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رعاة «الدواع�ش» يتحالفون مجدد ًا :تركيا و«�إ�سرائيل»!!

تداعيات تحرير الرمادي
على �سورية
} حميدي العبدالله
أح�ك�م��ت ال �ق��وات ال�ع��راق�ي��ة سيطرتها ع�ل��ى م��دي�ن��ة الرمادي
عاصمة محافظة األن �ب��ار .الخطوات التالية التي ستعقب هذه
العملية ت�ن��درج ف��ي إط��ار أكثر م��ن اح�ت�م��ال ،ق��د يتوجه الجيش
العراقي ليقوم بتطهير كامل محافظة األنبار ،حيث ال تزال الكثير
من المدن والبلدات واقعة تحت سيطرة «داعش» ،وال سيما تلك
المدن والبلدات الواقعة قرب الحدود السورية ،مثل مدينة القائم،
إضاف ًة إلى مدينة الفلوجة ثاني أكبر مدن محافظة األنبار .أو قد
يتجه الجيش العراقي شماالً لتطهير محافظة نينوى وعاصمتها
ال�م��وص��ل ال �ت��ي ك��ان��ت وال ت ��زال ع��اص�م��ة اف�ت��راض�ي��ة لـ«الدولة
اإلس�لام�ي��ة» بزعامة ال�ب�غ��دادي ،حيث ألقى ف��ي أح��د مساجدها
خطاب إع�لان دولته المزعومة ،وق��د يبادر «داع��ش» نفسه إلى
تحشيد المزيد م��ن ال�ق��وات يت ّم استقدامها م��ن جبهات أخرى
الستعادة مدينة الرمادي ،وهذا تكتيك معتمد من قبل التنظيم.
أي احتمال سوف تسلكه التطورات الميدانية في
لكن بمعزل عن ّ
األيام واألسابيع المقبلة في العراق ،يمكن االستنتاج أنّ العراق
لم يعد الساحة الخلفية والعمق ال��ذي يوفر ل�ـ«داع��ش» القدرات
الكبيرة لمواجهة الجيش السوري وحلفائه على جبهات حلب
ودير الزور وحمص ،إضاف ًة إلى الجبهات المفتوحة في الحسكة
وفي محافظة الرقة من قبل وحدات الحماية الكردية التي حققت
تقدّما ً ملحوظا ً في ك ّل هذه الجبهات.
خسارة «داعش» لمصادر التمويل ،سواء من خالل استهداف
الطيران ال��روس��ي لقوافل نقل النفط من س��وري��ة ،أو استعادة
بعض المدن العراقية ،وحرمانه من مداخيل متن ّوعة كان يحصل
عليها ،ومقتل عدد كبير من مقاتليه في جبهات القتال مع القوات
العراقية ،وخسارة الكثير من المعدات ،ك ّل ذلك من شأنه أن يح ّد
من ق��درات «داع��ش» في سورية ،إذ إنّ ما كان يحصل عليه من
العراق سواء من أموال أو من معدّات كان بعضها يوظف في حربه
ض ّد الجيش السوري وحلفائه ،وبديهي أنّ تناقص هذه القدرات،
سوف ينعكس بتراجع أدائه العسكري في ك ّل المجاالت ،ومن
يصب في مصلحة الجيش السوري وحلفائه ،لما
شأن ذلك أن
ّ
يترتب على ذلك من نتائج معنوية وسياسية ،إضاف ًة إلى تراجع
القدرات التمويلية والقدرات التسليحية.
ربما يظ ّن بعض قادة «داعش» أنّ الهروب إلى بعض المناطق
السورية ،يشكل حماية له تمهيدا ً لش ّن هجوم مضا ّد الحقا ً في
العراق الستعادة مواقع خسرها ،لكن ينتظره اآلن في سورية
تحالفان متفقان على أولوية محاربته هما التحالف السوري –
الروسي – اإليراني مدعوما ً من المقاومة اللبنانية ،والتحالف
ال��ذي ت�ق��وده ال��والي��ات المتحدة المتعاون م��ع وح��دات الحماية
الكردية ،وهذا يعني أنّ الظروف التي وفرت وساعدت على تمدّد
«داع��ش» ،س��واء في سورية أو العراق في فترة سابقة ،لم تعد
موجودة اآلن.

تحالفات �أردوغان
والعودة �إلى الدفاتر العتيقة...
} سعدالله الخليل
بالعمرة اختتم سلطان القرن الحادي والعشرين زيارته إلى مملكة
آل سعود الوهابية عقب لقائه الملك سلمان الذي أولم على شرف ضيفه
العزيز م��أدب��ة غ��داء قبل أن يأمر خ��ادم الحرمين بفتح أب��واب الكعبة
المشرفة لشريكه االستراتيجي القديم الجديد رجب طيب أردوغان.
