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القمة الم�صرية اليونانية القبر�صية
} حميدي العبدالله
عقدت قمة جمعت رؤس��اء مصر واليونان وق��ب��رص ،ويمكن
ال��ق��ول إنها األول���ى ف��ي التاريخ الحديث التي تجمع ق��ادة الدول
الثالث ،وال ب ّ��د أن يكون هناك سبب سياسي جوهري أدى إلى
عقد هذه القمة ،ال سيما أنّ قادة مصر مشغولون اآلن بأوضاعهم
أي نشاط خارجي ،حتى مع الدول
الداخلية التي تصرفهم عن ّ
العظمى ،فباستثناء القمة التي جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي بالرئيس الروسي فالديمير بوتين ،لم تعقد قمة بين
الرئيس المصري ورئيس أي دولة أخرى في أوروبا بما في ذلك
كبرى الدول األوروبية ،فما هي األسباب التي دفعت رؤساء الدول
الثالث إلى عقد هذه القمة؟
س��ب��ب��ان ج��وه��ري��ان ح��تّ��م��ا ع��ق��د ه���ذه ال��ق��م��ة ،واح��ت��ل��ت ص���دارة
األولويات لدى رؤساء الدول الثالث:
السبب األول والمباشر ه��و المصلحة المشتركة ف��ي تأمين
مصالح الدول الثالث في مجال الطاقة ،الغاز والنفط ،في البحر
األبيض المتوسط ،حيث تشت ّد المنافسة بين أط��راف ثالثة هي
أي مصر وقبرص
الكيان الصهيوني وتركيا وال���دول ال��ث�لاثّ ،
واليونان .ولكن من الواضح أنّ القمة الثالثية ليست موجهة ض ّد
الكيان الصهيوني ،ألنّ هناك اتفاقات وتفاهمات سابقة أبرمت بين
قبرص واليونان من جهة ،وبين الكيان الصهيوني من جهة أخرى
أزالت الخالف القائم بين هذه األطراف حول اقتسام حقول النفط
والغاز في المياه اإلقليمية وفي ما ُيعرف بالمناطق االقتصادية.
لكن من المعروف أنّ هناك خالفا ً بين اليونان وقبرص من جهة،
وبين تركيا من جهة أخرى حول تحديد المناطق التي يحق لك ّل
طرف التنقيب فيها .ومعلوم أنه لم يت ّم التوصل إلى تفاهمات أو
اتفاقيات بين اليونان وقبرص من جهة وبين تركيا من جهة أخرى
ح��ول المناطق المتنازع عليها ،وبالتالي ثمة مصلحة مشتركة
جمعت الدول الثالث في مواجهة تركيا ،وربما هذا هو السبب الذي
حدّد توقيت عقد هذه القمة.
السبب الثاني ،العالقات اليونانية القبرصية التركية تعاني من
أزم��ات منذ فترة طويلة على خلفية الخالفات على الحدود بين
اليونان وتركيا والمسألة القبرصية ،ومعروف أنّ شهر العسل
بين تركيا واليونان قد انتهى بعد ارتداد تركيا عن سياسة صفر
مشاكل مع دول الجوار ،وعادت الخالفات إلى ما كانت عليه في
ال��س��اب��ق ،وج��اء الموقف ال��ع��دائ��ي التركي للنظام المصري بعد
والتهجمات المستمرة
انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا ً لمصر،
ّ
على مصر لتخلق أرضية سياسية إلنشاء تعاون وتحالف مشترك
بين ال��دول الثالث موجه ض�� ّد تركيا ومطامعها وتدخالتها في
الشؤون الداخلية ،وبالتالي يرجح أن يستم ّر التعاون المصري
التركي القبرصي طالما استم ّرت السياسة التركية على ما هي
عليه اآلن ،ومن شأن ذلك ،أن يحدث توازنا ً جديدا ً بين الطرفين
اللذين يخوضان نوعا ً من أنواع الحرب الباردة التي تتراجع حينا ً
وتستعر أحيانا ً أخرى.

�سورية :الثالثة ثابتة
} روزانا ر ّمال
ألول مرة منذ اندالع األزمة في سورية والحديث عن أهمية السعي إلى ح ّل
سياسي فيها ،وما سبق وعقد من مؤتمرات كـ»جنيف  »1و «جنيف  ،»2وما
سعت إليه الدول الكبرى الحليفة المعنية بالنزاع وأطرافه ،خصوصا ً الواليات
المتحدة االميركية وروسيا ،يتقدم مبعوث األمم المتحدة الى سورية مسرعا ً
لمناقشة ح�� ّل سياسي م��ا ،أو بناء أرضية ل��ه ،أو تقديم ع��روض جدية الى
الرئيس السوري ،رأس النظام الحالي في سورية كما يس ّميه خصومه.
ستيفان دي مستورا هو مبعوث االمم المتحدة الرقم  3الى سورية بعد
االول كوفي انان ،والثاني االخضر االبراهيمي ...ويبدو انه األخير.
األخير ألنّ الكالم هذه المرة يختلف واالندفاع نحو التحدث في الح ّل او
التقدم بخطوات أسرع اليه هذه المرة يختلف ،واأله�� ّم أنّ الرؤية والموقف
م��ن األس��د يختلف ،ف��دي ميستورا يقول ف��ي زي��ارات��ه وط��رح��ه االخ��ي��ر في
دمشق ،إنّ الرئيس األسد هو المفاوض األكبر واألساس في هذه الدولة التي
رفض المجتمع الدولي التعاطي معها كدولة ال تزال تتمتع بسيادة ورئيس
ومؤسسات.
