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هل يرتفع الحب من جديد على �أ�سوار الوطن...؟

تدخل بري
تركي ـ �سعودي في �سورية

} د .سلوى خليل األمين*

} حميدي العبدالله
لم يستبعد وزير خارجية تركيا ،في أحدث تصريح له ،أن يكون
هناك تدخل بري مشترك سعودي – تركي .ومن غير المستبعد أن
ّ
تغض الواليات المتحدة النظر عن مثل هذا التو ّرط ،رغم إدراكها
لتبعاته والمخاطر التي قد تنجم عنه وتطال حلفاء أساسيين لها
في المنطقة ،كون تركيا والسعودية هما أه ّم ركيزتين تعتمد عليهما
الواليات المتحدة للحفاظ على مصالحها ونفوذها في المنطقة.
وقد ّ
تغض واشنطن النظر عن تو ّرط سعودي – تركي انطالقا ً من
حسابات مفادها إذا نجحت أنقرة والرياض في خلق واقع ميداني
جديد في سورية ،وتحديدا ً في محافظة حلب ،فإنّ ذلك يعود بالنفع
على الواليات المتحدة ،مثلما يعود بالنفع على السعودية وتركيا،
وإذا فشلتا فإنّ ذلك يجعلهما أكثر انقيادا ً وأسرع رضوخا ً لإلمالءات
األميركية.
لكن ال��س��ؤال المطروح هو إذا ما حصل مثل ه��ذا ال��ت��و ّرط ،فهل
سيكون من السهل الخروج منه؟
ال شك أنّ غزو بري سعودي – تركي ال تجيزه األمم المتحدة،
سيواجه من قبل روسيا وإي��ران وسورية وحزب الله ،إضافة إلى
أكراد سورية ،ومن شأن ذلك أن يفضي إلى نتائج غير محسوبة،
وال��وض��ع ف��ي س��وري��ة يختلف عنه ف��ي اليمن ،ألن��ه ف��ي اليمن كان
التو ّرط السعودي يواجه الجيش اليمني وحركة أنصار الله ،في
حين أنّ ال��ت��و ّرط السعودي – التركي ف��ي س��وري��ة س��وف يواجه
الجيش السوري واألك���راد ،وروسيا وإي��ران اللتين تشاركان في
الحرب على اإلرهاب بقدرات جوية وبرية.
وإذا ما وجهت الطائرات الروسية ضربات للقوات الغازية ،فهل
تتدخل الواليات المتحدة وحلف الناتو إلى جانب حلفائهما ،وأال
يعني ذلك اندالع حرب عالمية جديدة بك ّل ما في الكلمة من معنى،
وهل من مصلحة الدول الغربية االنزالق إلى مثل هذه الحرب ،التي
تترتب عليها نتائج كارثية على الجميع؟
خيار الحرب العالمية ليس مجرد عملية تهويل ،بل أش��ار إليه
رئيس وزراء روسيا ،وهو يعني ما قاله ،ألنه من غير المنطقي أن
تق ّرر روسيا سحب طائراتها في حال حصول مثل هذا الغزو أو
االنكفاء أمام تركيا والسعودية ،أو االنكفاء أمام دول الناتو في ظ ّل
استعار الخالف بين روسيا والغرب ،كما أنه من غير المستبعد أن
توقف إيران دعمها للجيش السوري ومن نتائج مثل هذه المغامرة
ان��دالع حرب إقليمية طويلة سوف تستم ّر سنوات طويلة ،وتؤثر
على االستقرار في المنطقة ،وقد تكون من تداعياتها تفكيك تركيا
ذات��ه��ا وه��و األم��ر ال��ذي أش��ار إليه ب��وض��وح وزي��ر خارجية تركيا
األسبق «يشار باكيش» الذي قال إنّ «تركيا قد تخاطر بفقدان جزء
من أراضيها إذا ما ق ّررت التدخل العسكري في سورية».

قرار الح�سم في حلب
ـ التصعيد التركي مستم ّر في شمال سورية رغم التردّد في التدخل البري
وعجز السعودية ان تفعل شيئا ً ذي قيمة عسكريا ً ألنّ اإلسناد الجوي ال يقدّم
وال ّ
يؤخر ،خصوصا ً في ظ ّل القرار الروسي الحاسم بإغالق األجواء السورية.
ـ سواء اتخذ التصعيد التركي شكل القصف المدفعي فقط وتأمين الغطاء
الناري للجماعات المسلحة التابعة لتركيا وخصوصا ً «جبهة النصرة»
و«أحرار الشام» ،أو بلغ مرحلة التو ّرط البري ،فالقرار السوري والروسي
واضح وواحد وهو أنّ قرار الحسم بإخراج تركيا من الجغرافيا السورية قد
اتخذ.
ـ ما قاله القادة الروس عن عدم سريان وقف النار في شمال سورية وعن
حتمية مواصلة حرب حلب وبلوغ الحدود التركية يتوافق مع ما قاله الرئيس
السوري بشار األسد بثقة عن مواصلة الحرب في الشمال وبلوغ الحدود
التركية وقطع طرق إمداد المسلحين منها.
ـ المواقف الغربية وعلى رأسها موقف أميركا التي تدعو تركيا إلى وقف
القصف وعدم التو ّرط ،ليست كرم أخالق وال تخليا ً عن الشراكة مع تركيا في
العداء لسورية ،بل بنيتجة إدراك حجم القرار بالحسم والتبعات الناجمة عن
العناد.
ـ تركيا خارج سورية.

