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�أفغان�ستان :هل يتك ّرر ال�سيناريو العراقي
بعد االن�سحاب الأميركي؟
} حميدي العبدالله
يتوقع أن تكمل الواليات المتحدة سحب قواتها العسكرية وقوات «الناتو» من أفغانستان
مع انتهاء هذا العام .وس��واء تم ّكنت من إبقاء قوة محدودة بعد هذا االنسحاب أم رفضت
الحكومة األفغانية على غ��رار ما فعلت الحكومة العراقية في ع��ام ( )2011ف��إنّ السؤال
أي هل
المطروح هو هل يتك ّرر السيناريو العراقي في أفغانستان بعد جالء قوات «الناتو»؟ ّ
تتمكن الحكومة األفغانية على غرار ما فعلت حكومة المالكي الصمود بقدراتها الذاتية في
وجه مسلحي طالبان ،أم أنّ الوضع في أفغانستان يختلف عن الوضع في العراق ،وبالتالي
ستكون النتيجة مختلفة؟
ال شك أنّ الوضع في أفغانستان يختلف عن الوضع في العراق ،فحركة طالبان التي
استهدفها الغزو األميركي بعد هجمات  11أيلول  2001تختلف عن نظام صدام حسين
وتحظى بشعبية أوس��ع بكثير مما ك��ان يحظى به الرئيس العراقي ال��ذي استهدفه الغزو
األميركي للعراق ،كما أنّ المعارضة العراقية لنظام ص��دام حسين كانت ترتكز إلى دعم
شعبي ال يتوفر للمعارضة األفغانية التي كانت تحارب طالبان ،فالمعارضة األفغانية التي
تعاونت مع قوات «الناتو» كانت تسيطر على مناطق شمال أفغانستان فقط ،في حين أنّ
كابول وأجزاء واسعة من أفغانستان كانت تحت سيطرة طالبان.
هذه االختالفات والفروق سيكون لها تأثير كبير على الوضع في أفغانستان بعد جالء
ق��وات «ال��ن��ات��و» .فقوات طالبان أكبر وأكثر فعالية من المقاومة العراقية التي استنزفت
االحتالل األميركي وأرغمته على الرحيل وكانت أضعف من أن تستطيع أن تستولي على
الحكم وتقصي القوى والجماعات التي انخرطت في العملية السياسية ،وال سيما األحزاب
والقوى التي اضطهدها نظام الرئيس العراقي صدام حسين وأقصاها عن المشاركة في
الحياة السياسية ،في حين أنّ حركة طالبان قوية إلى درجة أنه في ظ ّل وجود قوات «الناتو»
استطاعت االحتفاظ بالسيطرة على مناطق واسعة من أفغانستان ولم تتمكن ك ّل الحمالت
الجوية والبرية من القضاء عليها.
وبديهي أنه بعد رحيل قوات «الناتو» سوف يختل التوازن لمصلحة طالبان ،واألرجح
أي أنّ طالبان سوف
أن تعود األوضاع إلى ما كانت عليه قبل الغزو األميركي ألفغانستانّ ،
تستعيد السيطرة على كابول والمناطق التي تنتشر فيها القومية البلوشية ،في حين تعود
مناطق الشمال إلى سيطرة القوى والجماعات السياسية التي كانت تسيطر على هذه المناطق
قبل الغزو األميركي ألفغانستان .أما احتمال صمود حكومة كابول واحتفاظها بالسيطرة
على العاصمة ،كما كان حال حكومة نوري المالكي في العراق ،فهو احتمال ضعيف للغاية
بسبب اختالف الظروف بين الوضع في العراق والوضع في أفغانستان ،وبالتالي فإنّ
هزيمة «الناتو» والواليات المتحدة ستكون في أفغانستان أكثر وضوحا ً منها في العراق،
إذ تستطيع واشنطن االدّعاء بأنها سلّمت مقاليد األمور في العراق إلى حكومة تعدّدية تض ّم
ك ّل القوى واألحزاب التي شاركت في العملية السياسية ،ولكنها ال تستطيع ادّعاء ذلك في
أفغانستان بعد رحيلها وبعد اجتياح طالبان لكابول ،وهو االحتمال المرجح.

