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أ�ساتي مع التفتي�ش المركزي...
م� ِ

تخ ّبط �أردوغان وبداية تفكك
محور العدوان على �سورية
} غسان يوسف
استقبال الرئيس التركي رج��ب طيب اردوغ ��ان لك ّل من زعيمي حزبي المعارضة كمال
كيليشدار اوغلو (حزب الشعب الجمهوري) ،ودولت بهجلي (زعيم الحزب القومي) ،لشكرهما
على معارضة حزبيهما لالنقالب العسكري ،وتضامنهما مع (الشرعية الديمقراطية) ،يؤكد
حاجة أردوغان إلى هذه األحزاب في هذه المرحلة التي يواجه فيها أخطارا ً داخلية وخارجية.
استثناء أردوغان لصالح الدين ديمرطاش ،زعيم حزب الشعوب الديمقراطي ،الذي يتهمه
بدعم حزب العمال الكردستاني يؤكد أنّ أردوغان لم يستفد من دروس الماضي ،وأنه سيتابع
عمليات اإلقصاء والتمييز بين المواطنين على الرغم من أنّ حزب الشعوب عارض االنقالب
كغيره من أحزاب المعارضة ،كما يؤكد أنّ أردوغان ماض في حربه العبثية ض ّد حزب العمال
الكردستاني ،خصوصا ً أنه اتهم هذا الحزب بالتعاون مع فتح الله غولن ،ما يعني أنّ أردوغان
وضع نصب عينيه عد ّوين داخليين ال عودة عن محاربتهما واسئتصالهما كما يقول أردوغان
نفسه.
في الخارج اتهم أردوغان الواليات المتحدة بدعم فتح الله غولن وأعلن أنه سيعتبر الواليات
المتحدة دولة معادية في حال لم تسلّمه غولن.
أوروبيا ً أعلن أردوغان تعليق العمل باتفاقية حقوق اإلنسان األوروبية كما أنه سيعيد العمل
بعقوبة اإلعدام في حال وافق البرلمان على ذلك...
مشكلة أردوغان أنه يستخدم الديمقراطية لحماية الديكتاتورية فالسلطات التركية تواصل
حمالت االعتقال في صفوف المدنيين والعسكريين وفي أجهزة الدولة كافة إضافة إلى إغالق
وسائل اإلعالم والصحف واعتقال الصحافيين.
الشيء المريح في ك ّل ما يجري في تركيا أنّ أردوغ��ان شعر للمرة األولى أنه ليس الرجل
المحبوب أو المسيطر أو الوحيد في تركيا ،بل هناك قوى أخرى تتح ّفز لإلطاحة به وقتله وحتى
تصفيته كما حدث في محاولة االنقالب؟
وهنا يحضر ال�س��ؤال :كيف يحق ألردوغ��ان أن يتدخل بشؤون ال��دول األخ��رى كسورية
وتمس
تمسها
ّ
ومصر والعراق ويمنع على القوى السياسية التركية اإلدالء برأيها في قضايا ّ
الشعب التركي كالتدخل في شؤون دول أخرى؟
أردوغ��ان يهاجم الواليات المتحدة وأوروب��ا وبعض ال��دول العربية على الرغم من أنه مع
هؤالء قام بطبخ الكثير من المؤامرات على سورية كإدخال السالح وتدريب اإلرهابيين وشراء
النفط من داعش إلخ...
ما يجري في تركيا يؤكد أنّ محور العدوان على سورية قد بدأ بالتفكك والدليل ما قام به
الجيش السوري في حلب من حصار للمناطق التي يسيطر عليها المسلحون ودخول حي بني
زيد.
وما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف من أنّ القيادة التركية تدرك اآلن ضرورة
التعاون حول سورية بشفافية أكبر ،مشيرا ً إلى أنّ موسكو تتوقع تقديم تركيا توضيحات
بشأن دعم اإلرهابيين في سورية ،معربا ً عن أمله في أن تر ّد أنقرة على األسئلة المطروحة،
وتتخذ اإلجراءات الالزمة كي ال ُتستخدم أراضيها مكانا ً لدعم اإلرهابيين والحرب في جارتها
الجنوبية.
أي السعودية التي تريد أن تشتري بمال النفط مواقف الدول فقد
أما طرف العدوان اآلخر ّ
جاءها ال��ر ّد من وزير الخارجية الروسي سيرغي الف��روف عندما قال في مقابلة مع البوابة
اإللكترونية التابعة للجمعية االمبراطورية األرثوذكسية الفلسطينية« :إنّ استمرار الدعوات
المنافقة إلى تغيير النظام في سورية ،على الرغم مما حصل في العراق إثر إسقاط صدام
يتمسكون بهذه المواقف
حسين وفي ليبيا إثر قتل القذفي بطريقة وحشية ،إنّ أولئك الذين
ّ
ليسوا إال أوغ��اداً ،أو ربما أنذاالً يتمتعون بذلك ،أو ربما يضعون نصب عيونهم تدمير الدول
والمناطق لتحقيق أهداف نفعية».
وهذا أكبر دليل على أنّ السعودية ستصبح معزولة في الحرب على سورية ،ألنّ االوروبي ال
يعرف كيف يلملم جراحه أما األميركي فاتفاقه مع الروس يد ّل على أنه يبحث عن مخرج!

