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ر�سل يا هوالند؟
ر�سالة الدم في �صندوق البريد الفرن�سي ...مَن ال ُم ِ

هل تغ ّير فرن�سا موقفها
من الأزمة ال�سورية؟
} حميدي العبدالله
يتساءل كثيرون عما إذا كانت أحداث  11أيلول الفرنسي سوف
تقنع حكومة فرنسا في تغيير موقفها من األزمة السورية.
معروف أنّ حكومة فرنسا مثلها مثل بعض ال��دول الخليجية،
وت�ح��دي��دا ً السعودية وق�ط��ر ،فتحت أراض�ي�ه��ا ،وس��اه�م��ت أجهزة
استخباراتها في تقديم الدعم للجماعات «الجهادية».
وبديهي أنّ الجماعات «الجهادية» التي تستقطب عناصر من
خارج سورية ،هي جماعات تابعة لتنظيم «القاعدة».
وبديهي أيضا ً عندما يقدّم الدعم لـ«الجهاديين» وتتاح الفرصة
أمامهم وأمام الشبكات المرتبطة بهم لتجنيد المقاتلين من فرنسا
وغيرها ،ويسمح ألئمة المساجد في فرنسا بالتحريض والتعبئة
على القتال ،بديهي أن ينجم عن ك ّل ذلك أن يتمكن هؤالء من إقامة
بنية تحتية في داخل تلك الدول ،وبناء خاليا نائمة ،يجري تحريكها
في التوقيت الذي تحدّده قيادة الجماعات اإلرهابية.
بهذا المعنى ،فإنّ الهجمات التي استهدفت فرنسا ،سواء الهجوم
على مجلة «ش��ارل��ي إي�ب��دو» أو على الكنيس اليهودي ،والهجمات
الجديدة التي وقعت األسبوع الماضي ،والتي هي األوسع واألكبر
منذ أحداث  11أيلول في الواليات المتحدة ،سيكون لها تأثير على
المواقف الفرنسية.
وم�م��ا ال ش��ك فيه أن��ه إذا ك��ان المقصود ب��ال�ت�س��اؤالت أن تغيّر
أي تعيد
الحكومة الفرنسية الحالية موقفها من األزم��ة السوريةّ ،
النظر بموقفها العدائي من الحكومة السورية وتتعاون مع الجيش
السوري لمقاتلة الجماعات اإلرهابية ،وعلى رأسها «داعش» الذي
أعلن مسؤوليته عن هجمات باريس أو أسماها «غزوة باريس» ،فإنّ
ذلك لن يحدث ،ألنّ الحكومة الفرنسية الحالية لها ارتباطات وثيقة
مع حكومة العدو والكيان الصهيوني ،وهي تعمل ب��دأب إلرضاء
حكومة نتنياهو ،ومعروف أنّ الكيان الصهيوني له مصلحة في
استمرار الحرب في سورية واستنزاف طاقاتها .كما أنّ الحكومة
الفرنسية لها صالت مع قطر والسعودية ،صالت قائمة على عقود
أي أذى بعالقاتها مع البلدين
األسلحة ،وال تريد هذه الحكومة إلحاق ّ
للحفاظ على مصالحها في عقود األسلحة وغيرها من الصفقات
التجارية.
لكن بك ّل تأكيد هذه الهجمات اإلرهابية غير المسبوقة ،وحجم
الضحايا الناجم عنها ،والتداعيات واآلثار التي ستتركها اقتصادياً،
وال سيما على قطاع السياحة ،من شأنها أن تؤلّب أكثر الرأي العام
الفرنسي ض ّد سياسة حكومته االشتراكية الحالية ،كما أنّ بعض
الكتل النيابية واألحزاب الفاعلة ،وتحديدا ً المنافسة للحزب الحاكم،
سوف توظف نتائج الهجمات اإلرهابية إلضعاف الحكومة الحالية،
ومن شأن ك ّل ذلك أن يخلق توازن قوى جديدا ً داخل فرنسا ،قد يرغم
الحكومة الفرنسية على إعادة النظر بسياساتها إزاء سورية ،أو على
األق ّل تعديل هذه السياسات والتخلي عن نهج المزايدة الذي اعتمدته
باريس منذ بداية األزمة السورية ،وسعيها إلى وضع العصي في
عجلة الحلول السياسية ،وتوحيد الجهود لمكافحة اإلرهاب.

