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الأ�سد يقود الحرب ّ
�ضد الإرهاب� ...آن الأوان

رهانات �أردوغان وحقائق الواقع
} حميدي العبدالله
يعتقد أردوغان أنه من خالل سياسة خلط األوراق يستطيع اصطياد أكثر من عصفور
بحجر واحد.
يحارب حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية ،ومن خالل ذلك يرضي
تنظيم «داعش» ،أو على األق ّل يح ّد من اندفاعه للقيام بأعمال أكثر قوة داخل تركيا .ومن
خالل محاربة حزب العمال الكردستاني بقوة يستعيد أصواتا ً في انتخابات مبكرة ذهبت
إلى حزب الشعوب الديمقراطية ال��ذي حصل على  80مقعدا ً في انتخابات  7حزيران
الماضي.
ومن خالل إرضاء الواليات المتحدة عبر السماح لها باستخدام قاعدة «أنجرليك» ض ّد
«داعش» والموافقة على االشتراك بالهجمات الجوية ض ّد «داعش» في سورية والعراق،
استنادا ً إلى االستراتيجية األميركية يحوز على دعم الواليات المتحدة له في االنتخابات
المبكرة التي يبدو أنها باتت خيارا ً حتميا ً بعد أن رفضت األحزاب الثالثة التي فازت في
االنتخابات االشتراك مع حزب العدالة والتنمية في حكومة واحدة.
يبدو من خالل هذه الحسابات أنّ أردوغ��ان وحزبه يمتلكان من جديد استراتيجية
قادرة على إخراج الحزب من األزمة التي عصفت به في ضوء نتائج انتخابات  7حزيران،
لكن هل الواقع هو كما يراه أردوغان؟
ال شك أنّ هذه الحسابات ال تخلو من أساس عملي جعلها مقبولة وجرى تبنّيها من قبل
حزب العدالة والتنمية ،وألزمت به مؤسسات الدولة التركية ،بما في ذلك الجيش ،وقد
يؤثر بعضها إيجابا ً على شعبية حزب العدالة والتنمية في االنتخابات المبكرة ،وهذا ليس
تحسن
فقط احتماالً وارداً ،بل هو احتمال ّ
مرجح ،إذا أخذنا بعين االعتبار احتمال حدوث ّ
جزئي في التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في نتائج االنتخابات المبكرة.
لكن في مقابل ذلك ثمة أشياء غير محسومة وال يمكن ضمان نتائجها سلفا ً في هذه
السياسة الجديدة ،سياسة خلط األوراق ،وهنا يمكن اإلشارة إلى ثالثة أمور أساسية:
ـ األمر األول ،انّ إذكاء سياسة العداء ض ّد األكراد في تركيا من شأنه أن يزيد االلتفاف
حول حزب الشعوب الديمقراطية ،وبالتالي يمكن أن يحافظ هذا الحزب على نسبة 10
في المئة من األص��وات في االنتخابات المبكرة ،وحصول ه��ذا التط ّور ،وه��و احتمال
مرجح ،يحرم حزب العدالة والتنمية من جديد من الوصول إلى األكثرية المطلقة التي
تؤهّله لتشكيل الحكومة بمفرده.
ـ األم��ر الثاني ،انّ استهداف تركيا ل��وح��دات الحماية الشعبية ف��ي س��وري��ة ،يربك
االستراتيجية األميركية ويضع إدارة أوباما أمام خيارات صعبة :التخلي عن التعاون
مع وح��دات الحماية ،يعني فقدان الحليف الوحيد على األراض��ي السورية المستع ّد
للتعاون مع الواليات المتحدة لمحاربة «داعش» ،والتمسك بالتعاون مع وحدات الحماية
يضع سياسة الواليات المتحدة في مواجهة السياسة التي يراهن عليها حزب العدالة
والتنيمة.
ـ األمر الثالث ،تنظيم «داع��ش» الذي يحوز على تأييد واسع في تركيا ،وتحديدا ً في
المعاقل االنتخابية لحزب العدالة والتنمية لن يص ّوت لصالح حزب العدالة ،وبالتالي ما
قد يكسبه أردوغان من جهة سيخسره من جهة أخرى.
هكذا يبدو أنّ أردوغان وحزبه في حالة تخبّط ومن الصعب الخروج من المأزق الذي
زج تركيا فيه.
ّ

