�آراء

السنة السادسة  /الثالثاء  4 /تشرين الثاني  / 2014العــدد 1627
Sixth year / Tuesday / 4 November 2014 / Issue No. 1627

الوطن ...المل ّبد بالغيوم ال�سوداء

عين العرب :ماذا بعد؟
} حميدي العبدالله
لم يعد خافيا ً على أحد أنّ أطرافا ً كثيرة استغلت هجوم «داع��ش» على عين العرب التي
تقطنها غالبية كردية لتحقيق أهداف ليس لها عالقة على اإلطالق بإلحاق الهزيمة بالتنظيم
اإلرهابي الذي هاجم المدينة والقرى المحيطة بها .بل إنه من غير المستبعد ما ذهبت إليه
بعض التحليالت التي أشارت إلى احتمال وقوف تركيا وراء لهجوم ،وتقديمها الدعم الكامل
لتنظيم «داعش» للسيطرة على المنطقة ،أوالً إلبعاد قوات الحماية الشعبية عن هذه المنطقة،
وثانيا ً الستغالل الهجوم لتغيير التحالفات السياسية القائمة في هذه المنطقة ،والتي حالت
دون توفير سيطرة تركية مباشرة أو غير مباشرة على منطقة واسعة من المناطق الواقعة
قرب الحدود السورية  -التركية.
فمن المعروف أنّ وحدات الحماية وحزب االتحاد الديمقراطي رفضا االنضواء تحت راية
االئتالف المعارض وقبول اإلم�لاءات الغريبة ،وإم�لاءات دول المنطقة ،وال سيما إمالءات
أنقرة.
ومن المعروف أيضا ً أنّ وح��دات الحماية لم تناصب الجيش السوري العداء ورفضت
القتال ضدّه ،وحافظت على مستوى من التعاون بينها وبين الجيش والدولة السورية في
محافظة الحسكة إلبقاء هذه المنطقة بعيدة عن سيطرة المسلحين ،سواء كانوا من «داعش»
أو «النصرة» أو من الفصائل األخرى التي تراهن عليها الدول الغربية وحكومات المنطقة.
وكان واضحا ً أنّ تحرك «داعش» في منطقة عين العرب كان يهدف بالدرجة األولى ،على
األق ّل من قبل تركيا والدول األخرى التي قدمت الدعم لـ«داعش» ،إلى معاقبة حزب االتحاد
الكردي وقوات الحماية وكسر احتكار سيطرتها على المنطقة ،وج ّرها إلى دهاليز السياسة
المعادية للدولة والجيش السوري.
اآلن بعد استغالل هجوم «داع��ش» والحصول على موافقة ق��وات الحماية على دخول
مسلحين آخرين إلى عين العرب للدفاع عنها في وجه «داعش» ،هل كان لتركيا ودول المنطقة
والحكومات الغربية ما أرادته على هذا الصعيد؟
من السابق ألوانه االستنتاج أنّ وحدات الحماية قد أذعنت لشروط الجهات المعادية لها
وللدولة والجيش السوري ،فالتعاون بين الدولة والجيش السوري ووحدات الحماية الكردية
ما زال مستمرا ً في محافظة الحسكة ،لكن هل تحدث انتكاسة في هذا التعاون في هذه المنطقة
حي األشرفية والشيخ مقصود في فترة سابقة؟
على غرار ما جرى في حلب في ّ
من الصعب استبعاد ه��ذا االحتمال ،ولكن ثمة عوامل كثيرة تجعل احتمال تكرار هذا
السيناريو أمرا ً صعبا ً إلى ح ّد كبير ،ومن أبرز هذه العوامل:
أوالً ،نتائج التجربة ذاتها في حلب لم تكن في مصلحة األك��راد ،بل جاءت على حسابهم
ولم تلتزم الفصائل المسلحة بالتفاهمات التي ت ّم التوصل إليها مع األك��راد ،وجميع هذه
أي وجود خاص بهم.
التنظيمات انقلبت على األكراد لمصلحة تقويض ّ
أي تالعب في هذه المنطقة سيكون في مصلحة «داعش»،
ثانياً ،خصوصية المنطقة ،ألنّ ّ
وأي تآمر ض ّد الدولة والجيش السوري في هذه المنطقة سيشكل خدمة استراتيجية لتنظيم
ّ
«داع��ش» وتس ّهل استيالءه على المنطقة ،واألرج��ح أنّ ه��ذا خ�ي��ارا ً س��وف تتجنّبه وحدات
الحماية الشعبية للحفاظ على مصالحها وعلى األكراد القاطنين في هذه المنطقة.
ثالثاً ،وجود الجيش العربي السوري في هذه المنطقة وجودا ً قويا ً والوضع هنا يختلف
عما كان عليه في األشرفية والشيخ مقصود ،ومن مصلحة قوات الحماية التحالف مع الطرف
وأي تالعب على هذا
أي مع الدولة السورية ومع الجيش السوريّ ،
األقوى في هذه المنطقةّ ،
أي طرف آخر.
الصعيد سيدفع ثمنه األكراد أكثر من ّ
رابعاً ،السياق العام الذي وقعت فيه أحداث الشيخ مقصود واألشرفية في حلب يختلف
ت�م��ام�ا ً ع��ن ال�س�ي��اق ال�ح��ال��ي ،وبالتالي ف��إنّ تغيير ال �ظ��روف والمعطيات ي��ؤث��ر ك�ث�ي��را ً على
الخيارات.

