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الحدث
على الغالف

تطورات مفصلية
يحملها اآلتي من األيام
ّ
في الحرب السورية تهدد
بتوسيعها وتسعيرها
بمشاركة أكثر فعالية
للقوى اإلقليمية
والدولية .نقطة تحول
جديدة أمالها ّتطوران،
يمكن وصف كل واحد
منهما بـ» 11أيلول»
جديد :األول روسي،
تمثل في تأكد إسقاط
الطائرة الروسية في
شرم الشيخ بفعل إرهابي
بيد تنظيم «داعش» .أما
الثاني ففرنسي تمظهر
في االعتداءات الدامية
األخيرة في باريس على
يدي التنظيم نفسه .وإذا
كان ّرد فعل موسكو
جاء واضحًا ال لبس فيه،
ّ
عبر عنه الرئيس فالديمير
بوتين بإعالنه ما يفيد
انطالق المشاركة الروسية
الفعلية في الحرب
المفتوحة على اإلرهاب
في سوريا والمنطقة،
بقيت تداعيات الفاجعة
الفرنسية محصورة
بإجراءات أمنية تطال كل
أوروبا ،وتذكر بمثيلتها
في أميركا قبل نحو 15
عامًا ،وتؤشر ،ومعها
تحليالت وتصريحات
رسمية كثيرة ،إلى اتجاه
لتسعير التدخل الغربي
جرى التعبير عنه في ذلك
السباق المحموم بين
واشنطن وحلفائها من
جهة (تلعب أنقرة فيه
دورًا رئيسيًا) ،والجيش
السوري وحلفائه من
جهة أخرى ،للسيطرة
على أكبر مساحة ممكنة
من الشمال السوري قبل...
مفاوضات فيينا

َ
احتدام السباق في الشمال السوري :واشنطن تشحن أدواتــها
ساهمت هجمات
باريس الدامية والتوافق
الدولي حول أولوية
محاربة «داعش» في تسارع
العمليات والمعطيات
القادمة من الشمال
السوري .الجميع يريد ضرب
«الدولة االسالمية» ،وإحالل
حلفائه في «المناطق
المحررة» الجديدة .واشنطن
شحنت «أدواتها» بالتنسيق
مع أنقرة ،لتحاول كسب
إيلي حنا
لم يعد الشمال الـســوري ّ
مجرد مسرح
تـ ـت ــداخ ــل ف ـي ــه ال ـ ـقـ ــوى الـ ـك ــردي ــة تـحــت
الــرعــايــة األمـيــركـيــة مــع ق ــوى معارضة
محسوبة على تركيا أو «داعش» .فمنذ
ت ـســارع الـعـمـلـيــات ال ـســوريــة املــدعــومــة
ب ـغ ـطــاء جـ ــوي روس ـ ــي ف ــي ريـ ــف حلب
الشرقي ّ
لتهدد دير حافر ،بوابة الرقة،
ّ
ت ـع ــق ــدت مـنـطـقــة ال ـع ـم ـل ـيــات ،لـيـضــاف
إليها «الـتــوافــق» الــدولــي الــذي أظهرته
ل ـقــاءات فيينا و«مـجـمــوعــة العشرين»

حول أولوية قتال «داعــش» .وإذا كانت
م ـس ـت ـجــدات امل ـش ـهــد الـ ــدولـ ــي ال ـجــديــد
(الـ ـت ــي ،ول ـل ـم ـفــارقــة ،ه ـ ّـي ــأه ــا «داع ـ ــش»
بنفسه بعد هجمات باريس) قد منحت
واشـ ـنـ ـط ــن وحـ ـلـ ـف ــاء ه ــا دفـ ـع ــا ج ــدي ـدًا
ً
وعــامــا ظاهريًا مباشرًا لتكثيف دعم
«األذرع املسلحة» على األرض السورية،
فــإن نـجــاح الجيش ال ـســوري وحلفائه
ف ــي ق ـلــب امل ـع ــادل ــة امل ـي ــدان ـ ّـي ــة ب ـ ــدءًا من
ً
مطار كويرس وصوال إلى تخوم الباب
(أبـ ــرز مـعــاقــل «داعـ ــش» فــي ري ــف حلب
الـ ّشــرقــي) كـمــا إل ــى أوتــوس ـتــراد حـلــب ـ
ّ
جوهريًا كافيًا لنقل
الرقة ،يبدو سببًا
ت ـعــامــل امل ـح ــور األم ـي ــرك ــي م ــع امل ـســرح
ال ـس ــوري إل ــى مـسـتــوى ج ــدي ــد .عمليًا،
هو سباق بني واشنطن وحلفائها من
جهة (تلعب أنـقــرة فيه دورًا رئيسيًا)،
والـجـيــش ال ـســوري وحـلـفــائــه مــن جهة
ّ
أخ ــرى ،إذ يسعى كــل مــن األط ــراف إلى
قـضــم أك ـبــر «ح ـ ّـص ــة» مــن امل ـنــاطــق قبل
الجلوس إلى طاولة املفاوضات .ويبدو
جـلـ ّـيــا أن امل ـح ــور األم ـيــركــي يـعـمــل في
املــرح ـلــة الــراه ـنــة عـلــى تحقيق أه ــداف
عدة في امليدان ،بدءًا بفرض واقع جديد
ّ
يبدل «داعش» في الشمال بقوى حليفة
تسحب الـغـطــاء عــن مــوسـكــو املـتــذرعــة
ّ
ّ
املتطرف في كل مكان،
بقصف التنظيم
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى إب ـ ـعـ ــاد ال ـخ ـط ــر امل ـح ــدق
بـ«املناطق امل ـحــررة» ،وفــرض تــوازنــات
جـ ــديـ ــدة ت ـع ـيــد األمـ ـ ـ ــور إل ـ ــى نـصــابـهــا
«األم ـيــركــي ـ ـ ال ـتــركــي» بـعــد أن خرجت

