتي أرادت لها العاصمة األميركية واشنطن دي
سي أن تظهر بمظهر المدافع عن الس ّنة في المنطقة والعالم (بالمناسبة
أوباما في خطابه األخير عندما أعلن استراتيجيته في محاربة أبنائه
الدواعش ،ظهر بمظهر المدافع عن الس ّنة وبخطاب مذهبي اتني في
مواجهة المكونات األخرى في المنطقة) تم إيجادها وخلقت وصنعت
لتستم ّر طويالً طويالً ،ولتشكل ردا ًء ف��والذيّ��ا ً للواليات المتحدة
األميركية بالمعنى االستراتيجي في مواجهة الفدرالية الروسية
والصين والهند ،وعبر منحنيات التالعب بشق الديمغرافية اإلسالمية
السنيّة والشيعية ،إن لجهة روسيّا والقوقاز والداغستان ،وان لجهة
الصين وشمالها اتنية األيغور وتفاعالت المخابرات التركية في الدعم
واإلسناد لهذه األتنية الصينية ،وان لجهة الهند وتمفصالت المسلمين
(سنة وشيعة) فيها وتحوصالتهم لجهة الباكستان ،والصراع مع
قومية الهندوس والقوميات األخرى.
نعم إنها حرب بالوكالة تهندسها نواة «الناتو» وعبر استعمال
دكتاتوريات الخليج في التمويل واإلنتاج ،وتوظيفات فكر ابن تيمية
في مؤسساتها الدينية لتنتج مجتمعات الدواعش اإلرهابية ،والتي
لن تكون هذه الديكتاتوريات الخليجية بمنأى عن هذا اإلرهاب المم ّول
ذات ّيا ً الحقا ً وعندما تح ّل لحظة الضرورة ،وعبر الدواعش المنتجة
خليج ّياً ،ولكن بلوك جديد يزاوج بين الملتحي واألمرد في حين أن
الجوهر واحد.
فالسعودية العربية تعتمد فكر ابن تيمية والشيخ محمد عبد
الوهاب منهالً للحكم والتديّن ومنهاجا ً لتطبيق الشريعة ،حيث ت ّم
إنتاج وأدلجة أجيال تلو أجيال من المشايخ على مدار عقود خلت،
حيث هذا الفكر تكفيري إلغائي إقصائي ،فجاءت مجتمعات الدواعش
كمولود هجين بين بن الدينيّة الظواهري وف��رق الموت األميركية
المهجن بعد جيل بن
والبريطانية والفرنسية ،إنها الجيل الثالث
ّ
الدن وجيل الزرقاوي ،وأخيرا ً خرج علينا الجنرال جيميس كالبر مدير
مجتمع المخابرات األميركي ،ليحذرنا من تنظيم هو أش ّد خطورة من
«داعش» ،اسمه تنظيم «خوراسان» الخليط من إرهابيين أوروبيين
وأميركيين وأفغانيين وباكستانيين وسعوديين ويمنيين وكثير من
عديمي الفائدة والقيمة من السفلة وآكلي لحوم البشر.
في حقيقة األمر والمنطق أنّ خورسان ما هو إال ّ النسخة المتطورة من
أفرع «داعش» المتعددة ،وسنرى الحقا ً تنظيمات المشتري والمريخ
والح ّمة األردنية بشقيها :المخيبة الفوقا والمخيبة التحتا وعدسية
البحر الميت وعدسية الغور الشمالي ،وسنرى تنظيم محمد العارف
وتف ّرعاته في سما الروسان ،ليخرج علينا الجنرال جيمس كالبر
وبجانبه جون برينان مدير وكالة االستخبارات األميركية ليتحدث
عن تمدّدات التنظيمات السابق ذكرها في الداخل األردن��ي ،وداخل

الشمال الفلسطيني المحت ّل (إسرائيل) وفي قطاع غزة المحت ّل ورام
الله المحتلة ووصولها إلى مشارف دابوق ،ا ّنها الصفاقة السياسية
والوقاحة األميركية في أبشع صورها وتجلياتها.
