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ا�ستراتيجية منظومة الممانعة
ال تنتج انت�صار ًا �أو ت�سويات
} حميدي العبدالله
على الرغم مما حققته استراتيجية دول الممانعة على امتداد المنطقة
والعالم من تقدم ،إال أنها ال تزال في إطارها الدفاعي .في سورية تركز
هذه االستراتيجية على الصمود في مواجهة الحرب المعلنة عليها،
وبعد مرور أربع سنوات ونصف السنة ال يزال هذا الصمود مع تقدّم
في بعض المناطق الحيوية هو السمة الغالبة على المشهد العام في
سورية .في لبنان ت ّم إبعاد خطر اإلره��اب واإلرهابيين عن الحدود
اللبنانية ،وتوقفت الهجمات اإلرهابية في عمق مناطق المقاومة .في
العراق حقق الحشد الشعبي تقدّما ً في أكثر من محافظة على حساب
تنظيم داع��ش .وف��ي اليمن سيطرت اللجان الشعبية بالتعاون مع
الجيش اليمني على أكثر من  90في المئة من األرض اليمنية ،وانتقلت
الحرب إل��ى المنطقة الحدودية مع السعودية ،وتحديدا ً في مناطق
عسير ونجران وجيزان .وخسرت السعودية نظام حكم يمني موال
لها يتر ّبع على عرشه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي .وفي
أوكرانيا تمكنت روسيا من استعادة جزيرة القرم بما تمثله من أهمية
جيواستراتيجية ،إضاف ًة إلى سيطرة حلفائها على المقاطعات الشرقية
من أوكرانيا.
على الرغم من ه��ذا التقدّم الحاصل على ك� ّل الجبهات ،واألرجح
بسبب ذلك ،ال تزال استراتيجية منظومة الممانعة استراتيجية دفاعية،
ت��راه��ن على الصمود ف��ي ح��رب االس�ت�ن��زاف ف��ي مواجهة التحالف
المعادي ،وصوالً إلى تسويات تطبع العالقات بين معسكر الممانعة
وبين المعسكر المناهض لها.
لكن ال يبدو أنّ المكاسب المحققة على جميع جبهات المواجهة
كافية لتحقيق انتصار ناجز ،أو على األق � ّل ال��وص��ول إل��ى تسويات
تحافظ على اإلنجازات المحققة وتكريسها كأمر واقع معترف به ،وال
يزال المعسكر المعادي يواصل حرب االستنزاف ،أوالً لتغيير توازن
القوى ،واستعادة ما خسره في بعض الجبهات ،وثانيا ً للوصول إلى
تسويات تحقق له ما عجز عن تحقيقه في المواجهة الميدانية.
إذا استم ّرت استراتيجية منظومة الممانعة في إطارها الدفاعي
الحالي ،فإنّ حرب االستنزاف ض ّد سورية واليمن والعراق ،والعقوبات
ض ّد روسيا ،من شأنها أن تشكل عبئا ً ثقيالً ،وتجعل عامل الوقت في
مصلحة المعسكر المعادي ،فهذه االستراتيجية الدفاعية عاجزة عن
خلق أمر واقع يقود إلى انتصار حاسم في ساحات المعارك الملتهبة،
كما أنها عاجزة عن توفير شروط تسوية تحفظ المكاسب التي تحققت
ميدانياً ،وتقطع الطريق على تسويات تتجاهل حجم التضحيات التي
قدّمتها الشعوب في بلدان المواجهة المحتدمة.
ه��ذا يعني أن��ه من دون االنتقال من ال��دف��اع إل��ى الهجوم ،وزيادة
مستوى التنسيق ،وتبادل الدعم ،فإنه ال يمكن الرهان على تغيير
المشهد الميداني القائم اآلن ،وبالتالي ال��وص��ول إل��ى تسويات أو
تحقيق االنتصار.

