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المطلوب �شراكة �سيا�سية حقيقة من �أجل مواجهة التحديات

لماذا �سيطر «�أن�صار اهلل»
على مناطق وا�سعة من اليمن؟
} حميدي العبدالله
لم تسقط صنعاء وحدها وبسرعة في أيدي حركة أنصار الله ،بل إنّ
مدنا ً كبرى يمنية أخرى تقع في وسط اليمن وجنوب شرقه ،مثل الحديدة
وإب ومأرب ،آلت فيها السلطة فعالً لسيطرة هذه الحركة.
ومعروف أنّ معاقل حركة أنصار الله هي في محافظة صعدة ،ويس ّمي
اإلعالم الحركة بالحوثيين ،في إشارة إلى مك ّون واحد من مك ّونات الشعب
أي
أي المك ّون الزيدي ،وإذا كانت العاصمة صنعاء ،شأنها شأن ّ
اليمنيّ ،
عاصمة في العالم ،تض ّم ك ّل أطياف المجتمع ،إال أنّ األمر ال ينطبق على
المدن األخ��رى مثل الحديدة وإب وم��أرب ،وإذا كان سقوط صنعاء في
أيدي حركة أنصار الله بهذه السرعة يعود إلى وجود تج ّمع شعبي كبير
يفسر ما جرى في الحديدة وإب
من الزيديين أنصار الحوثيين ،فما الذي ّ
ومأرب وغيرها من المناطق األخرى؟
ثمة احتماالن ال ثالث لهما:
االحتمال األول ،أن يكون أتباع المذهب الزيدي الذين يؤيدون حركة
أنصار الله ،هم غالبية سكان هذه المدن الكبرى في اليمن لذلك انحازوا
إلى جانب الحركة وس ّهلوا سيطرتها ،وهذا يعني أنهم يمثلون غالبية أبناء
الشعب اليمني ،وبالتالي فإنّ من حقهم استعادة موقعهم في الحكم على
النحو الذي كان عليه في السابق ولفترة طويلة استم ّرت قروناً.
االحتمال الثاني ،أن تكون مك ّونات الشعب اليمني األخ��رى تعاطفت
مع حركة أنصار الله وس ّهلت سيطرتها على هذه المناطق للتخلص من
سيطرة األحزاب والجماعات التي حكمت في هذه المناطق في عهد الرئيس
علي عبدالله صالح وفي عهد الرئيس الحالي.
في كال االحتمالين واضح أنّ المكاسب التي حققتها حركة أنصار الله
على امتداد أكثر من ( %)70من جغرافية اليمن تنسجم وإرادة الشعب
اليمني ،أو على األق ّل الغالبية الكبيرة من أبناء هذا الشعب.
هذه الحقيقة تعني اآلتي :أوالً أنّ غالبية الشعب اليمني ال تؤيد المبادرة
الخليجية وال قرارات مجلس األمن والتدخل الخارجي ،ألنّ حركة أنصار
الله أعلنت معارضتها بقوة لهذه المبادرة وللتدخل الخارجي في شؤون
اليمن الداخلية ،وتعني ثانيا ً أنّ طاقم الحكم الذي تولى مقاليد األمور في
اليمن بعد خلع علي عبدالله صالح استنادا ً إلى المبادرة الخليجية ال يمثل
إرادة غالبية الشعب اليمني ،بل يعبّر عن مصالح القوى الخارجية في
اليمن السعيد .ويعني ثالثاً ،أنّ تنظيم القاعدة الذي يتح ّرك بقوة نسبية في
مناطق جنوب اليمن ،وبعض المناطق الشمالية المحاذية لجنوب اليمن ال
يعبّر عن إرادة غالبية اليمنيين في هذه المناطق ،ال سيما إذا أخذنا بعين
االعتبار أنّ غالبية الحراك الجنوبي ترفض فكر «القاعدة» ،وتتطلع للعودة
إل��ى «جمهورية جنوب اليمن الديمقراطية الشعبية» وترفع أع�لام هذه
الجمهورية.

