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م�صر وال�سعودية والأزمة ال�سورية
} حميدي العبدالله
ح �دّد وزي��ر خارجية مصر في تصريح علّق فيه على الحديث
المتزايد عن وجود خالفات مصرية – سعودية حول األوضاع في
سورية ،ماهية العالقات المصرية  -السعودية.
فقد نفى وزي��ر الخارجية وج��ود خ�لاف��ات بين البلدين حول
سورية ،ولكن ما جاء في التصريح والموقف الذي اتخذته مصر
منذ وص��ول الرئيس عبد الفتاح السيسي إل��ى س��دة الحكم يؤكد
وجود هذا الخالف.
مصر السيسي أكدت أكثر من مرة وفي أكثر من تصريح أنها
ت��ؤم��ن ب��ال�ح� ّل ال�س�ي��اس��ي ل�لأزم��ة ف��ي س��وري��ة وت��رف��ض التدخل
الخارجي ،في حين أنّ مواقف المملكة العربية السعودية واضحة.
فهي تدعو إلى التدخل في شؤون سورية الداخلية ،وتدعو إلى الح ّل
العسكري ،وه��ذا ما ص� ّرح به مؤخرا ً وزي��ر خارجية السعودية،
وأعاد تكرار هذا الموقف أكثر من مرة.
ك�م��ا أنّ ال�ت��وض�ي��ح ال ��ذي ص ��در ع�ل��ى ل �س��ان وزي ��ر الخارجية
�ص الشعب
ال�م�ص��ري أك��د أنّ م�س��أل��ة ال��رئ�ي��س ب �ش��ار األس ��د ت �خ� ّ
السوري ،ولكن السعودية تجاهر بالدعوة إلى إبعاد الرئيس األسد
عن س�دّة المسؤولية .إذا ً الخالف بين القاهرة وال��ري��اض خالف
واضح إزاء سورية ،لكن حرص البلدين على بقاء العالقات بينهما
وعدم السماح لهذه المسألة بأن تؤثر عليها هي التي دفعت وزير
الخارجية المصري إل��ى نفي وج��ود خ�لاف مع السعودية حول
األوضاع في سورية ،رغم وجود هذا الخالف وبشكل واضح.
ما يدفع مصر إلى اتخاذ هذا الموقف أسباب تشبه األسباب التي
دفعت روسيا بوتين إل��ى إسهامها في الحرب على اإلره��اب إلى
جانب الجيش السوري ،فمثلما أنّ غالبية اإلرهابيين الذين يقاتلون
الجيش والدولة السورية هم من أصول روسية ويشكلون خطرا ً
على روسيا ،فاتخذت القيادة الروسية ق��رار التدخل العسكري
لتوجيه ض��رب��ة استباقية إل��ى ه ��ؤالء اإلره��اب�ي�ي��ن وف �ق �ا ً ألحدث
تصريحات الرئيس الروسي في اجتماعه مع القيادة العسكرية
ال��روس�ي��ة؛ ف��إنّ االص�ط�ف��اف ذات��ه م��ن اإلرهابيين ي��واج��ه الجيش
المصري في سيناء ،والذي ينفذ أعماالً إرهابية على امتداد األرض
المصرية ،هو الذي يقاتل الجيش السوري .وبالتالي فإنّ معركة
سورية ض� ّد اإلره��اب هي ذاتها معركة مصر ض� ّد ه��ذا اإلرهاب
عينه .وإذا كان التقارب المصري – الروسي أملته حسابات لها
عالقة بسياسة الواليات المتحدة وموقفها من الرئيس السيسي،
ف��إنّ هذا العامل ساهم في تعزيز التفاهم والتقارب في رؤي��ة ك ّل
من مصر وروسيا إزاء األوضاع في سورية ،وبهذا المعنى لعبت
روسيا ً دورا ً إضافيا ً في تشجيع مصر على اتخاذ موقف من األزمة
في سورية يختلف جذريا ً عن موقف المملكة العربية السعودية.
ال �س��ؤال اآلن ه��ل ت�ظ� ّل ال�خ�لاف��ات المصرية – السعودية في
أي خالف صامت محصور بالمسألة السورية،
حدودها الراهنةّ ،
أم يتط ّور إلى خالف شامل؟
من الواضح أنّ المناخ اإلقليمي والدولي ال يعمل في مصلحة
أي تصادم حا ّد من شأنه أن ينعكس
تصعيد سعودي ض ّد مصر ،ألنّ ّ
سلبا ً على السعودية ،ال سيما أنّ هناك تملمالً وتذمرا ً واسعين لدى
عدد غير قليل من الحكومات العربية من دعم السعودية للتنظيمات
اإلرهابية وعدم حرصها على استقرار المنطقة.