البلدربيرغ األميركي جعل مؤسسات الدولة األميركية ،تدمن على
حروب الوكالة  ،Proxy Warوتوظف الجميع لخدمته وخدمتها
والجميع ض ّد الجميع من األدوات ،في مناطق ونطاقات الجغرافيا
المستهدفة عبر توظيفات الصراعات الدينية واألتنية ،العالم شاهد
ذلك وما زال في سورية وليبيا والعراق والباكستان والهند من خالل
كشمير وأوكرانيا ،وما يع ّد للبنان حاليا ً واألردن الحقا ً عبر اللعب في
الديمغرافيا األردنية ذات األصول والمنابت.
خطة أوباما االستراتيجية ،والتي هي في األساس ّ
ّ
إنّ
خطة نواة
ال��والي��ات المتحدة األميركية ون��واة «الناتو» (البلدربيرغ جنين
الحكومة األممية التي تحكم العالم) هي نتاج رؤية مص ّنعي حرب
الوكالة ،حيث عناصر الجيوش الحربية األميركية يقصفون وهم
جلوس في غرف نومهم مع عشيقاتهم ،وباقي األم��ور القذرة يقوم
بها األدوات عديمو القيمة ،التي ت ّم إنتاجها وعبر الفكر الممنهج
لبعض ديكتاتوريات دول الخليج ،فمثالً أثاروا الكرد ض ّد دواعش
الماما األميركية ،ثم تبع ذلك مفاوضات هنا وهناك مع طهران إلى
أن أوضحت إيران ،وبلهجة عميقة وقاسية للغاية عن شكوكها حول
النوايا األميركية.
وألنّ نواة الفدرالية الروسية ومجتمعات مخابراتها المتعدّدة
ّ
تدرك حقيقة ّ
البطة العرجاء (باراك أوباما) الناطق الرسمي
خطة
باسم جنين الحكومة األممية (البلدربيرغ األميركي) ،حيث موسكو
تتأهّ ب أليّ حرب شاملة محتملة ،فإنّ مسألة تحليق مقاتالت روسية
استراتيجية فوق اسكتلندا ،ثم في المجال الجوي السويدي ،كذلك
قيام المد ّمرات الجويّة الروسية من طراز  ، Ut – 95بإجراء مناورات
اعتراض القنابل النووية في شمال الواليات المتحدة األميركية وبشكل
متزامن مع قمة ويلز للناتو ،مع قيامات أخرى للمقاتالت الروسية
بالتحليق على ارتفاعات منخفضة فوق سفينة تورنتو الحربية
الكندية التي كانت تجري مناورات عسكرية في البحر األسود بقيادة
الواليات المتحدة األميركية ،مع تعطيل أنظمة إط�لاق الصواريخ
فيها ،ثم بعد ذلك قيام طواقم من فئة الضبّاط العاملين فيها بتقديم
استقاالتهم ،نتيجة الذعر واالنهيار النفسي والعصبي ،حيث غضبت
قيادات «الناتو» لهذا الفعل الروسي المتفاعل والمدروس ،وكما حصل
من فترة قصيرة وقبل تفعيل مجتمعات الدواعش في الدواخل العربية،
حيث تمت مضايقة السفينة األميركية   Uss Donland Cookأثناء
سيرها في البحر األسود ،عن طريق الطائرات العسكرية الروسية من
طراز  ،Su -24بحيث استطاعت أنظمة هذه الطائرات الروسية إقفال
أنظمة الصواريخ في السفينة األميركية ،وكان من نتائج هذه الحادثة
أن قدّم أكثر من ثالثين ضابط وضابط صف أميركي من طاقم السفينة
هذه استقاالتهم ،نتيجة الذعر واالنهيار النفسي والعصبي .وبجانب
ذلك كان هناك التهديد الروسي بإغالق المجال الجوي الروسي أمام
أعضاء «الناتو» كنتاج للتوترات الحاصلة مع واشنطن وحلفائها
األوروبيين واستمرار فرض العقوبات على روسيّا ،مع العمل على منح
إيران وباكستان والهند عضوية عاملة في منظمة شنغهاي للتعاون
اإلقليمي ،وهي بمثابة المعادل االقتصادي والعسكري والدبلوماسي
والمخابراتي والبشري والجغرافي للناتو ووجهه المدني االتحاد
األوروبي وللواليات المتحدة األميركية ومن تحالف معها من بعض
عرب تبّع .حيث يتجلّى هذا التحدي السلوكي الروسي العسكري
واالستخباري ،في صورة شاملة ومختلفة وفي أكثر من مكان وصورة
وبشكل متزامن ،ا ّن��ه تح ّد روس��ي عميق وعريض لحروب الوكالة
األميركية األطلسية.
