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ال يا «غورو» لن تعود �إلى دم�شق ...ف�صالح الدين يقف عند �أ�سوارها!

هل ما زال تحالف
«عا�صفة الحزم» قائم ًا؟

7

} حميدي العبدالله
تقترب الحرب العدوانية على اليمن من استكمال أسبوعها الثالث ،وإذا كانت هذه الحرب
بعد مرور ك ّل هذا الوقت الطويل نسبيا ً في حسابات الرهان على تحقيق بعض األهداف،
باتت أم��ام منعطفات خطيرة ،ف��إنّ السؤال الها ّم ال��ذي ُيطرح مع اقتراب دخ��ول الحرب
أسبوعها الرابع يكمن في ما إذا كان التحالف ال��ذي عبّرت عنه «عاصفة الحزم» ال يزال
قائماً؟
ً
عند انطالق الحرب على اليمن أعلن رسميا أنّ عشر دول تشارك في هذه الحرب ،والدول
الست ،ألنّ سلطنة عمان نأت بنفسها
العشر هي خمس من دول مجلس التعاون الخليجي
ّ
منذ البداية عن هذه الحرب ،واألردن والسودان ومصر وتركيا وباكستان.
وكان واضحا ً أنّ الرهان كان معقودا ً بالدرجة األولى على ثالث دول من أصل الدول
العشر التي أعلن عن مشاركتها في تحالف «عاصفة الحزم» ،والدول الثالث هي دول الثقل
أي مصر وباكستان وتركيا .ويبدو أنّ تراجع السعودية عن مواقفها من جماعة
السكانيّ ،
«اإلخوان المسلمين» جاء في سياق خلق مناخ سياسي يساعد على والدة تحالف «عاصفة
الحزم» ،وال سيما لجهة جذب قطر أوالً ،ومن خالل قطر جذب تركيا بوزنها العسكري
والبشري ،ولهذا بادرت حكومة المملكة السعودية إلى توجيه انتقادات حادّة إلى الحكومة
المصرية لموقفها من جماعة «اإلخوان المسلمين» ،وأوعزت إلى بعض وسائلها اإلعالمية
للتلويح بأنّ استمرار الدعم المالي والسياسي السعودي لنظام الرئيس السيسي مرهون
بمراجعة موقفه من جماعة «اإلخوان المسلمين» ،وواضح أنّ هذا الموقف كان إلرضاء قطر
وتركيا ،ألنّ التخطيط لش ّن عمل عسكري ض ّد اليمن لم يكن وليد اللحظة ،وعلى األق ّل بدأ
التفكير بهذا الخيار منذ وصول الملك سلمان إلى عرش المملكة.
لكن مع اق��ت��راب دخ��ول الحرب أسبوعها ال��راب��ع ال يبدو أنّ السعودية قد نجحت في
الحصول على دعم الدول الثالث التي كان الرهان معقودا ً عليها .فالرهان على رئيس وزراء
باكستان نواز شريف الذي كان الجئا ً سياسيا ً في السعودية لم يكن رهانا ً في محله ،ألنّ
أي حزب سياسي حاكم ،فكيف الحال إذا كان هذا
توازنات الحكم في هذه الدولة أكبر من ّ
الحزب ال يمثل أكثرية كبيرة داخل البرلمان.
وكان واضحاً ،وحتى قبل التصويت في البرلمان الباكستاني على مبدأ المشاركة في
الحرب على اليمن ،أنّ اإلعالن السعودي عن وجود باكستان كطرف في تحالف «عاصفة
الحزم» كان أمرا ً سابقا ً ألوانه ،وجاء تصويت البرلمان ليبدّد ك ّل اآلمال على مشاركة هذه
الدولة.
تركيا هي األخ��رى كانت م��ت��ردّدة في االش��ت��راك في التحالف ألسباب كثيرة أبرزها،
موقفها من مصر ودولة اإلمارات العربية.
أما مصر التي أعلن في اليوم العاشر فقط على بدء الحرب ،أنّ طائراتها شاركت في هذا
اليوم بقصف أهداف داخل اليمن ،فإنّ مواقفها ال تزال غامضة وغير واضحة واحتمال
مواصلة المشاركة في الحرب أو تجميدها يحوزان على النسب ذاتها بالتساوي ،بل إنّ
كثيرا ً من الدول الخليجية ،وتحديدا ً دولتا اإلمارات والكويت تحبّذان الح ّل السياسي على
استمرار الحرب.
بهذا المعنى يمكن االستنتاج أنّ تحالف «عاصفة الحزم» آخذ في التفكك ووتيرة تفككه
في تصاعد ،وهذا ستكون له تداعيات على استمرارية الحرب.

