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تزود «داع�ش» بالأ�سلحة والعتاد
حزب اهلل العراقي �سي�ستهدف المروحيات التي ّ

اجتاهات

م�صر ..لمهمات خارج الحدود

�أ�سئلة ترافق خطة وا�شنطن الع�سكرية ال�ستعادة المو�صل

} خضر سعاده خ ّروبي
س��اه��م��ت ج��ري��م��ة «داع�����ش» ب��ح��ق م��ج��م��وع��ة ش��ب��ان م��ص��ري��ي��ن في
خلق دينامية جديدة داخل مصر تتصل في بلورة اتجاه ضاغط في
الشارع واإلع�لام يطالب الحكومة بالتحرك ،األم��ر ال��ذي دفعها إلى
إع�لان توجيه ضربات جوية داخ��ل ليبيا للتنظيم اإلرهابي ومطالبة
الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل ال��دول��ي لمحاصرة اإلره��اب
عند حدود بالده الغربية .وفي هذا السياق ،أوضح استطالع للرأي
أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) حول الضربات
التي وجهتها مصر لـ»داعش» ،أنّ  85في المئة من المصريين الذين
شملهم االستطالع موافقين على العملية العسكرية ،و 8في المئة غير
موافقين ،و 7في المئة ال يستطيعون التحديد .كما أنّ  76في المئة م ّمن
جري معهم االستطالع موافقون على توجيه ضربات أخرى لتنظيم
أُ َ
«داعش» للقضاء عليه ،بينما  11في المئة يرفضون ،و 13في المئة لم
يحدّدوا موقفهم.
حتى األم��س القريب ،كثرت التك ّهنات ح��ول طبيعة التدخل الذي
ت��رغ��ب ف��ي��ه ال��ق��اه��رة .وف��ي��م��ا ك���ان ال��ب��ع��ض ي��ت��وق��ع أن ي��أت��ي ف��ي إطار
المطالبة بإصدار ق��رار دول��ي عبر مجلس األم��ن ليكون بمثابة غطاء
ألي عمل عسكري في ليبيا ال تحبّذ مصر االنخراط
سياسي وقانوني ّ
فيه منفردة ،ك��ان هناك م��ن ذه��ب إل��ى رؤي��ة مصرية سابقة لمجمل
التطورات األخيرة في ليبيا تقوم على أساس أن يشكل تهديد اإلرهاب
الجيوسياسي غير المسبوق فرصة تاريخية لتضافر الجهود وإحياء
منظومة العمل العربي المشترك عن طريق الجامعة العربية وبتفعيل
االتفاقات العربية كميثاق الدفاع المشترك.
يذكر أنّ دول الجوار الليبي المؤلفة من :مصر ،تونس ،السودان،
إضافة إل��ى تشاد والنيجر ،التقت في ظ�� ّل غياب الجزائر لبحث أمن
الحدود في تونس في حزيران  ،2014وخرجت القمة بلجنة سياسية
تقودها مصر ،وأخ���رى أمنية تقودها الجزائر لمواجهة التهديدات
الحدودية الناتجة من األزم��ة الليبية ،قبل أن تخرج ه��ذه ال��دول إثر
لقائها ف��ي ال��ق��اه��رة ف��ي أب  2014ب��م��ب��ادرة للحوار ال��ش��ام��ل ،ونزع
سالح الميليشيات ،ومكافحة اإلرهاب ،والتنسيق حول أمن الحدود.
يؤخذ على العموم ضآلة ما حققته لجنتا الجزائر والقاهرة ،في حين
��دع على رغم كل التحديات إلى اجتماع
يؤخذ على األخيرة أنها لم ت ُ
مجلس األم��ن القومي المصري لوضع استراتيجية محدّدة في هذا
الخصوص.
إلى اآلن تتحدث القاهرة عن مسارين متوازيين :أمني وسياسي.
وكان واضحا ً مدى االستعداد القتالي الذي كانت تبديه القاهرة طوال
األيام الماضية ،وخصوصا ً إبان زي��ارات قام بها الرئيس عبد الفتاح
السيسي إلى المناطق المحاذية لليبيا واألنباء عن عملية إنزال للجيش
في الداخل الليبي ،كما أنّ وزير الخارجية المصري بذل جهودا ً حثيثة
خالل اجتماعات مط ّولة عقدها مع مندوبي الدول األعضاء في مجلس
األمن الدولي لمحاولة إقناعهم بجدوى التحرك العسكري الجماعي
قبل أن يخرج علينا بجملة مقترحات كانت في صلب مشروع القرار
تصب في خانة تمكين حكومة الثني
العربي المقدّم للمجلس ،وهي
ّ
المعترف بها دوليا ً وضرورة رفع الحظر عن وصول السالح إليها ،مع
تهيئة الفرص لقيام حوار سياسي داخلي في ليبيا ومحاربة اإلرهاب.
كما أنّ األزمة في ليبيا وما تنطوي عليه من اصطفافات داخلية تدخل
فيها حسابات النفط والسلطة والسيطرة الميدانية تأثرت وما زالت
يخص الوضع هناك،
تتأثر بلعبة أمم وامتداداتها الخارجية .في ما
ّ
وكما بات معلوماً ،فإنّ تراجع موجة «الصعود اإلسالمي» في المنطقة
بعد «ثورة يونيو» ساهم في بزوغ محور يض ّم بشكل أساسي مصر،
اإلمارات ،والجزائر إلى ح ّد ما ،ويصنف على نحو عام على أنه فريق
راف��ض للتيارات اإلسالموية بحكم طبيعة تركيب نظمها السياسية
الداخلية وطبيعة نظرتها المشوبة بشيء من الخوف والحذر تجاه هذه
التيارات.
في المقابل ،اكتسبت ،منذ إسقاط نظام القذافي ،دول كقطر وتركيا
وغيرها نفوذا ً متناميا ً في ليبيا بحكم مساندتها لـ»الصعود اإلسالمي»
والجماعات المنبثقة من خلفيات «إخوانية» و»سلفية» ،ونظرا ً إلى شبكة
مصالحها االقتصادية الكبيرة ه��ن��اك .وه��ذه اللعبة ترخي بظاللها
على واق��ع توصيف المشهد الليبي وأفرقائه بين حكومة ومعارضة
وميليشيات من قبل المحاور المتصارعة.
من هذا المنطلق ،ترفض القاهرة االنخراط ضمن إطار «المظلة الدولية
لمحاربة اإلرهاب» ما لم تعترف أطرافها بعمومية وشمولية المواجهة
م��ع اإلره���اب ،وب��ض��رورة ع��دم االنتقاء ف��ي محاربة جماعة إرهابية
دون أخرى .على سبيل المثال ،فإنّ دوالً من تلك المنظومة كالواليات
المتحدة وقطر ما زالت تتنازع مع القاهرة في مسألة توصيف جماعة
«اإلخوان المسلمين» كتنظيم إرهابي أم ال .ويتمسك الرئيس المصري
برؤيته أنّ الفوضى في ليبيا ال تهدّد بالده فحسب ،ال سيما أنه حذر
نظيره الفرنسي هوالند قبل أربعة أشهر من تح ّول الوضع هناك نحو
خلق بؤرة إرهاب ستهدّد منطقة حوض المتوسط وأوروبا بأسرها،
وأع��اد التذكير بأخطاء حملة «الناتو» في ليبيا ومسؤولية المجتمع
ال��دول��ي تجاه شعبها .وم��ن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حراكا ً
سياسيا ً وعسكريا ً لمحاصرة «داع��ش» يقوده السيسي الذي سوف
ينطلق خالل أي��ام نحو السودان المتهم من قبل جهات إقليمية بدعم
اإلرهاب الذي أعلن تمدّده إلى جنوب السودان أخيراً.
تربط صحيفة «لوموند» ما جرى بسياسة داخلية وخارجية للحكم
الجديد الساعي نحو استعادة األدوار اإلقليمية لـ»بالد الكنانة» ،فيما
يرهن محللون مآل الوضع المتدهور في ليبيا بدرجة التهديد الذي
تمثله استمراريته على الدول الغربية ،ال سيما األوروبية والمتوسطية
منها ،التي سيكون عليها أن تحدّد بالضبط م��اذا تريد من ليبيا ،وما
هو التوقيت المناسب للتدخل حفاظا ً في المقام األول واألخير على
مصالحها.