�أممية تنظيم «داع�ش»...
} سعدالله الخليل
أن يشنّ تنظيم إرهابي ال يتجاوز عمره العامين هجمات انتحارية في ثالث
قارات خالل أق ّل من خمسة عشرة يوما ً أمر يطرح تساؤالت عدة حول حقيقة هذه
التنظيمات؟ ومرامي القوى التي تقف وراءها؟ والرسائل الحقيقية من تلك الحوادث؟
فما بعد تفجيرات باريس لن يكون كما قبلها ،فمن آسيا إلى أوروبا وأفريقيا وصلت
الرسائل «الداعشية» التي تفرض التعاطي الدولي مع الظاهرة بمزيد من الشفافية
والوضوح ،بعيدا ً عن التصريحات غير القابلة للتصديق أو حتى للفهم.
فالتنظيم الذي أعلنت واشنطن الحرب عليه على األراضي السورية قبل عام
ونصف العام عبر تحالف دولي ،وأكد وزير دفاعها بأنّ القضاء عليه يستغرق
عشر سنوات من المواجهة ،بات بين ليلة وضحاها معدود األيام بحسب زعم وزير
الخارجية األميركي جون كيري من دون أن يقدّم نتائج تقييمه لضربات التحالف
التي وسعت من نطاق سيطرة التنظيم على األرض السورية ،قبل أن تقلب الغارات
الجوية الروسية المشهد وتعيد الحسابات حول قدرة التنظيم الفعلية على األرض
وتكشف الدور االستخباري الغربي في تمكين التنظيم من تنفيذ عملياته ،حيث
تثبت الوقائع على األرض أنّ التنظيم يتخطى كونه مجموعات إرهابية تتالقى
في المصالح والرؤى ليغدو عالمة فارقة وماركة لتسويق أفكار ومشاريع تشبه
المشاريع التي س ّوقتها تفجيرات الحادي عشر من أيلول من حرب عالمية ض ّد تنظيم
«القاعدة» قادت إلى غزو أفغانستان والعراق وتعميم مشروع «الفوضى الخالقة»
األميركي وغيره من البرامج والخطط األميركية التي تجد في سلوك تنظيم «داعش»
خطوة في مشروع التفتيت والتقسيم في المنطقة في المدى البعيد ،أما في المدى
القريب فإنّ التفجيرات الثالث تبعث رسائل مدروسة كشفها اختيار توقيت ال يمكن
أن يكون محض صدفة ،فبالرغم من أنّ التنظيم اإلرهابي حاضر في سيناء منذ مدة
فإنه لم يتجرأ على استهداف مصالح دولية على األرض المصرية في ذروة نشاط
التنظيم اإلرهابي وقبل الحمالت المتتالية التي ش ّنها الجيش المصري على معاقل
التنظيم الذي ال يخفي أنّ االستهداف جاء ردا ً على الغارات الروسية على األراضي
السورية ،وضربة للدور المصري في السياسة واالقتصاد لخدمة أهداف سعودية
أميركية في السياسة ،وتحويالً لمسار حركة السياح إلى اليونان وتركيا ،فيما يبدو
التفجير الداعشي الذي استهدف الضاحية الجنوبية ر ّد فعل واضحا ً على تقدّم
الجيش العربي السورية والمقاومة في ريف حلب حيث تتحقق إنجازات ميدانية
تؤهّ ل للدخول إلى طاولة فيينا برصيد ميداني عال ،نتيجة للتنسيق المنقطع النظير
بين سالحي الجو الروسي والسوري والقوات البرية التي تقود العمليات على
األرض ،وإذا كان هدف رسالة التفجير إثارة حالة من النقاش حول دور المقاومة
في الحرب على اإلرهاب على سورية وإثارة شرخ سوري لبناني فلسطيني ،فإنّ
رسائل تفجيرات باريس تتخطى كونها ارتدادا ً لرعاية فرنسية لإلرهاب ،وتغاضي
القيادة الفرنسية عن تقارير االستخبارات المحذرة من الخطر اإلرهابي على الداخل
الفرنسي في ظ ّل عالنية عمل شبكات تجنيد اإلرهابيين في الداخل الفرنسي ،فإنّ
التركيز على دور الالجئين والحديث عن تو ّرط سوريين في هكذا عمل ضخم على
األراضي األوروبية عشية لقاءات فيينا وقبل أيام من قمة العشرين ،يش ّرع األبواب
أمام إمكانية العودة إلى طرح قضايا الح ّد من الهجرة وإعادة توزيع الالجئين
وضمان مكان الئق إلقامتهم على األراضي السورية ،ويدغدغ األحالم التركية بإقامة
المناطق العازلة بما يخلط أوراق التفاهمات الدولية في فيينا.
ثالثة تفجيرات تكشف رسائلها وطريقة التعاطي معها في عواصم القرار بأنّ
تنظيم «داع��ش» يخرج عن مساره المعلن وليتح ّول إلى آلة استخبارية دولية
عابرة للحدود ،وهو ما أدركته سورية وروسيا منذ اليوم األول إلعالن «أممية»
تنظيم «داعش» ،تكشف مراميه وأهدافه والمواجهة على األرض حاضرة.

«توب نيوز»

فرن�سا تدفع �ضريبة رئي�سها
 فرنسا دون سواها ترسل وزير خارجيتها قبل ثالث سنوات ليستقبلمتطرفي «القاعدة» على الحدود السورية التركية ويصافحهم مهنئا ً قائدهم
الليبي مهدي الحاراتي زعيم «داعش» ليبيا بصفتهم رجال الحرية.
 فرنسا وقفت تعطل ك ّل ح ّل سياسي في سورية وتربطه بتحقيق الهدفالسعودي بإسقاط الرئيس السوري مقابل رش��اوى مالية تلقاها الرئيس
الفرنسي ووزير خارجيته.
 حذرت المخابرات الفرنسية الرئيس ووزيره من خطورة المقامرة التييديرونها في سورية ودعت إلى التعاون العاجل مع الدولة السورية وأجهزتها
األمنية.
 بعد التموضع الروسي القوي في الحرب ض ّد اإلرهاب وضعت فرنسا ثقلهاللتخريب على روسيا ومحاولة فرض سقف سياسي يرتبط بمستقبل الرئاسة
السورية بالتنسيق مع السعودية وتركيا.
 راهن بعض المسؤولين الفرنسيين على التعاون مع اإلرهاب ليتمركز فيسورية ويترك فرنسا واعتبرتها طريقة للتخلص من هؤالء واستعمالهم في
وقت واحد.
 النتيجة كانت تضاعف وتناسل الجماعات اإلرهابية بوهج لهيب الحربفي سورية وتسهيالت المشاركة فيها والتمهيد الحقا ً للعودة.
 من يستعمل من؟ اإلره��اب استعمل غباء وحقد ورخص هوالند وفابيوس ،والفرنسيونيدفعون دما ً ثمن تساهلهم االنتخابي.