من الصعب التك ّهن بما يدور في خلد أردوغ��ان وهو يطوف بلباس
اإلحرام حول الكعبة ،ربما يستغفر الله عما اقترفت يداه خالل الفترة
الماضية في سورية ،من ت��و ّرطٍ بدماء األبرياء على امتداد الجغرافية
السورية ،أو يكفر عن ذنوبه بحق ضحايا سفينة «مافي مرمرة» ضمن
أسطول الحرية ال��ذي زار قطاع غ��زة متضامنا ً مع الشعب المحاصر
ليستثمر أردوغ ��ان دم��اء شهدائه على المنابر السياسية على مدى
س�ن��وات قبل أن ي��رس��و ال �ب��ازار ال�م��ال��ي ف��ي ب��ورص��ة ت��ل أب�ي��ب ماليين
ال ��دوالرات وتطبيع سياسي يضمن ألردوغ ��ان مكان ال��راع��ي لحركة
حماس بما يم ّهد لزيارة القطاع بحماية «إسرائيلية» كأول رئيس تركي
يدخل القطاع من البوابة الصهيونية بعد أن أغلقت مصر بوابتها بوجهه،
على أن ترتضي الحركة اإلخوانية بضعة ماليين وفك حصار وهمي
من المعابر البرية كح ّل وسطي ترتضي إقفال المنافذ البحرية إلى األبد
من بوابة القبول بما هو متاح وهو ما كشفته صحيفة «زمان» التركية
بلقائها كاريل فالنسي الخبيرة في صحيفة «شالوم» والناطقة بلسان
اليهود األت��راك ،والتي أكدت أنّ أجواء تل أبيب خالل زيارتها األخيرة
تميل نحو تقوية موقف تركيا بزيارته إلى قطاع غزة.
تفاصيل زي��ارة أردوغ��ان إل��ى المملكة السعودية تضع العمرة في
سياق آخ��ر ،فبعد اإلع�لان عن تأسيس مجلس للتعاون االستراتيجي
الموحدة حيال ملفات المنطقة ،بما فيها
بين المملكة وتركيا ،والمواقف
ّ
الملف السوري ف��إنّ أج��واء أردوغ��ان تسير نحو المزيد من التصعيد
على الساحة السورية ولتعلن عن صراحة تحالف المهزومين على
ال�س��اح��ة ال�س��وري��ة بعد م��ا تتلقاه التنظيمات المرتبطة بالبلدين من
ضربات في أرياف دمشق ودرعا والالذقية ،وما مقتل زهران علوش
وفرار المسلحين من الشيخ مسكين وتخليهم عن معاقلهم في الجبال
المحاذية للحدود التركية إال شواهد على خيبات أم��ل دفعت بأنقرة
والرياض إلى إعالن ما أعلنوه ،بالتنسيق مع «إسرائيل» ،لمواجهة ما
تحققه دمشق من إنجازات ،ولقطع الطريق على حزب الله بالر ّد على
جريمة استهداف الشهيد سمير القنطار بعد أن باتت دوائ��ر القرار
العربي والغربي والعبري على قناعة تامة بأنّ «الر ّد ٍ
آت ال محالة».
تحالفات معاد تدويرها تستدعي حركات أردوغانية قديمة جديدة
أيضاً ،فكما تاجر على مدى سنوات بالقضية الفلسطينية لكسب شعبية
داخلية وتأييد عربي وعالمي ،يرفع اليوم جرعة المتاجرة بالدين ،فلم
يعد ينفع التستر وراء قضايا الحجاب والتعليم الديني ،فكانت العمرة
حاضرة وبمباركة وهابية سعودية ،ففي أوقات الضيق يعود المفلس
إلى دفاتره القديمة ،هكذا تقول الرواية ودفاتر أردوغ��ان حاضرة من
«اإلسالم» إلى «مرمرة»!
«توب نيوز»

�سلمان و�أردوغان والمقاومة
ـ يجتمع السعودي والتركي باعتبارهما قادة المحور الذي خاض الحرب ض ّد
سورية ،بينما الحرب تشهد ك ّل يوم هزيمة جديدة تصيب أصحابها فهو لقاء
الخاسرين.
ّ
الملف النووي اإليراني طريق
ـ مالمح الخسائر بدأت قبل عام مع سلوك
التفاهم.
ـ تك ّرست الخسارة بفشل أردوغان في تحقيق حلم المنطقة اآلمنة ،وفشل
السعودية في حرب اليمن.
ـ ت ّوجت الخسارة بالدخول الروسي النوعي على خط الحرب في سورية
وتغيير مسارها.
ـ ينتهي العام وسلمان وأردوغان بال أمل بتغيير وجهة عقارب الساعة بعدما
جرى تكريس الخسارة في تثبيت المقاربة الروسية للح ّل السياسي في سورية
كعنوان للمقاربة الدولية ،وصدر القرار  2254على هذا األساس منهيا ً نزاعا ً
عمره من عمر الحرب على سورية حول مكانة الرئاسة السورية كشأن سيادي
سوري.
ـ حاولت السعودية وتركيا قرصنة الح ّل السياسي بتبييض جماعاتهما
المسلحة ودمجهما بالمعارضة والوصاية على تشكيل الوفد المعارض ،فكانت
العملية النوعية للجيش السوري بشطب قادة هذه الجماعات.
ـ كمطلع العام الماضي ره��ان تركيا والسعودية «إسرائيلي» ،وكالعام
الماضي المقاومة هي المستهدف.
ـ رسمت المقاومة سقف الجميع في المنطقة وستعيد رسمه لعام جديد.