جعجعة كارتر في طاحون
تفاهم بوتين �أوباما
} سعد الله الخليل
معايير صارمة وبرامج عالية المستوى وخبراء ومد ّربون بكفاءات مشهود لها
وضعتها واشنطن تحت تصرف من تطلق عليهم تسمية «المعارضة السورية
المعتدلة» الختيار مقاتلين لمواجهة تنظيم «داعش» والجيش السوري في آن
معاً ،وإلحداث انقالب في الموازين وفق الرؤية األميركية لألزمة السورية تضمن
للشعب السوري الحرية والرخاء والسالم وتنتقل بسورية من عهود الظلمات
إلى زمان النور ومن االستبداد إلى الديمقراطية وربما إلى ما ورائيات الدولة
الحديثة .ولحسن إخراج الفيلم الهوليودي جهّزت واشنطن مواقع التصنيع
في تركيا واألردن ،وأطلقت حفالت افتتاح المعسكرات والبرامج ،وبعد شهرين
من الجهد يعلن المخرج المنفذ للعمل وزير دفاع واشنطن آشتون كارتر تخريج
الدفعة األولى من جحافل المعارضة السورية والبالغ عددها  60مقاتالً بالتمام
والكمال الجاهزين لخوض غمار معركة أق ّل ما يمكن أن يُقال عنها أنها طاحونة
بشر وحجر ...ولع ّل كارتر الذي حاول سوق مب ّررات تعثر مشروع بالده والتذ ّرع
بالشروط والمعايير األميركية القاسية الجتياز اختبارات البورد األميركي لنيل
صفة «مقاتل معتدل» يثبت رؤية رئيسه قبل أشهر حين وصف تلك المعارضة
المعتدلة بالفنتازيا إلدراكه صعوبة إدراجها في سياق الواقع والحاضر في
السياسة والعسكر ،ولو من قبيل الواجهة السياسية لجماعات «داع��ش»
و»النصرة» القادرة على جذب المسلحين بما يفوق قدرة تلك المعارضة آالف
المرات .ولع ّل التقارير الشهرية الصادرة عن مراكز األبحاث تكشف حضور
المقاتلين األجانب الذين ينض ّمون إلى التنظيمات التي يس ّمونها جهادية بأعداد
تتجاوز األلف مقاتل شهرياً.
حمل كالم كارتر بما تض ّمنه من إقرار بصعوبة قلب المعادالت على األرض
السورية رسائل غاية في األهمية ،فما ورد بين سطور كارتر ال يق ّل أهمية عما
قاله بالمباشر ويحمل رسائل إلى الحلفاء قبل الخصوم لضرورة فتح أبواب
سياساتهم وعالقاتهم لرياح التغيّرات اإلقليمية المقبلة في التعاطي مع األزمة
السورية ،فكالم كارتر عن عجز إسقاط األسد في العسكرة والتح ّول للجهد
السياسي ليس إال ترجمة عملية لمبادرة الرئيس الروسي فالديمير بوتين
لتشكيل حلف إقليمي مع سورية ،يض ّم خصومها والتي ال يمكن أن يطلقها من
دون تنسيق مع الجانب األميركي ،خاص ًة أنّ السياسة الروسية تمتاز بالثقل
السياسي والخطوات المتوازنة المدروسة البعيدة عن االستعراض السياسي
الذي يميّز السياسة األميركية ،ومن هنا يصعب إدراج المبادرة الروسية في
إطار إطالق بالونات اختبار أو مادّة للتداول اإلعالمي بعيدا ً عن أرضية صلبة
لتفاهمات نطق بها كارتر بين سطور كشفت في العلن مراعاة واشنطن لحسابات
حلفائها الباحثين عما يمسح عن كاهلهم الشعور بالخسارة في الميدان السوري
بعد سنوات خمس من الرهان العسكري ليتقبّلوا نصيحة بوتين ألوباما بأن
يخرج مسار الرئاسة في سورية عن حرب مواجهة اإلرهاب ويُترك لالنتخابات،
ما يعني أن ال ح ّل في سورية إال مع الرئيس األسد كبوابة لح ّل األزمة السورية،
إقرار يحمل في طياته اللوم للمعارضة السورية وإقرار بفشلها في قلب المعادلة
رغم الدعم األميركي الالمتناهي ،ورسالة مفادها فشلتم في أداء المهمة ،وقفنا
إلى جانبكم سنوات ولم تصنعوا أيّ إنجاز على األرض.
بعد سنوات من الرهان األميركي على دور عسكري إلسقاط سورية سواء
عبر أدواتها أو بالتهديد المباشر تبدأ واشنطن بتهيئة المسرح التفاوضي
بهدوء بالتعاون مع موسكو ولضمان التنفيذ بروية من دون لفت األنظار ،وهو
ما يستدعي إثارة القليل من الجلبة من وزن تصريحات كارتر وربما أوباما في
بعض األحيان.
«توب نيوز»

بوتين ...دقت �ساعة العمل
 يتص ّرف الرئيس بوتين كمنتصر أخالقيا ً في حروب العالم فقد نجحتروسيا بثبيت مركزها الدولي دون ان تساوم على المبادئ.
 روسيا دولة االستقالل الوطني في وجه مشاريع الهيمنة وانتهاك سيادةالدول وحارس القانون الدولي وعراب الحلول السياسية.
 وفق هذه القيم تحالفت روسيا مع دول «بريكس» ووقفت مع سوريةوإيران.
 معادلة روسيا عدم التو ّرط في الحروب ومنع أميركا من خوض المزيد منالحروب ،ودعم الحلفاء من دون التدخل في قرارهم المستق ّل.
 صمدت إيران ودافعت عن حقوقها كدولة مستقلة بدخول النادي النوويضمن معايير القانون الدولي.
 قاتلت سورية وثبتت عند خطوط االستقالل بقوة وصار اإلرهاب الذياستعمل إلسقاطها مشكلة العالم كله.
 هيأت روسيا منصة التفاهم النووي اإليراني. خطة بوتين في سورية بتسوية دولية إقليمية عنوانها الحرب على اإلرهابوح ّل سياسي يحترم السيادة ويحدّد مستقبل الحكم عبر صناديق االقتراع.
 بوتين يش ّمر عن زنوده فقد دقت ساعة العمل ويتابع لحظة بلحظة ترتيبالمشهد الدولي واإلقليمي وباألمس قال ألوباما كفى ترفا ً فاألسد عنوان الح ّل في
سورية كما تعلم وأعلم...
التعليق السياسي
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رغم ثرثرة تركيا والأردن عن التدخل في �سورية
�أميركا تطلب التريث ...لن تدخلوها �آمنين
عطلة عيد االستقالل األميركي ،في الرابع من تموز ،ألقت ظاللها على حجم
ونوعية اإلسهامات والدراسات المعتادة.
تجديد تركيا «العدالة والتنمية» تهديدها بالتدخل العسكري في الشمال السوري
شكل أحد أبرز القضايا ذات االهتمام ،والتي ستناولها قسم التحليل بالتزامن مع
إطالق األردن نيته إنشاء منطقة آمنة موازية داخل األراضي السورية المحاذية له.
التحكم بمفاصل قرار التدخل من عدمه يقبع في البيت األبيض ،ليس إال ،والذي
أحجم عن التجاوب مع الرغبة التركية األردنية المشتركة ،منبّها الطرفين «للمخاطر
اللوجستية الكبيرة» المترتبة على خطوة بهذا الحجم ،أقلها استدامة توفير الحماية
الجوية ميدانياً .سيستعرض التحليل أيضا ً تباين األهداف األميركية والتركية ،رغم
توفير الجانب األميركي ضمانات بعدم تأييده إنشاء كيان كردي مستق ّل ،هاجس
تركيا الدائم.