التعليق السياسي

} نارام سرجون
ليس من حق أحد في هذا العالم أن يسألنا إنْ كنا قد أصابنا الحزن لمصاب باريس،
فليس من العدل أن يُسأل الجرح النازف وشفاهه تفيض دما ً عن شعوره تجاه نزيف
اآلخرين ،وليس من اإلنصاف أن يُسأل شخص غريق عن شعوره إزاء غريق آخر
يستجير ،ولذلك ليس من حق أحد أن يسألنا عن شعورنا تجاه هجوم باريس ،ألنّ
ك ّل شارع في سورية يكاد ك ّل يوم منذ خمس سنوات يرى ما رأته باريس ،وك ّل برودنا
ال يديننا اذا لم نبك على اآلخرين عندما لم يبك اآلخرون علينا ،نحن متنا واحترقنا
وفقدنا أطفالنا وأحبّتنا ولم تتسابق عواصم العالم لوضع الزهور وإيقاد الشموع
أمام سفاراتنا ورفع شعارات (كلنا سوريون) ،بل كانوا يقولون إننا نتألم من مخاض
الحرية!
ولكن كم هو صعب أن نشبه عد ّونا ،وكم هو ّ
مذل أن نجد أنه ح ّولنا وجعلنا
رغما ً عنا نسخة منه ،نهلّل لموت العابرين الذين يالقيهم الموت صدفة ،ونتل ّذذ
ببكاء األطفال الذين يختارهم القدر صدفة ليجعلهم أيتاماً ،سيقشع ّر جسدي رعبا ً
أحس أنني صرت أشبه أعدائي ،فما الفرق بيني وبينهم عندما يصبح قلبي بال
وأنا
ً
رحمة؟ وماذا يعني إنْ كانوا هم من أكلوا قلوب البشر وأكبادهم وأنا من صرت بال
قلب؟ كأنهم أكلوا قلبي أنا وتركوا صدري فارغا ً إال من العظام وصرت أمشي بجسد
بال قلب ،وماذا يعني إنْ كانوا هم من قطعوا رؤوس الضحايا وفصلوها عن أجسادها،
أحس أنني أحمل رأسا ً بل تركوني جسدا ً بال رأس؟
ولكني بسبب وحشيتهم لم أعد
ّ
ماذا يعني أن أنتصر بجسدي عليهم وقد أخذوا منه قلبي وعقلي وعواطفي وجوارحي
وانفعاالتي؟ تبا ً لهذا النصر وتبا ً لهذه الحرب التي سأكسبها وقد خسرت فيها قلبي
وعقلي وصرت جسدا ً مفرغا ً من أحشائه وحشاشاته كالمومياء ،وصرت مثل مثقفي
ّ
مخضبا ً بالهزيمة األخالقية،
الثورات النفطية ،انّ نصري سيكون
انني أحمد الله أنني ال أنتمي الى مدرسة اإلسالميين الحديثة التي ترى في موت
األغيار شفاء آلالم الروح ،وأحمد الله أنني ال أنتمي الى فقه الكراهية الذي يشربه
المعارضون اإلسالميون وقد أدمنوا عليه كما اإلدمان على المخدرات ،تلك المدرسة
التي ترى أنّ قتل الموالين في شوارع حمص وفي دمشق وحلب فيه مس ّرة للضمير،
وأنّ قتل المارة في أسواق بغداد الفقيرة وشارع المتنبي مدعاة للحبور والرضى
وراحة النفس ،والتي ترى أن قطف حياة العابرين على أرصفة الضاحية الجنوبية
يشبه قطف العسل ،والتي انتشت وقرعت األنخاب لموت المسافرين الروس وتناثر
أطفالهم في الصحراء ،انها مدرسة الكراهية التي تنتصر عليك وتأكل لك قلبك،
وتتركك مجرد نسخة مماثلة مثل نيغاتيف صورة ضوئية مطابقة لهم وتتعاكس
معهم في ألوانها السوداء والبيضاء فقط!
كم يحتاج أحدنا في فواجع اآلخرين الى طاقة عالية ليكتم نداء الثأر فيه وليخمد
نار التش ّفي ،وكم جاهدت قلبي باألمس وأنا أراقب شوارع باريس ليتوقف عن رغبته
في أن يكون مثل قلوب المعارضين الذين يقطفون العسل من أجساد شهدائنا في
وتوجع اآلباء ،في أحداث باريس لن
الشوارع ،ويغزلون أناشيدهم من أنين أمهاتنا
ّ
أبحث عن براءتي من البربرية ولن أقدّم من داخل قلبي وثائق تثبت أنه على ما أقول
شهيد ،ولكن مأساة باريس ،ذكرتني أنني بشر ،وأنّ لي قلبا ً وعقالً ،وأنني لن أشبه
من أكره ومن أحارب ،ولكنها ذكرتني أيضا ً أنني انسان وأتل ّذذ ّ
بذل األشرار ألنني
بصراحة تل ّذذت بإذالل فرنسوا هوالند وهو يرى أنّ مشروعه في سورية أوصله الى
نهاية الطريق السياسي وانه سينض ّم الى قائمة الذين انتهت أيامهم قبل أيام األسد،
وأعتقد أنه صار في ضمير ك ّل فرنسي يتح ّمل ذنب من قتلوا في باريس وهو يص ّر على
صداقة أمهات الدواعش...
تتفجر دوما ً
ليست التفجيرات في المدن طريقة لكسب الحرب ،ولكن الشوارع التي ّ
تكون بمثابة صناديق بريد ،وأما االنتحاريون والمنفذون فهم سعاة البريد الدموي،
ومثل ك ّل سعاة البريد الذين يوصلون الرسائل ال يعرفون المرسل وال فحوى الرسالة،
وك ّل المتفجرات رسائل وطرود بريدية ،يدفع ثمنها أبرياء وال ذنب لهم ،وبعد ك ّل
تفجير يُعنى المحققون بك ّل تفاصيل االنفجار ،هل هو بانتحاري أم سيارة مفخخة؟
وما هي المادة المتفجرة؟ وما هي هوية المنفذين؟ وكم زنة القنبلة ووو...؟ ولكن
األدمغة السياسية ترمي بك ّل هذه التفاصيل وال يه ّمها كثيرا ً ساعي البريد الجاهل،
بل تحاول أن تعرف هوية المرسل وعنوانه ،وأن تقرأ الرسالة المشفرة بدقة وحرفا ً
حرفاً.