يعالون �أمير ًا لـ«جبهة الن�صرة»
ودي مي�ستورا يبايع دم�شق

} سعد الله الخليل

بالرغم من أنّ التو ّرط «اإلسرائيلي» في ما يجري في العالم العربي والمنطقة لم يكن خافيا ً
أي من المتابع لمجريات األحداث ،قبل أن يتط ّور التدخل وتشهد األجواء السورية واللبنانية
على ّ
اختراقات لطائرات عدو ،باتت عداوته مج ّرد وجهة نظر قابلة للنقاش لدى العديد من منظري ثورات
العرب ،التي لم يبق من أسمائها وألوانها سوى دماء بريئة أريقت على امتداد الجغرافيا ودمار لبنية
تحتية ،يتطلب إعادة إعمارها ميزانيات وسنوات من العمل ،والدخول في حروب بالسياسية ال تق ّل
ضراوتها عن حروب الميدان.
على مدى السنوات الخمس من عمر األزمة السورية يجاهد منظرو «الثورة» المزعومة في
إخفاء العالقة العضوية مع العدو «اإلسرائيلي» ،بالرغم من الظهور العلني لقيادات الصف األول
على القنوات العبرية مقدّمين الضمانات ووالء الطاعة و«حسن الجوار» ،فيما تهافت على األرض
قادة الميدان لمساعدة مراسلي الوسائل اإلعالمية العبرية على األراضي السورية الخاضعة
لسيطرتهم ،معبّرين عن سعادتهم للقاء «صديق» ُحرموا منه طوال عقود ،ك ّل هذا قبل أن تصبح
مشافي تل أبيب مالذا ً لجرحى «الثورة السورية» لدوافع محض إنسانية ،دفعت رئيس وزراء
كيان العدو لزيارة المصابين في مشافي إخوانهم في الفكر والسلوك واالنتماء ،وكنوع من ر ّد
الجميل كان ال ب ّد من أنّ يستهدف «الثوار» قواعد الدفاع الجوي السوري ،لتسهيل مهمة الطائرات
«اإلسرائيلية» في دعم «الثورة والثوار» لنيل «حقوقهم».
منذ الغارة األولى للطائرات «اإلسرائيلية» على األراضي السورية تسارعت تحليالت
المعارضة السورية على إبعاد شبهة دعمها ،بتبرير سلوك العدو بأهداف استراتيجية خاصة
به ،كوقف إمداد السالح عن حزب الله عبر ريف دمشق ،وإيعاد النفوذ اإليراني عن حدود
الكيان ،ولع ّل الغارتين المتزامنتين للعدو «اإلسرائيلي» على الحدود اللبنانية السورية وفي
القنيطرة تكشفان نقيض ما ير ّوج له أنصار العدو «اإلسرائيلي» في صف «المعارضة السورية»،
فالغارة على قرية حضر في ريف القنيطرة استهدفت  3عناصر من اللجان الشعبية ،فأي تهديد
لتلك اللجان على أمن كيان العدو سوى محاربة أدواته ،فيما استهدفت الغارة على الحدود
اللبنانية السورية مركز تدريب تابعا ً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة في قوسايا
ود ّمرت مستودع ذخيرة في الموقع الذي لعب دورا ً بارزا ً في معارك القلمون والزبداني ،والتي
شهدت تققهر «جبهة النصرة» والمجموعات اإلرهابية ،فما الرسالة التي أراد طيران العدو
وأي فرق بين سلوك العدو وسلوك «النصرة»
إيصالها للفصائل الفلسطينية باستهداف المق ّر؟ ّ
و«داعش» في مخيم اليرموك؟ ومن أعطى األوامر بضرب المركز لمنح «النصرة» مزيدا ً من
إمكانية الحركة في القلمون؟ ولو صدقت مزاعم تل أبيب بالتخ ّوف من الجماعات اإلرهابية ،لما
ضربت من يحاربها وبذلك تسقط الغارة ك ّل ذرائع العدو والمعارضة السورية بغياب التنسيق،
ّ
صف واحد لتشكل «جبهة النصرة» وغيرها من المجموعات خط الدفاع األول
والعمل في
لمصلحة العدو ،تستحق من أمير «النصرة» الحقيقي موشيه يعالون إصدار قرار بضرب من
يحارب جماعته.
كما على األرض باتت األمور مكشوفة ،كذلك في السياسة ،فقد وصلت األطراف المراهنة
على الحرب والعمل العسكري إلى نتيجة مفادها استحالة التقدّم في خياراتها ،هذا ما أكده
المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ،واقترح إنشاء مجموعات عمل سورية -
سورية لتفعيل بيان «جنيف  »1كقاعدة للح ّل السياسي لألزمة السورية ،وهو ما دأبت الحكومة
أي آذان
السورية السعي إلى تحقيقه سواء عبر لقاءات موسكو أو طهران من دون أن يلقى ّ
صاغية لدى الرؤوس الحامية الساعية إلى تسعير الحرب في سورية ،دي ميستورا الذي أكد
ضرورة االلتزام بمكافحة اإلرهاب كأولوية وفق قرارات األمم المتحدة ينسجم أيضا ً مع رؤية
دمشق.
ما بدأ دي ميستورا بقوله أكمله مدمن القلق األممي األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،بأنّ
األحداث التي تشهدها سورية أدّت إلى ظهور تنظيم «داعش» ،على أمل أن يمتلك الجرأة يوما ً لوضع
األمور في نصابها ،ويكشف رعاة ذلك التنظيم الحقيقيين من ممالك ودول وإمارات.
ّ
بعد خمس سنوات عجاف من الحرب على سورية تعود ك ّل األطراف الساعية إليجاد حل لألزمة
أججت الحرب لتعترف بصحة الرؤية السورية لما يد ّبر ضدّها ،والتي أعلنتها
السورية ،وتلك التي ّ
دمشق منذ اليوم األول مؤامرة «إسرائيلية» بأدوات محلية إقليمية عالمية.
تنصب موشيه يعالون أميرا ً لـ«جبهة النصرة» ،فيما يرغم الصمود السوري
سنوات من الحرب ّ
بان كي مون وستيفان دي ميستورا على مبايعة دمشق لصدق رؤيتها لمجريات األمور.
«توب نيوز»

