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هل �أ�صبحت تركيا ع�ضواً
في التحالف العربي ـ الدولي ّ
�ضد «داع�ش»؟

من معاني عملية مزارع �شبعا

«�إنه الغاز يا غبي»

للكبار فقط فيلم طويل
لي�س �أميركي ًا �صرف ًا
} «توب نيوز»
الملفات الدولية التي تق ّرر مستقبل العالم صارت محدّدة بدقة والالعبون
الكبار صاروا محسومين بدقة أيضاً.
ملف أوكرانيا صار ملف أمن أوروبا في مجال الطاقة ووحدة كياناتها ،بعدما
حسمت التطورات استحالة تمرير أنابيب نفط قزوين وقطر بال شراكة إيرانية،
وبدا العرض التركي بالتعاون مع «داعش» لتحقيق ذلك مزحة سمجة ،ال يتمكن
أحد في الغرب من الدفاع عنها وتبريرها ،وصار الفوز بأوكرانيا موحدة تحت
أسنة رماح الحكومة المدعومة من الغرب مستحيالً ،ومواصلة العنف حرب
أهلية تف ّتت أوكرانيا ،وصارت وحدة كيانات أوروبية عديدة ترتبط بمستقبل
أوكرانيا ،التي ال يصونها إال ح ّل سياسي ال يمكن صناعته إال بالشراكة مع
روسيا وعنوانه الفيدرالية.
ملف إيران النووي نضجت المفاوضات حول ك ّل تفاصيله ،وصار التسليم
بحق إيران بتخصيب اليورانيوم نهائياً ،بعدما شكل هذا العنوان على الدوام
معيارا ً للتسليم بإيران دولة عظمى ،تتساوى مع سائر الدول الكبرى بامتالك
كامل دورة التقنيات العليا ،بعدما صارت إيران الرقم الصعب في منطقة الشرق
األوسط ،مع تراجع أدوار المربع السعودي ـ المصري ـ «اإلسرائيلي» ـ التركي
ك ّل لسبب ،فـ»إسرائيل» لم تعد دولة حرب يعتمد عليها ،وتركيا دولة خداع
ولعب على الحبال ،والسعودية نظام مهترئ يملك في النفط والمال خزانا ً كبيرا ً
ولكنه في السياسة تحكمه عقول صغيرة ،وهو مصدر ثقافة التطرف وعاجز عن
مداواة ذاته من جهة ،وك ّل مرة تزداد خسائره التي كان آخرها اليمن قلب الخليج
ومستودعه البشري الهائل من جهة أخرى ،ومصر مثخنة بمشاكلها بعد عهد
«اإلخوان» وهموم إعادة النهوض ومواجهة تحديات األمن الداخلي الصعبة.
آخر الكالم يقوله الجنرال مارتن ديمبسي رئيس أركان القوات األميركية
المشتركة ،عن أنّ إيران مع سورية وحزب الله صارت دولة الحرب البرية
الوحيدة في الشرق األوسط ،وسط جيوش مهزومة ومتخاذلة ،من تركيا أمام
«داعش» والسعودية امام الحوثيين و»إسرائيل» أمام الفلسطينيين ،وأطلسي
مذعور من ك ّل صنوف الحروب البرية.
ملف أمن الخليج ونفطه صار إيرانيا ً بامتياز ،وملف سورية والعراق والحرب
على «داعش» بين الرهانات واألوه��ام بتسليح وتدريب فانتازيا المعارضة
التي تمضي أسبوعا ً الختيار رئيس افتراضي لحكومة افتراضية ليمارس سلطة
افتراضية ،وبين دول الحلف التي ظهرت مج ّرد ديكورات ال تضيف شيئا ً إلى
الدور الذي تقوم به واشنطن ،إال ما تدفعه من أموال ال تملك حق االعتراض على
دفعها وال تمنحها مقعدا ً على مائدة القرار.
يقول رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إنّ األميركيين غير متمسكين
بإسقاط الرئيس بشار األس��د ،بل يسعون إلى التحدث معه تحت الطاولة،
ويريدون معه عالقات سرية ألنهم غير جاهزين مع حلفائهم للتعامل علناً.
المثلث األميركي ـ الروسي ـ اإليراني يقترب من صياغة التفاهمات الكبرى،
وتكريس مرجعيته في الشرق األوسط كناد للكبار ،وللكبار فقط ،فيلم طويل
وجديد ليس أميركيا ً صرفا ً هذه المرة ،سيبدأ العرض خالل أسابيع.

