االثنين  8شباط  2016العدد 2808

إعــان أحمد عسيري ،مستشار وزيــر
الــدفــاع الـسـعــودي محمد بــن سلمان،
ع ــن اس ـت ـع ــداد ال ـس ـعــوديــة لـلـمـشــاركــة
بقوات برية في الحرب على «داعش»،
لـكــونـهــا جـ ــزءًا م ــن ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي
ضد اإلرهاب ،كان ،في جوهره ،إطالق
صفارة بدء املناورات استعدادًا لساعة
املواجهة.
سـ ــرعـ ــة الـ ـت ــرحـ ـي ــب األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ع ـلــى
مستوى وزي ــر الــدفــاع آشـتــون كــارتــر،
وال ـب ـيــت األب ـي ــض ،واالس ـت ـع ــداد لنقل
امل ـق ـتــرح ال ـس ـع ــودي ال ــى ح ـلــف شـمــال
األطـ ـلـ ـس ــي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـق ــري ــب بــن
كــارتــر ونـظـيــره ال ـس ـعــودي محمد بن
سلمان ،وما صاحب ذلك من تحشيد

إع ـ ــام ـ ــي ،ب ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك مـ ــا ورد فــي
تقرير «ســي إن إن» منسوبًا ملصادر
عسكرية سـعــوديــة خــاصــة بــأن هناك
 150ألف جندي يجري تدريبهم ،بعد
يــوم من إعــان عسيري عن الجاهزية
ً
السعودية ،وصــوال الــى بــدء مناورات
مشتركة من قــوات سعودية ومصرية
وإم ــاراتـ ـي ــة وأردن ـ ـيـ ــة وغ ـي ــره ــا ،كلها
تـ ـط ــورات م ـت ـســارعــة مـكـتـظــة ب ــدالالت
مهمة تشي مجتمعة بأن قرار خوض
الحرب دخل ّ
حيز التنفيذ.
التقارير الروسية حول حشود تركية
على ال ـحــدود الـســوريــة كــانــت بمثابة
الـطـعــم ال ــذي ق ـ ّـدم لـلـقـيــادة السعودية
السياسية والعسكرية كيما تستعجل