و�صلت ر�سائل قمة مو�سكو
ودي مي�ستورا امتلك �شجاعة البوح بها...
} سعدالله الخليل
ِ
تجاف الحقيقة ولم توارب شبكة «سي إن إن» األميركية حين وصفت
لم
زي��ارة الرئيس السوري بشار األس��د إلى موسكو ولقاءه الرئيس الروسي
فالديمير بوتين بمثابة «زل��زال سياسي» لما تبعها من اتصاالت مكثفة بين
القيادة الروسية وعدد كبير من قادة دول المنطقة .شبكة بحجم «سي إن إن»
بما لعبته في الحرب على سورية من دور كرأس حربة عالمية ،تاريخها يشهد
بريادتها بإطالق الدعاية والتضليل والتي أسقطت بغداد إعالميا ً قبل سقوطها
الفعلي وق��ادت العمليات لحين إسقاطها على األرض ،وعلى نهجها سارت
«مواخير» اإلعالم الخليجي في التعاطي مع ما أطلقته من ثورات مل ّونة حين
تصف الزيارة بالزلزال السياسي .فهذا في حدّه األدنى يعني أنها لم تستطع
تجاهل هذا الزلزال .بالطبع ال يشير الوصف لتغيّر في وجهة النظر األميركية
حيال الشأن السوري وال حيال القيادتين السورية والروسية مما يدفعها إلى
تحميل القمة ما ال تحتمله ،فتطلق أوصافا ً من باب التفخيم ترفع من قيمتها.
الشبكة األميركية لم ترغب بالخوض في األسباب الحقيقية لهذا الزلزال،
والذي يعود إلى حجم الرسائل التي أرسلها الكرملين إلى العالم فور إعالن
الزيارة وقبل أن يُبلِّغها الرئيس الروسي فالديمير بوتين لقيادات المنطقة،
في الوقت الذي ترك فيه الكثير من التفاصيل للقاء الرباعي الروسي األميركي
السعودي التركي على مستوى وزراء الخارجية في فيينا ،والذي أُعلن عنه
وزير خارجيته سيرغي الفروف فور انتهاء القمة .جملة ردود األفعال التي
أطلقتها القمة بدت أقواها من واشنطن حيث اعترض المتحدث باسم البيت
األبيض إريك شولتز على استقبال الرئيس السوري بشار األسد على السجاد
األحمر في روسيا ،واعتبر الموقف منافيا ً لهدف موسكو المعلن بشأن التوصل
إلى ح ّل سياسي .ولع ّل الرسالة الحقيقية لواشنطن في االستقبال وما يمثله
من تمسك روسي بالموقف من الرئيس األسد وحجم الجرأة الكبير الذي منحته
الزيارة للرئيس األسد ،بحسب قول المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية
جون كيربي بعيدا ً عما ير ّوج عن مدد زمنية وأشهر معدودة سبق أن أطلقها قادة
الحرب على سورية.
في السياسة قرأت واشنطن الرسالة وفهمت المغزى في الوقت الذي صعب
على الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند قراءتها أو ربما تع ّمد السير في اسطوانة
رفض أيّ دور للرئيس األسد في مستقبل سورية ،وعلى منواله سار الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان الذي لم ينتظر الرئيس بوتين لالتصال به ،فسارع
هو لالتصال معبّرا ً عن قلقه من الزيارة ،والتي ربما أعادت حسابات الرئيس
الروسي ُكرمى لعيون والي العثمانية الجديدة.
بعيدا ً عن التهويل والوعيد ،وبعكس ما سار ويسير قادة الغرب ،أق ّر المبعوث
األممي بأهمية الزيارة ورحب باللقاء بين الزعيمين واعتبرها خطو ًة تخدم
التسوية السياسية في سورية ،معبّرا ً عن إيمانه المطلق بأنّ المسألة ت ّم بحثها
في موسكو ،ورغم إيمان دي ميستورا المطلق بأنّ األمم المتحدة غير قادرة على
التسوية السياسية والمسعى السوري الروسي األول واألخير ،يبقى اليقين بأنّ
العرقلة في مكان بعيد عن دمشق وموسكو ،قد ال يجرؤ على قوله بصراحة ،إال
أنه امتلك شجاعة إعالن الحقيقة ون َقل رسالة السياسة والحرب الحقيقيتين.
«توب نيوز»