�سخافة الال�سيا�سة
 بعض الذين تقف معهم على ضفة الخصومة تعترف بذكائهم وأنتمختلف مع مواقفهم وتتمتع بالقدرة على كشفها وفضح خلفياتها وهم يغلّفونها
بحسابات وشعارات.
غب الطلب
 عندما يكون الموقف فاقعا ً بال غالف مج ّرد خدمة لحساب ّيصغر صاحبها كثيراً ،بمعزل عن الخصومة أيضاً ،وعن مضمون الموقف،
وتحس عليه بالشفقة.
ّ
 عندما تصاب السعودية بالهستيريا مما يحدث في اليمن ،وكيف صارالحوثيون أصحاب القرار االستراتيجي فيه بإمساك العاصمة ومضيق باب
المندب ،فتبدأ حفلة شتائم إليران ويخرج وليد جنبالط للتهجم على الهبة
اإليرانية للجيش اللبناني ال تحتاج إلى التحليل.
 الهبة اإليرانية كانت موضع ترحيب من جنبالط قبل أيام ،وكان يقول لماذاال نقبلها وهي بال ثمن ،فلع ّل هذا الخط يستثير الذين يقولون إنهم يحاربون
«داعش» و»النصرة» ويتح ّمسون لتقديم العون للبنان ،ثم فجأة يقول ال يجوز
قبول هذه الهبة وعلى وزير الدفاع إلغاء سفره لطهران ،ال حاجة للتحليل.
 «النصرة» ليست إرهابية ،وكمية شتائم لسورية ألنّ سورية لم تصدقكالمه ومدائحه لجيشها قبل يومين.
 -كثيرا ً ما يكون التبدّل والتقلب سياسة لكن هنا الالسياسة.

التعليق السياسي

} وسام سعد

لم يعد الغاز جوهر الصراع القائم في منطقة الشرق األوسط موضع
مناقشة ،وذلك ضمن السياق الدولي الذي أعادنا منذ التسعينيات إلى
مقولة كيسنجر« :إنه النفط يا غبي».
فمع إنجاز م ّد أنبوب الغاز اإليراني إلى العراق مع بداية تشرين
األول الجاري ،تكون طهران قد أصبحت جاهزة بالكامل لضخ الغاز
في آذار المقبل ،من ضمن مشروعها الكبير لضخ الغاز إلى المتوسط
عبر سورية ومنه إلى العالم.
وكانت طهران قد وقعت مع ك ّل من بغداد ودمشق ما وصفته بأنه
وينص االتفاق على تدشين
أكبر اتفاق في الشرق األوسط لنقل الغاز.
ّ
خط أنبوب يبلغ طوله  5آالف و 600كيلومتر ،إذ يت ّم نقل  110ماليين
متر مكعب من الغاز اإليراني يومياً.
وتعتبر إي��ران ثاني أكبر منتج للغاز في العالم بعد روسيا ،وهي
تنتج حاليا ً أكثر من  4تريليونات قدم مكعبة سنويا ً من حقول الغاز،
ويبلغ االحتياطي المؤكد من الغاز نحو  974تريليون ق��دم مكعبة
سنوياً.
وم��ع إنجاز المرحلة الثالثة واألخ��ي��رة من أنبوب الغاز اإليراني،
ستكون أسواق أوروب��ا قد أصبحت بين فكي كماشة الغاز الروسي
ـ اإليراني وأول��ى الضحايا في الحرب الباردة القائمة بين الواليات
المتحدة و«الناتو» من جهة ،وروسيا والصين وإيران من جهة ثانية.