تغ ّير الم�شاريع ّ
يقدم �أوراق اعتماد
وا�ستقالة مبعوثي الأمم المتحدة

} نصار إبراهيم
اليوم هو السابع عشر من نيسان ،ذك��رى ج�لاء آخ��ر جندي
استعماري فرنسي عن أرض سورية ...كان ذلك في  17نيسان
 ...1946وكانت دمشق قد سقطت بعد معركة ميسلون التي
جرت في  24حزيران  ...1924تحت االستعمار الفرنسي ...حيث
استشهد وزير الدفاع السوري البطل يوسف العظمة الذي قاتل في
معركة غير متكافئة ،وسئل يومها كيف تقاتل الجيش الفرنسي في
معركة محسومة نتائجها مسبقاً؟ فقال كلمته الشهيرة :إني أقاتل
كي ال يسجل التاريخ بأنّ دمشق سقطت بدون قتال ...الله أيها
العربي السوري الشهم والبطل ...هذه هي روح سورية وروح حماة
الديار لمن ال يعرف او يجهل.
بعدها دخل الجنرال الفرنسي هنري غورو المندوب السامي
لالنتداب الفرنسي على سورية ولبنان ،دمشق ...وتوجه إلى ضريح
صالح الدين األيوبي وخاطبه قائالً (في تذكير بالحروب الصليبية
التي هزمهم فيها صالح الدين) :ها قد عدنا يا صالح الدين!
قال غ��ورو ذل��ك ...فابتسم صالح الدين وهو يهمس :انتظروا
وسترون!
بعد عام واحد انطلقت الثورة العربية السورية الكبرى بقيادة
الثائر العربي سلطان باشا األط��رش ...وع ّم لهيبها ك ّل سورية...
وأذاقت غورو وجنوده طعم القتال والموت ...ثورة أعلنها الشعب
العربي السوري األبي بقيادة سلطان باشا األطرش وصالح العلي

