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�آراء  /درا�سات

عودة العالقات الرو�سية – التركية
�إلى �سابق عهدها
} حميدي العبدالله
على هامش قمة الطاقة الدولية التي عقدت في تركيا جرى إعادة
بعث ع��دد من اتفاقات التعاون في مجال الطاقة ،وف��ي المجالين
العسكري واألمني بين روسيا وتركيا كانت قد ج ّمدت على إثر قيام
تركيا بإسقاط إحدى الطائرات الروسية في مطلع عام .2016
ال شك أنّ ثمة أسئلة حول الدوافع التي قادت روسيا إلى إعادة
تطبيع العالقات مع تركيا في هذا التوقيت بالذات على الرغم من
أي خطوات تفضي إلى تغيير سياساتها في
عدم إقدام تركيا على ّ
سورية ،حيث ال ت��زال المواقف العدائية ق��والً وفعالً على ما كانت
عليه قبل تطبيع العالقات التركية – الروسية.
روسيا دولة عظمى تطمح إلى إرساء نموذج في العالقات الدولية
يختلف عن األنموذج الذي تعتمده الواليات المتحدة ،والقائم على
نظرية من ال يكون معي بالمطلق فهو عدو لي .روسيا تؤمن بوجود
مصالح مشتركة بين ال���دول ،وف��ي ال��وق��ت ذات��ه وج��ود خالفات
في قضايا أخ��رى حيث ال تكون ال المصالح وال الرؤية متطابقة،
وموسكو على قناعة بأن ليس من المستحيل إقامة عالقات تعاون
في القضايا التي تعكس مصالح مشتركة ،وإدارة الخالف والقضايا
أي دول��ة رؤيتها الخاصة على الدولة
األخ��رى من دون أن تفرض ّ
األخرى.
ه��ذه مبادئ تؤمن بها روسيا وتوجه سياستها الخارجية مع
ال��والي��ات المتحدة وم��ع ال��دول الغربية األخ��رى ،ولكن ليست هذه
تفسر توقيع االتفاقات الجديدة أثناء وجود
المبادئ وحدها التي ّ
الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين ف��ي تركيا ،ب��ل إنّ ثمة عوامل
إضافية لها تأثير ف��ي تفسير ه��ذه االن��دف��اع��ة وال�ت�ج��اوز السريع
للخالفات بشأن سورية أو الخالفات التي نجمت عن إسقاط الطائرة
الروسية.
تفسر توقيت تطبيع العالقات بين البلدين.
إضافية
عوامل
ثالثة
ّ
العامل األول حاجة روسيا االقتصادية إلى تعزيز عالقاتها مع دول
عديدة في مواجهة الضغوط والعقوبات االقتصادية التي فرضها
الغرب على روسيا على خلفية األزم��ة األوكرانية .العامل الثاني،
رغبة روسيا في خلق بديل جيو سياسي واقتصادي أم��ام تركيا
عن عالقاتها مع الغرب ،األمر الذي قد يساعد على إضعاف تبعية
تركيا للغرب ،ال سيما في ضوء التوتر الحالي بين أنقرة وواشنطن
والعواصم الغربية األخرى .العامل الثالث ،قناعة موسكو بأنّ إقامة
عالقات اقتصادية ونشوء مصالح مشتركة تركية – روسية من
شأنه أن يترك أث��را ً إيجابيا ً لجهة إقامة ح��وار بنّاء ح��ول القضايا
اإلقليمية ومن بين هذه القضايا القضية السورية.

م�صباح �أبو �صبيح...
�أحييت �أرواحنا فليرحل النائمون
} د .محمد بكر
أسد القدس ومعشوقها األول ،هكذا كان ابن مدينة سلوان ،المقدسي حتى
النخاع ،الشهيد مصباح أبو صبيح ،د ّوت عميقا ً في نفوسنا ك ّل معاني اإلقدام
وأججت فينا بطوالتك ك ّل مفردات االنتماء للتراب ،غ ّنى على أزيز رصاصك
ّ
ٌ
هطال بالتحدي كان السحاب.
الوطن،
ما ضجت به أه� ّم الصحف اإلسرائيلية لتتحدّث عن جرأتك وعنفوانك،
ولتح ّمل السلطات الصهيونية كامل الفشل عن تعقبك وإيقاف حميتك ،قد
ودب في أرواحنا
أثر فينا كثيرا ً وأعاد إلى الواجهة خيار المقاومة المسلحة،
ّ
المتر ّنحة على وقع ترنح قياداتنا شرارة الحياة ،وإيمانا ً يقينا ً بخيار الدفاع
الناجح عن األرض.
لقد دللت عملية القدس المحتلة البطولية على السلوكيات واالستراتيجيات
التي يصوغها شعبنا الفلسطيني بمعزل عن ت ّرهات السياسة التي يزرع بذورها
ويحصد ثمارها المتعفنة ثلة من القيادات التي باتت مهترئة في أدائها ،وطريقة
ّ
يتبق في عروقها ذرة
تعاطيها مع قضيتنا العادلة ،هذه القيادات الميتة التي لم
دماء ،ضربت بمعاناة هذا الشعب عرض الحائط وباتت تصوغ على المأل جملة
من السياسات الرديئة ،أولها ما تبديه السلطة من مسارات مش ّوهة تسيء
لسنوات من النضال ،ففتح التي لطالما ردّدت وتغ ّنت بشعاراتها الثورية بأنها
صاحبة الطلقة األولى ،وشعلة الكفاح المسلح خمد في بندقياتها البارود ،وج ّل
حصادها تعزية بالمجرمين ،ووضع الخطط للتصدّي لخصوم أدهى وأش ّد وال ًء
لالحتالل ،وليس آخرها حماس التي بدأت تصحو متأخرة وبعد سنوات من
االنحراف عن البوصلة ،والتعويل على حزبية هنا ،ووصول لجماعتها هناك،
وقد باتت ترى اليوم أولوية الحرص على العالقة مع إيران ،وأنّ العالقة مع
السعودية فاترة ،وقد جابت قياداتها السياسية الخليج العربي طوال ً وعرضا ً
ولم تعد إال بخفي حنين.
وصية الشهيد مصباح أمانة في أعناقنا جميعا ً بأن ال نترك أقصانا وحيداً،
وأن ننأى بخالفاتنا جانباً ،وأن نغادر سلوكياتنا الميتة ،هذه الوصية التي لن
يتصدّر لحفظها إال المدافعين الناجحين عن قضيتنا ،وهم ال شك كثر ،ووطننا
يطفح بالكفاءات الوطنية ،وما على الميتين إال الرحيل ،وإفساح الطريق.
مصباح في عيون شعبه ووصيته في قلوب الجماهير ،وفي حضرته ال
يسعننا إال أن نردّد:
في صباحاتنا الباهتة
أشرق زنادك...
ُم ّر ما تبقى من عروبتنا
الفح هواننا باالنتماء
علمنا كيف يزهر فداؤك..
مات السجان بغيظه
أسدا ً طليقا ً إلى العلياء
طاب المستقر
والجنان دا ُرك..
يا مصباح
أسرجت فينا
نورا ً سرمديا ً
يشعّ في الظلماء
بك ّل حروف العشق
ملعون ٌة أسماؤهم
ساطعة أسماؤك..
*كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا.
Dr.mbkr83@gmail.com

