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خريطة «داع�ش» في �أفريقيا

تداعيات الموقف الم�صري
من التدخل الرو�سي...
} حميدي العبدالله
أعلنت جمهورية مصر العربية ،على لسان وزي��ر خارجيتها،
تأييدها إلسهام روسيا إل��ى جانب الجيش السوري في مكافحة
اإلرهاب.
ال شك في أنّ موقف مصر بما تمثله من وزن على المستوى
العربي واإلقليمي له أثر كبير على محاوالت استعداء العرب ض ّد
روسيا ،ومن شأن هذا الموقف أن يعزل مواقف السعودية التي
أعلنت شجبها للمشاركة الروسية في الحرب على اإلره��اب ،علما ً
أنها رحبت بالمشاركة األميركية رغم علمها أنّ الواليات المتحدة
غير جادّة في عملها.
موقف مصر سيكون له تأثير على مواقف الحكومات العربية
األخرى باتجاهين ،االتجاه األول تسجيل أنموذج مبادِر من المفيد
االقتداء به ،إذ إنّ مصر تشكل إغ��را ًء ل��دول أخ��رى لديها رغبة في
اإلس�ه��ام بمواجهة اإلره��اب في سورية من خ�لال أي ق��وة دولية
قادرة على ذلك ،وجادّة في مسعاها ،ويمكن اإلشارة إلى حكومات
الجزائر وت��ون��س وال �س��ودان التي التقى وزراء خارجيتها وزير
خارجية سورية في األمم المتحدة ،في ما بدا وكأنه خطوة تم ّردية
على سياسة عزل سورية عربياً ،االتجاه الثاني توفير نوع من أنواع
أي رفض سعودي لإلسهام الروسي
الحماية والص ّد في مواجهة ّ
في الحرب على اإلره ��اب ،والسعودية اليوم في وض��ع ال يسمح
لها بإشهار عدائها لمصر والوقوف ض ّد خياراتها السياسية على
الرغم من الظروف الصعبة التي تم ّر بها مصر جراء استمرار أعمال
اإلره��اب على أراضيها المدعومة من قطر وم��ن تركيا وه��ي دول
حليفة للمملكة العربية السعودية.
مصر تعتقد أنّ أمنها القومي مهدّد ،وإذا ما حقق اإلرهابيون تقدّما ً
كبيرا ً على حساب الجيش والدولة السورية ،فإنّ من شأن ذلك أن
يوفر قاعدة ومالذا ً للجماعات اإلرهابية سوف تستخدمها لتعزيز
أعمالها اإلرهابية في مصر ،ولهذا فإنّ الموقف المصري من اإلرهاب
أي أنّ العداء لإلرهاب ال ينطلق
في سورية يشبه الموقف الروسيّ ،
من حسابات تتصل بدعم الدولة السورية ،بقدر ما هو دف��اع عن
األمن القومي في وجه مخاطر اإلرهاب ،وطالما أنّ الدول األوروبية
وحتى الواليات المتحدة تتحدّث اليوم عن مخاطر اإلرهاب عليها،
تتحسب
وتعتبر محاربته أولوية في سياساتها ،فمن البديهي أن
ّ
مصر ودول المنطقة لهذا الخطر أكثر بكثير من الحكومات الغربية.
بهذا المعنى يمكن االستنتاج بأنّ التأييد المصري لإلسهام الروسي
في الحرب على اإلرهاب في سورية يعبّر عن تطلعات مصر النابعة
ألي دولة
من مصالحها الوطنية وأمنها القومي ،ولذلك ال يمكن ّ
أو جهة مهما كانت طبيعة العالقات معها أن تغيّر هذا الموقف إذا
أي دولة في العالم في حرب جد ّية ض ّد اإلرهاب،
عارضت إسهام ّ
مهما كانت الذرائع والحجج.

