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هل �أ�صبح العدو ال�صهيوني هو الحليف ...والمقاومة هي العدو؟!

ماذا بعد� ...إذا نجح
االتفاق الرو�سي ــ الأميركي؟

} د .سلوى الخليل األمين*

} حميدي العبدالله
يتساءل كثير من السوريين والدول والقوى المهتمة بما يجري في سورية منذ
خمس سنوات عما سيحدث الحقا ً فيما لو نجحت الجهود الروسية واألميركية
أي وقف العمليات العسكرية؟
بتطبيق وقف األعمال العدائيةّ ،
اإلجابة على هذا السؤال تكمن على صعيدين .الصعيد األول ،عسكري .نجاح
االتفاق ال يعني توقف الحرب في سورية ،ألنّ ( %)70من جبهات سورية تحت
سيطرة تنظيم «داعش» ،وهذا التنظيم غير مشمول بوقف العمليات العسكرية،
أي أنّ الحرب ض ّد هذا التنظيم من قبل الجيش السوري وحلفائه سوف تستم ّر
ّ
على ما هي عليه اآلن ،وربما يكون هناك تركيز أكبر على جبهات «داعش» في
مناطق القلمون الشرقي وصوالً إلى القريتين في ريفي دمشق وحمص وفي
ريف حمص الشرقي ،وتحديدا ً تدمر ومحيطها ومحيط حقل الشاعر ،وعلى
جبهات ري��ف حلب الشرقي والشمالي الواقعة في غالبيتها حتى اآلن تحت
سيطرة «داعش» ،وال سيما منبج والباب ،وفي محافظات الجزيرة ،وفي ريف
السويداء الشرقي.
وقد ال تتوقف الحرب أيضا ً في مناطق أخرى مثل محافظة إدلب والقنيطرة
ودرعا وما تبقى من ريف دمشق نظرا ً للتواجد القوى ،وال سيما في محافظات
إدل��ب والقنيطرة لـ«جبهة النصرة» ،وبهذا المعنى ف��إنّ ما بعد نجاح االتفاق
الروسي -األميركي عسكريا ً هو خروج مناطق محدودة من ساحات المواجهة
حيث ال وجود لـ«جبهة النصرة» ،أو حيث تكون التنظيمات األخرى قادرة على
إرغام «النصرة» على ترك مناطق تواجدها واالنسحاب إلى مناطق أخرى.
على الصعيد السياسي إنّ ما بعد نجاح االتفاق الروسي – األميركي هو
السعي لوضع م��ق�� ّررات فيينا ( )1و( )2وق��رار مجلس األم��ن ال��دول��ي 2254
أي بدء حوار لالتفاق على تشكيل حكومة موسعة تمثل «هيئة
موضع التطبيقّ ،
حكم انتقالي» والنظر في تعديل القوانين وربما الدستور أيضا ً من أجل التمهيد
أي بعد مرور
إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية المرحلة االنتقاليةّ ،
سنة ونصف السنة على وقف األعمال القتالية ونجاح تطبيق االتفاق.
قد ال تكون المهلة الزمنية المعلنة كافية ،وقد يت ّم تمديد هذه المهلة بضعة
أشهر ،وربما سنة أو أكثر ،ك ّل شيء مرتبط بمدى نجاح االتفاق الروسي –
األميركي على المستوى العسكري ،والنتائج المترتبة على ذلك سياسيا ً إنْ
لجهة ت��وازن القوى ،أو مستوى سيطرة ك�� ّل ط��رف من األط��راف المعنية في
سياق مواجهة التنظيمات اإلرهابية غير المشمولة بوقف العمليات تبعا ً لالتفاق
الروسي – األميركي.
وعلى فرض أنه نجح االتفاق ،وت�� ّم تنفيذ مراحل وخطوات الح ّل كما نص
عليها فيينا ()1و ( )2وقرار مجلس األمن  ،2254فإنّ نهاية المطاف ستكون
انتخابات رئاسية وتشريعية ،والسلطة التي تتك ّون نتيجة ه��ذه االنتخابات
ستكون هي السلطة الشرعية الوحيدة صاحبة القرار األول واألخير بك ّل شأن
يخص سورية بما في ذلك مصير الجماعات المسلحة التي وافقت على االتفاق.
ّ