التعليق السياسي

} د  .رفعت سيد أحمد
بعد انقطاع (شكلي) في العالقات بين تركيا و«إسرائيل» ،عادت المياه إلى
مجاريها؛ حيث توصل الحليفان إلى اتفاق سري (في سويسرا) يت ّم بمقتضاه
دفع تعويضات «إسرائيلية» لضحايا السفينة (مرمرة) ،مقابل عودة السفراء
وبدء مباحثات إلعادة تصدير الغاز «اإلسرائيلي» إلى تركيا ،مع االتفاق مجددا ً
على طرد بعض قيادات حماس من أنقرة ،ومنهم القيادي الحمساوي صالح
العاروري الذي تربطه صالت وثيقة بكتائب عزالدين القسام الجناح المسلح
لحماس ،قبل أن يت ّم تحريره من األسر الصهيوني.
{ البعض م ّمن ال يقرأ التاريخ جيداً ،يتص ّور أنّ هذه العالقات بين الجانبين،
خاصة في عهد أردوغان ،كانت (طارئة) أو (متوترة) ،ولكن الواقع والتاريخ
يقول إنّ تلك العالقات كانت قديمة ولم يكن التوتر سوى على سطح األحداث
وأنهما (أنقرة وتل أبيب) تشتركان سويا ً في وظيفة واحدة تجاه المنطقة العربية
وهي تفكيك المنطقة ،ورعاية وتمويل دواعشها (أيّ تنظيمات التطرف والغل ّو
الديني) ،والتخديم على المشروع األطلسي – األميركي في المنطقة ،والذي يأتي
ضرب المقاومة العربية وحماية أمن «إسرائيل» وسرقة النفط العربي على قمة
أولوياته ودعونا نفصل قليالً:
***
أوالً :العالقات اإلسرائيلية – التركية أق��دم وأعقد من أن يدّعي أردوغ��ان
(كذباً) أنه قد قطعها ،فهذه العالقات تمت ّد إلى العام  1949حين كانت تركيا
هي أول دولة في العالم تعترف بـ«إسرائيل» ،وكان ذلك في  28آذار/م��ارس
ّ
صف األعداء ،فلقد انض ّمت
 .1949والتاريخ يقول لنا إنها كانت تاريخيا ً في
إلى حلف بغداد المعادي لمصر عبد الناصر عام  ،1955وأيّدت العدوان الثالثي
على مصر عام  ،1956والتدخل األميركي في لبنان ،ونشر ق ّوتها على الحدود
العراقية للتدخل في إسقاط ثورة  14تموز/يوليو  ،1958إضافة إلى تلويحها
المستم ّر بقطع المياه عنه؛ أو تخفيض حصة سورية والعراق من المياه وإنشاء
السدود والخزانات إللحاق الضرر بالزراعة في العراق وسورية ،وانتهاكها
المستم ّر لحرمة األراضي العراقية منذ عام  1991ولح ّد اآلن بحجة مطاردة
عناصر حزب العمال الكردستاني التركي ( )P.K.Kمستغلة األوضاع القلقة
في شمالي العراق ،وتتعاون بقوة مع أميركا والكيان الصهيوني في مجال
التصنيع العسكري للصواريخ وشبكات الليزر التكتيكية المضادّة للصواريخ
والتي تحمل اسم (نويتلوس) ،وهي شبكة ت ّم نشرها في أواخر عام 1997؛
وثمة اتفاقات عديدة بين تركيا والكيان الصهيوني على إنتاج صاروخ «بوياي
ـ جو – أرض» والذي تنتجه تركيا لصالح الكيان الصهيوني ،وتآمرها الواضح
على وحدة األراضي السورية تحت مس ّمى وهمي اسمه دعم «الثورة السورية»،
فضالً عن محاوالتها المستمرة الحتواء حركة حماس وتحويلها إلى حركة
«إخوانية» سياسية تستخدم لضرب مصر بعد  30حزيران/يونيو ،وسورية
بعد انتصاراتها على دواعش الداخل وبعد التدخل الروسي الحاسم هناك ،ولع ّل
زيارة خالد مشعل ولقاءه أردوغان األسبوع الماضي يؤشر إلى ذلك وله دالالت
خطيرة! خاصة أنّ مشعل محسوب على التنظيم الدولي لإلخوان أكثر من كونه
محسوبا ً على حركات المقاومة الفلسطينية في الداخل!
***
ثانياً :حتى يفهم من ال يريد أن يعرف حقيقة النظام التركي ،وعالقات دولته
الممتدة بإسرائيل ،ال ب ّد من العودة إلى التاريخ الذي يحدثنا أنه في  ،1958وقع
داڤيد بن غوريون وعدنان مندريس اتفاقية تعاون ض ّد التطرف ونفوذ االتحاد
السوڤياتي في الشرق األوسط .وفي  1986عيّنت الحكومة التركية سفيرا ً كقائم
باألعمال في تل أبيب .وفي  1991تبادلت الحكومتان السفراء وفي شباط/
فبراير وآب/أغسطس  ،1996و ّقعت حكومتا تركيا و«إسرائيل» اتفاقيات تعاون
عسكري .وقد وقع رئيس األركان التركي چڤيق بير على تشكيل مجموعة أبحاث
استراتيجية مشتركة ،ومناورات مشتركة ،منها (تدريب عروس البحر) ،وهي
تدريبات بحرية بدأت في كانون الثاني/يناير  ،1998ثم تدريبات مع القوات
الجوية ،كما يوجد عدة آالف من المستشارين العسكريين اإلسرائيليين في
القوات المسلحة التركية .وتشتري تركيا من «إسرائيل» العديد من األسلحة
وكذلك تقوم «إسرائيل» بتحديث دبابات وطائرات تركية.