كشف المبعوث األممي إلى اليمن جمال بن عمر عن توافق األطراف السياسية
اليمنية على شكل السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب الحالي
وسيشكل مجلس يسمى مجلس الشعب االنتقالي يضم المكونات غير الممثلة
ويمنح الجنوب خمسين في المئة على األقل وثالثين في المئة للمرأة وعشرين
في المئة للشباب .ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب االنتقالي
معا ً بالمجلس الوطني .وستكون لهذا المجلس صالحيات إقرار التشريعات
الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهمات واستحقاقات المرحلة االنتقالية.
ووصف بن عمر هذا التوافق بالخطوة المهمة على درب إنجاز اتفاق سياسي
ينهي األزمة الحالية ،مضيفا ً أن هذا التقدم ال يعد اتفاقاً ،ولكنه اختراق مهم
يمهد الطريق نحو االتفاق الشامل .وال تزال مطروحة على طاولة الحوار قضايا
أخرى يجب حسمها ،تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة ،فضالً عن
الضمانات السياسية واألمنية الالزمة لتنفيذ االتفاق وفق خطة زمنية محددة.
ولن يعلن االتفاق التام إال بالتوافق على كل هذه القضايا.
وكانت جماعة أنصار الله أعلنت أول من أمس بدء تشكيل مؤسسات الدولة
في البالد وفقا ً لما سمته «اإلعالن الدستوري» ،وذلك في مبادرة أحادية الجانب
من الجماعة.
وذكرت مصادر إعالمية يمنية أن اللجنة الثورية العليا ،وهي لجنة شكلتها
الجماعة من  15عضوا ً إلدارة البالد بتفويض من «اإلعالن الدستوري» ،الذي
أصدرته في  6من الشهر الجاري ،وحلت بموجبه برلمان البالد ،أعلنت في
اجتماع ،الخميس ،شروعها بإجراءات تشكيل مؤسسات الدولة وفقا ً ألحكام
اإلعالن الدستوري .وأضافت المصادر أن كل ذلك يتم بغض النظر عما يجري
من حوارات بين القوى السياسية.