السعودية األكثر إرساالً!!

السعودية هي أكثر الدول التي ترسل الطرود البريدية القاتلة الى شوارع بغداد
ودمشق عبر سعاة البريد المتمثلين بـ«جبهة النصرة» و«داعش» و«جيش االسالم»
وغيرهم ،واستنبول أرسلت بدورها مئات الرسائل البريدية التي حملها نفس سعاة
البريد ،أيّ «داعش» و«النصرة» وك ّل التنظيمات اإلخوانية واإلسالمية الى شوارعنا،
ونحن كنا نعرف المرسِ ل وعنوانه ،واخترنا أن نقتل سعاة البريد اليوم ،وغدا ً نقتل
أصحاب الرسائل.
ولكن من الذي وضع الرسالة في صندوق بريد باريس؟ ومنذ أسابيع وضع
رسالة قاتلة في صندوق البريد الروسي وانفجرت الطائرة الروسية فوق سيناء
وادّعت «داعش» أنها هي التي وضعت الرسالة ،ثم قيل انّ «داعش» هي التي ارسلت
رسالة الى الضاحية الجنوبية منذ يومين.
ال أزال غير قادر على قبول األشياء دون أن أم ّررها على أسئلتي التي تحقق معها
وتسألها ،فإذا كنا نقول بانّ «داع��ش» هي صناعة تركية سعودية وفق تصميم
غربي أميركي جرى فيه استعمال ضباط الجيش العراقي ال��ذي بناه الرئيس
صدام حسين بعد قرار بول بريمر بتسريحهم والذين صاروا بال عمل وال مال حيث
تسلّمتهم المخابرات السعودية واستغلت نقمتهم على أبناء جلدتهم القادمين على
متن الدبابات االميركية ،ولذلك نجد أنّ «داعش» تقاتل بحرفية عالية ألنّ كثيرا ً من
الجنراالت السابقين للجيش المنح ّل العراقي والحرس الجمهوري يقودون ويد ّربون
المتط ّوعين في عملية ثأر واضحة ،ولكنها تستخدم من قبل الغرب لتنفيذ مشروع
يصح أن نقبل أنّ «داعش» تضرب العواصم التي
تفتيت سورية والعراق ،فكيف
ّ
ترسل لها الحليب والرصاص والمجاهدين ومجاهدات النكاح؟ وقادة الدواعش
يعلمون أنهم ال يريدون مزيدا ً من األعداء ،ونحن نعلم أنّ تركيا هي التي كلفت من قبل

