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ماذا يعني انطالق
القاذفات الرو�سية من �إيران؟
} حميدي العبدالله
كشف النقاب عن أنّ روسيا طلبت من العراق وإيران السماح ألسلحتها
الصاروخية المجنحة عبور األجواء اإليرانية والعراقية لقصف مواقع
التنظيمات اإلرهابية في سورية.
كما كشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي أنّ قاذفات «تو
 »22الروسية انطلقت من قواعد جوية إيرانية وقامت بقصف مواقع
لإلرهابيين في محافظتي حلب وإدلب.
ال شك أنّ هذه األحداث تع ّد بمثابة تح ّول استراتيجي كبير ،يوازي ما
بات يعرف بعاصفة السوخوي التي انطلقت في  30أيلول عام ،2015
وتنطوي هذه العملية على دالالت كبيرة عسكرية وسياسية ربما يصعب
حصرها في هذه العجالة:
أوالً ،الشرق األوس��ط الجديد القائم على التعاون بين دول المنطقة
في مواجهة الهيمنة األميركية قد بدأ اآلن فعالً في التحقق عبر وحدة
الجبهة في مكافحة اإلرهاب من حدود روسيا مع أوروبا وحتى الساحل
الشرقي للبحر األبيض المتوسط .وهذا الشرق األوسط الجديد الذي
ربما تطغى عليه التطورات العسكرية يفسح المجال أمام استكماله في
مجاالت أخرى سياسية واقتصادية على قاعدة التعاون المشترك بين
دول مثل روسيا والعراق وسورية وبدرجات مختلفة دول أخرى مثل
أذربيجان وجمهورية االتحاد السوفيتي السابق في آسيا.
ثانياً ،معركة حلب وإدلب باتت معركة واحدة ،ولع ّل توزيع الجيش
السوري لمنشورات فوق مدينة جسر الشغور قبل مرور أق ّل من 24
ساعة على انطالق القاذفات الروسية من قواعد في إي��ران يشير إلى
تالزم معركة تحرير حلب مع معركة تحرير إدلب بعد رفض الواليات
المتحدة جهود روسيا ّ
لفك االرتباط بين التنظيمات المصنّفة إرهابية،
والتنظيمات التي تعتبرها الواليات المتحدة تنظيمات معتدلة.
ثالثاً ،معركة تحرير حلب وتنفيذ الخطة التي وضعت عند تحرير
بني زيد والليرمون والكاستيلو ،واستكمال المرحلة الثالثة في تحرير
الريف الجنوبي للمدينة ،بما في ذلك المواقع التي سقطت في الهجوم
المضا ّد الذي شنّه «جيش الفتح» باتت تحصيال حاصال في ضوء هذا
الجهد اإلضافي واالستثنائي للمشاركة في عاصفة السوخوي.

خداع تركي؟
عندما ينكر األتراك أنهم تراجعوا عما تقوله بالنيابة عنهم جماعات االئتالف
السوري من أنقرة ،أنها الثوابت بالوقوف مع المعارضة وتردّد كالما ً سلبيا ً بحق
الرئيس السوري يبدأ بعض المحيطين بمحور المقاومة يتحدّثون عن خديعة
تركيا.
لنصدّق الخديعة يعني أن روسيا وإيران ضحيتان للخديعة التي ندّعي أننا
نكتشفها وينجح األتراك بتمريرها على قيادات بحجم الرئيس الروسي والقيادة
اإليرانية ،وهي بائنة لدرجة أن نشطاء عاديين على الفايسبوك يكتشفونها.
لنصدّق هذا يجب أن نصدق على األقل أن القضية ليست غباء إيرانيا ً روسيا ً
وذكاء أبسط النشطاء بتف ّوقه على قيادات البلدين ،بل نفترض أن تركيا تربح
وروسيا وإيران تهزمان فتغطيان هزيمتهما بتنازالت التغاضي عن الخداع أو
أنهما تريدان مصالح من تركيا أهم من النصر في سوريا ،وهما تنتصران فتقبالن
التخلي عن النصر لحساب هذه المصالح.
كل ش��يء يقول العكس .فتركيا تختنق اقتصاديا ً وحبل نجاتها روسي
إيراني .وتركيا ُتهزم في سوريا وحبل نجاتها سوري إيراني بنقلها للشراكة في
التسوية.
تركيا تدفع ثمن ما تناله من روسا وإي��ران بتغيير موقعها من الحرب ،لكن
التنفيذ األمني سابق على السياسي.