مواجهة «داعش»

بتفحص أسباب ما يس ّميه فشل
يستم ّر مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ّ
االستراتيجية األميركية في تقويض تقدّم «داعش» .وقال إنّ «الحملة التي تقودها
الواليات المتحدة تعتمد على األسلحة العسكرية ،مما يحفزها على نفاد صبرها
أي�ض�اَ ...الحفاظ على نمط معيّن من التقدّم في الحملة العسكرية أم��ر صعب».
واسترشد المركز بتصريحات وزير الخارجية األسبق هنري كيسنجر ،للداللة
على تعثر الحمالت العسكرية ،إذ قال« :رأيت نشوب أربعة حروب بدأت بقدر كبير
من الحماس والدعم الشعبي ،وكلها لم نكن ندري كيفية نضع حدا لنهايتها ،بل في
ثالثة منها انسحبنا من جانب واح��د» .وح��ذر المركز من استمرار االعتماد على

بروفة التدخل أعدّت منذ زمن

تسارعت تصريحات القادة والمسؤولين األتراك باللجوء
الى الخيار العسكري في سورية ،خاصة عقب زيارة رجب
اردوغ���ان لطهران في شهر نيسان من العام ال��ج��اري ،بل
التمادي في التصريح بجاهزيتها للتدخل في اليمن أيضاً.
و ُكشف النقاب حينها عن تلقي أنقرة رسالة قوية من واشنطن
«تمنعها من القيام بعمل عسكري في سورية لمؤازرة قوى
المعارضة» .فهل تخلت الواليات المتحدة حقيقة عن هدفها
المعلن باإلطاحة بالنظام السوري ،وكيف يمكن قراءة تزامن
التصريحات وتصعيد االشتباكات العسكرية لك ّل من تركيا
واألردن – فكي كماشة ض ّد السيادة السورية.
في بُعد التوقيت ،يتداول أميركيا ً ان��ه «يسلط الضوء
على محاولة إرس��ال رسالة قوية لواشنطن» من الطرفين
«مفادها انّ الوقت قد حان للتدخل عسكريا ً في سورية ...ومن
الصعوبة بمكان التكهّن انْ كان الحديث حول إنشاء مناطق
عازلة سؤدّي هذه المرة الى نتيجة ملموسة».
رسمياً ،عارضت واشنطن إقامة مناطق آمنة ،وأوضحت
عبر الناطق الرسمي للخارجية األميركية انّ بالده «ال تجد
مب ّررا ً كافيا لمثل تلك الخطوة ...وتواجه تحديات لوجستية
خطيرة» تحول دون إنشاء مناطق آمنة في سورية ،مستدركا ً
ان��ه ال تتوفر ألميركا «أدل��ة ثابتة» للتحركات العسكرية
المقصودة .كما جرى تفسير تزامن «رسالتي األردن وتركيا»
ب��أنّ البلدين ربما يعبّران عن نفاد صبرهما من سياسة
واشنطن التي لم تتبنّ المخاوف التركية من تفاقم األوضاع
األمنية بالقرب من حدودها المشتركة مع سورية.
بعبارة أخرى شديدة الوضوح فإنّ أميركا تعتبر «المنطقة
اآلمنة» ثمرة مصلحة دولية تق ّررها واشنطن ،وليس نتيجة
لمخاوف أمنية اقليمية .ن��زع واشنطن الغطاء السياسي
عن تركيا ،في هذا الظرف الدقيق ،دفع أردوغان وحزبه إلى
التصريح بأنّ تركيا لن تدخل سورية وحدها ،على الرغم من
الحركة النشطة للسياسة التركية حشد تأييد الدول االقليمية،
ال سيما الخليجية ،في اآلونة االخيرة تمهيدا ً للتدخل .وربما
اعتبر اردوغان انّ حليفه السعودي تو ّرط أكثر من الالزم في
العدوان على اليمن ويخشى تكرار التجربة الحية.
ونقلت أسبوعية «نيوزويك» ،في نشرتها االلكترونية «ذي
ديلي بيست» عن مسؤول سابق في وزارة المالية األميركية
قوله نهاية شهر أيار الماضي انّ «تركيا في مأزق اآلن ،إذ
خلقت وحشا ً (داع��ش) وال تحسن التصرف معه» .يشار
في هذا الصدد الى توجيه صحيفة «اندبندنت» البريطانية
أصابع االتهام لتركيا «وتواطؤها مع داع��ش» ،عقب عملية
إفراج األخير عن  49ديبلوماسيا ً تركيا ً كانوا معتقلين لديه
«دون ايّ مقابل».

أردوغان والنزول سريعا ً عن الشجرة

امام اعتراض أميركا ،من ناحية ،واإلنجازات العسكرية
الميدانية للجيش العربي السوري في شمال البالد وجنوبها
على الحدود مع االردن ،سبقتها تهديدات إيرانية ونصائح
روسية أيضاً ،اضطرت أنقرة الى إعالن التراجع ،بعد صراخ

