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ْ
ان لم تكن �أ�سد ًا �أكلتك الأ�سود ...فهل ابت�سم الذئب؟؟

قرارات العبادي
بين التغيير الفعلي
وامت�صا�ص غ�ضب المتظاهرين

} نارام سرجون

} حميدي العبدالله
بعد استمرار وتصاعد التظاهرات احتجاجا ً على الفساد ،وعلى
اضطراب الخدمات األساسية ،وال سيما التغذية بالتيار الكهربائي،
لجأ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إل��ى اتخاذ سلسلة من
القرارات ُوصفت بالقرارات اإلصالحية ،وكان أبرزها إلغاء مناصب
ن��واب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ،وتقليص روات��ب بعض
الوظائف العليا ،وتشكيل هيئة قضائية لمكافحة الفساد.
تصدر هيئة مكافحة الفساد قرارات العبادي ،أو ورودها بين هذه
القرارات بعث برسالة مفادها أنّ ثمة رغبة فعلية في وضع ح ّد للفساد
الذي بلغ مستويات غير مسبوقة ال في تاريخ العراق ،بل وحتى على
المستوى العالمي ،ال سيما أن��ه قبل ص��دور ه��ذه ال��ق��رارات صدرت
دعوات من المرجع السيستاني تدعو المسؤولين لإلصغاء إلى صوت
المتظاهرين والنظر إلى ما يطالبون به ،وجرت العادة أنه من الصعب
ملح تطرحه المرجعية الدينية التي
أي مسؤول تجاوز ّ
على ّ
أي مطلب ّ
ال تتدخل عادة إال بعد أن تتفاقم المشاكل وتصل إلى مستوى يهدّد
بتداعيات خطيرة .لكن هل حكومة حيدر العبادي ،أو باألحرى هل
الطبقة السياسية المسيطرة اآلن على الحكم في العراق بأجنحتها
المختلفة العرقية والمذهبية مهيأة أوالً لمكافحة الفساد ،وثانيا ً إلجراء
سلسلة من اإلصالحات ترتقي بمستوى أداء الحكم إلى الح ّد األدنى
الذي يتطلع إليه العراقيون؟
أي إجراء جدّي يراهن
ضمنها
من
ليس
العبادي
ال شك أنّ إجراءات
ّ
عليه إلجراء إصالحات فعلية ،وال سيما لجهة مكافحة الفساد.
المسؤولون الذين ت ّمت إقالتهم أو باألحرى إلغاء مناصبهم ،لم
يتأذوا من هذا اإلج��راء ألنّ مناصبهم رمزية وليست فعلية ،ولذلك
أي شخص بأنه موجه ضدّه
رحب جميعهم بهذا اإلجراء ولم يعتبره ّ
ّ
يمس بنفوذه.
أو يمكن أن ّ
لكن األحزاب التي ينتمي إليها هؤالء المسؤولون هي التي تسيطر
أي
على الحكومة وهي صانعة القرارات والسياسة العامة العراقيةّ ،
هم أبناء الطبقة السياسية المسيطرة ،والسؤال هل يمكن لهذه الطبقة
المسؤولة عن ك ّل الظواهر المشكو منها ،بما في ذلك استشراء حالة
الفساد أن تقضي على الفساد وإصالح إدارتها لشؤون العراقيين؟ لم
يسجل بالتاريخ وال في تجارب الشعوب أنّ طبقة مسؤولة عن سوء
األوض��اع في بلد ما استطاعت هي إصالح سياساتها واالرتقاء إلى
مستوى ما تتطلع إليه الشعوب ،ولن يكون العراق أنموذجا ً يخالف
القاعدة فإجراءات العبادي هي محاولة لتهدئة خواطر المتظاهرين
وعدم تجاهل طلبات المرجعية ،ولكنها ال ترقى إلى مستوى البرنامج
اإلصالحي الذي تأمله غالبية العراقيين.

«القوى ال�سورية الجديدة»
تحالف �إ�سالمي �أميركي �إ�سرائيلي!...
} سعدالله الخليل
ليس غريبا ً أن تطلق وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) على ما تبقى من
عناصر المعارضة والمقاتلين الذين د ّربتهم قواتها األميركية على األراضي
التركية ،اسم «القوى السورية الجديدة» بحسب ما كشفت عنه صحيفة
«واشنطن بوست» ،نظرا ً إلى عظمة المهمة الملقاة على عاتقهم ،والتي يعيد
البنتاغون النظر في مهام تلك القوة ،نظرا ً إلى حجمها الضئيل غير القادر على
التصدّي لتنظيم «داعش» ،حيث أفصحت واشنطن مؤخرا ً عن المهمة الرئيسية
لتلك المجموعات ،والتي تتمثل بطلب الضربات الجوية األميركية ،وم ّد القوات
األميركية بمعلومات ميدانية عن الواقع على األرض ،إذا فمهمة القوة السورية
الجديدة تنحصر في واجهة هالمية ال لون لها وال رائحة وال حول وال قوة،
تحاكي القوى السياسية التي تحاول أن تبني لها مراكز الدراسات األميركية
ووسائل إعالمية تتناغم معها ،وثلة من الجواسيس بمس ّميات براقة وطنية تم ّد
الطائرات األميركية بإحداثيات األهداف التي يحدّدها البنتاغون.
ال جديد في توجهات واشنطن ،فخالل عقود من الزمن انحصر دوره��ا
في التعامل مع الشأن السوري ،على صناعة رأي عام لمعارضة مصنعة
في الفنادق تحت شعارات الثورة ،وثلة عمالء تج ّندهم الوكالة المركزية
لالستخبارات األميركية ضمن هيئات وائتالفات ومجالس ،تتكفل واشنطن
بمصاريفها في المأكل والمشرب والمسكن ،وتدفع الخزينة األميركية ومن ّ
لف
لفيفها ثمن مواقفها وتصريحاتها.
