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«عنزة ولو طارت»...

وا�شنطن للأكراد :ورقة ال حلفاء
} حميدي العبدالله
أدلى الرئيس األميركي باراك أوباما وأكثر
من مسؤول أميركي بأكثر من تصريح منذ
أن قامت قوات سورية الديمقراطية بقيادة
«وح��دات الحماية الكردية» بالسيطرة على
بعض البلدات الواقعة تحت سيطرة «جبهة
النصرة» وحلفائها في محيط إعزاز ،بالطلب
إل ��ى األك � ��راد «ب �ع��دم اس �ت �غ�لال األوض� ��اع»
والسيطرة على هذه المناطق كما جاء على
ل �س��ان ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب� ��اراك أوب��ام��ا.
بمعنى آخ��ر أنّ أك��راد سورية غير مسموح
لهم بقتال الجماعات اإلرهابية بما في ذلك
«جبهة النصرة» وأنّ ما هو مسموح لهم من
قبل ال��والي��ات المتحدة فقط قتال «داع��ش»
وليس ف��ي ك � ّل المناطق ال�س��وري��ة ،ب��ل فقط
في المناطق التي قد يقوم الجيش السوري
بطرد «داع��ش» منها ،ولهذا السبب رفضت
الواليات المتحدة تحرك األك��راد غرب نهر
الفرات بعد سيطرتهم على تل أبيض وعين
عيسى في ريف الرقة الشمالي ،على الرغم
من أنّ تنظيم «داعش» هو الذي يسيطر على
البلدات وال�ق��رى الواقعة غ��رب نهر الفرات
بمحاذاة الحدود التركية حتى مدينة اعزاز.
ال��والي��ات المتحدة ل��م تعلن م��رة واح��دة
وق��وف�ه��ا إل��ى ج��ان��ب م�ط��ال��ب األك� ��راد سواء
في العراق أو تركيا أو سورية .في العراق
مثالً رفضت المساعي التي بذلت من قبل
أك��راد العراق للحصول على أسلحة بشكل
منفرد ومن دون المرور بموافقة الحكومة
ال �ع��راق �ي��ة ،وف ��ي ت��رك�ي��ا ل��م ت��ؤي��د ال��والي��ات

} وجدي المصري

المتحدة المطالب ال�ت��ي ي��دع��و أك ��راد تركيا
الحكومية إلى تلبيتها ،وال تزال تضع حزب
ال �ع �م��ال ال �ك��ردس �ت��ان��ي ع �ل��ى الئ �ح��ة القوى
اإلرهابية.
ج ّل ما توافق عليه الواليات المتحدة في
تعاملها م��ع األك� ��راد ف��ي س��وري��ة والعراق
وت��رك�ي��ا ،تقديم ال��دع��م لهم عندما يكونون
ورق��ة لتنفيذ السياسة األم�ي��رك�ي��ة .فأكراد
العراق استخدموا من قبل الواليات المتحدة
ل �ت��روي��ض ال �ح �ك��وم��ة ال �م��رك��زي��ة العراقية،
ومنعها م��ن ال��ذه��اب ب�ع�ي��دا ً ف��ي استقاللية
ق ��راره ��ا ع ��ن ال �س �ي��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة ،وف��ي
س��وري��ة وظ��ف األك� ��راد ل�م�ح��ارب��ة «داع ��ش»
فقط في المناطق التي قد تخرج عن نطاق
السيطرة واالستراتيجية المرسومة من قبل
واشنطن ،وأك��راد تركيا ك��ان��وا دائ�م�ا ً ورقة
وف��زاع��ة ي�ج��ري التلويح فيها عندما يكون
لدى واشنطن قناعة بأنّ سياسات أنقرة ال
تتطابق تماما ً مع السياسة األميركية.
واشنطن تعامل األكراد ،سواء في العراق
أو سورية أو تركيا ،كورقة تستخدم لتعزيز
س�ي��اس��ات�ه��ا وت�ط�ب�ي��ق اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات�ه��ا في
المنطقة ال حلفاء.
ل�لأس��ف ال�ش��دي��د إنّ األك ��راد ف��ي سورية
وال �ع��راق على وج��ه الخصوص ل��م يدركوا
ب �ع��د م ��رام ��ي ه� ��ذه ال �س �ي��اس �ي��ة األميركية
الخطيرة على وجودهم وعلى تطلعاتهم في
نيل حقوقهم .ولم يدركوا بعد أنّ الواليات
المتحدة تستخدمهم لخدمة استراتيجيتها
وغ �ي��ر م�ع�ن�ي��ة ب�م�ط��ال�ب�ه��م وح �ق��وق �ه��م التي
يقدّمون الدماء من أجلها.

نهاية ال�سلطنة
ـ مع تقدّم مسار وقف النار الذي ت ّم االتفاق عليه
بين موسكو واشنطن تتطلع عيون المتابعين على
موقف وس��ل��وك ك � ّل م��ن «أح���رار ال��ش��ام» و«جيش
اإلس�ل�ام» التابعين لك ّل م��ن أن��ق��رة وال��ري��اض مع
المخرج الذي وجدت واشنطن أنه آخر الممكن بعد
فشل تحييدهما من الئحة اإلرهاب.
ـ يحاول «جيش اإلس�لام» تقديم أوراق اعتماده
كفريق عاقل رغم ك ّل الضجيج السعودي العدائي
ض ّد سورية ،وتبدو التعليمات السعودية صارمة
بوقف قصف دمشق من الغوطة والتحدّث بلغة
إيجابية عن وقف النار والعملية السياسية ،ويستع ّد
الملك السعودي لزيارة موسكو وفي يده هذا االلتزام
ليت ّم قبول مشاركة جماعتها في مفاوضات جنيف.