الأ�سد وال�سيد وا�ستراتيجية الزمن
} حسام عيسى
منذ ب��داي��ة األزم���ة ف��ي س��وري��ة وأداء ق��ادة محور المقاومة على مشرحة التقييم م��ن األصدقاء
والمحبّين ،وهم في أغلبهم صحافيون أو سياسيون متقاعدون أو متعاطون في الشأن العام على
صفحات التواصل ،ال يملك هؤالء الذين يضعون نظارات سميكة إلبداء الرأي في محطات المواجهة
ما يسمح بالقول إنّ مواقفهم تؤثر في وجهة األحداث ،فهم ال يملكون جمهورا ً منفصالً عن جمهور
قيادة سورية والمقاومة ،بل يتقاسمون شطائر من جمهور الرئيس بشار األس��د والسيد حسن
نصرالله ،ويستمع إليهم ويتأثر بهم جمهور مريدي السيد والرئيس ألنهم أظهروا في األزمة وفاء
وثباتا ً وحماسا ً إلى جانب سورية والمقاومة ،وتر ّفعوا عن إغراءات الحلف المعادي وتهديداته.
طبيعة الحرب اإلعالمية والنفسية التي يشتغل عليها معسكر أع��داء سورية من جهة ،وضعف
وسائل ورموز اإلعالم الرسمي لك ّل من سورية والمقاومة من جهة أخرى ،جعال من هذه األصوات
إعالما ً حربيا ً رديفاً ،وضعف أداء القيادة الرسمية للحزب والحكومة في سورية مع بدايات األزمة
والنقمة عليهما ،والشعور بأنهما ال يلبّيان ما يستحقه الوضع من متطلبات وما يستحقه الرئيس من
تفان وصدق ووفاء ،جعال أيضا ً للنقد الذي يصدر من األصدقاء صدى دائماً.
الوهم بأسطورة أنّ ك ّل شيء مخطط ومد ّبر ،وأنه ال تسقط شعرة إال بأمر ،سمعة ترافق القوى
التي تصنع االنتصارات الصعبة كما هو حال سورية والمقاومة ،ولذلك يعتقد كثيرون انّ الكالم الذي
ُيقال من أصدقاء ثبتت جدية وقفتهم مع سورية والمقاومة ،قد يكون نوعا ً من التكتيك المتبع من
قيادة سورية والمقاومة بتقاسم أدوار له وظيفة ما.
خالل األشهر األولى من المواجهة وصمود الدولة السورية أمام الحلقة المشابهة التي أسقطت
مصر وتونس ،واستبعاد تكرار نموذج ليبيا لخصوصية الحرب في منطقة على تماس مع أمن
التنحي اليمني ألنّ قرار سورية ليس بيد
«إسرائيل» وقدرة ردع ترافقها ،واستحالة تكرار نموذج
ّ
دولة تقوم بما قامت به السعودية في اليمن ،ولو كانت إيران او روسيا ،بدا كأنّ نهاية جولة التظاهرات
واإلعالم لصالح سورية والمقاومة تسمح بإعالن النصر ،وساد هذا التقدير المتس ّرع ،حتى خرج
الرئيس األسد يقول هذه جولة وستليها جوالت وعلينا االستعداد ولو استمرت المواجهة سنوات.
توسع فيها السالح والمسلحون على مساحة سورية ،وبدا انّ مناطق
مرت مواجهات شهور ستة ّ
تتساقط بأيديهم ،وأنّ مواقع عسكرية كثيرة كانت منيعة يحتلونها ،وترافقت مع مجيء المراقبين
العرب ،ورغم االنفراج الذي وفره الفيتو الروسي ض ّد التدخل الدولي على الطريقة الليبية ،فقد كان
لوقع القرارات العربية العدائية مع التقدم العسكري أنّ الحرب تنتهي بهزيمة ،حتى كانت معركة بابا
عمرو في حمص فبدا أنّ الجيش السوري قوة قادرة وأنّ النصر يلوح فعاد التفاؤل.
ثم جاءت موجة معاكسة وتشاؤم مشابه مع تساقط مواقع هامة في حلب وريفها ،حتى جاء لقاء
كيري ـ الفروف وحسم الح ّل السياسي كإطار الحتواء تداعيات األزمة ،وتسليم أميركا بعجزها عن
الحرب ،وتلته بشهر معركة القصيْر ،وما أنتجاه من موجة تفاؤل وثقة بالنصر ،حتى أزمة األساطيل
والتوهّم بأنّ الحرب آتية ال محالة والخوف والقلق والذعر ،فإذ بالح ّل الكيميائي ،وما تاله من تحضير
لجنيف ،وفشل جنيف ،وموجات الحسم العسكري في القملون فتعاظم اإلحساس باقتراب النصر،
حتى ظهور «داعش» وخروج التحالف الدولي للحرب عليها ،وتردّدات الموقف التركي ،وساد القلق
تنحي نوري
من كمين استراتيجي ،خصوصا ً مع الكالم عن تسويات وراء الباب مع إيران بدأت مع ّ
المالكي ،وعن حصار لروسيا وتحليالت عن تأثرها االقتصادي بالعقوبات ،فتضعضعت المعنويات،
حتى جاءت ثورة اليمن ومواقف إيران وروسيا من حلف الحرب والمنطقة العازلة ،وكانت عملية
المقاومة في مزارع شبعا واإلعالن عنها كقرار حرب شاملة ،فعاد األمل.
سنوات مليئة بتراكم األحداث تقول إنّ قيادة الرئيس والسيد تملك مقدرات التحكم بمفاتيح العالقة
بالزمن ،وأنّ التحالف مع إيران وروسيا متين وعميق وراسخ.
القادة االستراتيجيون ال يحتاجون الثقة أيام نشوة النصر ،وال يفيد تهليل األصدقاء لالنتصارات،
بل الحرب النفسية تستحق في لحظات تعرج األزمات وتسلل وهم الضعف إلى نفوس الناس ،هنا
يكون دور األصدقاء حتى لو كان لهم رأي نقدي باألداء ،فمهمتهم هي المساهمة في تصليب جبهة
الحرب وليس المشاركة من دون انتباه بإضعافها.

