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نحن والعالم ...والأحالف الم�شبوهة!

تحالف لمكافحة الإرهاب
�أم لدعم الإرهاب؟

} محمد ح .الحاج

} حميدي العبدالله
أعلنت السعودية ،وبشكل مفاجئ ،وقبل أق�� ّل من عشر ساعات على
وقف إطالق النار في اليمن ،عن تشكيل تحالف عربي – إسالمي لمكافحة
الجماعات اإلرهابية «أيا ً كان مذهبها وتسميتها» .وقالت إنّ  35دولة عربية
وإسالمية شاركت في هذا التحالف الذي سيكون مق ّره الرياض.
جدّية تشكيل هذا «التحالف العسكري» عبّر عنها اإلعالن الذي قال إنّ
لبنان في عداد الدول الـ 35دولة المشاركة في هذا التحالف .ومن المعروف
أنّ لبنان لم يناقش هذه المسألة وليس هناك اجتماعات لمجلس الوزراء
أي سلطة مخ ّولة يمكنها أن تقحم لبنان في هكذا ق��رار .وهذا
وال لوجود ّ
يعني أنّ هذا التحالف هو على الورق ولم تستشر حكومات الدول العربية
واإلسالمية التي أدرجت على الئحة الدول المشاركة فيه.
ومع ذلك يظ ّل السؤال المطروح هل السعودية مؤهّلة لتشكيل تحالف
يحارب اإلرهاب؟
إذا كان تعريف اإلرهاب وفق المفاهيم السعودية ،فهذا يعني أنّ حزب
الله في لبنان ،وعصائب أهل الحق ،وكتائب حزب الله في العراق ،التي
قاتلت قوات االحتالل األميركي ،والدولة السورية ،وحركة أنصار الله في
اليمن ،هي الجماعات اإلرهابية ،ولع ّل ما جاء في البيان السعودي المفاجئ
عن مكافحة الجماعات اإلرهابية «أيا ً كان مذهبها واسمها» يقصد هذا األمر
بالذات.
أما إذا كان هدف التحالف السعودي فعالً مكافحة اإلرهاب ،فإنّ الكثيرين
يتساءلون :هل َمن د َعم اإلرهاب متمثالً بـ«داعش» و«النصرة» وتشكيالت
أخرى مهيّأ فعالً لمكافحته؟
واضح أنّ السعودية وقطر وتركيا ،وهذه الدول الثالث ،هي أبرز الدول
المشاركة في التحالف العربي – اإلسالمي المزعوم لمكافحة اإلرهاب ال
تزال تقدّم الدعم لك ّل الجماعات اإلرهابية ،وفي مقدّمة هذه الجماعات تنظيم
«داع��ش» .من ال يصدّق عليه مراجعة التصريحات المتك ّررة للمسؤولين
األميركيين التي تطالب تركيا بإغالق حدودها أمام «داع��ش» ،وهذا يعني
صراحة اتهام أنقرة بأنها تقدّم أشكاالً مختلفة من الدعم لـ«داعش» ،وليس
فقط للتنظيمات اإلرهابية األخ��رى ،ومن يتابع التغطية اإلعالمية لنشاط
«داعش» اإلجرامي ،سواء في سورية أو العراق ،يعرف حقيقة مواقف هذه
الدول من اإلره��اب .كما أنّ ثمة خالفا ً بين العديد من الدول وعلى رأسها
روسيا وإيران مع السعودية حول تعريف َمن هي التنظيمات اإلرهابية.
على سبيل المثال السعودية وجهت ال��دع��وة إل��ى «حركة أح��رار الشام»
و«جيش اإلس�لام» للمشاركة في مؤتمر المعارضة السورية ،وموسكو
تصنّف هذين التشكيلين العسكريين بأنهما تشكيالن إرهابيان ،فمن هي
المرجعية المؤهّلة للبت في هذه المسألة ،وهل يحق لدولة مثل السعودية،
غالبية اإلرهابيين في العالم ،في الماضي والحاضر ،جاؤوا منها ويؤمنون
بالقيم والمبادئ الرسمية المعتمدة فيها ،أن تحدّد من هي القوى اإلرهابية
ومن ال ينطبق عليها هذا الوصف.
أي
ال شك أنّ هذا اإلعالن مج ّرد حملة عالقات عامة هدفها االلتفاف على ّ
حلف جدّي لمكافحة اإلرهاب.