العناق الأميركي ...مكابح للن�صر الرو�سي
} لؤي خليل
ما نشاهده في مالحم النصر ال��روس��ي ال�س��وري على جميع معاقل اإلره��اب في ساحات األرض
والمعارك السورية ،وما يحمله آخرها في حلب من جمالية وقوة وسرعة النصر السوري الروسي من
بطوالت ،يبدو أنها سحبت البساط بسرعة من تحت أقدام الدول الغربية وحلفائها في دول التستر والعار
الخليجي على أفعال إرهابيّيها في السعودية وقطر.
فسرعة االنتصار على أرض الواقع وما حملته األيام الماضية من لقاءات أميركية روسية من كتابة
أكثر البنود صعوبة في حلحلة بعض مفاصل الح ّل السياسي لصالح الروسي والقيادة السورية أرعب
البعض في الغرب واإلدارة األميركية.
فموافقة الكرملين على وجود قطع أخرى من القوات الجوية على األراضي السورية وسرعة التأثير
العملياتي الروسي على األرض السورية ليس إال رسائل الى الغرب عن عمق الوجود العسكري في قلب
المعارك في حلب وفي غوطة دمشق استخباراتيا ً وعملياتياً ،والظهور السريع لوزير الدفاع الروسي
شويغو وإعالنه عن بداية النصر مع القوات السورية في حلب وطبيعة الممرات التي فتحت واتجاهاتها
ولمن يسمح فقط ومن ممنوع من عبوره تحت أعين الطيران الروسي الرديف ،يبدو أنه غيّر الكثير في
معادالت الصراع مع الغرب وس� ّرع في عالقة الغرام األميركي الروسي ،رغم ب��رودة العواطف التي
يحملها وزير الخارجية االميركي كيري تجاه طاولة الحلول السورية.
ولكن ما كتب على األرض غيّر قناعات كثير من الدول الغربية ،أوالً بعد ضربات الصعق اإلرهابي
ض ّد مواطنيه ،وربما السيناريو التركي الذي كان محضرا ً صهيونيا ً لخلط األوراق أكثر مع التركي وعلى
أرضه ،وإسقاط هذه المسرحية ،أعاد خلط األوراق ميدانياً ،وس ّرع في ضياع وتشتّت اإلرهابيين وفسح
المجال إليجاد أرضية أكثر وضوحا ً بين األميركي والروسي.
فشدّة العناق األميركي وغزله في مؤتمرات السياسة وما اتفق عليه مؤخرا ً يفتح أرضية وربما سقفا ً
ال محدودا ً لبداية غ��رام جدي يعيد ال��دفء الى مجرى الحلول السورية ،وما تغيير األسماء وتحسين
وتلميع بعض جماعات التكفير الوهابي سوى بداية لما بعد طاولة المفاوضات التي ستختفي معها أسماء
جماعات وتظهر أخرى سياسية وتج ّمعات ترافق ك ّل حفالت التعارف والغرام الجديد الذي سيغيّره
ويعيد اصطفافاته أكثر حجم التأثير والنصر الميداني السوري الروسي على األرض ،فالمساحات
الجغرافية التي يت ّم تحريرها وتعيد نقاط صفر حدود معينة لمناطق استراتيجية وحساسة ستغيّر من
تفكير وغرام األميركي الموقت بسبب انتخاباته.
فالسياسة التركية األردوغانية وزلزالها الذي تح ّول فجأة الى هزة أرضية غير مؤثرة في بنية الحكم
اإلخواني سيغيّران كثير من واقع األرض واالرتباطات والعالقات وبإرادة اميركية بحتة ،فليس ك ّل ما
يخططه الالعب الغربي يدركه ،فالتغيّر التركي كان في لحظة ضعف غربية أدرك أردوغان انها لن تغيّر
اي شيء على ارض الواقع السوري سوى انها ستزيد االنتصارات الروسية السورية ،وتعيد العناق من
ّ
جديد في محافل السياسة الدولية بين الدول الكبرى إلعادة اصطفاف وهدوء المنطقة ،تحضيرا ً لما بعد
االنتخابات االميركية التي ستشهد واقعا ً اقتصاديا ً مهلكا ً وداخليا ً غير طبيعي ،سيغيّر وسيغيّب كثير من
دول الغرب عن المنطقة بسبب ارتدادات األزمات العربية على الغرب وصعوبة تحديد مجتمعات التكفير
في منظوماتها السياسية الغربية او وسم طابع اإلرهاب باإلسالم من جديد ،فظاهرة «اإلسالم فوبيا»
بعد أحداث أيلول االميركي وحرب العراق أفرزت مجتمعات غربية كثيرة ،وزادت في ر ّد الفعل ومقابله،
فكيف اآلن وقد اصبح هذا الر ّد واقعا ً على أراضيها؟
ك ّل هذا وغيره من الملفات سيجعل من الحليف الروسي سيد الساحة المتوسطية وسيعيد رغم بداية
نهاية األزمة السورية والمشاكل الداخلية في سورية للحكم فيها ولسياستها دوره الالعب اإلقليمي من
جديد ،فالسوري وتأثيره القديم الجديد ومع القوات الرديفة هي من ستكتب حدود المنطقة السياسية من
جديد ،ألنّ جميع ملفات التو ّرط والسقوط الوهابي في المستنقع اإلرهابي ض ّد الدول وخديعة المربع
العربي وخريفه التي ابتكرها الصهيوني ونفذها الخليجي المتصهين لن ترت ّد اال خنوعاً ،قد يعيد الهدوء
الى نقطة صفر سابقة في الصراع ،او يتو ّرط الوهابي أكثر مع االسرائيلي في حرب تغطي االنتصار
السوري اإليراني ض ّد المقاومة في حزب الله ،ولكن هذا مستبعد ألنّ الترتيب القادم سيكون روسياً،
وهذا ما ال يسمح لإلسرائيلي باللعب أكثر في حدود النفوذ الروسي المتوسطي الجديد ،خاصة أنّ العناق
والمهادنة األميركية ستكون أش ّد غراما ً كلما تقدّمت مساحات النصر السوري الروسي الرديف.