كشفت الحرب على سورية وما رافقها من إماطة اللثام عن الهوية الحقيقية
للقوى اإلسالمية الفاعلة في الحراك تحت رماد السلمية والثورية التي تالشت
مع مرور الوقت لهشاشة بنيانها ،وارتباطاتها اإلسالمية التي لم تستطع
إخفاءها ،كما فشلت في إقناع المنتسبين إليها بتمايزها عن تنظيمات مثل
«جبهة النصرة» جناح تنظيم «القاعدة» في سورية ،و«أح��رار الشام» ذات
المنشأ القاعدي ،فأثرت تلك العناصر االنضمام إلى التنظيمات األ ّم تحت
سحر المال والميديا والفتاوى ،بدال ً من النسخ المقلدة التي ال تسمن وال تغني
من جوع األصولية ،ولع ّل حملة التبييض التي تقوم بها قوى سياسية فاعلة
إلظهار «جبهة النصرة» كفصيل معتدل قادر على التحالف مع فصائل تحمل
شعارات ثورية وتمارس الديمقراطية اإلسالمية ،وفق نموذج قادر على التطور
ليماثل النموذج التركي في المستقبل ،بما يؤهله لخوض االنتخابات وتسلّم
السلطة يظهر تماهي المشروع اإلسالمي مع الرؤية األميركية في تقسيم المنطقة
وتفتيتها لكيانات صغيرة وتهاوي الدول ولكياناتها ،وهو ما يمثله واقع الحال
الراهن في سورية عبر مئات الفصائل والمجالس المحلية الواهية التآلف،
البعيدة ك ّل البعد عن شكل ومضمون يمكنها من القدرة على اإلدارة واتخاذ القرار
المستق ّر بعيدا ً عن مرجعياتها اإلقليمية والدولية والمرتبطة في نهاية المطاف
بالسيد األميركي ،وهو النموذج األمثل الذي يريح العدو اإلسرائيلي ويقدم له
الطمأنينة وراحة البال ،من بقاء حدودها بعيدة عن أية توترات ويقدم لها خدمة
مزدوجة ،تتمثل بوجود حارس أمين لحدودها بعيدا ً عن أية توترات في الحاضر
القريب أو المستقبلي لغياب القدرة في حال قررت بعيدا ً عن الراعي األميركي،
وتقديم الذريعة للحكومات اإلسرائيلية باتخاذ أية إجراءات ترغب بها وتخدم
مشاريعها تحت ذريعة حماية أمنها القومي من التنظيمات اإلرهابية الجهادية،
والتي تطالب قرارات مجلس األمن بمحاربتها فتغدو تل أبيب جزءا من التحالف
الدولي للحرب على اإلرهاب اإلسالموي ،بدال ً من تقديمها للعدالة لتحاكم على
جرائمها بحق اإلنسانية في فلسطين المحتلة.
بين مشاريع اإلسالم السياسي والقاعدي وواشنطن وتل أبيب تقاطعات
في األهداف وتوافق في الرؤية ،بما يدفعها للحرب في خندق واحد في وجه
محور المقاومة والدولة والشعب السوري في معركة لم تغفل أي من أدواتها من
استخدام أية أسلحة للنيل منها وكسر عزيمتها.
ارتباطات وتشابكات تظهر للعلن حال اشتداد المعركة ووصول االشتباك
لمرحلة ال رجعة فيها ،وال تراجع عن إظهار أي من مكامن قوتها لتظهر القوة
السورية الجديدة وفق الرؤية األميركو ـ إسرائيلية مجرد واجهات سياسية
لفصائل داعشية.

«توب نيوز»

ح�صرمة عبا�س ابراهيم
 منذ وقوفه من موقعه الحريص على أمن لبنان ومفهومه لدور األمن العاموفقا ً لنصوص القانون وقف اللواء عباس إبراهيم سدا ً أمنيا ً في وجه التسلل
اإلرهابي للبنان وبادر إلى التنسيق المباشر مع سورية.
 الذين أرادوا استعمال بقايا تنظيم «القاعدة» إلضعاف حزب الله خاضواحمالت ظالمة ض ّد أحد أهم ضباط لبنان العسكريين واألمنيين.
 في ك ّل مناسبة أمنية يط ّل اسم اللواء عباس إبراهيم كما في ك ّل مناسبةعسكرية يط ّل اسم العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير ،المرشح األبرز لقيادة
الجيش ،الذي يحاربه المتواطئون على أمن لبنان بحجة أنه صهر الجنرال
ميشال عون.
 ارتبط اسم روكز بالمبادرة من دون تعليمات لحسم معركة عبرا في وجهأحمد األسير رغم التدخالت التي لو ترك لها المجال لجعلت عبرا عرسال أخرى
كما لو جرى اتباع خطة روكز لصارت عرسال عبرا أخرى.
 انتهت مهمة روكز ،هرب األسير بمعونة سياسية لبنانية ،فصار ضمننطاق مسؤوليات إبراهيم وبقيت المطاردة أشهرا ً طويلة.
 ضرب إبراهيم ضربته وجاء باألسير أسيراً. حصرمة إبراهيم تفقأ عيون الذين قلبهم مع األسير ولسانه اليوم يكذبتأييدا ً العتقاله.

التعليق السياسي

عند التعامل مع الضواري البرية إياك أن تنسى قاعدة
ذهبية ،وهي أنّ الضواري ال أمان لها وال ميثاق ،ميثاقها
في أنيابها وأمعائها الجائعة ،وفي السباحة كذلك إياك
وأن تستسلم للموجة الناعمة التي تحملك بعيداً ،ألنّ من
يثق بالموج الهادئ سيجد نفسه وسط المحيط بعيدا ً
عن الشاطئ فال يقدر على العودة وال على السباحة وال
على تحدّي الموج ،وهو ما يجب تذكره عند قراءة األخبار
والتحليالت والخطابات السياسية الواعدة وما يجب
توخيه لدى التعامل مع ال��دول التي ميثاقها في أنيابها
ومخالبها وأمعائها.