{ منذ  1كانون الثاني/يناير  ،2000أصبحت اتفاقية التجارة الحرة
«اإلسرائيلية» ـ التركية سارية المفعول.
{ ومن قبل فقد شهد العام  1994أول زيارة لرئيسة الوزراء التركية تانسو
تشيلر إلى «إسرائيل» ألول مرة وبعدها ،ظهرت االتفاقيات العسكرية السرية
إلى النور في  1996بتوقيع االتفاقية األمنية العسكرية التي اعتبرت مخالفة
للقانون التركي ،ألنها و ّقعت من دون موافقة لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان
التركي ،ومع ذلك استم ّرت حتى يومنا هذا ( )2015رغم االنقطاع الشكلي في

العالقات الدبلوماسية.
وتض ّمنت اإلتفاقية إقامة مناورات مشتركة برية ـ بحرية ـ جوية ،وتبادل
الخبرة في تدريب الطيارين المقاتلين وتبادل االستخبارات األمنية والعسكرية
بخصوص المشاكل الحساسة مثل الموقف اإليراني والعراقي والسوري ،إضافة
إلى تعاون وثيق في صيانة وإحالل وتجديد سالح الجو ومنظومة الدفاع الجوي
التركي بقيمة تتجاوز ملياري دوالر.
 - 3وحتى  2015ال تزال عقود التسلح تمثل صلب التعاون العسكري بين
أنقرة و«إسرائيل» بل تضاعفت عما كانت عليه عام  2006وتح ّولت إلي شراكة
استراتيجية منحت شركات األسلحة «اإلسرائيلية» عقودا ً معلنة وسرية لتطوير
الدبابات  M60وتحديث المقاتالت إف -16وإف -5وبيع طائرات بدون
طيار.
 - 4ومن إجمالي الحركة التجارية بين البلدين كانت عقود األسلحة تمثل
بين  65%و  ،72%وبينما وصل التعاون العسكري في العام الحالي  2015بين
تركيا و«إسرائيل» إلي  2.5مليار دوالر فإنّ االتفاقيات الموقعة والتي لم تلغ
حتى اآلن ترفع الرقم إلى  4.5مليار دوالر وهو حجم الصفقات والتعاون بين
البلدين في .2015
 - 5التعاون االستراتيجي في العالقات االقتصادية تفيد معطيات وزارة
التجارة والصناعة «اإلسرائيلية» بأنّ تركيا تحت ّل المرتبة السادسة في قائمة
الصادرات «اإلسرائيلية» لدول العالم .الناطق بلسان الوزارة يشير إلى أنّ حجم
التبادل التجاري بين تركيا و«إسرائيل» شهد تطورا ً هائالً ونبّه إلى أنه ارتفع من
 300مليون دوالر في  1997إلى  3.1مليارات دوالر عام  2010وفيه بلغ حجم
الصادرات اإلسرائيلية ألنقرة مليارا ً وربع المليار دوالر .واليوم ( )2015يقترب
الرقم من  5مليارات دوالر.
 – 6وبالعودة إل��ى االتفاقية األمنية العسكرية سنة  1996بين تركيا
و«إسرائيل» نجد أنّ من أبرز بنودها والتي تنفذ اليوم ( )2015في ظ ّل حكومة
أردوغان صديق «اإلخوان المسلمين» وراعي اإلرهاب فى سورية ومم ّوله في
ليبيا:
أ -خطة لتجديد  45طائرة  f - 4بقيمة  600مليون دوالر ،تجهيز وتحديث
 56طائرة  ،f - 5صناعة  600دبابة  ،m – 60خطة إلنتاج  800دبابة
إسرائيلية «ميركافه» ،وخطة مشتركة إلنتاج طائرات استطالع بدون طيار،
وخطة مشتركة إلنتاج صواريخ أرض جو «بوبي» بقيمة نصف مليار دوالر
بمدى  150كم.
ب  -تبادل الخبرة في تدريب الطيارين المقاتلين.
ج  -إقامة مناورات مشتركة برية – بحرية  -جوية.

وقف حروب ...لكن ال ت�سويات نهائية بعد!
*

} صبحي غندور

ٌ
محاوالت جادّة لوقف الحروب واألزمات المشتعلة في
هناك اآلن
المنطقة ،والتي تشمل ساحاتها كالً من سورية والعراق واليمن وليبيا،
ّ
ٌ
وتدخ ٌل عسكري
صراعات محلية
وهي البلدان التي امتزجت فيها
إقليمي ودولي سافر ،مع مواجهاتٍ عسكرية مفتوحة ض ّد اإلرهاب
الذي يقوده اآلن تنظيم «داعش» وإفرازات «القاعدة».
ولعّ ل هذا المزيج المر ّكب ،من عناصر الصراعات المحلية واإلقليمية
التوصل
والدولية المجتمعة في هذه األزمات ،ما يجعل من الصعب
ّ
إلى حلول وتسويات نهائية لها ،لكن مخاطر استمرار وتصعيد هذه
األزم��ات أصبح هو الدافع اآلن للبحث عن اتفاقياتٍ موق ّتة تنهي
الحروب ،ال جذور الصراعات.