وحده الح�سم الأميركي في كوباني
يح�سم ّ
الحل ال�سيا�سي في �سورية
} روزانا ر ّمال
الحديث عن إعادة إحياء المفاوضات السياسية لح ّل األزمة السورية في األوساط الديبلوماسية
الغربية أخذ حيّزا ً رئيسا ً األسبوع الماضي في عواصم القرار بين واشنطن وموسكو حسب
فسر كالم دي مستورا األخير على أنه إيعاز أميركي ببث جو من الواقعية حيال
المعلومات ،و قد ّ
بأي حوار ،ووضع
األسد وحيال الموافقة على مشاركة المعنيين مباشرة في مكافحة اإلرهاب ّ
المعارضة أمام حجمها الحقيقي وحثها على الحوار.
التوصل الى أرضية لح ّل النزاع العسكري في سورية سيوجه األنظار حتما ً نحو التحالف الدولي
وعملياته العسكرية والدول المشاركة فيه وإنجازاته حتى الساعة ،إال أنّ األه ّم لناحية اي ح ّل
سياسي في سورية وما ينعكس مباشرة عليه هو ما يجري في «كوباني».
في المشهد العام تبدو كوباني أه ّم وأخطر المناطق السورية حسبما تنقل وسائل اإلعالم ،وكأن
الصراع العسكري في سورية غير موجود سوى فيها ،إال أنّ الواقع هو عكس ذلك تماماً ،واالهتمام
األميركي المفرط بكوباني واستهداف «داعش» فيها تحديدا ً يثير تساؤالت عديدة ...أبرزها ماذا
تمثل كوباني؟
بالرغم من انّ كوباني ترمز الى الوجود الكردي فيها ،إال أنها على سبيل المثال ال يمكن ان تكون
نقطة وصل والتقاء مع أجزاء أخرى في العراق نظرا ً إلى موقعها الجغرافي لض ّمها إلى دولة كردية
أو إلى كردستان مثالً ،باإلضافة إلى أنّ أه ّميتها االستراتيجية ليست فريدة من نوعها لجهة وصل
صح ذلك لكانت حلب من أه ّم المناطق
المناطق السورية ببعضها او منافذها على الجوار ،ألنه لو ّ
التي تفرض على األميركي مالحقة الجماعات االرهابية فيها ،من «داعش» او «نصرة» ،وقصفها،
وعليه ...فإنّ األهمية التي تكتسبها كوباني هي سياسية بحتة وتتعلق مباشرة بتركيا وبالتاريخ
أي تدخل أميركي في ما يمكن
الطويل من الصراع بين الحكومة التركية واالكراد .وعليه ...فإنذ ّ
ألي طرف هو بمثابة الغوص في
أن يأخذ الصراع نحو وجهة معينة في كوباني سلبا ً أو إيجابا ً ّ
صح التعبير ،ولذلك فإنّ تصدّر األميركيين واجهة ما يجري في
ما ُيعتبر «أمنا ً قوميا ً تركياً» إذا ّ
كوباني ،وحرص وزير الدفاع األميركي تشاك هاغل على اإلدالء بتصريحات تؤكد ريادة الواليات
المتحدة المشهد في كوباني ،على سبيل المثال بالنسبة لهاغل وبدالً من اعتبار األعمال العسكرية
والقصف الجوي مشتركا ً مع الحلف الدولي استبدلها بالقول «الهجمات االميركية» بدالً من هجمات
«التحالف» ،ما يشير الى انّ ك ّل ما يجري في عين العرب  -كوباني هو تأديب اميركي لتركيا التي ال
تلتزم بالخطة االميركية ،وتستم ّر في سياستها التوسعية ،أو ربما إحياء أمجاد الحقبة العثمانية،
ولو على حساب حلفائها.
وعليه ...إذا كان األميركيون جادّين في نوايا الح ّل السلمي في سورية او بتحريك عجلته فإنّ هذا
يتطلب بالموازاة حسما ً سريعا ً لكوباني يعرف التركي بنتيجته موقعه الجديد وحجمه في المعادلة،
وتتضح بالتالي معالم النوايا االميركية في جولة تفاوض جديدة مثمرة ال يتجدّد من خاللها جنيف
 1او جنيف  ،2ويصبح التفاوض واقعا ً على الحلفاء والدول الجارة لسورية ،وأولها الحكومة
أي
أي خطر قد تشكله كوباني وأمام ّ
التركية الحالية التي ال يبدو أنها تستطيع الصمود أكثر أمام ّ
بأي عملية عسكرية حقيقية حتى
انزالق لتركيا فيها ،وهي ال تريد كما يتضح إشراك الجيش التركي ّ
الساعة لما في ذلك من تأثير مباشر على موقف الرأي العام التركي ،من الحكومة الحالية وانتقادها
أو معارضتها ،خصوصا ً بعد هزيمة اإلخوان المسلمين في تونس ،حيث المعارضة التركية
بالمرصاد القتناصها كفرصة...
اي جولة مفاوضات من دون الحسم السريع في كوباني ال يمكن ان تمثل سوى جولة جديدة
ّ
لمؤتمر «جنيف» بنسخته الثالثة المرفوضة سلفا ً من الرئيس السوري بشار األسد.