ـ لم يعد ممكنا ً منع مشاركة االتحاد الكردستاني
ف��ي جنيف بعد إمساكه بجغرافيا ه��ام��ة م��ن يد
«النصرة» و«داعش» وتركيا تعلم ذلك.
ـ «أحرار الشام» يقاتلون حيث تتواجد «النصرة»
وتقود الجبهات وليس لهم جبهة خاصة يضمنون
وقف النار فيها.
ـ تعلن «أح��رار الشام» مسؤوليتها عن مهاجمة
مواقع روسية فتحسم هويتها اإلرهابية.
ـ بعد ك ّل الفشل في إسقاط سورية سقطت المنطقة
اآلمنة واليوم يسقط الفريق السوري المعتمد من
أنقرة بال غطاء.
ـ نهاية السلطنة.

التعليق السياسي

عاد الحريري ،رحل الحريري ،وما بين العودة والرحيل أيام ال
تتجاوز أصابع اليد ،أ ّما ما بين العودة والعودة فأشهر بل قل سنوات.
ومع ك ّل عود ٍة خطاب ،قس ٌم منه لش ّد عصب األنصار واآلخر لمهاجمة
األخصام ،فال األول استطاع أن يحافظ على المستفيدين من الحريرية
السياسيّة ماديا ً أو سياسياً ،وال الثاني استطاع أن يؤثر على دفاعات
الفريق اآلخر .وتكاد تكون حالة الحريري والعقاب الصقر الهجين حالة
فريدة من نوعها في أنظمة دول العالم المختلفة .لستُ على ّ
اطالع على
النظام الداخلي للمجلس النيابي ،ولكن من حقنا التساؤل كيف يمكن
لمجلس القبول بعضويّة نائب يتغيّب ليس فقط عن حضور جلسات
ٍ
المجلس بشك ٍل دائم ،بل يغيب عن الوطن طيلة فترة واليته االنتخابية؟
وحتى لو كان هناك قانون يجيز له ذلك ،فأين المشترعون في المجلس
من ذوي الصالحية االشتراعية من هذا الوضع الشاذ؟ ولماذا ال يجرؤ
أحد بالمطالبة بوضع قانون يجعل النائب يخسر بموجبه مقعده في
ٍ
موظف آخر في القطاع
حال تغيّبه ألكثر من ستة أشهر مثالً أسو ًة بأيّ
أليس النائب موظفا ً في نهاية المطاف؟ و ُر َّب قائ ٍل بأنّ الوضع
العام،
َ
األمني هو سبب هذا التغيُّب ،فنقول إنه عذ ٌر أقبح من ذنب ،ألنّ كثرا ً
من السياسيين في لبنان يعتبرون أ ّنهم مهدّدون ولم يغادروا ،بل
يأخذون الحيطة والحذر .وماذا لو استشهد أحد المسؤولين الذين
يشبعوننا نظرياتٍ عن حبّهم للوطن وولههم به وعشقهم لمصلحته،
وبأنهم مستعدّون للتضحية في سبيل تأمين هذه المصلحة؟ أيّة
كارثة أش ّد وأدهى :أمَوت أحد المسؤولين أم موت معظم الشعب ك ّل
يو ٍم ذلاّ ً وقهرا ً وظلماً؟ وماذا طرأ من تغ ّي ٍر على الوضع األمني اليوم
بالذات حتى تصبح العودة غير ذات خط ٍر على وجوده خاصة بعد
تصريحه األخير بأنّ وجوده في لبنان قد يطول هذه الم ّرة؟
أما إذا ما تناولنا كالمه الذي فيه من التهديد والوعيد ما لم يطلقه
سياسي قبله ،فنرى أنّ معظمه كان هلوساتٍ بعيد ٍة عن الواقع هدفها
فقط ،كما قلتُ آنفاً ،ش ّد العصب خاصة أنّ االنتخابات البلدية ،إنْ
صدقت النوايا وحصلت ،على األب��واب ،وبعض المراقبين يرون أنّ
التيار األزرق وحده سيكون الخاسر إنْ لم يعالج بالسرعة المطلوبة
ك ّل اإلشكاليات التي تغلغلت بين صفوفه ،على صعيد القيادات أو
القاعدة.
ويخطئ الذين ير ّوجون بأنّ حزب الله ال يريد هذه االنتخابات،
كما ير ّوجون ومنذ مدّة بأنّ حزب الله ال يريد رئيسا ً للجمهورية ،بل
خص االنتخابات البلدية:
يريد استمرار الفراغ .ونحن نسأل في ما
ّ
ماذا يخسر حزب الله إنْ ت ّمت في موعدها؟ والجواب واضح للجميع
توافق ت��ا ّم مع حركة أم��ل ،إذن لن تكون هناك
ب��أنّ حزب الله على
ٍ
يحس بالخسارة كي يعمل على منع إجرائها .كذلك
متغ ّيراتٍ تجعله
ّ
وبعد التفاهم بين القوات والتيار الوطني الحر يُتو ّقع أن ينسحب هذا
التفاهم على االنتخابات البلدية .والوضع في الجبل لم يتغيّر بالنسبة
لسيّد المختارة ،وهذا يعني أنّ قوة سياسية وازنة وحيدة تشعر أنّ
مصلحتها تقتضي بعدم إجراء هذه االنتخابات هي تيار المستقبل.