لقاء فيينا
 التوافق األميركي الروسي على لقاء يض ّمهما مع تركيا والسعودية حولسورية رسمت إطاره قمة األسد بوتين برمزيّتها قبل تفاصيلها.
 قالت القمة إنّ سورية دولة ذات سيادة ،وإنّ موسكو حليف مساند ،وليستوصيا ً يناقش مستقبل بلد بمعزل عن شرعيته الدستورية.
 قالت القمة إنّ األصل في ما تواجهه سورية هو الحرب على اإلرهاب ،وإنّأيّ بحث حولها ال يتقدّمه االلتزام بموجبات هذه الحرب هو عبث بال طائل.
 قالت القمة إنّ الح ّل السياسي هو انضمام مك ّونات من المعارضة إلىحكومة اتحادية وفقا ً للدستور السوري ،وتحت ظ ّل الرئاسة السورية بشعار
واحد هو :الحرب على اإلرهاب ودعم الجيش على هذا األساس .وفي الشأن
الداخلي السوري الح ّل السياسي يعني االحتكام إلى معادالت سلمية في
الصراع قوامها إلقاء السالح والعودة إلى صناديق االقتراع.
 تركيا والسعودية في فيينا تنتظران تفاهما ً روسيا ً أميركيا ً يُكمل ما لم يقلهبيان جنيف بحكومة اتحادية تليها انتخابات وعنوان موجبات الحرب على
اإلرهاب ،حيث ال تحييد لـ»النصرة» وال ألخواتها.
 سيبدأ األت��راك والسعوديون تغيير لغتهم على إيقاع تط ّورات الحرب،وستقول االنتخابات التركية كلمتها.
 قطار الحرب سريع.التعليق السياسي

الدم�شقي �صنع العا�صفة وو�ضع اللجام في فمها بم�ساعدة الرو�سي
العقل
ّ
} محمد أحمد الروسان



هنا اللحظة ال��روس��ي��ة :سقوط دمشق يعني سقوط
موسكو ،ويعني سقوط طشقند في آسيا الوسطى ،وسقوط
غروزني في القوقاز بيد دواع��ش الماما األميركية ،وفي
الذاكرة الروسيّة الحيّة :ذك��رى مدرسة بيسالن وذكرى
مسرح موسكو حاضرتان ،وموسكو وبلغة عسكرية متد ّرجة
جديدة جديّة هذه المرة ومباشرة قالت :تعالوا نضع قواعد
النظام العالمي الجديد ،وأي خيار آخر يعني د ّوامة الوهم
التي تبتلع الك ّل في الك ّل بالك ّل ،وفي لحظة الضياع األميركي
(التواطؤ األميركي) الروس قالوا كلمتهم صراح ًة كالشمس
والقمر ،وتبعهم ج ّل األوروبيين ،فمتى يلحق بهم البعض
العربي المتردّد؟
يبدو أنّ العالم ذاهب إلى الصراع عبر الحدث السوري،
األص��ول��ي��ة تنتشر كالنار ف��ي الهشيم ف��ي ك � ّل المذاهب
وااليديولوجيات وتغزو العالم ،وثمة ه�لال سلفي تبدأ
مالمحه من مشيخات الخليج وص��وال ً الى شمال أفريقيا،
اإلنسان يريد أن يقتل أخيه اإلنسان ألنه م ّل دعوات المحبة
واألخ��وة والمساواة في الخلق ،ويريد أن يعود إلى طباع
ج�دّه األول قابيل القاتل المنتصر على أخيه هابيل ،فما
يشهده عالمنا اليوم من قتل وانتهاك واستعداء وكراهية
ّ
يدل على ذلك ،في حين أنّ هذه األشياء تعتبر الغذاء األشهى
للنزعات األصولية ،لتتق ّوى ويشت ّد عودها في ك ّل األديان
والمجتمعات ،والمتابع الل ّماح يدرك هذا جيداً ،حيث أنّ
انحباس األحقاد وكبت الكره أصبح ظاهرة خطيرة تهدّد
العالم ،أكثر من ظاهرة االحتباس الحراري ،ويمكن تل ّمس
آثارها بدءا ً من شمال العالم ،مرورا ً بالشرق األوسط ،وصوال ً
إلى جنوب الكرة األرضية .وأميركا تعود بق ّوة إلى سلفيتها
وتخصصها في مجال اإلب��ادات
وأصوليتها المعهودة،
ّ
الجماعية وإراق���ة ال��دم��اء ،إنهم مولعون بإشعال فتيل
الحروب ،قاموا بإبادة الهنود الحمر معلنين بداية جديدة،
واليوم يسعون وراء إبادة جماعية أخرى لشعب ما ،علهم
يتحسسون أنه يخرج عن
يعلنون بداية عالم جديد بدأوا
ّ
سيطرتهم ،أجدادهم األورب��ي��ون ح�دّث وال ح��رج ،يلهثون
اليوم لخوض أيّ ح��رب تحفظهم من التشتت والتفتت
وضياع دولهم ،لذلك هم يص ّرون بق ّوة على تخريب سورية
قلب الشرق وتاجه ،ودعم األصوليين والسلفيين مشابهيهم
في الطباع والصفات.
واشنطن تعاني من  HOMESICKلماضيها الدموي
شوقا ً وحنيناً ،وروسيّا تتمسك بالشرعية الدولية وقواعد
القانون األممي ،وتعرف أنّ الهدف النهائي هو في األساس
ومعها الصين وإيران ،وتر ّد هنا وهناك وفي ك ّل الساحات
وعلى كافة المسارات س ّرا ً وعلناً ،وتحظى بإسنادات صينية
تتعاظم إلى درجة تموضعات صينية عسكرية جديدة ولكن
بهدوء ،مع تكامل روسي إيراني في الدور والهدف والفعل
والتفاعل في سورية ،واألخيرة تحاول التأقلم مع المتغيّر
الجديد في المنطقة ،عبر استراتيجيات الغموض المشترك
انْ لجهة المقصود منه ،وانْ لجهة غير المقصود (سوري،
روسي ،صيني ،إيراني ،حزب الله) فماذا يجري؟ فال أحد
يعرف كيف تفكر دمشق؟ حيث العقل الدمشقي صنع
العاصفة ووضع اللجام في فمها.
قلب وتقليب مفردات التاريخ ولغات وحقائق الجغرافيا
من جديد من قبل الماما األميركية وحلفائها وأدواتها من
البنات وال��ذك��ور إزاء الفدرالية الروسية وعبر سورية
وأوكرانيا ،بمثابة صراع مباشر وحرب سياسية ساخنة
متفجرة في طور التح ّول والتمحور والتبلور
وديبلوماسية
ّ
وبك ّل اللغات ،الى انفجار أمني وعسكري واقتصادي حيث
نواة هذا االنفجار سورية ،كون الحرب األميركية المزعومة
على ع��روق اإلره��اب في الداخل السوري عبر التحالف،
هي من ستشعل النواة األولى النطالق هذا االنفجار األمني
والعسكري الشامل المتوقع بين موسكو والغرب .الحرب
على عروق اإلرهاب في سورية بشكل خاص ومن الزاوية
األميركيّة ،هي إلسقاط سورية كمدخل إلسقاط روسيّا
وتقويض توسع مناطق النفوذ الروسيّة في المشرق العربي،
والعبث بأمن إيران عبر التطبيع الناعم ،والعبث األعظم
سيكون بأمن الصين ومنظومات وهياكل أمنها ومجاالتها
الحيوية ،بل ك ّل آسيا وديمغرافيتها أيضاً ،مع االعتراف بأنّ
الداخل الروسي يستشعر ومنذ الحدث السوري وبشكل كبير
اآلن ،بأنّ مالمح الفوضى األميركية ونسخ استراتيجيات
توحشها تحرك بعض مَن في الداخل الروسي للمطالبة
باالنفصال عن الجمهورية االتحادية الروسية.