فيما تدخل الحرب السعودية العبثية على اليمن أسبوعها الرابع تتصدّر استقالة المبعوث
األممي إلى اليمن جمال بن عمر المشهد ،عقب كالم عن فشله في أداء مه ّمته وانتقادات خليجية لبن
عمر باالنحياز لصالح الحوثيين.
استقالة بن عمر تأتي عقب يوم من تعيين الرئيس المستقيل العائد إلى منصبه والفا ّر إلى
الرياض عبد ربه منصورهادي ،رئيس الحكومة خالد بحاح كنائب له ،وهو ما يطرح تساؤالت عدة
حول توقيت االستقالة ،والدور المنوط بالمبعوث األممي الجديد الذي ترجح األوساط األممية أن
يكون الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد ،والمستجدات الطارئة التي دفعت بن عمر لالستقالة
بعد أربع سنوات قضاها كمبعوث أممي في اليمن.
استقالة بن عمر تعيد إلى األذهان استقاالت المبعوثين األممين إلى سورية كوفي عنان
واألخضر اإلبراهيمي ،عنان الذي رفض تجديد مه ّمته بالتزامن مع المغامرة التركية العسكرية
التي قادها األتراك في شمال سورية ،والتي حشد فيها رئيس حكومة أنقرة آنذاك الرئيس
التركي اليوم رجب طيب آردوغان ك ّل ما تبقى من مقاتلي تنظيم «القاعدة» والمرتزقة من حول
العالم لقتال الحكومة السورية في الشمال ،بعد أن كان تكليفه تعبيرا ً عن توازنات ورهانات
محورها اإلعداد لسيطرة مسلحي المعارضة على المدن ،ومع فشل المعارضة طويت صفحة
تنحي
عنان وبدأت صفحة اإلبراهيمي بالتغطية على الهجوم على دمشق وحلب للمفاوضة على ّ
الرئيس بشار األسد بقوة سيطرة المعارضة على األرض ،ومع سقوط المهمة وفشل الحرب
أي وساطة ،و ُترجم رحيله كتعبير عن
وخططها سقط اإلبراهيمي معها ،حيث بات عبئا ً على ّ
موازين القوى لتطوى مع اإلبراهيمي صفحة الحرب على الدولة السورية ،وتتح ّول مهمة
المبعوث الجديد إلى مصالحة دولية إقليمية مع سورية ،وكسب ثقة الرئيس األسد لترجيح كفة
الحرب مع «القاعدة» بدالً من الرهان على حروب دولية وإقليمية على سورية ،وهو ما تشهده
فترة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من انفتاح على الدولة السورية ،وزيارة الوفود
األوروبية واألميركية ،وإطالق ملتقى موسكو التشاوري بنسختيه األولى والثانية ،وجنيف
بنسخته الثانية وربما الثالثة مستقبالً ،وحتى مبادرة تجميد القتال في حلب والتي قتلتها
تركيا ومن يدور في فلكها على األرض السورية وفي فنادق اسطنبول تقوم على منطق رفض
االحتكام إلى السالح ،والمصالحات وتلبية المطالب والمظالم من بوابة االعتراف بالحكومة
السورية ممثالً وحيدا ً لسيادة الدولة والقانون والشرعية التي تلهث «عاصفة حزم» آل سعود
لتثبيتها في اليمن بقوة الطائرات والصواريخ بعد استقالتها بالتراضي كنتيجة للحوار بين
األطراف اليمنية.
من السفارة اليمنية في الرياض ينسج آل سعود رداء مهترئا ً فضفاضا ً لشرعية تدرك سقوطها
ّ
تحضره كبديل مستقبلي له ،فيما على
على األرض اليمنية ،قوامها رئيس مستقيل ورئيس حكومة
األرض ج ّل ما تستطيع القيام به المجازر التي لم تعد قادرة على تغطيتها.
كما أنهت استقالة اإلبراهيمي الحرج حول تأجيل عقد «جنيف  »2تبدو استقالة بن عمر ردا ً على
مبادرات الحوار والتفاوض إلنهاء األزمة اليمنية بصورة سلمية ،سواء التي أطلقتها إيران وفق
مبادرة البنود األربعة أو الدعوة اللبنانية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري باستضافة
حوار يمني في بيروت ،فكانت االستقالة رسالة سعودية في السير بخيار الحرب خالل األيام
المقبلة منتشية بقرار مجلس األمن  2216على أمل إجبار الحوثيين على الحوار بعد كسرهم على
األرض ودفعهم إلى االستسالم على طاولة التفاوض.
تطورات األيام المقبلة ستحسم خيارات وعناوين مرحلة ولد الشيخ في اليمن سواء باتجاه
الحوار والتفاوض أو ترسيخ الحرب والمواجهة البرية ،وربما تكون مخرجا ً تستعيد الرياض
عبره بعضا ً من المهابة التي فقدتها في حربها على اليمن وصورة الدولة القوية التي كانت تقود
المنطقة بدالً من االستعانة بالقدرات المصرية لتغطية حربها في اليمن.
يبدو أنّ التاريخ القريب يعيد نفسه ،فمن عنان إلى ولد الشيخ يبقى العنوان واحد تغيّر
المشاريع يقدّم أوراق اعتماد ،واستقالة مبعوثي األمم المتحدة بما يرسخ سيطرة القوى الكبرى
على سياسات األمم المتحدة وسقوط كذبة الوسيط النزيه.

«توب نيوز»

ذكاء �سعودي
كانت المنطقة تدار قبل عشر سنوات من ثالثية عنوانها مصر السعودية وسورية ،حتى قررت
«إسرائيل» اللعب بعقول السعوديين أنّ هذا يمكن أن يتغيّر مع األحادية األميركية ،وأنها وحدها
ضرورة ،وأنّ بإمكانها أن تضع يدها على مصر وسورية.
قامت السعودية و«إسرائيل» بالتحضير الداخلي ألميركا لجعل الخطة تحظى بالدعم والتغطية
ورسمت على عشر سنوات من حرب تموز  2006إلى حرب اليمن وبينهما «الربيع العربي» وحرب
سورية.
في الطريق كان ال ب ّد من هزيمة إيران وإقصاء تركيا وقطر للتف ّرد بالمنطقة.
حرب تموز حسمت موقع إيران الثابت.
حرب سورية أدخلت تركيا وصارت ثابتاً.
حرب اليمن أدخلت باكستان وصارت شريكاً.
نجحت السعودية في وضع اليد على مصر حتى صارت تحتاجها في حرب اليمن.
نجحت السعودية في تخريب سورية لكنها فشلت في إسقاطها وبات األفق واضحا ً أنّ سورية متعبة
وتحتاج وقتا ً لتستر ّد كامل عافيتها لكنها تخطت الخطر.
انتقلت السعودية من مدير مدراء المنطقة إلى طموح تف ّرد في إدارتها ،وها هي تصير جزءا ً من
مشكلتها بدال ً من أن تكون صانعة الحلول.
ذكاء سعودي يصنع هزيمته.

