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«داع�ش» خط�أ تاريخي ب�أ�صول وهابية ...فهل تدرك �أميركا؟

ال�صدام الأميركي ـ الرو�سي
في �سورية

} سناء أسعد

} حميدي العبدالله
أعلن وزير خارجية الواليات المتحدة جون كيري قبل أيام أنّ صبر
الواليات المتحدة إزاء روسيا قد نفذ جراء موقفها من سورية .هذا الموقف
الغريب والمستهجن استدعى ردا ً روسياً ،ولكن الر ّد لم يأت هذه المرة
على لسان وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف الذي قال صراحة إنّ
الواليات المتحدة تسعى إلى اعتماد «جبهة النصرة» المص ّنفة تنظيما ً
إرهابيا ً من قبل الواليات المتحدة ،ومن قبل مجلس األمن ،وفي تفاهمات
فيينا لمجموعة االتصال الدولية ،للعمل على إسقاط النظام في سورية،
أيّ أنّ الفروف وجه اتهام صريحا ً للواليات المتحدة بالتواطؤ مع اإلرهاب
إلضعاف خصومها وانتزاع تنازالت منهم .الر ّد الروسي على كيري جاء
هذه المرة على لسان رئيس األركان في الجيش الروسي الذي قال إنّ صبر
موسكو هو الذي نفذ.
ماذا يعني ذلك:
هذه التصريحات المتبادلة تعني أنّ السياستين األميركية والروسية
في سورية تسيران في خطين متوازيين ولن يلتقيا أبداً ،مصالح التحالف
الروسي السوري اإليراني ترتكز على حقيقة ال يمكن الجدال حولها،
مفادها أنّ هذه الدول الثالث لن تقبل بأيّ ح ّل سياسي لألزمة القائمة في
سورية على قاعدة التسليم بنفوذ أميركي داخل سورية ،ألنّ من شأن
يؤسس لمرحلة طويلة من الصراع والالاستقرار في سورية وفي
ذلك أن ّ
المنطقة بر ّمتها .لكن في المقابل لن تتخلى الواليات المتحدة وحلفاؤها،
ال عبر الح ّل السياسي وال عبر أيّ صيغة أخرى عما قدّموه وحققوه حتى
اآلن في سورية على امتداد السنوات الخمس الماضية.
واشنطن على قناعة اليوم بأنّ لديها أوراقا ً ال يمكن التفريط فيها ،سواء
كانت هذه األوراق جبهة النصرة ،أو الجماعات التي تقاتل تحت مس ّمى
«قوات سورية الديمقراطية» ولدى واشنطن اعتقاد بأنّ هذه األوراق
تسمح لها بتحقيق واحد من هدفين ،األول ،وهو محرك طموحها منذ بداية
األزمة ،اقتسام السلطة في سورية والحصول على مواقع قوية داخلها،
بعد أن تع ّذر إسقاط النظام في عامي  2011و ،2012الهدف الثاني،
استمرار حرب االستنزاف ض ّد سورية وحلفائها إذا لم يتحقق الهدف
األول.
الكلفة بالنسبة للواليات المتحدة ليست كبيرة ،على األق ّل حتى اآلن.
فتمويل الحرب تقوم به دول المنطقة وال سيما قطر والمملكة العربية
السعودية .والكلفة البشرية تدفعها الجماعات المسلحة وغالبيتها في
نظر واشنطن جماعات إرهابية ،وبالتالي هي ال تخسر شيئاً ،ال سيما أنه
لم يسقط للقوات األميركية حتى اآلن قتيل واحد على األراضي السورية.
هذا الواقع يؤكد لألسف الشديد أنّ ما يجري في سورية لن يجد نهاية
له عن طريق الح ّل السياسي ،كما يراهن الكثيرون ،بل عن طريق الحسم
العسكري ،مهما كانت كلفته ومهما طال أمده.

ال دولة كردية في �سورية
ـ تتداول األوساط اإلعالمية كثيرا ً الحديث عن دولة كردية يجري التحضير لها في
شمال سورية ويجري االستدالل على ذلك من التوسع العسكري للجماعات الكردية
وخريطته.
ـ يستند الكالم لوجود تطلع كردي دائم لذلك ودعم «إسرائيل» وعدم ممانعة
روسية مع سعي لتكون بصيغة فدرالية شبيهة بالعراق ورهان أميركي.
ـ تصلح اإلش��ارات للقول بوجود رهان على استعمال التطلع الكردي لدولة
لتوظيف متعدّد لألكراد في الحرب الوجودية التي تخوضها أطراف دولية وإقليمية
كبرى في سورية وعجزهم عن الزجّ بجيوشهم فيها والحاجة التي تفرضها الحرب
لقوة تملك قدرة قتالية مستعدة من موقع المعارضة لقتال داعش والنصرة.
ـ الحجم الجغرافي والسكاني وطبيعة االنتشار الديمغرافي لألكراد وموارد مناطق
انتشارهم ال تسمح بنشوء كيان إال بشرط تبعيته لكردستان العراق أو تركيا.
ـ اإلش��ارة الوحيدة التي كانت ستجعل الدولة الكردية مشروعا ً ممكنا ً تسليم
الشريط الكردي السوري للبشمركة لترضى تركيا و«إسرائي» ويشكل العراق
عمقها.
ـ معركة عين العرب كوباني كانت مسودّة الختبار الخيارات كلها ونتيجتها
حسمت فصل المسار الكردي في سورية عن العراق ...يعني ال دولة كردية.