التعليق السياسي

ر�أي في العالقات العربية ـ العربية وثقافة الإق�صاء
} زياد حافظ*
إنّ التجزئة والتفتيت اللذين تشهدهما األمة
العربية ناتجتان ،من بين أسباب عديدة ال داعي
لذكرها في هذه المداخلة ،عن ثقافة عبثية هي ثقافة
اإلقصاء .فهي من األسباب غير المتداولة أو التي ال
يُعطى لها األهمية وال��ت��ي تستح ّقها .فالتجزئة
والتفتيت من ثقافة مناهضة لثقافة الوحدة .فهي
ثقافة الرأي الواحد المفروض على الجميع .لذلك
نجد أنّ مقاربة الشأن العربي عند أكثرية النخب
العربية وف��ي العديد من وسائل اإلع�لام العربي
مبنية على قاعدة إما أنت معي أو إما أنت ضدّي.
أيّ أن يكون القرار المطلوب أو الموقف السياسي
لصالج جهة ما وذلك بنسبة مائة بالمائة أو أنه قرار
مرفوض بالمطلق ومعه من يُطلقه .وهنا المشكلة.
فكيف نعالج وندير االختالف بالرأي خاصة أنّ
أمتنا متنوعة ونحن من الحريصين على التن ّوع
الموجود .فالثوابت واألهداف التي نؤمن بها وتتح ّكم
بمقارباتنا لألمور غير خاضعة للنقاش .واالجتهاد
ف��ي التكتيكات ل��ل��وص��ول إل��ى األه����داف يتطلّب
قسطا ً من المرونة يكون االجتهاد فيها مقبوالً .أما
اختزال األمور بثنائيات ج ّذابة ال تعني أنها تعكس
بالضرورة الحقيقة .فالتناقض المفترض في تلك
الثنائيات ليس دائما ً صحيحاً .فعلى سبيل المثال
ع � ّم الفضاء الفكري واإلع�لام��ي ثنائية «األصالة
والحداثة» وكأنهما متناقضتان .فالحداثة تستلزم
القطيعة مع التراث حسب وجهة نظر البعض أو أنّ
األصالة هي محصورة في التراث حسب وجهة نظر
آخرين ،وكال الفرضيتين غير دقيقتين .أو ثنائية
الديمقراطية واالستبداد وكأنّ الديمقراطية متناقضة
مع االستبداد وتتنكر الستبداد المال وعوامل أخرى
تفسد قرار المواطن .هذا بحث آخر خارج عن إطار
اهتمامنا في هذا المقال .فـ»الثنائيات» تعني إما
الواحد أو اآلخر بينما األمور ليست بالضرورة كذلك،
ومن هنا تنشأ ثقافة اإلقصاء .وما نريد أن نشدّد
عليه هو أنّ ثقافة اإلقصاء مبنية على فهم خاطئ
أو مجتزأ لألمور .فاألخيرة ليست بلونين أبيض
أو أسود .األمور في الحقيقة هي أشكال عديدة من
الرمادية! وبالتالي الغل ّو في الموقف يتناقض مع
الفطرة وما يتناقض مع الفطرة ال يدوم ويبطل.
من ضمن الخالفات التي ع ّمت الفضاء السياسي
العربي الخالف على طريقة التغيير .واالختالف
في استراتيجيات التغيير في الوطن العربي أدّت
إلى ّ
تفشي ثقافة اإلقصاء .غير أنّ التغيير المطلوب
هو تراكمي في طبيعته وليس بالقوة عندما تكون
الموازين المتصارعة متعادلة .فإما ال��ث��ورة ،أو
الصدمة الكبرى ،وزعزعة األوضاع لتحريك األمور،
وإم��ا التغيير عبر التراكم .المسار األول بدايته
معروفة وشعاراته ج ّذابة لكن نتائجه غير مضمونة
أو مجهولة رغم «األه��داف» المعلنة له ،والدالئل
ع��دي��دة ف��ي ه��ذا الموضوع (ليبيا ،مصر ،اليمن،
سورية ،العراق) .أما المسار الثاني ،فبطيء ويثير
اإلحباط في كثير من األحيان ،ولكن نتائجه معروفة
وإنْ ل��م تكن مضمونة ،وال ت��ع� ّرض المجتمعات
العربية إلى أخطار هو بغنى عنها ،وتحافظ على
السلم األهلي.

«إما معي وإما ضدّي»...

المترسخة خارجة عن
لألسف ثقافة اإلقصاء
ّ
سياق العقل العربي ال��ذي يستطيع بتكوينه أن

يكون متعدّدا لألبعاد ،أيّ أن يستوعب أكثر من
احتمال واح��د .بينما الثقافة المر ّوجة في اإلعالم
هي ثقافة الجذرية واإلقصاء وأحادية البعد كما هو
شائع في العقل االنجلوساكسوني .إما أنت معي أو
أنت ضدّي (تذ ّكروا جورج بوش االب��ن) .فال مكان
لك ّل اإليجابيات التي أتفق معك عليها إنْ لم تكن
معي في ما أريده اآلن .أحادية البعد متناقضة مع
تعدّد األبعاد الذي يساعده في بلورته آلية العزل
الموجودة في العقل العربي .فأحادية البعد في
العقل تؤدّي إلى تكريس ثقافة اإلقصاء واالنفصام
في الموقف .وآلية العزل ض��رورة لفهم إمكانية
المس في
استيعاب أكثر من احتمال في المقاربة دون
ّ
الجوهر .ال داعي لالسترسال هنا في تضاريس آلية
العزل في العقل العربي ،فهو موضوع خارج إطار
بحثنا لكننا وجدنا أنه من الضروري اإلش��ارة لها
لدعم فكرة إمكانية تعدّد األبعاد في العقل العربي.
فتعدّد األبعاد في العقل العربي يجعل ممكنا ً التفاهم
على قضايا معيّنة واالختالف على قضايا أخرى في
آن واحد دون الوقوع بفخ «الك ّل أو ال شيء» الذي
ينتهي في كثير من األحوال بـ«ال شيء»! االنفصام
ّ
تدل على
في الموقف يختلف عن االزدواجية التي
إمكانية تعدّد األبعاد في المقاربة بينما االنفصام
حالة مرضية تعالج طبّيا ً وليس عقليا ً أو سياسياً.