التحالف الدولي والمهام المزدوجة
} روزانا ر ّمال
إذا كانت الضربات الجوية الدولية على «داعش» حاجة وضرورة للتكاتف حول
اإلره��اب الممت ّد في الشرق األوس��ط ،وإذا كانت الوحدة حول هدف بهذا الحجم،
لمواجهة كرة ثلج كبيرة تتقدّم نحو العالم العربي والمنطقة وتتوعّ د الغربي ،أمرا ً
ملحا ً ويبعث على األمل ،فإنّ لهذا التحرك العسكري أوجها ً ال ب ّد من الحديث عنها
ّ
خصوصا ً لما يطرحه هذا الموضوع من تساؤالت منطقية على الصعيدين العسكري
واألمني للبلدان المشاركة من جهة وللمستهدف من جهة اخرى.
يقول ليون بانيتا وزير الدفاع االميركي السابق ورئيس جهاز االستخبارات
الخارجية للواليات المتحدة المعروف بـ» ،»CIAوالذي يض ّم أهم العقول االمنية
االميريكية لصحيفة «يو اس اي توداي» ان الحرب على داعش قد تستمر  30عاماً.
ال يمكن االستماع الى عقل أمني عميق مثل ليون بانيتا واعتباره كالما ً عاديا ً يدخل
ضمن حمالت التهويل او تهبيط المعنويات ،ألنه من دون شك كالم أمني بالدرجة
األولى مبني على دراسات أو معطيات تتعزز فيها الفرضية التي يتحدث عنها ،وهو
يقول بطريقة او بأخرى التالي:
اوالً :اما انّ ضربات التحالف الدولي هي ضربات عبثية.
ثانياً :اما ان الضربات على «داع��ش» الطويلة المدى هي تمهيد الى انّ الدول
المتحالفة دخلت في حرب مفتوحة من دون تحديد اي سقف زمني للعمليات
الحربية ،وأنها ستستم ّر وستبقى في المنطقة ،وبحسب بانيتا فإنّ القضاء على
«داعش» امر صعب ،وليس كما يعتقد البعض انه بتحالف الدول يمكن القضاء على
هذه المجموعات المؤدلجة والمتطرفة.
بانيتا ليس المسؤول االميركي االول ال��ذي يص ّرح ان عملية ضرب «داع��ش»
ستستغرق وقتا ً طويالً ،فقد سبقه الى هذا الرئيس االميركي باراك اوباما في قوله ان
الحرب طويلة وستستمر لسنوات.
اذا كان االميركيون واثقين ان الحرب طويلة فما الذي دفعهم الى دخولها بعدما
استنزفتهم حربا العراق وأفغانستان من دون نتيجة ،وها هم يعيدون الك ّرة من دون
سقف زمني محدّد.
اذا كان األميركيون ومعهم باقي الحلفاء العرب والغربيين يعرفون انّ هذه الحروب
طويلة وتتطلب أمواال ً وتستنزف سياسيين وبرامج عمل وسمعة وهالة رؤساء دول
أمام شعوبهم ،وإذا كان التمويل أبرز ما يمكن الحديث عنه كأحد أه ّم عوامل استمرارية
هذه العمليات مصدر تساؤل خصوصا ً أنّ وزارة الدفاع األميركية أعلنت ان كلفة
القتال ض ّد «داعش» بلغت  424مليون دوالر منذ بدء الضربات الجوية ،فإنّ سؤاال ً
يطرح في هذا االطار مفاده :هل ستستمر الواليات المتحدة المستنزفة اقتصاديا ً
بالمشاركة في هذه الضربات؟ وإذا كان الجواب نعم فإلى متى؟
ما الذي يدفع الى خوض معارك مكلفة معنويا ً وسياسيا ً وأمنيا ً لك ّل هذه الدول
مجهولة الزمن معروفة النتائج؟
المسألة اذا ً ليست «داعش» وحدها ،فهذه الضربات محكومة بمهمات مشبوهة في
الشرق االوسط عموما ً تتعلق بالنفوذ األميركي و»اإلسرائيلي» بالدرجة االولى وإال ما
الذي يأخذ الواليات المتحدة نحو مجازفة كهذه...؟
التجسس وتعزيز االستخبارات
يعرف االميركيون واالسرائيليون ان فرصة
ّ
وإحراج إيران هي في هذا التحالف ،وهذه الضربات الممتدة على بقعة جغرافية
محددة في العراق وسورية ،وهما دولتان عربيتان رئيسيتان في التحالف او التواصل
مع ايران وتبادل المصالح االستراتيجية ،وعليه فإنّ المعني األول باإلجابة على هذا
السؤال هو القيادة السورية من جهة والعراقية من جهة أخرى ،ومعهما الحلف األكبر
من روسيا وإيران ،فما الذي يضمن مثالً ان ال تستهدف هذه الضربات اي هدف إليران
او المقاومة في لبنان او مراكز للمقاومة العراقية عن طريق «خطأ» ما؟
التجسس المفتوح ومحاوالت خرق بعض االنظمة
بالتاكيد فإنّ الحديث عن
ّ
التجسسية لمحور إيران وسورية هو امر حصل او سيحصل ال محالة في
االمنية
ّ
لعبة االستخبارات بين الدول وجيوشها ،وبالتأكيد أيضا ً فإن من بين مهام هذه
الضربات ما هو علمي تكنولوجي ،فهي مسرح جيد لالختبار والتدريب واستعراض
القوى على ح ّد سواء ،ومجدّدا ً ك ّل هذا تحت العين السورية اإليرانية الروسية التي ال
يمكن ان تكون مطمئنة لهذا التحالف ،إال إذا سلّمنا جدال ً بأنها متي ّقنة من فشله،
وعليه إذا كان ال ب ّد من انتهاء هذه الضربات وعودة الطائرات الى قواعدها في
دولها ،فما هو الحدث الكبير الذي سيؤدّي الى قرار وقف عمليات التحالف الدولي
المفتوح السقف الزمني هذا؟

«توب نيوز»

اكت�شاف قتلة و�سام الح�سن
أبلغنا وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه بات قاب قوسين من الوصول إلى قتلة
اللواء وسام الحسن.
تزامن في ذات الخطاب كالم المشنوق التصعيدي في وجه حزب الله بتهمة
حماية المه ّربين والمز ّورين بذريعة قتال اإلرهاب على حدود البقاع الشمالي.
أوضح المشنوق أنه أراد الدعوة إلى حوار حول الهواجس ال غير.
هل نصدق أنّ كالم المشنوق كان تح ّرشا ً لفتح حوار أم نعتبر الصحيح هو ما
أنكره المشنوق من أنّ تصعيده كان جزءا ً من حملة مبرمجة؟
المعلومات المس ّربة عن تحقيقات وزارة الداخلية في اغتيال وسام الحسن تشبه
تلك التي س ّربها الحسن عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،تتبّع السيارة المفخخة
ونقطة انطالقها والداتا ،توصالن إلى الضاحية الجنوبية.
المشنوق إذن يحضر مضبطة اتهامية لحزب الله سرعان ما تصير أمام المحكمة
الدولية.
هل يمكن فصل جملتين للمشنوق في خطاب واح��د ...األولى عن كشف القتلة
والثانية عن حزب يحمي المه ّربين والمز ّورين؟
هل يمكن فصل كالم المشنوق عن كالم ريفي؟
من حق المشنوق أن نصدق رغبته في الحوار لمقايضة االتهام بالرئاسة؟