الغرب برعاية «داعش» وزراعتها كما حقول األفيون ،ونحن نرى انّ االتراك يقولون
علنا ً إنهم عقدوا معهم صفقة عدم اعتداء ،فلماذا يضرب الدواعش أقرب حلفاء تركيا
التي ترضعهم وهي باريس؟ فهذا سيقلب عليهم اتفاق تركيا معهم؟
وطبعا ً صار من الجنون أن يفكر أحد أنّ النظرية التي ر ّوجتها المعارضة من أنّ
«داعش» صناعة المخابرات السورية واإليرانية منطقية ،ألنّ سير األحداث يشير الى
أنّ أكثر من تأ ّذى من «داعش» هي الدولة السورية ،وسقطت نظرية والء «داعش»
للنظام طالما أنها صارت تبتلع المدن التي تتبع الدولة مثل الرقة ودير الزور
والحسكة ،وبدت أنها تتقاسم العمل مع «جبهة النصرة» وتتكامل معها ومع بقية
التنظيمات وتقوم بتدوير المعارك مع الجيش السوري وتقاسم الجغرافيا السورية.
اذا ً من هو المرسِ ل الذي ح ّمل ساعي البريد (داعش) الرسالة الباريسية؟
تبدو محاولة التصدّي للغز معضلة وتحديا ً للذكاء والمنطق ،البعض حاول أن
يبني نظريات بال أجنحة وال ريش ولكنها الفتة للنظر ،بأنّ الهجوم على باريس
فرصة للتدخل مباشرة في سورية ألنّ الحادثة الضخمة صارت تعطي مب ّررا ً للتدخل
الغربي كما استثمر االميركيون أحداث  11ايلول الجتياح العراق وأفغانستان،
ولكن ل َم يحتاج الغرب هذا السيناريو الدموي الرهيب (الذي يطيح ياستقرار عضو
فيه ويع ّرضه للتوتر االجتماعي مع المسلمين) وهو في األصل لديه تفويض أممي
بموافقة الروس بتشكيل تحالف لضرب «داعش» في سورية؟ يقول البعض انّ هذه
مقدّمة لتفويض أردوغان بتنفيذ احتالل شمال سورية ب ّريا ً بحجة مالحقة «داعش»
وجها ً لوجه ،وبذلك يكون أردوغان قد اعيد الى السلطة لتنفيذ هذه المهمة حيث يزيل
«داعش» وينهي مهمتها ،ولكنه يغيّر فقط علم «داعش» ولباسها واسمها لتصبح
معارضة معتدلة يحمي الناتو التركي وجودها...
وبريط األشياء يبدو أنّ من أرسل الرسالة الباريسية عبر «داعش» هي المخابرات
التركية  -غالبا ًدون تنسيق مع المخابرات الفرنسية  -وكما دفعت بأمواج المهاجرين
فإنها هي التي دفعت ورتبت لعملية باريس ألنّ تركيا ستكون قادرة بعدها على
التب ّرع للناتو وللشعوب األوروبية بفكرة أنها هي التي ستحارب بجيشها وتجتاح
«داع��ش» وتد ّمر عاصمتها في الرقة ،وتحصل على تفويض الناتو ودعم شعبي
غربي ،فيدخل «المخلص القبضاي» أردوغان الى سورية ويطرد الدواعش نظريا ً
ولكنه فقط سيغيّر اسمهم ،ولباسهم وعلمهم ليكون علما ً معتدالً! ويؤيد هذه الفرضية
أنّ هجوم باريس حدث بعد فترة وجيزة من عودة أردوغان إلى الحكم الفردي في
تركيا ،ومنذ ذلك حدثت ثالث هجمات دولية ،وكذلك تصريح أردوغان منذ أيام قبل
الهجوم على باريس من أنّ «حلفاءه يقتربون من فكرة إقامة منطقة عازلة في شمال
سورية» ،وانه جهّز آالف الجنود قرب جرابلس للتحرك حسب بعض التقارير ،ويبدو
أردوغان أكثر «االنتحاريين» إصرارا ً على إيجاد مب ّرر ودعم إليقاف تقدّم الجيش
السوري في الشمال بأيّ ثمن حتى من جسد حليفه الفرنسي...
ويفيد رأي آخر أنّ تركيا غاضبة من أوروبا بسبب دعم األوروبيين لألكراد ومن
قيام الفرنسيين تحديدا ً بمبادرة لتسليحهم واستعمالهم كورقة في الشمال السوري
وتقاسم النفوذ هناك مع االميركيين ،وهذا ما طيّر صواب األتراك ألنهم يرون في قوة
األكراد تهديدا ً صريحا ً لهم ،فق ّرروا إطالق عمليات «داعش» في أوروبا البتزازها في
الموضوع الكردي تحديدا ً والسماح لها بعملية برية في سورية لن تكون «داعش»
هدفها إنما عنوانها ،ولكنها تهدف الى تحطيم األكراد السوريين وإرهاب أكراد تركيا
بمصير مشابه اذا تم ّردوا،
ولكن هذا الوهم التركي يغفل وجود الروس الذين لم يأتوا الى سورية ليصبح
الناتو شريكا ً لهم فيها ،وال تركيا ،وهو أيضا ً يطيح بنظرية الروس المفضلة بأنّ
الجيش السوري وحده هو المخ ّول بالقتال على االرض ،ودخول تركيا بريا ً الى
نطاقهم االستراتيجي هو إعالن حرب عالمية في نظر الروس ،دون نقاش ،ألنه يعني
ستؤسس لدولة متطرفة معادية للروس
أنّ السيطرة الناتوية على جزء من سورية
ّ
في جزء من سورية ستالحقهم مستقبالً حتى سيبيريا.
اذا تب ّين أنّ األتراك هم الذين يتالعبون بعمليات «داعش» اإلرهابية لغاياتهم
السياسية ،فإنّ عليهم أن يخشوا شيئا ً واح��دا ً فقط هو االنتقام الروسي وليس
الفرنسي ،فإذا ما ثبت أنّ الطائرة الروسية قد أسقطت بتدخل تركي لتوجيه رسالة

