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النووي الإيراني وتراجع الكونغر�س:
ال�شركات الأمر لي
} حميدي العبدالله
توصلت إدارة الرئيس أوباما إل��ى اتفاق مع الكونغرس ح��ول الملف
ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،وبموجب االت��ف��اق يقوم الرئيس بإطالع الكونغرس
على االتفاق ال��ذي سوف يت ّم التوصل إليه ويوقع من قبل اإلدارة وفق
اآلليات الدستورية المعروفة .ويؤكد محللون ومراقبون أنّ هذا االتفاق
مع الكونغرس ضمن للرئيس تمرير االتفاق ،وإلزام مؤسسات الواليات
المتحدة الدستورية ب��ه ،ووق��ف أعمال التشويش والشغب التي كانت
تمارس ،إضافة إلى وقف التهديدات بتعطيل االتفاق.
إطالع اإلدارة الكونغرس على االتفاق ال يعني أنّ الكلمة األخيرة باتت
في يد الكونغرس إلق��رار ونقض االت��ف��اق .فالدستور األميركي يعطي
أي ق��رار يتخذه الكونغرس .وعلى ف��رض أنه
للرئيس ح��ق الفيتو ض�� ّد ّ
عند عرض االتفاق للتصديق عليه ،قد رفضه الكونغرس ،في هذه الحال
يتوجب على أعضاء الكونغرس
سيستخدم الرئيس حق الفيتو ،وعندها
ّ
ال��ح��ص��ول على دع��م ثلثي األع��ض��اء لرفضت االت��ف��اق ،وت��وزي��ع مقاعد
الكونغرس بين المؤيدين والمعارضين لالتفاق ال يتيح للمعارضين حشد
أي تصويت برفض االتفاق .وهذا يعني
ثلثي أعضاء الكونغرس لتمرير ّ
بوضوح أنّ معارضة الكونغرس قد انتهت وأنّ االتفاق هو في مصلحة
الرئيس األميركي .يذكر أنّ مجلس الشيوخ األميركي ،الذي يهيمن عليه
الجمهوريون الذين طالما عارضوا االتفاق وش ّوشوا على المفاوضات
الجارية ،قد م ّهد لالتفاق بين اإلدارة والكونغرس من خالل التصويت
باإلجماع على مشروع قرار يحذر إيران من فرض عقوبات جديدة في
حال لم تلتزم باالتفاق الذي سوف يت ّم التوصل إليه ،ومعروف أنّ إيران
تسعى للوصول إل��ى االت��ف��اق ،والكونغرس ه��و ال��ذي ي��ع��ارض ويوجه
االتهام إلدارة أوباما بالتفريط بالمصالح األميركية والتساهل مع إيران،
وبالتالي ما ال��ذي سيدفع إي��ران للتنصل من اتفاق سعت إليه وعارضه
الكونغرس؟ ال شك أنّ قرار مجلس الشيوخ كان مج ّرد مناورة سياسية
إعالمية لتبرير إذعان الكونغرس لمشيئة اإلدارة مع اقتراب موعد توقيع
االتفاق النهائي.
لكن ما الذي دفع الكونغرس إلى تغيير مواقفه والقبول بهذه التسوية
تصب في مصلحة نهج إدارة أوباما إزاء الملف النووي اإليراني؟
التي
ّ
معروف أنّ الكونغرس بشيوخه ونوابه تم ّوله الشركات األميركية
الكبرى عبر التب ّرعات التي يت ّم جمعها عشية ك ّل انتخابات ،ومعروف أنّ
كلفة الحملة االنتخابية لك ّل عضو في الكونغرس األميركي ،سواء كان نائبا ً
أو سيناتورا ً تتجاوز الـ 50مليون دوالر ،وبديهي أنّ الشركات الكبرى
وحدها القادرة على تمويل االنتخابات التشريعية .مصلحة الشركات
األميركية الكبرى بعدم تعطيل التوصل إلى اتفاق مع إيران ،وعندما قالت
الشركات كلمتها امتثل الكونغرس لقرارها ،وكانت هذه التسوية.