«توب نيوز»

هونغ كونغ حدث في �سورية
 يكتب أحد المحللين الصينيين وهو يصف أحداث هونغ كونغ: قامت حكوماتنا بتوسيع نطاق االنخراط بالعولمة فنمت أجيال أق ّل تعلّقا ً بالوطن وتطلعا ً إلىمجاراة ما أسميناه بلغة العصر ،فخسرنا أبناءنا وصاروا قوة للفوضى باسم الحرية.
 أعدنا توزيع موارد الحكومة فمنحنا قطاعات الخدمات أضعاف قطاعات الزراعة فخسرنا الفالحينولم نكسب التجار وأبناء أصحاب الثروات ومقلدي الموضة.
 تتشكل قوة غضب ض ّد التقشف في دعم الزراعة يستثمرها متديّنون معادون للدولة ،وفي المدنتتشكل من شباب العولمة ومثقفيها وتجارها قوة دفع لالندماج بالغرب تحت شعار الالسياسة والقصد
الالإستقالل.
 يقود الغرب هاتين القوتين عبر مجموعات صغيرة على شبكات التواصل من حملة جوائز نوبلالمتعصبين.
والشعراء والفنانين والمتس ّكعين وأصحاب اللحى والبوذ ّيين المتطرفين واإلسالميين
ّ
 يتج ّمع هؤالء بالعشرات فتف ّرقهم الشرطة وتصير الصين الخبر األول في وسائل اإلعالم العمالقةوتتصدّر تصريحات زعماء الغرب ويصير هؤالء أيقونات للحرية.
 تدخل خاليا مخابراتية إلطالق النار وتسيل الدماء وال يعود ممكنا ً وقف المسلسل نحو الفوضىوالتفكك.
 -حدث في سورية من قبل وصارت حربا ً عالمية إلسقاطها فانتبهوا.

التعليق السياسي
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هل تنجح مناورة اردوغان لت�سويق الدور الب ّري الغائب في «تحالف وا�شنطن»؟
تعدّدت مواضيع اهتمامات مراكز األبحاث بدءا ً من الغارات األميركية على مواقع «داعش» في سورية
والعراق ،إلى فيروس «إيبوال» الذي انتقل الى داخل األراضي األميركية للمرة األولى.
سيستعرض قسم التحليل ماهية «التحالف» الذي اعلن عنه الرئيس أوباما لمواجهة «داعش» ،مع
اإلشارة إلى غموض األهداف السياسية التي يرمي «التحالف» تحقيقها؛ فضالً عن تباين أهداف بعض
أطراف التحالف ،ال سيما تركيا ،مما سيترك بصماته على اللحمة والتناسق بين أطراف التحالف
والمساهمة في انفراط عقده.

نتنياهو في البيت االبيض

استبق معهد المشروع األميركي عقد اللقاء بين أوباما وبنيامين نتنياهو ،معربا عن رأيه بأنّ االجتماع
«لن يتمخض عن إنجاز كبير ...نظرا ً إلى الخالفات الرئيسة المستمرة بينهما حول قضايا كبرى».
اعتبر معهد بروكينغز «انّ األولويات األميركية الراهنة ال تشمل «الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي...
اذ انه لم يعد مسألة استراتيجية مركزية في الشرق االوسط» .وأوضح «أنّ التهديدات الماثلة أمام األمن
القومي األميركي اليوم هي بروز الدولة اإلسالمية ،وتط ّور البرنامج النووي اإليراني ،وبسط النفوذ
اإليراني في عموم المنطقة ...وهي قضايا شبه منقطعة تماما ً عن الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي».
وأعرب عن رأيه انه لو ت ّم التوصل إلى «توقيع اتفاقية سالم فستبقى األمور كما هي عليه راهناً ،وكذلك
األمر لمعظم التحديات المترتبة»...

الغارات الجوية في العراق وسورية

أشار معهد هدسون الى «تنامي االنقسام بين الرئيس اوباما ومستشاريه العسكريين ،حول آلية
الحرب ض ّد الدولة االسالمية» ،مطالبا ً «كبار الضباط العسكريين بضرورة االنصياع وتنفيذ قرار القائد
االعلى للقوات المسلحة ...وإال فهم ويملكون خيار تقديم االستقالة» بغية التركيز على عمق خطورة
التهديد القادم من الدولة االسالمية» .ومضى بالقول «إنّ داعش او معاونيها من العناصر سيشنّون
هجوما ً على الواليات المتحدة يوازي على األرجح أو يتف ّوق على نجاح هجمات القاعدة في  11أيلول
( ».)2001واوضح «أنّ من شأن تقديم أحد الضباط الكبار استقالته برفقة تبرير واضح ومنصف،
إثارة جدل مطلوب حول االستراتيجية االميركية إلنجاز هدف الرئيس أوباما في تقويض ...وفي نهاية
األمر تدمير الدولة االسالمية».
ح ّذر معهد كارنيغي من المخاطر التي تواجه «إنشاء حرس وطني عراقي جديد ...اذ ينطوي عليه إنجاز

تقاطع األهداف
في الحرب على «داعش»