خوض الحرب عبر
«األدوات» يظهر عدم
اقتناع «أطلسي» بإرسال
جنوده إلى األرض
عنه بفعل التقدم الــذي يحرزه الجيش
السوري على غير جبهة.
ويـ ـع ـ ّـب ــر الـ ــدعـ ــم ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ــذي مـنـحــه
«التحالف» األميركي لعمليتي تحرير
الهول (شرق الحسكة) وسنجار (غرب
املـ ــوصـ ــل) ،ل ــرب ــط الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة ـ
ّ
ّ
الكردية
العراقية بالتعاون مع القوات
في سوريا والـعــراق ،تحت إشرافه ،عن
هذا التوجه.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار «الـ ـحـ ـص ــص»
األمـيــركـيــة فــي الـشـمــال حتى اآلن ،هي
ت ـل ــك امل ـق ـض ــوم ــة م ــن م ـن ــاط ــق سـيـطــرة
«داعــش» ،مع االخذ بعني االعتبار عدم
إضعاف التنظيم على نقاط تماسه مع
السوريني .وهو ما عكسه تباعًا هجوم
التنظيم على مدينة الحسكة ومحاولته
السيطرة على كامل مدينة ديــر الــزور
ّ
وتقدمه في تدمر،
ومطارها املحاصر،
والحـ ـق ــا ف ــي م ـن ــاط ــق أخـ ـ ــرى ف ــي ري ــف

حـمــص ال ـشــرقــي (ال ـقــري ـتــن ،م ـه ــن.)...
امل ـض ــي ف ــي س ـي ـنــاريــو خ ــوض ال ـحــرب
ّ
ع ـب ــر «األدوات» ُي ـظ ـه ــر أن ال ــوالي ــات
املتحدة ،وبالتالي الحلف األطلسي ،لم
يصلوا إلــى اقتناع يفضي إلــى إرســال
جـنــودهــم لـخــوض حــرب مـبــاشــرة ضد
«داعــش» .واشنطن التي تراهن جنوبًا
في الدرجة األولى على «جيش الـ»CIA
(برنامج وكالة االستخبارات املركزية
األميركية للتدريب والتسليح والتزويد
باملعلومات امليدانية آلالف املقاتلني في
«الجبهة الجنوبية في الجيش السوري
الـ ـح ــر» بـكـلـفــة م ـل ـيــار دوالر س ـنــويــا)،
وج ــدت لـهــا أخ ـي ـرًا حـصــانــن أســوديــن
جــديــديــن فــي الـشـمــال« :جـيــش ســوريــا
الجديد» ،و«قوات سوريا الديمقراطية».
وأمس ،أعلن وزير الخارجية األميركي
ّ
جــون كـيــري أن ب ــاده ب ــدأت عملية مع
تــركـيــا إلغـ ــاق م ــا تـبـقــى م ــن حــدودهــا
مــع ســوريــا .أمــا التفسير الفعلي لهذا
ّ
اإلعـ ــان فيعني أن ك ـيــري ،ال ــذي سبق
له أن وضع الخط املمتد من عني ديوار
(أقصى الغرب السوري) إلى عني العرب
(حوالى  %75من الشريط الحدودي مع
تركيا) ،تحت حماية أصدقائه األكــراد،
أع ـلــن أخ ـي ـرًا ال ـب ــدء ب ــ«ت ـســويــة وض ــع»
آخر  98كيلومترًا متبقية (من جرابلس
إلى أعــزاز) بالتعاون مع أنقرة .الالفت
أن الحديث عن غــارات أميركية وتركية
م ــوع ــودة فــي تـلــك املـنـطـقــة «املـتـبـقـيــة»،
تـ ـ ــزامـ ـ ــن مـ ـ ــع إعـ ـ ـ ـ ــان «قـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا
تصميم :علي فران