التعليق السياسي

} رامز مصطفى
أدبيات الفصائل الفلسطينية وبرامجها السياسية،
وم��ن��ذ انطالقتها ت��ك��اد ت��ك��ون متطابقة خصوصا ً
ف��ي م��ا يتعلق بالمبادئ والمنطلقات الوطنية.
ومجموعها تقاطعت عند أنّ الشرط األساسي من
أج��ل إنجاز برنامج التح ّرر الوطني ،هو تحقيق
الوحدة الفلسطينية ،التي من دونها ال إمكانية أن
يصل كفاح ونضال شعبنا إلى التحرير ،وهزيمة
المشروع الصهيوني على أرض فلسطين .لكن مع
تأكيد قوى الشعب الفلسطيني على هذه القاعدة
الذهبية الشرطية ،نجد أنّ الغالبية الفصائلية -
إنْ لم تكن جميعها  -تدعو إليها ،وتجعلها الزمة
خطابها السياسي والتعبوي .إالّ أنّ ذلك يتناقض
جذريا ً مع تطبيقاتها العملية .والغريب في األمر أنّ
الجميع يؤكد أنّ الكيان الصهيوني وظف ويوظف
حالة االنقسام في ف��رض وقائعه الميدانية على
عناوين القضية الوطنية .بل عمل ليل نهار من أجل
منع هذه الوحدة ،التي بات يُطلق عليها مصطلح
«المصالحة» .على اعتبار أنّ الساحة الفلسطينية،
قد تح ّولت إلى قبائل وعشائر ،ليس إالّ .ولم يُخف
قادة الكيان امتعاضهم من تمكن فصائل االنقسام،
أنها توصلت إلى تفاهمات تنهي حالة االنقسام ،الذي
من الواضح أنه قد وجد مكانا ً له في ذهنية وعقلية
البعض .وبالتالي أي االنقسام ،قد نال من عزيمة
الفصائل في إمكانية التح ّرر منه .حتى غدت هذه
الفصائل حبيسته وأسيرته.
وإنْ كنا من بين ُكثر يؤمنون ،بحتمية انتصار
مشروعنا الوطني الفلسطيني ف��ي نهاية مطاف
ال��ص��راع ال��ط��وي��ل م��ع ال��ك��ي��ان ال��غ��اص��ب ،لكن هذا
اإلي��م��ان المستند إل��ى ه��ذه الحتمية ،ال ب � ّد ل��ه من
روافع وحواضن وشبكات أمان وحماية .ألنّ حجم
التحديات يكبر ككرة الثلج مع مرور الوقت .والحرب
«اإلسرائيلية» األخيرة على قطاع غ��زة بنتائجها
الكارثية ،تمثل اليوم التحدي األب��رز أمام السلطة
والفصائل من جملة ه��ذه التحديات .حيث اآلالف
من أهلنا سيمضون فصل الشتاء في ظروف بالغة
السوء ،ناهينا عن ازدي��اد تفشي البطالة ،وظاهرة
الهجرة إلى خارج القطاع ،بسبب ما خلفه العدوان
من دمار هائل وصعوبات حياتية ليست بالبسيطة.
وال أحد يمكنه التأكيد أو التكهّن متى سينطلق قطار
اإلعمار في ظ ّل التجاذبات ودفتر الشروط السياسية
المطلوب الموافقة عليها من قبل ق��وى المقاومة.
مضافا ً إلى ذلك ما تتع ّرض له القدس من عمليات
تهويد وض � ّم ،وانتهاكات يومية للمسجد األقصى
تهدف إل��ى االس��ت��ي�لاء عليه بعد تقسيمه زمانيا ً
ومكانياً .مع المعركة السياسية المفتوحة ،للحصول
على ق��رار من مجلس األم��ن يحدّد السقف الزمني
إلنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» لألراضي الفلسطينية
المحتلة ،من أج��ل تمكين الشعب الفلسطيني من

إقامة دولته على أراضي العام  ،1967وذلك بحسب
توجهات السلطة والقيادة في رام الله .ومؤكد أنّ
هناك الكثير من التحديات تعترضنا.
المشهد الفلسطيني الراهن ،حيث االنقسام طابعه
وسمته ،ال ي��وح��ي ب��أن ه��ن��اك ق��درة حقيقية على
مواجهة جملة هذه التحديات ،بالعقلية التي تتحكم
بالعالقات الوطنية ،وهنا ال أقصد جهة بعينها بل إنّ
الجميع يتح ّمل المسؤولية ،وإنْ بنسب متفاوتة .وهذا
ليس من باب السوداوية أو النظرة التشاؤمية ،بل
من باب اإلقرار في الواقع ال ُمعاش .ألنّ من لديه إرادة
المواجهة والتصدي للتحديات التي يراكمها المحتل
في وجهنا جميعاً ،ال يجوز أن يستم ّر في التعاطي
باستخفاف إزاء قضية الوحدة الوطنية .المغيّبة عن
فعل العمل والترجمة ،والحاضرة في بالغة اإلنشاء
والخطابة والكالم المعسول الذي ال يُغني القضية
في ش��يء ،سوى أنها استمرار لسياسة ذ ّر الرمال
في عيون الجمهور الفلسطيني ،وممارسة فنون
الديماغوجيا عليه .وإالّ ما معنى أن يستم ّر االنقسام،
على الرغم من التفاهمات واالتفاقات المتعدّدة بين
حماس وف��ت��ح ،حيث ال ي��زال التراشق السياسي
واإلعالمي وك ْيل االتهامات المتبادلة مستمرا ً بين
الطرفين ،تستخدم فيه وسائل وأساليب وتوصيفات
مسا ً بالقيم واألصول الواجب التمسك
مدانة ،ألنّ فيها ّ
بها ،حتى في ظ ّل الخالفات بين القوى والفصائل.
والغريب في األمر أنّ بقية الفصائل والقوى ال تزال
تتعاطى مع هذه القضية الحيوية بكثير من الخجل
والتردّد ،وكأنّ األمر ال يعنيها في شيء .وأشك أنها ال
تدرك مخاطر استمرار هذا االنقسام ،فعلى ماذا تراهن
وتنتظر لكي تقول كلمتها ،ويكون لها رأيها الواجب
احترامه واألخذ به ،خصوصا ً أنها تمثل في مجموعها
ثقالً وحضورا ً نضاليا ً ال يستطيع اآلخرون تجاوزه
أو القفز عليه .ولكن المطلوب أن تح ّرر ذاتها من
الحسابات الضيّقة هنا أو هناك .وهنا ال يجوز الفهم
أنّ المطلوب من هذه الفصائل االنقالب ،بقدر ما هو
مطلوب بلورة موقف ورؤية ح ّل للخروج من المأزق
الراهن الذي يطال الجميع .والشيء بالشيء يُذكر،
مع تقديرنا العالي للوثيقة التي أطلقتها الجبهة
الديمقراطية مؤخرا ً تحت عنوان «المبادرة الوطنية
للوحدة والخالص الوطني» ،ولكن كان من المجدي
والمفيد أن ت��ك��ون ال��م��ب��ادرة ن��ت��اج لجهد مجموع
الفصائل والقوى الفلسطينية بعد حوارات أو لقاءات
في ما بينها ،من أجل مواجهة حالة االنقسام التي ال
يزال طرفاها يُص ّران عليها بشكل أو بآخر .على الرغم
من محاوالت اإليحاء المتك ّررة ،بأنّ األوضاع ذاهبة
نحو األفضل في تطبيق عناوين المصالحة .ل ُتكتشف
وعلى نحو سريع أنّ ه��ذه اإلي��ح��اءات أو المشاهد
قد أملتها ض��رورات ظرفية ،كالزيارة التي ُوصفت
بالتاريخية لرئيس حكومة الوفاق الوطني ،الدكتور
ملحة،
الحمد الله إلى قطاع غزة ،حيث كانت ضرورة ّ
بل ومستعجلة على أب��واب المؤتمر الدولي إلعمار