فهل يس ّرع األميركي عملياته العسكرية في كوباني ترجمة لنوايا الح ّل السياسي؟
«توب نيوز»

م�سقط بد ًال من الطائف والدوحة
ـ االجتماع الذي استضافته مسقط لثالثي ظريف وكيري وآشتون لحسم الخالفات حول الملف النووي
اإليراني وصياغة روزنامة توصل في الرابع والعشرين من الجاري إلى تفاهم نهائي ،عنوان مرحلة.
ـ مسقط ليست جغرافيا فقط إنها سياسة.
ـ كان يمكن ترتيب اللقاء في منتصف طريق السفر لكيري فتكون باريس أو جنيف او فيينا لو كان ألمريكا
فيتو على مسقط.
ـ ايران اقترحت مسقط لمنحها مكانة مميّزة بين زميالتها الخليجيات مكافأة على مواقفها مع إيران طوال
سنوات المحن وتقديمها نموذجا ً إلمكانية الجمع بين صداقة واشنطن وصداقة إيران.
ـ اعتماد مسقط يثير غيظ ثالثة السعودية وتركيا وقطر.
ـ كلهم كان يحلم بدور في تسوية النزاع األميركي ـ اإليراني وقدم بالتتابع أوراق اعتماده لهذا الدور.
ـ كلهم تص ّرف بحرد وغيظ وحنق لما أدارت واشنطن لهم ظهرها.
ـ السعودية حردت عن عضوية مجلس األمن ،وتركيا حردت عن حرب «داعش» ،والمطلوب حصة من
كعكة التفاوض مع إيران.
ـ مسقط عاصمة عربية جديدة للسياسة في الحقية اإليرانية بعد سقوط الحقب السعودية والتركية
والقطرية.
ـ اتفاق مسقط لبنانيا ً سيرث اتفاقي الطائف والدوحة.

«التعليق السياسي»

} د .سلوى خليل األمين
اكفهّرت السماء وتلبّدت بالغيوم ال��س��وداء ،وبدأ
قصف الرعد يش ّنف اآلذان ويرعب األطفال ويقلق نومهم،
إضافة إلى لمعات برق أضاءت السماء والساحات كما
لم تضئها أنوار المصابيح الكهربائية المنتشرة بكثرة
في شوارع المدن والقرى المحظوظة ،بحيث كان المطر
البشارة أو البالغ رقم واحد ،الذي يبشرنا بقدوم الخير
والعافية إلى جيوب المواطن المرهقة من الطفر ،فالمطر
مطلب حياتي مه ّم وض��روري ،حتى في ليالي الحشر
والشدة من اللبنانيين جميعهم ،حيث ال سبيل لتعبئة
خزانات البيوت ،سوى بطلب الرحمة من السماء ،بعد
أن أظلمت قلوب الحكام عن جبر عثرات الناس في
أيامهم المأزومة بالفقر والجوع والمرض والحاجة
المادية.
لقد غرقت الشوارع من دون سابق إنذار بغيث السماء،
الذي روى األرض بعد يباس ،وأثلج صدور الناس ألنّ
«الله خلق من الماء ك ّل شيء حي» ،بالرغم من زحمة
السير الخانقة التي ال تطاق في بيروت الكبرى ،والتي
تسجن الناس في سياراتهم لساعات طويلة تعطل
اإلن��ت��اج االق��ت��ص��ادي واإلداري ،وت��رف��ع نسبة تلف
األعصاب عند المواطنين ،عدا ما يالقيه نقل المرضى من
مآس على الطرقات المقفلة بسبب السيول أو الزحمة
التي لتاريخه لم تجد الدولة اللبنانية لها حالً ناجعاً،
بالرغم من ك ّل هذا ع ّم الفرح بيوت الناس وبدأت أسالك
الهاتف تحمل التهاني كما لو كنا في فترات األعياد ،ألنّ
هطول المطر حمل في طياته العنوان الكبير لسعادة
مفقودة منذ زمن ،جعلت المواطن اللبناني يفتش عنها
خارج الوطن ،بالرغم من غصة الفراق وفظاعة األلم التي
قد تغرق كثير من الناس في عبّارات بحرية أو طائرات ال
تحمل لهم األمن واألمان ولذة العيش مع فسحة من األمل
والنجاح .هكذا جعلت قطرات المطر المتساقطة بكثافة
أرقام األرصدة الجوية تبشرنا بصعود معدالت المطر
عن األعوام السابقة ،وهنا ال يسعنا سوى رفع التحية
لمسؤولي هذه المراصد ألنهم أعطونا أمالً بخير ،نأنس
به ،بعد ك ّل هذا الجو الوطني الملبّد بالغيوم السوداء.
هنا ال ب ّد من السؤال ،بعد أن عطل المطر مسيرات
اعتراض ربما ك��ان سيقوم بها الشعب اللبناني من
أجل تأمين المياه ،وهو :مَن من المسؤولين اللبنانيين
ال يعلم أنه هو المسؤول عن التظاهرات واالعتراضات
واالعتصامات التي تحدث على مساحة الوطن؟ ثم أليس
هم من جعل المواطن اللبناني في حالة غليان دائمة؟
علما ً أنّ المواطن يقوم بواجباته في دف��ع الضرائب
والرسوم المستحقة ،وفي المقابل ال تقوم الدولة بتأمين
ما له من حقوق عليها ،وأه ّمها دفع بدل غالء معيشة،
ورفع الرواتب حسب مؤشر الغالء المستفحل والذي
هو في تصاعد مستمر بسبب تقاعس الدولة عن مراقبة
المؤسسات التجارية ،التي ترفع أسعارها كلما تف ّوه
الموظف بالمطالبة بحقه في زيادة رواتبه المتج ّمدة
منذ العام  ،1998لهذا كان المطر نعمة على جيوب
المواطنين ال دخل لرجال السياسة في توفير بعض ما
تأخذه من مصروف البيت المبرمج لتأمين الضرورات
المعيشية المتن ّوعة.