ن�صراهلل الحا�سم
ـ أط ّل السيد حاسما ً
ّ
ـ قال السيد ضاعت فرصة ذهبية للحل السياسي في سورية بسبب التراجع
األميركي عن التفاهم الذي أنجزته واشنطن مع سورية.
ـ القائم اآلن هو استثمار أميركي على حماية النصرة وتدعيمها ورهان على
نقل داعش من الموصل إلى شرق سورية.
ـ خيار المقاومة وسورية والحلفاء ال يزال حالً سياسيا ً يحتكم فيه السوريون
لصناديق االقتراع ويقتلع فيه اإلرهابيون التكفيريون الذين لم يجلبوا إال نماذج
الموت األسود للسوريين.
ـ حتى يقتنع من يجب أن يقتنع بال جدوى الرهان على كسر إرادة سورية
وحلفائها في الميادين سنثبت ونقاتل ونريهم نتيجة الميدان ولمن يقول كلمته
الفصل.
ـ في اليمن ال جدوى من المزيد من الجنون السعودي ،فليتعقل أهل الحكم
هناك ويتوقفوا عن الجريمة والكذب ،ولينظروا إلى حالهم أين هي أموالهم وأين
هي مكانتهم وأين هو دورهم.
ـ في لبنان باقون على خيارنا مع العماد عون ومع عمل الحكومة والمجلس.
ـ لن تنجح محاوالت الفتن بين المقاومة وحلفائها.
ـ التفاهمات بين المكونات ضرورة مع الرئاسة.
ـ إبحثوا عن التعطيل عند غيرنا فنحن جاهزون ليوم اإلنتخاب.

التعليق السياسي
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�إمارة �إ�سالمية لـ«القاعدة» في �سورية ...ك�أنها تحظى بحماية �أميركية!
*

} ميشيل حنا الحاج

في الوقت ال��ذي كانت تسعى فيه الواليات المتحدة
الستئصال تواجد داعش في الرقة والموصل ،كان تنظيم
القاعدة يسعى إلنشاء امارة اسالمية في سورية ،لتمأل
الفراغ الذي قد ينشأ ،فيما اذا نجحت الواليات المتحدة في
تصفية داعش ،كما تعلن الواليات المتحدة وتشيّع.
والواقع أنّ الحديث عن تأسيس إلم��ارة اسالمية في
سورية ،ت��ردّد كثيرا ً م��ؤخ��راً ،وك��أنّ الكتاب والمحللين
المتابعين لسير األح��داث ،قد أكتشفوا للت ّو وج��ود هذا
االحتمال ،مع أنه احتمال ي��دور منذ زمن في خلد أيمن
الظواهري ،أمير القاعدة ،وفي ذهن أبو محمد الجوالني،
أمير جبهة النصرة المنتمية للقاعدة ،ولع ّل وجود هذا
الطرح ،هو السبب الكامن وراء رفض الجوالني المتك ّرر
للتخلي عن انتمائه لتنظيم القاعدة.
فقد بذلت الدولة القطرية ومعها تركيا خالل عام ،2014
مساعي جدية إلقناع الجوالني بفك ارتباطه بتنظيم
القاعدة .ويسترجع الكاتب األردني عريب الرنتاوي في
مقال له في جريدة «الدستور» ،فصوال ً من محاوالت قطر
وتركيا إلقناع الجوالني بفك ارتباطه بتتنظيم القاعدة «ولو
شكليا ً على األق ّل» ،كما يستذكر محاوالت قناة «الجزيرة»
واخواتها ،لتلميع صورة الجوالني عشية انعقاد مؤتمر
جنيف ،كرشوة له ،وعلى أمل ان يصبح له دور ما في ذاك
المؤتمر .لكن الجوالني لم يستجب لك ّل تلك المحاوالت.
وأدلت الواليات المتحدة عندئذ بدلوها منذ أوائل عام
 ،2015محاولة إقناع الجوالني بشتى الوسائل ،للتخلي
عن انتمائه للقاعدة .وكان من بين اإلغ��راءات التي وعد
بها ،مزيدا ً من األسلحة ،وتسهيالت استخبارية قدّمت له
فعالً عن نقاط الضعف في مواقع القوات السورية ،مكنت
الجبهة التي شكلت جيش الفتح بمشاركة أحرار الشام
وكتائب اسالمية أخرى ،من السيطرة على محافظة إدلب
وجسر الشغور .وكانت تلك هي المحافظة السورية األولى
التي تسيطر عليها ،إضافة ال��ى سيطرتها على مواقع
أخرى في سورية .ولكن رغم ك ّل التسهيالت االستخبارية
والمساعدات السرية التي قدّمت لجبهة النصرة ،فانّ
الجبهة لم تتراجع عن موقفها الداعم لتنظيم القاعدة،
والرافضة لفك ارتباطها به.
وفي حوار أجرته قناة «بي بي سي» مع أنس العبدة
إلى صعوبة التمييز بين القوات التابعة لجبهة النصرة
وتلك التابعة للكتائب المتحالفة معها في جيش الفتح،
بسبب اندماج ك ّل األطراف في مواقع متشابكة أو متقاربة.
وهنا اعترف العبدة ،رئيس االئتالف الوطني السوري
المعارض ،بصعوبة الوضع ،متمنيا ً على جبهة النصرة
أن تفك ارتباطها بتنظيم القاعدة ،بل وجه فعالً نداء حارا ً
عبر «بي بي سي» إلى الجوالني ،يناشده فيه فك ارتباطه
بالقاعدة ،ليساعد «الثورة السورية» على تعزيز مواقعها
والمضي في طريقها .لكن جبهة النصرة وأميرها ،لم
ّ
يستجيبا لذاك النداء أيضاً.

