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م�صر ـ ال�سعودية ـ رو�سيا ...م�صداقية الدور!

الم�صالحة الم�صرية ـ التركية
} حميدي العبدالله
التصريحات التي أدلى بها المسؤولون األتراك في األيام القليلة الماضية عن
رغبة أنقرة في تحسين العالقات مع مصر ،أوحت لكثير من المحللين باحتمال
إنجاز مصالحة مصرية ـ تركية قد تعيد العالقات بين البلدين إلى سابق عهدها،
بل إنّ بعض المحللين ذهب بعيدا ً وتحدث عن تحالفات جديدة في المنطقة ،فهل
ثمة فعالً مصالحة مصرية – تركية في األساس؟
التصريحات التركية التي أفصحت عن رغبة أنقرة في تحسين العالقات مع
جمهورية مصر العربية ،جاءت بعد زيارة قام بها أمير قطر إلى تركيا ،واألرجح
أنّ هذه التصريحات هي ثمرة لمحاولة بذلها األمير القطري إلقناع المسؤولين
مساع إلقناع تركيا
األت��راك بذلك .فهناك عامالن أساسيان دفعا قطر إلى بذل
ٍ
باالنفتاح على مصر والتخلي عن موقفها السلبي من نظام الحكم القائم اآلن،
والعامالن هما:
ـ العامل األول ،رضوخ قطر للضغوط الخليجية وقطع عالقاتها مع جماعة
«اإلخ��وان المسلمين» ووقف دعمها السياسي واإلعالمي والمالي العلني الذي
تقدمه لهذه الجماعة ،وال سيما فرعها المصري .وواض��ح أنّ مهمة إي��واء قادة
«اإلخوان» وتقديم الدعم لهم ،أوكلت إلى تركيا التي استضافت قادة «اإلخوان»
الذين أبعدوا من قطر ،وأيضا ً دشنت إطالق أول فضائية باسم «مصر مباشر»
لتكون بديالً عن قناة «الجزيرة مباشر» التي كانت تبث من قطر وك ّرست ك ّل
أخبارها دعما ً لجماعة «اإلخ���وان المسلمين» والتحركات التي تقوم بها هذه
الجماعة على امتداد األرض المصرية.
وف��ي تقدير قطر أنّ تركيا ل��ن تكون ق���ادرة على االح��ت��ف��اظ بعالقات طيبة
وإيجابية معها إذا استمر العداء ضد مصر على ما هو عليه اآلن ،إذ إن الدول
الخليجية وكذلك مصر ،ستضع قطر من جديد أمام خيارات صعبة ،فإما تغليب
عالقاتها التحالفية مع تركيا ،وبالتالي تحمل تبعات ذلك خليجيا ً وعربياً ،وإما
االبتعاد عن تركيا .ولكي ال تصل الدوحة إلى اعتماد واحد من هذين الخيارين
الصعبين ،لجأت إلى إقناع المسؤولين األت��راك بإطالق تصريحات تعكس نيّة
أنقرة تحسين عالقاتها مع مصر.
ـ العامل الثاني ،تركيا باتت معزولة عربيا ً وحتى دولياً ،ومن شأن هذه العزلة
أن تؤثر على مكانتها السياسية ،كما أنّ االقتصاد التركي سوف يتأثر سلباً .كان
من الممكن أن تتعايش أنقرة فترة أطول مع هذه العزلة ،لو أنّ عالقاتها المتدهورة
اقتصرت على دول جوار تركيا ،مثل سورية والعراق واليونان وأرمينيا ،ولكن
إذا ما اتسع العداء والتدهور ليشمل مصر أكبر دولة عربية ،ودول الخليج حيث
ثمة مصالح اقتصادية حيوية ،وفي ظ ّل تدهور عالقات تركيا مع الغرب بعد
خرقها لمعايير االتحاد األوروبي ،فإنّ الوضع يصبح كارثياً ،وقد يطيح بحكم
حزب العدالة والتنمية ،واألرجح أنّ أمير قطر أسدى النصح إلى حلفائه في أنقرة
لتليين مواقفهم ،لكي ال تغرق السفينة ويدفع الثمن جميع راكبيها.
لكن المواقف التركية إزاء مصر لم ترق بعد إلى مستوى المراجعة الجدية
للسياسة الخاطئة ،وبالتالي األرجح أنّ هذه التصريحات حول تحسين العالقات
هي أقرب إلى حملة العالقات العامة منها إلى المصالحة الفعلية.

