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نحو نظام �إقليمي عربي جديد؟

�إيران وال�سعودية
} حميدي العبدالله
حرص المسؤولون اإليرانيون على إقامة عالقة صداقة وتعاون
مع المملكة العربية السعودية ،ه��ذا على الرغم من أنّ السعودية
أي مسؤول في المملكة مناسبة
تناصب إي��ران ال��ع��داء ،وال يترك ّ
إال ويوجه االن��ت��ق��ادات إلي��ران ويتهمها بالسعي إل��ى الهيمنة على
المنطقة.
وب��م��ع��زل ع���ن ص��ح��ة أو ع���دم ص��ح��ة ه���ذه االت���ه���ام���ات ،إال أنّ
المسؤولين اإليرانيين ظلوا ،رغم هذه االنتقادات التي تصل أحيانا ً
إل��ى ح�� ّد التجريح ،ي��ؤك��دون حرصهم على إق��ام��ة عالقة طيبة مع
المملكة وكان آخر هذه التصريحات خطاب الرئيس روحاني األخير
والتصريحات التي أدلى بها وزير خارجية إيران من بغداد .فهل هذا
الحرص على العالقة اإليجابية مع المملكة العربية السعودية يأتي
من موقع الخوف ،أو ع��دم القدرة على الوقوف في وج��ه سياسة
العداء التي تنتهجها السعودية؟
ليست ه��ذه أس��ب��اب ح��رص إي���ران على إق��ام��ة ع�لاق��ات طيبة مع
السعودية ،وقد وصلت إلى ح ّد أنّ أمين عام حزب الله السيد حسن
نصر الله لفت النظر إليها من موقع اإلعجاب بصبر المسؤولين
اإليرانيين على ما يتعرضون له من انتقادات تقترب إلى مستوى
التحامل ،بدليل أنّ إيران وقفت ض ّد الغرب ومعه السعودية وغيرها،
إلى أن غيروا مواقفهم منها.
ال ش ّك أنّ ثمة أسبابا ً سياسية جوهرية وتاريخية هي التي تدفع
إيران إلى سلوك هذه السياسة وعدم االنجرار وراء االستفزازات،
وال تقتصر هذه األسباب على الحرص على الوحدة اإلسالمية ،وهي
ركن من أركان السياسة اإليرانية منذ سقوط نظام الشاه وانتصار
الثورة اإليرانية ،بل إنّ ثمة أسبابا ً أخرى تعزّز هذا الموقف المبدئي
يوجه سياسة إي��ران في المنطقة ،وال سيما إزاء السعودية.
ال��ذي ِّ
وم��ن بين ه��ذه األسباب أنّ المملكة تلعب دورا ً مه ّما ً في منظومة
مجلس التعاون الخليجي ،بل يمكن القول إنها تقود هذه المنظومة.
ومعروف أنّ من يحارب تدخل الدول الخارجية في شؤونه الداخلية،
وعانى من هذه التدخالت يسعى دائما ً إلى تعميم سياسة تقوم على
فكرة نبذ التدخل في شؤون اآلخرين وترك شعوب الدول المعنية
تق ّرر مصيرها بنفسها بعيدا ً عن أي تدخالت خارجية.
ق��د تكون شعوب ال���دول الخليجية راض��ي��ة أو غير راض��ي��ة عن
تخص الشعوب في هذه المنطقة،
سياسة حكامها ،لك ّن هذه المسألة
ّ
وه��ي وحدها التي تق ّرر مصير حكوماتها ،وبالتالي ال يحقّ ألي
حكومة أو دول��ة خارجية التدخل في ه��ذا ال��ش��أن ،وإذا ما تدخلت
يوجه السياسة
ف��إنّ ذلك يكون خطأ ً جسيماً .هذا هو المبدأ ال��ذي ِّ
اإليرانية ،وانتقادها لتدخالت حكومة المملكة العربية السعودية
في شؤون دول مثل سورية والعراق واليمن ينطلق من هذا المبدأ،
ولكن في النهاية ،السعودية وغيرها هي دول ال يمكن تجاهلها ،وال
يمكن القطيعة معها ،وال ب ّد من أن يظ ّل الخالف معها محصورا ً في
إطاره المبدئي.

