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هل اليمن �أ�صبح دولة ممانعة؟
} حميدي العبدالله

الممانعة تعني كمصطلح سياسي ال��وق��وف في وج��ه سياسات
التبعية وال��وص��اي��ة التي تعتمدها ال���دول الغربية بقيادة الواليات
المتحدة ،وبدعم دول عربية تدور في الفلك الغربي ،حيث تحول مثل
هذه السياسات دون ممارسة السيادة واستقاللية اإلرادة والقرار
الوطني.
ال��ي��م��ن ق��ب��ل ال��ت��ط��ورات األخ��ي��رة ك���ان م��ن ب��ي��ن ال����دول الخاضعة
للوصاية الغربية ووصاية الدول الخليجية ،والحكومة المركزية في
صنعاء ت ّمت تسميتها من قبل الدول الغربية والحكومات الخليجية
على أساس ما ُعرف «بالمبادرة الخليجية».
لكن اليمن اليوم يشهد تح ّوالً جذرياً ،ليس فقط في توازن القوى
الميداني ،بين ال��ق��وى التي تناهض السيطرة الغربية والوصاية
الخليجية ،وبين القوى الداعمة لهذه الوصاية ،بل وأيضا ً على صعيد
إعادة تكوين السلطة المركزية في صنعاء.
فاالتفاق الذي ت ّم التوصل إليه بين القوى السياسية اليمنية بعد
سيطرة حركة أنصار الله على العاصمة صنعاء وعلى مناطق واسعة
تنص على تسمية رئيس حكومة جديد،
من شمال اليمن ووسطهّ ،
وعلى تشكيل حكومة من الكفاءات تراعي التمثيل السياسي والحزبي،
أي أنّ السلطة المركزية لم تعد بيد المجموعات ومراكز النفوذ الحزبية
والعسكرية التي تؤيد سياسة التبعية للغرب والوصاية الخليجية،
وأن ثقل القوى التي ترفع شعار «الموت ألميركا الموت إلسرائيل»،
واضح في تركيبة جهاز الدولة الجديد ،سواء في جانبه العسكري أو
المدني أو على مستوى صناعة القرار.
ومن الطبيعي االستنتاج أنّ سياسة اليمن في ظ ّل مثل هذه السلطة
تخرج اليمن من دائرة المنظومة التابعة للغرب والمرتبطة بالحكومة
الخليجية ،وبديهي أنّ هذا التح ّول ينقل اليمن إلى الضفة األخرى ،أي
يجعله أقرب إلى منظومة المقاومة والممانعة في المنطقة إنْ لم يكن
جزءا ً ال يتجزأ منها ،لكن هل هذا االستنتاج سابق ألوانه؟
قد يكون الجواب نعم لو أنّ نفوذ حركة أنصار الله اقتصر على
سيطرتها على مناطق في اليمن ،أو حتى سيطرتها على العاصمة
صنعاء ولكن من دون اإلسهام في إعادة تشكيل مؤسسات الدولة.
لكن االتفاق الذي وقع بين حركة أنصار الله والرئيس اليمني والذي
ينص على إعادة تشكيل جميع مؤسسات الدولة ،بدءا ً من مستشاري
ّ
رئيس الجمهورية م��رورا ً بمجلس ال���وزراء ،وانتها ًء بالمؤسسات
العسكرية واألمنية ،يعني أنّ طابع الدولة اليمنية يتغيّر من الناحية
السياسية ومن ناحية الخيارات تغيّرا ً جذرياً ،وهذا التغيير هو الذي
ينقل اليمن من دولة تدور في فلك الغرب والحكومات الخليجية ،إلى
دول��ة هي أق��رب إل��ى منظومة المقاومة والممانعة إن لم تكن جزءا ً
منها ،ال يغيّر من هذه الواقعة بشيء احتمال استمرار االضطرابات
السياسية ،وال سيما في جنوب اليمن ،مع تنظيم «القاعدة» فترة
ق��د تطول وق��د ال ي��ؤدي انبثاق السلطة الجديدة إل��ى ع��ودة فورية
لالستقرار في ك ّل أنحاء اليمن.

عين العرب ...على عينك يا تاجر
بصورة ال تتناسب مع ك ّل الكالم األميركي والتركي عن المواجهة مع
قيام إمارة «داعش» ،واالستعداد لقتالها وصوال ً إلى إسقاطها ،يتمدّد مقاتلو
«داعش» نحو عين العرب المعقل الكردي على الحدود السورية التركية،
ويصير أمر سقوطها شبه مح ّتم بعدما ُتركوا يحشدون تحت ضوء الشمس
ك ّل السالح الثقيل من دبابات وصواريخ ومدفعية غنموها من الجيش
ّ
تتحشد
العراقي خصوصا ً ومن مستودعاته ،كما ُتركت حشودهم البشرية
من العراق لتشكل تف ّوقا ً بنسبة عشرة لواحد مقابل المقاتلين األكراد في
عين العرب.
ما يجري في عين العرب يطرح مصداقية حلف الحرب على «داعش»
على محك أقوى من محك أساسي معلوم ،وهو الدور األصلي لمك ّونات هذا
الحلف من السعودية وتركيا ،كما قال نائب الرئيس األميركي جو بايدن
رغم االعتذار عن األذى الذي تسبّب به كالمه من دون التراجع عن كلمة أو
حرف منها ،ومثلها تتمة الحديث بسؤال عنوانه :هل ت ّم ذلك الذي تحدّث
عنه بايدن من دون معرفة ورضى أميركيّين؟
لكن بعدما أعلن حلف الحرب ،يمكن القول أو االفتراض أنّ ما جرى كان
سوء حساب ،وانّ المراجعة ت ّمت وتت ّم ،وبالتالي وعى الحلفاء متأخرين
خطورة ما فعلوا ويسعون إلى تصحيح المسار ،فهل هذا صحيح وقابل
للتصديق؟
قبل الذي يجري في عين العرب يقول مسار تشكيل الحلف نفسه ،أنّ
األسئلة تبقى بال أجوبة بل تستجلب المزيد من األسئلة ،فمن يريد حلفا ً
لحرب تطال مصير اإلنسانية وتتخطى الخالفات واالنقسامات كما قال
الرئيس األميركي يتوجه نحو روسيا والصين وإيران وسورية ،أيّ الخصوم
التقليديّين والذين يشكل وجودهم في الحلف قيمة مضافة تغيّر الموازين
كلها وال يكشف الوجوه عن حلفاء معلوم أنهم حلفاؤه ظالما ً أو مظلوماً.