«وعد أوباما»!

عقد من زمن الحروب قد و ّلى ...أليس هذا وعدك لشعبك
مستر ب��اراك أوباما عشية ف��وزك للمرة الثانية برئاسة
الواليات المتحدة األميركية؟ نعم لقد تمكنت من استبدال
جيشك بآالت اإلرهاب القديم الجديد ،عبر اعتمادك وحلفائك
وأدوات��ك على نسخ قاعدية تكفيرية إرهابية متوحشة،
وزومبيات دينية فكرية أنتجتها بمساعدة من الوهابية
السياسية والعسكرية بغالف دي��ن��ي ،ودف��ع��ت بها الى
منطقتنا العربية والى أوكرانيا اآلن من خالل استثماراتك
ومجتمعات مخابراتك ونظيراتها من حلفائك من بعض عرب
وبعض غرب ،في فكر ابن تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب
كفكر إلغائي إقصائي ،واستثمارات في ديمغرافيات شعوب
الدول المستقلة ال ُمراد استهدافها إلشباع غرائز الطاقة لدى
خاليا البلدربيرغ األميركي.
ب��اراك حسين أوباما :روسيّا ليست مجرد بلد وكفى،
وال تقوم بدور ذكر أو زكر النحل وكفى ،ا ّنها حضارة كاملة
وقصة أكثر من ألف عام وبوتقة ثقافية ذات ق ّوة هائلة ،ال
ّ
بل ا ّنها أيقونة ثقافية مجتمعية متن ّوعة كاملة ،والروس
هم أقرب الى الشرق منهم الى الغرب ال بل هم شرقيون على
األغلب األع ّم .انظروا يا سادة يا كرام يا ق ّراء ،كيف وصف
جون ماكين حبيب بعض العرب والعربان و»المصطفى»
لهم ورجلهم في تلة الكابيتول ،حيث اعتبر وبحماقة عميقة
أنّ الجنراالت ال��روس ص��اروا أشبه ما يكونون براقصات
البولشوي بعد تف ّكك االتحاد السوفياتي! ونقول هنا لهذا
(الماكين جون) تاج بعض العرب :هل من ينتشر اآلن في
الداخل السوري وفي الساحل يشبه راقصات البولشوي؟
هذا السؤال نحتاج الى إجابات عليه من ك ّتاب «سي أي آي»
و»أم أي  »6في الدواخل العربية ومن رموز (مجموعة األيام
المعدودة للرئيس األسد) وتح ّولها الى (مجموعة زعماء ال
ب ّد من قبول األسد ولو في المرحلة األنتقالية) هذا أوالً ،ومن
هم على شاكلة حذاء أبو القاسم الطنبوري (أجلّكم الله)
في بعض الدواخل العربية ثانياً ،وقصة حذاء أبو القاسم
وأقصها لصغاري وهم على مشارف
الطنبوري معروفة
ّ
البلوغ (مريم والتوأم :شهد وهناء ،والذكران ال (الزكران):
وأقصها لنفسي كثيرا ً
شهم وشجاع ،بين الفينة واألخرى)
ّ
أحس حيال كتبة «سي أي آي»
لحظة التجلي الفكري ،حيث
ّ

