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النفي التركي والنفي ال�سعودي
لإر�سال قوات برية
} حميدي العبدالله
في أق ّل من  24ساعة على التقارير التي تحدّثت عن قرب قيام ك ّل من السعودية
وتركيا بإرسال قوات برية إلى سورية ،صدر توضيحان من الدولتين المعنيتين
بهذه األخبار .التوضيح األول ،صدر عن أكثر من مسؤول سعودي ،التوضيح أشار
إلى وصول طائرات سعودية إلى قاعدة أنجرليك في تركيا ولم يكن مصحوبا ً بقوات
برية ،والتوضيح السعودي الثاني أكد على أنّ إرسال قوات برية منوط بقرار جماعي
أي أنّ البت بإرسال قوات برية إلى
من التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدةّ ،
سورية ليس قرارا ً سعودياً.
ً
واضح أنّ وصول طائرات سعودية إلى قاعدة أنجرليك ال يعني شيئا ،ألنه من
المفروض أنّ السعودية تشارك في التحالف الدولي الذي أنشأته الواليات المتحدة
قبل أكثر من عام ونصف العام في سورية لمحاربة داعش ،وأنّ طائراتها تشارك في
الغارات الجوية التي يشنّها التحالف الدولي ض ّد مواقع «داعش» في الرقة ومناطق
أخرى في المحافظات الشرقية في سورية ،وبالتالي فإنّ اإلعالن عن وجود طائرات
سعودية في قاعدة أنجرليك ،وعدد هذه الطائرات هدفه سياسي ال عسكري ،ومعنوي
أي شيء آخر ،ولع ّل هذا اإلعالن هدفه تفعيل التصريحات التي تريد التهويل
أكثر من ّ
على الدولة السورية وحلفائها ومنعهم من تحقيق المزيد من المكاسب.
وبعد مرور ساعات قليلة على التوضيحات السعودية صدرت توضيحات على
لسان وزير الدفاع التركي ،أعلن فيها بوضوح أنّ الجيش التركي لن يقوم بعملية
برية داخل األراضي السورية.
بعد هذه التصريحات لم يعد ثمة من يتساءل عما إذا كانت ثمة عملية برية أم ال.
وبمعزل عما إذا كانت هذه التوضيحات جاءت بمبادرة من الحكومتين السعودية
والتركية ،أو نتيجة العتراض حلفائهما على االنفراد باإلعالن عن عمل بري ،حيث
عارضت ك� ّل من واشنطن وب��اري��س والقاهرة قيام عملية برية في س��وري��ة ،فإنّ
النتيجة واحدة ،وهي أنّ عملية التهويل بعملية برية لوقف عملية الجيش السوري،
وتقدّم وحدات الحماية الكردية إلى معاقل التنظيمات المرتبطة بتركيا والسعودية
وعلى رأسها «جبهة النصرة» ،لم تنجح ،فالجيش السوري يواصل تحرير المدن
في ريف حلب الشرقي والشمالي ،ووحدات الحماية الكردية تواصل توسيع نطاق
سيطرتها في محيط عفرين ،حيث الغالبية الكردية.
ال شك أنّ التصريحات عن إرسال قوات برية لم تكن من قبل أنقرة والرياض مجرد
جس نبض الواليات المتحدة والحكومات الغربية
عملية تهويل ،بل كانت أقرب إلى ّ
للتع ّرف على المدى الذي سوف تذهب إليه هذه الدول في مساندة تركيا والسعودية
إذا ما ق ّررتا القيام بعملية برية ،أو شكل من أشكال الضغط على الواليات المتحدة
أي دع��م عملية
إلرغامها على القيام بما رفضت القيام به حتى اآلن في س��وري��ةّ ،
عسكرية بقوات برية كبيرة ،وواضح أنهما فشلتا اآلن كما فشلتا في السابق.

خ�سارة ي�صعب تعوي�ضها
ـ غياب المفكر والكاتب والمؤ ّرخ محمد حسنين هيكل سيعني فراغا ً عربيا ً كبيرا ً ال يتركه
غياب زعيم أو حاكم إال في ما ندر.
ـ نتفق ونختلف مع ما قاله في كثير من األشياء ألنه صاحب رأي.
ـ هيكل قامة نادرة تمتعت بميزات كشروط لصناعة العاملين في الشأن العام والصحافة
كما مارسها وعلّمها هيكل لتالمذته ليست مجرد باب رزق.
ـ هيكل صاحب الرأي الح ّر والتحليل المستق ّل عن مراكز المال والقوى والنفوذ ،وهيكل
المثابر والجدّي والمتقن للعمل والمواظب على اإلنتاج هو الذي صنع من هيكل مفكرا ً وكاتبا ً
ومؤ ّرخاً.
ـ هيكل صاحب اله ّم والقلق والشعور الوطني المشبع بهويته القومية هو البوصلة التي
كانت تحكم استنتاجات هيكل الكاتب والمحلل والمفكر والمؤ ّرخ.
ـ عشرات الكتب وآالف المقاالت على سوية عالية من الجدية واإلت��ق��ان ،وال��زاخ��رة
بالمعلومات ،حتى إذا سألك أحد ماذا تنصحني أن اقرأ كي أتعلّم الكتابة الصحافية تقول إقرأ
هيكل ،وإنْ سألك كيف أتعلّم تاريخ المنطقة المعاصر تقول إقرأ هيكل.
ـ هيكل الموهوب والعبقري لم يكن كافيا ً لوال هيكل الوطنية والقومية والمثابرة واألخالق
وحرية التفكير والرأي واالستقالل بالقرار.