ذهب األميركي إلى حلفه بالتحالف مع السعودية وجرجرت تركيا ببطء
ذيلها للقول أخيرا ً ال ب ّد من الدخول للحلف ،واكتملت العدة نظريا ً وقانونيا ً
بالقرارات الصادرة عن البرلمانات والحكومات.
جاءت معركة عين العرب لتكشف صدق النوايا ،وحقيقة السياسات،
فالبلدة الكردية تقاتل منذ شهرين وحدها ،وطائرات التحالف التي فعلت
المستحيل لحماية أربيل من السقوط ال تحرك ساكناً ،والقوات التركية
البعيدة عشرات األمتار تتخذ اإلجراءات للتضييق على المقاتلين األكراد
الراغبين بااللتحاق للدفاع عن عين العرب ،وتضع تركيا في المفاوضات
مع قادة القوات المدافعة عن عين العرب شروطا ً للسماح بمرور المقاتلين
فقط وليس لتقديم الدعم الناري والعسكري لمنع سقوطها ،والشروط مذلة
يصعب قبولها من عيار االلتحاق بالقيادة التركية والمشاركة في القتال
ض ّد الجيش السوري.
يستطيع ايّ مراقب أن يسجل مذبحة عين العرب ويكتب أنها مجزرة
أوباما وأردوغان بحق األكراد ،وأنها تسليم باليد لـ«داعش» لخط الحدود
مع تركيا لتنظيفه من القوات الكردية غير المنضبطة بقيادة مسعود
البرزاني ،ال��ذي لم ي� ّ
ستهب لنجدة
�رف له جفن أو يعلن انّ بيشمركته
ّ
كوباني ،االسم الكردي لعين العرب.
من ضمن السيناريوهات المتداولة أن يقوم الجيش التركي باسترداد
عين ال��ع��رب م��ن «داع���ش» بعد سقوطها م��ن ي��د األك���راد ليد «داع���ش»،
بمسرحية عسكرية تشبه مسرحية خطف الرهائن األتراك واإلفراج عنهم
من قبل «داعش».
حلف الحرب على «داعش» ،حليف لـ«داعش» حيث تقتضي المصلحة.

«توب نيوز»

بايدن لم يعتذر
 قال نائب الرئيس األميركي جو بايدن أمام النخبة العسكرية والثقافيةوالسياسية والديبلوماسية األميركية أنّ السبب الرئيسي لظهور وقوة «داعش»
هو قيام الحليفين التركي والسعودي وبعض حكام الخليج بإنفاق مئات
ماليين الدوالرات وشراء آالف أطنان السالح واستجالب اآلالف من اإلرهابيين
أمال بإسقاط الرئيس بشار األسد والرهان على بقاء الوضع تحت السيطرة.
 أعلن مكتب رئيس تركيا ومثله حكومات خليجية عن تلقي اتصال منبايدن ،وتض ّمنت البيانات أن بايدن اعتذر.
 لم يصدر عن مكتب بايدن نفي لما ُنسب إليه في الكالم عن تركيا والخليج،وال في الكالم المنسوب إليه عن االعتذار.
 في حاالت مشابهة لمواقف بهذه الحساسية والخطورة وخطاب مع ّد سلفا ًومكتوب ،ثمة رسائل واجبة التوجيه يحتاط لردات الفعل عليها أيضا ً سلفا ً
وبنص مكتوب.
المعني ألمانيا أو اليابان لجاء كالم بايدن بصيغة ر ّد مبرمج على
 لو كانّ
سؤال مبرمج وقيل في التوضيح من مكتب بايدن وليس من المعنيين بالكالم
أنّ الكالم مجتزأ وأخرج من سياقه فتش ّوه المعنى.
 -لتركيا والخليج يترك أن يقولوا هم أنهم تلقوا االعتذار ...وهذا مبرمج.

التعليق السياسي

هل تكون «عين العرب» معركة مف�صلية ّ
تحدد جدية التحالف في محاربة «داع�ش»؟
} ميشيل حنا الحاج*
بعد قرابة الشهرين من قيام التحالف ض ّد «داع��ش» بشكل خاص،
واإلره��اب بشكل عام ،والذي ض ّم أكثر من خمسين دولة بينهم ثالث من
ال��دول الخمس الكبرى ،وتنفيذ ذاك التحالف ال��ذي ف��اق التحالف ض ّد
«العراق» في عام  ،1990بالعديد من عمليات القصف الجوي على مواقع
«داع��ش» وآلياتها ،ظلت تلك المنظمة المرفوضة من المجتمع الدولي
تحتفظ بزخم قوتها الى درجة احتلت معها ستين قرية كردية في الشمال
السوري ،وباتت معها تهدّد باحتالل مدينة أخرى رئيسية في سورية ،هي
مدينة «عين العرب» (كوباني) ،بعد أن احتلت منذ أشهر قليلة مدينتين
رئيسيتين في العراق هما الموصل وتكريت ،ومواقع أخرى في صحراء
األنبار.