الحريري قلق ومرتاح للت�صعيد ال�سعودي
ـ يبدي الرئيس سعد الحريري قلقا ً من التصعيد السعودي الذي يسحب منه ورقة
ّ
الترغيب بالمال السعودي ،كما حدث مع مجيئه قبل عشرين شهرا ً خصيصا ً
ليزف بشارة
هبة المليار دوالر للقوى الشرعية المسلحة.
ـ يخشى الحريري اإلف�لاس المالي لشركته «سعودي أوجيه» التي لم تعد ته ّم
السعوديين طالما أنهم يص ّرحون بالرغبة بمعاقبة اللبنانيين عموما ً والذين يتهمونهم
بالتخاذل أمام حزب الله خصوصاً.
ـ يخشى الحريري إفالس مؤسسات في القطاعين العقاري والمصرفي تعتمد على
المال السعودي وهي مؤسسات يملكها الحريري كليا ً أو جزئياً.
ـ يخشى الحريري عدم الممانعة السعودية بتسلّم حلفاء حزب الله للحكم ليصير
حصار لبنان ممكنا ً وفعاالً.
ـ يخشى الحريري إصرار السعودية على خروج مستحيل لحزب الله من الحكم كشرط
للعودة عن القرارات العقابية ،وإال فيعتمدون جماعات مستعدّة لمواجهة حزب الله في
الشارع ،وهذه نهاية للحريرية أمام المنشقين عنهأ والمتف ّرعين عن «القاعدة».
ـ لكن الحريري للشهور القليلة المقبلة مرتاح لتصعيد السعودية أمالً بتحويله سببا ً
لتوترات أمنية في الشارع تعطيه المب ّرر إللغاء االنتخابات البلدية التي يخشاها وكان
يجتهد بال فائدة الختراع سبب يب ّرر تعطيلها.

التعليق السياسي

المملكة وطوابير االعتذار
} عُ ال فحص*
أَثبتت األحداث األخيرة على المستوى اإلقليمي والتي أدَّت إلى أن تقوم المملكة العربية
السعودية بتصعيد ديبلوماسي ض ّد لبنان ،مدى تبعية العديد من األطراف اللبنانية
للسياسةالخليجية.
س ِمعَ بها اللبنانيون وهما ً في األروقة
فبعد أن كان هناك حديث عن مكرمة سعودية َ
الديبلوماسية أيام حكم العاهل السعودي السابق الملك عبدالله بن عبد العزيز ،اعتبرت
العائلة الحاكمة في المملكة أنّ لبنان حكوم ًة وشعبا ً ال يستحق أيّ مكرمة ملكية منها والتي
هي عبارة عن هِ بة مالية وصلت الى مليارات أربع تذهب لتسليح الجيش اللبناني والقوى
األمنية اللبنانية.
تذ َّرعت المملكة أنّ إلغاء المَك ُرمة سببه أنّ الحكومة اللبنانية لم تستطع أن ُتحِ ّد من دور
ص من جناحه ومن التأييد الشعبي الكبير لهُ ،م َّتهِم ًة إياه بعرقلة جلسات
حزب الله وأن ت ُق ّ
مجلس النواب ومنع استكمال نِصابه بمقاطعته الجلسات المخصصة النتخاب رئيس
للجمهوريةاللبنانية.
هذا في الشكل ،أما في المضمون ،فال يخفى على أيّ متابع الضغط الكبير الذي تعاني
منه المملكة بسبب سياساتها الخارجية مع محيطها وبخاصة المستنقع الذي أغرقت
نفسها به في حربها مع اليمن.
نصبَت في العديد من المراكز القيادية فيها أمراء شباب يتنافسون في ما
والمملكة َّ
بينهم كمحاولة إلبراز أنفسهم ومدى قيادتهم الحكيمة لألمور ،هذة القيادة وبسلطة الثروة
البترولية تحت لواء العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقعت في مغامرة «عاصفة
الحزم» ثم «إعادة األمل» التي أنهكت قدراتها العسكرية في العديد والعتاد وجعلتها تعاني
ضائقة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة من جهة.
من جه ٍة أخرى ،لجأت المملكة الى تحريك الداخل اللبناني بعودة الرئيس سعد الحريري
إلى لبنان الذي أيَّد ودعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية ،األمر
الذي رآه العديد من المحللين على أنه َلعِ ب على وتر بث الخالف بين حلفاء الثامن من آذار،
وخاص ًة بين الجنرال ميشال عون والوزير فرنجية وحزب الله.
تسارعت األحداث باستقالة الوزير أشرف ريفي الذي توعّ َد حزب الله بقلب الطاولة،
واندفعت قوى  14آذار وحلفاؤها ومؤيدو السياسة السعودية بقيادة الرئيس سعد الحريري
رص طوابير االعتذار من المملكة العربية السعودية في سفارتها الديبلوماسية في
إلى ّ
لبنان.
وفي حين كانت الوفود ال ُمع َت ِذ َرة َتعتلي منابر السفارة السعودية مؤكدة على مقام
المملكة الرفيع سارعت ك ّل من قطر والبحرين واإلم��ارات العربية المتحدة والكويت الى
دعوة رعاياها لمغادرة األراضي اللبنانية وعدم السفر الى لبنان اال للضرورة القصوى لما
في ذلك من خطر يتهدّد حياتهم.
وأكدت جميع هذه الدول ال ُمتضامِنة مع موقف المملكة من لبنان ،إضافة للطوابير
اللبنانية ال ُمع َت ِذ َرة ،على شبه إجماع خليجي حول الموقف السعودي من الحكومة اللبنانية،
في حين لم تبادر هذة الدول إلى هكذا إجماع حول أيّ من القضايا العربية المصيرية ال ُمحِ َّقة
وأولها القضية الفلسطينية.
كنا نو ّد أن نسمع عن إجماع عربي حول القضية الفلسطينية ودعم مقاومتها بالفعل
وليس بالدّعاء ال ُمزيَّف من نفس هذة الدول الخليجية التي تنادت على إجماع خليجي
منغلق عن ك ّل ما يمت إلى القضايا العربية ال ُمحِ َّقة بصلة.
ليست العروبة في االنسالخ عن المحيط العربي وقضاياه العروبية وإشغاله بحروب
وتؤسس له.
وهمية داخلية ُتعزز المذهبية وتك ّرس الفكر التكفيري
ِّ
ليست العروبة عدم التنادي إلى إنشاء سوق عربية موحدة ودع��م المقاومة ض ّد
«إسرائيل» ودعم القضية الفلسطينية.
ّ
الذل
ليست العروبة وال الوطنية مشاهد طوابير االعتذار الالهثة إلى توقيع وثيقة
تضامنا ً مع المملكة العربية السعودية مخافة أن يطاول قرار إلغاء المَك ُرمَة جميع المكارم
األخرى لألصدقاء في لبنان.
ليست العروبة إذالل األشقاء بإلغاء هِ بَة مالية متكابرة لم ولن ُتسمِن أو ُتغني من جوع،
وبمعاقبة مقاومة أع َّزت أهلها ونصرت كرامة شعبها وأرست معادلة التوازن لبلد سيّدُ ،ح ّر
ومست ِق ّل!
مقاومة جعلت الشعوب العربية ال ُمضطهدة تتغ ّنى بها وترفع رأسها صارخة ...سجِّ ل
أنا عربي!

