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ماذا بعد تحرير الفلوجة؟
} حميدي العبدالله
بات تحرير الفلوجة أم��را ً مفروغا ً منه .بمعنى آخر أنّ ما كان يحول
دون تحرير الفلوجة ليس نقص القدرات العسكرية في العديد والعتاد،
بل الموقف السياسي .ال��والي��ات المتحدة التي ال ي��زال لها تأثير كبير
على ق��رارات الحكومة العراقية كانت تعارض مشاركة الحشد الشعبي
في المعركة ،وهي تدرك أنه من دون مشاركة الحشد الشعبي ال يمكن
تحرير أي منطقة يسيطر عليها «داعش» في العراق .وقبل أق ّل من عشرة
أيام من القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بتحرير الفلوجة ،والموافقة
على مشاركة الحشد الشعبي بالعملية ،أدلى مسؤول عسكري أميركي
كبير بتصريحات أعلن فيها أنّ الفلوجة ال تمثل أهمية وال تشكل أولوية،
علما ً أنّ الفلوجة كانت تشكل تهديدا ً دائما ً للعاصمة بغداد ،وك ّل العمليات
االنتحارية التي تستهدف المدنيين إلثارة الغرائز المذهبية كانت تنطلق
من الفلوجة ،إضاف ًة إلى أنّ الفلوجة شكلت قاعدة متقدّمة لـ»داعش» جرى
التوسع منها إلى ك ّل محافظات العراق التي سيطر عليها أو تواجد فيها
حتى وإنْ كان هذا التواجد جزئياً.
كما أنّ قوى سياسية عراقية مشاركة في العملية السياسية وتشارك
في الحكومة العراقية كانت تضبط مواقفها من الفلوجة على وقع المواقف
األميركية ومواقف دول المنطقة من «داعش» ،وال سيما تركيا.
لكن الواليات المتحدة اضطرت إلى تغيير موقفها من تحرير الفلوجة
تحت تأثير عاملين ،األول ،حاجتها إلى مشاغلة «داعش» والضغط عليه
لتسهيل معركتها في ال��رق��ة .والعامل الثاني ،ضغوط أط��راف عراقية
وإصرارها على إعطاء الفلوجة أولوية لتأمين العاصمة العراقية من جهة،
وللحؤول دون تآكل المكاسب التي تحققت في السابق من جهة ثانية.
تحرير الفلوجة بعد ات�خ��اذ ال�ق��رار السياسي ب��ات مسألة وق��ت .قد
تستغرق العملية أياما ً وربما أسابيع ،ولكن تحريرها بات أمرا ً مؤكدا ً وفي
وقت غير بعيد.
إنّ تحرير الفلوجة يختلف بانعكاساته وتداعياته على األوض��اع في
العراق وسورية عن تحرير تكريت ومناطق في محافظة صالح الدين،
أو تحرير الرمادي ،ألسباب كثيرة أبرزها أنّ الفلوجة تمثل القاعدة األه ّم
لتنظيم «داعش» وأنّ عملية تحريرها ستقضي على القوة الرئيسية لهذا
التنظيم ،وستؤثر على معنوياته وزخم الرهان عليه ،سواء من قبل جهات
عراقية أو من قبل جهات إقليمية ودولية ،وسوف يساعد أكثر على وصول
القوات العراقية إلى الحدود السورية والعراقية ،حيث ينتشر «داعش»،
ومن شأن ك ّل ذلك أن يغيّر معطيات الميدان االستراتيجية.

تركيا وحيدة
ـ بعد سنتين من االستثمار على تنظيم «داعش» تدفع تركيا ثمن ذلك مرتين،
فالتنظيم الذي قدّمت له التسهيالت يضرب أمنها وصارت له فروع تركية والحرب
التي تخوضها واشنطن على «داعش» وتتذ ّرع بها لجلب ضباط مخابراتها إلى
األرض السورية تت ّم بواسطة األكراد الذين يشكلون القلق الحقيقي ألنقرة.
ـ بعد سنوات من االستثمار على «النصرة» تجد تركيا أنّ خطوط االتصال
الجغرافي الحدودي مع مناطق «النصرة» شمال سورية صارت تحت سيطرة
«داعش» أو األكراد و أنّ قرار موسكو ودمشق بالحرب على «النصرة» نهائي وتقترب
ساعته.
ـ بعد قيامها بتشكيل تنظيم يتبع لها كليا ً اسمه «أحرار الشام» تجد المخابرات
التركية التي أنفقت عليه ماال ً وسالحا ً وتدريبا ً ورفدته بضباطها وقدّمت له في
معاركه تغطية نارية أن هذا التنظيم قد تلقى ضربة ربما تكون القاضية في الغارات
التي أصابت مق ّر قيادته.
ـ ال تستطيع واشنطن إيجاد بديل لألكراد في سورية وال تستطيع أنقرة تقبلهم.
ـ ال يمكن لروسيا التسامح مع تطاول الحكم التركي وال يستيطع حكام أنقرة
التراجع إال مهزومين.
ـ الرهان السعودي لتركيا ينتهي في سورية على الطريقة اليمنية.
«التعليق السياسي»