فمنذ فترة وال��ن��اس ي��ق��رأون ن��ب��وءات ع��ن تراجعات
سعودية ومراجعات وإع��ادة حسابات وتريّثات تركية،
وعن أنّ نيوب الذئب ظهرت وهو يكشر مبتسما ً لمر ّوضه،
ّ
يعضهم وأنّ الذئب ذئب ،ميثاقه
ثم فوجئ الناس بأنّ الذئب
في أنيابه فقط ،وأنّ السعودي الوهابي ال يمكن أن يكون إال
سعوديا ً وهابياً ،ال ميثاق وال شرف وال رجولة.
لم يفاجأ الناس فقط بموقف وزير الخارجية الوهابي
عادل الجبير الذي عاد بعقارب الساعة الى عام 2011
في مؤتمره الصحافي مع الفروف ،ولكن ما فاجأهم أيضا ً
هو تدني المستوى الديبلوماسي واحتواؤه على مقدار
كبير من الصفاقة والرعونة والالواقعية وربما الطيش
السياسي ،ربما كان السبب في تو ّقع مزاج سعودي لطيف
أنّ الجميع كان مصابا ً بالتخدير بسبب حقن خبر عن لقاء
بين مسؤول أمني سوري وولي ولي العهد السعودي ،وقد
ُو ِ
ضعت على الخبر اكسسوارات وزينة وأل��وان وأصباغ
تناسب الناقل وتبيع بضاعة مغشوشة للجمهور ،رغم
أنّ االعالم الوهابي كاد يقول أنّ اللقاء كان لبحث شروط
استسالم دمشق ،فيما كان الطرف اآلخر يتحدث عن يقظة
السعودية وإفاقتها على صوت تفجيرات «داع��ش» في
السعودية.
ومن سمع الجبير أخيرا ً وهو يضع شروطه للح ّل في
سورية يعتقد أنّ الديبلوماسي الحديث على المنصب شرب
حليب السباع وتدفقت الرجولة في «نصف الرجل» وح ّولته
الى رجل كامل فتمططت ياء «الجبير» ونهضت وصارت ألفا ً
وتح ّول الجبير الى الجبار ...الخطاب السعودي متوتر جدا ً
ونزق جدا ً وتضخيمه لنفسه وإلمكاناته ّ
يدل على خيبة
أمل كبيرة ومرارة كبيرة من الحصاد الضئيل الذي جمعه
بعد خمس سنوات من اإلنفاق والضخ والمال والعسكرة
والتحريض وزيارات العواصم ،والصحف الغربية تغمز
من الخطاب السعودي الغاضب وتدعو الى تفهّمه ألنه
كما تقول ر ّد فعل وانفعال طبيعي لقلة المردود من الجهد
السعودي ال��ذي ك��ان يخوض أ ّم المعارك السعودية،
والحقيقة أنّ في هذه النظرة العاقلة تلخيصا ً لمدى خيبة
األمل السعودية ،فالسعودية كما ال ينكر أحد بذلت الغالي
والنفيس وسكبت ماء وجهها على أعتاب العواصم ودفعت
المال والرشى لشعوب وأمم من أجل االستيالء على الحكم
في دمشق وإه��دائ��ه لـ«إسرائيل» وال��غ��رب ليكون مهرا ً
الستمرار آل سعود لقرن آخر من الزمان...
السعودية ذهبت الى الصين ليس من أجل العلم بل من
أجل أن تنأى الصين بنفسها في القرارات الدولية ،وعرضت
السعودية استثمارات هائلة في الصين وحسما ً سخيا ً في
أسعار نفط .والسعودية ركعت على أعتاب الكرملين
وخلعت ثيابها وأفرغت محفظتها من البنكنوت من أجل أن
يترك الروس سورية لمدة «خمس دقائق فقط» في لحظة
التصويت في مجلس األمن ،السعودية جمعت «أصدقاء
سورية» والجامعة العربية ،وكانت قطر في الواجهة،
لكن السعودية هي الراعية الكبرى لما أرادت��ه وفعلته
قطر ،اشترت السعودية مئات الصحافيين والسياسيين
والفنانين ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،واش��ت��رت مواقف دول في
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،واشترت مقاتلين من
أصقاع األرض ودفعت ماال ً لعائالتهم واشترت كالشينكوف

حتى لألطفال منهم كي تبدو حربها ثورة ،انسكب النفط في
البحر وألقي المال في البحر ونحرت السعودية براميل
النفط كالقرابين وباعت نفطها بخسارة كالسفهاء ،وبعد ك ّل
هذا لم تسقط دمشق ،وبقي األسد ،وبقي الشعب السوري،
وبقي من يقول لها إنّ اللعبة انتهت! تبدو روح السعودية
مثل روح مقامر راهن بك ّل ما يملك على شيء لكنه في نهاية
اللعبة اكتشف أنّ بقية الالعبين كانوا يسرقونه.
خطاب الجبير «أو جامبو الجبار» يستحق أن يُس ّمى
خطاب المقامر الغاضب الذي يميل الى الشطحات والعبثية
التي ك��ان أطلقها سعود الفيصل في آخ��ر أيامه ،والتي
صارت أشبه بالشعوذة والبلطجة ،وال يزال العالم يبتسم
وجه كالمه في
من خطاب الفيصل في جنيف ،خاصة عندما ّ
المؤتمر الى مه ّرب وتاجر مخدرات ونزيل سجون جنائية
هو عاصي الجربا ون��اداه بك ّل صفاقة (السيد الرئيس)،
وطبعا ً رحل الفيصل وترك (سيده الرئيس) يتيما ً يضيع
في زحام السياسة كما يضيع جرو يتيم ضعيف بوبره
الناعم في غابة كبيرة مليئة بالضواري.