«العقيدة العسكرية التقليدية لمواجهة الدولة اإلسالمية التي لن تحرز أي تقدم».
معهد كارنيغي سعى للبحث في جملة خيارات باستطاعة الواليات المتحدة
تطبيقها ض ّد «داعش» ،تشمل «استغالل مواطن ضعفها ...لتقويضها من الداخل؛
واالشتباك مع قوات «داع��ش» دون حصرها في غارات جوية فقط» .وأضاف إنّ
تنسق مع
األمر يتطلب «عمليات قتال برية تنفذها المجموعات العسكرية والتي ّ
التحالف الدولي في سورية والعراق ...وتعزيز القدرات العملياتية ونمط الحكم
في الجبهة الجنوبية للجيش الحر» .واستدرك بالقول انه «يتعيّن على الدول الغربية
وحلفائها إجراء مفاوضات حول تسوية سياسية في سورية نظرا ً ألنّ هدف اقتالع
داعش لن يتحقق بدون ذلك».
مؤسسة هاريتاج استرشدت بالتاريخ اإلنساني في الشرق االوسط للتع ّرف
على ماهية «الجهادية» ،ال سيما أن «الديمقراطيات الحديثة تواجه نموذج األلفية
(للجهاد) ...ال��ذي يضرب بعرض الحائط كافة الحريات الفردية» .واوض��ح انّ
النزعة الجهادية في العصر الراهن ال تحفزها عوامل الفقر او تضاؤل الفرص ،بل
رؤيا جماعية طوباوية من شأنها إبادة الغرب».
ال� �ح ��رك ��ة ال �س �ل �ف �ي��ة ك ��ان ��ت م� �ح ��ور اه� �ت� �م ��ام م �ع �ه��د واش� �ن� �ط ��ن ل���دراس���ات
ال��ش��رق األدن� � ��ى ،م �ع �ت �ب��را ً «ال �م �ج �م��وع��ات ال�س�ل�ف�ي��ة ال �ت��ي ال ت�ل�ج��أ إل ��ى العنف
في مصر هي امتداد لداعش» ،وكذلك األمر للحركة السلفية في األردن «التي جهدت
لتمييز نفسها عن الحركات الجهادية األخ��رى وتعزيز مفهوم السلفية كعنصر
ضارب الجذور في المجتمع والتاريخ االردني».
حذر معهد الدراسات الحربية من تداعيات فشل االستراتيجية األميركية التي
«تركز على عنصر أوحد ألهداف العمليات األميركية لمحاربة االرهاب ...مرتكبة

النفير وتهديد الجوار بالويل والثبور وعظائم األم��ور .وال
يجوز التقليل من عامل تغيّر الخريطة السياسية الداخلية في
تركيا عقب االنتخابات البرلمانية األخيرة لتعزز مواقع القادة
العسكريين األت��راك والقوى واألح��زاب األخ��رى المعارضة
للتدخل.
رئيس ال��وزراء التركي أحمد داوود أوغلو أج��رى مقابلة
لمحطة تلفزة تركية ،خالل إع��داد التقرير ،أوضح فيها انه
«وفقا ً للوضع الراهن فإنّ التدخل العسكري أحادي الجانب
ليس مطروحاً ...لن ننج ّر أبدا ً الى مغامرة ،فليطمئن شعبنا».
في المحصلة ،وجدت تركيا «العدالة والتنمية» نفسها
امام معضلة قلقها من تنامي إنجازات القوات الكردية ض ّد
«داع��ش» ،وتخ ّوفها من مطالبتهم اقتطاع جزء من أراضيها
لدولتهم؛ وأولوية واشنطن المعلنة في «محاربة داعش»
وما يتطلبه من تأييد القوات الكردية المختلفة – في المرحلة
الراهنة .وس��ارع أردوغ��ان إلرس��ال قوة عسكرية مؤلفة من
نحو  18.000جندي بكامل عتادهم وأسلحتهم الى المناطق
الجنوبية بمحاذاة القوات الكردية متوعّ دا ً بأنّ بالده «لن
تسمح مطلقا ً بإنشاء دولة (كردية) في سورية ...سنمضي في
قتالنا مهما كانت جسامة األكالف» ،والحيلولة دون تواصل
جغرافي مباشر بين المناطق الكردية في الشمال السوري.
أردوغان وجد نفسه أمام قضية شائكة لم يستطع التغلب
عليها ،خسارته لألغلبية البرلمانية وفشله في تشكيل حكومة
جديدة بعد االنتخابات ،مما سيحرمه أيضا ً من تأييد وإجماع
داخلي لمخططاته خارج الحدود ،ال سيما أنّ معارضة بعض
قادة الجيش التركي للتدخل في سورية خرجت الى العلن.
خصم تركيا التاريخي ،حزب العمال الكردستاني ،لم يخف
لهجة تهديده لحكومة أردوغان محذرا ً في حال إقدامه على
التدخل عسكريا ً في المناطق الكردية ،تحت ايّ ذريعة ،فإنّ
حزبه «سيح ّول كامل األراض��ي التركية الى ساحة حرب».
تهديدات الحزب ،ال��ذي يقبع رئيسه عبد الله أوج�لان في
جسدها بشنّ هجوم
معتقالت تركيا ،تؤخذ على محمل الجدّّ ،
على قاعدة (داغليكا) العسكرية مطلع األسبوع الماضي
مستخدما ً قذائف الهاون واألسلحة الرشاشة ،وانخراط
سالح الجو التركي بقصف مواقع يعتقد انّ مقاتلي الحزب
يتحصنون داخلها.
ّ

تركيا واالردن عالقة التبعية ألميركا

بروز تركيا كالعب إقليمي حديث النشأة ،وجاء بالتزامن
مع احتالل العراق ،وهي التي كانت تتطلع غربا ً تقدّم التنازل
تلو اآلخ��ر دون بلوغها هدف االنضمام الى أوروب��ا .أميركا
ّ
وسخرت تركيا للعب دور قيادي أكبر وأشمل
التقطت اللحظة
في استراتيجيتها إلعادة تقسيم النفوذ في منطقة «الشرق
االوسط» ،بالتزامن مع تراجع دور الكيانات األوروبية ،منفردة
ومجتمعة ،في الحسابات األميركية .واشنطن شجعت بروز
وازده��ار فلسفة «اإلس�لام المعتدل» المتصالح مع الكيان
الصهيوني على حساب النظام العلماني السابق في تركيا،
وهي تبتعد عن أوروبا باتجاه الشرق بدعم وتأييد أميركي
واضح في أغلب األحيان.
المعطيات المتوفرة لطبيعة المصالح المتبادلة بين

مغامرة لتجاهل التهديد الكامن لقيادات فاعلة للمجموعات الرديفة للقاعدة» .وحث
صناع القرار على «إعادة النظر باستراتيجيتها ض ّد القاعدة واألخذ بعين االعتبار
الحقائق الراهنة واإلق��رار بالتوجهات داخ��ل المجموعة والتي قد تستوجب من
الواليات المتحدة انتهاج سياسة أكثر شمولية».