الف�شل ال�سخي
} شهناز صبحي فاكوش
صفعة كان ال ب ّد منها لتلسع ذاك الفم النتن ،الذي
ينفث السم كالحية الرقطاء ...عندما تف ّوه المتحدث
باسم القتلة السعوديين ،في األمم المتحدة متوعّ دا ً
سورية بعاصفة حزم كاليمن ،فجاءته الصفعة من
السفير السوري بشار الجعفري بقطع اليد التي
تنال منها.
كان ال ب ّد لمن أسماهم ملوكاً ،ومكنهم من أرض ال
يملكونها ،وقايض عروشهم بفلسطين ...ويو ّرطهم
اليوم في ع��دوان ض�� ّد ب�لاد المنطقة ،أن يفهمهم
وهم يدفعون فواتير ثمن السالح الذي يورده لهم
ليضربوا العرب ،أنّ نهايتهم مع نهاية أدوارهم.
حقيقة لعلهم أدركوها ،لذلك يستم ّرون في ضرب
اليمن ليح ّولوه من السعيد تاريخيا ً رغم فقره إلى
خراب .وطالما هو يقصف في اليمن فدوره لم ينته
وسيظ ّل عرشه قائماً .لكنه أغبى من أن يدرك أنّ هذه
الورطة تكتب نهايته.
غباؤهم لم يوصلهم إلى التقاط رسالة أوباما
بأنّ الخطر عليهم من شبابهم في الداخل وليس من
إيران ...لم ولن يتنبّهوا إلى أنّ الحريق سيشتعل من
الداخل ليطال عباءاتهم .وأنّ االنهيار محتم عليهم ألنّ
شعبهم يعيش على صفيح ساخن يفرقع بلحظة.
يحاولون محاربة إيران بالوكالة ،هذا االدّعاء
سط ٌر في خطة مشروع الشرق األوس��ط الجديد
َ
وسبله الفوضى الخالقة .خطوط تعمل بالتوازي
إلضعاف الدول العربية ،لترتاح القوة الصهيونية
في فلسطين المحتلة.
الصهيونية التي تحت ّل فلسطين ،تق ّر دائما ً
أنها لم تكن قوية في ذاتها ،بل تستم ّد قوتها من
ضعف العرب .لذلك هي اليوم داعمة لك ّل ما يزيد
من الضعف العربي .خاصة عندما يتح ّول سالح
العرب لبعضهم بعيدا ً عنها ،وارت��م��اء ما يدعى
معارضة بحضنها.
تخطف اليمن األنظار لترسل تركيا مرتزقتها
فتجتاح إدلب كالجراد ،تدّعي السعودية وحلفها
وق��ف عاصفة ال��ح��زم ،لكنها تستم ّر حين ترسل
إرهابيّي النصرة إلى جسر الشغور .و«إسرائيل»
تشرب نخب دماء العرب وتنتشي بتحطيم التاريخ
وسرقة اآلثار.

الم�أزق العثماني في م�شهد �سورية المنت�صرة...
} سومر صالح

«�إ�سرائيل» تع ّو�ض بغارات وهمية
عجز ميزان الردع؟
الكالم المنسوب إلى فريق رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو عن ان
الغارات في القملون قد ت ّمت ولكن ال عالقة لـ«اسرائيل» بها يثير السخرية ،فهو
خير طريق لإلعالن عن أنّ الخبر كله كان مج ّرد كذبة مفبركة الختراع معادلة
قوة وهمية وافتراضية لـ«اسرائيل» أو إجراء فحص وتقدير موقف لكيفية تعامل
قيادة المقاومة بعد عملية مزارع شبعا مع مثل هذا النوع من المواقف.
تصرف المقاومة الهادئ الذي لم يؤخذ باالنفعال والهستيريا «االسرائيلية»
والذي حافظ على البرود أوصل رسالة غاية في االهمية مضمونها هو انّ
المقاومة ال تعمل على ساعة التوقيت «االسرائيلية» حتى لو كانت هناك غارات
حقيقية ،فالر ّد يتق ّرر وفق حسابات األولويات والمصالح وهل تحتاج «إسرائيل»
سببا ً لتصعيد تخطف عبره األضواء في توقيت تعرف أنه يناسبها ،أم انّ
التوقيت مناسب للمقاومة لتضع معادلتها؟ وهذا أمر صار من خبرات المقاومة
التي ال تق ّرر اللعبة اإلعالمية معادالت عملياتها.
بعد مرور أيام قليلة اضطرت «إسرائيل» إلى التسليم بخسارة الجولة،
فاعترفت عمليا ً أن ال غارة في القلمون من خالل الحديث عن جهة مجهولة نفذت
غارات هناك ،واكتفت باإلعالن عن عملية تسلل للمقاومة السورية وقعت في
كمين ألغام ما أدّى إلى كشفها وقيام الطيران المعادي بالتدخل لضربها ،والألمر
ربما يكون قد حدث قبل الكالم عن غارات على القملون ،لكن التكتم عليه كان
لمعرفة مدى صلة حزب الله بعملية الجوالن واعتبار الضربات المزعومة في
القلمون ردا ً محتمالً كرسالة اعالمية ولما لم تلق «إسرائيل» ما تنتظر اضطرت
إلى الكشف عن عملية الجوالن والتراجع عن خبر غارات القلمون.
الواضح انّ اإلعالن عن غارات القلمون جاء بزخم إعالمي عربي الفت ،حيث
ت ّم تناقل الخبر بسرعة كبيرة حتى انتشرت تقارير تحكي تفاصيل ما يوحي انّ
ثمة شيئا ً كبيرا ً ما يلوح في األفق ،بالتالي فهو يضع الحادثة في إطار مخطط
جس نبض حزب الله أوالً وحرص «إسرائيلي» ان ال تتو ّرط
ومدروس من أجل ّ
في أي حرب ثانياً ،وبالتالي اذا كانت الغارات مجهولة المصدر كما تقول
«إسرائيل» فهي تل ّمح الى أنّ جهة ما تقود غارات على سورية فمن عساها تكون؟
بعض التقارير التي تعمل لحساب دول خليجية ألمحت الى انّ هذه الغارات
ناجمة عن تحالف شبيه لتحالف «عاصفة الحزم» الذي تقودها السعودية في
«إسرائيلي» من ورطة مقبلة
صح ليس سوى تامين مخرج
اليمن ،وهذا بدوره اذا
ّ
ّ
واستدراج الى حرب مع حزب الله.
اذا كان «االسرائيليون» يعتبرون فعالً انّ هناك جهة مجهولة تنفذ غارات
اي وجه منطق انّ هناك من يجول في
على سورية ،فهم بهذا يعلنون من دون ّ
األجواء من دون علمهم ،وهذا ضعف استخباري يسجل في غير مصلحتهم،
جس النبض «االسرائيلي» ال يحتسب بعد معادلة ردع مزارع شبعا
وبهذا فإنّ
ّ
سوى في خانة الضياع «االسرائيلي» الذي يحاول التأكد من مدى جدية السيد
نصرالله فيها ،وهي التي تحاول اليوم قلب المعادالت اإلقليمية وترغب في فتح
جبهة موازية لليمن مع السعوديين لكنها حتى الساعة لم توفق بسبب حذرها
اي حماقة ترتكبها ،فيضع حزب الله معادلته موضع
بل وحذرها الشديد من ّ
التنفيذ.
عبثا ً تحاول «إسرائي ّل حتى الساعة فتح جبهة حرب أخرى تضغط من خاللها
على سورية ومن ورائها إيران ،وتجد فيها «اسرائيل» متنفسا ً لمساحة «نصر»
تستثمره عند األميريكيين وتواجه به توقيع االتفاق النووي مع طهران.
«إسرائيل» تع ّوض بغارات وهمية ،وهي كما السعودية ،تتنازعهما االوهام
طيلة الشهرين المقبلين...
أما الحصيلة ...معادلة مزارع شبعا ال تزال تحكم موازين الجبهات
و«إسرائيل» تسلّم بذلك.