ويصعب على المراقب أن يتفهّم عجز قوات التحالف ،رغم ضخامتها ،عن
تحجيم قوات «داعش» التي ال يزيد عددها عن الثالثين ألف مقاتل في أقصى
حدّ ،بل وعن استيعاب قدرتها على تهديد مدن أخرى كعين العرب ،في وقت
تو ّقع فيه البعض بعد تلك السلسلة من الغارات الجوية ،أن تنكمش ق ّوتها
ولو نسبياً ،واذ بها تنتقل من الدفاع الى الهجوم ،بل وإلى محاصرة مدينة
كبرى تض ّم عادة أربع 400ألف من السكان ،متيحة الفرصة لتركيا للتهديد
بالتدخل برا ً بذريعة الدفاع عن كوباني ،وهي في حقيقة األمر تتخذها
مب ّررا ً إليجاد منطقة عازلة على األراضي السورية( ،وهو ما تشترطه تركيا
للدخول في التحالف) ،تح ّد من قدرة القوات الجوية السورية على التحليق
في فضائها ،وهو ما تريده تركيا وتسعى اليه من وراء المنطقة العازلة ،مما
يعزز قدرات المعارضة المسلحة (المعتدلة!) بشكل عام ،وقدرات «داعش»
بشكل خاص.
ويتوقع المراقب من دول التحالف إنْ كانت جادة حقا في محاربة تنظيم
«الدولة االسالمية» ،أن تبذل الجهد األكبر للحيلولة دون سيطرتها على تلك
المدينة التي تقول األنباء إنّ مقاتلي «الدولة االسالمية» قد باتوا على بعد
كيلومتر واحد منها ،بحيث باتت قذائفهم تطال بعض األحياء في داخلها أو
في أطرافها على األق ّل .وذكرت آخر األنباء أنّ «داعش» قد سيطرت على جزء
من هضبة «مشتى نور» ،وهي هضبة مطلة على مدينة «كوباني».
وهكذا بات من الضروري أن تتح ّول المعركة الخاصة بمن يسيطر على
كوباني ،الى معركة مفصلية تح ّد من تقدم «داعش» للسيطرة على منطقة
أخرى تضاف الى المناطق التي تسيطر عليها فعالً سواء في سورية أو في
العراق .فجدية التحالف في الحيلولة بين «داعش» وبين تحقيق مرامها،
انما يعزز بعض الثقة في التحالف ،ويكشف عن نوايا جدية ض ّد تلك
المنظمة اإلرهابية.
أما أن يترك األم��ر لقوات «داع��ش» للنجاح في السيطرة على المدينة
المذكورة ،أو للسماح لتركيا بالتدخل على األراض��ي السورية بذريعة
مساعدة أكراد المدينة ،رغم معارضة سورية لتدخل قوات برية تركية في
أراضيها ،انما يكشف عن نوايا غير سليمة ،خصوصا ً وقد كشف الغرب
أخيرا ً على لسان نائب الرئيس األميركي جوزيف بايدن ،أنّ دوال ً حليفة
ومنها تركيا( ،وبعض هذه ال��دول بات عضوا ً في التحالف الحالي) ،قد
ساهمت في تمويل اإلرهاب وخصوصا في تمويل «داعش» وتسليحه .وكان
بايدن يشير الى حلفائه من دول الخليج من دون أن يذكر اسمها ،مع أنه قد
ذكر اسم تركيا بشكل واضح ومباشر.
وكان بايدن يلقي ضوءا ً على تصريح سابق للرئيس أوباما ،قال فيه غنّ
رجال مال وأعمال (وليس دوالً) هم الذين يم ّولون «داع��ش» والمنظمات
مفسرا ً وموضحا ً لما تردّد الرئيس اوباما في
اإلرهابية .فجاء تصريح بايدن ّ
تفصيله .مع احتمال ها ّم ،بأن يكون ذلك االتهام ،سواء الصادر عن أوباما أو
عن نائبه ،انما يحاول إبعاد الشكوك عن اتهامات البعض لواشنطن بكونها
الراعي الحقيقي لإلرهاب.
وقدر البعض أن تصريات جوزيف بايدن ،ربما كانت مج ّرد زلة لسان،

خصوصا ً أن بايدن معروف ب��زالت لسان كثيرة ويجري التندّر حولها
أحياناً .ولكن الدكتور سمير صالحة ،أستاذ القانون الدولي في الجامعات
التركية ،نفى احتمال زلة اللسان ،لكون بايدن قد أدلى بتصريحه ذاك في
جامعة «هارفرد» ،عندما كان يخاطب ندوة لطالب القانون الدولي في تلك
الجامعة الشهيرة بكونها الجامعة التي تخ ّرج من أروقتها معظم رؤساء
الجمهورية في الواليات المتحدة .ويعزز الدكتور صالحة رؤيته تلك ،بكون
نائب الرئيس أي بايدن ،كان قد خاطب أردوغان في الصباح هاتفياً ،ليهنئه
على قرار المجلس النيابي التركي بالسماح للقوات التركية بالتدخل برا ً
في سورية .فجاء تصريحه ذاك ،بعد ساعات فقط من مكالمته الهاتفية مع
أردوغان ،ليشكك بصالبة العالقة التركية ـ األميركية ،وتعبيرا ً عن المخاوف
األميركية من حقيقة النوايا التركية غير البريئة تجاه سورية ،والتي ربما
باتت اآلن متعارضة مع توجهات أميركا الحالية ،خصوصا ً وقد هدّد الزعيم
الكردي عبد الله أوجالن من سجنه ،بعودة التم ّرد الكردي ض ّد األتراك ،وهو
التم ّرد الذي استم ّر ثالثين عاماً ،اذا ما سقطت كوباني بأيدي «داعش» ،مع
ما يحمله سقوطها من احتمال لمذبحة ض ّد أكراد سورية ،وخصوصا ً سكان
كوباني من األكراد.