بالد الرافدين تطوي �صفحة
حلف بغداد �إلى الأبد...
} سعدالله الخليل
فور إعالن بغداد موافقتها على إنشاء مركز المعلومات المشترك مع سورية
وروسيا وإيران في بغداد علّق المستشارون األميركيون عملهم وتغيّبوا عن
غرف العمليات العراقية المشتركة لمحاربة تنظيم (داعش) بانتظار أوامر
ِ
تخف امتعاضها من تحالف
جديدة من الواليات المتحدة األميركية ،والتي لم
العراق مع روسيا خشية من توسيع عمليات موسكو بمواجهة اإلرهاب لتشمل
األراضي العراقية.
توجس واشنطن المشروع يضعها بين مقصلتين ،األول��ى إلدراكها بأنّ
ُّ
التنسيق ال يمكن أن يقف عند حدود تبادل المعلومات والعمل االستخباري
الذي بات بال فائدة ،بل يبقى منقوصا ً ما لم تتبعه عمليات عسكرية في العمق
العراقي ،لكونه يمنح التنظيم فرصة الهروب نحو منفذ آمن من الغارات
الروسية باتجاه العراق ،ولع ّل تصريحات رئيس لجنة األمن والدفاع النيابية
العراقية حاكم الزاملي التي أشار فيها إلى أنّ بغداد قد تضطر إلى الطلب من
روسيا توجيه ضربات جوية في العراق زادت في هواجس واشنطن ،وسرعان
ما اعتبرت الخارجية األميركية أنّ تلك الدعوات ال تمثل الحكومة العراقية التي
أعلنت دعمها التحالف الرباعي بوجه «داعش» من دون أيّ إضافات.
أما المقصلة الثانية فتكمن نتيجة لتخ ّوف واشنطن من التعاون العراقي
الروسي وإدراكها نتائج سياساتها الكارثية على األرض العراقية منذ احتاللها
بغداد العام  2003والتي ح ّولت العراق إلى مجرد محطة نفط كبيرة خاضعة
لالستثمار األميركي ،في وقت أشعلت في العراق حروبا ً طاحنة أوصلته إلى
حافة االنهيار ،قبل سحب قواتها مطلع العام الماضي ،فيما رسخت واشنطن
قواعد عمل عهد االحتالل بعد االنسحاب بالتعاطي مع الحكومة العراقية في
الملفات المصيرية واألمنية منها ،خاصة بما يتعلق بإعداد الجيش العراقي
ال��ذي تو ّلت وزارة الدفاع األميركية ووكالة استخباراتها المركزية خفض
ترتيبه من خامس أقوى جيش في العالم إلى المركز الثامن والستين عالميا ً
العام  ،2014وذلك قبل ظهور تنظيم «داع��ش» الذي تم ّكن بمساعدة تركية
سعودية واضحة من السيطرة على محافظة الموصل خالل ساعات ،وكشف
حقيقة الجيش الذي د ّربه وأعدّه «البنتاغون» بهروب عناصره وتسليم التنظيم
عتادهم المتهالك ،الذي رفضت واشنطن إتمام تنفيذ صفقات تسليحه ،في وقت
تمكنت هيئة التصنيع العسكري التابعة له قبل الغزو األميركي من تطوير
األسلحة البرية والجوية ،وال يمكن نسيان عرقلة واشنطن جهود الحكومة
العراقية إبرام صفقات التسليح مع روسيا ،ولوال قوات الحشد الشعبي والدعم
اإليراني وجهود العشائر لسيطر التنظيم على معظم األراضي العراقية.
لدى العراقيين مئات األسباب التي تدفعهم ليديروا ظهورهم للسيد األميركي
الذي لم يجلب لهم سوى الحروب والموت منذ عهد صدام حسين إلى زمان
«داعش» ،وتحويلهم من حالة الرغد االقتصادي واالجتماعي إلى مستفيدين
من برامج األمم المتحدة لألغذية ،يقفون في طوابير ّ
الذل للحصول على حفنة
طحين ،فتبدو الفرصة سانحة للتخلص من لعنة الواليات المتحدة واالنضمام
إلى حلف يضمن لبالدهم األمن بمواجهة حقيقية ضد التنظيمات اإلرهابية،
ويوفر لهم فرصة ذهبية بضمان عالقات اقتصادية قائمة على التكامل واالحترام
بدال ً من الجشع األميركي.
في لحظة تبدو موازين القوى اإلقليمية واضحة المعالم ومالمح الخيارات
السياسية مرسومة بين موسكو وطهران ،لن تف ّوت بغداد فرصة االنضمام إلى
حلف الرابحين ،ولن تغامر بالتو ّرط واالصطفاف مع محور يغرق في المستنقع
اإلقليمي ،فأي فائدة تجنيها بغداد بالتحالف مع أنقرة والرياض غير القادرتين
على حماية دولهما ،في وقت يدرك القاصي والداني أنّ األميركي لن يم ّد ألتباعه
الغارقين طوق النجاة ،بل سيستثمر سقوطهم على طاولة المفاوضات.
بغداد لن تك ّرر أخطاء الحرب الباردة ،وستطوي صفحة حلفها المشؤوم إلى
األبد ،وتعلن استدارة بالد الرافدين صوب المشرق ،فما بين النهرين لن يكون
يوما ً سوى مشرقي الهوى وعربي الهوية.

«توب نيوز»

ر�سالة قزوين
ّ
تستحق يوم
 هل كانت المواقع العسكرية التابعة للجماعات المسلحةأمس اللجوء إلى المد ّمرات الروسية االستراتيجية الراسية في بحر قزوين
والمح ّملة بصواريخ عابرة للقارات؟
 يجيب الخبراء بالنفي قطعاً ،ألنّ الطائرات المستخدمة من الجيش الروسيوالصواريخ التي تحملها توصف وفقا ً للمصادر الروسية نفسها بأنها أش ّد دقة
في اإلصابة.
 المب ّرر الوحيد تقنيا ً أن يكون نوع الصواريخ التي أطلقت من العيار الثقيلالذي ال تستطيع الطائرات حمله ،وهو ما تنفيه االنفجارات التي أحدثتها هذه
الصواريخ التي استخدم منها األق ّل تأثيرا ً وفعالية.
 يجمع المتابعون على اعتبار رسالة بحر قزوين سياسية واستراتيجيةبامتياز وتستهدف الحملة التي تتع ّرض لها القوات الروسية لفرض تعديالت
على مهامها.
 تقول الرسالة إنّ روسيا دخلت الحرب بك ّل ما لديها من ثقل وسمعة ،وإنهاعندما تستخدم الصواريخ العابرة للقارات فتقول إن ال شيء سيثنيها عن ربح
هذه الحرب وال جدوى من الضجيج والصراخ.
 تتعامل روسيا مع الحرب باعتبارها حرب مصير ،وه��ذا معنى الزجّبمد ّمرات بحر قزوين في الحرب وهي المرصودة أصالً لحرب عالمية.
 -تضع روسيا رصيدها وسمعة جيشها تحديا ً لتنتصر...