تالقح المصالح بين مختلف األط��راف في المنطقة ،صارت أكثر
ّ
وضوحا ً في تنفيذ ّ
البطة العرجاء أوباما ،لضرب ما أنتجته
خطة
واشنطن من دواع��ش في الداخل العراقي والداخل السوري ،حيث
المعارضة السورية المسلّحة تراها فرصة إلع��ادة ترتيب أوراقها
واستعادة المناطق الشاسعة التي قضمتها «داع��ش» وبالتالي
التحرك الحقا ً ض�� ّد ق��وات النظام ال��س��وري ،في حين ينظر إقليم
كردستان إلى «داعش» على أ ّنه الجدار األخير الذي يعيق ض ّم بعض
المدن قبل إعالن االستقالل كدولة بشكل كامل ،لتكون «إسرائيل»
جديدة في الشمال العراقي بديالً من «إسرائيل» الحالية.
وخصوم الدولة الوطنية السورية ينتظرون أن يس ّرع التحالف
الدولي ض ّد «داعش» بإسقاط النسق السياسي السوري ،في حين
حلفاء الدولة الوطنية السورية ينتظرون أن يواجه التحالف واقعا ً

عيد ...تغيب فيه ّ
كل معاني الب�سمة والفرح
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ال أعتقد أنّ هناك زمن أكثر رداءة من هذا الزمن العربي،
حتى في أش ّد ظروف االنحطاط واالنكسار واالستعمار ،فالعرب
يُساقون إلى الذبح بإرادتهم وبأموالهم ،وهم ينتحرون بالتقسيط
ويدخلون جه ّنم سايكس ـ بيكو الجديدة من أوس��ع أبوابها،
وحكامهم استطاعوا أن يحققوا «نجاحات» كبيرة وعظيمة ،وتلك
النجاحات ليست في تحرير المغتصب من األوطان ،أو تحقيق
تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية وتعدّدية سياسية وفكرية
في مجتمعاتهم وبلدانهم ،بل في وضعهم لشعوبهم في مأزق
أصبح الخروج منه مستحيالً واالستمرار فيه انتحارا ً قد يؤدّي
إلى تدمير ما تبقى من العالم العربي.
فالعرب يلعبون اآلن أسوأ األدوار بحق أنفسهم وشعوبهم
وأوطانهم ومستقبلهم .إنه دور التابع الذليل والمحلل لخطايا
ومخططات وجرائم أعدائهم العاملين على تدمير مصالحهم
وطموحاتهم المستقبلية.
أما على الصعيد الفلسطيني ،فما زال االنقسام حتى اللحظة
الراهنة سيد الموقف ،رغم ك ّل االتفاقيات والمصالحات ،وحكومة
الوفاق الوطني يُنتظر ان تقلع بعد العيد ،إذا لم تحدث أية عقبات
او تطورات ،ألنّ طريقها مليئة العثرات ،وكذلك اإلعمار في غزة
لم يبدأ ،واالحتالل ومعه أميركا والغرب االستعماري يفرضون
الشروط على دخول مواد البناء ،وهذا يجعل المش ّردين من
العدوان «اإلسرائيلي» والذين يزيدون على ربع مليون شخص
يستم ّرون في افتراش األرض والتحاف السماء ،والحصار كذلك
لم يُرفع ،بما يزيد من معاناة شعبنا ،وال يترك أيّ معنى أو فرحة
للعيد ،فال فرحة لطفل أو بسمة ترتسم على شفاهه ،وكيف يفرح
طفل إاتشهد وال��ده؟ وكيف ستحتفل أسرة وهي ال تملك قوت
يومها ،وفقدت معيلها شهيداً ،أو دمر بيتها عن بكرة أبيه؟ وألف
كيف وكيف حصار وجوع وبطالة وفقر وإغالق وتش ّرد ،وفوق
ذلك وجع االنقسام.
