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�آراء  /درا�سات

هل من �صفقة
رو�سية� -أميركية في المنطقة؟
} حميدي العبدالله
ثمة كثير من التحليالت التي تشكك بمقاصد السياسة الروسية،
وال سيما في سورية ،ويذهب البعض بعيدا ً عندما يتحدّثون عن
وجود اتفاق أميركي -روسي يقوم على تقاسم النفوذ بين واشنطن
وموسكو في سورية قد يقود إلى تقسيمها ،فهل من وجود فعلي
لمثل هذه الصفقة؟
ال شك أنّ مر ّوجي مثل هذه التحليالت ليسوا فقط من المعسكر
المعادي ،بل إنّ مثل هذه األفكار واألسئلة المقلقة يجري تداولها
من قبل مؤيدين متح ّمسين للدولة السورية .ولكن مجرد التوصل
إلى تفاهمات بين موسكو وواشنطن حول بعض القضايا المتصلة
يفسر ذلك على النحو الذي تذهب إليه بعض
باألوضاع السورية ّ
التحليالت .لكن في واقع األمر أنّ روسيا ليست في وارد اقتسام
النفوذ مع الواليات المتحدة في سورية ،ولو كانت توافق على ذلك
ألنجزت اتفاقا ً مع واشنطن في ظروف مالئمة سواء في حزيران
عام  2013أو في أيلول عام .2013
لكن روسيا أص � ّرت منذ ذل��ك التاريخ على مفهوم لح ّل األزمة
السورية يلتقي تماما ً مع مفهوم الدولة السورية ،وك� ّل من إيران
وحزب الله ،ويتعارض تماما ً مع مفهوم الواليات المتحدة وحلفائها،
هذا المفهوم يقوم على قاعدة التمسك بالحق الحصري للسوريين
في تقرير المستقبل السياسي لبالدهم وتحديد من يكون ومن ال
يكون في سدّة المسؤولية ،وقد عارضت موسكو بحزم وعلى أعلى
المستويات ،وفي مناسبات عدة ،السياسة األميركية الهادفة إلى
إيجاد ح ّل على قاعدة إبعاد الرئيس بشار األسد عن سدّة المسؤولية،
وإع��ادة صياغة مؤسسات الدولة السورية وفقا ً لتفاهم أميركي-
روسي ،ورفضت مبدأ قبول الخوض بهذا الشأن ،وألنّ الواليات
المضي في حرب االستنزاف
المتحدة لم تلتزم بذلك وأص ّرت على
ّ
ض ّد الدولة السورية ،حتى من خالل التعاون مع اإلره��اب ق ّررت
موسكو التدخل العسكري واإلسهام إلى جانب الجيش السوري في
محاربة اإلرهاب ،عندما أدركت أنّ أخطار اإلرهاب بعد الدعم الدولي
واإلقليمي له فاقت قدرة الجيش السوري بمفرده على قهره وإلحاق
الهزيمة به.
خلفيات السياسة الروسية والتدخل الروسي في سورية ،ورفض
أي تقاسم للنفوذ مع الواليات المتحدة في بالد الشام يعكسها هذا
ّ
المقطع ال��ذي جاء في بحث أع �دّه «مركز ال��دراس��ات االستراتيجية
والدولية» وكتبه مدير المركز الباحث األميركي المعروف «انتوني
إتش كوردسمان» الذي قال عن هذه المسألة «من غير الواضح بأنّ
الواليات المتحدة راعت بصورة جدية إمكانية التدخل الروسي في
سورية حتى حدوثه» ،ويضيف «إنّ ر ّد فعل روسيا تجاه األحداث
في ليبيا ،وما يس ّمى الدعم األميركي للثورات من أجل الهيمنة على
الدول الجديدة بالشرق األوسط ،إلى جانب ر ّد فعل (الرئيس) بوتين
تجاه حلف الناتو والتوسع األوروب��ي في مناطق سيطرة االتحاد
السوفياتي السابق ،وتعامل الواليات المتحدة وأوروبا مع التدخل
الروسي في أوكرانيا ،فضالً عن نشاط الناتو المضاف في بولندا
بأي
ودول البلطيق ،ورد فعل روسيا تجاه قيام الواليات المتحدة ّ
عمل في سورية ،قاعدتها الوحيدة المتبقية في الشرق األوسط ،ك ّل
ذلك لم يجعل من الضروري التدخل الروسي في سورية الذي يبدو
محتمالً ،وإنما جعله ممكنا ً بصورة مؤكدة».
ك ّل هذه القضايا تجعل من المستحيل حصول الصفقة.
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ا�ستهداف حق العودة يتط ّلب تعزيز الإرادة ال�شعبية المقاومة
*