* باحثة وأكاديمية

نحن العرب ...من ساللة عدنان بن اسماعيل بن ابراهيم ،من بني نزار
ومنها مضر التي منها قبيلة قريش التي منها نبي المسلمين محمد بن عبد
الله ،وقد تو ّزعوا قديما ً في تهامة والحجاز والعراق والجزيرة وسورية،
وبعد اإلسالم في عموم األقطار.
والعرب ينقسمون إلى ثالثة أقسام :عرب بائدة ،وعرب عاربة ،وعرب
مستعربة ،فالعرب البائدة هم من ورد ذكرهم في القرآن حيث بادوا عقابا ً
على كفرهم ،والعرب العاربة هم الذين ينتسبون إلى جدّهم األكبر قحطان،
أما العرب المستعربة فهم الذين ينتسبون إلى جدّهم عدنان بن إسماعيل.
والعرب فرع من الشعوب السامية ،نسبة إلى نسبهم إلى اسماعيل ،الذي
كان أول من تكلم اللغة العربية وكان عمره  14سنة ،وهو الج ّد األول للعرب
المستعربة.
أما البادية فهي بادية الشام وامتدادها الجزيرة العربية بر ّمتها ،وقد
دعيت منذ اإلغريقية باسم العرب «بالالتينية  .»Arabiaوقد سكنها العرب
من بدو ومن حضر ،والحضر هم الذين تعاطوا التجارة ولم يكونوا عربا ً
أسسوا ممالك قبل الميالد ،أقدمها مملكة «لحيان» في القرن الرابع
مرتحلةّ ،
قبل الميالد وقبيلة «كنده» في القرن الثاني قبل الميالد .أما بعد اإلسالم...
وتحديدا في العصر األموي تم ّكن المسلمون من بناء أمبرطورية واسعة
ومزدهرة حضارياً ،خصوصا ً في دمشق واألندلس ،وبعدها في العصر
العباسي وحاضرته بغداد ،بحيث تمكنت سيادتهم هذه ،من إفراز حضارة
غنية ،تمازجت مع الشعوب األخرى عبر حدود امتدّت من فرنسا جنوبا ً
إلى الصين شرقاً ،ومن آسيا الصغرى شماال ً إلى السودان جنوباً ،وشكلت
واحدة من أكبر األمبرطوريات اتساعا ً في التاريخ» .المرجع الويكيبيديا/
عبر األنترنت».
أسوق هذه المقدّمة التي قلما يلتفت إليها حاليا ً من هم في سدّة الحكم
ومن يعتلون العروش ،الذين يتجاهلون التع ّمق في مجريات التاريخ قديمه
والحديث ،وذلك من أجل أن يتعلّموا دروس��ا ً في بناء حضارة هذا الوطن
الممت ّد من الخليج إلى المحيط ،تنفعهم في مسارهم السياسي الذي أتاهم
على حين غرة ،فالتثقف السياسي والحضاري والتاريخي ،والتع ّمق في
ماسة ،لمن
دراسة حوليات التاريخ ومساراته المتعدّدة ،ضرورة وطنية ّ
اعتلى المواقع المتقدّمة في الوطن ،إذ ال يكفي ما يمليه عليهم المستشارون،
الذين هم في األع ّم األغلب حاشية منافع ليس إال.
فما معنى أن نشهد هذه الحروب المتنقلة من بلد عربي إلى آخر ،وبأيد
عربية ،وضمائر عربية مسمومة ،وعقول عربية تحمل الش ّر آلة هدامة لك ّل ما
بناه األجداد من تاريخ عريق ،ما زال محط اعتبار لدى الدارسين والباحثين
من المستشرقين والعلماء األجانب بمختلف جنسياتهم ،وإنْ عمدوا ،عن
عمد ،إلى طمس حضارتنا وتشويه حقائقها ،وذلك عبر مصطلحات وتسميات
مضللة ومش ّوهة ،كوصف أمتنا بالشرق األوسط ،أو حضارتنا بالحضارة
السامية ،أو تسمية شعوب هذه األرض العربية بشعوب الشرق أوسطية،
وهذه كلها ال تمتّ بصلة إلى هذه األمة العربية.