للحب وجه المطر الحامل الخير ل�لأرض التي تنبت
الزرع والثمر ،وللحب ديم العطاء التي تتمدّد نعماها على
مراح القلوب القابلة لصفاء الضمائر ونبذ األحقاد.
فالحب حالة الفرح والسكينة التي تؤالف القلوب،
التي أرستها القدرة اإللهية في نفوس البشر كي يحسنوا
استهالك المشاعر اإلنسانية ،التي تشكل العنصر األساس
لك ّل حالة حب ،بما فيها من خير للعامة والخاصة على
ح ّد سواء ،يعبر األمكنة كلها ...واألزمنة كلها ...إضافة
إلى احتضان عالمات الدروب التي يرسمها أولياء السلطة
خطوطا ً مل ّونة ومتع ّرجة تغرف من عيش ال��ن��اس...
ملذاتهم الشخصية ،التي تلتهم الحب النقي ،الذي لو ساد
هذا الكون لكانت المسارات كلها مط ّوقة بعبير الياسمين،
ولكانت نقاط العبور من ضفة إلى ضفة غيّرت معالمها
المغبّشة ...ولكانت شرانق الحب قد امتدّت على مساحات
األوطان كلها ،التي يستأهل ناسها وساعة الحياة المتخمة
بالحب ،الذي رماه البعض من أهل السلطة على أجنداتنا
عيدا ً في  14شباط من كل عام ...مز ّنرا ً بالحزن.
ففي هذا النهار بالذات من العام  2005اغتيل الرئيس
رفيق الحريري ،ك��ان وق��ع ال��ح��ادث م��ر ّوع�ا ً ه� ّز القلوب
تأسفا ً على رج��ل أراد أن يقوم بواجبه تجاه
جميعها ّ
بلده وهو المقتدر ماديا ً والقادر سياسياً ،من خالل خطة
عنوانها :اإلنماء واإلعمار ،وذلك بعد حرب أهلية ضروس،
لكن شاء القدر والمتض ّررون من إيمانه بالمقاومة تغيير
المسار.
لقد سعى الرئيس رفيق الحريري إلى تحقيق أحالمه
من بوابة سورية التي دعمت توليه رئاسة الحكومة
في لبنان ،حينها استبشر اللبنانيون خيرا ً بعد سنوات
عجاف ،أدّت إلى ارتفاع في أسعار صرف الدوالر ،وهبوط
في قيمة الرواتب بسبب هبوط قيمة العملة اللبنانية ،مما
أوقع الناس في العجز المادي الذي سبّب العجز المعيشي،
وبدأت مرحلة اإلنماء واإلعمار باقتراض المال من البنك
الدولي الذي أوقع لبنان في مديونية قاسية أوقعت ك ّل
لبناني في أت��ون هذا الدين ال��ذي ي��زداد يوما ً بعد يوم،
بسبب عجز الدولة ،التي هي لتاريخه لم تحسن إصدار
موازنة قانونية تحدّد الواردات والنفقات ،وتح ّد من حالة
الفلتان والمحسوبية في الصرف من خزينة الدولة.
كثيرا ً ما يخون الحلم صاحبه ،بل يغرقه في متاهات لم
تحسب كما يجب ،حتى لو كانت النوايا صادقة وصافية،
وهذا ما بدا واضحا ً بعد اغتياله في  14شباط ،2005
حين أصيبت العائلة بصدمة انعدام الوزن التي سبّبت
دخول غير المرغوب فيهم قصر قريطم دون أيّ اعتراض
حتى من الخلّص األوفياء الذين أحاطوا بالرئيس الراحل
في حياته ،والذين بدا في ما بعد ،أنهم كحاشية ك ّل سلطان
ال يه ّمهم سوى جيوبهم ،بدليل أنّ السنوات التي تلت
أثبتت مستوى ما أنتجوه من مال وسلطة بسبب قربهم من
الرئيس الراحل وعائلته.
لقد سبّب االغتيال الطوفان الكبير محليا ً وإقليمياً ،وظهر

