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ال�سعودية والم�ستنقع اليمني
} حميدي العبدالله
قبل حوالي شهر ونصف الشهر ،وتحديدا ً بعد استيالء التحالف
الذي تقوده المملكة العربية السعودية على عدن وعلى قاعدة العند،
داعب األمل قيادات المملكة بحصول نصر حاسم في اليمن يقود إلى
نجاح عميلتها العسكرية ،وال سيما في ضوء التهديدات ببدء معركة
صنعاء.
لكن اآلن ،وبعد م��رور حوالي شهر ونصف الشهر ،ب��دالً من أن
تتجه قوات «التحالف العربي» إلى صنعاء عجزت أوالً عن االستيالء
على تعز ،وعجزت أيضا ً عن دحر الجيش اليمني واللجان الشعبية من
مأرب ،بل أكثر من ذلك حقق الجيش واللجان الشعبية تقدّما ً في بعض
المحافظات الجنوبية ،وتحديدا ً في محافظة الضالع ،وعلى جبهة
باب المندب ،هذا إضاف ًة إلى احتفاظ اللجان الشعبية بالمواقع التي
سيطرت عليها داخل األراضي السعودية في منطقة جيزان.
واضح أنه ليس في األفق القريب ما يشير إلى نجاح الحملة العسكرية
التي تقودها السعودية في تحقيق أهدافها ،وأنّ ما يجري في اليمن
سيكون حربا ً طويلة األمد ،حربا ً مكلفة بشريا ً وماديا ً للشعب اليمني،
ولكنها تشكل في الوقت ذاته حرب استنزاف للسعودية وللتحالف
العربي الذي تقوده ،وهي حرب ال يمكن ربحها على اإلطالق.
م�ع��روف أنّ ح��رب�ا ً مماثل ًة ف��ي عقد الستينات استنزفت الجيش
هب لدعم الثورة اليمنية بقيادة عبدالله السالل في
المصري ال��ذي ّ
مواجهة التدخل السعودي -الغربي.
ومعروف أيضا ً أنّ قدرات الجيش المصري أكبر بكثير من قدرات
الجيش السعودي ،والجيوش األخرى التي تقاتل إلى جانبه في اليمن،
وطالما أنّ الجيش المصري لم ينجح في الحرب اليمنية على الرغم من
استمرار الحرب أكثر من أربع سنوات وعجز عن حسمها لمصلحته،
واضطر في النهاية ،بعد عدوان حزيران على الدول العربية من قبل
الكيان الصهيوني الذي احت ّل كامل سيناء المصرية ،إلى االنسحاب،
ف��إنّ م��ا ل��م يستطيع أن يحققه الجيش ال�م�ص��ري ل��ن تحققه قوات
«التحالف العربي» بقيادة السعودية.
إنّ السعودية تغرق اآلن في المستنقع اليمني ،وتعبير مستنقع
يستم ّد صدقيته العلمية من كون القوات التي تتقاتل في اليمن ،ليست
الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة ،وقوات «التحالف العربي»
بقيادة السعودية من جهة أخرى ،بل هناك العبون آخرون ،لهم دور
كبير في خلط أوراق الصراع ،وتغيير نمط االصطفافات والتحالفات،
وال�م�ق�ص��ود ب��ذل��ك تنظيمات «ال �ق��اع��دة» ،س��واء تنظيم «داع� ��ش» ،أو
التشكيالت التي ال ت��زال تعلن بيعتها أليمن الظواهري ،إضاف ًة إلى
جماعات الحراك الجنوبي التي تطالب باستقالل الجنوب عن الشمال
والعودة إلى جمهورية اليمن الديمقراطي ،وبديهي أنّ وج��ود هذه
القوى وتعارض مصالحها ،وصعوبة التوفيق بينها يزيد المشهد
اليمني تعقيداً ،ويجعل الحسم العسكري من قبل المملكة العربية
السعودية و«التحالف العربي» أمر هو في عداد المستحيل.

تركيا ّ
تتحدى وتطرح تق�سيم
مكافحة الإرهاب �ضفتين مقابلتين
منذ اجتياح الناتو لالراضي التركية وفشل روسيا في تقدير نوايا الغرب في
ازاحتها من المشهد هناك وبخطأها التي اعترفت فيه عبر ديبلوماسيين روس
جابوا االروقة الدولية مؤكدين انّ ما جرى لن تسمح روسيا بتكراره في سورية فبدا
الخالف على انه اقتسام للنفوذ او كعكة المصالح التي خرجت منها موسكو من دون
ان تستخدم حتى حق الفيتو لكنها سرعان ما قرأت المشهد بدقته وخياراته وعرفت
ان المؤامرة ممتدة نحو سورية وانّ الالعبين كثر والطامعين اكثر.
تلحظ روسيا منذ بدء االزمة الموقف التركي المتقدّم ،وتعرف انّ المشروع في
سورية صلبه استراتيجية تدور حول بسط نفوذ حزب العدالة والتنمية الذي يمثل
«اإلخوان المسلمين» في المنطقة وهذه الجماعة مص ّنفة ارهابا ً لدى روسيا منذ وقت
بعيد ،وغير وارد ان تسمح لها بالوصول الى الحكم في سورية ،كما انه غير وارد ان
تتنازل روسيا ببساطة عن حليف استراتيجي لها يمثل عمق السياسة الروسية في
الشرق وهو الرئيس السوري بشار االسد.
لكن المفارقة اليوم ،وبعد دخول روسيا العسكري الى سورية ان تركيا ال تزال
تبالغ في تقدير امكاناتها على قلب المعادلة ،ولكنها في الوقت نفسه ال تزال تس ّوق
المضي فيها او ربما
مبادرات عند االميركي الذي يتلقفها ايجابا ً دائما ً ويشجعها على
ّ
ال يحرك ساكنا ً ال سلبا ً وال ايجابا ً رغبة منه بالمراقبة هو االخر.
كان الطموح التركي بامتداد جدي في المنطقة ورقة واقعية تمتلكها تركيا حتى
خسرتها فورا ً من مصر الى تونس فوقعت المسوولية على ما يبدو على واشنطن
بالتعويض على انقرة في سورية حتى الرمق األخير ،حتى استمرت العروض
التركية والطموحات والمبادرات ،وكلما فشلت في مكان استنبطت حلوال ً من ك ّل
حدب وصوب في مكان آخر واالميركي يستم ّر في إضاءة الضوء األخضر.