وألقى الدكتور خالد صفوري المقيم في أميركا ،والمستشار في مركز
أبحاث «مريديان» للدراسات االستراتيجية ،بعض الضوء على نوعية
هذه الخالفات بين الدولتين ،بالقول إنّ الواليات المتحدة لم ترغب قط في
إسقاط نظام الرئيس بشار األسد ،بل رغبت فحسب في إضعافه ،وذلك خالفا ً
للرغبة التركية ورغبة بعض دول الخليج التي م ّولت الحرب وسلّحتها،
بغية إسقاط النظام السوري .ويعتقد البعض أنّ النوايا األميركية كانت
تتجه أيضا ً الى مشاغلة ذاك النظام ومشاغلة دول النفط في آن واحد ،في
حرب طويلة ال نهاية لها ،تنفيذا ً لرؤية هنري كيسينجر بوجوب استرداد
الفائض من أموال النفط الناتج عن االرتفاع الفاحش في أسعاره ،منذ فرض
الحظر على تصدير النفط لبعض الدول الذي تبناه الملك السعودي الراحل
فيصل في عام .1973
فهذا المخطط يحقق عدة أهداف منها )1 :استرداد فائض أموال النفط،
 )2اضعاف نظام الرئيس السوري عبر مشاغلته بتلك الحرب )3 ،تحقيق
األمان لـ«إسرائيل» ربيبة أميركا نتيجة انشغال السوريين ودول النفط
بحرب ال معنى لها.
وعزز الموقف األميركي في ما بعد ،ما الحظته االدارة األميركية بأنّ إسقاط
نظام الرئيس األسد لن يأتي بنظام أفضل.
ولكن التصريحات التي تشير الى دور حلفاء أميركا وفي مقدمهم تركيا،
في تقديم الدعم الى المنظمات المقاتلة في سورية (والعراق) والتي باتت
إرهابية كـ»داعش والنصرة» ،لم يتوقف على تصريحات بايدن فحسب،
اذ تطرقت اليها أيضا ً مقالة في صحيفة «ديلي تلغراف» ،ورد فيها أنّ
مصرفيا ً قطريا ً كان يح ّول األموال الى «داعش» .وكشف المقال الذي كتبه
روبرت منديك ،أنّ عشرين من رجال المال واألعمال القطريين ،ساهموا في
تزويد «داعش» باألموال ،وكان أبرزهم وأكثرهم نشاطا ً خالد محمد تركي
السبيعي ،وعمره  49عاماً ،على ح ّد قول الصحيفة المذكورة.
وفشلت قطر في وقف عمليات التمويل تلك ،أو كانت على علم بها ولم
تسع الى إيقافها .والمعلوم أنّ ال��دول تراقب ع��ادة التحويالت المالية
الكبيرة ضمن مراقبتها لعمليات غسيل األموال غير المأذون بها دولياً ،في
إطار مكافحة تجارة المخدرات .من هنا بات من المستغرب جدا ،أال تالحظ
حكومة قطر تحويل كميات كبيرة من األموال تجاوزت المليارات ،من بنوكها
الى بنوك أخرى أو الى أشخاص آخرين ،خصوصا ً أن الحقائق تكشف عن
انتشار الحديث عن قيام قطر بتمويل المنظمات اإلرهابية بمشاركة تركية،
اذ تط ّرقت اليه أيضاً ،عدة صحف أميركية ،بل وصحف تركية كذلك.
وك��ان أحد ال��وزراء في الحكومة األلمانية قد ادل��ى بتصريح قبل عدة
أسابيع ،وجه فيه االتهام علنا ً الى قطر بتمويل االرهاب وخصوصا تنظيم
«داعش» .وفي خطاب لرئيسة جمهورية األرجنتين أمام مجلس األمن ،الذي

حلف �أميركا يدعم االرهابيين ...الأردن ً
مثاال!
} عصام عوني
خرج علينا جون كيري ومن بعده أوباما ليعلنوا حربهم «المقدسة» ض ّد
«داع��ش» ،فتقاطرت األذن��اب خلفهم من ع ّمان إلى الرياض ال��خ ...والعنوان
محاربة اإلرهاب والقضاء عليه ،ولم يخجلوا من هذا االدّعاء ،فيما هم السبب وراء
ك ّل نقطة دم سالت بال ذنب ،سوى الدفاع عن حق البقاء والوجود واألوطان.
بدأت طائرات وقاذفات األميركي وحلفه «الخائبين» بقصف ما قالوا إنه مواقع
لـ«داعش» وبعض من أخواتها ،تارة يضربون مصافي النفط وأخرى مصانع
ومباني حكومية بحجة استخدامها كمقار لـ«داعش» وال ّ
يرف لهم جفن.
قالت دمشق إنها ترحب بأي جهد للقضاء على اإلرهاب ،ولكن عبر التنسيق،
وال شرعية أو مشروعية لحلف وال من يحزنون إال معنا تحت مظلة مجلس األمن،
الروسي واإليراني أكثر تشدّدا ً في التصريحات بأن ال شرعية لحلف أميركا ،وأن
ال بديل عن مشاركة المعنيين األساسيين بمحاربة اإلرهاب ...سورية وإيران.
ضربت واشنطن كالعادة ك�لام الجميع بعرض الحائط وركبت رأسها
وواصلت القصف المكثف ليموت أق ّل من  300داعشي فقط ،بمئات الغارات
والصواريخ وماليين الدوالرات وآالف الطلعات.
في ظ ّل ذلك كله يواصل الجيش السوري تقدّمه محققا ً االنتصار تلو االنتصار
ضاربا ً هو اآلخر «فانتازيا» الحلف بعرض الحائط ،لسبب بسيط هو أ ّنه يقوم
بواجبه المقدس في حماية البلد ،وهو حتماص سيحميها وسينتصر...