التعليق السياسي

فيديو نادر من الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا األطرش
https://www.youtube.com watch?v=RBRJvC9bslU

الحرب على اليمن على رادار «الفو�ضى الخ ّالقة» بفعل كارل روف
} محمد احمد الروسان*

} سعد الله الخليل

وإبراهيم هنانو ...وفي  17نيسان  ...1946رحل آخر جندي من
جنود المغرور غورو أذالء ...وبقي صالح الدين شامخا ً رافعا ً سيف
دمشق عند أسوارها العتيقة المسيّجة بالكرامة والمجد...
واليوم يعود أحفاد غورو وهم يتوهّ مون بأنهم سيحققون ما عجز
عنه ...وتوهّ موا أنهم سيقتحمون أسوار دمشق وسينزلون صالح
الدين عن حصانه وينبشون ضريحه وأضرحة يوسف العظمة
وسلطان باشا ...والعلي وهنانو ...استنجدوا بالناتو ...وبأردوغان
الذي وعد قبل أربع سنوات بأنه سيُصلي في الجامع األموي ،كما
وعد وتوعّ د سعد الحريري بأنه لن يعود إلى بيروت إال من مطار
دمشق ...واعتقد سعود الفيصل أنّ دمشق تهتز دون أن يعي أنّ
رأسه هو الذي يهتز ...جمعوا وحشدوا القتلة والمال واإلع�لام...
و«داعش» و«النصرة» وك ّل أصناف المجرمين لكي ينتقموا لغورو
ويذلوا صالح الدين...
لكن دمشق البهية بقيت رافعة سيفها وبقي صالح الدين يمتطي
صهوة حصانه ويوسف العظمة يقود حماة ال��دي��ار ...فانهارت
أوهامهم ...وبقي الجالء وبقيت شامنا عصية ...وها هي تمشي نحو
نصرها ونصرنا األكيد...
المجد ل��س��وري��ة ،ع��اش ال��ج�لاء ...والمجد لشهداء الحرية
واالستقالل.

الكارل روف هذا ومعه ثلّة من أمراء ليل ،مخ
وجني البيت األب��ي��ض ،وأح��د أه ّم
ب��وش االب��ن
ّ
مهندسي ح��روب ال��ق��رن ال��ح��ادي والعشرين،
وعلى رأسها ح��رب ال��ع��راق واحتالله ،والتي
خطط لها لتصل إلى سورية الدولة والشعب
والنسق السياسي والجغرافيا ،وإل��ى باقي
الساحات العربية الضعيفة والقوية ،ومهندس
وص���ول ب��وش االب���ن إل��ى ال��ب��ي��ت األب��ي��ض في
واليتيه ،وتقول المعلومات إ ّنه يع ّد ومنذ سنوات
لوصول جيب بوش (األخ الشقيق لبوش االبن)
إل��ى البيت األبيض في االنتخابات الرئاسية
األميركية المقبلة عن الحزب الجمهوري ،كون
جيب بوش مرشح رئاسة الضرورة الستكمال
مشاريع «الفوضى الخالّقة» ،وهي في الحقيقة
«فوضى البناء» لبنة لبنة وبالمعنى اآلخر.
ك��ارل روف يسعى إل��ى غبي آخ��ر من عائلة
ب��وش ليكون رئيسا ً وبمساعدة البلدربيرغ
األم���ي���رك���ي (ال���غ���ب���ي األول ب����وش االب�����ن)،
ف��اإلم��ب��راط��وري��ة األميركية ،ه��ي إمبراطورية
الجمهوريين المحافظين الجدد ،الذين يعتبرون
الخطاب الديني ركيزة ألجل ضمان أمن أميركا
ورفاهية شعوبها ،من خالل ما يشبه المصالحة
مع اليهود.
السياسة األميركية تقوم على سياسة األخطاء
نفسها ،بعبارة أخ��رى يقول ال��روف ه��ذا :نحن
إمبراطورية اآلن ،وعندما نقوم بأيّ شيء فإننا
نخلق واقعنا الخاص ،وفيما يواصل اإلع�لام
والمفكرون والباحثون دراس���ة ذل��ك ،سنقوم
بشيء آخر مجدّدا ً لنخلق أشكاال ً جديدة أخرى
من الواقع ،وسيكون في إمكان الجميع دراستها
أيضاً ،وبهذا الشكل سوف تترتب األمور ،فالتاريخ
يصنعه صانعو الحروب ،أ ّما ك ّل ما يفعله اآلخر
من مراكز الدراسات والبحوث وح ّتى في أجهزة
المخابرات ،هو دراسة ما نفعله نحن بعمق.
ل ّما كانت ال��ق��ارة ال��س��وداء بمجملها تشكل
العمق االستراتيجي العربي واإلسالمي أو قل
الجبهة و/أو الحديقة الخلفية لعالمينا العربي
واإلسالمي معاً ،ظلّت القارة األفريقية في دائرة
االهتمام لالستراتيجية اإلسرائيلية الصهيونية
وديبلوماسيتها المزدوجة ،منذ وجود هذا الكيان
العبري السرطاني ،الذي ال يق ّر بحدود لدولته وال
ألطماعه ،ويسعى إلى التوسع اقتصاديا ً (مثال:
مشروع قناة البحرين الثالثي الذي ت ّم توقيعه
مؤخراً ،ومشروع تصدير الغاز «اإلسرائيلي»
م��ن س��واح��ل المتوسط إل��ى ش��رك��ة البوتاس