التعليق السياسي

انهيار �سدّ المو�صل
غاية �أميركية لتق�سيم العراق
} مصطفى حكمت العراقي ـ بغداد
تعتبر الغاية األميركية المعلنة بتقسيم العراق هدفا ً رئيسيا ً لتطبيق مشروع الشرق
األوسط الجديد ،فمنذ أن أطلق نائب الرئيس األميركي جو بايدن فكرته المشؤومة بتجزئة
العراق إلى ثالث دويالت طائفية وإلى اليوم لم يتوقف السعي األميركي للوصول إلى هذه
الغاية وكانت فكرة صناعة «داعش» ودعمها للسيطرة على مناطق عراقية واسعة هي حلقة
ضمن سلسلة متكاملة توصل الى هذا الهدف ،ولكن بعد أن انقلب السحر على الساحر وجاءت
النتائج مغايرة تماما ً لما خطط له أوباما وأردوغان والبرزاني أصبح لزاما ً عليهم البحث عن
الموحد ،فت ّم العمل على
وسيلة جديدة للوصول الى الغاية األه ّم ،وهي إنهاء العراق الواحد
ّ
إثارة موضوع انهيار سد ّالموصل فأصبح واقع الس ّد في اآلونة األخيرة هو الشغل الشاغل
لمراكز الدراسات والبحوث ووسائل اإلعالم واألوساط السياسية والشعبية المحلية والدولية
منها ،كون انهياره سيتسبّب بحدوث كارثة إنسانية ال تحمد عقباها ،فستصبح الموصل تحت
األرض وتد ّمر غالبية صالح الدين وحتى بغداد سينالها نصيب كبير من الدمار والخراب...
سد الموصل الذي يقع شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى على مجرى نهر دجلة
بني عام  1983يبلغ طوله  3.2كيلومترا ً وارتفاعه  131متراً ،حيث يعتبر الس ّد أكبر س ّد في
لب طيني وسطي.
العراق ،ورابع أكبر س ّد في الشرق األوسط ،وهو س ّد إمالئي ركامي ذو ّ
وقد تمكن تنظيم داعش من السيطرة عليه بعد أحداث  10حزيران عام  ،2014إال أنه سرعان
ما فقد تلك السيطرة بعد عملية عسكرية عراقية نوعية ...هذا الس ّد الذي يخضع لسيطرة قوات
البيشمركة الكردية منذ االحتالل وإلى اآلن ،لم تتمكن أيّ قوة عراقية من السيطرة عليه بالرغم
من اعتباره مهد ّدا ً لألمن القومي العراقي إذا انهار ال سمح الله...
إثارة أزمة س ّد الموصل في هذا التوقيت بالذات تهدف الى أمور عدّة إذ تقف وراءها أجندات
مشبوهة ومافيات وشركات فاسدة محلية ودولية تسعى إلى الفوز بفرصة استثمار فيه بعد
علمها أنّ الحكومة المركزية قد رصدت  300مليار دينار عراقي إلعادة تأهيله ضمن المواصفات
العالمية .فكلفت الحكومة العراقية شركة «تريفي» اإليطالية تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل
السدّ .كما أنّ فريق المهندسين األميركي الموجود في العراق أعلن الخميس الماضي أنه وضع
أجهزة مراقبة واستشعار على الس ّد لمعرفة مدى تآكله مع الوقت .وح ّذر مسؤولون أميركيون
من خطر حدوث كارثة كبرى في حال انهيار السدّ...
بدوره ،أكد وزير الموارد المائية محسن الشمري حاجة س ّد الموصل الى ح ّل دائم بإنشاء
س ّد مساند ،ليس خشية من االنهيار بل لالنتقال الى مرحلة األمان .وأوضح أنّ عقد اإلحالة
التي وافق عليها مجلس الوزراء على شركة إيطالية غرضه زيادة وتعزيز موضوع التحشية
وإصالح المنافذ السفلى ،مشيرا ً إلى أنّ عقد اإلحالة يتض ّمن شقين هما إصالح المنافذ السفلى
في الس ّد وتعزيز وتطوير برامج التحشية.
يُذكر أنّ الس ّد يعاني مشكلة بنيوية دفعت المهندسين في الجيش األميركي إلى وصفه بأنه
أخطر س ّد في العالم في تقرير نشر عام  .2007وح ّتمت هذه المشكلة إنشاء آلية لحشو الس ّد
بشكل متواصل على مدى  24ساعة في اليوم بمواد إسمنتية.
إنّ ما يثير الشك والريبة في إثارة هذا الملف في هذا التوقيت بالذات ،علما ً أنّ هذه المشكلة
ّ
مشخصة قديماً ،هو أنّ انهيار الس ّد سيؤدّي بشكل جازم الى فرض أمر واقع جديد على
الحكومة العراقية للقبول بتدخل دولي إلنقاذ العوائل وإعمار المدن المد ّمرة ،فالخريطة
الجغرافية لمسار الس ّد تؤكد أنّ إقليم كردستان لن يتأثر بنقطة ماء واحدة من انهياره ،وهو
يفسر تعاون البرزاني مع األميركيين واالتراك ،فانهيار الس ّد سيرسم حدود اإلقاليم الثالثة
ما ّ
رغما ً عن الحكومة االتحادية التي ستكون عاجزة عن فعل أيّ شيء ،كذلك موضوع إدخال
القوات التركية الى بعشيقة يندرج ضمن هذا المخطط نفسه ،كما أنّ خريطة انتشار القوات
األميركية في العراق تؤكد أنّ غدارة أوباما أخذت بحساباتها موضوع انهيار السدّ ،فقد انتشر
الجنود األميركيون في إقليم كردستان ومحافظة األنبار ،واالثنان لن يتأثرا بعواقب انهيار
السدّ.