فهناك ارت��ف��اعٌ دول��ي مشت َرك لمنسوب المخاوف من تفاعالتٍ
م ّما يحدث تحديدا ً على األرض السورية ،إنْ كان لجهة زي��ادة دور
الجماعات الدينية المتط ّرفة ،والمحسوبة اسميا ً على «جماعات داعش
والقاعدة» ،أو أيضا ً لمحاذير امتداد الصراعات المسلّحة إلى مواجهات
إقليمية ودولية ،كما هي األزمة اآلن بين روسيا وتركيا ،العضو في
حلف «الناتو».
إنّ سورية هي قضي ٌة حاضرة اآلن في ك ّل األزمات الدولية ،وسيكون
مصير الحرب المشتعلة فيها ،أو التسوية المنشودة لها ،هو الذي
سيحدّد مصير األزم��ات األخ��رى .كذلك ،فإنّ استمرار الحرب يعني
حرب
استمرار التأ ّزم الغربي مع موسكو وطهران ،ويعني مخاطر
ٍ
إقليمية تشترك فيها «إسرائيل» ،إضاف ًة إلى التو ّرط التركي الكبير
الحاصل في األزمة السورية ،م ّما قد يؤدّي إلى تو ّرط «الناتو» عسكرياً،
وهو أم ٌر ال ترغب به اآلن الواليات المتحدة وحلفاؤها األوروبيون.
أيضاً ،فإنّ مخاوف إدارة أوباما من زيادة نفوذ جماعات التط ّرف
المسلّحة في سورية ومخاطر انتشارها إلى أميركا ودول الغرب ،ال
يمكن إزالتها من دون تسوية سياسية للحرب الدائرة في سورية وعلى
سورية .فكلّما زاد التصعيد العسكري كلّما زاد نفوذ هذه الجماعات
وتأثيراتها على مستقبل األح��داث في عموم المنطقة .وال خيار اآلن
أمام إدارة أوباما إلاّ البحث عن تسوي ٍة سياسية ودعم الجهود الدولية
الجارية اآلن لتسهيل هذه التسوية لدى األطراف السورية المعنيّة
ّ
التدخل العسكري المباشر ،وال هي
باألزمة ،إذ ليست واشنطن بوارد
تثق بمصير السالح الذي يمكن أن تقدّمه لبعض قوى المعارضة
السورية.
ٌ
مراهنات دولية وإقليمية كثيرة على الحرب في سورية وصلت ح ّتى
طريق مسدود ،كما هو أيضا ً الخيار بالح ّل العسكري عند ك ّل
اآلن إلى
ٍ
طرف .وستكون العقبة الكبرى أمام أيّ صيغة تسوية سياسية جادّة
لألزمة السورية هي في جماعات التط ّرف المسلّحة على المستوى
الداخلي ،و«إسرائيل» ومن لديها من عمالء أو حلفاء على المستويين
اإلقليمي والدولي .فال مصلحة لهذين الطرفين في إنهاء الصراع الدموي
في سورية ،أو في التفاهمات الدولية ،وما قد تفرزه هذه التفاهمات من
نتائج سلبية على ك ٍّل منهما.
ما يحصل في سورية هو أشبه بتقاطع طرق لمشاريع عديدة
في المنطقة ،بحيث نرى تكامالً بين بعضها وتناقضا ً بين بعضها
المحصلة هي «مشاريع» لها خصوصياتها اإلقليمية
اآلخر ،لكن في
ّ
أو الدولية ،وال أجد أنّ أياًّ منها يراهن على تصعيد نيران الحرب في
سورية باستثناء «المشروع اإلسرائيلي» ،الذي وجد مصلح ًة كبيرة
في تداعيات األزمة السورية وانعكاساتها التقسيمية العربية ،على
توصل واشنطن
مستوى الحكومات والشعوب .فـ»إسرائيل» ال يوافقها ّ
اتفاق كام ٍل
وأوروبا ،من جهة ،وموسكو وطهران من جه ٍة أخرى ،إلى
ٍ
بشأن األوضاع في سورية ،ألنّ ذلك يوقف النزيف الدموي في الجسم
السوري ،والعربي عموماً ،وأل ّنه يعني أيضا ً تفاهماتٍ أميركية/غربية
مع روسيا وإيران تتجاوز المسألة السورية ،م ّما قد يدفع أيضا ً إلى
إعادة فتح الملف الفلسطيني ومسؤولية «إسرائيل» تجاهه.
إنّ المراهنات «اإلسرائيلية» في األزم��ة السورية هي على مزي ٍد
التوصل إلى أيِّ ح ٍّل في
من التفاعالت السلبية أمنيا ً وسياسيا ً وعدم
ّ
القريب العاجل .فمن مصلحة «إسرائيل» بقاء هذا الكابوس الجاثم

فوق المشرق العربي والمهدّد لوحدة األوط��ان والشعوب .كذلك،
تراهن حكومة نتنياهو على صراعاتٍ عربية  -إيرانية لتكون مدخالً
لصراعاتٍ عُ نفية مذهبية محلّية في المنطقة لتغيير خرائطها وإلقامة
دويالتٍ طائفية وإثنية ،ولتعزيز حاجة أميركا والغرب لـ«إسرائيل»
بحكم ما سينتج عن الحروب اإلقليمية« ،الدينية» و«اإلثنية» ،من
تفاعالت ألم ٍد طويل تثبّت مقولة« :إسرائيل دولة يهودية»!.