انفصام ال ازدواجية

ه��ذا االس��ت��ط��راد ح��ول العقل العربي ض��روري
لتبيان عدة أم��ور .فالعالقات العربية  -العربية
مصابة بحالة انفصام وليست بحالة ازدواجية.
ّ
تفشي ثقافة اإلقصاء
وحالة االنفصام ت � ّؤدّي إلى
س��واء ك��ان تعبيرها «تخويناً» عند الجماعات
السياسية الخارجة عن اإلطار الديني ،أو «تكفيراً»
عند الجماعات الدينية ال��م��ت��ش�دّدة .كما نعتقد
أنّ ثقافة اإلق��ص��اء من األس��ب��اب الرئيسية لحالة
التجزئة التي نعيشها في الوطن العربي .فعدم
القبول بالرأي اآلخر أو احترامه يؤدّي تلقائيا ً إلى
موقف عبثي كالتخوين أو التكفير .كما يؤدّي إلى
«انشقاقات» أو «حركات تصحيحية» على الصعيد
التكوينات السياسية أو إلى انفصال على الصعيد
الجغرافي والوطني ،أو إلى نبذ العمل الجماعي
والتفاهم على جوامع مشتركة .فعندما نطالب
بالوحدة في مشروعنا النهضوي العربي كر ّد على
التجزئة علينا أن نعي أنّ ثقافة اإلقصاء مناهضة
لثقافة ال��وح��دة .احترام ال��رأي اآلخ��ر هو المدخل
لثقافة ال��وح��دة ،وال��وح��دة هي المدخل للنهوض
نتمسك بذلك
ب��األم��ة .فأمتنا متنوعة وعلينا أن
ّ
التن ّوع وع��دم الوقوع بنظرية «العرق السياسي
الصافي» لتكوين األمة.
من هنا كانت قناعتنا كتيّار عروبي ،ومن خالل
مؤسساته الشعبية كالمؤتمر القومي العربي
ومؤسساته الفكرية كمركز دراسات الوحدة العربية،
في ض��رورة العمل على تكوين الكتلة التاريخية
بين مك ّونات األم��ة من قوميين ع��رب وإسالميين
ويساريين وليبراليين .وكذلك األم��ر في ض��رورة
تشكيل كتلة تاريخية جيوسياسية م��ن العرب
واإليرانيين واألتراك على قاعدة الندّية بين األطراف
والتكامل وليست على قاعدة الق ّوامة التي يمكن أن
تعتقد بعض النخب أنها ممكنة .فهي مد ّمرة وعبثية
ومتنافية مع وحدة الموروث التاريخي والثقافي
عند كل األطراف.
بناء على ذلك فإنّ القرارات السياسية التي تهدف

إلى إقصاء من الفضاء السياسي العام أيّ مجموعة
سياسية فهي موازية لسياسة التكفير التي تتبعها
والمتوحشة .إن الدعوة
المتعصبة
الجماعات
ّ
ّ
لمواجهة مشاريع تلك الجماعات ال يمكن أن تقتصر
على المواجهة العسكرية واألمنية .فإنْ كان العمل
العسكري واألمني شرط ض��رورة فهو ليس شرط
كفاية .أيّ بمعنى آخ��ر ال يمكن أن يكون النشاط
العسكري واألمني في مواجهة تلك الجماعات عذرا ً
إلعفاء النخب الحاكمة والطامحة للحكم من بذل
المجهود الفكري والثقافي في مواجهة مشاريع
المتعصبة .فالمواجهة بحاجة إلى كافة
الجماعات
ّ
الطاقات الموجودة في األمة وال يمكن أن تكون «أال
ك��ارت» ،أيّ بانتقائية بالنسبة لمن ومتى يشترك
بالمواجهة .وبالتالي تصبح سياسات «اجتثاث»
ق��وى مناهضة للنظام الحاكم محكومة بالفشل
وعبثية .ففي مصر مثالً ،إنّ إقصاء بعض الحركات
لإلسالم السياسي من المشهد السياسي ال يساهم
في تثبيت الوحدة الوطنية في مواجهة جماعات
التعصب والغلو .صحيح أنّ المطلوب من بعض
ّ
هذه الحركات خطوات واضحة تفضي إلى مراجعة
العديد م��ن السياسات الخاطئة وال��م��دم � ّرة لها
وللدول التي تتح ّرك فيها .كذلك سياسة إقصاء أو
«اجتثاث» حزب البعث في العراق لن يساهم في
مصالحة سياسية بين مك ّونات الشعب العراقي
لمواجهة داعش.
في هذا السياق نذ ّكر أنّ المؤتمر القومي العربي
كان اتخذ موقفا ً واضحا ً وصريحا ً وحازما ً مندّدا ً
ب��ق��رارات سلطة االح��ت�لال في ال��ع��راق من تسريح
القوات المسلّحة واألمنية وإخراج حزب البعث من
الفضاء السياسي .وما ال نستطيع فهمه هو استمرار
تلك السياسة عند النخب الحاكمة في العراق بعد
خروج ق ّوات االحتالل .فاالستمرار في عدم التعاطي
م��ع ح��زب ال��ب��ع��ث ،ال���ذي ه��و م��ك � ّون أس��اس��ي في
المشهد السياسي العراقي وغير مبني على قاعدة
المحاصصة الطائفية والمذهبية ،هو موقف خاطئ
ومناهض للموروث الثقافي والسياسي ليس فقط
في العراق ولكن في األمة .في المقابل ،فالمطلوب
من البعثيين مراجعة صريحة وواضحة لسياسات
أدّت إلى ما وصل إليه الوضع الداخلي في العراق.
وعلى هذه األساس يكون الحوار فالمصالحة فوحدة
الموقف فالسلم األهلي .فالتن ّوع هو ما يثرى األمة.
والحوار مع جميع المك ّونات السياسية في المشهد
العراقي هو شرط ض��رورة وكفاية لبلورة موقف
وطني يساعد في مواجهة التحدّيات التي تستهدف
وحدة العراق وشعبه وثقافته واستقراره وتط ّوره.
والفتنة التي بدأت في العراق وامتدت إلى أقطار
عربية ال يمكن القضاء عليها والعراق بعيدا عنها.
بدأت الفتنة في العراق وبداية نهايتها هي العراق.
فالح ّل العسكري في مواجهة داعش ال يساعد
في مسيرة المصالحة وض ّم الجراح إذا ما تن ّكرت
النخب الحاكمة إلش���راك جميع ال��م��ك� ّون��ات .كما
ال يساعد إذا ما لم ُي��ق�دّم رؤي��ة جامعة لمستقبل
الغد يجد الجميع فيه سببا ً للمشاركة به ،بينما
المشروع الداعشي مشروع إقصائي إل��ى أقصى
الحدود! المقاربة الفكرية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ال تق ّل أهمية عن المقاربة
التعصب
العسكرية واألمنية في مواجهة جماعات
ّ
والغلو .في رأينا ،فإنّ الفكر هو الذي يُم ّكن االنتصار
على مشاريع إلغاء الفكر .كذلك األم��ر في تونس
والبحرين واليمن وسائر دول الخليج وسورية.