الفريسيّون الذين تج ّمعوا حول أسرة منكوبة بحدث كان
بعيدا ً عن توقعاتها ،وأسقط في يد من كانوا على و ّد ووداد
معه ،وإنْ اختلفت بينهم اآلراء في بعض األحيان ،التي كان
يت ّم تجاوزها بسرعة ،انطالقا ً من مقولة :اختالف الرأي ال
يفسد في الو ّد قضية.
هنا نعود بالذاكرة إلى الوراء كي نرسم السؤال :ترى
من هو القادر على قياس مساحة الحب والتقدير التي
كانت ترسمها دوائر حزب الله خالل اللقاءات التي كانت
تت ّم بين السيّد حسن نصرالله والرئيس رفيق الحريري
قبل اغتياله ،تلك التي ج��رى خاللها ق��راءة العديد من
المستجدات المحلية اإلقليمية والعربية والدولية ،والتي
بات يدركها الجميع من حولهما ،إلى درجة أنّ الرئيس
الراحل ،أبى على السيّد حسن تسليم سالح المقاومة في
حال ح ّل السالم في المنطقة ،ألنّ هذا السالح ورقة قوية في
يدنا ،كما قال ،وباستطاعتنا استثماره لصالح الوطن...
هذا هو معيار الحب الكبير ال��ذي كان عليه الرئيس
الراحل للبنان الذي أحيا أمس األول ،أيّ في عيد الحب،
والحب للمقاومة وقائدها
ذكرى مرور  11عاما ً على رحيله،
ّ
ً
أنّ
األساليب
السيد حسن نصرالله شخصيا ،بحيث
االستفزازية لم تكن ،في األجندات اليومية ،حالة دائمة،
حتى حين كان يختلف الرئيس الحريري بالرأي مع الكثير
م ّمن عارضوه في ممارساته السياسة أو العمرانية كان
الحب للبنان هو المنتصر من ك ّل األط��راف ،لهذا انتظرنا
كلبنانيين هذا العام ،أن تكون هديتنا في عيد الحب ،خطابا ً
توفيقيا ً يسقط األجندات السابقة والكيديات الدائمة ،من
ترسخ قيامة لبنان من بين أنياب
أجل بدء مسيرة جديدة ّ
أولئك الدساسين ،الذين يصبّون الزيت على ك ّل األمكنة،
التي تص ّورنا أنّ الحب للوطن ولمقاومة العدو الصهيوني

سيم ّر من بين ثقوبها ،كي تستقيم أحوال الوطن والمواطن
على ح ّد سواء.
الحقيقة الواضحة أنّ المتض ّررين في الداخل والخارج
من اغتيال الرئيس رفيق الحريري هم أكثر من أن تحصيهم
عائلة ،أربكت بعد اغتيال قائدها ،فلم تعد ق��ادرة على
الصمود في وجه طواغيت السلطة والمال والمؤامرات،
الذين اعتمدوا لعبة الك ّر وال��ف � ّر ،والمداهنة ،وفبركة
األخبار المسيئة ،وصياغة البيانات المفسدة واالتهامات
الباطلة ،ومنها اتهام سورية التي كان الرئيس الراحل
حريصا ً على العالقة الطيبة معها ،ومع قائدها ،وحديثه
األخير في جريدة «السفير» قبل يوم من اغتياله هو خير
شهادة على صحة مشاعره الوطنية والقومية التي كان
يعرف كيفية إخراجها من دائ��رة الكيديات والبغضاء،
التي كانت تحصل ض� ّد سورية والمقاومة من الراعي
السعودي ،وذلك بأسلوب ديبلوماسي أتقن استعماله
ورسم منهجيته برؤيته الثاقبة التي كانت ترضي الحلفاء
كما المناهضين لتقاربه مع السيد حسن نصرالله قائد
المقاومة التي حصدت النصر على العدو «اإلسرئيلي»
وهجر أهلها في أصقاع األرض
ال��ذي اغتصب فلسطين
ّ
قاطبة ،كما هو حاصل حاليا ً مع السوريين والعراقيين
وقبلهم أيضا ً اللبنانيين ...هذا الفعل القويم بما يحمل من
الثوابت الوطنية التي لم يحد عنها الرئيس الراحل في
نظرته إلى المقاومة وإدراجها في البيانات الوزارية ،التي
لم يستوعبها هؤالء األنصار الذين خانوا األمانة بعده،
وأس���اؤوا إل��ى ذك��راه ،باتهامهم سورية معقل العروبة
باغتياله ،ومن ثم حزب الله ،وعبر سجن الضباط األربعة
لمدة أربع سنوات ظلما ً وافتراء ،ك ّل ذلك من أجل تصدّر
المشهد السياسي الذي أق ّر المحكمة الدولية في ليلة ليالء،