لقد تحدّث الرئيس األميركي باراك أوباما ،في سنة حكمه األولى
في البيت األبيض في العام  ،2009عن الحاجة إلى وقف السياسة
االنفرادية األميركية والتخلّي عن أسلوب الحروب االستباقية ،وهما
األمران اللذان سارت عليهما إدارة جورج بوش االبن وأوصال الواليات
المتحدة والعالم إلى أزماتٍ سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة.
والبديل عن ه��ذه السياسة هو اإلق��رار األميركي بعصر التعدّدية
القطبية ،وبالسعي إلى تفاهمات مع القوى الكبرى األخرى في العالم
من أجل صياغة تسويات لما هو قائ ٌم من أزماتٍ دولية تهدّد ،في حال
عدم تدارك تداعياتها ،مصير العالم كلّه.
ولم تجد إدارة أوباما أيَّ مصلح ٍة في تصعيد التو ّتر مع إيران أو في
تب ّني مقولة الحكومة «اإلسرائيلية» منذ العام  2009بشأن استخدام
الضربات العسكرية على مواقع إيرانية لتصنيع الطاقة النووية،
بل نظرت إدارة أوباما إلى هذا العمل العسكري الذي كان مطلوبا ً
حرب أخرى
«إسرائيلياً» كخط ٍر أكبر على أميركا ومصالحها من أيّة
ٍ
خاضتها في المنطقة.
لذلك حصلت التفاهمات األميركية/الروسية على كيفيّة التعامل
اتفاق دولي مع طهران
التوصل إلى
مع الملف النووي اإليراني ،وجرى
ّ
ٍ
بشأن مل ّفها النووي ،دون أن يعني ذلك حدوث «يالطا» جديدة اآلن،
أو تفاهماتٍ على توزيع الحصص الجغرافية في العالم ،كما حصل
بين موسكو وواشنطن عقب الحرب العالمية الثانية .فالتفاهمات هي
اآلن على مبدأ تحقيق تسويات سياسية ،وعلى منع استمرار االنحدار
السلبي لألزمات المشتعلة في «الشرق األوسط» ،وعلى توفير أوسع
جبهة دولية ممكنة لمواجهة خطر التط ّرف واإلره��اب المهدّد حاليا ً
للجميع.
فخيار التسويات السياسية ،وليس المزيد من التصعيد العسكري،
هو المرغوب حاليا ً من قبل األقطاب الدوليين ،ح ّتى لو كانت هناك عقبات
أو «معارضات» لهذه التسويات على مستوياتٍ محلية وإقليمية .لكن
هذه التسويات الدولية الممكنة ألزم��اتٍ في المنطقة ومحيطها هي
ٌ
مراهنات عربية جديدة على «الخارج» لح ّل أزماتٍ مشكلتها األساس
فأي ح ٍّل يرجوه العرب لصالحهم
هي ضعف «الداخل» وتشرذمهُّ .
إذا سارت التفاهمات الدولية واإلقليمية تبعا ً لمصالح هذه األطراف،
ٍ
معني بصراعات المنطقة
طرف
اإلقليمية والدولية ،غير العربية؟! فك ّل
ٌّ
سيحاول تحسين وضعه التفاوضي على «األرض» قبل وضع الصيغ
النهائية للتسويات ،بينما العرب منقسمون ومتصارعون! إذ مهما
حدث من تط ّوراتٍ إيجابية محتملة على صعيد التفاهمات الدولية
واإلقليمية ،فإنّ السؤال يبقى :كيف سيكون هناك مستقب ٌل أفضل
للشعوب واألوطان العربية إذا كان العرب مستهلَكين بأمو ٍر ُتف ّرق وال
تجمع!؟
وستبقى األوطان العربية مهدّد ًة بمزي ٍد من الصراعات والتشرذم،
التدخل األجنبي والدور «اإلسرائيلي» فقط ،بل أصالً
ّ
ليس حصيلة
ّ
الهش لمعظم دول هذه األوطان ،ولما فيها من تخلّف فكري
بسبب البناء
في مسائل فهم الدين ومسألة الهويّات المتعدّدة لإلنسان العربي.
المنطقة العربية لم تستفد بعد من دروس مخاطر فصل ح ّرية
المواطن عن ح ّرية الوطن ،ومن انعدام الممارسة الصحيحة لمفهوم
المواطنة .ولم تستفد المنطقة أيضا ً من دروس التجارب الم ّرة في
واأله��م في ك ّل
المراهنة على الخارج لح ِّل مشاكل عربية داخلية.
ُّ
دروس تجارب العرب الماضية ،والتي ما زال تجاهلها قائماً ،هو درس
أسس طائفية أو
مخاطر الحروب األهلية واالنقسامات الشعبية على
ٍ
ّ
للتدخل األجنبي
إثنية ،حيث تكون هذه االنقسامات دعو ًة مفتوحة
ولهدم الكيانات والمجتمعات العربية.