ك ّل هذه المعطيات تؤكد أنّ انهيار الس ّد غاية وهدف ومسعى أميركي تركي برزاني لجعل
«اإلقليم السني» في العراق قائما ً بحكم الواقع وبحجة الدعم اإلنساني وإعادة اإلعمار ستدخل
المنظمات األميركية كما أنّ الحدود التي قال البرزاني في ما سبق إنها رسمت بالدم ،وخاب
أمله في ذلك ،فقد عاود اليوم بمعاونة حلفائه ليرسمها بالماء ،وكما أنّ تهجير ماليين العوائل
وقتل وجرح اآلالف من العراقيين ،وما يتسبّب به «داعش» من جرائم وإرهاب ،من أجل تنفيذ
مخطط تدمير وتقسيم العراق والذي فشل بدماء شهداء العراق ،فإنّ غرق المدن وموت ما
يقارب المليون شخص عراقي إنْ أنهار الس ّد ال تعتبر كبيرة بالنسبة إلى البرزاني وأرودغان
وأوباما ،فالهدف واضح والغاية معلنة والخطط موضوعة والتنفيذ قد بدأ حتى إن حصل ما
يسعون إليه سيخرج علينا أوباما ،قائالً :لقد حذرنا العراق من انهيار الس ّد قبل هذا التوقيت
ليكون بذلك رجل سالم بنظر المغفلين والمنتفعين من أتباعه! والحقيقة أنه هو من خطط
وسعى ودبّر ونفذ لينهار س ّد العراق األكبر.
أما الحكومة العراقية فيجب عليها أن تكون بحجم المسؤولية وأن تف ّوت الفرصة على من
خطط لتدمير العراق بطريقة جديدة بأن تسرع في إعمار الس ّد والسيطرة عليه أمنيا ً وسحب
يد األكراد منه ،وأن يكون ملف إعماره بالسرعة والكفاءة المطلوبة أل ّنه بانهيار السد سينهار
العراق.

دليل الداع�شية والفكر المتطرف
في حكم الم�سلمين وا�ضطهاد المر�أة
} د .رفعت سيد أحمد
{ لقد أضحى مؤكدا ً لدى الكافة من علماء ومثقفي هذة األمة
مدى ما يمثله الفكر المتطرف الذي تقدّمه (داعش وأخواتها
من تنظيمات السلفية والقاعدة وفقهاء البداوة الخليجية) من
خطر داهم على اإلسالم والمسلمين وصورتهم في العالم...
وحتى ننصح شعوبنا عمليا ً نقدّم هنا خالصة فكرية مركزة
لفكر داعش والقاعدة والوهابية السياسية في بالدنا العربية،
وبخاصة في مصر ومن واقع قراءتنا ألكثر من  20كتابا ً من
كتبهم ووثائقهم القاتلة ،وسنقدّم خالصة فكرهم في نقاط
محدّدة ،وهي عن الحكم والثقافة والمرأة ...فماذا يقولون؟
 – 1الداعشية ترفض الحضارة الغربية وتعتبرها كافرة
حتى يظ ّل المسلمون متخلفين عن سائر البشرية.
 – 2ترفض التلفزيون وتعتبره صورة الشيطان!
 – 3ترفض البنوك وتعتبرها ربا وحراما ً ومن قبل الفائدة
عن ماله ...أو يعمل في البنك فهو كافر وال يدخل الجنة!
 – 4ابتدعوا فكرة تكفير المسلم بأيّ حجة وأحلّوا اإلغارة
على القبائل األخ��رى وقتل الرجال وسبي النساء واألطفال
إلضعاف وإفناء األمة اإلسالمية!
 – 5تحارب ك ّل فن جميل وتك ّفر الصورة والتمثال وتح ّرض
على هدم التماثيل الفنية والتذكارية وال تف ّرق بين الصنم الذي
يعبد والتمثال الفني الجميل...
 – 6تعتبر أنّ الموسيقى حرام والغناء حرام حتى يقتلوا
العواطف النبيلة والمشاعر اإلنسانية!
 – 7تحارب بشدة وعنف أيّ فيلم عن اإلسالم وعن الصحابة
وافتوا بقتل مصطفى العقاد منتج فيلم الرسالة وقتلوا ك ّل
أسرته والمحتفين به!
 – 8تنظر إلى المرأة نظرة العبودية ويأمرون بإخفائها عن
األعين وعن العمل فهي عبدة يملكها الرجل ...ال حق أو كرامة
أو حرية!
 – 9تحكم بالتفرقة العنصرية بين المسلمين فالرجل
أفضل وأحق من المرأة والمواطن والكفيل السعودي أفضل من
المسلم األجنبي!
 - 10تعتبر غير المسلمين من يهود ونصارى كفار وتمنع
صحبتهم أو خدمتهم أو مجرد السالم عليهم ما عدا األميركان
الذين يرتبطون بهم بعالقات تاريخية وطيدة.
 – 11تشجع قتل السياح في ك ّل بلد إسالمي حتى ينقطع
ّ
المتحضر وعن الشعوب األوروبية.
المسلمون عن العالم

�سباق المفاو�ضات والح�سم الع�سكري:
يتكرر ال�سيناريو الفيتنامي في �سورية؟
هل
ّ
} حسن حردان

داعش والمرأة

 - 1المرأة كلها عورة من قمة رأسها إلى أخمص قدميها.
 – 2المرأة ال تغادر بيت الرجل إال محمولة إلى القبر.
 – 3المرأة في البيت مطبخ وفراش ...وليس لها رأي أو حق
أو قرار.
 – 4إذا خرجت من البيت تلبس السواد ...وتغطي وجهها
بالنقاب وشعرها بالحجاب وجسمها بالجلباب ويديها بالقفاز
وال تفتح عينيها في الطريق حتى ال تغري الشباب ...وإذا
خافت أن تقع في حفرة أو حجر تفتح العين اليسرى فقط وفتح
اليمنى حرام.
 – 5المرأة ال تخرج من البيت أو تسافر إال مع ذي محرم
وباللباس الوهابي الشهير ولو لتل ّقي العلم.