حتليل �سيا�سي
حلب البداية وحلب النهاية
أعلن الجيش األميركي أن معركة
اس��ت��ع��ادة مدينة ال��م��وص��ل شمال
العراق ستبدأ في شهر نيسان أو أيار
المقبل .مسؤول في القيادة األميركية
ق��ال إن الهجوم سيشارك فيه أكثر
من عشرين ألف جندي من الجيش
العراقي وقوات البيشمركة.
وكشفت واشنطن عن خطة ترمي
إل���ى ت��دري��ب عسكريين عراقيين
وأميركيين الستعادة الموصل .وقال
مسؤول كبير في القيادة المركزية
األميركية أن ال��ق��ادة العسكريين
ي��رم��ون إل���ى اش����راك جميع أل��وي��ة
ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي ال��خ��م��س��ة في
تدريبات تقودها الواليات المتحدة،
فتوقيت الهجوم يعتمد على جاهزية
القوات العراقية التي تضعضعت
الصيف الماضي.
ال��م��س��ؤول األم��ي��رك��ي أش���ار في
معرض استعراضه لخطة الهجوم
إل��ى أن القوة المهاجمة الرئيسية

تتألف من خمسة ألوية من الجيش
ال��ع��راق��ي ،أي م��ا ي��ع��ادل خمسة
وعشرين أل��ف جندي ،إضافة إلى
ثالثة ألوية أصغر حجما ً ستعمل
كقوة احتياطية ،الفتا ً إل��ى أن عدد
العناصر المسلحين التابعين لـ
«داعش» والذي يسيطر على الموصل
حاليا ً ال يتجاوز األلفي مقاتل.
ال��م��س��ؤول العسكري األميركي
أضاف أن قوات البيشمركة الكردية
ستشارك في هذا الهجوم من ناحية
الشمال ،وستكون مهمتها عزل قوات
تنظيم «داعش» في المدينة عن تلك
المتمركزة في الغرب .كما سيشارك
في هذا الهجوم ما يعرف بقوة قتال
الموصل وال��ت��ي تتألف على نحو
أساسي من ضباط سابقين في شرطة
الموصل ومقاتلين من العشائر فضالً
عن لواء من عناصر مكافحة اإلرهاب.
وف�����ي ظ����ل ال���ك���ش���ف ع����ن ه���ذه
المعلومات يطرح سؤال عن األهداف