إع ـ ـ ــان االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد إلرسـ ـ ـ ــال الـ ـق ــوات
البرية .املواقف التي جاءت بعد إعالن
عسيري تــؤكــد الـشـكــوك الــروسـيــة ،بل
إن رئيس االئـتــاف الوطني السوري
امل ـع ــارض خــالــد خــوجــه ب ــدا صــريـحــا
حــن ق ــال إن «الـتــدخــل مــن األصــدقــاء،
خاصة العرب ،لدعم القاومة السورية
و»الـجـيــش الـحــر» كــان ض ــروري ــا ...أما
بعد التدخل الروسي ،فقد أصبح هذا
األمر مصيريًا».
بالنسبة إلى صانع القرار السعودي،
هناك ما يشبه اإلجماع على ضــرورة
إب ـقــاء مـلـفــات املـنـطـقــة مـفـتــوحــة حتى
االعـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ــن ن ـ ـتـ ــائـ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الــرئــاسـيــة فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .في
حـقـيـقــة األمـ ـ ــر ،ال ــري ــاض ت ــراه ــن على
ف ـ ــوز رئـ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ي ــأت ــي وم ـعــه
«ال ـخ ــاص» املـتـمـثــل ف ــي ق ـي ــادة حــرب
ّ
كونية على روسيا وإيران وحلفائهما.
وكـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــرار الـ ـسـ ـع ــودي ي ـق ــوم عـلــى
إبـقــاء أوار الـحــرب فــي اليمن وسوريا
ً
مشتعال الى نهاية هذا العام بانتظار
من سيأتي الى البيت األبيض.
ولـ ـك ــن ع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو ،فـ ــإن ال ــري ــاض
فــوجـئــت بـمــا كــانــت تـعـمــل عـلـيــه؛ فقد
ت ـس ــارع ــت ن ـت ــائ ــج امل ـ ـيـ ــدان أكـ ـث ــر مـمــا
كـ ــانـ ــت ت ـ ـتـ ــوقـ ــع .ال ـ ـتـ ــدحـ ــرج ال ـس ــري ــع
وغ ـيــر املـنـضـبــط ف ــي ش ـمــالــي ســوريــا
وجنوبيها ملصلحة النظام وحلفائه
كـ ــان ص ــادم ــا ل ـه ــا ،وهـ ــي ال ـت ــي كــانــت
تـمـ ّـرر نــارًا هــادئــة تحت قــدر التحالف
الـعـسـكــري االس ــام ــي ،عـلــى أن تـكــون
الطبخة جاهزة بحلول نهاية العام.
لــم يكتمل الـتـحــالــف الـثــاثـيـنــي ،شــأن
الـتـحــالــف ال ـع ـشــري الـ ــذي انـتـهــى الــى
تحالف سعودي إماراتي مع مشاركة
شـكـلـيــة قـطــريــة وكــويـتـيــة وبحرينية
وأخ ـ ـ ـ ــرى م ــدف ــوع ــة األج ـ ـ ــر س ــودانـ ـي ــة
وص ــوم ــال ـي ــة .ل ـك ــل دولـ ـ ــة حـســابــاتـهــا
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـت ــي تـمـنــع
االن ـ ـس ـ ـيـ ــاق وراء ك ـ ــل حـ ـفـ ـل ــة ج ـن ــون
سـ ـع ــودي ــة ،ولـ ـك ــن ال وق ـ ــت ل ـ ـلـ ــوالدات
ال ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة ،فـ ــال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة م ـح ـث ــوث ــة
بهواجس الخسارة ،وال بد من الدخول
ب ــ»م ــن ح ـضــر» ريـثـمــا يـلـحــق بـهــا من
بعدها مــن يشاء أو مــن يمكن إقناعه
في مرحلة الحقة.
ت ــرك ـي ــا املـ ـح ــاص ــرة ت ـج ــد ف ــي تـحــالــف
الحرب فرصة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه
من اقتصادها املــأزوم ،ومصر ّ
املكبلة
ب ــاس ـت ـح ـق ــاق ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وأم ـن ـي ــة
تـ ـبـ ـح ــث ،عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ال ـ ــى ح ـ ــن «ف ــك
زنقتها» ،عن مصدر دعم ،وإن كان من
الصعب ّ
تخيل قوات مصرية تخوض
م ــواج ـه ــة م ــع ت ــوأم ـه ــا الـ ـس ــوري على
أرض عربية كرمى لعيون «آل سعود».
مهما يكن ،فإن ما ينظر إليه الشركاء
الـ ــروس واإلي ــران ـي ــون عـلــى أن ــه «نكتة