نكد سياسي فقط

أما بالنسبة إلى حزب الله واالنتخابات الرئاسية فجميع أركان
المرحومة  14آذار توافقوا على تحميل حزب الله مسؤوليّة تعطيل
هذه االنتخابات .هذه المجموعة التي ،ما أن يلقي سماحة السيّد حسن
نصرالله كلم ًة في مناسب ٍة ما ،حتى تفتح نيران تصريحاتها دون وعي
وإنما لمج ّرد النكد السياسي وكأنّ واجبها الر ّد على ما يقوله السيّد
وتبصر في ما إذا كان كالمه صائبا ً أو خاطئاً .هم يق ّررون
دون تفكير
ّ
يصب في خانة المصلحة
سلفا ً ما سيقوله ،ال يعنيهم حتى ولو كان
ّ
الوطنية ،ه ّمهم المبارزة وقلب الحقائق.
لقد أصبح وضعهم يشبه ذاك القروي الذي وقف مع جاره يتساءل
عن ماه ّية ذاك الشيء الذي يرونه عن ُبعد وأخذ يؤكد بأنه عنزة وجاره

يقول له بأ ّنه طائر ،وبعد أخ ٍذ ور ٍّد وتأكيد وه ّز بالرأس كدلي ٍل عن رأيه
بجاره بأنه عديم الفهم ،طار ذاك الشيء فقال الجار :أرأيت بأنه طائر،
فما كان منه إال أن أجاب :عنزة ولو طارت ،وهذا الجواب ليس إال الدليل
الواضح على أنّ ماليين جيفري فيلتمان ال تزال تفعل فعلها.
السيّد كان واضحا ً ب��أنّ دعم حزب الله للعماد عون هو التزا ٌم
وأخالقي ،ولكن كيف يفهم مَن ليس عندهم الح ّد األدنى من
مبدئي
ّ
ّ
هذين االلتزامَين؟ ومن ناحي ٍة أخرى ،قالها السيّد بالفم المآلن بأنّ
عالقة حزب الله بحلفائه تقوم على االحترام المتبادل ،وبأنه ال يمكن
أن يسمح لنفسه بأن يُملي عليهم مواقفه ،هو يتحاور معهم ،وهذا
موضوع ما،
موحد من
الحوار قد يؤدّي إلى
توافق ينتج عنه موقف ّ
ٍ
ٍ
ٍ
اختالف بالرأي دون أن يفسد ذلك في الو ّد قضية .أما
وقد يؤدّي إلى
هم فليسوا ُمعتادين على هذا المستوى من التعامل ألنّ األوامر تصدر
إليهم معلّبة ،لذلك تأتي تصريحاتهم كليشيه واحدة مع تغيي ٍر لبعض
الكلمات دون المضمون .قال الحريري بأنه لن يسمح ألحد بتعكير
عالقات لبنان مع الدول العربية ،وخاصة السعودية ،وذلك حفاظا ً
على اإلجماع العربي.
ومن حقنا أن نسأل :وماذا قدّم لنا هذا اإلجماع العربي غير الويالت
والمصائب منذ أن أوعزت بريطانيا إلى الدول العربية التي كانت تدور
في فلكها إلنشاء الجامعة العربية التي ،ومنذ تأسيسها ،لم تستطع أن
تتخذ قرارا ً واحدا ً حازما ً لمصلحة المسائل القومية العليا .وما الخير
الذي أتانا من ك ّل المؤتمرات العربية التي ،وكما قال الشاعر عمر أبو
ريشه ،كانت نتيجتها تغطية الفشل العربي ،والهزائم العربية ،والعهر
العربي .يقول المغفور له الصحافي محمد حسنين هيكل« :اجتمعتُ
أكثر من تسع ساعاتٍ مع السيّد حسن نصرالله ،تناقشنا في كل
القضايا اإلقليمية وم� ّرت الساعات سريعة ،بينما عندما اجتمعتُ
مع أحد ملوك آل سعود قضيتُ نصف ساعة شعرتها دهراً» .وعندما
ُسئِل عن الحديث الذي دار بينه وبين الملك قال« :سألني سؤاال ً واحدا ً
ونحن إلى طاولة الغداء :شلون تدبّر راسك مع الحريم وأنتَ بعمر
الثمانين.»...
دعني يا شيخ سعد أقول لك بالفم المآلن :نحن لسنا عرباً ،عروبتنا
هي عروبة لغوية فقط ال غير ،نحن سوريّون بك ّل اعتزاز ،حضارتنا
تعود إلى عشرة آالف سنة ،وهي حضارة إنسانية بامتياز دفعت
بالمؤ ّرخ أرنولد توينبي اليهودي لإلعتراف بأنّ ك ّل إنسان في العالم
مدين للحضارة السورية.

لسنا أعداء العرب والعروبة

هذا ال يعني أنه يجب أن نكون على عدا ٍء مع األمم العربية األخرى.
علينا أن نحاول جاهدين اإلمساك بأيديهم إلخراجهم من مستنقعات
الجهل التي ،بدل أن يكونوا ر ّواداً ،جعلتهم تابعين للدول االستعمارية
التي ال تعمل إال لتأمين مصالحها ،فوجدت أنّ مصالحها تبدأ بتحالفها
مع ُح ّكام الواليات التي اخترعوها ،هؤالء الذين يقهرون شعوبهم
ويريدون تعليمنا الديمقراطية .ك ّل دولة عربية تحافظ على مصالحنا
نم ّد لها اليد ،وك� ّل دول��ة تعمل على تأمين مصلحتها على حساب
مصلحتنا يجب أن يكون لنا موقف منها .صحيح أنّ عشرات اآلالف من
اللبنانيين لهم مصالح في هذه الدول ،ولكن علينا أال ننسى أنّ جهود
هؤالء ساهمت في تقدّم وازدهار هذه الدول ويجب أال يكون وجودهم
ٍ
ظرف من الظروف .إقرأوا التاريخ أيّها السادة،
م ّنة من أحد وتحت أيّ
تاريخ أ ّمتنا الحقيقي ال المز ّور .ق��رأتُ كالما ً للمعلم الشهيد كمال
جنبالط يقول فيه إنّ لبنان لم يكن يوما ً إمار ًة درز ّية بل إمار ًة عرب ّية
يعود تاريخها إلى ٍ
ألف ومئتي سنة .وال ب ّد هنا من التساؤل :وقبل هذه
األلف ّية ألم يكن لبنان موجوداً؟ ألم يكن جزءا ً من أرض كنعان؟ ألم
يكن س ّكانه كنعانيين منذ آالف السنين وأطلق عليهم اليونان ّيون إسم
الفينيقيين مع جميع س ّكان الساحل السوري؟ حكم العرب األندلس
أربع مئة سنة فهل أصبحت جزءا ً من «األ ّمة العربية» ،أم أنها بقيت
حتى أ ّيام حكمهم جزءا ً ال يتج ّزأ من إسبانيا؟ هل استطاع أيّ احتالل