العربية على الجانب األردن��ي من البحر الميت
كما ص ّرح وأفاد عوديد عيران السفير الصهيوني
األسبق في ع ّمان) لتذويب الصراع العربي ـ
«اإلسرائيلي» بعد أن ت ّم وقف توسعه الجغرافي
الى ح ّد ما ،عبر ما تس ّمى بـ«معاهدات السالم»
العربية معه ،إنْ عبر مصر ،وإنْ عبر ع ّمان ،وإنْ
عبر منظمة التحرير الفلسطينية ،مع التسليم
برفضها شعبو ّيا ً ومن جانب كاتب هذه السطور.
وعلى ساحاتها وميادينها للقارة السوداء،
إنْ لجهة القوي منها ،وإنْ لجهة الضعيف أيضاً،
تشكل ويتشكل بعمق متجدّد الصراع العبري
اإلسرائيلي الصهيوني مع إي��ران وح��زب الله
دائما ً وأب��داً ،والصراع العميق بين البلدربيرغ
في الداخل والخارج ،مع النواة الصلبة في بكين
ومثيلتها في الفيديرالية الروسية ،وتصارع
فرنسا عبر مجموعات دول الفرنكوفونية مع ك ّل
تلك القوى رغم ضعفها ،باعتبار أفريقيا مناطق
نفوذ فرنسي قديمة تعود الى حقبة االستعمار.
لقد أسفر المخاض العالمي المضطرب آنذاك
في  15أيار عام  1948عن والدة قيصرية لهذا
الكيان العبري في وسط المنطقة العربية ،ولم
تكن هذه ال��والدة مفاجأة بل سبقتها فترة حمل
طويل حقيقي عانت وما زالت المنطقة بأسرها
من ويالتها ومن المؤامرات التي أحاطت بها،
فت ّم زرع ه��ذا الكيان ف��ي قلب العالم العربي
بدعم ومباركة من ال��دول الغربية ،وفي غيبة
الوعي واإلرادة العربية آنذاك ،فعجزت جيوش
ال��دول العربية مجتمع ًة عن اقتالع هذا الوباء
من الجسد العربي المتهالك ،ومنذ ذلك الوقت
تعج بالصراعات بين ه��ذا الكيان
والمنطقة
ّ
السرطاني البغيض من جهة ،وبين دول عربية
جريحة ،وما زالت ساحات سياسية وعسكرية
وأمنية واقتصادية ضعيفة ،وتمثلت جهودها
(أي الدول العربية الجريحة) فقط في محاوالت
عروبية على حصاره ومنع انتشاره والحيلولة
دون توغله في الجسد العربي ولم تفلح.
مقابل ذلك تجهد الدولة العبرية وبشكل دؤوب
لكسر هذا الحصار والعمل على النفاذ داخله تار ًة،
وااللتفاف حوله تار ًة أخرى ،وها هي «إسرائيل»
الصهيونية الطارئة على ك ّل شيء ،تجد متن ّفسها
اآلخر في القارة األفريقية فهي ميدان سياسي
واقتصادي وعسكري واستخباري رحب ،نحو
تحقيق أهدافها في االلتفاف حول الطوق الذي
ُفرض عليها إلى ح ّد ما من الدول العربية سابقاً.
لقد كانت ما تس ّمى بعملية التسوية السياسية
السلمية في مؤتمر مدريد عام  ،1991قد أدّت إلى
تأمين هذا الكيان العبري بالمعنى العضوي