إنّ تفاقم األح��وال في الوطن والج ّو الملبّد بالسواد
من خالل الوضع األمني المتفجر من عرسال إلى الشمال
وعاصمته طرابلس ،ووض��ع الجنود األس��رى الذين
أصبحوا رهينة ذهبية للدواعش في الداخل وفي جرود
عرسال ،وورقة مستفزة ومحرجة في آن للدولة ،التي لم
تدرك أبعاد ما حصل منذ البداية ،ولم تسع إلى وضع
دراس��ة مع ّمقة جدية من أج��ل إنقاذهم ،عبر مطالبة
الدولة العظمى أميركا التي تطالب بحرية الشعوب
وسيادة األوطان وإحراجها عبر ممثلها الديبلوماسي
ف��ي لبنان ،وذل��ك بالمطالبة بالضغط على حاكمي
تركيا وقطر المعنيتين الرئيسيتين في تمرير السالح
والرجال والمال إلى «داع��ش» من أجل تحرير الجنود

الرهائن ،حيث هكذا تثبت القيادة األميركية مصداقيتها
مهب
في دعم لبنان وتحييده ،وليس جعله ورقة في
ّ
الريح وفي يد دواعش الداخل والخارج على ح ّد سواء.
ألنّ ما هو حاصل اليوم وقبله وما سيأتي بعده ،في
كواليس الدول المتآمرة على أمن لبنان ،وكلهم لديهم
المبجلين المعظمين في لبنان ،المحميّين من
ممثليهم
ّ
قبل الدولة بعناصر األمن الذين يدفع المواطن اللبناني
رواتبهم وتكاليف معيشتهم من عرق جبينه! ال يبشر
بالخير حين أكثرية العائالت اللبنانية المحايدة إضافة
إلى الشباب ،يستجدون السفارات األجنبية من أجل
منحهم تأشيرة خروج أو إقامة دائمة ،من أجل استبدال
الوطن األم بوطن آخ��ر يقيهم الفقر وال��ع��وز والجوع
والمرض والكرامة المهانة المعطوفة على فقدان الحرية
والديمقراطية.
يبقى علينا كمراقبين أن نحسن الربط بين األداء
السياسي لمن يتزعّ م الوطن ومقدرات عيش المواطن،
وبين أهلية المواطن الذي بات خانعا ً وضعيفا ً وصامتا ً
أمام التحديات الداعشية الكبرى ،المستعصية على
الح ّل ،والتي فرضت ترك الحبل على غاربه للمسؤولين
السياسيين الذين يسوسون الوطن من خالل مصالحهم
الخاصة ومصالح حاشيتهم ،إلى التصرف بالقانون
وال��دس��ت��ور كما ي��ش��اؤون ،بحجة األوض���اع األمنية
الالمستقرة ،والدليل القاطع ما يجري حاليا ً في قضية
رهائن الجيش اللبناني في ع��رس��ال ،حيث القضية
قضية صراع على السلطة ،وقضية تسييس للمؤسسة
العسكرية بهدف تحجيم دوره���ا الوطني ،وقضية
دعم للعدو «اإلسرائيلي» ،حين تت ّم مساواة عصابات
الدواعش التكفيريين مع رجاالت المقاومة وشهدائها
الذين سقطوا دفاعا ً عن الوطن وسيادته واستقالله،
وأيضا ً عن قضية فلسطين الكبرى وشعبها المش ّرد
بموجب وعد بلفور الشهير الذي منح فلسطين لليهود
في  2تشرين الثاني من العام .1917
أضف إلى ذلك التمتع بالحصانة الممدّدة والمجدّدة،
تمس بالنقد او النقاش ،ألنها سلطة
التي يجب أن ال
ّ
مؤ ّلهة ال يجوز استبدالها أو االقتراب منها ،مهما حصل
من ظلم للناس وسرقة لثرواتهم النفطية المج ّمدة في
كواليس وزارة الطاقة اللبنانية ،إضافة إلى احتكار
ح��ق المواطن بالوظيفة العامة بعيدا ً م��ن تدخالت
السياسيين ،ومنها طبعا ً ما يجري حاليا ً في امتحانات
الدخول إلى إحدى أه ّم المؤسسات التي كنا نظنها بعيدة
عن ب��ازارات رج��ال السياسة وسماسرتهم المخ ّولين
إيصال من يلزم إلى الوظيفة الموعودة وحرمان من ال
لولي
يستطيع الوقوف على األبواب صاغرا ً باذال ً الطاعة
ّ
األمر ،المولج بحقه في البقاء على أرض الوطن ،تماما ً
كما قرأنا في كتب التاريخ عن عهد المتصرفية في عهد
الخالفة العثمانية المستبدّة.