في التاريخ أن يفرض اسم الشعب المحت ّل على األرض التي احتلّها،
أم أنّ األرض بقيت على اسمها وحافظت على هويّتها حتى بوجود
االحتالل؟ وحده االحتالل االستيطاني العنصري اليهودي المدعوم
حج ًة دينيّة
من ك ّل قوى الش ّر استطاع تغيير اسم فلسطين م ّتخذا ً ّ
واهية إلعادة تسمية األرض بـ«إسرائيل».
هذه الحقائق التاريخية التي حاول المؤ ّرخون تزويرها لغاياتٍ
سياسية ،يجب علينا أن نكشفها للعا ّمة الذين يريدون الحقيقة
المج ّردة ،أما الغارقون في عصبيّاتهم الطائفية والعرقية والكيانيّة
فالتاريخ سيتجاوزهم.
ل��م��اذا ت��ري��دون تحميل ح��زب الله مسؤولية تعطيل انتخاب
رئيس للجمهورية؟ هل حزب الله يضغط على العماد عون لعدم
ٍ
حضور جلسات انتخاب الرئيس؟ أم أنّ امتناع نواب حزب الله عن
الحضور جاء نتيجة االلتزام األخالقي والسياسي مع التيار الوطني
الحر ،وتحديدا ً حول هذه المسألة؟ وهل إذا ق ّرر التيار الوطني الح ّر
مثالً الحضور إلى المجلس في الثاني من آذار وشارك في انتخاب
رئيس ،سيبقى حزب الله مقاطعا ً
ّ
بغض النظر عن النتيجة؟ وهل إذا
قاطع يستطيع أن ّ
يعطل النصاب؟ كفى ذ ّرا ً للرماد في العيون .نعم
بمشروع
رئيس ملتزم
التعطيل هو لقطع الطريق على إمكانية وصول
ٍ
ٍ
كبير تقوده «إسرائيل» والواليات المتحدة ،وتن ّفذه حاليا ً السعودية
لرئيس يضمن تحقيق المشروع البديل ،أيّ إبقاء لبنان
وتركيا .ونعم
ٍ
بلدا ً مقاوما ً مناضالً في وجه مخططات «إسرائيل» الهادفة إلى تفتيت
سورية الطبيعية مجدّدا ً إلى دو ٍل طائفية تكون مب ّررا ً إلعالن «إسرائيل»
دولة اليهود في العالم.

لماذا االستخفاف بعقول الناس؟

أما عن كالم الحريري بأنّ الرئيس هو صناعة لبنانية فإنه المضحك
ال ُمبكي ،وكأني به يم ّثل دور النعامة ،فإنْ هو قال هذا الكالم فيصدّقه
الجميع .لو قال غيره هذا الكالم لمنحناه إمكانية الشك المنطقي ،أما أن
يصدر الكالم عنه ،فإنه لعمري استخفاف بعقول الناس ألنّ الطفل بات
يعلم بأنه ال يستطيع شراء ربطة عنق دون موافقة السعودية ،فكيف
باختيار الرئيس؟ ومَن وضع ،وال يزال ،الفيتو على انتخاب العماد
عون؟ لعلّها إيران التي تتدخل بشؤون الدول العربية!
استوقفني األسبوع الماضي كالم لجاللة ملك السعودية يقول فيه
بأنّ من حق المملكة الدفاع عن نفسها؟ فتساءلتُ مذهوالً :ومَن قام
بمهاجمة المملكة لكي تدافع عن نفسها؟ أليست هي مَن تقصف ،ومنذ
شهور ،اليمن ،تقتل ،تد ّمر ،تش ّرد؟ هل هاجمها حزب الله بجحافله،
بحجج واهية؟
سورية ،إيران؟ أليست هي مَن يقوم بمهاجمة اآلخرين
ٍ
لو قال من حقنا أن ندافع عن مصالحنا ،كما تعلن اإلدارة األميركية
وك ّل الدول المستعمرة ،لكان ذلك مقبوال ً في الشكل ،ولكن لعلّها اللغة
العربية قد خانته بالتعبير عن مكنونات فكره ،هذه اللغة ،ذات األصل
الكنعاني اآلرامي ،ما زلنا نغنيها بفكرنا وإبداعنا على ك ّل المستويات
بالرغم من ك ّل اإلعالم المزوِّر للحقائق.
إنّ ترشيح الحريري لسليمان فرنجية ،والذي لم يحصل فعلياً،
وترشيح جعجع لعون ،ليس إال خطة مدروسة لضرب قوى الثامن
من آذار ،واأليام اآلتية ستكشف مصداقية الترشيحَ ين .فهل سيبقى
الطائر عنزة ،أم يعود العقل ليحكم تص ّرفات سياس ّيينا ،فيتخلّون
عن المصالح الض ّيقة ،ويضعون نصب أعينهم مصلحة المواطن،
فيخرجون من خلف المتاريس الطائفية إلى رحاب المواطنية المدنية؟
يتحججون بأنّ
ولن يكون ذلك إال بتطبيق مواد الطائف التي كانوا
ّ
حجتهم بعد أحد عشر عاما ً
نظام الوصاية يمنعهم من تطبيقها ،فما ّ
على خروجه من لبنان؟ الح ّل هو باالنتقال إلى الدولة المدنيّة عبر
نسبي يكون لبنان فيه
أساس
قانونٍ عصري لالنتخاب يقوم على
ٍ
ّ
دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي .وك ّل مَن ال يسعى إلى
ذلك يكون واحدا ً من الطائفيين الذين يعرقلون قيام الدولة كضمانٍ
لمصالحه الشخصيّة ،فهلاّ يتج ّرأون؟