أياد عربية؟!
�شرق �أو�سط جديد ب� ٍ

} وردة بية

ما إنْ ج��رت بين مصر والسعودية صفقة تيران وصنافير )األرض مقابل
البترودوالر( حتى تعالت أصوات عبر الفايسبوك ساخرة وناقمة على ما قام به
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ومع موجة االنتقاد هذه ظهر على المواقع شريط موثق للرئيس الراحل جمال عبد
الناصر يق ّر فيه بمصرية الجزيرتين ،مستندا ً على االتفاقيات الدولية التي فصلت في
القضية بداية القرن العشرين .باإلضافة الى شريط آخر لحسني مبارك يقول فيه:
«واتنازل ليه ،دُول مش رزقي دُول ملك للشعب المصري» ...لنتوقف عند كالمه
و ُنذ ٌكر بأنّ القائل هو من قامت ضدّه ثورة أسقطته بسبب استشراء الفساد والفقر في
عهده ،وأتت من بعده بمرسي ثم السيسي!...
مركز الدراسات االستراتيجية األميركي «ستراتفور» نشر تقريرا ً كشف فيه ألول
مرة أنّ المجلس األعلى للقوات المسلحة ح ّذر الرئيس مسبقا ً من التنازل عن «تيران»
«سيمس بالشرف الوطني».
و»صنافير» ألنّ ذلك
ّ
االنزعاج الشعبي والرسمي خرج عن المألوف ،وظهر في صورة قصة قديمة تقول:
«عواد باع أرضه يا والد ...شوفوا طوله وعرضه يا والد ...طب ده عواد ودي أرضه...
إيش الحال بقى لما تعرف إن عواد باع أرض شعبه»؟ وتصاعدت الحملة أكثر بعد ما
قال السيسي نصاً« :أصل والدتي قالتلي ماتطمعشي في اللي في ايد الناس».
بعيدا ً عن السخرية وعن الظاهر ،هناك عمق في األحداث يقول إنّ مخططا ً ما ،يرسم
مالمح شرق أوسط جديد بأياد عربية تقوده في هذه المرحلة ،مصر والسعودية...
حيث أنّ التنازل جرى في ظروف مستقرة ال تشوبها صراعات أو نزاعات دموية
أجبرت السيسي على القيام بهذه الخطوة الصعبة حقنا ً للدماء مثالً ...كما أنّ
الخطوة التي ت ّمت بمقابل مادّي جعلت الكثير من المحللين يتساءلون عن ماهية
المقدّس عند الحاكم العربي اليوم ،بعدما أصبحت األرض «لمن يدفع»! خصوصا ً
في حالة مصر التي تعاني من أزمات مالية حادّة .فلم يعد هناك تشكيك  -من وجهة
نظر الكثيرين – في ما ينقل من أخبار ،حول نية الرئيس المصري  -في خطوة تالية
 بيع أجزاء من أرض سيناء ،مقابل تنازل الفلسطينيين عن حدود ما قبل 1967لـ»اإلسرائيليين»!...
التساؤل في هذه الحال :كيف سيخدم هذا القرار أرض الكنانة؟ وهل أنّ مصر
ستضحي بنفسها مجدّدا ً من أجل التسوية
ضحت بنفسها من أجل السعودية
ّ
التي ّ
العربية ـ االسرائيلية؟ أم أنّ ذلك المخطط يت ّم عن طريق هذه الصفقة تمهيدا ً لالعتراف
العلني والرسمي العربي بـ»إسرائيل» وتثبيت الصهاينة في أرض فلسطين من خالل
إشباع غريزة «الطمع المصري» باستئجار  -ال بيع  -األرض للفلسطينيين مقابل
الماليين التي ستحصل عليها مصر إلعمار سيناء القاحلة ،التي أصبحت اليوم مالذا ً
لإلرهابيين ومركزا ً لتنفيذ العمليات االرهابية ض ّد الجيش ورجال األمن؟
في تقرير لصحيفة «ماكور ريشون» جاء ما يلي« :أثبت السيسي أنه على استعداد
للتخلي عن أراض ليس فقط مقابل السالم بل مقابل المال فحسب» .ولهذا سارعت
«إسرائيل» الى دعوته للتنازل عن سيناء للفلسطينيين إلقامة دولتهم محاكاة لنموذج
تسليم جزيرتي «تيران» و»صنافير» للسعودية .وكتب الصحفي االسرائيلي حجاي
سيجال» :قبل نحو عامين تمتم السيسي بكلمات ما ،حول استعداده إلقامة دولة
فلسطينية بسيناء ،وظهرت إمكانية أنّ هذه المسألة أيضا ً يمكن إنهاؤها بواسطة
أموال مناسبة»! وقال يعقوب بيري رئيس «الشاباك» السابق حينها إنّ «كرم مصر
في االقتراح أذهلنا».
وتأتي هذه التطورات الخطيرة في ظ ّل الحديث عن تفعيل ما يس ّمى بـ»مبادرة
سالم» التي طرحها العرب على «إسرائيل» ورفضتها ،حيث اختيرت السعودية
ومصر بدعم اميركي لطرحها معدّلة بما يرضي الجانب االسرائيلي .خاصة في ما
يتعلق بحق العودة واالنسحاب من الجوالن .لتكتمل صورة ما ير ّوج له المحللون
اإلسرائيليون ،على أنّ ح ّل الدولتين لم يعد واقعياً.
ووفقا ً لتقرير إسرائيلي فإنّ السيسي قدم هذه المبادرة لعباس في  ..2014كما
زعم التقرير أنه قال ألبو مازن وقتها» :عمرك اآلن  80عاماً ،إذا لم تقبل االقتراح -