التعليق السياسي

*

} د .رفعت سيد أحمد

لم ي��ول الباحثون في ش��ؤون الحركات
اإلسالمية ،وال المراكز البحثية المتخصصة،
أهمية بالقدر الكافي ،لواقع ومستقبل تنظيم
(داعش) في أفريقيا ،لقد اهتموا به في العراق
وسورية ،ولكن أهملوا – أو قللوا – من شأنه
داخ��ل القارة ال��س��وداء ،ألسباب ع��دة ،ربما
ألنّ إره��اب هذا التنظيم لم يصل بعد داخل
أفريقيا إلى نفس الدرجة الدامية من العنف
التي مارسها خالل السنوات الماضية في
العراق وسورية ،وربما ألنّ الراعي األكبر
لهكذا تنظيمات (ونقصد به هنا واشنطن
وتل أبيب) لم يرغب في استخدامه بشكل
موسع ومخيف في أفريقيا اآلن ،مستبقيا ً
إياه لمراحل ووظائف مستقبلية آتية ،وربما
ألسباب أخرى ال نعلمها.
على أية حال نحن أمام واقع جديد ومه ّم؛
تمدّد لـ«داعش» في أفريقيا وأم��ام وظائف
جديدة لهذا التنظيم األكثر شهرة وإرهابا ً
بين تنظيمات التطرف اإلسالمي ،وفي ما يلي
رسما ً لخريطة انتشاره في أفريقيا وكذلك
أهداف مستخدميه ألهداف استراتيجية لهم
داخ��ل القارة نقصد (تحديدا ً واشنطن وتل
أبيب).
***
أوالً :تحدّثنا خريطة تواجد وانتشار تنظيم
«داعش» في أفريقيا أنها تتوزع على عشرة
أماكن قلقة ودامية وهي:
 – 1داعش في سيناء :والتي كانت تس ّمى
تنظيم «أن��ص��ار بيت المقدس» ثم أضحت
تس ّمى (والي��ة سيناء) وتعدادها الحالي ال
يتجاوز خمسة آالف عنصر ،ه��ذا وتجمع
الحقائق المتوفرة ح��ول تنظيم (داع��ش ـ
والية سيناء) أنّ اسمه األصلي الذي عرف
به هو (أنصار بيت المقدس)( ،قد عُ رف بهذا
االسم منذ عام  2011من عناصر فلسطينية
سلفية وبدوية من أه��ل سيناء) ،وبعد أن
س ّمي
بايع هذا التنظيم أبو بكر البغدادي ُ
ب��ـ(داع��ش ـ والي���ة سيناء) وك���ان ذل��ك في
.2014/11/10
إنّ ت��اري��خ اإلره���اب والغل ّو الديني في
سيناء ،ينبئنا بأنّ النشأة األ ّم لهذا التنظيم
بدأت عام  2004وكان االسم المعروف به هو
(التوحيد والجهاد) والذي إليه تنسب أحداث
إرهاب (طابا – ذهب – شرم الشيخ) في أعوام
 ،2005 – 2004والذي كان يقوده الفلسطيني
السلفي (هشام السعيدني) الشهير بـ(أبي
الوليد المقدسي) ،وهو الرجل ال��ذي تتلمذ
على أي��دي أب��و اسحاق الحويني وفتاويه
التكفيرية القائمة على إلغاء اآلخر والشطط
الديني ،وبعد أن قتل السعيدني في ،2011
ينبئنا تاريخ التنظيم أن��ه قد توالى على
قيادته ك ّل من (محمد حسين محارب الشهير
بـ«أبو منير») وبعد مصرعه عام  2013تولى

ك ّل من محمد فريج زيادة (الذي قتل أيضاً)
ثم شادي المنيعي وهشام العشماوي قيادة
انشق حديثا ً مك ّونا ً تنظيميا ً
ّ
التنظيم ،واألخير
إرهابيا ً جديدا ً أسماه (المرابطين) ،وتولى
أمور الفتوى وإباحة القتل لهذه التنظيمات
دعاة من أبرزهم (حمادين أبو فيصل – محمد
عزام – أسعد البيك – سلمى سليم) وغيرهم!
تلك أبرز األسماء للقادة والمفتين كما ينبئنا
تاريخ (داعش ـ والية سيناء).
ول��ق��د ارت��ك��ب تنظيم (داع���ش ت والي��ة
سيناء) أكثر من  50حادثا ً إرهابيا ً في سيناء
وبعض المحافظات المصرية وفي المنطقة
الغربية (حادث الفرافرة مثاالً) ،بعض تلك
األعمال اإلرهابية كان محدود األثر والصيت؛
والبعض اآلخ���ر صاحبه ضجيج دعائي
وسياسي واسع مثل (مذبحتي رفح األولى
والثانية – محاولة اغتيال وزي��ر الداخلية
السابق اللواء محمد إبراهيم  -مذبحة كرم
القواديس – الكتيبة  – 101والعريش –
ومديريتي أمن القاهرة والمنصورة – اغتيال
النائب العام هشام بركات – واقعة الشيخ
زويد في  ،)2015/7/1التي كانت تستهدف
االستيالء على األرض إلقامة الوالية المستقلة
وه��و م��م � ّول م��ن بعض ال���دول الخليجية
(تحديدا ً قطر) وتركيا ومخترقا ً «إسرائيلياً»
على مستوى التسلّح والمعلومات.
***
 – 2داعش في ليبيا :ويتواجد التنظيم
ال��ذي يضم ح��وال��ى عشرة آالف مقاتل في
منطقتي (سرت) و(درنة) وأسس مع جماعات
(أنصار الشريعة) ومجلس ش��ورى شباب
اإلس�لام وبعض عناصر جماعة فجر ليبيا
(الفرع الليبي لإلخوان المسلمين) وبقايا
«الجماعة اإلسالمية المقاتلة» ،شكلوا معا ً
تهديدا ً أمنيا ً خطيرا ً على حدود مصر الغربية،
وي��ت��ردّد أنهم كانوا خلف إنشاء ما يس ّمى
(بجيش مصر الحر) أسوة بالجيش العميل
في سورية الذي يقاتل الدولة وبتمويل قطري
وتركي وتدريب أميركي ،ومن أشهر عمليات
«داع��ش ليبيا» قيامه بذبح العمال األقباط
المصريين ( )2015/2/15والمواطنين
األثيوبيين وت� ّم تسجيل المذبحة في أفالم
فيديو ذائعة االنتشار ،أساءت لإلسالم الذي
يتحدّث هؤالء باسمه.
***
 – 3داعش في تونس :وتنضوي تحت لواء
ّ
منشق عن
تنظيم يس ّمى (عقبة بن نافع) وهو
تنظيم «القاعدة» في تونس ويض ّم عدة مئات
من المتطرفين اإلسالميين الذين قاتل بعضهم
في سورية في بدايات األزمة السورية (آذار
 )2011ثم عادوا إلى تونس ليرتكبوا مذابح
مر ّوعة ،منها حادث جبل الشعابيني متحف
ب��اردو وح��ادث فندق (أمبيريال مرحبا) في
سوسة وغيرها من األعمال اإلرهابية التي ال
ت��زال مستمرة في مواجهة الحكم التونسي