ت��رى ه��ل انّ ممارسة السلطة ف��ي لبنان يجب أن
تكون إرثا ً مكتوبا ً على الجبين ال يحق للمواطن مهما
علت رتبه العلمية والمعرفية ان ينال حظوة الدخول
في دائرته؟ وهل للمسؤول الحق في استغباء الشعب
وعدم استفتائه في ما يجب أن يكون عليه نظام الحكم
في المعامالت واإلج��راءات والسلوكيات الديمقراطية
العادلة ،التي سبّب فقدانها وعدم االلتزام بتطبيقها،
انهيار الوطن الواقف على شفير الهاوية عبر قرار دولي
مع ّد سلفاً.
لهذا ال ب ّد من االنتباه إلى العمل على تحليل األوضاع
القائمة بعقل وضمير وروية ،ألنّ ما يُسمع في الغرب
مخالف تماما ً لما يظنه الكثيرون ،فما سمعته في
واشنطن أدهشني حين ق��ال لي أحدهم وه��و من أهل
القرار« :أنتم شعوب متلقية ،ولستم شعوبا ً قادرة على
التحليل واالرتقاء ،لهذا علينا دائما ً إرباككم ببرامجنا
المعدّة سلفا ً من أجل تفتيت أوطانكم والسيطرة على
ثرواتكم التي نحتاجها لمواطنينا المحظوظين».
أبَعد ك ّل هذا نسأل لماذا هذا الوطن ملبد بالغيوم
السوداء؟
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بعد العبارات التي وردت في كلمة للسيد حسن نصرالله حول المسؤولية الكبرى التي
تتح ّملها المملكة السعودية في مكافحة اإلره��اب التكفيري انطلقت حملة من التصريحات
والمقاالت التي يتناقلها اإلعالم السعودي ناهيك عن حملة موازية في لبنان تتميّز بمستواها
المتدني من حيث الشكل والمضمون ،فهي صادرة أصالً عن جوقة «شكر أولياء النعم» التي
تتوسل النقاش العقالني في ردودها.
تسدّد فواتير متراكمة في عالقتها بالمملكة وال
ّ
اوالً :يعلم المسؤولون السعوديون انّ ما قاله السيد نصرالله ينطلق من حقيقة تتصل
بالجذر العقائدي الوهابي لالتجاهات التكفيرية ،وهم يدركون أنه منذ ظهور شبكة «القاعدة»
ومخاطر ارت��داده��ا ،تالقت االتجاهات العقالنية في نخب الحجاز ونجد على دع��وة ملحة
إلصالح المعاهد الوهابية التي تعززت ثقافتها التكفيرية بقادة تنظيم «اإلخوان» الذين لجأوا
إلى حضن المخابرات السعودية تباعا ً منذ ستينات القرن الماضي ،وقدموا إلى المملكة على
موجات متعاقبة من مصر وسورية والسودان واليمن وغيرها وانخرطوا في مخططات تخريبية
وإرهابية وك ّرسوا جهودهم لنشر التكفير كدعوة ترتبط بممارسة اإلرهاب تحت شعار الجهاد،
بل إنّ مسؤولين سعوديين كبارا ً تحدثوا غير مرة عن ضرورة إصالح تلك المعاهد في معرض
الكالم عن مكافحة التكفير اإلرهابي.
ويعلم القادة السعوديون أيضا ً انّ الواليات المتحدة شاركت المملكة في العمل لتكوين
جماعات التكفير اإلرهابي واستقطاب الشباب الساخط في العديد من دول العالم اإلسالمي
الستخدامهم في الحرب األفغانية ومن ثم في البوسنة والهرسك والصومال واليمن ومصر
ومؤخرا ً في سورية والعراق.
كما يعلم القادة السعوديون انّ المؤسسة األميركية الحاكمة منذ تصادمها مع «طالبان»
و«القاعدة» حول أنابيب النفط في التسعينيات شهدت ظهور تيار أميركي متعاظم يدعو إلى
مطالبة المملكة بإصالح معاهدها الدينية الستئصال جذور التكفير اإلرهابي الذي وظفته
الواليات المتحدة لصالحها مستثمرة دماء آالف الشباب من البلدان العربية ومن العالم
اإلسالمي ،وباتت منذ  11أيلول أسيرة عقدة التصدي لخطر االرت��داد الذي يلوح اليوم بعد
فشل العدوان على سورية الذي حشد له آالف الشباب من الحجاز ونجد ينخرطون في صفوف
«داعش» و«النصرة» وغيرها من فصائل التكفير الوهابية ،كما جمع له من ثمانين دولة في
العالم حسب األمم المتحدة عشرات آالف التكفيريين والمرتزقة الذين ج ّندوا بشبكات وهابية
وإخوانية وعبر قنوات فضائية تكفيرية معظمها تبث من المملكة وتم ّولها المملكة مباشرة.
ثانيا ً مكافحة اإلرهاب بالنسبة إلى حكومة المملكة تتمحور على حماية أمنها الداخلي من
ارتداد التكفيريين وخروجهم عن السيطرة ،كما حصل في تسعينات القرن الماضي مع شبكة
«القاعدة» وزعيمها أسامة بن الدن ،بينما برز اتجاه في اإلدارة السعودية يجد في تغذية شبكات
التكفير ودعم انشطتها اإلجرامية في الخارج فرصة لتصدير خطر الشباب الساخط والمتصادم
مع السلطات إلى الخارج ،وبالتالي يعتبر دعم اإلرهاب التفكيري في العالم طريقا ً مضمونا ً إلى
التخلص من احتماالت انفجار السخط داخل المملكة ،وهكذا فالجهاد التكفيري الذي يطوف
دول المنطقة والعالم هو وصفة بائسة للتخلص من خطر تراكم الساخطين في الداخل وتكرار
انتفاضة جهيمان العتيبي التي شكلت أعنف هزة سياسية وأمنية للمملكة في العقود األربعة
األخيرة.