�سمير القنطار
قالت وسائل إعالم «إسرائيلية» إنّ الغارة التي شنتها طائرات «إسرائيلية» في منطقة القنيطرةكانت تستهدف القيادي في المقاومة األسير المح ّرر سمير القنطار ،وقد ُمنيت بالفشل.
قال «اإلسرائيليون» إنّ سمير القنطار يتولى قيادة المقاومة في الجوالن ،ومعه رفاقه المح ّررونمن تحت االحتالل ورفاق سالحه من الضفة المح ّررة من سوريين ولبنانيين باعتباره رمزا ً مقاوما ً
قياديا ً موضع تقدير الجميع وثقتهم ووجوده مصدر قوة لمشروع مقاومة جوالنية حقيقية.
سمير القنطار عميد األسرى في سجنه وعميد المقاومين في حريته لم يلق السالح ولم يتعب.«اإلسرائيليون» يحتاجون نصرا ً إعالمياً ،ولم يتعلموا من تجربتهم قبل أشهر مع اغتيال الشهيدجهاد عماد مغنية أنّ الر ّد سيكون قاسيا ًولن يتح ّملوا وزره...
لمرة نادرة يكون حظنا وحظ «اإلسرائيليين» واحداً ،ففشلهم أبقى لنا هذا القائد المقاوم بينناوفشلهم ج ّنبهم نار جهنم.
األكيد أنّ «اإلسرائيليين» باتوا بال استراتيجية فهم يعلمون أنّ الفرقعة اإلعالمية التي يحدثهانجاح االغتيال ال تتصل بنتائج عمالنية على عمل المقاومة فاستشهاد القادة أثبت أنه يمنح المقاومة
مزيدا ً من القوة ،وأنّ الر ّد قاتل.
-تحية لسمير القنطار.
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} د .حسام الدين خالصي
في أكثر من مناسبة منذ بداية كوميديا الربيع األسود ،عبّرت سورية
عن وجهة نظرها في أنّ ما يحصل من عبث بمقدّرات فكرية إسالمية
وسياسية في المنطقة سيوصل إلى إرهاب دولي ال نظير له ولم يحصل
من قبل وسيطاول ك ّل دول العالم ،خاصة تلك التي ترعاه وتدعمه ،وأنّ
كرة الثلج التي اعتمدتها دوائر الصهيونية العالمية في التغيير الناعم
لدول المنطقة ستتح ّول إلى كرة نار تكبر وتتضخم وتلتهم األخضر
واليابس وسيصعب تطويقها عندئذ.
كان العالم يومها ال يزال في سبات عميق عن قصد وعن جهالة ،ولم
يلتفت بل زيّن لكثير من دول العالم بأنّ التغيير الحاصل في العالمين
العربي واإلس�لام��ي إنما هو رغبات حقيقية لشعوب تنتفض على
حكوماتها ،وهنا برز الدور األه ّم لإلعالم األسود الحاقد والمدبّر والمدير
لهذه الموجة من التغييرات في أن يركب العصابات السوداء على عيون
الناس المحليين وعيون الناس من خارج دول «الربيع الصهيوني».
وحجبت
ولكي يكتمل المشهد حوصر اإلعالم السوري والمقاوم معاًُ ،
الصورة الحقيقية والواقعية لما يجري على األرض العربية عموما ً
والسورية خصوصاً ،وس��رت األخ��ب��ار ونقلت ال��ص��ورة وف��ق الهوى
الصهيوني والوهابي وص ّور القاتل على أنه المخلص للشعوب من آالمها
وص ّورت الضحية على أنها القاتل.
من هنا أعادت سورية مطالبتها العالم واإلعالم العالمي بنقل الصورة
الحقيقية ،ولكن العالم كان في سبات وغفوة كبيرة ،واستم ّرت مؤامرة
تشويه الحقيقة عبر قنوات مضللة ،خاصة تلك التي رعتها أموال
السعودية الوهابية والصهيونية العالمية ،في تلك األيام الماضية لم
المضي في إماطة اللثام عن الحقيقة
ينثن اإلعالم السوري والمقاوم عن
ّ
وتعرية كذب وزيف ادّعاءات مدّعي الثورة ،ولم تكن المهمة سهلة أبدا ً في
ظ ّل الحصار والتضييق اإلعالميين الممارسين مع مالحظة الفارق التقني
الواسع بين من خطط لهذه المؤامرة وبين من يدافع عن سيادة وطنه.
واستم ّرت التضحيات طيلة سنوات الحرب على سورية ،وتوضحت
الصورة مع م��رور الوقت واستم ّر اإلع�لام الوطني السوري في حمل
القضية وتزامن ذلك مع دعم إعالمي من بعض الدول الصديقة وعددها
ليس بكبير ،إذ أثبت اإلعالم السوري بك ّل صنوفه كما الجندي السوري
بأنه قادر على حمل أعباء المهمة الدولية وتعرية مواقع اإلرهاب وكشف
الفبركات الدائمة ونبّه إلى خطورة انتشار اإلرهاب الدولي على العالم،
وحذا بذلك حذو السياسة الخارجية السورية التي حملت رسالة مهمة
للعالم بأنّ ما يجري على األرض السورية والعراقية واللبنانية من نشاط
إرهابي هو ش ّر مستطير دائم سيطاول العالم ،ونبّهت إلى خطورة الدول
الداعمة لإلرهاب كتركيا والسعودية وقطر وبعض الدول األوروبية.
م ّرت السنوات األربع وأذعن العالم للرؤية السورية ،بعد سيل من
التضحيات المكلفة البشرية والمادية ،وبدأت المتغيّرات الدولية تنحاز
لمصلحة األمن الوطني السوري انطالقا ً من نقطة االتفاق النووي والذي
رأى فيه الكثيرون نقطة تح ّول وانهيار لمنظومة اإلس�لام السياسي
الفاشي اإلرهابي ،لمصلحة منظومة العالم الجديد الذي بدأت ترسمه
بصبر وهدوء مجموعة الدول الصاعدة اقتصاديا ً وعسكريا ً ومنها دول
محور المقاومة.
من هنا أعلنت دمشق عن المؤتمر اإلعالمي الدولي لمكافحة اإلرهاب
في التوقيت المناسب ،ودعت إليه من دول العالم أولئك اإلعالميين الذين
أحبّوا معرفة الحقيقة بعد تكشف األمور ،وفتحت ابوابها ألول مؤتمر من
نوعه في تح ّد كامل ألولئك الذين ادّعوا أنّ النظام في سورية هو من يمارس
ّ
ووضح الحقيقة
اإلرهاب منذ بداية األزمة ،فبدّد هذا المؤتمر تلك األوهام
ورأى الحاضرون وسمعوا ما تعانيه سورية من اإلرهاب العالمي.
فبدا المؤتمر كمرافق لصيق للعمل العسكري المه ّم الذي يقوم به
الجيش العربي السوري والمقاومة اللبنانية الشقيقة وخبرات األصدقاء
اإليرانيين ومساعدة ال��روس ،فالمشهد داخ��ل قاعة المؤتمر بدا مثل
ساحة المعركة ،فالك ّل أتى لمناصرة الموقف السوري واإلعالم السوري