أما في القدس فالصورة والمشهد اكثر مأساوية وصعوبة
عما عليه الحال في قطاع غ��زة ،فالقدس تقع في أولويات
االستهداف العدو «اإلسرائيلي» ،الذي يشنّ حربا ً شاملة على
بشرها وحجرها وشجرها ،حرب يُراد لها أن تغيّر من طابعها
العربي ،وتشطب تاريخا ً لشعب عريق ج��ذوره ضاربة في
أعماق ه��ذه األرض ،ويُ��راد ف��رض ال��رواي��ة الصهيونية على
التاريخ الفلسطيني والمقدسي ،ليس ه��ذا فقط ،ب��ل طرد
المقدسيّين وترحيلهم عن مدينتهم ،عبر سياسة مخططة
وممنهجة ،سياسة التطهير العرقي ،فاالستيطان في القدس
يتصاعد و«يتغ ّول» بشكل جنوني ،حيث أعلن عن «عطاءات»
إلقامة  2610وحدات استيطانية في بيت صفافا ،أو ما يُس ّمى
«جفعات همتوس» لكي تفصل وتمنع أيّ تواصل جغرافي
وديمغرافي ما بين القدس والضفة الغربية (بيت لحم وبيت
جاال وبيت ساحور) بشكل نهائي ،واألرض تنهب وتسرق
يومياً ،ومنازل وممتلكات المقدسيين يجري االستيالء عليها
بطرق ملتوية ،ومن خالل أدوات ومرتزقة ومشبوهين يج ّندهم
االحتالل لتنفيذ أغراضه ومخططاته ،كما حصل أخيرا ً في
المنازل الـ 26في بلدة سلوان في منطقة وادي حلوة ،حيث
ج��رى االستيالء عليها ،ليس بغرض تهويد بلدة سلوان
المستهدفة من قبل االحتالل ،بل حتى يكون هناك تواصل ما
بين البؤر االستيطانية في داخل البلدة القديمة وخارجها،
ومخططات تقسيم األقصى متواصلة ومستمرة ،والبلدة القديمة
من القدس يجري العمل على تفريغها من سكانها ،واكثر 300
محل تجاري من محالتها أغلقت بفعل اإلجراءات والممارسات
«اإلسرائيلية» بحقها والضرائب الباهظة المسقفات «األرنونا»
التي يفرضها االحتالل عليها ،واالعتقاالت لشبانها وفتيانها

وحتى أطفالها تجري بشكل شبه يومي ،ليبلغ الرقم منذ
انتفاضة الشهيد الفتى أبو خضير منذ  3تموز الفائت وحتى
اآلن اكثر من  750معتقالً.
كما أنّ مؤسساتها يتهدّدها خطر اإلغ�لاق والضياع ،حيث
مقصرة بحق القدس والمقدسيين ،وال تفي بالتزاماتها
السلطة
ّ
المالية ،وال تتح ّمل مسؤولياتها.
والوضع على الجبهات األخ��رى ليس بأفضل ح��ال ،فكيف
ترتسم بسمة او يفرح طفل يقبع والده خلف قضبان األسر في
سجون االحتالل ،منذ سنوات ،ولربما لم يشاهده منذ فترة
طويلة لكونه محروما ً من زيارته ،او يم ّني النفس بأن يحتضنه
او يقبله كباقي األطفال ،او يحضر له لعبة في العيد ،او يأخذه
في رحلة الى مدينة المالهي.