ّ
والحل:
الخناق ي�ضيق على «داع�ش»
دخول دولة جديدة؟
} روزانا ر ّمال
ال يبدو أنّ القوى االستخبارية التي سهلت لـ»داعش» دخولها الدول التي تمركزت
فيها وصلت الى قناعة وجوب اإلحجام عن م ّد يد العون او الدعم لها ،بعدما يقارب أربع
سنوات على تمدّد اإلرهاب في مناطق عربية استراتيجية تقع في قلب العالم السياسي،
وهي سورية العراق ولبنان وسيناء المصرية ...بل يتضح من األحداث األمنية اليومية
أنّ هذه القوى ال تزال تدفع وتس ّهل لـ»داعش» تمرير فشلها في مشروع ما بمشروع
جديد تعمل على البدء به بمقدمات وإشارات.
ليس سهالً النظر إلى سقوط دول عربية رئيسية رهينة اإلرهاب ،وليس سهالً كذلك
انقالب مشهد الجيوش في تلك الدول الى جيوش دفاع تعمل على تحرير مدن وقرى
سقطت في يد اإلرهاب.
سياسيا ً أكثر القوى التي دعمت «داعش» ،والتي لم يكن محرجا ً لمواقفها او
سياساتها عدم المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب ،كانت تركيا التي
يحكمها اليوم حزب العدالة والتنمية ،وجماعة «اإلخوان المسلمين» ليست عبارة عن
حزب داخلي تركي ال يتطلع إلى نفوذ خارجي ،إنما تركيا الباحثة منذ أربع سنوات
عن نفوذ وخطط توسعية لم توفر جهدا ً في خوض مشاريع مدروسة ومخططة تتعلق
بامتداد حقيقي للسلطة التركية خارج حدودها ،فكانت اآلمال كلها معلقة على مصر
وتونس بحكم الوجود الضخم للجماعة فيهما ،وفي سورية ،فأصيبت السياسة
التركية بخلل واهتزاز كبيرين أدّيا الى مرحلة بسيطة من الستاتيكو السياسي ،ربما
كانت فيه تركيا مراقبا ً جيدا ً للمحادثات اإليرانية ـ االميركية ليعود ويتبيّن بعدما جرى
في األردن من خضة داخلية نتيجة سقوط الطائرة الحربية وأسر طيارها ،أنّ هناك من
يحاول أن يستنهض الجماعات اإلسالمية النائمة من «إخوان» وغيرهم من المتطرفين
لالنقضاض على قرارات الدولة األردنية ،وخصوصا ً دخولها التحالف الدولي ،فل َم ال
تكون تركيا الراعي الرسمي هذه المرة مجدّداً؟
ّ
بغض النظر عن قدرة السياسة التركية على فرض أجندتها أو االقتناع بأنّ هناك
صحت نوايا العبث في الداخل
أمورا ً لم تعد قادرة على السيطرة عليها فإنّ األكيد إذا ّ
األردني انّ تركيا لم تنض ّم حتى الساعة الى فريق التسويات السياسية في المنطقة،
او ربما تكون تركيا على موعد جديد مع آخر رهاناتها أمام سيّدها األميركي قبل
يعجل هذا في األحداث الدراماتيكية
االنضمام قسرا ً الى سلة الحلول السياسية ،فهل ّ
في األردن كآخر الرهانات قبل إعالن االستسالم؟
اما على صعيد «داعش» فإنّ ج ّل ما تحلم به هو أرض آمنة قابلة لالمتداد ،وهو حلم
لم تستطع تحقيقه حتى الساعة ،خصوصا ً أنّ الخناق يضيق عليها يوما ً بعد آخر،
والعراق الذي جاء الدخول إليه بعد سورية ،أثبت أنه ليس مفتوحا ً أمام «داعش» ،وال
يمكن الرهان عليه أبداً ،فإنجازات الضلوعية واستعادة السيطرة عليها والتقدم الكبير
للجيش العراقي في محافظة صالح الدين ،باالضافة الى عمليات البيشمركة ال تنبئ
بـ«داعش» عراقي مستق ّر.
تتجه «داعش» تلقائيا ً في نهاية عام  2014لتبدأ عام  2015بخطة جديدة بدأت
مؤشراتها تلوح في إقحام االردن بلعبتها رسميا ً عبر البروبغندا التي أثارتها حول الطيار
األسير ،واذا كان األردن قد علّق مشاركته في التحالف الدولي ودخل مرحلة التواصل
مع «داعش» ،فإ ّنه أدخل نفسه بالتأكيد في نفق مظلم من الصعب التخلص منه مع ك ّل ما
يوحيه من مغريات وأرض تحوي مؤيدين ومتطرفين أردنيين وخاليا ضخمة نائمة قد
تجد أمامها اليوم فرصة لن تتك ّرر باالنقضاض على الحكومة األردنية وملكها.
اخطأت الحكومة األردنية بالخضوع لمطالب «داعش» او ترك انطباع المسايرة
واالستعداد للتفاوض معها ،وإذا كانت بعض األخطاء قابلة للتصحيح فإنّ األردن إنْ لم
يستدرك ويصمد في وجه ابتزاز «داعش» او يعيد النظر في مواقفه ،مقب ٌل على الدخول
في أتون مظلم أسرع من أي دولة مجاورة في أي وقت مضى.
الخناق يضيق على «داعش» والح ّل الهروب بدخول دولة جديدة وال شيء يد ّل انها
لن تكون األردن...

«توب نيوز»

عبد اللهيان في الإمارات
الزيارة التي يقوم بها نائب وزير الخارجية اإليرانية إلى دولة اإلمارات العربية
مخصصة ألبو ظبي حيث المشكلة ،وليس لدبي.
المتحدة
ّ
في زمن فكفكة العقوبات ترغب اإلمارات باسترداد بعض الدور الذي تخلّت عنه لنيل
الرضا األميركي ،فشاركت في الحصار على إيران بعدما كان اقتصاد دبي ومصرفها
يعتمد بنسبة كبيرة على الحركة التجارية والمالية اإليرانية.
التحسن في العالقات
لوال الرغبة السياسية اإليرانية بالتطبيع مع دول الخليج لكان
ّ
الغربية اإليرانية فرصة لتدفيع اإلمارات ثمن موقفها.
العالقة اإليرانية السعودية تصير أسهل وطريقها مفتوح مع تطبيع إيراني إماراتي،
خصوصا ً في بند مزدوج حمله عبد اللهيان ...عودة اقتصادية إيرانية إلى اإلمارات
ولجنة حوار ثنائية حول الجزر المختلف على هويتها.
إيران تنطلق نحو الخليج للبدء بدورها الجديد الهادئ المتواضع ،فالتوتر والتعالي
سمات الضعيف والتواضع والهدوء شروط القيادة.
تدرك إيران أنّ الوضع الدولي الجديد يضع أمن الخليج ومعه سوق النفط بعهدتها
من دون تكليف ،فثمة فراغ استراتيجي يحتاج من يمأله ،وعليها فعل ذلك مع مراعاة
عقد النقص الخليجية.
إيران قريبا ً في السعودية.
التعليق السياسي