التركي وعار�ض الطاقة «الإ�سرائيلي»
الكاميكاز
ّ
*

} محمد أحمد الروسان

تعتمد تركيا بشكل كبير حيوي واستراتيجي
وبإدمان مزمن على مصادر الطاقة الخارجية ،خاص ًة
النفط والغاز ،وبحسب المعلومات تستورد أنقرة
أكثر من  75في المئة من احتياجاتها من مصادر
الطاقة المتنوعة ،وتدفع ثمن ذلك أكثر من  65مليار
دوالر سنوياً.
بعبارة أخ��رى ،إنّ ما تنفقه تركيا أكثر من ربع
فاتورة وارداتها اإلجمالية ،وهذا يعتبر أهم معضلة
تواجه تركيا ،لما لها من عالقة باألمن القومي التركي.
وتحت عنوان عريض« :أمن الطاقة ومحاوالت الكيان
الصهيوني اللعب بأمن الطاقة التركي» ،كما سنرى
الحقاً ،أن نجحت ع��ودة المياه إل��ى مجاريها على
طول خط العالقات التركية ـ «اإلسرائيلية» (نلحظ
كافة وضعيات الكماسوترا على طول خط العالقات
بين أن��ق��رة وت��ل أبيب اآلن) ،بعد هندستها على
المستوى األمني المخابراتي ،لتقود إلى مستويات
سياسية وديبلوماسية متقدمة وتنسيقات عسكرية
ومخابراتية ،خاص ًة بعد التحوالت في الميدان
لصالح الجيش السوري العقائدي ،ومحاولة األخير
إغ�لاق ال��ح��دود مع تركيا بق ّوة النيران بمساعدة
حلفائه ،خاصة روسيا وإيران.
ألم يقل «فخامة» الرئيس التركي علنا ً «إنّ تركيا
بحاجة إلى إسرائيل ،وإسرائيل بحاجة إلى تركيا
في المنطقة»؟ الحوارات تجري على قدم وساق على
طول خطوط عالقات مجتمع المخابرات «اإلسرائيلي»
والتركي بالمعنى الرأسي والعرضي ،مرة هنا في
المنطقة إن في مفاصل الجغرافيا التركية ،أو في
مفاصل جغرافية «إسرائيل» (فلسطين المحتلة)،
وم��رات هناك في جنيف وغيرها .وه��ذا يشكل في
الواقع خاصرة اقتصادية رخوة للغاية (أمن الطاقة
التركي) ،ولم يشفع الموقع االستراتيجي والمحوري
لتركيا ،في حصولها على أم��ن في الطاقة وطاقة
رخيصة الثمن مستوردة ،وقد حلت أنقرة في المركز
الثاني ،بعد الصين ،من حيث ازدياد الطلب على الغاز
والكهرباء ،حيث أنّ الصين هي األش ّد عطشا ً للطاقة
على مستوى العالم ،والثانية أي تركيا تماثلها في
شدّة العطش .وتعتمد أنقرة ،بشكل أساسي ،على
روسيّا في استيراد الغاز وبشكل منتظم وبأسعار
عادية إلى ح ّد ما (ثمة عقوبات اقتصادية فرضتها
موسكو على أن��ق��رة بعد إس��ق��اط ط��ائ��رة سوخوي
العسكرية ال��روس��ي��ة ،وال��ت��ي كانت ف��ي مه ّمة في
ال��داخ��ل ال��س��وري على جانب ال��ح��دود م��ع تركيا،
فالعقوبات تدفع تركيا نحو عمق الحضن اإلسرائيلي
بخضوع شبه كامل لحاالت االبتزاز) ،مع استيرادها
لكميات أخرى من إيران والعراق وأربيل وأذربيجان
وقطر والجزائر ،وهناك مسارات ضغوط تمارس
على النخبة الحاكمة في أنقرة ،لفتح شراكات مع
«إسرائيل» الستيراد الغاز الطبيعي منها ،وعبر إنشاء
خط من األنابيب يمتد من حقول تقع غرب ميناء حيفا
المحت ّل ،وعبر قبرص اليونانية إلى الداخل التركي،
وهذه المحاولة «اإلسرائيلية» ،عبر واشنطن ،في غاية
الخطورة ،كونها تدخل كطرف أساسي في خطة األمن
القومي التركي بشكل عام وأمن الطاقة وأمن المجال
الحيوي التركي وللتأثير على المجال الجيوبوليتيكي
لمجتمع المخابرات التركي ،إن لجهة الداخل التركي
ال ُمحتقن أص�لاً بفعل الحدث السوري وارت���دادات
اإلرهاب المدخل إلى الداخل التركي ،أو لجهة الخارج
التركي الساخن والمتح ّفز أصالً للهجوم على أنقرة
وبفعل الحدث ال��س��وري ،وتوظيفات أنقرة لورقة
اللجوء السوري لممارسة الضغوط المطلوبة على