الجديد ال��ذي جاء إثر انتفاضة ديمقراطية
واسعة ض ّد حكم «اإلخوان» (كما هي الحال
في مصر بعد  )2013/6/30وال��ذي كان
يمثل – أي حكم «اإلخوان» – في كال البلدين
حاضنة دافئة لترعرع وازدهار هذه الجماعة
المسلحة (داعش).
***
 – 4داعش في الجزائر :وينضوي تحت
تنظيم (جند الخالفة) وهو بقيادة خالد أبو
سلمان متعاونا ً مع قيادات تنظيم القاعدة
وال��ت��ي م��ن أش��ه��ره��ا عبد ال��م��ال��ك دورك���دال
ومختار بلمختار وقوري عبدالملك وغيرهم،
وه��ذا التنظيم مكروه شعبيا ً وثمة معاداة
وطنية واسعة ض��دّه ،خاصة بعد تجربة
التسعينات الدامية التي راح ضحية لها أكثر
من مائة ألف جزائري.
***
 – 5داعش في المغرب العربي :والتنظيم
هنا جاء انشقاقا ً عن التنظيم األكبر (القاعدة
في بالد المغرب اإلسالمي) ووفقا ً لبيانات
وزارة الداخلية المغربية فإنّ  1354مغربي
قد ذهبوا للقتال في سورية تحت مس ّميات
ودعوات مضللة باسم (الجهاد في سورية)
وه��و جهاد مزيّف تقوده هناك المخابرات
األميركية والقطرية والتركية بالتحالف مع
«الموساد» ،وهذا ليس تحليالً بل معلومات
باتت معروفة اآلن للجميع ،وبعد عودة جزء
منهم إلى المغرب قاموا بأعمال عنف خاصة
خالل عامي  2014و 2015وقتل منهم حوالى
 300عنصر ،و«داعش» في المغرب مثله مثل
باقي فروع التنظيم في المنطقة – ال يجد قبوال ً
أو ترحيبا ً شعبياً.
***
 – 6داعش في نيجيريا :ويمثله بوضوح
وق��وة تنظيم (بوكو ح��رام) بقيادة أب��و بكر
شيجو ،وهو تنظيم إرهابي بات يسيطر على
حوالى  20في المئة من مساحة نيجيريا
التي تع ّد أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد
البشري ( 177مليون نسمة وأك��ب��ر دول��ة

االهتمام البحثي
وال�سيا�سي الدولي
بتمدّ د «داع�ش» في
�أفريقيا ال يزال
�ضعيف ًا ومحدود
الأثر رغم المخاطر
اال�ستراتيجية
المقبلة

الدب الرو�سي يعلن ح�ضوره
ّ
} عدنان كنفاني
يصب
ما من دولة في العالم تعمل ض ّد مصالحها ،أو تعمل بما ال
ّ
في مصالحها سواء كان عمالً سياسيا ً أو اقتصاديا ً أو حتى عسكريا ً
ومهما بلغت درجة «الصداقة» أو التحالف مع دولة أخرى.
بعد ما يقارب خمس سنوات على ما يجري في سورية من
ح��رب ،أتفق مع من يطلق عليها إنها «ح��رب كونية» طالت ك ّل
شيء في البنية السورية البشرية والمكانية والمرافقية والتراثية
والتاريخية ،استعملت فيها أقذر الوسائل ،ودعمت بماكينة إعالم
دولية وعربية ق��ادرة وهائلة قلبت الحقائق ،وزيّفت وفبركت
وأججت النعرات الطائفية والمذهبية ،وكان لها الدور
ور ّوج��ت ّ
الكبير في جمع حثاالت األشخاص من أنحاء العالم ،شاركت دول
كبرى في تسهيل دخولهم إلى سورية ،وقدّمت لهم الدعم المادّي
والمعنوي ،ورفدتهم بالسالح ،أحدث أنواع السالح ليمارسوا أبشع
القتل والتدمير في البنية السورية ،بينما يقف العالم «المحايد»
متف ّرجا ً ال يفعل شيئا ً غير االنتظار الخجول.
اآلن ،يستطيع العالم أن يفكر ،ويصدّق ما كنا نقوله منذ بداية
«األزمة» بأنها مؤامرة ليس لها عالقة بشعارات رفعت تتحدّث عن
«حرية أو إصالحات أو ديمقراطية» ،بل كان الهدف منها تمزيق
سورية وتفتيت مكانتها الجغرافية ،وموقعها في محور المقاومة،
وإلغاء دورها الطليعي والسيادي ونهجها المقاوم الذي يم ّثله
الرئيس الدكتور بشار األسد ،لصالح وخدمة المشروع الصهيوني،
يفسر الرغبة في مواصلة طلب تنحي الرئيس ،ومنهم من نادى
ما ّ
«بتصفيته جسدياً» وإلغاء دوره ،ما يعني إلغاء دور المقاومة
«السعار» شاركت فيه ،بل قادته
بالعام ،ومما يدعو لألسف أنّ هذا ُّ
دول عربية تفتقد ألدنى معايير الديمقراطية والحرية ،وجامعة
الدول العربية ،ودول إقليمية تبحث أيضا ً عن مصالحها ولو كانت
بطرق قذرة كما دأبت تركيا على فعله منذ بداية األزمة.
ك ّل هذا أصبح اآلن أقرب إلى التصديق من كثير من دول العالم
التي كانت مغيّبة عن المشهد الحقيقي والواقعي وما يجري في
سورية على وجه التحديد ،لذلك بدأنا نشعر ونلمس تغيير الكثير
من مواقف تلك الدول في المحافل الدولية ،وبالتالي بدأنا نتابع
تراجع في مواقف لبعض ال��دول التي كانت شريكة في الحرب
على سورية بطرق مختلفة ،وبدأنا ،وهذا هو األه ّم ،نتابع حماسة
بعض الدول إلعالن مواقف صريحة بأنّ ما تتع ّرض له سورية
هو إرهاب منظم وم��دروس ومدفوع األجر بك ّل ما تعنيه الحالة
من معنى ،على الرغم من مواصلة بعض «الموتورين» أمثال هذا
الـ»جبير» ،وغيره ،العزف على نغمة «إسقاط النظام» و«رحيل
األسد» ،كخيار سلمي بديالً عن الخيار اآلخر وهو مواصلة الحرب،
ويهددون وكأنهم خارج حدود الزمن ،ولم يكن هذا جديداً ،بل كان
منذ بدأت األزمة ،ولكن سورية وقيادتها كانوا أكثر حكمة ووعيا ً
بأنهم تجاهلوا ك ّل هذه االستفزازات ،وردّوا بالعمل الصامت،
والصمود ،والتصدّي بما تو ّفر من قوة وإمكانيات ،وهذا الصمود،
الذي يبدو ،في ظ ّل ما خطط له من استهداف لسورية وقيادتها،
يبدو أسطوريا ً أم��ام حجم الدعم المادي والمعنوي ال��ذي قدّم
بسخاء للتنظيمات اإلرهابية ،عددا ً وعدّة.
وعندما «انكشف» دور اإلره��اب متم ّثالً «بداعش والنصرة»،
ولم يعد خافيا ً على أحد في العالم ،جرى العزف من جديد على
وتر جديد مختلق أطلقوا عليه «معارضة معتدلة» ،ولست أفهم
ما المعني بـ«معارضة معتدلة» في مقابل معارضة غير معتدلة!
وهل مثل هكذا معارضات يفترض أن تكون مسلّحة وأمرها عادي
واجب الحضور في ك ّل دول العالم؟! ومن المخ ّول بإطالق صفة
االع��ت��دال عليها؟ وه��ل «االع��ت��دال» بنوع األسلحة مثالً؟ وهذه
المعارضة التي اعتبروها معتدلة ،ويدعمونها ،وير ّوجون لها،
هي التي تمطر المدن والقرى في سورية بوابل يومي من هاونات
وصواريخ ،وتوقع ما توقعه من قتل وتدمير ،وعندما تقع في
حومة حصار أو استهداف ،سرعان ما تعلن والءها ومبايعتها
لـ«داعش» أو «النصرة» ،او أليّ فرع من فروع «القاعدة» ،وتقوم
بتسليم أسلحتها الحديثة المرسلة من الدول الراعية لإلرهاب
لتلك التي تعتبر معارضة غير معتدلة!
إنهم يستغبون العالم من موقع الق ّوة المطلقة ،ومن موقع أه ّم
بات يهت ّز ويتأرجح بالصعود الدراماتيكي المتسارع في اآلونة
األخيرة لروسيا االتحادية ،وهو موقع يمثل القطب الوحيد واألوحد
في العالم منذ انهيار االتحاد السوفياتي ،وهذا القطب «أميركا» هو
المسيطر على المنظمات الدولية ذات الشأن ،والمخ ّول بأن يفعل

