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العدد 2484 :

العلم العراقي بني
األمس واليوم
بالل حنويت الركابي
العل����م ش����ي ٌء عظي����م
ومق���� ّدس ،وال توج����د
هنال����ك كلم����ات وال
ح����روف وال مجل����دات،
تكف����ي لتعريفه ،فـ العلم
العراق����ي ،مك����ون من
ثالثة خطوط عريضة..
بألوان األحمر واألبيض
واألسود ،حسب الترتيب
من األعلى الى األسفل،
وتتوسط المستطيل األبيض عبارة ( اهلل أكبر
ُ
وتمثل
) بالخط الكوفي وبالل����ون األخضر،
ألوان العلم ،ألوان الرايات اإلسالمية ،حسب
تعديل قانون علم العراق رقم  ٩لسنة ٢٠٠٨
م ،وت���� ّم تبديل علم العراق أربع مرات خالل
ُ
والمعمول
تأريخ العلم ،واألخير ه����و النافذ
بهِ ،حسب قانون العلم رقم  ٩لسنة ٢٠٠٨م
 ،وفي األعوام التي س����بقت عام ٢٠٠٣م،
وتحديداً أيام الدراس����ة االبتدائية ،كنا نرفع
العلم كل يوم خميس ،لتجديد العهد والوفاء
والح����ب للوطن والعلم ،وأنا كنت أرفع العلم
في مدرس����تي االبتدائية ،و في يوم الخميس
���ع الطالب في س����احة المدرس����ة
كان يتجم� ُ
ُ
وكنت أتوجه
عند الس����اعة الثامنة صباحاً،
���ير
الى العلم ،أنا وأثنين من زمالئي في مس� ٍ
ُ
وأمسك
عسكري منتظم ،وأتوقف عند العلم،
العل����م بيدي ،وأقبل ُه وأضع ُه على جبهتي ،و
من ث���� ّم على كتفي األيمن ،وأمس����ك بحبال
العلم ،وعند بدايتي برفع العلم ،يرد ُد زمالئي
م����ن الصف الس����ادس والخام����س والرابع
حارس
االبتدائي ،النش����يد الوطني ،وخلفي
ُ
المدرس����ة أبو عبد اهللٌ ،
رجل كبير الس����ن،
وبيده بندقية من نوع كالش����نكوف  -روسي
الصن����ع ،ويقوم أبو عب����د اهلل بأطالق ثالث
عي����ارات نارية من ن����وع ( ُخلّب  -رصاص
غير ح����ي ) ،حتى رفعي للعلم الى س����ارية

العلم ،ومن ث ّم أربط ِحبال العلم ،لكي ال ينزل
���ع الى الخلف
الى األس����فل ،وبعد ذلك أرج� ُ
ُ
وأقف في وضع االس����تعداد مع
خطوتي����ن،
التحية ،احترام����اً وتقديراً الى العلم والوطن
 ،ومن ث ّم أق����رأ قصيدة العلم ..ما أجمل ذلك
الش����عور الجميلُ ..
نحن اليوم نفتقر الى ذلك
الش����عور الجمي����ل ،نفتق ُر الى ح����ب الوطن
والعلم ،لذا نطالب الجهات المختصة برس����م
ووضع مراس����يم جديدة ومُش����رّفة من أجل
الوط����ن ورفعة العلم ،لكي نزرع روح وحب
الوطن والعلم في األجيال الجديدة ،هذا كان
في األمس ،إمّا مانش����اهد ُه اليوم ،فال يوجد
هنالك ش����ي ٌء يس����مى العل����م !! فقد ذهبت
قدس����يت ُه وهيبت ُه ،وأصبح يح����رق ويداس
باألقدام ،فقد ش����اهدنا قب����ل أيام على مواقع
التواصل االجتماعي ( الفيس بوك ويوتيوب
)  ،مقط����ع فديوي يُن ّكس فيه العلم العراقي،
ويحرق ويداس باألقدام من قبل أش����خاص
ف����ي اربيل ،وهم عراقيون أيضاً  ،لألس����ف
الش����ديد ،بينما كان في األمس وحصراً في
بناية محافظة اربيل ،عند رفع العلم العراقي
صباحاً ،وعند انزال العلم العراقي مس����اءاً،
ً
الجميع يقف في مكانه احتراماً
واجالال للعلم
العراقي ،حتى السيارات المارة في الشارع،
تتوقف عن الحركة ،إ ّم����ا اليوم ،فقد ذهبت
هيبة ه����ذا العلم وذهبت قدس����يت ُه ،واصبح
يحرق ويداس ،وال يوجد هنالك من استنكر
باعتذار رس����مي  ،كون كردس����تان
وطالب
ٍ
حكوم����ة ولها علمها الخ����اص ..ماذا جرى
اليوم ؟ هل تخلوا عن عراقيتهم أم اصبحوا
بال وطن وبال ش����رف ؟ دعونا نقلب الطاولة
واألدوار ،ويحرق علم كردس����تان في بغداد
،لقام����ت الدنيا ولن تقع����د ،ولو حصول ذلك
اصحاب ش����رف
األمر محال ،ألن العراقيين
ُ
وأخالق ،عكس من باعوا أصلهم وش����رفهم
واصبحوا بال أخالق.