*مدير «مركز الحوار العربي» – واشنطن
Sobhi@alhewar.com

د  -تبادل االستخبارات (المعلومات) األمنية والعسكرية بخصوص المشاكل
الحساسة مثل الموقف اإليراني والعراقي والسوري ،وطبعا ً
التجسس على
ّ
الفلسطينيين واللبنانيين المقاتلين.
هـ  -إقامة حوار استراتيجي بين الدولتين.
و  -التعاون االقتصادي (تجاريا ،صناعيا وعسكريا).
{ خالصة القول هنا إنّ والعالقات التركية  -اإلسرائيلية تتحكم فيها عناوين
ثالثة :مشروع أنابيب السالم ،واتفاق التعاون االستراتيحي ،واتفاق التجارة
ّ
ويتلخص مشروع «أنابيب السالم» في إقامة محطة بمنطقة شالالت
الحرة .هذا
مناوجات التركية لتزويد «إسرائيل» بكمية  50مليون طن سنويا ً من المياه لمدة
 20عاماً.
***
ثالثاً :تقوم ك ّل من «إسرائيل» وتركيا بدعم وتدريب وتهريب نفط للجماعات
المسلحة التي تقاتل فى سورية والعراق ،وتستخدم في ذلك القواعد العسكرية
األميركية التي تحت ّل تركيا (تلك الدولة التي يزعم أردوغان صباح مساء أنها
دولة حرة مستقلة ويردّد خلفه أنصاره من تيارات اإلسالم السياسي المتأمرك
تفحص وتأ ّمل).
نفس المقوالت كالببغاوات دون ّ
إنّ أبرز هذه القواعد العسكرية التي تتواجد في تركيا – أردوغ��ان وتم ّول
اإلرهابيين وتد ّربهم بإشراف الموساد «اإلسرائيلي»:
(قاعدة أنجرليك – قاعدة سينوب – قاعدة بيرنكيك – قاعدة كارنما يردن –
قاعدة أزمير الجوية – قاعدة بلياري – قاعدة أنقرة الجوية – قاعدة سيلفلي –
قاعدة االسكندرونة – ويومورتاليك).
هذه القواعد وغيرها ( 23قاعدة عسكرية أميركية وغربية) تمثل األداة األكبر
في التفكيك والتآمر على الدول العربية وفي رعاية الحركات اإلرهابية ،والطريف
في األمر أن تعلن تركيا انضمامها إلى الحلف اإلسالمي الذي أعلنته السعودية
لمقاومة اإلرهاب ،دون أن تستحي ،فكيف (لرعاة اإلرهاب) أن يقاوموه؟! إنّ
مجرد وجود تركيا وقطر داخل هذا الحلف ،كفيل بتفجيره من داخله ،ألنهما أصالً
من ص ّناع ورعاة ومد ّربي اإلرهاب في منطقتنا!
{ على أي حال ...إن التطبيع الجديد للعالقات التركية – اإلسرائيلية ،جاء
في المحصلة األخيرة ليكشف للمخدوعين من نشطائنا وقوانا اإلسالمية ،أنّ
العدو اإلرهابي واحد ،وأنه – في هذه اللحظة التاريخية تحديدا ً  -ذو وجهين...
وجه تقف عليه صورة تل أبيب واآلخر صورة أنقرة – أردوغان ،فال تنخدعوا بعد
ذلك برطانة أردوغان وهجومه على «إسرائيل» توأم دولته في العدوان علينا...
رجاءً!
E – mail : yafafr @ hotmail . com

الح�ساب لم يُغلق فقد �أ�صبح قنطار ًا
} محمد شادي توتونجي
خطاب السيد حسن نصرالله كان على مبدأ «ال أسوأ في الحياة من الموت رعباً» ،وهذا ما
أكدته أولى ردود أفعال وسائل اإلعالم الصهيونية حيث جاء فيها:
«إن إسرائيل أخطأت الحساب عندما تعاملت مع عملية اغتيال القنطار ور ّد حزب الله عليها
بتهاون وخفة ،علينا اليوم أن نتنبّه إلى الحدود القريبة وفي الداخل والخارج».
جاءت هذه القراءة خصوصا ً على نقطتين هامتين في رسالتين للعدو والصديق ،فكانت
رسالته إلى العدو على النحو التالي:
«إنّ الر ّد على اغتيال القنطار آتٍ ال محالة ،فانظروا عند الحدود من الناقورة إلى آخر موقع
إسرائيلي عند الجوالن المحت ّل ،أين هم جنود العدو؟ أليسوا كالجرذان المختبئة في جحورها؟
وأكد أنه يجب على اإلسرائيليين أن يقلقوا في الداخل والخارج ،وأن التهويل علينا لن يجدي
نفعاً ،وهم من أخطأ بالتقدير وليس نحن».
وكان األه ّم هو رسالته لألصدقاء ،وللداخل ال َم ْو ُتور من خصومه الذين يصفون المقاومين
بالمغامرين ،فكان حادا َ وجادا ً وصادقا ً حيث قال:
«مهما تكون التبعات والتهديدات التي ال نخافها ،نحن ال نستطيع وال يمكن أن نتسامح مع
سفك دماء مجاهدينا وإخواننا في أي مكان من هذا العالم».