ما يشاء ،ويحدّد أو يغيّر سياسات من يشاء من الدول ،ويحارب
وينصب من يشاء ،ويخلع من يشاء،
من يشاء ويسالم من يشاء،
ّ
يصب في المصالح بطبيعة الحال.
وكله ّ
لم يأت هذا الصعود المتسارع من فراغ ،بل سبقه حراك محموم،
علني وس ّري ،يجري هنا وهناك ،على مستوى أفراد ودول ،جعلنا
نقول ،وفي وقت سابق إننا في الربع الساعة األخير من األزمة،
والذي سيكون أكثر حرارة ودموية ،لكنه الربع الساعة األخير
دون شك.
العالم يشهد في هذه المرحلة تكتالت وتحالفات ،وكما سعت
أميركا إلى تشكيل تحالف دولي ض ّد سورية ،جمعت تحت رايته
عشرات الدول ،ومنها «بعض دول الخليج العربي» األكثر تأثيرا ً
على واقع ما يجري في سورية تمويالً ودعما ً وإعالماً ،ودول في
المنطقة لها دور محوري في عبور المرتزقة والسالح والدعم
اللوجستي «تركيا واألردن وإسرائيل وحلفاؤهم في لبنان»،
وال��دور السياسي الضاغط ال��ذي م ّثلته ون ّفذته جامعة الدول
العربية ،وبعض دول عربية أخرى.
وال ننكر أنّ سورية أيضا ً في منظومة حلفاء ،منهم من كان
علنيا ً وفاعالً وحاضرا ً على األرض السورية ومشاركا ً في القتال
ومواجهة اإلرهابيين إلى جانب الجيش السوري« ...حزب الله،
وبعض فصائل فلسطينية» ،وحلف «غير معلن» داعم وسياسي
مع إيران وروسيا والصين ودول بريكس ،وما لهم من دور هام
في إفشال الكثير من المشاريع التي كانت تجري تحت قبّة
مجلس األمن الستهداف سورية دوليا ً تحت البند السابع وغزوها
وتدميرها وتقسيمها ،والذين دعموا سورية سياسيا ً واقتصادياً.
ك � ّل ه��ذا العرض يقودنا بالضرورة إل��ى آخ��ر المستجدات،
والدخول الدراماتيكي لروسيا على خط مكافحة اإلره��اب في
سورية ،وقد يصبح في العراق أيضاً ،وبخطوات مدروسة ومب ّررة
دوليا ً وعالميا ً وفق األنظمة والقوانين الموضوعة ذات الشأن،
ولع ّل أه ّمها طلب سورية رسميا ً من روسيا التدخل عسكرياً.
وهنا يفترض أن نقف قليالً ونسأل بعض أسئلة ربما تساعد
على بيان واقع ما يجري من تدخل روسي علني على خط األزمة
في سورية ،ولماذا؟
هل كنا بحاجة إلى حرب على مدى خمس سنوات في سورية،
ودفع الفاتورة الثقيلة من قتل وتدمير حتى نصل إلى هذا الجديد
الحاسم؟
وهل التدخل العسكري الروسي كان كرمى لعيون سورية،
وبعيدا ً عن مصالح روسيا أيضاً؟ ونحن والعالم يعلم أنّ آخر
قاعدة روسية في المنطقة ،وقد تكون في مواجهة الم ّد العسكري
األميركي واألوروبي الذي يستهدف روسيا وإيران والصين ودول
بريكس أيضا ً تقع في سورية ،بما يمكن اعتباره ،واعتبار سورية
بموقعها الجغرافي خط الدفاع األول لروسيا ،ولهذه الدول بما
ال يجعل مجاال ً للشك في أنّ لروسيا أيضا ً مصالح استراتيجية
في تدخلها العسكري في سورية للقضاء على اإلرهاب المدعوم
والممول أميركيا وأوروبياً.
وكي نكون على ح ّد الشفافية والموضوعية ال ب ّد لنا أن نتحدّث
عن دور الصمود السوري األسطوري وغير المتوقع من ك ّل الدول
التي اشتغلت على استهداف سورية موقعا ً ودورا ً وقيمة وسيادة
وانتماء ،صمود القيادة والحكومة والجيش والشعب في سورية،
وعلى مدى ما يقارب خمس سنوات من عمر األزمة هو الذي هيأ
الدب الروسي للمطالبة
األرضية الصالحة لقيام روسيا ،وصحوة ّ
عمليا ً بأن يحت ّل موقعا ً متقدّما ً يشكل قطبا ً عالميا ً يعمل على إلغاء
دور القطب الوحيد ،ويحقق نوعا ً من التوازن في العالقات الدولية،
وفي تحقيق بعض عدالة دولية ال يستطيع القطب الوحيد أن
«يخصيها» لصالحه بعد اليوم.
لقد بدأت روسيا تشارك فعليا ً في عمليات في األجواء السورية،
وبطلب رسمي من الحكومة السورية ،وبالتعاون مع الجيش
والحكومة السورية لضرب اإلره��اب والقضاء عليه ،وعلينا أن
ننتظر جالء بعض الضباب في المواقف والنتائج المبدئية لما
قامت به خالل األيام القليلة الماضية ،وما حققته من إنجازات في
هذا المجال ،وصداه ،وما يمكن أن تحققه الحقا ً على هذا المسار
والتوجه.
ّ
ال شك في أنّ التدخل الروسي الصاعق على خط محاربة اإلرهاب
خطوة فعّ الة في دحر اإلرهاب ،وفتح المجال لح ّل سياسي شامل
في سورية ،ولكن هذا كله لم يكن ليتحقق لوال الصمود السوري،
والتمسك بالثوابت الوطنية ،والسيادة.
ّ