احلُ ّكام اخملانيث..
حتت ِحذائك يازعيم
علي محمد الجيزاني
ناشط مدني

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

مازل� ُ
���ت اتذكر الش����عار ال����ذي ُعلّق على
الحيطان من قبل الزعيم الشهيد في بغداد،
وأنا طالب بالمتوس����طة عام (  ) 1959م
 « :بعد ثالثة س����نوات ل����ن تبقى صريفة
بالع����راق» ،وفع� ً
�ل�ا كان صادق����اً وطيب����اً
وش����هماً ،وغيوراً كريم النفس ،دقيقاً في
عمله ،جيّدًا في ثقافت����ه ،حنيناً في تعامله
م����ع المواطني����ن ،وأميناً عل����ى ممتلكات
العراق من السرقة ،لم يكن فاسداً وطماعاً
وعميال ،عندما يق����ول ُ
ً
يفعل خيراً للعراق،
لم يستغل السلطة لمكاسب غير مشروعة،
ولم يق���� ّدم مش����اريع كاذبة عل����ى الورق
ويسرق األموالّ ،
وإنما كان يتبرع براتبه
الشهري للفقراء بالشارع ،ولم يعطي رتبة
ضابط الى ش����قيقه ..النائب الضابط حامد،
ٌ
متوفرة فيه الشروط ،وملتز ٌم
بل قال :غير
بالقانون ّ ..إنُه كان الرجل المناس����ب في
المكان المناسب ،وكما ُ
قلت لكم ففي عام (
 ) 1962انتهى عصر الصرائف بالعراق
..
لكن ياشهيدنا المحبوب عبد الكريم قاسم،
لو تعلم إن الس����لطة بالع����راق اآلن في يد
البي����ت ( الجعف����ري -المذه����ب الجعفري
اإلس��ل�امي) ،أوصلتنا لها امريكا ..جزاها
اهلل خي����راً  ..هي التي قتل����ت الدكتاتور !!
وفرحنا كثيراً ،شهر بالشوارع نرقص من
الفرح والهالهل من سقوط تمثال الدكتاتور
في س����احة الفردوس الذي حكم العراق ،و
دمّر احالم العراقيين ..خمسة وثالثين عاماً
 ،لم يستفد منه ( الجعفريون) الفقراء ،كنا
محسوبين مواطنين من الدرجة العاشرة،
أو حزام جماهيري للتصفيق ،نعم  ..ربّما
س� ٌ
���ائل يس����أل  ( :الجعفري����ون) أغلبيتهم
بعثيين !! نعم صحيح لكن ليس����وا اصحاب
قرار ،فعلى سبيل المثال ،بعثي ( جعفري)
 عضو فرقة قديم بالحزب ،يطلب ويترجىمن نصير بعث����ي تكريت����ي ،أن يُعيّن احد
أقربائه ،نجار ديكور ف����ي اإلذاعة  ،هكذا
كان ( الجعفريون) ..فقراء القيمة لهم في
زمن صدام ،وما كنا نتوقع إن صدام ينتهي
بهذه السرعة ..
تم انتخ����اب حكوم����ة بالع����راق ،انتخاب
ديموقراطي بإشراف األمم المتحدة ،فازت
األحزاب «الش����يعية» التي ُ
تمثل األكثرية
المحروم����ة بالعراق ..قلنا  :ياهلل الش����ك ُر
ل����ك ..ربّما تتغير األح����وال  ،وبعدها هجم
علين����ا القوم من كل ح����دب وصوب ،ليس
فرادى ّ
وإنما مجاميع من وحوش وأعوان
يزيد الذين هجموا على الحس����ين وأعوانه
وقتلوه����م  ،ال ناصر لن����ا وال معين لنا إلاّ
اهلل ،س����يارات مفخخة وأحزمة ناس����فة،
وقتل بالش����وارع من قبل بعثيين وقوميين
والقاع����دة ومخاب����رات ص����دام وضب����اط
صدام وفدائي����ي صدام ،اآلن هم الدواعش
وأيضاً أبن حافظ أس����د ( ابو سلعوم درّب
) القاع����دة ف����ي الالذقية ،وأرس����لهم الى
بغداد لقتل ( الجعفريين) على أساس ّ
إن (
الجعفريين) دروع لالمريكان ،حسب قول
أقرب الناس لنا
الزرقاوي لعن ُه اهلل ،وحتى
ُ
ش ّد (أحزامه ) لمحاربة األمريكا ن ،نقول
له����م :ياجماعة خلصتنا امريكا من ( غول
) لم يس����مح لنا أن نؤدي الطقوس الدينية
بحري����ة مث����ل اآلن؟ وأيضاً ي����ا أخواني..
عش����ر محافظات بالجنوب س����قطت  ،ولم
يس����قط صدام  ،فقال����وا  :ال  ..امريكا هي
الصهيوني����ة ..كال ..كال ،ه����ي نجس����ة،
محتل����ة ،أوالد قحبة ،نقول
 :الش����كر هلل ..يهديك����م
اهلل ،والصهيوني����ة اآلن
تفتح سفارات لها بالوطن
ُ
العربي ،والدول العربية لم
يقولوا الصهيونية نجسة،
والمواط����ن الفلس����طيني
ُفج����ر جس����مه عل����ى
ي ّ
التجمع����ات (الجعفري����ة)