«توب نيوز»

غرفة عمليات موحدة
خالل الفترة الفاصلة عن نهاية شهر حزيران موعد االتفاق النهائي بين إيران
والمجموعة الدولية حول الملف النووي المنطقة حبلى بالمفاجآت.
سيسعى المثلث «اإلسرائيلي» السعودي التركي لتغيير الوقائع تعويضا ً للخسائر
التي ُمني بها.
ال يجوز أن يمتلك ك ّل من روسيا وإيران وسورية والعراق والثوار اليمنيون وحزب الله
تقييما ً وسلوكا ً خاصا ً تجاه ك ّل من المثلث التركي السعودي «اإلسرائيلي» الذي يتهيّأ
للمفاجآت ،وإال كانت مناورة إلرضاء البعض والنيل من البعض اآلخر.
ما تفعله تركيا من اللعب على حبال العالقات اإليجابية مع إيران وروسيا والحرب
على سورية في المقابل مثال ممكن الحدوث في اليمن.
المطلوب ترجمة المصلحة المشتركة بغرفة عمليات ديبلوماسية عسكرية مشتركة
ألطراف الحلف توضع فيها ك ّل الوقائع عن سلوك ك ّل طرف وتق ّرر فيها تكتيكات متفق
عليها تخدم استراتيجية واحدة.
الحصار البحري لليمن مثل الهجوم في شمال سورية واألنبار والتصعيد اإلسرائيلي
عناوين لجعل ك ّل طرف مهت ّم بما يعنيه بينما ك ّل اختراق لجبهة إضعاف لسائر
الجبهات.
عروض التسويات يفترض أن تت ّم بتنسيق دقيق ال تسمح بتح ّولها غطاء للتصعيد
واالستفراد.

التعليق السياسي

األردن وت��رك��ي��ا تعمالن على تنفيذ ج��زء من
المؤامرة الكبرى .وتسهّالن مرور مرتزقة أكثر من
ثمانين دول��ة ،د ّرب��وا وجهزوا للقتال في سورية
وارت��ك��اب مجازر مرعبة .توحي ب��ق��درات تفرض
تهجير المواطنين .في خطة صهيونية أشبه بما
حدث في فلسطين.
م��ا زال���ت ت��رك��ي��ا تحلم بمشروعها ف��ي إق��ام��ة
منطقة عازلة ،وهي تدير العمليات اإلرهابية على
الساحتين السورية والعراقية ،ورغم رفض حلفاء
سورية ،إال أنها تحاول تحقيق حلمها عبر ما تدعوه
«داع��ش» من جهة ،و«النصرة» من جهة أخ��رى،
وكلهم أغراب قتلة.
الك ّل يعمل على قضم ما يمكن قضمه من األرض
شماالً ،بالدعم التركي بك ّل أشكاله .والمحاوالت
جنوبا ً بدعم أردن���ي .والجميع موجه م��ن غرف
العمليات الصهيونية .لكنها جوالت خاسرة ،ولو
ب��دت لبعض الوقت أنها محققة ،فالجيش كفيل
بالنصر.
التخطيط الصهيوني مع الدعم األميركي ،الذي
لم يتخ ّل عنه أوباما عند التخ ّوف من توقيع الملف
اإليراني ،لن يدع المتغيّرات اإلقليمية تؤثر بأيّ
حال من األح��وال على األمن «اإلسرائيلي» ،فال ب ّد
من تهجير جديد للفلسطينيين من دول المنطقة.
بالذات في سورية ،حيث تعتبر أنّ أه�� ّم ما يؤثر
عليها وجودهم فيها وتلحق لبنان بذات المشهد.
الفشل يواجه السعودية وحلفها في اليمن ،رغم
تدميرها الكثير من البنى التحتية وإعالن عسيرها
أنها حققت أهدافها ...إنْ كان ذلك فلتعلن عن هذه
األه��داف المفقودة قبل عاصفتها ،الهدف الوحيد
ال��ذي حققته هو قتل األبرياء المدنيين فشابهت
«إسرائيل».
مصر التي دخلت حلفها ولديها من المشاكل ما
لديها ،ترى ستنتظر كثيرا ً لتنقلب السعودية عليها.
وه��ل ستفي بوعدها ال��م��ادي ،أم ستحنث به كما
فعلت مع لبنان؟ رغم فارق المع ّزة ،وهل سترحمها
من الهدايا الداعشية؟ سؤال برسم قادمات األيام؟
ما أسهل أن تتخلى السعودية عن حلفائها ،هل
أطفأت شعلة ال��ه��ادي وه��ي تضيء شعلة سالم
البيض بدعوته إليها ...التلميذ يتعلم من أستاذه،
أميركا تتخلى بطرائق أخرى ع ّمن تس ّميهم حلفاءها،