تركيا اليوم وبمعرض خطتها المدروسة والتي من المفترض انها حصلت ايضا ً
على موافقة اميركية او اقله أوصلت علما ً وخبرا ً بإسقاط السوخوي الروسية وقتل
الطيار عمداً ،ولكن واشنطن وانقرة فوجئتا معا ً بما ارخته من تداعيات ،ولم يكن
بالحسبان الر ّد الروسي الحازم وقطعه الطريق على ايّ تواصل مع اردوغان ،ما ّ
دل
على خط احمر رسمته روسيا يمنع تخطيه تحت طائلة المسؤولية.
تركيا التي تريد االلتفاف على المشهد وجدت في روسيا غريما ً قويا ً جداً ،وقد
سحب الهالة والبساط من تحتها بشكل مباغت ،وقدّمها للعالم على انها الوحش
الذي يتعدّى على المهام اإلنسانية ،لكن من دون ان تتنازل تركيا عن عنجيهتها
وخططها المعروضة على الغرب وآخرها ما اعلن عنه احمد داوود اوغلو في مؤتمر
صحافي مع قائد حلف الناتو ان «تركيا ستبدأ عملية مع السعودية ودول أخرى
لمكافحة اإلرهاب في سورية» ،مشدّدا ً على أنّ بالده لن تقدّم أي اعتذار لروسيا على
حادثة إسقاط الطائرة ألنّ حماية حدودها واجب عليها...
تريد تركيا إنشاء حلف مقابل لروسيا لمكافحة اإلرهاب ،وهي هنا تعلن جهارا ً
انها والمشروع السعودي في سورية على فرد هدف وقلب ،وتحاول االلتفاف
لمكافحة اإلرهاب مجددا ً بصورة تبعد عنها شبهة االنعزال وتحجز مكانا ً قبل ان
يفوت األوان.
اوروبا التي تتوجه اليوم نحو روسيا بعد تفجيرات باريس ترى انّ التساهل لم
يعد ممكناً ،وعلى هذا االساس تتوجه بريطانيا والمانيا لاللتحاق بحلف روسيا ـ
فرنسا الجديد ،وهنا فإنّ مفهوما ً آخر يطلق للعالم بدال ً من اقتسام الكعكة سياسيا ً
يبدو ان اإلره��اب اصبح ايضا كعكة تتقسم بين احالف متنافسة وبات القضية
الكبرى التي تعتبر مدخالً لالحتفاظ بمقاعد الح ّل.
جيد جداً! اذا كان العالم قد اقتنع انّ األسباب تعددت واالرهاب واحد ،وانّ تركيا
تريد االنعطاف نحو مكافحة االره��اب على طريقتها والسعودية ،فتكون افضل
االساليب للنزول عن الشجرة ،لكن المقلق بالسلوك التركي هو ان ال تكون الخطوة
المفترضة أحد اساليب حماية مجموعاتها في الداخل السوري إلطالة عمر االزمة...
األيام القليلة المقبلة ستكشف ك ّل شيء.
«توب نيوز»

�أوغلو� :صراع م�شاريع
 علّق داوود أوغلو مجدّدا ً على إسقاط الطائرة الروسية بقوله انّ هناكحلفين يتح ّركان عسكريا ً في سورية ،ولك ّل منهما مشروع مختلف ومن دون
تنسيق بينهما ستتك ّرر الحوادث المشابهة.
 كالم أوغلو صحيح ،ولكن المشاريع المتقابلة ال تحتمل التوفيق بينها. مشروع يستخدم نصف اإلرهاب مباشرة ويريد تسويقه للعملية السياسيةوتفصيلها على قياس تطلعاته الخاصة حول هوية سورية في تركيبة طائفية
وفدرالية وتابعة للدولة السورية ،والمشروع نفسه يستخدم نصف اإلرهاب
اآلخر الذي يمثله «داعش» للتهويل والضغط واالبتزاز واالستنزاف.
يتمسك بوحدة سورية وعلمانيتها واستقاللها ،وينظر إلى
 مشروع مقابلّ
اإلرهاب كجسم متكامل وال يمكن قتال بعضه وترك بعضه ،ويريد سورية خالية
من ك ّل صنوفه حفظا ً ألمن سورية والمنطقة والعالم وأمنه أوالً.
 إن لم يحسم الفريقان ايّ من المشروعين لسورية لن يتفقا ولن يكونبينهما إال المزيد من المواجهات المس ّماة حوادث وصوال ً إلى المواجهة التي
تحسم أحدهما.
 لم ينتبه اوغلو إلى أنّ هذه المواجهة هي الحاسمة وال فرص لهدنة اليومبل لحسم.
 إما أن تتخلى تركيا عن اللعب والعبث أو تحارب مع اإلرهاب بجناحيهعلناً.
التعليق السياسي

ويل�سون وبرن�ستون وبلفور والعن�صرية
} د .جورج جبور



لعب الرئيس األميركي وودرو ويلسون دورا ً عالميا ً
محوريا ً في السنوات األخيرة من الحرب العالمية
األول��ى وفي قيام عصبة االم��م ،رغم أنه لم يستطع
إقناع الكونغرس األميركي باالنضمام إليها .انه والد
مبدأ عظيم الشأن في القانون الدولي ،هو مبدأ حق
الشعوب في تقرير مصيرها .وبتدخله العسكري عام
 1917في الحرب العالمية األولى كان الحسم ض ّد
المانيا .ويعتبر كثيرون انه في ذلك العام كانت والدة
ما يوصف بانه «القرن األميركي».
وفي امر مصير بالد الشام بعد االنحسار  -او
باالحرى :االنكسار – العثماني عام  ،1918كانت
له مواقف معلنة تسجل له .فقد رفض االتفاقيات
السرية ،وعنوانها الكبير اتفاق سايكس ـ بيكو .ومن
اجل تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها،
أوفد الى دمشق بعثة من شخصين هي بعثة كينغ
– كرين ،وصلت دمشق في حزيران عام .1919
وللتباحث مع البعثة تشكل المؤتمر السوري العام
الذي نعتبره في سورية مجلسنا التشريعي األول.