 ،والتفجيراألخي����ر ف����ي حس����ينية ب����رج
البراجنة في لبنان ،قام بها فلس����طينيون،
تفجير
البس����ين األحزمة الناس����فة وف����ي
ٍ
مزدوج ،س����بب  275من الضحايا بين
شهيد وجريح  ،وهوالء تاركين أراضيهم
وبلدهم عند المحتل الصهيوني ،واحتمال..
نح� ُ
���ن ( الجعفري����ون) قد نذه����ب لتحرير
فلس����طين اذا قال رجل الدين المتعصب ..
وليس السيد السيس����تاني  ،نذهب لتحرير
فلس����طين  ..نقاتل الصهاينة أنهم نجسين
 ..بدل الشباب الفلس����طينين المهزومين،
ألنهم مُكلّفي����ن بخدمة داعش القذر لقتل (
الجعفريي����ن) الفقراء  ..الحول وال قوة لنا
إلاّ باهلل ..
أعود ال����ى الزعيم ،وأخاطب���� ُه  :يا زعيم
الخير ..رحم����ك اهلل ،إن هذه البيوت ذات
المس����احة الصغيرة والتي ت ّم توزيعها في
زمن����ك يا أبو الفقراء ..مئة وأربعون متراً
 ،ومدين����ة الش����علة ٌ
مئة وس����تون متراً،
ّ
كل بيت صغيرُ ،ح ِش����رت في����ه اآلن أربعة
عوائ����ل أو ثالث����ة عوائل ،ل����م يلتفت لهم
حاك���� ٌم بالعراق  ..ال ُس� ّ
���ني دكتاتور ،كان
يس����تغلهم في المظاهرات والحروب ،وال
حاك����م ش����يعي حرامي أيضاً ،يس����تغلهم
لالنتخاب����ات من أجل أن يس����رق الثروة،
ولم يُق ّدم لهم خدمات ،وحالياً هذه المناطق
اآلن أزقته����ا بال تبلي����ط ،ألن أمانة بغداد
هم ش����يعة ..ومبال����غ تبلي����ط األزقة تمّت
س����رقتها في جيوبهم ،واآلن األزقة طين
بالش����تاء ،و (ترابه) بالصي����ف في زمن
المالكي ..والميزاني����ة انفجارية !! ماكان
يتوقع الشهيد الزعيم بعده ،إن العراق بلد
الحضارة ،يتدهور بهذه الصورة الس����يئة،
ويع����ود الى الخلف ،ويس����تمر الفقراء في
الخربة التى مضى عليها أكثر
هذه البيوت ِ
من نصف قرن،عكس الدول الخليجية التي
كانت متخلفة فيما س����بق ،واآلن تضاهي
اوروبا ،والس����بب الرئيسيُ ،ح ّكام الشيعة
المخانيث !!
الجعف����ري حكم أكث����ر من س����نتين ،ولم
يق ّدم ش����يئاً ،وبعده جاء المالكي ،صاحب
الميزانيات االنفجارية لم ّدة ثماني سنوات،
وحك����م الع����راق ،أيض����اً ( ،)..تبعث����رت
الميزانيات االنفجارية في زمنه بالس����رقة
والفرهود من قبل المتحاصصين الحرامية
 ،ولم يصدر منه قرار شجاع وسليم يخدم
الفقراءً ..
مثال كل ش����اب مت����زوج وعنده
أطفال ،تعطي له الحكومة قطعة أرض مئتي
متر في مس����قط الرأس ،النتيجة س����تكون
عدم حدوث هذا االزدحام في بيوت الفقراء
الصغيرة ،لك����ن مخانيث هم الس����بب في
إهانة الشباب وتدمير مستقبلهم ،وحشرهم
في ه����ذه البيوت القديم����ة  ،حرامات يتم
انتخابهم هوالء المخانيث الفاسدين الخونة
للبي����ت ( الجعفري) ،وفع� ً
�ل�ا المظاهرات
«بس����م الدين
كانت صادقة ،وش����عارها ِ :
باكونه الحرامية ..ه����ؤالء الحرامية ُ
لعنة
اهلل عليه����م»  ،نتمنى م����ن الدكتور حيدر
العب����ادي أن يس����تمر باإلصالحات ،وهذه
المالحظات من المطالب المهمة  ..توزيع
قطع األراضي للش����باب في مسقط الرأس،
وبقي����ة المش����اريع التي تخ����دم العراقيين
،وتس����حب األراضي الغي����ر قانونية التى
وزعها المالكي للمسؤلين الحرامية ،وتعيد
التحقيق معهم ،ألنهم ُسرّاق ،ويجب كشف
ذممهم الس����ابقة والحالية ،وإلاّ س����تكون
ً
مستقبال من
أنت مُخنثاً مثلهم ،و ُتحاس����ب
قب����ل الجماهير الغاضبة ،وأخيراً ياش����هيد
العراقيي����ن الفقراء ..عبد الكريم قاس����م،
سال ُم اهلل عليك يوم ولدت ويوم استشهدت
من أجل فقراء الع����راق ،ويوم ُ
تبعث حيّا،
أنت في جن����ات الخلد ،وانجازاتك معروفه
للقاصي والداني ،وه����ؤالء المخانيث في
مزبل����ة التاري����خُ ،نذ ّكر ..عس����ى أن تنفع
الذكرى المؤمنين.
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قراءة سريعة في حروب
ما بعد احلرب العامل ّية ال ّثانية وتواقيتها املريبة
بعيداً عن التأريخ العلمي للحروب،
يلحظ المتابع لألحداث السياس���يّة
الكب���رى وم���ا يتر ّت���ب عنها من
تو ّتراتُ ،
القوة
تصل ح ّد إس���تعمال ّ
كبديل حتمي و حاسم
العس���كريّة،
ٍ
ّ
ّ
يتس���ن
لفض اإلش���كاليات التي لم
الحس���م فيها في الزمان والمكان
المناسبين ،يلحظ ّ
أن العالم يخوض
منذ س���بعة عقود ،حروبه الدمويّة
الق���ذرة ،حرب���اً إثر ح���رب ،وفق
تواقي���ت مريبة تثي ُر اإلس���تغراب،
وبنسق سريع ُ
يبعث على التساؤل
ٍ
والحيرة والخوف من المجهول.
نسجُل حرباً
بين كل حرب وحربّ ،
جديدة  -وربّما إثنتين كما سيأتي-
تكون في األغلب األع ّم أكثر قذارة
وكلف���ة في االرواح البش���ريّة من
تسجلُه
سابقتها ،نظراً للتق ّدم الذي ّ
الصناعة الحربيّة في فترة ما بين
الحربي���ن ،والمفارق���ة الصارخة
نس���جلها في هذا الصددّ ،أنُه
التي
ّ
رغ���م بعث ّ
منظمة األم���م الم ّتحدة
كترجمان لتطلّع العالم الح ّر وغير
السالم
الح ّر على ح ّد السواء إلى ّ
العالم���ي ال ّدائ���مّ ،
تجنب���ًا ألهوال
الحروب وأوجاعها ومآسيهاّ ،
فإن
ري���اح الحروب الت���ي ُط ِبخت في
مختبرات الدوائر اإلس���تخبارتيّة،
ومراك���ز دراس���ات السياس���ات
اإلس���تراتيجيّة ،لقوى اإلستكبار
العالميّة الم ّ
ُصنعة لألسلحة ،جرت
«بما ال تش���تهي س���فن» المنتظم
تمض إالّ سنة واحدة
األممي ،إذ لم ِ
وشهور قليلة على إنتهاء الحرب
العالميّة الثانية،
ح ّتى ظه���رت في نهاية () 1946
م ،إرهاص���ات أولى الحروب التي
عقبتها ،وهي ح���رب الفيتنام التي
اشتعلت أوارها الحقاً ،لتستم ّر إلى
منتصف س���بعينيات القرن الحالي
( 9م���ارس 1975م ) ،حي���ن
انس���حبت قوات الواليات المتحدة
األمريكيّ���ة منهزم���ة ومكس���ورة

الخاط���ر -كم���ا فعلت فرنس���ا من
قبلها -على الرغم ممّا اتس���مت به
ممارس���ات الجيش األمريكي من
بش���اعة و فظاعة ووحشيّة حيال
المواطنين الفيتناميين ال ُع ّزل ،ث ّم لم
يكد يمضي أكثر من ش���هر واحد
على خم���ود الح���رب الفيتناميّة،
ح ّتى إندلعت أط���ول حروب القرن
العش���رين ،وهي الح���رب األهليّة
اللبنانيّ���ة ف���ي (13أفريل1975
م) لتتواص���ل عل���ى م���دى أكث���ر
م���ن  15س���نة ،وتنتهي في (13
أكتوبر 1990م) ،وقد كانت نتاجاً
لص���راع دموي ،أف���رز ُه تضارب
المصال���ح ،لي���س فق���ط بين كل
المكونة للنسيج
الطوائف واإلثنيات
ّ
المتن���وع،
الديمغراف���ي اللبنان���ي
ّ
أط���راف خارجيّة،
بل وكذلك بين
ٍ
هي الوالي���ات المتح���دة واالتحاد
الس���وفياتي ،إضافة إلى إسرائيل
وس���وريا و إيران والفلسطينيين،
لتعزيز مواقعهم في هذا البلد ،بما
يعني ّ
أن هذه الحرب ،لم تكن حرب
اللبنانيين فيما بينهم وحس���ب ،بل
ّأنها كانت أيض���اً ،حرب اآلخرين
على أرض لبنان.
اللاّ ف���ت لإلنتباه ف���ي هذا الصدد،
وال���ذي يس���توجب ع���دم المرور
عليه مرور الك���رام  ،بل الوقوف
عن���ده والتش���ديد عل���ى أهميته
 ،الس���تخالص دالالت���ه ،ه���و ّ
أن
بي���ن قيام حرب الفيتن���ام والحرب
اللبنانيّة (1990-1975م) ،كان
العال���م ق���د ش���هد ،باإلضافة إلى
ّ
التدخ���ل الس���وفييتي الس���افر في
أفغانس���تان في نهاي���ة 1979م -
المتزامن تقريباً مع انتصار الثورة
اإلسالميّة اإليرانيّة ،وفي ذلك أكثر
من داللة -والذي تواصل ألكثر من
عشر س���نوات ،ش���هد قيام حرب
أخرى غيّرت جذريّا موازين القوى
في الش���رق األوس���ط ،و ما تزال
تبعاتها الجغراسياس���يّة وآثارها