قبل الذهاب الى سورية كان لدي مستورا كالم على قناة «العربية» دعا
فيه المعارضة الى الحوار مع الرئيس االس��د ،وقال التالي بوضوح والذي
لم يتوقف كثر عند مضمونه باعتبار انه قد ال يترجم أو قابالً للتأويل ،وهو:
«اتفقت مع األسد على أنّ الح ّل السياسي يبدأ من قبول المعارضة بما تقبله
الدولة لتشكيل جبهة ض ّد اإلرهاب ،رغم أنّ الدولة هي األقوى».
هذا الكالم نفسه حمله دي مستورا الى الرئيس االسد مضيفا ً إليه مبادرة
تقوم على تجميد القتال في حلب ،وخرج يلفت الى ان األسد أكد انه يدرس
الطرح ،وأنّ علينا بالتالي أن نتأكد أن��ه سيت ّم تنفيذ الطرح ألنّ البديل هو
المزيد من المعاناة ،وهناك خاسر واحد فقط يتمثل بفقدان األمل والسالم
في المنطقة
هذا الكالم هو تفاؤل حقيقي من قبل دي ميستورا في تعليقه على ر ّد األسد
ومبادرة جديرة بالبحث كتعليق لألسد على كالم دي ميستورا.
وعليه تعتبر مصادر مق ّربة من النظام السوري انه اذا كان على األسد
ان يعدّل فيها فسيكون بالنسبة إليه انه طالما تطرح مبادرة دي مستورا
االعتراف بالنظام كشريك في الح ّل وببقاء االسد رئيساً.
وطالما أنّ المبادرة تحت راية األمم المتحدة فيجب ان تنطلق من قرارات
األمم المتحدة المتعلقة بمكافحة اإلرهاب وخصوصا ً ما يتصل بإقفال الحدود
امام المسلحين والسالح استنادا الى القرار .2178
باتت النوايا الجدية اليوم أقوى إال أنّ الالفت في الحراك نحو دمشق تقدم
دي ميستورا الى منتصف الطريق في هذا التوقيت وبهذه الثقة التي لم يحظ
بها أسالفه ،وبالتالي فإنّ لهذه الثقة مالكا ً حارسا ً يترجمها زخما ً ضخه
األميركي الى العملية السياسية في سورية ،وبالتالي فإنّ هذا التقدم يؤشر
إلى أنّ هناك طرفا ً يحذر المزيد من التقدم للجيش السوري بعد إنجازاته
المحققة التي استطاع استرجاع السيطرة فيها وفرض سيادته ،وبالتالي
يخشى األميركي ان يأتي يوم قريب ال يجد فيه ما يمكنه وحلفاؤه التفاوض
عليه مع األسد الذي يأخذ نفسه وجيشه الى تكريس سلطته سلطة شرعية
وحيدة مع ّمدة بدماء جيشه وشعبه من دون منة أحد.
المبعوث الثالث دي ميستورا...
انها الثالثة ...والثابتة لسورية.

«توب نيوز»

لماذا ال�سعودية مت�شائمة؟

تع ّمم وسائل اإلعالم التابعة للسعودية أجواء متشائمة عن اللقاءات التي
تشهدها مسقط حول الملف النووي اإليراني.
تتحدث المنابر السعودية مرة عن فشل ومرة عن سعي إيراني لتمديد مهلة
الرابع والعشرين من الشهر الجاري المتفق عليها للوصول إلى االتفاق.
يؤكد وزير خارجية عُ مان سعيد بن علوي أنّ حجر األس��اس للتفاهم قد
وضع ،وأنّ البحث في العالقات الديبلوماسية بين واشنطن وطهران صار على
الطاولة.
بخصوص الملف النووي ت ّم أيضا ً وضع التفاهم على ممارسة إيران حقها
في التخصيب عبر تشغيل أجهزة طرد مركزي ،وت ّم االتفاق على ح ّل وسط لعدد
األجهزة بجعل المطلب اإليراني بكمية األجهزة محققا ً بعد خمسة أعوام والبدء
بعدد لم يحسم بعد يزداد سنويا ً لبلوغ السقف المق ّرر.
جولتان لصيغة تفاوض تقنية ستتكفالن بحسم النقاط العالقة بعدما حسم
اإلطار السياسي.
العقوبات سترفع تدريجا ً كما يريد األميركيون ألنّ بعضها يحتاج إلى
الكونغرس ،وما يتصل باإلدارة يرفع فورا ً والودائع تح ّرر فوراً.
التفاهم صار أقرب إلى الحصول من أيّ وقت مضى.
التشاؤم السعودي مفتعل ،ويعبّر عن رغبة أصحابه وتمنياتهم.

التعليق السياسي

المعلم ...بالعربي!
} ماجدي البسيوني*
ال أعرف لماذا جاءني احساس
وأن��ا أق��رأ ما ذك��ره السيد وليد بن
محي الدين المعلم الدليمي عميد
الدبلوماسية العربية بال منازع،
قبل أيام في مقابلته مع صحيفة
«األخبار» اللبنانية من أنّ ذكرياته
في جامعة القاهرة وهو طالب في
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
ف��ي الفترة بين  1960و 1963
كانت حاضرة أمامه وهو يقول:
«بالنسبة إلى مصر ،نحن نؤيد
ال��دول��ة وال��ق��وات المسلحة ،بال
أيّ التباس ،في مواجهة العنف
واإلره��اب والتطرف ،نحن ومصر،
على المستوى االستراتيجي ،في
الخندق نفسه»...