والسياسي ،بالتالي أ ّمن ذلك لهذا الكيان تنفيذ
استراتيجيته في القارة السوداء ،لملء الفراغ
الذي خلّفه العرب بعد وفاة الرئيس جمال عبد
الناصر.
أذك��ر أ ّن��ه قبل س��ن��وات مما يُس ّمى بالربيع
العربي ،وبمبادرة من الجانب األردن���ي ،عقد
الملك عبدالله الثاني والرئيس اليمني السابق
علي عبدالله صالح والرئيس المصري السابق
حسني مبارك ،اجتماعا ً ثالثيا ً في العقبة في
نهاية عطلة عيد األضحى آنذاك ،لبحث موضوع
القرصنة في مياه البحر األحمر والقرن األفريقي،
والدور العربي والوجود المرجو في مياه البحر
األحمر وعلى سواحله ،وبحضور الراحلين عمر
سليمان مدير المخابرات المصرية ،والمشير
سعد خير مدير وكالة األم��ن الوطني ،وسميح
عصفورة مدير االستخبارات األردن��ي��ة ،ومدير
المخابرات اليمني في عهد صالح ال أتذكر اسمه
اآلن ،وبحضور خبراء من األطراف الثالثة مس ّندة
بالمعلومات والخرائط ،حيث صرفت الجهود
وساعات عمل ولجان كثيرة.
وبعيدا ً عن سياسات تدوير الزوايا ،الغريب
في هذه المسألة أيضاً ،أ ّنه لم يت ّم البناء على ما
بدأه الملك عبدالله الثاني بعد وفاة والده الملك
الحسين ،ال من الجانب األردني وال المصري وال
اليمني ،وكأ ّننا بال أفق سياسي استراتيجي،
وال نف ّكر أبعد من أرنبة أنوفنا بعكس عدونا
«اإلسرائيلي» الصهيوني االستراتيجي.
ال��ص��ورة تتغيّر وبسرعة اآلن لغير صالح
ال��ع��رب والمسلمين ،حيث ب��دأت حكومة هذا
الكيان السرطاني تتسلّل تدريجيا ً وبق ّوة إلى
أفريقيا ،عبر التعاون األمني والفني مع بعض
دول ال��ق��ارة ،أو م��ن خ�لال ال��رواب��ط التجارية
واالقتصادية ،والعدوان العربي على اليمن يأتي
ضمن هذه السياقات حيث كلمة الس ّر فيه مضيق
باب المندب.
في المعلومات ،جميع رؤساء أجهزة مجتمع
االستخبارات الصهيوني ،قاموا بزيارات بعضها
معلن والكثير منها سريّ الى القارة األفريقية
تركز على دول محدّدة ومعينة دون غيرها في
القارة السوداء ،تلك الدول التي تتميّز بروابطها
التاريخية والتجارية واالقتصادية واألمنية
– االستخبارية ،مما يطرح بعض التساؤالت
من طبيعة نوايا الديبلوماسية «اإلسرائيلية»
الصهيونية الح��ق�ا ً نحو أفريقيا على شاكلة
التساؤل التالي:
هل التركيز العبري الصهيوني سيكون على
تلك الدول ذات العالقات القويّة مع تل أبيب؟! أم
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استخدام وتوظيف وتوليف هذه الدول في سياق
قواعد شاملة بما فيها االستخباري – األمني،
تتيح لتل أب��ي��ب توسيع عالقاتها األفريقية
لمنافسة دور إيران الصاعد في أفريقيا ومن خلفه
أدوار شاملة لحزب الله اللبناني ،والدور الصيني
العميق ومن خلفه أو أمامه أدوار روسية تط ّور
وتبني على الموجود وتسعى إلى االستراتيجي
األوسع؟!
ت��ع��ت��ب��ر ك��ي��ن��ي��ا األف��ري��ق��ي��ة ،ال���دول���ة ال��ت��ي
تستضيف أك��ب��ر وأه���� ّم ق��اع��دة استخبارية
ل��ل��م��وس��اد «اإلس���رائ���ي���ل���ي» ،ح��ي��ث ال��ع�لاق��ات
الكينية – «اإلسرائيلية» متن ّوعة ومتميّزة
تجاريا ً واقتصاديا ً بسبب الروابط التجارية
واالق��ت��ص��ادي��ة ب��ي��ن «إس��رائ��ي��ل» وال��ش��رك��ات
اليهودية العالمية (الناشطة في تجارة التبغ
والبن والشاي) من جهة ،وكينيا من جهة أخرى،
أضف إلى ذلك توجهات مجلس الكنائس الكيني
الداعم للمسيحية الصهيونية .أ ّما إثيوبيا فحدّث
وال ح���رج ،فهي تمثل الحليف االستراتيجي
ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» وواشنطن ف��ي ال��ق��رن األفريقي،
إذا ما استثنينا فترة حكم الرئيس الماركسي
مانغستو هيال م��ري��ام ف��ق��ط ،ف��ي حين تمتاز
العالقات التركية اإلثيوبية بالتط ّور النوعي في
المجاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية
واالستخباراتية ،ولنا في قصة وموضوع س ّد
النهضة على منابع النيل مؤشرات سيناريوات
ال��ص��راع التركي ـ المصري اآلن ،واستغرب
وأتعجب كيف ت ّم التوقيع مؤخرا ً من قبل الرئيس
السيسي ،على اتفاق إعالن مبادئ بخصوص
س � ّد النهضة ال��ذي تبنيه إثيوبيا ،حيث تلك
التفاهمات لها أثر خطير وكبير على األمن القومي
المصري بشقه المائي ،وبالتالي على العربي،
فهل هو توقيع اتفاق الضرورة لغايات الناتو
العربي في حربه العدوانية على اليمن اآلن؟
وقبله ت ّم رفع حركة حماس بقرار قضائي عن
قائمة المنظمات اإلره��اب��ي��ة ،فهل ذل��ك إرض��ا ًء
فحصة مصر
مثالً للشركاء الجدد ،تركيا وقطر؟
ّ
من مياه النيل هي  55مليار متر مكعب بحسب
اتفاقية  ،1929فهل ستلتزم إثيوبيا في ملء س ّد
النهضة بالماء سنويا ً حيث يحتاج إلى  63مليار
متر مكعب وأكثر من حصة مصر منه؟ كيف ذلك
أجيبوا يا عرب؟
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مئوية المذبحة الأرمنية ...هل ين�سى التاريخ؟
} هشام الهبيشان
إنها مذبحة ،هكذا يتفق معظم المؤرخين الذين عاصروا وكتبوا ود ّونوا
ك ّل تفاصيل المذبحة األرمنية على يد األتراك ،وهناك إجماع شبه كامل
منهم على أنّ عدد القتلى من األرمن تجاوز المليون شخص ،بينما تشير
مصادر ومرجعيات تاريخية أرمينية إلى سقوط أكثر من مليون ونصف
المليون من األرمن ،باإلضافة إلى مئات اآلالف من اآلشوريين السريان
والكلدان واليونانيين ،كضحايا لهذه المذبحة.
وفي تفاصيل هذه المذبحة نقرأ أنه في الفترة الممتدة ما بين عامي
 1892و 1897وما بعد قام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني
بتنفيذ أولى المجازر الممنهجة في ّ
حق األرمن وغيرهم من المسيحيين
الذين كانوا تحت حكم الدولة العثمانية ،ففي عهده نفذت المجازر التي
سميت «بالمجازر الحميدية» ،والتي راح ضحيتها مئات اآلالف من األرمن
واليونانيين واآلشوريين ،ألسباب بررها األت��راك حينها باالقتصادية
والدينية المتعدّدة.
ويذكر المؤرخون في تلك الفترة ،أنّ عبد الحميد الثاني كان معروفا ً
بإثارة الفتن بين أك��راد تركيا وبعض األقليات المسيحية ،بهدف
تشجيع األكراد على ارتكاب مجازر دموية في ّ
حق المسيحيين هناك،
وقد استمرت فصول المذبحة األرمنية على يد العثمانيين في مطلع
العقد األول من القرن العشرين ،وخصوصا ً بعد أن قام أحد األرمن
المنتمين إلى منظمة الطاشناق بمحاولة فاشلة الغتيال عبد الحميد
الثاني عام ،1905وأدت هذه الحادثة واالنقالب على حركة تركيا الفتاة
عام  1908إلى ارتكاب عدة مجارز كانت أشهرها «مجزرة أضنة» التي
راح ضحيتها حوالي  30ألف أرمني ،وقد استمرت فصول المذابح
األرمنية على يد العثمانيين مع اندالع الحرب العالمية األولى ،حيث قام
األتراك بإبادة مئات القرى األرمنية شرقي البالد ،في محاولة لتغيير