�إلغاء الت�أ�شيرات �إلى �إيران
بدأت مفاعيل االتفاق النووي اإليراني تلوح في أفق المنطقة ،لكن هذه
المرة على الطريقة اإليرانية .فعلى ما يبدو اتخذت إيران قرارا ً بفتح أبوابها
وأجوائها على مصراعيها أمام ك ّل المهتمين بالتواصل والتعاون ،وربما
بالدخول إليها ،لعدة أسباب بينها االقتصادي والثقافي والسياسي.
لك ّن حسابات إيران هذه المرة يبدو أنها جاءت مفاجئة أكثر مما كان
متوقعاً ،فهذا النظام الذي اتهم باالنغالق واالنعزال وظلم شعبه يبدو أنه
يخطو خطواته الجريئة نحو االنفتاح المدروس .فمن اليوم بات ممكنا ً
للزائر أوالسائح أو المستثمر التركي واللبناني واألذربيجاني والجورجي
والبوليفي والمصري والسوري ،دخول إيران من دون تأشيرات دخول،
بناء على القواعد الجديدة لنظام التأشيرات ،بحيث يستطيع مواطنو هذه
الدول البقاء في إيران من دون تأشيرة لفترات متفاوتة ،حسب الدولة
تتراوح بين  15يوما ً و 90يوماً.
وتشير المعلومات إلى أنّ السلطات اإليرانية تدرس ،في إطار البرنامج
الحكومي لتطوير السياحة ،إمكانية إدخال نظام «التأشيرة الحرة» لمواطني
 60دولة أخرى.
هذه الخطوة تؤكد للمتابعين للشأن اإليراني وللمهتمين بطبيعة سلوك
هذا النظام الذي هو نظام إسالمي أوالً وأخيراً ،أنّ السياسة اإليرانية
االنفتاحية لم تكن تتعلق بهوية نظام أو جزع وخوف من انفالت األمور فيه،
إنما كانت قرارا ً مدروسا ً كان يقتضي بعدم االنفتاح الزائد على دول ،ولو
كانت صديقة ،ألسباب تعرف إيران أنها تتعلق بأمنها القومي والداخلي،
وخصوصا ً أنها كانت مستهدفة بعدة خطوط ،علميا ً وتكنولوجيا ً وأمنيا ً
وسياسياً ،ليتبع ذلك االستهداف حصار اقتصادي خانق.
تهدف إيران إلى اإلعالن عن سياسة جديدة تبعث االطمئنان في تلك
الدول التي ستنضم أو تقبل هذا العرض اإليراني الذي لن تفوته ألسباب
أولها األسواق اإليرانية التي ستكون هدفا ً واضحا ً أمامها .أما بالقراءة
السياسية ،فإنّ الدول التي أعطتها إيران هذه الفرصة ،تؤكد أنّ إيران ترسل
رسالة إلى العالم عبرها وتفيد بأنها الدول التي تعتبرها إيران جزءا ً من
مستقبلها السياسي واالقتصادي ،وبالتالي فإنّ العالقات الطيبة والجيدة
مع هذه الدول هي تأسيس ألرضية متينة لعالقات تدوم أبعد من زمن
وظرف.
إنّ تشجيع السياحة هو أحد أبرز المكتسبات ،لك ّن الخطوة في ك ّل
األحوال هي قرار سياسي بامتياز ،ينقل إيران من حال االنعزال إلى حال
االنفتاح ،ويؤكد على شجاعة إيران وثقتها بنفسها وبأمنها وبقدرتها على
إدارة األمور وبأبسط األحوال تبعث إيران رسالة إلى دول الجوار «نحن
بأفضل حال».
تبقى العين «اإلسرائيلية» هي العين األكثر تأثرا ً بغبار سيمحو عنها لوقت
غير قليل القدرة على الشعور بالراحة واألمان ،فاالستثمارات التي كانت
تتوجه نحو «إسرائيل» والسياحة والتجارة وغيرها ،ستجد في إيران الدولة
األكثر جاذبية اليوم ،وسيكتشف العالم زيف النظريات «اإلسرائيلية» من
خالل ما سيكتشفونه في األراضي اإليرانية من تطور وحضارة وقانون.
تسابق إيران ك ّل محاوالت العرقلة والتصويب على االتفاق التاريخي مع
الغرب ،وها هي تعلن الخطوة الشجاعة تلو الخطوة مؤسسة ألرضية مغرية
أمام الدول التي تعرف أنّ بناء أرضية شعب وثقافة وتجارة معها ستكون
أقصر الطرق الستمالتها سياسيا ً واستخباريا ً وأمنيا ً نحو مخططات طويلة
المدى .إنها إيران التي تعرف جيدا ً من أين تؤكل الكتف.

«توب نيوز»

المنطقة العازلة وكذبة �أردوغان
تحدث أردوغان ،ومن بعده أوغلو ومسؤولون أتراك كثر ،عن تفاهم علىإقامة مناطق عازلة يفرضها حظر جوي على الطيران السوري في عمق يتيح
تمركز فصائل مسلحة معادية للدولة السورية.
ذهب أردوغان إلى ح ّد التبشير بمساحة تتيح نقل مليون ونصف المليونمن الالجئين الذين يقميون في تركيا إلى المنطقة التي يحرسها الطيران التركي
تحت سيطرة المسلحين المؤيدين لتركيا والمعادين لدولتهم.
عنوان الحركة التركية العداء لألكراد أمالً بالفوز في انتخابات نيابيةقادمة ،وال ب ّد من إبعاد «داعش» لتسليم مناطق سيطرتها للمسلحين الذين
تسميهم واشنطن وأنقرة بالمعارضة المعتدلة ،ألنّ الحرب ض ّد «داعش» حاجة
أميركية انتخابية بالمقابل.
الصفقة االنتخابية المتبادلة أوهمت أردوغان ومعه فريق حكمه وكثيرونخارج تركيا بأنّ األمر صار مسألة توقيت.
انعقد حلف األطلسي لمناقشة الطلب التركي و ُوضعت ك ّل االحتماالت بعداالتصاالت التي ت ّمت مع موسكو وطهران لمعرفة موقف الحكومة السورية
وبعدها موقف الحلفاء.
تبلغ األطلسي وأبلغ تركيا بأنّ سورية ستعامل ك ّل حظر جوي كعدوان وأنّحلفاءها سيقفون معها.
خطر حرب ال يريدها األطلسي.-تراجع أردوغان مهزوماً.