وكيف ستفرح أ ّم وهي منذ سنوات تنتظر ان يتح ّرر إبنها من
المعتقل ،على امل ان تحتضنه وتض ّمه وتكحل عينيها برؤيته
قبل ان تغادر الدنيا ،أو تفرح بزواجه؟ وكيف ستفرح زوجات
األسرى المح ّررين في صفقة الوفاء لألسرى ،صفقة «شاليط»
الذين أعيد اعتقالهم في العدوان األخير على شعبنا الفلسطيني،
بعد خطف المستوطنين الثالثة في الخليل وقتلهم؟ كيف
ستفرح زوجة األسير عدنان مراغة ،وهي مَن أنجبت توأمها فيما
زوجها اعيد اعتقاله؟ أو زوجة األسير ناصر عبد ربه التي أنجبت
طفلها ووالده في المعتقل أيضا ً أعيد اعتقاله؟ وكذلك هم أمهات
وزوجات وبنات وأبناء األسرى اآلخرين ،وكيف ستفرح امهات
الشهداء المحاميد ،شهداء انتفاضة القدس ،محمد أبو خضير،
ومحمد األعرج ،ومحمد جعابيص ،ومحمد سنقرط؟
عيد ...ستغيب فيه ك ّل معاني البسمة والفرحة في عالمنا
العربي ،وف��ي بلدنا فلسطين ،ففي العالم العربي يتواصل
مسلسل القتل والذبح والتدمير ،قتل يجري باسم الدين ونشر
«الحرية» و«الديمقراطية» وتحت مسميات «ث��ورات الربيع
العربي» ،ربيع لم يزهر ولم يثمر ،بل كان خريفا ً ينتج موتا ً
ودمارا ً وقتالً على الهوية والمذهب بطرق وحشية وبوهيمية،
ال عالقة للدين بها ال من قريب وال من بعيد« ،ربيع» حمل لنا
المصائب والويالت مشاريع تقسيم وتجزئة وتذرير وتفكيك
وتركيب للجغرافيا العربية إلنتاج سايكس  -بيكو جديدة وفق
المذهبية والطائفية.
وفلسطينياً ...ما زالت جراحنا مفتوحة وتنزف ...في القدس...
في الضفة الغربية وقطاع غزة ...وفي الداخل الفلسطيني -48-
ومخيمات اللجوء ،واألرض تضيق على شبابنا ،الذين يُضطرون
تحت وطأة الحصار والحاجة الى أن يهجروا القطاع بطرق غير
مشروعة ،لكي يلتهمهم البحر بفعل مافيات التهريب والموت
في الداخل والخارج ،وكأنّ المؤامرة على شعبنا شاملة في البر
والبحر والسماء.
عيد يتزامن مع يوم غفرانهم ...سينغصون على أبناء شعبنا
حياتهم وفرحتهم ،وستتح ّول الحياة إلى جحيم ،وسيبقون في
سجن كبير ...قيود على الحركة والتنقل ...حيث ستغلق المعابر
بين القدس والضفة ،وكذلك هو معبر كرم أبو سالم الوحيد
إلدخ��ال البضائع والمساعدات الغذائية ألهلنا في القطاع،
وإدخال الوقود الصناعي للمحطة الكهربائية ،وبما يح ّول حياة
مليون وثمانمائة ألف من أبناء شعبنا إلى جحيم فوق الجحيم،
وسيغلق معبر الكرامة وسيغلق الحرم اإلبراهمي للصالة أمام
المسلمين ،لكي تتاح الفرصة للمستوطنين ألداء شعائرهم
وطقوسهم التوراتية والتلمودية ،وكذلك الحال بالنسبة إلى
المسجد األق��ص��ى ،والمقدسيين سيعانون م��ن إغ�لاق ليس
مدينتهم ومنعهم من الدخول إليها فحسب ،بل سيكون إالغالق
ومنع التواصل بين قرية وقرية مقدسية ...وبعد ذلك هل سيكون
هناك فرحة او بسمة او معنى للعيد؟
Quds.45@gmail.com
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صعبا ً واقفا ً أمام خيار الفشل واالنكسار لواشنطن ومن يدور في
فلكها في المنطقة والعالم ،أو الذهاب إلى التنسيق مع دمشق لتغيير