 – 6ال يحق للمرأة أن تبدي في الطريق بياض عينيها أو
كعب رجليها وآث��ار أقدامها في الطريق عورة إلغ��راء الرجال
فعليها بذيل طويل تمسح به آثار أقدامها في الطريق.
 7ال يجوز اختالط النساء بالرجال ولو كان في الصالة أومناسك الحج ،أو حول الكعبة أو مراحل التعليم.
 – 8ليس للمرأة رأي وصوتها عورة وال تشارك في أيّ عمل
سياسي أو نشاط اجتماعي أو رياضي وال يحق لها االنتخاب أو
الترشيح أو أيّ نشاط حزبي.
 – 9للرجل أن يضرب المرأة بالعصا على قدميها ويديها
إذا عصت أوامره أو خالفت رأيه أو تعدّت على إحدى نسائه
األخريات!
 – 10تعدّد الزوجات أمر مطلوب بل واجب وتق ّرب إلى الله،
وإذا اعترضت إحداهن فمن حق الزوج أن يضربها!
 – 11ال يحق للمرأة أيّ منصب في الدولة ...إال التدريس
للبنات والرعاية لألطفال ،وال يحق لها أيّ منصب على الرجال
وخاصة الرئاسة والعبادة واإلدارة والقضاء.
 – 12الهوس الجنسي يسيطر على الفكر الداعشي الذي
منبعه وج��ذوره هو الفكر الوهابي ،والجنس ك ّل شيء في
حياتهم وال شيء سواه يشغل بالهم إال القتل والذبح بالسيف
البشع ...الذي شاهدناه كثيرا ً في العراق وسورية وليبيا واآلن
في سيناء الغالية...
السؤال اآلن هل بعد ق��راءة هذة األفكار الشاذة يجوز أليّ
إنسان ناهيك عن كونه مسلما ً او عربيا ً او مصريا ً ان يتبع
طريقهم الضال؟

ال�صراعاتَ ..
قد ُر المنطقة العربية
*

} صبحي غندور

بحرب
بدأ القرن الحادي والعشرون
ٍ
أميركية على اإلره��اب ب ّررتها أعمال
اإلره � ��اب ال �ت��ي ح��دث��ت ف��ي ال��والي��ات
المتحدة عام  ،2001لكن ساحات هذه
الحرب األميركية كانت البالد العربية
واإلسالمية ،والقوى المشاركة فيها
شملت العديد من الدول الغربية ،م ّما
أعاد إلى الذاكرة العربية ما حدث في
مطلع ال �ق��رن ال�م��اض��ي م��ن استعما ٍر
واح � �ت �ل�الٍ وه �ي �م �ن��ة أوروب � �ي� ��ة على
المنطقة العربية ،ومن تقسي ٍم لألرض
ول �ل �ش �ع��وب ال �ع��رب �ي��ة ،ح �ي��ث أقيمت
ٌ
ودول متصارع ٌة في ما بينها
كياناتٌ
على الحدود ،بينما هي أحقُّ بأن تكون
سياسي واحد،
أ َّم� ًة واح��دة ذات كيانٍ
ٍّ
كما هي أمم العالم األخرى.
لك ّن الفارق بين «األ ّم��ة األميركية»
م� �ث�ل ً
�ا ،و»األ ّم� � � ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة» ،ه ��و أنّ
ت��وح �ي��د ال� ��والي� ��ات األم��ي��رك��ي��ة على
�س دس�ت��وري��ة سليمة ،جعل منها
أ س� ٍ
أ ّم� � ًة واح���دة رغ��م ع��دم وج ��ود العمق
التاريخي لها ولعناصر تكوين األمم.
ف�ه��ل ك��ان��ت أم�ي��رك��ا ق� ��ادر ًة ع�ل��ى جعل
القرن العشرين «قرنا ً أميركياً» ،وعلى
التح ّول إلى القوة األعظم في العالم،
موحدة؟
لو لم تكن األ ّمة األميركية أ ّم ًة ّ
أو لو انتهت الحرب األهلية األميركية
ف��ي ال��رب��ع األخ �ي��ر م��ن ال �ق��رن التاسع
عشر بانفصال الواليات الجنوبية عن
الواليات الشمالية؟!
طبعاً ،لم تكن هناك «أي ٍد غريبة» وال
«ت� ّ
�دخ��ل خ��ارج��ي» ف��ي ال�ح��رب األهلية
األم �ي��رك �ي��ة ،ك�م��ا ه��و ح��ال ال�ع��دي��د من
األزم���ات ال�ع��رب�ي��ة ال��راه �ن��ة ،ول��م يكن
هناك «مجلس األمن الدولي» الذي يق ّرر
اآلن مصير ح��روب ودول وشعوب،
ولم يكن هناك ص��راع إرادات أجنبية
أو «لعبة أمم» على األرض األميركية،
ك��ال��ذي ن��راه يحدث اآلن على األرض
العربية.
فالمنطقة العربية تعيش صراعا ً
دوليا ً وإقليمياً ،أدوات��ه وساحاته هي
أوط��ان العرب وشعوبها .والمؤسف
ف��ي ك� � ّل أم��اك��ن ه ��ذه ال �ص��راع��ات ،أنّ
هناك تهديدا ً حقيقيا ً للوحدة الوطنية
ومخاط َر الحروب األهلية التي تطيح
ح �تّ��ى ب�م��ا ج��رى رس �م��ه أوروب� �ي� �ا ً من
خ��رائ��ط وح� ��دود ف��ي ب ��داي ��ات القرن
الماضي.