كلينتون رهان �سعودي «�إ�سرائيلي»
ـ لم يعد المرشح الجمهوري للمرة األولى في تاريخ واشنطن محور رهان حلفائها المتض ّررين من
التسويات التي ارتبطت تاريخيا ً بحكم الديمقراطيين.
ـ تقدّم شخصية دونالد ترامب غير المستقرة نموذجا ً لالضطراب السياسي األميركي الذي تضيق فيه
خيارات الحرب التي كانت تقليديا ً جزءا ً من الخطاب الجمهوري.
ـ ينحصر خيار حلفاء واشنطن بين التعامل مع خيارات إداراة أوباما والتماهي مع متطلباتها أو الرهان
على مرور الوقت ريثما تأتي فرصة وصول المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون.
ـ تقدّم كلينتون نموذجا ً لالنتهازية السياسية فوقعت مشروع قرار الحرب على سورية يوم كانت وزيرة
للخارجية ،وقالت اليوم إنها ستضع ثقلها لح ّل في سورية ال مكان فيه للرئيس.
ـ جبهة النصرة البديل الوحيد للتعاون مع الجيش السوري بعنوان حرب على داعش والنصرة خيار
سعودي إسرائيلي يخشاه أوباما وتحبّذه كلينتون وتقبض ثمنه ماال ً لذلك يجري تغيير االسم ويعلن
وزير الدفاع األميركي الموعود بالبقاء في منصبه مع كلينتون اهتماما ً خاصا ً بجنوب سورية حيث أمن
«إسرائيل».
ـ كلينتون خيار سعودي «إسرائيلي» يستغ ّل مكانة أميركا وأوباما كيري خيار أميركي يراعي مصالح
السعودية و«إسرائيل».