} عباس الجمعة

عندما نقف أمام قضية الالجئين باعتبارها قضية شعب كامل طرد من
أرض��ه ودي��اره قسرا ً ع��ام  1948ج��راء االح�ت�لال الصهيوني المدعوم من
االمبريالية والقوى االستعمارية ،وبتخاذل النظام الرسمي العربي آنذاك،
فصودرت ممتلكاته وت ّم تشتيته في دول الطوق ووصلت أق��دام الالجئين
نتيجة لمعاناتهم وتهجيرهم وتدمير مخيماتهم إلى أربع أرجاء المعمورة.
قضية الالجئين أساس الصراع وهي جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح
أي تسوية للح ّل العادل والدائم والشامل باعتبارها
الح ّل وستبقى عقبة أمام ّ
ّ
قضية ت�ح� ّرر وطني وإنساني ال يمكن أن تحل وتختزل بحلول إنسانية
واجتماعية واقتصادية.
فعلى صخرة صمود الالجئين الفلسطينيين وتضحياتهم بائت كافة
مشاريع التصفية بالفشل التي حاولت تأهيلهم وتوطينهم وطمس هويتهم
م�ن��ذ ع��ام  ،1949وم��ا زال ال�ش�ع��ب الفلسطيني ي��واص��ل م�ع��رك��ة الحرية
واالستقالل والعودة بمقاومته الشاملة وانتفاضاته المتتالية.
فعلى صخرة الصمود الوطني سقطت مشاريع دولية وإسرائيلية وعربية
رجعية حاولت أن تنتقص من قضية الالجئين وحق العودة ،واليوم تتع ّرض
قضية الالجئين مرة أخرى في لقاء باريس الدولي لمخاطر تهدّد حق العودة.
ولهذا نرى أنّ ما نقل عن لقاء باريس الدولي شكل حالة إحباط لمن ر ّوجوا
ورحبوا بعقد هذا اللقاء ،بينما كان الشارع الفلسطيني يتطلع الى وسائل
ّ
اإلعالم والبيان الختامي الذي شكل بك ّل تأكيد صدمة للبعض ومحاولة من
كانوا من العرب الحديث عن تعديل ايضا ً المبادرة العربية ،بينما هي المبادرة
حملت يومها إجحافا ً عربيا ً بحق الشعب الفلسطيني.
وأمام ك ّل هذه التطورات نؤكد أنّ الشعب الفلسطيني الذي يقدّم التضحيات
ال يمكن ان يتنازل عن حق العودة او الثوابت الفلسطينية او القدس عاصمة
الدولة الفلسطينية ،وهذا الشعب الفلسطيني العظيم يرفض مبدأ التوطين أو
التعويض أو المساومة على هذا حق العودة ،أو مبادلته بأية حقوق أخرى،
ألنّ حق عودة الالجئين هي أساس القضية الفلسطينية ،على الرغم من شظف
الحياة وبؤسها ومآسيها فقد تمسك الالجئون الفلسطينيون بحق العودة،
وتمسكهم به لم يكن بالنسبة اليهم مجرد حلم ،وإنما واقع ال ب ّد من تحقيقه،
توارثته األجيال جيالً بعد جيل ،وه��ذا ما يغيظ العدو الصهيوني المحت ّل،
وكلما ج��اء جيل جديد ك��ان إيمانه اق��وى من ال��ذي قبله ،بما تشكله ظروف
التش ّرد والتهجير والقهر والظلم من حوافز خاصة بهم ،لم تثن عزمهم في
البحث عن وسائل تمكنهم من تحقيق عودتهم ،وها هم أبناء المخيمات في
الضفة يشاركون بفعالية في االنتفاضة المتواصلة ويؤكدون تصميمهم على
دحر االحتالل مهما بلغت التضحيات.
وه��ا هي مخيمات اللجوء صامدة في لبنان وس��وري��ة واألردن كما في
الضفة وغ��زة تشهد على عمق ودوام مأساة الفلسطينيين ،ولتؤكد ايضا ً
انّ الالجئين لم ولن يتخلوا عن أراضيهم وحقهم في العودة اليها مهما كان
الثمن ،ومهما بلغت التضحيات وق��د دفعت على مذبح ه��ذا المفهوم مئات
اآلالف من الشهداء واألسرى والجرحى والمش ّوهين والبيوت المد ّمرة لكي
تبقى قضية الالجئين تطرح بقوة على بساط البحث مهما تجاهلت «إسرائيل»
حقهم وعدم استعدادها للتعاطي السياسي مع هذه القضية ،وخاصة قرارات
األمم المتحدة الخاصة بذلك ،وبما تقوم به من تهيئة المجتمع الدولي للتشكيك
في هذا المطلب وعدم إمكانية تطبيقه وإقناع العالم بمحاولة شطب القرارات
التي تشير الى حقهم في العودة ،كما تحاول شطب وتهديم المسجد األقصى
وتهويد القدس ،لهذا نقول لصنّاع القرارات الدولية ومن يدور في فلكهم من
عرب بأنهم لم يتمكنوا من كسر إرادة هذا الشعب وطمس هويته الوطنية ،ال
بالتشريد وال بالمجازر ،وال بتحويل الوهم الى واقع ،وال بتزوير التاريخ،
ألنّ أبناء مخيمات الالجئين في الشتات والمنافي وعلى أرض فلسطين في
الضفة وقطاع غزة دافعوا بك ّل ش��يء ،فهم من ق�دّم الشهيد والشهيدة من
أجل حقهم بالعودة وحقهم الطبيعي في الحرية وتقرير المصير على جزء