قطاع غزة في القاهرة ،سرعان ما انهار وهجها مع
انتهاء المؤتمر .أمام ما تواجهه القضية الوطنية من
تحديات ومخاطر جدية ،وضغوط يمارسها اآلخرون
بهدف حماية الكيان الصهيوني ،وإنقاذه من العقاب
والمساءلة القانونية.
ال��م��ط��ل��وب م��راج��ع��ة تقيمية ن��ق��دي��ة ،لمجمل
ال��س��ي��اس��ات ال��ت��ي آل���ت إل���ى م��ا تعانيه الساحة
الفلسطينية من وهن وضعف .خصوصا ً أنّ منطقة
الشرق األوسط تحترق بفعل ما تشهده من أحداث
كبرى ،قد أصبحت بنتيجتها القضية الفلسطينية
من خارج سلّم األولويات واالهتمامات .والعدوان
«اإلسرائيلي» األخير على قطاع غزة خير شاهد على
حالة التخلي هذه .مضافا ً لذلك القدس وما يتعرض
له المسجد األقصى اليوم من اعتداءات وانتهاكات ،ال
نجد من يرفع الصوت ،أو من يتخذ الموقف إزاء ذلك،
أو من يحتضن ويتب ّنى قضية القدس والمقدسيّين،
إالّ من رحم ربي.
هناك نجاحات في مكان ما ،تذهب أدراج الرياح،
في حال لم يت ّم توظيفها وترجمتها لصالح شعبنا
وقضيته .م��ا يجري ف��ي الكثير م��ن دول العالم،
وخصوصا ً األوروبية من تح ّوالت في ال��رأي العام
المتفهّم أوال ً لحاجات الشعب الفلسطيني في أن
يق ّرر مصيره بيده ،وأن يعيش في دول��ة مستقلة
ذات س��ي��ادة .وال��م��ؤث��ر ثانيا ً على ق���رارات دولها
وحكوماتها .حيث ب��رز ت��ط��وران ه��ام��ان م��ؤخ��راً،
األول تمثل في اعتراف بعض البرلمانات األوروبية
بالدولة الفلسطينية ،وإنْ كان هذا ال يقدم وال يؤخر،
إالّ أنه نقطة تح ّول ال ب ّد من تسجيلها والبناء عليها.
والثاني تمثل بما يعتزم االتحاد األوربي القيام به من
صوغ وثيقة ،يحدّد فيها الخطوط الحمر للسياسات
«اإلسرائيلية» في الضفة الغربية ،حيث ستطالب
الوثيقة حكومة نتنياهو ب��االم��ت��ن��اع ع��ن البناء
االستيطاني في القدس ،ومنطقة  E1بين «معاليه
أدوميم» والقدس ،وجبل أبو غنيم ،ووقف المخطط
الهادف إلى نقل الفلسطينيين البدو إلى غور األردن.
وتشدّد الوثيقة على عدم اإلقدام على أيّ تغيير في
الوضع القائم بالمسجد األقصى .وأيّ خرق لعناوين
الوثيقة سيترتب عليه عواقب ستواجهها حكومة
نتنياهو .هذه التح ّوالت الدولية واتساع رقعتها،
إزاء القضية والشعب الفلسطيني وما يتع ّرض له من
جرائم ومجازر صهيونية ،ال ب ّد أن تقابَل بالجدية من
قبل السلطة في عدم التراخي واالستجابة للضغوط
األميركية عليها في منعها من التوجه إلى مجلس
األمن والمنظمات والمحاكم الدولية ،وبالتالي وقف
التنسيق األمني ،والبدء في التخلي عن مترتبات
«ات��ف��اق أوس��ل��و» ،وع��دم إع��ط��اء اإلدارة األميركية
المهل اإلضافية من أجل المفاوضات .واأله ّم من ذلك
تكريس المصالحة والشراكة السياسية الوطنية
الحقيقية في الساحة الفلسطينية ،تحت مظلة وقبة
منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.