فلتاريخه ما زال الغرب المستعمر ،الذي عمل سابقا ً على منح فلسطين
«وطنا ً قوميا ً لبني إسرائيل» ،يعمل على مسخ تاريخنا وحضاراتنا وقيمنا
ومبادئنا وإسالمنا ومسيحيتنا وحتى أفكارنا التقدمية العصرية ،من أجل أن
يسود على هذه األرض ،ويجعل أهلها أفرقاء متناحرين ومتباعدين كأيدي
سبأ.
كما هو معروف هناك قوى خفية تدير هذا العالم ،وتهلك من تريد من
شعوبها وفي طليعتهم الشعب العربي ،لهذا ما زالت منطقتنا العربية غارقة
في أتون من النار ،ومن الخالفات المذهبية والمشاكل السياسية التي ال
حدود لها وال نهاية ،كما هو ظاهر حاليا ً على الساحات اللبنانية والسورية
والعراقية واليمنية والليبية.
ففي لبنان يعلو الغل ّو في العداء للدولة اإلسالمية اإليرانية عبر وصفها
بأبشع النعوت من مجوس وصفوية وغيرها ،ك��أنّ إس�لام إي��ران ال يمتّ
بصلة إلى نبي اإلسالم محمد وشرع الله المحدّد في كتابه الكريم وس ّنة
رسوله .وهذا العداء المستحكم إلي��ران لم يحصل سابقا ً في عهد الشاه
والتاريخ يشهد ،إنما يحصل اليوم بسبب معاداة العهد اإليراني الجديد
للغرب وللصهيونية العالمية ،والمساند بقوة لفلسطين وعودتها إلى حضن
العروبة ،وع��ودة أهلها المش ّردين في أقطار الدنيا إلى بيوتهم وأرضهم
وحاراتهم وبيّاراتهم ،وهذا أمر ال يؤخذ بعين االعتبار في عرف البعض من
المسلمين العرب واللبنانيين ،الذين فطنوا أخيرا ً لعروبتهم التي لم تلتفت
إلى قضية فلسطين التي هي بوصلة العروبة.
ماذا تعني العروبة إذاً؟ وما هو واجبكم كعرب؟ هنا يرتسم السؤال،
خصوصا ً ونحن نشهد ال��ح��رب المستعرة دون ه���وادة ض�� ّد سورية
المقاومة ،وض ّد سالح حزب الله ومقاومته الشريفة ،وض ّد توحيد العراق
وعدم مذهبته وتفتيته ،وض ّد اليمن وحضارته المتج ّذرة في عمق التاريخ
العربي .فكيف لمن يدّعي العروبة أن يتجاهل هذه الكوارث التي استجدّت
بعد ضياع فلسطين ،والعمل على مذهبة ك ّل خالف بين األخوة في الدين،
واألشقاء في الحسب والنسب القرشي العربي؟ ولماذا استثارة النفوس
األ ّمارة بالسوء والش ّر من أجل زعزعة األوطان وتدمير مق ّوماتها العمرانية
والعلمية والمعرفية ودفنها في مهاوي النسيان؟
إنّ التسربل برداء العروبة والوطنية يقتضي من الجميع التدثر بأردية
العافية العقلية ،التي تضع الضمير على المحك ،حين الدم المنثال على
هذه األرض هو دم عربي ،وحين اإلرهاب المتنكر بلبوس الدين اإلسالمي هو
مجموعة مرتزقة من مجرمي العالم ،استجلبوهم إلى ديار العرب من أجل
القضاء على كلمة سواء تجمع أبناء األمة وتجعلهم قوة ضاربة في وجه
ك ّل من يريد بهم شرا ً من بني صهيون ومن األعداء المستعمرين الطامعين
بثروات العرب المادية والبشرية.
لهذا ،ف��إنّ تحقيق األه��داف السياسية والمغانم المادية ال يكون على
التعصب ،المبطنة
حساب الوطن والشعب ،ال��ذي يرصد بدقة أص��وات
ّ
بالحقد على الشقيق في الوطن ،لمجرد أنّ له رأيه الخاص في معتقده الديني
أو السياسي .خصوصا ً أنّ الصراعات السياسية واالنقسامات الفئوية
والدينية واالتهامات المتنقلة كلها سالح هدام يض ّر بمطلقيه ،كما يض ّر بمن