للجوالني مخططات أخرى

وكانت الواليات المتحدة منذ فشلها في تصفية تنظيم
القاعدة المتواجدة قيادتها في أفغانستان ،رغم اشتباكها
لعدة سنوات في قتال عنيف معها ومع حلفائها من مقاتلي
طالبان ،بدأت تنتهج وسيلة أخرى لتصفية القاعدة ،وتلك
عن طريق تفكيكها وتشجيع التنظيمات المنتمية لها ،على
فك ارتباطها بتنظيم القاعدة ،ومبايعة داعش التي ّ
غض
األميركيون النظر عن تأسيسها (منذ عام  )2006باسم
دولة العراق ،ومن ثم دولة العراق االسالمية ،ثم باسم دولة
العراق والشام االسالمية (داعش) بعد أن فكت ارتباطها
بجبهة النصرة ،اثر خالف بينهما .ونجحت داعش فعالً
في استدراج العديد من التنظيمات الموالية للقاعدة ،لفك
ارتباطها بالقاعدة ومبايعة «الدولة االسالمية» .واقترب
عدد التنظيمات التي فكت ارتباطها ،بالثالثين تنظيماً.
لكن الجوالني كانت لديه مخططات أخ��رى يباركها
أيمن الظواهري الذي باتت لديه اآلن أيضا ً خطة مضادة
للخطة األميركية الساعية لتقزيم تنظيمه .وبات الجوالني
والظواهري يعمالن اآلن معا ً لكن س��را ً على تعزيزها،
خصوصا ً بعد سيطرة الجبهة على محافظة إدلب ،والتي
حظيا بها نتيجة المؤازرة األميركية التي هدفت لتشجيع
الجوالني على ف� ّ
�ك ارتباطه بالقاعدة ،واذا بها تع ّزز
ارتباطه بها.
وك���ان تخطيط ال��ظ��واه��ري ال��م��ت��واف��ق م��ع مخطط
ال��ج��والن��ي ،ب��دأ ف��ي التبلور قبل ع��دة س��ن��وات ،أي قبل
سيطرة جبهة النصرة على محافظة ادلب .ولكنه شاهد
تكثيفا ً واضحا ً بعد سيطرته عليها .ويقول الكاتب تشارلز
ليستر  Charles Listerفي دراسة له نشرت في مجلة