القارة األوروبية وعلى رأسها ألمانيا التي تساوت مع
تركيا في المواقف من حيث تداعيات الوضع السوري،
في موقف غريب يخضع لمزيد من القراءات المختلفة
من قبل مراكز الدراسات التي تقدّم توصياتها إلى
مجتمعات المخابرات اإلقليمية والدولية المعنية
بالشأن التركي واأللماني.
وبحسب آخر المعلومات ،فإنّ العاصمة األميركية
واشنطن دي سي ،تضغط على تركيا من أجل الدخول
في شراكة حقيقية مع ك � ّل من قبرص اليونانية
والدولة العبرية ،لتشكيل حلف اقتصادي ثالثي
لمواجهة القبضة الفوالذية الروسية على سوق
الطاقة في هذه المنطقة بالذات ،وللح ّد من طموحات
إيران ذات اإلمكانيات الكبيرة والمتسارعة في النمو،
خاص ًة بعد دخول االتفاق النووي مرحلة التنفيذ،
والتبعات اإليجابية لذلك طهران التي لم تقدّم تنازال ً
واح��دا ً للغرب واألميركيين منفردين أو مجتمعين
أو ح ّتى لمجموعة خمسة زائ��دا ً واح��دا ً طيلة مرحلة
المفاوضات.
وأف��ادت معلومات استخبارات الطاقة المس ّربة
وعن قصد كما نعتقد ،بأنّ وفودا ً مشتركة من شركات
أميركية و«إسرائيلية» زارت تركيا للبحث في توقيع
عقود طاقوية مع أنقرة بهدف إنشاء خط أنابيب لنقل
الغاز الطبيعي «اإلسرائيلي» إلى القارة األوروبية،
وعبر قبرص وتركيا تحت سطح البحر بطول يزيد
عن  500كيلو متر من حقل (لفيتان) «اإلسرائيلي»،
والواقع غرب ميناء حيفا بمسافة  135كيلو مترا ً
وحتى مرفأ جيهان التركي ،بسعة  16مليار متر
مكعب ،ثم على امتداد الساحل القبرصي وبعمق ألفي
متر الستحالة م��روره طبعا ً على الساحل اللبناني
والسوري ،واألخير هو المم ّر األفضل لهذا األنبوب
وبتكلفة ووقت أق ّل .وأضافت المعلومات أنّ تشغيل
منصة إنتاج وتخزين وتفريغ
هذا الخط سيكون من ّ
عائمة على سطح البحر األبيض المتوسط ،قبل أن
يتوجه نحو الشمال الشرقي باتجاه ساحل قبرص
اليونانية كما أسلفنا.
وأم��ام هذا المشروع الطاقوي الخبيث ،تحديات
وعوائق كثيرة وهي ليست محصورة فقط باألبعاد
المالية واللوجستية والوقت الذي يحتاجه للتأسيس
والتقنيات ال��ض��روري��ة ،ب��ل التحدي األم��ن��ي وما
يمكن أن يتعرض له من أخطار وعمليات إرهابية،
بفعل المجموعات اإلرهابية الموجودة في سورية
والمص ّنع في لبنان (المراد تسخينه سعود ّيا ً على
األق ّل اآلن) ،وارتداداته على تركيا و«إسرائيل» ودول
الجوار األخ��رى ،فمن تكلفة مالية تزيد عن ثالثة
مليارات دوالر ،إلى تكلفة اإلنتاج المرتفعة ،إلى وجود
مشاريع أخرى لنقل الغاز من إيران وقطر والسعودية
ومصر ،في إط��ار منطقة الشرق األوس��ط وبجانب
سورية ولبنان الحقاً.
باإلضافة إلى ك ّل هذه التحديات ،هناك التحديات
السياسية والثقة المفقودة بين أطراف هذا المشروع
الثالثي ،وال��ذي تهدف من ورائ��ه الواليات المتحدة
األميركية ،إل��ى تشكيل وتصنيع حلف «ناتوي»
اقتصادي في مواجهة سالح الطاقة الخطير الذي
تملكه الفدرالية الروسية يقف على حدودها الجنوبية
مع تركيا.
ع�لاوة على ذل��ك ،هناك تحدّي الشعور الشعبي
حيث الشعور الشعبوي التركي كاره ومعاد بعمق
لـ«إسرائيل» ،والحكومة التركية الحالية الذت بصمت
أهل القبور ،لعلمها أنّ أي تقارب مع تل أبيب ليس
ورقة شعبوية ناجحة اآلن ،كما أنّ هناك عداء تاريخي
بين أنقرة وقبرص اليونانية وعمره  44عاماً ،حيث
يطالب القبارصة اليونانيون أنقرة باالعتراف بهم