ولكن وص��ل زم��ن الجبار ع��ادل الجبير ال��ذي فاقت
شطحاته ك ّل شطحات آل سعود ألنه ق ّرر تغيير الرئيس
السوري تحديداّ ،أيّ الرئيس الذي عجز عن تغييره الرئيس
األميركي نفسه والرئيس الفرنسي والرئيس التركي ورئيس
ال��وزراء البريطاني والرئيس المصري اإلخواني محمد
مرسي وأميرا قطر السابق والحالي ،ومجموعة تنظيمات
منها منظمة خالد مشعل ومنظمة األم��م المتحدة لبان
كي مون ومنظمة الناتو اإلرهابية الدولية ومنظمة إيباك
الصهيونية العالمية ،وفوقها نتنياهو و«إسرائيل» ،ثم
جاء هذا الصعلوك السعودي البائس يريد تغيير الرئيس
السوري بعد أن عجز ك ّل هؤالء عن زحزحته قيد أنملة.
يحس باراك أوباما بالحرج الشديد من جسارة
ربما
ّ
ع���ادل الجبير وت��ج�� ُّرؤه على م��ا ال ي��ج��رؤ عليه أعتى
السياسيين ،ألنّ اوباما ال زال يتذكر بمرارة ولم ينس درس
اإلعالن عن موعد (األيام المعدودة) الذي جعله أضحوكة
في العالم ،الدرس الذي ندم على إعالنه وصار عقدة نفسية
له ،ويتمنى اليوم لو أنّ األرض تنشق وتبتلع تلك اللحظة
من ذاكرة الزمن ألنها أكثر اللحظات إحراجا ً له بعد عجزه
يحس أوباما اآلن بالغيرة من جبروت الجبير
عنها ،وربما
ّ
الذي تجاوز عقدة األيام المعدودة وتحدث عما سيحدث
بعد األيام المعدودة وفق الخطة السعودية.
يعتقد الديبلوماسي الغ ّر عادل الجبير أنّ أحدا ً لن يبتسم
أو يضحك من طموحات الجيل السعودي الديبلوماسي
المراهق في سورية ،بل يعتقد جازما ً أنّ القلق أصاب
قادة العالم من الرئيس باراك اوباما وقادة الناتو الى قادة
الكرملين والصين من انّ السعودية وصلت الى مرحلة من
القوة أنها صارت اآلن قادرة على تغيير الرئيس فالديمير
بوتين والرئيس الصيني وتحطيم «بريكس» كلها ،ثم
ح ّل الجيش السوري بطريقة بول بريمر وح� ّل الشعب
السوري ،فهذه هي طريق تغيير الرئيس السوري ،ويبدو
أنّ العهد السعودي الجديد والجيل السياسي السعودي
يمتلك من الثقة ما ال تمتلكه الدنيا بأسرها ،فيا للهول من
هذا الجبير الجبار.
ولكن لو استأصلنا الخبر عن اللقاء بين الطرفين
السوري والسعودي من األحداث فإننا ال نجد أنّ المجريات
على األرض تشير الى أنّ لقاء من هذا النوع جرى من أجل
التراجع بين ايّ من الطرفين ،وإذا كان هناك أيّ اتصال
من ايّ نوع مباشر أو ال مباشر فإنّ الر ّد السعودي الوقح
والغاضب ّ
يدل على أنّ اللقاء مع الجانب السوري كان أق ّل
جدا ً من توقعات السعودية التي كانت تنتظر انخفاضا ً
في كبرياء السوري وسقوفه ،وأنه جاء الى اللقاء ليستمع
الى اعتذار سعودي ال ليبحث االستسالم ،ومع هذا ال يبدو
المقامر السعودي فقد ك ّل عقله وأنه انفصل عن الواقع
بهذه التصريحات الصلفة ألنه يعرف حجمه وإمكاناته
بعد أن تالشى الوهم اثر خمس سنوات أكلت فيها ملكا ً
سعوديا ً بشحمه ولحمه ووزير خارجية «معتق ومخلل»
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تمضي مملكة آل سعود قدُما ً في العزف على وتر التفجير السياسي للمنطقة المفجرة أصالً ،وتغ ّرد
خارج سرب التوافقات الدولية ،وتقدّم من خالل التصريحات األخيرة لوزير خارجيتها عادل الجبير
من موسكو صورة من الهذيان السياسي والتمنطق بلغة المراهقين ،فأن يستم ّر الحديث السعودي
عن الشرعية وتقرير مستقبل رؤساء وأنظمة سياسية بعد سنواتٍ من االشتباك والكباش قدّم فيها
السعودي ج ّل إمكاناته ودعمه للمجاميع المسلحة في الداخل السوري ،لتحقيق وإنجاح المهمات
األميركية التي لم تفض إلى إحالل النتائج وفق الموضوع أميركيا ً ال ميدانيا ً وال سياسياً ،فهذا يعني أنّ
السياسة السعودية فيها ما فيها من «العرج» السياسي وضعف الرؤية السياسية والقراءة المثقوبة
للحاصل على مستوى المنطقة يؤهّ لها إلى حجز دور هامشي في المسلسل الدولي الذي يجري العمل
دوليا ً على صياغة نصه بأقالم الجميع ،وتصوير مشاهده حيث الجغرافية التي يتنامى فيها اإلرهاب،
هذا اإلرهاب الذي أصبح العامل الجامع لك ّل المنخرطين في تالفيف ما ت ّم تصنيعه على مستوى
المنطقة ،والمح ّرض لنقاط التقاطع والتالقي ،وال سيما بعد تدحرج كرته إلى مطارح خارج خارطة
معدّيه ومم ّوليه ومشغليه هذا من جهة ،وما أفرزته لعبة األمم من متغيّرات إقليمية ودولية جديدة
كانت خارج الحسابات األميركية لجهة فشل المبتغى والعالج المأمول من الوصفة المسماة «ربيعاً»،
لم تفلح في تحقيق األهداف االستراتيجية من جهة أخرى.