} حميدي العبدالله
أعلنت مستشارة األمن القومي األميركي في أعقاب زيارة قام بها
المنسق األميركي للتحالف الدولي ض ّد «داعش» إلى تركيا موافقة
أنقرة على الدخول في التحالف ال��دول��ي ،والسماح لهذا التحالف
باستخدام القواعد الجوية التركية لش ّن الغارات على مواقع «داعش»
في سورية والعراق.
ولكن بعد ساعات قليلة على إدالء مستشارة األمن القومي بهذه
اإلفادة ،خرجت توضيحات من أنقرة على لسان رئيس الجمهورية
ورئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تنفي دخ���ول ت��رك��ي��ا إل���ى ال��ت��ح��ال��ف أو السماح
باستخدام قواعدها الجوية في الحرب ض ّد «داعش».
طرحت هذه المواقف المتناقضة بين واشنطن وأنقرة أسئلة حول
حقيقة ما ت ّم التوصل إليه ،وهل فعالً وافقت تركيا على استخدام
قواعدها الجوية ض ّد «داع��ش» أم لم توافق؟ ومن صاحب الرواية
الصحيحة حول هذا المسألة ،أنقرة أم واشنطن؟
بات معروفا ً أنّ أنقرة قد وضعت شروطا ً للدخول إلى التحالف
الدولي ،ومن بين هذه الشروط موافقة حزب االتحاد الديمقراطي
الكردي في سورية على إنهاء الحكم الذاتي في المناطق السورية
ذات الغالبية الكردية ،وقطع عالقاته مع الدولة السورية بما في
ذلك التعاون القائم في محافظة الحسكة ،واالنضمام إلى االئتالف
السوري ،وإقامة الواليات المتحدة وحلفائها لمنطقة حظر جوي
على الحدود السورية – التركية في سياق إقامة منطقة آمنة يت ّم فيها
حشر النازحين السوريين الهاربين من نيران الحرب المشتعلة في
المناطق القريبة من الحدود التركية.
من ال��واض��ح أنّ ج�� ّل ما قبلت به واشنطن من مطالب الحكومة
التركية ليس له صلة بهذه المطالب ،إذ لم يعلن ال من قبل الحكومة
أي
التركية وال من قبل اإلدارة األميركية التوصل إلى اتفاق بشأن ّ
من هذه المطالب ،ما أعلن عنه في أنقرة وواشنطن أنه ت ّم االتفاق
على دعم تركيا لبرنامج تدريب «المعارضة السورية» للوقوف ض ّد
داعش وض ّد نظام الرئيس بشار األسد.
لكن أنقرة تدعم برنامج تدريب المعارضة بك ّل فصائلها «المعتدلة
والتكفيرية» منذ فترة طويلة ،بل أكثر من ذلك إنّ جميع اإلرهابيين
الذين تدفقوا من ك ّل أنحاء العالم إلى سورية والعراق ج��اؤوا عبر
الحدود التركية ،وتستضيف تركيا منذ ان��دالع األزم��ة في سورية
غ���رف عمليات للجماعات المسلحة ب��إش��راف وك�ل�اء مخابرات
الحكومات الغربية وحكومات المنطقة المنخرطة في الحرب على
سورية ،وبالتالي فإنّ اإلعالن عن االتفاق بين أنقرة وواشنطن على
دعم أنقرة لبرنامج تدريب المعارضة السورية ،يشبه إعالن مماثل
عن استضافة السعودية لمعسكرات تدريب هذه المعارضة ،أي أنّ
جائزة الترضية لهاتين الدولتين اللتين سعتا بك ّل جهدهما إلى توريط
الواليات المتحدة بحرب جديدة رفضت االن��زالق إليها لحسابات
تتصل بالمصلحة القومية األميركية ف��ي ض��وء فشل مغامراتها
العسكرية في أفغانستان والعراق في العقدين الماضيين.
نشر هذه المعلومات حول االتفاق بين واشنطن وأنقرة حول دعم
يرجح خيار قبول تركيا
برنامج تدريب وتسليح المعارضة السورية ّ
الدخول إلى التحالف الدولي ض ّد «داعش» ضمن الشروط األميركية
وليس الشروط التركية.
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ضربة لتركيا

} عبد الفتاح نعوم ـ المغرب
ك�� ّل ح��روب ومشاكل وأزم���ات منطقة الشرق
األوس��ط منذ الحرب العالمية األول��ى وال��ى اليوم
كانت وال ت��زال بسبب توطين دول��ة يهودية على
ال��ط��راز الصهيوني ف��ي ب�لاد المشرق .ول��ذل��ك ال
يحتاج طالب الحقيقة إلى بذل كبير عناء ليتوصل
إلى تلك الخالصة .فالواضح أنّ اآلباء المؤسسين
للصهيونية ،نجحوا ف��ي اخ��ت��راق م��راك��ز القرار
العالمي منذ أن كانت تقودها اإلمبراطورية التي
غابت عنها الشمس ،وال��ى اليوم بعد أن أصبح
«محمية أميركية».
نقرأ مما كتبه المفكر األلماني العبقري كارل
ماركس عن «المسألة اليهودية» ،والتي بلغت
مداها في القرن التاسع عشر .كتب يقول أن «المال
هو اله اليهود المطاع» وكان يقصد األسلوب الذي
اختطه كبار رجال االقتصاد االنكليز والصيارفة
من ذوي األصول اليهودية في ترصيد أوراق القوة
االقتصادية ،وصرفها في السياسة عبر شراء ذمم
الساسة والوزراء ،وأثمر ذلك النهج وعدا ً تاريخيا ً
من بلفور إلى الصهيونية في  ،1917وفي مقابله
وع���ود ك��اذب��ة لشريف م��ك��ة ،ووع���د تحقق لعبد
العزيز بن سعود في الفترة نفسها كما يروي ناصر
السعيد.
كل ذلك جاء في حضن التآمر على تركة الرجل
المريض  -وال��ذي يبدو ان��ه ال ي��زال مريضا ً لكن
باإلخوانية ه��ذه المرة ،وال ب�� ّد لعالجه من توفر
بيمارستان فارسي مكتمل ،هو الكفيل فقط بعالجه
ولن يعالج في غيره ،وعموما ً كان إنتاج سايكس ـ
بيكو وليدا ً لتلك التفاعالت ومك ّرسا ً لها .ولم يحتج
األمر وقتا ً كبيرا ً حتى تت ّم تصفية مشروع الثورة
العربية الكبرى الساذجة بإعالن قيام مملكة آل
سعود سنة  ،1932وإعالن قيام دولة «إسرائيل»
المزعومة سنة  .1948واتضحت العالقة بين
هاتين الدولتين بشكل كبير حينما قادتا حلفا ً رجعيا ً
لتدمير مشروع الوحدة العربية واالستقالل الوطني
الذي وصل إلى ذروته مع جمال عبد الناصر.
ف��ي ه��ذه األث��ن��اء انتقل احتضان «إسرائيل»
من المملكة الهرمة بعد غياب الشمس عنها إلى
الواليات المتحدة ،وذلك بعد أن تسلمت دفة قيادة
العالم الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية.
فخاضت الواليات المتحدة جميع الحروب حماية
لـ»إسرائيل» ،وحماية لمصالحها التي ارتبطت
بشكل وثيق بوجود دولة حليفة ح ّد التماهي معها،
ومتف ّوقة عسكريا ً وماليا ً وسياسيا ً على ك ّل دول
المنطقة .وذلك منذ أن انخرطت الواليات فعليا ً في