الكارثيّ���ة على ش���عوب المنطقة،
بل و على كافة الش���عوب العربيّة
دون استثناء ماثلة أمامنا بوضوح
وجالء إلى الي���ومّ ،إنها حرب أو
نكس���ة  1967م التي إش���تهرت
بحرب األيام الس��� ّتة،.وهي حرب
نشبت بين إسرائيل وكل من مصر
وس���وريا واألردن ،و أ ّدت كم���ا
ه���و معلوم ،إلى احتالل إس���رائيل
ّ
والضفة
لس���يناء وقط���اع غ��� ّزة
الغربيّة والجوالن الس���وريّة ،بما
يعن���ي بالضرورة ،مزيداً من تعقيد
القضيّة الفلس���طينيّة ،باس���تفحال
توطي���ن الصهاين���ة وتقوية نفوذ
الكي���ان الصهيون���ي الس���رطاني
«المس���خ» في المنطق���ة العربيّة
التي طالتها ش���ظايا الح���رب ،أمّا
حرب الخلي���ج الثاني���ة أو عمليّة
ُ
عاصف���ة الصح���راء ،وهي حرب
قصيرة في الزم���ن لهزم الجيش
العراق���ي بالكويت ،فم���ن مهازل
القرارات المتسرّعة وذات العالقة،
للجامع���ة العربيّ���ة أنه���ا باركت
مش���اركة بعض الدول العربيّة في
الحرب على العراق  ،ضمن قوات
المتكونة من  34دولة،
التحال���ف
ّ
بقيادة الواليات المتحدة األمريكيّة
فيم���ا بي���ن ( 17جانف���ي و 28
فيفري1991م)  ،أي بعد  3أشهر
فقط من إنتهاء الح���رب اللبنانيّة،
و لكن م���ا إن خمدت حرب الخليج
الثانية ح ّتى عقبتها مباش���رة بعد
أقل من ش���هر حرب يوغس�ل�افيا
الت���ي اندلع���ت بحرب البوس���نة
والهرس���ك في م���ارس 1991م،
لتنتهي بحرب كوسوفو التي خمدت
نارها في ( 21جوان 1999م)،
وكان من نتائج هذه الحرب ،تفكيك
االتحاد اليوغسالفي وتقسيمه إلى
جمهوريات مستقلّة ،ليس لها وزن
سياس���ي وال دور يذك���ر ،كالعب
وفاعل مه ّم في الس���احة الدولية،
بمثل م���ا كانت علي���ه جمهوريّة

يوغسالفيا االشتراكيّة قبل الحرب،
سيّما عندما كان يرأسها الماريشال
تيت���و الذي كان ل��� ُه الفضل األكبر
ف���ي توحيدها ،واللاّ ف���ت لإلنتباه،
م���رّة أخرى ،ه���و ّ
أن بي���ن قيام
الح���رب اللبنانيّ���ة 1975م و ّ
كل
من ح���رب الخليج الثانية والحرب
اليوغس�ل�افيّة1991م ،كان العالم
س���جل قيام ح���رب جديدة ،هي
قد
ّ
الح���رب العراقيّ���ة اإليرانيّ���ة أو
حرب الخلي���ج األولى ،وقد اندلعت
شراراتها في س���بتمبر 1980م،
ُ
وع ِرفت قي العراق بقادسيّة ص ّدام،
فيما ُع ِرفت في إيران بأسم الدفاع
المق ّدس ،وهي الحرب التي نشبت
فيما بين سنتي (8819-0198
م) وكان���ت ،دون ج���دال ،أكث���ر
الصراعات العسكريّة دمويّة ،كما
ّ
ّ
نزاع
أنها ش���كلت ،بالتأكيد ،أطول ٍ
عس���كري بين دولتين في القرن
العش���رين -إذا ما استثنينا الحرب
األهليّة اللبنانيّة التي كانت أطرافها
مرتبطة بأكثر م���ن دولتين  -ذلك
ّ
إن الحرب العراقيّ���ة اإليرانيّة ،قد
إمت ّدت على مدى ثماني س���نوات،
وخلّفت نحو مليون قتيل ،وكان من
تداعياتها المباش���رة ،قيام ّ
كل من
حرب الخليج الثاني���ة التي تواطأ
فيها بعض العرب ،وحرب الخليج
الثالثة التي أسقطت ص ّدام حسين،
ولم يهدأ العالم م���ن نار الحروب
ويس���تعيد أنفاس���ه لبعض الوقت،
إلاّ ما بي���ن أواخر جوان 1999م
األول من أكتوبر2001
واألسبوع ّ
حي���ث ّ
ُ
دقت طبول الحرب على
م،
أفغانس���تان ،ك���ر ّدة فع���ل عل���ى
هجمات  11س���بتمبر التي ّ
تبنتها
ّ
المصنف���ة كتنظيم إرهابي
القاعدة
 ،وه���ي ح���رب قادته���ا جيوش
الثنائي األمريكي البريطاني على
أفغانس���تان الذي كانت قد أنهكته
طالبان والقاعدة قبل ذلك ،وأعادته
إلى نمط عيش القرون الوسطى ،و

قطر ..سيدني رايلي
يشته ُر سيدني رايلي ،بلقب أبو
الجواس���يس ،وتجس���س رايلي
لصالح أربعة دول ،هي المملكة
المتح���دة ،وألماني���ا ،واليابان،
وروس���يا ،كما عم���ل لفترة في
شرطة س���كوتالند يارد ،ومكتب
الخدم���ة الس���رّية البريطاني���ة،
وجهاز االس���تخبارات السرّية،
ً
مس���ؤوال ع���ن العديد من
وكان
العمليات ،مثل الهجوم المفاجئ
ٌ
حادث
عل���ى بورت آرث���ر ،وهو
ش���هير لتحطم طائ���رة المانية،
كما سرق سالح الخطط االلمانية
وغيّ���ره ،وم���ن البديهيات التي
ُ
تعم���ل بها ال���دول العالمية ،هي

ع���دم التفاوض م���ع المنظمات
اإلرهابي���ة ،كم���ا ح���دث ف���ي
مجزرة باري���س األخيرةُ ،
حيث
اقتحم���ت الق���وات الفرنس���ية
المس���رح  ،وح���ررت الرهائن
ٌ
وكثيرة هي
وقتلت اإلرهابيين ,
المنظمات التي ظهرت في العالم
ص ّنف���ت باإلرهابية ،مثل
والتي ُ
منظمة بادر ماينهوف االلمانية،
وااللوي���ة الحم���راء االيطالي���ة
في س���بعينيات القرن الماضي،
وقد اصبحتا ف���ي خبر كان  ,إمّا
الي���وم وفي األح���داث األخيرة،
ُ
حيث توس���طت قطر في تحرير
الجن���ود اللبنانيين ,فلقد أش���ار