مع ك ّل ما حصل من تجاوزات واضحة للقانون والدستور
اللبناني ،علما ً أن أرملة الراحل السيدة ن��ازك كانت قد
طلبت من السيد حسن نصرالله التص ّرف وأخذ أمر كشف
قتلة الرئيس الحريري على عاتقه ،لعلمها بك ّل ما كان من
و ّد ومحبة وتقدير بين سماحة السيد وزوجها الرئيس
الراحل ،وذلك خالل اجتماع حصل في قصر قريطم خالل
فترة التعازي ما زال محفورا ً في ذاكرة ك ّل لبناني ،وغايته
تبيان الحقيقة التي أجلوها عن مسارها بطرفة عين.
في  14شباط لهذا العام ،وأن��ا أتابع ما يجري على
الساحة اللبنانية من احتفاالت بالذكرى المشؤومة ،تم ّنيت
لو كان بيدي أن أرسم شعار الحب على ك ّل المساحات التي
رسمها رفيق الحريري حلما ً رائعا ً في حياته.
ترى لو كان الرئيس رفيق الحريري ما زال على قيد
الحياة هل ك��ان يقبل أن يدخل منزله من ك��ان مح ّرما ً
عليهم أن يدوسوا عتباته؟ هل كان اتهم سورية والرئيس
بشار األسد بأيّ سوء؟ هل كانت السعودية تع ّرضت لما
تتع ّرض له اآلن من قدح وذم بسبب المسارات العرجاء
التي أوقعها بها حلفاؤها ،والتي كان يعرف الرئيس رفيق
الحريري رسمها بأسلوب توفيقي ذكي ،ال يسيء للمقاومة
وال لسورية وال للسعودية وإنْ تشابكت اآلراء.
في عيد الحب هذا العام ،وبمناسبة الذكرى المشؤومة،
كان التم ّني من معظم اللبنانيين اإلقرار بنية فتح حوار
مفيد وناجع بين الرئيس سعد الحريري والسيد حسن
نصرالله يت ّوج ك ّل اللقاءات التي تت ّم منذ فترة بين الحزب
وتيار المستقبل في مق ّر رئاسة المجلس النيابي في عين
التينة ،خصوصا ً بشأن رئاسة الجمهورية ،يسفر عنه بقاء
الرئيس سعد الحريري قرب أهله وناسه ومحازبيه ،كي ال
يشت ّد عصب الفريسيّين الذين ه ّمهم خربطة المسارات
التي تؤدّي إلى إعالن قيامة لبنان ،حيث بمستطاعه اتخاذ
القرار بعيدا ً عن المحسوبيات والوصايات واالرتهانات،
فكما يقول المثل الشعبي« :ألف عدو برا وال عدو في الدار»،
و«ماذا ينفع اإلنسان أن يرضي العالم كله وال يرضي أهل
بيته».
فعالً لبنان يستحق أن يكون لديه رئيس للجمهورية
قادر على اإلصالح والتغيير ،باالتفاق مع ك ّل القوى الفاعلة
على الساحة اللبنانية وفي طليعتها تيار المستقبل .ألنّ من
كان شعبه معه هو المنتصر في نهاية المطاف ومن يزرع
الحب يحصده ،أما من يزرع العاصفة فيلقى الطوفان.
يبقى الحب هو الباب األوسع الذي يجب الدخول من
عتباته ،كي يبقى لبنان وطن العرب أجمعين ،فهذا الوطن
العربي الصغير قادر لو اتفق أولياء الحزم والعزم فيه على
غرس بوادر الصلح والسالم ،لظفر بما يشتهي من سؤدد
ومجد ،ألنّ لبنان الذي هزم الجيش اإلسرائيلي الذي ال
يُقهر بمقاومته الشجاعة ،حين عجزت جيوش العرب عن
ذلك ،قادر ،إذا ما ارتفع الحب من جديد على أسوار القلوب،
وتشابكت النوايا على التسامح والغفران ،على إعادة األمن
واألمان إلى ربوعه من جديد.