التعليق السياسي

التطبيع ال�سيا�سي
جائزة مجانية لدولة االحتالل
*

} عباس الجمعة

لم نتفاجأ ابدا ً بما يجري من تطبيع سياسي وثقافي واقتصادي مع عدو األمة
العربية ،العدو الصهيوني ،ولم نتفاجأ بالبعض الفلسطيني الخروج عن قرارات
اإلجماع الوطني الفلسطيني والذهاب لحضور مؤتمر هرتسيليا ،وهنا السؤال
لمصلحة من تقدّم هذه الجائزة المجانية لدولة االحتالل؟ بعدما اعتبرت المقاطعة
بمثابة تهديد استراتيجي لـ«إسرائيل» وليست تهديدا ً سياسياً ،وواضح بأنّ حالة
كبيرة من القلق واإلضطراب والخوف واإلرتباك تسود دولة اإلحتالل وحكومتها
تجاه مكانة «إسرائيل» الدولية في ضوء النداءات والمطالبات المتك ّررة بفرض
العقوبات والمقاطعة الدولية عليها نتيجة اإلحتالل واإلستيطان اإلستعماري وجدار
العزل والض ّم العنصري وسياسة الفصل العنصرية «األبارتهايد» ،وما ترتكبه من
جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وتنكر لحقوقه الوطنية المشروعه وخاصة
حق العودة وفق القرار األممي .194
فهل يعلم من شارك في هذا المؤتمر الصهيوني ،أنّ توصيات مؤتمرات هرتسيليا
تعتبر دليل عمل لحكومات االحتالل المتعاقبة ،وهدفها تحصين مناعة األمن
الصهيوني من خالل اتخاذ قرارات فورية (غير مدورسة) لحكومته ،لذلك فإنّ حروبا ً
إسرائيلية قريبة قادمة (ضربات استباقية) ،سيجري إشعالها في المنطقة.
وفي هذا الوقت بالذات التي تتنامى فيه المقاطعة لدولة اإلحتالل في ظ ّل
االنتفاضة الشعبية الفلسطينية المتصاعدة ،وبعد ان انكشفت فيه حقيقة هذه الدولة
كدولة كونيالية عنصرية تتنكر لوجود شعبنا الفلسطيني وحقه بالعيش بحرية
واستقالل كباقي شعوب العالم ،وجدنا بأنّ بعض االنظمة العربية الخليجية هي
من تم ّد لها طوق النجاة ،من خالل إنتقال العالقات والتعاون والتنسيق في الجوانب
األمنية واإلستخبارية والسياسية والتجارية واإلقتصادية من السر إلى العلن ،هذا
يعتبر بمثابة إختراق سياسي في العالم العربي ،قد يضعف من عزلتها ومقاطعتها
المتنامية على المستوى الدولي ،بسبب خرقها للقانون الدولي وما يتصل به من
أعراف ومواثيق واتفاقيات دولية بشأن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وامام ك ّل ذلك لقد أعطت بعض الدول العربية واالسالمية «شهادة حسن سلوك»
لكيان ارتكب أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ،وذلك
بانتخاب مندوب الكيان الصهيوني رئيسا ًللجنة القانونية في الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،ولو كان هذا الموضوع قد حصل قبل سنوات لرأينا المسيرات الشعبية ته ّز
الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم لتستنكر هذه الخطوة التي تتنافى مع جميع
األعراف والمبادئ القانونية في العالم وسائر مواثيق حقوق اإلنسان ،ولكن ما نراه
هو خطير وخطير جداً ،خاصة انّ ك ّل ما يجري يأتي في ظ ّل صمت عربي ودولي
مريب ،حيث تمنع القوى االمبريالية والصهيونية في األمم المتحدة من تطبيق
عشرات القرارات الدولية التي تلزم حكومة االحتالل باالنسحاب من األراضي
العربية المحتلة وباالعتراف بحق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
من هنا نرى انّ انتخاب كيان االحتالل للجنة القانونية في األم��م المتحدة
والمشاركة في مؤتمر هرتسيليا هو استهتار بالقيم والمبادئ االنسانية وهو طعن
لالنتفاضة والمقاومة الشعبية ولحركة المقاطعة لكيان االحتالل الصهيوني
خصص االحتالل
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها  ،BDSالتي ّ
ماليين الدوالرات لمواجهتها في العالم.
أم��ام ك ّل ما يجري ما تقوم به لجان المقاطعة ومقاومة التطبيع بمواجهة
الممارسات التطبيعية التي تكبر ك ّل يوم بالمشاريع المشتركة المعلنه وغير المعلنة
والتي تقام هنا وهناك على األرض العربية وهدفها كلها احتواء المنطقة العربية
خاصة الدول العربية المحيطة بدولة العدو الصهيوني.
امام خطورة المرحلة نطالب األحزاب والقوى العربية والفلسطينية الى العمل
من أجل تعزيز ثقافة المواجهة ،ودعم حركة المقاطعة لكيان االحتالل الصهيوني
 ،BDSوالعمل على دعم االنتفاضة والمقاومة ،ومطالبة الجميع بإنهاء االنقسام
الكارثي وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية
وتفعيل مؤسساتها على أرضية شراكة وطنية وتطبيق قرارات المجلس المركزي
الفلسطيني ورسم استراتيجية وطنية تستند لكافة أشكال النضال والعمل على نقل
ملف القضية الفلسطينية الى األمم المتحدة من أجل عقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات
الشرعية الدولية ذات الصلة.
ختاماً :إنّ الشعب الفلسطيني هو شعب النضال والتضحيات ،لم يهن ولم
يستسلم ،ولم يتوقف شالل ال��دم على أرض فلسطين على الرغم من محاوالت
إجهاض انتفاضاته ،فهذا الشعب العظيم يخرج دائما ً من تحت األنقاض كطائر
الفينيق فيعيد الروح ليس فقط إلى االنتفاضة بل إلى ك ّل األمة العربية وإلى ك ّل
الشعوب المحبة للسالم و العدالة.