سيفعل ذلك من يأتي بعدك» .واستبشرت «إسرائيل» خيرا ً بهذه المقترحات التي
نزلت عليها من السماء ،ألنّ تل أبيب لو كلفت فريقا ً مفاوضا ً باسمها ،فلن يتوصل الى
ما عرضه السيسي بالمجان!
وف��ي خض ّم ه��ذه التح ّوالت الخطيرة ،ذك��رت شبكة «فولتير» الفرنسية ،أنّ
السعودية شرعت في تشييد سفارة ضخمة لها في تل أبيب .وأوضحت أنّ األمير
الثري الوليد بن طالل سيُعيّن سفيرا ً لها.
وقائع متسارعة يُراد منها أن تفضي ،إنْ آجالً أم عاجالً ...إلى حلول يت ّم فيها إسدال
الستار على القضية الفلسطينية نهائياً ،مقابل فتح صفحة جديدة مع «إسرائيل»
بمباركة أميركية ،وبهذا تضع مبادرة السالم المعدّلة حدا ً نهائيا ً للصراع العربي ـ
«اإلسرائيلي» ،ويت ّم بموجبها استئصال حركات المقاومة في فلسطين ولبنان ،كما
سيت ّم وضع ح ّد للتدخل اإليراني المتحجج باسم «القضية الفلسطينية» ،وتعود
المياه الراكدة الى مجاريها« ،ويا دار ما دخلتك ايران»!...
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ف��ي أغلب األح��ي��ان ،ف��ي الماضي البعيد والقريب،
لكن ليس القريب جداً ،ظ ّل الحوار الموضوعي هو نهج
االستراتيجيات في ح ّل الخالفات بين الدول ،مع احتماالت
اللجوء الى استخدام الخداع أحياناً .فالدبلوماسية غالبا ً
تفسر بأنها مدرسة الخداع والتضليل .غير أنّ تلك
ما
ّ
االستراتيجيات ،أخذت في الزمن القريب جداً ،وخاصة
منذ العقد الثاني من هذا القرن ،تتجه الى اضافة نهج
االبتزاز وما قد يرافقه من استفزاز ،الى نهج الحوار وما
يتض ّمنه الحوار من عمليات خداع دبلوماسية.
ومن أبرز عمليات الخداع في الدبلوماسية القديمة،
كان االتفاق على التحكيم في الخالف بين علي بن أبي
طالب ومعاوية بن أب��ي سفيان .وقضية أب��و موسى
األشعري ما زال��ت تتردّد في التاريخ كمثل على نهج
الخداع في التفاوض والحوار بين طرفين متصارعين.
والخداع لم يستخدم فحسب في القضايا السياسية،
اذ استخدم أيضاً ،بل غالباً ،في التخطيط العسكري.
وأبرز مثال عليه ،توجيه أنظار مخابرات ألمانيا النازية
لكون اإلن��زال العسكري لقوات التحالف على األراضي
األوروبية في مرحلة الحرب العالمية الثانية ،سوف يت ّم
على شواطئ كاليه الفرنسية ،واذا به يت ّم على شواطئ
نورماندي ،مما فاجأ األلمان وساعد على هزيمة هتلر في
تلك الحرب ،دون إنكار دور االتحاد السوفياتي الواضح
والحاسم فيها.
فالخداع معروف سياسيا ً وعسكرياً ،وكان يمثل أقصى
ما قد تذهب اليه الدبلوماسية في حواراتها ّ
لفض خالفات
بين دولتين أو أكثر .أما اآلن ،فقد أضيف الى مدرسة
الدبلوماسية نهج االبتزاز واالستفزاز ،وخصوصا ً نهج
االب��ت��زاز ب��ال��ذات ،كوسيلة للضغط وللوصول ال��ى ما
ترغب دولة ما في الحصول عليه وتحقيقه .وربما مورس
أسلوب االبتزار في سوابق الدبلوماسية عبر التاريخ،
مع أنه لم يرد له ذكر واضح في كتاب «األمير» الذي أباح
استخدام ك ّل الوسائل لتحقيق الهدف المبتغى .فالغاية
تب ّرر الوسيلة.
لكن منذ بداية هذا القرن الجديد ،وخصوصا ً في العقد
الثاني منه ،بات االبتزاز ظاهرة واضحة جدا ً ومعتمدة
في نهج الدبلوماسية واالستراتيجيات الحديثة.
وال أو ّد الخوض طويالً في تفصيالت ذاك التوجه،
مكتفيا ً بتعداد أمثلة على انتهاج االبتزاز كوسيلة لفرض
مطالب صاحبها على الطرف اآلخر أو األطراف األخرى.
ولم تكن المملكة السعودية هي الدولة الوحيدة التي
لجأت مؤخرا لنهج االبتزاز السياسي لتحقيق أهداف
تسعى اليها .اذ سارت قبلها على خطى االبتزاز السياسي
ك ّل من «إسرائيل» ،تركيا ،قطر ،اضافة الى بعض عمليات
االبتزاز األميركية التي تدور في فلك ممارسة الضغط
السياسي والعسكري لتحقيق أهداف خاصة بالواليات
المتحدة:
 1ـ «إسرائيل» لم تكتف بعدم االنصياع فحسب لقرار
مجلس األمن رقم  242الداعي لالنسحاب االسرائيلي
الى الخطوط التي كانت تفصلها عن الدول العربية في
السادس من حزيران  ،1967بل سعت للمماطلة وعلى
مدى من الزمن يقترب من نصف قرن ،في المفاوضات
الجارية والخاصة بتنفيذ ذاك االنسحاب الذي افترض
فيه أن يت ّم استجابة لقرار مجلس األمن ،دون حاجة إلى
مفاوضات أو ما يحزنون.