* رئيسة ديوان أهل القلم

فوق ت�ص ّور المجانين لكنه وارد

التعليق السياسي

ليبيا ...مطرقة التدخل الغربي المحتمل
و�سندان الم�ستقبل القاتم المعالم
} هشام الهبيشان
يلقي المشهد الليبي اليوم بك ّل ظالله المؤلمة بواقع جديد على الواقع الدولي
المضطرب ،فيظهر الى هذا المشهد الدولي المضطرب واقع المشهد الليبي بك ّل
تجلياته المؤلمة والمأسوية ،وخصوصا ً في ظ ّل الحديث المتزايد عن احتماالت
التدخل الغربي العسكري في ليبيا ،التي تشهد اراضيها استمرار فصول الصراع
العسكري على األرض تاركا ً خلفه عشرات اآلالف من القتلى ودم��ارا ً واضحا ً
وبطريقة ممنهجة لكافة البنى التحتية بالدولة الليبية.
اليوم وتزامنا ً مع الحديث عن التدخل العسكري الغربي بليبيا ،نسمع عن
مؤتمرات دولية «ال تغني وال تسمن من جوع الليبيين التواقين لالستقرار»،
وهذه المؤتمرات تعقد في مناطق جغرافية خارج الوطن الليبي ،تسعى كما
يقال الى وضع ح ّد لحالة الفوضى التي تعيشها الدولة الليبية ،هذه المؤتمرات
تتسابق بعض القوى الليبية اليوم إلفشالها ،وهذه القوى هي التي تراهن اليوم
على الحسم الميداني على األرض.
ومن هنا يمكن القول إنه بات من الواضح أنّ مسار الحلول السياسية
وتحديدا ً منذ مطلع عام  ،2016قد نعتها مسار الحلول العسكرية على االرض
للقوى المتصارعة على الساحة الليبية ،فقد عشنا منذ مطلع العام الحالي
تحديدا ً على تطورات دراماتيكية «دموية» ،عاشتها الدولة الليبية من شمالها
الى جنوبها ،ومن غربها الى شرقها ،والواضح أنها ستمت ّد على امتداد أيام هذا
العام ،فقد اشتعلت جبهات عدة على امتداد الجغرافيا الليبية ،وفي شكل سريع
ومفاجئ جداً ،في ظ ّل دخول متغيّرات وعوامل جديدة وفرض واقع وإيقاع
جديد للخريطة العسكرية الليبية ،وخصوصا ً بعد تمدّد المجموعات اإلرهابية
(«داعش» وغيرها) في شكل واسع في مناطق شرق وجنوب شرقي ليبيا.
وباالنتقال الى ما يجري بليبيا عسكرياً ،وخصوصا ً ببعض مدن الجنوب
والشرق الليبي النفطية ،فقد فرض الواقع العسكري نفسه وبقوة ،على ك ّل
التجليات المأساوية التي عاشتها الدولة الليبية مؤخراً ،فقد شهدت البالد خالل
األشهر األربعة الماضية ،صراعا ً دمويا ً كبيرا ً محليا ً مدعوما ً بأجندات خارجية،
وقد كانت اطراف هذا الصراع متعدّدة الوالءات فمنها على سبيل المثال ال الحصر،
ميليشيات وكتائب عسكرية متعدّدة وما يُسمى ب«،أنصار الشريعة» و«كتائب
فجر ليبيا» و «مجالس الثورة» و«ميليشيات المدن الليبية» و«داعش» الخ...
تعدد هذه المليشيات المسلحة على االراضي الليبية افرز حالة صراع دائم
في ما بينها وهيأ االرضية المناسبة للتدخل الغربي ،فقد أرتبط هذا الصراع
المحلي بصراع إقليمي -دول��ي ،مما ينذر بالمزيد من الفوضى داخل الدولة
الليبية مستقبالً ،وفي ظ ّل غياب ايّ سلطة فعلية للدولة الليبية على االرض،
ومع ظهور جماعات رديكالية متواجدة بشرق وجنوب شرق ليبيا ،أعلنت
والءها ومبايعتها لتنظيم «داعش» اإلرهابي ،وهذا ما سيزيد التعقيد المستقبلي
للحالة الليبية المضطربة أص�لاً ،وهذا الوضع قد يستم ّر ألشهر مقبلة قبل
الحديث عن جراحة دولية ،خاصه بالواقع الليبي ،وإنشاء حلف دولي لمحاربة
القوى المتطرفة في ليبيا ،وهذا ما بدأت عالمات ظهوره تتضح مؤخراً ،والهدف
هو اقتسام الكعكة الليبية بين القوى الكبرى.
ختاماً ،يمكن القول انّ المشهد الليبي يزداد تعقيدا ً مع مرور األيام ،وخصوصا ً
مع الحديث الغربي المتك ّرر عن احتماالت التدخل العسكري المباشر ،وهذا ما
يؤكد أنّ الدولة الليبية بك ّل أركانها مقبلة على مراحل مستقبلية صعبة من
تاريخها الوجودي ،والواضح أنّ الدولة الليبية ستبقى تدور بفلك فوضوي
طويل عنوانه العريض هو الفوضى والصراع الدائم على االرض الليبية،
والسؤال الذي يستحق أن يطرح هنا ويوجه للشعب العربي الليبي ...من
يتح ّمل مسؤولية ك ّل ما يجري في ليبيا اليوم؟