زوابع الهروب :تحالف يوحِّ د
تركيا وال�سعودية ب�أمر �أميركي �سريع
فجأة تعلن السعودية عن تشكيل «تحالف إسالمي» عسكري من  34دولة
لمحاربة اإلرهاب غابت عنه بصورة واضحة إيران والجزائر ،بعد كالم أميركي
يطالب دوالً خليجية بمزيد من الجهود لمساعدة الحملة العسكرية األميركية في
العراق وسورية...
هذا التحالف الذي يأتي بصورة مريبة في وقت كان ممكنا ً للسعودية تعزيز
تعاونها مع التحالف الدولي مثالً الذي تقوده أميركا في سورية .جاء كمن يريد
أن يقول إنه قادر على أن يتصدَّر الواجهة وأن يفصل في األزمة السورية ،كما
يشاء ،تماما ً كما ق ّررت في مؤتمر الرياض تصنيف المعارضة السورية المسلحة
منفردة.
لك ّن الخطوة السعوديةِّ ،
بغض النظر ع ّما تأمل به المملكة أو تحاول تسويقه،
تأتي في ظ ّل انكسار كبير وهزيمة لقواتها وللمرتزقة ولشركات «بالك ووتر» ولك ّل
من استنجدت بهم من أجل قتال اليمنيين وها هم جميعا ً يواجهون رسالة مقاومتها
األخيرة بابتالع الهزيمة المد ِّوية والتوجه نحو جنيف قبل أن تطلق الصرخة الكبرى.
فذكاء اليمنيين وتوقيتهم وضع النقاط على الحروف بأكثر من  150قتيل بصاروخ
استهدف قيادة قوات التحالف السعودي الخليجي في باب المندب.
يبدو أنّ السعودية اعتادت على زوابع الهروب وهي في خطوتها هذه غير مقنعة
على اإلطالق ،ففي وقت يجب عليها أن تتدارك الهزيمة الكبرى في اليمن والكارثة
األخيرة باكتشافها أنّ القوة الصاروخية في يد أنصار الله ال تزال سليمة ومعافاة
وقادرة على استكمال الحرب هرعت لكي تشكل حلفا ً إسالميا ً لمكافحة اإلرهاب في
سورية والعراق ،حلف ربما اتفقت على شكله هاتفيا ً في ليلة ليالء وهذا كله ال يمكن
أن يأخذ العين عن األساس وبيت القصيد اليمن .فالسعودية اليوم ال يمكنها إقناع
العالم بأنها تفكر في مكافحة اإلرهاب في سورية قبل إقناعه بأنها مطمئنة على أمنها
بعد خرق حدودها واستباحة سيادتها وتلقينها درسا ً لن تنساه ،بحسب الحوثيين.
ها هي السعودية تبتكر زوبعة الهروب بحلف غير معروف األهداف والمصير
فهي اعتادت على نثر الغبار في ك ّل مرة تتعرض لهزائم ،والمثال على ذلك ما زال
حاضرا ً في محاولتها التشويش على توقيع الملف النووي الغربي مع طهران
بدخولها حربا ً شرسة مع اليمن وأهله ،وها هي اليوم تنوي حرف مسار المشهد
الذي سيحكي قريبا ً إذعانها وهرولتها نحو الرضوخ واالقتناع بالح ّل بتحالف
لمكافحة اإلرهاب.
لك ّن زوبعة الهروب السعودية ال تبدو وحيدة ،فهناك ما يدعو إلى الدهشة من
الشريك الذي ينوي حذو حذوها فالمستحيل أصبح ُممكنا ً صدقوا أو ال تصدقوا
فتركيا تدخل التحالف مع السعودية من أجل مكافحة اإلرهاب وهي التي رفضت
حتى دخوله مع الواليات المتحدة وهي التي تتعارض بمشروعها اإلخواني مع
ك ّل أحالم المملكة والخليج ،جملة وتفصيالً ،وكأنها تريد أن تخفي هي األخرى
هزائمها في سورية بمعارك الشمال وفشل المنطقة العازلة بأمر أميركي جاء من
البيت األبيض وانتكاستها مع روسيا وتراجعها بإعالنها عن نوايا إعادة تموضع
قواتها في العراق بل وتلميحها إلى سحبها...
توحدت األحالم السعودية والتركية فجأة؟ وما هي القطبة المخفية؟ ما
كيف ّ
الذي يجري في هذه المنطقة؟ ومن هو قائد الدفة الحقيقي؟
في الواقع ،اإلجابة أوضح اليوم فك ّل هذا ليس إال أوامر أميركية باإلسراع في
توحيد األتراك والسعوديين ،حيث بدا أنّ من يحتاج إلى التوحيد ليس المعارضة
السورية المسلحة بل أربابها وأسيادها ،وها هي واشنطن تنطلق بقيادة العمليات
السياسية قبل نهاية العام باهتمام بالغ وتقول لحلفائها انتهى الوقت الضائع «ولو
بدا تشتي معكم انتصارات كانت غيّمت».

«توب نيوز»

ماذا �سيفعل �أردوغان؟
ـ أما وأنّ السعودية قد ق ّررت إنشاء حلف جديد عنوانه محاربة اإلرهاب وأعلنت عنه
خلسة من دون ما يستحق من التحضير والترويج ليلة الخروج خلسة أيضا ً من حرب
اليمن ،فالمنطقة تدخل حقبة جديدة.
ـ تراهن السعودية اآلن على تخفيض الخسائر ،فما يمكن تمريره من جماعتها في
سورية ضمن العملية السياسية سيكون مكسباً.
ـ تراهن السعودية على رفع سقوف التفاوض لكنها ذاهبة لتفاوض.
ـ الضلع الثاني في المربع الذي تشكله «إسرائيل» ينفرد بذاته لمواجهة استحقاقات
يعلم انّ أحدا ً لن يحمل وزرها عنه من خطر تعافي سورية وقوة حزب الله إلى االنتفاضة
في فلسطين وصوال ً إلى الزمن الروسي اإليراني في الشرق األوسط.
ـ الضلع الثالث الذي يمثله تنظيم «القاعدة» في الحلف يستع ّد للنزوح عبر قتال
تراجعي يديره بتشكيليه «النصرة» و«داعش» ،لكن بال أمل االنتصار فيتوزع الرحيل
بين ليبيا وسيناء.
ـ يتخبّط أردوغ��ان قلقا ً مع تش ّتت حلفائه وبقائه وحيدا ً وقد ت��و ّرط في نزاعات
متعددة الجبهات من روسيا إيران والعراق وسورية.
ـ ليس ألردوغان إال التراجع المنظم ببدء الحوار مع روسيا واإلعتذار عن إسقاط
الطائرة...