وكذلك األمر على صعيد جامعة الدول العربية حيث
إخ��راج دول��ة مؤسسة (م��ع كسر السين) لها ،أيّ
سورية ،هو خطأ أكبر من جريمة .كما يعني ذلك أنّ
على الدول العربية التي ال تقبل برأي مخالف لرأيها
في مقاربتها للواقع العربي أو اإلقليمي أو الدولي أن
تقوم بمراجعة لسياساتها المبنية على قاعدة «الك ّل
أو ال شيء» وعلى قاعدة اللعبة الصفرية .فالتنازل
لألمة ليس تنازال ً بل هو مكسب للجميع.

«الض ّم ول ّم الشمل»

هنا ال ب ّد لنا من توضيح كي ال يُستغ ّل ما نقوله
بأنه مدخل لتبرير ما ال يمكن تبريره .فنذ ّكر بأننا
متمسكون ب��ث��واب��ت األم���ة وف��ي مقدمتها تحرير
ّ
فلسطين ،ك� ّل فلسطين ،من البحر إل��ى النهر .فال
مساومة على ذل��ك .كما أنّ هدفنا هو وح��دة األمة
والعمل على إق��ام��ة دول��ة ال��وح��دة التي تحميها
وتحمي موروثها الثقافي والحضاري وتعمل إلنتاج
معرفة كرسالة لإلنسانية كما سبقنا أج��دادن��ا.
وأخيراً ،نؤ ّكد أنّ مشروعنا السياسي والفكري هو
مشروع نهضة األمة في االستقالل الوطني ،وعبر
المقاومة لكافة أشكال الظلم كالظلم السياسي،
والظلم االقتصادي ،والظلم االجتماعي ،والتراجع
الثقافي والحضاري الذي هو أيضا ً نوع من الظلم.
فال مساومة على هذه الثوابت.
إنّ سياسة «الض ّم ول � ّم الشمل» عكس سياسة
«اإلقصاء» .فهي تخلق موازين قوة يصعب اختراقها
والعبث بها .هكذا فقدنا األندلس في الماضي البعيد،
وهكذا فقدنا فلسطين والسودان ،والله أعلم ما يمكن
أن نفقدهإذا ما استم ّرت النخب الحاكمة في سياسة
اإلقصاء .العقل السياسي هو بطبيعته ساعي إلى
الض ّم ول ّم الشمل .إنّ سياسة «تدوير الزوايا» ليست
مسارا ً عبثيا ً على األق ّل طالما هناك إمكانية العمل
على تحقيق التغيير والحفاظ على السلم األهلي
ومك ّونات المجتمع العربي .ه��ذا يخالف العقل
«الجذري» الذي يستقطب وال يض ّم والذي يؤدّي إلى
التط ّرف .ونعيد ونك ّرر أنّ «تدوير الزوايا» ال يعني
أب��دا ً تنازالت في المواقف المبدئية بل مرونة في
أساليب الوصول وتحقيق األهداف االستراتيجية.
تمسكت بالثوابت
أمتنا ليست متط ّرفة مهما
ّ
التي تعتقد أنها تجسيد لهويتها .أمتنا أمة الوسط.
الجماهير العربية ليست ف��ي رأي��ن��ا م��ع «ال��ف��رز»
القسري الذي تطلّع إليه بعض الرؤوس الحامية.
وتأكيدا ً لما نقوله ف��إنّ المحاوالت العديدة لزرع
الفتنة ف��ي لبنان فشلت حتى اآلن والحمد لله.
حافلة م ّرت بحي عين الر ّمانة في ضاحية بيروت
ف��ي نيسان  1975ك��ان��ت ال��ش��رارة ال��ت��ي أطلقت
الحرب األهلية في لبنان والتي استم ّرت  15عاماً.
م��ا حصل خ�لال ال��س��ن��وات الخمس الماضية من
تفجيرات في مناطق مختلفة من العاصمة اللبنانية
وضواحيها وفي طرابلس وفي البقاع كانت أضعاف
وأضعاف بالحجم عن حادثة حافلة عين الرمانة.
الشعب اللبناني لم يستجب لدعوة الفتنة المم ّولة
والمدفوعة من الكيان الصهيوني وحلفائه .فالوعي
الشعبي وحكمة معظم القياديين كانا أقوى من ذلك
وما زاال يحمالن في الذاكرة الجماعية اللبنانية
آالم ومآسي الحرب اللبنانية التي ال يريد تكرارها
أحد .فلماذا ال يأخذ بعض العرب العبرة من تلك
التجربة؟