اي اقامة ال��دول��ة الفلسطينية كاملة السيادة
من أرض وطنهم التاريخيّ ،
وعاصمتها القدس.
ولكن الغريب أنّ الموقف «اإلسرائيلي» المتعنّت برفض مبادرة باريس
قوبل بتقدير بعض وزراء الخارجية العرب ،الذي قال إنّ الموقف «اإلسرائيلي»
أصبح أفضل ،وه��ذا يجعل تصريحات مقدّمة لتطبيع العالقات بين بعض
الدول العربية وكيان االحتالل ،وهذا يد ّل على انّ تصريحات رئيس حكومة
االحتالل تتناغم مع بعض وزراء الخارجية العرب حول تعديل مبادرة السالم
العربية في ما يتعلق بالقدس وحق العودة ،ما يعني نسفها من األساس.
من هنا لقد فضح لقاء باريس الدولي السياسة التي تحاول بها بعض
الدول األوروربية والعربية حول مفهوم السالم من خالل محاولة القضاء
على تجريد الفلسطينيين أرضهم ومصادر حياتهم ومقدّساتهم اإلسالمية
والمسيحية ،ومحاصرتهم بالمستوطنات والطرق االلتفافية ،وهنا السؤال
أين هم من قرارات الشرعية الدولية والقرار األممي  194باعتباره األساس
لح ّل قضية فلسطين.
وف��ي ظ� ّل الظروف ورغ��م ما يتع ّرض له الشعب الفلسطيني من عدوان
احتاللي استيطاني بدعم من اإلدارة األميركية ،نرى انّ هذا الشعب العظيم
والمناضل يجدّد مقاومته وانتفاضته وأساليب التصدّي إلره��اب الدولة
وللعدو الصهيوني ،إلفشال أهدافه في القدس والمسجد األقصى وعلى
األرض الفلسطينية ،ورغم ك ّل االختالل الذي تشهده موازين القوى ،وهو
اختالل ال تسأل عنه فقط األوضاع العربية واالقليمية والدولية ،فإنّ الشعب
الفلسطيني سيبقى في خندق الصمود والمقاومة ،خندق الوحدة الوطنية
التي تواصل طريق الحرية واالستقالل لتحقيق األه��داف الوطنية العادلة،

الخندق الذي يسعى لتحقيق مصلحة ك ّل طبقات الشعب الفلسطيني ،الخندق
الذي يعرف حقيقة (إسرائيل) والصهيونية وحقه في النضال المستم ّر حتى
دحر االحتالل واالستيطان بالكامل عن أرض فلسطين ،الخندق الذي يؤمن
بأنّ الدولة وتقرير المصير والعودة أهداف مرحلية وليس نهاية المطاف أو
الصراع مع كيان االحتالل ،هذا هو واقع الحال دون رتوش وألوان زاهية.
وأمام انتفاضة متواصلة تتصدّى لالحتالل وقطعان مستوطنيه وتدافع
عن األرض والمقدسات وخاصة المسجد األقصى وعمليات بطولية ته ّز كيان
االحتالل وخاصة عملية «تل أبيب» النوعية ،هذه العمليات تمثّل نقلة نوعية
في الفعل االنتفاضي ،وهي ر ّد طبيعي على اإلعدامات الميدانية التي ينفذها
الكيان الصهيوني ض ّد الشعب الفلسطيني ،وأم��ام حملة المقاطعة الدولية
لالحتالل ،التي تؤكد االنتصار لقضية الشعب الفلسطيني ،فهذه االنتفاضة
تستدعي من الجميع مخاطبة القوى الصديقة من أحزاب وقوى وبلدان حتى
تكون حملة مناصرة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ،بهدف استعادة فاعلية
البعد الدولي المساند لقضيتنا في مواجهة حالة التف ّرد األميركي في رسم
وفرض المخططات على شعبنا وأمتنا.
ختاماً :قضية حق العودة هي جوهر الصراع ،والعامل األساسي الذي
يجب ان يعمل عليه الجميع هو إنهاء االنقسام الكارثي وتعزيز الوحدة الوطنية
وحماية منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل وتطوير مؤسساتها والحفاظ
على المشروع الوطني واستمرار التحرك عربيا ً ودولياً ،ومواصلة النضال
بكافة األشكال حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني العودة وتقرير المصير
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
*كاتب سياسي