ديموغرافية تلك المناطق ،وقد تذرع األتراك وقتها بأنهم يخشون أن
يتعامل هؤالء مع الروس ضدهم.
في الرابع والعشرين من نيسان عام  ،1915أخذت السلطات التركية
قرارا ً لن ينساه التاريخ بالبدء بعملية شاملة وممنهجة إلبادة األرمن،
وبالفعل ت ّم جمع المئات من أهم الشخصيات األرمنية في اسطنبول
وإعدامهم في ساحات المدينة ،بعدها صدرت أوامر إلى جميع العائالت
األرمنية في األناضول بترك ممتلكاتها واالنضمام إلى القوافل التي حملت
مئات اآلالف من النساء واألطفال في طرق جبلية وعرة وصحراوية قاحلة.
ويسرد المؤرخون األرمن تفاصيل ذلك التهجير القصري بألم ويقولون
إنه ت ّم حرمان هؤالء المهجرين من المأكل والملبس ،فمات خالل حمالت
التهجير هذه حوالي  70في المئة منهم ،بينما ترك الباقون في صحاري
بادية الشام.
ويقول أحد األميركيين ال��ذي عايش تفاصيل هذه المذبحة وكان
يتواجد في مدينة الرها «أورفة التركية –جنوب شرق تركيا» ،والذي
سجل تفاصيل هذه المذبحة وهذا التهجير القصري« :خالل ستة أسابيع
شاهدنا أبشع الفظائع تقترف في ّ
حق اآلالف الذين ج��اؤوا من المدن
الشمالية ليعبروا من مدينتنا ،وجميعهم يروون نفس الرواية ومضمونها،
قتل جميع رجالهم في اليوم األول من المسيرة ،بعدها ت ّم االعتداء على
النسوة والفتيات بالضرب والسرقة والخطف» .ويضيف« :إنّ الجنود
األتراك المشرفين على قوافل التهجير القسري كانوا من أسوأ العناصر كما
سمحوا ألي من كان من القرى التي عبروها باختطاف النسوة واالعتداء
عليهن» .ويختم« :هذه ليست مجرد روايات بل شاهدنا تفاصيلها بأ ّم
أعيننا ،كان ك ّل شيء يحدث علنا ًفي الشوارع( ».انتهى االقتباس).
ويسجل التاريخ أنّ األرم��ن ،وبسبب هذه المذابح ،هاجروا إلى
العديد من دول العالم من ضمنها دول مجاورة كسورية ،لبنان ،مصر،
العراق وغيرها ،مشيرا ً إلى أنّ اإلنكليز هم أول من أثاروا ،بالفعل ،قضية