ابراهيم األمين
الــديـمـقــراطـ ّـيــة» توسيع حـضــورهــا من
خـ ــال ان ـض ـم ــام س ـتــة ف ـصــائــل عــربـ ّـيــة
جديدة عاملة في حلب وإدلــب (أبرزها
ال ـفــرقــة  ،30لـ ــواء ش ـه ــداء إدلـ ــب ،ال ـلــواء
 99م ـش ــاة ،ولـ ـ ــواء  455م ـه ــام خ ـ ّ
ـاص ــة،
لــواء السالجقة) .الناطق باسم «قــوات
سوريا الديمقراطية» ،طــال سلو ،أكد
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» أن «سـتــة فـصــائــل جــديــدة
انضمت إليها موجودة في ريفي إدلب
وحلب ،التي ّربما ستشهد عمليات لهم
في املحافظتني» ،مشيرًا إلى أن «لدينا
م ـش ــروع ــا ل ــرب ــط مــدي ـن ـتــي ع ــن ال ـعــرب
وعفرين في ريف حلب الشمالي ،وكان
مــن املـفــروض أن تكون ّأول عملية لهم
قبل ريف الحسكة» .ولفت إلى أنهم «لن
يبادروا حاليًا إلى الهجوم على جيش
الفتح وجبهة الـنـصــرة ،لكن سـيـ ّ
ـردون
بعنف على أي هجوم يستهدفهم» ،في
إش ــارة إلــى حـشــود لـ«جبهة النصرة»
ف ــي مـحـيــط مــديـنــة ع ـفــريــن .سـلــو ّ
فسر
تصريحات الــوزيــر جــون كـيــري ،حول
بـ ــدء ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ت ــرك ـي ــا إلغـ ـ ــاق ما
ت ـب ـق ــى مـ ــن حـ ـ ــدودهـ ـ ــا ،بـ ـ ــ«أن ـ ــه يـقـصــد
إغـ ــاق الـ ـح ــدود م ــن ال ـجــانــب ال ـتــركــي،
ومراقبة الحدود من قبل التحالف ،وال
يعني وجــود أي عملية داخــل سوريا،
أو إي ـجــاد منطقة آم ـنــة» .كــذلــك ،تزامن
اإلعالن عن الخطوات األميركية املرتقبة
لــ«ضـبــط ال ـح ــدود والـسـيـطــرة عليها»
مــع تسجيل «جـيــش ســوريــا الـجــديــد»
إعــانــا بـ ــارزًا عــن وجـ ــوده رسـمّـيــا عبر
خطوتني متزامنتني :األولى تمثلت في
رف ــع راي ــة «الـجـيــش الـ ُـحــر» فــي مــدرســة
األمــن وســط مدينة البوكمال ،أول من
أمــس ،قبل أن يزيله عناصر «الــدولــة»،
والثانية عبر اشتباكات متقطعة ضد
عـنــاصــر «داعـ ــش» فــي الـســاحــة الـعـ ّـامــة
ّ
الطوبية وســط البوكمال أمــس،
وحــي
أنهاها «داعش» قبل «اختفاء» املنفذين.
ُ ّ
بجماعة «الكفن
وهــذه الـحــوادث تــذكــر ّ
األبيض» (التي سبق أن نفذت عمليات
اغتيال عــدة لعناصر مــن «داع ــش» في
أرياف دير الزور) التي يبدو أن الحلف
األم ـي ــرك ــي ن ـجــح ف ــي اسـتـمــالـتـهــا بعد
أك ـثــر م ــن ع ــام عـلــى ظ ـهــورهــا ف ــي ريــف
دير الــزور ،وباتت منضوية تحت راية
«الـجـيــش ال ـجــديــد» .وال ي ـبــدو تكثيف
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» غـ ـ ــاراتـ ـ ــه عـ ـل ــى ال ـش ـع ـفــة
والبوكمال املتزامن مع هــذه العمليات
ً
منفصال عــن الـخــروقــات الـتــي أحدثها
«جـ ـي ــش سـ ــوريـ ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد» .وه ـ ــو مــا
ّ
يـعـنــي أن واشـنـطــن تـخــطــط لالعتماد
ع ـل ـيــه إلكـ ـم ــال عـمـلـيــة إغ ـ ــاق ال ـح ــدود
السورية العراقية املقابلة لدير الــزور،
وه ــو م ــا يـتـكــامــل م ــع عـمـلـيــات «ق ــوات
ّ
الديمقراطية» في ريفي الحسكة
سوريا