السلطة الفلسطينية

واكب معهد واشنطن التح ّوالت الداخلية في تشكيلة حكومة السلطة الفلسطينية
معتبرا ً أنها تنوء تحت وطأة صيغة «الحكومة الوطنية» ،أو إقصاء حركة حماس،
وتركز أنظارها على الضفة الغربية .وأع��رب عن اعتقاده ب��أنّ تصريحات رئيس
السلطة محمود عباس« ،ربما انه لم يقصد تركيبة حكومية تضم وزراء من حماس...
بل أوردت التقارير انه استثنى ذلك الخيار في مشاوراته األخيرة مع وزير الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس» .ومن المرجح ،في نظر المعهد ،ان يزكي «محمود عباس
صيغة إجماع وطني عمادها التكنوقراط ...والتي بالرغم من عدم ارتياح واشنطن
لها اال انها ستكون مقبولة دولياً».

ايران

المفاوضات النووية كانت محط اهتمام معهد المشروع األميركي من زاوية
«تص ّور إي��ران ل��دور السعودية ...اذ لديها قلق من تشدّد الملك سلمان والقيادة
السعودية بتأييد أميركي؛» إلبقاء ضغوطها على الدور االقليمي إليران .وأوضح
أنّ التوصل إلى اتفاق نووي من شأنه «تأجيج الحروب اإلقليمية بالوكالة – من
سورية مرورا ً باليمن الى ما هو أبعد».

الدولتين تشير بوضوح الى معارضة أميركية نشوء دولة
مستقلة لألكراد ،تلبية لهواجس تركية قديمة ،وعدم السماح
لألكراد بتخطي الحواجز الموضوعة والخروج عن السيطرة.
االزده��ار االقتصادي لتركيا بلغ مرحلة متقدّمة منذ احتالل
ال��ع��راق ،وأنعش أحالمها لمنافسة أوروب���ا على األس��واق
اإلقليمية ،والخليجية تحديداً ،ولم يكن األمر بعيدا ًعن المرسوم
وتوجهها للمراهنة على
أميركيا للمنطقة ،سياسيا ً واقتصادياً،
ّ
جماعات «اإلخوان المسلمين» تحت سيطرة انقرة ظاهرياً.
وانطلقت م��ح��اوالت استغالل م��دروس��ة لالحتجاجات
الشعبية لإلطاحة بالنظم وال��دول المعترضة على النفوذ
األميركي ،وحتى المؤيدة له كما في تونس ،وب��رز عنصر
«اإلسالم السياسي» كعامل مفصلي يع ّول عليه في «الثورات
الملونة» ،رغ��م إدراك أميركا والقوى األخ��رى بعدم أهلية
التنظيم المتديّن تبوؤ مفاصل الحكم كي تبقي المفاتيح
وتنفست الصعداء
األساسية اإلقليمية ضمن سيطرتها التامة.
ّ
الصطفاف نظام اإلخوان في مصر ض ّد سورية وابتعاده عن
ايران ،وت ّمت تغطيته بعباءة دعم تركية أيضاً.
جدير بالمالحظة انّ الواليات المتحدة رفضت تصنيف
اإلخوان جماعة إرهابية حتى بعد انكشاف العالقة الوثيقة
التي تربطهم بالتنظيمات المتشدّدة واإلرهابية ،القاعدة
وأخواتها.
انشئ االردن كمنطقة عازلة بين «إسرائيل» والعمق العربي
في الهالل الخصيب ،سورية والعراق ،وأسندت له وظائف
متعددة للوقوف في وجه الم ّد القومي وحماية أمن «اسرائيل»،
ومهام فرعية أخرى تتعلق بخدمة المصالح األميركية في
المنطقة :االنضمام إلى تحالف واشنطن ض ّد «داعش».
تدخل النظام األردني في المأساة السورية يعود الى أزمنة
غابرة منذ تشكيل األحالف االقليمية الغربية للوقوف في وجه
المد الوطني والقومي ،وتجدّده تحت عباءة االستراتيجية
األميركية والغربية إلسقاط الدولة والنظام في سورية بشكل
مباشر منذ بدء عام .2011
سخر األردن أراضيه وأجوائه في خدمة المشروع الغربي
لتفتيت الدولة السورية ،ولم يعد ينفي دور غرفة العمليات
المشتركة «الموك» على أراضيه إلدارة معارك التنظيمات
المسلحة ض ّد سورية والتي تض ّم قيادات عسكرية رفيعة من
الواليات المتحدة والسعودية و»إسرائيل» .الدعم األميركي
أراض سورية
والمالي السعودي حفزه إلعداد نفسه وراثة
ٍ
يض ّمها إلى كيانه عبر هجوم متزامن من أراضيه نحو الجنوب
السوري وتهديد تركي في الشمال لمشاغلة الجيش العربي
السوري.
قرار التدخل والعبث باستقرار سورية لم يكن يوما ً رهن
حسابات فردية لك ّل من تركيا واألردن ،ودول الخليج المم ّولة
والداعمة ،بل القرار بيد أميركا وك ّل له دور خاص به .التطورات
العالمية في الفترة األخيرة ،من أوكرانيا إلى أوروبا وأزمتها
االقتصادية والعدوان السعودي المتعثر ض ّد اليمن ،فضالً
عن فشل أدوات العدوان في المعارضة السورية ،شكلت عامالً
ضاغطا ً على صاحب القرار للتريث في المرحلة الحالية دون
التخلي عن هدف التدخل واإلطاحة بالنظام السوري.
يجدر التنبيه الى التح ّوالت الميدانية التي ط��رأت على

العقيدة العسكرية األميركية ،بعد فشل حروبها المكلفة في
افغانستان والعراق ،وانخراط قواتها المسلحة بشكل مباشر،
تعدّلت العقيدة العسكرية في عهد الرئيس أوباما الستمرار
القتال ولكن بأدوات تنفيذ محلية ،والتي ستتح ّمل مسؤولية
الهزيمة وحدها أمام العالم ،كما هو حاصل للمملكة السعودية
الغارقة في أوحال اليمن وتلكؤ القرار األميركي بتوفير الغطاء
يفسر الى ح ّد بعيد تراجع االنخراط
السياسي النسحابها .وهذا ّ
العسكري األميركي المباشر في سورية ،على الرغم من إصرار
أنصار الحرب وممثليه في الكونغرس بأهمية إرسال قوات
مسلحة أميركية للقتال في ك ّل من سورية والعراق.
التدخل األميركي في المنطقة يت ّم عبر وحدات من القوات
العسكرية الخاصة ،لمهام محدّدة ،وتأييد انخراط مرتزقة
الشركات األمنية األميركية في العمليات القتالية مما يوفر لها
عنصر التنصل من مسؤولية التدخل.