«فورين بوليسي» في  4أيار  ،2016إنّ «القاعدة قد نقلت
بعد سيطرة النصرة على إدل��ب ،ع��ددا ً من كبار قياداتها
الجهادية والمؤثرة الى سورية» .وكان بعضهم قد نقل
قبل ذلك .ويعدّد الكاتب استنادا ً الى حوارات أجراها مع
بعض المطلعين ،أسماء بعض من ت ّم انتقالهم الى سورية
منذ منتصف  ،2013اثر فك االرتباط بين داعش والنصرة،
ومن ثم بين داعش وتنظيم القاعدة ،وما تبع ذلك من هروب
عدد من المنتمين لجبهة النصرة ،والتحاقهم بالدولة
االسالمية ،مما هدّد مستقبل الجبهة وقدرتها على الصمود
في وجه ذاك التطور.
ويذكر الكاتب من بين تلك األسماء ،عبد المحسن عبد
الله ابراهيم الشريخ الملقب بصنافي النصر (وهو أحد
أقرباء أسامة بن الدن) ،وكذلك محسن الفضلي ،احد
قيادات تنظيم القاعدة البارزين في إي��ران ،وكذلك عدد
من القيادات الجهادية األخرى 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 ،وأبو همام السوري.
وتعزيزا ً لتشديد قبضتها على محافظة إدل��ب ،قامت
جبهة النصرة بسحب بعض قواتها من حلب ومن درعا
في صيف  ،2015مضيفة إياهم الى قواتها المتواجدة
في تلك المحافظة .كما أرسل الظواهري مزيدا ً من قيادات
القاعدة للتمهيد لمشروعه القادم بإعالن امارة اسالمية
في محافظة إدلب ،كان من بينهم الكولونيل سيف العدل
المصري الذي كان قائدا ً للقوات الخاصة ،وكانت المهمة
التي حدّدها له الظواهري ،هي الحيلولة دون قيام جبهة
النصرة بفك ارتباطها بالقاعدة أسوة بالتنظيمات األخرى،
وضمان السير قدما ً بتحقيق مشروع الظواهري بإنشاء
امارة اسالمية في شمال سورية .ورافق سيف العدل ثالث
من قيادات القاعدة البارزين ،اثنان منهم كانا مصريّي
الجنسية ،وهما ابو الخيار المصري وعبد الله احمد عبد
الله المعروف أيضا ً باسم أبو محمد المصري .وهذان
القياديان ،كانت لهما صلة وثيقة في تفجير السفارتين
األميركيتين في ك ّل من كينيا وتنزانيا عام  ،1998علما أنّ
أبو الخيار ،كان أحد مساعدي أيمن الظواهري ،كما كان
متزوجا ً من ابنة أسامة بن الدن .أما ثالث الوافدين برفقة
سيف العدل ،فقد كان فلسطينيا ً أردنيا ً متزوجا ً من ابنة
أبو مصعب الزرقاوي  -قائد تنظيم القاعدة في العراق بين
الفترة من  2003الى  ،2006واسمه خالد العروري ،مما قد
يفيد بأنّ أه ّم قيادات القاعدة ،باتت اآلن في إدلب وليس في
أفغانستان أو باكستان.
اال أن محافظة إدلب ومشروع اإلمارة االسالمية عليها،
لم تعد موضع اهتمام تنظيم القاعدة فحسب ،بل باتت
موضع اهتمام الواليات المتحدة أيضاً ،اذ القى هذا التوجه،
ترحيبا ً سريا ً صامتا ً منها ،عكسته محاوالتها الدائمة
لحماية جبهة النصرة من ضربات روسية شديدة عليها،
عبّر عنها فرض هدنة بعد أخرى باسم الهدن اإلنسانية،
ال��ى أن ج��اء االت��ف��اق الثالث للهدنة ،في أول أي��ام عيد
األضحى المبارك عام  .2016وتض ّمن االتفاق الذي د ّون
في خمس مذكرات تفاهم بين األميركيين والروس( ،لكن
أبقيت معظم بنودها سرية) ،شرطين واضحين معلنين،
وهما أن تمارس روسيا ضغطا ً على الحكومة السورية
لتأذن بدخول شاحنات تحمل المواد الغذائية والطبية
الى المناطق المحاصرة ،وخصوصا ً الى حلب التي أكملت
القوات السورية اآلن إحكام الحصار عليها ،بسيطرتها على
طريق الكاستيللو .أما البند الثاني ،فهو ممارسة أميركا
الضغط على حلفائها في المعارضة السورية الموصوفة
بالمعتدلة ،لتبعد قواتها عن قوات جبهة النصرة المصنفة
إرهابية ،كي تتمكن القوات الروسية والسورية من قصف
جبهة النصرة ،المستثناة من الهدنة ،دون إلحاق األذى
بحلفاء النصرة  .لكن هذا البند لم ينفذ ،ومكث المتحالفون
معها في مواقعهم المالصقة للجبهة بل والمتداخلة معها
أحياناً .وبالتالي لم تنفذ سورية البند الثاني الخاص
بمرور المساعدات ،مما أدّى في النهاية الى انهيار الهدنة،
واشتعال القتال مرة أخرى.
وك���ان ال��م��ب� ّرر المعلن لبقاء المعارضة المسلحة
الموصوفة بالمعتدلة في مواقعها المالصقة والمشاركة
لمواقع جبهة النصرة ،أنّ جبهة النصرة لم تعد تنظيما ً
ارهابياً ،بعد أن فاجأ أبو محمد الجوالني الجميع ،قبل
إعالن تلك الهدنة بأيام قليلة ،بإعالنه فك ارتباطه بتنظيم
القاعدة .وتأكيدا ً لذلك ،جعل اسم تنظيمه «جبهة فتح
الشام» عوضا ً عن «جبهة النصرة».
ولكن ذاك اإلعالن المتأخر جدا ً عن فك ارتباط النصرة
بالقاعدة ،بدا للجميع كاريكاتوريا ً وغير جدي ،فلم تعترف
به روسيا االتحادية ،وكذلك األمم المتحدة ،حيث واصل

بان كي مون ودي ميستورا اإلش��ارة الى التنظيم باسم
جبهة النصرة دون اعتماد االسم الجديد الذي اطلق عليه.
والواليات المتحدة رفضته أيضا ً ظاهرياً ،لكنها باطنيا ً
تقبّلته ،بل ودافعت عن حق المنظمات المؤازرة للنصرة
بالبقاء في مواقعها( ،بذريعة صعوبة وتع ّذر التنفيذ)
 ،رغم التشبّث الروسي بالمطالبة بإنهاء هذا التداخل
وااللتصاق بالمواقع.
وكان أحد األسباب التي استدعت الجوالني للتشبّث
بانتمائه ووالئه لتنظيم القاعدة األ ّم ،هو وعود بتسميته
عمليا ً ولكن س��راً ،بولي عهد أيمن الظواهري ،كما كان
الظواهري ولي العهد الظاهر ألسامة بن الدن ،مما دفع
الجوالني لرفض ك ّل اإلغراءات التي قدّمت له دون جدوى،
مقابل التخلي عن والئ��ه للقاعدة .وت��واج��د اآلن أيضا ً
احتمال بنقل قيادة القاعدة مستقبالً من أفغانستان الى
إدلب نتيجة ظهور بوادر احتمال بأن تضطر حركة طالبان
للتخلي عن حماية القاعدة ،اذا ما نجحت مفاوضات تارة
سرية وأخرى علنية ،بينها وبين الواليات المتحدة حول
تسوية األوضاع السياسية والعسكرية في أفغانستان.
ومما عزز صورية تخلي الجوالني عن انتمائه للقاعدة،
أنّ الجوالني لم يتبع إعالن فك ارتباطه بالقاعدة ،بإعالن
والئ��ه أو مبايعته ألب��ي بكر البغدادي «خليفة الدولة
االسالمية» ،أسوة بما فعلته العديد من التنظيمات األخرى
التي تخلت عن ارتباطها بتنظيم القاعدة األم .وهذا يعزز
احتمال وجود توجه آخر لدى الجوالني يخالف توجه
اآلخرين الذين سبق وفكوا ارتباطهم بالقاعدة .فوالء
«جبهة فتح الشام» ظ ّل للجوالني وليس للبغدادي .وهو
بالتالي ،فك ارتباط مختلف ،وله نكهة أخرى وطبيعة
أخرى ،مما يستدعي التساؤل انْ كان فك ارتباط حقيقيا ً
وجديا ،أم مجرد استبدال اسم باسم آخر ،ال بل وقد يكون
مجرد عملية ممهّدة الستبدال اسم تنظيم القاعدة األ ّم ذاتها
باسم آخر ،تكون جبهة النصرة التي باتت اآلن جبهة فتح
الشام ...هي نواته ،بغية غسل ك ّل الذنوب التي لحقت
باسم القاعدة في الماضي ،وطرحها اآلن أم��ام العالم،
مولودا ً جديدا ً نقيا ً خاليا ً من ك ّل الذنوب.