واألسباب التي تستدعي من مسؤول
عسكري أميركي كشف خطة عسكرية
من المفترض أن تكون سرية.
ك��ذل��ك ت��ط��رح ت��س��اؤالت ع��ن دور
القوات األميركية والغربية والعربية
المتحالفة ض��د «داع���ش» ف��ي هذه
الخطة العسكرية .هل سيكون لها
دور أم ال؟ وفي حال مشاركتها هل
سيقتصر هذا الدور على التدريب أم
سيكون عملياً؟ وهل سيكون جويا ً
ولوجستيا ً فقط؟ أم أن ق��وات برية
ستشارك فيه؟ مع اإلش��ارة إل��ى أن
ألفين ومئتي جندي أميركي كانوا قد
وصلوا قبل أيام إلى قاعدة عين األسد
في األنبار لمساندة القوة األميركية
المنتشرة فيها ،ب��ع��دأان تعرضت
لهجوم من «داع���ش» في األسابيع
الماضية.
إلى ذلك ،أعلنت كتائب حزب الله
في العراق عزمها على نشر صواريخ
متطورة مضادة للطائرات في جميع

ال��وح��دات العسكرية المواجهة لـ
«داعش» .وأضافت كتائب حزب الله
في العراق إن الصواريخ ستستهدف
جميع أن��واع المروحيات التي تزود
«داع��ش» األسلحة والعتاد والمواد
الغذائية .يذكر أن ح��وادث هبوط
طائرات مجهولة في مناطق يسيطر
عليها «داع��ش» تكررت في أكثر من
منطقة في العراق.
وعلى وق��ع التطورات الميدانية
ي��زداد الوضع اإلنساني س���وءاً .إذ
تواجه  450عائلة عراقية في مخيم
لالجئين في ضواحي بغداد أخطارا ً
صحية م��ت��ع��ددة .وزار ف��ري��ق من
وزارة الصحة العائالت التي فرت من
مناطق سيطرة «داعش» إلى المخيم،
وأجرى فحوصا ً طبية للنازحين ،كما
ّ
رش المبيدات الحشرية ووزع المؤن.
المسؤول الصحي أسامة صبحي
تحدث عن انتشار بعض األم��راض
بين النازحين ،منها الحصبة.

لندن تدعو �إلى ت�شكيل حكومة موحدة �شرط رفع حظر الأ�سلحة

مقتل  45و�إ�صابة الع�شرات في تفجيرات �شرق ليبيا ّ
تبناها داع�ش
قتل  45شخصا ً على األقل وجرح
أكثر من  70آخرين أمس في ثالثة
تفجيرات ب��س��ي��ارات مفخخة في
مدينة القبة ش��رق ليبيا ،حسبما
أفادت به مصادر أمنية.
وذك��ر مسؤولون أمنيون أن ما
ال يقل عن  45قتيالً وأكثر من 70
جريحا ً سقطوا في ثالثة انفجارات
متزامنة بسيارات مفخخة استهدفت
صباح ال��ي��وم مديرية أم��ن مدينة
القبة ومحطة توزيع للوقود ،إضافة
إل��ى منزل رئيس البرلمان الليبي
المعترف ب��ه دول��ي�ا ً عقيلة صالح
عيسى.
وذكرت مصادر أن تنظيم «داعش»
تبنى الهجمات التي شهدتها مدينة
القبة.
وأفاد شهود عيان أن «االنفجارات
كانت متزامنة ،وك��ان دويها ً عاليا ً
ج����داً ،وس��م��ع ف��ي مختلف أرج���اء
المدينة» الصغيرة التي تبعد نحو
 50كلم شرق مدينة البيضاء ،حيث
المقر ال��م��وق��ت للحكومة الليبية
المعترف بها دولياً .وأشارت مصادر
طبية إلى أن «عدد الضحايا األكبر
ك��ان في محطة توزيع ال��وق��ود في
المدينة ،ومعظمهم من المدنيين
الذين اكتظت بهم» ،مؤكدة نجاة
رئيس البرلمان من الحادثة ،كونه
لم يكن موجودا ً في البيت.
وف��ي سياق آخ��ر ،سيطر تنظيم
«داع������ش» اإلره����اب����ي ف���ي ليبيا
على مدينة س��رت بالكامل ،عقب