*كاتب سياسي

من الطبيعي وعند أيّ منعطف او تغيير نوعي في
خض ّم األح��داث التي تشهدها المنطقة بالكامل ...تدور
األسئلة لالستفسار ع��ن المصير ال���ذي سيرسم في
المستقبل القريب او البعيد ،ال سيما اذا كان التح ّول
بنقاط مفصلية وجوهرية؟
أم انّ العادة السياسية صارت مبرمجة ومألوفة لدى
الجميع ..مراقبين ومحللين؟ فالموضوع ال يأخذ صدى
أبعد من تاريخ حدوثه بكثير ...فيصير مادة إعالمية
جديدة بمتناول الطرف المستفيد إلثارة الحدث بما يخدم
مصالحه أكثر مما يكون محطة ال ب ّد من التوقف عندها
إلع��ادة النظر أو ترتيب الحسابات من جديد ...كما أنّ
الحوادث تشهد والدة جديدة في ك ّل يوم ..تتف ّرع وتسير
باتجاهات مختلفة...
عندما يخطط المجرم لجريمته ..يتجاهل ك ّل ما يمكن
ان يحدث من تبعيات إلجرامه ويضع نصب عينيه الهدف
ّ
ويغض نظره اذا
الذي يطمح لتحقيقه من وراء جريمته.
كان هو سيدفع قسما من أعباء التكلفة في مكان ما من
حيث ال يدري...
وأميركا لم تدرك يوما ً ولم تضع في حسبانها انّ ما
خططت له منذ سنين طويلة من صنع وتغذية وتمويل
ودع��م ونشر لإلرهاب والتطرف خدمة لمصالحها أنه
سيلتهم أنحاءها وسيطال جغرافيتها وحدودها وينهش
بأرواح مواطنيها...
الفكر اإلرهابي تغذى وتلقن دروسا ح ّد اإلشباع من
المدارس الوهابية السعودية ..باشراف وتوجيه أميركي
صهيوني لتحقيق م��آرب استعمارية ت��ؤول لتقسيم
الشرق األوسط بالدرجة االولى لنيل المكاسب المرجوة
على األصعدة كافة...
فأمر ربط الفكر الوهابي السعودي بالفكر اإلرهابي
لداعش وأخواتها هو األمر المالمس للحقيقة والتي تراه
العين المجردة بك ّل وض��وح دون لبوس او أدن��ى شك
من جميع الزوايا والجوانب والمعطيات ،وال سيما عند
اإللمام بظروف وإحداثيات ونتائج أيّ عمل اجرامي
صغير أو كبير ،إف��رادي أو جماعي ،ديني أو سياسي،
.شخصي او دولي...
فهما ت��وأم��ان م��ول��ودان من رح��م واح���د ...بصلة دم
تجمعهما وترتوي من دماء األخر ...بصلة بقاء تستم ّد
وجودها من إلغاء اآلخ��ر والتكفير ب��وج��وده ...بعقيدة
التوحش واإلج���رام والكفر بالدين والله واالنسانية
والتاريخ والحضارة ...إلحياء الروح القبلية وقتل روح
الدولة الموحدة القائمة على أسس مدنية تتعايش عبر
مؤسساتها وأركانها المختلفة...
السعودية رغ��م دوره��ا الفعّ ال في األزم��ة السورية
ومساهمتها االساسية بك ّل مفصل يدعم انهيار الدولة
السورية لشرذمة وحدتها وتفتيتها للنيل منها .ولكن
حتى اللحظة ومقارنة مع اليمن فإنّ دورها في سورية
يعتبر من الوجهة اإلعالمية ثانويا ً وبشكل غير مباشر
رغم مفاعيل نتائجه على أرض الواقع بسلسلة إجرامية
وهابية ال تع ّد وال تحصى...
ولذلك تبقى اإلدانات واالتهامات خجولة ال تأخذ طابع
الجدية والمطالبة بالمساءلة العلنية بإثارة الموضوع

دوليا ً أمام مجلس األمن في ما يخص سورية ،لكن األمر
ليس سيان في اليمن ،حيث انّ السعودية تدخلت في
األخير وبحرب مباشرة ومعلنة ...منتهكة حق السيادة
لتلك الدولة والحقوق اإلنسانية بأفظع وأبشع الجرائم...
وسط فجور الصمت الدولي أمام هذا العدوان السافر
والذي تعود أسبابه بالدرجة االولى ،وكما ترتأي مملكة
الرمال ،إلى منع الحوثيين من السيطرة على اليمن...
وبالتالي إبعاد الخطر اإليراني عن حدودها الجنوبية..
باعتبارها أنّ الحوثيين ميليشات تابعة إليران تأتمر
بأمرها وتنفذ مخططاتها..
السعودية متهمة وم��دان��ة في سياستها الداخلية
والخارجية على ح��د س���واء ...ولكن المفتاح األق��رب
لوضعها على مدخل المساءلة والمحاسبة هو انتهاكها
السافر وعدوانها على بلد آمن مثل اليمن...
ولكن في الحقيقة نجد أننا أمام تنامي وتصعيدات
عديدة وفي غاية الخطورة أه ّمها...
أوالً :الم ّد المتفاقم للتنظيمات اإلرهابية ولألعمال
اإلجرامية على الرغم من احتشاد الجيوش من الدول
كافة لمحاربتها والقضاء عليها ...في سورية والعراق
باعتبار انهما المركز األس��اس��ي لهذا ال��م��دّ ...حسب
االدّعاءات والوقائع.
ثانياً :التطبيع االسرائيلي ال��ذي ب��دأ يأخد طابعه
«القانوني» ب��أول خطوة ل��ه ف��ي الجمعية العمومية
لألمم المتحدة بتصويت عربي له ،ليتسلّم مندوب دولة
االحتالل لدى األمم المتحدة داني دانون رئاسة اللجنة
القانونية فيها ...والتي تشمل ملف مكافحة اإلره��اب
وتتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون منها
البرتوكوالت اإلضاقية التفاقيات جنيف اضافة الى ملف
االرهاب العالمي وإنهاء االستعمار..
داني دان��ون المعروف بكرهه الشديد للفلسطينيين
وبتأييده القتحامات المسجد األق��ص��ى ...اضافة الى
انّ وجود الكيان االسرائيلي قائم على احتالل االراضي
واستعمارها ..بخرق واض��ح وان��ت��ه��اك دائ��م لجميع
المبادئ القانوتية للجمعية العامة..
ثالثاً :لعبة بان كي مون في إدراج السعودية على
القائمة السوداء إلجرامها وفظائعها اإلنسانية ض ّد شعب
اليمن وقتلها لما يقارب  700طفل يمني ثم شطبها الحقا ً
بأعذار من العار ان تكون أعذارا ً مب ّررة أمام هول وفظاعة
ما يجري ،وأمام عظمة األهداف االنسانية التي تدّعي االمم
المتحدة انها تسعى لتحقيقها وحمايتها وتطبيقها...
امام هذا التنامي تتنامى الشكوك التي تدور بقوة حول
ك ّل ما يصدر عن الواليات المتحدة من ق��رارات وأحكام
وتصريحات...
أوالً :ألنها تفتقد ال��ى أس��س صحيحة تستند عليها
وبالتالي فهي تفتقد الى الصدق والمصداقية...
ثانياً :النطق بأيّ قرار او التراجع عنه يكون لمصلحة
أميركية صهيونية بحتة ،وال سيما ف��ي م��ا يتعلق
بقضيتين هما المحرك األس��اس لمجريات األح��داث في
المنطقة بأكملها وال يمكن فصلهما عن بعضهما...
األول��ى مكافحة اإلره��اب ،والثانية :إره��اب نظام آل
سعود...
يضاف ال��ى انّ هناك ص��ورة واضحة ترسم معالم
جديدة والتي ك ّونتها األحداث األخيرة ويمكن عنونتها...