الفروف كشف
الخداع األميركي باكرا ً

وكشف وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف في لقاء
حصري له مع قناة «بي بي سي» بث في الثالثين من
أيلول /سبتمبر  ،2016أنّ «االتفاق قد ت ّم مع األميركيين
منذ شهر كانون الثاني  ،2015على إبعاد التنظيمات
المعتدلة عن مواقع جبهة النصرة ،لكنها لم تفعل».
وأضاف قائالً« :إنّ قناعة قد تو ّلدت لدى االتحاد الروسي
منذ شهر كانون األول  ،2015بأنّ الواليات المتحدة تسعى
جهدها لحماية جبهة النصرة من التصفية أو التحجيم،
نتيجة القصف السوري والروسي لمواقعها ،وذلك لغاية
في نفسها».
ومن هنا يبدو أنّ وراء األكمة ما وراءها .فما يجري على
األرض ،وكما يرجح االستنتاج المنطقي كنتيجة لعمق
الرؤية والتحليل ،أنّ الجوالني لم يتخ ّل فعالً عن تنظيم
القاعدة ،بل أنّ القاعدة ذاتها هي التي تسعى للتخلي عن
اسمها وتاريخها ،بل وربما عن موقعها في أفغانستان،
لتؤسس تنظيما ً باسم آخر جديداً ،هو تنظيم جبهة فتح
ّ
الشام ،التي سيكون أميرها أبو محمد الجوالني ،الذي
سيصبح أيضا ً ال��وري��ث الوحيد لتنظيم داع��ش إذا ما
تمت تصفيتها كما ير ّوج األميركيون ،مما يفسح المجال
لمقاتليها ،لالنضمام الى جبهة فتح الشام ،والذوبان
في صفوفها ،باعتبارها التنظيم اإلسالمي األقوى وربما
األوحد ،المتواجد اآلن على األرض فعلياً ،باعتبار ما هو
كائن أو ما سيكون ،نتيجة تصفية القيادات في الموصل
والرقة .وهذا يعني أنّ الجوالني لم يتخ ّل قط عن حلمه
بإمارة التنظيم ،بل عزز حلمه باالنتقال السريع والفوري
الى امارة ذاك التنظيم ،باسمه الجديد غير المدرج على
قائمة اإلرهاب ،كما حقق حلم الواليات المتحدة باستئصال
القاعدة من الوجود ،فما بات موجودا ً اآلن هو «فتح الشام»
وليس تنظيم «القاعدة» ،كما يتوقع أن تؤول اليها األمور.
ك ّل ما في األمر ،أنّ هذا السيناريو أو االجتهاد في ذهن
الجوالني ،وربما في ذهن األميركيين أيضاً ،الذين أوجدوا
داع��ش ليحاربوا بها تنظيم القاعدة ،وربما باتوا اآلن
راغبين ،بعد أن تم ّردت داعش عليهم ،في استخدام القاعدة
لمحاربة «الدولة االسالمية» ،على أن يستخدموها (تج ّنبا ً
لإلحراج لما فعلته بهم في الماضي) ،باسم جديد يبتعد
عن االسم القديم وهو تنظيم القاعدة .ويبدو بأنه يتجه
اآلن ألن يكون اسم جبهة فتح الشام...
وم��ن هنا ت��زول الدهشة وينقضي االس��ت��غ��راب إزاء
احتجاجات متسارعة من األميركيين ،على قيام السوريين

والروس بقصف شرق حلب قصفا ً متواصالً ومكثفا ً بغية
طرد تنظيم حبهة النصرة (أيّ القاعدة) منها .ففي الوقت
ال��ذي كان يفترض فيه أن تكون الواليات المتحدة هي
التي تبذل الجهد العسكري لطرد القاعدة من حلب وإدلب،
باعتبار أنّ القاعدة ،ممثلة بجبهة النصرة ،هي العدو الذي
تحاربه في أفغانستان ،وبالتالي يفترض بها أن تقاتله
أيضا ً في سورية ...فإنها تعترض على قيام الروس بذلك
نيابة عنها ،عندما كان يتوجب عليها الترحيب به ،فال تلجأ
للسعي إليقاف الحملة الروسية عليهم بذريعة الدواعي
اإلنسانية ،مع علمها بأنّ مطاردة اإلرهاب واإلرهابيين ،هي
ضرورة حتمية رغم ما تؤدّي اليه أحيانا ً من إيذاء مؤسف
لألبرياء ،هم على أرض الواقع دروع بشرية تحتمي بهم
النصرة .وهذا ما قدّره بحق المبعوث األممي ستيفان دي
موستورا ،عندما اقترح مغادرة مقاتلي النصرة لحلب
الشرقية ،مع ضمان خروجهم سالمين بمرافقته لهم
شخصيا ً في مرحلة الخروج.