التعليق السياسي

} عدنان ّ
الشهال

*

إنّ الخالف الحا ّد على الصالحيّات بين رئيس التفتيش المركزي
أنطوان ع�� ّواد والمدير العام المالي رضا الدّنا أعادني بالذاكرة إلى
السبعينات من القرن الماضي ،إذ
مأساتي مع التفتيش المركزي أواسط ّ
ّ
الموظف ال ّنزيه المستقيم الذي ح ّقق للدّولة مكاسب ماليّة
كيف يتح ّول
ها ّمة إلى م ّتهم باالرتشاء وسرقة أموال الدّولة!
قصتي مع التفتيش المركزي:
وهذه ّ
في أواسط السبيعينات من القرن الماضي قام رئيس الهيئة المؤ ّقتة
بإدارة منشآت النفط في طرابلس ( )IPCوخالل وجوده في باريس،
بعقد صفقة لشراء مليون برميل من النفط الخام ُمعدّة للتكرير في
مصفاة طرابلس.
وتبيّن أنّ النفط ال ُمتعا َقد على شرائه من نوعيّة سيّئة جدا ً جدا ً وغير
صالحة للتكرير في المصفاة ،وكان هناك ُمعترضون على عقد هذه
الصفقة فتقدّموا بشكوى إلى التفتيش المركزي الذي أ ّلف لجنة تحقيق،
والغريب أنّ إسمي كان بين المشكو منهم ،لذلك راجعتُ رئيس التفتيش
المركزي آنذاك الدكتور خطار شبلي الذي أ ّكد لي أ ّنه ليس لي عالقة
بالموضوع إطالقاً ،ولكن بعد نقل الدكتور خطار شبلي إلى منصب آخر،
قاض آخر في رئاسة التفتيش المركزي (ه .ش) ،وعُ دتُ وراجعته
عُ يّن ٍ
شخص آخر في
إلي زورا ً وأكدتُ له أنّ الصفقة عُ قدت من
ٍ
فيما ُنسب ّ
باريس وأ ّنني كنتُ حينها في بيروت وليس لي عالقة بتلك التهمة ولك ّنه
كان سلب ّيا ً جدا ً معي ،وبنتيجة التحقيق الذي قامت به اللجنة ،أصدر
رئيس التفتيش المركزي قرارا ًبتأخير تد ّرجي لمدّة ثالثين شهراً ،وعلمتُ
في ما بعد أنّ رئيس التفتيش اعتمد في تحقيقه على جملة إشاعات تقول
بأ ّنني أنشأتُ مع رئيس الهيئة المؤقتة بنكا ً في باريس ،وأنّ هناك شركة
بترول كبيرة ستعيّنني عضوا ً في مجلس إدارتها.
ومن المؤسف أنّ أحد المحامين الذي باشر بوضع الئحة الدّفاع ع ّني
اعتذر عن إكمال المهمة.
وهكذا تصبح بعض ق��رارات التفتيش المركزي مستندة ليس إلى
القانون وال إلى أدلة ،وإ ّنما استنادا ً إلى إشاعات أطلقها ُمغرضون.
ور ّدا ً على ما لحق بي من ظلم ،أور ُد في ما يلي ما أنجزته خالل تم ّرسي
بالوظيفة كرئيس لدائرة المحروقات ،ث ّم رئيسا ً لمصلحة شؤون النفط
(باإلنابة) ،وأه ّم اإلنجازات التي ت ّمت في أيّامي على يد صائب جارودي
استنادا ً إلى قيامي بكشف خدعة كانت تقوم بها شركة نفط العراق
( )Ipcلبناء وحدة تكسير ترفع نسبة البنزين  30%دون موافقة الدولة
وذلك أثناء زياراتي المتك ّررة للشركة في طرابلس ،كنتُ كلما أرفع تقريرا ً
إلى الوزارة محذرا ً من إقدام الشركة على بناء وحدة التكسير دون موافقة
الوزارة كان هناك من يقدّم تقريرا ً مضادا ً يضلل الوزارة ،لذلك عمدتُ إلى
طريقة ال يرقى إليها ّ
شك وهي قيامي بتصوير المعدّات ومكان إنشاء
وحدة التكسير وذلك بواسطة كاميرا صغيرة (مينولتا،)Minolta،
وذل��ك ب��دءا ً من نافذة مدير المصفاة حيث التقطت ص��ورة للساحة
المخصصة لبناء الوحدة ،وعند انتقالي لزيارة المدير العام للمنشآت
ّ
وجدتُ إلى جانب الطريق معدّات ضخمة مغطاة بإحكام ،ولما سألت
أحد الفنيّين قال لي إ ّنها معدات لبناء وحدة التكسير ،وأضاف إنّ هناك
توجهتُ إلى إدارة المرفأ والتقطتُ
معدّات أخرى في مرفأ طرابلس ،لذلك ّ
عددا ً من الصور العائدة لبناء وحدة التكسير ،ومن أه ّم المعدّات التي
وجدتها صندوق ُكتبَ عليه العبارة التالية :مصفاة طرابلس ،152
ّ
الشك باليقين.
وعبارة ثانية أيضا ً هي Cut Craker :م ّما قطع
ُ
الصور ال ُمعبّرة وأرسلتها بكتاب ذي
وفي اليوم ال ّتالي ،اخترتُ بعض ّ
طابع س ّري إلى الوزير عبر التسلسل اإلداري .حينئذٍ ،ا ّتخذ الوزير عدّة
إجراءات للتحقيق في هذا األمر ،ومنع ّ
الشركة من استعمال أيّة معدّات
من مرفأ طرابلس.
أ ّما نتائج الكشف عن خدعة ّ
الشركة فهو ما يلي:
في  18آب  1970انتقل سليمان فرنجيّة من وزارة االقتصاد إلى رئاسة
الجمهوريّة وعُ يّن الدكتور صائب جارودي وزيرا ً لالقتصاد ،وذلك بعد
استدعائه من الكويت حيث كان يعمل خبيرا ً في ّ
الشؤون االقتصاديّة