االشتغال ببعض على حساب البعض ،وأه ّمها...
 1ـ التفجير الذي وقع في مدينة بيروت قرب «بنك
لبنان والمهجر» دون ضحايا.
 2ـ الهجوم اإلرهابي في ملهى للمثليين في فلوريدا...
راح ضحيته  49قتيالً وعشرات الجرحى.
االمر يبدو هنا أنّ التفحيرات تأخذ طابعا ً مختلفاً...
وه��و طابع االش��ت��غ��ال ببعض على حساب البعض،
يصب ه��ذا التفجير
فصرنا نسأل دائ��م�اً :لمصلحة من
ّ
وذلك االغتيال؟ وما هي أبعاده السياسية والجغرافية
والعسكرية؟ وص��ار البعد اإلنساني هو آخ��ر ما يت ّم
إدراج����ه على ب��اب ال��ت��س��اؤالت حتى ان��ه على وشك
صح القول...
االتقراض والتالشي اذا
ّ
ارت��ض��ت بعض ال��ف��رق ف��ي لبنان ال��م��أزوم م��ن كافة
الجوانب أن يصير التفجير ...لغاية في نفس يعقوب
أقصى مدى له هو توجيه أصابع االتهام لحزب الله...
وتضييق الخناق عليه اكثر باعتبارهم انه «صار خطرا ً
كبيرا ً يهدّد األمن في لبنان»! وهذه الرؤية تبنى عليها
المخاوف في حال ترجيح الفرضيتين...
فرضية االتهام بشكل مباشر وإلصاقه الواهم بحزب
الله .وفرضية احتمال اختالق الحدث وبرمجته التهام
حزب الله.
في كلتا الحالتين بات هناك خطر محدق يجب تداركه
قبل تفلته وعدم القدرة على السيطرة عليه من جديد..
والسيما في ظ ّل غياب رئيس الجمهورية...
يبدو أنّ األمر ت ّم التخطيط له كثيراً ...ألنّ بعض الدول
طلبت من مواطنيها مغادرة لبنان وع��دم السفر اليه،
وبعض السفارات طلبت من رعاياها عدم التجوال في
شارع الحمرا تحديدا ...وما ان كانت تكثر التحليالت
والتفسيرات حول طلب عدم السفر الى لبنان من بعض
الدول ومعظمها ت ّم تأويلها وإسنادها الى قضايا الفساد
ليفسر الغموض ويجيب على
الغذائي ،حصل التفجير
ّ
جميع األسئلة ويدحض كافة االدّع���اءات السابقة...
ويؤكده توقيت التفجير حيث كانت الشوارع خالية..
فكيف لوحش داعش ان يشبعه دوي الصوت وزلزاله
وهو ال يرتوي اال من أبحر الدماء ..كالتي تسيل في ك ّل
بقعة وزواية على االرض السورية...؟
اما حادثة فلوريدا فلها أبعاد كثيرة ...وتثار الشكوك
حولها ...وال سيما انّ اميركا تدّعي أنها أش ّد الدول حرصا ً
على أمن مواطنيها ..فلماذا لم تنشر تلك المعلومات التي
نشرتها عن منفذ العملية سابقا ً ألخذ الحيطة والحذر
منه؟ او لماذا لم تلق القبض عليه اذا كان مشبوها ً بأمره
واكتفت بوضعه تحت المراقبة ...وهنا ال��س��ؤال من
المستفيد؟
في الحقيقة اننا لم نجد أيّ تأثير إنساني واضح يمكن
استخالصه من تعليقات المسؤولين األميركان عقب
بالعمل االرهابي سواء أكان من أوباما أو من المرشحين
الجدد دونالد ترامب وهيالري كلينتون...
حيث اكتفت األخيرة بمطالبة الدول الراعية لإلرهاب
وفي مقدمتها السعودية بتوقيف دعم التطرف واإلرهاب
ّ
والكف عن تسليح مواطنيهم..
اما أوباما فاستغ ّل الحادثة إلعالن بطوالت تحالفه
الخارقة ض � ّد تنظيم داع��ش ال��ذي يضمح ّل جغرافيا ً
وبشريا ً حسب إحصائياته مؤخرا ...كما انه بدأ بالحديث