الأميركان يراق�صون «داع�ش» ال يقاتلونها والرو�س ف�ضحوهم
«داع�ش» كنتاج عن البلبلة الأيديولوجية والعبث بدمها
*

} المحامي محمد أحمد الروسان

األزمة في المنطقة الشرق أوسطية ،تتح ّول نارا ً وش ّناراً ،وهي من ستحدّد
مستقبل غرب آسيا لعشرات السنين المقبلة ،ومفتاح الح ّل في هذه األزمة هو
المفتاح السوري ،فمن يملك مفتاح سورية ترتفع حظوظه في امتالك المنطقة
(غرب آسيا بأكملها) ،فإذا نجح اليانكي األميركي وجوقته والكومبارس المرافق
له ،بالسيطرة على سورية كان ذلك ضربة قاسمة لمحور المقاومة من ناحية،
يفسر أحد أسباب التدخل الروسي
وروسيّا من ناحية أخرى ،وهذا من جانبه ّ
واإليراني وح��زب الله في األزم��ة السورية .فسورية ليست الوادعة تونس
الخضراء ،وليست مصر التي شلّتها «كامب ديفيد» ،وليست ليبيا المحكومة
بكتاب أخضر ،وليست اليمن الفقير بفعل جاره الذي يضربه ويعتدي عليه ك ّل
يوم تحت عنوان إعادة الرئيس الفا ّر ببرقع النساء.
سورية بنسقها السياسي ورئيسها ،ليست بلدا ً على الهامش الخرائطي ،يكفي
أن تجيّش بعضا ً من داخله ح ّتى يسقط رئيسه ،بتظاهرات وأغنيات ومواويل
وبرامج اتجاه معاكس ومقاالت وتحليالت ،تبثها بعض فضائيات عرب روتانا
(مش حتئدر تغ ّمض عينيك) .األرض بما رحبت انقسمت وضاقت كخرم إبرة
حول هذا الرجل ،الرئيس بشار األسد ،وانّ مراهقات سياسية ودبلوماسيات
الصعلكة لعربان روتانا مع بعض خصي وتدمير للوعي العربي ،تشرح
وتكشف بعضا ً من أسباب ثبات النظام السوري .حال البعض م ّنا ليس أسوأ من
معظم علماء األركولوجيا المنوطة بهم مهمة دراسة آثار المجتمعات اإلنسانية
الغابرة وتراثها الحضاري والثقافي ،ولكن يبقى المغ ّفلون والس ّذج منهم أق ّل
ضررا ً وخطرا ً من األشقياء الدهاة المأجورين أو المتحيّزين الذين يصنعون
متاهات التاريخ والجغرافيا.
نعم العرب كثبان بشرية على غرار الكثبان الرملية تتقيّأ المال مثلما تتقيّأ
الدم والطعام ،وأميركا صارت ضرورة شيطانية لبعض العرب ،والغرب كان
يعلم أنّ ذلك الوحش األيديولوجي القاعدة و«داع��ش» يترعرع في دورتنا
الدموية ،وعملوا على برمجته إلى اللحظة المناسبة التي تدق فيها ساعة
االنفجار ،وعندما تبعثر السوريون الطبيعيون تبعثر العرب معهم ،واألميركان
تسكنهم قعقعة المصالح بينما العرب تسكنهم قعقعة الغرائز ،وال أحد يستطيع
أن يغسل تلك الخطيئة التي تدعى العرب ،والخالف بين العربان حول تقاسم
الجثث والموتى فقط .الكيان الصهيوني (ثكنة المرتزقة) المصنوعة من شتات
يهود العالم وصهاينتهم في فلسطين المحتلة ك ّل فلسطين ،الى ح ّد ما وبشكل

عملية تل �أبيب
ـ يسخر الذين ال يعرفون أو يعرفون ويتجاهلون كيف تصنع السياسة
في كيان االحتالل من عملية تل أبيب بصفتها طلقة دامية لكنها لن تغيّر
شيئا ً في السياسة.
ـ كانت خطة نتنياهو التحضير لتسريع مسارات تسوية تض ّم حماس
والسلطة تحت عنوان ادّعاء القبول بالمبادرة العربية للسالم واالكتفاء
عمليا ً بقبول دويلة في غزة تفتح الطريق لتطبيع سعودي «إسرائيلي»
وتحالف علني بوجه إي��ران وتسقط علم فلسطين من يد المقاومة
ومحورها.
ـ جاء نتنياهو بليبرمان وزي��را ً للحرب لفرضية الحاجة لعملية
تحريك عسكرية تضمن لـ«إسرائيل» تدخالً دوليا ً يفتح التفاوض قبل
أو بالتزامن مع إقفال ملفات المنطقة ،ولكن أيضا ً لضمان السيطرة على
المستوطنين وتخفيض صوت االحتجاج على مقتضيات التسوية
تجميليا ً على حساب بعض تكتالتهم.
ـ السير بسرعة هو القضية وك� ّل تأخير يربك الروزنامة قد يفقد
نتنياهو الفرصة.
ـ زار نتنياهو موسكو ليحصل على تشجيع وضمانات بشراكة دولية
في تغطية التسوية ألنه مستعجل وقلق.
ـ عملية تل أبيب وضعت أولوية في ال��رأي العام لكيان االحتالل
عنوانها األمن في العمق وليس على حدود غزة وأدّت لتصاعد التطرف
فتأجلت روزنامة نتنياهو.
االستيطاني
ّ