نقطة الضعف
في السيناريو األميركي

ولكن نقطة الضعف في هذا السيناريو أو االجتهاد
األم��ي��رك��ي ،أن��ه يفترض ال��ن��ج��اح ف��ي تصفية داع��ش
واستئصالها من الموصل والرقة ،وال يأخذ بعين االعتبار
ما قد يدور في خلد قيادات الدولة اإلسالمية .فما قد يدور
في أذهان قيادات تلك الدولة لمجابهة حالة كهذه ،هو في
الرؤية األميركية مجرد احتمال هامشي آخر ،والواليات
المتحدة قد اعتادت على اهمال االحتمال الهامشي ،كما
رأيناها قد فعلت لدى التعامل مع اإلمام الخميني (الذي
ص ّنفها الحقا ً بالشيطان األكبر) ،ومع جهاديّي أفغانستان
(الذين انقلبوا عليها الحقا ً وشكلوا تنظيم القاعدة الذي
هاجم نيويورك) ،ثم مع تقييمها الخاطئ للنتائج المترتبة
على انهيار االتحاد السوفياتي ،فاذا بها تفاجأ باتحاد
سوفياتي آخر اسمه االتحاد الروسي( ،العمود الفقري في
االتحاد السوفياتي) ،ينازعها اآلن على ادّعائها أحادية
القطب .أما ما قد تفكر فيه قيادات داعش كبديل لنشاطها
ولموقع قيادتها اذا ما ت ّم فعالً تصفيتها في ك ّل من الموصل
والرقة ...هذا التفكير والتخطيط مهما كان شططه ،هو في
الحقيقة مجرد احتمال هامشي آخر كما يراه األميركيون.
وهذا بطبيعة الحال تقييم أميركي متس ّرع كعادة الواليات
المتحدة ،وال يأخذ بعين االعتبار أنّ داعش في جوهرها
ونهج فكرها ،تستند الى فكر له تاريخ مغرق في القدم.
فهو ليس مجرد تحرك عابر من السهل التغلب عليه
أو اقتالعه ،سواء من خالل التآمر عليه ،أو التعامل معه
باستخدام القوة العسكرية مهما بلغ عنفوانها .فالفكر
ال يقاتل إال بفكر مقابل ،وهذا آخر ما تفكر فيه الواليات
المتحدة ،أو ترغب في االعتراف بأهميته.
فالمرجح أن��ه اذا م��ا وج��ه��ت ف��ع�لاً ض��رب��ة رئيسية
وحاسمة ،بل وحاذفة لقواعد داعش ولتواجدها العلني،
من المحتمل أن تلجأ للنشاط السري ،محاولة من خالل
دعواتها الناشطة عبر االنترنت ،أيّ الشبكة العنكبوتية
وغيرها من الوسائل المتاحة كالهواتف المتنقلة ،الى
تجنيد جيش جرار من الذئاب المنفردة ،يح ّل مح ّل مقاتليها
الذين قد ينفرط عقدهم ،لكن قد ال ينفرط معه فكر داعش
الذي من المرجح أن تسعى الدولة إلبقائه حيا ً وناشطا ً
في أذهان اآلخرين ،عبر نشاطها اإلعالمي الذي بوسعه أن
ينطلق من أكثر من بقعة واحدة من بقاع األرض ،والذي من
المحتمل أن تلجأ اليه للمحافظة على دعوتها رغم شوائبها
المرضية.
يمتص التشدّد في فكر بن تيمية رغم
فكما أنّ الزمن لم
ّ
مضي ع��دة ق��رون ،خصوصا ً وق��د صاغه بن تيمية في
ّ
كتب عدة أبرزها «مجموع الفتاوي» و «فقه الجهاد» ،ولم
يمتصه الزمن بعد انبعاثه على يد الشيخ محمد بن عبد
ّ
الوهاب رغم انحصاره داخل شبه الجزيرة العربية ،ومن
ثم على يد سيد قطب ال��ذي نشره في مصر ومن ثم في
أفغانستان على يد أسامة بن الدن ،ف��إنّ من يرعى هذا
الفكر ،لن يأذن بانحساره في القرن الحادي والعشرين،
بل سيسعى النتشاره على شكل أوس��ع ،ما لم يجابه
بفكر مقابل ،ديني أو قومي أو علماني ،أو كلها مجتمعة،
ليصبح الفكر الجديد المتناسب مع روح العصر ومفاهيمه
الحضارية واإلنسانية ،هو السالح الفاعل والحقيقي القادر
على مجابهة ذاك الفكر القابع أو المتمثل بأفكار ومعتقدات
قديمة تعود إلى عصور خلت.
*مستشار ف��ي ال��م��رك��ز األوروب������ي ال��ع��رب��ي
لمكافحة االرهاب  -برلين.
عضو ف��ي م��رك��ز ال��ح��وار العربي األم��ي��رك��ي -
واشنطن.