التعليق السياسي

} زياد حافظ*
ال��ع��ال��م م��ا ب��ع��د االت��ف��اق ال��ن��ووي بين
الجمهورية اإلسالمية في إيران ومجموعة
الدول الخمس زائدا ً واحدا ً ال يختلف كثيرا ً
ع� ّم��ا ك��ان عليه قبل االت��ف��اق ،وذل���ك رغم
التحليالت المغايرة ل��ذل��ك .صحيح أنّ
االت��ف��اق إن��ج��از ديبلوماسي كبير يك ّرس
مكانة الجمهورية اإلسالمية في المنطقة
ويفتح لها آفاقا ً جديدة وهامة ،إالّ أنّ مدى
التغييرات في المنطقة ستكون محدودة
إن لم ُتقدم الدول العربية في المنطقة على
تغيير سلوكها ونهجها في مقاربة المشهد
العام القطري واإلقليمي والدولي على ح ّد
سواء .أي نعتقد أنّ مفتاح التغيير الشامل
في المنطقة هو في يد العرب ،رغم الوضع
المزري للمشهد العربي بشكل عام.
يعتقد البعض أنّ المنطقة ستدخل في
مرحلة التسويات أو التفاهمات الكبرى
التي تعيد الح ّد األدنى من االستقرار .لسنا
مقتنعين أننا على أبواب تلك المرحلة ألنّ
المشهد الدولي ال يشير إلى إمكانية لدولة
أو لمجموعة دول من فرض مسارها العام
لألمور .نعيش اليوم حقبة توزيع الق ّوة بين
عدّة أقطاب ،ما يزيد احتماالت التوتر أكثر
من احتماالت التفاهم واالستقرار ،وإن كان
ذلك التفاهم من مصلحة الجميع .كما أنّ
القوة داخل تلك الدول هي أيضا ً في مرحلة
التوزيع بين عدّة مراكز ،ما يع ّقد إمكانية
اتخاذ ق���رارات مصيرية .فهذه التح ّوالت
داخل المنظومات السياسية في دول الغرب
وح��ت��ى داخ���ل منظومة ال��ق��وى الصاعدة
كمنظومة «ب��ري��ك��س» ت��ش� ّك��ل إره��اص��ات
عالم غير مستقر .إنّ القاعدة األساسية في
العالقات الدولية اليوم هي عدم االستقرار
واالستقرار هو حالة استثنائية .فال ب ّد من
مقاربة تعتمد عدم االستقرار من الثوابت
إذا جاز الكالم واالستقرار من المتغيّرات
الظرفية.
العالم ال��ي��وم يختلف ع��ن العالم بعد
ال��ح��رب العالمية الثانية حيث تقاسم
الحلفاء النفوذ ف��ي ال��ع��ال��م ،وإن ل��م ينه
الصراع بين الكتلتين اللتين تصارعتا على
مدى أكثر من أربعة عقود من الزمن .العالم
اليوم ليس فيه منتصر واحد وخاسر واحد،
بل مجموعات صاعدة ومجموعات في حال
تراجع ،لذلك فإنّ التفكير في نظام عالمي
مستقر هو تفكير غير واقعي في المرحلة
الراهنة .فالمجموعات الصاعدة غير معنية
بتفاهمات وتسويات بعيدة المدى ألنها
تكب ّل صعودها .في المقابل ،مجموعة الدول
المتراجعة تكابر وفي حالة إنكار لتراجعها
وتعتقد أنّ التسويات والتفاهمات تمنعها
من تحسين فرصها رغ��م التح ّوالت التي
تمنعها من ذلك.
ومن التح ّوالت التي نتكلّم عنها تردّي
نوعية القيادات بسبب األزمة البنيوية في
النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ف��ي دول ال��غ��رب .ف��خ�لاف�ا ً لما
يشاع عن صالبة النظم الديمقراطية في
تلك ال���دول ،بما فيها ال��والي��ات المتحدة،

أصبحت تلك النظم أس��ي��رة ع��ال��م المال
وخ��اص��ة ب��ي��وت ال��م��ال .ول��ي��س��ت األزم���ة
اليونانية األخيرة واإلمالءات المجحفة في
ح� ّ
�ق الشعب اليوناني التي ُفرضت على
ً
ّ
الحكومة اليونانية إال تأكيدا على قصر نظر
حكومات االتحاد األوروب��ي وفي مقدّمتها
الحكومة األلمانية .وقصر النظر ذلك يعود
إل��ى هيمنة المؤسسات المالية المرتكبة
الجرائم المالية في ّ
حق الحكومات كما في
ّ
حق المواطنين والتي ال ترى إالّ مصلحتها
اآلنية وليس المتوسطة أو البعيدة .صحيح
مفصالً ولكن لن
أنّ ذلك األمر يستحق نقاشا ً ّ
نخوضه لضيق المساحة المتاحة لغرض
هذا العرض.
أم��ا ف��ي ال��والي��ات المتحدة ،ف��إنّ رداءة
ّ
المرشحين
النخب الحاكمة تتجلّى في نوعية
للرئاسة ،س��واء في الحزب الجمهوري أو
في الحزب الديمقراطي .وليست حلقات
الكوميديا الساخرة من كافة المرشحين
إالّ خير دليل على رداءة تلك النخب .لكنّ
م��ا ه��و أخ��ط��ر م��ن ذل��ك ه��و الجهل السائد
بين المرشحين ،وإن كان بنسب متفاوتة.
فعلى سبيل المثال يتسابق المرشحون
في الحزبين على انتقاد االتفاق النووي
مع إيران من دون قراءة بنود االتفاق ،كما
ص ّرحوا تكراراً ،من دون أن يخجلوا وذلك
لخدمة المنظمات والشخصيات الصهيونية
التي تم ّول حمالتهم االنتخابية.
وفي المقابل ،فإنّ محور دول «بريكس»
والمنظمات كمنظمة شانغهاي ،ما زالت
متماسكة في مواجهة الهيمنة األميركية
ولكنها مختلفة فيما بينها ف��ي عديد من
األم��ور ،وخصوصا ً الطاقة والغاز .ليست
ه��ن��اك مقاربة ف��ي العمق ح��ول تداعيات
االتفاق النووي على مسار النفط والغاز لك ّل
من الجمهورية اإلسالمية في إيران واالتحاد
ال��روس��ي .أليست هناك ع��وام�لاً للخالف؟
وكيف يمكن معالجتها من دون المساس
بتماسك الجبهة ال��ص��اع��دة ف��ي مواجهة
الواليات المتحدة؟
من جهة أخرى ،كيف ستتجلّى طموحات
الصين المالية في النظام المالي الجديد
المرتقب كبديل عن النظام الذي يهيمن عليه
ال���دوالر؟ وه��ل ذل��ك ضمن ق���درات الصين؟
هذا ال يعني أنّ تماسك الجبهة في خطر في
الوقت الحاضر ،لكنّ بذور االختالف الجذري
موجودة ولم تتم حسب علمنا مقاربتها حتى
اآلن.
ف��ي ال��خ�لاص��ة ،م��ا ن��ري��د أن نقوله هو
عدم وجود قوة ضاغطة من مجموعة دول
متماسكة تستطيع أن تضبط إيقاع الحراك
ال��دول��ي بشكل ال ي��ه �دّد السلم العالمي،
وخصوصا ً أنّ نوعية القيادات في الدول
التي كانت تقليديا ً تقود العالم أصبحت في
مستوى من الرداءة غير المسبوقة .وتردّي
النوعية في القيادة يعكس األزمة البنيوية
فيها على الصعيد السياسي واالقتصادي
واالجتماعي وحتى الثقافي .فهل يمكن
تجاهل إمكانية ارتكاب الحماقات إقليميا ً
وأو دوليا ً في غياب نظام دولي متماسك في
الح ّد األدنى؟