مناخات المنطقة ،حيث التحالف يحمل فيروسات إنهاء نفسه بنفسه
منذ اإلعالن عنه أميرك ّيا ً من قبل ّ
البطة العرجاء أوباما ،لندن اعترضت
عليه وعلى لسان وزير خارجيتها الجديد فيليب هاموند حين قال:
إنّ بالده لن تشارك التحالف في ضربات لـ«داعش» في سورية،
مستندا ً هاموند إلى تصويت سابق للبرلمان البريطاني ،وقريبا ً
لندن ستفتح سفارتها بشكل كامل في طهران وعبر سفير ،في نفس
الوقت األردن عيّن سفيرا ً في طهران وهو يستع ّد للمغادرة بعد حلف
اليمين أمام الملك ،كما استقبلت ع ّمان السفير اإليراني الجديد مجتبى
فردوسي بور وال��ذي سبق العمل له في ع ّمان في  2004و 2005
و ،2006وضمن هذه السردية في الحدث السياسي الدبلوماسي،
فإنّ الرسائل البريطانية غير الرسمية إلى إيران سترسلها لندن عبر
ع ّمان والرسمية عبر سفيرها وتبدأ اللعبة من جديد ،حيث سيبقى
تطور العالقات اإليرانية ـ األردنية مرهونا ً بسقف تطور خطوط
العالقات البريطانية ـ اإليرانية ،وبمقدار ما تسمح به لندن ونقطة
على السطر ...اقلب الصفحة.
رفض ألماني وتردّد فرنسي
ألمانيا رفضت وفرنسا م��ت��ردّدة لضرب ال��دواع��ش في سورية،
بالرغم من أنّ الحدث السوري بدأ بحرب بريطانية ـ فرنسية سريّة،
تركيا لديها أسبابها الخاصة في عدم ضرب «داعش» عبر التحالف
في الداخل السوري ،كونه يدور في فلكها ،وأفادت كثيرا ً من نقل النفط
من «داعش» ،وكذلك هي غير مرتاحة لدعم «الناتو» ألكراد سورية
وإلحاقهم بأكراد العراق ،فتحركت واشنطن وضغطت على دواعشها
بالداخل العراقي على إطالق الرهائن األتراك وهذا ما جرى أخيراً،
لتظهر العملية على أ ّنها عملية مخابراتية تركية صرفة مع دفوعات
المضي الفاعل المتفاعل
مالية هنا وهناك ،لتدفع أميركا تركيا نحو
ّ
ضمن التحالف الدولي.
قطر اتخذت مواقف متباعدة نوعا ً ما نكاية بالدور السعودي
في التحالف ض ّد «داع��ش» ،مصر أعلنت أنها لن ترسل جيشها إلى
خارج الحدود ،واألردن متحفظ على التحالف لضرب الدواعش في
الداخل السوري درجة الرفض ،بل وصلت درجة الرفض اآلن وبعد
ّ
البطة
فكه لشيفرات المفخخات في داخل التحالف الذي أعلنت عنه
العرجاء أوباما ،حيث بدا تحالفها مفخخا ً من داخله.
ورصد مجتمع المخابرات األردني ،ما سارع إليه الجمهوريون إلى
انتقاد أوباما وخطته االستراتيجية الجديدة إزاء «داعش» في العراق
وسورية إذا اقتصرت فقط عملياته على الغارات الجويّة ،ح ّتى أنّ
الجنرال األميركي المتقاعد ميشيل هيدن قارن بين الهجمات الجويّة
التي أعلن عنها باراك أوباما وبين النزوات الجنسية ،مشيرا ً إلى أنّ
كليهما يحقق اإلشباع من دون أن يكون هناك إلزام ،بعبارة أخرى
فإنّ الضربات الجويّة ستحقق رغبة واشنطن في ضرب «داعش» من
دون أن تكون ملزمة بخوض حرب على األرض ،وميشيل هايدن هذا
كان مديرا ً لوكالة االستخبارات األميركية ولوكالة األمن القومي التي
يرأسها اآلن جيمس كالبر الذي يشبه كاتب هذه السطور بالشكل ال
الجوهر ،فالجوهر على نقيض.