عن القيم الديمقراطية واألخالقية والتي تتمتع بها أميركا
التي لم نرها ولم نلمسها بل هي الضرورة الشعرية
للحاجة التي تطلبها الموقف للتذكير بها رغم غيابها في
الحقيقة على أرض الواقع ...اضافة الى الحجة العلمية
لدحض تصريحات ترامب بمنع جميع المسلمين من
دخول الواليات المتحدة كإجراء لمكافحة اإلرهاب والذي
يتقارب في استنتاجه الى استنتاج جورج دبليو بوش
في تفسيره لهجمات  11أيلول عندما قال عن االسالميين..
«إنهم يكرهون قيمنا ويعتبرونها خاطئة وكافرة».
حيث رف��ض أوب��ام��ا وص��ف مقاتلي داع���ش بانهم
إرهابيو االسالم المتطرف خالفا ً لترامب لعدم وجود ايّ
جدوى او نتائج ايجابية في حال استخدام هذه الصفة..
فال هو برأيه سيجلب المزيد من الحلفاء وال هو يخدم
استراتيجية عسكرية...
السؤال ..كيف يمكن لدولة مثل أميركا ان تثبت انها
تحارب او تنوي محاربة االره��اب بجدية ...اذا كانت
ادارتها ومسؤوليها اكتفوا بتراشق التهم والتصريحات
في حادثة فلوريدا ...لبيان قوة وأهمية موقع ك ّل منهما
ام��ام الشعب االميركي دون اقتراحات لحلول بنتائج
ملموسة ...ال سيما انّ ما طلبته هيالري كلينتون من
السعودية ل��ن يكون بمقصد واإم���ا الستبعاد م��ا ت ّم
التصريح ب��ه بلسان محمد ب��ن سلمان ح��ول تمويل
السعودية لحملة كلينتون االنتخابية والمنافي للقانون
األميركي حيث ال يجوز أليّ من المرشحين الحصول على
دعم خارجي من أجل التاثير على نتيجة االنتخابات....
ام��ر نشر ه��ذا التصريح شأنه ش��أن ق��رار ب��ان كي مون
مؤخرا ً حيث ت ّم حذفه بعد نشره في وكالة بترا األردنية،
وفقا لموقع ميدل ايست آي» ،وال��ع��ذر ك��ان أقبح من
ذنب ...فكان انه ت ّم اختراق الموقع االلكتروتي للوكالة
وانّ الخبر مزيّف وعار عن الصحة جملة وتفصيالً ...لم
يتوقف األمر هنا ،بل وجهت وسائل إعالم مم ّولة من قبل
السعودية أصابع االتهام الى وقوف جهات إيرانية وراء
هذا الهجوم االلكتروني...
يجب أن ت��درك بعض الفرق اللبنانية أنّ استخدام
ورق��ة حزب الله لتحقيق م��آرب صهيونية وهابية لن
تكون تداعياته بأق ّل من مواجهة عسكرية بين اسرائيل
وحزب الله سيدفع ثمنها لبنان بأكمله.
ويجب ان ت��درك اسرائيل ما أدركته وأنّ حزب الله
أصبح جيشا ً حقيقيا ً ال يُستهان بقدراته العسكرية
وأنّ قوته اآلن تضاهي قوته خ�لال ع��ام  2006ثالثة
أضعاف ...سواء من جهة المقاتلين ،او من جهة السالح،
وال سيما ام��ت�لاك��ه لترسانة ضخمة م��ن ال��ص��واري��خ
والقذائف تقدّر بأكثر من  100ألف صاروخ ،يبلغ مداها
أكثر من 250كم ..ستكون المنشآت الصناعية ومحطات
الطاقة االسرائيلية ومفاعل ديمونا في مرمى أهدافها....
كما يجب ان تدرك أميركا ..انّ خطراإلرهاب ال يمكن
حصره في رقعة جغرافية دون غيرها ويستحيل أن
يكون هناك ضمانة تكفل ان ال تطال عواقبه الوخيمة
أماكن وارواح دون غيرها ...طبعا باستثناء السعودية
كونها تمثل الحضن والمرتع والمنبع االساسي لالرهاب
والتطرف في أنحاء العالم...
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الصراع الحالي بين االتحاد األوروبي وتركيا ،يكشف بوضوح أنّ الورقة
السورية ،وبالذات قضية الالجئين السوريين المتدفقين على أوروب��ا عبر
تركيا نتيجة لتلك الحرب ،هي ورقة رابحة بامتياز للجانب التركي .فهي ورقة
ضاغطة على شعوب ودول أوروبا ،تحاول تركيا استثمارها لتحقيق مكاسب
كبرى لتركيا األردوغانية ،المبتعدة تدريجيا ً عل النهج األتاتوركي الداعي
لعلمانية الدولة ،وذلك في مرحلة نبذت فيه ال��دول األوروبية ،بل ومعظم
دول العالم ،نهج الحكومات المؤسسة على الفكر الديني ،دون الفكر القومي
أو العلماني ،كجوهر وأساس ألنظمتها .وكان آخر الرافضين لهذا النهج هو
جمهورية مصر العربية ،عندما قامت بعزل الرئيس األسبق محمد مرسي
عن كرسي الرئاسة قبل أكثر من عامين ،لكونه قد حاول فرض النهج الديني،
والمتشدّد منه ،على نهج الحياة في مصر العربية ،المتطلع شعبها الى حكومة
وطنية توحد الشعب بكافة أطيافه وطوائفه تحت علم مصر التقدّمية العربية،