إنّ المنطقة العربية تتميّز عن غيرها
من بقاع العالم بميزاتٍ ثالث مجتمع ٍة
معاً :فأوالً ،تتميّز أرض العرب بأ ّنها
أرض الرساالت السماوية؛ فيها ظهر
ال��رس��ل واألن �ب �ي��اء ،وإل�ي�ه��ا يتطلّع ك ّل
المؤمنين بالله على م ّر التاريخ ،وإلى
مدنها ال�م�ق� ّدس��ة ي�ح� ّ�ج س�ن��وي�ا ً جميع
أت�ب��اع ال��رس��االت السماوية م��ن يهود
ومسيحيين ومسلمين.
وثانياً ،تحت ّل أرض العرب موقعا ً
جغرافيا ً ها ّماً ،جعلها في العصور كلّها
صلة الوصل ما بين الشرق والغرب،
ما بين أوروب��ا وآسيا وإفريقيا ،وبين
المتوسط وأبواب المحيطات.
حوض
ّ
وم ��ن ه ��ذا ال �م��وق��ع ال �ج �غ��راف��ي ال �ه��ا ّم
خرجت أو م� َّرت ك ّل حضارات العالم
سواء القديم منه أو الحديث.
وثالثاً ،تمتلك أرض العرب خيراتٍ
ط�ب�ي�ع�ي��ة اخ�ت�ل�ف��ت ب��اخ �ت�لاف مراحل

ال �ت��اري��خ ،لكنّها ك��ان��ت دائ �م �ا ً مصدرا ً
ل�ل�ح�ي��اة وال �ط��اق��ة ف��ي ال �ع��ال��م .فهكذا
ك��ان ال �ح��ال م�ن��ذ أي ��ام اإلمبراطورية
الرومانية ،التي كانت خزائن قمحها
تعتمد على ال�ش��رق العربي ،وصوالً
ال �ي��وم إل��ى ع�ص��ر «ال �ب �ت��رو  -دوالر»
ال�ق��ائ��م على منابع النفط وال �غ��از في
أرضنا.
وه� ��ذه ال �م �ي��زات اإلي �ج��اب �ي��ة تجعل
المنطقة ال�ع��رب�ي��ة دائ �م �ا ً م�ح� ّ
�ط أنظار
ك � ّل ال�ق��وى ال�ك�ب��رى الطامعة بثروات
الشعوب األخرى والطامحة للسيطرة
على العالم...
أيضاً ،تتميّز المنطقة العربية ،في
ت��اري�خ�ه��ا ال �م �ع��اص��ر ،ع��ن ب��اق��ي دول
ال �ع��ال��م ال �ث��ال��ث ،أنّ ال� ��دول الكبرى،
اإلقليمية وال��دول�ي��ة ،تتعامل م��ع هذه
المنطقة ك��وح��د ٍة متكاملة مستهدَفة،
وف��ي إط��ار ّ
خطة استراتيجية واحدة
ل �ك � ّل أج� ��زاء ال �م �ن �ط �ق��ة ،ب�ي�ن�م��ا تعيش
شعوب المنطقة في أكثر من عشرين
أي توافق على استراتجي ٍة
دولة دون ّ
عربي ٍة مشتركة.
ولقد أدّى ه��ذا ال��واق��ع االنقسامي،
وما يزال ،إلى بعثرة الطاقات العربية
(ال �م��ا ّدي��ة وال�ب�ش��ري��ة) ،وإل��ى صعوبة
ت��أم�ي��ن م �ش��روع ع��رب��ي ف��اع��ل يواجه
المشاريع والتحدّيات الخارجية ،أو
يم ّكن م��ن القيام ب��دو ٍر إقليمي مؤ ّثر
تجاه األزم��ات المحلية ...كما تح ّولت
ت��داع �ي��ات ال�ع�ن��ف ال��داخ �ل��ي المسلّح،
المرافق اآلن النتفاضاتٍ شعبية في
�روب
ب�ع��ض ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة ،إل��ى ح� ٍ
أهلية عربية سيكون ختامها لصالح
ال��م��ش��روع «اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي» ح��ص��راً،
حتّى على حساب المشاريع الدولية
واإلقليمية األخرى الراهنة للمنطقة.
إنّ م��واج �ه��ة االس��ت��ب��داد الداخلي
ّ
بالتدخل
م��ن خ�لال ط�ل��ب االس�ت�ع��ان��ة
الخارجي ،أو من خالل العنف المسلحّ
ال �م��دع��وم م�ع�ظ��م األح��ي��ان خارجياً،
ج�ل��ب وي�ج�ل��ب ال��وي�لات ع�ل��ى البلدان
التي حدث فيها ذلك ،حيث تغلب حتما ً
أولويات مصالح القوى الخارجية على
ّ
التدخل
المصلحة الوطنية ،ويكون هذا
الخاجي أو العنف المسلح نذير ش ٍّر
بصراعاتٍ
وحروب أهلية ،وباستيال ٍء
ٍ
وبنزع
أجنبي على الثروات الوطنية،
ٍ
ٍّ
الخاصة
للهو ّية الثقافية والحضارية
ّ
بهذه البلدان.
ول� � ��م ي� �ت� �ح� � ّق ��ق ال � �ت � �ق � �دّم ال �ع �ل �م��ي
وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ف��ي ال �غ��رب ورفاهية
العيش في مجتمعاته حصيلة وجود
الديمقراطية فقط ،وإ ّنما أيضا ً حصيلة
أح��د أمرين أو االثنين معاً :السيطرة
على شعوب أخ��رى ونهب ثرواتها...
والنظام االتحادي التكاملي الذي أوجد
ق ��دراتٍ اق�ت�ص��ادي��ة ه��ائ�ل��ة .فالمواطن
األميركي قد يعجز عن العيش الكريم
في والي ٍة ما فيغادر إلى والية أميركية
الموحدة
أخ ��رى ...كذلك ف��ي أوروب ��ا
ّ
اآلن حيث يتن ّقل األوروب�ي��ون بح ّرية
ك��ام�ل��ة ب�ي��ن دول االت �ح��اد األوروب���ي،
فتبقى ال �ك �ف��اءات وال��ث��روات الفكرية
وال �م��ادي��ة وال�م�ه�ن�ي��ة داخ ��ل المجتمع
الغربي نفسه ،وهذا ما هو مفقو ٌد في
المنطقة العربية حيث تهاجر الكفاءات
واألموال العربية من أرض العرب إلى
دول الغرب.