استفزاز «إسرائيلي» دائم

فعلى مدى السنوات العشر األخيرة ،تدخل «إسرائيل»
مرة تلو األخرى ،في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني
وموضوعها االنسحاب «االسرائيلي» ،وتشكيل دولة
فلسطينية على األراضي التي تنسحب منها «اسرائيل»،
وذلك استجابة لقرار أممي آخر يقضي بح ّل الدولتين
كح ّل للقضية الفلسطينية التي باتت مستعصية على
الح ّل ،نتيجة الدهاء االسرائيلي المقترن بنهج االبتزاز.
فـ»إسرائيل» أخذت تلجأ للمماطلة والتسويف وإطالة
أمد التفاوض .وقد يكون ذلك في حدود ما تأذن به ذمة
الدبلوماسية المعتادة ،الى أن يواكبه دون تمهيد نوع
من االبتزاز ،باإلعالن فجأة ،وخالل مرحلة التفاوض،
عن قرارها بإنشاء مستوطنات جديدة ،اما داخل منطقة
القدس الشرقية العربية ،أو في عمق أراض��ي الضفة
الغربية التي تجري المفاوضات حول االنسحاب منها.
وهي تتع ّمد توقيت ذاك اإلعالن المستفز والمتناقض مع
أهداف المفاوضات ،وهي االنسحاب من األراضي المحتلة
ال تعزيز التواجد فيها ببناء مزيد من المستوطنات
والتجمعات السكنية اليواء االسرائيليين فيها ...إدراكا ً
منها بأنّ رد الفعل الفلسطيني الفوري ،سيكون الرفض
للقرار المستف ّز ،واالنسحاب من تلك المفاوضات .وبذلك
تلقي عبء فشل المفاوضات على الجانب الفلسطيني،
ال على «إسرائيل» التي ابتزت ،بل واستفزت الجانب
الفلسطيني بتوقيت اإلعالن عن ذاك القرار.
واالستفزاز االسرائيلي لم تتوقف ممارسته في مواجهة
الفلسطينيين فحسب ،اذ تجاسر نتنياهو على اإلقدام
على ابتزاز الرئيس األميركي باراك أوباما .وقد ساد أيضا ً
عندما وجه الرئيس األميركي اللوم مرارا ً إلى «إسرائيل»
نتيجة سعيها المتداد فترة المفاوضات مع الفلسطينيين
والحيلولة دون التوصل الى ح ّل على أساس الدولتين.
ووصل الخالف بين الطرفين مرحلة تبادل االتهامات
بشكل علني ،والتي زاد في حرارتها التوجه األميركي
للتوافق مع إيران حول ملفها النووي ،وهو االتفاق الذي
تخشاه «إسرائيل» كثيراً.
ورغبة من نتنياهو في إسماع األميركيين صوته
المعارض للالتفاق النووي مع إيران ،وإزاء عدم تلقيه
دعوة من الرئيس األميركي لزيارة أميركا حينها ،قام
نتنياهو بخطوة كان فيها الكثير من التحدّي واالستفزاز
واالبتزاز للرئيس األميركي .اذ أنه بالتعاون مع جمعية
 ،Aipackوهي تجمع أميركي اسرائيلي يهودي ناشط
ج��دا ً وق��وي ج��دا ً في أميركا ،تلقى دع��وة منهم لزيارة
أميركا واللقاء خطبة أمام الكونغرس يطرح فيها مساوئ
االت��ف��اق األميركي االي��ران��ي ح��ول ملف إي��ران النووي.

أردوغان

وشكل ذلك استفزازا ً آخر للرئيس أوباما ،زاد طينه بلة،
أنه عندما قام الرئيس األميركي بتوجيه دعوة لنتنياهو
لزيارة أميركا وااللتقاء بأوباما ،وحدد موعد للزيارة ،قام
نتياهو بعملية استفزاز أخرى للرئيس األميركي ،بإعالنه
المفاجئ عن تأجيل ال��زي��ارة في األي��ام األخ��ي��رة التي
سبقت موعد التنفيذ ،ساعيا ً إلى توجيه إهانة للرئيس
األميركي.
وازاء فتور العالقة بين إسرائيل وأميركا ،في عهد
أوباما على األق ّل ،لجأ نتانياهو الى استفزاز آخر بالتوجه
الى روسيا بغية االلتقاء بالرئيس بوتين .ولكنه كان
يحمل في جعبته السعي للحصول على صفقة ما مع
روسيا ،تتمثل بالحصول على اعترافها بالجوالن كـ»جزء
من إسرائيل» ال يمكن الغاؤه .وجاء االستفزاز االسرائيلي
من خالل طرح أراد تقديمه للروس ،ومضمونه« :اعترفوا
بض ّمي الجوالن إلسرائيل ،أعترف بض ّمكم لشبه جزيرة
القرم لروسيا» .وبطبيعة الحال خاب أمل رئيس الوزراء
أرض��ا سورية أبا ً
ً
االسرائيلي .فالجوالن طالما كانت
عن ج��دّ ،ول��م تكن ول��ن تكون «إسرائيلية» في أ ّ يوم.
وكذلك شبه جزيرة القرم ،فهي أرض روسية أب��ا ً عن
جدّ ،تنازلت روسيا عنها ألوكرانيا ،حين كانت أوكرانيا
وروسيا منضويتان تحت جناح دولة واحدة هي االتحاد
السوفياتي .أما وقد تفكك االتحاد السوفياتي ،فالمب ّرر
لبقائها تحت الجناح األوكراني ،خصوصا ً وقد استق ّل
بسلوكه وبنهجه المعادي لروسيا ،لم يعد متوفراً،
فاستردّتها روسيا باعتبار أنّ ذلك يشكل عودة الفرع الى
األصل .أما الجوالن فلم يكن قط فرعا ً من اسرائيل التي
لم تكن أصالً موجودة على الخارطة الجغرافية قبل 67
عاما ً من الزمان.