في مقاومته ومحاربته لإلرهاب الدولي والذي بات واضحا ً مصدره
ّ
وتكشفت أهدافه للعالم أجمع.
لربما التنسيق اإلعالمي الذي حصل بين اإلعالميين العرب واألجانب
في المؤتمر هو بمثابة الخطوة األولى الرئيسية إلطالق عنوان مهم في
تاريخ العالم والمنطقة وهو (من سورية وبقيادة سورية يجب ان تبدأ
معركة محاربة االرهاب الدولي) ،لقد نجحت سورية بصبرها وصمودها
في أن تحضر اإلعالم الدولي لمسرحها لرصد الحقيقة وقلب الموازين،
وال��ت��ي لطالما كانت مختلة لمصلحة اإلس�ل�ام السياسي الوهابي
الصهيوني طيلة فترة العدوان عليها ،ومن دمشق أعيد التوازن اإلعالمي
كخطوة مهمة أولى إذ حضرت المؤتمر أسماء إعالمية مه ّمة ومن دول
مختلفة وهذا سيق ّرب المسافات ووجهات النظر باتجاه الموقف الرسمي
والشعبي السوري.
من هذا المؤتمر ومن ال��دالالت السياسية واإلعالمية له يستبشر
السوريون حقيقة ما سيحصل على المستوى السياسي العالمي في ظ ّل
التغيّرات الدولية الحاصلة والتي تتسارع ،خاصة لجهة تراجع الدعم
الدولي للعصابات المعتدلة المسلحة ولتكشف خطر «داع��ش» على
العالم ،وانهيار منظومة المعارضة الخارجية بالكامل والتي لم يعد
يذكرها أحد سوى بنسبة تمثيلها ودعمها لعصابات القتل في سورية.
األيام المقبلة هي أيام انتصارات للجيش العربي السوري على كامل
الساحة السورية ،وأيام تقدّم سياسي واضح لمصلحة الداخل السوري
والمؤمن بضرورة محاربة اإلرهاب كأولوية قصوى قبل الحديث عن أيّ
ح ّل سياسي أصالً.
إنّ المشهد السعودي المتأزم في اليمن ،والمشهد التركي المتخبّط
داخليا ً بين القتال مع «داعش» ومع األكراد ،وانسحاب الحلفاء من الدعم
رويدا ً رويدا ً وعدم االستجابة للرغبات المجنونة ألردوغان في سورية
من قبل أصدقائه األميركيين ،ك ّل هذا يقرأه اإلعالمي ورجل الشارع على
أنّ المسافات اقتربت لدعوة دمشق لتقود العمل ض ّد اإلرهاب ،وهذا ما
كلفت سورية نفسها به دفاعا ً عن نفسها وعن دول العالم الحقاً.
إنّ هذا التكليف بقيادة الحرب على اإلرهاب سيصدر عاجالً أم آجالً ألنّ
الحق والحقيقة باتا واضحين لشعوب العالم ولحكومات كثيرة بدأت
بتغيير مواقفها ولن تكون القنصلية التونسية إال أولها .مع األخذ بعين