الحبوبي
المهندس فتحي ّ

كان من بين األهداف المعلنة لهذه
الحرب ،القضاء على تنظيم القاعدة
وزعيمه وعلى نظام طالبان.
م���ا يج���د ُر التذكير ب���ه  ،هو ّأنه
بالتوازي مع خوض غمار الحرب
األفغانية ،كان���ت أمريكا وبريطانيا
تس���تع ّدان على قدم وس���اق ّ
لشن
الحرب على العراق ،بتعلّة إمتالكه
الس���لحة الدم���ار الش���امل ،وهو
م���ا أ ّدى الحقاً إل���ى إندالع حرب
الخليج الثالثة ،أو باألحرى احتالل
العراق عس���كريًّا من قبل الواليات
المتح���دة األمريكيّة ،وبعض الدول
المتحالف���ة معه���ا ،وخاصة منها
بريطانيا وأستراليا ،وقد أمت ّد أوار
ن���ار الحرب و اإلحت�ل�ال فيما بين
( 20م���ارس 2003م) و ( 15
ّ
لك���ن آثارها
ديس���مبر 2011م)،
المدمّرة ومآسيها التي ال تحصى
وال تع ّد على أفراد الشعب العراقي
األش���اوس ،ما ُ
تزال ماثلة أمامنا
اليوم و ستمت ّد  -لألسف -الى عقو ٍد
أخرى ،وربّما الى قرون ،فقد كانت
بقوة الزلزال
هذه الحرب كارثيّ���ة ّ
الذي قوّض أركان و توازن العراق
تجاهل ت���ام لدوره
العظي���م ..في
ٍ
التاريخ���ي ف���ي بن���اء الحضارات
اإلنس���انية ُ
منذ فجر التاريخ ،كما
قوضت المعادالت السياس���ية
ّأنها ّ
لكل منطقة الش���رق األوس���ط ،بل
ودول العال���م قاطب ،وما انتش���ار
اإلرهاب السلفي الحنبلي الوهابي
بقوة هنا وهناك
الذي بات
ُ
يضرب ّ
في كل ب�ل�اد العالم ،وبروز داعش
كتنظي���م إرهابي إل���ى الوجود ،إلاّ
نتاج من نتاجات اإلحتالل األمريكي
الهمجي للعراق ،وفي أواخر سنة
 2010م ومطلع 2011م ،وكان
اإلحتالل األمريك���ي ما يزال جاثماً
على الع���راق ،إنطلقت من تونس
ً
تفاؤال واستبشاراً-
شرارة ما سمّي-
بثورات الربي���ع العربي ،لتخترق
الحدود وتنتش���ر سريعاً في ربوع

مع سقوط أول دفعة من الضحايا
الروس في الحرب الس����ورية،
خس����رت موس����كو نقطة ذات
ارتدادات معنوية كبيرة ،حتى
لو كانت حادثة أمس ،منطقياً..
من ضم����ن االحتم����االت التي
درستها القيادة الروسية قبيل
إطالق عملياتها العسكرية في
سوريا.لم تكن أنقرة مسرورة
بالدخول الروسي المباشر على
خط األزمة الس����ورية بالتأكيد،
فقد أجهضت موس����كو بفعلها
المباغ����ت ،م����ا كان األت����راك
يُع ّدون له في شمال البالد الذي
أصبح مع هذا الدخول مسرحاً
لألعمال العس����كرية المضادة
لق����وى المعارضة المس����لّحة،
بعدما كان يُفترض به أن يكون
منطلقاً له����ذه القوى في اتجاه
الساحل الس����وري والعاصمة،
يل����ي اإلجهاز عل����ى عاصمة
الش����مال حلب ،ولم يكن خافياً
أن العمليات الجوية الروس����ية
س���� ُتحدث إرب����اكاً «تقني����اً»
���ج بالمقاتالت،
في س����ماء تع� ّ
خصوصاً إن الحدود السورية
ـ التركية ،ش����هدت على مدار
األس����ابيع الماضي����ة عدداً من
«المماح����كات» بين الجانبين،
ُ
ً
���تماتة
واضحة اس�
كما ظهرت

بيان للخارجي���ة القطرية إلى إن
الوس���اطة القطرية ،جاءت تلبية
لطلب م���ن الحكوم���ة اللبنانية،
ٍ
وأوضح ،إن األجهزة المعنية في
دولة قط���ر ،قامت بجهود حثيثة
وكثيف���ة إلطالق س���راح الجنود
اللبنانيين ،بالتع���اون مع األمن
العام اللبناني ،وأضاف ،إن نجاح
المبادرات اإلنسانية ،يأتي ثمرة
لرؤي���ة دولة قطر الت���ي تعطي
األولوية ّ
لحل النزاعات بالطرق
السلمية والسياسية،وأ ّكد البيان،
ّ
إن الجه���ود القطري���ة ،جاءت
انطالقاً م���ن إيم���ان دولة قطر
الكامل والت���ام بتحقيق المبادئ

اإلنسانية واألخالقية ،وحرصها
على حي���اة األف���راد ّ
وحقهم في
الحرية والكرامة  ،ومن جانبه،
وص���ف س���فير دول���ة قطر في
لبن���ان  -علي بن حم���د المري،
اإلف���راج عن الجنود ،بأن ُه إنجا ٌز
بطلب
كبير ،أس���همت فيه قطر،
ٍ
م���ن الدول���ة اللبنانية ،مُش���يداً
بالدور الذي لعِب��� ُه المفاوضون
القطريون ،وم���ن خالل متابعتنا
ألخبار إط�ل�اق س���راح الجنود
اللبنانيي���ن ،مقاب���ل االفراج عن
قياديي���ن في داع���ش اإلرهابي،
باإلضافة الى تقديم مس���اعدات
إنس���انية لجبه���ة النص���رة،