وهم في الحقيقة أدواتها .حدث ويحدث وسنرى.
الحليف الوحيد الذي لن تتخلى عنه أميركا هو
الكيان الصهيوني ،فكالهما ربيب اآلخ��ر ،ويبقى
المستعمر التاريخي القديم ،البريطاني والفرنسي،
كنافخ الكير ينتظر استعار النار أكثر ،ستطالهم
هذه النار بلهيبها ،ألنّ «القاعدة» تعلن وضعهم
على أجندتها.
الفشل تناله تركيا رغم ك ّل الثقل الذي توجهه
ض�� ّد سورية .في حلم عثماني حاقد ألنّ سورية
أكثر من احتضن ضحاياهم من األرم��ن .وهم في
حقدهم الموروث يرفضون حتى االعتراف بمجازر
جدّهم السفاح ،بل يعيدون ك ّرته على يد «داعش»
في سورية والعراق ،وهم واهمون إنْ ظنوا أنهم في
مأمن منهم ،فالعقرب في النهاية يلدغ ذاته.
الفشل بدأ يتس ّرب في الجسد التركي؛ بازدياد
النقمة على أردوغ����ان ،وس��ي��واج��ه م��ع مهندس
سياسته داوود أوغ��ل��و أب��ش��ع مصير ،ف��ي دول��ة
علمانية ترفض األخونة ،خاصة واقتصادها يهتز
وإنْ ببطئ .وهو الورقة التي يلعب بها أردوغ��ان
انتخابياً.
الفشل في سورية هو نهاية المؤامرة عليها ،رغم
ما يحدث على األرض ،فالغلبة في النهاية للحق،
وإنْ كان للباطل جولة؛ فللحق مع الجيش العربي
السوري والمقاومة الوطنية جوالت وللباطل زولة،
خاصة عندما يت ّم االتفاق بين المعارضة والدولة.
كما فشلت أميركا في تحقيق أيّ اع��ت��داء على
سورية ،فإنّ الفشل سيكون سخ ّياً ،ليوزع أوراقه
على ك ّل من يستهدف المنطقة محاوال ً تفتيتها ،إنْ
كان م ّمن في داخلها السعودية ومن يحالفها ،أو
المتآمرين من خارجها ،جميعهم سيقعون في ش ّر
أعمالهم ،حتى لو كانت بوارجهم تضرب اليمن ،فمن
ال يمون على األرض فاشل.
ال ب�� ّد ي���درك ال��غ��رب��ي��ون وأم��ي��رك��ا أن��ه��م أه��داف
لـ«القاعدة» و«داع��ش» ،ألنهم في نظرهم كفرة...
والسعودية ال ب�� ّد تفهم أنّ الخالفة المزعومة،
عاصمتها مكة وملحقها المدينة.
أما الكيان الصهيوني الذي ينتظر أكل البيضة
بعد تقشيرها ...هو يدرك أو ال يدرك أنّ صفارها
يتع ّقد في الفم ويخنق البعض ،وال يتمكن أن يدركه
مسعف.