األسد

رو�س ّيا لي�ست مجرد بلد وكفى �إ ّنها ح�ضارة و�أمة كاملة وعريقة لأكثر من �ألف عام وبوتقة ثقافية
متنوعة كاملة والرو�س �أقرب الى ال�شرق منهم الى
قوة هائلة بل �أيقونة ثقافية مجتمعية
ّ
ذات ّ
أعم
الغرب بل هم �شرقيون على الأغلب ال ّ
أحس
و»أم أي  »6في بعض دواخلنا وساحاتنا العربية ،كما
ّ
أبو القاسم الطنبوري تجاه حذائه ،وأعيش تجاههم نفس
مشاعر أبي القاسم الطنبوري كلما عاد حذاؤه اليه.
ب��اراك أوباما اآلن أراد إع��ادة التموضع وتج ّنب المزيد
من الخسائر ،فادّعى محاربته لصنيعته وبدعته (الدولة
اإلسالمية في العراق والشام ،عصابة داعش) على أرض
س��وري��ة وبعيدا ً ع��ن الشرعية ال��دول��ي��ة ،دون أن ينتبه
وحكومته األتوقراطية حكومة األثرياء في الداخل األميركي،
بأنّ هذه سورية قلب الشرق ومركز المسيحيّة العالمية
والضرب فيها وهم على وهم ،فال يستطيع أيّ أحد أ ّيا ً كان أن
يدافع عن شرعية الضربات الجويّة والصاروخية للواليات
المتحدة األميركية في الداخل السوري إزاء مجتمعات
اإلره���اب ال ُم َ
دخل ال��ى ال��داخ��ل ال��س��وري من قبلها ودول
تحالفها المزعوم ،كونها خارج ق��رارات الشرعية األممية
ومجلس األمن الدولي ،سوا ًء كانت بعلم الحكومة السورية
أو بدونها أو ح ّتى على مستويات التنسيق السري أو العلني
المختلفة ،وعبر طرف ثالث انْ لجهة الزمن الحاضر ،وانْ
لجهة المستقبل ،خاص ًة أنّ القيد الزمني للغزو سيطول
ويطول سنوات ،ناهيك عن القيد الموضوعي وال��ذي قد
يتط ّور الى ضرب مواقع الجيش العربي السوري وح ّتى
مقرات الرئاسة السورية ،فهي مدانة وغير شرعية وبك ّل
اللغات وخارج قرارات الشرعية الدولية ،وتخالف صراح َة
قواعد القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة واحترام سيادة
مؤسس لألمم المتحدة.
دولة عضو بل ّ