االستفزاز التركي!...

 2ـ تركيا ليست أق�� ّل من «إسرائيل» في استخدام
االستفزاز واالبتزاز كجزء من نهج في استراتيجيتها.
وق��د سلكت نهجا في مواجهة حليفتها أميركا ،يمكن
وصفه بالضغط السياسي وي��ن��در اللجوء اليه بين
حليفين .اذ رفضت لمدة طويلة ،ورغم توسالت أوباما
المتك ّررة ،أن تأذن للواليات المتحدة ،شريكها في حلف
األطلسي ،باستخدام ق��اع��دة انجرليك لتنطلق منها
الطائرات األميركية المغيرة على الدولة االسالمية التي
كانت تحاصر كوباني  -المدينة الكردية .بل ولم تسمح
للواليات المتحدة بتزويد المحاصرين األكراد بالذخيرة
وبالسالح والغذاء واالحتياجات الضرورية لمعالجة
وفسر أردوغ���ان رفضه ،ب��أنّ أك��راد كوباني
الجرحى.
ّ
متحالفون مع أك��راد تركيا الذين يقاتلون الحكومة
التركية ،كما مارسه في مسعى البتزاز أميركا بغية
موافقتها على إيجاد منطقة عازلة بين تركيا وسورية،
على األراض���ي السورية وبعرض أربعين كيلومتراً،
وهو ما لم يوافق عليه الرئيس األميركي .وردا ً منه على
االبتزاز التركي ،قام بتزويد أكراد كوباني باحتياجاتهم
من السالح والذخيرة ،مستخدما ً طائرات النقل التي
أقلعت من مطارات في المانيا وفي كردستان ،م��رورا ً
باألجواء العراقية ،وصوال ً الى كوباني ،حيث ألقت لهم
باثنين وعشرين ط��ردا ً مليئا ً باحتياجاتهم الضرورية
التي ساعدتهم على الصمود في وجه «الدولة االسالمية
ـ داع».
وازاء إصرار تركيا على إنشاء المنطقة العازلة داخل
األراضي السورية ،وبعد ثالث سنوات من األخذ والر ّد
مع تركيا التي وع��دت م��رارا ً بإغالق حدودها في وجه
مرور األسلحة والمسلحين سواء المنتمين للمعارضة
االسالمية المعتدلة أو المتشدّدة ،كـ»الدولة االسالمية
ـ داعش» و»جبهة النصرة» ،ولكن دون إغالقها فعالً...
لجأت الواليات المتحدة الى إيجاد منطقة عازلة بشكل
تدريجي ،ولكن ليس تحت إشراف الجيش التركي ،بل
بإشراف من قوات سورية الديمقراطية ،ومعظمهم من
األك��راد ،الذين بدأوا يسيطرون تدريجيا ً على المناطق
الواقعة في الشمال السوري المحاذي للحدود مع تركيا.
وألنّ مرور هؤالء عبر الحدود التركية في طريقهم الى
شمال سورية ،غالبا ً ما كان يتع ّرض لكمائن من «جبهة
يرجح بأنّ المعلومات عن زمان ومكان
النصرة» التي
ّ
مرورهم كانت تصلهم من تركيا( ،مما كان ي��ؤدّي الى
مقتل بعضهم وأس��ر آخرين وم��ص��ادرة األسلحة التي
كانت معهم) ،فقد عدلت ال��والي��ات المتحدة عن ذاك
النهج ،وأعدّت قاعدة لها في الشمال التركي قريبة من
منطقة كوباني ،كما استصلحت مطارا ً لها في منطقة
رم��ي�لات ووس��ع��ت م��درج��ه م��ن  700ال��ى  1300متر،
لتتمكن الطائرات األميركية الكبيرة من الهبوط فيه،
وتنقل بطائراتها السالح والقوات التي انتهى تدريبها،
إضافة الى نقل الجنود األميركيين الموصوفون بالخبراء
العسكريين لغايات التدريب ،مما يعني إنشاء منطقة
عازلة تدريجياً ،ولكن بإشراف أميركي ك��ردي ،وليس
بإشراف تركي ...وربما بمباركة روسية .فكأنّ ذلك هو
ما س ّمي بالخطة (ب) األميركية .واآلن جاء ر ّد تركي
على تلك الخطوة ،بالسعي إلنشاء منطقة عازلة داخل
األراضي السورية ،تمت ّد من مدينة اعزاز الى جرابلس،
بذريعة تفادي القذائف التي تطلقها «داعش» يوميا ً (ذات
العالقة المشبوهة بتركيا) على مدينة كلس التركية.

تركيا تبت ّز أوروبا أيضاً...

ولكن االبتزاز التركي لم يتوقف عند ابتزاز أميركا
فحسب ،اذ امت ّد ليشمل ابتزاز ال��دول األوروبية ،أيضا ً
مستخدمة قضية الالجئين السوريين في هذا االبتزاز.
اذ فتحت موانئها لالجئين ،للرحيل من خاللها الى الدول
األوروبية وخصوصا ً الى اليونان التي تقابل شواطئها
الشواطىء التركية .وهذا أدّى الى أزمة كبرى واجهتها
ال��دول األوروب��ي��ة نتيجة وص��ول عدد الالجئين إلى ما
يقارب المليونين ،ذهب منهم مليون الى ألمانيا وحدها.
وهنا ظهرت اتجاهات لدى بعض الدول إلغالق حدودها
في وج��ه الالجئين ،بينما طالبت دول أخ��رى بإلغاء
اتفاقية «شنغن» التي يمنح حاملها تأشيرة تسمح له
بالتنقل بين ك ّل الدول األوروبية.