التعليق السياسي

جزئي ،هو ق ّوة اقليمية بفعل غطاء دولي متعدّد ،يشترك بتدعيمه بعض العرب
وبعض المسلمين ال بقواه الذاتية ،أرسيت قواعده منذ زمن اغتصاب فلسطين
من القرن الماضي ،وما يجري اآلن من هبّة شعبوية فلسطينية في الضفة
الغربية المحتلة ،تتح ّول نحو انتفاضة مسلّحة في كامل الضفة الغربية
المحتلة وغ ّزة المحتلة وفي داخل الشمال الفلسطيني المحتل (ثكنة المرتزقة
إسرائيل) ،تحدّد مصير هذا الكيان وأفق بقائه واستمراره كق ّوة إقليمية بفعل
الغطاء السابق ذكره ،في ظ ّل هذه الهبّة الشعبوية التي في طريقها الى انتفاضة
ثالثة متعدّدة أشكال النضال بما فيها المسلّح ،أعمق من سابقتيها ح ّتى وانْ
ت ّم احتواؤها الحقاً ،من بعض العرب الصهاينة وبعض المسلمين الصهاينة،
كون الحالة الفلسطينية في حالة استمرار لبقاء األسباب والمسبّبات الستمرار
الحي ،آل ّنها
االحتالل ،والمسارات الخيانية االستئصالية للشعب الفلسطيني
ّ
ببساطة (أيّ الهبّة الشعبوية الحالية) أنهت استراتيجية إدارة النزاع التي
ينتهجها الصهيوني بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة منذ زمن،
والمسندة من البعض العربي ال يقيم اتفاقيات معلنة مع تل أبيب عاصمة ثكنة
المرتزقة هذه ،وعالقات هذا البعض العربي أقوى من عالقات ع ّمان والقاهرة
مع هذا الكيان الصهيوني.

استهداف الغرب لتركيا ...لن يتأخر

وبالرغم من الموقف والفعل من سياسات الرئيس أردوغان وحكومته ،من
سورية قلب الشرق وتاجه ،ودفعه لزبالة اإلرهابيين الى الداخل السوري من
جهات األرض األربع منذ بداية المسألة السورية كمؤامرة أممية ،االّ أ ّننا نرى
أنّ البلدربيرغ األميركي يضع تركيا (الجغرافيا والديمغرافيا) ضمن دوائر
استهدافه ولو بعد حين ،وما تفجيرات العاصمة التركية وبعض مساحات
الجغرافيا التركية والتي تقع بين الحين واآلخر ،إال مؤشر بسيط رغم جزالته
على صدق ذلك ،وانْ كان بالمعنى التكتيكي ليؤسس للمسار االستراتيجي
الحقاً .لذلك من زاوية الغرب ومن خلفها الواليات المتحدة األميركية ،ينظرون
الى الجمهورية التركيّة بأ ّنها يجب أن تبقى تحت رعاية غطاء دولي يمنع
وفاتها من ناحية ،بسبب تساوقها مع رؤى البلدربيرغ األميركي في الداخل
السوري والمنطقة ،وها هو اإلره��اب يرت ّد عليها ،ويمنع شفاءها من لوثة
اإلرهاب وعقابيلها وتداعياتها من ناحية أخرى ،والتفجيرات المتتالية خالل
صحة قطعية على ما هو مرسوم .في حين أنّ الجمهورية
عام مضى قرينة
ّ
المصرية العربية ،تحاول جاهد ًة حياكة غطاء دولي واسع (بالرغم من تردّدها
من سورية لصيانة األمن القومي العربي ،حيث نريد موقفا ً مصريا ً أكثر وضوحا ً
وفعالً ،وانْ كانت القاهرة ساندت بشكل واضح الفعل العسكري الروسي في
الدواخل السورية) وما زالت القاهرة أسيرة ورهينة لمعادالت دولية وداخلية،
حيث العاصمة األميركية واشنطن دي سي تمسك بمفاصل دورة حياتها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية ،عبر مظلة دولية سمحت
بإنتاج آلية تعطيل لقواها الذاتية عبر اتفاقيات «كامب ديفيد» ،لكي يكتمل حول
معصمها القيد.
وصحيح أنّ الرياض ق ّوة إقليمية ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية
وبفعل غطاء دولي أرسيت قواعده في أربعينيات القرن الماضي ال بقواها
الذاتية ،كشف ذلك بك ّل وضوح الفخ اليمني لكي يستنزف السعودية مال ّيا ً
وما أبعد من ذلك .وسورية ورغم الجراح والنزف المتعدّد ،بنسقها السياسي
وجيشها العربي العقائدي ومقاومتها الشعبوية ،وصمود شعبها ومجتمعها
وتماسك القطاع العام وعدم انهياره ،رغم الحرب الكونية والصراع على سورية
وفي سورية وثبات وصمود الرئيس األسد ،هي من تمنع األصوليات اإلرهابية
الثالث :الصهيونية العالمية ،الوهابية وهي اس وجذر األول��ى ،العثمانية
الجديدة ،من تفجير المنطقة بالكامل .الفدرالية الروسيّة بفعلها العسكري
تحاول ملء الفراغ المتأتي عن فشل السياسات األميركية ،وعلى رقعة جغرافية
تؤدّي عليها «إسرائيل» دورا ً محور ّياً ،فمنعت الى ح ّد ما العربدة اإلسرائيلية
في السماء السورية وعلى طول الساحل السوري ،كما فرضت حظرا ً جو ّيا ً في
الشمال السوري بفعل األمر الواقع ،فلم نعد نرى ونسمع عن تدخالت تركية
تسند أدواتها المسلّحة في الداخل السوري عبر عربدة طائرات األف  16التركية
المتقدّمة ،حيث طائرات السوخوي  30الروسية والمعدّة للمواجهات الجويّة
الجويّة حاضرة وجاهزة ،وعادت بزخم من جديد .انّ ثكنة المرتزقة (إسرائيل)
ترى في الوجود العسكري الروسي في سورية ،من شأنه أن يو ّلد استقرارا ً في
سورية ،فيما العدو يريد أن يطيل أمد القتال في سورية ويستنزفها...
ّ
المفضلة ،كما ترى ذات ثكنة
هذه هي المعادلة اإلسرائيلية االستراتيجية
المرتزقة هذه أنّ الوجود العسكري الروسي قد يح ّد من قدرة الدولة السورية