ه���ذا االح���س���اس راودن�����ي وال
أع��رف السبب ،فهل كانت تطوف
في خاطره أحداث مصر وسورية
ف���ي ت��ل��ك ال���س���ن���وات ،وال��م��ك��ائ��د
التي دبرتها واشنطن وم ّولتها
ال��س��ع��ودي��ة واع��ت��رف ب��ه��ا الملك
سعود ف��ي مواجهة مشهورة ما
بين ناصر وسعود الذي لجأ الى
مصر بعد طرده من السلطة ،يومها
ق��ال بالنص :إنّ المملكة د ّب��رت
لالنفصال  12مليون دوالر وليس
أربعة كما أشيع ...وما أشبه اليوم
بالبارحة ...أم أنّ هذه األحداث هي
التي دارت في رأس��ي وأن��ا أق��رأ ما
قاله السيد وليد المعلم؟
ف��ي ال��م��ق��اب��ل��ة نفسها أض��اف
المعلم ق��ائ�لاً ...« :ل��ك��ن موقف
ال��ق��ي��ادة المصرية م��ن س��وري��ة ،ـ
يقصد اآلن ـ على رغم إيجابيته،
ف��إن��ه ل��م يصل بعد ال��ى مستوى
التحدي المشترك ،ونأمل أن يحدث
ذلك في وقت قريب»...

ي��درك ال��وزي��ر المعلم أنّ مصر
اليوم غير مصر عند بداية الحرب
العالمية عليها ،وما تلى ذلك عندما
اعتلى «اإلخ����وان» س��دة الحكم،
وهو الذي سبق أن انسحب والوفد
المرافق له عندما وقف محمد مرسي
في قمة ع��دم االنحياز في طهران
س ّمي «الربيع العربي»
مؤيدا ً لما ُ
في سورية ،ومتهما النظام السوري
بأنه «ظالم» ...ويدرك المعلم تماما ً
أنّ قيادة الجيش المصري بقيادة
المشير عبد الفتاح السيسي هي
م��ن رف��ض��ت أك��ث��ر م��ن م��رة دع��وة
مرسي بناء على مطالب آل حمد
ب��االن��ض��م��ام إل���ى ج��ي��ش ي��ح��ارب
«ج��ي��ش ب��ش��ار األس����د» ك��م��ا ك��ان
يس ّميه ،ناسيا ً أنه الجيش العربي
األول منذ أن أطلق عليه التسمية
جمال عبد الناصر وحتى اآلن...
والمؤكد حتما ً أنّ ك ّل التصريحات
التي خرجت من الرئيس عبد الفتاح
السيسي والخاصة بتوصيف ما
يحدث في سورية من أنها عمليات
ارهابية ،وكذا رفض مصر الحاسم
لما يُدبّر من خطط تقسيمية سواء
في سورية أو في العراق ،ك ّل هذا
وأك��ث��ر ف��ي ذهنية ال��وزي��ر المعلم
عندما قال إنّ موقف القيادة اآلن
«لم يصل بعد الى مستوى التحدي
المشترك» ،وهو الكالم نفسه الذي
يردّده الماليين سواء في سورية أو
في مصر ،لكن الخطوات تسير نحو
«أن يحدث ذلك في وقت قريب».
في لقاء جمعني مع واح��د من
ال����وزراء اللبنانيين السابقين ـ
حقيبة س��ي��ادي��ة ـ ول��ه إل��ى اآلن
ع�لاق��ات م��ع ال��ط��رف��ي��ن المصري
وال��س��وري ،أك��د أنّ ما يحدث اآلن
متفق عليه بينهما ،وأنّ التنسيق
على أعلى مستوى ،ولهذا لن تسمع

إال التصريحات اإليجابية بين
البلدين ،فسورية تدرك تماما ً حجم
الضغوط التي تمارس على مصر
عبد الفتاح السيسي.
ألهذا أكمل المعلم كالمه قائالً:
«ن��ح��ن ن��ت��ف � ّه��م ال��ض��غ��وط ال��ت��ي
تواجهها القاهرة ،وخصوصا ً في
المجال االقتصادي ،وحاجتها الى
الدعم السعودي؟!»
أذك���ر وي��ذك��ر بعض األص��دق��اء
في سورية أنني تو استماعي إلى
برقية أرسلها الملك السعودي
م��ه��ن��ئ�ا ً ال��رئ��ي��س ال��م��وق��ت عدلي
منصور بعد س��اع��ات قليلة من
إدائه اليمين الدستورية في 7/5
 ...2013كم كنت أتمنى أن تكون
البرقية األولى من دمشق تحديداً،
الن��ن��ي ك��ن��ت أدرك ك�� ّم الضغوط
االقتصادية التي ستمارس على
مصر ،وكنت أدرك أنّ السعودية
تتحدّى قطر التي خرجت لت ّوها من
قيادة الملف السوري بعد انتصار
ال��ج��ي��ش ال���س���وري ف���ي م��ع��رك��ة
القلمون!...
وتمنيت أن تأخذ الجمهورية
االسالمية اإليرانية خطوات أسرع
نحو مصر بعد إزاحة «اإلخ��وان»،
وتمنيت أخيرا ً لو أن السيد حسن
نصر ال��ل��ه وص��ف م��ا ي��ح��دث في
سيناء بأعمال يقوم بها إرهابيون
ب��دال من «مسلحون» في معرض
تأكيده ب��أنّ ما يحدث في الوطن
ليس اقتتاال ً طائفيا ً بقدر كونه
تخطيطا ً أميركيا ً «إسرائيلياً»
إرهابياً ،وهو بالفعل كذلك ...ولكن
ليس كل ما يتمناه المرء يدركه!...
المعلم وليد المعلم كما يحلو
لي أن أصفه دائما ً أنهى كالمه عن
مصر ق��ائ�لاً« :لكننا نريد لمصر
أن تستعيد كامل دورها العربي؛

وذلك يبدأ في سورية».