سياسية» ،هو بمثابة خيار الضرورة
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة .وإن
اسـتـعـجــال ال ــري ــاض إق ـحــام التحالف
ال ـع ـس ـكــري االس ــام ــي ق ـبــل اسـتـكـمــال
مــراحــل ن ـمـ ّـوه فــي االس ـت ـعــداد للحرب
مــن خــال م ـنــاورات يحلو للسعودية
الـتـهــويــن م ــن تــوقـيـتـهــا كــونـهــا مـعـ ّـدة
سـلـفــا ،فيما الحقيقة الـتــي تكمن في
الـتــوقـيــت ه ــي أن ـهــا مـ ـن ــاورات الـحــرب
وليس التدريب.
ما يلفت في مـنــاورات «رعــد الشمال»
فــي منطقة حـفــر الـبــاطــن لـيــس مجرد
دالل ــة االت ـج ــاه امل ـكــانــي ،ك ــون الـشـمــال
يــرمــز ال ــى وج ـهــة ال ـج ـيــوش املـشــاركــة
في املناورات ،وإنما في الرسائل التي
يحملها لألصدقاء والخصوم.
رس ــائ ــل املـ ـن ــاورات ب ــاألم ــس واض ـحــة،
وليس من بينها ،كما يحاول االعــام
السعودي إيهام جمهوره ،أن الرياض
تـ ـق ــول ل ــواش ـن ـط ــن س ـ ــوف ن ـق ــات ــل مــن
دون ـ ــك ،ب ــل الـصـحـيــح ه ــو أن ـهــا تـقــول
لها سوف نقاتل معك وتحت رعايتك،
وه ــذا مــا وع ــد بــه وزي ــر الــدفــاع كــارتــر
لنظيره الشاب بن سلمان ،في تــداول
مـقـتــرحــه م ــع وزراء ال ــدف ــاع ف ــي حلف
األطلسي في بروكسل هذا األسبوع.
الرسالة الواضحة أن السعودية سوف
ّ
تـتـكــفــل ،كـمــا وع ــدت ســاب ـقــا ،بـفــاتــورة
الحرب كاملة .الفائض النقدي الحالي
ي ـ ــراوح ع ـنــد  600م ـل ـيــار دوالر ،وهــو
كاف لتغطية نفقات الحرب ،رغم أنها
ل ــن ت ـكــون حــربــا تـقـلـيــديــة ،ول ــن تـكــون
عـلــى غ ــرار ح ــرب الـيـمــن ،الـتــي تعتمد
بشكل كبير على سالح الجو.
الــرســالــة الثانية أن ال ـقــرار السعودي
ب ــال ـت ــدخ ــل الـ ـب ــري ال ص ـل ــة ل ــه ب ـقـتــال
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» أو ّ
أي م ـ ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ولـ ـي ــس ف ــي ذل ـ ــك ج ــدي ــد،
فاملواجهة ستكون مع روسيا وإيــران
وس ــوري ــا وحـلـفــائـهــا ،وه ــذا م ــا ينبئ
بـكــارثـيــة ال ـحــرب كـمــا يفشي مستوى
الـجـنــون ال ــذي بلغه صــانــع ال ـقــرار في
اململكة السعودية.
فــي املـقــابــل ،ليس هـنــاك فــي واشنطن
استعداد للجم الهستيريا
من هو على
ّ
املنفلتة لدى صناع القرار في اململكة
السعودية .ثمة من يهمس في دوائــر
قريبة من الخارجية األميركية :دعهم
وشأنهم ،لسنا مسؤولني عن عواقب
أفـعــالـهــم .فــي املـقــابــل ،هـنــاك مــن يعني
ال ــري ــاض ع ـلــى ال ـس ـيــر ف ــي خ ـيــارات ـهــا
الكارثية ،فقد تنتج الـحــرب معادالت
ج ــدي ــدة ،وخ ــرائ ــط ج ــدي ــدة أي ـض ــا .ما
ك ــان ــت واش ـن ـط ــن ت ـخ ـطــط ل ــه وتــرصــد
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــات واالم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات ال ـب ـش ــري ــة
واالستخبارية والعسكرية ألجله ،قد
تحصل عليه باملجان ،بفعل حماقة آل
سعود.

ّ
«إرهابيي كوباني»
ي ـت ــوق ــف هـ ـج ــوم ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
وح ـل ـف ــائ ــه« ،ف ـ ــإن األم ـ ــر ل ــن يـقـتـصــر
عـلــى ن ــزوح  50ألـفــا أو  70أل ـفــا ،ألن
ه ـن ــاك ن ـحــو ث ــاث ــة م ــاي ــن شـخــص

يعيشون فــي منطقة حلب ،ويوجد
في الوقت الراهن  2.5مليون الجئ
س ــوري فــي تــركـيــا ،وف ــي ح ــال قــدوم
مليونني آخرين ،فإن العدد سيرتفع

إلى  4.5ماليني ،وال يمكن لتركيا أن
تتحمل هذا العبء وحدها».
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـح ــن ،واصـ ـل ــت أملــان ـيــا
وف ــرن ـس ــا ض ـغــوط ـه ـمــا ع ـل ــى تــركـيــا