كثير ٌة هي المحاوالت التي سارعت فيها مملكة آل سعود خالل سنوات الحرب السورية لشراء
المواقف الروسية وإحداث «انقالب» في السياسة الروسية الداعمة للدولة السورية ،وفي زيارتين
للمدعو بندر بن سلطان قدّمت خاللهما المملكة العروض السياسية للجانب الروسي الستيالد
الحيادية واالمتناع عن التصويت في مجلس األمن ،في محاولة لتمرير قرار دولي تحت الفصل السابع
وشرعنة التدخل العسكري في سورية ،لم يعد منها رئيس االستخبارات األسبق إال بخفي حنين ،ك ّل
تلك الرسائل لم تصل مدلوالتها السياسية للجانب السعودي ،الذي استم ّر في ذات سلوكه السياسي
وطريقة تعاطيه مع روسيا ،فمع وصول الوزير الجديد الجبير إلى منصب الخارجية ،لم يتعلم الدرس،
وفي أول زيارة له إلى القاهرة وما أدلى به من تصريحات حول ما س ّماها الجهود التي ُتبذل مع الروسي
للتخلي عن دعم األسد ،إذ لم تكد تغادر تلك التصريحات شفاه الجبير حتى جاء الر ّد الروسي كصفعة
ثالثة على الخ ّد السعودي «بعد صفعتي بندر» ،لجهة ما أعلنه بوتين يومها بأنّ روسيا ستبقى داعمة
للدولة السورية وموقفها حيالها ثابت لم يتغيّر.
إنّ عودة الحديث السعودي اليوم عن الشرعية ،ومستقبل الرئيس األسد ،وتقديم المملكة نفسها
محاميا ً للدفاع عن الشعب السوري ،وفرض الخيارات على القيادة السورية ،وال سيما بعد فشل أدواتها
في الداخل السوري عن تحقيق جوهر ما تصدّرت له من مهمات أميركية من جهة ،وبعد توقيع االتفاق
النووي بين إيران والسداسية الدولية من جهة أخرى ،دافع ويدافع عنه األميركي بشراسة منقطعة
النظير وما انفك عن الترويج له كخيار أفضل على اإلطالق أدرك فيه العقل األميركي المدبّر والمخطط
أنّ النيل من الجمهورية اإلسالمية بات من المستحيالت ،ال سيما أنّ أحدا ً فيها لن يتنازل عن سيادة
بالده ال في القيادة وال في المعارضة ،بحسب ما أعلنه أوباما في خطابه األخير في الجامعة األميركية
بواشنطن ،إنما يشكل نسفا ً للعمل السياسي الدولي الذي يجري تحضيره ،وتسميما ً للطبخة الدولية
التوافقية التي بدأت ُتبارك دولياً ،ومن هنا نقرأ ونفهم البيان األخير الصادر عن مجلس األمن الذي يدعم
مهمة دي ميستورا واأله ّم تشديده على عملية سياسية يقودها السوريون وحدهم بما يحفظ وحدة
األراضي والسيادة السورية ،هذا البيان الذي جاء في اعتقادنا ترجمة عملية لتوافق الكبار أعلن فيه
أوباما أنّ ح ّل القضية النووية سيفتح آفاقا ً لمناقشة القضايا األخرى ،وال سيما سورية ،في حين أكد
الفروف أنّ التحالف الذي طرحه بوتين لمواجهة اإلرهاب يلقى اهتماما ً كبيرا ً على الساحة الدولية.
المؤسسة
إنّ تداعيات االتفاق النووي ،ومنعكساته وتجلياته على المشهد السياسي بر ّمته،
ّ
ألرضية دولية تجمع األفرقاء والخصوم (وه��و ما بات يشكل المقتل والمح ّرض الرئيس لذلك
الحرقة كيف استطاعت منافستها كسب
االمتعاض والهيجان الذي يعتري المملكة وهي ترى بعين ُ
التوافق السياسي مع خصومها وقدّمت نفسها العبا ً أساسيا ً على مستوى المنطقة ،وسيكون على
حساب ترحيلها إلى خارج اللعبة السياسية) ،إضافة إلى تراكم الفشل السعودي في أكثر من ملف
يرسخ حقيقية عدم جدوى السياسات التصادمية والعنفية التي
وآخره الملف اليمني ،والذي يجب أن ّ
تنتهجها المملكة ،وبعد جملة من الحقائق التي أفضت إلى صياغة رؤية دولية موحدة حول ما أفرزته
الحروب في المنطقة من إرهاب ،ضرب الداخل السعودي في غير موقع وبعث بجملة من الرسائل ال
يزال السعودي يعمي العيون عن مدلوالتها وأبعادها ،أمام ك ّل ذلك ،فإنّ استمرار الحديث عما بات
للمضي
دوليا ً خلف الظهر ،ومحاولة وضع العراقيل على سكة القطار السياسي الدولي الذي يتهيأ
ّ
نحو محطة الحلول السياسية والتوافقات الجامعة بوقود (الرابح – رابح) ،ووضع الشروط المسبقة،
إنما يدلل على مستوى الخلل في العقل السياسي السعودي والمنسوب الصبياني المرتفع في األداء
السياسي للمملكة ،لن ينفع معها الزعيق والصراخ والجري عكس السير ،فالقطار الدولي يتهيأ
لالنطالق على قاعدة «إما اللحاق بالركب أو تبقى وحيدا ً ومشكالتك وأزماتك وانفصامك ودواعشك
التي لن تبقي منك ولن تذر».