ال�صومال :مقتل  17بينهم وزير النقل
في هجوم انتحاري وحركة ال�شباب تتبنى
قتل سبعة عشر شخصا ً بينهم وزي��ر النقل وأصيب وزي��را الموانئ
والداخلية الصوماليّة السابقان في هجوم استهدف فندقا ً بالقرب من
القصر الرئاسي وسط العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال ضابط في الشرطة« :حتى اآلن أكدنا مقتل ستة أشخاص بينهم
جنود ومدنيون .ومن المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع» ،مشيرا ً إلى إصابة
نائب رئيس الوزراء محمد عمر عرتي ووزير النقل علي أحمد جامع ونائب
برلماني على األقل.
وأكد مصدر أمني صومالي ثان ،وقوع تفجيرين تبعهما إطالق نار
مكثف .ووفقا ً للمصدر نفسه ،فإن سيارة مفخخة انفجرت أوالً ،قبل أن
يفجر انتحاري نفسه باستعمال حزام ناسف ،فيما سمع دوي إطالق نار
مكثف داخل النزل عقب االنفجار.
وأعلن مسلحون من حركة الشباب المجاهدين اإلسالمية المتطرفة
مسؤولية الحركة عن الهجوم ،إذ أفاد المتحدث العسكري باسم حركة
الشباب ،عبد العزيز أبو مصعب ،بأن المسلحين دخلوا النزل من دون
خوف بهدف قتل مسؤولين صوماليين مرتدين ،بحسب تعبيره.
يذكر أن هجوما ً انتحاريا ً وق��ع في الــ  22من كانون الثاني ،في
فندق بالقرب من القصر الرئاسي يأوي أعضاء وفد تركي في العاصمة
الصومالية ،عشية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،خلف 5
قتلى.

اليمن :اتفاق على �إن�شاء مجل�س
رئا�سي لإنهاء الأزمة في البالد

استعراض للقوة في شوارع المدينة
التي خلت من المارة ،وعلقت فيها
الدارسة إلى أجل غير مسمى بعد
استيالء التنظيم عليها ،إضافة
إلى عدد من المؤسسات اإلعالمية،
ليصبح بذلك مسقط رأس العقيد
الليبي ال��راح��ل معمر القذافي أول
مدينة تسقط بالكامل ف��ي أي��دي
«داعش» ،في وقت دخلت المواجهات
العسكرية في ليبيا ط��ورا ً جديداً،
بعد أن ب���ادرت ميليشيات «فجر
ليبيا» باستعمال الطيران الحربي
في قصف مطار الزنتان.
وأك���دت م��ص��ادر بمدينة سرت

الليبية أن تنظيم «داع��ش» فرض
سيطرته بالكامل على المدينة التي
تبعد  500كيلومتر شرق العاصمة
طرابلس.
وبثت مواقع للتنظيم على موقع
«تويتر» صورا ً لعشرات السيارات
رباعية الدفع المسلحة على متنها
ملثمون يرفعون ال��راي��ة ال��س��وداء
تتجول في شوارع المدينة.
على صعيد آخر ،أكدت بريطانيا
أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة
قبل أن يكون ممكنا ً النظر بمجلس
األم��ن في أي ط��رح ح��ول رف��ع حظر
السالح عن الجيش الليبي بهدف

مقاتلة تنظيم «الدولة اإلسالمية»
ومتشددين آخرين.
وقال وزير الخارجية البريطاني
فيليب هاموند أول من أمس أثناء
زيارة مدريد« :المشكلة أنه ال توجد
حكومة في ليبيا فعالة وتسيطر على
أراضيها .ال يوجد جيش ليبي يمكن
للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية،
مضيفاً« :ال��ش��رط األول يجب أن
يكون إنشاء حكومة وحدة وطنية.
ث��م ي��ج��ب أن ي��ت��ك��ات��ف المجتمع
الدولي على وجه السرعة حول تلك
الحكومة ويضمن أن تكون لديها
الوسائل للتعامل مع اإلرهاب».