أميركا هذه نعرفها وقد حفظناها عن ظهر قلب ،ونعرف أيضا ً أنّ حلفاءها هم
عمالء لها أبا ً عن جد ،يضمرون الحقد والغ ّل لسورية قيادة وشعباً ،ونعلم أنّ
هدف األذناب هؤالء هو تدمير ما لم يد ّمر في سورية بحجة محاربة اإلرهاب.
ما صدر عن مجلس األمن واضح وصريح ،منع دعم اإلرهابيين وتسليحهم

وتمويلهم ،ومعاقبة الدول الداعمة لإلرهاب وفقا ً للبند السابع من ميثاق األمم
المتحدة ووجوب محاربة اإلرهاب أينما وجد.
تطبيقا ً للشرعية الدولية حرفيا ً طبّقت القرارات بدمغة أردنية ،دعم بال حدود
لإلرهابيين وتقديم ك ّل ما يلزم لتخريب وتدمير سورية منطلقا ً من درعا.
في العاصمة عمان يت ّم التخطيط لك ّل شيء فيه مصلحة أميركا و»إسرائيل»
ودم��ار العرب ،وفي عمان غرفة عمليات ارهابية بغطاء ملكي خاص تدير
العمليات في ك ّل من سورية والعراق وأخيرا ً لبنان.
منذ ثالثة أيام تحديدا ً ت ّم حشد آالف العناصر اإلرهابية المتواجدة داخل
األردن مدعّ مة بالسالح الثقيل للدخول إلى سورية وتنفيذ ما خطط له في ع ّمان
بالسيطرة على مواقع جديدة في درعا ،وبالفعل ت ّم الهجوم بقيادة مباشرة
لضباط مخابرات أردنيين.
تصب تدميرا ً وتفتيتا ً وتقسيما ً وقتالً وذبحا ً تحاك في
ك ّل المؤامرات التي
ّ
ع ّمان ،وك ّل ما نشهده في القنيطرة وعلى تخوم الجوالن هو بفعل أردني عسكري
صرف ،وما حدث أخيرا ً في بريتال اللبنانية فيه بصمة واضحة لألردن.
األردن «المملكة» أخطر من «إسرائيل» فماذا نحن فاعلون وأين الردع؟
خاصة أن اإلرهاب يتمدّد!
المملكة الهاشمية تلعب بالنار ،وما زيارات عبدالله الثاني إلى موسكو إال لذ ّر
الرماد في العيون!
في مشيخة قطر ارهابيّو العالم وفي مملكة هاشم صداميون (جناح الدوري)
و»داعشيون» و»نصرة» و»جيش حر» ومرتزقة ليبيون باآلالف ،اذن ما نقوله
وسيصح في حينه ...كلو بوقتو حلو ...خاصة
يصح اال الصحيح
صحيح وال
ّ
ّ
أنّ جردة الحساب باتت أقرب من الرمش إلى العين ...وقد أعذر من أنذر.

عيد ب�أيّة حال...؟
} حاتم الشلغمي – تونس
بعد الهالة اإلعالمية – المدروسة  -التي حظي
بها تنظيم «داعش» الذي يبدو أ ّنه قد أنهى مهامه
الرسمية في أرض «الشرق األوس��ط الجديد»،
ودخل اآلن في مرحلة السيناريو ،تتح ّول األعين
والعدسات واألقالم الى سماء هذا الشرق حيث
س ّمي «حلفا ً دوليا ً لمكافحة
مقاتالت وطائرات ما ُ
داعش» ،والتي ترمي بصواريخها المتطورة على
األراضي والمنشآت النفطية التي يسيطر عليها
هذا التنظيم في العراق وسورية بعد التنسيق
مع األولى وإعالم الثانية عبر ثالث جهات رسمية
كما ص ّرح وزير الخارجية السوري السيد وليد
المعلّم.
لقد تزايد حجم القلق بين الجمهور الداعم
للدولة السورية كما بين حلفائها الذين تسارع
نسق لقاءاتهم المتبادلة .فسورية بحسب
البعض تشهد المرحلة األخطر منذ بدء الهجمة
الكونية ضدّها .فإيجاد الواليات المتحدة الذريعة
القديمة الجديدة المتمثلة في مكافحة اإلرهاب،
والتكالب التركي لفرض واقع المنطقة العازلة
شمال سورية بحجة «حماية قبر ميت» ،أمام ما
وصفه البعض بـ»التراخي» في تصرفات إيران
وروسيا الحليفين الرسميين للدولة السورية ،قد
ش ّكل تقريبا ً هاجسا ً وقلقا ً حقيقيا ً لك ّل المساندين
لخيار الدولة الوطنية السورية ،ومن ح ّقهم أن
يقلقوا أمام ك ّل هذا المشهد الذي يبدو غامضا ً إلى
درجة ما.
ول���ك���ن ب��ح��س��ب ال��ت��ح��ل��ي��ل ال��س��ي��اس��ي
واالستراتيجي ،نعلم جيّدا ً أنه في واقع التعامل
بين الدول والدبلوماسيات ،ليس ك ّل أمر يُقال...