الشرقي والجنوبي .كذلك ،فإن الغارات
الـ ـ ـ ــ 12ل ــ«ال ـت ـح ــال ــف» ال ـت ــي اسـتـهــدفــت
حقلي العمر والجفرة ليست منفصلة
عــن عملية «ال ـكــومــانــدس» الـتــي قامت
بها ســت طــائــرات تابعة لـ«التحالف»،
أمــس ،واستهدفت حقل التنك النفطي
شرق دير الزور .العملية جرت عبر أربع
ط ــائ ــرات حــربـ ّـيــة ومــروح ـي ـتــن هبطتا
داخـ ــل ال ـح ـقــل ،أعـقـبـهــا اش ـت ـبــاكــات مع
ع ـنــاصــر «داعـ ـ ــش» مل ــدة ن ـصــف ســاعــة،
لينتج منها تعطيل كافة معدات الحقل،
حسب مصادر متابعة ،األمر الذي يمكن
إدراج ـ ـ ــه ف ــي خ ــان ــة «ت ـج ـف ـيــف م ـصــادر
داعش املالية».

«المنطقة اآلمنة»

وسـ ـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــارع ،ال بـ ـ ـ ـ ّـد مــن
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات عـ ـب ــر ن ــاف ــذة
الــاعــب الـتــركــي ال ــذي يـبــدو حـتــى اآلن
الــرابــح األك ـبــر .الفيتو التركي على أي
ّ
تمدد لــ«وحــدات حماية الشعب» شرق
عني العرب (كوباني) ،قابلته «مرونة»
أميركية ،أفضت إلــى خلق قالب عربي
ـ تركماني يكون األكراد جزءًا منه تحت
اســم «ق ــوات ســوريــا الديمقراطية»ّ ،
ثم
أع ـ ـ ــادت واش ـن ـط ــن إحـ ـي ــاء مـجـمــوعــات
إخــوان ـيــة وعـشــائــريــة كــانــت عــامـلــة في
دي ــر الـ ــزور تـحــت اس ــم «ج ـيــش ســوريــا
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،م ـ ــا ي ـع ـن ــي أن واشـ ـنـ ـط ــن،
وان ـس ـج ــام ــا م ــع مـ ــؤشـ ــرات ال ـبــوص ـلــة
الـتــركـ ّـيــة ،بــاتــت تتعامل «بــاملـفــرق» مع
الوجود املعارض السوري في الشمال
ع ـبــر أذرع م ـت ـع ـ ّـددة ،ال س ـطــوة كــرديــة
ُ
عليهاّ ،وتبقي ألنقرة ساحة عملياتها
وت ـت ـج ــنــب مـشـكـلـتـهــا «ال ـق ــوم ـي ــة» مع
الشريط الكردي الحدودي.
وت ـع ـت ـب ــر أن ـ ـقـ ــرة س ـ ّـب ــاق ــة إلـ ـ ــى ال ـع ـمــل
وفـ ـ ــق أس ـ ـلـ ــوب «املـ ـ ـف ـ ـ ّـرق» فـ ــي امل ـش ـهــد
ال ـ ـس ـ ــوري ،ف ـه ــي الـ ـت ــي ح ــاف ـظ ــت عـلــى
ام ـت ــداد ال ـس ـنــوات الـســابـقــة عـلــى مـبــدأ
«تــوزيــع البيض على كــل السلل» ،بــدءًا
م ــن امل ـج ـم ــوع ــات ال ـت ــرك ـم ــان ـ ّـي ــة ،مـ ــرورًا
ب ـم ـك ـ ّـون ــات «ال ـج ـب ـهــة ال ـش ــام ـ ّـي ــة» ،إلــى
«جـيــش الـفـتــح» ،و«داع ـ ــش» ،و«الـحــزب
ً
اإلســامــي التركستاني» ،وص ــوال إلى
«ج ـيـ ّـش س ــوري ــا ال ـج ــدي ــد» .ول ـيــس من
املتوقع إزاء سير األحــداث كما تشتهي
ّ
أن ـقــرة أن تتخلى األخ ـي ــرة عــن حلمها
األبـ ــرز «املـنـطـقــة اآلم ـن ــة» .وعـلــى الــرغــم
من صعوبة اإلقدام على خطوة مماثلة
فــي ظــل ح ــرص مــوسـكــو امل ـتــزايــد على
ّ
السورية،
تكثيف حضورها في األجواء
َ
غير أن املراحل املقبلة قد تشهد عودة
األتــراك إلى عزف األسطوانة ذاتها ،مع
ّ
الجغرافية
تعديالت قــد تـطــاول البقع
املقترحة لتلك املنطقة.