} فاديا مطر

لعبت تركيا دورا ً رئيسيا ً في األحداث التي تعيشها سورية حالياً ،وتمثل
دورها األبرز واألكثر عدائية بين األدوار اإلقليمية األخرى في ما يلي :استغالل
قضية الالجئين لتدويل األزمة واستهداف سورية وأمنها وسالمتها ووحدتها
واستقرارها ،وإيواء المسلحين وتنظيمهم وتدريبهم وإرسالهم إلى األراضي
السورية لنشر الفوضى والدعوة إلى إنشاء منطقة عازلة تحت حجة حماية
المدنيين وهي حجة ال تستقيم مع حقائق األشياء ،ودخول منظومة الدروع
الصاروخية األميركية األطلسية التي نشرت على األراض��ي التركية حيز
العمل ،وهي منظومة معروفة األهداف والغايات ،وقد قوبلت بردود فعل
منددة ومعارضة من روسيا وإيران.
استضافت تركيا مؤتمر ما يسمى بـ»أصدقاء سورية» في أنقرة ،وهي
تسعى إلى تحقيق أمرين مهمين:
األول ،اعتراف دولي بما يسمى بـ»المجلس الوطني السوري» المعارض
كممثل وحيد للشعب السوري ،هذا المجلس ولد في إسطنبول وبرعاية
واحتضان تركي.
والثاني ،تشكيل تحالف دولي يستهدف سورية خارج مجلس األمن
الدولي بعد أن فشلت الجهود العربية والدولية في إصدار قرار في مجلس
األمن الذي قوبل بالفيتو الروسي ـ الصيني ولمرتين.
والحسابات التركية قد ال تكون دقيقة هنا ،فالمعسكر الخليجي التركي
األوروب��ي األميركي الساعي إلى إسقاط الدولة السورية يقابله معسكر
حلفاء سورية ،أي إيران ،الصين ،وروسيا .وكل طرف له أسبابه ومصالحه
واستراتيجيته التي تحشد لها الطاقات والجهود المختلفة.
تركيا في البداية رفعت السقف عاليا ً تجاه األزمة السورية ومع مراحل
األزمة أحرقت تركيا جميع مراكبها .وحقيقة فإن تركيا تبدو في أزمة حقيقية،
فمن جهة ال مؤشر إلى خيار عسكري بقرار دولي يستهدف سورية كما جرى
في ليبيا .ومن جهة ثانية ،ال قدرة لتركية على القيام بمثل هذا الخيار وحدها
حتى لو كان هناك تمويل خليجي للتكاليف ،فمثل هذا الخيار سيكون نهاية
للدبلوماسية التركية «الناعمة» والتحول إلى دولة استعمارية لن تقبل بها
الشعوب العربية مع تأكيد أن هذا الخيار غير مضمون النتائج ،بل قد يكون
كارثيا ً على الداخل التركي نفسه الذي يعيش على وقع األزمة الكردية.
وفي غياب أي حسم لهذه المسألة ،عّ بر «االئتالف المعارض» عن أمله
في أن يثمر اجتماع اسطنبول عن تفعيل اتفاق ضمني على أن تسليح
المجموعات المسلحة هو أفضل سبيل إلنهاء النظام.
أما «ائتالف الدوحة» فهو منذ تلقيه الدعوة إلى حوار موسكو عمل على
نسفه بشروطه المسبقة ،وظن أن امتناعه عن المشاركة سي ُفشل المنتدى،
علما ً أن غياب االئتالف كان له دور كبير في إنجاح حوار موسكو كما يؤكد
كثيرون.
وبعد صدمة نجاح منتدى موسكو ،وبدفع من المخابرات القطرية يعمل
«االئتالف» على تنظيم اجتماع للمعارضة هدفه نسف اجتماع «القاهرة»
وإبادة ما تحقق في موسكو.
إلى ذلك ،يدور الحديث عن دخول تركي علني على خط المعارك بريف
حلب الشمالي في محاولة لمنع الجيش العربي السوري من استكمال
هجومه ،فتحت أنقرة الحدود أمام مئات المسلحين المحملين بالذخيرة
الالزمة لفرض واقع عسكري جديد ،إضافة إلى غرفة عمليات كبيرة تم
تشكيلها لهذا الغرض وتجمع مختلف المجموعات المسلحة وضباطا ً أتراكا ً
وغربيين.
ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان االستمرار في إثبات وجوده
أمام اإلدارة األميركية بما يفعله في حلب ،لكن الحقيقة أن الواليات المتحدة
األميركية و»إسرائيل» تحضران بقوتهما الذاتية في حربهما ضد سورية،
وهما تستخدمان كل أوراقهما وأداواتهما التي يريدانها ،إضافة إلى وجود
غرفة عمليات ُ
شكلت في تركيا من أجل تفعيل المعركة ومحاولة تشتيت
االنتباه وإرباك الجيش العربي السوري ،لكن بكل تأكيد محور المقاومة
يتخذ كل اإلجراءات الالزمة لالستعداد المعركة األساسية المقبلة.
ثمة من ي��رى أن تركيا أضحت ضحية الصورة التي قدمتها لنفسها
وتحديدا ً من «أردوغان» عندما صور بالده كقوة «إمبراطورية «ضاربة قادرة
على التحرك ورسم المصائر قبل أن يكتشف أن للقوة حدودا ً وأن الجغرافية
السورية هي في قلب الصراعات القديمة الجديدة بين القوى الدولية الكبرى
المتنافسة على رسم المشهد اإلقليمي في الشرق األوسط انطالقا ً من البوابة
السورية نفسها ،ولعل وصول الموقف التركي إلى هذه الدرجة من التصعيد
منذ بداية األزمة السورية قبل أن يصطدم بالحقائق والمعطيات التي أثبتها
الجيش العربي السوري بقدرته وتراجع األدوار الهادفة إلى ضرب مشروع
الدولة الوطنية في سورية ،يشير إلى عدم تفهم السياسة التركية لدينامكية
القيادة العسكرية والسياسية السورية.