وهنا دخلت الدول األوروبية في محادثات مع تركيا،
للح ّد من تدفق الالجئين .وعندما تع ّذر الح ّد من ذلك،
طالبت تلك ال��دول ،وخصوصا ً اليونان ،بأن يؤذن لها
بأن يعيدوا الى تركيا الالجئين الذين ال يحملون األوراق
القانونية أو ال تقبل طلبات لجوئهم .وهنا أيضا ً بدأت
الشروط التركية تترى لتقبل ذلك الطلب.
فاإعانات المالية الخاصة بالتعامل مع الالجئين في
تركيا ،يجب أن ترفع من ثالثة مليارات الى ستة مليارات
يورو .وكان ذلك مقبوال ً من الدول األوروبية .ولكن جاء
طلب تركي آخر ،يحث دول االتحاد األوروبي على اإلسراع
في تقبّل تركيا عضوا ً فيه ،وهو الطلب الذي تقدّمت به
تركيا لالتحاد منذ زمن بعيد ،لكن ال��دول األوروبية لم
تتقبّله بعد نظرا ً لعدم استيفاء تركيا لشروط االنضمام
لالتحاد ومنها األس��س الديمقراطية وم��راع��اة حقوق
اإلنسان .وهكذا طرحت هنا تركيا طلبا ً آخر يمكن وصفه
باالبتزازي الواضح ،خصوصا ً وقد رافقه تهديد أو أكثر،
وه��و السماح للمواطنين األت���راك بالقدوم ال��ى ال��دول
األوروبية بدون تأشيرة من دولها .وهذا طلب لم يكن في
وسع الدول األوروبية أن تقبله حتى اآلن ،إلدراكها مدى
المخاطر التي قد تنشأ عنه.
اذ من المتوقع أن يتدفق مليون تركي على ال��دول
األوروب��ي��ة في األشهر الثالثة األول��ى من إلغاء قوانين
حاجة التركي لتأشيرة دخ��ول للدول األوروب��ي��ة ،أيّ
إل��غ��اء حاجة التركي لتأشيرة شنغن التي يتوجب
أن توافق على منحها للمواطن القادم لزيارة أوروب��ا،
سواء كان تركيا ً أو من دول أخرى ،ك ّل الدول األوروبية
المنضوية تحت جناح االتحاد .فبعض الدول األوروبية
لها اعتراضاتها على ذلك ،لما يحمله من احتمال تدفق
األتراك على أوروبا بمخاطر تشبه خطر تدفق الالجئين
يندس بينهم بعض المنتمين للمنظمات
السوريين .فقد
ّ
اإلرهابية .وتواجدهم سيرفع نسبة البطالة في بعض
ال���دول ،كما أنهم ق��ادم��ون م��ن دول��ة حكومتها تنتمي
إلى حزب إسالمي االتجاه ويرتبط بأحزاب مشابهة،
وقدّم الدعم التسليحي لتنظيمات إسالمية بعضها من
التنظيمات المص ّنفة إرهابية.
فمراقبتهم أمنيا ً تضيف عبئا ً على تلك الدول ،يضاف
الى العبء األمني الذي تعاني منه من مراقبة المقيمين
أصالً فيها من المنتمين لإلسالم تخ ّوفا ً من كون بعضهم
يحمل أف��ك��ارا ً متطرفة .وه��ذا يجعل من الصعب على
عدد من ال��دول األوروبية الموافقة على إلغاء الحاجة
للتأشيرة المسبقة التي يحتاجها التركي للدخول الى
أوروبا .ومع ذلك تص ّر الحكومة التركية على مطلبها ذاك،
معلنة عزمها العدول عن االتفاق مع ال��دول األوروبية
الخاص بالالجئين ،سواء من حيث تدفقهم أو تقبل إعادة
بعضهم ،اذا لم تستجب الدول األوروبية لمطلبها بإلغاء
حاجة األت��راك لتأشيرة الدخول .وه��ذا فيه ما فيه من
ابتزاز واضح للدول األوروبية.

قطر والسعودية ...الدور المشبوه!