كما يكشف اسمها بوضوح عن توجهاتها.
فتركيا التي تطلعت طويالً للدخول في االتحاد األوروبي في وقت ظ ّل فيه
االتحاد يماطل في قبولها فيه ،وفي وقت أعلن فيه ديفيد كاميرون ،رئيس
وزراء بريطانيا ،مؤخرا وبكل صراحة ،وخالل مقابلة خاصة أجرتها معه قناة
«بي بي سي» ،أنّ قبول تركيا في االتحاد األوروبي التي تشكل بريطانيا أحد
أبرز أعضائه ،ال يتوقع له أن يت ّم قبل عام ( 3000لوحظ أنّ خبر تصريحات
كاميرون ،قد حذف الحقا ً من شريط األخبار الذي يبث في أسفل شاشة قناة
«بي بي سي عربي» رغم بثه مرارا ً ولعدة ساعات) ...وجدت في قضية الالجئين
السوريين المتدفقين على أوروبا ،وسيلة للدخول في االتحاد األوروبي كعضو
على أساس األمر الواقع ،يتج ّنب ضرورة تقبّلها فيه كعضو رسمي ،وذلك عن
طريق فرض مبدأ التأشيرة الحرة لألتراك ،تسمح لهم بدخول الدول األوروبية
دون تأشيرة «شنغن» التي يحتاج طالبها للحصول عليها ،فترة من االنتظار
والتحقيق األمني الطويل والدقيق في شأن صاحب الطلب.
فالتأشيرة الحرة كثمن مقابل الح ّد من تدفق الالجيئن السوريين القادمين
عبر تركيا الى الدول األوروبية ،كان مرشحا ً ألن يؤدّي الى تدفق عشرات
بل مئات اآلالف من األت��راك طالبي العمل ،على ال��دول األوروبية ،والذين
قدّر البعض أنّ عددهم قد يصل في العام األول ،إلى مليون تركي من طالبي
العمل والزيارة واإلقامة في دول أوروبا ،مما يعني استبدال عبء وأخطار
ق��دوم الالجئين السوريين وغيرهم من جنسيات أخ��رى ،ليت ّم استبداله
بقدوم مئات اآلالف من األتراك الذين سيحتاج الكثيرون منهم تدريجياً ،إلى
دعم مالي من الدول األوروبية التي يقيمون فيها ،اذا ما تعطلوا عن العمل،
وهو الدعم الذي أرادت دول أوروبا تج ّنب عبئه بالنسبة للالجئين (اضافة
الى مخاوف أوروبية من تسلّل خاليا إرهابية نائمة تحت ستار اللجوء
اإلنساني) ،وأرادت تركيا أن تحصده هي ،عبر مواطنيها ،نيابة عن أولئك
الالجئين البؤساء.
وكان داوود أوغلو ،رئيس وزراء تركيا السابق ورئيس حزب العدالة
والتنمية التركي األردوغ��ان��ي اإلس�لام��ي ،قد نجح في إنجاز ه��ذا االتفاق
مع الدول األوروبية .وكان بنجاحه ذاك مؤهّ الً لتعزيز موقعه في اإلدارة
السياسية في تركيا وفي حزب العدالة والتنمية .ولكن لم يرق ألردوغان أن
يبرز قائد سياسي تركي آخر تتع ّزز شعبيته على الصعيد التركي نتيجة ما
أنجزه لمصلحة الشعب التركي ،خالفا ً لرغبة أردوغان بأن يكون هو القائد
التركي األوحد الذي يتمتع بك ّل الشعبية الي يمكن حيازتها على الصعيد
التركي .وهكذا قام بإبعاد أوغلو عن دائرة الضوء ،بإجباره عل االستقالة
من رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب ،واالختفاء تماما ً عن المسرح السياسي.
ولكن أردوغ��ان أثار عدّة مخاوف لدى االتحاد األوروب��ي ،مما دفع االتحاد
للتردّد في تنفيذ ذاك الشق من االتفاق ،مطالبا ً أردوغان بإجراء تعديالت على
قانون تركي يتعلق بمكافحة اإلرهاب ،مما يعني خسارة أردوغان لألسس
التي يستند اليها في سجن ومحاكمة معارضيه ،اضافة للسلطة الواسعة
التي تخ ّوله استخدام وسائل قد تكون وحشية أحيانا ،في مكافحة الثورة
الكردية في جنوب وشرق تركيا.
وهكذا سرعان ما أعلن رئيس ال��وزراء التركي الجديد ،عزوف تركيا عن
تعديل قانون اإلره��اب حتى ولو أدّى ذلك لخسارة مبدأ التأشيرة الحرة
لألتراك.
فتركيا اذن هي التي تحصد وحدها نتاج الحرب القائمة في سورية منذ
أكثر من خمس سنوات .اذ تتلقى أمواال ً طائلة من دول الخليج ،مقابل فتح
حدودها وتسهيل مرور المقاتلين واألسلحة عبر تلك الحدود المفتوحة لهم
منذ زمن بعيد .وهي التي ظلت تشتري النفط السوري العراقي المستخرج
من آبار نفط في مواقع يسيطر عليها «داعش» ،وهي تشتريه بثمن زهيد مما
يفيد اقتصادها ويساعد «داعش»على شراء مزيد من السالح يم ّد في عمره.
وإضافة الى كونها قد حصدت مكاسب اقتصادية جمة نتيجة تم ّكنها من
الترويج لسلعها ،بعد توقف العديد من السلع السورية المنافسة عن اإلنتاج
بسبب األحوال المتردّية في البالد نتيجة الحرب الضروس السائدة فيها...