* أمين عام المؤتمر القومي العربي

�أين �أخط�أ و�أين �أ�صاب ترامب في اتهامه لأوباما بالوقوف خلف «داع�ش»؟
} ميشيل حنا الحاج*
المرشح الجمهوري لرئاسة الجمهورية األميركية
دونالد ترامب ،أخطأ كثيرا ً في توجيه االتهام للرئيس
أوباما بكونه يقف وراء ظهور ونشوء وتأسيس «داعش».
ولكنه أص��اب عندما اتهمه ب��أنّ مداهنة داع��ش وع��دم
مالحقته جديا ً في الوقت المالئم ،كان السبب الكامن وراء
تناميه وازدياد قوته ،الى درجة بات يصعب معها الحقا ً
التغلب عليه.

الخطأ الجوهري الذي ارتكبه ترامب

اتهم المرشح ترامب الرئيس أوباما ومرشحة الحزب
الديمقراطي للرئاسة هيالري كلينتون والتي يؤازرها
الرئيس األميركي ،بأنهما يقفان وراء ظهور وتأسيس
تأسس
«داعش» .وهذا غير صحيح إطالقاً ،ألنّ «داعش» ّ
وظهر إلى العلن عام  2006باسم دولة العراق ،والذي
سرعان ما استبدل الى تنظيم دولة العراق اإلسالمية،
معلنا ً انتماءه وتأييده لتنظيم «القاعدة».
وقد فعل التنظيم ذلك ،معلنا ً نشوء وتأسيس «دولة
العراق االسالمية» ،تحت بصر وسمع القوات األميركية
المحتلة للعراق والمسيطرة على مقاليد األمور فيها ،في
عهد الرئيس جورج دبليو بوش ،وليس في عهد الرئيس
أوباما الذي جاء الى السلطة ودولة «داعش» المنتمية الى
القاعدة ،قائمة ناشطة ومستقرة ،وتواجدها معتمد ومتفق
عليه من قبل مخططي االستراتيجية األميركية ،وبالتالي
لم يكن بوسع الرئيس أوباما عندئذ ،في دولة مؤسسات
كالواليات المتحدة ،أن يبدّل أو يغيّر شيئا ً من استراتيجية
اعتمدت من مؤسسات الدولة ،ومن سلفه جورج دبليو
بوش الذي لم يعترض على قيام تنظيم دولة العراق ،أو
على تغيير اسمه الى «دولة العراق االسالمية».

أخطاء أوباما

ولكن الرئيس أوباما ارتكب فعالً سلسلة من األخطاء
ال��ج��وه��ري��ة ،بحسن نية أو نتيجة تخطيط ودراس���ة
خاطئين ،في تعامله مع التنظيم الذي نشأ في عهد سلفه
جورج بوش االبن باسم دولة العراق ،لكنه سرعان ما
استبدل اسمه (االستبدال األول) ليصبح دولة العراق
االسالمية (االستبدال الثاني لالسم جرى في عام ،)2013
اذ بات االس��م عندئذ «دول��ة العراق والشام االسالمية»
واختصاره «داع��ش» ،وذلك بعد عامين على بدء األزمة
السورية عام  2011وقيام «داعش» بإرسال عناصره
للقتال في سورية الى جانب «جبهة النصرة» ،الشقيقة
لتنظيم «داعش» نتيجة انتماء كليهما لتنظيم القاعدة.
دب فجأة بين الطرفين بعد عامين من
لكن الخالف ّ
مشاركة كليهما في القتال ض ّد الجيش السوري جنبا ً الى
جنب .وك��ان الخالف حول قيادة العمليات العسكرية.
فأبو محمد الجوالني ،أمير جبهة النصرة ،السوري المولد،
كان يتش ّبث بحق القيادة لنفسه ،في الوقت الذي أرادها
أبو بكر البغدادي ،أمير تنظيم دولة العراق االسالمية،
أيضا ً لنفسه .وعندما اشت ّد الخالف بين الطرفين وطلب
أبو محمد الجوالني من البغدادي ،أن يعيد قواته الى
العراق لوجود حاجة الى رجاله هناك أكثر من الحاجة
اليهم في سورية ،رفض البغدادي ذلك معلنا ً فك ارتباطه
بجبهة ال��ن��ص��رة ،وجعل اس��م تنظيمه «دول���ة العراق
والشام االسالمية ـ داعش» ،تأكيدا ً لوجود دور له أيضا ً
في العمليات القتالية الجارية في سورية ،األمر الذي لم
يرق ألبو محمد الجوالني الذي رفع األمر الى القيادة العليا
في تنظيم القاعدة التي ينتمي اليها الطرفان .وهنا تبني
الدكتور أيمن الظواهري ،أمير القاعدة ،وجهة نظر أبو
محمد الجوالني ،فأفتى بوجوب اقتصار عمليات «داعش»