على الحادثة ،كما هو متوقع،
لكن كالمه يعن����ي ،بما ال ُ
يدع
ً
مجاال للش����ك ،أن بالده ستر ّد
على أنقرة عبر طرق متعرّجة،
بعضها أمن����ي وبعضها اآلخر
عس����كري وثالثه����ا ،بداه����ة،
اقتص����ادي ،إذ إن «طعن����ة
الظه����ر» التي تحدث عنها من
قب����ل «داعم����ي اإلرهابيين»،
ربطت تركيا عضوياً بالمعركة
الت����ي تخوضه����ا موس����كو،
دفاع����اً ع����ن أمنه����ا القومي
ً
أوال ،ومجاله����ا الحيوي ثانياً،
وفيما س����يأخذ الرد العسكري
ش����كل مزي���� ٍد من اس����تهداف
الجماع����ات التي ترعاها أنقرة
وانخراط
في الشمال السوري،
ٍ
أكبر في المي����دان ،مع احتمال
تقصد إس����قاط طائ����رة تركية
ّ
���لوب مشابه أو عبر شبكة
بأس� ٍ
الصواريخ المضادة للطائرات
لوحت موس����كو بإمكانية
التي ّ
استخدامها ،فإن الرد األمني قد
يتمثل بأس����اليب متعددة ،بينها
ما ي ّتص����ل بتوثيق التعاون مع
«حزب العمال الكردس����تاني»
لتس����هيل خرقه األمن التركي
���كل أكثر فاعلي����ة ،أمّا الرد
بش� ٍ
االقتص����ادي ،فهو يعود بضرر
بالغ عل����ى الجانبين ،خصوصاً

إذا م����ا وصل إلى ح���� ّد تجميد
خط����ة موس����كو القاضية بنقل
الغاز الروس����ي عبر تركيا إلى
ً
(بدال م����ن أوكرانيا)،
البلق����ان
والتي أق ّرته����ا العاصمتان قبل
نحو ع����ام .ثانياً ،تأتي الحادثة
عقب اللق����اء الذي جمع بوتين
بمرشد الجمهورية اإلسالمية
في إي����ران  -عل����ي خامنئي،
والذي قال فيه إن موسكو «ال
تطعن حلفاءه����ا من الخلف»،
���ي
والمقارن����ة بي����ن تصريح� ّ
الرئيس الروس����ي حيال إيران
ً
أوال ،ث���� ّم تركيا بعده����ا بيوم،
تحديداً لناحي����ة اختيار التعبير
ذات����ه معكوس����اً ف����ي الحال����ة
التركية ،له����ا دالالت رمزية،
فه����ي تعن����ي إن االصطفافات
ع����ادت لت ّتض����ح ،والخيارات
راحت تضيق على موس����كو،
برغ����م مروح����ة االتص����االت
واللقاءات التي أجراها بوتين
في محاولة منه ،لتأمين شيء
من القب����ول الدول����ي بعمليته
العس����كرية ،اليوم ،يجد بوتين
نفس����ه ف����ي مرب����ع واحد مع
إيران مج����دداً ،بعدم����ا حاول
طرح نفسه كقادر على رعاية
حل في س����وريا ،وحد ُه القلق
ٍ
األوروب����ي من عم����ل إرهابي

التقارب الروسي – األردني

بين الضرورة المرحلية والضغوط الخليجية
ّ
ظ���ل تطورات «خطيرة»
في
ومتالحقة تعيش���ها المنطقة
ككل ،وفي ظل واقع سياسي
ُ
يف���رض
وأمن���ي س���اخن،
بقوة ف���ي المنطقة،
وجوده ّ
وم���ن منطلق إن السياس���ة
تحرك مصالح الدول
هي من ّ
 ،وبما ّ
إن السياس���ة هي لغة
حرك
المصالح ،وهي م���ن ُت ّ
براغماتية أغلب دول اإلقليم،
فالسياس���ة البراغماتية ،هي
وبقوة ّ
كل دول
تدفع اآلن
التي ُ
ّ
حلول
المنطقة ،للبح���ث عن
ٍ
أتون
«مرحلية» ،تقيها من
ِ
نار متس���ارعة ،ومخططات
ٍ
صهي���و -أميركي���ة ،هدفها
إغراق المنطقة ككل في جحيم
الفوضى ،فلهذا فمن الطبيعي
أن نس���مع عن نشوء تقارب
في الرؤى واآلراء بين بعض
ال���دول المتأثرة إل���ى ح ّد ما
مما يجري بعم���وم المنطقة
العربي���ة ،وبين بعض القوى

الدولي���ة المتصاع���د نفوذها
بالمنطق���ة العربية  ،والهدف
المرة هو تفادي السقوط
هذه ّ
ف���ي جحيم هذه األزمات التي
بشكل عام،
تمر بها المنطقة
ُ
ٍ
والهروب من بعض األزمات
االقتصادي���ة والسياس���ية
واالجتماعي���ة الداخلية التي
تمر به���ا بعض ال���دول في
ُ
المنطق���ة ،وه���ذه العوام���ل
بدوره���ا ه���ي من أسس���ت
لتبلور معالم لتق���ارب جديد
ً
وبقوة بين
مس���تقبال
متوقع
ّ
عمّان وموسكو.
مع مؤش���رات هذا التقارب
المتوق���ع
«المرحل���ي»
ً
تتضح
مستقبال ،والذي بدأت
ُ
معالمه تدريجي���اً في الوقت
الحالي ،بعد الزيارة األخيرة
للملك األردني إلى موس���كو،
ولقائ���ه بالرئيس الروس���ي
ودعم األردن لحرب روس���يا
على اإلرهاب ،وتنسيق جهود

إندالعها وتوزيعها الجغرافي غير
موج���ه بالتحديد ض ّد
بريء ،وهو ّ
األمّ���ة العربيّة رغم ما تعانيه من
وتحوالت
اهتزازات و إضطرابات
ّ
ُ
حي���ث ّ
إن جمي���ع ه���ذه
عميق���ة،
حربي الفيتنام
الحروب ،باستثناء
ّ
وأفغانس���تان ،كانت إمّ���ا ّأنها قد
وقعت ف���ي مناطق عربيّة أو كانت
بع���ض الدول العربيّ���ة  ،طرفاً من
أطرافه���ا المتنازع���ة ،كالح���رب
العربي���ة اإلس���رائيليّة أو الحرب
العراقيّة اإليرانيّة ،ليس هذا فقط،
بل يض���اف إلى ذل���ك ،العدوان
االسرائيلي الوحشي المتكرر على
قطاع غزة ،واس���تهداف المدنيين
س���نوات(  -2012- 2008و
 2014م) ،والحرب االس���رائيلية
عل���ى لبنان س���نة (  2006م) ،
وه���ي الحروب الت���ي تع ّم ّدت عدم
الخوض ف���ي تفاصيلها ،الرتباطها
الوثيق بالقضيّة الفلس���طينيّة ،بما
هي القضيّ���ة المركزيّ���ة للعرب،
والت���ي تراج���ع اإلهتم���ا ُم به���ا،
وأصبحت جانبيّة  -جرّاء التداعيات
السياسيّة األليمة للثورات العربيّة،
ّ
ف���إن هذه المعطيات تع ّزز
وبداهة،
موق���ف الذي���ن يعزون قي���ام هذه
الح���روب إلى نظريّ���ة المؤامرة
فحسب ،دون محاولة نقد السياسات
العربيّة التسلّطيّة المتخلّفة وغير
الديمقراطيّ���ة ،ح ّتى ولو أ ّدى ذلك،
ش���كل من
في أقصى الحاالت إلى
ٍ
أش���كال جلد الذات في رفق ،ألجل
إع���ادة الوع���ي الغائ���ب للعرب،
ونخباً ّ
ألن ّ
ًح ّكاما ُ
مثقفةّ ،
كل مآسي
الشعوب و الدول العربيّة ،بما فيها
الحروبّ ،إنما مر ّدها كذلك وبدرجة
الح ّكام والنخب
كبيرة إلى ه���ؤالء ُ
المنبطح���ة لهم بذلّة مهينة ال تليق
بدرجاتها العلميّة .