هكذا ب��دا الرئيس ويلسون للسوريين منقذا ً
ومخلصا ً من آث��ام االستعمار .وقد نظر اليه بهذه
الصفة كثيرون منهم مفكر وسياسي وطني مرموق
هو الدكتور عبد الرحمن الشهبندر .وضمن هذه
األجواء لم يكن غريبا ً ان تصفه جريدة حلب ،التي
أسسها الحكم الفيصلي عام  ،1918بأنه «ابو البشر
ّ
الثالث» .ومن المفيد هنا اقتطاف فقرة مط ّولة من
افتتاحية العدد  22من جريدة حلب الصادر في 20
شباط :1920
«بحث كثير من الناس عن األسباب التي تؤدّي
الى دوام السالم وارتفاع الخصام ،اال انّ الطريقة
التي وضع أساسها ويلسون الكبير لتكون دستورا ً
عاما ً في ما يستقبل من األيام وهي ان تستق ّل ك ّل امة
بالنظر في شؤون نفسها وان ال يبقى من سلطان غير
سلطان العدالة واالخ��اء العام هي الكفيلة بإبطال
صح
الحروب وتخليص اإلنسانية من ويالتها .واذا ّ
ان يس ّمى نوح أبا البشر الثاني ألنه خلصهم من
الطوفان ،فويلسون أبوهم الثالث ألنه خلصهم من
طوفان االستعمار الجائر ال��ذي قضى على راحة
الحكام وسعادة المحكومين» (التشديد مضاف من
الكاتب).
لم تكن غبية جريدة الحكم اذ قالت ما سبق في
وقت كانت فيه بالد الشام تنتظر البعثة األميركية.
ال تبرير للتزلف الكبير الذي أظهرته ،وهو يتضمن
اعتبار ويلسون متف ّوقا ً في ابوته للبشر على أنبياء
الله الذين باسمهم اقترنت الديانات السماوية ،اال
انّ «استرضاء» الرئيس األميركي ،كما توهّ م كاتب
االفتتاحية ،كان بابا ً لبلوغ االهداف الوطنية .علق
السوريون على البعثة آمالهم في التح ّرر والوحدة.
وكان أه ّم ما طالبوا به البعثة إلغاء وعد بلفور .ما
كانوا يجهلونه هو انّ الرئيس األميركي وافق على
وعد بلفور قبل إص��داره مبدأه بحق الشعوب في
تقرير مصيرها.
ه��ن��ا ي��ث��ور بالطبع س���ؤال خ��ط��ي��ر :م��ت��ى ع��رف
السوريون خاصة ،والعرب والمسلمون عامة ،بدور
الرئيس ويلسون في عملية إص��دار بريطانيا وعد
بلفور؟ يتف ّرع هذا السؤال من سؤال آخر :متى عرف
عالميا ً دور ويلسون في عملية اإلصدار؟ تلك نقطة
هامة لم أبحث فيها ،وهي بالتأكيد تستحق البحث.
اال انّ ما هو ثابت اآلن انّ بريطانيا ما كانت لتصدر
الوعد في التاريخ الذي أصدرته به لوال تلقيها موافقة
مسبقة عليه من الرئيس األميركي.
ثم انّ من الواضح اآلن انّ تقرير البعثة األميركية
ما ك��ان له أيّ حظ في ان يأخذه ويلسون بعين
االعتبار ،نظرا ً إلى ارتباطه المسبق بالموافقة على
المرجح انّ ويلسون لم يكن،
وعد بلفور .ولما كان من
ّ
قبل إيفاده البعثة ،على جهل تا ّم بمشاعر السوريين
إزاء الوعد ،فمن الممكن جدا ً انّ البعثة انما كانت كلها
محاولة خداع ،هدفها تقديم ويلسون الى السوريين
على نحو جميل .وقد نجحت المحاولة كما أظهر
المقتطف السابق .بل وقد استم ّر نجاح المحاولة
حتى الخمسينات على األق�� ّل .ففي ما درسته في
المرحلة قبل الجامعية في كتب التاريخ السورية
المق ّررة كان مديح ويلسون سافراً ،تقابله إدانة
سافرة لبلفور ،علما ً انه لوال ويلسون لما كان بلفور،

او على األقل لما كان في التاريخ الذي به صدر .بل
واذهب الى مدى أبعد فأزعم انّ صورة ويلسون ما
تزال ناصعة في مجمل ما نعرفه عنه ،وانّ من النادر
ان نرى مؤلفين عربا ً يتوقفون في بحثهم حق تقرير
المصير عند موقف ويلسون المزري أخالقيا ً من حق
السوريين في تقرير مصيرهم .ويبقى من الضروري
القول بأنّ ما ذهبت اليه يتطلب توثيقا ً ّ
أدق من قبل
دارسي التاريخ السوري وتاريخ ويلسون السياسي
والشخصي.
وك�� ّل ما سبق تاريخ قديم ال مب ّرر لي بالعودة
اليه اآلن في جريدة يومية لوال ما قرأته قبل أيام في
عدد الثالثاء  24تشرين الثاني  2015من جريدة
«انترناشنال نيويورك تايمز».
ف��ي الصفحة السابعة م��ن تلك الجريدة مقال
مط ّول عن اتهامات بالعنصرية موجهة الى ويلسون
بسبب أقوال فاه بها وأعمال قام بها إزاء مواطنيه
األميركيين من أصول افريقية .فمن أقواله انه يتطلع
الى «كو كلوكس كالن كبير يخلص البيض من العبء
الثقيل الذي تتح ّمله الحكومات جراء أصوات السود
الجهلة» .ومن أفعاله انه طهّر الحكومة الفدرالية من
السود ،وتراجع عما حققه السود من تقدّم في طريق
التمتع بالحقوق التي بلغوها نتيجة الحرب األهلية.