الحرب «بالوكالة»
على الدولة الم�صرية
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رغم الفشل الذريع لجماعة «اإلخوان المسلمين» ومناصريها
في ك ّل محاوالتها زعزعة االستقرار في مصر وتشويه صورة
البالد ،والتعدّي على إرادة المصريين في اختيار قيادتهم
السياسية ،إال أنها ما زالت تتمادى في غيّها وتشنّ حربا ً جديدة
على الدولة المصرية إضافة إلى حرب اإلرهاب التي أعلنتها
بشكل عملي بعد اإلطاحة بالمعزول المتهم محمد مرسي ،وهي
الحرب اإلعالمية التي تتط ّور في نوعياتها وتطلق سهامها
المسمومة على مصر من اكثر من قاعدة في الداخل والخارج
أيضاً.
فلم تكن افتتاحية صحيفة «نيويورك تايمز» التي تصدّرت
صفحاتها قبل أيام ،والتي جاءت مح ّملة بالعديد من األكاذيب
واالفتراءات والمغالطات على ما يحدث في مصر بعد وصول
الرئيس السيسي الى س �دّة الحكم ،سوى حلقة من الحرب
التي تش ّنها جماعة «اإلخ��وان» بالوكالة وتدفع ثمنها ،فقد
جاءت كلمات االفتتاحية بنفس المفردات التي تردّدها جماعة
«اإلخوان» وأنصارها من التنظيم الدولي ،وهي كلمات تحمل
مغالطات حتى مع توجهات الصحيفة ذاتها التي نشرت مقاال ً
ألحد كتابها بعد االفتتاحية بثالثة أي��ام تعليقا على زيارة
السيسي وكلمته في األم��م المتحدة يبيّن كيف ان الرئيس
السيسي استطاع ان يق ّوض الفوضى ،وان يثبت دعائم الرئاسة
الحقيقية ،وهو يناقض ما ر ّوجت له الجماعة ومَن يدورون في
فلكها ،زورا ً وبهتاناً ،من أنّ االفتتاحية تعبّر عن رأي الصحيفة
ورأي الكتاب فيها ،مما يؤكد أنّ االفتتاحية كانت مدفوعة ضمن
الحرب االلكترونية التي تش ّنها الجماعة على مصر من الخارج
موكلة فيها إما من يقبض الثمن أو يسعى إلى تحقيق أهداف
التنظيم الدولي في تدمير مصر.
وإل���ى ج��ان��ب تلك الصحيفة ه��ن��اك صحف أخ���رى مثل
«الغارديان» البريطانية التي تستخدمها الجماعة في محاوالت
تشويه سمعة مصر دوليا ً وتأليب الرأي العام العالمي ضدّها،
وتحديدا ً اإلدارة االمريكية التي يسعي المؤيدون للجماعة إلى
ممارسة الضغط عليها من أجل الح ّد من المساعدات األميركية
لمصر ،س��واء كانت المرتبطة باتفاقية السالم المصرية –
«االسرائيلية» ،أو باتفاقات األسلحة ،وهو ما ظهرت به اإلدارة
االميركية خالل الفترة التالية لعزل محمد مرسي حيث علّقت
المساعدات المالية لمصر ،وتل ّكأت في صفقة طائرات األباتشي،
حتى كان اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بالرئيس أوباما،
والذي ظهرت بعده مرونة في مواقف اإلدارة األميريكية تجاه
مصر ،خاصة بعد يقينها بحق مصر في مواجهة اإلرهاب.
الحرب اإلعالمية للجماعة لها أذرع داخلية أيضا ً تتمثل في
كثير من المواقع التي تم ّولها الجماعة وأنصارها من التنظيمات
والدول لمواصلة الحرب اإلعالمية على مصر ،ومع ذلك فال تأثير
لتلك الحرب خاصة في ظ ّل المرونة التي بدت في مواقف كثير
من الدول تجاه مصر ،وفي مقدمها الواليات المتحدة التي سوف
تتغيّر معها مواقف دول اخرى بحكم طبيعة العالقات التي
تربطها بها ،وأيضا ً بحكم المتغيّرات الدولية ،وخاصة اإلرهاب
الذي يمثل الخطر األكبر على ك ّل الدول ،وخاصة تلك التي كانت
وما زالت تدعم «اإلخوان» بشكل أو بآخر.
eladl254@yahoo.com
*مق ّرر لجنة الدفاع عن استقالل الصحافة

مَن ا�ستدرج مَن �إلى حرب �سورية؟ دول الخليج؟ �أميركا؟ �أم تركيا �أردوغان المخادع؟
} ميشيل حنا الحاج*
هذه ليست «فزورة» وتحتاج الى جهد كبير لحلها .فك ّل
من هذه الدول ،كانت لها أهدافها الخاصة من إشعال تلك
الحرب .اال أنها لم تتفق على كيفية إنهائها او النتائج التي
تتوخى تحقيقها من إشعالها.
فالسعودية ومعها دول��ة االم��ارات (باعتبار أنّ قطر
حالة أخ��رى وخاصة) ،كانت لهما توجهاتهما المتفق
عليها بينهما ولو الى ح ّد ما .فكالهما ترغبان في إسقاط
النظام السوري لسبب أساسي ،وهو تحالفه مع إيران،
العدوة المشتركة لكليهما ،إضافة الى ممانعته وتأخيره
للح ّل السلمي ولو على الطراز األميركي ،خصوصا ً أنّ
بقاء قضية الشرق األوس��ط األساسية والمحورية ،أيّ
قضية فلسطين ،مشتعلة ...قد يهدّد أنظمتهما عاجالً أو
آجالً ،ويحول دون استقرار المنطقة ولو بأيّ ثمن كان .أما
السعودية ،فكان لديها هدف ثالث خاص بها ،وهو نشر
الوهابية في سورية.
أما الواليات المتحدة ،فكانت تلتقي مع هاتين الدولتين
في بعض أهدافهما ،ومنها تفكيك تعاون سورية مع ايران
وبالتالي مع روسيا ،عبر ايجاد المتاعب للرئيس السوري،
ولكن الى ح ّد ما قد ال يصل الى استبداله بنظام آخر غير
مضمون النتائج ،كما تريد ك ّل من السعودية واالمارات.
فك ّل ما يه ّم الواليات المتحدة في المنطقة ،هو الحفاظ على
أمن ربيبتها وقاعدتها المتقدمة «إسرائيل» ،وهي لذلك لم
تكن واثقة بأنّ قلب النظام السوري هو بالضرورة الح ّل
األمثل لحماية «إسرائيل» ،بل وجدت في مشاغلة النظام
السوري ومعه بعض دول المنطقة في حرب استنزاف
طويلة ،هو الح ّل األمثل واألضمن لتحقيق أمن «اسرائيل»
وضمان بقائها.
فالواليات المتحدة ال تضمن أنّ األنظمة القائمة في دول
الخليج والمتحالفة معها ،ستبقى قائمة الى أمد طويل.
فإذا تبدّلت تلك األنظمة فجأة ،وجاءت الى سدة الحكم
أنظمة معادية ولديها وفر كبير من أموال النفط ،فستكون
قادرة على خلق المتاعب لها ولـ»اسرائيل» في آن واحد.
ومن هنا تطلعت الواليات المتحدة من وراء إشعال
ال��ح��رب ف��ي س��وري��ة ،ال��ى اس��ت��ن��زاف ال��ق��وة العسكرية
السورية ومشاغلتها عن «اسرائيل» ،وتجريدها من قدرتها
على الممانعة ،اضافة الى استنزاف الفائض من أموال
الخليج (وخصوصا المتواجد منها في بنوك الواليات
المتحدة والدول الغربية) ،والتي ستتح ّول الى عامل مد ّمر
لالقتصاد األميركي والغربي ،اذا ما ُقلبت األنظمة فجأة في
تلك الدول ،وحلّت محلها حكومات معادية للغرب.
وعزز توجهها ذاك في ما بعد ،ظهور تنظيم «الدولة
االسالمية في العراق والشامداعش» بمثل هذا الزخم
يفسر تلكؤها ف��ي ت��زوي��د م��ا يسمى
وال��ق��وة ،وه��ذا م��ا ّ
«المعارضة السورية المسلحة» باألسلحة الحديثة (بعذر
خشيتها من وقوعها في أيدي المتشدّدين) ،فهي على أرض
الواقع ،لم تعد تثق بـ»المعارضة المسلحة المعتدلة منها
أو اإلرهابية المتشددة .فالواليات المتحدة اذن كانت تتفق
مع دولتي الخليج المذكورتين على الحاجة إلى إشعال
الحرب في سورية ،من دون االتفاق على كيفية إنهائها ،بل
وعلى وجوب إنهائها سريعاً.