ه��ذه مقدمة لفكرة نطمح إل��ى التوقف
عندها وهي أنّ ما يحصل في الدول العربية
ل��م ي��ع��د ،كما ك��ان ف��ي ال��م��اض��ي ،مرتبطا ً
بقرارات خارجية ،وإن كان هناك من يعتقد
أنّ الدول العربية فاقدة كلّيا ً لقراراتها .بل
العكس ،ما ن��راه اليوم في ع��دد من ال��دول
س��واء في مصر أو في الجزيرة العربية،
يعني أنّ إمكانية السيطرة الخارجية
على القرار العربي تتراجع بمنسوب أكبر
مما يتص ّوره البعض .ال يريد العديد من
المحلّلين اإلق���رار بذلك أي أنّ كثيرا ً من
الحراك السياسي العربي هو قرار ذاتي وإن
كان ذلك القرار مخطئا ً أو يخدم في كثير من
األحيان مصالح خارجية .لسنا مقتنعين
بأنّ قرارات مصر أو السعودية ،على سبيل
المثال ،ق��رارات تمليها الواليات المتحدة
بشكل أحادي .المسألة أكثر تعقيدا ً وتركيبا ً
ولك ّنها واضحة وهي أنّ مجال التماهي بين
مصالح النخب الحاكمة لدول كانت تدور في
فلك الواليات المتحدة ،والواليات المتحدة
دخلت مرحلة تح ّوالت ال نستطيع تحديد
مسارها واتجاهاتها بد ّقة وإن كانت تهدف
إلى تحقيق استقاللية وحماية لكياناتها.
من هنا نبدأ ،أي البحث في العمق في
تلك التح ّوالت ألنها في آخر المطاف تعني
الجميع في المنطقة العربية .فمصر ،على
سبيل المثال ،تبني استقاللها السياسي
بشكل متد ّرج ولكن بخطوات ثابتة .نشير
ه��ن��ا إل��ى ال��ت��ف��اه��م��ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة في
التسليح م��ع روس��ي��ا وذل��ك بعد أكثر من
أربعة عقود من استثمار الواليات المتحدة
ف��ي م��ح��اوالت بائسة الح��ت��واء وت��روي��ض
ال��ق��رار العسكري في مصر .فالعالقة مع
روسيا تتجاوز التفاهم التسليحي وتشمل
الحقل االقتصادي بل الجيوسياسي .نشير
أيضا ً إلى تح ّرك الجيش المصري وإدخال
قطاعات من السالح الثقيل والطيران إلى
سيناء مخالفة بنود اتفاقية كامب دايفيد
وم��ن دون الرجوع إل��ى «موافقة» حكومة
الكيان الصهيوني .كما نشير أيضا ً إلى
ترسيخ قاعدة االستقالل االقتصادي بعيدا ً
ع��ن ن��ظ��ري��ات ال��ب��ن��اك ال��دول��ي وص��ن��دوق
الدولي الخاطئة والمغرضة في ض��رورة
فتح االقتصاد المصري لالستثمار الخارجي
المباشر حيث المدّخرات الوطنية غير كافية
للنهوض وتمويل المشاريع اإلنمائية .وها
هي مصر تحقق المعجزة التمويلية لتوسيع
قناة السويس في أق ّل من أسبوع من طرح
سندات التمويل على الشعب المصري .كما
أنّ مصر تزن بالميزان الدقيق العالقة مع
دول مجلس التعاون وضرورات استقاللها.
فالحاجة إل��ى التمويل الخليجي ال يلغي
إمكانية االستقاللية .أما على صعيد العالقة
م��ع ح��رك��ة ح��م��اس ،ف��ال��ح��وار ال��ق��ائ��م بين
السلطات المصرية وقيادة الحركة تخ ّفف
من االحتقان تجاه الشعب الفلسطيني في
غ ّزة.
أما بالنسبة إلى السعودية ،فإنّ قرارها
بشنّ حملتها على اليمن لم يكن قرارا ً أميركيا ً
كما يشاع في عديد من وسائل اإلعالم وإن لم
تعارضه إدارة البيت األبيض .فمقتضيات