بينما تكون لغة الرسائل هي السائدة .فيكفي مثالً
أن يقول الرئيس ّ
بشار األسد إنّ سورية ماضية
في مكافحة اإلره���اب وإنّ تأمين ك � ّل المحاور
التي تحيط بدمشق تم ّثل أولوية ...هذا عنوان
عريض أم��ا التفاصيل فهي بيد ق��وات الجيش
العربي السوري .ويكفي أن يقول السيد حسن
نصرالله« :لن تسقط ال بيروت وال غير بيروت في

يد الجماعات التكفيرية» ...هذا عنوان عريض،
أما التفاصيل فيح ّققها التنسيق بين المقاومة
والجيش .يعني ما ُي��راد قوله هو أنّ الجمهور
الذي صمد قرابة أربع سنوات أمام حجم التزوير
والتهويل والتشويه والشيطنة ،ومنح ثقته
لقيادة الدولة السورية السياسية والعسكرية
التي أثبت أحقيتها وجدارتها بهذه الثقة ال يمكنه
أن يجد لنفسه اآلن الذرائع والتعليقات االنفعالية
كوسيلة إلبداء رأي يبدو منقوصا ً وغير مكتمل -
كحال المشهد الدولي العام  -ووص��ف حلفاء
س��وري��ة ب��ـ»ال��ت��خ��اذل» أو «ال��ت��راخ��ي» أم��ام ما
تتع ّرض له أرضها المقدّسة من سيناريوهات
«قد تنفجر و تخرج عن السيطرة» كما عبّر وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،خصوصا ً أن
حجم الدعم والمساندة لم يهت ّز منذ بدء األزمة.
في الحقيقة لقد سبق وأجاب الرئيس اإليراني
حسن روحاني «أن أحدا ً لن يمنع غيران من قتال
التنظيمات التكفيرية في أي مكان في حال تط ّور
المشهد» ،وسبقه الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين حين قال« :لن نتخلّى عن األسد ولو وصل
القتال إلى شوارع موسكو» ...و ما قاله أمين عام
المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني «إن إسقاط
سورية حلم لن يتحقق» ...هذه الرسائل عناوين
عريضة وتفعيلها سياسيا ً وعسكريا يبقى مهمة
التنسيق بين ك ّل أطراف الحلف الروسي اإليراني
السوري المقاوم.
فالهدف المعلن م��ن غ���ارات التحالف على
الشمال السوري هو ضرب «داعش» ومواقعها،
ولكن على أرض الواقع ومنذ بدأت الغارات التي
استهدفت المنشآت الحيوية السورية ،قد سيطر
ه��ذا التنظيم على  17قرية تقريبا ً وتم ّكن من
ّ
بالتدخل
طرد أهلها نحو حدود تركيا التي تل ّوح
العسكري شمال سورية ،والتي قال رئيسها الذي
اعتمد الغدر والحقد والحمق منهجاً« :أن إسقاط
الرئيس األس��د وال��ح��ف��اظ على وح��دة سورية
(؟؟؟) أولوية مطلقة» ،ليعلن بذلك عن نية حلف
الواليات المتحدة الحقيقية.
يبقى التساؤل عن كيفية معاقبة هذا التحالف

عسكريا ً (ألن العقاب القانوني أم��ر مستبعد
خصوصا ً أم��ام سيطرة الواليات المتحدة على
دوائ��ر القرار القضائي الدولي) ،من قبل الدول
التي لم تتو ّرط في االنضمام إليه إذا ما تجاوز
نيته المعلنة وانتقل إلى تنفيذ نواياه المبيّتة ؟
أما بخصوص لبنان ،فهو قد سلك ك ّل السبل
التي يعلم أنها غير مجدية لمحاولة تحرير
بواسل الجيش وفك أسرهم ،فقد شكرت الحكومة
قطر وفاوضت تركيا واستمعت لفرنسا واتصلت
بأميركا وائتمرت بأمر السعودية ،أما السبيل
الوحيد واألوحد المفتوح والخالي من المقايضات
والعنتريات لخالص البلد فهو التنسيق مع الدولة
السورية وجيشها ،ولكن لبنان ينأى بنفسه عنه
لألسف .فال مليارات السعودية السرابية وال
مراهقة بعض قواه السياسية يمكنها أن تخلّص
البلد من محنته الداعشية .فالمطلوب من لبنان
سعوديا ً هو االنتظار إلى ما بعد عيد األضحى
الحج
لتكون السعودية قد أ ّمنت انتهاء موسم
ّ
من دون تنفيذ «داعش» نيته في إعالن البيعة من
الديار المقدّسة ،لتتضح إمكانية وجود هدنة بين
السعودية و»داعش» في شكل مقايضة ،فتكون
ضربات التحالف على المنوال السعودي بحيث
ال توجع تلك الضربات التنظيم من جهة وعدم
إتمام اي جهد لتسليح الجيش اللبناني ،أو قيام
األخير بأيّ تنسيق مع الجيش السوري من جهة
ثانية .ولألسف يبدو أنّ ما قامت به الحكومة
اللبنانية يسير نحو الموافقة على هذا المنوال
السعودي ...فهل تغيّر الهبة العسكرية اإليرانية
العاجلة إلى الجيش اللبناني لمحاربة اإلرهاب
رهانات الحكومة التي انتظرت العيد لكي تكون
في مستوى الوطن التي هي مؤتمنة عليه؟
على أية حال ،يتبيّن أنّ الجميع في المنطقة
انتظر هذا العيد الكبير واالستثنائي في خياراته
والمفصلي في ما بعده .عيد يجمع بلغة الدم بين
األضاحي والتضحيات .ولكن علّمنا التاريخ أنّ
تجارب الصمود تو ّلد القوة وأنّ الصمت والصبر
مع امتالك القوة هو ره��ان راب��ح كما عبّر أسد
سورية األكبر.
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عُ قد خصيصا ً التخاذ قرار بالسعي لوقف تمويل «داعش» واالرهاب ،قالت
رئيسة تلك الدولة الالتينية ،إنّ دول الغرب هي التي تم ّول اإلرهاب وتم ّول
«داع��ش» بالذات والتي نجتمع اليوم هنا لدراسة كيفية وقف تمويلها».
وما لفت االنتباه ،أنّ خطاب الرئيسة المذكورة والذي كان يبث على الهواء
مباشرة ،قد انقطع بثه فجأة عندما بدأت تدخل في التفاصيل .ولم يعلم أحد
إنْ كان ذلك االنقطاع نتيجة خلل فني ،أم كان انقطاعا ً مقصوداً.