وح ّل مسألة قبرص التركية ،ح ّتى يتم السماح لهذا
الخط بالمرور على امتداد الساحل القبرصي وبعمق
يزيد عن  2000كيلو متر ،فقبرص اليونانية ال تثق
كثيرا ً بتل أبيب ،واألخيرة تعتبر األولى بمثابة حصان
طروادة في مشروع األنابيب هذا.
وقبل التطرق إل��ى إدراك���ات مجتمع المخابرات
التركي ألمن الطاقة وعالقته مع فكرة األمن القومي
لتركيا ،ال ب ّد من اإلشارة إلى مالحظة في غاية األهمية
تتموضع في التالي :أميركا دعمت الوهّ ابية المسلّحة
كق ّوة ضاربةُ ،زرعت بدعم سعودي لوسطية إسالمية
يقودها فتح الله غولن الداعية التركي الغامض
وال ُمقيم في بلسنفانيا في أميركا ،والذي عمل على فتح
عشرين ألف مدرسة تنفق ح ّتى على إقامة وتغذية
الطالّب في مواقع مختارة من العالم ،وعلى رأسها
تركيا وجمهوريات وسط آسيا ،وهكذا وقع اإلخوان
المسلمون في ّ
فخ أميركي ُمحكم ،فأردوغان اإلخواني
الطامح إلى دور تاريخي ،وجد تعاونا ً ودعما ً بال حدود
من األميركيين والسعوديين والقطريين ومن فتح الله
غولن ،الذي أقنعه بأنّ مستقبل اإلخوان لحكم العالم
اإلسالمي تحت رايته وعلمه ،سيكون بإسقاط المظلة
البريطانية ومسك المظلة األميركية ،وبلع أردوغان
وأوغلو الطعم وبادرا أوال ً إلى تصفية الجنراالت في
الجيش التركي وأقنعا إخ��وان مصر بالتعاون مع
غولن واألميركيين ،فاستجاب إخ��وان مصر لهما
ووقعوا هم أيضا ً في ّ
فخ استغاللهم كجسر لتصفية
نفوذ رج��ال الرئيس المخلوع حسني مبارك عبر
ثورة ،من مدنيين وعسكريين وتجديد حكم العسكر
بفتح الطريق للضبّاط الشباب األكثر وال ًء لواشنطن،
وتمثل ذلك في عودة العسكر إلى الحكم في مصر،
وقد وصفت تلك الحالة بأ ّنها حالة لتصحيح المسار
والتوجه من بعض األطراف اإلقليمية والدولية.
وتشير معلومات إلى أنّ فتح الله غولن استطاع
اختراق إخوان األردن عبر إقناع أحد كوادرهم ومنذ
سنوات وقبل ما س ّمي بالربيع العربي بالتقارب
مع األميركيين (فت ّمت المناداة ألول مرة بالملكية
الدستورية ،ومبادرة زمزم األخيرة ال يمكن بحثها
بعيدا ً عن هذا السياق ،خاص ًة أ ّنها تعقد الورش
لتدارس تحويلها إلى حزب سياسي برعاية رسمية
من تحت الطاولة) وبعد األط��اح��ة بمحمد مرسي
صححت الخطأ الثوري كما يعتقد
عبر ثورة أخرى
ّ
البعض ،انتبه أرودوغان وأوغلوا إلى الخطأ الفادح
ال��ذي ارتكباه ،فسارعا إل��ى التصالح مع الجيش
التركي والسعي إلى تصفية نفوذ فتح الله غولن.
وتشير معلومة أخرى إلى أنّ أرودوغان شعر أيضا ً
بالكارثة التي سبّبها لدعم ما سمي ثورة في سورية
ض ّد نظام سوري يحمل مظلة بريطانية إلى ح ّد ما،
فأخذ اتجاهات أخرى أكثر كارثية ولكن بعد أن و ّرط
إخوان سورية بالتحالف مع األميركيين.
يبدو أنّ مجتمع المخابرات ال��ت��رك��ي ،خاصة
مخابرات الجيش التركي ذي المظلّة اإلنجليزية
لجهة قياداته وك��وادره ،أدرك أنّ «إسرائيل» تعرف
بعمق عطش تركيا للطاقة ،وتدرك مخابرات الجيش
التركي أنّ ت��ل أبيب تسعى إل��ى استغالل نقطة
الضعف التركية هذه ،عبر رغبتها في شبك مصالحها
االقتصادية بأمن تركيا القومي عبر أم��ن الطاقة
لغايات اللعب في الداخل التركي لصالح األميركي
والغربي و«اإلسرائيلي» وبعض العربي المرتهن
والتابع واألداة.
ما تم ذك��ره ومنذ البدء في هذا التحليل ،يشكل
مؤشرا ً بسيطا ً للغاية إلى المؤامرة الكونية على
الشرق وقلبه سورية بنسقها السياسي الحالي،
واألعظم الحرب الكونية في سورية وعلى ديكتاتورية

الجغرافيا السورية ،هي حرب بالوكالة عن الغرب
(أوروبا وأميركا) بأدوات من بعض العرب المرتهنين
والمتبوصلين على ذات اتجاه البوصلة الغربية
ـ األميركية ،إزاء منطقة الشرق األوس��ط الساخنة
والمتفجرة ،ونتيجة لها حدثت المسألة السورية أو
الحدث السوري أ ّيا ً كانت التسمية ،المهم هناك مأساة
درامية سورية بامتياز ،بسبب تآمر بعض ذوي
القربي مع اآلخر الغربي ذي الرغبة المفعمة بالطاقة
على أنواعها المختلفة ،خاصة الغاز ،الذي ترصده
ك ّل رادارات االستراتيجيات الغربية واألميركية.
وللمأساة السورية هذه بعد اقتصادي عميق أيضاً،
يتموضع ح��ول الطاقة وتفرعاتها وخاصة الغاز
وقود الطاقة الرئيس في القرن الحادي والعشرين،
ومسارات جغرافية تعرجات خطوط نقله من الشرق
األوس��ط إلى أوروب��ا وأميركا ،من حقول إنتاجه في
الشرق األوسط إلى أسواق استهالكه وتخزينه في
الغرب .بعبارة أخرى ،وألنّ الغاز الطبيعي تحديداً،
هو من يذكي ويفاقم لهيب نيران الصراع المجنون
على الطاقة في هذا الشرق األوسط الساخن المتفجر،
فإنّ الصراع األُممي يدور حول خطوط الغاز الطبيعي
فيه .فهل ست ّتجه خطوط نقله نحو أوروبا وواشنطن،
من الشرق إلى الغرب ضمن خط إيران العراق شواطئ
البحر األبيض المتوسط على الساحلين السوري
اللبناني ومنهما إلى أوروبا وتفرعاتها؟ أم سيتجه
شماال ً من قطر فالسعودية (كالهما منتج للغاز وداعم
لإلرهاب في سورية) عبر سورية وتركيا ،واألخيرة
مفترق طرق الطاقة المتميز بين شرق أكثر إنتاجا ً
للطاقة ،وغرب أكثر استهالكا ً وتخزينا ً استراتيجيا ً
لها.
ويسعى البعض العربي ذو التيه الفكري إلى
مذهبة مسار خطوط الغاز من إي��ران إل��ى العراق
إلى سورية ولبنان ثم إلى أوروبا بوصفه مشروعا ً
إسالميا ً شيعياً ،ووص��ف مشروع مسار خطوطهم
باإلسالمي السني باتجاه تركيا في الشمال فأوروبا.
والغرب المخادع زارع الكيان الصهيوني في فلسطين
المحتلة ،وراعي هذا الكيان وداعمه الواليات المتحدة
األميركية ،وبالتحالف مع البعض العربي المرتهن
وال��خ��ائ��ن ،يسعون إل��ى إح�لال مكنونات الصراع
الشيعي السني مكان الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي»