�أميركا �سقطت� ...إنه ع�صر ال�شرق
} محمد شادي توتونجي
بكلمتين على طريقة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله« :أميركا
تس ِّمن عجولها ليصدموا رؤوسهم بالجدار».
فك ّل هذا التهويل والعويل والتصعيد والصراخ األميركي بحجج إنسانية
وجرائم حرب وغيرها من عبارات ممجوجة حتى من مطلقيها ما هي إال لنفخ
السعودي والتركي والعصابات المسلحة ليصلوا بهم إلى الجدار وتفتح
رؤوسهم الحامية.
أميركا الجبانة هذه لم تستطع أن تقوم بهذه المغامرة المجنونة عام 2013
عندما كان الوضع العسكري أصعب في سورية على الجيش العربي السوري
وحلفائه ،فكيف اليوم وقد أتت روسيا بقضها وقضيضها ورمت بك ّل ثقلها
الدبلوماسي والعسكري والتسليحي والتقني وانخرطت الصين عالنية في
الحرب ،باإلضافة إلى إيران .
لم تأتِ روسيا إلى سورية لتخوض مغامرة غير محسوبة بك ّل خياراتها
ونتائجها ،ولم تأتِ فقط لتدعم النظام في سورية وتحارب اإلره��اب الذي
سيدق أسوارها فيما لو نجح األميركي بإرهابييه أنّ يسقط الدولة السورية،
وبالتالي المنطقة كاملة وصوالً لطهران وموسكو ،بل أتت لتحقق إضافة إلى
أمنها القومي ،ضمان قوتها بحيث ال يمكن التالعب معها في حديقتها الخلفية
أوك��ران�ي��ا وال ف��ي أم��ن الجمهوريات المستقلة الحليفة معها عبر الثورات
الملونة لالنقاض عليها من الداخل وإشغالها بذاتها عن الملفات االستراتيجية
في المنطقة وإبعادها عن التحالفات مع ال��دول التي ترفض التبعية لحلف
واشنطن ،وكذلك للحصول على قوتها العالمية من جديد وعودتها قطبا ً
عالميا ً ربما سيكون األقوى في العقود المقبلة ،ال يتم ح ّل النزاعات في العالم
واإلقليم إال بالتعاون معها وباالعتراف بدورها المركزي في أوراسيا والعالم
أجمع.
ربما يقول البعض إنّ هذا مبالغ فيه أو مكتوب بحمية ودوافع تعتمد على
العواطف أو األماني ،ولكن سنطرح سؤاالً بسيطا ً جدا ً ال يحتاج إلى خبراء
عسكريين لإلجابة عليه أال وهو:
لماذا أتت روسيا بالمدمرات البحرية التي أهدافها الرئيسية هي البوراج
الحربية وح��ام�لات الطائرات والتي تعمل بمنظومة سطح سطح أي على
األه ��داف البحرية؟ ه��ل ألنّ المجاميع اإلره��اب�ي��ة لديها ح��ام�لات طائرات
أو ب ��وراج؟ ول �م��اذا أت��ت روس�ي��ا ب��أق��وى منظومات دف��اع ج��وي ومضادات
للصورايخ من طراز  S300/S400وبانتسير المتقدمة واألكثر تطورا ً في
العالم وهي تعلم أنّ سورية تمتلك منظومات  S 200ومنظومة بوك وغيرها؟
هل هي إلسقاط القوى الجوية للمجاميع اإلرهابية؟
ت ��درك أم �ي��رك��ا ت �م��ام �اً ،وم ��ع ك� � ّل م��ا ت �ش��اه��ده ع�ل��ى األرض م��ن صمود
س��وري وروس��ي غير مسبوق وق��وة على الميادين السياسية والعسكرية
والديبلوماسية ،وك ّل هذه الصالبة والتشدّد الروسي الصيني في مجلس
األمن ،أنّ أي ضربة في سورية موضعية أو محدودة أو موسعة دونها حرب

عالمية تستطيع أميركا بأذنابها أن تبدأها ولكن ال تعلم متى تنتهي .وهذا ما
تؤكده ك ّل التصريحات من وزارة الدفاع الروسية وكذلك الخارجية الروسية
حيث حذرت وزارة الدفاع الروسية وبشدة بأنه سوف يتم التعامل مع أي
مصدر للنيران بشكل مباشر ولن يكون هناك الوقت لتحديد من الذي قام
بهذا العمل العدائي.
وما ال يق ّل عنه حدة وخطورة هو تصريح الوزير الفروف :إنّ أي مغامرة
عسكرية في سورية أو استهداف للمطارات والجيش السوري هي « ألعاب
خطيرة» ،وكذلك التصريح ب��أنّ أميركا تعبث بمصالحنا وأمننا القومي،
واأله��م هو الفيتو الخامس في وجه مشروع حلفاء أميركا الفرنسيين في
جلسة مجلس األمن األخيرة التي تتماهى مع المخطط األميركي في فرض
منطقة حظر ج��وي ف��وق سماء حلب على الطيران الروسي وال�س��وري في
محاولة فاشلة لتمرير المخطط وطعن روسيا من جديد في الظهر بعد هدنتي
شباط الماضي وعيد األضحى اللتين استخدمتا إلع��ادة تسليح النصرة
والمجاميع اإلرهابية ولوقف تدحرج هزائم تلك المجاميع في تلك المعارك
وإعطائها الفرصة لخلط األوراق من جديد.
في الحقيقة إنّ أحالم وأوهام أميركا وعجولها في السعودية وتركيا بإقامة
منطقة ع��ازل��ة جوية ف��ي شمالي س��وري��ة وخصوصا ً ف��ي حلب ق��د تحققت
أخيراً ،فمن اليوم وصاعدا ً صارت ممنوعة على طيران التحالف األميركي،
وك ّل طائرة أو هدف جوي يدخل باللون األحمر في منظموات الدفاع الجوي
الروسي السوري المشترك هو هدف مباشر ما لم يتم دخوله بالتنسيق
المباشر مع القوات السورية الروسية المشتركة للدفاع الجوي.
وبالنتيجة وحسب ما ذكرنا أعاله ال يمكن تغيير المعادالت على األرض
السورية اآلن أب��دا ً التي ترجح كفتها بشكل كبير وواض��ح للحلف السوري
الروسي اإليراني الصيني وحزب الله بشكل قاطع وواضح ،وبأننا لن نتوقف
أبدا ً عن المعركة المتدحرجة باالنتصارات والحسم من حلب التي تعادل أكثر
من ثلثي النصر االسترايتجي الحاسم ،والتي بكسبها تكون الدولة السورية
قد استعادت السيطرة على المدن األكبر واأله��م واألك�ث��ر استراتيجة في
سورية ،والتي تسقط فيها ك ّل األوه��ام للحلف األميركي ،حيث أنّ أميركا
تعلم أنّ آخر أوراقها في حلب الشرقية حتى تستطيع التفاوض مع الروسي
والسوري ولتستطيع إنقاذ ما تبقى من عصاباتها لتفاوض بهم وعليهم ،وإال
فليفسر لنا أحدكم ما هو سبب االتصال المطول عبر  90دقيقة من كيري
للوزير الفروف بعد أن علقت أميركا تعاونها مع روسيا في سورية؟
نحن مؤمنون بأننا نربح الحرب اليوم وبشكل حاسم ألننا نعرف لماذا
نحارب ومن نحارب ومتى نحارب ،ومتأكدين من أنّ قياداتنا تدرك تماما ً أنّ
أي توقف أو تراجع اآلن عن الحسم العسكري سيكون بمثابة منح أميركا
نفسا ً وانتصارا ً مجانيا ً لحماية مجاميعها اإلرهابية وحلفائها المهزومين،
وألننا ندرك يقينا ً أنّ ما لم تستطع أميركا وأذنابها الحصول عليه بالحرب لن
يحصلوا عليه في زمن انتصاراتنا ،وبأنّ نتيجة هذه الحرب هي رابح واحد
وهو حلفنا ومنهزمون في الحلف األميركي.