ير ّوجه ويتبناه ،ألنّ النهاية موجعة للجميع ،فالك ّل متض ّرر ،والك ّل على
فوهة البركان قابع ،والك ّل سيرمى بحجارة من سجيل ،إذا ما كانت أفعاله
وأعماله وأفكاره وحوليات ضمائره تصب في خانة خراب الوطن وتفتيت
الشمل ،وعدم احترام صلة الرحم التي أوصى بها رب العالمين ،كما رعتها
وصانتها ك ّل القيم األخالقية والسلوكية من أجل أن يبقى في النهاية :الدين
لله والوطن للجميع.
ثم هل من الضروري أن يجعل رموز السياسة في لبنان إيران هدفهم األول
في السباب والشتم واإلهانات المتك ّررة ،علما ً أنّ إليران تمثيالً دبلوماسيا ً في
لبنان ،وهذا التمثيل يفرض على السياسي أ ّيا ً كان موقعه أو رتبته أن يحترم
تمس عقيدتها الدينية ،كذلك
هذه الدولة وال يسيء إليها بالشتائم التي
ّ
العكس هو الصحيح ،لكن علينا أن نتذكر أنّ البادئ أظلم ،وأنّ الكيل حين
يطفح على اآلخرين ،يجب محاسبة المسبّب الذي أودى بهم إلى هذا الدرك
من تبيان الفضائح ،التي كانت مخفية في زمن ما ،ضمن دائرة االحترام
المتبادل.
إذاً ،من يهين السعودية اليوم هم مناصروها ومن لعقوا أموالها ومن
جعلتهم رموزا ً يسطرون سياستها على الساحة اللبنانية المفتوحة لك ّل
االتجاهات الفكرية والسياسية والعقائدية ،بحجم ما يقبضونه منها من
أموال ،حين أنه ال يمكن أليّ دولة مهما عظم شأنها كإيران أو السعودية أن
يمجه اللبنانيون الذين هم أهل فكر وقلم وضمائر
تنال من لبنان وتراً ،ال ّ
حاضرة وعقول نيّرة ،ألنّ لبنان وطنا ً للجميع مهما بالغ غالة السوء في
ج ّره إلى الهاوية ،بهدف تعبئة الخزائن من ث��روات السعودية ،التي لم
تحسن لتاريخه اختيار مناصريها على الساحة اللبنانية ،الذين جعلوا
ذ ّمهم للمقاومة وقائدها السيد حسن نصرالله خرطوش رصاصهم اليومي،
وهذا الفعل ال يعترض عليه الشيعة فقط ،إنما ك ّل مناضل عربي ما زال يق ّر
ويعترف بأنّ معيار العروبة والنضال هو فلسطين وليس الجيوب اآلسنة.
لهذا يجب العودة إلى ما يطرحه باستمرار دولة الرئيس نبيه بري لجهة
أنّ الوضع المأزوم في لبنان والمنطقة ال يمكن حله وحلحلته سوى بتوافق
السعودية وإيران ،هاتان الدولتان المسلمتان في منطقة تعاني من العدو
الصهيوني واستكبار الدول العظمى الذين يدركون أنّ حين تح ّل قضية
فلسطين ينتفي وجود السالح ويعود ك ّل مجاهد ومقاوم إلى حياته الخاصة
وعائلته ،كي يمارس ثقافة الحياة الغنية بالفرح من جديد ،فليس من إنسان
يهوى الموت ،وليس من إنسان يشتهي اليتم ألطفاله والتر ّمل لزوجته واأللم
ألمه وأبيه وعائلته أجمع .فيا جماعة من تس ّمون أنفسكم أهل السنة والس ّنة
منكم براء ،ليكن في علمكم أنّ ك ّل مسلم أكان شيعيا ً أم سنيا ً أم إسماعيليا ً
الخ ...هو من أهل الس ّنة ،لهذا عليكم بتحكيم العقل كي تمارسوا عروبتكم
التي جعلتموها ولو متأخرا ً شعاركم المستج ّد حين ك ّل الظواهر الميدانية،
تشير إلى تعاونكم مع العدو الصهيوني ،في الوقت الذي تشتمون فيه
المقاومة ومن يدعمها كإيران وسورية ،لهذا كي تثبتوا عروبتكم ولبنانيتكم
يجب االعتراف بأنّ «إسرائيل» هي العدو وليس المقاومة يا جهابذة السياسة
في هذا الزمن الرديء.
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} محمد احمد الروسان*
لنف ّكك المر ّكب ونر ّكب المف ّكك في مشروع الغاز
اإليراني  -العراقي – السوري والذي ج ّمد لجهة شقه
العراقي – السوري فقط ،ما قبل الحدث االحتجاجي
السياسي السوري والتصعيد في الساحة السياسية
السورية كساحة خصم من قبل الطرف الثالث اآلخر
بفترة من الزمن ،و ّقع في ما مضى وزراء النفط في
إي��ران وال��ع��راق وسورية اتفاقية بقيمة تزيد عن
عشر مليارات من الدوالرات ،لنقل الغاز اإليراني إلى