احمد السلمان
والم ّ
ُصنف���ة ضم���ن المنظم���ات
اإلرهابية .اليخفى على القاصي
والدان���ي ،ماتلعب ُه دولة قطر من
دور كبي���ر في رعاية اإلرهاب (
ٍ
جوه العباي���ة )  ,إن الدور الذي
قامت به مؤخ���راً ،يؤكد بالدليل
القاط���ع ،عالقة قط���ر األخوية
بداعش ,ففي السنوات األخيرة،
اظه���رت قط���ر ( عضالته���ا )
من خ�ل�ال إقام���ة المؤتمرات،
ومنه���ا مؤتمر الدوحة الس���يء
الصيتُ ،
حيث جم���ع المطلوبين
للقض���اء العراق���ي ،بتهم���ة
الخيانة واإلرهاب ،ومنهم رافع
العيساوي وعلي حاتم السليمان

موسكو وأنقرة وحافة الهاوية
أنق����رة الدف����اع عم����ا لها من
نفوذ على األرض الس����ورية،
وهو أم���� ٌر دفعها إل����ى اختيار
األس����لوب الذي سبق لموسكو
أن اعتمدت����ه ف����ي جورجي����ا
وأوكرانيا حرفياً ،إذ أ ّكدت قبل
أيام أنها «قلقة» من استهداف
الغ����ارات الروس����ية مواطنين
أصول تركمانية،
سوريين من
ٍ
معطية بذلك لنفسها ّ
حقًا ،يكا ُد
ً
نصرة
يكون س����يادياً بالتدخل
لهم ،تماماً كما فعلت موس����كو
في إقليمي أبخازيا وأوس����يتيا
الجنوبي����ة الجورجيّي����ن العام
2008م ،وفي شرق أوكرانيا
وش����به جزيرة القرم قبل عام،
تكتف بالتحرك
غير أن تركيا لم ِ
الديبلوماس����ي ودعم الفصائل
المس����لّحة من الباطن كما كان
منتظراً ،بل بادرت إلى إسقاط
أول طائ����رة «س����وخوي» في
خض����م العاصفة الت����ي أرادت
موس����كو أن ُتتبعه����ا بدفعات
تدخل بري م ّ
ُقنن ،ولهذا معان
ٍ
بالغ����ة األهمية ،يمك����ن إيجا ُز
أبرزه����ا بم����ا يل����ي ،بانتظار
اكتم����ال المش����هد وا ّتض����اح
ً
المعطيات:أوال ،بدا
مزيد م����ن
الرئي����س الروس����ي فالديمير
األولي
بوتين هادئاً في تعليقه ّ

الوط���ن العربي ،وتق���رع أبواب
أنظمة عربي���ة حديديّ���ة  ،كانت
موصدة لعقود خلت ،فتبلغ رياحها
العاتية ّ
كل من مصر في  25جانفي
واليمن في 11فيفري (وهو ذات
اليوم الذي س���قط فيه نظام حسني
مبارك)  ،وليبي���ا في  17فيفري
 ،ث���مّ س���وريا ف���ي 15م���ارس،
ثورت���ي تونس ومصر
ولئن ظلّت
ّ
سلميتين ،ونجحتا رغم المعوقات
الداخليّ���ة والخارجيّة في إس���قاط
النظامين البوليس���يين الفاشيين،
التونسي والمصريّ ،
فإن الثورات
في غيرهما ،رغم تفكيكها لللبنية
ال ّداخليّة ألنظمتهاّ ،
فإنها ُس���رعان
تحولت إلى ثورات
ما انتكس���ت و ّ
مسلّحة في ليبيا واليمن ،وسوريا
ما تزال أطوارها جارية إلى اليوم،
ال ب���ل ّ
أخص
إن ليبي���ا وبصف���ة ّ
تعيش حرباً ضروساً ُ
ُ
منذ
س���وريا
أربع س���نوات ،أتت على األخضر
واليابس ،وتخلّ���ف كل يوم دماراً
ً
ومهجرين
هائال ،وضحايا بالمئات
ّ
يتحولون قس���راً إلى ال
ب���اآلالفّ ،
جئين داخل س���وريا أو خارجها،
وهي حرب ال يخوضها السوريون
وحسب ض ّد نظامهم ،بل يخوضها،
بالوكال���ة ،إمّ���ا إنتص���اراً لهم أو
انتصاراً للنظامّ ،
كل من السعوديّة
وقطر وتركيا وح���زب اهلل وإيران
في ظل الصراع الش���يعي ّ
السني
بهدف الهيمنة اإلقليمية ،وللغرض
ذاته فقد أنضمّت أخيراً إلى الصراع
العسكري المباشرّ ،
كل من روسيا
وفرنس���ا وبريطاني���ا ،و انضمّت
إليه قريباً المانيا ،بما يعني ّ
أن هذه
الحرب باتت ه���ي األخرى حرب
اآلخرين على األرض الس���وريّة،
ما جعلها أكثر الثورات والحروب
دموية ودماراً ف���ي القرن الواحد
أن ما يقتضي ّ
والعشرين ،غير ّ
منا
اإلشارة إليه في نهاية التحليل ،هو
أن أنس���اق هذه الحروب وتواقيت

محاربة اإلره���اب بالجنوب
الس���وري مع الروس ،وهنا
من الطبيعي أن نرى كنتيجة
أولية له���ذا التق���ارب وهذا
التنسيق ،بين الحين واآلخر
،بعض التق���ارب في اآلراء
بين العاصمتين في مجموعة
ملف���ات إقليمية ،س���واء في
العراق أو في سورية أو في
اليمن إلى ح ّد ما ،والس���بب
بذل���ك يع���و ُد مرحلي���اً إلى
مرحل���ة تقاطع المصالح بين
االستراتيجية اإلقليمية للدولة
والنظ���ام األردني الس���اعي
إل���ى أحت���وء اضظراب���ات
المنطق���ة ،ومنعه���ا م���ن
االمتداد إل���ى الداخل األردني
 ،واس���تراتيجية ورؤي���ة
الدولة الروس���ية التي بدأت
حرباً ش���املة على اإلرهاب
بالمنطقة ككل ،لحماية نفسها
ودعم حلفائها ،وبالطبع هنا
تجدر اإلش���ارة إل���ى أن هذا