��ي م��ع ب��داي��ات
شكل ال���دور ال��ت��رك ّ
«الخريف العربي» في العام 2010
ع��ام�لاً ح��اس��م��ا ً ف��ي رس���م ال��م�لام��ح
المأزومة لمنطقة «الشرق األوس��ط»
برمته ،فالمشروع اإلخواني التركي
لم يعد خافيا ً على أح��د ،انطالقا ً من
دع��م حركة النهضة ف��ي تونس إلى
دعم المجلس الوطني االنتقالي بقيادة
مصطفى عبد الجليل في ليبيا حينها،
إلى تبني حركة إخوان مصر ورئيسها
محمد مرسي ،واحتضان تركيا إلخوان
سورية ،وحماس وغيرها من القوى
اإلخوانية في المنطقة.
إل��ى هنا يبدو األم��ر ع��ادي��ا ً بعض
الشيء ،فالنجاحات الداخلية التي
حققها نموذج «اإلس�لام السياسي»
للحكم في تركيا ،قد أغ��رت أردوغ��ان
وحزبه على محاولة نمذجة المنطقة
العربية ،ويصبح من بعدها سهالً
السيطرة على ال���دول ال��ت��ي ُتحكم
باإلسالم السياسي ،مشروع وجدت
فيه إدارة اوباما بداية العام  2010أدا ًة
إلح��داث الفوضى وإلحكام السيطرة
على الدول العربية .هذه الدول فشلت
على م��دى عقود في تحقيق التنمية
المطلوبة على المستوى المجتمعي،
مما فتح الباب على مصراعيه أمام
حركات «اإلس�لام السياسي» لتقدم
نموذجها للحكم.
وبالمنطق نفسه نجد مفكرين عربا ً
«علمانيين» استسلموا لهذه الرؤية في
تجريب حركات «اإلسالم السياسي»،
ولكن م��ع ب��داي��ات االنحسار المبكر
لتجربة األخونة السياسية ألنظمة
الحكم ابتدا ًء من مصر وتونس وصوال ً
إل��ى ليبيا ،نجد أنّ الموقف التركي
ت��ج��اه ه��ذه ال���دول ات��س��م بالعدائية
الشديدة ألنظمة الحكم الجديدة ،وهي
ٍ
حليف
عدائية تتجاوز مج ّرد سقوط
سياسي وه��و أم�� ٌر يحدث ع��ادة بين
الدول والحكومات.
إذا ً المسألة ليست مجرد نموذج
سياسي جديد للمنطقة تحت يافطة
ّ
«اإلس�لام السياسي» ليتجاوزه إلى
حليف ع��ق��ائ��دي ي��ت��ش��اط��رون معه
الفكر والنهج ،هذا الفكر اإلخواني هو
الحاضن االيديولوجي لك ّل التنظيمات
السلفية التكفيرية في المنطقة التي
السياسي
تتب ّنى العنف وسيلة للتغير
ّ
م��ت��ش��اط��رة م��ع تنظيم «ال��ق��اع��دة»

اإلرهابي السلوك العنفي اإلرهابي،
ه���ذا األم���ر س��م��ح الح��ق��ا ً بتحالفاتٍ
بين تنظيم «القاعدة» والتنظيمات
السلفية اإلخوانية في سورية والعراق
ومصر...
الوراثة التركية للسعودية :المتتبّع
لحركة السياسة التركية يجد أنها
تتخذ من األذرع المتطرفة المتحالفة
معها ايديولوجيا ً وسيلة من وسائل
تنفيذ سياستها الخارجية ،انطالقا ً
من سورية والعراق ومصر وليبيا ،بل
جهدت تركيا إلى جمع إرهابيّي العالم
على أراضيها وتمويلهم وتسليحهم
وتحويلهم إل��ى تنظيمات إرهابية
واس��ت��خ��دام��ه��م ح��س��ب المصلحة
العثمانية االردوغ��ان��ي��ة ،في نموذج
يحاكي التجربة السعودية في إنشاء
ودعم تنظيم «القاعدة» واستخدامه
ب��داي��ة ف��ي أفغانستان ض�� ّد االتحاد
السوفياتي السابق ،والحقا ً في زعزعة
استقرار ال��ع��راق بعد العام ،2003
وتقويض استقرار لبنان بعد العام
 ،2005والذي منح المملكة السعودية
قدرة على التفاوض على كامل «الشرق
األوس����ط» خشية وص���ول اإلره���اب
الوهابي السعودي إلى أراضيها ،هذا
النموذج على ما يبدو أغرى أردوغان
بالتح ّول إل��ى ق��وة مهيمنة تخشاها
الدول الفاعلة ،مستفيدا ً من نموذجه
فنصب
االسالموي للحكم في تركيا،
ّ
من نفسه «أم��ي��راً» لكافة التنظيمات
اإلره���اب���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى ام��ت��داد
الجغرافيا اإلقليمية ،م��رس�لاً بذلك
رسائل إلى أوروب��ا وروسيا والصين
بتح ّوله إلى قاعدة عالمية لإلرهاب
يستطيع معها تقويض استقرار الدولة
التي يريدها ،هذا اإلرهاب المد ّرب في
تركيا والمج ّرب في سورية ،أصبح
حقيق ًة قاطع ًة تخشاها الدول وتعمل
على تج ّنبها...

الدولي ألردوغان
االحتواء
ّ

السياسة األردوغانية القت بعض
ال��ن��ج��اح��ات ،ف��ال��خ��وف م��ن اإلره���اب
االردوغ��ان��ي وال��ذي عمل على «أسلمة
التطرف» ف��ي العالم وتحويله إلى
أذرع سياسية قاد بمجموعة من الدول
إلى تقديم امتيازات اقتصادية عالية
لتركيا في محاولة إقناع أردوغان بأنّ
الدور التركي الجديد يرسمه التعاون
االقتصادي ال التهديد اإلرهابي ،وهو
توجه عززته زي��ارة الرئيس الروسي

إلى تركيا العام  ،2014وتعزيز التعاون
االقتصادي بين إي��ران وتركيا العام
 2015رغم ك ّل الخالفات والتصريحات
االستفزازية ألردوغان قبيل الزيارة على
خلفية األزمة اليمنية واالتفاق النووي
بين إيران ومجموعة .1+5
يبقى أن نشير هنا إلى أنّ الصبر
األوروبي على ممارسات أردوغان بدأ
بالنفاذ ،فتعاظم النشاط اإلرهابي
ألردوغ����ان ح��ول ال��ح��دود الشرقية
ألوروبا إلى مستودع ضخم لإلرهاب
«ال��داع��ش��ي ال��ق��اع��دي» ،ومعه جذب
المتعطشين إلى اإلره��اب في القارة
ال��ع��ج��وز ،مما ب��دأ يقلق الحكومات
األوروب��ي��ة ،والتي تجد في تصرفات
أردوغ���ان عبثية مفرطة يجب الح ّد
منها ،وأنّ المشروع األميركي التركي
بدأ يهدّد أمن أوروبا ،فأردوغان تجاوز
الخط األحمر في دعمه لإلرهاب...