ك���ل م���ن ه���و خ�����ارج ال��ح��ل��ف
األم��ي��رك��ي الصهيوني اإلره��اب��ي
ويدرك ماهية المخطط الذي بات
مفضوحاً ،ال يجد لمصر سوى هذا
الدور الريادي في العالم العربي،
رغ��م ك�� ّل الضغوط ال��ت��ي تعيش
مصر تحت وطأتها ،سواء أكانت
ضغوطا ً اقتصادية أو ضغوطا ً
سياسية ،ومخطئ م��ن يظن أنّ
السعودية تريد لمصر دورا ً عربيا ً
ف��اع�لاً ،ليس اليوم وغ��دا ً بل منذ
 1818بعد قضاء جيش محمد على
باشا ـ والي مصر ـ على «الدرعية»
أول عاصمة آلل سعود والوهابية،
حتى ولو كانت بتعليمات الباب
العالي العثمانلي التركي.
نعم صديقك من صدقك ولهذا
أعلنها المعلم وليد المعلم بأنّ
دور مصر العربي يبدأ من سورية،
ليس كما كان يسعي محمد مرسي
بالطبع ،ولكن كما عاشها ويدرك
ثوابتها الطالب وليد المعلم في
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
ف��ي جامعة القاهرة ع��ام 1963
وحتى تربّعه على ع��رش عمادة
الدبلوماسية العربية بال منازع،
فهل كانت ال��زي��ارة التي ق��ام بها
مدير جهاز مكافحة اإلره��اب في
المخابرات السورية واللقاء مع
الرئيس عبد الفتاح السيسي في
مكتبه بقصر االتحادية بعيدا ً عن
اإلع�لام من كال الطرفين المصري
وال���س���وري ي��دخ��ل ت��ح��ت مفهوم
«يبدأ من سورية»؟ أم انه ترجمة
واق��ع��ي��ة ل��ل��خ��ن��دق ال���واح���د في
مواجهة اإلرهاب...؟ ال وقت للمزيد
من االنتظار.
*رئيس تحرير جريدة «العربي» ـ مصر
Magdybasyony52@hotmail.com

ما عدا م ّما بدا؟
} ثائر أحمد إبراهيم*
قبيل تجلي إرادة الناخبين الحقيقية بكلمة
فصل أعلنت اس��م ال��ق��ادم للتربّع ف��وق عرش
العنترية األكثر جنونا ً عبر تاريخ البشرية،
الواليات المتحدة األميركية في تشرين الثاني
من العام  ،2012كان الديمقراطيون وعلى رأسهم
باراك اوباما قد صادقوا على برنامجهم السياسي
المعلن عنه في مؤتمرهم المنعقد في شهر أيلول
من العام ذاته ،والمغاير في أولوياته ألولويات
الجمهوريين ومرشحهم ميت رومني ،والتي ت ّمت
المصادقة عليها مع مجمل برنامجهم السياسي
المعلن عنه وقت انعقاد مؤتمرهم الحزبي في آب
من العام ذاته.
برنامجان سياسيان للحزبين األق���در في
الساحة األميركية كانا كفيلين بشكل ال يقبل
ال��ن��زاع على بإسقاط الجمهوري ميت رومني
من حسابات الناخب األميركي ليودع ثقته عند
الديمقراطي جدا ً باراك اوباما.
الناخب األميركي القلق على رفاهيته ووضعه
االقتصادي وحريته المزعومة لم تقنعه وعود
رومني ،وال كل أحاديث الجمهوريين حول نظرية
السالم المضمون بالقوة العسكرية والضربات
االستباقية ،وال دغدغت كبرياءه غرائز النخبوية
األميركية المقتنعة بتف ّوقها على غيرها من
التجمعات البشرية.
ولكن في المقابل ،لم يكن فوز ب��اراك أوباما
باالنتخابات الرئاسية معبّرا ً بالضرورة عن
اهتمام الناخب األميركي أو إعجابه بالمنهجية
التشاركية التي يتبناها المحافظون التقليديون
والمعتمدة مبدأ ال��دف��ع بالحلفاء إل��ى واجهة
الصراع وتحميلهم قسطا ً من المسؤولية الدولية
إلظهار ديمقراطية أميركا ووجهها الناصع الال
إقصائي ،فالقضية تكمن وب��ك� ّل بساطة وفق
استطالعات ال��رأي السابقة إلج��راء االنتخابات
�ع أو ني ٍة لدى أغلب
في عدم وجود رغب ٍة أو داف� ٍ
األميركيين لمجاراة أوهام أسياد المال المتناوبين
على احتكار قرارات البيت األبيض من الحزبين
الطامعين باستعباد البشرية انصياعا ً لمعتقدات
المتبجحة بمبادئ الحرية
اإلمبريالية الفوقية
ّ
والديمقراطية والمدنية.
لقد ملت الجماهير األميركية من فقدان أبنائها
في ح��روب عبثية أشعلتها الطغمة المافيوية
المحصورة المطامح بالسيطرة على الوظائف
الحكومية والفوز باالنتخابات الرئاسية داخلياً،
وخارجيا ً بتسيّد القوى العالمية.
ومع تصاعد التنافس بين الحزبين تكشفت
رغبات دافع الضريبة األميركي وتوجهاته ،فلم
تقنعه طروحات الجمهوريين أصحاب مشروع
القرن الجديد الذين ال يختلفون عن المحافظين
التقليديين سوى في الطريقة المتبعة إلكساء
ديكتاتوريتهم القائمة على شعوبهم صبغة
الديمقراطية ،ولم تبهره توجهات السعي إلى
منع إقرار قانون الرعاية الصحية واالستعاضة
عنه بتحسين جودة الرعاية أو تحويل التأمين
الصحي من نموذج قائم على المستحقات غير
القابلة للتحسين إلى نموذج مضبوط مالياً ،أو
تغيير نظام العناية الخاص بكبار السنّ وذوي
االحتياجات الخاصة (ميدي كير) وذوي الدخل
المحدود (ميدي كيد) إلى نظامين أكثر حيوية،
أو معارضة تغيير قوانين تمويل الحمالت
االنتخابية باعتبارها تنال من حرية التعبير،
من دون تناسي إعالن الحرب على المهاجرين
غير الشرعيين والعمل على طردهم خارج البالد،
إضافة إلى تحريم اإلجهاض وزواج المثليين
ورف��ض تقييد بيع األسلحة النارية وتخفيض
الضرائب في جزء منها وإلغائها على الفائدة
وعلى أرب��اح رأس المال بالنسبة لذوي الدخل
المحدود.