في زمن اشتعال الحروب تعيد القوى وال��دول
المختلفة اصطفافاتها وتتقاطع تحالفاتها مرحلياً،
وتتضافر جهودها أم��ام عدو مشترك ،كما شهدت
الحرب العالمية الثانية بتحالف نظم سياسية
واقتصادية متناقضة ،االتحاد السوفياتي وبريطانيا
والواليات المتحدة .مرحلة التنسيق وتوحيد الجهود
آنئذ غابت تماما ً عن اللوحة الراهنة في محاربة
«داعش» وتجلياتها في االقليم.
بيد انّ التحالف وتقاطع المصالح ليست ظاهرة
ثابتة ومرشحة الى التبدّل والتغيير والتعارض
والتناقض ف��ي مرحلة أخ���رى .القاسم المشترك
الجامع «لتحالف واشنطن» هو الرغبة لدى البعض
لوقف اندفاعة وتحجيم «داع��ش» وليس القضاء
عليه ،كما يزعم الخطاب السياسي األميركي ،في
سورية بؤرة الصراع الراهن .أما األداة األوفر حظا ً
للقيام بتلك المهمة فيبدو أنها أوكلت إلى تركيا ،عضو
حلف «الناتو» النشط المفرط بحماس التدخل،
والتي أخرجت الصيغة المطلوبة من دون عناء عبر
برلمانها الذي يسيطر عليه حزب أردوغان «العدالة
والتنمية».
تقدم «داعش» بسرعة الفتة لالنتباه في شمالي
سورية ،ووصل بقرب الحدود التركية الى مسافة ال
تتعدى  5كلم ،عند مدينة عين العرب – كوباني.
تركيا مثلت الحاضنة والداعمة للعناصر المسلحة
بكافة أطيافها وتالوينها بغية تقويض وإسقاط
الدولة والكيان ال��س��وري .وق��د أوضحت صحيفة
«واشنطن بوست» أخيرا ً أبعاد القرار التركي اذ
«أبلغ نائب رئيس الوزراء بولنت آرينك الصحافيين
انّ االقتراح (الحكومي) المقدم للبرلمان سيتض ّمن
مروحة واسعة من الخيارات ،بما فيها فتح القواعد
التركية امام الجيوش األجنبية والقوات التي في
طريقها لالنتشار وإقامة مالذات آمنة للالجئين داخل
األراضي السورية .ترغب الحكومة التركية في نتيجة
تصويت واسعة لتفادي اللجوء مرة أخرى للحصول
على تفويض برلماني للعمل العسكري».
لتركيا حسابات إضافية تميّزها ع��ن ال��دول
المنضوية في «تحالف واشنطن» ،ال سيما وعينها
على «إحباط» عرى الترابط الوثيق بين أكراد تركيا
واألك���راد في س��وري��ة ،في ال��دف��اع عن مدينة عين
العرب المهدّدة بالسقوط بأيدي «داع��ش» .ضرب
«داعش» حصارا ً على المدينة أدّى إلى فرار ما ال يق ّل
عن  160،000من سكانها باتجاه األراضي التركية
القريبة ،أرفقه بإطالق بعض القذائف التي سقطت
داخ��ل األراض��ي التركية .استثمرت تركيا اللحظة
وحشدت بعض قواتها المقاتلة بكامل تجهيزاتها
العسكرية إلفشال تبلور وحدة ميدانية بين القوى
الكردية بالدرجة اإلول��ى ،وإدراكها انّ «داع��ش» ال
يضمر نوايا باالستيالء على اراض تركية.
دأبت تركيا وبثبات على «المطالبة بإنشاء منطقة
حظر جوي فوق األراضي السورية» الحدودية للنيل
من السيادة السورية ،وإتاحة الفرصة لمخططاتها
بقضم أراض عربية جديدة ،ال سيما أنّ قوى المعارضة
السورية المسلّحة مدينة لها بالكامل .يُذكر أنّ الهدف
المذكور أيضا ً نادت به الواليات المتحدة طويالً على
امتداد األزمة ،وبرز بقوة عام  2013على خلفية أزمة

األسلحة الكيميائية السورية وتوثب أميركا لشنّ
عدوان مباشر على األراضي السورية قبل إحباطه
ببراعة من أصحاب الشأن.
في المستجدات األخيرة ،وبالنظر الى تواضع عدد
القطعات البحرية األميركية المتوفرة في المنطقة،
أضحى إنشاء تلك المنطقة أم��را ً مستبعدا ً مقارنة
بما كان عليه الوضع العام الماضي وارتفاع سعير
العدوان على سورية .حرصت الواليات المتحدة على
ّ
مسخرة
تفادي االشتباك مع القوات العربية السورية
عددا ًمن األطراف تحمل رسائل لطمأنة دمشق بأنها لن
ّ
تنقض عليها ...وعلى األخيرة العمل بالمثل .ووصفت
عمل شبكات أجهزة الرادار السورية بانها «ساكنة»
خالل طلعات اإلغارة ،بيد أنها ال تبدي تعاونا ً معها،
وبالتالي لوحظ غياب المسألة من التداول اإلعالمي
اليومي ولم تسجل اي شكوى من الطرفين.