 3ـ عندما قدّمت دولة قطر لسورية مشروعا ً يأذن لها
بم ّد أنابيب عبر األراض��ي السورية ،ومنها الى تركيا،
لتصدير الغاز القطري الى ال��دول األوروبية والعالم،
تفجرت فجأة وبدون
ورفضت سورية ذلك المشروع،
ّ
تمهيد ،وب��دون سعي قطري إلقناع سورية بمشروعها
بطرق ودية وتفاوضية ...حركة تظاهرات سرعان ما
تح ّولت الى حركة مسلحة تز ّودها قطر بالمال والسالح
والمقاتلين ،كما اعترف بذلك رئيس وزراء قطر آنذاك
حمد بن جاسم .وهذا السلوك تسبّب بزهق أرواح ربع
مليون مواطن سوري ،كما ش ّرد أكثر من ثمانية ماليين
منهم .وفي ذلك استفزاز وابتزاز غير مب ّرر لفرض إرادة
طرف بأسلوب فوقي على طرف آخر يتمتع باالستقالل
المعترف به من الدولة المبتزة ،والعضو في مجتمع
الدول المستقلة.
 4ـ تسعى السعودية لتأكيد دورها كقائدة للعالم
اإلسالمي وليس لمجتمع ال��دول ذات األغلبية السنية
فحسب .وال أح��د ينازعها على سعيها لقيادة ال��دول
اإلسالمية ذات األغلبية السنية ،رغم وجود دول إسالمية
أكبر منها حجما ً م��ن حيث المساحة ،وم��ن حيث ك ّم
السكان ،كأندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر .ولكن
أيا ً منها ال يملك الك ّم المالي الذي تملكه السعودية من
عائداتها النفطية ،مما يجعلها غير قادرة على منافستها،
والسعي لقيادة مجتمع الدول السنية .فعنصر القدرة
المالية موجود فحسب لدى السعودية وليس لدى الدول
اإلسالمية األخرى.
على ك ّل حال من حق السعودية أن تستثمر عائداتها
النفطية في السعي لقيادة العالم اإلسالمي سواء كان
السني وحده او اإلسالمي بكافة أطيافه ،وال يستطيع أحد
أنّ يصف مسعاها ،مستغلة تف ّوقها المالي النفطي ،بأنه
نوع من االبتزاز .فاستخدام عناصر القوة العسكرية او
المالية ،عنصر ها ّم في لعبة الدبلوماسية ،رغم أنه يؤدّي
أحيانا ً الى إنشاء تحالفات هشة قد ال تصمد طويالً ،وقد
تفرز كوارث إنسانية كما يحدث في اليمن وفي سورية.
ولكن هناك مسلكا ً هاما ً ل ّوحت به السعودية مؤخراً،
رغم محاوالتها الحقا ً نفيه أو تجميله ،وذلك عندما تواردت
تقارير عن توجه الكونغرس األميركي إلصدار تشريع
ي��أذن لضحايا الحادي عشر من أيلول  ،2001بإقامة
دع��اوى قضائية على بعض المسؤولين السعوديين
الذين ربما ...وأركز على ربما ،ساهموا في تمويل تلك
العملية الكبرى في التاريخ الحديث .ففي هذه المرحلة،
ظهر الغضب السعودي الشديد ال��ذي عبّر عنه بعض
الرسميين مهدّدين بسحب مئات المليارات من الدوالرات
السعودية المودعة في البنوك األميركية ،وإلغاء العديد
من االستثمارات السعودية فيها ،مما كان يهدّد بانهيار
اقتصادي في الواليات المتحدة بكاملها.
واذا أردنا أن نكون موضوعيين في محاسبتنا للموقف
السعودي الذي هدّد وتوعّ د ،فال ب ّد أن نصفه ،رغم التراجع
النسبي الذي ورد الحقاً ،بأنه كان ينطوي على ممارسة
استراتيجية االستفزاز بل واالبتزاز بك ّل معنى الكلمة،
(مع االعتذار لالخوة المواطنين في السعودية) ،ألنه كان
الجدير بالمسؤولين فيها ،أن يعربوا في موقف كهذا ،ال عن