الفدرالية الروسية ليست عاجزة بسبب الملف األوك��ران��ي أو
غيره من ملفات الخالفات مع واشنطن ،عندما تح ّذر فقط من ضرب
«داعش» وبنفس الوقت ضرب ق ّوات النظام السوري ،فموسكو مدركة
أنّ واشنطن وحلفاءها مقبلون بق ّوة على فخ عميق ومتاهات جديدة
لن يخرجوا منها بسهولة ،وسوف تمارس روسيّا سياسة االنتظار
والمراقبة مع االستمرار بدعم الدولة الوطنية السورية ونظامها
عسكريا ً وماليا ً وبك ّل شيء.
نعم العرب كثبان بشرية على غرار الكثبان الرملية تتقيأ المال مثلما
تتقيأ الدم والطعام ،والغرب كان يعلم أنّ ذلك الوحش األيديولوجي
«القاعدة» و«داعش» وفاحش وطالس يترعرع في دورتنا الدموية،
وعملوا على برمجته إلى اللحظة المناسبة التي تدق فيها ساعة
االنفجار ،وعندما تبعثر السوريون تبعثر العرب معهم ،واألميركان
تسكنهم قعقعة المصالح بينما العرب تسكنهم قعقعة الغرائز ،وال
أحد يستطيع أن يغسل تلك الخطيئة التي تدعى العرب ،والخالف
بين العربان حول تقاسم الجثث والموتى فقط.
*محام ،عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية األردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com

الحذر
معادلة التن�سيق ِ
بين دم�شق ووا�شنطن
} عبد الفتاح نعوم
التنسيق قائم بين واشنطن ودمشق ،وسواء كان ضمنيا ً أم معلنا ً فإن الخاسر هو واشنطن،
أما دمشق فلم تغير مواقفها من التنسيق ،بل طالبت به من البداية ،تماما ً كما دعت المعارضة
منذ البداية إلى الحوار .وعموما ً من يمارس السياسة ليس في حاجة ليعلن كل ما يقوم به.
أراض سورية يتم من دون رضا
يستحيل أن يقبل عاقل أن مرور الطيران األجنبي في
ٍ
دمشق ،كما كان مستحيالً أن تغزو الواليات المتحدة سورية العام الماضي من دون رد
سوري -إقليمي -دولي حازم .فالذي ميّز وضعية سورية عن عراق صدام وليبيا القذافي ،هو
أن القيادة السياسية في هذا البلد نسجت تحالفات قوية داخل سورية وخارجها ،ووعت في
شكل كبير التحوالت التي يمضي إليها النظامان اإلقليمي الشرق أوسطي والعالمي.
ومن هنا كان مستحيالً إسقاط سورية باألسلوب الذي تم اتباعه خالل السنوات الماضية،
سيما أن أساليب إضعاف وإسقاط األنظمة باتت محدودة وغير مضمونة النتائج ،فالحصار ال
يسقط دوالً ،والغزو المباشر على غرار غزو العراق يورث القائم به مشاكالت ال حصر لها تبدأ
من الرأي العام وتنتهي باألزمات .وأسلوب جلب االستدعاء الشعبي وتظهيره إلقناع الرأي
العام بالتدخل ألسباب إنسانية كما حدث في ليبيا يأتي بنتائج ،لكنه ال يكون فاعالً حينما
يتعلق األمر بالرغبة في مهاجمة بلد كسورية ،بما هو عضو في نسيج دولي وإقليمي معقد
ويملك من أوراق القوة ما ال يعد.