قاسية الى روسيا بسبب دورها في سورية ،فالروس معروفون أنهم يجيدون ر ّد
الدروس القاسية لمن يتالعب بأمنهم ويحاول ابتزازهم بأمنهم ،فهم قد انتحروا
وقدّموا ثلث سكانهم قرابين من أجل إسقاط الرايخ الثالث والوصول الى مكتب هتلر
ألنه أراد أن يل ّقنهم درساً ،أما التنظيمات اإلرهابية وأجهزة المخابرات التركية فعليها
الحذر بشدّة من غضب الروس ألنّ لهم وسائل ال تعرف الرحمة في الر ّد االستخباري،
وذكر البعض مثاال ً على قسوة الروس على أيّ محاولة للتالعب بأعصابهم وابتزازهم
القس تيري ويت في بيروت في الثمانينات أوعزوا
بأنّ البريطانيين عندما اختطف ّ
الى إحدى الفصائل اللبنانية باختطاف ديبلوماسي روسي الستعماله كرهينة
ليضغط بسببه الروس على السوريين الذين سيضغطون على حلفائهم لإلسراع
بتحرير تيري ويت ألنّ القناعة كانت لدى البريطانيين بأنّ السوريين هم من يملك
القرار بإطالق تيري ويت ،ولكن الروس عندما وجدوا أنهم يواجهون هذه المعضلة
واالبتزاز ردّوا بطريقة قاسية جداً ،اذ أن «الكي جي بي» اختطف خالل أيام شقيق قائد
الفصيل اللبناني المرتبط بالمخابرات البريطانية ،وفي اليوم التالي أرسل «الكي جي
بي» الى قائد الفصيل اللبناني صندوقا ً وضعت فيه خصيتا شقيقه مع رسالة تقول
بأنه سيتلقى ك ّل يوم قطعة من جسده إذا لم يطلق سراح الديبلوماسي فوراً ،ومن
األفضل أن يصل الشقيق حيا ً الى أهله ،وبالفعل أطلق سراح الديبلوماسي الروسي
على الفور ،ولم يك ّرر أحد هذا االبتزاز مع الروس.
واذا اعتقد أحد أنه سيمكنه ابتزاز الروس باإلرهاب فعليه أن يحاذر على خصيتيه!
والكالم هنا ألردوغ��ان ومخابراته التي تحاول استعمال «داعش» وتذكير له بأنّ
الروس ال يشبهون الفرنسيين ،وأنّ عليه أن يحتاط في اللعب مع الروس باإلرهاب
حفاظا ً على خصيتيه ،وهذه النصيحة يمكن تعميمها على ك ّل القادة الخليجيين
الذين يعتقدون أنّ «داعش» أو اإلرهاب عموما ً سيقدر على تغيير خطط الروس...

َمن المرسل الحقيقي

األيام القليلة المقبلة ستكشف عن هوية المرسِ ل الحقيقي للرسالة الباريسية ،من
خالل تص ّرف الغرب وسلوكياته اإلعالمية ،ولكن لفت نظري اليوم أنّ «بي بي سي»
البريطانية نقلت وألول مرة تنديد الرئيس السوري بشار األسد بالعملية من دون أن
تنال منه أو تلومه ،وبدا الخبر وكأنه اعتراف ألول مرة بأنّ األسد جا ّد في محاربة
اإلرهاب ،وأنّ رأيه مه ّم في هذا الشأن ويجب أن يكون له دور فيه.
ويبدو أنّ مزاج أوروب��ا صار يميل مع المزاج الروسي منذ فترة وازداد التقدير
للدور الروسي بعد هجوم باريس ،وتظهر اللعبة التركية االستخبارية غبية جدا ً
وسيدفع ثمنها المعارضون السوريون والتنظيمات المسلحة اإلسالمية التي سيبدأ
العالم كما ورد في مباحثات فيينا في إبعادها وتصنيف معظمها إرهابية واإلبقاء
على هياكل قديمة متآكلة لـ«الجيش الح ّر» ،كما تر ّوج روسيا أنه يتعاون معها في
تزويدها بمعلومات ،تمهيدا ً لجعله وهو ضعيف ممثالً عن القوى المعارضة ،وهذا
ما سيضعه في مواجهة قوى التكفير التي ستكون كفيلة بإضعافه أكثر ،وسيتولى
الروس إضعاف هذه التنظيمات بدورهم ،إلطالق المشروع السياسي الذي رسموه
مع القيادة السورية مع بقايا معارضة مسلحة ال تقدّم وال تؤخر.
مما سبق نجد أنّ الغرب صار يدفع ثمن سكوته عن نم ّو اإلرهاب في سورية ،ألنّ
لي
«داعش» كذراع ألجهزة المخابرات الغربية صارت تستعمل حتى في عمليات ّ
الذراع واأللعاب الخطرة بين السياسيّين ،ومن هنا يمكن فهم تحذير الرئيس األسد
ّ
يغض الغرب النظر عنه سيرت ّد عليه حتماً،
وتشريحه للحقيقة بأنّ اإلرهاب الذي
وشب عن الطوق أم دخل كأداة في الصراعات السياسية
سواء تم ّرد هذا اإلرهاب
ّ
وعمليات االبتزاز المتبادلة بين السياسيين وأجهزة المخابرات ،ولذلك فإنّ الروس
أيضا ً قلقون من أنّ نجاح تجربة األذرع االستخبارية قد تكون سببا ً في تسليطها
على روسيا ،ولذلك فإنهم ق ّرروا الدخول لقطع الذراع ،وسترسل روسيا ك ّل يوم قطعة
من أجساد وأعضاء وأذرع التنظيمات اإلسالمية في صندوق ،الى مكاتب المخابرات
الراعية لها ،اللسان والعين واألذن واألصابع والقلب ،و ...أشياء أخرى ،ستصل تباعا ً
في صناديق ،ال تشبه صناديق البريد...