المنطقة العازلة
والر ّد السوري

فرض منطقة حظر جوي سيواجه بتحرك عدد
من األط��راف على الصعيد الدولي والديبلوماسي،
ويقين البعض بأنّ سورية سترسل احتجاجا ً لدى
االمم المتحدة بدعم من روسيا والصين وايران ودول
البريكس االخرى ،مما سيع ّرض الخطوة األميركية
الى مزيد من العزلة على األق ّل.
الخيار المتاح أمام الواليات المتحدة في هذا الشأن
هو طمأنة تركيا بأنّ سورية لن تتع ّرض لقواتها في
محاربة «داع��ش» ،واألفضل مواجهتها هناك بعيدا ً
عن االراض��ي التركية .تعي تركيا وتخشى بأس
سالح الجو والدفاعات الجوية السورية ،ال سيما
بعد إسقاطه إح��دى طائراتها المقاتلة في عرض
البحر قبالة الشواطئ السورية ،في  22حزيران
2012؛ واي مواجهة غير محسوبة بدقة ستأتي
بنتائج عكسية ألهدافها في تقويض وإسقاط الدولة
السورية .وتدرك أيضا ً انّ تحركها في تلك المنطقة
الحدودية ،إنْ ت ّم ،سيصطدم بالوجود الكردي على
جانبي الحدود ،والذي من شأنه تعزيز مكانة القوة
الكردية المسلحة ،ليس أقلها غريمها األساس حزب
العمال الكردستاني الذي حذر رئيسه المعتقل لديها،
عبد الله أوجالن ،الحكومة التركية من مغبة التدخل
العسكري بحجة محاربة «داعش».
عند ه��ذا المنعطف ،تتباعد األه��داف األميركية
والتركية .اذ شنت الواليات المتحدة غاراتها الجوية
ض ّد «داعش» دعما ًللقوى الكردية في العراق بالدرجة
األول��ى والتي لها المصلحة األكبر في إبطاء تقدّم
«داعش» .توضح بيانات وزارة الدفاع األميركية أنّ ما
يربو على نصف مجموع الغارات الجوية ،األميركية
والبريطانية ،كانت لدعم القوات الكردية وم ّكنتها من
اتخاذ زمام المبادرة وشنّ هجمات الستعادة عدد من
البلدات العراقية بعد سقوطها في أيدي «داعش».
تتمحور االستراتيجية االميركية الراهنة حول
استدراج اكبر عدد من مقاتلي «داعش» من االراضي
العراقية باتجاه األراض��ي السورية وإبعادها عن
«تهديد اربيل »،وحصر نشاطها ما أمكن داخل سورية.
في هذا الصدد ،نقلت شبكة «فوكس نيوز» عن مصادر
خاصة بها داخل وكالة االستخبارات المركزية تفيد
بأنّ ضباطها يتردّدون بالمغامرة في إرسال عناصر
استخباراتية أميركية إلى داخل األراضي السورية

عدد من المبادرات الداخلية والدولية على السواء ،أحدها إقدام الحكومة المركزية على توفير ضمانات
حقيقية للطائفة السنية بأنّ مشاركتها في القرار السياسي ثابتة ...ويتعيّن عليها تقديم التزامها بالدولة
العراقية ونبذ الدولة اإلسالمية وحلفائها عبر االنخراط في بنية الحرس الوطني ».واضاف «انّ للواليات
المتحدة دورا ً ينبغي ان تقوم به في اإلشراف على جهود تدريب الحرس وكبح التداعيات الطردية للقوة».

قطر

ص ّوب معهد كارنيغي سهام انتقاداته نحو قطر نظرا ً إلى «تدخالتها في (دول) الربيع العربي مما
أسهم في تقويض سمعتها بالحياد الى ح ّد كبير ...وادى إلى تآكل مخزون ما تملكه من القوة الناعمة،
التي راكمتها قبل عام  .»2011واستدرك بالقول «إنّ الخروج من ذلك الوضع قد يستغرق فترة زمنية
طويلة تقاس بعدد من السنين ...بيد أنّ المسار واضح امام المسؤولين القطر ّيين للبدء في خطوات ترميم
السمعة كوسيط باستطاعته جسر الهوة بين األطراف ».وحث المعهد الواليات المتحدة على «العمل مع
قطر لتوفير خيار قنوات خلفية لالتصال باألطراف المعنية».

ليبيا

حث معهد كارنيغي الحكومة الليبية على بذل الجهود للخروج من المأزق «بدءا ً بإجراء تقييم دقيق
لطبيعة التحدي األمني الذي تواجهه ليبيا ...ويكمن في طبيعة االستقاللية الذاتية للمجموعات المسلحة
الثورية مقابل ضعف القوات المسلحة واجهزة الشرطة ».وشدّد على «أنّ معضلة الميليشيات هي
سياسية بالدرجة االولى ...ينطوي اإلقرار بانها تمثل فريقا ً معيّنا ً من الشعب وأضحت راسخة بقوة في
أجهزة الدولة».