مسؤولية المملكة في التصدي لقوى التكفير تتناسب مع حجم دورها في دعم هذه القوى
والمعاينة المنطقية مبنية على الكالم السعودي الرسمي عن مكافحة اإلرهاب ،بينما حلفاء
المملكة في الغرب يتحدثون ليل نهار عن استمرار تدفق األموال السعودية من شبكات اإلغاثة
ورجال األعمال والمشايخ على فصائل اإلرهاب التكفيرية بينما يتواصل اإلسناد السعودي
اإلعالمي والثقافي للتكفيريين بدون انقطاع ،بما في ذلك شنّ حمالت تضليل منتظمة وتعميم
تسميات خادعة عنها على لسان مسؤولين أبرزهم وزير الخارجية سعود الفيصل الذي ال
يمجدهم
يزال يعتبر «داعش» و«النصرة» وفصائل اإلرهاب األخرى في سورية والعراق ثوارا ً ّ
ويجاهر بالدعوة إلى مدّهم بالمال والسالح.
ثالثا ً الكالم السعودي الرسمي الذي ورد ردا ً على دعوة السيد نصرالله يقدم دليالً قويا ً على
انفصال خطير عن الواقع وكمية كبيرة من المكابرة واإلدّعاء ،بينما الوقائع الصارخة تناقض
المزاعم الخطابية ،علما ً انّ عبارات السيد نصرالله كانت كالعادة شديدة التهذيب واللياقة
وكان يفترض ان يتض ّمن أيّ ر ّد مفترض وقائع تبرهن مثالً على انّ مصدر التكفير اإلرهابي ليس
اتجاهات وهابية متطرفة ،او تدلل على عدم التو ّرط السعودي في م ّد التكفير اإلرهابي بالدعم
اإلعالمي والمالي والعسكري ،وهذا يفترض الر ّد السعودي على تقارير ديفيد كوهين نائب وزير
الخزانة األميركية ،او على تقرير نائب الرئيس األميركي جو بايدن الذي لم يض ّمن اعتذاره
الشهير نفيا ً لما استعرضه من الوقائع عن التو ّرط السعودي في تمويل التكفيريين.
ال لزوم لتكرار رواي��ة الشراكة المعروفة بين زبيغنيو بريجنسكي وبندر بن سلطان في
تأسيس مكتب الجهاد األفغاني برئاسة بن الدن ،والذي بات في ما بعد نواة «القاعدة» وشبكتها
العالمية وتسمية «القاعدة» أصالً أميركية المصدر ،فهي كناية عن قاعدة بيانات وجداول أسماء
المتط ّوعين لدى ذلك المكتب ،والتي تشكل منها جسد تنظيم تكفيري وهابي وإخواني الجذور
تتناسل فروعه وفصائله بفتاوى وأموال ودعاية إعالمية واسعة سعودية المصدر والرعاية.
أما كالم بعض الساسة والكتبة اللبنانيين فهو دون مستوى التعليق ألنه تحريضي ملحق
يحمل رغبة أصحابه في تأكيد الوالء ور ّد جميل العطايا والهبات ببضعة كلمات هي أصل
الوظيفة المسندة لجوقة معروفة تو ّرطت كمشغليها في دعم اإلرهابيين وشرعت تتنصل منهم
بهزة إصبع أميركية.
* التحليل اإلخباري لمركز الشرق الجديد

نواقي�س الف�شل التركي في المنطقة
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} لورا محمود
بين المأساة والمهزلة وبين تاريخ غير مش ّرف لعرب
تنازلوا ودعموا بل واعترفوا بدولة «اسرائيل» ،وبين
حاضر يدعم فيه العرب قبل الغرب ما يُسمى بتنظيم
الدولة االسالمية «داعش» وحدودها الالمنتهية ،وبين
مشهد تتحالف فيه الدول لمحاربة هذا التنظيم ومشهد
يتهم فيه الك ّل الك ّل بتمويله ودعمه ،ولكن الذين اعترفوا
بـ«إسرائيل» سابقا ً لم يتحالفوا ضدّها بل وقفوا على
أبوابها ،رغم التشابه الكبير بين «إسرائيل» و«داعش»
م��ن حيث النشأة والسيطرة وال��م��ال والبروباغندا،
وأيضا ً الوحشية والدموية والتهجير وك ّل ما يمكن فعله
لالستيطان والبقاء.
فالدولة اليهودية لم تقم فقط بسبب وعد بلفور ،بل
بذل اليهود جهودا ً ذاتية كبيرة ليحققوا حلمهم بقيام
دول��ة «إسرائيل» التي وعدهم بها بلفور ع��ام ،1917
وعندما جاء هرتزل ف ّكر بإيالء فلسطين األفضلية بين
األراض��ي المرشحة لغرس الدولة اليهودية فيها ،بناء
على التعاليم اليهودية بهدف اجتذاب «عشاق صهيون»
إليها ،حينها اعلنت الحكومة البريطانية انها تؤيد إقامة
«وط��ن قومي لليهود» في فلسطين وذل��ك بشرط عدم
إلحاق الضرر بالسكان األصليين ،أي الفلسطينين،
لكن قادة الصهيونية استغلوا هذا التصريح في اتجاه
إنشاء «دول��ة يهودية» بالسعي إل��ى إلغاء ك� ّل وجود
للفلسطينيين.