فالشعارات الرنانة التي أطلقها الجمهوريون
ملها أغلب األميركيين ،وتوجهت إرادتهم المقترنة
بهواجسهم النفسية لترجيح كفة م��ن تعهد
بتوفير الوظائف للطبقات المتوسطة وحماية
دماء األميركيين وعدم توريطهم في حروب ّ
قضت
مضاجعهم.
تغلبت ط���روح���ات ال��دي��م��ق��راط��ي��ي��ن ال��ذي��ن
أرادوا تشجيع المهاجرين غير الشرعيين
لتسوية أوضاعهم بما يساعد في اإلصالحات

االقتصادية للبالد واالستمرار في بناء قانون
الرعاية الصحية وتحسين نظام  -ميدي كير
 ومعارضة خصخصته أو جعله يعتمد علىالقسائم مسبقة ال��دف��ع ،وإي��ج��اد قانون يكبح
مجموعات الضغط والمصالح الخاصة الالعبة
في االنتخابات والسماح باإلجهاض وزواج
المثليين وإعطاء الحرية للكنائس في اختيار
كيفية إدارة ال���زواج كطقس ديني إضافة إلى
وضع ضوابط بيع األسلحة النارية مع السعي
إلى تخفيض الضرائب على العائالت التي تحقق
أرب��اح�ا ً تق ّل عن رب��ع مليون دوالر سنوياً ،بما
يجعل الضريبة تكبر على األغنياء وتساعد في
إعادة هيكلة االقتصاد المتردية أوضاعه ،وانتصر
الديمقراطيون وطروحاتهم على ما سواها من
طروحات جمهورية.
فما عدا مما بدا ،وما الذي حدث خالل عامين من
حكم باراك أوباما ليجعل األميركيين ينقلبون في
ليلة الرابع من تشرين الثاني للعام  2014ض ّد
البرنامج السياسي للديمقراطيين؟
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اع��ت��راف الجميع بالنمو
االق��ت��ص��ادي المتحقق ف��ي ظ � ّل رئ��اس��ة أوب��ام��ا،
واالستجابة للمطلب الشعبي باالنسحاب من
العراق وأفغانستان ،مع الحفاظ على مكانة أميركا
ّ
المتحضر بدّل الناخب
كسيدة مسيطرة في العالم
األميركي والءات��ه لصالح برنامج الجمهوريين
الساقط قبل عامين في منافسته االنتخابية،
فكيف تح ّول الرفض لسياسات المحافظين الجدد
الذين أذاق���وا األميركيين أصناف الحزن على
أبنائهم إلى رغبة كاسحة في تسليمهم السلطة،
ولماذا قدر مجانين القرن من الجمهوريين على
انتزاع أهم المقاعد في غرب فرجينيا وكولورادو
وأركنسو وداكوتا ومونترا وكاروالينا ،وكيف
لشاب جمهوري أرعن قادم من أركنسو جنوب
البالد تباهى في حملته االنتخابية بكونه جنديا ً
سابقا ً في العراق وأفغانستان أن يتمكن من
اإلطاحة بسيناتور عريق كمارك بريور.
أي��ع��ق��ل أنّ جميع األم��ي��رك��ي��ي��ن ب��ات��وا قتلة
متعطشين للدماء ،أم أنّ سرا ً خفيا ً بدّل األمور؟
لقد أظ��ه��رت جميع استطالعات ال���رأي بما
فيها تلك التي ج��رت في األري���اف البعيدة عن
هاجس مربك لدى األميركيين وخوف عظيم من
عودة الحروب العبثية التي اختتمت بكارثتين
للقوات األميركية ف��ي ال��ع��راق وأفغانستان،
ترافقه خشية جدية من الغول المس ّمى «داعش»
القادم من البعيد إلى جوف أميركا ،متأثرين بما
تضخه قنوات الضغط المالكة لوسائل اإلعالم
التي عجزت في وق��ت سابق عن تغيير ال��رأي
العام األميركي نحو تأييد ضربة عسكرية ض ّد
الجمهورية المقاومة السورية ،لكن قصة عجز
باراك أوباما عن إيجاد الدواء المناسب للقضاء
على اإلرهابيين أو منعهم من التمدّد في أق ّل تقدير،
سعّ رت الهواجس األميركية ،وكشفت ضعف
الديمقراطيين وتشتتهم تجاه األزمة األوكرانية،
وعدم قدرتهم على إيقاف النفوذ المتنامي لالتحاد
الروسي الذي ص ّنفه أوباما كأحد األخطار الثالثة
التي تهدّد البشرية لهذا القرن إضافة إلى «داعش»
و»إيبوال».
عج ٌز أتاح الفرصة للجمهوريين لنصب الفخ
المتقن للناخب األميركي الراغب في القضاء على
مصدر الخطر ب��أيّ وسيلة تج ّنبه ب��ذات الوقت
إره��اق دم��اء أبنائه أو إزه��اق أرواحهم على أي
بقعة من بقاع العالم ،فلم يسأل األميركيون عن
الطريقة المثلى للقضاء على اإلره��اب ،فمطلب
األم��ان ال��ذي طغى على ك ّل أولوياتهم بما فيها
المطالب االقتصادية أعمت البصيرة وغيّرت
الحسابات ض ّد الديمقراطيين.