في إنتاج النفط ،ولقد بايع التنظيم خالل
ع��ام  2014تنظيم ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة في
ب�لاد ال��ش��ام وال��ع��راق – داع���ش) وانضوى
تحت لواء الخالفة الخاصة به ،ويهدّد هذا
التنظيم دول الجوار وهو يض ّم عدة آالف من
النيجيريين الذين دخلوا فيه ألسباب تتعلق
بالفقر والتهميش والمعاداة الطائفية للجنوب
المسيحي (ولذلك حاول التنظيم تسمية نفسه
(أهل السنة والدعوة والجهاد).
***
 – 7داعش في مالي :وهو ينضوي تحت
ل��واء يس ّمى (الملثمون) ويعمل في شمال
مالي ،وك��ان يقوده مختار بلمختار والذي
ي��ت��ردّد أن��ه قتل بعد قيامه بعدة عمليات
إرهابية وهدم لآلثار اإلسالمية وقامت فرنسا
بحملة عسكرية موسعة ض� ّد ه��ذا التنظيم
بمباركة دول أفريقيا عام  2014وحجمته
كثيراً.
***
 – 8داعش في الصومال :وهو ينضوي
ت��ح��ت اس���م (ال��ش��ب��اب ال��م��ج��اه��دي��ن) في
الصومال وهي جماعة قديمة وسابقة على
نشأة «داع���ش» ف��ي ب�لاد ال��ش��ام وال��ع��راق،
ولكنها أعلنت عام  2014مبايعتها لتنظيم
«داعش» بقيادة البغدادي؛ ولقد هدّدت هذه
الجماعة (كينيا) بعدة عمليات إرهابية،
وهي تحاول الوصول إلى أثيوبيا واالستيالء
على بعض المواقع والدخول في مناوشات
مسلحة مع الدولة األثيوبية التي تمثل عقبة
دينية (حيث األغلبية الشعبية في أثيوبيا
تدين بالمسيحية) وهي عقبة مهمة في سبيل
تمدّد جماعة الشباب المجاهدين والتي تض ّم
في عضويتها مئات الصوماليين وتجتذبهم
عبر وسائل اإلغ��راء الديني والمالي نتيجة
األوضاع االقتصادية البائسة.
***
 – 9داع��ش في ال��س��ودان :وي��ت��ردّد أنها
تتمركز في إقليم دارف��ور ممثلة في جماعات
متطرفة صغيرة وأن��ه��ا على ت��واص��ل مع
«بوكو حرام» ومع الجماعات المسلحة في
ليبيا وهي تحارب انطالقا ً من مصالح نفطية
وعقائدية متطرفة.
***
 – 10جماعات داعشية صغيرة ومنتشرة:
وهي موجودة في بعض الدول األفريقية منها
دولة جنوب أفريقيا وفي موريتانيا وبوركينا
فاسو ،وإنْ كانت بال تأثير فعّ ال مثل الجماعات
السابقة.
***
هذه الخريطة لجماعات «داعش» وفروعها،
تقول الحقائق بشأنها اآلتي:
أوالً :انّ أغلب هذه الجماعات ذات صالت
وثيقة بأجهزة المخابرات «اإلسرائيلية»
واألميركية والخليجية على تن ّوعها ،وتحت
م��س� ّم��ي��ات زائ��ف��ة ع���دة منها ن��ش��ر ال��دع��وة