قد يتنطح بعض الجهابذة بالقول :وم��اذا خسرت أميركا التي ال تقاتل
بجنودها وجيشها مباشرة على األرض وأسلحتها مدفوع ثمنها بالبترودوالر
ومجاميعها اإلرهابية ممولة بالبترودوالر والدمار الذي يحصل ليس بأرضها
والدماء التي تسقط ليست أميركية؟
سؤال يبدو ،في ظاهره ،منطقيا ً ويعبث بكثير من العقول والعواطف عند
الكثيرين ويبدو أنه يحمل لب الحقيقة ولكن:
أيها السائلون أميركا خسرت الكثير الكثير في ه��ذه الحرب ،فهي التي
أع��ادت روسيا والصين أقطابا ً عالمية جديدة رغم أنفها ،وهي التي أذعنت
إلي��ران النووية ،وهي التي تلقت الصفعات الدبلوماسية في مجلس األمن
بشكل غير مسبوق في تاريخ األمم المتحدة عبر الفيتو الروسي والروسي
الصيني المشترك ،وهي التي أصحبت مقطعة األذرع بحلفاء «أذن��اب « من
األتراك والسعوديين أضعفتهم الحرب السورية بشكل كبيرجداً ،وهي التي
بمجامعيها اإلرهابية حاولت إسقاط الحدود إلع��ادة تفتيت المنطقة فقلب
السحر عليها وتم فعالً إسقاط الحدود ولكن لصالح حلفنا المقاوم ووقعت
أميركا في الفخ ،واستجلبت الحرس الثوري اإليراني إلى سورية عالنية
وعلى الحدود الجنوبية المحاذية لألراضي المحتلة وكذلك حزب الله إضافة
إلى تمكين روسيا في البحر المتوسط والمياه الدافئة بعد زمن طويل ،واألهم
هو التواجد الصيني الذي يغفله الكثيرون ،بعد أن كانت أميركا تظن أنها قادرة
على إرباك الصين في بحر الصين فأتتها الصين إلى البحر المتوسط ،وكذلك
إع�لان اتفاقية الدفاع المشترك الروسي الصيني وهو من أخطر الكوراث
على أميركا على اإلط�ل�اق ،وك��ذل��ك تنمية وتدعيم منظمة شنغهاي بض ّم
باكستان والهند إليها ،إضافة إلى حلف بريكس الذي يمثل أكثر من نصف
سكان العالم ،وال��ذي يمتلك أكثر من  60في المئة من االقتصاد العالمي،
األمر الذي يعني انتقال السيطرة المالية العالمية من الغرب االستعماري إلى
الشرق التح ُّرري ،واألهم هو ما ستؤول إليه « أوراسيا « بعد فرار أميركا من
أفغانستان و التواصل الجغرافي البري لحلفائنا من الصين إلى المتوسط
وماله من نتائج كبرى على إمدادات الطاقة في العالم الجديد.
فهل تد ّل ك ّل هذه النتائج برأيكم على الخسائر األميركية أم على مكاسبها؟
في النهاية أقول أيها القلقون والمتوترن من التهويل األميركي بضرب
س��وري��ة وحلفائها ف��ي س��وري��ة ،إنّ ه��ذا األم��ر دون��ه ح��رب عالمية ثالثة ،ال
تستطيع أميركا القيام بها أو خوضها لك ّل ما ذكر من أسباب أعاله ،وألنها
تعلم بشكل قاطع أننا نحن سنكون أسيادها ،ونحن من سيحسمها ،وإن
أرادوه��ا حربا ً مفتوحة ضدنا فأهالً وسهالً بالحرب ،فنحن دوم�ا ً أصحاب
الطلقة األخ �ي��رة ف��ي ك � ّل ال�م�ع��ارك ال�ت��ي خضناها ،وسنكون ك��ذل��ك ف��ي ك ّل
المعارك المقبلة ،ونحن اليوم بحلفنا الممتد من بحر الصين إلى المتوسط
سنغير المعادالت والخرائط كلها ،وليذكر لي أحدكم أي حرب ربحتها أميركا
منذ حرب الفيتنام إلى اليوم؟
أيها ال �س��ادة إنّ غ��دا ً لناظره ق��ري��ب ،وزم��ن ال�ه��زائ��م ق��د ول��ى وأت��ى زمن
االنتصارات ،واأليام بيننا والحرب سجال.