مستقبل المناطق اآلمنة

إنشاء مناطق نفوذ آمنة ،داخل الحدود السورية ،مهمة
محفوفة بالمخاطر ال سيما حاجتها الدائمة لتوفير الحماية
النارية لها وما ينطوي عليه من مجازفات قد تخرج عن نطاق
السيطرة .اإلمر الذي تحذر منه أميركا مطلب تركيا الثابت
بإنشاء منطقة حظر على الطيران السوري.
األمر بالنسبة إلى اإلردن يختلف بعض الشيء بحكم تداخل
العامل «االسرائيلي» ،من ناحية ،وامتداد «داعش» واخواتها
بالقرب من حدوده المشتركة مع العراق وسورية.
الحسابات التركية الداخلية محكومة بسقف السيطرة على
أوضاع األكراد والحيلولة دون بروز كيان ولو شبه مستق ّل،
على الرغم من استفادتها التعامل تجاريا ً وعسكريا ً مع إقليم
كردستان العراق إلدام��ة الضغط على بغداد .االنتخابات
البرلمانية األخيرة قلبت حسابات الساسة األتراك التي أسفرت
عن دخول نحو  80ممثل عن األكراد البرلمان التركي ،وما رافقه
من خسارة العدالة والتنمية نسبة األغلبية المريحة السابقة
واضطراره الى تشكيل أما حكومة بالتحالف مع أحزاب أخرى
أو الذهاب النتخابات مبكرة ،كما يهدّد أردوغان ،وهو خيار ال
يخلو من المغامرة.
تنفيذ أردوغان لتهديده بالتدخل العسكري المباشر في
سورية ال يؤخذ على محمل الج ّد نظرا ً إلى جملة اعتبارات،
أبرزها سياسيا ً عدم توفر الغطاء الدولي ،وميدانيا ً اضطراره
لخوض ح��رب استنزاف مع ال��ق��وات الكردية بتشكيالتها
لمختلفة ،الخصم اللدود للمؤسسة التركية الحاكمة وتنظيم
«داعش» على السواء .الحديث عن «فوز» تركيا ميدانياً ،في
حال إقدامها على تلك المغامرة ،يغيب عن الخطاب السياسي
واإلعالمي.
خصوم الرئيس أوب��ام��ا م��ن أن��ص��ار ال��ح��رب ،يتزعّ مهم
السيناتور جون ماكين ،يقفون الى جانب تركيا وتشجيعها
على التدخل العسكري .القابض على القرار السياسي في
البيت األبيض لم يب ِد حماسا ً لقرار يعتبره مغامرة غير
م��دروس��ة تنعكس سلبا ً على االستراتيجية والمصالح
األميركية في المنطقة.

«ال�شرق الأو�سط الجديد»...
} عصام الحسيني
لقد تشكلت عبر التاريخ ،العديد من أشكال
النظم االجتماعية والسياسية للمجتمعات
اإلنسانية ،منذ ما يعرف بالعالم القديم ،بكل
صوره البدائية ،وصوال إلى دولة ما بعد الحداثة
القائمة.
وكان الحاكم يمثل في النظم القديمة ،والية
مطلقة زمنية ودينية واج��ب��ة الطاعة ،حيث
كانت منطقة الحكم تخضع لقوة الحاكم ،من
حيث الحيّز الجغرافي والبشري .فالبشر هم
رعايا ،واألرض هي ملكية مقدّسة لذات الحاكم،
والعيش عليها منة ومكرمة منه ،لقاء عمل
الفالحين األقنان.
وبعد ت��ط� ّور الفكر اإلن��س��ان��ي ،االجتماعي
وال��س��ي��اس��ي ،واالن��ت��ق��ال إل��ى مرحلة ال��دول��ة،
بمفهومها المعبّر عنه بعد مؤتمر (وستفاليا) عام
 1648بالدولة الوطنية ،ظهرت ال ُنظم السياسية
بالمفهوم الحديث ،والتي اعتمدت على العنصر
القومي ،كمعيار أساسي يشكل عصب األم��ة،
وعماد الدولة.
وك��ان من الطبيعي أن تقوم القوى الفاعلة
ب��إخ��راج شكلها الدولتي السياسي ،انطالقا ً
من مك ّونها االجتماعي ،وبناء على مصالحها
الوطنية العليا ،وه��ذا ح��ق لكل المجتمعات
اإلنسانية ،شرط أال تتعارض هذه المصلحة
مع مصالح المجتمعات األخ��رى ،فنصبح في
حالة نزاع دولي ،يحتاج إلى تحكيم دولي عبر
المؤسسات القانونية القائمة.
وال��ن��زاع��ات بين المجتمعات اإلنسانية
ه��ي ظ��اه��رة طبيعية مصاحبة لحركة تطور
المجتمعات ،ويعمل القانون الدولي على محاولة
إنهائها ،أو الحد من تفاعلها ،وعدم تهديدها للسلم
واألمن الدولي.
إذن األصل في تشكل أي منتظم سياسي ،أن
يكون هذا التشكل قد ولد من داخل قوى المجتمع
الفاعلة وليس من خارجه ،وهذا حق طبيعي،
أق ّرته معظم العهود واالتفاقيات والمواثيق
الدولية ،وهذا ما أشار اليه صراحة ميثاق األمم
المتحدة ،في حق الشعوب في تقرير مصيرها،
وفي اختيار أي شكل للحكم تريده ،في الديباجة،
وفي الكثير من مواده.