اإلسالمية (والوهابية تحديدا ً هناك وهذا
على سبيل المثال)!! وهي جماعات تتواجد
في مناطق غنية بالثروات الطبيعية ،وثمة
أطماع ومصالح غربية واضحة في تلك البالد
(سيناء – ليبيا – نيجيريا – الجزائر نموذجاً)
وم��ن هنا ال نستبعد األدوار الخارجية في
ت��وظ��ي��ف ت��ل��ك ال��ج��م��اع��ات ف��ي االت��ج��اه��ات
واألدوار التي يريدها تحقيقا ً لمصالحه ،وإنْ
ادّعى غير ذلك من قبيل محاربته لـ«داعش»
في العراق وسورية ،وهي ليست حربا ً بل
ضربات محدودة األث��ر وهي أشبه بتغذية
تنظيم «داع��ش» بالفيتامينات ألنه إثر ك ّل
ضربة جوية أميركية يتمدّد وينتشر أكثر.
ثانياً :إنّ مقاومة هذه الجماعات الداعشية
(بما فيها تلك الموجودة في مصر) تحتاج إلى
استراتيجية شاملة للمواجهة تضمن (القوة
العسكرية – اإلع�لام – التنمية االقتصادية
– الدعوة اإلسالمية المستنيرة – التعليم
الديني ال��واع��ي – تجديد الخطاب الديني
إلخ )...وبدون هذه االستراتيجية لن تنتصر
الدول األفريقية التي ابتليت بهذه الجماعات
المتطرفة ،خاصة أنها في أغلبها دول ضعيفة
في بنيانها الوطني الداخلي وضعيفة في
حماية حدودها وتلك جماعات عابرة للحدود
واألوطان ،والمواجهة لها ينبغي أن تفهم ذلك
وتدرك دالالته.
ثالثاً :أخ��ي��را ً إنّ األم��ن القومي المصري
يتأثر سلبا ً بنشاط هذه الجماعات ،سواء
داخ��ل القارة األفريقية كك ّل أو داخ��ل بعض
دولها خاصة المجاورة لمصر ونقصد هنا
تحديدا ً (ليبيا) التي تمت ّد حدود مصر معها
إلى حوالى  1200كم ،والتي باتت تمثل في
حالتها الفوضوية الراهنة خطرا ً جسيما ً على
األمن القومي المصري.
إنّ الضرب االنتقائي والمخابراتي المبكر
لهذه التج ّمعات اإلرهابية على حدود مصر
الغربية دون التو ّرط في المواجهة البرية،
ب��ات يمثل ض��رورة أمنية كبرى لمصر ،مع
دعم الجيش الليبي وحاضنته الشعبية بك ّل
وسائل الدعم العسكري واالقتصادي المتاح.
وال���ح���ال ذات��ه��ا ف��ي منطقة (دارف�����ور)
بالسودان الممزق ،وأيضا ً نفس األمر يُقال
عن العمق األفريقي لألمن القومي المصري،
وهو عمق يمت ّد إلى  9دول أفريقية تعيش على
ضفاف النيل وداخل القرن األفريقي.
خالصة ال��ق��ول :إنّ مصر ف��ي ض��وء هذه
الخريطة لتنظيم داعش وأخواته من الجيل
الرابع لتنظيمات اإلرهاب الديني المعاصرة؛
تحتاج إل��ى استراتيجية أمنية وسياسية
واقتصادية شاملة ،فهل نقدر على ذلك؟ هذا
هو التحدّي.
E – mail: yafafr @ hotmail. com

الخندق الأول
} شهناز صبحي فاكوش
سورية في مواجهة اإلره���اب ،خمس سنوات
من الصمود ،ح��رب ألج��ل السيادة واإلنسانية،
ض ّد اإلرهاب المدعوم غربيا ً وأميركياً؛ صهيونيا ً
وخليجياً.
الكذبة الكبرى الديمقراطية ،تدعمها دول ال تعرف
الديمقراطية وال تش ّم رائحتها عصابة آل سعود،
تحكم بال دستور وال قوانين ناظمة .يُسجَ ن المرء
عندهم ألدن��ى خالف مع أيّ صعلوك في األسرة
الحاكمة .كما حدث مع الدكتورة المصرية...
سورية تحارب وحدها النازيين الجدد ،الذين
م�لأوا أرض��ه��ا دم���اء ،وح��رق �اً ،ح��ص��دا ً ل��ل��رؤوس،
تدميرا ً للتاريخ والحضارة ...والعار يجلّل رؤوس
العرب وهم بين داع��م لقتلتها ،أو ن��ا ٍء بنفسه أو
صامت متف ّرج ...وجميعهم أيديهم ملطخة بدماء
السوريين.
سورية وحدها تحارب اليوم في معركة الوجود
لألمة ،يناصرها حلفاؤها الروس واإليرانيون ،في
حين تخلى عنها األعراب والمتأسلمون ،من دول
تدّعي اإلسالم بل هم يتآمرون عليها ،ويساندون
اإلرهابيين ويم ّولونهم لقتل السوريين.
في سورية مجازر هي ذات مجازر الصهيونية
ف��ي فلسطين وذات م��ج��ازر النازية ف��ي الحرب
العالمية الثانية.
سورية اليوم تواجه غزوة أممية ،حيث تحالفت
األض��داد التي يصعب اجتماعها وفق المعطيات
السياسية ...أميركا اإلمبريالية ،تركيا اإلخوانية،
«إسرائيل» الصهيونية اليهودية االستعمارية،
الناتو والتكفيريون .تناقضات متنافرة اجتمعت
على سورية.
التكفيريون واإلرهابيون« ،داعش» و«النصرة»،
«القاعدة» و«الجيش الالحر»« ،جند الشام» وك ّل
اإلرهابيين الذين ص ّنفوا دولياً ،وغيرهم ،كالب
مسعورة تنهش في الجسد ال��س��وري ،بقدر ما
تمارس من القتل واإلرهاب بقدر ما تقبض أثمانا ً
أكبر من مال نفط الخليج.
ح��رب بالوكالة على سورية ،في طلب إنهاء
نظا ٍم هو الوحيد ال��ذي يرفض الهيمنة الغربية
والتبعية ،ويرفض الصهيونية بك ّل أشكالها ،بما
فيها المستعربة التي تدور في فلكها الصهيوني،
النظام العربي الوحيد األنقى ،مستهدف أميركيا ً
وإسرائيلياً.
إنّ أكبر أزمة في تاريخ العرب المعاصر؛ هي
األزمة السورية .فهل يمتلك بعض العرب الشجاعة
الكافية؛ بذات قدر الشجاعة الروسية ،لمحاربة
اإلره��اب في سورية ودعمها سياسياً ،لتخليص
سورية من أزمتها ،ومعافاتها من سقم مفروض
بقسوة.
هل يمكن أن يفقه الذين غابت منهم الذاكرة،
والذين ال يفقهون ،أنّ سقوط سورية الدولة؛ أو
انهيارها كما يسعون ،سيؤدّي إلى انهيار األمة كما
أحجار الدومينو...
أذك��ر لجان بول سارتر ال��ذي أعلى صوته في
وج��ه حكام ب�لاده فرنسا ،عندما مارست أقسى
أنواع االحتالل في الجزائر ،صارخا ً في فرنسا...
هل يمكن لعربي أن يصرخ في حكام بالد النفط أنّ
عارهم في سورية.
أو في رسالة كالتي أرسلها الدكتور أشرف
بيومي؛ إلى الرئيس السيسي ،مبيّنا ً الخطأ الجسيم
في اشتراك مصر في الحرب الشائنة اإلرهابية على
اليمن السعيد .ما جعله أكثر تعاسة مما فرضته
عليه هيمنة عصابة آل سعود قبل حربها الظالمة
عليه.
س��وري��ة ن���ذرت نفسها عبر تاريخها القديم