سوريا ما بعد «باريس» :فلينشر أوباما جنوده ولتوقف فرنسا اإلذعان آلل سعود
إعداد صباح أيوب
ه ــو االنـ ـقـ ـس ــام ف ــي اآلراء ذات ـ ــه ال ــذي
ّ
يلي كل ّ
تطور أمني ـ سياسي يتعلق
ب ــأح ــد مـ ـك ـ ّـون ــات ال ـ ـحـ ــرب الـ ـس ــوري ــة.
اعتداءات باريس ُ
«ولدت في سوريا»،
ّ
أجمع املحللون ،وعليه فإن رد الفعل
ي ـج ــب أن ي ـت ــرج ــم هـ ـن ــاك ف ــي «مـعـقــل
داعــش» .عيون ّاملحللني واقتراحاتهم
اتـجـهــت ال ــى ال ــرق ــة ،عــاصـمــة «الــدولــة
ّ
اإلس ــامـ ـي ــة» ب ـح ـســب م ـح ـتــل ـي ـهــا مــن
ّ
ّ
امل ـت ـطـ ّـرفــن ،ال ـتــي حــلــت م ـحــل «مــركــز
ال ـق ـيــادة» فــي أفـغــانـسـتــان وباكستان
في املقاالت« .دا ّعــش» عنوان اإلرهاب
(الـجــديــد) والــرقــة عاصمته الجديدة
وسوريا ملعب مفتوح ،مــاذا سنفعل
ّ
اآلن؟ س ــأل الـصـحــافـيــون واملـعــلـقــون.
اآلراء األمـيــركـيــة انـقـسـمــت ،كاملعتاد،
بــن مـبـ ّـررة لسياسات الرئيس بــاراك
أوباما حيال سوريا ،واخرى منتقدة
ألدائ ـ ــه ولـخـطـطــه م ـنــذ ب ــداي ــة األزمـ ــة.
ح ـ ـ ـ ــاول امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــررون حـ ـص ــر األح ـ ـ ـ ــداث
األخـ ـي ــرة ب ـفــرن ـســا ،وتـسـلـيــط ال ـضــوء
على «فشل الجهاز األمني الفرنسي»
فـ ــي حـ ـم ــاي ــة ال ـ ـبـ ــاد ب ــرغ ــم إن ـ ـ ـ ــذارات
ك ـث ـيــرة وردتـ ـ ــه ع ــن اح ـت ـم ــال حـصــول

هجمة إرهــابـيــة ،وبــرغــم ب ــروز بعض
أسماء املعتدين على اللوائح األمنية،
ّ
ل ـك ــن مـنـتـقــدي س ـيــاســات أوب ــام ــا في
ســوريــا عـلــت أصــوا ّتـهــم م ــرة جــديــدة،
ّ
مكررين نعيهم لكافة الخطوات ّالتي
اتخذتها االدارة حيال سوريا وحثهم
على تصعيد التدخل األمـيــركــي ضد
«داعش» على األراضي السورية.
ج ــاي ـم ــس ج ـي ـف ــري ،س ـف ـيــر واش ـن ـطــن
ال ـســابــق ف ــي تــرك ـيــا والـ ـع ــراق ونــائــب
مستشار األمــن القومي ،دعــا صراحة
ال ــى إرس ــال «ق ــوة عسكرية حقيقية»
ملحاربة داعش .فـ«الدولة اإلسالمية»
بحسب جيفري لن تهزم على ما يبدو
ب ــ«أن ـصــاف ال ـح ـلــول» ال ـتــي اعتمدها
ّ
أوبـ ــامـ ــا ح ـت ــى اآلن .وال ـ ـحـ ــل بـحـســب
املستشار األمـنــي هــو «بــإرســال قــوات
عسكرية إضافية الــى ميادين القتال
السورية ضد داعش مدعومني بغطاء
جــوي» .عديد الجنود ،يقول جيفري،
لـيــس مــن ال ـض ــروري أن يـكــون كبيرًا،
ويقترح « ٨آالف جندي» فقط ويمكن
لجيوش غربية اخــرى املشاركة فيها
مثل فرنسا .السفير األميركي السابق
ّ
يرد على معارضي التدخل العسكري
فـ ــي سـ ــوريـ ــا ب ــالـ ـق ــول إن «الـ ــواليـ ــات