لوثة فكرية وايديولوجية عميقة

ال��والي��ات المتحدة األميركية يبدو أ ّن��ه أص��اب عقول
كوادرها السياسية واالستخبارية ومفكريها ،ال أقول فقط
الجمود والعطب ،بل لوثة فكرية وايديولوجية عميقة،
وتخلّت عن فنّ الممكن وفقدت أهلية الحوار ولم تعد ترى
وتسمع ،االّ عن طريق فوهات المدافع ومنصات الصواريخ،
صواريخ الكروز والتوماهوك ،لتنشر ديمقراطيات الكروز
والتوماهوك .لقد تخلّت عن السياسة وأساليبها وآليات
العمل السياسي ،وتح ّولت الى دولة محاربة مقاتلة وبشكل
مستم ّر ومتواصل وصارت الق ّوة العسكرية الطريقة الوحيدة
المتبعة لتأمين المصالح وتحقيق األهداف ،وأميركا ها هي
تقود العالم عبر بدعة الفوضى الخالّقة وإدارة التوحش
المستولدة من األول��ى ،باالعتماد على تكريس اإلره��اب
ودعمه واالستثمار فيه عن طريق تمدّده وانتشاره ،أميركا
تعاني من  HOMESICKالى الماضي الدموي الذي أتاح
لها سبل نشوئها ،وما تحاول تقديمه من نموذج حضاري ما
هو إالّ ادّعاء مزيّف وخديعة جديدة ،أميركا صانعة اإلرهاب
والمستثمر األكبر فيه وحلفاؤها من بعض العرب من بعض
دول الدمى ،وتحاربه وصارت المنقذ لنا وألدواتها من بعض
العرب بعض دول الدمى.
الجيوش األميركية الحربية أصبحت الجيوش التي ال
تستريح وال تتوقف ،فحيث تكون مصالحها ترى ق ّواتها
العسكرية تسبقها إليه ،فالضربات الجويّة لصنيعة
اإلرهاب األميركي (مجتمعات الدواعش) انْ لجهة الداخل
العراقي ال ُمراد احتالله وتقسيمه وإنشاء «اسرائيل» جديدة
في شماله دولة كردستان ،وانْ لجهة الداخل السوري ال ُمراد
إسقاط نسقه السياسي ونظامه وحكومته كب ّوابة إلسقاط
روسيّا الحقاً ،فهذه الضربات ترويض للوحش الداعشي
وليس قتله وإعادة هيكلة وتوجيه جديد له ،حيث الجانب
السياسي في هذا األمر وصل الى مرحلة اإلشباع ،انْ من
حيث توصيف العالقة الوثيقة لمجتمع المخابرات األميركي
بالدواعش وغيرها من الجماعات اإلرهابية بما فيها تنظيم
خوراسان ،وانْ من حيث التع ّرض ألبعاد وأهداف الضربات
األميركية في إعادة صياغة شكل جديد للتدخل في المنطقة
ورسم قوانين صراع جديدة تتالءم مع متطلبات السياسة
األميركيّة.
الجنرال جون ألن منسق العمليات العسكرية األميركية
على أبناء الماما األميركية من الدواعش وجالبيبها (استقال
منذ أي��ام) ،كان يعتمد بداية عمله على الق ّوات المحلية
(الصحوات الجديدة التي تم بعثها من جديد) في العراق
لمحاربة أبنائه الدواعش وعقوقهم لوالديهم ،من خالل ما
تملكه األجهزة األمنية األردنية وعلى رأسها جهاز المخابرات
األردن��ي من «دات��ا» معلومات وشبكات عالقات مع عشائر
األنبار ،وبالتالي التأثير على فصلها عن الدواعش وتأسيس
صحوات بنسخ مستحدثة ،ومحاوالته عبر فك ارتباط
العشائر السنيّة بداعش وجالبيبه فشلت فشالً ذريعاً ،لهذا
السبب وأسباب أخرى استقال بذل وخنوع.
السفلة األميركان يسعون الى بلورة وجهة الصراعات
المقبلة في المنطقة وبعد إع�لان واشنطن عن ائتالفها