والمعاصر لتكون في الخندق األمامي ،مدافعة عن
األمة والمك ّون الذي تنتمي إليه ،من زنوبيا وقبلها
وبعدها حتى تاريخنا الحالي .واألزم��ة الخانقة
التي نعيش فيها.
على الجميع أن يدرك أنّ ما يحصل في سورية
جريمة صهيونية استعمارية ،ووصمة عار في
تاريخ العرب .الذي ستقرأه األجيال في المستقبل.
سورية اليوم بصمود جيشها وشعبها ،تكتب
بدايات التح ّول العالمي ما تشهد له قبة األمم
المتحدة في عامها السبعين .انتصار سورية
سيع ّري هؤالء المرتزقة ،واألموال الخليجية التي
تع ّفرت بدم السوريين ،وستظ ّل رائحتها تزكم
األنوف دهوراً.
لن ننسى ،ول��ن تنسى ذاك��رة السوريين ،أنّ
التخطيط االستعماري ما كان لينجح في اإلرهاب
على س��وري��ة ،ل��وال ال��م��ال الخليجي .ال��ذي كان
بإمكانه أن يجعل من األمة العربية ،أمة الحضارة
ف��ي ال��ت��اري��خ ال��م��ع��اص��ر ،كما ك��ان��ت على مدى
العصور.
َمنْ ُغ ّرر بهم من المواطنين السوريين استفاقوا
على حقيقة أنهم كانوا فريسة لضباع االستعمار
والمؤامرة الجهنمية ،التي تحرق بالدهم سورية،
في استغالل مطالب المشروعة ،لتكون مطيّة
المؤامرة الجهنمية الدموية ،التي أصبحوا هم
وقودها.
أما من استسلم لفكرة اللجوء ،فالبعض منهم
اكتشف سريعا ً أنه سلعة تتاجر بها الدول التي
نصبت المخيمات ل��هِ .بذ ّلها ومهانتها ب��دال ً من
كرامته في وطنه .أم��ا الالجئون الجدد فها هم
يكتشفون أثمانهم في الغرب؛ يوما ً بعد يوم .أل ٌم ال
يضاهيه وجع...
اق ُتلِعوا م��ن أرض��ه��م وج��ذوره��م ،م��ن ل��م يجد
منفى سيعود أدراج����ه؛ ليع ّمر وطنه
ل��روح��ه
ً
بعد التعافي ،فير ّمم ج��راح وطنه المذبوح ،مع
المتمسكين بالثرى الغالي.
المرابطين والمقاومين،
ّ
الذين آثروا إال أن تكون آخر شهقات حياتهم على
األرض الطهور.
الحرب على سورية ،قتل لألمة بر ّمتها .الوطن
لم يقع على ظهره ليظ ّل وجهه للسماء فينهض
بسرعة ،متجاوزا ً محنته ...هو انكفأ على وجهه،
ألنّ معظم
السوريين الذين انسكبت دماؤهم كسرسوب
م��اء لجدو ٍل نقي ،فهم يستشهدون كالسنديان
واقفين ...وتوارى جثامينهم ثرى بالدهم...
الجميع من المتآمرين على سورية يرتبكون
اليوم لألهداف المحققة ،التي ينجزها الجيش
العربي ال��س��وري ،ومقاتالته الجوية بمشاركة
الحليف الروسي الذي لم يتجاوز الشرعية الدولية
وال السيادة السورية.
االن��ت��ص��ارات ال��ت��ي يحققها الجيش العربي
السوري؛ جعلت الصحوة في عقول الكثيرين من
حملة البنادق ض ّد الوطن األم .والتوبة تجعلهم
يتيممون وجه الوطن ،لتستعيد بنادقهم وجهتها
الحقيقية .فتكون بوصلتها الهادية الوطن األم.
سورية تنتصر لتكتب مستقبل أبنائها ،وتترك
لهم إرث�ا ً يستقون منه دروس مالحم األبطال في
الدفاع عن الوطن .وال��درس األكبر أنهم وحدهم
المعنيون بتقرير مصيرهم ،ورسم حياتهم واختيار
قائدهم .ألنه شأنهم وحدهم.
المدّعون في محاربة «داعش» اتضح زيفهم ،أما
«المعارضة المعتدلة» المفتعلة فانكشف فشلها
بإعالن مص ّنعيها .والشعب السوري في الوطن
والمغتربات بعث أوذح ر ّد على ّمن يطالب برحيل
األسد ...سورية في الخندق األول وستنتصر...