القضية خطيرة بال ريب ،لكن المدقق في جزئيات
الصراع الداخلي بين الحزبين المتنافسين للظفر
بالسلطة المطلقة يستطيع إذا ما عمل على ربط
األمور بالبعد النفسي للناخب األميركي أن يدرك
حقيقة الحاصل ،وأن يعلم قصور االنتخابات
النصفية وحدها عن تمكين المحافظين الجدد من
نيل مرادهم ،طالما أنّ أزرار التحكم بالسياسة
الخارجية للواليات المتحدة األميركية وقيادة
جيشها ما زال��ت في يد الديمقراطي ج��دا ً باراك
أوب��ام��ا ،وسينتبه إل��ى ما انتبه إليه جيدا ً كال
الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أنّ ما جرى
في االنتخابات النصفية لم يكن إال ترجمة عملية

لقرار الجماهير األميركية دق ناقوس صارخ
بجانب رأس أوباما كي يستفيق ومن معه من
أوهامهم المحتوية على إسقاط الدولة السورية
وحماية الكيان الصهيوني والسيطرة على العالم
وضمان أمن أميركا في آن واح��د ،وب��أنّ واجبه
يقتضي وعلى وج��ه السرعة تقديم م��ا يجدّد
ثقة األميركيين بالديمقراطيين قبل أزوف موعد
االنتخابات الرئاسية القادمة عام .2016
أمر لم يخفه قائد األغلبية البرلمانية الديمقراطي
هاري ريت عند قوله :رسالة المصوتين واضحة؛
هم يريدون منا العمل سوياً ،وأتوق إلى بدء العمل
مع مكونيل إلنجاز شؤون الطبقة المتوسطة).
في أميركا يعلم الجميع أنّ التو ّرط في حرب
ض�� ّد الجمهورية ال��م��ق��اوم��ة ي���ؤذي المصالح
األميركية ويد ّمر ك ّل أمل بفوز الديمقراطيين في
االنتخابات الرئاسية القادمة لكونها حربا ً ض ّد
الرغبة الشعبية األميركية.
والجميع يعلم أنّ االمتناع عن إنهاء األزمة
السورية الذي لن يكون إال بالقضاء على «داعش»
وأخواته ،يعطي األفضلية واالمتياز للجمهوريين
كي يتقدموا على الديمقراطيين المثبتين على
أنفسهم صفة الضعف والعجز عن مواجهة الخطر
القادم من الشرق.
ليبقى أمام شيخ البيت األبيض وديمقراطييه
خياران ال ثالث لهما ،فإما الذهاب بالقوة الجارفة
للقضاء على «داعش» وأخواتها بما يريح الدولة
السورية في حربها ض ّد أعدائها وأعداء اإلنسانية،
ليف ّوت الفرصة على الواليات المتحدة األميركية
لكسر المحور المقاوم.
وإما أن تصعد الضغوط على السوريين بوتيرة
تس ّرع تدمير ال��دول��ة المقاومة وتجبرها على
التنازل عن شيء يريح األميركيين عموما ويعيد
تلميع صورة الديمقراطيون لقطع طريق البيت
األبيض على خصومهم المتحمسين خصوصاً.
خياران صعبان ال ريب ،لكنهما ليسا أصعب
من خسارة االنتخابات الرئاسية المقبلة.
خياران يستلزم أحدهما التضحية بمشروع
التقسيم ب��ر ّم��ت��ه ل��ح��س��اب ان��ت��ص��ار س��وري��ة،
وي��س��ت��ل��زم اآلخ���ر الكثير م��ن ال��وق��ت ال���ذي ال
يمتلكه الديمقراطيون لكسر صمود المقاومين
باالستنزاف الطويل ،والمحدّد مداه بأواخر العام
.2016
خياران تلعب حسابات الغرم والغنم دورا ً
أساسيا ً في تب ّنيهما ،وال يخفى على أحد أنّ كليهما
يصبّان في مصلحة الدولة السورية المقاومة.
الح ّل يدركه كال الفريقين المتنافسين داخل
أميركا ،بيد أنّ تحقيقه بحاجة إل��ى الكثير من
ال��ج��راءة والعقالنية على ح� ّد س��واء من ساكن
البيت األبيض لتب ّني خيار ال��وف��اق مع األسد
والتسليم بهزيمة مشروع تدمير الدولة السورية
بشكل يفضي للقضاء على ال��وج��ود اإلره��اب��ي
الذي أنتجته مخابر البنتاغون األميركي ويجنب
األميركيون فيتنا ًم جديدة غير معروفة العواقب،
ليحفظ مصالح أميركا ويعيد الديمقراطيون إلى
مكانتهم القيادية داخل البالد.
ه���ي ل��ح��ظ��ة مفصلية ف���ي ت���اري���خ ال��ح��رب
ض� ّد ال��دول��ة السورية ،وعلى ال��دول��ة المقاومة
استثمارها إل��ى أقصى م��دىً من دون أن تهمل
احتساب غباء أوباما وتوقع األسوأ بفشله خالل
العامين المقبلين من التوصل إلى تفاهم دولي
ينجز الح ّل المطلوب ،إضافة إلى ضرورة األخذ
بعين الحسبان إمكانية عدم تمكن أو عدم رغبة
أوباما في القضاء على «داع��ش» وأخواته ،مما
سيفتح طريق البيت األبيض على مصراعيه أمام
المحافظين الجدد لبسط نفوذهم الشامل على
مفاصل الدولة األميركية ،ولنذهب وقتها إلى
جولة جديدة من حرب االستنزاف الطويلة التي
أعلنتها الواليات المتحدة األميركية ض ّد الدولة
المقاومة مطلع العام  ،2011بما يوجب على
المحور المقاوم وحلفائه تحركا ً مختلفا ً وتغييرا ً
للتكتيك المستهلك على مدى أربع سنوات ماضية
ألج��ل ش� ّل ق��درة األع���داء ،متخطين بيروقراطية
مقصودة تحدث عنها وزير الخارجية السورية
وليد المعلم في تصريحاته األخيرة.