التعليق السياسي

إلى أين يتجه العالم في الصراع على النفوذ والتوسع والثروات؟
هل االت��ج��اه إل��ى توسيع األح�ل�اف ،أو إنشاء أح�لاف جديدة هي
المقدّمات لحرب كونية؟
هل يلعب الكساد الصناعي في المراحل المقبلة وزي��ادة البطالة
والفقر دورا ً في إشعالها؟
ما الغاية الحقيقية من زيادة نشر القواعد العسكرية في العالم ،وما
هي مخاطرها؟
يلفت انتباه المراقبين والمحللين منذ أكثر من عقدين اتجاه الواليات
وض��م دول
المتحدة األميركية نحو توسيع حلف شمال األطلسي
ّ
ودوي�لات كانت من ضمن جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق،
إضافة إلى دفع بعض ال��دول الدائرة في الفلك األميركي إلى إقامة
تحالفات ألغراض آنية لكنها ال تخرج عن السياق العام لسياسة الحلف
األطلسي من حيث الوظائف واألهداف؟
الواضح أنّ القوى العسكرية الكبرى ابتعدت منذ زمن عن إشعال
الحروب الصغيرة وخوضها منفردة ،وقد تابع العالم أكثر من حرب
صغيرة شاركت فيها مجموعة كبيرة من ال��دول تحت اسم تحالف
مستظلة في بعض األحيان قرارات مجلس األمن الدولي أو متجاوزة لها
ومفسرة مضامينها بما يخدم مصالحها وغاياتها ومن تلك الحروب...
ّ
حرب الخليج األول��ى والثانية ،والحرب على أفغانستان وبعدها
يوغوسالفيا التي ت ّم تقسيمها في ما بعد ،الصومال ،ليبيا ،وفي الوقت
الراهن الحرب على سورية ومثيلتها في اليمن.
الغريب في ما يحصل أنّ ك ّل هذه الحروب قامت وتقوم تحت شعارات
هي في حقيقتها كلمة حق يُراد بها باطل ،فال اإلنسانية نالت حقوقها،
وال الديكتاتوريات الفعلية سقطت ،وال الشعوب المظلومة تح ّررت ،أما
نتائج ك ّل تلك الحروب فقد عادت بالويالت والخراب على الشعوب
المستهدفة ،وجاءت لتحقق مصالح القوى واالحتكارات الكبرى ،وتنفذ
مخططات ت ّم وضعها قبل سنين طويلة في سياق منهاج قد يمت ّد لمائة
عام على األق ّل ،وتقف وراءه قوى كانت شبه مجهولة إلى حين ،إلى أن
ت ّم كشفها وإزاحة الستار عنها من الداخل عبر تسريبات لمجموعات
من أفراد أو فرد بدافع الوجدان والضمير ،وإذا كانت بعض األهداف
والغايات كشفتها وثائق الخارجية األميركية التي يُسمح بنشرها
بعد ربع قرن ،فإنّ الكثير من الوثائق ال تعود إلى أبعد من سنوات ت ّم
نشرها ،ويستم ّر عبر صفحات تحمل اسم «ويكيليكس» وهي ليست
بروباغندا إعالمية ألنها تحمل بين طياتها مصداقية وجدّية دفعت
ب��دول وشخصيات عالمية إلى متابعتها والمجاهرة بمواقف تدين
الممارسات األميركية أو االستخبارات الدولية المتحالفة ،وهي الخادم
األكبر لالحتكارات المتعددة الجنسية أو التنظيم السري للحكومة
العالمية ومن يطلق عليهم المحافظين الجدد ،المستنيرين ،أو اختصارا ً
«حكومة الظل العالمية».
قد ال تشكل الدول الصغيرة التي انفصلت عن االتحاد السوفياتي
السابق ،والتي انض ّمت إلى حلف الناتو كبير خطر على االتحاد الروسي
– الدولة القوية العمالقة في الشرق – لكنها ال شك مبعث قلق ألنها
ستكون نقاط تمركز لقوات حلف الناتو في أيّ صدام محتمل ،وهذا األمر
ال تغفل عنه اإلدارة الروسية ،السياسية منها أو العسكرية ،ونالحظ
أنها تلجأ إلى ردود هادئة ومناسبة وأحيانا حاسمة (القرم مثالً).
تأخذ ال��دول في حسبانها عند التخطيط للحرب أن تكون خارج
أراضيها ،ونعلم أنّ الواليات المتحدة لم تتع ّرض أليّ هجوم بعد «بيرل
هاربور» وقبله في حربها األهلية الداخلية ،من هنا يكون االنتشار
األميركي عبر إقامة القواعد ونشر حامالت الطائرات منطلق أية حرب
تحسسا ً للخسائر
بعيدا ً عن أراضيها ،فالشعب األميركي أكثر الشعوب
ّ
وأقلها احتماالً ،وال يمكن إهمال الخسائر البشرية ،هذا ما جعل اإلدارات
األميركية المتعاقبة تتع ّرض في حروبها قبل أكثر من نصف قرن في
الجنوب – غرب اآلسيوي إلى احتجاجات وتظاهرات مطالبة بوقف
الحرب واالنسحاب رغم االتجاه الرسمي الستمرارها استجابة لضغوط
االحتكارات الصناعية العسكرية والنفطية التي جنت أرباحا ً طائلة من
الحروب.
الحروب المحدودة المقبلة أو ما يحدث منها اليوم بالوكالة ستشكل
الخطر األكبر على الدول التي تتموضع على أراضيها قواعد عسكرية
غريبة ومن نافل القول :إنّ استهداف القواعد األجنبية المنتشرة في
عالمنا المشرقي سيعود بالخراب والدمار على هذه ال��دول وربما
مسحها عن خارطة العالم كما في قطر والبحرين والجزر الكويتية
وبعض الدول المجاورة لروسيا ،ألنّ األولوية ستكون باستهداف هذه
القواعد التي تشكل الخطر األقرب قبل استهداف القواعد المنتشرة في
أوروبا أو األراضي األمريكية ذاتها ...وهذه استراتيجية معروفة للعالم