نتنياهو

استعدادهم فحسب للتعويض على ورثة المتض ّررين اذا
ما ثبت مشاركة أو اضطالع بعض المسؤولين عما جرى
في الحادي عشر من أيلول  ،2001بل أن يعلنوا أيضا ً عن
استعدادهم لتسليمهم للقضاء الدولي ،لمحاكمتهم على
ارتكاب جريمة قد توصف بأنها جريمة ض ّد اإلنسانية،
حيث قتل في تلك المجزرة أكثر من ثالثة آالف أنسان،
لكنها لم تفعل ذلك ،بل لجأ بعض المسؤولين فيها الى
التهديد ،رغ��م العدول الحقا ً عن ذل��ك التهديد ...علما ً
أنّ التحقيق في حينه ،قد أك��د أنّ  15من المهاجمين
والضالعين في الهجوم ،كانوا سعوديين فعالً ،ولكن
حرصا ً على سالمة العالقة السعودية األميركية ،فقد أمر
عندئذ الرئيس جورج بوش االبن بعدم نشر مضمون ذاك
التحقيق ،واالحتفاظ به في سراديب البنتاغون .وعندما
وص��ل الرئيس أوباما ال��ى س��دة الرئاسة ،ك�� ّرر تأكيده
وجوب االحتفاظ بمضمون ذاك التحقيق سراً ،فلم يأذن
باالطالع عليه اال لعضوين في الكونغرس .ك ّل ما في
األمر ،أنّ معلومات جديدة قد ظهرت اآلن ،اقتضت طرح
الموضوع مجدّدا ً على الكونغرس.
ومع ذلك ،ورغبة في سلوك الموضوعية المطلقة ،فال ب ّد
من القول أنه اذا ما وصل األمر الى ح ّد إقرار قانون أميركي
يجيز لورثة المتض ّررين بالمطالبة بالتعويضات ،فإنّ
األمر ال يجوز أن يقتصر على مطالبة السعودية بذلك،
بل ينبغي أن يمت ّد األمر لمطالبة ك ّل المسؤولين عن تلك
الكارثة ،سواء بالمشاركة في التخطيط من المنتسبين
للحكومة االسرائيلية ،أو بإهمال ات��خ��اذ اإلج���راءات
الوقائية الالزمة من المسؤولين في الحكومة األميركية،
وخصوصا ً المنتمين منهم إلى «سي أي آي».
فهناك مؤشرات كثيرة توحي بأنّ «إسرائيل» إنْ لم تكن
قد ساهمت بالتخطيط لتلك العملية ،فقد سهّلت التنفيذ،
ولم تتدخل إلنذار الواليات المتحدة بما يخطط ضدّها ،مع
أنّ جهات في «الموساد االسرائيلي» قد أنذرت عدة مئات
من اليهود العاملين في مؤسسات ناشطة داخل البرجين
المستهدفين بالهجوم ،مطالبين إياهم بالتغيّب في ذلك
اليوم المحدّد عن العمل في البرجين .وقد تغيّب قرابة
األلفي يهودي عن مباشرة عملهم في ذلك اليوم بالذات،
فلم يداوم منهم اال ستة فقط لم يصلهم اإلنذار بوجوب
عدم الذهاب للعمل في البرجين في ذاك اليوم بالذات.
بل وكانت هناك كاميرا «إسرائيلية» متواجدة في موقع
البرجين قبل وقوع الحادثة بساعة أو ساعتين ،وص ّورت
كامل عملية التفجير منذ لحظات بدايتها ،وقد تواجدت
في الموقع قبل وصول كاميرات «سي أن أن» وغيرها من
كاميرات قنوات التلفزيون األميركية الرئيسية والصغرى
منها .وكان الشريط الذي شاهده الرئيس جورج بوش
االب��ن عن عملية الهجوم ،شريطا ً أرس��ل له بواسطة
األقمار الصناعية من جهاز «الموساد االسرائيلي» ،ولم
يكن شريطا ً ز ّودت��ه به أجهزة «سي أي آي» أو قنوات
التلفزيون األميركية.
هذا على الصعيد «االسرائيلي» ،وهو يوحي بوجود
ضلع لهم في التخطيط أو في التنفيذ .أما على الصعيد
األميركي الرسمي الممثل بأجهزة «سي أي آي» ،فإنّ
العميلة السابقة في جهاز «سي أي آي» واسمها سوزان
ل��ي��داور ،كشفت ف��ي ح��وار أج��رت��ه معها قناة «آر تي»
الروسية ومسجلة على فيديو لديّ نسخة منه ،أسرارا ً
مفادها أنّ «سي أي آي» كانت على علم ب��أنّ شيئا ً ما
يدبّر لنيويورك وللبرجين المعروفين فيها ،بل وكانت
تعلم بالتاريخ التقريبي للعملية ،وبأنّ الطائرات سوف
تستخدم في التنفيذ .ومع ذلك ،لم تسع وكالة المخابرات
المركزية لتعزيز إجراءات األمن في المطارات األميركية
للحيلولة دون اختطاف الطائرات التي استخدمت في
مهاجمة البرجين في نيويورك ،والبنتاغون في ضواحي
واش��ن��ط��ن ،ب��ل ول��م تسع ل��وض��ع منظومة ص��واري��خ
على سطحي البرجين ،لتتصدّى للطائرات المهاجمة
فتسقطها.
وذك��رت س��وزان أنها قد تع ّرضت للتهديد بالسجن
وبالمحاكمة ،بل وسجنت فعالً ،اذا لم تسحب تصريحاتها
التي أفادت بوجود إهمال أو تآمر من قبل «سي أي آي».
وعندما لم يفلح السجن والمطاردة معهاُ ،وعِ دت بمكافأة
قدرها مليون دوالر مقابل تراجعها عن تصريحاتها تلك،
فرفضت ذلك ،وأص�� ّرت على نشر كتاب تعدّه ويتض ّمن
ك ّل تلك المعلومات بالتفاصيل والتواريخ واألسماء.
وهنا تع ّرضت لحادث سير وصفته بالمدبّر وكاد يودي
بحياتها ،لكنها نجت منه بأعجوبة ،ونشرت كتابها
بعنوان  ،Extreme Prejediceالذي ذكرت فيه أيضا ً
واقعة تواجد كاميرا لـ»الموساد» في الموقع قبل وقوع
الهجوم ،وبأنّ المعلومات األولى للرئيس األميركي لم
ترده من وكالة المخابرات المركزية ،وكذلك صور الفيديو
عن الهجوم ،بل من «الموساد االسرائيلي».
ومن هنا يتوجب أن يشمل التحقيق في الكونغرس،
اذا مضى الكونغرس فيه ،ال مجرد المسؤولية السعودية
عن ذل��ك الهجوم ،حتى ول��و علم بمخططه مسؤولون
سعوديون ربما من الدرجات الدنيا ،بل ينبغي أن تجري
تساؤالت واضحة عن مسؤولية «الموساد» عما حدث،
وعن األسباب الكامنة وراء إهمال «سي أي آي» ،وهو
إهمال جسيم ،في اتخاذ إجراءات الوقاية الضرورية في
حالة كهذه .فالمسؤولية عما حدث هي مسؤولية مشتركة
بين عدة أطراف ،وليست السعودية وحدها تتح ّمل تلك
المسؤولية ،رغم وجود دور واضح ومؤكد لخمسة عشر
سعوديا ً نفذوا على أرض الواقع تلك العملية الكبرى
والتي سيذكرها التاريخ دائماً .فالواليات المتحدة عندما
تذكر ال��دور السعودي ،وتتناسى ال��دور «االسرائيلي»
واإلهمال الجسيم األميركي ،انما ال توجه عمليا ً أصابع
االتهام للسعودية فحسب ،بل تنتهج كغيرها أسلوب
االستفزاز واالبتزاز غير المب ّرر إطالقاً.
 مستشار في المركز األوروبي العربي لمكافحة
اإلرهاب – برلين
عضو في مركز الحوار العربي األميركي – واشنطن
عضو في مجموعة صوت الالجئين الفلسطينيين،
ومجموعات أخرى