} محمد ح .الحاج
هل وصلت األوضاع الداخلية في مصر إلى الحالة
التي تسمح لحكومتها بلعب دور ما في محيطها
العربي بما يخدم مصالح األمن القومي المصري؟
بعد صمت دام أكثر من سنوات ثالث تخللها هجوم
شديد على النظام في سورية ،زمن حسني مبارك
وزمن محمد مرسي ،اليوم يعود صوت مصر ليرتفع
من جديد متحدثا ً عن القضية السورية ،والحفاظ
على وحدة سورية أرضا ً وشعبا ً من منطلق الحفاظ
على سالمة األم��ن القومي المصري ،وهكذا بدأت
عجلة الديبلوماسية المصرية بالتحرك ،دع��وات
للمعارضات ،الداخلية والخارجية ،وأقنية اتصال
متن ّوعة مع رموز من الدولة السورية ،رسميّين أو من
حواشي السلطة ،رغم عدم قناعة الكثير من المحللين
السوريين بأنّ ما قيل عن زيارة ألحد أبناء ع ّم الرئيس
األسد إلى القاهرة له عالقة أو صلة بمهمة رسمية،
وقد تكون مصادفة ،األمر الذي أكده أكثر من طرف من
أطراف المعارضة المتواجدين في القاهرة ،ولم يؤكده
أيّ من المسؤولين المصريين ،أما من الجانب السوري
فليس هناك من سابقة ت ّم فيها تكليف أحد من أقارب
الرئيس بمهام سياسية اقتصرت في الماضي ،ولم
تزل ،على مسؤولي الخارجية أو أحد المستشارين
في القصر الجمهوري.
التحرك المصري ال��ذي ك��ان متوقعا ً قبل زمن،
ج��اء ول��و متأخرا ً مع ما يُقال إن��ه من دون تنسيق
وربما بتوافق مع التحرك الروسي الذي لم يتوقف،
والذي بلغ أوجه في الربع األخير من العام الحالي،

فهل هذا التحرك المصري لتسجيل موقف حتى ال
يُقال إنّ مصر التزمت موقف المتف ّرج تجاه مشكلة
الشريك األساس في حرب تشرين التي أعادت للعرب
بعضا ً من الكرامة ،والتي لعب فيها السالح الروسي،
والدعم الروسي الدور األه ّم ،أم هو نتيجة االنفراج في
الوضع الداخلي المصري واستتباب السلطة الجديدة
رغم المشاكل األمنية وح��راك «اإلخ��وان المسلمين»
المدعومين من قطر ،ولكن ماذا عن الدور السعودي
والموقف من سورية ،وه��و الموقف األش � ّد عدائية
واألكثر دعما ً وتمويالً وتسليحا ً وتحريضا ً ألغلب
التنظيمات المسلحة بما فيها «داعش» و«النصرة»،
رغم التبدل الطارئ والذي ال يتجاوز الشكل في انضمام
السعودية إل��ى التحالف ال��ذي أعلن الحرب على
«داعش» و«النصرة» باعتبارهما تنظيمين إرهابيين،
وتهديدهما المباشر للسعودية وأمن الخليج بشكل
عام .وهل يمكن لمصر تجاهل هذا الموقف والرغبة
السعودية في إسقاط نظام الرئيس األسد؟
ال��م��وق��ف ال��م��ص��ري المعلن بشكل غير رسمي
(حسب ما ج��اء على لسان المحلل السياسي في
األه��رام – أسامة الدليل) هو على مسافة واح��دة
من المعارضة والنظام في سورية ،وهو ال يتب ّنى
المعارضة ،وال يدافع عن النظام ،وإنما يدعو إلى
ح��وار بين ك � ّل األط���راف على ق��اع��دة أنّ ال��ح� ّل هو
سياسي ولن يكون غير ذلك ،وهذا الموقف هو أقرب
إلى الموقف الروسي ،بل قد يتطابق في الرؤية أيضا ً
مع الموقف اإليراني مع فارق أنّ األط��راف األخرى
تعتبر الجانب اإليراني طرفا ً في المشكلة وليس طرفا ً
في الح ّل ،تماما ً كما ينظر السوريون ،أو أغلبهم إلى