تركيا ...هل هي على �صفيح �ساخن؟

وال يجهلها إال األعراب والدول المتخلفة في العالم العتقادهم أنها مصدر
األمن وهو اعتقاد خاطئ بالمطلق.
التحالف العربي «المأجور» مع السعودية في حربها على اليمن
هو في جوهره تخطيط أميركي ،ومع أنه ال يتمتع بتغطية أممية إال أنه
يحظى بالدعم الغربي والتغطية تحت شعار «إعادة الشرعية» ،أما
الهدف الحقيقي فهو السيطرة على باب المندب والمضائق التي توقع
خبراء االستراتيجيا الغربية خروجه عن السيطرة بعد الثورة اليمنية
وسقوط عمالء هذا الغرب ،وأكثر ما يشغل هذا الغرب وتحالفه هو
ضمان حرية المالحة للكيان الصهيوني واستمرار تواجده في مضائق
تيران لمراقبة الحركة المالحية اإليرانية – طبعا ً العسكرية منها على
وجه الخصوص واعتراض شحنات األسلحة المتجهة إلى المنطقة ،ما
لم يفهمه العامة أنّ حقوق اإلنسان والديمقراطية والشرعية ال تدخل
في حسابات الغرب الفعلية إنما هي نفاق سياسي للتغطية ،فكيف
يقفون هناك مع الشرعية ،ويستهدفون شرعية حقيقية في مكان آخر،
يعيشون ديمقراطيتهم ويدعمون الديكتاتوريات! التحالف العربي مع
السعودية يتح ّول اليوم كما أعلن ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي
إلى تحالف إسالمي – مذهبي مأجور (بتمويل سعودي) لتحقيق ما لم
يستطع تحقيقه حلف الغرب ألسباب موضوعية يفتقر إليها وحتى ال
يتهم بأنه يمارس غزوا ً دينيا ً «نذبحهم بسكينهم»!
التحالف المشرقي بمواجهة الناتو لم يتبلور تماما ً ولم يتح ّول
إلى تحالف عسكري كامل حيث لم يتع ّد التنسيق عبر غرف عمليات
محدودة المها ّم ،إال أنّ التطورات قد تدفع به سريعا ً إلى مستوى
متقدّم ،وقد تنض ّم إليه دول عديدة من تجمع بريكس ،خاصة الصين،
وهي تغطي رقعة واسعة من الكرة األرضية ،وهذا ما تخشاه اإلدارة
األميركية التي تحاول جاهدة إقناع الروس بأنها جادّة في محاربة
اإلرهاب ،ولكن ليس بعيدا ً عن «داعش» ،وتقدّم مب ّررات لتوسعها في
محيط الدولة الروسية وهي مب ّررات ال تلقى القبول الروسي الذي يدرك
أبعاد اللعبة الغربية واستهدافها مصير الدولة الروسية وموقعها
العالمي عبر تطويقها واستنزاف قدراتها في حروب محلية صغيرة أو
محدودة ،بينما تحافظ على قواتها وقوات الحلفاء وقدراتهم العسكرية
في أوجها ،كما تحافظ على اقتصادها وقدراتها المالية عبر السيطرة
على رأس المال وثروات الشعوب واستنزافها في هذه الحروب ،وقريبا ً
تغرق الدولة السعودية األكثر ثراء في عالمنا بالديون بعد استنزاف
صناديقها ومدخراتها ،ويمكن القول إنّ المختصين بهذا الشأن يتوقعون
ومنذ سنوات ما ستؤول اليه.
ال يقتصر وجود القواعد العسكرية للدول خارج أراضيها على الناحية
العسكرية فقط بل تشكل أمرا ً واقعا ً يسمح لها بالتغيير الديمغرافي بما
يخدم مصالحها ،فالوجود الفرنسي البريطاني كانتداب على المنطقة
المشرقية (الهالل الخصيب) أورثها التقسيم وإقامة كيانات (شبه
دول) ليس لها منه إال التسمية ،كما سمح باقتطاع أجزاء غالية من
أراضيها ،فلسطين إلقامة كيان يهودي – عنصري استيطاني ،ومثله في
الشمال اللواء السليب ،وإمارات هنا وهناك لم تخرج من دائرة النفوذ
وهي مهيأة لالستخدام في ك ّل األحوال والحروب ،منها انطلق العدوان
على أفغانستان ،وبعده العراق ،واليوم سورية واليمن ،وما الوجود
التركي في الشمال العراقي بذريعة تدريب قوات لمحاربة «داعش» إال
التعبير الصحيح والمثال الذي قد يتك ّرر لما حصل في الشمال السوري
– االسكندرون ،هذا الوجود لم يكن ليحصل دون الدعم والتخطيط
الغربي ،ويعلم الجميع أنّ لتركيا أطماعا ً تاريخية في الموصل ،وهي
تنتهز الفرصة المناسبة لتحقيق هذه األطماع إنْ أمكنها ذلك ...لكن
الحكومة العراقية واعية ومدركة وال ب ّد تجد الوسائل الكفيلة للحفاظ
على الموصل وك ّل األرض العراقية وإخراج هذا الوجود العدواني.
وتوسع أو انفرط ،وما يقوم حالياً ،وما
األحالف القديمة ،ما بقي منها
ّ
سيقوم في المستقبل ،إنْ هي إال اصطفاف العالم وقسمته إلى طرفين
متناحرين يقودهما الصراع على النفوذ والسيطرة على الثروات والمواد
األولية واألسواق إلى السقوط في حمأة حرب كونية ،والبقية الباقية
ّ
يصطف يكون حطب المحرقة ،وسيكون لكثير من العوامل
م ّمن ال
المنتظر حصولها ،االنفجار السكاني ،والبطالة ،ونقص الغذاء ،وضعف
القدرة على االستهالك في طرف ،وبالتالي حصول الركود الصناعي
والكساد في الطرف اآلخر ،لك ّل هذه دورها الرئيس في اشتعال الحريق
ونشوب الحرب ،عندها ال تنفع حكمة العقالء ويضيع صوتهم تحت
ضجيج القاذفات وانفجار الصواريخ ،وستكون النهاية...
على أمل أن أكون مخطئا ً ال مصيباً ،وفي ك ّل األحوال يبقى العالم
الثالث هو الخاسر األكبر ألنّ على أرضه تدور ك ّل الحروب ،هذه سورية
والعراق ...نصف مدنها ومنشآتها خراب ،وهذه السعودية وتحالفها
تد ّمر البشر والحجر في اليمن ...وقد تحصد ما جنته يداها عاجالً أم
آجال.