إيران

حذر معهد مشروع السياسة الخارجية صناع القرار في الواليات المتحدة من اإلبقاء على مسار
«التقارب الخطير من موقف طهران ...التي ترفض اإلقرار بالتزاماتها الدولية ».وأضاف «انّ انتهاج ما
ُيس ّمى حلوالً إبداعية ...من شأنها عدم المساس ببرنامج األسلحة النووية لطهران ».وأعاد الى األذهان
المذكرة التي قدمها  31ممثل جمهوري في مجلس الشيوخ لوزير الخارجية يحذرون فيها من التنازالت
اي تخفيض في وتيرة العقوبات سيوفر الفرصة إليران إنتاج مواد
النووية المقلقة المقدمة إليران ...اذ انّ ّ
نووية متفجرة».
خشية مفاقمة األوضاع بما فيها تع ّرضهم لالعتقال.
اما «حلفاء» اميركا من دول الخليج العربي فقد
ب��دأوا يستشعرون خطورة «داع��ش» على أمنهم،
خاصة في الجزيرة العربية واألردن ،وقلقون ايضا ً
من ان تؤتي الغارات الجوية أكلها وتسهم في إضعاف
«داعش» في االراضي العراقية لخشيتهم من تعزيز
دور إيران وحلفائها في المنطقة .وعليه أبدوا حماسة
منقطعة النظير لشنّ غارات جوية وأخرى ميدانية
داخل األراضي السورية طمعا ً في تحقيق مطالبهم
بتقويض الدولة السورية.

أميركا غارقة في التردّد

تعاني ال��والي��ات المتحدة م��ن غياب اإلجماع
الشعبي والسياسي حول سياسة االنخراط مجددا ً
ف��ي ح��رب مفتوحة ليس لها اف��ق «تستم ّر لعدة
سنوات ».فقواعد الحزب الديمقراطي المناهضة
للحرب أسمعت صوتها ألوباما وق��ادة الحزب بانّ
أقصى ما يمكنها التأقلم معه هو ضربات عسكرية
ض ّد «داعش» من دون التفكير بنشر اي قوات برية
سواء في العراق او سورية .وتفاقمت األزمة الداخلية
عقب إقدام شخص اعتنق اإلسالم جز عنق زميلته
في العمل في والية أوكالهوما االسبوع الماضي على
نسق أسلوب «داعش».
م��ن الثابت انّ ت��ط � ّورات ال��ش��رق االوس���ط بك ّل
تجلياتها وتن ّوعاتها ستسهم ف��ي نتائج جولة
االنتخابات النصفية المقبلة ،وم��ا ي��راه البعض
تراجع قدرة الحزب الديمقراطي االحتفاظ بأغلبية
مقاعد مجلس الشيوخ .في هذا السياق ،اتهم الحزب
الجمهوري عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس
الشيوخ ع��ن ال��ح��زب الديمقراطي ،ك��اي هاغان،
بالتغيّب عن نحو نصف عدد الجلسات التي عقدتها
اللجنة؛ فضالً عن سكوتها المطبق حول سياسات
الرئيس اوباما السابقة حول اإلرهاب ...« ،وأخفقت
في رؤية وتل ّمس تنامي شبح الدولة االسالمية ».إذن
هي بداية السباق والمزايدة االنتخابية.
وك��ذل��ك األم���ر ف��ي شيطنة ال��ن��واب ع��ن الحزب
الديمقراطي في والية نيو هامبشير ،مثالً ،إذ اتهم
خصم النائبة جين شاهين والرئيس أوباما سوية
«بالذهول والحيرة» حيال خطر «الدولة االسالمية»
على األراضي االميركية .الخطاب السياسي للرئيس
اوباما الموجه إلى العامة لم يحقق مراميه ،اذ ينظر
اليه جزء كبير من الناخبين بأنّ ردّه يتسم بالضعف،
وعند بدئه الغارات الجوية اعتبرها معظم المعنيين
من الخبراء بأنّ فعاليتها محدودة.
امام هذا التناقض لجأ أوباما إلى القاء اللوم على
األجهزة االستخبارية بتقصيرها في لفت انتباهه
مبكراً ،مما استدعى ردود أفعال غاضبة فورية
واتهامه «بعدم االك��ت��راث للتقارير االستخبارية
المقدمة للبيت االب��ي��ض »،واض��ط��رت للكشف عن
بعضها ،لعام  ،2012من دون تعريض تصنيف
السرية للخطر.

استدراك التداعيات

استدرك اوباما التداعيات المحتملة سريعا ً وأعلن
عن إرساله نحو  2000عنصر من قوات سالح مشاة
البحرية ،المارينز ،ال��ى الكويت كمحطة انطالق
لنشاطاتها المختلفة في عموم المنطقة ،يعززها