بوتين

(مضى على عمله أكثر من عام) من زيف محاربة اإلرهاب
الى فكرة وصيغة مؤدّاها :ضرب المقاومات عبر األحزمة
األمنية المستنزفة بين سورية والجوالن المحت ّل ،وقد يمت ّد
الى ما بين سورية واألردن ،والحال كما وصفناه سابقا ً
على الحدود السورية العراقية والحدود السورية التركية.
نعم االستراتيجيات األميركية الجديدة في المنطقة تتمثل،
في إقامة األحزمة األمنية اآلمنة ومناطق حظر جوي مع
ممرات إنسانية الحقا ً وبعيدا ً عن الشرعية الدولية وعبر
توسيعات للقرار  1270متالقحا ً مترافقا ً للقرار 1278
مجلس أمن دولي ،وانْ كان األخير بال آليات وجداول زمنية
رغم إيجابيته .انّ رعاة البقر والكابوي عادوا الى المنطقة
بغطاء عربي عسكري ووفر العرب فكرة مفادها :أنّ المعركة
ليست بين واشنطن والس ّنة في العراق وسورية ،أو لدعم
المحور الشيعي في المنطقة ،ا ّنها فكرة تضليليّة قاتمة ،ومع
ذلك تحاول دمشق النازفة التأقلم مع المتغيّر الجديد وفق
حسابات خاصة بها (فال أحد يعرف كيف تفكر دمشق؟)
الغزو كان في بداية هذا القرن في العراق تحت عنوان
اإلرهاب ويتك ّرر من جديد بعيد عقد من الزمن تحت العنوان
نفسه ،بعد إع��ادة هيكلة فروع «القاعدة» من جديد ،عبر
عمليات هندرة ح��روب الوكالة االستخباراتية ،فكانت
خوراسان وموراسان وال ندري ماذا سيكون غداً .ولخلط
األمور ببعضها البعض ،وعبر خالّط «مولينيكس» ،سعت
وتسعى واشنطن الى زجّ إيران في معركتها االستعراضية
ض ّد دواعشها وجالبيبهم ،لكن إيران لم تكن في عجلة من
أمرها لسحب الكستناء من النار األميركية ،ا ّنها العقلية
اإليرانية الشهيرة القائمة على الصبر واتقان العمل حتى
السجاد اإليراني
موعد الحصاد ،والذي غالبا ً ال يظهر في
ّ
قبل إتمام الحياكة ،هي حنكة إيران ودهاؤها الديبلوماسي
واألمني الذي أوصلها الى أن فرضت اع��ادة رسم خريطة
التوازنات األستراتيجية في المنطقة ،على الرغم من أ ّنها
تراجعت ال��ى موقع الدفاع ال��ذي يجبرها على أن تكون
المتلقي للصدمات ،االّ أ ّنها اختارت الص ّد عبر الهجوم هذه
المرة ،فدعمت الحراك اليمني من جهة ،وأفشلت المخططات
في العراق والشام ،لقد ط ّوقت الدول التي تآمرت ،وأثبتت
أ ّنها قادرة على اإلمساك بالمنطقة دون الحاجة الى احتالل
دول أو ضربها وعبر لعبة المعابر والمضائق ،من هرمز الى
باب المندب ،لتوجه ضربة قاصمة للوجود الصهيوني في
البحر األحمر وفي القرن األفريقي وخاصة في أثيوبيا.
صحيح أ ّنه ثمة حراك قاد الى (شيء وازن) على طول
خطوط العالقات اإليرانية األميركية وخاصة بعد االتفاق
النووي ،ولكنّ العالقات بين واشنطن وإيران ما زالت طويلة
وتحتاج الى وقت ووقت طويل كما وصفها الرئيس روحاني
مؤخرا ً ح ّتى تنضج وتتقدّم ،حيث ما زال الخالف قائما ً بين
االستراتيجيين (ونحن منهم) حول االتفاق النووي :هل هو
حدث سياسي أم حدث استراتيجي؟ فهل العالقات األميركية
اإليرانية في هذه المرحلة بالذات ،توصف بأ ّنها مثل المتزوج
الذي دعا عشيقته ذات القوام الممشوق واألرداف المكتنزة
وذات الوجه المالئكي ،الى عشاء بشموع حمراء بالخارج وال
يريد ألحد أن يراه فيفضح س ّره؟
الواليات المتحدة األميركية تواجه اآلن عواقب أالعيبها
الماكرة ضمن ظروف يصعب السيطرة عليها ،االّ بتحالف
شبيه بتحالف بوش االبن وشنّ حرب جديدة على أبنائها
من الدواعش يأجوج ومأجوج العصر والبرابرة الجدد،
فهي خلقت فيروس «داعش» ونسخته المتقدمة خوراسان
اآلن إلنشاء دولة كوردوستان (اسرائيل الجديدة) وتقسيم
ال��ع��راق وس��وري��ة والح��ق�ا ً تركيا ،ومحاوالتها المستمرة
لإلطاحة باألسد وحكومته ونظامه وبالنسق السياسي
السوري كلّه ،كانت السبب بغض الطرف عن اإلسالميين
ونشوء ما ُس ّمي «الدولة اإلسالمية في العراق والشام»
(عصابة داعش).
أميركا عندما خلقت «الداعشية» العسكرية عبر توجيه
أسباب إنتاج ظروف بيئتها في المنطقة خلقت «الداعشية»
السياسية ،واألخيرة ضرورة الستمرارية األولى في فعلها
وتفاعالتها ومفاعيلها .واإلرهاب الخيار األستراتيجي لنواة
الدولة األميركية ،واإلدارة األميركية كحكومة بلوتوقراطية
في الداخل األميركي حكومة األثرياء ،هي صدى المج ّمع
الصناعي الحربي األميركي ،وهي التي تمارس فن اإلقناع
باإلرهاب بالمعنى الرأسي وبالمعنى العرضي ،انْ لجهة
الداخل األميركي ،وانْ لجهة الخارج األميركي.
وتعتقد الواليات المتحدة األميركية ومعها بعض جهات
عربية ،بأنّ فالديمير بوتين غارق في األزم��ة األوكرانية،
واإليرانيين في ح��ال تقهقر (بالرغم من توقيع االتفاق
النووي) وال��ى ح ّد اتخاذ مواقف هي أق��رب ما تكون الى
الدفاع عن النفس ،وعلى هذا األساس فالطريق الى دمشق

روحاني

آمن أكثر من أيّ وقت مضى عبر الدواعش ومحاربتهم ،كما
تعمل واشنطن هذا اآلوان ،على إعادة توجيه اإلرهاب الى
موسكو وشمال القوقاز عبر مجتمعات الدواعش والزواحف
وال��ق��وارض ،فهي (أي واشنطن) تملك شيفرة تركيبها
التنظيمي وانتشارها من أجل إع��ادة توجيهها ،وسيكون
لتركيا المخفر المتقدم للناتو في المنطقة أدوار في ذلك.