} شهناز صبحي فاكوش
ويزجها أردوغان بحماقته في العراق ،ثم يبحث عن من يحفظ له ماء
تتهور تركيا
ّ
وجهه ،مصرا ً على كذبة كبرى بأنّ قواته غير غازية وأنها ضمن معاهدة سابقة ،ويظهر
بحماقته استغرابه من الموقف العراقي في الرفض والشكوى لمجلس األمن.
دخلت قواته بشكل سري ،بغير اعتماد الطرق البرية المعروفة ،كما السحر يظهر ما
يعادل لوا ًء مدرعاً .وتسرب اإلدارة األميركية أنها على علم بالتوغل التركي ،الزاحف إلى
نينوى ،وبيان واستنكار عراقي وتهديد بضرورة االنسحاب .وال مجيب!
لع ّل هذا الزحف نحو العراق جزء من عملية السرقة التي ظهر بعضها عند سرقة النفط
السوري عن طريق «داعش» ،وهذا ما أنكره أردوغان واعدا ً باالستقالة إن وجد مستند
ص َّمت أذنا أردوغان ،وألهى العالم بقواته الغازية للعراق.
ولما ظهرت المستنداتُ ،
ديبلوماسيي قنصليتها في الموصل من أيدي «داعش»،
تركيا التي أطلقت سراح
ّ
بصفقة غامضة مقابل تسهيل دخول شحنات األسلحة والتموين إلى مناطق تواجده في
العراق ،وكذا انتقال مسلحيه وتحركهم عبر حدودها ،يؤكد أنّ «داعش» جزء منها.
إنّ الوظيفة التركية لدى المشغل األميركي ،باستنادها إلى فكر اإلخوان المسلمين على
أنها النموذج المعتدل لإلسالم ،جعل العقل األردوغاني يستطير للحلم العثماني ،إلعادة
رسم خارطة للمنطقة ،أساسها العراق ،لتكون نواة تطورات جيوسياسية.
الطيش التركي بالدخول إلى العراق ،جعل تركيا تغلي على صفيح ساخن ،ما جعل
إيران تؤكد أنه تورط في غير محله ،ألنه يتعارض مع أمن المنطقة ،ما يؤدي إلى تعزيز
الفوضى واالضطراب ،وهي بذلك تثبت أنها اليد الخفية الداعمة لإلرهاب.
إنّ غطرسة أردوغان ،رغم كشف أوراقه في سرقة النفط السوري وإسقاطه للطائرة
الروسية ،أودت به إلى التصريح بأنه حذر الجانب اإليراني من تحالفه مع الروسي ،ما
جعل واليتي يعلق بأنّ على ك ّل شخص أن يعرف حجمه حين يتحدث.
استنفاد األميركيين لدور أردوغان و«النصرة» و«داعش» ،بدأ يظهر في المشهد العام،
من خالل التصريحات والمواقف األميركية المتناقضة ،وكأنّ الدفع بتوريط النظام
العراقي بدخول الكويت ،هو نفسه زجّ التركي لدخول العراق ،ليكتب الخطوط األولى
نحو إعالن نهاية دوره في المنطقة بعد التو ُّرم السرطاني الذي وصل إليه.
ما ادّع��اه التركي بتحرير الموصل من «داع��ش» ،يبدو صفقة بينهما يختفي فيها
«داعش» عن الساحة ،كما اختفى قبالً من سنجار وغيرها ،ما يعتبره أردوغان عقابا ً
يوجهه ألكراد سورية ،باالتفاق مع مشعلي أزمة كردستان العراق ،ألنهم أساسا ً يرفضون
االنفصال عن الدولة األم سورية.
القيادة التركية بعد أزمتها الداخلية ،وما يحدث في ديار بكر وماردين ،من قمع
واستخدام السالح الحي ض ّد المعارضة ،ودخولها العراق من دون تنسيق مع أي
طرف ومن دون حرج من المجتمع الدولي ،بحجة ضرب «داعش» ،يجعلها تكتوي بنار
المنطقة.
إنّ ظهور التنسيق الواضح بين الحكومة التركية وحكام دولة االحتالل الصهيوني في
فلسطين ،بدأ يكشف الكثير من مواقف الزيف الممنهح ،ما بين مرمرة ودافوس ،ما يجعل
الصفيح يزداد سخونة تحت النظام األردوغاني اإلخواني.
تركيا أتاتورك العلمانية ،التي ال تتسم بأي صبغة دينية ،تحاول اليوم بفضل أردوغان
اإلخواني ،تظهير ذاتها بأنها النموذح األفضل لإلسالم المعتدل ،وأنها المحظية األميركية
في المنطقة ،يؤيدها كثير من السياسيين األميركيين.
النفاق السياسي األوروب��ي ،وموجة التهجير إلى أوروبا من تركيا ،ومحاولة تركيا
إظهار تزاوج بين العقل الطوراني والعلماني ،جعلها حصان طروادة األميركي ال ُم َّ
سخر
إللحاق أوروبا إلى األبد بأميركا.
ليس صحيحا ً أنّ أردوغان ال يدير صفقة مع األكراد ،فهو يعمل جاهدا ً على أن يكون
«البفر ستيت « الكردي ،فاصالً بدل «داع��ش» بينه وبين دول الجوار ،خشية تمرد
«داعش» عليه كما تم ّرد على مؤسسيه ،األميركي الذي أفلت من يده زمام أمور كثيرة.
دول الحلف األطلسي وأدواتها في المنطقة وأهمها تركيا و«إسرائيل» ،والحليف المسفر
عن وجهه حديثا ً البرزاني ،لديهم الكثير من القواسم العدائية واالستعمارية والمصالح
في المنطقة ،لكن موازينها قلبت بعد التعاون الروسي مع سورية ،ولقرون قادمة.
السرقات التركية المستمرة ليست وليدة ظروفها ،بل هي ممنهجة ومخططة ومع ّد لها
سلفاً ،وغطرسة النظام التركي وتماديه في التصريحات واألفعال الحمقاء ،ظنا ً منه أنها
تحقق الحلم الطوراني ألردوغان ُتفضح وتتكسر على الصخرة السورية ـ الروسية.
الصفعة األكثر قسوة على وجه أردوغان تل ّقاها بإلغاء بوتين استقباله ،ولعلها اإلنذار
األخير في بدء الع ّد التنازلي لحياته السياسية ،الحافلة بنصائح ادّعى أنه يسديها لمن
هم أكثر قوة وحكمة منه ،ما جعل واليتي يطلب منه أن يتحدث بحجمه يثلج الصدور.
إنّ منظمة الدول اإلسالمية ،التي ال تستنكر الجرائم والمجازر التي ُتمارس على الساحة
السورية ،وتنظر إليها بعين واحدة ،هي عمليا ً تتبع لتركيا ،والمسلك السياسي لما يدعى
ّ
وغض الطرف عن ك ّل ما
بالجامعة العربية ،المشاركة في الجرم بتبني التزوير اإلعالمي،
يحدث ،كالهما شريك في سفك الدم السوري.
النظام التركي يدخل اليوم في صراع مع النظام الوهّ ابي السعودي ،على قيادة األمة
اإلسالمية ،صراع ليست أميركا بريئة من إذك��اء جذوته وتأجيجه ،علّه السبيل إلى
الخالص من الطرفين اللذين أصبحا عبئا ً عليها.
هل يزداد الصفيح سخونة لدرجة اشتعال الثوب التركي من شدة سخونته ،لينتقل
إلى السعودي ،بفضل الوقود األميركي للخالص من كليهما معا ً أو تباعاً .عندما سيُفتح
الصندوق األسود سنرى العجائب .أميركا ما زالت تبدع أفعاال ً للخالص من عمالئها،
والسؤال لهم :أين المفر؟