القارة األوروبية عن طريق العراق وسورية ولبنان
ليُصار الى نقله عن طريق البحر األبيض المتوسط
إلى الغرب وتحديدا ً القارة األوروبية ،وك ّل ذلك عبر
مشروع خط عمالق يربط إيران والعراق وسورية
ولبنان لتصدير الغاز الى وجهته وحسب اتفاق
يجسد الربط االستراتيجي في تكتل
األطراف ،مما
ّ
سياسي اقتصادي فريد من نوعه.
بنا ًء على ما سبق من تحليالت ورؤى سياسية
لنا ،وعلى مدار سنوات الحدث السوري وأسبابه
وارتباطاته باإلقليمي وال��دول��ي ،وف��ي ظ�� ّل القرار
األم��م��ي األخ��ي��ر  2268ال��ق��اض��ي ب��وق��ف األع��م��ال
العدائية في الداخل السوري ،والتأكيد من خالله
على ض��رورة تطبيق القرار  2254والقرار 2253
وباقي القرارات ،كنتاج للتفاهم الروسي األميركي،
ولشروط التسوية السياسية ومالحقها وم��ا ت ّم
االتفاق والتفاهم عليه في عام  ،2013عبر مسألة
نزع السالح الكيميائي السوري والذي جاء تحوصالً
وتموضعاً ،لمبادرة سورية روسية مشتركة لم
تلتزم الواليات المتحدة األميركية ببنودها السريّة
ح ّتى اللحظة ،ص��ار الجميع بمن فيهم الس ّذج
في المجتمعات والذين تتمطى رقابهم كالعوام،
وعبر ج�� ّل الوقائع الميدانية كمؤشرات ،ص��اروا
يعرفون أنّ ما يجري في سورية هو في الحقيقة،
عملية أخرى من العمليات السرية االستخباراتية
الدموية ،المدعومة أميركيا ً وبريطان ّيا ً وفرنسيا ً
وإسرائيلياً ،بالتحالف مع البعض العربي المتخاذل
والمرتهن لإلطاحة بالسلطة في سورية قلب الشرق
وعقله ،نظرا ً لحقيقة أنّ الواليات المتحدة األميركية
ه��ي بحكم ال��واق��ع إم��ب��راط��وري��ة ال��ش�� ّر العالمية،
بلبوس ديمقراطي ليبرالي إنساني بشعار الحاكمية
الرشيدة ،مع ك ّل ما تملك من ق ّوة ،بنى تحتية ونفوذ،
فهل من الصعب عليها أن تقوم بتصنيع «ثورة» في
أيّ بلد؟ وسورية أنموذجاً؟ وللعاصمة األميركية
واشنطن دي سي شهوة عميقة شبقة الحتياطي
الطاقة عصب الصناعة الغربية ،وهي ذات الشهوة
التي يشتهيها خصومها من الطرف اآلخر ،والصراع
على شهوة شبقة لالحتياطي اإلستراتيجي للطاقة
في منطقة الشرق األوسط ،قد يشعل حربا ً عالمية
ضروسا ً وعميقة وقد تنهي العالم!
لكن وبسبب م��ا ي��ج��ري ف��ي المنطقة الشرق
أوسطية من أحداث بفعل عوامل داخلية وخارجية
أكثر من الداخلية ،وخاصة عبر الحدث االحتجاجي
السياسي السوري ،ف��إنّ هذا الخط االستراتيجي
العمالق بات يعاني من تح ّوالت طارئة ذات بعد
حربي استعماري مع تحدّيات في محطات إنشائه
وأهميته لدول وشعوب محطات خط أنابيب الغاز
ه��ذا .هذا الخط حظي خالل فترة ما قبل حراكات
الربيع العربي وما زال (ازداد االهتمام اإليراني به
بعد دخول االتفاق النووي حيّز التنفيذ ،وستكون
هناك انطالقات إيرانية م��ح��دّدة في ه��ذا المجال
بعد االنتهاء من العملية السياسية الجارية في
إي���ران بخصوص انتخابات ال��ش��ورى ومجلس
الخبراء) باهتمام طهران وبغداد ودمشق وبعض
الدول األخرى مثل لبنان ،كما أثار اهتمام مسؤولي
السياسة والطاقة في أوروبا قاطب ًة ،لكن خالل عتبة
السنوات الخمس الماضية والمستمرة ،اصطدم هذا
المشروع بتحديات جديدة بعد التغيّرات الحاصلة
في المنطقة خاصة في سورية وعبر حدثها ،حاليا ً
هناك ث�لاث دول لها رأي آخ��ر في ه��ذا الموضوع
واستم ّرت بإجراء محادثات في سياق تنفيذ هذا
المشروع خطوة بخطوة رغم التحديات ،وبعيدا ً
ع��ن التنسيق الموحد بين ال���دول ال��ث�لاث ،يبذل
العراق وإيران مساعي كبيرة في سبيل تنفيذ هذا
المشروع االستراتيجي رغم التآمر الخليجي الغربي
الصهيوني.
بال شك أنّ لطهران أهدافا ً عميقة واستراتيجية
من وراء إتمام ما ت ّم االتفاق عليه في إنفاذ وإتمام