ويشدّد البعض على القول إنّ معركة عين العرب باتت معركة مفصلية
تكشف عن النوايا الجدية والحقيقية لدول التحالف ،وخصوصا ً الدولة
األميركية ،ألنها ستكشف عن مدى جديتها في محاربة اإلرهاب وخصوصا ً
تنظيم «داع��ش» .فالواليات المتحدة قد ت��ردّدت طويالً في الشروع بتلك
الحرب على اإلرهاب ،رغم ك ّل النداءات والتحذيرات التي وجهها إليها بعض
السياسيين والمحللين االستراتيجيّين من مخاطر السكوت عن التنامي
التدريجي والملحوظ لتلك القوة الغاشمة .ويقول الدكتور خالد صفوري،
في حوار سياسي له على قناة «بي بي سي عربي» ،إنّ توقيت الشروع
يرجح بأن الرئيس أوباما قد أق ّره أخيرا ً نظرا ً
بالهجوم األميركي ،يوحي أو ّ
إلى اقتراب موعد انتخابات الكونغرس األميركي ،والتي ستجري بعد
أسابيع قليلة .فالرئيس األميركي بات يخشى فقدان حزبه الديمقراطي
بنتيجة تلك االنتخابات ،أغلبيته في مجلس الشيوخ ،كما فقدها قبل عامين
في المجلس النيابي ،مما سيجعل من الصعب على الرئيس األميركي تمرير
أيّ من القوانين التي يريد تشريعها خالل مدة العامين المتبقية له في سدة
الرئاسة األميركية.
وهكذا بات يتجلّى للمراقبين ،أنّ المعركة حول كوباني أو عين العرب،
هي معركة مفصلية تؤكد جدية أميركا ودول التحالف في محاربة االرهاب،
وبالذات في محاربة تنظيم «داعش» ،الذي طور أساليبه في تج ّنب مفاعيل
الغارات الجوية عليه ،فبات يستخدم في تنقل عناصره سيارات مدنية
عوضا ً عن التنقل بآليات عسكرية ،كما لم يعد يرفع أعالمه السوداء على
تلك اآلليات ،تج ّنبا ً الصطيادها من قبل الطائرات المغيرة.
واآلن بات علينا االنتظار لنكتشف مستقبل تلك الغارات الجوية ،ومدى
فعاليتها وجديتها ،بل ونجاحها ،في مقاتلة «داعش» ،خصوصا أن معركة
قد تكون حاسمة جداً ،تدور اآلن على مشارف مدينة كوباني ،أي عين العرب،
وذلك إضافة الى معركة أخرى ال ب ّد من حسمها ،وهي وقف تمويل «داعش»
وتزويده بالسالح ،علما ً أنّ «داعش» قد بات يمتلك اآلن مصادر تمويل ذاتية
عن طريق بيع النفط الذي يستخرجه من آبار نفط سورية وعراقية .ولكنه
نفط يصبح بال قيمة اذا امتنعت الدول عن شرائه ،علما بأنّ أه ّم أسواق ذلك
النفط هي تركيا التي تغتبط بشراء نفط بثمن زهيد ،بل وزهيد جداً.
فالح ّل الحقيقي لما يجري في المنطقة ،وليس بقضية معركة كوباني
فحسب ،ال يمكن أن يقتصر على قصف جوي أو حتى تدخل بري ،إنما يقع
بين يدي تركيا وتركيا وحدها ،التي بوسعها إغالق حدودها في وجه تدفق
المقاتلين والسالح إلى الداخل السوري والعراقي ،إضافة الى وقف تدفق
النفط غير الشرعي الذي ينتجه «داع��ش» إلى الداخل التركي باعتبارها
المستهلك له ،أو الطريق الوحيد لمروره إلى أسواق المستهلكين اآلخرين
إنْ وجدوا.
وعلى ضوء هذا األمر ،قد يفهم السبب وراء تصريحات بايدن المفاجئة،
والتي تدين تركيا باعتبارها اللالعب األساسي في ما بات يحدث اآلن في
المنطقة.

*عضو ف��ي جمعية ال��دراس��ات االستراتيجية الفلسطينية (Think
.)Tank
عضو في مجموعة (ال للتدخل األميركي والغربي) في البالد العربية.
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�أن تكون ثائر ًا ...هل هو اختيار؟
} عدنان كنفاني
أن يكون الشهيد األديب غسان كنفاني ثائراً ،فهذا قدره ،وقدر الفلسطينيين.
فالثورة ليست ممارسة نحبها أو ال نحبها ،هي الحبل السريّ الذي يمدّنا بأمل
البقاء ،وهي طريقنا القسري كي نبقى ،ونواصل ،وننتصر...
لقد قام المخلصون من رجاالت عكا بقدح الشرارة التي أشعلت فتيل الثورة
في حينه ،وعندما وقف الحاكم العسكري اإلنكليزي ليصدر الحكم بنفي والدي
من مدينة عكا ،ولد جي ٌل من األطفال ،وولد غسان.
لم يكن أمام غسان ،واألجيال التي أطلّت إلى نور الحياة وسط هذه األحداث،
إال أن يكونوا في أتون الثورة ،ث ّوارا ً وليس من معادالت تبيح االختيار.
غسان ،تفتحت مداركه على واقع أليم ،لم يستطع ،كما
كبُر جيل  ،1936وكبر ّ
لم يستطع ذلك الجيل بأكمله ،أن يجدوا في تلك السن المب ّكرة ،مالمح أجوبة
ألسئلة كثيرة.