ال�شيزوفرينيا ال�سيا�سية في نتائج م�ؤتمر الريا�ض
} سومر صالح
محاولة التفاف سياسي على نتائج الميدان
ال��ع��س��ك��ري ال��س��وري ع��ن��وان ص��ري��ح لمباحثات
ونتائج المعارضات السورية في عاصمة الوهّ ابية
سياسي على بياني (فيينا
السعودية ،بل هو انقالب
ّ
 1و )2ومحاولة للعودة إلى أسس (جنيف )1للح ّل،
األم��ر ال��ذي يعني ضمنا ً اعترافا ً سعوديا ً بسقوط
المراهنة على ال��ح�� ّل العسكري إلس��ق��اط ال��دول��ة
السورية ،وفي الوقت ذاته يمثل هذا المؤتمر محاولة
سعودية إلقصاء وتهميش دور تركيا في مجريات
الحدث السوري .فعدم دعوة المكون الكردي بشقيه
السياسي والعسكري ،واإلشارة إلى تبني الالمركزية
في الحكم المستقبلي في سورية ،في إش��ارة إلى
قبول مبدأ اإلدارات الذاتية الكردية ،يُرغمان القيادة
التركية على تب ّني خ��ي��ارات المملكة السعودية
ف��ي ال��ح�� ّل والتصعيد حسب األج��ن��دة السعودية
الخالصة ،تحت وط��أة تطور األح���داث بين أنقرة
وموسكو ،وخشية أنقرة من تصعيد روسي محتمل.
فتحت سقف بيان (فيينا )1بتاريخ 2015/10/30
و إعالن (فيينا  )2بتاريخ  2015/11/14وبتكليف
من المجموعة الدولية ( ) ISSGعقد في الرياض
مؤتمر للمعارضات السورية بهدف الخروج بوفد
��وح��د ف��ي المفاوضات ال ُمزمع عقدها
تفاوضي م َّ
مبدئيا ً (جنيف )3م��ع مطلع ال��ع��ام  ،2016بين
الحكومة السورية وهذا الوفد المعارض ،حيث أتاح
إع�لان فيينا ( 2تحديد المواقف التفاوضية وذلك
لتسهيل ب��دء العملية السياسية) بشكل مسبق،
وهذا ما جرى شكليا ً في مؤتمر الرياض ،وعلى مدى
��ح التعبير ،توافق
يومين من المفاوضات ،إن ص ّ
المؤتمرون على مسودة بيان ختامي تحت اسم
«البيان الختامي الجتماع قوى الثورة والمعارضة
السورية» ،مع العلم وكما أشارت مصادر للمعارضة
ِّ
وبغض
ذات��ه��ا ،ب��أنّ مسودة البيان أُع���دَّت سلفاً،
النظر عن هذه النقطة التي ال نملك إمكانية نفيها أو
تثبيتها ،أتى البيان مضطربا ً في شكله ومضمونه،
فركاكة الصياغة وتلعثم األفكار واألخطاء النحوية
واإلم�لائ��ي��ة وت��داخ��ل الجمل ف��ي بعض المطارح،
يوحي بحجم المساومات التي حدثت والتي عكست
أجندات الحاضرين وداعميهم اإلقليميين .والالفت
قبل الدخول في مناقشة تفاصيل البيان أنّ خالفا ً
عقائديا ً سلفيا ً إخوانيا ً قد ظهر إل��ى العلن ألول
م��رة منذ ان��دالع األح��داث في العام  ،2011تجلى
بانسحاب حركة «أح��رار الشام» اإلرهابية والتي
أعلنت انتماءها السلفي عالنية ،ورفضت منطق
الدولة العلمانية وأك��دت صراحة الهوية السلفية
للدولة .أما «اإلخ��وان المسلمون» ،وبخباثة منطق
اإلسالم السياسي لديهم ،فقد التفوا على تلك النقطة
بقبولهم مبدأ الدولة المدنية وليس العلمانية ،على
غرار النموذج التركي ،ويجب التنبه جيدا ً إلى تلك
النقطة في أي مفاوضات مقبلة تخوضها القوى
الوطنية السورية.
نص البيان وقراءته نورد بعض
وبالعودة إلى ّ
المالحظات التي نعتبرها مهمة:
نص البيان أنّ المواقف التفاوضية
أوالً :يتضح من ّ