على ال��ع��راق ،واختصاص جبهة النصرة بالعمليات
العسكرية في سورية ،األمر الذي لم يرق أيضا ً للبغدادي،
فأعلن فك ارتباطه حتى بتنظيم القاعدة األ ّم ،متشبّثا ً
بمواصلة «داعش» ،الذي بات اسمه «دولة العراق والشام
االسالمية» القتال في سورية أيضا ً الى جانب قتالها في
العراق.
هذا كله تاريخ قديم ومعروف وسبق التع ّرض له مرارا ً
من قبل ،ولكن بات من الضروري الرجوع اليه اآلن ،لتذكير
ترامب أين أخطأ وأين أصاب .فالمسؤولية عما حدث حتى
تلك اللحظة ،كانت تقع على عاتق جورج بوش االبن الذي
نشأ «داع��ش» في عهده وتحت بصره .لكن مسؤولية
الرئيس أوب��ام��ا تبدأ بعد ذل��ك التغيير الجوهري في
توجهات التنظيم اإلرهابي .فمنذ تلك اللحظة ،بات أوباما
مسؤوال ً عما تال ذلك من أحداث أدّت الى استقواء «داعش»
بسرعة كبيرة وخارقة أثارت دهشة العديد من المراقبين،
دون أن يحدّد أحد من هو المسؤول عن ذلك التطور الكبير
والمفاجئ في حجم «داعش» ،الذي كان الى حين ،أضعف
الفرق المسلحة في سورية ،وباتت فجأة أقواها وأشدّها
بأسا ً وقوة ،بل أكبرها حجما ً وقدرة على مقاتلة الجميع:
ال مقاتلة القوات السورية الرسمية فحسب ،بل مقاتلة
الجيش ال��ح��ر ،وف��رق أخ��رى م��ن المسلحين ،وأحيانا ً
مقاتلة جبهة النصرة ذاتها أيضاً .فهنا يبرز التساؤل
حول دور الرئيس أوباما في ذاك التطور الغريب والسريع
والمفاجئ ،والذي جرى في عهده وأثناء رئاسته ،وتحت
أعين ومراقبة أجهزة مخابراته.
لم يتوقف األم��ر ل��دى ظاهرة النمو السريع لقدرات
«داع����ش» ،ل��درج��ة ب��ات��ت تتف ّوق ق��وة وع���ددا ً على ك ًل
التنظيمات المعارضة األخرى ،اذ أنّ ما كان يثير الدهشة
والتساؤل أيضا في هذا الصدد ،مصدر التمويل والتسليح
الذي هل عليها فجأة رغم انقطاع مواردها من تنظيم القاعدة
األ ّم اثر ّ
فك ارتباطها بها .فهل كان مصدره دول الخليج
وخصوصا ً السعودية وقطر ،مع سكوت أميركي عنه نظرا ً
لضرورته تحقيقا ً لمصلحة استراتيجية معينة ،أم كان
مصدره الواليات المتحدة ذاتها ،برئاسة أوباما اآلن ،التي
وجدت في التنظيم الجديد وسيلة لتحجيم تنظيم القاعدة
األ ّم ،الذي عجز الرئيس جورج بوش االبن عن تحجيمه
أو استئصاله ،رغم حرب دامت ثماني سنوات في عهده
ض ّد تنظيم القاعدة وحلفائه في طالبان؟ ذلك أنّ الرئيس
أوباما كما يرجح البعض ،قد وجد في داعش ،التي انهالت
عليه عمليات المبايعة من تنظيمات باتت تفك ارتباطها