ثم انّ الرئيس ويلسون اشتهر برئاسته جامعة
برنستون .قبل رئاسته لها لم يكن قد دخلها ايّ طالب
أسود .واستم ّر الحال كذلك أثناء رئاسته الطويلة
توسعت آنذاك في قبول
لها ،رغم انّ جامعات اخرى ّ
الطالب السود.
قالت الجريدة انّ «حلف العدالة األسود» وقد شكله
الطالب السود في جامعة برنستون قبل عام ،يتابع
إيضاح حقيقة المواقف العنصرية للرئيس ويلسون،

الرئي�س الأميركي
ويل�سون ،الذي لواله
لما كان وعد بلفور،
يتعر�ض التهامات
ّ
بالعن�صرية �ضدّ ال�سود،
ّ
الغ�ض من �ش�أنه
ولإمكان
في جامعة برن�ستون،
فلنتوا�صل مع متهميه
مظهرين عن�صريته �ضدّ
الفل�سطينيين.
ويقدّم مطالب للجامعة هدفها تقليل التقديس الذي
تظهره الجامعة لرئيسها األسبق .وهكذا فستكون
هناك أسئلة توجه الى الطالب حول آرائهم في إزالة
بعض نصب او صور ويلسون من أمكنة بارزة في
الجامعة.
غني بالمعلومات
أكتفي بهذا التلخيص لمقال
ّ
عن الرئيس األمريكي الذي لواله لما صدر وعد بلفور
في التوقيت الذي صدر به ،والذي كنا ،نحن سكان
بالد الشام ،ضحية حملة مخادعة نظمها الرئيس
ومؤيدوه فأعل ّناه أبا ثالثا ً للبشر.
وأختم بما يه ّمنا اليوم ومئوية وعد بلفور تقترب.
العنصريون ملة واح��دة .ال يمكن ألميركي يمارس
العنصرية إزاء مواطنيه من أصل افريقي إال أن يكون
عنصريا ً إزاء السوريين ،والفلسطينيون منهم .وما
يه ّمنا اليوم ان يج ّند طلبة ه ّمهم العدالة من أجل
فلسطين ،وفي الطليعة طبعا ً الطلبة الفلسطينيون،
ان يج ّندوا أنفسهم للتواصل مع الحلف الطالبي
البرنستوني ،فيكون في إلقاء الضوء على موقف
ويلسون المؤيد لوعد بلفور ما يفيد في وضع لمسات
الكمال على وصمه بالعنصرية .ولنتذكر انّ رسالة
هرتزل الى رودس في عام  1902كان لها أثرها في
إصدار الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقم
 3379عام  1975وبموجبه تق ّرر انّ الصهيونية
شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.

 رئيس الرابطة السورية لألمم المتحدة

ال�سالم المر�صوف على فوهات البنادق
} د .سلوى الخليل األمين



أشعل سقوط الطائرة الروسية من قبل تركيا النار التي كانت تحت
الرماد في األجندة الروسية ،فمنذ الحرب على ليبيا والخديعة التي
تع ّرض لها الروس ،وغطس فيها الفرنسيون بتوريط أميركي واضح،
ما زال الروس الذين يتقنون الحسابات الدقيقة حين تشت ّد المعارك
صعداً ،يتص ّرفون بأعصاب باردة مستمدّة من صقيع ثلوجهم التي
أعاقت ك ّل الغزاة والطامعين باحتالل بالدهم ،بحيث أنّ تمكنهم
من االقتصاص من الخصم ،يحكمه أسلوب متأن ومدروس بإتقان،
معياره النجاح المثبت حكما ً في أجنداتهم االستراتيجية.
لقد أخطأ الديكتاتور العثماني أردوغان الحساب ،حين أمر سالح
الجو لديه بإسقاط الطائرة الروسية متغاضيا ً عن قتل طيّارها بعد
وصوله بواسطة مظلته سالما ً إلى األرض من قبل عناصر ربيبته،
العصابات الداعشية اإلرهابية .لم يكن حسن الظنّ لدى أردوغان من
حسن الفطن لديه ،بل من أشدّها سوءا ً وعاقبة ،إذ أنّ من يالعب النار
عليه أن يتح ّمل لسعات حريقها الذي سيصيب أصابعه ...في المدى
القريب.
فالرئيس الروسي فالديمير بوتين ،ليس الرئيس الذي من الممكن
أن يت ّم التعاطي معه بهذه الخفة والخداع الواضح ،الذي إنْ ّ
دل على
شيء فإنما ّ
يدل على جهل بالعواقب السيئة ،التي قد تنتج من جراء
هذا الفعل الغبي ،الذي أقدم عليه الحاكم التركي بدعم أميركي مبيّت
ومدروس ،هو استكمال لفصول المؤامرة الصهيونية األميركية على
سورية ،من أجل إخضاعها الذي ظ ّنوه مسألة سهلة ،لن تتجاوز
األشهر المعدودة في حساباتهم الضيقة ،التي أفشلتها سورية
بصمودها قيادة وجيشا ً وشعباً ،باإلضافة إلى حسن تنسيقها مع
حلفاء أقوياء كإيران وروسيا والمقاومة.
لقد عانى الجميع في المنطقة من شرور هذه الحرب الكونية،
التي أراد األميركيون من خاللها ،تنفيذ الخارطة الجديدة للشرق
األوسط الجديد ،الذي يريدونه أرضا ً محروقة ،باستطاعتهم إداراته
بوسائلهم الخاصة ،التي تبيح لـ»إسرائيل» السيطرة المطلقة على
الدول العربية في منطقة الشرق األوس��ط ،إضافة إلى تمكنهم من
السيطرة على منافذ البحار ،وثروات الغاز والنفط العربي الذي ما
يصب في خزاناتهم بأبخس األسعار عبر تواقيع حكام ورؤساء
زال
ّ
أخضعوهم لسيطرتهم المطلقة ،التي ما زال��ت تتحكم بمصائر
عروشهم وسلطاتهم الرئاسية لتاريخه ،والدليل الواضح ما حدث
في قطر من تبديل وتغيير في أركان السلطة الحاكمة من الخليفة
األمير حتى رئيس الوزراء حتى أصغر موظف في القصر األميري.