المعلنة تمثل خروجا ً عن المبادئ التوجيهية الصادرة
عن مؤتمر (فيينا  )1في ثالث نقاط على األقل وهي
الهوية العلمانية للدولة السورية حيث ت ّم استبدالها
بمصلح غامض وهو الدولة المدنية ،والنقطة الثانية
وهي وقف إطالق النار ،فمؤتمر الرياض حدّد ُمسبقا ً
التزام ما يسمى المعارضة بوقف إطالق النار (حال
تأسيس مؤسسات الحكم االن��ت��ق��ال��ي) ،م��ن دون
تحديد معنى تلك المؤسسات وماهيتها ،فاألصل
في بيان (فيينا 1و )2هو بقاء (مؤسسات الدولة
قائمة) وترتيبات وقف إطالق النار هي (بالتوازي
مع انطالق العملية السياسية) ،وليست مرتبطة
بتأسيس كيانات أو مؤسسات انتقالية .ففي األمر
بدعة ومماطلة ،ولع ّل التفسير الدقيق لهذا المطلب
هو عجز القوى المجتمعة على فرض وقف إلطالق
النار على األرض السورية فتركت الباب مفتوحا ً
أمام تسويات أكبر تسمح بوقف إطالق النار حال
إنجاز التسويات الدولية الكبرى .هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى تج ّنب المجتمعون في الرياض استفزاز
الميليشيات المقاتلة على األرض خشية إعالن تلك
الميليشيات رفضها نتائج المؤتمر وبالتالي سحب
القيمة التمثيلية للمجتمعين في الرياض وسقوط
قيمتهم التفاوضية التي يدّعونها .أما النقطة الثالثة
فهي أنّ المجتمعين لم يتبنوا في أي ركن من أركان
البيان التزامهم بقتال «داعش» والمنظمات اإلرهابية
ب��ل (ع��ب��روا ع��ن رف��ض��ه��م ل�ل�إره���اب) ف��ق��ط ،وه��ذا
أيضا ً خ��روج عن بياني (فيينا 1وإع�لان فيينا )2
اللذين طالبا بضرورة هزيمة «داعش» والمنظمات
اإلرهابية ،حتى أنّ البيان خال تماما ً من اإلشارة إلى
«داعش» و«النصرة» باعتبارهما تنظيمين إرهابيين
وهو خروج فاضح عن القرارات الدولية (-2170