إردوغان :لن نكرر في سوريا
ما ارتكبناه في العراق
أعلن الرئيس التركي رجــب طيب إردوغ ــان ،أمــسّ ،أن
ب ــاده لــن تـكـ ّـرر فــي ســوريــا الخطأ ال ــذي ارتكبته في
 2003بعدم اشتراكها ضمن التحالف الــدولــي الــذي
أطاح نظام الرئيس صدام حسني في العراق.
وقــال «نحن ال نريد أن نكرر في سوريا الخطأ ذاته
الذي ارتكبناه في العراق».
ّ
وذك ــر الــرئـيــس الـتــركــي بــأنــه فــي ع ــام  2003رفضت

أنقرة السماح للقوات األميركية باستخدام أراضيها،
ولم تدخل ضمن التحالف الدولي آنذاك.
وأضاف« :املهم هو رؤية اآلفاق ...ما يحدث في سوريا
ً
ّ
سيتغير في لحظة
ال يمكن أن يستمر طويال ...الوضع
معينة» .وأشار إلى أن بالده مستعدة ّ
ألي تطور يطرأ
على الوضع في سوريا.
(األناضول)

لـ ـ ـت ـ ــزي ـ ــد األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــودهـ ــا
لـلـحــد مــن مــوجــة ال ـل ـجــوء والـهـجــرة
إلـ ــى ال ـ ـقـ ــارة الـ ـعـ ـج ــوز .ودعـ ـ ــا وزي ــر
الداخلية الفرنسي بــرنــار كــازنــوف،
ي ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،إل ــى تـعــزيــز
«الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة» بـ ــن أوروبـ ـ ـ ـ ــا وت ــرك ـي ــا
مل ـكــاف ـحــة ش ـب ـكــات امل ـه ــرب ــن وال ـحــد
مـ ــن الـ ـت ــدف ــق الـ ـبـ ـش ــري ،مـ ـع ـ ّـبـ ـرًا عــن
«االمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــان الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» م ـ ــن ف ــرن ـس ــا
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي الل ـت ــزام تركيا
التعاون حــول هــذه املسألة ،معتبرًا
أن مــن ال ـض ــروري «تـعــزيــز الـشــراكــة
ب ـســرعــة» .وك ــان ك ــازن ــوف قــد وصــل
صـبــاح الجمعة املــاضــي إلــى أثينا،
مـ ــع نـ ـظ ـي ــره األمل ـ ــان ـ ــي تـ ــومـ ــاس دي
م ـيــزي ـيــر ،حــام ـلــن رس ــال ــة أوروب ـي ــة
مغزاها أن «اتفاقية شنغن (العبور
ال ـح ــر ل ـل ـمــواط ـنــن األوروب ـ ـيـ ــن بني
دول االتحاد) باتت في خطر» ،ما لم
يتم االتـفــاق على الــوســائــل الكفيلة
بضبط حدود القارة.
(األخبار ،أ ف ب ،نوفوستي،
األناضول)
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تقرير