التفاعل المباشر مع أحداث الشرق األوسط أي منذ
عقد حلف بغداد إلى غزوها واحتالها.
كان االتحاد السوفياتي يسعى إلى تقوية تيار
شيوعي وسط الحركة القومية اليهودية في حين
كانت بريطانيا تسعى إلى تقوية التيار الديني
المتطرف والمعادي للشيوعية ،ونجح المسعى
البريطاني ف��ي األخ��ي��ر ،وأصبحت «إس��رائ��ي��ل»
ذخرا ً إيديولوجيا ً غربيا ً وخزاناّ للسالح وقاعدة
عسكرية ومخفرا ً أمامياً ،وقاهرا ً لمشاريع التح ّرر
واالستقالل الوطني .وال غرابة في الربط بين ك ّل
ح��روب المنطقة والعالم وبين الحلف الغربي ـ
«اإلسرائيلي» ،وهي الدول الغربية التي استطاعت
تؤسس فيها
اوليغارشية المال الصهيونية أن
ّ
جماعات ضاغطة ،فجاء كولن باول إلى سورية
مطالبا الدولة السورية بطرد «حماس» من دمشق
رافعا ً عصا النصر األميركي في حينه في العراق
في وجه الدولة السورية ،وألنّ خيار سورية هو
دعم المقاومة رفضت في حينه المطالب األميركية،
وسعت هي وحلفاؤها إلى دعم مقاومة العراق.
ل��م يخرج األم��ي��رك��ي بنصر بائن م��ن العراق
وإنما نصره الوحيد تمثل في تدمير بنية الدولة
في العراق ،وهو ب��دوره هزيمة سيدفع فاتورتها
غالية في اآلتي من عقود .وفي ما بين تلك الفترة
وال��ى اليوم ،وبصرف النظر عن الدعم المباشر
لـ»إسرائيل» في حروبها على لبنان وفلسطين
المحتلة ،ها هي الواليات المتحدة تخوض اليوم
آخر حروبها في المنطقة ،والتي عرفت تجديدا ً
مذهالً في األسلوب ،وفي الزجّ بحلفائها كلهم إلى
خط النار ،على عكس السابق حينما كانت تأتي
هي إلى خط النار.
جرت معركة على سورية منذ نحو أربع سنوات
ووصلت إلى شفيرها ،وجاءت حرب غزة كي تؤكد
الوجه الحقيقي للصراع ،صراع عربي ـ «إسرائيلي»،
وسعي صهيوني وعرب  -رجعي محموم لتصفية
القضية العربية األولى ...فلسطين ،وال تصفية لها
إال بتصفية المقاومة.
��ب الموضوع ،وهنا ضربت
هنا وصلنا إل��ى ل ّ
المقاومة اللبنانية بيد م��ن حديد على طاولة
المنطقة ،فجاءت عملية م��زارع شبعا ،كي تع ّري
ما سعى «اإلسرائيلي» إلى إخفائه ،وكما يختار
«اإلسرائيلي» واألميركي التوقيت اختارت المقاومة
توقيتها ،ونام «اإلسرائيلي» مكرها ً على معادلة
جديدة ،يستقبل الضربات وال يقوى على ال��ردّ،
فخطر تح ّول مدنه ومطاراته ومواقعه العسكرية
إلى مرمى للنيران قائم في أيّ وقت ،وأيّ ته ّور جديد
منه يقضي باالقتراب من الجيش اللبناني سيكون