*كاتب سياسي فلسطيني

في الديبلوماسية السعودية ،ولكن تحليل غضب المقامر
ورسائله الجانبية تقول إنّ العائلة المالكة السعودية
مصابة بصدمة كبيرة للغاية من أنه حتى طموحاتها
الصغيرة في سورية لم تلق إال الص ّد من القيادة السورية،
فالسعودي فوجئ في القنوات الوسيطة أنّ سورية
التي استمعت إلى مقترحات السعودية مستعدة لك ّل
ش��يء ،لكنها ال تقبل ب��أيّ شكل أن يكون للسعودية أي
دور في البيت الداخلي السوري على غرار ما كان سابقا ً
من خ�لال بعض الشخصيات السورية التي كانت في
مناصب لمراعاة السعودية مثل عبد الحليم خدام وبعض
الشخصيات من الحرس القديم التي عرفت أنها موجودة
كجسر م��ع السعودية ،والسعودية تريد ف��رض تلك
النمطية في المناصب السورية إنْ عبر دستور طائفي أو
عبر حصص محسوبة لها تمثل تيار المستقبل السوري
المنسوخ ع��ن اللبناني ،وعندما تلقت ال���ر ّد السوري
الصريح ،طلبت من الجبير في اتصال عاجل ان يبدي
أقصى ما لديه من الوقاحة والتحدّي والصفاقة والتشنج
في ر ّد انفعالي يمثل أقصى الغضب وخيبة األمل من الثقة
السورية بالنفس.
والميدان العسكري كذلك يقول وفق القراءة السورية
التي رافقت الرسائل السعودية الهادئة بأنّ هناك رغبة
واستماتة سعودية و«إسرائيلية» وتركية للحصول على
اتفاق نووي خاص بهذه الكتلة ي��وازن االتفاق النووي
اإليراني ،اسمه المفاعل النووي السوري الذي سيج ّرد
إيران من مكاسب االتفاق النووي بفرض خطوط اشتباك
جديدة والتعويض عن الهزيمة النووية بانتصار ما يجعل
السعودية و«إسرائيل» وتركيا تنال جائزة ترضية في
الملف السوري المعادل جيوسياسيا ً للنووي االيراني،
وهو ،النووي السوري،
واق��ت��رن ذل��ك بمالحظات وت��ق��اري��ر ت��رد ال��ى القيادة
العسكرية ووحدات االستطالع واالستخبارات السورية
التي تحلل المعلومات الميدانية استنتجت أنّ تحركات
«داع��ش» و«جيش الفتح» و«جيش اليرموك» كلها اآلن
تتناسق وتتحرك وتصعّ د وكأنها جبهة واح��دة وهناك
غرفة عمليات موحدة ،الجهات الثالث تضرب في نفس
الوقت وتتز ّود بأسلحة نوعية من نفس الطراز ،ويستحيل
ان تتحرك هذه القوى الثالث من دون معلومات متبادلة
وتنسيق متقن ،ولذلك لم تنخدع القيادة السورية بالموجة
الناعمة والمهدّئات السعودية والتركية وابتسامات الذئاب
وتركتها دون تعليق أو بيانات ،ولكنها ردّت بكلمة واحدة
على المطالب السعودية تحت الطاولة ولم تكلف نفسها
عناء التفسير ،الكلمة تقول :ال.
أعتقد اآلن أنّ علينا ان نضع تفسيرا ً موحدا ً لتحركات
القوى المسلحة في ضوء االنزعاج السعودي وتحريكه
ل��ل��م��ي��دان ،وخ��اص��ة لجهة ع�لاق��ة «داع�����ش» بتركيا
يصح القول بانّ «داعش»
و«إسرائيل» والسعودية ،فال
ّ
صناعة تركية أو سعودية ثم نقول بأنّ داعش خرجت عن
السيطرة و«رمت من علمها الرماية» ،وأنها صارت تشكل
خطرا ً عليه تسبّب في تراجعات ومراجعات ،هذا تناقض
ال يستوي مع األحداث ،ألنّ «داعش» لم تضرب في تركيا
أو السعودية ايّ هدف للسلطة حتى اآلن وهي أهداف
متاحة جدا ً لمن يريد ،ففي تركيا قيل إنّ «داعش» نسفت
األك��راد في س��وروج ،ولكن األك��راد أعداء ردوغ��ان األلداء،
و«داعش» تساعده في تركيا كما تساعده خارجها ،وفي
السعودية نسف انتحاريو «داعش» المساجد الشيعية
حيث ت ّم تبليغ رسالة تحذير قاسية للمجتمع السعودي
المعارض ،أما تفجير مركز قوات األمن فيعتقد انه عمل
من تدبير ث��وار يمنيين وال عالقة لـ«داعش» إطالقا به،
بل انّ «داع��ش» نزلت ال��ى الميدان علنا في اليمن الى
جانب السعودية ،فكيف يستوي ه��ذان األم���ران؟ أيّ
«داعش» تحارب الى جانب السعودية في اليمن ولكنها
تحارب السعودية في السعودية؟ ووصلت «داعش» الى
سيناء وليبيا ،ووقفت على كتف فلسطين ولم تخدش
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«إسرائيلياً» واحداً ،وهذا ّ
يدل على قدرة مراكز السيطرة في
«داعش» على تحريكها بمرونة فائقة وقدرة تح ّكم ال يجب
االستخفاف بها ،والركون الى تفسيرات أنها خرجت عن
السيطرة ال تبدو موفقة كثيرا ً أو أنها مقنعة ،وهي تحتاج
الى براهين دقيقة على األق ّل أو تفسيرات أكثر منطقية مثل
أنّ هناك قوى موازية لـ«داعش» مشتتة ومبعثرة تنهض
في المنطقة بسبب الجو المذهبي ،خاصة أننا نتابع
اعترافات جنراالت وسياسيين أميركيين يقولون إنهم
صنعوا «داع��ش» ،والصانع هو من يبرمج اآللة ويعرف
مفاصلها وكهرباءها ووقودها وأعطالها ،فإذا شذت اآللة أو
المركبة عن المسار قليالً أعادها الى مسارها وأعاد ضبط
برامجها.،
السعودية وتركيا و«إسرائيل» ال يمكن أن يتخلوا عن
الملف السوري ألنّ تراجعهم يعني هزيمة منكرة لم تتع ّود
السعودية على تج ّرعها بسهولة ،وترى فيها خطوة خطرة
لقبول هزيمة في اليمن وأخ��رى من داخ��ل السعودية،
والسعودية صارت تدافع عن نظامها ووجودها من خالل
استمرار نفوذها في مك ّونات ما يس ّمى بـ«الثورة السورية»
ونفوذها في «داعش» الى جانب نفوذها في لبنان.