امل ـت ـحــدة لــن تـتــدخــل فــي ح ــرب أهلية
قــائ ـمــة ب ــل الـ ـه ــدف س ـي ـكــون ال ـق ـضــاء
على داعــش على أن تنسحب القوات
االميركية من األراضــي السورية فور
انتهاء املهمة».
قرار التدخل العسكري دعا اليه أيضًا

ماكس بوت في مجلة «ذي كومنتري»،
ال ـ ــذي اق ـ ـتـ ــرح ن ـش ــر حـ ــوالـ ــى  ٢٠أل ــف
ً
جـ ـن ــدي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق أوال ،ومـنـحـهــم
صــاحـيــات قـتــالـيــة مـيــدانـيــة واسـعــة،
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى إع ـ ـطـ ــاء األمـ ـ ـ ــر ل ـل ـق ــوات
الخاصة بتصفية قادة «داعش» .بوت
يرى أنه على اإلدراة األميركية «حشد
جـهــودهــا الــدبـ ّلــومــاسـيــة والعسكرية
لـخـلــق ق ــوة ســنـيــة مـشـتــركــة م ــن دول
املنطقة ملـحــاربــة داعـ ــش»« .ل ــم ننجح
بتأليف مـثــل تـلــك ال ـقــوة ألن الرئيس
ً
أوبــامــا ك ــان مـشـغـ ّـوال بـمـغــازلــة إي ــران
ـ التي يعدها السنة عــدوًا لهم ـ بغية
ّ
التوصل الى اتفاق نووي» ،علق بوت
منتقدًا أوباما.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــاّ ،
ردت اف ـت ـت ــاح ـي ــة «ذي
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت» عـ ـل ــى ال ــرئ ـي ــس
ّ
أوباما الذي اشتكى أخيرًا من أن «كل
مــن انتقد سياسته حـيــال ســوريــا لم
ً
ي ـق ـ ّـدم ل ــه ب ــدي ــا مـلـمــوســا غـيــر زي ــادة
ع ــدد ال ـج ـنــود ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق».
«بـ ــوسـ ــت» ق ــال ــت ألوبـ ــامـ ــا إن كــامــه
ه ــذا «غـيــر صـحـيــح» ،ألن «قـلـيـلــن أو
بعملية
ال أحــد مــن منتقديه طــالـبــوه
ّ
ع ـس ـكــريــة ضـخـمــة كـتـلــك ال ـت ــي شــنــت
في أفغانستان والعراق ،كما أن عددًا

الحدث

ً
من املستشارين عرضوا عليه حلوال
ب ـس ـي ـط ــة ،ك ـ ــان مـ ــن ش ــأن ـه ــا أن تــزيــد
الضغط على داعش لو اعتمدت».
وفـيـمــا كــانــت الــرســائــل املــوج ـهــة الــى
فــرنـســا قـلـيـلــة فــي اإلعـ ــام األم ـيــركــي،
ب ـ ـ ـ ــرز م ـ ـق ـ ــال ج ـ ـ ـ ـ ــوان ك ـ ـ ـ ــول ف ـ ــي «ذي
األميركية ،وفيه دعا باريس
نايشن» ّ
ال ـ ــى «ال ـ ـتـ ــوقـ ــف عـ ــن االصـ ـطـ ـف ــاف مــع
الـسـعــوديــة فــي ال ـحــرب ضــد داع ــش».
ك ــول رأى أن فــرنـســا مـثــل الـسـعــوديــة
ل ــم ت ـك ــن أول ــوي ـت ـه ــا م ـح ــارب ــة داع ــش
ّ
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وقـ ـ ــد س ــلـ ـح ــت امل ـم ـل ـكــة
بـكـمـيــات ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـس ــاح ،بينما
لــم ت ـشــارك األخ ـي ــرة فــي الـحـمـلــة ضد
داعش! الكاتب يشير الى أن «املصالح
االقتصادية الفرنسية مع آل سعود»،
ّ
هــي ال ـتــي خــطــت سـيــاســة فــرنـســا في
سوريا ،إذ إن باريس كانت من أشرس
الــدول التي دعمت مقاتلي املعارضة،
وطــالـبــت برحيل (الــرئـيــس الـســوري)
األسد» .ويذكر كول أن «املقاتلني
بشار ّ
تلقوا األمــوال الفرنسية ّ
تحول
الذين
مـعـظـمـهــم الـ ــى م ـت ـطـ ّـرفــن وبـعـضـهــم
ّ
انضم الى داعش» ،ويلفت الكاتب هنا
ال ــى أن ّ«لـ ــواء الـتــوحـيــد املـتـطــرف في
حلب تلقى دعمًا صريحًا وكبيرًا من