لتركيا وقطر شأن آخر

أم��ا قطر وت��رك��ي��ا ،فلهما ش��أن آخ��ر ورؤي���ة أخ��رى،
وخصوصا ً بالنسبة للرؤية التركية .فدولة قطر األصغر
حجما ً هي والبحرين بين دول الخليج ،بل وبين دول
العالم باستثناء امارة موناكو ودولة الفاتيكان ،باتت
تتطلع للعب دور كبير على الساحة السياسية العربية
والخليجية ،بل والعالمية أيضاً ،مستخدمة الكم الهائل من
األموال المتوافرة في جعبتها .وها هي قد خلقت المتاعب
الكبرى لدول الخليج ،بل ول��دول العالم قاطبة متمثلة
بالتحالف القائم حالياً ،والتي هي من باب السخرية
والغرابة عضو فيه ،وذلك بخروجها عن الخط السعودي
اإلم��ارات��ي ،ف��ي م��ن ت��م� ّول م��ن مجموعات «المعارضة
السورية المسلحة» ،وقيامها بتمويل «داعش» ،سواء عن
طريق تمويل مباشر ،او بأسلوب غير مباشر ،عن طريق
تمويل نفذه مواطنون قطريون .فالرغبة القطرية في لعب

دور مؤثر على الساحة السياسية والعسكرية ،هو ما دفع
قطر للمساهمة في اشعال الحرب في سورية ،اذ كانت تلك
هي فرصتها المالئمة لتحقيق طموحاتها الكبرى ،وللظهور
أمام دول الخليج ثم العالم ،كالعبة كبرى على الساحة
السياسية العربية والدولية.
فالدول األربع تلك رغم اتفاقها على اشعال الحرب في
سورية ،لم تكن متفقة على كيفية إشعالها مع وجودها
جميعها بعيدة عن األراض��ي السورية وال تملك ح��دودا ً
معها .وكانت تلك الدول تدرك أن لبنان الذي يملك حدودا
برية مع سورية ،لم يكن البلد المالئم أو الممكن االستعانة
به لتمرير القوات والسالح الى الداخل السوري ،بسبب
تواجد ح��زب الله ،الصديق الحميم والحليف للنظام
ال��س��وري ،على ام��ت��داد تلك ال��ح��دود ،وبالتالي لم يكن
بوسعهم استخدام تلك الحدود لتمرير أسلحة أو مقاتلين.
ومثلها حدود الجمهورية العراقية المتحالفة مع سورية،
فهذه الحدود لم يكن أيضا ً بوسع أحد تمرير مقاتلين أو
أسلحة عبرها .وال يختلف األمر بالنسبة إلى األردن ،الذي
هو رغم امتالكه ح��دودا برية طويلة مع سورية ،ورغم
وقوعه في ضائقة اقتصادية شديدة ،وبالتالي يحتاج
الى الدعم المالي من دول الخليج ،لم يرغب في أن يصبح
طرفا ً في ذلك المخطط ض ّد سورية .ويُقال أن كل ما سمح
به نتيجة ضغوط من األمير بندر بن سلطان المسؤول
عن المخابرات السعودية ،كما قال أحد التقارير ،هو أنه
قد أذِن بإنشاء موقع على أراضيه ،لتدريب بعض أولئك
المقاتلين ،من دون السماح لهم بالعبور من خالل حدوده،
اال قلة ضئيلة من المتسللين ،الذين عبروا الحدود تسلالً
من دون علم الحكومة األردنية .ويقول التقرير المذكور ،أن
األردن ذهب الى ح ّد قيام بعض ضباطه بتمرير المعلومات
الى سورية عما كان يخطط له ويسعى إلى تنفيذه بندر بن
سلطان ،والذي كان يشار اليه باسم حركي هو «الكاهن».
وهنا جاء دور تركيا ،بل دور رجب طيب أردوغان ،ذي
الميول اإلخوانية والتطلعات النبعاث الدولة العثمانية،
رحبت بها تلك الدول من دون تفكير
ليعرض خدماته التي ّ
ودراسة .فالسعودية مثالً التي تعادي حركة «االخوان
المسلمين» ،وترغب في إحالل الفكر الوهابي مح ّل فكرها،
لم تفكر للحظة في عواقب ما تفعله ،لكونه يتناقض مع
أهدافها بعيدة المدى ،خصوصا ً أن أردوغ��ان بات أحد
أركان الدعوة «االخوانية» في المنطقة.
ويبدو أن أردوغ��ان المخادع ،لم يستدرج السعودية
فحسب ،بل استدرج كل األط��راف المشاركة في الرغبة
باشعال حرب في سورية ،بعرضه المغري بفتح الحدود
التركية على نطاق واس��ع وم��ن دون قيود ،أم��ام تدفق
المسلحين واألسلحة واألموال الى الداخل السوري ،من
دون أن يقدّر أي منهم ب��أنّ ألردوغ��ان أهدافه الخاصة
التي تختلف تماما ً عن أهدافهم ،والتي ربما تلتقي في
جزء منها ،وهي إشعال الحرب في سورية ،اال أنّ لديه
أهدافه الخاصة التي ب��دأت تتجلى مؤخرا ً للمراقبين،
وخصوصا ً بعد رفضه المشاركة في التحالف الدولي
ض ّد «داعش» مع وضعه للمشاركة بها شروطا ً تعجيزية،
كما وصفها العميد المتقاعد في الجيش اللبناني الياس
فرحات ،الباحث في الشؤون االستراتيجية والعسكرية.
وكان من شروطه التعجيزية اقامة منطقة عازلة ،وحظر
للطيران فوق تلك األراضي ،والسماح له بتدريب المقاتلين
(المنتمين إلى المعارضة المعتدلة كما قال) على أراضيه
وليس على أراضي السعودية كما قرر التحالف ،اضافة
الى اسقاط النظام السوري.