إنّ «الديمقراطية واالتحاد» هما اآلن

لمشروع نهضوي
في الغرب وجهان
ٍ
واح��د لمستقب ٍل أف�ض��ل ،بينما سعت
ال��دول الغربية عموما ً إل��ى المساهمة
ف��ي ت�ج��زئ��ة ال �ق��وى ال��دول �ي��ة األخ ��رى
المنافسة لها ،أو المستهدفة منها.
إنّ ال �ع��ال��م ي�ع�ي��ش اآلن ح��ال�� ًة من
الفوضى ومن ص��راع المفاهيم حول
ه��و ّي��ة العصر ال��ذي دخلته اإلنسانية
بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين
الرئيسيين للعالم في القرن العشرين،
ه���ذه ال� �ح ��رب ال��ت��ي ان �ت �ه��ت ب��ان �ه��زام
وان �ه �ي��ار ق�ط��ب ال�م�ع�س�ك��ر الشيوعي
(االت� �ح ��اد ال �س��وف �ي��ات��ي) م �ق��اب��ل فوز
وتعزيز ق��درات المعسكر الرأسمالي
بقيادة الواليات المتحدة األميركية.
ف �ب �س �ق��وط ال��م��ن��اف��س ال �ش �ي��وع��ي
العالمي ،بقيت «الرأسمالية» وحيدة في
لنموذج سياسي واقتصادي
طرحها
ٍ
وثقافي متكامل ال يمكن أخ��ذ بعضه
دون ال� �ب� �ع ��ض اآلخ� � � ��ر .فالصيغة
ال�س�ي��اس�ي��ة ل�لأن�ظ�م��ة ال�ل�ي�ب��رال�ي��ة هي
الوعاء السياسي لمضمون «االقتصاد
الحر» والمنافسة التجارية الحرة.
أساس
وألنّ «المنافسة الح ّرة» هي
ٌ
في النظرية الرأسمالية ،فإنّ حواجز
ال �ح��دود وال �ث �ق��اف��ات ي�ج��ب أن تسقط
أم ��ام ر ّواد ال��رأس�م��ال�ي��ة م��ن أصحاب
شركات كبرى ومفكرين واقتصاديين
وسياسيين .ك��ذل��ك ،ف��إنّ «المنافسة
ال �ح � ّرة» تعني المنافسة وس��ط أبناء
المجتمع ال��رأس�م��ال��ي نفسه ،وتكون
ن�ت�ي�ج��ة ال�م�ن��اف�س��ة م�ح�ك��وم��ة بقانون
«ال� �ب� �ق���اء ل �ل��أق � ��وى» .ل� ��ذل� ��ك ،ج� ��اءت
«أط ��روح ��ة ال �ع��ول �م��ة» ك �ن �ت��اج طبيعي
لوجود الفكر الرأسمالي نفسه والذي
ال يعترف بحدو ٍد جغرافية أو حواجز
ثقافية.
ل��ك�� ّن «ال��دي��م��ق��راط��ي��ة» و»ال� �ع ��دال ��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة» ه� �م ��ا أس� � ��اس ل �ب �ن��اء
المجتمعات م��ن ال��داخ��ل حينما يكون
ه� ��ذا ال ��داخ ��ل م� �ت� �ح� � ّررا ً م ��ن سيطرة
شعب ما
الخارج ،بينما حينما يخضع
ٌ
لالحتالل أو للسيطرة الخارجية ،فإنّ
مفاهيم ووسائل تطبيق الديمقراطية
أو ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،ستكون بما
يتناسب حصرا ً مع مصالح المحت ِّل أو
المسيطر ،ال بما يؤدّي إلى التح ّرر منه
أو من نفوذه المباشر.
ع��رب �ي �اً ،ف ��إنّ ال�ت�ك��ام��ل ب�ي��ن غايات
ال� �ح ��ري ��ة وال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة وال� �ع ��دل
ألي
واالت� �ح ��اد ،ه��و ض� ��رور ٌة الزم ��ة ّ
ن�ه�ض��ة ع��رب�ي��ة م �ن �ش��ودة .فالح ّرية،
بمعناها الشامل ،ه��ي التي تحتاجها
األ ّمة العربية .الح ّرية التي ترتبط فيها
مسألة ال�ت�ح� ّرر م��ن سيطرة الخارج
مع مثيلتها في التح ّرر من االستبداد
الداخلي والحكومات الفاسدة .الح ّرية
التي يمتزج فيها تطبيق الديمقراطية
السياسية مع العدالة االجتماعية في
ك ّل بل ٍد عربي حتى تستطيع األ ّم��ة أن
تتكامل الح �ق �ا ً ف��ي م��ا بينها ،فيكون
ت��ك��ام��ل أق� �ط���ار األ ّم � � ��ة ع��ل��ى أس���اس
ديمقراطي سليم ،هو الضمانة لتكون
أ َّم� ًة «آمنة مطمئنّة يأتيها رز ُقها َر َغدا ً
من ك ِّل مكان» بعدما ذاق معظم شعوبها
«لباس الجوع والخوف» بما كان يفعله
بعض الح ّكام وك ّل المحتلّين!