تقويم المشهد

أع��ط��ت أوروب����ا إش����ارات واضحة
للعالم أنها قلقة من العبث اإلرهابي
ف��ي «ال��ش��رق األوس����ط» وخصوصا ً
سورية ،فبدأت تتمايز قليالً عن الدور
األميركي في المنطقة فأخذت وفودها
البرلمانية واإلعالمية ت��زور دمشق
لتعزيز التنسيق األمني معها ،هنا بدأ
المشروع اإلرهابي العثماني يخضع
للتقييم الداخلي التركي ،فاالستمرار في
سياسة األذرع اإلرهابية سيضع تركيا
في مواجهة أوروب��ا وروسيا وإي��ران
وال��ص��ي��ن ،وال��ت��ي تخشى م��ن ع��ودة
اإلره��اب إليها بشكل إف��رادي أو منظم
بتوجيه من حكومة أردوغ��ان لتنفيذ
أج��ن��دات في ه��ذه ال��دول التي يشكل
اإلسالم جزءا ً من بنيتها الديموغرافية،
في مقابل حوافز اقتصادية وسياسية
يجري تمريرها إل��ى تركيا م��ن قبل
هذه الدول ،وهو أمر بدأ يعّ قد المشهد
السياسي الداخلي في تركيا ،حتى
داخل قيادات حزب العدالة والتنمية،
إلع���ادة ال��ت��وازن إل��ى ال���دور التركي،
والبحث عن حلول سياسية ألزمات
شاركت تركيا بافتعالها...

عوامل الفشل

م��اذا لو سقطت الدولة في سورية
كما ك��ان يحلم أردوغ���ان مع بدايات
ال��ع��ام  ،2012أم��ا ك��ان تغيّر معها
المشهد اإلقليمي وال��دول��ي برمته؟
وتمدّد المشروع اإلخواني إلى الجزائر

والسودان ودول أخ��رى ،إذاً ...صمود
الدولة السورية وقوة جيشها وتالحم
الجيش والشعب والقائد ،عوامل أدّت
إلى فشل المؤامرة االردوغانية ،طبعا ً
والموقف الروسي الصيني اإليراني
كان عامالً مساعدا ً في صمود الدولة
السورية.

خيارات أردوغان المتاحة

انطالقا ً مما سبق فإنّ أمام حكومة
أردوغان خيارين راهنين ،إما االستمرار
في سياسة األذرع المتطرفة اإلرهابية،
والتي ستضع تركيا في ع��داوة مع
ك�� ّل جيرانها تقريباً ،وتح ّولها إلى
مستنقع يعيش فيه اإلرهاب وينتشر،
مما يهدّد االستقرار الداخلي التركي،
وي��ح�� ّول نظام أردوغ���ان إل��ى مشكلة
أوروب��ي��ة ينبغي التخلص منها ،أو
ينبغي على أردوغ���ان البدء بتفكيك
التنظيمات اإلرهابية وإيقاف تدفقها
إل��ى ميادين ال��ص��راع ،واالمتناع عن
التمويل والتدريب ،مستفيدا ً من الدور
االقتصادي والسياسي الموعود به
في المنطقة ،وفي كال الخيارين يجد
أردوغ��ان نفسه في مأزق ،فإذا ما ق ّرر
االستمرار في دعمه لمشروع اإلرهاب
في المنطقة سيكون مصيره السقوط
السياسي بفعل الموقف األوروب���ي
الذي سيكون حازما ً حال االستمرار،
عبر طلب أوروب����ي بتفعيل ال��ق��رار
 2178-2170تحت الفصل السابع،
أ ّم���ا إذا ق��� ّرر ال��ت��راج��ع ع��ن مشروعه
اإلرهابي سيكون ر ّد الفعل اإلرهابي
تقويض االستقرار الداخلي التركي
كر ّد فعل متوقع على الخذالن التركي
لها وتركها وحيدة في ساحات القتال،
فضالً ع��ن ك��ون المشروع اإلخ��وان��ي
في المنطقة هو عقيدة أردوغانية،
لذلك من غير المتوقع على مستوى
التحليل الشخصي أن يقبل أردوغان
بتفكيك التنظيمات اإلرهابية العاملة
تحت إمرته ،وهو ما سيع ّمق المأزق
االردوغ���ان���ي ال��داخ��ل��ي وال��خ��ارج��ي،
ويضعه في مواجهة تحالف أوروبي
س���وري ع��راق��ي م��ف��ت��رض لمكافحة
اإلره���اب ال��ق��ادم م��ن تركيا ،ستكون
نتيجته المباشرة السقوط االردوغاني
الداخلي المحتوم ...ومهما يكن الخيار
التركي في التعامل مع م��أزق��ه ،من
الثابت القول إنّ سورية انتصرت وإنّ
ثبات جيشها أفشل المؤامرة األميركية
األردوغانية.
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مجازر العثمانيين بحق
ال�شعب ال�سوري لم تتوقف!
} محمد ح .الحاج