تركيا تخشى خسارة االسكندرون

والواقع كما بدأ يتجلى أخيرا ً للمراقبين ،أن أردوغان
ك��ان يسعى إل��ى اس��ت��دراج أولئك إلشعال تلك الحرب،
ليفرض شروطه بعد ذلك عليهم في كيفية إنهائها على
الطريقة األردوغانية .فالرئيس التركي الذي كان يخشى
من ناحية مطالبة سورية في يوم ما ،باقليم االسكندرون
الذي كان طوال التاريخ جزءا ً من سورية ،والذي تب ّرعت
به فرنسا (التي كانت سورية تحت انتدابها عندئذ) لتركيا
في عام  1939تب ّرعا ً من دون تفسير واضح ،ومن ناحية
أخرى ،كان يتطلع الى انبعاث الدولة العثمانية الكبرى،
ان لم يكن بض ّم أراضي سورية الكبرى (سورية ،لبنان،

األردن وربما العراق أيضا) الى الدولة العثمانية ،فببسط
نفوذها عليها.
فالتب ّرع الفرنسي لتركيا بذاك اإلقليم ذي النسبة العالية
من العلويين ،كان شبيها ً بتب ّرع خروتشوف األوكراني
ألوكرانيا بشبه جزيرة القرم في أوائل الخمسينات ،وهو
التب ّرع ال��ذي أدّى الى ض ّم شبه الجزيرة الى أوكرانيا
بعد جلسة سريعة للمكتب السياسي واللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوفياتي ،لم يستغرق اتخاذ القرار
فيها اال مناقشة قصيرة استم ّرت عشرين دقيقة فقط .ومع
أنّ استعادة روسيا الحديثة لشبه جزيرة القرم لم يت ّم إال
مؤخراً ،فإنّ أردوغان بقدرته على الرؤية المستقبلية ،كان
يخشى وقوع حدث كهذا بالنسبة إلى قضية االسكندرون.
وتأكيدا ً لرؤيته ب��أنّ ض ّم االسكندرون هو ض ّم نهائي،
بات يرغب في تعزيزه عن طريق ض ّم مزيد من األراضي
السورية ،بل أراضي سورية الكبرى بكاملها ،سواء عن
طريق الض ّم الفعلي ،أو عن طريق بسط النفوذ عليها عبر
انبعاث الحلم العثماني تحت ستار األخوة االسالمية ذات
االتجاه اإلخواني هذه المرة.
وكان أردوغان يدرك تماما ً أنه بامتالكه ورقة الحدود
التركية المفتوحة ،ب��ات يملك ال��ورق��ة الحقيقية التي
بوسعها أن تحسم مصير تلك الحرب ،فهو من يملك القرار
الفعلي ببقائها قائمة ومشتعلة وبالكيفية التي يريدها،
بينما لم يملك الشركاء اآلخرون أية ورقة فاعلة اال ورقة
المسلحين والتسليح (اضافة الى التمويل) اللذين ال فائدة
تذكر منهما اذا لم يأذن لهما أردوغان بالمرور عبر حدوده،
بحيث ب��ات ي��أذن بمرور السالح وال��رج��ال للمنظمات
المتحالفة معه كـ»داعش» ،وربما «النصرة» أيضاً .ويفعل
الرئيس التركي ذلك ،وهو ما يشكل تحديا ً لتحالفه مع دول
الخليج المم ّولة له وللحرب ،من دون أن يخشى تقصيرا ً
في التمويل لمخططه ،نظرا ً إلى وجود قطر داعمة ومم ّولة
له ولمخططاته.
وتجلى ذلك بوضوح لدى ظهور أسلحة حديثة في يد
رجال «داعش» الذين يقاتلون في الجانب العراقي ،بحيث
بات بوسعهم إسقاط بعض الطائرات .فأسلحة كهذه ما
كان يمكن أن تم ّر اال عن طريق الحدود التركية التي أذِنت
بمرورها ،رغم علمها بأنها سوف تستخدم ض ّد طائرات
التحالف الذي يض ّم دوال ً صديقة لتركيا .ويقول الدكتور
فواز جرجس ،مدير مركز دراس��ات الشرق األوس��ط في
جامعة لندن ،أن «األولية لدى الواليات المتحدة هي
مقاتلة داعش في العراق حيث تشكل الخطر األكبر» .ومن
صح) بتمرير
هنا يرى المراقبون أن السماح التركي (ان
ّ
هذا السالح الحديث لـ»داعش» العراق ،يكاد يكون تحديا ً
تركيا ً سافرا ً للواليات المتحدة التي تركز اآلن بشكل
أساسي على مالحقة «داعش» العراق.