هل يجرؤ التركي والسعودي على االقتراب من الميدان السوري؟

} محمد شادي توتونجي
عندما أتت األساطيل األميركية لقصف
دم��ش��ق ف��ي ع���ام  ،2013وك���ان حينها
وض��ع الحرب في سورية يميل لصالح
اإلره���اب وحلف ال��ع��دوان على سورية،
وكان الكثير من الجغرافيا السورية خارج
سيطرة الدولة السورية ،لم تجرؤ القيادة
األميركية وقتئ ٍذ على القيام بهذا العدوان
على دمشق ،وت��ذ ّرع��ت بمجلس العموم
البريطاني والكونغرس األميركي الذي لم
يعط الضوء األخضر لذلك ،وق��ام حينها
القطب الروسي بإيجاد مخرج حفظ ماء
الوجه لألميركي وإنزاله من على الشجرة
التي ركبها ولم يعرف كيف ينزل عنها،
عبر ما عرف بـ«االتفاق الكيماوي» الخاص
بنزع األسلحة الكيماوية السورية ،ووقتها
أيقن الجميع انهزام المشروع األميركي في
دمشق والمنطقة وسقوط مشروع «الشرق
األوس����ط ال��ج��دي��د» ،األم���ر ال���ذي ف��رض
على األميركي بعدها تقديم التنازالت
المتدحرجة من توقيع االت��ف��اق النووي
اإليراني صاغراً ،وقبلها إتمام انسحابه
من العراق ،ولكن وبالرغم من هذا االنحدار
القوي في خط القوة األميركي استمرت
ال��ح��رب تصعيدا ً ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق
وخ��س��ر ال��ب��ل��دان الكثير م��ن الجغرافيا
وأراض
والمناطق العسكرية من مطارات
ٍ
وسيطرة على حقول نفطية ،عبر محاولة
األميركي وأذنابه في السعودية وتركيا
ب��دع��م وت��م��وي��ل وت��س��ل��ي��ح وت��س��ه��ي�لات
لوجستية لحرب جديدة بالوكالة بواسطة
ذراع اإلره���اب م��ن ال��ق��اع��دة ومفرداتها،
وفتح الحدود التركية واألردنية لها على
الغارب ،لتدخل األراضي السورية بشكل
أق���وى وأك��ب��ر ،وب��ال��رغ��م م��ن ك�� ّل ه��ذا لم
يستطع األميركي الدخول بجسده مباشرة
في الحرب على سورية إال عبر ما س ّمي
بالعمليات الجوية في سورية والعراق،
زاعمين أنهم يستهدفون اإلرهاب المتحرك
لتنظيم «داع���ش» ال���ذي ب��دأ ي��خ��رج عن
الضوابط المرسومة له.
وفي هذه األثناء كان القرار التاريخي
الحاسم بدخول حزب الله المعركة مساندا ً
الجيش العربي السوري في معركته على
اإلرهاب ،وقلبت الموازين في القص ْير وما
بعدها وتغيّرت الوقائع ،وبعدها أسقطت
المضادات األرض��ي��ة السورية طائرتين
للعثماني ال��ذي طلب خائبا ً م��ن الناتو
التدخل وف��ق البند الخامس من اتفاقية

تنص على تدخل قواته في
الناتو التي
ّ
ح��ال تع ّرض بلد عضو لهجوم من دولة
خارجية ،محاوال ً ج � ّره إل��ى الحرب على
سورية لتحقيق حلمه بإقامة منطقة عازلة
في شمالي سورية تض ّم حلب بها له حسب
وهمه العثماني القديم.
فاكتفى الناتو حينها بطلب الهدوء وعدم
التصعيد على طرفي الحدود ،وكانت هذه
هي الصفعة الثانية للتركي والسعودي
والصهيوني ب��إدراك��ه��م أنّ األميركي قد
تخلى عنهم في المنطقة وأنّ الموازين
تنقلب بعكس أمانيهم ،وتلقوا الضربة
القاضية الثالثة بإنهاء االتفاق النووي
اإلي��ران��ي ال���ذي أع��ل��ن قطبية إي���ران في
المنطقة والعالم.
وف��ي ه��ذه األثناء ك��ان حلف المقاومة
من روسيا وإي��ران وسورية وح��زب الله
يتح ّملون األعباء م��داورة ومناورة وفق
تنسيق وتناغم رائع حيث صمدت طهران
ودمشق وحزب الله في الوقت الذي كانت
تحارب فيه موسكو في القرم وأوكرانيا إلى
أن تجيّر النصر الروسي وتثبّت ،وكانت
إيران وسورية تقوالن :نستطيع الصمود
أكثر حتى تنتهي موسكو من ملفاتها ،وقد
ت ّم النصر القيصري و ُثبّتت روسيا قطبا ً
عالميا ً جديداً ،وجاء بعدها دور إيران التي
قطفت ثمرة صمودها وتحالفها وانتصر
الحلف في معركته الثانية في طهران،
وجاء دور سورية التي دفعت أغلى األثمان
في أعتى حرب كونية منذ الحرب العالمية
الثانية ،فروسيا المنتصرة في أوكرانيا
والقرم ،وإي��ران النووية لم تخلفا العهد،
ف��زادت إي��ران ع��دد خبرائها من الحرس
الثوري وشاركت بخيرة قادتها وقدّمت
منهم ال��ش��ه��داء ف��ي كثير م��ن الساحات
السورية جنوبا ً وشماال ً وغرباً ،وكذلك فاجأ
القيصر الجميع وأتى ببوارجه وصواريخه
الجوية والبحرية وأسلحته المتقدّمة
ووس��ع قاعدته من طرطوس
إلى سورية
ّ
ووس��ع
إل��ى الالذقية في مطار حميميم،
ّ
وصاروخي
حضوره من بحريّ إلى جويّ
ّ
وخبراء وجنود على األرض ودخل بجسده
مباشرة في الحرب السورية ،وأعلن جَ هارا ً
نهارا ً أن ال عودة من سورية إال بالقضاء
على آخر إرهابيا ً فيها ،وأعلن أنّ حربه
في سورية هي دف��اعٌ عن ج��دران موسكو
من اإلره��اب الوهابي العثماني ،وتحدّى
الغرب أجمع بتزويده سورية بكافة أنواع
األسلحة ،وتدحرج انتصار حلف الممانعة
في المنطقة وبشكل موا ٍز انكسارا ً وهزيم ًة