درا�سة بريطانية :التغيير �آت �إلى دول الخليج
في ظ ّل ما يشهده العالم العربي ،أصدر المعهد الملكي
البريطاني «شاثام هاوس» دراسة يتو ّقع فيها حصول
تغيّرات سياسية في دول الخليج .وأشارت الدراسة إلى
أن الهياكل االقتصادية واالجتماعية في هذه الدول تم ّر
بتح ّوالت جذرية ،من شأنها أن تفرض تغييرات سياسية
على التركيبة الحاكمة.
المنطقة تتشكل من جديد ،والخليج ليس بمنأى
عن األح��داث من حوله .فالتغيير قادم إليه أيضا ً خالل
السنوات العشر المقبلة وف��ق دراس��ة للمعهد الملكي
البريطاني «شاثام هاوس».
ويستشف المعهد ذلك من خالل التغييرات الجذرية
على المستويين الديموغرافي واالقتصادي في األنظمة
الملكية ،والتي سيكون لها حتما ً انعكاسات على التركيبة
السياسية القائمة في دول الخليج.
وتقول جاين كيننمونت ،الباحثة في «شاثام هاوس»:
«إن الضغوط من أجل التغيير السياسي ستظ ّل تتصاعد
خالل السنوات العشر المقبلة لكن بنسب متفاوتة بين
الدول الخليجية» .مضيف ًة« :أن قطر واإلمارات تواجهان
خطرا ً أقل بسبب ثرواتهما لكن سنرى في السعودية
وعمان بعض الضغوط ح��ول اإلدارة السياسية في
البالد».
وال تنظر الدراسة إلى االحتجاجات في البحرين على
أنها عابرة ،بل ستفرض مع الوقت تحدّيات جدية على

المستوى السياسي في الممالك الخليجية .ويستشهد
المعهد الملكي أيضا ً بالتدوينات على مواقع التواصل
االجتماعي ،المطالبة بملكيات دستورية وبرلمانات
منتخبة ،إذ ال يراها ح��االت معزولة ،وإنما ستحدث
ّ
خضات سياسية في المستقبل.
ووف��ق نايل كوليام ،رئيس برنامج الشرق األوسط
وش��م��ال أفريقيا ف��ي المعهد الملكي البريطاني ،فإن
«التغيير سيقوده الجيل المقبل بسبب ارتفاع نسبة
الشباب في الدول الخليجية واعتمادهم على التكنولوجيا
في الوصول إلى المعلومات بعكس األجيال السابقة»
معربا ً عن اعتقاده أن «هذا الجيل سيدفع نحو التغيير».
كما ستفرض ه��ذه التغييرات على الغرب بحسب
الدراسة البريطانية تغييرا ً في عالقاتها وال سيما في
مواجهة التط ّرف من خالل طرح القضايا الحساسة مثل
التعليم الديني في السعودية ،فضالً عن بناء عالقات مع
الدول الخليجية ال تنظر فيها فقط إلى الدفاع واألمن بل
تضع في حسبانها أيضا ً قضايا حقوق اإلنسان.
وخلصت هذه الدراسة إلى أن الوقت قد حان لكي تغتنم
دول مجلس التعاون الخليجي الفرصة إلجراء إصالحات
سياسية واجتماعية بشك ٍل تدريجي نحو المزيد من
الملكية الدستورية فضالً عن حاجة الدول الغربية ،إلى
عدم حصر عالقاتها مع النخبة الحاكمة وتوسيعها لتطال
الجيل الجديد الذي أصبح أكثر نضوجا ً ومعرف ّة.