*محام
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الغاز العربي والدم العربي و�أحالم
دي م�ستورا الالم�ستورة...
} د .حسام الدين إخالصي
فجأة ...وبزيارات تمهيدية يقوم بها المبعوث األممي ستيفان
ّ
ينقض
دي ميستورا ليظهر نفسه إعالميا ً ويقول ها أن��ا ذا ،ثم
بجولة ج��دي��دة سريعة على م��راك��ز ال��ق��رار ليعلن ع��ن مبادرته
الجديدة التي م ّهد لها ور ّوجها إعالميا ً وسياسيا ً الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند عندما زاره «المحنك» التائه أردوغان فنطق عبارته
الشهيرة (المناطق المج ّمدة).
جاء المبعوث األممي إلى سورية وحط رحاله فيها واستقبلته
ال��ق��ي��ادة ال��س��وري��ة ف��ي أعلى مقام وف��ق الدبلوماسية المتعارف
عليها وت ّم االستماع إليه بعناية شديدة ،رغم أنّ مالمح مبادرته
ت ّم تو ّقعها منذ اللحظة األولى النطالق الجيش العربي السوري
باتجاه حلب في الشمال لتطويقها وحمايتها ،ومن ثم تحريرها،
في الوقت الذي كان فيه التركي الصهيوني أردوغان والفرنسي
والواليات المتحدة األميركية يهللون ويطبّلون ويز ّمرون حول
قضية عين العرب ،ليجعلوا منها قضية إنسانية ،وليبرزوا ك ّل
عضالتهم واستعراضاتهم ال��ج��وي��ة ف��ي تمثيلية ال��ق��ض��اء على
«داعش» ،بينما أمر العمليات لـ»داعش» قد اتخذ وطلب من عناصره
التوجه نحو حلب مرورا ً بمدينة عفرين ذات األغلبية الكردية أيضا ً
(حلم صناعة قوس كردستان الغربية).
هنا ال ب�� ّد م��ن ذك��ر ال���دور المهم ال���ذي اس��ت��ف��اق عليه األخ��وة
السوريون األكراد ،فعرفوا مدى حجم المتاجرة بدمائهم ،وعرفوا
تقصر في الدفاع عن سيادة
تقصر ولن ّ
أنّ سورية الدولة األم لم ّ
أراضيها وحماية شعبها ،وأنّ ك ّل قرية سورية هي في قلب الجيش
العربي السوري ،ف��أداروا ظهرهم لالنفصاليين ،ونبّهت إيران
وش��دّدت على أذن تركيا مدى خطورة ارتكاب مجزرة جغرافية
في اقتطاع ما ُس ّم َي «منطقة آمنة» ،فبدأ حلم عين العرب بالتالشي
فأتى أمر العمليات لـ»داعش» ولدي ميستورا للتحدث عن مناطق
مج ّمدة في حلب مثاالً.
حلب تقدَّم إليها الجيش العربي ال��س��وري قبل ذل��ك ،وه��ذا ما
جعل أص��ح��اب المشروع يسارعون إل��ى ط��رح ال��ح�� ّل م��ن السلة
األممية (وسورية التي طالما أصغت إلى األمم المتحدة وكسبت
عليها ج��والت) خوفا ً على الهرم المسلّح الذي تشكل في محيط
حلب ،والذي ت ّم التوقع له بأن ينض ّم إلى صفوف «داعش» المرعبة
التي ستزحف الحقا ً إلى حلب ،وفق المخطط في اجتياح أوسع
للشمال ال��س��وري م��ن ن��اف��ذة أخ��رى لتطبيق حلم التقسيم الذي
في ظاهره إنساني ديمقراطي يهدف إلى تقرير المصير لألكراد
االنفصاليين ،بحيث تصبح وفق المخطط حلب عاصمة الشمال
هي الحدود القصوى لدولة األكراد ،ويت ّم التفاهم فيها على السلطة
بين التط ّرف السني والتطرف الكردي ،وال مانع من أن تستم ّر
النزاعات فيها لسنين ولكن بعد عزلها عن السلطة المركزية للدولة
السورية في حال ت ّم تثبيت واق��ع التجميد ،ومن ثم رفع سقف
التسليح والتمويل للعصابات المسلحة بكافة أصنافها.
حلب التي رفضت التطبيع مع العصابات االسالمية المتصهينة
صبرت وصمدت ث�لاث سنوات من ال��ع��ذاب والعنف واإلره��اب
والفساد ،لم ولن تعود مسرحا ً للتطبيع مع عصابات «الهاغانا
اإلسالمية» ،وهي متضامنة جملة وتفصيالً مع الجيش العربي
السوري ليقوم بتحريرها كاملة من اإلره��اب ،ولكن أح�لام دي
ميستورا ومن غ��ذاه ووق��ف وراءه ال تنظر إلى الرغبة الحقيقية
للشعب العربي السوري في مدينة حلب.