وجيشها ،وإيران وحزب الله على الدخول في حرب مع «إسرائيل» وعليها ،كونه
في حالة الحرب فإنّ الوسيط سيكون على األرض وفي الميدان ويملك عالقات
مع الجميع .مع التأكيد أنّ ثكنة المرتزقة (إسرائيل) تخشى محطات رادار
يديرها الروس مع السوريين وبالقرب من الحدود األردنية السورية والمثلث
المشترك ،من شأنها التشويش واإلطباق األلكتروني على الرادارات اإلسرائيلية،
مقابل خشية ثكنة المرتزقة هذه أنّ الفعل العسكري الروسي الشامل والمتعدّد
على كامل الجغرافيا السورية بما فيه الساحل السوري الطويل ،أن يح ّد ويقيّد
العديد من سلّة النشاطات اإلسرائيلية البحرية ،خاصة بعد ضرب مواقع
دواعش الماما األميركية بالصواريخ الروسية من بحر قزوين (بحر الخزر)
وعلى مسافة  1500كيلو متر في الشمال السوري ،وأصابت أهدافها بدقة
متناهية ،مما جعل البنتاغون ومن ارتبط به من إعالم عربي وغربي ،من شنّ
حملة إعالمية شعواء في محاولة يائسة بائسة لإلضرار بسمعة الصناعات
الروسية واالختراعات العسكرية المتعدّدة ،حيث كانت الرسائل السياسية
والعسكرية متعدّدة وشاملة ،لك ّل أطراف محور واشنطن تل أبيب ومن ارتبط
به من بعض عرب وبعض غرب.

ال ضمانات روسية لـ«إسرائيل»