أنّ السعودية طرف في المشكلة وال يمكن أن تكون
طرفا ً في الح ّل بعد تب ّنيها الموقف األميركي القائل
باستمرار دعم وتدريب وتمويل األطراف «المعتدلة»
في المعارضة السورية ،وه��ي أط��راف غير قابلة
للتحديد أو التعريف بعدما انفرط عقد ما يُس ّمى
تشكيالت «جيش حر» والتحق أغلبها بـ«النصرة»
كما ف��ي إدل���ب وري��ف��ه��ا وري���ف ح��م��اه ،أو البعض
ال��ذي التحق ب��ـ«داع��ش» في مناطق شمال وشرق
حلب ومحيط دير ال��زور وأماكن أخرى في حوران
وال��ج��والن ،الواليات المتحدة وحلفاؤها سيقفون
عاجزين بالتأكيد عن تحديد بنية وشكل ما يُس ّمونه
«فصائل المعارضة المعتدلة» ،والتي ال يمكن لها أن
تقوم على إدارة معسكر ال تتجاوز مساحته مساحة
قرية ريفية صغيرة ،وتبقى المشكلة األكبر ،التي
تشكل حجر عثرة في طريق أيّ حوار للوصول إلى
ح ّل هو الموقف التركي – القطري المتحالف مع
«اإلخ��وان» ،والداعم للجناح العسكري التابع لهم
وال��ذي ال يمكن فصله عن «النصرة» و«داع���ش»،
سواء كان تحت ُمس ّمى» جيش اإلسالم» أو «جيش
الرسول» أو غير ذلك ...تسميات ومواقف متناقضة،
متنافرة ال يمكن الجمع بينها ،وفي راهنها ال تسمح
أليّ حوار أن يجد قواسم مشتركة ،طالما لم تصل
إلى تعريف موحد لإلرهاب وتبتعد عن ازدواجية
المعايير واختالف النظرة إلى ك ّل ما يحصل على
أراضي العراق وسورية ولبنان ،أو ما يهدّد أمن بقية
الدول العربية.
ال��م��رح��ب ب��ه م��ن أط���راف
ال��م��وق��ف ال��م��ص��ري
ّ
المعارضة السورية الداخلية بشكل عام ،وبعض
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المعارضات الخارجية ،مع قبول ضمني رسمي
سوري ،قد يحقق النجاح إذا اقترن بتنسيق وتعاون
روس��ي – إي��ران��ي ،ومشاركة أميركية قد تح ّد من
الجموح التركي – القطري ال��ذي تح ّركه مصالح
اقتصادية معروفة تتناقض مع المصالح الروسية
واإليرانية ،أما المتض ّرر األكبر فهو مجموعة الدول
األوروبية بنسب متفاوتة ،وقد يكون النجاح حليفا ً
لكثير من الحلول المرتقبة إذا توصلت الدول الكبرى
واإلقليمية الفاعلة إلى اتفاق بشأن خطوط النفط
والغاز والحصص والضمانات وك ّل ما يتف ّرع عنها،
ومن الخطأ تص ّور أنّ القضايا الخالفية واألحداث
القائمة المفتعلة لها عالقة بأيّ من القضايا التي
يتحدث عنها الغرب وأزالمه والدول التي تدور في
فلكه – من حقوق إنسان أو حريات أو ديمقراطية
أو غيرها ،وتبقى كلها شعارات للمتاجرة والتداول
في السوق العلنية لتحريك ال��رأي العام المحلي
واستغالله على المستوى العاطفي – بك ّل أنواعه
(الديني – المذهبي – القبلي – العرقي ..الخ) بعيدا ً
عما تضمره ال��دول التي تقف وراء األح��داث والتي
تستثمرها لمآرب ومصالح شخصية.
م��ا ال��ذي تحمله معها األي���ام القادمة م��ن العام
الجديد  ،2015وه��ل يحق للمواطن على مساحة
العراق والشام أن يتفاءل بعودة األمن والحياة شبه
الطبيعية ،وانتهاء مرحلة التهجير والخوف والنزوح
الداخلي علما ً أنّ الشرخ في البنية االجتماعية من
الصعب جدا ً التنبّؤ بالزمن الالزم لترميمه واندمال
جروحه العميقة ونسيان ما حصل ،وما زال يحصل
حتى الساعة.

ا�ستنتاجات ترقى �إلى درجة المعلومات كالحقن في الع�ضل
التغيير في جهاز المخابرات الم�صري والمبادرة الرو�سية
} محمد أحمد الروسان*
المسألة تحتاج إل��ى بعض اإليضاحات وعبر التساؤالت المختلفة
في سياسات عواصم القرار ،أو إنْ شئت عواصم المؤامرة على الشرقين
األوسط واألدنى ،وفي ظ ّل تداخالت الحسابات بين الساحات ،إنْ لجهة
الساخنة (القويّة والضعيفة) وانْ لجهة الباردة (تجميد الحلول فيها
وعليها كونها خارج الحسابات التكتيكية مرحلياً ،ويت ّم تأهيلها كساحات
مخرجات).
ح ّل األزمة السورية بحاجة إلى اتفاق روسي ـ أميركي مشترك ،وح ّل
المسألة العراقية يحتاج إلى تقارب إيراني ـ سعودي ،واألخير مرفوض
أميرك ّيا ً كما األول تماماً ،واألفكار المصرية حول المسألة السورية لم ترق
بعد إلى مستوى المبادرة السياسية الكاملة ح ّتى اللحظة.
ث ّمة تساؤالت تطرح نفسها وتس ّوق ذاتها وتشير إلى أجوبة هنا وهناك،
وانْ كان منطلقها الفكري التفكير بعقلية المؤامرة للوصول إلى فهم المؤامرة
نفسها ،فمن أجل أن نفهم المؤامرة ،أي مؤامرة ،علينا أن نفكر بعقلية التآمر
وما يُحاك في المنطقة ولها وعليها.
السؤال الذهبي المطروح اآلن في كواليس كيميائيات العالقات المتعدّدة
والمختلفة ،وسالت الجهود إزاء الحدث السوري من زاوي��ة البحث عن
حلول سياسية لمفاصله وترسيماته على أرض الواقع هو:
لماذا ه��ذا الدخول المصري المفاجئ على خطوط البحث عن الح ّل
السياسي للحدث السوري اآلن ،وبعد انطالق المبادرة الروسية المتكاملة
والمقنعة إلى ح ّد ما ،خاص ًة أ ّنها صارت تحقق نجاحات متف ّرقة تحتاج الى
الجمع في ما بينها للخروج بمشهد متكامل؟ هل قرار القاهرة جاء مستقالً أم
ت ّم بإيعاز من اآلخر الطرف الثالث بالحدث السوري الخصم للدولة الوطنية
السورية ونسقها السياسي الحالي؟ هل الجهد المصري في سياق البحث
عن ح ّل سياسي لما يجري في سورية هو لبعثرة األوراق الروسية؟ هل
يمكن أن تصل األفكار المصرية إلى مستوى الفعل والمبادرة التي تقبل بها
كافة األطراف السورية المعارضة ،إنْ لجهة الداخل السوري ،وإنْ لجهة
الخارج السوري ،بما فيها الحكومة السورية والطرف الثالث في الحدث
الشامي إنْ كان غرب ّيا ً وانْ كان عرب ّياً؟