هذا الفعل المؤامراتي ما زال ساري المفعول في أجندة السلطة
األميركية ،بالرغم من فشل مخططها في سورية والعراق ،القائم
على األكاذيب والتلفيقات المز ّورة ،التي تخرج من خلية صهيونية
أنشئت لهذه الغاية ،بهدف تدمير العالم العربي وتفتيته وتقسيمه
دوال ً متناحرة ،وذل��ك عبر استخدامها وس��ائ��ل اإلع�ل�ام التي ت ّم
تحديد األهداف لها منذ بداية تشغليها ،وأه ّمها :استثارة الشعوب
والمعارضين للحكام واألنظمة ،وإطالق فبركات إعالمية متقنة تشمل
األمور السياسية واالقتصادية والدينية واالقتصادية واالجتماعية
والوظيفية ال��خ ...يت ّم من خاللها تحطيم ك ّل اإلن��ج��ازات وتبيان
السلبيات التي تدفع الشعوب إلى الثورة بغباء ال يحكمه العقل
الواعي المدرك.
لهذا كانت مسألة إسقاط الطائرة الروسية من ضمن هذا المخطط
االحتيالي الجه ّنمي ،المستاء من االنتصارات التي يسجلها الجيش
السوري في الميدان بالتنسيق والتعاون مع الطيران الحربي
الروسي ،هذا المخطط الجه ّنمي ال��ذي ترسمه دوائ��ر الصهيونية
العالمية ،ويت ّم تمريره بأساليب خفية وناعمة ،تستف ّز عنجهية
الحاكم المستب ّد الحاضر دائما ً لتنفيذ أوامر القوة الكونية العظمى،
وهذا ما حدث ألردوغان الحالم بسلطنة عثمانية جديدة ،دون أيّ
حساب للمخاطر التي قد ترشقه بها روسيا ،التي تسعى بك ّل قواها
إلى اجتثاث اإلرهاب الداعشي التكفيري من بالد الشام.
لكن أحابيلهم الواهية لم تؤت ثمارها مع القيصر الروسي فالديمير
بوتين ،الذي استطاع برؤاه السياسية المع ّمقة من كسر األحادية
األميركية ،والقفز إلى حالة الندّية القائمة حاليا ً بقوة ،بين القطبين
األميركي والروسي ،لهذا كانت النتائج الفورية التي ت ّم اعتمادها،
وبسرعة من القيادة الروسية ،هو الدخول مع الحليف السوري في
مرحلة استراتيجية غير مسبوقة ،أنتجت تغطية روسية عسكرية
شاملة بأسلحة متط ّورة ج��داً ،غطت مساحات الحدود الشمالية
السورية ،بحيث أصبح إعالن الحرب على اإلره��اب مسألة ثابتة
ال رجوع عنها لدى القيادة الروسية ،تسعى بجدية تامة إلسقاط
ك ّل المراهنات والصفقات والمناورات اآليلة إلى إدخالها في حرب
مباشرة مع تركيا ،أو إلى حالة انكفاء عن محاربة اإلرهاب.
لهذا لم يكن مخطط إسقاط الطائرة الروسية الهادفة إلى استفزاز
الروس ،بالبساطة المتوخاة ،خصوصا ً أنّ حاالت المراوغة والكذب
التي تمارسها السياسة األميركية أصبحت مكشوفة ،ليس فقط في
الدوائر السياسية العالمية والعربية ،وإنما أيضا ً عند الشعوب التي
بدأت تمارس الضغط على حكامها خصوصا ً في أوروبا لمحاربة
اإلرهاب ،والتعاون مع روسيا والجيش السوري ،كما صرح مؤخرا ً
رئيس وزراء بريطانيا وغيره من المسؤولين الفرنسيين واالسبان.

لقد باتت الشعوب األوروب��ي��ة وأي��ض��ا ً األميركية والعربية
والعالمية ،على بيّنة من عمليات التضليل التي ارتسمت خطوطها
على عقولهم ومسارات حياتهم ،حين أصبح اإلرهاب داخل حاراتهم
وبيوتهم ،وباتوا على علم بأنّ اإلرهاب هو صورة واضحة لما تبغيه
القوة العالمية الكونية من سيطرة على شعوب القارات جميعها،
من منطلق التمسك باألحادية القطبية التي حملتها لسنين عديدة،
متم ّكنة من احتكار رجال السياسة في العديد من الدول ،كما العديد
تتوسع أنشطتها الميدانية
والمؤسسات التي
من المنظمات الدولية
ّ
ّ
في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والنقابية والفنية
وما شابه ،بحيث يصبح المسؤول فيها مسيّرا ً ال مخيّراً ،بل تابعا ً
لمن يدير اللعبة من الخلف ،عبر الدعم المادي والمعنوي الذي
يطلق بالسرعة القصوى وترتب له ك ّل مق ّومات التفاعل مع شرائح
المجتمع المختلفة.
لهذا بات اإلرهاب اليوم المغطى بالهوية اإلسالمية التكفيرية ،هو
جزء مك ّمل لهذه المشاريع ،بل هو جزء من عملية كبرى تقطع الطريق
على ك ّل دولة عربية ،أكانت أفريقية أم آسيوية أم في أميركا الالتينينة
وأوروبا ،تحاول ممارسة سيادتها بحرية مطلقة على أرضها ،مع ما
تحمل طاقاتها البشرية من الفكر والمعرفة ،مما يخ ّولها بناء دولتها
على أسس سليمة وقوية ،بعيدة ك ّل البعد عن التطرف الديني او
العنصري أو مصادرة حرية القول والتعبير ،وهذا ال يتوافق مع
بروتوكوالت حكماء صهيون ،الذين يتح ّكمون بمصير العالم كله،
انطالقا ً من دوائر القرار األميركي المسيطرين عليه ،توصالً إلى نشر
اإلرهاب الممنهج ،أضف إلى ك ّل ذلك تالعبهم بأسعار النفط وتشكيل
وكالة الطاقة الدولية في العام  1973المشرفة على توزيع النفط
وتخزينه ،ونهب ثروات العرب النفطية والغازية ،والتحكم أيضا ً
بالنظام المصرفي العالمي الجديد القائم على مراقبة التحويالت
بحجة عدم تمويل اإلره��اب وتبييض األم��وال ،وهذا الفعل يع ّد من
األمور الخطيرة ،التي هي من أه ّم أنواع السيطرة على العالم كله.