بالقاعدة وتعلن انتماءها لـ«الدولة االسالمية» ...وجد في
ذلك وسيلة مثلى لتفكيك تنظيم القاعدة والح ّد من جبروته
وقوته المد ّمرة؟
فهذا السكوت من الرئيس أوباما عن مصدر التمويل
لداعش ،مهما كانت أهدافه ومب ّرراته ،كان خطأ كبيرا ً
كشفته سرعة توجه «داع���ش» ال��ذي أص��اب��ه ن��وع من
الغطرسة والزه ّو بقوته المتميّزة ،نحو ارتكاب أعمال
وحشية ك��ان من بينها قطع ال��رؤوس (بعضها رؤوس
أميركية) ،وقتل األسرى ،اضافة الى أعمال وحشية أخرى
عديدة لم يعد بوسع أح��د بعدها السكوت عن الدولة
اإلسالمية وأعمالها البشعة ،فكان ال ب ّد إذن من إعالن
الحرب عليها .وقام الرئيس أوباما فعالً بإعالن الحرب
على «داعش» في  27أيار  ،2014وذلك خالل خطاب ألقاه
في الكلية الحربية في نيويورك .لكن الرئيس أوباما اعلن
الحرب على داعش ،وتوقف عند إعالنها فحسب ،اذ لم يقدّم
فعالً على عمل عسكري ما يكشف عن دخول الحرب مرحلة
التنفيذ .وكان ذلك خطأ آخر ارتكبه الرئيس أوباما.
لكن األمر لم يتوقف عند ذلك فحسب ،أيّ عند االمتناع
عن الممارسة الفعلية لخطوات عسكرية في تلك الحرب،
اذ سرعان ما ارتكبت ادارة أوباما خطأ آخر أكثر جدية
وجوهرية .وذلك عندما أتاحت لـ«داعش» ،في الفترة بين
 9و  12حزيران  ،2014ايّ بعد قرابة  15يوما ً من اعالن
تلك الحرب على ذلك التنظيم ،من احتالل ثالث محافظات
رئيسية في شمال العراق ،شكلت إضافة الى محافظة
األنبار ،ما يقارب  40بالمائة من كامل األراضي العراقية.
فالدولة األميركية التي هي اآلن في حالة حرب معلنة ض ّد
داعش ،قد تركته يسيطر على هذه المساحة الجغرافية
الواسعة من األراض���ي دون أن تفعل شيئا ً إليقافه أو
ردعه.
وأي��ض �ا ً ل��م يتوقف األم��ر عند ه��ذا ال��ح �دّ ،فالواليات
تجسسها ،كانت ال
المتحدة بأقمارها الصناعية وأدوات
ّ
ب ّد قد الحظت على مدى أيام ،قيام «داعش» بتجميع قواته
تمهيدا ً لهجوم كبير ،بل وال ب ّد قد الحظت أيضا ً تحرك
تلك القوات في اتجاه المحافظات العراقية الثالث ،ومع
ذلك اتخذت موقف عدم التدخل لمقاومتها وقصفها جوا ً
والحيلولة دون نجاح مهمتها .بل وذهبت الى أبعد من
ذلك ،بعدم تحذير الحكومة العراقية حول ما يجري على
األرض العراقية ،أو على وشك أن يجري عليها بين يوم
وآخ��ر .وكانت النتيجة ،ليست مجرد سيطرة «داع��ش»
على مساحات واسعة من األراضي العراقية ،بل االستيالء

أيضا على ك ّم كبير من المدفعية والدبابات والصواريخ
التي كانت الفرق العسكرية العراقية المتواجدة في شمال
العراق تملكها (وقيمتها مليارات ال���دوالرات) ،اضافة
الى وقوع أولئك الجنود أسرى في أيدي داعش وعددهم
ب��اآلالف ،واض��ط��رار الكثيرين منهم ،حماية ألرواحهم،
لالنضواء تحت لوائه ،مما زاد في قوته ق��وة من حيث
السالح والعتاد بل والعدد أيضا.
ولم يتوقف األمر عند ذلك الفشل المريع الذي قد تب ّرره
تجسسها
اإلدارة األميركية بكونها قد الحظت بمصادر
ّ
العديدة ،تجمع وتحرك قوات «داع��ش» ،ولكنها لم تكن
واثقة بعد من نواياها الفعلية ،مما جعلها تتردّد في
التحرك الحباط تحرك التنظيم ...اذ تبعه فشل آخر،
بامتناع سالح الجو األميركي الذي بات اآلن يقود تحالفا ً
ض ّد «داع��ش» ،عن الشروع في قصف المواقع الجديدة
ل��ـ«داع��ش» في شمال ال��ع��راق ،كي ال تم ّكنها من تركيز
مواقعها وبناء دفاعاتها االستراتيجية هناك .فلم تقم
الواليات المتحدة بعمل عسكري واح��د ض ّد «داع��ش»،
وبالتالي ظلت في موقف المتف ّرج لعدة أيام( ،رغم وجود
حالة حرب معلنة رسمياً) ،فلم تتحرك جديا ً اال عندما
بدأ ذلك التنظيم بالتوجه إلى محاصرة إقليم كردستان،
بدءا ً بمحاصرة أربيل عاصمة اإلقليم .ففي تلك اللحظة
فحسب ،تحرك سالح الج ّو األميركي ،وبدأ أولى خطواته
ف��ي تلك ال��ح��رب المعلنة ض�� ّد «داع����ش» ،م��ع شروعه
بقصف القوات الداعشية وإجبارها على التراجع عن
المناطق الكردية التي يبدو بأنها تشكل خطا ً أحمر في
االستراتيجية األميركية .وبالتالي لم يكن تحركها تنفيذا ً
للحرب المعلنة ض ّد «داعش» ،بل كان على أرض الواقع،
مجرد عمل عسكري استهدف حماية األكراد ال أكثر .وعزز
ذلك االحتمال ،تدخلها الكثيف الحقا ً لحماية األكراد أيضا ً
المحاصرين في عين العرب (كوباني) ،وبعدها في جبل
سنجار حيث األزيديين واألكراد.
وأك��د تل ّكؤ وع��دم جدية الرئيس أوب��ام��ا ف��ي مقاتلة
«داعش» ،إعالنه الرسمي أمام الكونغرس ،بعدم توجهه
الستخدام قوات برية في تلك الحرب ،واالكتفاء بعمليات
جوية تستهدف تحجيم «داع��ش» (كما قال صراحة)،
معززا ً ذلك ببداية حرب فعلية ظاهرية ضدّه ،لكنها حرب
بدت للعيان كحرب رحيمة ،حرب ض ّد صديق ال عدو،
استنادا ً للك ّم الضعيف من اإلغ��ارات الجوية األميركية
على مواقع التنظيم ،والتي نادرا ً ما تجاوز عددها العشر
إغارات يومياً ،إال في حاالت تع ّرض األكراد للخطر .فعندئذ