والماليّة ،وحين تسلّم الوزير مهامه في وزارة االقتصاد كان أ ّول عمل قام
به هو استدعاء الشركة للبحث في عمليّة إنشاء وحدة التكسير بدون
موافقة الوزارة ومطالبتها بوضع اتفاقيّة جديدة تع ّوض للدّولة عن
ُ
الغبن الذي لحق بها سابقاً .وبعد شهور من التفاوض ت ّم عقد ا ّتفاق هو
ونص االتفاق على:
األ ّول من نوعه في لبنان مع شركات النفط،
ّ
 – 1تقديم  30مليون ليرة دفعة أولى للدّولة ،عوضا ً عن ُ
الغبن الذي
لحق بها سابقاً.
المخصص للتكرير في مصفاة
 2حسم  55سنتا ً من سعر البرميلّ
طرابلس.
 3استمرار نسبة الحسم مع ارتفاع أسعار ال ّنفط العالمي (ثورةاألسعار بدءا ً من عام .)1970
السابقة
 4تعديل نسبة أرباح الشركة إلى  13%بدال ً من ال ّنسبة ّالمرتفعة.
وباإلضافة إلى ذلك فقد قمتُ شخصيا ً بإنجازات عادت بمكاسب
ماليّة إلى الخزينة:
 - 1تحويل البترول من الوزن إلى الحجم
الفت خالل عمليّات ال ّرقابة أنّ مصفاة مدريكو تعتمد وحدة الحجم
(البرميل) في جميع عمليّاتها ،فيما كانت مصفاة نفط العراق في
طرابلس تعتمد عدّة تحويالت:
أ – تحويل برميل النفط إلى وح��دة الطن الطويل (حسب ال ّنمط
اإلنكليزي).
ب  -تحويل الطنّ الطويل إلى الطنّ المتري (حسب النظام اللبناني).
ج  -بيع منتجاتها بوحدة الليتر (وحدة الحجم).
والمعروف أنّ ك ّل عمليّة تحويل تعتمد على ال ّثقل ال ّنوعي للمادّة
ودرج��ة الحرارة ،ومع تفاوت درجة ال ّثقل ال ّنوعي بين م��ادّة ومادّة
وتقلبات درجة الحرارة تحدث فروقات في دفع رسوم الجمارك ،لذلك
لجأتُ إلى األمور التالية:
 سحبتُ من مستودعات ال��وزارة وصوالت الجمارك العائدة إلىللسنة الفائتة ،وفي عمليّة حسابيّة سهلة
شركات التوزيع العائدة ّ
حصلنا على فروقات في تحديد ال�� ّرس��وم يُقارب المليون ليرة من
تصب في
تصب في خزائن الدولة بينما هي فعل ّيا ً كانت
المفروض أن
ُّ
ّ
خزائن شركات ال ّتوزيع ،لذلك اقترحتُ على الوزير الدكتور سعيد حمادة
إصدار مذكرة إلى إدارة مصفاة العراق في طرابلس اعتماد وحدة الحجم
في جميع عمليّاتها في ال ّتكرير وال ّتوزيع وفي حساباتها.

الصهاريج
 - 2تعبئة ّ
كانت عمليّة تعبئة صهاريج المحروقات إلى محطات التوزيع تت ّم
كما يلي:
الصهريج أن يراقب عمليّة التعبئة التي تؤدّي إلى
يُسمح لسائق ّ
السائق يضع تحت أنبوب
إفراغ خ ّزانات ّ
الصهريج من الهواء ،فكان ّ
الخ ّزان وعاء ،وعند التعبئة يت ّم سحب كميّة ال بأس بها من المحروقات
إلى حين يف ّرغ الهواء منه ،كما ال يُعلم الوقت الذي تحتاجه عمليّة إفراغ
السائق على كميّة من المحروقات
الخ ّزان من الهواء ،وكم سيحصل ّ
خالل عمليّة التفريغ هذه دون وجه ّ
حق.
ولذلك ال يمكن تقدير الكميّات التي تخسرها المصفاة ،وبالتالي الدولة
من جراء عمليّة التعبئة تلك .وبعد المماطلة ت ّم التوافق مع إدارة المصفاة
لتركيب مواسير على رأس ك ّل خ ّزان بحيث يخرج الهواء مباشرة أثناء
التعبئة.
ومن اإلنجازات الها ّمة التي كان لي فض ٌل في تحقيقها أيضاً ،على
أثر تأميم العراق لشركة نفط العراق ( ،)IPCهو االستناد إلى اال ّتفاق
تنص
األساسي مع شركة نفط العراق بمنحها امتيازا ً في لبنان ،حيث
ّ
إحدى المواد أ ّنه :في حال تخلّت شركة نفط العراق ( )IPCعن امتيازها
فإنّ جميع منشآتها تعود ملكا ً للدولة ،علما ً بأ ّنه كان هناك اعتراض على
رأيي بأنّ الشركة لم تتخ َّل عن امتيازها في لبنان ،وكان جوابي الذي
أقنع دولة الرئيس صائب سالم أنّ االمتياز األساسي للشركة في العراق
قد زال بفعل التأميم ،لذلك زال االمتياز الفرعي للشركة في لبنان.
وأخيراً ،ق ّررت الحكومة بموافقة رئيس الجمهوريّة سليمان فرنجيّة
تملّك جميع ممتلكات شركة  IPCفي لبنان دون مقابل ،وأبلغت الشركة
بذلك رسميا ً بموجب القرار الصادر بتاريخ  ،1973 /3/5بينما قام
العراق بالتعويض على الشركة لقاء التأميم ،وكذلك فعلت سورية
عندما أ ّممت شركة نفط العراق فرع سورية في اليوم التالي.
أستحق وساما ً ّ
ُّ
بالشكر لما قدّمتُ لبلدي وللدّولة من
بعد ك ّل ذلك ،أال
خدمات وإنجازات بدال ً من التج ّني وا ّتهامي زورا!ً
ه��ذه هي مأساتي مع التفتيش المركزي والظلم ال��ذي لحق بي
خصوصا ً ماديا ً من ج ّراء ا ّتهامي زورا ً باالرتشاء وسرقة أموال الدّولة.
إلي سواء بطريقة
أخيرا ًوقد جاوز عمري التسعين أسامح ك ّل من أساء ّ
مباشرة أم غير مباشرة...