السياسة الداخلية ربما أوعزت إلى الحكم
في الرياض ب��أنّ تثبيت القيادة الجديدة
يتطلّب إبراز عناصر القوة والجأش ،وإن لم
يكن القرار بالحملة على اليمن صائباً .أي ال
يمكن إنكار مدى استقاللية القرار السعودي
رغ��م ك� ّل الدالئل اإلعالمية عن وجهة نظر
البيت األب��ي��ض .ف��األخ��ي��ر يعتبر أ ّن���ه في
حال نجاح الحملة رابح ،وفي حال الفشل
فإنّ إمكانية المملكة في معارضة سياسة
الواليات المتحدة تتقلّص ،وخصوصا ً في
الملف المفاوضات النووية مع الجمهورية
اإلسالمية في إيران .هنا ال ب ّد من االنتباه إلى
أنّ مدى الثقة بالواليات المتحدة تراجعت
بشكل ملموس عند النخب الحاكمة في بالد
الحرمين وأنّ الخروج من الطاعة للواليات
المتحدة يتطلّب حكمة وحنكة من جميع
األطراف المعنية في المملكة وفي المنطقة.
وال يجب إغفال أهمية زي��ارة نجل العاهل
السعودي وولي ولي العهد ووزي��ر الدفاع
إلى موسكو وما نتج عنها من إمكانية فتح
آفاق جديدة في التح ّرك السياسي اإلقليمي
لك ّل من روسيا ومصر في الملف السوري
والعراقي واليمني مع عدم معارضة المملكة.
كما أنّ ك�لام الرئيس الروسي ح��ول إقامة
حلف يض ّم كالً من المملكة وقطر واألردن
وسورية وتركيا لمواجهة مجموعات الغلو
والتوحش يؤ ّكد أنّ إمكانية خلط األوراق
للخروج من األزمة الراهنة ممكنة.
هناك من سيسارع إلى القول إنّ سلوك
يصب في خانة
المملكة في اآلونة األخيرة
ّ
التصعيد بعد تحقيق بعض اإلن��ج��ازات
الميدانية في اليمن ،وخصوصا ً في منطقة
المرفأ في عدن .هذا صحيح ولكن ال يغيّر في
المعادالت القائمة ،بل يمكن قراءته بشكل
مختلف أي كاستعداد لدخول في مفاوضات
مع بعض األوراق .نعتقد أنّ حشر المملكة
في الزاوية غير مفيد وال ب ّد من العمل إلعادة
المملكة إلى بيت التوافق العربي .فلن يحم
المملكة إالّ التوافق العربي وليس الغرب
بشكل عام والواليات المتحدة بشكل خاص.
فكالم الرئيس األميركي لملوك وأمراء مجلس
التعاون واض��ح .الخطر عليكم من الداخل
وليس من الخارج! هنا دور مصر لتأسيس
ذل��ك التوافق في غاية األهمية وال ب � ّد من
العمل على هذا الخط.
من جهة أخرى ،نعتقد أنّ عددا ً من دول
مجلس التعاون في الخليج يستطيع العمل
على احتضان س��وري��ة وتقريب وجهات
النظر م��ع المملكة ب��م��ؤازرة مصر .ف�لا ب ّد
من إنهاء ال��ص��راع في سورية على أسس
واضحة تضمن وحدة سورية أرضا ً وشعبا ً
ّ
وحق السوريين
ومؤسسات وعروبة سورية
في معالجة مل ّفاتهم الداخلية وليس عبر
التدخالت الخارجية أو اإلقليمية .كما أنّ
الملف السوري ال ينفصل عن الملف العراقي.
فالفتنة المذهبية بدأت في العراق وال ب ّد أن
تكون بداية الح ّل في العراق مع التأكيد
أيضا ً على وحدة العراق وعروبته.
ّ
يتلخص بالنقاط
إنّ ج��وه��ر تفكيرنا
التالية :أوالً ،بات واضحا ً أنّ الغرب بشكل
ع��ام وال��والي��ات المتحدة بشكل خ��اص ال
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يستطيعون أو ال يرغبون في تأمين الحماية
لنظم الحكم ف��ي المنطقة .إنّ الحماية
الوحيدة لمختلف األنظمة هي في المصالحة
مع شعوبها ومع ترسيخ قواعد التضامن
العربي .في آخر المطاف لن يحم العرب إالّ
العرب!
ث��ان��ي�اً ،ن��دع��و إل��ى إق��ام��ة ن��ظ��ام إقليمي
عربي قلبه بأربعة ضلوع :مصر ،وسورية،
وال��ع��راق ،والسعودية ُتضاف إليها دول
مركزية من أطراف الوطن العربي كالجزائر
والسودان .هذا النظام ال يشكل حتى الح ّد
األدنى من طموحاتنا في إقامة دولة الوحدة
ولكن ال ب ّد من مرحلة انتقالية قد تطول أو
تقصر وفقا ً لسلوك الدول المعنية .النظام
اإلقليمي العربي عندما يحقق الح ّد األدنى
من التضامن يصنع ما يشبه المعجزات .ال
ننسى حقبة الرئيس الخالد الذكر جمال عبد
الناصر عندما كان للعرب شأن على الصعيد
الدولي .كما ال ننسى التضامن العربي خالل
حرب تشرين  .1973وال ننسى دور مصر
في إفشال مختلف طروحات المتوسطية
في عهد مبارك وال ننسى غ� ّ
�ض النظر عن
األنفاق ودورها في غزة في مواجهة الكيان
الصهيوني .لم يكن النظام اإلقليمي مثاليا ً
ولكن لم يكن كلّه سيئاً ،وخصوصا ً إذا ما
قار ّناه باليوم!
ثالثاً ،هذا النظام اإلقليمي العربي ليس
موجها ً ض�� ّد أح���د ،بمقدار م��ا ه��و لحماية
واس��ت��ق��رار المنطقة ق��در اإلم��ك��ان .ال��دول
اإلقليمية المجاورة ليست مستهدفة باستثناء
الكيان الصهيوني بل العكس .ننظر إلى
الجمهورية اإلسالمية في إيران وإلى تركيا
كعمق استراتيجي لألمة العربية من الناحية
الجيوسياسية كما من الناحية التاريخية
والثقافية .ف��إن��ج��ازات إي���ران ونجاحات
تركيا تعنينا كعرب وكمسلمين ف��ي هذه
المنطقة الحريصة على تن ّوع مك ّوناتها .فال
يجب االستخفاف بعروبة بالد الشام وبالد
الرافدين وال يجب إهمال الروابط التاريخية
مع ال��دول المجاورة .إنّ االحترام المتبادل
والحرص على هوية دول المنطقة هما قاعدتا
االستقرار والسلم في المنطقة .ليس هناك من
قوة إقليمية أو غير إقليمية تستطيع أن تنفرد
في صوغ األمن اإلقليمي كما ليس هناك من
قوة يُسمح لها بتهديد أمن واستقرار المنطقة.
لذلك فإنّ تشكيل الكتلة التاريخية من عرب
وإيرانيين وأتراك على قاعدة أنّ العرب عرب
واإليرانيين إيرانيون واألت��راك أت��راك كفيل
بتأمين حماية المنطقة من المطامع التي قد
تأتي من الغرب أو من الشرق أو من أي بقعة
في العالم.
وأخ��ي��راً ،إنّ النظام اإلقليمي العربي
المتماسك والمتضامن في قضاياه المصيرية
كافة ،بما فيها القضية المركزية فلسطين،
وفقا ً لمصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه
الكاملة بما فيها ح� ّ
�ق ال��ع��ودة على كافة
التراب الفلسطيني هو المدخل الصحيح إلى
مقاربة المل ّفات الساخنة سواء على الصعيد
القطري أو اإلقليمي أو الدولي.