ال �أحد يعرف كيف تفكر دم�شق...
} محمد احمد الروسان*
هناك ثالثة أسرار في عمق تاريخ البشرية :الله،
ثم المرأة ،ثم سياسة دمشق ،ال أحد يعرف كيف
تفكر دمشق؟ انّ سياسة دمشق بالنسبة للغرب
هي لغز.
المسألة تحتاج الى بعض اإليضاحات وعبر
التساؤالت المختلفة في سياسات عواصم القرار،
أو إنْ شئت ع��واص��م ال��م��ؤام��رة على الشرقين
األوسط واألدنى ،وفي ظ ّل تداخالت الحسابات بين
الساحات ،انْ لجهة الساخنة (القويّة والضعيفة)
وانْ لجهة الباردة (تجميد الحلول فيها وعليها
كونها خارج الحسابات التكتيكية مرحلياً ،ويت ّم
تأهيلها كساحات مخرجات).
عقيدة األم��ن القومي لنواة مفاصل مؤسسات
الواليات المتحدة األميركية ،والتي صاغ مفاصلها
األممية ،أعضاء الحكومة العالمية في البلدربيرغ
األميركي ،والفرنسي والبريطاني والصهيوني
أعضاء فيها بجانب آخرين ،عبر مجموعات من أمراء
جني
ليل وغربان موت ،بزعامات من أمثال وأشكال
ّ
ّ
ومنظر الربيع العربي
البيت األبيض كارل رووف
برنارد ليفي ،والتي عبّر عنها الناطق الرسمي
باسم حكومة البلدربيرغ األميركي ،الرئيس باراك
أوب��ام��ا ،حيث ت� ّم اإليعاز ال��ى المج ّمع الصناعي
الحربي األميركي لتنفيذها وتوسيعها ،فتشمل
اآلن الحرب على اليمن والذي تركه ج ّل اخوته في
الجب ميتاً ،وقد تمت ّد الى الجزائر والمغرب ،كما
ّ
أشرنا في أكثر من قراءة سابقة ،وستضرب في قلب
القارة األفريقية حيث الصراع مع الصين وبريطانيا
وفرنسا وايران وحزب الله.

نسخة متطورة من حلف بغداد

وهذه العقيدة أيضا ً هي في جزء منها يتموضع
في سعي حثيث للواليات المتحدة األميركية الى
إنشاء نسخة متطورة ومختلفة من حلف بغداد
جديد في «الشرق األوس��ط» ،ا ّن��ه الناتو العربي
بمضمون الق ّوة العربية المشتركة ،والتي ال نعرف
ح ّتى اللحظة طبيعة النظام الداخلي لها ،خاص ًة
ب��وج��ود دولتين تلتزمان بمعاهدة م��ع الكيان
الصهيوني.
عقيدة أميركية جديدة صيغت ،حتى تتمكن
العاصمة واشنطن من سحب ق ّواتها من المنطقة
ومناطق شمال أفريقيا كي تعيد تموضع قواتها في
الشرق األقصى ،فو ّفرت الغطاء السياسي لعمليات
حلف بغداد الجديد (الناتو العربي) على اليمن وال
زالت توفرها.
أميركا ال تريد إنهاء األزمات في منطقة «الشرق
األوسط» ،بقدر ما تريد إدارة األزمات ،ال بل وأزيَد
من ذلك ،تستخدم األزمات عبر الوكالء من بعض
عرب ،كأسلوب إدارة لذات األزمات ،لذلك واشنطن
دي سي ت��درك أنّ العقدة الحقيقية في المنطقة
تكمن في أنّ ك ّل شيء ممكن وفي ذات الوقت ليس
ك ّل شيء متاحاً ،وتدرك أنّ وكالئها في المنطقة ال
يدركون ذل��ك ،وانْ أدرك��وه تناسوه وب��ادروا الى
الفعل لغايات آنية ضيّقة ،وجعلوا صراعاتهم
كدول ،صراعات شخصية بل وطفولية ،في حين
أنّ خصوم واشنطن في منطقتنا والعالم يدركون
حقيقة ذل��ك ،بل وأز َي���د من ذل��ك ،بحيث يدركون
معضلة الواليات المتحدة األميركية وكيف انتقلت
ديبلوماسية أميركا م��ن األدم��غ��ة البشرية الى
األدمغة االلكترونية فبانت عورتها (مفاوضات
السداسية الدولية مع ايران خير دليل على ذلك)،
بعكس حلفائها من بعض عرب وبعض غرب ،الذين
ال يفكرون االّ في كيفية م��لء البطون والجيوب،
وإشباع ما بين األرجل ح ّتى ولو كان بين األصول
سفاحا ً من دون ضمانات.
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وهناك بون شاسع بين الممكن والمتاح ،وهو
المسؤول عن تموضع الشكل والجوهر الذي ينتهي
اليه مسرح العمليات ،حيث تضيق الخيارات ك ّل
الخيارات ،وزم��ن المتاح بدأ يتالشى قبل الكارثة
المقبلة التي ستم ّزق المنطقة وعبر حرب العرب
بالعرب ،حيث العرب ما زالوا يمارسون استراتيجية
اللهاث وراء اي��ران ،واألخيرة توظف وتستثمر في
األيديولوجيا إلحداث اختراقات جيواستراتيجية
تخدم مصالحها ،في حين أنّ األيديولوجيا عند
العرب تستخدم لحماية األنظمة ح ّتى ولو قادت الى
تفتيت المجتمعات أو ح ّتى إلغائها.
الحرب وال��ع��دوان على اليمن ،وقبله سورية،
وقبلهما ليبيا ،وقبلهم جميعا ً فلسطين ك ّل فلسطين
فضيحتنا الكبرى كعرب ،نقول :ايران وصلت الى
ه��ن��اك ...حسناً ،من ال��ذي أوصلها وفتح أمامها
األبواب؟ ألسنا نحن العرب؟ من الذي ترك اليمنيين
طوال عقود خلت على تخوم العدم؟ ألسنا نحن
العرب؟ أرادوا لليمن أن تكون رجولته عند حدود
الجنبيّة (الخنجر) ،وص��دق من ق��ال إنّ الحفرة
اليمنية بمثابة برمودا عربي ،صحيح أ ّنه في اليمن
شعب بهياكل عظمية بفعلنا كعرب ،وصواريخ
تنهال عليه عبر «إع��ادة األم��ل» هذه المرة ،ولكن
ج ّل العرب هياكل عظمية بعد أن د ّمروا جيوشهم
بأياديهم فصارت المقاومة وجهة نظر ،واإلرهاب
وجهة نظر ،وح ّتى الخيانة صارت وجهة نظر.
فمن يفشل في المعركة كما هو حاصل اآلن في
عدم تحقيق أيّ هدف من بنك أهداف الحرب على
اليمن ،والتي صارت تعصف بأصحابها ،لن يكون
ق��ادرا ً على تكرارها بالمطلق ال على ذات الميدان
اليماني وال على الميدان السوري انْ ف ّكر وق�دّر،
بل يذهب مكرها ً مجبرا ً ال��ى مسرح آخ��ر وميدان
مسرح عمليات جديد ،حيث وحدهم ووحدهم فقط
أصحاب القضية من يك ّرر المحاولة ،أ ّما أصحاب
المشاريع س��واء ك��ان��وا م��ن األص�ل�اء أو الوكالء
للغربي ،فيبحثون دوم�ا ً عن البدائل تنفيذا ً لدور
مرسوم ومقدّر لهم بامتياز.
ح ّل األزم��ة السورية بحاجة الى اتفاق روسي
وأميركي مشترك ،وح ّل المسألة العراقية يحتاج
ال��ى ت��ق��ارب اي��ران��ي س��ع��ودي ،واألخ��ي��ر مرفوض
أميرك ّيا ً كما األول تماماً ،واألفكار المصرية غير
المعلنة (دع عنك المعلنة) حول المسألة السورية
لم ترق بعد الى مستوى المبادرة السياسية الكاملة
ح ّتى اللحظة (ما يجري في مصر اآلن بعد اغتيال
النائب العام المصري وبعد األحداث في المجتمع
أجلها).
السيناوي ومنطقة الشيخ زويد ّ