واألنكى من ك ّل ذلك هو أنّ ثكنة المرتزقة (إسرائيل) لم تحصل على أي
ضمانات روسيّة واضحة بعدم السماح بنقل أسلحة متطورة من سورية
وإيران الى حزب الله ،ال بل أنّ الرئيس بوتين لم يج ّمد اتفاقية صواريخ اس
 300إليران ووصلت طهران ،كما أنّ بوتين لم يعد الصهيوني نتنياهو بشيء
بخصوص سحب حزب الله من القنيطرة ونزع األسلحة من هذه المنطقة ،وك ّل
ما قاله بطرس العظيم لنتنياهو أنّ سورية ليست بصدد فتح جبهة جديدة في
الجوالن السوري المحت ّل ح ّتى اللحظة وضمن الظروف الحالية.
وعليه ال اتفاق روسيا ً إسرائيليا ً سوى لجينة (تصغير لجنة) عسكرية
مشتركة ،إلعالم إسرائيل فقط بلحظة بدء قصف أدوات اإلرهاب اإلسرائيلي في
الجنوب السوري ،لكي تحتاط تل أبيب من عودة ما أدخلته ورعته وعالجته
من إرهابيين في الداخل السوري اليها ،وثمة زيارات غير معلنة تت ّم بين الحين
واألخر للجنرال نيكوالي بوغدنوفسكي نائب رئيس أركان الجيش الروسي الى
تل أبيب في سياقات ذلك ال أكثر وال أق ّل.
انّ ثكنة المرتزقة (إسرائيل) ورئيس عصابتها نتنياهو يدرك أنّ تحويل
المخاطر من التواجد العسكري الروسي والفعل العسكري لموسكو في الميدان
الى فرص يستفيد منها ،يبقى محدود الضمانات ،حيث السياسة الروسية
موجهة الى واشنطن والغرب األوروب��ي ،وال تقتصر حساباتها على هواجس
ثكنة المرتزقة (إسرائيل) ،وح��اول الصهيوني بنيامين نتنياهو ،أن يوهم
مجتمع ثكنة المرتزقة (إسرائيل) أ ّنه حقق اتفاقا ً ما مع موسكو ،وأنّ زياراته
المعلنة وغير المعلنة ناجحة بك ّل المقاييس لكنه فشل في ذلك ،وفضحه
بعض اإلع�لام اإلسرائيلي الصهيوني ،ونشر غسيل فشله على حبال إعالم
ثكنة المرتزقة (إسرائيل) ،ال بل وأزيَد من ذلك قال إعالم المرتزقة الصهاينة إنّ
يمس في العالقات مع واشنطن ،ويساهم
االتفاق الروسي اإلسرائيلي (الوهم)
ّ
في تقوية المحور اإليراني في المنطقة ،ويرى كاتب هذه السطور أ ّنه يبدو ،أنّ
عدوى حمق بعض اإلعالم الخليجي وحمق بعض اإلعالم العربي ،انتقلت إلى
بعض اإلعالم اإلسرائيلي الصهيوني المنافق والمؤيد لبنيامين نتنياهو.
انّ الحضور العسكري الروسي الفاعل والمتفاعل ومفاعيله ونجاعة ضرباته
لسلّة زبالة اإلرهابيين وعلى رأسهم عصابة داعش (الماما األميركية) وعلى
ج ّل الجغرافيا السورية ،خلق (ستاتيكو) جديدا ً متعددا ً ومتطورا ً على الساحة
اإلقليمية والدولية قبل الداخل السوري ودول جواره ،وفضح كوميديا مقاتلة
داعش األميركية ،وأوضح أنّ األميركان يراقصون داعش ال يقاتلونها ،كما فضح
الروس بفعلهم العسكري ونجاعته كيف أدارت واشنطن بلبلة استراتيجية
في المنطقة ،وكيف برمجت استراتيجية البلبلة هذه ،فأنتجت داعش كنتاج
عن البلبلة األيديولوجية (مع تأكيدهم أ ّنه ال سقف زمنيا ً وجغرافيا ً لفعلهم
العسكري ،وكله مرهون بمدى استئصال ال��دواع��ش من سورية والعراق
والمنطقة كك ّل ،ومدى تقدم الجيش العربي السوري واستعادته لكامل الجغرافيا
السورية) ك ّل ذلك إلفشال استراتيجية االستدارة التي تنتهجها واشنطن لضرب
هياكل أمن الصين وموسكو وإيران وج ّل آسيا.
ّ
المحطم بالنسبة للرياض بفعل العرب ،يشكل حساسية عالية
إذا كان اليمن
بالمعنى الجيواستراتيجي ومحوري لألمن السعودي ،فإنّ سورية محورية
لألمن االستراتيجي الروسي ،فداعش تحديدا ً بالنسبة لنواة الفدرالية الروسية
ثعبان ال ب ّد من ضربه على رأسه ،حيث الرأس في الر ّقة السورية ،والقيادة