خ��ط األنابيب ال��غ��ازي االستراتيجي ه��ذا ،حيث
تعتبر إيران بعد روسيا الفدرالية ثاني أكبر دولة
في العالم من حيث امتالك منابع الغاز ،ولديها
قدرة على تأمين جزء كبير من احتياجات القارة
األوروب���ي���ة م��ن ال��ط��اق��ة ع��ن ط��ري��ق خ��ط أنابيب
غ��از يصل إل��ى أوروب���ا مثل خ��ط «ن��اب��اك��و» ،لكن
معارضة ال��والي��ات المتحدة األميركية (وعبر
المؤسسة األمنية والرئاسية العميقة فيها وعبر
مفهوم الدولة العميقة ،كأذرع لعنكبوت المج ّمع
الصناعي الحربي االقتصادي األميركي ،ك��أداة
للبلدربيرغ األم��ي��رك��ي ،حيث اقتصاده اقتصاد
حروب ليس االّ) وإلى ح ّد ما أوروبا الغربية ،حرمت
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من التح ّول إلى قوة
من خالل تصدير الغاز فت ّم التصعيد في الساحة
السورية وعبر حرب كونية بالوكالة عبر بعض
العرب ،وتسعى طهران التي تستحوذ على حصة
صغيرة من تجارة الغاز العالمية من خالل خطة
استراتيجية تعنى بالتنمية الداخلية في الداخل
اإليراني ،وانْ لجهة بعض ساحات مجالها الحيوي
لرفع حصتها من هذه التجارة (اندفاعة إيرانية
مدروسة جارية بمعادلة رياضية :واحد  +واحد =
 ،2من هنا يمكن أن نفهم تصريحات وزير الخارجية
اإلماراتي وتحذيراته وطلبه من الروسي وضع ح ّد
للجم إيران بحكم عالقاته معها ،لكن هذه الدعوات
وغيرها لم تلق آذانا ً صاغية لدى موسكو).
بالرغم من ال��ظ��روف السياسية واالقتصادية
والعقوبات المفروضة في السابق على طهران ،من
قبل ما يُس ّمى المجتمع الدولي (أميركا  +إسرائيل +
االتحاد األوروبي) ،والتي أدّت إلى عدم تم ّكن طهران
من لعب دور بارز وخلاّ ق في سوق الغاز العالمي
(بعد رف��ع العقوبات االنطالقة تجري على قدم
وس��اق ،أنظروا غزل االتحاد األوروب��ي االقتصادي
مع طهران) ،إال أنّ خط غاز الصداقة والذي يجري
تفعيله من جديد بعد دخول االتفاق النووي مجال
التنفيذ ،الذي سيصل إلى القارة األوروبية العجوز،
من شأنه يمكن أن يضاعف من حصة إي��ران في
التصدير ،ون��ظ��را ً لوجود تحديات وعقبات أمام
«خ��ط ناباكو» تأمل ط��ه��ران أن يصل خ��ط الغاز
اإليراني العراقي السوري في المستقبل إلى اليونان
وايطاليا.
في سياق آخر أكثر عمقا ً وت��س��اؤالً ،بالرغم من
أنّ لتركيا دورا ً هاما ً في ترانزيت الغاز إلى القارة
ّ
(محطة ترانزيت هامة من الممكن أن
األوروب��ي��ة
تتح ّول ال��ى دول��ة ث��ري��ة) ،إال أنّ ال��دول المنتجة
(ك���إي���ران) والمستهلكة للغاز (ك���دول االت��ح��اد
األوروب��ي) تخشى من ال��دور المتعاظم لتركيا في