األسئلة المثيرة لالستغراب كثيرة في هذه الحالة ومنها:
ـ أليس ما أثارهم من تدخل الطيران الروسي هو قصف ناقالت
النفط الذي يسرقه الدواعش من اآلبار السورية ويبيعونه لألتراك
بأسعار بخسة ،تحت نظر ومراقبة طيران التحالف الذي ترعاه
وتتغاضى عنه الواليات المتحدة األميركية؟
ـ ثم لماذا يبتلى الشرق األوس��ط دون غيره من دول العالم
بالحروب المتنقلة العنيفة والمد ّمرة التي تقضي على البشر والحجر
وتهجر اإلنسان من أرضه مستفيدة من طاقاته اإلبداعية المنتجة،
وحاجتهم إلى اليد العاملة الرخيصة؟
ـ ثم لماذا تركوا دول الخليج تنمو عمرانيا ً وتنافس نيويورك
بناطحات السحاب ،وتضعف فيها حضارة الفكر والمعرفة القائمة
على استقطاب رجال العلم والمعرفة واألدب والشعر والفنّ الراقي
األصيل ،من أجل بناء حضارة معرفية متمكنة تضاهي الحضارة
التي انطلقت من بيت الحكمة في عصر الخليفة العباسي المأمون
الذي استقطب الفالسفة والمفكرين والعلماء من بالد العرب قاطبة
ومن الهند واليونان وبالد فارس ،مطلقا ً حضارة معرفية تزاوجت في
ما بينها ،مشبعة بشتى أنواع الفلسفة والنظريات الطبية والعلمية
واألدبية وغيرها؟
اليوم نحن كعرب على مفترق الدروب ،إما أن تنطلق الحرب الثالثة
من بالد الشام عطفا ً على ما جرى من حادثة الطائرة ،وما خطط له
بإتقان العقل الصهيوني األميركي المتف ّوق بقدرته على خربطة ك ّل
مشاريع السالم بين بني البشر قاطبة ،أو يرتفع أهل المنطقة إلى
مستوى التفكير العقالني ،الذي باستطاعته وضع الح ّد للمطامع
البشرية الطافحة بالش ّر وبإلغاء اآلخرين ،من خالل محورية حوارية
خصوصية تعطي الحق ألصحابه ،أيّ للشعب بتقرير مصيره ومن
يرئسه ،وليس لطغاة العالم الذين يمتلكون القوة ومق ّوماتها
العسكرية المتمكنة بواسطتها من خراب العالم .خصوصا ً ونحن
نشهد حالياً ،بعد األح��داث اإلرهابية في ك ّل من فرنسا ومالي ،أنّ
المعادالت والتحالفات بدأت بالتراجع عن مساراتها الخاضعة للقوة
الكونية العظمى وإرهابها المنظم الذي ال يعرف مكانا ً وال زماناً،
وأنّ أصوات الشعوب أيضا ً في ك ّل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا
وبلجيكا بدأت باالرتفاع من أجل دعم روسيا في موقفها المجابه
لإلرهاب الداعشي ،ومن أجل التعاون مع الجيش السوري الذي ال ب ّد
من التنسيق معه ،وإنْ قيلت بخجل ،إال أنّ المستقبل يحمل إشارات
واضحة لجهة انحياز األوروبيين إلى التعاون مع الروس والدولة
السورية في الحرب ض ّد «داعش».
فكما لعب أردوغ��ان العثماني لعبته الغبية ،كذلك في لبنان
اليوم مظاهر للعبة سياسية غبية لن تلقى الترحيب وال التوافق
ألنّ مضمونها كالذي سبق ،اجترار مواقف إلثبات ذات البين ،حين
الجعب أصبحت خاوية ،والبطون جائعة ،واألف��واه تنتظر لقمة
العيش النظيفة ،المطعّ مة بالصدق والوفاء لمن هم أهل للوفاء
بالعهد والوعد .حيث السالم اآلمن لن يح ّل في لبنان وظهيره سورية
في حالة حرب على اإلرهاب الداعشي الذي له أنصاره ومؤيدوه على
الساحة اللبنانية ،وحين السالم اللبناني ،شاء من شاء وأبى من
أبى ،سيبقى مرصوفا ً إلى األبد على فوهات البنادق.

 رئيسة ديوان أهل القلم

ال�سوخوي  :24كيف تح ّول الكمين �إلى كمين م�ضا ّد؟ دع َخ ْ�ص َمك يخطئ!
} نصار إبراهيم
وصفت بعض األوس��اط إسقاط طائرة السوخوي الروسية بأنه كمين أعدّته
ونفذته تركيا إلهانة وإحراج وتوريط روسيا ،ولكن هل يمكن أن يصبح الكمين كمينا ً
مضاداً! بمعنى أن يسقط فيه من أعده؟
هناك شيء ما يحتاج إلى تدقيق واختبار ،فهل من المعقول أنّ أردوغان لم يكن
يدرك حجم وخطورة المغامرة التي أقدم عليها بإسقاط الطائرة الروسية؟
أال يعرف أردوغان مثالً حجم المصالح التركية المتشابكة مع روسيا!؟
في تقديري أنّ هذا غير منطقي وغير عقالني ،وإال يصبح ضربا ً من الجنون،
وبالتالي من غير الممكن أن ال يتوقع أردوغان وحكومته ر ّد فعل يعادل حجم روسيا
ووزنها كقوة عالمية عظمى!
فالمصالح التركية مع روسيا من الوضوح بحيث ال يمكن إال أن تكون حاضرة
عند اتخاذ أيّ قرار سياسي أو اقتصادي مهما كان صغيراً ،فما بالنا بقرار يرتقي إلى
مستوى االشتباك المسلح المباشر وإسقاط طائرة روسية أمام ك ّل العالم!؟
وبعرض كثيف وسريع لحجم المصالح التركية مع روسيا يصبح التساؤل وما
بعده واضحاً.