وب��اال ً عليه ،فما هي رسائل حزب الله إلى لبنان
واإلقليم والعالم من هذه العملية؟
ي��ري��د ح��زب ال��ل��ه أن ي��ق��ول لعمالء آل سعود
و»إسرائيل» ولصفهم المتهتك ومناوراتهم الفارغة
والصبيانية والاللبنانية أنّ حزب الله قادر على
ص ّد اإلرهاب عن لبنان أكثر من قدرة هوالند واوباما
على صدّه عن فرنسا وأميركا ،وفي الوقت ذاته قادر
على خوض المواجهة مع «إسرائيل» ،وهو الوحيد
في لبنان من يضع الذين يس ّمونهم هم «ميليشيات
حزب الله» ق��ادر على وضعهم أم��ام نيران حرب
جديدة ُكرمى للجيش اللبناني وللبنان .وبالتالي
لو كانت حسابات ح��زب الله م��زاي��دات داخلية
لبنانية  -لبنانية لما صمدوا بك ّل جوقاتهم أمامه
ساعة واحدة ،إنْ بالسياسة وإنْ بالعسكرة.
ويريد أن يقول لـ»اإلسرائيلي» ومن خلفه ك ّل
من ال يزال يؤمن بتف ّوقه وك ّل حلفائه عبر العالم،
لب الموضوع في
أنّ الحزب واع بأنّ المقاومة هي ّ
الحرب الدائرة منذ  ،2011وأنّ التضحية بحلفائكم
لتدمير دولهم وإضعاف مناعتها على ص ّد اإلرهاب
لتوفير مدى أوسع لتنقل اإلرهابيين الذين شعارهم
األس��اس مقاتلة الشيعة وليس «إسرائيل» ،ومن
وراء ه��ذا الشعار الكاذب يريدون مقاتلة إي��ران
المتعددة الطوائف وسورية العلمانية والمقاومة
اللبنانية ،وهؤالء هم رؤوس حلف داعم للمقاومة
ض�� ّد «إسرائيل» بك ّل مللها ونحلها وليس حلفا ً
طائفياً ،وبالتالي يريد الحزب أن يقول لإلقليم
وللعالم أنّ الحرب التي أقمتموها على المقاومة
من اجل «إسرائيل» ،وفشلت وكان الهجوم الدموي
األخير على غزة عنوانا ً للفشل ،هي حرب اليوم
مجبرة على وضع أوزاره��ا إلم��رار تسويات انتم
الخاسر فيها ،وما دمتم تناورون كثيرا ً وتتب ّرمون
لب
أمام هذا الواقع ،فالحرب القادمة ستكون على ّ
الموضوع ،وستجبرون على التسوية المؤلمة لكم.
ّ
التف الغرب من زاوية كبيرة كي يد ّمر المقاومة،
ال��ط��اق��ة البشرية ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ال ت���زال تقلق
«إسرائيل» .وشاغلته المقاومة وحلفها إلنضاج
التسويات وأخ��ذ مفاعيل الحركة نحو زواي��ا ال
يريدها األميركي وحلفه ،وها هو اليوم مجبر على
دفع الثمن ،فمن جاء بهم لقتال المقاومة سيؤذونه
ال محالة ،وحلف المقاومة يحتفظ بالقدر األكبر من
قواته لقتال العدو الحقيقي ،والعدو الحقيقي أجبن
من أن ير ّد على صفعة مزارع شبعا ،إنها لمعادلة
تستحق فعالً تحية عربية إلى من صنعها بذكاء من
ينسج السجاد ،تحية إلى لمقاومة اللبنانية بعيدا ً
من ك ّل الجمود األكاديمي والتصنع اإلعالمي.

الم�شرق العربي بين الم�صالح ّ
الدول ّية
وال�صراعات الإقليم ّية واالنق�سامات المذهب ّية
} كامل وزنة
لم يشهد العالم حالة من الفوضى والصراعات
كما يشهدها اليوم ،فح ّتى أيّام الحرب الباردة كان
الصراعات منظما ً ومدروسا ً بشكل أفضل ،رغم
حجم ّ
مخاطر االنقسام الكبير ما بين الشرق والغرب.
السياسي
لك ّننا اليوم نعيش في مرحلة ّ
الصدام ّ
والدّيني والمذهبي األصعب في تاريخ المشرق
َ
فتخبُّط المصالح الدّوليّة والمخاوف
العربي.
اإلقليميّة ونشوء حركات تكفيريّة تتزاحم على إعالن
الخالفة اإلسالميّة ،و قتل األبرياء ،وضعت مصر
السعوديّة
ودول الخليج بقيادة المملكة العربيّة ّ
واإلم��ارات في مواجهة الفكر اإلخواني الذي نجح
السلطة في مصر لفترة لم تدُم أكثر
في اإلطباق على ّ
من عام واحد ،ليسقط بعدها الحلم اإلخواني بعد
ثمانين عاما ً من الكفاح للوصول إلى مصدر القرار
في مصر وسورية وليبيا وفلسطين واليمن برعاية
وسعيّة.
ودعم أموال قطر وسياسات أردوغان ال ّت ّ
هناك صراع سني ـ سني يش ّكل ال ّتحدّي األكبر
لالستقرار في المنطقة .بحيث أنّ موجة ال ّتكفير التي
تأسست في مدارس ومعاهد ت ّم تمويلها لعشرات
ّ
السنين من دول خليجيّة ،ضمن هذين المحورين.
ّ
فموجة ال ّتكفير المستندة الى الوهابية هي موجة
فكريّة إرهابيّة ،ال يمكن االستخفاف بها أو التقليل
من حجمها ،حيث أنها تسعى إلى السيطرة على
مناطق وم ّد النفوذ إلى مناطق واسعة شرق آسيا و
الهند الى الشرق األوسط وأوروبا وأميركا ،وال يمكن
أن ننسى ما حدث في  11أيلول  ،2011وقد هز
الواليات المتحدة وغيّر من طبيعة العيش ومفهوم
األمن واالستقرار على مستوى القارة األميركية.
فالخطورة الحقيقيّة في منطقة المشرق العربي
تكمن في عدم وج��ود تصالح فكري وسياسي ما
بين الفكر الوهابي الذي تقوده المملكة العربية
السعوديّة وحلفائها من جهة والفكر اإلخواني الذي
تتبناه قطر وتركيا من جهة ثانية.
إنّ المعركة ما بين هذين الحلفين على مناطق
النفوذ ه��ي ف��ي مرحلة قابلة للتصعيد األمني
والعسكري .بحيث بات علينا أن نعترف بأننا ال
نستطيع أن نضع «اإلخوان المسلمين» على الئحة