*المدير العام للنفط سابقا ً

هل تخلى الجوالني عن قيادة القاعدة ال ّأم بعد رحيل الظواهري؟
} ميشيل حنا الحاج*
محاوالت كثيرة جرت على مدى سنتين ،إلقناع
أبو محمد الجوالني ،أمير جبهة النصرة ،بالتخلي
عن ارتباطه بتنظيم القاعدة األ ّم ،ومع ذلك فشلت
ك ّل تلك المحاوالت ،وتشبّث الجوالني بعناد واضح
بوالئه للقاعدة.
وك��ان��ت دول���ة قطر ق��د ح��اول��ت م����رارا ً إقناعه
بالتخلي عن ارتباطه بها ،وقدّمت له العديد من
اإلغ��راءات المالية والتسليحية ،لكن دون جدوى.
فالرجل قد ظ�� ّل متشبّثا ً بذلك ال��والء للظواهري
ولتنظيم القاعدة.
وحاولت الواليات المتحدة الشيء ذات��ه أكثر
م��ن م��رة ،فقدمت ل��ه ك��رش��وة مق ّنعة ،معلومات
استخبارية عن مواقع الضعف للجيش السوري
في محافظة إدلب ،مما م ّكنه من السيطرة على تلك
المحافظة واتخاذ دلب عاصمة لـ«دولة النصرة
االسالمية» ،فبات الجوالني بعدها ،يقف على قدم
المساواة مع غريمه أبو بكر البغدادي الذي كان وما
زال يسيطر على مدينة سورية كبرى هي الرقة ،اذ
بات الجوالني بعد تلك المعركة الحاسمة نوعاً،
يسيطر أيضا ً على مدينة سورية كبرى هي إدلب،
وعلى كامل تلك المحافظة.
وعندما تعذر تطبيق وق��ف إط�لاق النار على
جبهة النصرة ،وهو وقف إطالق نار شمل األراضي
السورية التي تسيطر عليها ما يس ّمى بـ«المعارضة
المعتدلة» ،وذلك لكون تلك الجبهة ،لم تص ّنف من
المعارضة المعتدلة نظرا ً لتشبّثها بانتمائها لتنظيم
القاعدة ،فاستم ّر لذلك القصف الروسي والسوري
الجوي عليها ...انبرى يومئذ أنس العبدة ،رئيس
االئتالف الوطني السوري المعارض ،في حوار معه
على قناة «بي بي سي» عربي ،لمناشدة الجوالني،
علنا ً وعلى الهواء مباشرة ...انبرى مناشدا ًالجوالني
للتخلي ع��ن ارتباطه بتنظيم القاعدة لتج ّنب
الضربات الجوية الروسية ،ولتجنيب التنظيمات
األخ��رى المعارضة ،لكن المنضوية تحت لواء
جيش الفتح الذي تقوده النصرة( ،كأحرار الشام
والجبهة التركمانية وغيرهما) من آثار ونتائج تلك
الضربات ،نظرا ً اللتحام مواقعها مع مواقع جبهة
النصرة ،وبالتالي كان يطالها القصف الروسي
والسوري المستهدف لجبهة النصرة المستثناة
من قواعد وق��ف إط�لاق النار ،كما سبق وذك��رت،
نظرا ً لتصنيفها حركة إرهابية دون التنظيمات
األخرى المعارضة التي شاركت في مؤتمر الرياض
وص ّنفت بـ«التنظيمات المعتدلة» .فتخلي جبهة
النصرة عن انتمائها لتنظيم القاعدة ،سيؤدّي اآلن
الى شمولها بوقف العمليات العسكرية ضدّها نظرا ً
النتفاء صفة اإلرهاب عنها بعد فك االتباط ذاك.
ومع ذلك ،واظب الجوالني على عدم االستجابة
لذاك المطلب المتك ّرر ،وخصوصا ً الصادر عن رئيس
االئتالف السوري المعارض ،والذي يشكل عمليا ً
القيادة الرسمية للمعارضة السورية .كما رفض
من قبل التوسل القطري واإلغ���راءات األميركية،
مما اضطر الواليات المتحدة إزاء عناد الجوالني،
إلى التنسيق مؤخرا ً مع روسيا االتحادية التخاذ
موقف مشترك من جبهة النصرة ،بتأكيد مشروعية
الضربات العسكرية الموجهة ضدّها ،واحتماالت
مشاركة التحالف األميركي في توجيه ضربات
مشابهة على جبهة النصرة ،حتى ولو أدّى األمر
ألن تطال تلك الضربات حلفاء جبهة النصرة
المنضوين تحت تحالف جيش الفتح العتيد ،بعد
رفضهم االستجابة للنداءات المتك ّررة التي تطالبهم