للمشروع الصهيو ـ أميركي برأسه وأذنابه
ف��ي المنطقة ،األم���ر ال���ذي رف��ع مستوى
الشعور بالخطر والهزيمة عند الكيان
الصهيوني وحليفيه السعودي والتركي،
األم��ر ال��ذي رف��ع ط���ردا ً مستوى الجنون
عند تلك الكيانات المنهزمة ،ورفع هرمون
الجنون عندها.
ليس ج��دي��دا ً أب���دا ً م��ا ن��راه م��ن التهور
والحماقة عند اإلخ��وان��ي التركي ال��ذي
كانت له ال��ذراع الطولى في الحرب على
س��وري��ة ،وك��ان صاحب النصيب األكبر
من الضرر وال��دم��ار ال��ذي أص��اب الدولة
ال��س��وري��ة ،وأع��ل��ن م���رارا ً ع��ن نيته إقامة
منطقة عازلة والتدخل في سورية ،وهذا
ما يثير الكثير من الضحك ،وكأنّ التركي
لم يتدخل بتلك الحرب من قبل بمخابراته
في شمال سورية في ريف حلب ،وأسلحته
ودعمه اللوجستي في كسب وريفي إدلب
والالذقية ،واستعراضه الواهم في عملية
استخراج جثة «سليمان ش��اه» وعندها
دخل األراضي السورية بعمق  29كم عبر
أراض سلّمها إلى ذراع��ه اإلرهابي تنظيم
ٍ
«داع��ش» بعد أن أبلغ الحكومة السورية
وقتها بشكل غير مباشر عن نيته الدخول.
ولتفصيل احتمال الدخول التركي في
الحرب بجسده في سورية مباشرة اليوم
فإننا نقول اآلتي :ال يستطيع التركي دخول
األراضي السورية (مع أنه جغرافيا ً ممكن)
بدون الضوء األخضر األميركي ،والتركي
ومن قبله األميركي يعلم اليوم أنه فق َد ك ّل
الحظوظ في ذل��ك بسبب جدية الروسي
ونوعية األسلحة التي استقدمها الروسي
لسورية ،حيث أنّ أميركا لم تعد ق��ادرة
على التدخل برجالها على األرض في
سورية وأنّ تدخلها سيكون فقط كغطاء
جوي للقوات البرية التركية ،األمر الذي
يجعل اصطياد طائراتها مثل الذباب من
خالل منظومات «أس  »400والبانتيسر
التي غطت السماء السورية وما حولها،
كما أنّ عمل أساطيله قد ت ّم تعطيله عبر
منظومات الياخونت البحرية ،األمر الذي
يترك القوات التركية وحيدة على األرض
ف��ي م��رم��ى ال��ق��وات ال��س��وري��ة اإلي��ران��ي��ة
ال��روس��ي��ة وح���زب ال��ل��ه وق���وات الحماية
الكردية وجيش سورية الديمقراطي وباقي
الفصائل من النجباء وغيرهم ممن تط ّوعوا
للدفاع عن سورية.
وق��د يتساءل البعض ل��م��اذا استطاع
التركي ال��دخ��ول إل��ى ال��ع��راق وحسب ما
ذكرناه هو عاج ٌز عن ذلك في سورية؟