وهنا بقراءة شخصية يمكن القول إنّ ر ّد حزب الله على عميلة اغتيال الشهيد القائد سمير
القنطار سيكون على مستويين:
األول سيكون معجالً وهو ر ّد تثبيت التوازن وإرسال رسالة للعدو ،أن ال يظنّ أنّ انشغالنا
بالحرب في سورية سوف يمنعنا من الر ّد على عميلة اغتيال أيّ فرد منا ويمنعنا من حماية أهلنا
وبيئتنا أينما كانوا متواجدين ،وفي أية ساحة قتال في المعركة التي نخوضها على مستوى
اإلقليم ،وهنا مكمن القوة بأنّ ردّنا سيكون وأنت تعلم وتتأهّ ب ومحتاط لها ولكنها ستت ّم ،وهذه
قمة القوة والتحدي التي يتميّز بها السيد والتي يعلم الصهاينة أنّ السيد أصدق من الصدق...
وكذلك يعلمون أنه ال يقول شيئا ً ال يفعله ،وبالتالي أسقط السيد جبهة األمن الداخلي للكيان
الصهيوني للمرة المئة ،وجعلهم في حالة رعب يميت من الترقب وهو ما يحقق القاعدة «ال أسوأ
في الحياة من الموت رعباً».
أما على المستوى االستراتيجي فإنّ الر ّد على رمزية اغتيال الشهيد القائد سمير القنطار ال
يعلمه إال السيد نصرالله بكيفيته وتوقيته وحجمه ونوعيته ومرة آخرى ،سيعيش الصهاينة
الموت رعبا ً وسيهبون على قياداتهم المجنونة المته ّورة المغامرة التي وضعتهم في تلك الحالة
من الرعب.
وأشار السيد إلى السبب الرئيسي الذي دفع بالكيان إلى الجنون والته ّور واغتيال الشهيد
القائد سمير القنطار ،حيث كان لسمير وإخوة سمير الدور األبرز في مساعدة ونقل التجربة إلى
المقاومة السورية الفتية التي تعلق عليها اآلمال ويخشاها العدو.
وتابع السيد نصرالله أنّ «اإلسرائيلي» كان يريد القضاء على أيّ مشروع للمقاومة الشعبية
السورية في الجوالن ،ولذلك كان يالحق ك ّل األفراد الذين ينتمون إلى هذه المقاومة ،ومج ّرد
االنتماء كان يع ّرض الشخص إلى االعتقال أو القتل ،موضحا ً أنّ سمير هو من كان يريد أن يكون
في الخطوط األمامية وحصلت تطورات سورية وفتح األفق من أجل أن تكون هناك مقاومة
شعبية سورية ،وهو قد وجد أنه يستطيع أن يساعد ويقدّم شيئا ً مميّزا ً هناك ،وطلب السماح له
االلتحاق باإلخوة المقاومين في سورية».
وأوضح السيد نصرالله في خطابه أنّ «الصهاينة يتعاطون مع الجوالن بهذه الحساسية،
ألنهم ال يريدون أن يفتح عليهم باب من هذا النوع ليس فقط بسبب الخوف من تحرير الجوالن
بل لمجرد إعادة الجوالن إلى الخارطة السياسية».
وفي وعي السيد ونظرته العميقة والثاقبة واالستراتيجية ،كان ال ب ّد له من التط ّرق إلى الوعي
الجمعي والحرب الناعمة التي كانت وال تزال تخاض على أبناء مجتمعاتنا وشبابنا حيث قال:
«إنّ البعض اعتبر أنّ اإلسرائيلي أخطأ التقدير ،لكن في جميع األحوال هو يتص ّرف على قاعدة
حساس جداً ،وال يمكن التسامح فيه» ،مشيرا ً إلى «أن اإلسرائيلي كان يريد أن يئد
أنّ هذا الملف
ٌ
المقاومة السورية ومشروع المقاومة الجديد في مهده ،فاإلسرائيلي يريد أن يوصلنا إلى انقطاع
األمل ،وأنّ الكيان الصهيوني أبدي وقوي ويمتلك رؤوسا ً نووية ويمتلك أقوى جيش في المنطقة،
وأقوى سالح ج ّو في المنطقة ،وتقف خلفه الواليات المتحدة التي ترفض حتى أن يُدان على
جرائمه وإرهابه ،وهو يعمل على وعينا وعقلنا وإرادتنا وعزيمتنا ،وهذه هي الحرب الثقافية
والفكرية ،ألنّ من يفقد األمل يخسر ك ّل شيء ،وفي أيّ جبهة تريد أن تلحق الضرر بالعدو يكفي أن
تصيب إرادة القتال في هذا الجيش وتنهي أمل االنتصار لينهار أمامك».
وهنا نقول للواهمين أو المندفعين مما ظن أو خيُل له م ّمن تنطح منذ يومين بعد حادثة تصفية
اإلرهابي المجرم التكفيري زهران علوش غالم آل سعود ،للقول إنها كانت ردا ً على عملية اغتيال
الشهيد القائد سمير القنطار ،نقول لهم ان ال زهران علوش وال ألف من أمثاله وال حتى رأس أبو
بكر البغدادي تعادل عندنا قطرة من دم شهدائنا ونقول بالفم المآلن أن «حسابنا مع الكيان
الصهيوني لم يغلق فقد أصبح قنطارا ً وأكثر».