االستراتيجي ،خدم ًة لمصالحهم ومصالح ربيبتهم
«إسرائيل» وصونا ً ألمن أب��ديّ للكيان الصهيوني
لقطع نياط قلوبنا كعرب ومسلمين .فالغرب يبحث
عن مصالحه فقط ،ح ّتى ولو امتزجت الدماء بالذهب
األسود واألبيض (الغاز الطبيعي) ،لذلك فإنّ أصحاب
األن��وف الكبيرة والصغيرة على ح ّد سواء يش ّمون
روائح الدم والغاز الطبيعي من المأساة السورية.
تآمروا على الدولة الوطنية السورية ،تحت عنوان
ال��ص��راع م��ن أج��ل الحريّة والديمقراطية وحقوق
اإلنسان ،ومبادرات التمكين الديمقراطي وشعارات
الشفافية وما إلى ذلك من سالل الكذب والخداع،
كلّها ترسيمات وش��ع��ارات مزيفة ترمي وتهدف
إلى التغطية على األه��داف الحقيقية لما يجري في
المنطقة ،ومختلفة تماما ً ع ّما سبق من عناوين ب ّراقة.
هذا الغرب ومعه ذيوله من البعض العربي ذي التيه
الفكري والذي يعاني من خلل بيولوجي ،تتموضع
وتتبوصل مقارباته التكتيكية واالستراتيجية على
ح ّد سواء للحدث السوري المأساوي ،ضمن متتاليات
هندسية وص��ف ال��ح��دث ،باعتبار ووس���م نفس
المجموعات البشرية اإلرهابية بأوروبا وأميركا،
باعتبارهم مناضلين من أجل الحريّة في سورية.
إ ّنها مفارقة عجيبة ستعود بالويل على االستقرار
في أوروب��ا وأميركا ،ولنا في أح��داث أيلول األسود
األميركي خير دليل ،حيث ذكراها المأساوية ما زالت
ماثلة ح ّتى اللحظة.
الغرب وذيوله من العرب أعلنوا وبك ّل وقاحة ،أنّ
هدفهم في منطقة الشرق األوس��ط وسورية (أ ّمنا)
تحديداً ،هو حماية القيم الديمقراطية والحرية
وحقوق اإلنسان ،وتناست أوروب��ا وأميركا ،البدء
بنشر تلك القيم من الحلفاء العرب في مملكات القلق
على الخليج ،الذين يسعون إل��ى نتائجه إ ّم��ا عبر
جهاد في السرير ،أو الوصول إليه من دون منغصات
وعراقيل من التزام ديني وأخالقي وعقوبات قانونية،
وتحت عناوين إباحية الفكر والتي ستقود في النهاية
إلى اإلباحية في الجسد ال بل فوضى إباحية الجسد،
بنتائجها الصحيّة المأساوية عبر م��رض السيدا
(منتج حرب بيولوجية غربية) وأشقائه من األمراض
الجنسية األخ��رى ،وأثرها االقتصادي الخطير على
معدالت اإلنتاج والنمو عبر إقصاء للمورد البشري

ال ُمصاب.
مالحظة أخ��ي��رة :عندما ن��ق��ول ك��ام��ي��ك��ازي في
منحنيات الثقافة اليابانية فهي تعني الرياح
المقدّسة ،واستخدمت ألول م�� ّرة ف��ي إش���ارة إلى
إعصار أنقذ اليابان من غزو المغول عام 1281م،
وت� ّم إسقاطها عمل ّيا ً لوصف المقاتلين اليابانيين
االنتحاريين ال��ذي غ���اروا على خليج ليت للمرة
األولى في العام 1944م الستهداف القطع الحربية
األميركية .وثمة ساسة ومخابراتيون ودبلوماسيون
ومفكرون استراتيجيون وخبراء طاقة (كاميكازي)
من بعض ترك ،وبعض بعض عرب ،من سعوديين
وقطريين وغيرهم ،يسعون ليلعبوا لعبتهم األخيرة
في ساحة المعركة على الميدان السوري ،لع ّل تلك
تهب من
الرياح المقدّسة التي هبّت في عام 1281مّ ،
جديد وبعمق في العام  2016عام الجبير وأوغلو،
وتجلب لسلّة الكاميكازي المتنوعة ،ما لم تجلبه
لرفاقهم األصليين في بحر اليابان الشرقي.
بعض بعض العرب ،وبعض بعض المسلمين،
يتذكر أ ّنه عربي ومسلم في وجه إيران فقط ،أ ّما في
وجه «إسرائيل» فينسى هؤالء أ ّنهم عرب ومسلمون،
ويتذكرون أ ّنهم أع��راب ومتأسلمين ،واألع��راب أش ّد
كفرا ً ونفاقا ً بما فيهم المتأسلمين ،وهم صعاليك شبه
الجزيرة في عمق التاريخ ومنذ الجاهلية األول��ى،
وصعاليك القرن الحادي والعشرين في عمق جغرافية
المنطقة ،وثمة بوليصة تأمين كبيرة للحفاظ على أمن
ثكنة المرتزقة ،عبر إشعال فتنة سنيّة شيعيّة بامتياز
عبر الفكر الوهابي.
نحن نؤمن بعروبة حضارية ثقافية ذات قيم
ومبادىء وال نؤمن بعروبة (عرفية) ،كما هو حال
األع���راب والمتأسلمين ،وم��ن دون سورية ومصر
يتحول اآلخرون إلى رخويات ،فعلى مصر أن تخرج
من المنطقة الرمادية إزاء ما يجري في سورية ،وإالّ
فالدور قادم عليها وعبر ليبيا لجعلها سورية أخرى،
ونقل ما يجري في الداخل السيناوي إلى داخل العمق
المصري.

*محام ،عضو المكتب السياسي
للحركة الشعبية األردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com