فإننا نقول وببساطة وم��ع احترامنا
لك ّل األخ��وة في العراق ،بأنّ السيد حيدر
العبادي ليس الرئيس األس��د ال��ذي صمد
خمس س��ن��وات ف��ي وج��ه ال��ع��ال��م وثبت
بشعبه وجيشه وحلفائه ،وأنّ الرئيس
األسد لم تأتِ به بريطانيا وأميركا لسدّة
الرئاسة في سورية ،وكذلك ف��إنّ روسيا
ليست م��وج��ودة في ال��ع��راق كما هي في
ّ
بقضها وقضيضها.
سورية
وإض��اف��ة إل��ى ال��م��أزق العسكري ال��ذي
وضع التركي نفسه فيه في سورية ،كان
قد سبقه جنون وورطات كبرى في تدمير
العالقات التجارية مع روسيا وسورية
وخسر ميزانا ً من العالقات االقتصادية
والتجارية يقدّر بـ  31مليار دوالر سنوياً،
واأله ّم أنه لعب وبغباء بالمك ّون االجتماعي
ووسع الكره والعداوة مع
التركي حيث كبّر
ّ
األكراد داخل تركيا وخارجها وألحق دمارا ً
كبيرا ً في المدن ذات األغلبية الكردية في
جنوب شرق البالد وافتعل المجازر فيها،
وكذلك بإخوانيته وجنونه وعنجهيته
أث��ار العداء مع الطائفة العلوية نتيجة
لعنصريته وتصريحاته الطائفية العلنية
البغيضة الحمقاء تجاه تلك الطائفة.
وبالتالي فإنّ أردوغان خسر ك ّل محيطه
وع��ل��ى ح���دوده األك��ب��ر ش��م��اال ً م��ع روسيا
وج��ن��وب �ا ً م��ع س��وري��ة وال��ع��راق وأح��دث
تدهورا ً كبيرا ً على الحدود اإليرانية بعد
أن منحت إيران العديد من الفرص لمجنون
اسطنبول لتدارك وضعه ،ولكنه بأحالمه
وأوهامه العثمانية االستعمارية أضاع
تلك الفرص.
وم���ن ه��ن��ا ن���رى أن���ه ع��م��ل��ي�ا ً وواق��ع��ي �ا ً
وعقليا ً فإنّ احتمال تدخل التركي بجيشه
ب��األراض��ي السورية ه��و احتمال خاسر
كلياً ،ولكن الجنون والغباء يترك مساحة
ضعيفة لهذا االحتمال من التدخل ،األمر
الذي سيجعل من تركيا بعدها دولة تحت
مشارط التقسيم ومقصاته بعد أن يهزم
كليا ً ويد ّمر جيشه ،وبعد أن أعلن السيد
ميدفيديف أنّ أيّ تدخل لقوات أجنبية على
سورية دونه حرب عالمية ثالثة.
فإذا كان هذا هو مصير التركي واحتمال
تدخله الفاشل بالرغم م��ن اإلمكانيات
ال��ج��غ��راف��ي��ة واللوجستية ك��ون��ه دول��ة
حدودية على طول  933كم ،فكيف سيكون
ح��ال الفاشل والمهزوم السعودي الذي
أعلن أنّ قراره بالتدخل في سورية ال رجعة
عنه حسب تصريح العسيري؟
وبالرغم من أنه «في الر ّد على الوضيع ما

يضع» ،إال أننا مضطرون للر ّد والشرح لمن
دخل إلى قلوبهم بعض الشك والتوهم:
أيها السادة ...أوال ً إنْ صدق البعض أنّ
لدى آل سعود جيشا ً ليتدخل في سورية
فهو واه ٌم وواه� ٌم وواه � ٌم ...إلى أن ينقطع
النفس ألسباب بسيطة ومرئية للجميع،
أول��ه��ا عجزه وفشله ع��ن ذل��ك ف��ي اليمن
المحاددة للسعودية والتي ال تمتلك جيشا ً
وقياد ًة مثل اللذ ْين في سورية وحلفا ًء على
األرض مثل الذي في سورية ،وثانيها هو
لوجستي متعلق بالجهل وفقدان الخبرة
التامتين لميليشيات آل سعود في عمليات
ال��ح��روب ال��خ��ارج��ي��ة ،حيث أنّ عمليات
نقل م��ا ادّع���وا أن��ه  150أل��ف جندي من
عدة دول للقتال في سورية هو أمر شبه
مستحيل بسبب فقدان االتصال الحدودي
مع سورية ،وبسبب تن ّوع الجيوش حيث
أنّ ك ّل جيش لديه فكر عسكري مختلف،
وفقدان لغة التواصل بين قادة الجيوش
المزعومة ،واأله ّم هو أنّ الدعم اللوجستي
لهذه الجيوش من تأمين خطوط إم��داد
وتأمين السالح ونقله إلى تلك الميليشيات
يتطلب جغرافيا مؤ ّمنة ،كما أنّ عملية نقلهم
تستغرق على أق ّل تقدير شهرين برا ً عبر
األردن أو العراق ،وبحرا ً أقله ستة أشهر
مليئة بل حبلى بالمتغيّرات على األرض
بسبب االنتصارات المتسارعة للجيش
السوري وحلفائه على األرض بما يقدّر
بالساعات وليس باأليام ،مع عدم إغفال
فترة ستة أشهر أخ��رى لتأمين مساكن
ومنصات قتال لتلك الميليشيات.
وكما قلنا عن احتمال التدخل التركي
في األراض��ي السورية بجيشه ف��إنّ األمر
نفسه ينطبق تماما ً على السعودي ،بل
ربما سيكون أش� ّد وط��أة وم��رارة في نجد
وال��ح��ج��از بسبب ال��ف��وارق االجتماعية
والبنيوية للدولة بين السعودية وتركيا،
من حيث نظام الحكم وطبيعته ،ونوعية
ال��ج��ي��ش ،واأله���� ّم ه��و البيئة الحاضنة
للتكفير واإلره���اب التي تشكل الغالبية
العظمى في مملكة آل سعود األم��ر الذي
أثر تدميرها أكبر وأشدّ ،واحتماالت نشوب
الحرب الطائفية والقبلية فيها أوسع تعود
فيها أراضي نجد والحجاز إلى عصر ما قبل
الجاهلية.
ونذ ّكر عندها كال الواه َم ْين السعودي
والتركي بمقولة المغامرين والتي تتح ّول
في حالتهم إلى المقامرين المجانين ،ولكن
إنْ حدث وتدخلوا فإنه عم ٌل فوق تص ّور
الجنون.