نهاي ًة أصبحت كل مناورات الحرب على «داع��ش» ومحاولة جعلها الفرصة األخيرة
لالنقضاض على السيادة السورية ،أصبحت مكشوفة وفاشلة .وكانت النهاية هي القبول
بتنسيق من نوع معين ،إذ تقول الواليات المتحدة إنها تقصف «داعش» في سورية ،وآخر
همها القبول السوري بذلك ،وتسكت سورية على ذلك ما دام جيشها وعتادها ليسا هدفا ً لذلك
القصف ،المهم أن المعادلة رست على قصف بالوكالة تقوم به الواليات المتحدة على مضض
لمصلحة سورية .فالدول عادة ال تبحث عن تطابق األهداف المعلنة لسياساتها مع طبيعة
سلوكاتها العملية ،بحيث المهم تطابق مصالحها مع ميزان الربح والخسارة ،والمؤطر بدوره
بميزان القوى المتحكم في الرغبات والقدرات الالزم توافرها.
ال يوجد بين كل القوى اإلقليمية من يملك بنك أهداف محددة وواضحة ودقيقة بخصوص
مواقع «داعش» مثل الجيش العربي السوري ،فالسنوات التي أمضاها في القتال ضد كل
المجموعات المسلحة ومن بينها «داعش» ،واالختراقات التي حتما ً أنجزتها األستخبارات
السورية داخل «داعشط ،كلها أسباب كافية كي يتمتع بميزته تلك في هذه الحرب ،لذلك وإن
أرادت الواليات المتحدة حربا ً صافية على «داعش» فهي في حاجة إلى معلومات الجيش
السوري ،وتاليا ً تصبح المعادلة :ذوقوا من س ٍم قدمتموه لنا ونحن من يخبركم أين توجد
الكؤوس.
كل ما يكتب عن هذا التنسيق يكون إما محاوالت للفهم بناء على المؤشرات والزيارات
من والى دمشق ،أو يكون محاوالت إلظهار سورية الدولة التي قبلت رغما ً عنها دخول قوات
أجنبية إلى أرضها ،وهي التي صدعت الدنيا حديثا ً عن السيادة ،ورفضا ً للتدخل .وفي حقيقة
األمر حتى وإن اعتبرنا هذا تنازال ً من سورية فإنه مرد تنازل مشروط بتحقيق هدف أهم،
وبالمنطق نفسه ،فالواليات المتحدة نفسها تنازلت وفي شكل مهين ،إذ قبلت رغما ً عن أنفها
القيام بحرب على عدو كانت حتى أمس القريب تراهن عليه لسحق سورية.
كل المخاوف اآلن التي يمكن أن ترد على هذا التنسيق الضمني ،ترتبط بما يترتب عن هذه
الحملة ،ففي حالة نجاح الحملة ال يمكن أن يوثق بالواليات المتحدة ،إذ قد تفكر في إشباع
شهيتها الفتعال صدام مع الجيش السوري ،وبالتالي تجره إلى اشتباك من نوع ما .أما في
حالة فشل الحملة فقد ترغب الواليات المتحدة في التغطية على فشلها في تكبيد الجيش
السوري خسائر ،بما يمنعه من استيعاب المكاسب التي سيحققها ولو فشلت الحملة على
«داعش» .لكن في الحالتين كلتيهما فذلك ليس بعيدا ً من محاذير دخول أطراف أخرى على
الخط ،سيما أن حلفاء سورية حازمون في هذا الصدد ،ورافضون لتكرار الخدعة الليبية.
إن عقد الحلف القرار بالحرب على «داعش» ،وما قبله وما بعده ،يعكس درجة االرتباك
الشديد الذي وقعت فيه دول التحالف ،كما يعكس الرعب وقلة الحيلة والمأزق االستراتيجي
وهي الصفات التي باتت لصيقة بسياسات هذه الدول وفي مقدمها الواليات المتحدة .وفي
المقابل يعكس االرتياح الشديد الذي عليه الحلف المقابل ،وفي مقدمه سورية ،فهي الدولة
التي ال تخجل من تنسيق علني مع الواليات المتحدة ،بل طالبت به منذ ثالث سنوات للحرب
على اإلرهاب ،وال تخشى في المقابل تنسيقا ً ضمنيا ً يحفظ لها هيبتها وسيادتها ،ويريحها
من عدو ،ويجعل الواليات المتحدة وحلفاؤها يدفعون ثمن عدم قبولهم بتنسيق علني منذ
البداية.