وتركيا األردوغانية تريد أن تبقى ممسكة بالورقة
السورية ال��ى األب��د ألنها طريقة البتزاز االقليم وفرض
نفسها في ك ّل المعادالت االقليمية ،فلوال الورقة السورية
فإنّ تركيا ال تساوي في معادالت السياسة الشرق أوسطية
اال قليالً ،فهي دخلت الى الشرق األوسط بواسطة سورية،
وستخرج من ك ّل الملفات بخروجها من أزمة سورية ،وال
يفيدها أن تكسب العالم العربي كله دون دمشق.
وغني عن القول بأنّ «إسرائيل» تريد ان تبقى األزمة
السورية مشتعلة الى يوم الدين حتى تنطفئ سورية
نهائياً ،ويزول خطر وجودي ماحق على «إسرائيل».
ومع ذلك قد يفاجأ الكثيرون من أن التشدّد السعودي
والتركي ال يمكن قراءته ببساطة ألن��ه يعطي إش��ارات
متناقضة في أجواء متضاربة من المصالح والمتغيّرات،
لكن هناك اتفاقا ً على قراءتين اثنتين رغ��م أنهما غير
متكاملتين تماما ً هما:
 - 1سعي أميركي خفي الستعمال الدولتين والدفع
باألزمة السورية الى الجدار المزمن للصراع وإبقائه على
نار هادئة ألنّ االدارة الحالية أوقفت ك ّل خططها بانتظار
اإلدارة القادمة التي سيكون لها موقفها وتقويمها ،وهذا ال
يناسب أردوغان ألنه يدرك أنّ االنتظار ليس في صالحه
وصالح مشروعه،وأنّ انكساره سينعكس على مصير
حزبه في مرحلة انتخابية دقيقة ،لكن األميركيين قلقون
ج��دا ً من ح��دوث تطورات داخلية في تركيا بسبب سوء
تقديرات أردوغ���ان ،ألنّ تركيا مضطربة بسبب الملف
السوري ،وهناك تيار بين القادة والسياسيين في الغرب
يبدي رغبة متعاظمة بتحجيم أردوغان وحزبه والتخلص
منه إليقاف التدهور في دولة الناتو الكبيرة التي يريدها
الناتو مستق ّرة وال يريد خسارتها ،فانطلق اردوغان الى
التصعيد االنتحاري ،والرهان بالعمر السياسي.
 2التشدّد السعودي والتركي ليسا دليل قوة إنمامؤشر على أنّ السعودية تحديدا ً مصابة بصدمة شديدة
من ظهور قلة تأثيرها على تفاهمات روسية أميركية،
وإبالغها صراحة بنية الغرب بعد االتفاق النووي مع إيران
الدخول في تفاهم مع الروس بشأن عدة قضايا دولية منها
سورية ،فارتفع عواء الذئب في سهل الغاب ودرعا والريف
التدمري ،وبلغ ذروته مع عواء الجبير في موسكو ،والذئب
الجريح يُسمح له بالعواء.
السوريون يا جامبو الجبار لم تعد ته ّمهم الذئاب
وعواؤها ،وال يثقون بميثاق مع ذئب جائع أو ضبع جريح،
األيام ستقول قريبا للذئب إنّ زمن العواء انتهى ،وإنّ زمن
«إن لم تكن ذئبا ً أكلتك الذئاب» انتهى أيضاً ،فهذا زمن
ننتصر فيه ونملي عليه مقولته ليردّد قائالً:
ان لم تكن أسداً ،أكلتك األسود ،يا ذؤيب بني سعود...

هل تملك ال�سعودية حرية االختيار؟
} نزار عثمان
ازدادت ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة الحركة
السياسية الدولية لتواكب حدة المعارك
المشتعلة ف��ي غير م��ك��ان م��ن س��وري��ة،
واتخذت الحركة السياسية ه��ذه طابع
التمهيدات والمبادرات المتسارعة ،بما
يشي ب��أن التسوية للوضع ال��س��وري
ال��م��أزوم ق��د اق��ت��رب��ت م��ن مرحلة اتخاذ
قرار من قبل المجتمع الدولي واألط��راف
المتنازعة ،عسى أن يتم فتح ك��وة نور
ينتهي فيها النفق وإن طال.
ولع ّل هذه المبادرات قد تتمخض عن
مبادرة واح��دة رئيسية تحظى بموافقة
األط����راف المتصارعة وم��ب��ارك��ة ال��دول
ال��داع��م��ة ،فمن زي���ارة ول��ي ول��ي العهد
السعودي محمد بن سلمان إلى موسكو
وال��م��ب��ادرة التي أطلقها أم��ام��ه الرئيس
فالديمير بوتين ،وال��ت��ي تض ّمنت قيام
ت��ح��ال��ف ت��رك��ي – س��ع��ودي – س��وري
لمواجهة «داع��ش» ،وصوال ً إلى استقبال
بن سلمان للواء علي المملوك رئيس مكتب
األمن القومي السوري ،وصوال ً الى اجتماع
وزي��ر خارجية ال��والي��ات المتحدة جون
كيري ووزي���ر خارجية روس��ي��ا الف��روف
في الدوحة ،وصوال ً إلى اجتماع آخر في
كواالمبور ،مرورا ً بالتعديالت التي أطلقتها
إيران على مبادرة سابقة عرضتها إيران
على وزير الخارجية السوري وليد المعلم
ف��ي زي��ارت��ه األخ��ي��رة إل��ي��ه��ا ،وتضمنت:
تشكيل حكومة ،وتعديل الدستور بما
يضمن حقوق األقليات ،يسبقهما وقف
فوري إلطالق النار ثم إجراء انتخابات في
سورية ،مرورا ً بالمبادرة التي حملها دي
ميستورا المبعوث الدولي لسورية ،وك ّل
هذه المبادرات وجدت معارضة من طرف
أو آخر ،وصوال ً إلى زيارة وزير الخارجية
السعودي عادل الجبير إلى موسكو.