لقد أشارت المادة األولى ،الفقرة الثانية من
الميثاق ،إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها،
واح��ت��رام المبدأ ال��ذي يقضي بالتسوية في
الحقوق بين الشعوب.
وأش��ارت المادة الثانية ،الفقرة األول��ى من
الميثاق على مبدأ المساواة في السيادة بين
جميع أعضاء األمم المتحدة.
لقد أق� ّر القانون الدولي بحق الشعوب في
تقرير مصيرها ،ويمكن القول إنّ مضمون هذا
الحق يشير إل��ى حق ك � ّل شعب في المطالبة
باإللغاء الفوري والكامل للسيطرة األجنبية
عليه ،ويترتب على ذل��ك بالضرورة ،حق ك ّل
شعب في اختيار شكل الحكومة التي يريدها،
وطبيعة نظامه السياسي.
وب��ه��ذا المعنى ،ص��در ال��ق��رار ال��دول��ي رقم
 1514بتاريخ  14كانون أول عام  1960تحت
عنوان «إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب
المستعمرة» والذي جاء فيه :إنّ الجمعية العامة
تعلن لجميع الشعوب ،الحق في تقرير مصيرها،
ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدّد بحرية مركزها
السياسي ،وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها
االقتصادي واالجتماعي والثقافي.
كما أنّ المعنى ذات��ه قد ورد أيضاً ،وبنفس
الكلمات تقريباً ،في المادة األولى المشتركة ،في
ك ّل من العهدين الدوليين.
ال��ع��ه��د ال���دول���ي األول ل��ل��ح��ق��وق المدنية
والسياسية :الصادرة عن الجمعية العامة لألمم
المتحدة عام  ،1966وهي حقوق توصف في
مجملها بأنها حقوق أساسية ،مدنية وسياسية.
والعهد الدولي الثاني للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية :الصادر عن الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،عام  ،1966وهي حقوق
تع ّمق االتجاه للدولة الراعية.
إذن ومما تقدّم ،أنّ حق ك ّل شعب في تقرير
مصيره بنفسه داخليا ً وخارجياً ،وفي اختيار
شكل ال��دول��ة والمؤسسات الحكومية ،وفي
استخدام ثرواته الطبيعية على النحو الذي
يريده ،وفي التمتع بتراثه الروحي والمادي ،هو
حق أصيل وغير مقيّد بأية قيود.
من هذه اإلشكالية ،نستعرض ما هو قائم
في واقعنا العربي المعاصر ،عن واق��ع الدول
وشكلها ،وعن دور وخيار الشعوب في اختيار

نظمه السياسية ب��ك� ّل ح��ري��ة ،بعد أن نالت
استقاللها الفعلي وليس الشكلي.
لقد انتقلت الخريطة السياسية للمنطقة
العربية الشرق أوسطية مع مطلع القرن الماضي،
من االحتالل العثماني إلى االحتالل الغربي ،الذي
قسم المنطقة وفق مصالحه اإلمبريالية ،والتي ما
ّ
زلنا نعيش تداعياتها حتى وقتنا الحاضر.
لقد ص��اغ االستعمار القديم (اإلنكليزي –
الفرنسي) خريطة سياسية لمنطقتنا ،خارج
إطار ما نصت عليه القوانين الدولية ،وخاصة
لجهة حق الشعوب في تقرير مصيرها ،واختيار
شكل وصيغة نظمها السياسية ،ال بل أنّ هذا
االستعمار ق��د خ��رق ك�� ّل الحقوق الطبيعية
اإلنسانية ،عبر ما قام به من اتفاقيات سرية
(وعد بلفور ،سايكس بيكو) ،تستهدف الوحدة
الوطنية والقومية للوطن العربي ،وأدخل أجياال ً
في صراع ال ينتهي.
ولما كانت الحرية هي فعل نضال ،وجب
على الشعوب أن تناضل في سبيل تحقيق هذه
الحرية ،بك ّل أشكالها ،وتقدير مصالحها الوطنية
والقومية ،وان تصنع استقاللها السياسي
واالق��ت��ص��ادي ،مدخالً إل��ى سيادتها الوطنية،
وإن��ف��اذا ً لك ّل ما ن��ادت به الشرائع الحقوقية
القانونية ،والحقوق الطبيعية اإلنسانية.
وخالف ذلك يعتبر مشاركة لهذا االستعمار،
ف��ي اس��ت�لاب اإلدراك وال��وع��ي المتشكل في
ذاكرة الشعوب ،ومدخالً إلى استالب الثروات
والمقدرات المادية والمعنوية ،وه��ذا مخالف
لجوهر ما نصت عليه القوانين الدولية ،وخروج
عن المنطق اإلنساني الطبيعي والوضعي ،في
صيانة الحقوق وحفظها.
لقد ق��ام االستعمار القديم بخلق كيانات
سياسية وهمية ،وأق��ام فيها ما يشبه السلطة
ال��دول��ت��ي��ة ،وه��ي م��ن حيث ال��وج��ود مرتبطة
بصانعها ،وتستم ّد شرعيتها الدولية من خالل
االستتباع له ،وليس من الشرعية الشعبية ،غير
الموجودة.
وه��ذا ما عبّر عنه في فترة التح ّرر الوطني
بتعبير (العربية الرجعية) المرتهنة بالمطلق
لمصالح المستعمر ،حيث ه��ي ف��ي التفسير
السياسي (محمية) استعمارية ،تمثل الخروج
عن هموم وقضايا شعوبها الوطنية والقومية،