روسيا لديه رؤيتها

الفدرالية الروسية لديها تصوراتها ورؤيتها حول األهداف
األميركية إزاء القارة األوروبية العجوز ،حيث واشنطن
تسعى الى تقسيم أوروب��ا عبر خلق اإلره��اب ثم محاربته
بشكل جماعي أو ف��ردي ،واألميركان هم المسؤولون ع ّما
يجري في أوكرانيا ،وتضخيم خطر مجتمعات الدواعش
والزواحف والقوارض أميرك ّيا ً وبريطان ّياً ،لدفع كثير من
الدول الى المظلة األميركية من جديد ابتعادا ً عن المظلة
الروسية ،ثم يصار الى توزيع مساحات النفوذ بينهما بحيث
ال يتح ّول التنافس بين لندن وواشنطن ،الى صراع عميق
يستنزف أولوياتهما وقواهما الحيّة وأدواتهما ،فالروسي
موجود ويتربص بهما المنون كما تعتقد واشنطن ولندن.
في السياسة الكونية تعتبر لندن وواشنطن بأنهما ق ّوة
بحرية ،أ ّما روسيّا والصين والهند وح ّتى ألمانيا ق ّوة بريّة،
والهدف الرئيس للندن وواشنطن من الحرب العالمية األولى
والثانية كان السيطرة على كافة الطرق البحرية في العالم،
وعلى الشواطئ البريّة القريبة من هذه الطرق ،وقد نجحتا
في ذلك لفترات زمنية محدودة ،فمشروع الناتو الذي كان
من أهدافه االنتشار في آسيا وشق القوى العظمى فشل فشالً
ذريعاً ،فمثالً أفغانستان التي أريد لها أن تكون المحطة األولى
لهذا المشروع في نهايات العام  ،2014ستخرج من السيطرة
األميركية وتدخل ضمن نطاق التأثير الروسي الصيني ،ومنظمة
شانغهاي المعادل العسكري للناتو بدأت بالمناورات المبكرة
من أجل ذلك ،قد تتبعها مناورات باألسلحة األستراتيجية لج ّل
دول بريكس المعادل المدني والعسكري لالتحاد األوروبي،
(من هنا استطاع الجنرال البحري جو دانفورد رئيس أركان
الجيوش األميركية الجديد ،والذي كان قائدا ً للق ّوات األميركية
في أفغانستان ،أن يقنع أوباما في حينه بضرورة إبقاء عشرة
االف جندي أميركي في أفغانستان ،لمواجهة االستراتيجية
الروسية في شبه القارة الهنديّة ،بعد إعادة األنتشار العسكري
األميركي هناك ،وال أقول انسحابات ،لذلك أوباما يثق كثيرا ً
بالمقاتل جو دانفورد).
الشرق األوسط يشكل قلب الحروب االستراتيجية الدولية،
وروسيا تعلم وتعي أنّ القاعدة وج ّل مشتقاتها ومجتمعات
الدواعش والزواحف والقوارض ،تخضع للحماية األميركية
وتشكلت في مصانع االستخبارات األميركية لمواجهة
الفدرالية الروسية والصين .من جهة ثانية ،تتجلّى صور
الصراعات الدولية الخفية في جيوب جغرافية مختلفة
في العالم ،لصناعة أرخبيالت اثنية وطائفية مختلفة عبر
بؤر ومسارب سياسية وعسكرية بالوكالة ،ألمانيا مثالً
تعتبر العرق الكردي جزءا ً من العرق األلماني اآلري ،فإيران
وروسيا لعبت دورا ً في معارضة ألمانيا ورغبتها في تأسيس
دولة كردية مستقلة في العراق ،فإيران وروسيّا نجحتا في
إجالس الحليف الثاني (الكرد) ألميركا بعد «اسرائيل» على
طاولة الحوار الديبلوماسي.

خطاب استغاثة سعودي

وموسكو مثالً وج��دت في الخطاب السعودي قبل عام
من األن ،حول خطر وصول الدواعش خالل شهر الى أوروبا
وشهرين ألميركا (الفتح والضرب بالمندل السياسي) ،هو
خطاب استغاثة أكبر مما هو تعبير عن خطر وشيك ،وفي
نفس الوقت هناك تقديرات روسية بحق دواع��ش الماما
األميركية ،أنّ هناك خطين متوازيين ال يلتقيان ،يتمدّد داعش
الماما أحيانا ً وينكمش أو ينكفئ أحيانا ً كثيرة ،على وقع خط
يدفع دول المنطقة بما فيها إي��ران وسورية الى معمارية
استراتيجية محددة ،بعد إعادة النظر بالبنى التي شاخت
أو تخلخلت أو تداعت.
موسكو تعلم أنّ واشنطن دي سي توظف مجتمعات
الدواعش والزواحف والقوارض لحروب جديدة ،وخدمة
لمصالحها عبر ضرب قوى المقاومة الشاملة في المنطقة،
عبر صناعة الكذبة في سورية...
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