األفكار المصرية ...والمبادرة الروسية

هل األفكار المصرية من شأنها وفعلها أن تلغي المبادرة الروسية ،أو
على األق ّل إضعافها ومن ث ّم إفشالها؟ ما هي مصلحة مصر في ذلك لجهة
النتيجة في خانة اإللغاء أو اإلضعاف ث ّم اإلفشال للمبادرة الروسية؟
مبادرة الكرملين المتكاملة تقوم على مفاصل وأساسيات الح ّل الداخلي
(ح��وار س��وري ـ س��وري) وبعيدا ً عن التدويل ،بينما أحسب وأعتقد أنّ
األفكار المصرية ح ّتى اللحظة تعمل على إع��ادة ج ّل المسألة السورية
من جديد لتطرح كرزمة واحدة على طاولة الحوار األممي وتعتمد جنيف
واح��د منطلقها ،في إط��ار جنيفات جديدة تشارك فيها جميع األط��راف
اإلقليمية والدولية ،بجانب المحلية السورية إنْ لجهة الحكومة ،أو لجهة
المعارضات ،وح ّتى تلك التي ليس لها ترسيمات على الميدان ،وبدون أثر
يذكر في سياقات لغة الفعل الميداني وتفاعالته العسكرية؟ وهل يمكن أن
نصف من يطبّل ويز ّمر ويرقص للتقارب المصري السوري واقعا ً في فخ
السذاجة والوهم السياسي بامتياز أم أ ّنه محق لدرجة ما؟ وهل الهدف
من ج ّل األفكار المصرية وغيرها هو لحين تغيير المعادالت وموازين
القوى اإلقليمية والدولية ،واالستثمار في الزمن عبر االستنزاف لسورية
من قبل الطرف الثالث ،لحين انتزاع الدولة والنسق السياسي السوري
من تحالفاته االستراتيجية على الساحتين الدولية واإلقليمية إلى خانة
ما يُس ّمى بمحور االعتدال العربي (عفوا ً االعتالل العربي) ،والذي يعمل
الجميع في المحور الخصم لسورية على إحيائه من جديد في ظ ّل ما يُس ّمى
بالتحالف الدولي لمحاربة دواعش (الماما والدادا) األميركية في العراق
ال ُمراد احتالله وتقسيمه ،وسورية ال ُمراد إسقاط نظامها ونسقها السياسي
وبالتالي تقسيمها وإلحاقها ،التحالف غير الشرعي وخ��ارج ق��رارات
الشرعية الدولية ،والذي جاء تشكيله وفرض المشاركة فيه برؤية أميركية
عبر منطق الق ّوة ال ق ّوة المنطق؟
هل الرفض السوري إنْ حدث لسلّة األفكار المصرية يعني استمرار
الوضع على ما هو عليه ،وبالتالي التقسيم السلس بنعومة فائقة لج ّل
الجغرافيا السورية؟ هل هناك تنسيق مصري روسي إنْ لجهة الرأسي ،أو
لجهة األفقي ،على طول خطوط العالقات موسكو ـ القاهرة؟ أم أنّ المسألة
تتموضع حول الفكرة التالية :الجهود المصرية واألفكار الخالّقة تلتقي
تنسق
عفويا ً وصدف ًة بالجهود الروسية (المبادرة الروسية) لكنها ال
ّ
معها؟
هل أعادت القاهرة من جديد إنتاجات وصياغات لمفهوم األمن القومي،
وبالتالي تطويعه وتوظيفه وتوليفه للعب ذات الدور السياسي السابق لها
وعبر الب ّوابة الشامية ،حيث عالمات االستفهام كانت متعدّدة عليه وقت
الرئيس المخلوع مبارك ،خاص ًة بعد نجاحات حقيقية لمصر السيسي (قد
تعجبك وقد ال تروق لك) في المسألة الفلسطينية وبعد حرب غ ّزة األخيرة،
فكانت سلّة النتائج بمستويات أكثر من رائعة ومذهلة لمحور واشنطن
تل أبيب ومن ارتبط به من بعض عرب وعربان ،وك ّل ذلك على حسابات
نضاالت الشعب الفلسطيني المقهور وطموحاته في سياقات الصراع
العربي ـ «اإلسرائيلي»؟
من ال��ذي لعب دور الصانع والع ّراب المقنع لواشنطن في ض��رورات
االعتماد على مصر ودورها المحوري في المنطقة ،باعتبارها ق ّوة عسكرية
يمكن الركون إليها باعتماد حقيقي ،إنْ لجهة فلسطين المحتلة وسورية
المتآمر عليها ،والعراق ال ُمراد احتالله من جديد وتقسيمه ،وانْ لجهة
لبنان وسالح حزب الله ،وح ّتى إن لجهة إيران ومسألة المواجهة معها
الحقا ً خاص ًة في ظ ّل إحياءات جديدة للدور المصري في لبنان ،والذي صار
ساحة وغى لصراعات كافة األطراف الدولية واإلقليمية بأدوات الداخل
اللبناني؟
هل أخضع مجتمع المخابرات واالستخبارات الروسية (االنعطافة
المصرية) غير الجادّة وغير الحادّة ،على أرضية خطوط العالقات الروسية
ـ المصرية بعد عزل الرئيس محمد مرسي ،لمزيد من الدراسة والتحليل
والتمحيص؟ هل تس ّرعت موسكو وأعطت منظومات اس  300المتطورة
لمصر إنْ صدقت صحة المعلومة؟ لماذا أرسلت العاصمة األميركية
واشنطن دي سي عشر طائرات هليوكوبتر من نوع أباتشي (طائراتهم
بأسماء ضحاياهم الهنود) لمصر ،بعد االتصال الهاتفي بين «العندليب
األسمر» باراك حسين أوباما والرئيس عبد الف ّتاح السيسي ،حيث الدور
الواضح للملك عبد الله الثاني ومنظومات حكمه في إح��داث مقاربات
شاملة على طول خطوط العالقات المصرية ـ األميركية لضرورات تطورات