كيليكيا الكبرى ،والصغرى جزء ال يتجزأ من أراضي بالد
الشام ،احتلهما العثمانيون منذ بداية القرن السادس عشر
ولم يخرجوا منهما عندما انهارت االمبراطورية ،وقد ساهم
التواطؤ االستعماري في السكوت عن بقاء هذه األجزاء الغالية
تحت السيطرة التركية من خالل تسويات أخذت في االعتبار
ترضية القيادة التركية الجديدة التي غ��دت تابعا ً لسياسة
الغرب االستعمارية .بذلك تحقق جزء أساس من تمزيق هذه
األمة تمهيدا ً لمشاريع الحقة كان أه ّمها تقسيم األمة (اتفاقية
سايكس – بيكو) وسلخ لواء االسكندرون و«منح» فلسطين
لليهود.
س��ك��ان األراض����ي المحتلة ف��ي كيليكيا ال��ش��رق��ي��ة ،وتض ّم
م��ح��اف��ظ��ات دي����ار ب��ك��ر وم���اردي���ن وأورف�����ه وغ����ازي عنتاب،
وكيليكيا الغربية وعاصمتها أضنه ،كما اللواء السليب ،هم
من السوريين بتن ّوع معتقداتهم واثنياتهم ،وعندما ارتكب
االنكشاريون العثمانيون مجازرهم في العام  1915كانوا
يستهدفون سكان سورية الشمالية ،وهم من األرمن والكلدو
آش���ور وال��س��ري��ان ،وال��ك��رد وال��ع��رب ،لكن غالبية الضحايا
كانت م��ن األرم���ن ،يليهم السريان والكلدو آش���ور ،العتقاد
قادة بني عثمان أنهم سبب خسارتهم الحرب أمام الروس.
وهكذا سجل التاريخ أفظع مجزرة إنسانية بحق شعب آمن
على قاعدة العداء للمعتقد ،نرى أنها تفوق ما ُيدعى (المحرقة
اليهودية) مع اختالف األس��ب��اب ،فاليهود ساهموا فعالً في
دعم الحلفاء وتآمروا على نظام هتلر في ألمانيا ما دفعه إلى
االنتقام منهم.
األعوام ما بين  1935وحتى  1939مارس النظام التركي
أش�� ّد أن��واع االضطهاد والتنكيل بسكان ل��واء االسكندرونة
تمهيدا ً لوضع اليد عليه بالتواطؤ مع الحكومتين البريطانية
وال��ف��رن��س��ي��ة ،وال ش��ك أنّ س��ك��ان ال��ل��واء ،وأغلبهم علويون،
تع ّرضوا للحصار والسجن والقتل ثم الطرد والتشريد جنوبا ً
إل��ى مناطق الساحل ال��س��وري ،وق��د أعلنت تركيا ض�� ّم اللواء
ف��ي أي��ار  1939بعد عمليات ت��زوي��ر واس��ع��ة وإق��ام��ة مجلس
تشريعي من األقلية التركية وبعض العمالء ،متجاهلة إرادة
غالبية السكان ،برغم تقارير اللجان الدولية ،ومنها لجنة
كينغ – كراين ،وهذه العمليات هي أيضا ً عدوان سافر وتشكل
مجزرة لحقوق السوريين واألمة السورية.
ت��رك��ي��ا ال��ت��ي ل��م ت��ك��ن ف��ي ي���وم م��ن األي����ام مخلصة لحسن
جوارها ،ال يمكنها أن تكون غير ذلك ،وهي منذ العام 2011
ت��ت��آم��ر ع��ل��ى ال��ش��ع��ب ال��س��وري وت��ف��ت��ح أب��واب��ه��ا م��ش�� ّرع��ة لك ّل
ش��ذاذ اآلف��اق م��ن المرتزقة وب��دالل��ة استخباراتها المرتبطة
بالموساد الصهيوني ،واالستخبارات المركزية ،يت ّم إدخال
ه���ؤالء ال��م��رت��زق��ة إل���ى أراض����ي ال��ش��ام وال���ع���راق ،وإم��داده��م
بالمال والسالح المقدّم من المنظومة الرجعية العربية خدمة
لمشروع يشمل المنطقة بأسرها وليس سورية فقط ،ويمكن
القول إنّ المجازر التي حصلت ،وما زالت تحصل في عموم
األراض��ي العراقية والشامية إنما تقوم بها عصابات جرى
إع��داده��ا ودعمها م��ن قبل الحكومة التركية بشكل أساس،
ودعم وتمويل حكومات استعمارية ورجعية عربية أخرى.