بين فيينا  1و  ...2ال�شيطان يكمن في التفا�صيل!
} سومر صالح
حبس العالم أنفاسه قبيل اجتماعات فيينا  ،2فعلى وقع
الهجمات اإلرهابية الدامية في باريس من جهة وعلى وقع
االنتصارات الميدانية للجيش العربي السوري ونجاح
استراتيجيته بعزل البؤر اإلرهابية وقطع خطوط اإلمداد
والتمويل اللوجستي لفصائله المتحالفة على اإلرهاب
من جهة ثانية ،تق ّرر باالتفاق المتعدّد األط��راف فرض
ستاتيكو ميداني في سورية على قاعدة ال غالب بالمطلق
وال مغلوب بالمطلق ،وال ّ
أدل من ذلك إال ورود مصطلح
وق��ف إط�لاق النار أكثر من  9م��رات في (إع�لان فيينا)
المنبثق من مشاورات فيينا الثانية ،والمقاربة البسيطة
لما حدث أنّ لحظة حرجة سبقت إعالن فيينا  2تتمثل في
إمكانية نمذجة أيلول األميركي على أحداث باريس وما
يمكن أن يستتبعه من توحيد قوات التحالف األميركي مع
فرنسا وتركيا تحت مس ّمى الحرب على «داعش» ،وفرض
معادالت ميدانية في سورية تسعّ ر من نار الحرب وتفتح
المواجهة على مصراعيها بين روسيا وأميركا انطالقا ً من
سورية.
وكانت قمة أنطاليا جاهزة بمبادرة تركية القتراح
المنطقة العازلة في سورية ،وعلى الجانب اآلخر يدرك
األميركيون خطورة مثل هذا السيناريو ألنّ روسيا ستدفع
بك ّل أوراقها العسكرية منعا ً للفشل في سورية وهذا يعني
إط�لاق سباق تسلح دول��ي واستقطاب عسكري دولي
وتأجيج الصراع األميركي الصيني في الشرق لتخفيف
الضغط عن روسيا ،وفتح المواجهة بين روسيا وحلف
األطلسي بما في ذلك استخدام ورقة الطاقة واألمن ض ّد
االتحاد األوروب��ي ،وبين هاتين المقاربتين على ما يبدو
كان الخيار الثنائي األميركي الروسي هو ضبط الصراع
في سورية وحصره وإنجاز نصف التسوية ،بانتظار
حسم دور سورية المستقبلي في الصراع على الشرق
األوسط ،والمدة الزمنية لبقاء روسيا عسكريا ً في سورية
والتي تمثل النصف اآلخر من التسوية النهائية ،وكان الفتا ً
أيضا ً إعطاء األمم المتحدة دورا ً بارزا ً في حسم الصراع
في سورية بما يوحي أنّ توافقا ً جيوبوليتيكيا ً دوليا ً بين
الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن على إبقاء النظام
الدولي على وضعه الراهن مع إمكانية ترتيب القوى
بداخلة أي هيكلة النسق الدولي ،وتأتي هذه الرؤية على
خلفية االتهامات المتبادلة بين روسيا وأميركا لزعزعة
استقرار النظام الدولي سواء اتهام وزير الدفاع األميركي
اش��ت��ون ك��ارت��ر لروسيا بالسعي إل��ى تقويض صيغة
النظام الدولي ،أو باتهام روسيا ألميركا باستخدام الدرع
الصاروخية لتقويض السلم الدولي ،وجاء ذلك في مؤتمر
فالداي لألمن في .2015-10-22

بالعودة إلى إعالن فيينا  ،2وفي قراءة للحدث يتبيّن
عدم وجود رغبة حقيقية في إنهاء الصراع في سورية ،بل
تجميده إلى حين ،والدليل على ذلك نقطتان ...األولى هي
فرض وقف إطالق النار من دون طرح مستقبل الفصائل
والميليشيات المسلحة في سورية ،أو تقديم أيّ رؤية
لوضعهم المستقبلي ،على افتراض اتفاقهم على تحديدها،
ولو كانوا حريصين على الشرعية والديمقراطية واالستقرار
كما يدّعون فال شرعية لسالح غير سالح الدولة وال استقرار
بوجود ما يقابله مهما اختلفت تسميته ،والنقطة الثانية
التي تثير االنتباه عدم إشارة البيان إلى مستقبل الطلعات
الجوية األجنبية غير الشرعية في السماء السورية سواء
الواليات المتحدة وحلفاؤها أم فرنسا.
إذاً ،لم تحسم األمور على الصعيد الجيوبوليتكي بين
روسيا وال��والي��ات المتحدة ،بما يحول ه��ذا الستاتيكو
الميداني إلى ستاتيكو قلق قد ينفجر في أيّ لحظة تصعيد
وتدهور للعالقات الروسية األميركية ،وإذا ما انتقلنا إلى
مناقشة تفاصيل وردت في إعالن فيينا  2يتضح وجود
ثغرات وتناقضات تفقده قدرة الح ّل ،فقد جاء في نص
البيان الختامي (تعهّد األعضاء الخمسة الدائمون في
مجلس األمن الدولي بتأييد إصدار قرار من المجلس لتمكين
بعثة مراقبة دولية من تنفيذ وقف إطالق النار في أجزاء من
سورية وعدم تع ّرض المراقبين لهجمات «إرهابية» ودعم
عملية االنتقال السياسي وفقا ً لبيان جنيف) والسؤال
المطروح هنا ماذا تعني هجمات إرهابية وم ّمن ،وإذا كانت
من الفصائل التي اتفقت على وقف إطالق النار فمعيار