سياقات الحدث السوري الحقا ً خالل العام المقبل؟ وهل التغيّرات في
قيادة جهاز المخابرات المصرية األخيرة (اللواء خالد محمود فؤاد فوزي
مديرا ً واللواء محمد طارق عيسى سالم نائبا ً له) جاءت كنتاج للرؤية
األميركية السعودية القطرية اإلماراتية ،في توظيفات جديدة وعسكرية
للدور المصري إزاء الحدث السوري ،والمسألة العراقية ،ولجهة لبنان
وسالح حزب الله ،ولجهة فلسطين المحتلة وح ّتى إيران نفسها كما أسلفنا،
بعد إعادة هندسة لمسار العالقات المصرية ـ القطرية ،بفعل مبادرة الملك
السعودي ومنظومات صناعة قراره؟
وهل ضغطت واشنطن على مجاميع المعارضات السورية الخارجية
لتغيير وجهة قبلتها من موسكو باتجاه القاهرة؟ وهل ث ّمة سيناريو يرقى
إلى درجة أو مستوى المؤامرة على الفدرالية الروسية قبل سورية ونسقها
السياسي؟ هل تتخلّى دمشق العاصمة عن استراتيجيات االستثمار
في الوقت واالنتظار ،وبالتالي ترك استراتيجية شعرة معاوية ،لصالح
استراتيجيات الحسم الشامل إنْ لجهة الحسم السياسي ،أو لجهة الحسم
العسكري ،بالتعاون مع دول حلفائها اإلقليميين والدوليين وحركات
المقاومة المختلفة والتي هي في بعضها أكثر من حزب وحركة وأق ّل من
دول؟

تركيا وعبر الورقة الكردية ،حيث البدء بتأسيس إقليم كردستان سوري
على غرار العراقي ليمهّد لدولة كردية في المنطقة ،وتحت ضغط الحرب
على سورية ونسقها السياسي كانت اإلدارات الكردية المحلية ،فتركيا
فهمت واستوعبت الرسالة التالية :أنّ تنسب االنتصارات في العراق على
«داع��ش» للبيشمركة (على ضعفهم) ال إلى الجيش العراقي والعشائر،
يصب في تحقيق كيان كردي مستق ّل في الشمال العراقي،
يعني بمجمله
ّ
مع كيان ك��ردي مستقل في شمال سورية ،وتحت ضغط الحرب عليها
مما يعني تقسيم تركيا الحقاً ،مع أنّ هناك في استراتيجيات البلدربيرغ
األميركي تأسيس كيان كردي في شمال غرب إيران عبر الكرد اإليرانيين
وحزبهم حزب الحياة الكردي اإليراني (بيجاك).
وعلى هذا األساس نرى أنّ كيسنجر تركيا رئيس الوزراء أحمد داوود
أوغلو يهندس لتحسين العالقات مع مصر ،إلى حين تحقيق مقاربات
مصرية تركية قد تقود إلى نصف استدارات لحاجة الطرفين لبعضهم
البعض ،خاصة ما يخطط لتركيا عبر الورقة الكردية ،ومصر عبر سيناء
وعبر ليبيا الحقاً ،بالرغم من أنّ العالقات الديبلوماسية لم تنقطع بين
القاهرة وأنقرة ،وكذلك العالقات االقتصادية والتجارية والسؤال هنا:
هل تسمح واشنطن وبلدربيرغها بعودة حقيقية للعالقات المصرية
التركية؟ م��ا ه��و ن��وع وطبيعة االع��ت��راض اإلسرائيلي الصهيوني
المتوقع على عودة العالقات؟ هل ث ّمة إعاقات سعودية إماراتية أو
فيتو سعودي اماراتي مشترك لعودة العالقات على خطوط عالقات
القاهرة أنقرة؟ وفي حال رفع الفيتو السعودي اإلماراتي المشترك عن
عودة العالقات بين أنقرة والقاهرة ،ما هي التنازالت التركية المطلوبة
سعود ّيا ً وإماراتياً؟ وهل تستجيب تركيا لما هو مطلوب من الزاوية
السعودية واإلماراتية؟ كيف يكون الدور البريطاني في مسألة الرغبة
المصرية التركية المشتركة لتحسين العالقات وعودتها ،في ظ ّل وقوع
الجيش التركي تحت المظلة البريطانية والجيش المصري تحت المظلة
األميركية؟
هناك معلومة تتحدث عن لقاءات حدثت قبل التغيّر األخير في قيادة
جهاز المخابرات المصري ،مع المخابرات التركية وبمبادرة تركية وفي
القاهرة نفسها ،بحثت مسألة تحسين العالقات وما يعترضها والفيتوات
المتوقعة من بعض األط���راف الخليجية ،وال��ط��رف األميركي والطرف
اإلسرائيلي الصهيوني ،واآلن يتولى هذا الملف اللواء محمد طارق عيسى
سالم مع رئيس شعبة مكتب المخابرات التركية في المخابرات المصرية.
وفي ظ ّل ما يُخطط لتركيا من استراتيجيات بلدربيرغيّة وفي عين نواته
وهدفه نتساءل التالي:
هل عوامل الربط التركي مع إيران وروسيّا والصين صارت أقوى مما هي
عليه مع واشنطن؟ وهل من شأن ذلك أن ينعكس على ج ّل المسألة والحدث
السوري؟
أعتقد وأحسب أ ّنه سيحدث تم ّنع تركي واضح في البدء ،لكن في النهاية
سيتعاملون مع معطيات الواقع السوري في حالة تظهير التحالف اإلقليمي
الجديد المدعوم روس ّيا ً وصين ّيا ً ومن باقي دول «بريكس» ،في السياسة
والديبلوماسية واالقتصاد والتسليح ،مع وجود حزب الله وأدواره في
المنطقة الحقاً ،والتي قد تتجاوز الحدود اللبنانية نحو حدود الدم والنار
التي يرسم بها محور واشنطن تل أبيب ومن ارتبط به حدود الساحات وفقا ً
لمصالحه.
إنّ نوتة ونغمة أردوغان الكالسيكية مع استمرار النزاع مع المسلحين
الراديكاليين ستستم ّر ،وهنا سيردّد األردوغان الرئيس :أنّ سبب هذا النزاع
الميداني هو بقاء األسد ،وأعتقد هنا أنّ هذه النوتة والنغمة الكالسيكية
األردوغانية لم تعد تقنع أردوغان نفسه ،وال ح ّتى كيسنجر تركيا أحمد
داوود أوغلو ومدير المخابرات التركي هاكان فيدان.