تحصد تركيا أيضا ً المعونات المالية من األمم المتحدة لمساعدتها على ايواء
الالجئين السوريين على أراضيها .وبما أنّ ذلك لم يكن حصادا ً كافياً ،فقد
شجعت بعض أولئك الالجئين على الرحيل الى األراضي األوروبية باعتبارها
موقعا ً أفضل لهم ،بل وسهّلت عبورهم بحر ايجة الى اليونان ،والبحر األبيض
المتوسط الى ايطاليا ،مما خلق أزمة الالجئين المعروفة في أوروبا ،وهي
أزمة فرضت علي االتحاد األوروبي التفاوض مع تركيا ،وعرضها على تركيا
دفع ما بات مجموعه ستة مليارات يورو ،مقابل السماح لدول أوروبا بإعادة
الالجئين الذين ال يحملون أوراق ً��ا رسمية إلى الب ّر التركي ...وذلك إضافة
الى مساعيها للحصول على إقرار مبدأ التأشيرة الحرة لألتراك الراغبين في
الذهاب الى أوروبا.
وهكذا يتبيّن تدريجياً ،أنّ الحاصد األكبر لمنتوج الحرب في سورية ،هو
تركيا ال غيرها .ومن هنا يصبح من الطبيعي أن نتفهّم معارضتها وإعاقتها
لك ّل الجهود الروسية األميركية المبذولة إلنجاح مؤتمر جنيف ،وما يسعى
لتحقيقه من إنهاء هذا القتال غير المب ّرر اطالقاً ،فهو منجم ذهب ال ترغب
تركيا إطالقا في خسارته.
أما الخاسر األكبر فهو سورية والشعب السوري الذي دفع ثمنا ً باهظا ً
نتيجة تلك الحرب .والخاسر األكبر اآلخر هو دول الخليج ،التي أنفقت أمواال ً
طائلة لتغذية تلك الحرب بالسالح ،وإلشباع الجشع التركي التي تقبض
تيسر من الالجئين
منه ثمن جهودها لتمرير السالح والمقاتلين واستقبال ما ّ
السوريين .وعندما فتحت جبهة اليمن كورقة تفاوضية تسعى لتخفيف
اهتمام دول الخليج بالمسألة السورية ،ح ّولتها دول الخليج ،ربما بناء
على نصائح تركية ،الى حرب أخرى ،مما أنهك االقتصاد الخليجي ،وتسبّب
باضطرار السعودية الى مواجهة عجز سنوي في ميزانتيها بلغ أكثر من مائة
مليار دوالر ،وأجبرها على إيقاف تنفيذ مشاريع حيوية للبنية التحتية ،كما
فرض عليها رفع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من القرارات التقشفية التي
قاد اليها قرار خاطئ آخر بتخفيض سعر برميل النفط الى أق ّل من نصف سعره
السابق .ولم تكن دولة اإلمارات في وضع أفضل كثيراً .فقد أبلغني ناشرون
شاركوا في معارض الكتب التي أقيمت في اإلمارات خالل عام  ،2015أنهم قد
فوجئوا بأنّ بعض الجامعات اإلماراتية ،وكذلك بعض المؤسسات الثقافية
في دولة االمارات التي اعتادت في ك ّل معرض كتب ،على شراء كمية من نسخ
الكتب الجديدة بقيمة عدة ماليين من الدراهم ،لتو ّزع على مكتبات الجامعات
اإلماراتية وعلى مكتبات الدولة اإلماراتية العامة ،قد خفضت ميزانية الشراء
الى الربع ،مع احتمال توقف نهائي في عام  2016لهذه التسهيالت الموفرة
لمصلحة الناشرين ،تشجيعا ً لهم على المشاركة في معارض الكتب المقامة
في اإلمارات.
والواقع أنّ البعض ال يستبعد تواجد دور كبير من الجانب التركي على
تشجيع دول الخليج وخصوصا ً السعودية ،واستدراجها إلشعال تلك
الحرب في سورية ،مع وعود بحصاد سريع يتمثل في نشر سريع للوهابية
التي ستتصدّى للفكر الجعفري ،وفي رحيل سريع للرئيس بشار األسد .ومع
ترجح الدالئل أنّ الفكر الوهابي لم ينتشر ،ورحيل الرئيس بشار بعيد
ذلكّ ،
جداً ،كما أنّ الوعود بكون الحرب ستنهي تحالف الممانعة للحرب وتحقق
الح ّل السلمي السريع للقضية الفلسطينية (وب��أيّ ثمن) ،لم يلح بعد في
األفق ،بل وقد يتجه لمزيد من الممانعة اذا تأكد فشل تركيا ودول الخليج في
تحقيق تلك األهداف السابق ذكرها .وهكذا يبدو للبعض ،أنّ دول الخليج،
كما سورية ،كانت ضحايا مكر التخطيط األردوغاني الذي ال يعلم أحد الى
أين سيقود المنطقة ،بل والعالم أيضاً ،طالما ظ ّل أردوغان سائرا ً على خطه
الواضح الساعي إلحياء االمبراطورية العثمانية ،متطلعا ً إلى أن يكون
السلطان األول للسلطنة المجدّدة .ويرجح ولعه بالسلطة الذي بات متجليا ً
بك ّل وضوح ،أنه في غروره المندفع بال تفكير ،قد أدّى الى إثارة العداء له من
قبل الكثيرين.
فعلى الصعيد التركي ،لم يكن داوود أوغلو أول ضحاياه ،اذ سبقته
حالة العداء التي نشبت بين أردوغان وبين فتح الله غول ،حليفه السابق
الذي ساعده على الوصول الى سدة السلطة ،مما اضطر غولن للجوء الى
الواليات المتحدة هربا ً من طغيان أردوغان .وبين هذا وذاك ،كانت مالحقته
للعديد من الصحافيين األتراك ،ولجوئه في إحدى الحاالت إلى إغالق إحدى
صحف المعارضة ،واستصداره قرارا ً من مجلس النواب التركي الذي بات
طوع بنانه ،قرارا ً يأذن له (للمجلس) بإسقاط الحصانة عن بعض النواب
المنتخبين والمنتمين لحزب الشعوب التركي المعارض ،بذريعة تأييدهم
ألك��راد تركيا الذين أشعل حربا ً في مواجهتم ،تحصد ك ّل يوم ع��ددا ً كبيرا ً
من األرواح البشرية يتسبّب ببعضها الجنود األتراك ،والبعض اآلخر حزب
 PKKنتيجة التفجيرات المتعدّدة التي باتوا ينفذونها بين يوم وآخر في
اسطنبول وأنقرة وغيرها من المدن التركية.
ولم يتوقف األمر في سعيه لتحقيق نهجه األردوغاني ،لدى استعدائه
ألبناء بلده فحسب ،بل امت ّد ليستعدي عليه دوال ً كسورية ،ودوال ً كبرى
وهامة كالواليات المتحدة وروسيا االتحادية والدول األوروبية ،مما يبدو
معه وكأنه يتجه لمعاداة العالم كله ،باستثناء دول الخليج ،لكون دول