«من نقاتل أوالً»...؟

فالخالف قد تمحور اآلن بشكل واضح حول من نقاتل
أوالً :النظام السوري كما تريد تركيا ،ام «داع��ش» كما
تريد الواليات المتحدة ،وباتت تشاركها ال��رأي الدول
التي انض ّمت الى التحالف ومنها السعودية واالم��ارات
اللتان ترغبان أيضا في اسقاط النظام السوري ،لكن باتتا
تعطيان األولوية للقضاء على «داعش» ولو اقتضى ذ لك
عدة سنوات.
ويقول جراهام فولر ،نائب الرئيس سابقا في مجلس
األمن القومي التابع «للسي آي آيه» في مقال نشره في
التاسع والعشرين من شهر أيلول ،أنّ األفضل للواليات
المتحدة احتضان الرئيس األس��د على تقديم الدعم
لإلرهابيين السيّئين .ويضيف فولر في مقاله أن «الوقت قد
ّ
للعض على الرصاصة ،االعتراف بالفشل ،والسماح،
حان
ان لم يكن مساعدة األسد ،إلنهاء الحرب األهلية في سورية
بسرعة وطرد اإلرهابيين» .كما يضيف أيضا في مقاله ،أنه
«ال يمكننا أن نكره في وقت واحد األسد ،ونكره اإلرهابيين
أمثال داعش الذين يكرهون األسد أيضا».
ولكن كراهية «داعش» من دون كراهية األسد ،ليس ما
ترغب فيه تركيا التي ربما ساهمت وقدمت الدعم إلنشاء
«داع���ش» .وقضية تمرير أسلحة حديثة ل��ـ»داع��ش»،
مضافا اليها ما ُس ّمي بتبادل األسرى بين تركيا و»داعش»،
واالمتناع عن تح ّول تركيا الى عضو كامل في التحالف

ما لم تنفذ شروطها التعجيزية ومنها المنطقة العازلة
والسعي السقاط الرئيس األسد ،انما تكشف عن النوايا
التركية غير السليمة تجاه ما يجري في سورية .ويقول
األستاذ جاسم محمد ،الباحث في شؤون االره��اب ،في
مقال كتبه ونشرته صحيفة «رؤي���ا» ،أن «صفقة (ما
سمي) بتبادل األس��رى فضح أردوغ��ان .ويقول األستاذ
جاسم أن «السؤال المهم هو ما هي الوعود التي قدمها
أردوغ��ان الى (الخليفة) أبو بكر البغدادي لإلفراج عن
األت��راك المحتجزين لدى «الدولة االسالمية»؟ الشكوك
واالتهامات ما زالت موجهة الى الحكومة التركية بسبب
موقفها من هذا التنظيم ،وتراجعها داخل التحالف الدولي،
وعدم اإليفاء بالتزاماتها داخل حلف الناتو»...

أسرى أم ضيوف؟!

ولمزيد من إلقاء الضوء على قضية تبادل ما ُس ّمي
باألسرى بين تركيا و»داعش» ،ال ب ّد من التساؤل ان كان
األت��راك أسرى أم ضيوفا ً على «داع��ش» ،بسبب ما يبدو
أنه عالقة وثيقة بين الطرفين .والسؤال الثاني :هل كان
المائة وثمانون إرهابيا ً المتواجدون في تركيا ،والذين
أفرج عنهم ،أسرى لدى الحكومة التركية أم ضيوفا ً عليها.
فبعد اآلالف من اإلرهابيين الذين م ّروا بسالم الى سورية
والعراق عبر الحدود التركية ،ما الذي جعل تركيا تحتجز
هؤالء المائة والثمانين دون اآلالف اآلخرين من اإلرهابيين
الذين م ّروا بسالم ،وعلى مدى أربع سنوات ،عبر الحدود
التركية التي باتت المفتاح لك ّل العقد في ما يجري في
سورية والعراق ،وشكل استخدامها (أي الحدود) الطعم
األساسي للخداع التركي واس��ت��دراج اآلخرين إلى تلك
الحرب.
وتظن تركيا أنها تملك اآلن الورقة الرابحة في معركة
«كوباني» التي تبدو معركة مفصلية تؤكد أو تنفي جدية
التحالف في مقاتلة «داع��ش» .والواقع أنّ تركيا تملك
فعالً ورقة هامة بانتشار دباباتها على مشارف مدينة
«عين العرب» من دون التدخل لمنع سقوطها ،في وقت
ليس بوسع دول التحالف (اضافة الى عدم رغبتها في
التدخل بقوات برية) نشر قواتها في تلك المنطقة .لكن
تركيا تنسى أنّ دول التحالف بيدها ورقة أخرى بوسعها
استخدامها وتجعل ال��دور التركي هامشياً .وهي ورقة
تمثل سابقة خطيرة استخدمتها الواليات المتحدة في
حرب عام .1973
ففي ذلك العام ،كانت القوات السورية تتقدم في الجوالن
بشكل سريع ،وقيل إنها قد بلغت مشارف مدينة صفد ،مما
أسقط في يد غولدا مايير رئيسة وزراء «اسرئيل» آنذاك،
كما قالت في مذكراتها .اذ اعتقدت غولدا لوهلة ،أن نهاية
«اسرائيل» قد دنت .ولكن القوات األميركية هبّت عندئذ
لنجدتها ،اذ بدأت تنقل بواسطة الهليكوبترات ،الدبابات
االسرائيليية الممتلئة بالجنود الجاهزين للقتال ،الى وسط
الجبهة في الجوالن .ترى ماذا يمنع األميركيين ،ان كانوا
جادّين حقا ً في مقاتلة «داعش» من نقل دبابات ممتلئة
بالمقاتلين ،بالهليكوبترات الى داخ��ل مدينة كوباني
لتغيير ميزان القوى في المعركة؟ أما المقاتلون ،فيمكن أن
يكونوا من «البيشمركة» األكراد ،ومن الجنود العراقيين،
اذا لم تكن ترغب الواليات المتحدة حتى اآلن ،في التعامل
مع الجنود السوريين في هذه المرحلة من القتال؟ ما الذي
يمنع؟ أال يبدّل ذلك ميزان المعركة ض ّد «داعش» من دون
تدخل تركي أو قوات برية من دول التحالف؟
هذا مج ّرد اقتراح ال ب ّد أن ينظر اليه بشيء من الجدية اذا
كانت دول التحالف جادة في محاربة «داعش» ،وليست
مخادعة كخداع «أردوغان» الذي ج ّر العديدين الى حرب
ال معنى لها وأودت بأرواح العديدين من األبرياء.
*عضو في جمعية الدراسات االستراتيجية
الفلسطينية (
عضو في ديوان أصدقاء المغرب.
عضو في رابطة الصداقة واألخوة اللبنانية المغربية.
عضو في لجنة الشعر في رابطة الكتاب األردنيين...
عضو في منتدى فلسطين للفكر والرأي الحر.