وب��ال��ع��ودة إل��ى الحديث ف��ي أص��ل الموضوع م��ن العمق ،فإنّ
االستغاثة التي بدت واضحة من ضربات الجيش العربي السوري
دفعت وأسباب أخرى ُذك��رت سابقاً ،إلى المسارعة لطرح فكرة
المناطق المج ّمدة ب���دءا ً بحلب وم����رورا ً بحمص والح��ق��ا ً درعا،
أي لتبدو كأنها هدنة أو وق��ف قتال أو اس��ت��راح��ة م��ح��ارب ،هذا
ّ
األم��ر ممكن أن يت ّم لو أنّ رع��اة اإلره��اب تركيا واألردن والكيان
الصهيوني كمناطق ج���وار أوق��ف��ت ت��س��ري��ب األس��ل��ح��ة والمال
والمسلحين إلى األراضي السورية ،فاتفاق مثل هذا يجب أن يت ّم
بين األمم المتحدة وبين منابع اإلرهاب أوالً ،والحصول منهم على
ضمانات ملزمة ،وفق قرارات مجلس األمن تحت الفصل السابع،
وهي موجودة ،ومن ثم التوجه إلى الدولة السورية لتطبيق مناطق
مج ّمدة القتال ،ولكن واقع األمر يقول :الجيش العربي السوري
يتقدم ف��ي المناطق االستراتيجية ويحقق إن��ج��ازات��ه ،وال��ت��ي ال
تتفق مع سير خطة زرع اإلرهاب للخروج بنتيجة لدى الواليات
المتحدة األميركية بأنّ سورية دولة فاشلة (ضمن خطة  30دولة
فاشلة للسيطرة على مكامن النفط وال��غ��از والمياه في العالم)
وبالتالي على الروس واإليرانيين أن يعترفوا بذلك ويرفعوا الدعم
عن سورية ،فتقدّم الجيش العربي السوري وانتصاراته يعني
بقاء الدولة ونجاحها وليس فشلها.
إنّ اعتراف الحكومة السورية بنظرية المناطق المج ّمدة يعني
بقاء السالح في أيد غير شرعية ،أيد تل ّوثت بدماء السوريين على
مدى نحو أربع سنوات ،وهذه األيدي مرشحة للمزيد في سورية
وفي أراض دول مجاورة ،ألنّ سورية عندئذ ستكون مستقرا ً لمن
اشتهى أن يأتي لمناصرة دولة الخالفة الصهيونية ،وبالتالي فإنّ
تجميد النزاع المسلح يكون أولوية للجمهورية العربية السورية
عندما يقوم المسلحون بتسليم أسلحتهم وإع�لان عودتهم إلى
الشرعية الوطنية ،وه��ذا تفعله دائ��م��ا ً الحكومة السورية وقائيا ً
في كثير من مناطق النزاع في سورية ،والمصالحة الوطنية هي
الخطوة البارزة في مبادرة الرئيس بشار األسد والتي تر ّد الصاع
صاعين لمبادرة تجميد الصراع والنزاع ،مصحوبة بانتصارات
الجيش العربي السوري.
أي انكماش دول��ي كمبادرة دي ميستورا فيه دالل��ة واسعة
ّ
الن��ت��ص��ارات ف��ي ال��م��ي��دان لحساب ال��دول��ة ال��س��وري��ة وق��د سبق
ذل��ك خطوات مشابهة لكوفي عنان ولألخضر االبراهيمي تلت
انتصارات الجيش في القصير وأثناء مصالحات دمشق وغيرها
كثير ،إنّ الحكومة السورية ال تمانع وال تبالغ عندما تطلب دراسة
مبادرة الوسيط األممي ولكنها تع ّودت على حروب الديبلوماسية،
وهي ماضية في تحريك الجيش السترداد السيادة الوطنية على
كامل التراب السوري ،ولو وجدت شركاء جادّين م ّمن تابوا عن
اإلرهاب من الشركاء الدوليين ورعاته لقدّمت ك ّل ما يمكن لتجنيب
دول النفط والغاز حربا ً ستطال ك ّل آبارهم ،فسورية تدافع عن
مصالحها االقتصادية وت��ع��رف أنها عقدة ال��غ��از العالمية ،وأنّ
دم العرب يساوي تماما ً المصالح النفطية والغازية للواليات
المتحدة األميركية ،فدم العرب وغاز العرب ودي ميستورا خدمة
للمصالحة التلمودية الصهيونية.
من هنا قالت القيادة السورية إنها مبادرة جديرة بالدراسة،
وال��دراس��ة ال تعني الموافقة ،ول��م يختلف مسار المعركة ولن
يختلف ،فالجيوش وح��ده��ا ه��ي ال��ق��ادرة على وض��ع معادالت
سياسة جديدة تفرض على األمم المتحدة الصهيونية أن تسعى
إل��ى مبادراتها تنقذ فيها أج��زاء المخطط ،وقصة دي ميستورا
الالمستورة باتت مفضوحة للعلن ،ومتابعة المسار عادت لتكون
مرهونة بقوة الحلفاء وشدة المعركة وصبر المقاومة ورفع سقف
الخطاب كي تعرف «إسرائيل» أنها ليست بمنأى عن الخطر ساعة
يشت ّد الصراع.
ولن يكون الغاز العربي ومسار الغاز العالمي على حساب الدم
السوري في لعبة إضاعة الوقت ،وكما هم ماضون في مخططهم
التقسيمي الجيوغازي ،فسورية ماضية في معادلتها الداخلية
بالمصالحة الوطنية ال��ج��ادّة وال��ح�� ّل السياسي ال��وط��ن��ي ،وفي
مكسرات لألمواج
استمرار الجيش العربي ال��س��وري بتشكيل
ّ
الداعشية والصهيونية اإلرهابية على أرضه ،وكذلك حلفاء سورية
في ركوب موجة الصراع لصالح انتصار قوة دولية صاعدة في
وجه الطغيان األميركي المتراجع حتى أفول نجم إدارة أوباما،
وسورية تقول لدي ميستورا (خيّط بغير هذه المسلة).