باالبتعاد عن مواقع النصرة.
ويرجح البعض ،وبينهم كاتب هذه السطور،
أنّ أحد األسباب التي استدعت ابو محمد الجوالني
إلى التشبّث بانتمائه ووالئه لتنظيم القاعدة األ ّم،
هو وعود قطعت له بان يكون أمير تنظيم القاعدة
األ ّم بعد رحيل ايمن الظواهري عنها .فقد س ّمي
عمليا ً ولكن س��راً ،بولي عهد الظواهري ،كما كان
الظواهري ولي العهد الظاهر ألسامة بن الدن ،مما
دفع الجوالني للتشبّث بوالئه للتنظيم ،وبرفض ك ّل
اإلغراءات التي قدّمت له دون جدوى ،مقابل التخلي
عن والئه للقاعدة.
وعزز هذا االحتمال ،أنّ العديد من قيادات تنظيم
القاعدة ،قد باتوا ينقلون تدريجيا ً من مواقعهم
في اليمن ومن غيرها من المناطق التي تواجدت
فيها تنظيمات موالية للقاعدة ،ليصبحوا مقيمين
في األراض��ي السورية ،وخصوصا ً في محافظة
ادل��ب ،التي باتوا ينظرون اليها كموقع القيادة
المستقبلي لتنظيم القاعدة ،عوضا ً عن موقعها
الحالي في أفغانستان ،خصوصا ً أنّ هناك احتماال
بأن تتخلى طالبان عن حماية القاعدة الحقاً ،اذا
ما نجحت مفاوضات ،تارة سرية وأخرى علنية،
بينها وبين الدولة االميركية ،لوضع ح ّد لالقتتال
في افغانستان ،وه��و القتال ال��ذي ما زال يطال
بضرر كبير بقايا القوات األميركية المتواجدة في
افغانستان.
ويذكر الكاتب تشارلز ليستر في مقال له ،أنه
من بين الشخصيات القيادية في تنظيم القاعدة
التي انتقلت من مواقع أخرى الى سورية ،كال من
عبد المحسن عبد الله ابراهيم الشريخ الملقب
بصنافي النصر (وهو أحد أقرباء أسامة بن الدن)،
وكذلك أحد قيادات تنظيم القاعدة البارزين في
إي��ران وهو محسن الفضلي ،إضافة إلى عدد من
القيادات الجهادية ال��واردة أسماؤهم على قائمة
أكثر المطلوبين سعوديا ً (كما قال الكاتب) ،ومنهم
عبد الله سليمان صالح الدباح الملقب بأبو علي
القاسمي ،اضافة الى عدد من الجهاديين السوريين
المعروفين بقدراتهم على صناعة القنابل ،ومنهم
رضوان نموس الملقب بأبو فراس السوري ،وكذلك
أبو همام السوري.

وم��ع ال��ت��ب��دّل المفاجئ ف��ي م��وق��ف أب��و محمد
الجوالني من رفضه الممت ّد في الزمن ،للتخلي عن
انتمائه لتنظيم القاعدة ،ثم تخليه عنها فجأة،
بل واستبدال اسم تنظيمه من جبهة النصرة إلى
جبهة فتح الشام ،يجري التساؤل عن األسباب
الكامنة وراء ه��ذا التخلي المفاجئ .فهل هو فك
ارتباط حقيقي وفعلي بتنظيم القاعدة ،أم مجرد
حركة تضليلية صورية تستهدف تجنب القصف
السوري والروسي عليها ،وربما األميركي أيضا ً بعد
اتفاق روسيا والواليات المتحدة مؤخرا ً على تكرار
تصنيف جبهة النصرة كحركة إرهابية ،وتأكيد
ات��ف��اق الطرفين على مشروعية قصفها بسبب
انتمائها ذاك لتنظيم الدولة االسالمية.
أضف الى ذلك تباطؤ تركيا مؤخرا ًفي م ّد يد العون
لجبهة النصرة في معركتها الضارية لالحتفاظ
بمواقعها في مدينة حلب ،التي استطاعت القوات
السورية أخيرا ً استكمال محاصرتها بعد محاوالت
عديدة سابقة فاشلة في تحقيق ذلك .ولم يعرف
أحد األسباب الكامنة وراء هذا التطور المفاجئ في
الموقف التركي المائل الى الصمت والحياد ،بعد
أن كانت تأذن خالل تلك المعارك ،بعبور عدد من
المقاتلين لتعزيز موقف جبهة النصرة وجيش
الفتح في معاركها السابقة المشابهة للمعركة
الحالية في حلب ،كما كانت تشاغل أحيانا ً القوات
السورية المهاجمة ،بقصف مدفعي من األراضي
التركية ،تزعم أنه صادر عن الجبهة التركمانية
وكتائب السلطان التي تض ّم جنودا ً أتراكا ً يعملون
تحت غ��ط��اء كونهم منتمين لجبهة السلطان
المعارضة للنظام السوري.
ه��ذا التبدّل في الموقف التركي المفاجئ لم
تعرف أسبابه بعد .فهل كان مردّه انشغال الرئيس
أردوغ����ان بمشاكله الداخلية نتيجة االن��ق�لاب
العسكري الفاشل في  15تموز ،أم أنّ مردّه اتفاق
سري بينه وبين روسيا االتحادية ،بالتخلي عن
دعم النصرة ،على األق�� ّل كتائبها المتواجدة في
حلب وإدلب ،مقابل قيام بوتين بإلغاء العقوبات
االقتصادية عن تركيا ،وتطبيع العالقات معها،
وهو التطبيع الذي جاء مفاجئا ً بل وسريعا ً جداً،
ويكاد يكون مذهالً بسرعته ،مما قد يعزز احتمال