التفكير بعقلية التآمر

االعتبار أنّ سورية بدأت حربها على اإلرهاب بدون هذا التكليف العالمي
واإلذعان للحقيقة بالتعاون والتنسيق مع قوى المقاومة الشريفة على
أراضيها وفي كثير من نقاط الحدود الساخنة.
إنّ الواقع الجديد الذي لم يعد يخفى على أحد تجلى قيادة شابة
لمرحلة جديدة للرئيس بشار األسد ،الذي عبّر من خالل كلمته الواقعية
في  2015/7/26في اليوم الذي تال انتهاء المؤتمر عن لقاء القائد
بالشعب والذي يصارح شعبه بتفاصيل الحرب ومراحلها ،وس ّمى بال
وجل كما عهدناه المرحلة ِباسمها وع ّرى أولئك الذين رهنوا أنفسهم
قبل وطنهم لخارج متآمر يحتقرهم ولعبوا لعبة المعارضة الخارجية،
رسم الرئيس في كلمته حدود الوطن والوطنية وقيمة اإلنسان السوري
كقيمة عظمى قبل ك ّل شيء ،قد ال يبدو للوهلة األولى أنه خطاب الفصل
أو االنتصار ولكن من يتمعّ ن جيدا ً في الثقة التي استمدّها الرئيس األسد
من الشعب الذي ق ّرر الدفاع عن وطنه ،ومن تضحيات الجيش العربي
السوري ومن وقوف األشقاء إلى جانب سورية وبادلوها الوفاء بالوفاء
والدم بالدم ،على من يتمعّ ن يجد أنّ الرئيس األسد بات أكثر ثقة وتصميما ً
من الماضي على رسم صورة سورية المنتصرة فتحدّث عن إعمارها
وبنائها وعن مواطنها ،وبك ّل قوة وعزم أعاد النصيحة ذاتها للعالم بأنكم
تخطئون عندما تحاربون اإلرهاب من دون االلتفات للنصيحة السورية،
وأننا ماضون رغم ذلك في قيادة هذا المشروع انطالقا ً من أرضنا ،وأنّ
سقوط المشروع الصهيوني اإلرهابي التكفيري على األرض السورية
سيكون بمثابة عنوان عريض لسقوطه في كامل مساحة انتشاره،
وذلك سيشجع الجيوش الوطنية في مصر والعراق ولبنان وسيشجع
الشعوب (معارضة ومواالة) على رفض الهيمنة األميركية وسيجعلها
في وحدة مع جيشها ،وهذا ما أوضحه الرئيس عندما تحدّث عن نجاح
الشعب اإليراني في تجاوز اللعبة الخطيرة التي أعدّت له ،واستطاع أن
يوحد صفوفه عندما أتى العدوان ليتحدّى السيادة الوطنية اإليرانية ،من
ّ
هنا أكد الرئيس األسد وبوضوح أنّ الشعوب يجب ان تتعلّم من تجارب
بعضها إنْ كانت جديرة بالوطن ،فالشعب الذي ال يدافع عن وطنه فهو ال
يستحقه ،وقالها األسد بوضوح من ال يدافع عن وطنه فال وطن له.
إذا ً تدخل سورية هذه المرحلة وتكتب عنوانها العريض (األسد سيقود
الحرب ض ّد اإلرهاب ...آن األوان)