اإلرهاب وقمعهم عسكر ّيا ً وسياس ّيا ً بعدما وعدتهم
أميركا وإدارة أوباما بأنهم الخيار اإلسالمي كصيغة
حضاريّة ،أي نسخة طبق األصل عن إسالم تركيا
ال��ذي هللّت ل��ه اإلدارة األميركيّة ف��ي خطابين
شهيرين« :خطاب جامعة القاهرة» و «خطاب
أنقرة».
أ ّم���ا ف��ي المقلب اآلخ���ر ف��ال��ص��راع اإلي��ران��ي
وباألخص في
السعودي على ال ّنفوذ في المنطقة،
ّ
ّ
العراق واليمن وسورية ولبنان وفلسطين ،فإيران
وحلفاؤها ما زالوا يعتبرون القضيّة الفلسطينيّة
هي القضيّة المركزيّة األولى .لهذا استطاعت أيران
أن تدخل بشكل أقوى إلى منطقة ّ
الشرق األوسط،
وبنت فيه نفوذا ً ذا طابع أمني وعسكري وسياسي
وإعالمي ال يُستهان به .فحزب الله المدعوم من
إيران على سبيل المثال أصبح يلعب اليوم دورا ً
السوري
إقليم ّيا ً باعتبار أنه نجح في حماية ال ّنظام ّ
مباشر ًة باإلضافة إلى محاربة «إسرائيل» ناهيك
عن دوره الفعال الغير مباشر في اليمن وفلسطين
والبحرين ومناطق أخرى .هذا المحور الموضوع
على الئحة اإلره���اب من قبل ال��والي��ات الم ّتحدة
وحلفائها الخليجيين.
انّ هذا المحور الذي تقوده إيران يمتلك فرصة
أكبر للتصالح مع الفكر اإلسالمي الخليجي المعتدل
والفكر اإلخ��وان��ي أكثر مما يستطيع أن يتصالح
المحوران السعودي الوهابي والتركي اإلخواني.
إنّ إيران ال تش ّكل تهديدا ً حقيق ّيا ً لدول الخليج،
السني أو
باعتبار أنها ال تريد أن تسيطر على العالم ّ
السني ،فإنّ ال ّتفاهمات
ما يُشاع عن تشييع العالم ّ
ّ
الملف
الدّوليّة ما بين الغرب وإيران وباألخص في
ال ّنووي ستساهم في طمأنة الخليجيين من برنامج
إيران ال ّنووي السلمي لألغراض الطبية والصناعية.
كما أنّ الواليات الم ّتحدة هي من يتكفل بأمن الخليج،
وهي فعالً لن تخرج من منطقة الشرق األوسط كما
أعلن أوباما عندما ق ّرر االنسحاب من العراق.
فاستراتيج ّية أميركا تهدف إل��ى البقاء في
المنطقة لحماية مصالحها االستراتيجيّة .فمنطقة
الخليج ما زال��ت تساهم في تأمين مم ّرات النفط
وال��غ��از لالقتصاد العالمي وال��والي��ات المتحدة
ما زال��ت تعتمد على نفط المنطقة بالرغم مما ت ّم

اكتشافه في الواليات الم ّتحدة من الغاز الصخري
والنفط الذي يؤهّ ل أميركا ألن تكتفي من خالله دون
أن ُتع ّول على منطقتنا .هذا كال ٌم بسيط وبحاجة الى
قراءة علميّة دقيقة .فأميركا بحاجة إلى نفط العالم
ّ
تخطى
العربي ،لتساهم بس ّد عجزها المالي الذي
 18ترليون دوالر.
إنّ منطقة الشرق األوسط والمشرق العربي هي
أمام تحدّيات كبيرة وخطيرة ،والفكر ال ّتكفيري خطر
ال يُستهان به .إنّ محاربة هذا الفكر التكفيري هي
مسؤوليّة العالم الح ّر وليس دول المنطقة فقط.
إنّ العمل العسكري وحده ال يكفي للقضاء على هذا
الفكر المد ّمر الذي بدأ في بعضه يد ّمر نفسه بنفسه.
فالعمل العسكري ال��ذي يقوم به الغرب برئاسة
أميركا ومعها الدّول الخليجيّة يمازح اإلرهاب ح ّتى
اآلن ،ويُستخدم لتطويع المنطقة بعدما استثمرت
فالسعوديّة اليوم ال
به أميركا والدّول الخليجيّة.
ّ
تخاف من ق ّوة إيران بل تخاف أكثر على أبنائها من
اعتناق هذا الفكر التكفيري .لذلك فإنّ جيشها يقف
على أُهبة االستعداد منذ  3سنوات.
إنّ بداية النهاية للتخفيف من هذا الخطر يبدأ
بال ّتفكير في ح�� ّل سياسي في س��وري��ة ،وبإنهاء
الحرب القائمة فيها.
ثانياً :حان الوقت لتجفيف ك ّل الدّعم المادي
وال ّرعاية لهذا الفكر التكفيري.
ثالثاّ :يجب العمل على إقامة مؤتمر دولي إقليمي
ال يستثني أحدا ً للتعاون وال ّتنسيق.
رابعاً :الح ّل هو سياسي ،فكري ومنهجي .فنشر
سياسة إسالميّة جديدة تشرح المفاهيم الدّينيّة،
قد يساعد على تخفيف حالة ال ّتضليل واإلره��اب
ف��ي منطقة المشرق العربي والسماح بدراسة
جميع المذاهب اإلسالمية في المدارس والجامعات
السعودية والخليجية.
خامسا ً وأخ��ي��راّ :االعتماد على دول المنطقة
لل ّتعاون في ما بينها إلنهاء الحروب والصراعات
وللتخفيف من االحتقان الطائفي والمذهبي ،باعتبار
بأن اإلسالم هو دين التسامح فكيف لنا أال نتسامح
مع بعضنا البعض.
*مداخلة ألقيت في ندوة أقيمت
في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية

ويشكل االت��ف��اق «اإلي��ران��ي��ة -العراقية -السورية» ضربة كبيرة
لتركيا ،خصوصا ً أنّ االت��ف��اق ك��ان م��ق�� ّررا ً إب��رام��ه م��ع تركيا بهدف
تصدير الغاز إلى أوروبا عبر األراضي التركية ،على رغم وجود اتفاق
مبدئي بين إيران والعراق وعبر األراضي السورية وهو ما سيم ّكن
الخزينة العامة السورية من الحصول على رسوم كبيرة ،لعبور الغاز
أراضيها وتصديره من خالل ميناء بانياس ،هذا فضالً عن تأمين
ما تحتاجه من الغاز لمحطات توليد الكهرباء المزمع إنشاؤها خالل
األعوام المقبلة  .إضافة إلى أنه سيربط االقتصاد السوري والعراقي
واإليراني  -ويشغل األي��دي العاملة ويمتص البطالة وي��د ّر الموارد
ويحسن اقتصاد البلدان الثالثة.
المالية
ّ
جاء إعالن بناء خط األنابيب العراقي -السوري -اإليراني ،بعد
الموافقة العراقية في شباط  2013وفي سياق استراتيجية الطاقة
ّ
ليوضح الروابط بين ك ّل من سورية وباكستان من جهة
األوراسية
والصين من جهة أخرى ،والتي تت ّم عبر إيران.
إنّ خط األنابيب هذا  -الذي يم ّر بلبنان أيضا ً  -يهدف إلى إيصال
الغاز اإليراني إلى الشواطئ الشرقية للمتوسط ،ويمكن بطبيعة الحال
عكس اتجاه سيره .كما أنّ الغاز الموجود في السواحل السورية
واللبنانية  -وحتى سواحل مصر وغزة  -يمكن أن ُيرسل شرقا ً عبر
الخط المذكور باتجاه باكستان ومن ثم إلى الصين.
يفسر مشاريع البنية التحتية الغازية العمالقة التي تعمل
وه��ذا ّ
عليها إيران الساعية حاليا ً  -وبغض النظر عن احتياطاها الهائلة من
الغاز -لتصبح مركزا ً دوليا ً لمعالجة الغاز الطبيعي وتجارته.