مذابح االت��راك في حق األرم��ن ،وخصوصا ً بعد إسقاط اإلمبرطوارية
العثمانية ودخول اإلنكليز إلى اسطنبول في  13تشرين الثاني عام
 ،1919كما يسجل التاريخ أنّ اإلنكليز قاموا بمحاكمة عدد من القادة
األتراك الذين ارتكبوا فصول هذه المذبحة وقبضوا على عدد من القادة
األتراك لمحاكمتهم ،غير أنّ معظم المتهمين هرب أو اختفى فحكم عليهم
باإلعدام غيابياً ،ولم يتم إعدام سوى حاكم «يوزغت» الذي اتهم بإبادة
مئات األرمن في بلدته.
ختاماً ،ونحن على بعد عدة أيام من الذكرى المئوية لهذه المذبحة ،ال
يزال األرمن يحيون بألم تفاصيل هذه الذكرى المؤلمة ،وهم يستذكرون
في  24من نيسان من ك ّل عام تفاصيل وذكريات ومراحل هذه المذبحة،
لكنّ هذا العام يختلف عن ما سبقه من أعوام ،فهم اليوم يستذكرون هذه
األحداث بعد مئة عام على وقوعها ،وينتظرون من العالم ،ك ّل العالم ،أن
يتضامن معهم وينصفهم .وقد يكون قرار البرلمان األوروبي الذي صدر
مؤخرا ً والذي يق ّر بحصول هذه المذبحة والتي قال إنها جرت قبل قرن
من الزمان وراح ضحيتها زهاء  1.5مليون أرمني ويصفها بأنها إبادة،
جزءا ً من هذا التضامن ،لكن تركيا ال تعترف رسميا ً وفي شكل قطعي حتى
اآلن بارتكابها أو بحصول هذه المذبحة أصالً ،رغم إطالق رئيسها رجب
طيب أردوغان ومسؤولين آخرين بعض التصريحات بين الحين واآلخر
يقدمون من خاللها «العزاء واالعتراف غير الرسمي بالمجازر «التي
ارتكبت في حق األرمن العثمانيين» ،كما يقولون.
وردا ً على عدم االعتراف الرسمي والقطعي التركي بحادثة اإلبادة،
أصدر أكثر من  20دولة قرارات تتضمن االعتراف باإلبادة األرمنية ،كحدث
تاريخي ووصف األح��داث باإلبادة الجماعية ،وفي مطلع عام 2010
صوتت لجنة من الكونغرس األميركي بأنّ الحادث كان في الواقع إبادة
جماعية ،وهذا ما ردت عليه حينها الحكومة التركية «بأنّ القرار مستفز
ويتهم األمة التركية بجريمة لم ترتكبها»!