فرنسا».
كـ ــول ي ـت ـ ّ
ـوج ــه ف ــي م ـقــالــه الـ ــى فــرنـســا
وم ـن ـه ــا ال ـ ــى الـ ـغ ــرب ع ـل ــى ن ـح ــو ع ــام
ويـ ـ ــدعـ ـ ــوهـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ــى «إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ــرتـ ـي ــب
أولوياتهم» بالنسبة الى سوريا ،فهو
ّ
يرى أن «التهديد األول بالنسبة إليهم
اآلن هو داعــش» ،لذا يجب أن يعملوا
ع ـلــى إزالـ ـت ــه ف ـ ــورًا «ثـ ــم ب ـعــدهــا يــأتــي
الـبـحــث ف ــي إس ـق ــاط األس ـ ــد» .ويـشـيــر
الكاتب إلى أن «الحليف األكثر فعالية
ضد داعش هو الجمهورية اإليرانية»،
فيما يقول إن «السعوديني ال يريدون
س ــوى إزاحـ ــة األس ــد ع ــن الـسـلـطــة كي
يـ ـح ـ ّـول ــوا س ــوري ــا ال ـ ــى دي ـك ـت ــات ــوري ــة
دي ـن ـيــة م ـت ـشــددة ك ـمــا ه ــو ال ـح ــال في
مملكتهم».
مـ ــن ج ـه ــة اخـ ـ ـ ــرى ،ب ـ ــرز م ــوق ــف شـبــه
مـ ّ
ـوح ــد ف ــي ب ـعــض اإلع ـ ــام األم ـيــركــي
(«ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك تـ ــاي ـ ـمـ ــز»« ،واشـ ـنـ ـط ــن
بــوســت»« ،فــوريــن بوليسي»« ،معهد
واشـنـطــن لسياسات الـشــرق األدن ــى»
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا) ي ــدع ــو الـ ـ ــى «ع ـ ـ ــدم إقـ ـف ــال
األبـ ـ ــواب بــوجــه الــاج ـئــن ال ـســوريــن
ب ـعــد أحـ ـ ــداث بـ ــاريـ ــس» ،إذ إن ه ــؤالء
«ي ــدف ـع ــون ث ـمــن ال ـت ـط ـ ّـرف أي ـض ــا وقــد
هربوا من بالدهم بسببه».

أصل البالء!
عندما يقع تفجير انتحاري أو إرهابي
في مناطق النفوذ الشعبي لحزب
الله في لبنان ،يخرج الناس ،والدماء
تغطيهم ،ومن حولهم الدمار ،ويقولون:
لن نترك املقاومة!
لو اكتفى ضحايا االرهاب بالصراخ
ومطالبة القوى االمنية بالعمل ملنع
االعتداء عليهم ،أو لو صرخوا من
الخوف أو األلم ،ملا طالبهم أحد بشيء.
وهم عندما يعلنون تمسكهم بخيارات
ّ
يصححون املوقف
املقاومة ،إنما
للجميع ،وجوهره :نحن هنا ،ندفع
ثمن خيارنا السياسي ،وهو ثمن كنا
نعرف أننا سندفعه يوم قررنا السير
خلف املقاومة .وألن ثقتنا باملقاومة
حقيقية ،ونحن من منحها التفويض
للقتال باسمنا ودفاعًا عنا ،فنحن
نعرف املسؤولية امللقاة على عاتقنا،
ونعرف أن الثمن كبير ،لكن اقتناعنا