من هنا نجد أنّ فكرة التعايش بين اليهود وبين سواهم
من البشر فكرة خرافية ال يمكن أن تكون واقعية ،فبعد ما
يقارب القرن من الزمن نجد أنّ الكيان الصهيوني بات
كيانا ً يمتلك ما يمتلك من قوة غاشمة ما زال غير قادر
على التعايش مع غيره ،ويعمل على أن يكون كيانا ً
يهوديا ً خالصاً ،ولم يكن هذا التفكير لينمو ويترعرع
بدون هذا الدعم الال محدود من قبل الواليات المتحدة
االميركية ،وحالة السكوت والسكينة من قبل النظام
العربي ،والصمت على ك ّل اإلفعال اإلجرامية التي ارتكبها
تأسس على
ويرتكبها الصهاينة منذ قيام كيانهم ،الذي ّ
الجرائم والمجازر.
«إسرائيل» األم��س هي ذاتها «داع���ش» اليوم التي
ال تقبل اآلخر أيضاً ،فـ»داعش» و«إسرائيل» من طينة
عنصرية متز ّمتة واح��دة ،تختلف ألوانها ومفرداتها،

ولكن كلتيهما من جذور واحدة ...كالهما يقوم بتصفية
خصومه وأعدائه بوسائل إرهابية بربرية ،وال ته ّمه ال
القيم وال األعراف وال قرارات األمم المتحدة ،وال شرعية
حقوق اإلنسان واستحقاقاتها ،فالصهاينة الذين أعلنوا
إنشاء دولتهم بعد السيطرة على فلسطين ثم على أراض
لبنانية وسورية وأردنية ،يشبهون الدواعش» الذين
حددوا خريطة دولتهم التي تطال ثالث قارات ...انطالقا ً
من آسيا التي تض ّم «واليات» العراق والشام والحجاز
واليمن وخوراسان واألناضول وكردستان ،ثم إلى القارة
العجوز ،حيث والية األندلس ووالية أوروبا التي تضم
دول البلقان وما حولها ودوال ً من أوروب��ا الشرقية .ثم
إلى القارة األفريقية حيث واليات أرض الحبشة وأرض
الكنانة ووالية المغرب.
لكن يبقى السؤال أي��ن قضية القدس والمقدسات
من أجندة تلك التيارات المتطرفة؟ وما هو موقف تلك
التيارات اليوم من الحاصل في المسجد األقصى؟ ولماذا
ال ترفع لواء الجهاد المقدس ض ّد «إسرائيل» ومن يساندها
في العالم؟ ولماذا الساحات العربية والمواطنين العرب
هم ضحايا تلك التنظيمات؟ ماذا ينتظر العرب بعدما
هوجمت الكنائس وبعدما أحرق المسجد األقصى وذبح
المصلون فيه بدم بارد؟ ماذا بعد أن يقتل أهل القدس
يوميا ً
ويهجروا ويش ّردوا وتصادر بيوتهم؟
ّ
باختصار« ،داعش» ليس فقط شبيها لـ«اسرئيل» بل
هو ابن شرعي لها فهو يمثل حالة من الفكر «العميل»
في أهدافه وممارساته وفي كل منظوماته السياسية
واإلعالمية والسلوكية ،وهي منظومات تندرج في إطار
تدمير البنى القائمة التي تأسست عليها المجتمعات
العربية على م��دى مئات ورب��م��ا آالف السنين ،كما
انها تندرج في إط��ار الوكاالت الحصرية والمقاوالت
السياسية لخلق كيانات سياسية مذهبية وطائفية
وعرقية تخدم في المقام األول االستراتيجية األميركية
إلعادة ترتيب اإلقليم على أُسس جديدة غير تلك األُسس
التي قامت عليها اتفاقيات سايكس  -بيكو ،كما تخدم
بقاء «إسرائيل» واستمرار وجودها ألنّ تعظيم خطر
«داع��ش» اآلن وتقديمه كخطر مشترك يهدّد شعوب
المنطقة له وظيفة أخ��رى هي ص��رف النظر عن خطر
االحتالل االسرائيلي لإلراضي الفلسطينية ،ومواصلة
التطهير العرقي وحربه المتنوعة والمركزة في الضفة
الغربية والقدس وقطاع غزة.

بعد مرور أكثر من ثالث سنوات على بداية األزمة السورية وانطالق العمل المسلح
ض ّد الدولة إلسقاط النظام كهدف أول للقوى اإلقليمية والدولية ،تزداد الحاجة إلى
التأكيد على عمق التحضير والتنسيق اللوجيستي والمخابراتي الحثيث الذي بذلته
القوى المتو ّرطة في التآمر لتغيير معالم المنطقة ،وفقا ً لبرنامج «الشرق األوسط
الجديد» الذي أشارت إليه اإلدارة األميركية بمحافظيها الجدد في .2006
لكن من ناحية أخرى تزداد عزلة «المعارضة» المسلحة ،خاصة في الداخل السوري،
هذه المعارضة التي قامت بتصفية مطالب السوريين في محاسبة تجاوزات بعض
أطراف في الدولة وهياكلها المحلية في المناطق والمحافظات.