كانت العالقات الروسية التركية تتجه نحو شراكة استراتيجية ،وكان العمل
جاريا ً على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستوى  100مليار دوالر بحلول
العام  ،2023بعدما بلغ في العام الماضي  31مليار دوالر ،ووصل إلى  18.1مليار
دوالر لألشهر التسعة األولى من العام الحالي ...كما أنَّ روسيا ُتعتبر أه ّم مو ِّرد للغاز
الطبيعي لتركيا (أكثر من نصف وارداتها من الغاز الطبيعي ،و 12في المئة من الواردات
النفطية) ،كما أنَّ تركيا ُتم ِّثل ثاني شريك تجاري لشركة الغاز الروسية «غازبروم» بعد
ألمانيا وخامس شريك تجاري لروسيا بحصة تبلغ  4.6في المئة من إجمالي التجارة
الخارجية الروسية (بحسب بيانات إدارة الجمارك الروسية ما بين كانون الثاني
وأيلول من العام الحالي) ،فضالً عن أنَّ تركيا ُتع ُّد الوجهة األولى للسيّاح الروس ،إذ
وصل ،في العام  ،2014حوالي  3.3ماليين سائح روسي إلى تركيا (أدخلوا حوالي 36
مليار دوالرا ً أميركيا ً إلى تركيا العام) .ذلك إلى جانب مشروع محطة «أك كويو» ،أ َّول
مشروع محطة نووية في تركيا ،يتض ّمن بناء أربعة مفاعالت بقدرة  1200ميغاوات.
في العام  ،2014استوردت تركيا حوالي  30مليار متر مكعّ ب من الغاز الطبيعي عبر
ّ
خط أنابيب «السيل األزرق» إلى تركيا ،التي يبلغ استهالكها السنوي حوالي 50
ملياراً ...وخالل زيارته إلى أنقرة ،العام الماضي ،في خض ّم أزمة العالقات بين روسيا
واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة ،أعلن الرئيس الروسي إلغاء مشروع م ّد خط
أنابيب «السيل الجنوبي» ،الذي كان يهدف إلى نقل الغاز الروسي إلى أوروبا الشرقية
والوسطى ،عبر خط أنابيب يم ّر بالبحر األسود وبلغاريا والمجر وصربيا والنمسا
وسلوفينيا ،معلناً ،في الوقت ذاته ،البدء بمشروع م ّد «السيل التركي» ،الذي يهدف
إلى بناء خطوط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى تركيا عبر قاع البحر األسود ومنها
إلى الحدود التركية ـ اليونانية ،ما يسهّل إمداد دول االتحاد األوروبي بالغاز الروسي.
ومن المتوقع أن تبلغ القدرة التمريرية لـ«السيل التركي» نحو  63مليار متر مكعب
ضخ  47مليار متر مكعب منها سنويا ً
من الغاز سنويا ً إلى تركيا ،لتعيد األخيرة ّ
إلى أوروبا» (المصدر :مالك حمود  -السفير اللبنانية –  26تشرين ثاني .)2015
أم��ام هذه الحقائق ،كيف ولماذا قام أردوغ��ان بإسقاط السوخوي الروسية بما
مهب الريح ،أو على األق ّل
يعنيه ذلك من مغامرة ستعني وضع ك ّل هذه المصالح في ّ
ستصيبها في الصميم وبأضرار بالغة؟
إذن على ما يبدو أنّ ما دفع تركيا إلى هذه المغامرة أو بصورة ّ
أدق المقامرة هو
أنّ أردوغان قد راهن على أنّ هذه المواجهة ستفتح أمامه أبوابا ً كانت مغلقة ،كما
ستحمي مشاريع وبدائل يعتبرها أكثر جدوى من ك ّل ما تجنيه تركيا من عالقاتها
االقتصادية مع روسيا ،وبالتالي ستشكل تعويضا ً عن ك ّل خسائرها المحتملة!

فما هي تلك البدائل أو التوقعات التي شكلت الدافع العميق لكي يلعب أردوغان
ورقته هذه على طاولة المقامرة؟
بقراءة أكثر هدوءا ً وبالعودة إلى السياقات يمكن تحديد بعض الرهانات التي
يمكن أن تشكل تبريرا ً منطقيا ً لهذه المقامرة الخطرة:
ـ توقع أردوغان أنّ ر ّد الفعل الروسي ومهما كان لن يصل إلى الحرب المباشرة...
ومما يعزز من هذه الفرضية أنه بقدر ما لتركيا من مصالح اقتصادية في روسيا فهي
تعني من الجانب اآلخر أنها مصالح روسية أيضاً ،وبالتالي فإنّ ردود فعل روسيا
ستبقى محكومة بقيود وضغوط تلك المصالح المتشابكة مع تركيا ،وفي ضوء ذلك
لن تسعى إلى مواجهة مفتوحة مع تركيا ومن خلفها حلف شمال األطلسي ،وبناء
على ذلك تأتي النقطة الثانية.
ـ توقع أردوغ��ان أنّ تحدّي روسيا بصورة مباشرة وخاصة جوهرة تاجها أيّ
الجيش الروسي سيشكل رسالة هائلة التأثير ستفتح لتركيا بوابات االنضمام إلى
االتحاد األوروبي الذي وقف عاجزا ً أمام الخطوات الروسية الهجومية في أوكرانيا
وسورية ...وبهذا تبرهن تركيا على أنها ن ّد كبير وقوة دولية بمقدورها أن تتحدّى
دولة بوزن روسيا دون أن ّ
يرف لها جفن ،حينها كيف سيمانع االتحاد األوروبي في
ض ّم دولة لها ك ّل هذه الجرأة والهيبة!؟
ـ توقع أردوغ��ان أنّ تحدّيه المباشر لروسيا سيشكل فرصة للواليات المتحدة
وحلف الناتو ،عبر التقاط اللحظة وتوظيف التحدّي التركي لضبط إيقاع الدخل
الروسي ليكون تحت السقف الذي تحدّده أميركا ،ولهذا راهن أردوغان على أنّ أميركا
وأوروبا سيشكالن غطاء سياسيا ً وعسكريا ً قويا ً في مواجهة الغضب الروسي ،وك ّل
هذا سيتح ّول في النهاية إلى ربح صاف ألردوغان إقليميا ً ودولياً.