اإلرهاب هنا مسيّس ويتس ّتر على اإلرهاب الحقيقي الذي
يخفيه وقف إطالق النار والحماية اإلقليمية لداعميه وال
يظهره سوى أمن البعثة الدولية ،وهذا استخفاف بالعقول
ولعب بالنار ،وإذا كان المقصود حماية البعثة الدولية
من المنظمات اإلرهابية ،فتلك بديهيات األمور ومتطلبات
العمليات الحربية وال معنى لوجودها في النص الختامي،
األم��ر الثاني هو ما ورد الحقا ً في نص البيان من (أنّ
المجموعة الدولية تعهّدت كدول منفردة وداعمة لمختلف
األطراف المتحاربة في سورية على اتخاذ جميع الخطوات
الممكنة بغية االلتزام بوقف إطالق النار من قبل الجماعات
أو األفراد التي تدعمها) ،والسؤال هنا ما النتيجة المترتبة
على خ��رق وق��ف إط�لاق النار من قبل فصيل «معتدل»
حسب رؤية المجتمعين واتفاقهم ،هل سيتح ّول إلى فصيل
إرهابي؟ ومن سيردعه؟ وما هو موقف الطرف اإلقليمي
الداعم له؟ كلها أسئلة ال تحمل إجابات وال حتى إشارات
في نص البيان ،ولكن على ما يبدو هي محاولة مستعجلة
لتلميع صورة الميليشيات المسلحة ودفع صفة اإلرهاب
عنها بما يحمي مصالح األط��راف اإلقليمية الداعمة لها،
األمر الثالث وهو العملية السياسية في سورية والتي
ارتبك البيان في تسميتها بين مرحلة انتقالية وعملية
سياسية ذات طابع انتقالي تعكس الخالفات الروسية
األميركية حيث أش��ار البيان إلى (وج��وب أن ت��دار هذه
االنتخابات تحت إش��راف األم��م المتحدة ووف��ق�ا ً ألعلى
المعايير الدولية للشفافية والمساءلة) ،وإذا أضفنا هذا
البند المه ّم إلى البند األول المتعلق باستصدار قرار أممي

حول (وقف إطالق النار ودعم العملية السياسية) يتضح
وجود وصاية أممية على العملية السياسية في سورية
وهو ما يخالف مقاصد األمم المتحدة من احترام الشؤون
الداخلية للدول ويفتح األبواب أمام إمكانية فرض وصاية
دولية تحت الفصل السابع على سورية ،وهذا األمر سيعقد
الح ّل النهائي لألزمة السورية ،فالذاكرة السياسية لألزمة
توحي بأنّ عدم الثقة بين الطرفين األميركي والروسي
ع ّقد من فهم بيان جينف 1العام  ،2012وه��ذا األم��ر قد
يتجدّد في فهم مقاصد ق��رار أممي بحجم القرار المزمع
إص��داره ،ومن جهة أخرى على ما يبدو هنالك استثمار
أميركي لألزمة السورية في االنتخابات األميركية المقبلة
في نهاية العام  ،2016فإذا بدأت العملية السياسية في
بداية العام  2016وأضفنا لها  6أشهر أولى على األق ّل
النطالقها متزامنة مع وقف إطالق النار ،و 18شهرا ً لتنفيذ
اإلصالحات وإجراء االنتخابات يتضح االستثمار األميركي
في األزمة لمصالح انتخابية ضيّقة والتي ستجري بنهاية
العام  ،2016وعندها يصبح إنجاز التسوية والحرب على
اإلرهاب أه ّم أوراق الديمقراطيين في حربهم االنتخابية
ض ّد الجمهوريين ،األمر الرابع هو البند المتعلق بـ(تطوير
فهم مشترك بين ممثلي أجهزة المخابرات والجيش لتحديد
«اإلرهابيين» بحيث يت ّم االنتهاء من هذه المهمة في بداية
العملية السياسية تحت رعاية األم��م المتحدة) ،هذه
نقطة جديدة في المفاوضات ولكن ال قيمة لها من الناحية
الفعلية من دون وجود من يمثل الجيش العربي السوري
وهي نقطة خالفية إقليمية قد تعصف بالعالقات اإليرانية
السعودية والتركية على السواء.
يبقى أن نشير إل��ى أنّ ال��والي��ات المتحدة تراجعت
بموضوع تقسيم ال���دول إل��ى فاعلة ومشاركة نتيجة
الموقف الروسي واإليراني ،وتراجعت أيضا ً عن حصرية
تمثيل االئتالف المعارض لمجمل المعارضة بما يوحي
برغبة أميركية لتطويق نار الصراع في سورية ،والتي
بدأت بحرق أقرب حلفائها األوربيين واألت��راك ،وال يفهم
هنا جدية أميركية بالح ّل النهائي لألزمة السورية بل عدم
رغبة أميركية بالتصعيد واالستقطاب بعد أن بلغ ذروته
قبيل انعقاد مشاورات فيينا  2حول سورية.
في النهاية يشكل إعالن فيينا  2مدخالً سياسيا ً مهما ً
لردع األطراف اإلقليمية ،خصوصا ً الخليجية والتركية،
عن سياساتها بدعم التطرف وإذكاء الصراع في سورية،
ويخرج األزم��ة السورية من دائ��رة االستقطاب اإلقليمي
وحصرها ب��دائ��رة االستقطاب الجيبوليتكي الروسي
األميركي ،لن نتفاءل كثيرا ً بمؤتمراتهم ،وعيننا على
الميدان السوري الذي أثبت فيه الجيش العربي السوري
أنه ضامن السلم واالستقرار في سورية.