في المنطقة ،ولقاءات طهران درست وبحثت قوننته وترسيمه استعدادا ً
للسيناريوهات الدموية في العام المقبل  ،2015إزاء ملفات الخالف والبؤر
الساخنة تمهيدا ً أليّ مواجهات مقبلة ،خاص ًة أنّ مضمون هذا التحالف
أو المحور بمضمون عسكري مخابراتي اقتصادي سياسي ديبلوماسي،
يجري العمل على تفعيل ج ّل هذه الروابط وتوحيد الجهود لمنع االستفراد
بك ّل ساحة على حدة.
أنقرة ...ورغم الموقف منها هي تقع في إطار محطات ومفاصل العالقات
الثالثية على طول خطوط إيران بغداد سورية بجانب حزب الله ،ولك أن
تقول حماس أيضا ً والجهاد اإلسالمي الحقاً ،في ظ ّل تموضعات جديدة
لحركة حماس ،تركيا بعالقاتها مع إيران وإنْ كانت فوق الطاولة تعاون
وتحت الطاولة تنافس يصل إلى درجة الصراع ،إالّ أ ّنها بمجملها مقبولة
ويمكن البناء عليها في ظ ّل التقارب التركي الروسي الذي فتح صندوق
هدايا روسية متعددة ألنقرة ،والسؤال هنا:
هل من شأن ك ّل ذلك أن يفرض قراءات تركية جديدة إزاء الدولة السورية
ونسقها السياسي ،وفي ظ ّل تع ّرض أردوغان لمحاوالت انقالبية داخلية
بفعل الخيوط األميركية األوروبية المختلفة وكما أسلفنا سابقاً؟
وهنا ال يمكن وصف تركيا بأ ّنها ال تتصدّر الحرب على دمشق ونظامها،
كما يحاول البعض المتأترك بالمعنى التكتيكي ال االستراتيجي ،من
العربان قوله وتسويقه للوصول إلى أنّ هناك مشتركات وتقاطعات وبعد
أربع سنوات من الحرب األممية على سورية ،والصراع فيها وعليها وحولها
وعقابيل ومآالت ذلك؟!
محور واشنطن تل أبيب ومن ارتبط به من بعض غرب وبعض عرب
وبعض مسلمين ،وضعوا ك ّل من سورية وإيران في خانة االستهداف العميق
وعبر إخضاع سلعة النفط وإدخالها في الصراع السياسي إزاء سورية
والمنطقة ،فموسكو وطهران تشتركان بمصير واحد والمصالح المشتركة
في تزايد كما المخاطر أيضا ً نحوهما ،وبعد العقوبات الدولية على موسكو
بفعل المسألة األوكرانية ،وهي بالمناسبة ليست عقوبات كونها خارج
األمم المتحدة ،بل هي أعمال عدائية من قبل منظومات «الناتو» ،من هنا أق ّر
بوتين عقيدة عسكرية روسية جديدة للجيش الروسي ،اعتبر بموجبها أنّ
تمدّد «الناتو» لض ّم كييف له ،خطرا ً عسكريا ً يهدّد األمن الداخلي الروسي
كما يهدّد األمن القومي الروسي أيضاً.
فكان التقارب الروسي التركي وعبر الورقة االقتصادية وورقة الطاقة
(خطوط الغاز خط سيل الغاز الجنوبي ومنها إلى أوروبا) وإنشاء مج ّمع
للغاز على الحدود التركية اليونانية لتزويد إيطاليا بالغاز ،وليع ّوض
عن خط سيل الغاز الشمالي والذي ترفض بلغاريا مروره في أراضيها
بضغط من االتحاد األوروبي ،ثم تحييد الخالفات على خطوط العالقات
التركية اإليرانية والبحث عن أيّ مشتركات ،وهذا من شأنه أن يقود إلى
التموضعات في جبهة موحدة ض ّد محور واشنطن تل أبيب ،خاص ًة أن
نواة البلدربيرغ األميركي تضع في عينها وتمام عقلها وفكرها تقسيم