* أمين عام المؤتمر القومي العربي

ال �أحد يعرف كيف تفكر دم�شق...
محمد احمد الروسان*
ه��ل ضغطت واشنطن على مجاميع المعارضة
السورية الخارجية لتغيير وجهة قبلتها من موسكو
باتجاه القاهرة؟ وهل ث ّمة سيناريو يرقى درجة أو
مستوى المؤامرة على الفيدرالية الروسية قبل سورية
ونسقها السياسي؟ هل تتخلّى دمشق العاصمة عن
استراتيجيات االستثمار في الوقت واالنتظار وبالتالي
ترك استراتيجية شعرة معاوية ،لصالح استراتيجيات
الحسم الشامل انْ لجهة الحسم السياسي ،وانْ لجهة
الحسم العسكري ،بالتعاون مع حلفائها اإلقليميين
والدوليين وحركات المقاومة ،والتي هي في بعضها
أكثر من حزب وحركة وأق ّل من دول؟
في الخالصة هنا :نجد أنّ العاصمة األميركية
واشنطن دي سي ض ّد أيّ تقارب سعودي إيراني ،كون
هذا التقارب من شأنه أن ينهي العدو الذي صنعته
أميركا (فوبيا إيران) لتبتز به السعودية وشقيقاتها
الصغرى من دول الخليج .وواشنطن تريد إسقاط
سورية ونسقها سواء عسكريا ً أو بالح ّل السياسي أو
الديبلوماسي ،ومن ثم تقسيمها الى ثالث دول لسبب
عميق جيواستراتيجي يتموضع في ضرورة االلتفاف
على مشروع روسيّا لم ّد أنبوب الغاز عبر تركيا ،بحيث
يُصار الى تحويل الجغرافيا السورية الى مم ّر للنفط
والغاز السعودي القطري «اإلسرائيلي» الى أوروبا
عبر جغرافية تركيا ،ا ّنها حرب الطاقة نفطا ً وغ��ازا ً
والتي أنتجت ديبلوماسيات الطاقة بمفهوم جديد،
ح ّتى ولو تطلب األمر إسقاط أردوغان نفسه (نتيجة
االنتخابات التركية األخيرة تعتبر الخطوة األولى)،
حيث األخير صار يخشى انقالبا ً داخليا ً عليه ،وهنا قد
يكون من المفيد القول إنّ فالدمير بوتين قد تس ّرع في
رهانه الثاني بعد الرهان األول ،على حصان خاسر
الختراق حلف شمال األطلسي ومن الب ّوابة التركية
وانْ حدثت ارتباكات هنا أو هناك في مفاصل صنع
القرار في حلف «الناتو» في البدء!
األزم���ات ت���راوح مكانها ف��ي المنطقة ،وت��ح��اول
التعايش م��ع ال��واق��ع الصعب بفعل التباعد بين
األقطاب ،إنْ لجهة دواخل المنطقة ،وانْ لجهة خوارجها
الجدد ،وإنْ لجهة الطرف الثالث الذي يعمل على إعادة
رسم حدودها بالدم والنار.

التحالف الفعلي

بامتياز ...هناك تحالف سوري عراقي إيراني حزب
الله موجود في المنطقة ،ول��ق��اءات طهران درست
وبحثت قوننته وترسيمه استعدادا ً للسيناريوات
الدموية المقبلة (إفشال ما سميّت بعاصفة الجنوب
من قبل الجيش العربي السوري ووحدات المغاوير،
بجانب مساعدة معلوماتية من أحد أطراف من داخل
غرفة العمليات المس ّماة «م��وك» وصلت إل��ى نواة
الجيش العربي ال��س��وري قبل ب��دء العملية بشهر
تقريباً) ،أيضا ً ما جرى في الشمال السوري في إدلب
وجسر الشغور وأريحا ،ثم استعادة الجيش العربي
السوري لزمام المبادرة في أكثر من  500نقطة اشتباك
مع المسلّحين اإلرهابيين على مساحة جغرافية الوطن
السوري ،وإزاء ملفات الخالف والبؤر الساخنة تمهيدا ً
ألي مواجهات مقبلة ،خاص ًة أنّ مضمون هذا التحالف
أو المحور بمضمون عسكري مخابراتي اقتصادي
سياسي ديبلوماسي ،يجري العمل على تفعيل ج ّل
هذه الروابط وتوحيد الجهود لمنع االستفراد بك ّل
ساحة على حدة.
مع التأكيد أنّ أذرع «م��وك» في عمق الجغرافيا