وتناقلت وس��ائ��ل اإلع�لام أنّ الموقف
ال��س��ع��ودي م��ن األزم���ة ال��س��وري��ة إنْ من
خالل اللقاء بين اللواء المملوك ومحمد بن
سلمان ،أو من خالل زيارة وزير الخارجية
السعودي إلى موسكو ،أنّ السعودية لن
ترضى ببقاء الرئيس بشار األس��د على
رأس السلطة ف��ي س��وري��ة ك��ش��رط أليّ
تسوية أو مبادرة لح ّل األزمة.
ل��ك��ن ه���ل ه���ذا ه���و ال��م��وق��ف الفعلي
ل��ل��س��ع��ودي��ة؟ وه���ل ي��م��ك��ن للسعودية
االخ��ت��ي��ار؟ بمعنى آخ���ر ،ه��ل ال��ظ��روف
ال��دول��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة تشي
باطمئنان سعودي إلى هذا الموقف بحيث
ال تبديل وال تغيير فيه ،وك ّل هذا السعي
ال��روس��ي ـ اإلي��ران��ي ال��دول��ي ق��د اصطدم
بالحائط السعودي الرافض أليّ ح ّل مع
بقاء الرئيس االسد؟
تبدو الوقائع مخالفة بعض الشيء،

فالسعودية ال��ي��وم تعاني م��ن أزم��ات
حقيقية أوالها داخلية وتتمثل باإلرهاب
«الداعشي» الذي ابتدأ أعماله اإلجرامية
في الداخل السعودي من دون أن يكون
لنظام المملكة أي ق��درة على ردع��ه أو
تجفيف مصادره الراسخة في بنية النظام
الوهابي .والثانية خارجية تتمثل بالحرب
التي يشنها النظام السعودي على اليمن.
ثالثها الشعور بالعتب والترقب تجاه
الواليات المتحدة بعد االتفاق النووي مع
إيران.
في النقطة األول��ى ،تعرض السعودية
لثغرة يقوم الروس ومن ورائهم األميركيون
للترويج الى «داعش أوالً» ،ويرى بعض
اإلعالم المم ّول سعوديا ً أنها نظرية خاطئة،
متناسين أنّ الحريق قد وصل إلى العباءة
السعودية نفسها ،واكتوت بنارها ،ولم
يعد «داع���ش» تمثل خطرا ً على سورية
والعراق فحسب ،بل على الخليج الفارسي
وعلى رأسه السعودية ومن ورائها العالم
أجمع .وعليه فإنّ عزل الرئيس السوري
عن السلطة سيؤدّي لمزيد من االنتشار
«الداعشي» في المنطقة ،وسيشكل خطرا ً
على السعودية وحلفائها قبل أن يشكل
خطرا ً على أحد آخر.
النقطة الثانية ،ال��ح��رب على اليمن
ال��ذي ت��و ّرط��ت السعودية فيه وتسعى
إليجاد مخرج يحفظ ماء وجهها فيه ،وإنْ
أخذنا بعين االعتبار العالقة الوطيدة
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية مع حركة
أنصار الله الحوثية ،لظهر معنا أنّ الموقف
ال��س��ع��ودي ه��و األق���رب إل��ى االس��ت��ج��داء

من إي��ران للمساهمة في صناعة مخرج
مش ّرف للنظام في السعودية بالوساطة
مع ال��روس تارة ومع األميركيين أخرى،
وبالتالي فإنّ السعودية ليست اآلن في
أف��ض��ل ح��االت��ه��ا أو ف��ي م��وق��ف م��ن يلقي
شروطه ويمشي في الملف ال��س��وري –
نظرا ً للموقف اإليراني من الرئيس بشار
األس���د -وه��ي ال ت���زال ت��غ��رق ف��ي وح��ول
الملف اليمني.
ثالثا ً وأخيراً ،شعرت السعودية بطعنة
من حليفتها أميركا باالتفاق النووي الذي
ت� ّم مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
وزاد من قناعتها أنها أمام خيارين ال ثالث
لهما ،أحدهما يتمثل بفتح قنوات تواصل
واتفاق مع الكيان الصهيوني ض ّد إيران
واالت��ف��اق معها ،لكن ه��ذا األم��ر سيجلب
عليها الغضب األميركي والعزلة ،واآلخر
اس��ت��ج��داء ال���روس ف��ي خطوة تعبّر عن
امتعاضها من ال��والي��ات المتحدة .وك ّل
هذا ال يمنعها من القراءة الواقعية بأنّ
إيران باتت قوة ال يمكن تجاهلها وال ح ّل
معها إال في الحوار وعلى رأس أولويات
الحوار مع إي��ران وروسيا من قبلها هو
التحالف ض ّد «داع��ش» ،والتوافق لح ّل
األزم��ة السورية مع بقاء الرئيس بشار
األسد على رأس هرم السلطة في بالده،
وكل ذلك اإلصرارعلى الموقف المعلن من
الرئيس السوري بشار األسد ال يوضع إال
في خانة الدالل غير المب ّرر ،ورفع السقف
أم��ام ال��دول الكبرى ،لمخاطبة جمهوره
الذي عُ بّئ لمدة زادت عن السنوات األربع
تجاه سورية ورئيسها.