ث ّمة تساؤالت تطرح نفسها وتس ّوق ذاتها وتشير
الى أجوبة هنا وهناك ،وانْ كان منطلقها الفكري
التفكير بعقلية المؤامرة للوصول الى فهم المؤامرة
نفسها ،فمن أجل أن نفهم المؤامرة أيّ مؤامرة علينا
أن نفكر بعقلية التآمر وما يُحاك في المنطقة.
ال��س��ؤال ال��ذه��ب��ي ال��م��ط��روح اآلن ف��ي كواليس
كيميائيات العالقات المتعدّدة والمختلفة ،وسالّت
الجهود الروسية وغيرها إزاء الحدث السوري
م��ن زاوي���ة البحث ع��ن حلول سياسية لمفاصله
وترسيماته على أرض ال��واق��ع ه��و :ل��م��اذا هذا
ال��دخ��ول المصري المفاجئ على خطوط البحث
عن الح ّل السياسي للحدث السوري اآلن ،وبعد
انطالق المبادرة الروسية المتكاملة والمقنعة الى
ح ّد ما قبل أكثر من تسعة أشهر وأزيَد ،خاص ًة أ ّنها
صارت تحقق نجاحات متف ّرقة تحتاج الى الجمع
في ما بينها للخروج بمشهد متكامل ،حيث تجيء
دعوة فالديمير بوتين(هي دعوة للرياض والدوحة
وتركيا) لتشكيل تحالف رباعي لمحاربة عصابة
«داع��ش» ،التي صارت «تسونامي» إرهابي عميق

ال يستثني أحدا ً في عمق هذه السياقات السياسية
والصياغات المرحلية ،عبر توحيد جهود الحكومة
السورية ودول المنطقة (خصوم الدولة الوطنية
السورية)؟ هل ق��رار القاهرة ج��اء مستقالً أم ت ّم
بإيعاز من اآلخر الطرف الثالث بالحدث السوري
الخصم للدولة الوطنية السورية ونسقها السياسي
الحالي ،بالرغم من دعوة الرئيس الروسي لتشكيل
تحالف رب��اع��ي ،واألخ��ي��ر قد يكون بالون اختبار
روسي في عمق منظومة الخصم للنسق السياسي
السوري؟ هل الجهد المصري في سياق البحث عن
ح ّل سياسي لما يجري في سورية هو لبعثرة األوراق
الروسية؟ هل يمكن أن تصل األفكار المصرية الى
مستوى الفعل والمبادرة التي تقبل بها كافة األطراف
السورية المعارضة ،انْ لجهة الداخل السوري ،وانْ
لجهة الخارج السوري ،بما فيها الحكومة السورية
والطرف الثالث بالحدث الشامي ،ان كان غرب ّيا ً وان
كان عرب ّيا ً هو باألصل صار مأزوماً؟
ه��ل األف��ك��ار المصرية (المعلنة) م��ن شأنها
وفعلها أن تلغي المبادرة الروسية ،أو على األق ّل
إضعافها وم��ن ث��م إفشالها ،إل��ى حين أن تلوح
الفرصة المواتية لج ّل األفكار المصرية غير المعلنة
بالحدث السوري ،وخاص ًة بعد استيعاب القاهرة
لما جرى فيها من اره��اب أخذ النائب العام ،وما
يجري في الشيخ زويد خاص ًة وفي صحراء سيناء
ومجتمعاتها السيناويّة ،حيث نلحظ دورا ً أميركيا ً
خفيا ً متقاطعا ً مع دور «إسرائيلي» متخف على
استحياء؟ ما هي مصلحة مصر في ذل��ك لجهة
النتيجة في خانة اإللغاء أو اإلضعاف ثم اإلفشال
للمبادرة الروسية ،ثم الخروج بشيء مختلف عما
يطرحه الروسي؟
مبادرة الكرملين المتكاملة والتي ما زالت مستمرة
تقوم على مفاصل وأس��اس��ي��ات ال��ح� ّل الداخلي
(حوار سوري سوري) وبعيدا ً عن التدويل ،بينما
أحسب وأعتقد أنّ األفكار المصرية (المعلنة على
األق ّل) ح ّتى اللحظة تعمل على إعادة ج ّل المسألة
السورية من جديد لتطرح كرزمة واحدة على طاولة
الحوار األممي وتعتمد «جنيف  »1منطلقها ،في
إطار جنيفات جديدة تشارك فيها جميع األطراف
اإلقليمية والدولية ،بجانب المحلية السورية انْ
لجهة الحكومة ،وانْ لجهة المعارضات وح ّتى تلك
التي ليس لها ترسيمات على الميدان ،وبدون أثر
يذكر في سياقات لغة الفعل الميداني وتفاعالته
العسكرية؟ وهل يمكن أن نصف من يطبّل ويز ّمر
ويرقص للتقارب المصري السوري واقعا ً في فخ
السذاجة والوهم السياسي بامتياز ،أم أ ّنه محق
لدرجة ما بسبب ال��دور المصري الخفي والمريح
ازاء دمشق؟ أم هل الهدف من ج ّل األفكار المصرية
وغيرها ،هو إلى حين تغيير المعادالت وموازين
القوى اإلقليمية والدولية ،واالستثمار في الزمن
عبر االستنزاف لسورية من قبل الطرف الثالث ،إلى
حين انتزاع الدولة والنسق السياسي السوري من
تحالفاته االستراتيجية على الساحتين الدولية
واإلقليمية ال��ى خانة ما يس ّمى بمحور االعتدال
العربي (ع��ف��وا ً االع��ت�لال العربي) ،وال��ذي يعمل
الجميع في المحور الخصم لسورية على إحيائه من
جديد في ظ ّل ما يُس ّمى بالتحالف الدولي لمحاربة
دواعش (الماما والدادا) األميركية في العراق ال ُمراد
احتالله وتقسيمه ،وسورية ال ُمراد إسقاط نظامها
ونسقها السياسي ،وبالتالي تقسيمها وإلحاقها،
التحالف غير الشرعي وخ��ارج ق��رارات الشرعية
الدولية ،والذي جاء تشكيله وفرض المشاركة فيه
برؤية أميركية عبر منطق الق ّوة ال ق ّوة المنطق؟
ه��ل ال��رف��ض ال��س��وري ان ح��دث لسلّة األفكار
المصرية (المعلنة وغير المعلنة) يعني استمرار
الوضع على ما هو عليه ،وبالتالي التقسيم السلس
بنعومة فائقة لج ّل الجغرافيا السورية؟ هل هناك