*مدير «مركز الحوار العربي» في
واشنطن
Sobhi@alhewar.com

*

أثار الموقف األميركي المعارض للقصف التركي لألراضي السورية وامتناع
أي عمل عسكري تركي في سورية ،وكذلك التحذير الروسي
حلف الناتو عن تأييد ّ
من مغبّة إق��دام السعودية وتركيا على تنفيذ هجوم عسكري ب��ري في سورية
باعتباره عدوانيا ً وسيقود إلى حرب واسعة وطويلة ،أثار ذلك التساؤل لدى العديد
من المتابعين والمراقبين ،عما إذا كان هناك تفاهم روسي أميركي ،عبّر عنه قرار
مجلس األمن الدولي  ،2254وقبله مق ّررات لقاءات فيينا وتفاهم ميونيخ ،أم أنّ هذا
الموقف األميركي بمثابة تسليم بتوازن القوى االستراتيجي الجديد الذي فرضه
الحضور العسكري الروسي النوعي في الميدان السوري في الحرب ض ّد قوى
اإلرهاب التكفيري؟
من المعروف أنّ المشروع االميركي من وراء ش ّن الحرب اإلرهابية على سورية
يستهدف إسقاط الدولة الوطنية السورية وإعادة بناء نظام موال لواشنطن ،لكن
على أس��س طائفية ومذهبية وعرقية على غ��رار ما حصل في العراق بعد الغزو
األميركي له ،مما يس ّهل على السياسة األميركية بسط نفوذها عبر التغلغل داخل
النسيج االجتماعي للمجتمع السوري وتقديم نفسها كمدافع وحام لحقوق الفئات
المختلفة.
وطبعا ً تسعى واشنطن من وراء ذلك الى إحكام قبضتها وهيمنتها على المنطقة
والتح ّكم منفردة بمقدّراتها ورسم سياسات الدول فيها بما يتيح المجال أمامها
لمحاصرة ك ّل من روسيا والصين ومنعهما من تحقيق تطلعاتهما في إقامة نظام
دول��ي متعدّد األقطاب ،وبالتالي تكريس الهيمنة األميركية األحادية على القرار
الدولي.
غير أنّ هذا المشروع األميركي أخفق في تحقيق أهدافه المذكورة بفضل ثبات
وصمود سورية قيادة وجيشا ً وشعبا ً في مواجهة الحرب اإلرهابية عليها ،على
الرغم من تجنيد أميركا ك ّل ال��دول التي تدور في فلكها في هذه الحرب ،وإرسال
مئات آالف اإلره��اب�يّ�ي��ن ،المد ّربين على أي��دي أج�ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات األميركية
والغربية ،إلى سورية وتزويدهم بأحدث األسلحة المتط ّورة ،وأدّى هذا الثبات
والصمود لسورية إل��ى ارت�ب��اك السياسة األميركية من ناحية ،وزي��ادة اإليمان
والقناعة لدى حلفاء سورية ،ال سيما روسيا ،بصحة موقفهم الداعم للدولة الوطنية
السورية والرئيس بشار األسد ،وأهمية زيادة هذا الدعم إلحباط المخطط األميركي
وإحداث نقله نوعية فيه يوازي أو يف ّوق الدعم الذي يقدّمه التحالف الدولي بقيادة
أميركا لقوى اإلرهاب التكفيري.
تجسد الدعم الروسي النوعي بإرسال أسراب طائرات السوخوي المتط ّورة
وقد ّ
للقتال إلى جانب الجيش العربي السوري الذي كان قد د ّرب وج ّهز خالل الفترة
الماضية قوة عسكرية مك ّونة من  120ألف جندي لش ّن الهجوم على المناطق التي
تجسد الدعم
تسيطر عليها الجماعات اإلرهابية بدعم من الطيران الروسي ،كما
ّ
الروسي بإرسال منظومة صواريخ «أس  »400و»أس  »300للدفاع الجوي لحماية
أي مناورة أميركية غربية ،وأرفقت روسيا
األج��واء السورية استعدادا ً لمواجهة ّ
ك ّل ذلك باستنفار أساطيلها وغواصاتها وطائراتها اإلستراتيجية التي استخدمت
ألول مرة في قصف الجماعات المسلحة في سورية في سياق رسالة واضحة
باستعدادها وجاهزيتها للحرب العالمية إذا ما حاولت أميركا وحلفاؤها الغربيون
تجاوز الخطوط الحمر التي فرضها الحضور العسكري الروسي المباشر في
سورية.
ه��ذا ال�ت�ط� ّور ال�ج��دي��د ف��ي م�س��ار األزم ��ة ف��ي س��وري��ة ،ف��رض ت��وازن �ا ً عسكريا ً
استراتيجيا ً ووضع أميركا والغرب أمام خيار من اثنين:
إما الذهاب إلى التسوية لكن بشروط روسيا وسورية وإيران ،والمستندة إلى
توازن القوى الجديد.
أو ال��ذه��اب إل��ى ال�ح��رب العالمية المستعدّة لها روس�ي��ا ج�ي��دا ً ووف��رت لها ك ّل
مستلزماتها.
الواضح أنّ اإلدارة األميركية ق ّررت السير في التسوية والتسليم بتوازن القوى
الجديد ،وبالتالي القبول بما كانت ترفضه سابقاً ،وهو أنّ الشعب العربي السوري
هو الذي يق ّرر من يريد رئيسا ً لبالده ،عبر االنتخابات ،وبالتالي ال يحقّ ألحد في
تنحي الرئيس األسد عن السلطة ،باعتبار بذلك
العالم فرض ّ
أي شرط عليه مثل ّ
شأنا ً سياديا ً سورياً.
�أي وقف
وكذلك الموافقة على تصنيف الجماعات اإلرهابية وع��دم شمولها ب� ّ
للنار ،وتشكيل وفد للمعارضة يض ّم ك ّل اتجاهاتها الداخلية والخارجية وال يكون
مختصرا ً بـ»معارضة الرياض».