األس��واق العالمية كدولة ترانزيت لنقل الغاز ،في
ضوء هذا تستطيع إيران التواجد بقوة في األسواق
اإلقليمية واألوروب��ي��ة من خ�لال م�� ّد خط األنابيب
السابق (خط الصداقة) وبصرف النظر عن فائدته
االق��ت��ص��ادي��ة ي��ح��اول اإلي��ران��ي��ون زي���ادة نفوذهم
السياسي ،بالرغم من أنّ العالقات التركية اإليرانية
فوق الطاولة تعاون وتحت الطاولة صراع بأشكال
متعددة ومختلفة ،ال يخ ّفف منها س��وى خطوط
عالقات مجتمع المخابرات التركية بنظيره اإليراني،
عبر تنظيم هذا الصراع ال وقفه.

إيران ...تحسين المواقع

تعي طهران جيدا ً الظروف األمنية في الغرب
وس��وري��ة ،وت��داع��ي��ات ذل��ك على ال��ع��راق ولبنان
واألردن والمنطقة كك ّل ،لكن كخطوة أول��ى تفكر
بتنفيذ سريع لخط األنابيب ليصل إلى العراق،
وع�لاو ًة على اتفاقية الغاز األخيرة التي وقعت
بين بغداد وطهران ،فإنّ صادرات الطاقة اإليرانية
إل��ى جانب التطورات الحاصلة في خط أنابيب
غاز إيراني آخر مع باكستان تزيد نوعا ً ما من قوة
وقدرة دبلوماسية الغاز اإليراني مقابل المنافسين
اإلقليميين ،كما تساهم في تحسين موقع إيران في
كسب أسواق غاز جديدة في المنطقة والعالم.
وللجمهورية العراقية أهداف استراتيجية ج ّمة
عبر هذا الخط االستراتيجي ،وكون العراق يحت ّل
المرتبة الثالثة عشر بين الدول التي تعتبر منبعا ً
الحتياطي الغاز في العالم ،إال أنّ ه��ذه المنابع
ما زالت إلى ح ّد كبير دون استثمار ،من هنا صار
العراق أولوية أمن قومي أميركي أكثر من سورية،
لذا هي تعود الى العراق من جديد وتع ّزز تواجدها
عبر محاربتها ألبنائها الدواعش ،وتعلم أ ّنها ال يمكن
أن تقضي على اإلره��اب في العراق دون القضاء
على اإلره��اب في سورية ،فجاء التفاهم الروسي
األميركي وصدر القرار  ،2268لكي تتف ّرغ واشنطن
إلي��ران من العراق وللتغلغل فيها لتفجيرها من
الداخل ،واللعب على أوتار الطبقة الوسطى ،والتي
يمكن الرهان عليها إلح��داث التغيرات السياسية
المطلوبة ،وعبر استراتيجيات التطبيع الناعم
كنتاج لدخول االتفاق النووي حيّز التنفيذ .وخالل
السنوات األخيرة خطت الحكومة العراقية خطوات
في مجال إنتاج وتصدير الغاز ،عبر إجراء مناقصات
لتسليم حقول الغاز إلى شركات دولية ،ومع ذلك ما
تزال تواجه أزمة مع تصاعد الطلب الداخلي على
الغاز ،كما تتطلع بغداد إلى قضايا أخرى كحقها
في عبور الغاز اإلي��ران��ي من خ�لال أراضيها إلى
غرب آسيا حتى أوروب��ا ،كما تتطلع في المستقبل

للمنافسة مع تركيا للعب دور في ترانزيت الغاز
وتصديره عن طريق هذا الخط إلى غرب آسيا ومنها
إلى أوروبا .السوريون قياسا ً بالعراقيين وغيرهم،
لديهم كميات غاز مثيرة لالهتمام ،لكنهم باإلضافة
إلى تأمين احتياجاتهم من الغاز من خالل مشروع
خط اآلنابيب ذاك ،يفكرون بنقل الغاز بالعبور
إلى األردن ولبنان (لبنان لديه كميات غاز ليست
بالقليلة) وكذلك يفكرون بتصديره عبر موانئهم
إلى جنوب أوروب��ا .لكن مع ظهور تحدّيات أمنية
تركز دمشق على حضورها في هذا المشروع ،ألنه
في حال إحالل االستقرار وتأمين األمن في سورية
سيكون لدمشق مشاكل حادّة ومتصاعدة مع تركيا،
مما سيصعّ ب أيّ شكل من أشكال تبادل الطاقة بين
البلدين ،لذا تنظر دمشق بجدية كبيرة لخط الغاز
اإلي��ران��ي العراقي ال��س��وري .وعلى الرغم من أنّ
العالقات السياسية المتميّزة بين إيران والعراق
تسرع من إنهاء خط أنابيب
وسورية تستطيع أن ّ
الصداقة ،لكن ما تزال هناك تحديات كبيرة متعدّدة
تلقي بظاللها على هذا المشروع االستراتيجي ،وفي
سياق آخر يجب بحث الشروط القانونية ودراسة
كيفية التنفيذ وتأمين رأس المال ال�لازم للتمويل
وقضايا أخرى ،مثل األمور المالية وقيمة الترانزيت
وضمان تصدير النفط والغاز ،وبالرغم من المسافة
البعيدة التي تفصل عن تنفيذ خط أنابيب غاز
العشر ( )10مليار دوالر اإليراني العراقي السوري،
إال أنّ أه ّم تح ّد يواجه هذا المشروع هو التعقيدات
األمنية في العراق والمحافظات الغربية المضطربة
والمشكالت األمنية على الحدود العراقية السورية
وع��دم اتضاح ص��ورة الحرب الكونية على وفي
سورية ،بعبارة أخرى سيكون أه ّم تح ّد أمام إنشاء
خط أنابيب الصداقة هو كيفية تأمين أمن هذا الخط،
لذلك تسعى بعض األط��راف الخليجية األط��راف
الثالثة في الحدث األحتجاجي السياسي السوري
وكعنوان وهدف فرعي ،لكنه على مستوى عال من
البعد االقتصادي االستراتيجي ،الى التصعيد تلو
التصعيد وعبر سورية كساحة خصوم الى افشال
هذا المشروع االستراتيجي ،وتحاول وضع العصي
ف��ي دوال��ي��ب تنفيذ ال��ق��رار األم��م��ي األخ��ي��ر 2268
القاضي بوقف األعمال العدائية والذي جاء كنتاج
للتفاهم الروسي الصيني (ممكن أن تكون األمور قد
حسمت الى ح ّد ما في بعض الملفات ،فعالً عندما
يتفاهم الكبار العظام ،ال وجود وال دور للصغار).
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