تنسيق مصري روسي انْ لجهة الرأسي ،وانْ لجهة
األفقي ،على طول خطوط عالقات موسكو القاهرة؟
أم أنّ المسألة تتموضع حول الفكرة التالية :الجهود
المصرية واألفكار الخالّقة (على األق��ل المعلنة)
تلتقي عفويا ً وصدف ًة بالجهود الروسية (المبادرة
تنسق معها؟
الروسية) لكنها ال ّ

عالمات االستفهام متعددة؟

هل أعادت القاهرة من جديد إنتاجات وصياغات
لمفهوم األمن القومي العربي ،وبالتالي تطويعه
وتوظيفه وتوليفه للعب ذات ال��دور السياسي
السابق لها وعبر الب ّوابة الشامية ،حيث عالمات
االس��ت��ف��ه��ام ك��ان��ت م��ت��ع��ددة عليه وق��ت الرئيس
المخلوع حسني م��ب��ارك ،خاص ًة بعد نجاحات
حقيقية لمصر السيسي (قد تعجبك وقد ال تروق
ل��ك) ف��ي المسألة الفلسطينية وبعد ح��رب غ� ّزة
األخيرة ،فكانت سلّة النتائج بمستويات أكثر من
رائعة ومذهلة لمحور واشنطن تل أبيب ومن ارتبط
به من بعض عرب وعربان ،وك ّل ذلك على حسابات
نضاالت الشعب الفلسطيني المقهور وطموحاته
في سياقات الصراع العربي «اإلسرائيلي»؟
َم��ن ال��ذي لعب دور الصانع وال��ع � ّراب المقنع
لواشنطن في ضرورات االعتماد على مصر ودورها
المحوري في المنطقة ،باعتبارها ق� ّوة عسكرية
يمكن ال��رك��ون اليها باعتماد حقيقي ،انْ لجهة
فلسطين المحتلة وسورية المتآمر عليها ،والعراق
ال ُمراد احتالله من جديد وتقسيمه ،وانْ لجهة لبنان
وس�لاح حزب الله ،وانْ لجهة العدوان البربري
على اليمن (مصر شعرت بالفخ الحقاً ،والى ح ّد
ما اتخذت مقاربة ومداخلة إقليمية بعيدا ً عن
الرياض ،وكذلك فعلت ع ّمان (بربع استدارة أو أق ّل
من ذلك) ،وح ّتى انْ لجهة إيران ومسألة المواجهة
معها الحقاً ،خاص ًة في ظ ّل إحياءات جديدة للدور
ال��م��ص��ري ف��ي ل��ب��ن��ان ،وال���ذي ص��ار س��اح��ة وغى
لصراعات كافة األطراف الدولية واإلقليمية بأدوات
الداخل اللبناني؟
هل أخضع مجتمع المخابرات واالستخبارات
الروسية (االنعطافة المصرية) غير الجادّة وغير
الحادة ،على أرضية خطوط العالقات الروسية
المصرية بعد عزل الرئيس محمد مرسي ،لمزيد من
الدراسة والتحليل والتمحيص؟ هل تس ّرعت موسكو
وأعطت منظومات «أس  »300المتطورة إلى مصر
انْ صدقت صحة المعلومة؟ لماذا أرسلت العاصمة
األميركية واشنطن دي سي عشر طائرات هلوكوبتر
من ن��وع آباتشي (طائراتهم بأسماء ضحاياهم
الهنود) لمصر ،بعد تواصل ما عبر األثير بين
الرئيس أوباما والرئيس عبد الف ّتاح السيسي ،حيث
ال��دور الواضح للملك عبدالله الثاني ومنظومات
حكمه في إحداث مقاربات شاملة على طول خطوط
العالقات المصرية األميركية لضرورات تطورات
سياقات الحدث السوري الحقاً؟ وهل التغيّرات
التي حصلت قبل أز َي��د من عشرة أشهر في قيادة
جهاز المخابرات المصرية (اللواء خالد محمود
ف��ؤاد ف��وزي م��دي��را ً وال��ل��واء محمد ط��ارق عيسى
سالم نائبا ً له) لم تكن كنتاج للرؤية األميركية
السعودية القطرية اإلماراتية كما ك ّنا نعتقد ،في
توظيفات جديدة وعسكرية للدور المصري إزاء
الحدث السوري ،والمسألة العراقية ،ولجهة لبنان
وسالح حزب الله ،ولجهة فلسطين المحتلة وح ّتى
إيران نفسها كما أسلفنا ،بعد إعادة هندسة لمسار
العالقات المصرية القطرية (قد تنجح)؟
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