تجهيزات عسكرية خاصة بها تشمل طائرات النقل
الضخمة من ط��راز س��ي 130 -وط��ائ��رات عمودية
هجومية.
من بين المهام األساسية الموكلة لتلك القوة إنجاز
عملية إجالء الرعايا األميركيين من بغداد ان استم ّر
«داعش» في اندفاعه بالقرب من بغداد ،ال سيما انها
تض ّم الفوج الثامن في سالح المارينز ال��ذي أنجز
إجالء ما ينوف عن  150فرد من الرعايا األميركيين
بطرابلس في حزيران الماضي ،ونقلهم برا ً إلى تونس
في رحلة استغرقت نحو  6ساعات على متن 40
سيارة ذات دفع رباعي ،برفقة طائرات مقاتلة :اف-
 ،16ام في -22ب اوسبري ،وناقلة نفط من طراز
كيه سي -130ج .يذكر ان السفيرة االميركية دبوره
جونز احجمت عن استخدام الطائرات العمودية من
طراز ام في -22في عملية اإلجالء بدافع الخطورة.
تع ّول االستراتيجية االميركية على تلك القوة
من المارينز ،والتي سيت ّم رفدها بمزيد من القوات
والتجهيزات تباعاً ،للدفاع عن دول الخليج ان
تع ّرضت لتهديد «داع��ش» .اتخاذ الكويت مقرا ً لها
أتى بدافع ضمان عدم وقوع حقول النفط في الجزيرة
العربية بأيدي «داعش» ،ولطمأنة الدول الخليجية
القلقة من تنامي النفوذ اإليراني.
يجمع أط��راف «حلف واشنطن» على ض��رورة
التصدي ل��ـ»داع��ش» وتتباين المواقف في العداء
والقضاء عليه .فالدول الخليجية كانت دوما ً جاهزة
لتمويل مغامرات واشنطن وترمي لتوظيف التنظيم
او مشتقاته وتف ّرعاته إلنجاز هدفها المركزي في
تقويض الدولة السورية ،وهو الهدف األوحد الذي
يحقق إجماع كافة أطراف الحلف.
بعض ال���دول االوروب��ي��ة المشاركة ،الدنمارك
وفرنسا وبلجيكا وهولندا ،توفر مساندة ودعم للقوات
االميركية فوق أجواء العراق حصراً ،في تباين واضح
مع دول الخليج المشاركة واالردن ايضاً .دخول تركيا
المتأخر وانضمامها إلى الحلف يفاقم حالة االنقسام
بين االطراف المتعددة .نواة تحرك تركيا وهاجسها
هو التصدي والح ّد من تطلعات االك��راد وتحجيم
«داعش» وإدامة دوره في خاصرة سورية للحيلولة
دون نهوضها وإبقائها ممزقة وضعيفة .تركيا ايضا ً
تطمح للعب دور إقليمي بارز األمر الذي يتباين مع
تطلعات آل سعود للعب الدور االكبر.
من نافل القول انّ الرئيس أوباما ي��درك تمايز
خطابه السياسي ع��ن سياساته العملية ،وهو
الذي فاز في االنتخابات لمعارضته شن الحروب
والتزامه بإنهاء حربي أفغانستان والعراق ،وما
لبث ان وجد نفسه امام غالبية غاضبة من الشعب
االميركي الن��زالق االوض��اع في المنطقة الى مديات
خطيرة؛ فضالً عن معارضة قواعده االنتخابية بشدة
لمغامرات عسكرية جديدة في العراق وسورية .من
شأن ايّ زلة سياسية من قبله ان تطيح بسيطرة
حزبه الديمقراطي على مجلس الشيوخ ،وما سيترتب
عليه من تجميد الي مبادرة او إجراء قد يتخذه بعد
موسم االنتخابات في تشرين الثاني المقبل.
يخص «داعش» فإنّ التحالف الذي أنجزته
في ما
ّ
واشنطن بالتهديد والترغيب ال يستند إلى أسس
متينة وعالقات أطرافه هالمية باستثناء الحلفاء
االوروبيين واالستراليين التقليديين .ويبقى عرضة
لالنهيار جراء التطورات المتسارعة.

با�سم «اهلل» ُت�ستحمر العقول و ُتذبح الأعناق
} فهد المهدي
العقلية المتط ّرفة التي لم تتخ ّل عن همجية األسالف القدماء ،تلك التي استحمرت البشر باسم «الله»
وذبحت أعناق العلماء والفالسفة والمفكرين ومن يخالفها في الرأي لتحتال على العقول وتخدّرها،
تعسفية وارتجالية جائرة ومتطرفة ،ضللت الناس ،وح ّرضتهم
لتبعدها عن التفكير واإلبداع ،بأحكام
ّ
على القتل باسم «الله» ،لنصل الى ما وصلنا إليه اليوم ،لنسير من دون ان ندرك النصب واالحتيال
الذي نتع ّرض له ك ّل يوم ،الغرب نجح في استبدال مظالم وجبروت الكنيسة ،بمظالم جديدة س ّموها
وباألخص على بلداننا العربية واإلسالمية مستغلّين
الديمقراطية ،ديمقراطية يريدون فرضها على العالم
ّ
جهلنا وعدم تعلّمنا من التاريخ ،فأوقعونا في فتن وحروب داخلية مستثمرين النزعة النرجسية وحب
«األنا» في البعض من بني جلدتنا ،فسخروهم كأدوات تعمل في وسطنا بايديولوجيات متنوعة تعمل
باسم «الله « متغذية بالترهيب والتطرف وإقصاء اآلخر.
الثابت اليوم أنّ عربدة هؤالء تجاوزت ك ّل الحدود كمنفذين لألجندة الغربية وحلفائها في تمزيق األمة
وتقسيم بلدانها ،فمن هو هذا «اإلله» الذي أباح لهم هذه االعمال الوحشية القذرة ،وف ّوضهم في تقييم
اآلخرين والحكم عليهم بالكفر واإللحاد والزندقة؟
االحتيال واالستحمار العقلي الذي قامت به ثلة من الغوغائيين الذين دنسوا الدين باسم «الله»
ّ
تحض على الرحمة ،وتؤمن بحرية
من خالل األصوليات التي جنحت بعيدا ً عن تعاليم األديان التي
االعتقاد ،وأخذت هذه األصولية ،ال سيما في شقها السياسي ،تنتج خطابا ً معاديا ً لآلخر ،وقد وصل
األمر إلى ذروته مع األصولية االسالمية المتطرفة لتنتج لنا «اإلخوان» فـ»القاعدة» وبعدهما «داعش»
و»بوكو حرام» و»جيش النصرة» وربما تسميات جديدة سنسمع عنها في المستقبل ،وكلها جماعات
إجرامية نازعة إلى السلطة والثروة وتقتل بال رحمة ...وباسم «الله»!
اإلشكال الذي يعيشه هؤالء أنّ المنتج الفكري الخاطئ الذي سطرته بعض الدول التكفيرية في
المنطقة العربية واإلسالمية ،وخاصة السعودية باعتبارها الحاضن للفكر الوهابي التكفيري المتطرف،
ُّ
وكل الحركات التي لجأت إلى العنف إنما جاءت من الفكر السلفي الذي دعمته السعودية ،فنتج عنه
هذه المجموعات اإلرهابية المختلفة ،حيث أصبح الحاضن األول لخلق ثقافة التطرف والتشدّد ،وهيّئت
أجيالنا لالختطاف الفكري ومن ثم الجسدي.
إنّ األخالق التي هي غاية الديانات جميعاً ،ال نجد لها أثرا ً في أجندة هؤالء المتديّنين الغالة ،فاألطفال