المعلم:
ّ
معتد سيعود
أي
ٍ
بصناديق خشبية

ّ
فــي أول تعليق س ــوري رسـمــي عــن «االسـتـعــداد»
ّ
الـسـعــودي للتدخل الـبــري فــي ســوريــا ،أكــد وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ول ـيــد امل ـع ـلــم ّأن ّ
«أي تــدخــل ب ــري في
األراض ــي السورية من دون موافقة الحكومة هو
عــدوان يستوجب مقاومته» ،مؤكدًا أن ّأي «معتد
سيعود بصناديق خشبية إلى بالده».
ورأى نائب رئيس ال ــوزراء ،فــي مؤتمر صحافي
أول من أمسّ ،أن هذه التصريحات السعودية «لها
أساس حيث كانت هناك مراكز أبحاث في الواليات
امل ـت ـحــدة وت ـصــري ـحــات ل ــوزي ــر ال ــدف ــاع األم ـيــركــي
آشتون كارتر يطالب فيها بتشكيل قوة برية تحت
شعار مكافحة تنظيم داعــش اإلرهابي منذ أكثر
من شهر ،ألن الواليات املتحدة ال تريد أن تتعاون
مع الجيش العربي السوري الــذي يكافح التنظيم
اإلرهابي ،ومن الطبيعي أن تستجيب السعودية».
وأض ــاف املـعـلــم «لـكــن م ــاذا فعلت الـسـعــوديــة في
اليمن ...هل أفلحت؟ لقد دمرته وأصبحت تقصف
كل هدف مرتني وثالثًا ولم تبق حجرًا على حجر...
فهل استسلم اليمنيون ...إن هذا القرار يشير من
دون أي شك إلى أن السعودية تنفذ إرادة أميركية».
وأشــار إلى ّأن «الجنون السعودي يرافقه الجنون
التركي ...والــدول التي تآمرت على سوريا منذ 5
سنوات وحتى اآلن ما زالت هي ذاتها» ،الفتًا إلى
أن «(الــرئـيــس رجــب طـيــب) إردوغـ ــان لــديــه أحــام
ترتبط بالدولة العثمانية ،وهــذه األحــام تتالشى
على أرض الواقع ،فهو ذهب إلى أميركا الجنوبية
ونــال نصيبه هـنــاك» مــن خــال الــرفــض الشعبي.
وعــن «جنيف  ،»3أكــد املعلم ّأن ب ــاده «مستعدة
ل ـلــذهــاب إل ــى ح ــوار س ــوري س ــوري مــن دون أي
شــروط مسبقة ،ولــن تنفذ أي شــرط مسبق ألي
جهة كانت».
وأوضح أن «وفد معارضة الرياض لم يأت من أجل
الحوار السوري السوري ،بل جاء بأوامر مشغليه
فــي الـسـعــوديــة وقـطــر وتــركـيــا وق ــراره ــم بضرب
العملية السياسية».
وأشــار إلــى ّأن الجميع تابع ما صــدر في وسائل
اإلعالم «بأن وفد الرياض كان قد قرر االنسحاب،
وخــاصــة بعد إن ـجــازات الجيش الـعــربــي الـســوري
على األرض ،وال سيما في ريف حلب الشمالي».
وقال «كنا نأمل من وفد الرياض الذي تحدث في
األمور اإلنسانية أن يفرح كما فرح شعبنا بكسر
الحصار الذي دام ثالثة أعوام ونصف عام عن 70
ألفًا من مواطني نبل والزهراء ،لكنه حمل أمتعته
وغ ــادر ول ــم يـفــرح ول ــم ي ـشــارك الـشـعــب الـســوري
فــرحـتــه ،والـسـبــب بسيط ألن ــه ال ينتمى إل ــى هــذا
الشعب».
ودعـ ــا «ال ـج ـم ـيــع إل ــى أن ي ــدرك ــوا ،وف ــي مـقــدمـهــم
املوفد األممي ستيفان دي ميستورا ،أن سوريا
تذهب إلى حــوار ســوري ســوري من دون شروط
مسبقة ...وإذا كان املوضوع اإلنساني يهم أحدًا،
فهو يهم الحكومة السورية قبل أي جهة أخــرى،
ون ـحــن حــريـصــون عـلــى مــواطـنـيـنــا وع ـلــى تقديم
الدعم اإلنساني والغذائي والدوائي لكل املواطنني
السوريني حتى املحاصرين من قبل املجموعات
املسلحة ،بغض النظر عن جنيف أو غير جنيف».
وأش ـ ــار إلـ ــى أن قـ ـ ــرارات فـيـيـنــا وم ـج ـلــس األم ــن
تــؤكــد مسؤولية دي ميستورا فــي تشكيل وفد
املـعــارضــة ،لكنها تــؤكــد أيـضــا ض ــرورة أن يكون
التمثيل للمعارضات أوسع ما يمكن ،الفتًا إلى أنه
«بدأ يختار بشكل شخصي ويلتقي مع فالن وال
ّ
يلتقي مــع فــان آخــر ،وكلهم يصنفهم فــي خانة
املستشارين».