سخرية التاريخ وفسيسفائه

واشنطن ض ّد التقارب السعودي ـ اإليراني

معلومة استنتاجية على شكل حقنة في العضل :العاصمة األميركية
واشنطن دي سي ض ّد أيّ تقارب سعودي ـ إيراني ،كون من شأن هذا
التقارب أن ينهي العدو الذي صنعته أميركا ورعته من إيران (فوبيا إيران)
لتبتز به السعودية وشقيقاتها الصغرى من دول الخليج .وواشنطن تريد
إسقاط سورية ونسقها بالح ّل السياسي أو الديبلوماسي أو العسكري،
ومن ث ّم تقسيمها إلى ثالث دول لسبب عميق جيو ـ استراتيجي يتموضع
في ضرورة االلتفاف على مشروع روسيّا لم ّد أنبوب الغاز عبر تركيا ،بحيث
يُصار إلى تحويل الجغرافيا السورية إلى مم ّر للنفط والغاز السعودي
القطري «اإلسرائيلي» إلى أوروبا عبر جغرافية تركيا.
إ ّنها حرب الطاقة نفطا ً وغازا ً والتي أنتجت ديبلوماسيات الطاقة بمفهوم
جديد ،ح ّتى ولو تطلب األمر إسقاط رجب أردوغان نفسه ،حيث األخير صار
يخشى انقالبا ً داخليا ً عليه ،وهنا قد يكون من المفيد أن نقول إنّ فالديمير
بوتين قد تس ّرع في رهانه الثاني بعد الرهان األول ،على حصان خاسر
الختراق حلف شمال األطلسي من الب ّوابة التركية ،وإنْ حدثت ارتباكات
هنا وهناك في مفاصل صنع القرار في حلف «الناتو» في البدء!
األزمات تراوح مكانها في المنطقة ،وتحاول التعايش مع الواقع الصعب
بفعل التباعد بين األقطاب ،إنْ لجهة دواخل المنطقة ،أو لجهة خوارجها
الجدد ،وإنْ لجهة الطرف الثالث الذي يعمل على إعادة رسم حدودها بالدم
والنار.
بامتياز هناك تحالف بين سورية والعراق وإيران وحزب الله موجود

التحالف الدولي يخو�ض حروب ًا
�سينمائية �ضدّ �إرهاب �صنعه
وا�ستثمره في �ساحاتنا العربية
ثم �صار يمار�س ال�ضغوط علينا
ّ
لن�شاركه في محاربته

معاذ األسير والرهينة ليس خسارة طبيعية كما تحاول بعض األطراف
الموجهة ،وبعض األطراف السياسية في الدولة تسويقه ،وال نريد
اإلعالمية
ّ
توظيف حادثة أسره ورهنه من «داعش» لتوسيعات قد تكون مقبلة للدور
األردني في مشاركاته ،في ما يُس ّمى بالتحالف الدولي لمحاربة دواعش
الماما والدادا األميركية في العراق وسورية ،وعلى الدولة األردنية تحريك
الشارع والمعارضات الشعبوية التي تدعو إلى تعليق مشاركات ع ّمان
في أعمال هذا التحالف ،لتكون ورقة قويّة بيد الدولة في مواجهة ال مباالة
دول التحالف غير الشرعي ،والتي تخوض حروبا ً سينمائية على الدواعش
أبنائها ،كونها مشاركات غير دستورية للجيش العربي األردني وفقا ً لنص
المادة  127من الدستور والتي تنص على :تنحصر مهمة الجيش في الدفاع
عن الوطن وسالمته،
يب ّين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق
والواجبات ،يبيّن بقانون نظام هيئات الشرطة وال��درك وم��ا لهما من
اختصاص.
نحن األردنيين غير راضين عن تفاعل وتنسيقات أعضاء ما يُس ّمى
بالتحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب في العراق وسورية ،إزاء التعامل مع
حادث النسر األردني معاذ ،فهو ليس بالمستوى العسكري والعملياتي
المطلوب ،ونرفض أي خطوط حمراء ير ّوج لها هذا التحالف غير الشرعي
في التعامل والتفاوض مع دواع��ش الماما وال��دادا األميركية ،في سبيل
استعادة معاذنا من قبضة دواعشهم التي صنعوها وضغطوا علينا في
مرحلة لدعمها عبر الورقة االقتصادية وحاجة الدولة المالية لس ّد عجوزات
الموازنة العامة ،واآلن يمارسون علينا المزيد من الضغوط وعبر االستثمار
في مكافحة اإلرهاب الذي هم صنعوه وصاروا يحاربونه وصرنا ندعوهم
لينقذونا منه ،فيا لسخرية التاريخ بفسيفسائها.
الشرق األوسط منطقة يُعاد تفكيكها وتركيبها من جديد ،حيث تفكيك
كيانات قائمة وإط��اح��ات لحدود وم��ح��اوالت لرسم وتأسيس اتحادات
إقليمية ،قد تقود لوقائع وترسيمات جغرافية ديمغرافية حديثة ،حيث
الحدود والخرائط صارت ترسم بالدم .والشرق األوسط منطقة لم تتهيأ
بعد لتلك الديمقراطيات الغربية والتي ثبت فشل ترويجها وتسويقها ،من
قبل الليبراليين الجدد في المنطقة ،برامكة الساحات الشرق األوسطية،
ومن هنا أطرح السؤال التالي:
هل المنطقة فعالً بحاجة إلى أتاتورك عربي ،يحدّد ترسيمات المجتمع
بالق ّوة ،بعدما ع ّمت فوضى التطرف واإلرهاب بفعل المؤامرة التي اشترك
بها بعض عرب وعربان ،وبعض مسلمين ،بجانب األميركي واإلسرائيلي
الصهيوني وبعض غرب أيضاً؟
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