 )2199-2178وهنا يتضح حجم التالحم العضوي
بين المكونات العسكرية الحاضرة في ذلك االجتماع
وهذين الفصيلين اإلرهابيين.
ثانياً :ورد في ديباجة الوثيقة الختامية عبارة
مه ّمة (ش��ارك في االجتماع رج��ال ونساء يمثلون
الفصائل المسلحة) ،واألم���ر هنا يمثل استباقا ً
سعوديا ً لنتائج المفاوضات الدولية لتصنيف
الجماعات المقاتلة في سورية بين إرهابية وما
ُّ
تدخل سافر في مه ّمة
سيعتبرونها معتدلة وه��ذا
األردن وإحراج لها وقطع للطريق بينها وبين موسكو
بعد أن بدا أنّ تقاربا ً مهما ً يلوح في األف��ق ،حيث
أوكلت إل��ى األردن مه ّمة التصنيف بالتشاور مع
المجموعة الدولية وبالتالي هو خروج صريح عن
نص إعالن فيينا ( 2أنّ
إعالن (فيينا  .)2فقد ذكر ّ
المملكة األردنية الهاشمية وافقت على المساعدة
في تطوير فهم مشترك بين ممثلي أجهزة المخابرات
والجيش لتحديد «اإلرهابيين» بحيث يتم االنتهاء
من هذه المه ّمة في بداية العملية السياسية تحت
رعاية األم��م المتحدة) ،وبذلك تحاول السعودية
جمع الورقتين السياسية والعسكرية في يد واحدة
لتحقيق أجندات المملكة في مواجهة محور طهران ـ
موسكو.
ثالثاً :أظهر البيان حالة التباس تعكس عدم
النضوج السياسي لجميع المجتمعين لعدم إدراكهم
قواعد التفاوض الدولي وأصوله ومستجدات التطور
الجيوبوليتيكي الدولي الخطير والذي أنتج أطر فيينا
للح ّل السوري ،حيث طالب البيان (برحيل الرئيس
بشار األسد) مع بداية المرحلة االنتقالية( ،وأبدى
المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع
ممثلين عن النظام) ،وهذا األمر رغم تناقضه وعدم

ج��دواه واستفزازه غالبية الشعب السوري ،يع ّد
نسفا ً مسبقا ً لنتائج اجتماع (جنيف  ) 3ألنه خروج
صريح عن اإلطار الحاكم لعقد مؤتمر جنيف  3أو ما
شابهه ،الذي اكتفى بتحديد األطر الزمنية للمرحلة
االنتقالية مفسحا ً المجال لمزيد من المشاورات
الدولية حول معالم تلك المرحلة والتي على ما يبدو
تحدِّدها وقائع ميدانية على مجمل ساحات الصراع
الدولي.
راب��ع��اً :أظ��ه��رت المعارضة المجتمعة ضعف
وم��ح��دودي��ة رؤي��ت��ه��ا السياسية واف��ت��ق��اره��ا إلى
مقومات العمل الوطني في زمن األزمات ،فقد طلبت
ال��م��ع��ارض��ات ف��ي ال��ري��اض م��ن ال��دول��ة ك�� ّل شيء
تستطيع طلبه وفي مقابل ذلك لم تقدم تعهدا ً بفعل
أي ش��يء إلي��ق��اف األزم���ة س��واء محاربة اإلره��اب
أو إط�لاق المخطوفين واألس���رى ل��دى الجماعات
المسلحة أو إيقاف قصف المدن بـ«الهاون» والقذائف
الصاروخية وغيرها الكثير من األمور التي ترتكبها
الجماعات المسلحة ،األم��ر ال��ذي سيستفز شرائح
المجتمع السوري برمته.
خامساً :تع َّمدت الرياض المساواة بين الوجود
العسكري الروسي في سورية ووج��ود المقاتلين
األج��ان��ب أي��ض��اً ،عبر نعتهم باإلرهابيين ضمناً،
وأنّ الح ّل النهائي يقضي (بطردهم) من سورية،
وبالتالي تقصدت الرياض إبقاء مستويات التوتر
عالية م��ع موسكو سياسيا ً ورب��م��ا عسكرياً ،في
محاولة لتخفيف الضغط ع��ن حليفتها ال��ل��دودة
تركيا بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية إلظهار
أنّ الوجود الروسي قي المنطقة هو معاد لدولها،
ولعلني ال البالغ إذا قلت أنّ ر ّد فعل القيادة الروسية
على هذا التصنيف السعودي لن يكون أق ّل حدة من
رد فعلها على حادثة اإلسقاط ذاتها ألنّ الحالتين
هما في المبدأ فعل عدواني ومحاولة لتوجيه صفعة
سياسية.
بالنتيجة عكس البيان الختامي لمؤتمر الرياض
سقفا ً سياسيا ً وعسكريا ً عاليا ً ال ُمراد منه إجهاض
أطر فيينا للح ّل وما يستتبعه من مؤتمرات تجمع
الحكومة الشرعية مع وفد المعارضات السورية،
فالسعودية باتت ت��درك استحالة سقوط الدولة
السورية وأنّ الواقع الجيوبوليتيكي في الشرق
األوس��ط قد تغير ،وبالتالي تحاول المملكة إبقاء
مستويات التوتر عالية في الشرق األوسط انطالقا ً
من األزم��ة السورية ،ريثما يتبلور موقف أميركي
جديد م��ع الرئيس الجديد المرتقب مطلع العام
 ،2017ولكن فات حكام الخليج أنّ سباقا ً دوليا ً
على مراكز القوة في ترتيب النسق الدولي قد انطلق
بتاريخ  ،2015/9/30ومن األرض السورية ،وأنّ
حادثة إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية في األجواء
السورية وفتح القواعد العسكرية األطلسية في
المتوسط بذريعة محاربة «داعش» لتطويق روسيا،
ع ّقد من األزمة السورية وزاد من التصلب الروسي
وجعل من حراك السعودية ،جملة وتفصيالً ،حدثا ً
ثانويا ً بل مشاغبة في لعبة بدأت تزداد خطورتها
بين المحور األوراسي والمحور األطلسي الذي ق َّرر
مواكبة الدخول الروسي إلى الشرق األوسط سياسيا ً
وعسكرياً.