وخ��اص��ة قضية ال��ت��ح� ّرر ال��وط��ن��ي ،وال��ص��راع
العربي ـ «اإلسرائيلي» ،قضية ضياع الوطن ،في
زمن ضياع الوعي.
ويأتي االستعمار الجديد (الواليات المتحدة
األميركية) ،ليكمل مسيرة سلفه ،لكن بقناع مل ّون،
يجمع فيه ألوان الحرية البراقة ،لكن بممارسة
استعمارية أكثر استالبية ،وهي مرحلة ما بعد
االستعمار ،مرحلة خلق ص��راع��ات ونزاعات
وهمية ،وخلق أعداء وهميين ،وافتعال حروب
وهمية عبثية ،خدمة الستراتيجيات المستعمر.
لقد استطاع هذا االستعمار ،أن يحرف الوعي
وأس��ب��اب تشكله ،ويخلق م��ف��ردات وإش���ارات
وظيفية ،ذات دالالت نفسية سلوكية ،درسها
وحللها عقله االستراتيجي ،وقدمها كنموذج عن
الحضارة الغربية ،ديمقراطية ليبرالية تختزن
تفسر
الحرية وال��م��س��اواة الشكلية ،كطريقة
ّ
مراحل تطور الفكر اإلنساني.
وط��رح االستعمار الجديد ،مفاهيم حديثة
عن قضايا الحرية ،ومفهوم العدالة ،وأعطي
نظرية في تفسير انهيار المنظومة االشتراكية
العلمية ،وكتب عن نهاية التاريخ وسيادة النظم
الليبرالية ،ووضع نفسه كمدافع عن الحريات
الدولية ،متجاوزا ًما نصت عليه القوانين الدولية،
في معالجة النزاعات عبر الطرق القانونية ،مرورا ً
باألمم المتحدة ،والهيئات الدولية األخرى.
�ص في رس��م خارطة جديدة لمنطقة
واخ��ت� ّ
الشرق األوسط ،تقوم في البداية على:
 – 1إسقاط ك ّل القوى المناوئة للمشروع
اإلمبريالي الجديد ،والتي تشكل ،أو يمكن أن
تشكل نقاط قوى تهدّد مصلحة هذا االستعمار.
 – 2خلق ن��زاع��ات وهمية ف��ي المنطقة،
على أسس مختلفة (دينية ،مذهبية ،عرقية،
اثنية ،مناطقية) ،مقدمة لتقسيمها إلى كيانات
وك��ان��ت��ون��ات ،متعددة متناقضة متصارعة
ضعيفة ،وسيكون بمثابة (سايكس – بيكو)
جديد رقم  ،2مع النكهة األميركية ،والمضمون
االستعماري األكثر وحشية.
 – 3فرض مشروع سلمي جديد في المنطقة،
يقوم على االعتراف الكامل بالعدو الصهيوني،
وجعله الشريك االقتصادي األول لهذه الكيانات.
لذلك ،مهّد االستعمار بالمساعدة في إسقاط
األنظمة القومية العربية ،وأدخ��ل مقولة فشل

هذه النظم الشمولية ،في التصدّي لمتطلبات
الحداثة ،وقال بضرورة إسقاطها واستبدالها
بنظم ليبرالية ،تتماشى مع طموحات العصر.
وأتى البديل عبر «الربيع العربي» ،اإلسالم
السياسي كفكرة مستساغة ،بديلة لما جرى
ترويجه عن انهيار الفكر السياسي القومي،
ولتدخل المنطقة في حالة صراع عنفي ،مشتبهة
االنتماء والوالء ،وهي مرحلة صراع مفتوحة في
الزمان والمكان ،نظرية «الفوضى الخالقة».
فسرت الديبلوماسية األميركية هذه
وق��د ّ
المرحلة بالقول« :إنّ مخاض ال��والدة مرحلة
تجتاحها اآلالم ،لكنها تسفر عن حياة جديدة
أفضل».
إنّ استالب عامل الوعي في ضمير األم��ة،
هو المدخل اإللزامي الستالب إرادتها ،وجعلها
كيانات تابعة له ،محمية منه ،وهو فعل إرهاب
فكري غير قانوني ،وغير إنساني.
إنّ والدة شرق أوسط جديد ،بناء لمصالح
االستعمار واستراتيجياته ،يعني المزيد من
التقسيم والتفتيت ،وال��م��زي��د م��ن االن��ح��راف
والضياع ،وزي��ادة ألص��وات ال��دول الكرتونية
الوهمية في األمم المتحدة.
في حين أنّ المطلوب تحقيقه ،هو الوحدة
الوطنية والقومية ،لصنع قوة فاعلة ،تستطيع
الدفاع عن مصالحها ومصالح شعوبها في وجه
االستعمار وأدواته.
إن والدة شرق أوسط جديد ،تق ّرره شعوب
المنطقة ،انطالقا من مصالحها ،ومن ممارسة
حقها المنصوص عنه في القانون الدولي ،في
حق تقرير المصير ،وفي حق اختيار شكل الدولة
والحكم ،وليس في ما يق ّرره االستعمار.
إنّ ما تم ّر به األمة في تاريخنا المعاصر ،من
انهيار لنظمها السياسية واألخالقية ،ليس سوى
مرحلة عابرة في التاريخ ،ألنّ تشكل عامل الوعي
متأصل في فكرنا ،وفي مخزوننا الثقافي ،الوعي
ّ
المتجدّد الذي يرفض منطق الخضوع والتبعية.
إنّ والدة شرق أوسط جديد ،هي والدة لمفهوم
وع��ي اإلن��س��ان ب��ذات��ه ،وبالحقوق الطبيعية
والقانونية لهذا اإلن��س��ان ،المنصوص عنها
في المواثيق والعهود الدولية ،مضافا ً اليها ما
يحمله هذا اإلنسان من فكر حضاري ،يقوم على
االعتراف باألخر وليس بإلغائه.