يهود الداخل واالنتماء للدونما

تناقلت وك��االت األنباء المختلفة خبر إرس��ال بعض أركان
المعارضات الخارجية برقية تهنئة إلى قادة الكيان الصهيوني
بمناسبة ما أسموه (االستقالل) معربين عن تمنياتهم بأن
يكون العام المقبل موعدا ً لفتح سفارة للكيان الصهيوني في
دمشق!...
وبعد ،كيف لهؤالء أن يقولوا إنهم يمثلون الشعب السوري،
وه���ذا الشعب يعلم أنّ م��ن أه���داف ق��ي��ام ال��دول��ة الصهيونية
األساس هو محو اسم سورية عن خريطة العالم وإلغاء وجود
هذا الشعب...؟ هل نكتشف متأخرين أنّ ق��ادة المعارضات
القابعين في بعض عواصم العالم ،ومنها العاصمة التركية،
هم من أصول يهودية ،كما هم يهود الدونما الذين انتشروا
عبر أرب��ع��ة ق��رون م��ن االستعمار العثماني ف��ي ط��ول البالد
العربية وع��رض��ه��ا ،ومنها ال��ع��راق وال��ش��ام ،كما ال��ث��اب��ت أنّ
منهم قادة السعودية !...مبروك يا معارضات الخارج شرف
االنتماء الجديد ،وقلة الشرف في خيانة األمة والوطن ،ونقول
لكم :خسئتم لن يرتفع للعدو علم في سماء دمشق.

الحزم والعزم وخيبة األمل
والعقاب المنتظر...

هل حقا ً حققت عاصفة الحزم أهدافها كما ا ّدع��ى الناطق
الرسمي باسمها؟ نعتقد ذلك طالما كان في صلب األهداف
تدمير مق ّومات الدولة اليمنية وتهديم بنيتها التحتية وإعادتها
عدة عقود إلى الخلف ،ودفعها إلى التس ّول إلعادة إعمار بعض
ما تهدّم.
نعم حققت العاصفة أهدافها ،وعهدنا بالعواصف الكثير من
الدمار والخراب ،سواء كانت عواصف الطبيعة أو عواصف
العدوان البشري ،وربما تكون العواصف من صناعة البشر
أش�� ّد قسوة وأكثر ه��والً النعدام المشاعر اإلنسانية وفقدان
الرحمة في حين تأتي العواصف الطبيعية قصيرة تشوبها
الرحمة اإللهية ،ويتضامن البشر إلزال���ة آث��اره��ا ومساعدة
المنكوبين.
ع��اص��ف��ة ال��ح��زم ل��م ت��ح��ق��ق ن��ص��ر «ال��ش��رع��ي��ة» وال هامش
الحرية ،ولم يعد هادي من البرية ،وهي مثلها كمثل «عناقيد
ال��غ��ض��ب» ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ،ن��ف��س األدوات ،ون��ف��س األس��ل��وب،
وق���د ان��ج��ل��ت الحقيقة ع��ن م��ش��ارك��ة أه���ل ع��اص��ف��ة العناقيد!
وه��م ساهموا بخبرتهم وطائراتهم بـ«عاصفة الحزم» ونال
السعوديون ش��رف المرافقة والتأييد الصهيوني من أبناء
عمومتهم ،وما كانت العاصفة أساسا ً إال لخدمتهم ،أما سبب
ذل��ك فهو قطع الطريق على اليمنيين حتى ال يلتحقوا بركب
الدول الداعمة للمقاومة أو رفد المقاومة ذاتها كما فعلوا في
بداياتها ،المشروع الصهيو – أميركي ال يحتمل اتساع دائرة
المقاومة خصوصا ً أنّ بواكيرها ألحقت الهزيمة مبدئيا ً بالعدو
في تجربتين متتاليتين ،وقد تكون نهايته إذا ما نضج مشروع
المقاومة واستكمل أطره ،وهو سيكون كذلك مهما فعل يهود
الدونما أو أب��ن��اء عمومتهم ،م��ن ال��خ��زرج أو بني النضير أو
أمثالهم ،وه��م أثبتوا أنهم األش�� ّد ع��داء وح��ق��دا ً على المنطقة
وشعوبها ،المنطقة التي احتضنتهم وحافظت على وجودهم
وقامت بحمايتهم زمن الدولة العربية في األندلس ،ألنّ في
ص��ل��ب تربيتهم ن��ك��ران ال��ج��م��ي��ل ،ي��م��ارس��ون ال��م��ج��ازر بحق
المنطقة وسكانها متناسين أنّ هؤالء ال يد لهم في المحرقة
المزعومة ،لكنها الذريعة.
أي أم��ل...؟ األمل
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األ
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اليوم
يتحدث السعوديون
ّ
ب��أن ينسى الشعب اليمني فعلتهم! مستحيل .أن ال يتحدث
اليمنيون عن الثأر ،أيضا ً مستحيل ...القتل الذي طال األبرياء،
والخراب الذي لحق بالحجر والشجر ،والحرائق التي طالت
ك ّل شيء ،كيف ينساها اليمنيون وقد عاشوها لحظة بلحظة،
وع��ل��ى م��دى أك��ث��ر م��ن شهر وم��ا زال���وا يعيشونها رغ��م بالغ
الناطق عن انتهائها !...هل أصبحت قرارات آل سعود برأسين
أم ب��رؤوس متعددة ،وه��ذا إنْ د ّل على ش��يء فإنما ي��د ّل على
خيبتهم واقتراب نهايتهم ،أما األمل الوحيد المتبقي لهم فهو
وجود ملجأ يحميهم من مالحقة أصحاب الحق من اليمنيين
الذين اكتووا بنيران أسلحة آل سعود ،هذه األسلحة التي لم
توجه إلى العدو الحقيقي أبداً!...