ـ يعكس هذا التحدّي بالنار حجم وخطورة األحالم التي تدغدغ عقل زعامة حزب
العدالة والتنمية وذاكرته المسكونة بالعثمانية بما في ذلك توهّ م القدرة على اقتطاع
أجزاء من سورية كمنطقة عازلة (في الواقع منطقة قوة ونفوذ تركي) لتصبح ساحة
خلفية لتركيا بما يعنيه ذلك في المحصلة من تح ّول تركيا من العب عادي إلى قوة
مق ّررة وحاسمة في سورية وفي مستقبلها ،وهذا المشروع كان واضحا ً منذ خمس
سنوات ...ولهذا ،وبعد أن باتت اللقمة في الفم جاء التدخل الروسي الذي يهدّد
بقلب الطاولة وتحويل ك ّل ذلك إلى كومة أحالم محترقة ،حجم هذا التهديد لألحالم
األردوغانية األمبراطورية أال يستدعي ردا ً يوازيه!؟
ـ مشروع أردوغ��ان في سورية هو مجرد رأس جسر لمشروع تركي أكثر عمقا ً
وخطورة ركيزته إعادة االعتبار لحركة «اإلخوان المسلمين» كقوة ال يمكن تجاوزها،
وخاصة بعد أن تلقت ضربات قاسية في مصر وتونس وليبيا وتقاتل بيأس في
اليمن ،بهذا المعنى تسعى تركيا وبك ّل قوتها لكي تستعيد حركة «اإلخوان المسلمين»
(مقارنة بالمجموعات اإلرهابية المتطرفة مثل «داعش» و»القاعدة» و»النصرة»،
التي جرى العمل على تضخيمها ومن ثم شيطنتها بعد أن باتت تهدّد من أطلقها)
دورها كخيار استراتيجي وكقوة إسالمية معتدلة مقبولة إقليميا ً ودولياً ،وبهذا

تعود اللعبة إلى بدايات األحالم التي رافقت ما يس ّمى بـ»الربيع العربي» وهذا يأتي
منسجما ً مع الرؤية األميركية واألوروبية و»اإلسرائيلية» وعربان الخليج ،تحقيق
هذا الهدف يعني تحشيد العالم السني في مواجهة إيران وحصارها.
مع التدخل الروسي وبهذا الحسم والقوة أدرك أردوغ��ان أنّ أحالمه بأن يكون
سلطان العالم السني تكاد يتهاوى ،وبالتالي فإنّ هدفا ً بهذا الحجم ...يستحق
المغامرة لع ّل وعسى أن تتوقف االندفاعة الروسية.
ـ وفي النهاية ،كان أردوغان يعرف أنّ تصدّيه لروسيا وتحدّيه لها سيجعل من
تركيا رأس حربة مما سيفتح له خزائن العديد من مشيخات الخليج ،سواء طوعا ً أو
كرهاً ،ذلك ألنهم ال زالوا يحلمون ويتم ّنون هزيمة سورية من أجل الحفاظ على حقبة
النفط سياسيا ً واقتصاديا ً وثقافيا ً وسلوكيا ً وإعادة روسيا إلى حدودها.
أال تغري ك ّل هذه الدوافع والحقائق بجدوى المغامرة أو المقامرة!؟
ولكن يبقى السؤال :ماذا لو جاءت حسابات البيدر معاكسة ألحالم وتوقعات
الحقل!؟
لقد بدأت روسيا بمسلسل عقابها المتد ّرج والقاسي بدءا ًبوقف العالقات العسكرية
بما في ذلك الخط الساخن ،إضافة إلى نشر منظومات صواريخ أس  300وأس ،400
ومرافقة طائراتها القاذفة بطائرات حماية ،وقصف مجموعات أردوغان اإلرهابية
حتى المسافة صفر من الحدود التركية ،مرورا ً بدعوة ماليين السياح الروس بعدم
التوجه إلى تركيا وتجميد عدد من المشاريع المشتركة ،وفوق ك ّل ذلك تصنيف
تركيا كدولة داعمة لإلرهاب وتصعيد روسيا لحربها وبصورة أكثر حسما ً ض ّد جميع
المجموعات اإلرهابية في وسورية والتي ال ترى فيها أيّ جماعة معتدلة ،والتأكيد
على أنّ الجيش السوري هو الوحيد الذي يحارب «داعش» واإلرهاب على األرض
وسيتلقى ك ّل الدعم من روسيا.
مقابل هذه اإلج���راءات ...وبعد أن انتظر أردوغ��ان مدة  48ساعة حيث بقيت
لغته متغطرسة إلى أبعد الحدود ،لكنه مع مرور الوقت وأمام برود أو صمت العالم
والحلفاء ،بدأ يشعر بخطورة الورطة التي وضع نفسه فيها ،لقد بات يشعر بأنه هو
الذي وقع في الكمين وليس روسيا ،بمعنى وكأنّ روسيا هي التي أغرته بإسقاط
السوخوي لتلقنه درسا ً لن ينساه ،والروس كما هو معروف شهيرون جدا ً في لعبة
الشطرنج التي من أحد استراتيجياتها :دع الخصم يخطئ ،ثم هاجم،
لهذا عندما وجد أردوغان نفسه شبه وحيد في مواجهة رياح موسكو القاسية
وغضب دببتها العنيف ،بدأت لهجته بالتراجع ...وصوال ً إلى إعالنه أنه يحاول
يتلق طلبا ً
االتصال بالرئيس بوتين لكن األخير ال يستجيب ،وأيضا ً حين ألمح أنه لم ّ
روسيا ً باالعتذار (وكأنه يتم ّنى على بوتين أن يطلب منه االعتذار).
خالصة القول لقد تبيّن أنّ اإلزاحة في المعادالت الكونية واإلقليمية أكبر وأعمق
بكثير من حسابات وأحالم أردوغان المتذاكية التي باتت أكبر من حجمة وقوته بكثير،
ولهذا سيدفع الثمن ،وأعتقد أنه لن يجد التعويض الذي توقعه ،فالعالم غير مستع ّد
للذهاب إلى حرب كونية كي يحقق السلطان التركي أحالمه وخياالته الفقيرة.