العملياتية له بين جرابلس ومنبج ،والبطن والذيل من الموصل في العراق
وعلى طول المسافة العراقية السورية باتجاه الرأس في الر ّقة ،بجانب ضرب
صعاليك جيش الفتح في خان طومان ومحيطها ،والمشتقات اإلرهابية األخرى
ظواهر فولكلورية ،وضرب داعش في العراق من قبل الروس الحقا ً سيمنع
داعش من ميزة التواصل الجغرافي ،وبالتالي أسقطت موسكو ورقة التوت
األميركية عن حربها المزعومة لداعش في الداخل السوري والعراقي ،وهذا ما
تحاول واشنطن منعه عبر أدواتها المتأمركة في مفاصل الحكومة العراقية
الحالية ،حيث واشنطن تريد إبقاء التواصل الجغرافي الحيوي للثعبان داعش،
كونه محوري في استراتيجية استدارتها نحو الصين وروسيّا وإيران وج ّل
أسيا .ثكنة المرتزقة (إسرائيل) ترى أ ّنه ثمة تضارب بين حسابات الروس
واإليرانيين حول الجوالن السوري المحت ّل وفي سورية ،حيث إي��ران تريد
الجبهة ساخنة ض ّد االحتالل ،في حين روسيّا تسعى لرعاية سلمية بين دمشق
وتل أبيب ،مع أنّ الواقع والفعل الميداني يشير الى أنّ الدور اإليراني ودور
حزب الله مك ّمل ومتساوق مع الدور الروسي الشامل والفاعل ،وثمة دور صيني
كامن كق ّوة في الداخل السوري ،يتدخل عند الضرورة والطلب منه بذلك من قبل
الدولة الوطنية السورية على غرار ما جرى مع الطلب الروسي ،ومع التأكيد أنّ
األسد لن يوقع على أيّ تسوية سياسية بشأن الجوالن المحت ّل ما لم يصرف
له ذلك كمكاسب داخلية وإقليمية أوالً ،وموافقة شعبه عبر استفتاء ومباركة
حلفائه وعلى رأسهم إيران وروسيّا ،حيث يعني هذا بالسياسة حصر ّياً ،أنّ
ثكنة المرتزقة (إسرائيل) قد تلجأ الى االنسحاب األحادي من الجوالن السوري
المحت ّل ،كما حصل في جنوب لبنان عام  ،2000وكما حصل بعده في غ ّزة زمن
اإلرهابي شارون ،حيث حقد األخير على الفلسطيني ال يوصف.

أوباما يو ّرط الخليجيين

العندليب األسمر باراك أوباما حقق نجاحات في الملف اإليراني والكوبي
وعبر الدبلوماسية وتخلّى عن حلفائه الخليجيين ،بل وو ّرطهم بفخ اليمن
ليستنزفهم مالياً ،لذلك هو قد يسعى الى تفاهم من نوع خاص مع روسيّا
حول سورية ليع ّزز من فرص هيالري كلنتون ،أو قد يقوم باتجاه معاكس عبر
التصعيد العسكري ،انْ في الداخل السوري عبر مجتمع صعاليك الوكالء وانْ
في الداخل العراقي ،خاص ًة أنّ األخير عاد أولوية أمن قومي أميركي لغايات
العبث بالجغرافيا والديمغرافيا اإليرانية ،والذي قد يدفعه الى ذلك هو هذا
الفعل العسكري الروسي في سورية ،والذي هو أبعد من سورية وما يجري
فيها ،حيث تأمين النفوذ الروسي في المتوسط والعمل الروسي العسكري في
فضاءات المجال الحيوي األميركي المباشر بإقامة قواعد عسكرية على الحدود
مع تركيا ،وذلك إلقامة توازن مع النفوذ األميركي في أوكرانيا ،كذلك موسكو تريد
تعزيز التحالف مع إيران في سورية ،كون األخيرة منفذا ً بحريا ً لطريق الحرير
الحيوي لك ّل من الصين وروس ّيا وإيران للوصول الى المتوسط ،وهذا الطريق
يحتاج الى أفغانستان ليصل الى إيران ،ويحتاج للعراق ليصل الى سورية،
فقامت واشنطن باحتالل أفغانستان ولن تنسحب منها ،واحتالل العراق ولن
تنسحب منه وتعود من جديد اليه عبر الثعبان داعش ،لقطع طريق الحرير
بين الصين وروسيّا وإيران في أفغانستان ،وبين إيران وسورية في العراق،
والمشروع األميركي فشل ح ّتى اللحظة في كال البلدين ،فمعركة اإلرهاب في
سورية وفي العراق واحدة ،وهي معركة الجغرافيا ،والمعارك من الفلّوجة
الى الر ّقة ،ترسم معالم المنطقة ومنحنياتها ،وهي أيضا ً معركة الكانتونات
الكرديّة .إذا ً ثمة تقدمات لما تس ّمى بق ّوات سورية الديمقراطية (قسد) من
غرب نهر الفرات باتجاه منبج ،ومعركة األخيرة صفعة لتركيا! فكيف سيكون
ردّها؟ وأيضا ً هي صفعة لعمق مصداقية أنقرة ،حيث فشلت تركيا في تثبيت
خطوطها الحمر ،وفشلت في دحر داعش عسكريا ً من هذه المناطق ،بسبب سوء
اختيارها للفصائل اإلرهابية التي أوكلت لها هذه المهمة ،في حين أنّ ق ّوات ما
يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده أميركا ،ضربت ك ّل الجسور التي تربط بين
ريف جرابلس وريف منبج ،لكنّ ثمة تساؤالت :هل الهدف تقطيع أوصال داعش
ومنعه من استجالبات لتعزيزات من جرابلس؟ أم الهدف منعه من االنسحاب
باالتجاه المعاكس؟ أم أنّ هناك ثمة روائح ضمانات لتركيا بأنّ األمور لن تصل
الى أقصاها ،وهو منع ق ّوات سورية الديمقراطية من االقتراب من جرابلس بعد
سيطرتها على ريف منبج؟
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