السورية الجنوبية تتجه نحو االنحسار،و«عاصفة
الجنوب» تنخفض سرعة رياحها ،مقابل ارتفاع
ح���رارة ال��ض��رب��ات ال��ن��اري��ة ال��ت��ي ت��س�دّده��ا وح��دات
الجيش العربي السوري ،نحو عمق الخطوط الخلفية
للتنظيمات اإلرهابية المسلّحة والتي تشكل عصب
تلك العاصفة الرملية.
أنقرة ورغم الموقف منها فهي تقع في إطار محطات
ومفاصل العالقات الثالثية على طول خطوط إيران
بغداد سورية بجانب حزب الله ،ولك أن تقول حماس
أيضا ً والجهاد األسالمي الحقا ً في ظّ��ل تموضعات
جديدة لحركة حماس ،تركيا بعالقاتها مع إيران وانْ
كانت فوق الطاولة تعاون وتحت الطاولة تنافس
يصل درجة الصراع ،إال ّ أ ّنها بمجملها مقبولة ويمكن
البناء عليها في ظ ّل التقارب التركي الروسي والذي
فتح صندوق هدايا روسية متعدّدة ألنقرة ،والسؤال
هنا:
هل من شأن ك ّل ذلك أن يفرض قراءات تركية جديدة
إزاء الدولة السورية ونسقها السياسي ،وف��ي ظ ّل
تع ّرض أردوغ��ان لمحاوالت انقالبية داخلية بفعل
الخيوط األميركية األوروبية المختلفة ،وكما أسلفنا
سابقاً؟ وه��ل يمكن أن نعتبر تقدّم وح��دات حماية
الشعب الكردي في تل أبيض وعين عيسى وعلى طول
الحدود السورية التركية ،بمثابة فخ جديد نصب
للرئيس أردوغان بعناية فائقة ،تن ّم عن حقيقة العقل
الدمشقي العميق بتفكيره ورؤيته؟
وهنا ال يمكن وصف تركيا بأ ّنها ال تتصدّر الحرب
على دمشق ونظامها ،كما يحاول البعض المتأترك
بالمعنى التكتيكي ال االستراتيجي ،من العربان قوله
وتسويقه للوصول الى أنّ هناك مشتركات وتقاطعات
وبعد أرب��ع سنوات وأزيَ��د من الحرب األممية على
س��وري��ة ،وال��ص��راع فيها وعليها وحولها وعقابيل
ومآالت ذلك؟

أسعار النفط تدخل الميدان

محور واشنطن تل أبيب ومن ارتبط به من بعض
غرب وبعض عرب وبعض مسلمين ،وضعوا ك ّل من
سورية وإي��ران في خانة االستهداف العميق وعبر
إخضاع سلعة النفط وإدخالها في الصراع السياسي
إزاء سورية والمنطقة ،فموسكو وطهران تشتركان
بمصير واح��د والمصالح المشتركة في تزايد كما
المخاطر أيضا ً نحوهما ،وبعد العقوبات الدولية على
موسكو بفعل المسألة األوكرانية ،وهي بالمناسبة
ليست عقوبات كونها خارج األمم المتحدة ،بل هي
أعمال عدائية من قبل منظومات الناتو ،من هنا أق ّر
فالدمير بوتين عقيدة عسكرية روسية جديدة للجيش
الروسي ،اعتبر بموجبها تمدّد الناتو لض ّم كييف له،
خطرا ً عسكريا ً يهدّد األمن الداخلي الروسي كما يهدّد
األمن القومي الروسي أيضاً.
ف��ك��ان ال��ت��ق��ارب ال��روس��ي ال��ت��رك��ي وع��ب��ر ال��ورق��ة
االقتصادية وورق��ة الطاقة (خطوط الغاز خط سيل
الغاز الجنوبي ومنها ال��ى أوروب���ا) وإنشاء مج ّمع
للغاز على الحدود التركية اليونانية لتزويد إيطاليا
بالغاز ،وليع ّوض عن خط سيل الغاز الشمالي والذي
ترفض بلغاريا مروره بأراضيها بضغط من االتحاد
األوروبي ،ثم تحييد الخالفات على خطوط العالقات
التركية اإليرانية والبحث عن أيّ مشتركات ،وهذا من
شأنه أن يقود الى التموضعات في جبهة موحدة ض ّد
محور واشنطن تل أبيب ،خاص ًة وأنّ نواة البلدربيرغ
األميركي تضع في عينها وتمام عقلها وفكرها تقسيم
تركيا عبر الورقة الكردية ،حيث البدء تأسيس إقليم

كردستان سوري على غرار العراقي ليمهّد لدولة كردية
مقبلة في المنطقة ،وتحت ضغط الحرب على سورية
ونسقها السياسي كانت اإلدارات الكردية المحلية،
فتركيا فهمت واستوعبت الرسالة التالية :أن تنسب
االنتصارات في العراق على «داعش» إلى البيشمركة
(على ضعفهم) ال الى الجيش العراقي والعشائر،
يصب في تحقيق كيان كردي مستق ّل
يعني بمجمله
ّ
في الشمال العراقي ،مع كيان كردي مستق ّل في شمال
سورية ،وتحت ضغط الحرب عليها مما يعني تقسيم
تركيا الحقاً ،مع أنّ هناك في استراتيجيات البلدربيرغ
األميركي تأسيس كيان كردي في شمال غرب إيران
عبر الكرد األيرانيين وحزبهم حزب الحياة الكردي
اإليراني (بيجاك).
وعلى هذا األساس يرى البعض من خصوم تركيا،
أنّ أردوغ��ان دون كيشوت تركيا الجديد ،ومساعده
سانجو رئيس ال��وزراء أحمد داوود أوغلو يهندسان
لتحسين العالقات مع مصر ،لحين تحقيق مقاربات
مصرية تركية قد تقود الى نصف استدارات لحاجة
الطرفين لبعضهما البعض ،خاصة ما يخطط لتركيا
عبر الورقة الكردية (الكيانيّة الكردية التي يجري
الحديث عنها اآلن ه��ي ف��خ لتركيا لتفجيرها من
الداخل) ،ومصر عبر سيناء ومجتمعها حيث اإلرهاب
وحواضنه ،وعبر ليبيا باتجاه المسار المصري الحقاً،
بالرغم من أنّ العالقات الديبلوماسية لم تنقطع
بين القاهرة وأن��ق��رة وكذلك العالقات االقتصادية
وال��ت��ج��اري��ة ،وال��س��ؤال ه��ن��ا :ه��ل تسمح واشنطن
وبلدربيرغها ب��ع��ودة حقيقية للعالقات المصرية
التركية؟ ما هو نوع وطبيعة االعتراض «اإلسرائيلي»
الصهيوني المتو ّقع على عودة هذه العالقات؟ وهل
تطبيع العالقات التركية «اإلسرائيلية» اآلن لتجاوز
الفيتو «اإلسرائيلي» على عودة العالقات المصرية
التركية؟ هل ث ّمة إعاقات سعودية إماراتية أو فيتو
س��ع��ودي إم��ارات��ي مشترك ل��ع��ودة ال��ع�لاق��ات على
خطوط عالقات القاهرة أنقرة؟ وفي حال رفع الفيتو
السعودي اإلماراتي المشترك عن عودة العالقات بين
أنقرة والقاهرة ،ما هي التنازالت التركية المطلوبة
سعود ّيا ً وإم��ارات � ّي �اً؟ وه��ل تستجيب تركيا لما هو
مطلوب من الزاوية السعودية واإلماراتية؟ كيف يكون
الدور البريطاني في مسألة الرغبة المصرية التركية
المشتركة لتحسين العالقات وعودتها ،في ظ ّل وقوع
الجيش التركي تحت المظلة البريطانية والجيش
المصري تحت المظلة األميركية؟