شعبنا ّ
يتحمل ثمن
تفويضه المقاومة وال يتنكر
لكن شعوب الغرب تنفي
تفويض حكوماتها وال
تريد دفع األثمان
يقودنا الى حيث ّ
نردد بأصوات عالية:
كلنا فداء للمقاومة!
ّ
ببساطة شديدة ،ليس هذا هو رد فعل
اآلخرين من ضحايا االرهاب نفسه.
ليس مستغربًا من الذين قتل أوالدهم
في باريس أو أي مكان في العالم ،أن
يصرخوا مطالبني باالنتقام .وهم،
ربما ،في حالة ال تسمح لهم بقبول
النقاش حول أسباب ما يحصل
عندهم .لكن ،هل يعلن هؤالء عن
حجم استعدادهم لدفع ثمن مباشر
أو غير مباشر لسياسات حكوماتهم
في العالم؟
هنا ،سيبادر كثيرون الى القول:
هاجم االدارة االميركية وليس الشعب
االميركي .انت ِقد الحكم في فرنسا ،وال
ّ
تحمل الشعب الفرنسي املسؤولية.
هاجم حكومات بريطانيا وإسبانيا
وكندا وأوستراليا ،لكن اترك شعوب
هذه الدول .وحجة القائل ،أن الشعوب
ليست مسؤولة عن سياسات
حكوماتها.
ّ
فعليًا ،من يتغنى بالديموقراطية
الغربية ،وأن الحكام هناك يمثلون
حقيقة شعوبهم ،عليه أن يقبل
بالقاعدة التي تقول إن هذه الشعوب
ّ
ستتحمل ،عن قصد أو عن خطأ،
نتائج سياسات الحكام ،اقتصاديًا
وسياسيًا وأمنيًا .ومن يرفض
النقاش في االسباب ،ال يمكنه مطالبة
اآلخرين بالوقوف الى جانبه من دون
أي نقاش .وهذا ما سيظل بارزًا في
وجه هذه الشعوب ،في كل استحقاق
من نوع الهجمات االرهابية .ولن يكون
هناك أفق لتغيير ،ما لم تحاسب هذه
الشعوب حكوماتها وتسألها ّ
عما

تفعله في الجانب اآلخر من العالم.
ال أحد يبرر للمجرمني أفعالهم.
لكننا في بالد املشرق هنا ،حيث
فتح الغرب ،بأيدي جنوده وطائراته
وعمالئه من حكومات املنطقة ،أبواب
جهنم التي لم توصد حتى اآلن،
وأدت الى مقتل وجرح وإعاقة ماليني
العرب واملسلمني ،باسم الديموقراطية
وحقوق االنسان ،ال يمكن لنا
التغاضي ّ
عما تفعله الحكومات
االرهابية لهذه الدول .وليس تبريرًا
ّ
إرهابيو إله
ألي جريمة يقترفها
املوت ،لكن ،هل فكرت شعوب الغرب
وقياداته ،لحظة واحدة ،في حجم اآلالم
التي تسببت فيها حروبهم ألهل هذه
املنطقة؟
التحدي اآلن ،ال يتصل بمن يتفوق
في القتل وسفك الدماء ،بل بمن
يقدر على اتباع سياسات تصحح
االخطاء القائمة ،وتقفل االبواب أمام
املزيد من الجنون .ومن دون إحداث
تغييرات جوهرية في مقاربة الغرب
ملشاكل منطقتنا ،والتوقف عن
سرقة ثرواتنا ،وعن إرسال جيوشه
االرهابية ،سيكون من الصعب
توقع توقف آلة القتل عندهم .ومهما
أجروا من تحقيقات ،واتخذوا من
إجراءات ،فهم يعرفون في العمق أن
العالج يكون في نقطة املنشأ ،وهذه
النقطة ليست مجرد حجر أو بشر
في بالدنا ،بل هي فكرة مجنونة ،ال
تزال تنمو في حضن آل سعود ،أبرز
حلفاء هذا الغرب االرهابي .وهي
فكرة تعيش مرتاحة ،في حضن
مركز الصهيونية القائم في كيان
العدو الذي يعيش على دعم هذا
الغرب االستعماري.
كل املعلومات تتحدث عن انتقال
متواصل لعشرات العناصر الذين
ينوون تنفيذ هجمات إرهابية ودموية
في دول الغرب ،وحيث تصل أيديهم.
ّ
وكل اإلنذارات ،سبق أن تلقتها أجهزة
االمن الغربية على اختالفها .لكن ذلك
لن ّ
يغير في شيء ،متى ظل املوقف
السياسي على حاله .وهنا بيت
القصيد.
اليوم ،لم تعد الحرب نظرية على
االرهاب .وبدل أن يكون موقف روسيا
أو إيران أو حزب الله لحماية حليفهم
في دمشق ،فإن حربهم اليوم تثبت
مرة جديدة أنها حرب الدفاع عن
بالدهم ،وعن مواطنيهم ،وعن قيم
االنسانية والحق في حياة حرة.
ّ
وإذا فكر الغرب ،حكومات أو شعوبًا،
في أن درء االرهاب يكون بجنون
أعمى ودموي في بالدنا ،وبفائض
من العنصرية ضد العرب واملسلمني
في بالدهم ،فهم لم يتعلموا الدرس
بعد .واملأساة ،أن أحدًا منا ال يعرف
حجم الدماء التي يحتاج إليها الغربي،
حاكمًا أو محكومًا ،حتى يفهم أنه،
حتى إشعار آخر ،يمثل أصل البالء!
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