والنساء وكبار السن باتوا رهينة وهدفا ً لهم ،واصبح الجميع مستهدفاً ،وال يكاد يدّعي او يزعم احد انه
بمأمن عن هذا االستهداف ،المه ّم أنّ ما يجري ليس تعبيرا ً عن رأي سياسي معارض بل هو ممارسة
شنيعة تشير الى حجم الخطر الحقيقي الذي يهدّد ديننا ،ووحدة وأمن واستقرار بلداننا ،فهذه الجماعات
المتطرفة التي تتبنى فكر الجهاد تقتل باسم الله وعزاؤنا في ذلك انه بعين الله ،وهم ال يجدون حرجا ً
في تبرير مصالحهم القذرة هذه وتنفيذ مشروعاتهم الالإنسانية.
هذا اإلله (المز ّور) الذي يب ّررون باسمه أعمالهم اإلجرامية ،ت ّم تصنيعه وفق مواصفات قياسية تالئم
أهواء أمراء الصحراء وأمزجة المتربّصين باألمة ،وت ّم إطالقه كـ(نسخة تجريبية) في مراحل تاريخية
مبكرة من عمر هذه األمة ،حتى وصل إلى ما هو عليه اآلن ...كإله وحيد ،متف ّرد ومستب ّد بك ّل شيء إله
مصاب بحالة (وسواس قهري) مستديم ...يجعله يرى في ك ّل شيء يخالفه تهديدا ً مباشرا ً لوجوده
وأمنه ،ومؤامر ًة مدبّرة لالنقالب عليه واإلطاحة بكيانه.
صنع في أروقة مشبوهة وبمقاييس تتالءم مع مصالح صانعيه
فكيف يسوغ لهذا اإلله ال ُم َز ّور الذي ُ
أن يُكفر ك ّل شيء دفع ًة واحدة وأن يحلل ذبح الرقاب ويستبيح الدماء ويهتك األعراض ...وإلى هذا الح ّد
المقزز! بل كيف تس ّول له نفسه المبتورة أن يسرق لسان اإلله الحقيقي ويتكلم بالنيابة عنه؟!
وسجنوا وعُ ذبوا ،هي لعبة مستمرة ،وستبقى
إنّ لعبة اإلله الذي قتل باسمه كثيرون عبر التاريخ ُ
كذلك ما دام الراقصون مع الشيطان يتجدّدون عبر العصور ،فهو تح ّد قائم ال يزول إال بزوالهم.
إننا إذ نشير إلى هؤالء الذين يسرقون منا القيم اإلنسانية باسم الله ويقتلوننا باسم الله وير ّوجون
ألفكارهم الهدامة باسم الله ويتسلّطون على رقاب البشر باسم الله ماهم إال حفنة دموية ،ال يمثلون
ضمير األمة وال أغلبيتها بل هم مخطط مدروس وضع ضمن «كاتالوج» او خارطة طريق اسمها «سلسلة
التدمير»  Chain of Destructionوظيفتها شيطنة أي مجموعة لتجعل منها المنفذ كي يُب ّرر من
خاللها شنّ حرب تمزق األمة وتد ّمرها ،وهذا ما نراه بالضبط راهنا ً من الجماعات التكفيرية التي ُغرست
في وسطنا والتي تعمل باسم الدين وتقتل باسم الله إلى ح ّد جعلوا من العنف ب َر َكة من عند الله،
وجعلوا من القتل مب ّر ًرا باسم الله!
اخيرا ً نختم بأنّ الله إسم عظيم له جاللته عند جميع األديان ،وأنّ من يدعون باسمه الى سفك الدماء
صنع عبر تأريخ مظلم داخل أروقة ْ
أغلِمَة الدين وتجار البترول والدوالر،
وهتك األعراض ،هو إله آخر ُ
ليستحمروا عبر تاريخهم عقول البشر بهذا اإلله العشوائي الذي يتصرف بالناس بطريقة ّ
تدل على
خيانة وال ّ
تدل ابدا ً على فضيلة ...وحاشا الله تعالى عما يصفون.