لقاءات مصرية ـ تركية؟

هناك معلومة تتحدث عن لقاءات حدثت قبل التغيير
األخير في قيادة جهاز المخابرات المصري منذ أق ّل من
ع��ام ،مع المخابرات التركية وبمبادرة تركية وفي
القاهرة نفسها ،بحثت مسألة تحسين العالقات وما
يعترضها والفيتوهات المتوقعة من بعض األطراف
الخليجية ،والطرف األميركي والطرف «اإلسرائيلي»
الصهيوني ،واآلن يتولى هذا الملف اللواء محمد طارق
عيسى س�لام نائب مدير المخابرات المصري ،مع
رئيس شعبة مكتب المخابرات التركية في المخابرات
المصرية.
وف��ي ظ�� ّل م��ا يخطط لتركيا م��ن استراتيجيات
بلدربيرغيّة وفي عين نواته وهدفه نتساءل التالي:
هل عوامل الربط التركي مع إيران وروسيّا والصين
ص��ارت أق��وى مما ه��ي عليه م��ع واشنطن ،خاص ًة
بعد تغيّر المشهد السياسي التركي كنتاج للعملية
التشريعية األخيرة؟ وهل من شأن ذلك أن ينعكس

على ج ّل المسألة والحدث السوري؟.
صحيح مئة بالمئة أنّ أردوغان اآلن ورغم أ ّنه قطع
ك ّل خيوط عالقاته مع النسق السياسي السوري ،قد ال
تكون لديه مشكلة من بقاء النظام والنسق السياسي
السوري ورم��زه الرئيس بشار األس��د ،حيث العامل
ال��ك��ردي يدفعه إل��ى التنسيق مع ال��س��وري ونسقه
السياسي ،انْ بصورة مباشرة ،وانْ بصورة غير
مباشرة ،عبر اإليراني والروسي واأللماني (برلين
تعتبر الكرد جزءا ً أصيالً من العرق اآلري األلماني).
أعتقد وأحسب أ ّنه سيحدث تم ّنع تركي واضح في
البدء ،لكن في النهاية سيتعاملون مع معطيات الواقع
السوري في حالة تظهير التحالف اإلقليمي الجديد
المدعوم روس ّيا ً وصين ّيا ً ومن باقي دول «بريكس»،
في السياسة والديبلوماسية واالقتصاد والتسليح،
مع وجود حزب الله وأدواره في المنطقة الحقا ً والتي
قد تتجاوز الحدود اللبنانية نحو حدود الدم والنار
التي يرسم بها محور واشنطن تل أبيب ومن ارتبط به
حدود الساحات وفقا ً لمصالحه.
انّ نغمة أردوغ��ان الكالسيكية مع استمرار النزاع
مع المسلحين الراديكاليين ستستم ّر ،وهنا سيردّد
األردوغان الرئيس :أنّ سبب هذا النزاع الميداني هو
بقاء األس��د ،وأعتقد هنا أنّ هذه النغمة الكالسيكية
األردوغانية لم تعد تقنع أردوغ��ان نفسه ،وال ح ّتى
أحمد داوود اوغلو (كيسنجر تركيا!) ومدير المخابرات
التركي هاكان فيدان.

ّ
فك وتركيب «الشرق األوسط»

«الشرق األوس��ط» منطقة يعاد تفكيكها وتركيبها
من جديد ،حيث تفكيك كيانات قائمة وإطاحات لحدود
ومحاوالت لرسم وتأسيس اتحادات اقليمية ،قد تقود
لوقائع وترسيمات جغرافية ديمغرافية حديثة ،حيث
ال��ح��دود والخرائط ص��ارت ترسم بالدم.و«الشرق
األوس��ط» منطقة لم تتهيأ بعد لتلك الديمقراطيات
الغربية التي ثبت فشل ترويجها وتسويقها ،من قبل
الليبراليين الجدد في المنطقة ،برامكة الساحات
«الشرق أوسطية» ،ومن هنا يطرح السؤال التالي:
هل المنطقة فعالً بحاجة الى أتاتورك عربي ،يحدّد
ترسيمات المجتمع ب��ال��ق� ّوة ،بعدما ع ّمت فوضى
التطرف واإلره���اب بفعل ال��م��ؤام��رة وال��ت��ي اشترك
فيها بعض عرب وعربان ،وبعض مسلمين ،بجانب
األميركيو«اإلسرائيلي» الصهيوني وبعض غرب
أيضاً؟
مع التأكيد أنّ أيّ تدخل تركي عسكري مباشر في
شمال سورية يحتاج الى غطاء دول��ي واقليمي (لم
يتوافر في السابق) وهو غير متوافر اآلن ،وأنّ هذا
التدخل سوف يع ّمق التالحم بين األك��راد والجيش
السوري ،وهذا من شأنه أن يؤثر على استراتيجيات
الغرب في محاربة «داع��ش» في الداخل السوري،
باالعتماد على وحدات حماية الشعب الكردي كبديل
عن التعاون مع الجيش السوري والدولة الوطنية
السورية ،وأنّ أيّ ص��دام عسكري تركي مع الكرد
والجيش السوري في الداخل السوري ،يتيح وبق ّوة
نقل الصراع والصدام الى الداخل التركي ،بسبب أنّ
الديمغرافية المحاذية وعلى طول الحدود التركية
السورية هي ديمغرافية كرديّة نقية مئة بالمئة.
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