قد يقول قائل بأنّ أميركا تناور ،وال يمكن أن تس ّهل تسوية بهذا المضمون ألنّ
نتيجتها هزيمة سياسية تت ّوج هزيمة الجماعات اإلرهابية في الميدان ،لكن من قال
إنّ أميركا ،عندما وافقت على ذلك في فيينا ومجلس األمن وتفاهم ميونيخ األخير،
لديها القدرة على المناورة مع الروسي للته ّرب من التزاماتها.
فأميركا ال تريد الذهاب إلى حرب مع روسيا ألنّ هذه الحرب محكومة بالفشل
مسبقاً ،فهي ال تحتكر اليوم وحدها السالح النووي كما كانت في الحرب العالمية،
ثم هي تعاني من أزم��ة اقتصادية ومالية كبيرة ال تتيح لها تح ّمل أك�لاف حرب
عالمية باهظة ،وهناك تداخل في االقتصاد العالمي ،يجعل شركاتها متض ّررة من
هذه الحرب.
وفي المقابل فإنّ الزمن يعمل في غير مصلحة أميركا حيث تؤشر التطورات
في الميدان إل��ى التقدّم السريع للجيش ال�س��وري وحلفائه ،وأنّ االستمرار في
تأخير إق�لاع مفاوضات جنيف لن يقود س��وى إل��ى واق��ع ميداني أس��وأ بالنسبة
ألم�ي��رك��ا وح�ل�ف��ائ�ه��ا ،وب��ال�ت��ال��ي إل��ى إض �ع��اف ال�م��وق��ف األم �ي��رك��ي ت�ج��اه الموقف
ال��روس��ي ال �س��وري اإلي��ران��ي ،ث��م أن��ه عندما يحسم الجيش ال �س��وري وحلفاؤه
المعركة مع القوى اإلرهابية ويتم ّكنون من تحرير ما تب ّقى من مناطق وإقفال
الحدود التركية واألردن�ي��ة ف��إنّ النتيجة ستكون هزيمة تامة ألميركا وحلفائها.
أي منطقة
أما إقدام قوات تركية سعودية على تنفيذ عملية برية في منطقة الرقة أو ّ
سورية أخرى من غير مشاركة وموافقة أميركا ،فإنّ دونها عقبات عديدة أبرزها:
أي
ـ غياب غطاء من مجلس األمن الدولي ألنّ الفيتو الروسي الصيني حاضر ض ّد ّ
مشروع قرار من هذا النوع.
ـ عدم وجود موافقة من الحكومة السورية الشرعية.
أي طائرة حربية
ـ وجود مظلة روسية للدفاع الجوي في سورية جاهزة إلسقاط ّ
ال تحظى بأذن مسبق للتحليق فوق األراضي السورية.
ـ القوات التركية السعودية إذا ما دخلت إلى األراضي السورية من دون غطاء
جوي فإنها ستواجه مقاومة عنيفة من قوات الحماية الكردية ،ومن الجيش العربي
ال�س��وري ،وس��وف تكون عرضة للتدمير من قبل ط��ائ��رات السوخوي الروسية
الحاضرة للثأر من حكومة أردوغان على حماقتها في إسقاط السوخوي فوق ريف
الالذقية.
المرجح كما تشير المواقف األخيرة الصادرة عن المسؤولين األتراك
من هنا فإنّ
ّ
والسعوديين عدم الذهاب إلى ارتكاب حماقة من هذا النوع ،وهم ربطوا المشاركة
بأي عملية برية بأن تكون تحت قيادة أميركية ،وواشنطن تقول إنها ال تريد الدخول
ّ
أي منطقة أخرى ،ألنّ ذلك يشكل مسا ً بالخطوط
في هجوم بري ال في الرقة وال في ّ
الحمر الروسية ويقود إلى اصطدام مع روسيا ،وبالتالي إلى اندالع حرب واسعة
في المنطقة قد تتط ّور إلى حرب عالمية.
انطالقا ً مما تقدّم يمكن القول إنّ المعادلة في سورية باتت ترتكز إلى قاعدتين:
األولى :عملية الحسم العسكري ض ّد الجماعات اإلرهابية مستمرة دون توقف،
وأي وقف للنار ال يشملها أصالً حسب قرار مجلس األمن ومق ّررات فيينا وتفاهم
ّ
ميونيخ األخير.
الثانية :ص��راع في المفاوضات ح��ول ش��روط تسوية األزم��ة ،والتي يحكمها
توازن القوى في الميدان والمخت ّل لصالح الجيش السوري وحلفائه ،وهو ما يجعل
القوى «المعارضة» التابعة ألميركا والسعودية وتركيا أمام خيارين ،إما التسليم
بقواعد التفاوض التي حدّدها قرار مجلس األمن ،ومن دون شروط مسبقة ،وعلى
أساس أنّ الشعب العربي السوري هو الذي يق ّرر عبر االنتخابات من يحكم في
أي جهة خارجية ،أو مواصلة رفض القبول بذلك واإلص��رار على
سورية ،وليس ّ
تعطيل المفاوضات بضغط سعودي تركي ال ترضى عنه واشنطن التي ح ّذر وزير
خارجيتها «المعارضة» من عدم اغتنام الفرصة للتفاوض ،ألنّ الزمن ليس في
مصلحتها.
وهذا يعني أننا أصبحنا أمام ما يشبه السباق بين الحسم العسكري والمفاوضات،
ما يطرح السؤال:
هل يتك ّرر السيناريو الفيتنامي الذي انتهى إلى هزيمة جيش االحتالل األميركي
وانسحاب آخر جندي من سايغون تحت نار المقاومة الفيتنامية ،في ظ ّل المفاوضات
التي لم تكن قد توصلت إلى نتيجة؟
أم ندخل في مسار التفاوض وتطبيق روزنامة الح ّل وفق قرار مجلس األمن
بالتوازي مع الحسم العسكري ض ّد ك ّل الجماعات اإلرهابية؟
هذا ما تحسمه األسابيع أو الشهور المقبلة.
*كاتب وصحافي