هنا يطرح السؤال :هل تخلى الداعمون عن هؤالء؟ الجواب بدأ منذ مدة بعد تصنيف
«النصرة» و«داعش» كمنظمات إرهابية وتشديد الرقابة المالية على حساباتها البنكية
ّ
ضخ التمويالت منذ بداية األزمة السورية ،والتي تعدّت
وعلى رموزها في الخارج ،بعد
الـ 300مليون دوالر لـ«النصرة» فقط حسب «نيويورك تايمز».
التحرك لضرب «داعش» دوليا ً رسالة كانت واضحة ،من جهة اكتفاء الحلف بدور
هؤالء الذي لم يؤ ّد إلى مكاسب سياسية _ ترابية وعسكرية ض ّد دمشق وحلف المقاومة،
وجزئية دقيقة أخرى هي خنق حزب الله على طول منطقة البقاع إلى الشمال.
الغرب انتحر سياسيا ً بعد مؤتمر جنيف الذي لم يؤ ّد إلى قلب النظام السوري ،وال
إلى تغيير خارطة المعارك التي كانت تسير بخطى حثيثة ،خاصة في ريف دمشق
ضمن عملية «درع العاصمة» التي لم تتوقف رغم عملية كاريكاتورية هي «السالح
الكيميائي».
ومن جهة أخرى فطن الحلف إلى الضرر الذي قد تلعبه مثل هذه التنظيمات على
المجتمعات الغربية عموما ً واألوروبية _ األمريكية خصوصا ً بعدما فطنت أجهزة
المخابرات إلى انخراط واسع للشباب في صفوف التنظيمات اإلرهابية ،هذا ال يعني
عدم معرفة هذه األجهزة بتحرك تلك الخاليا في أوروبا والواليات المتحدة ،لكن المغزى
واضح ،وهو ضخ مثل هذه األجسام السامة في جسد الدولة السورية إلرباكها وإنهاكها
وتركيعها ،ولعلنا نتذكر كيف ج ّندت «السي أي أيه» مرتزقة «بالك ووتر» إلرباك أنظمة
أميركا الالتينية ،وتعاونت مع تجار المخدرات على حدودها الجنوبية لخلق طبقة من
المدمنين المستسلمين حتى تك ّرس شركاتها الكاسحة للحدود استعمارها الزراعي
وفكرة «جمهوريات الموز» الرخوة...
هذه المقاربة الجديدة ت��و ّرط األت��راك أكثر من أيّ طرف آخر ،على اعتبار الرهان
التركي منذ بداية األزم��ة في الكسب اإلقليمي ربما الترابي وخاصة السياسي على
حساب الشعب السوري ،أوال ً قيادته ث ّم القوى الداعمة لها خاصة حزب الله كمنظومة
سياسية _ عسكرية إقليمية ،وإيران الدولة التي تؤرق الغرب و«إسرائيل» من خالل
برنامجها النووي المتقدم.
وربما نقول إنّ المعركة التي تدور رحاها في سورية هي معركة إيران استراتيجياً،
إذا ما الحظنا أنّ حدود التأثير الجيوسياسي إليران هو بالضبط قلب دمشق كظهير
قوي تاريخيا ً وواقعيا ً ض ّد مشروع «دول��ة إسرائيل الكبرى» وبدايتها ،أو باألحرى
قناعها «ش��رق أوس��ط جديد» لطيف مسالم ال توجد فيه أع��راض صحوة قومية وال
يسارية وال ثورية ،هي بالضبط نظم بوليسية عصاها على الداخل ،معاشية مستقيلة
ومستسلمة ...هذه الوضعية مع المعركة التي تصير في الشمال السوري «عين العرب»
والتي أراد من خاللها األتراك وال يزالون الدفع نحو حرب إقليمية ستحدّد مستقبل األزمة
والمنطقة عموما ً إذا ما حصلت ،هنا يكون األمر مثيرا ً بالنسبة إلى «اإلسرائيليين» الذي
سيعملون عندها على إطالة أمد الحرب بقنوات مخابراتية وجسور جوية ،وأحيانا ً
غ��ارات للطيران إلرب��اك الجبهة مثل «عملية الكراكة» لدعم الجماعات اإلرهابية في
ريف دمشق ،هذا ال يعني عدم جهوزية السوريين واستنفارهم ،فالك ّل يعلم أنّ هناك
ترسانة صاروخية مشفرة إلى اآلن تتحرك قواعدها بعيدا ً من أنظار الجواسيس واألقمار
االصطناعية وألويـة قتاليـة متأهبـة على غـرار الذخـر االستراتيجي من الفرقة الرابعة
واللواء ...90
ضاق الحلف ذرع�ا ً بمعارضة مخبرية مصنوعة ،وكلفته موازنات مالية باهظة
تؤكدها خاصة أرقام البنتاغون الرسمية الواردة في صحف إلكترونية ،وأدّت إلى فشل
أمام حنكة السوريين العسكرية وخبرتهم على األرض رغم جسامة التضحيات ،وبالعب
إقليمي فاشل وأناني شعبوي كأردوغان.
هناك قنوات خلفية اآلن يسعى من ورائها الغرب للقاء بالسوريين ،وستزداد
من ورائها عزلـة األتراك وسيتأكد نجاح خيارات دمشق وهدوئها السياسي وثباتها
العسكري...