كانت بريطانيا« ،االمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس» منتدبة على
فلسطين ،وتم ّثل السياسة االستعمارية بامتياز في كثير من دول العالم ،وكان
من المفترض أن تحمل األمانة الدولية إلدارة شؤون وسياسة واقتصاد وبناء
متأصلة في المستعمرين» خانت األمانة،
وعسكرة فلسطين ،لكنها «وهذه طباع
ّ
وتب ّنت بقوة الوعد الذي قطعه وزير خارجيتها «بلفور» بإقامة «وطن لليهود»
على أرض فلسطين ،واتخذت خطوات عملية لتحقيق ذلك الوعد ،فقد استولت
«حكومة االنتداب البريطاني» على أراضي «الجفتلك» ،وأراضي األوقاف العامة،
أراض أميرية ،وتقدّر
واألراض��ي التي ص ّنفتها الحكومة العثمانية على أنها
ٍ
بعشرات اآلالف من الدونمات ،وقدّمتها إلى اليهود من دون مقابل.
وأباحت الهجرة اليهودية إلى فلسطين ،بل شجعتها ،وأصدرت قانونا ً بمنح
الجنسية الفلسطينية لك ّل يهودي يقيم سنتين في فلسطين ،وغرامة مالية قدرها
«جنيهين» ،مما دفع اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين من شتى بقاع األرض.
وفي المقابل ،كانت بريطانيا وهي تمثل «حكومة فلسطين» في ذلك الوقت،
تحكم على ك ّل عربي يدخل فلسطين بالسجن ث ّم بالطرد.
وقد س ّنت «حكومة فلسطين» القوانين الظالمة والمرهقة على الفلسطينيين،
بما في ذلك جباية ضرائب فاحشة ،وكانت تصادر العقارات العربية ألق ّل سبب،
وتقوم ببيعها أو إهدائها إلى اليهود ،وكانت شركة «أاليكا» اليهودية هي األنشط
في هذا المجال بدعم بريطاني كامل.
كما سمحت بفتح مكاتب لـ«الوكالة اليهودية» التي تمثل يهود العالم في
مدينة القدس ،ناهيك عن األحكام الجائرة التي كان القضاة اإلنكليز يحكمون
بها على الفلسطينيين لمج ّرد الشبهة أحياناً ،تنفيذا ً للتعليمات التي تصدر عن
«الوكالة اليهودية».
كان والدي رحمه الله كونه محاميا ً يرافع عن المتهمين العرب الذين يقدّمون
إلى المحاكمات أمام المحاكم العسكرية المشكلة وفقا ً لقانون الطوارئ ،وحتى
ساعة متأخرة يومياً ،وكانت شرطة الجيش تقلّه «محروساً» إلى بيته ،وذلك
بسبب نظام منع التج ّول ،وحدث أن اقتيد في مساء أحد تلك األيام إلى المعتقل من
دون ذكر األسباب ،وفي صباح اليوم التالي ،عندما علم المعتقلون والموقوفون
«الفلسطينيون» باعتقاله ،أعلنوا إضراباً ،ورفضوا الذهاب إلى المحكمة مما
دعا رئيس المحكمة «وهو إنكليزي طبعاً» إلى أن يستطلع األسباب من جهات
مسؤولة ،كان الجواب مختصرا ً وحاسماً :االعتقال ت ّم بناء على طلب «الوكالة
اليهودية»! وألنّ هذا المحامي ،والدي« ،يتحامل» على اليهود خالل المرافعات...
تعجب القاضي من ذلك ،وقال :أليس من حقه أن يرافع عن موكليه بحدود
وقد ّ
بقاض غيره بسرعة ملفتة!
القانون؟ وكان أن اس ُتبدِل
ٍ
ومعلوم أنّ «الوكالة اليهودية» تسلّمت السلطة بعد اإلع�لان عن انتهاء
االنتداب.
إنّ ذلك كله ليس معلومات جديدة أو سريّة ،لكنني أتيت على ذكرها ألد ّلل على
طبيعة الظروف والبيئة التي جعلت من غسان ،وجيل غسان ث ّواراً.
كان غسان يراقب ك ّل شيء بصمت وذهول ،وقبل أن يالمس مالعب طفولته
أُخرج من بلده ومن بيته مش ّردا ً الجئاً ،ك ّل ما يع ّرف عنه وعن حقه في هذه
الحياة بطاقة حمراء ،وحفنة طحين ،وقطعة صابون!
كنت أرى والدي يبكي وهو يراقب الطاولة الصغيرة يحملها غسان ،ويجلس
إليها أمام مبنى المحكمة «في بناية العابد بدمشق» يكتب العرائض مقابل
يدسها في يد أمه ليأكل الصغار ...حتى عندما صار مد ّرسا ً في مدرسة
قروش ّ
األليانس» كان طفالً.
وعندما سافر إلى الكويت ليبدأ الصراع «في ظروف صعبة جداً» مع الحياة،
كان طفالً ،وحين بدأ المرض يأكل من حياته ك ّل يوم قضمة كان طفالً أيضاً.
إذا شئت أن تس ّمي ك ّل هذه اآلالم ،وك ّل هذا الشقاء طفولة! فهي طفولة غسان.
لقد رأى بيته في مدينة عكا وهو يغيب بال عودة ،وبرتقاله في يافا يسرق...
رأى وطنه يغوص في الضياع ،رأى المأساة ،ك ّل المأساة وعاشها بك ّل دقائقها
ولحظاتها.
رأى العالم وهو يلهو على جراحنا ،رأى الحكومات العربية وهي تضعنا على
طاولة المزاد العلني ،رأى وجوده وحياته رقما ً في «شعبة األجانب» في ك ّل بلد
يدخل إليه.
فهل كان أمامه أيّ مجال لالختيار؟
لقد كانت الثورة قدره ،منحها قلبه وقلمه وفكره ووجدانه ،واستطاعت الثورة
بأصالتها المسكونة فيه أن تصل به إلى مصاف الكمال ،حين ُت ّوج بالشهادة.
فهل لنا بعد ذلك كله إال أن نكون ثواراً ،وأن تكون الثورة قدرنا؟