تواجد اتفاق سري ما بين أردوغان وبوتين.
فالتخلي الجوالني عن ارتباطه بتنظيم القاعدة،
لم يتبعه إعالن والئه أو مبايعته ألبو بكر البغدادي
خليفة الدولة االسالمية ،أسوة بما فعلته العديد من
التنظيمات األخرى التي تخلت عن ارتباطها بتنظيم
القاعدة األم ،ومنها تنظيم بيت المقدس السيناوي،
وبوكو ح��رام ،وتنظيم أه��ل الشريعة في ك�� ّل من
تونس وليبيا ،وغيرها من التظيمات الكثيرة التي
فكت ارتباطها بالقاعدة .وهذا يوحي باحتمال وجود
توجه آخر لدى الجوالني يخالف توجه اآلخرين
الكثر الذين سبق وفكوا ارتباطهم ذاك .فالوالء هنا
ظ ّل للجوالني وليس للبغدادي .وهو اذن بالتالي،
فك ارت��ب��اط مختلف ول��ه طبيعة أخ��رى خاصة،
مما قد يستدعي التساؤل انْ كان فك االرتباط هذا
حقيقياً؟ واستبدال االسم استبداال ً حقيقياً ،كإعالن
فعلي عن التخلي الجدي عن االرتباط بالقاعدة ،أم
كان عملية ممهّدة الستبدال اسم تنظيم القاعدة األم
ذاتها باسم آخر تكون جبهة النصرة التي باتت اآلن
جبهة فتح الشام ...هي نواته؟
فهل ك��ان فك االرت��ب��اط ذاك حقيقياً ،أم مجرد
استبدال ثوب بآخر مع بقاء الجسد الذي سيرتدي
ذاك الثوب الجديد ،هو ذات الجسد الذي ارتدى على
مدى سنوات ذاك الرداء القديم؟
ذلك أنّ تخلي جبهة النصرة تخليا ً حقيقيا ً عن
جبهة القاعدة ،له آث��ار أخ��رى مختلفة ال تقتصر
على تجنب الضربات العسكرية السورية الروسية
وربما األميركية أيضاً ،بل تعني على أرض الواقع،
تخلي أبو محمد الجوالني عن حلمه القديم ،والذي
من أجله تشبّث برفض فك ارتباطه بالقاعدة ،وهو
أن يصبح أمير القاعدة مستقبالً لدى رحيل أيمن
ال��ظ��واه��ري .وه��ذا هو حلم كبير من أجله عانى
الجوالني في السابق كثيرا ً من أجل الحفاظ عليه.
ومن هنا يبدو أنّ وراء األكمة ما وراءها .فما يجري
على األرض ...أرض الحقيقة والواقع ،وفي عمق
الرؤية والتحليل ،أنّ أبو محمد الجوالني لم يتخ ّل
فعالً عن تنظيم القاعدة ،بل أنّ القاعدة ذاتها هي
التي تخلت عن اسمها وتاريخها ،بل وعن موقعها
لتؤسس تنظيما ً باسم آخر جديد،
في أفغانستان،
ّ
هو تنظيم جبهة فتح الشام ،الذي سيكون أميره
أبو محمد الجوالني ،خصوصا ً أنّ أيمن الظواهري
قد بلغ من العمر عتيا( ،ان لم يكن قد توفي فعالً
وحجبت أخبار وفاته كما حجبت من قبل ولشهور
عديدة وفاة األمير المؤسس لطالبان) لم يعد قادرا ً
(اذا بقي حياً) على قيادة التنظيم باسمه القديم
أو الجديد ،وسيشرع الجوالني اآلن بقيادته من
سورية (الموقع الجديد للقاعدة القديمة كما يبدو).
وه��ذا يعني أن الجوالني لم يتخ ّل قط عن حلمه
بإمارة التنظيم ،بل عزز حلمه باالنتقال السريع
وال��ف��وري ال��ى إم��ارة ذاك التنظيم ،ولكن باسمه
الجديد غير المدرج بعد على قائمة اإلرهاب ،نظرا ً
لتنفيذه بنود المطالبة الرسمية الدولية له بفك
ارتباطه بالقاعدة ،وها هو قد فك ارتباطه بها،
وحقق بالتالي الكثير نتيجة لذلك .ومن بين ما
حققه ،حلمه باإلمارة الكبرى ،اضافة الى تج ّنب فك
عنقه عن جسده ،نتيجة استمرار الغارات الجوية
على موقعه ،والتي كان من المحتمل أن تدق أو تفك
عنقه في يوم آتٍ من األيام.

*مستشار في المركز األوروبي العربي
لمكافحة اإلرهاب  -برلين.
عضو في مركز الحوار العربي األميركي -
واشنطن.
عضو في اتحاد الكتاب والمفكرين األردنيين.