الموقع الجيوسياسي

وم��ع وج��ود شبكة ال��غ��از الوطنية اإلي��ران��ي��ة بإمكاناتها الكبيرة،
وموقع إي��ران الجيوسياسي ،وتوسطها بين مراكز اإلنتاج ومنافذ
التصدير ،وبزيادة اعتماد باقي دول العالم على البترول والغاز ،زادت
أهمية خطوط نقل البترول والغاز في دول المنطقة لتتح ّول من مج ّرد
وسيلة نقل وق��ود إل��ى شرايين حياة من شأنه أن يزيد من الكفاءة
االقتصادية لمشاريع الغاز اإلي��ران��ي��ة ،ووس��ائ��ل ضغط ومساومة
لتحقيق أهداف سياستها الخارجية ويعزز من دور إيران اإلقليمي.
إض��اف��ة إل���ى ذل���ك ص�� ّم��م��ت إي����ران ع��ل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن األنبوب
جيوسياسياً ،فكان أنبوبها عبر العراق ليساهم بالحفاظ على وحدته،
وعبر سورية لمنحها م���ردودا ً ماليا ً كرسم عبور ،وف��ي المستقبل
لوصل خط الغاز اإليراني بخط الغاز المصري كنتيجة حتمية ،ما
يؤدي إلى تكبيل الكيان الصهيوني وجعل وجوده وحروبه تتناقض
مع المصالح األوروب��ي��ة ،وبالتالي خط الغاز اإليراني ح�� ّول صراع
الغاز كذلك إلى صراع كسر عظم ما بين سورية وإيران والعراق من
جهة وتركيا و»إسرائيل» وقطر من جهة ثانية ،وبالتالي الخسائر على
المدار القريب للغرب كارثية ،ولكنها على المدى البعيد أكثر كارثية
وخصوصا ً حين تصبح دول الخليج الحلقة األضعف في إنتاج النفط
في ظل تنامي استهالك النفط ونفاذ كثير من اآلبار على حد سواء،
وبالتالي حين يصبح النفط في القطب الشمالي وبحر قزوين سيكون
كل العالم خ��ارج النفوذ األميركي ،ولهذا واشنطن في حوارها مع
موسكو أق�� ّرت بقدرات روسيا ،وأق�� ّرت بهزيمتها في سورية ،وإن
على مضض .ولكن لن تقبل بهزيمتها االستراتيجية على المدى البعيد
وهو مصادر الطاقة في القطب الشمالي ووسط آسيا.
ما زال العمل مستمرا ً منذ سنوات عدة في شرق إيران على مشروع
أنبوب إيراني -باكستاني مشترك وك��ان هذا المشروع في البداية
مص ّمما ً لتشارك فيه الهند أيضاً .أما بالنسبة إلى الصين ،فظاهريا ً لم
يكن لها أي دور فيه ولم يأت أح ٌد على ذكرها ،إال أن مالئكتها كانت
دائما ً حاضرة.
وإذا س��أل��ن��ا :ل��م��اذا ل��م تتمكن ال��والي��ات المتحدة م��ن إي��ق��اف هذا
المشروع؟ فاإلجابة هي :المصالح الصينية.
إنّ كالً من الواليات المتحدة و»الناتو» ،ينظران – في سياق الخطط
االستراتيجية لنقل الطاقة  -إلى خط الغاز اإليراني – الباكستاني -
الهندي باعتباره تهديدا ً جديا ً لمصالحهما في منطقة أوراسيا .وكما
ذكرنا سابقا ً فإنّ هناك احتماالً قويا ً بأن تنض ّم الصين لهذا المشروع،
وه��ذا من شأنه أن يض ّر بالمخططات األميركية الهادفة إلى احتواء
الصين وع��زل إي���ران عبر السيطرة على إم����دادات الطاقة الصينية
والتالعب في وجهة صادرات الطاقة اإليرانية .وقد عرضت الصين-
كسابقتيها إيران وروسيا  -على باكستان المساعدة في تمويل بناء
خط األنابيب على أراضيها .ومن الجدير بالذكر أنّ الصينيّين يعملون،
ومنذ فترة ،بشك ٍل غير معلن في مشاريع البنية التحتية في باكستان.
وتلخيصا ً لما سبق ،ف��إنّ كالً من الخطين (ال��س��وري -العراقي-
اإلي��ران��ي) ،و(الباكستاني -اإلي��ران��ي) يعدّان أقساما ً من خط الغاز
األوراسي العمالق.
يمكن اعتبار ما ناقشناه حتى اآلن ،بوصفه أحد األسباب التي قام
من أجلها االتحاد األوروبي بفرض عقوبات أحادية الجانب على قطاع
الغاز في إيران قبيل بدء األخيرة بتصدير غازها الطبيعي ال ُمسال إلى
ال��دول األخ��رى .كما أنه يضيف سياقا ً جديدا ً للصراع في سورية،
حيث َيسهل من خالله فهم خلفيات مواقف بعض الدول الساعية إلى
إسقاط النظام السوري الحالي كقطر وتركيا والسعودية .ال سيما بعد
اكتشاف الطاقة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
مسح جيولوجي أميركي أج��ري من فترة ،وج��ود حوالى
ويقدّر
ٌ
 120تريليون قدم مكعب من الغاز القابل لالستخراج في الحوض
الشرقي الذي يشمل سواحل لبنان وسورية وفلسطين وقبرص.

خلفيات المعركة السورية

إن ل��ك�� ّل م��ن إي����ران وروس��ي��ا  -صاحبتي أك��ب��ر اح��ت��ي��اط��ي للغاز
الطبيعي عالميا ً  -مصالح في هذه االحتياطات .إذ شارك ك ّل منهما
في مشاريع لمساعدة لبنان وسورية في عمليات التنقيب وتطوير
العمل في حقولهما ،وفي حال ت ّمت السيطرة على سورية أو حتى
أجزاء متفرقة منها ،فإنّ هذه الحقول واالحتياطات ستصبح خاضغة
لسلطة الحلفاء األطلسيّين ،وبالتالي حرمان الروس واإليرانيين من
العمل واالستثمار فيها ،إال أنّ الواقع الجيوسياسي السوري يسير
بعكس تيار مصالح األطلسيين.
وأخيرا ً ال آخ��راً ،م��اذا سيكون وضع «إسرائيل» وحلفائها العرب
في هذه المعادلة كلها؟ تلك خلفيات معركة سورية .معركة الحرب
العالمية الثالثة.