الخليج تد ّر عليه أرباحا ً طائلة ،كما تستدرج بمواصلة سياستها الخاطئة،
األمم المتحدة والدول األوروبية ،لمنحه مزيدا ً من األموال ،نتيجة إبقاء دول
الخليج لتلك الحرب مشتعلة.
وبدأ الخالف في التجلي واضحا ً بين الواليات المتحدة وتركيا ،عندما
رفضت تركيا منذ بدايات عام  2014السماح للطائرات األميركية باالنطالق
من قاعدة «انجرليك» في إغاراتها على مواقع «داع��ش» المحاصرة لعين
العرب ـ كوباني ،بل ورفضت اإلذن للواليات المتحدة بالمرور عبر األراضي
التركية ،إليصال أسلحة وذخائر لألكراد المحاصرين في تلك المدينة ،مما
اضطر األميركيين ،إللقاء تلك األسلحة للمحاصرين ،من طائرة أميركية
أقلعت من قواعد أميركية في المانيا.
وازداد الخالف بينهما عندما تل ّكأت تركيا في االستجابة للطلب األميركي
المتك ّرر بإغالق حدودها في وجه مرور األسلحة والمقاتلين المتوجهين الى
سورية ،وقد ظ ّل أردوغان يطلق وعودا ً تعلن عن االستجابة للطلب األميركي،
دون تنفيذ ذلك الطلب على أرض الواقع .وتعزز الخالف بينهما عندما قامت
الواليات المتحدة بتدريب وتسليح أكراد الشمال السوري مع بعض اآلشوريين
والتركمان ،استعدادا ً لطرد داعش من القرى والمناطق المحيطة بمدينة الرقة،
كخطوة نحو السيطرة على الحدود التركية السورية .ووصلت تلك القوات اآلن
الى مرحلة بات فيها األكراد ممثلين بـ«قوات سورية الدمقراطية» ،يحاصرون
مدينة منبج االستراتيجية والتي تسيطر عليها داع��ش .وكان عدم الرضا
التركي عن هذه الخطوة مردّه أنها تعتبر أكراد سورية مؤازرين ألكراد تركيا
الذين تخوض تركيا حربا ً ضدهم .وبلغ األمر في التحدّي التركي للواليات
المتحدة ،شروعها بإرسال جنود أتراك الى الداخل السوري ،لمؤازرة جبهة
النصرة المعادية ،ولمشاغلة القوات الكردية المتقدّمة بسرعة نحو الحدود
التركية .ويقدّر عدد الجنود األتراك المتواجدين في سورية بألفي جندي،
دخلوا اليها بعد أن أطلقوا اللحى ،مدّعين أنهم «مجاهدون» منضوون تحت
جناح مسلح معارض اسمه «جيش السلطان مراد».
أما الخالف التركي مع االتحاد الروسي ،فقد بدأ في النصف الثاني من عام
 ،2015عندما أسقطت تركيا طائرة روسية مدّعية أنها كانت تحلق داخل
األجواء التركية رغم نفي روسيا لهذا االدّعاء .وتوسع الخالف بينهما الى
ح ّد إقرار مقاطعة روسية للمنتوجات االقتصادية التركية ،إضافة الى فرض
حظر على سياحة الروس الى تركيا ،مع مزيد من عقوبات روسية أخرى
فرضت على تركيا.
ونشب الخالف بين تركيا ودول االتحاد األوروب��ي ،نتيجة سماح تركيا
لالجئين باالنطالق من أراضيها متوجهين نحو ال��دول األوروب��ي��ة ،دون
تخطيط مسبق بينها وبين تركيا .وتوصلت الدول األوروبية الى اتفاق ما
مهب الريح نتيجة مطالبة
مع تركيا حول هذا األمر ،ولكنه اتفاق بات اآلن في ّ
تركيا للدول األوروبية بإعفاء األت��راك من ضرورة الحصول على تأشيرة
دخ��ول مسبقة للدول األوروب��ي��ة ،وهو ما ترفضه ال��دول األوروبية خشية
العواقب التي قد تنتج عن ذلك.
وهكذا باتت تركيا تتوجه لمجابهة حالة ع��داء مع دول العالم قاطبة
باستثناء دول الخليج كما ورد سابقاً ،وتحاول رغم ذلك الحصول على مزيد
من المكاسب تجنيها من وراء إبقاء الحرب في سورية قائمة .فتلك الحرب
هي كنز علي بابا الذي يسعى «السلطان» أردوغان إلى إبقائه مفتوحا ً ولو
على حساب المعاناة السورية ،وذلك اعتمادا ً منه على أمرين ،أولهما موقعه
االستراتيجي المتوسط بين دول المنطقة والدول األوروبية ،وثانيهما هو
بقاء الدعم السياسي والمالي من دول الخليج ،التي بات يأمل المراقبون أن
تعيد النظر في موقفها الخاطئ.
ولع ّل أه ّم األسباب التي تقتضي مراجعتها لذاك الموقف ،أنه قد تبيّن لها
تدريجيا ً أنّ األهداف المتوقع تحقيقها من تلك الحرب ،ليست قريبة المنال،
وقد أصبح الوصول اليها أكثر صعوبة بعد تحقق تطورين هامين أولهما
التدخل الروسي الذي انحرف بالوضع العسكري والسياسي الى اتجاه
لم يكن متوقعا من أي من األط��راف الخليجية ،وثانيهما التوافق الروسي
األميركي على وجوب الح ّل السياسي لألزمة السورية ،كخطوة ضرورية نحو
التف ّرغ لمقاتلة داعش التي باتت تشكل خطرا ً على كل دول العالم .وقد الحظنا
مؤخرا ً آثارها تصل بقوة الى «أورالندو» األميركية ،ومن ثم ...وبعد يومين
فقط ،الى مدينة فرنسية تع ّرض فيها بعض مواطنيها لهجوم آخر ،ربما كان
صغيراً ،لكنه ينذر باحتماالت ش ّر أكبر قادم ال محالة على الدول األوروبية،
بل وعلى دول الخليج ذاتها ،ما لم ترت ّد سريعا ً عن أخطائها السابقة ،وتتح ّرر
من شبكة الخداع التركي الذي ال ه ّم له اال جني المكاسب على حساب الشعب
يصح
السوري ،وعلى حساب الرخاء الخليجي المهدّد بالتالشي ،ما لم
ُ
المخدرون الخليجيون وخصوصا ً السعوديين والقطريين منهم ،من مفعول
مخدر الخداع التركي البغيض الذي حقنهم به أردوغان.
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