فقط ،كانت تشت ّد اإلغ��ارات وتستعر ،تذكيرا ً بالخطوط
الحمراء ال��م��أذون ل��ـ«داع��ش» (كما قد يبدو للمراقب)
بالتحرك خاللها وفي مدارها ،مع عدم تجاوزها.
وبالتالي لم تدخل الحرب األميركية ض� ّد «داع��ش»
مرحلة جدية ،إال بعد الشهر التاسع من عام  ،2015عندما
تدخلت القوات الروسية بشكل مباشر ،في العمليات
العسكرية الجارية على األراض��ي السورية .ففي هذه
الحالة فقط ،ونتيجة ما ب��ات ظاهرا ً من ب��روز تنافس
عسكري بين القوتين الروسية واألميركية ،اضطرت
القوات األميركية عندئذ ،ألن تنشط في عملية تنافسية مع
القوات الروسية ،مستهدفة مكافحة اإلرهاب سواء تمثل
بـ«داعش» ،أو بجبهة النصرة التي توسعت في مرحلة
ما بقدرة ق��ادر ،وسيطرت على محافظة إدلب السورية.
فهذه الحرب الرحيمة التي ظ ّل التحالف األميركي يقودها
على مدى ستة عشر شهرا ً سابقة على التدخل الروسي
المنافس ،ه��ي التي يتوجب على المرشح ت��رام��ب أن
يتع ّرض لها ،إضافة الى تساؤالت من جانبه عن السبب
الذي حال دون التدخل األميركي (رغم ك ّل المعلومات التي
تجسسها) ،للحيلولة دون نجاح «داعش»
وفرتها وسائل
ّ
في السيطرة على محافظات الشمال العراقي الثالث
في عام  ،2014رغم محاولتها الحقا ً لتصحيح الموقف
بالمساهمة المحدودة في تحرير محافظات صالح الدين
وأجزاء من محافظة األنبار كما فعلت في معركتي الرمادي
والفلوجة الحقاً.

تخ ّبط ترامب في اتهاماته

ما يحبط مهمة ترامب في اتهاماته ،هو جهله بحقيقة
ما جرى فعالً على أرض الواقع وخصوصا ً على األراضي
العراقية .ألنّ من سمح بتأسيس «داع��ش» ،كان جورج
بوش االبن ،تعاونه غونداليزا رايس وزيرة خارجيته ،ولم
يكن للرئيس أوباما وهيالري كلينتون أيّ دور في ذلك.
ول��س��ت ف��ي م��ع��رض ال��دف��اع ع��ن المرشحة هيالري
كلينتون ،غير أنّ الحقيقة التاريخية تقتضي أن نذ ّكر
ب��أنّ األخطاء التي ارتكبها الرئيس أوباما وإدارت��ه في
التعامل مع تح ّول تنظيم «دولة العراق االسالمية» الى
تنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق والشام ـ داعش»
وممارستها الصمت إزاء النمو المفاجئ والغريب لذاك
التنظيم ،ومن ثم توسعه في الشمال العراقي ...قد حدث
كله في مرحلة تواجد فيها جون كيري في موقع وزارة
الخارجية ،ولم يكن لهيالري كلنتون دور فيها ،إذ كانت
قد تخلت عن موقعها كوزيرة للخارجية ،منذ نهايات
عام  ،2011وهي المرحلة التي ب��دأت تظهر فيها الحقا ً
عالمات النعمة والقوة والتسليح الكثيف على «دول��ة
العراق االسالمية» ،وخصوصا ً اثر تح ّولها إلى «دولة
العراق والشام االسالمية ـ داعش» ،الذي لم يتبلور إال في
عام  2013عندما كانت المرشحة هيالري كلينتون خارج
موقع المسؤولية .وهذا كله يقتضي من المرشح دونالد
ترامب ،أن يراجع أقواله واتهاماته ،ويدقق في معلوماته
أكثر وأكثر ،خوفا ً من أن تنعكس اتهاماته الطائشة ،والتي
تنقصها المعلومات الدقيقة ،وباال ً على مهمته في مقارعة
منافسته هيالري كلينتون على موقع الرئاسة.
وبعد ذلك ،ليتقارع المرشحان كما يشاءان في ما بينهما،
وليتبادال االتهامات كما يشاءان ،شريطة أن يظ ّل ذلك في
حدود الوقائع والحقائق التاريخية كما جرت فعالً ،وليس
كما يتم ّنى ترامب أو هيالري أن تكون قد جرت متالئمة مع
مصالح معركتهما االنتخابية.

* مستشار في المركز األوروبي العربي
لمكافحة االرهاب ـ برلين.
عضو في مركز الحوار العربي األميركي ـ واشنطن.