التقارب إن ت���م ً
وتحول
فعال
ّ
إلى ش���راكة فعلية ،فسيكون
هذا التق���ارب عنواناً لمرحلة
جديدة ل���كل أحداث المنطقة،
ُ
وس���يخلط أوراق اإلقليم ككل
بش���كل
وس���يؤثر
من جديد،
ُ
ٍ
ّ
بناء في مسار وضع الحلول
بش���كل عام،
لفوضى اإلقليم
ٍ
ولكن هناك محددات لش���كل
هذا التق���ارب وطبيعته ،ومع
الحديث عن تبلور نقاط التقاء
روسية–أردنية  ،برز الدور
السعودي-الخليجي المعارض
من األساس ،لفكرة التقارب
هذه ،وم���ع زي���ادة الضغط
الس���عودي –القط���ري على
النظ���ام األردن���ي اقتصادياً
وسياس���ياً ،بخص���وص منع
فكرة التقارب مع روس���يا و
إي���ران ،فقد ب���رزت بالفترة
األخيرة بعض التناقضات بين
ص ّناع القرار األردني ،وهذه
ُ
التناقضات بدأت تتحدث فعلياً

واثي���ل النجيف���ي وغيرهم ( من
النمون���ات ) ,وكذل���ك دوره���ا
في التحالف العربي العس���كري
ض��� ّد اليم���ن (اقص���د الحوثيين
) ،ومش���اركتها برّيًا وجوياً في
الح���رب  ,ومواقفه���ا مع الدول
العالمي���ة ،فهي صديق���ة اوباما
واردوغ���ان وبوتي���ن وهوالند
ومي���ركل( تلع���ب عل���ى أربعة
وعش���رين حب���ل )  ,خليط غير
متجان���س في مواقف هذه الدول
فيما بينها ،وكذل���ك بينها وبين
ُ
,تحاول قطر اليوم
الدول العربية
أن تكون ولياًعلى العرب بواسطة
( دراهمهم القذرة )  ,فبعدما كان

العراق صاحب القرار في العالم
ُ
ومنذ زم���ن الملوك،
العرب���ي،
اصب���ح الي���وم فريس���ة لذئاب
الخليج العرب���ي الذين يحاولون
بشتى الطرق إضعافه وإخضاع ُه
لس���يطرتهم ،غافلين إن العراق
كطائر الفينيق ..ف���ي أيّة لحظة
ُ
سينهض من الرماد ،ليحلّق فوق
س���ماء العرب  ,ويلعن كل خائن
وأولهم قطر ..سيدني رايلي .
ّ

ربيع بركات
جريدة السفير
25/11/2015
جديد ،م����ا زال يخلط األوراق
ويخ����رق االصطفافات ،ويلعب
لمصلح����ة أنقرة ت����ارة (حاجة
أوروبا للتعاون معها في ملف
الالجئي����ن) ،وموس����كو تارة
أخ����رى (رغبتها ف����ي التكامل
العسكري معها).ثالثاً ،أصبحت
موس����كو ،برغ����م حاجتها إلى
بتفحص
ر ٍد معن����وي ،ملزم����ة ّ
موق����ف «النات����و» قب����ل أي
خط����وة تصعيدي����ة ،خصوصاً
إذا ما أنتجت خط����وة من هذا
القبي����ل احت����كاكاً م����ع الجانب
الترك����ي ،فتركي����ا عض����و في
«حلف األطلس����ي» وليس����ت
العباً منف����رداً ،وهي ال تخضع
لتصني����ف «الباح����ة الخلفية»
لروس����يا ،ك����دول االتح����اد
الس����وفياتي الس����ابق ،كم����ا
أي عسكرياً
أنها ،لوجس����تياًّ ،
وأمنياً ،بوابة العالم إلى الداخل
الس����وري ،والمعبر اإللزامي
لتصدي����ر األزم����ة الس����ورية
إل����ى العالم ،تحدي����داً إلى دول
«النات����و» األوروبي����ة ،لذلك،
فإن موسكو ستكون حذرة في
ما يتعلق بش����كل ر ّدها ومداه،
حتى ل����و افترضن����ا أن القرار
ب����ر ٍد كهذا قد ا ُتخ����ذ من حيث
المبدأ.رابع����اً ،تعني االندفاعة

التركي����ة أن حكوم����ة أنق����رة
راغبة بمتابع����ة ّ
البناء على ما
بدأ ُه حزب «العدالة والتنمية»
الحاك����م مؤخراً ،تحدي����داً في
حملت����ه االنتخابي����ة األخيرة،
لناحية ش����د عص����ب جمهوره
وج����ذب المزيد م����ن القوميين
األتراك إل����ى جانبه ،خصوصاً
أنصار «الحرك����ة القومية»،
علم����اً أن أردوغان يحتاج إلى
هؤالء ،للظف����ر بمعركة تعديل
الدستور التي تزيد من سلطاته
كرئي����س للجمهورية ،وتعطي
بالتالي رصيداً أكبر لسياساته
الخارجية ،غير أن تحقيق ذلك
يصطدم بالخلل األمني الذي قد
ينج����م ع����ن أي رد فعل  -حتى
ل����و كان مح����دوداً  -تق����وم به
موسكو ،مباشرة أو عبر طرف
ثالث على اعتبار أن االستقرار
هو أبرز العناوين التي أعانت
«العدال����ة والتنمي����ة» عل����ى
الفوز بالسلطة في االنتخابات
األخيرة.خامس����اً ،يُنتظ����ر أن
ُت ّ
عقد الحادثة م����ن عملية فرز
الجماعات الس����ورية المقاتلة
وتحدي����د تل����ك المُصنف����ة في
خانة اإلرهاب ،مقابل تلك التي
يمكن التعاون معها إلنتاج حل
سياسي في سوريا ،بعد أمس،

ستكون موسكو أكثر تر ّددًا في
إعطاء «ص����ك براءة» للقوى
الت����ي تحظى برعاي����ة تركية،
حت����ى غي����ر «الجهادية» (أو
«نص����ف الجهادي����ة») منها،
فيما ي ّ
ُتوقع أن تتش ّدد تركيا في
مطالبها له����ذه الناحية ..على
اعتبار أن موسكو ،من وجهة
تضرب خبط عشواء..
نظرها،
ُ
م����ن غير إي��ل�اء ض����رورات
التس����وية «المتوازنة» أهمية
ُتذكر.الق����راءة األولية لحادثة
أم����س تحتم� ُ
���ل مزي����داً م����ن
االس����تطراد بال ش����ك ،واألمر
حتم����اً يفترض معاينة أكبر مع
توالي تبع����ات الحادثة ..على
أن األكي����د حت����ى اآلن ،إن ما
حصل يضع الجانبين الروسي
والترك����ي على حاف����ة هاوية،
أي منهم����ا أن ينزلق
ال يري����د ٌ
إليه����ا ،وتفت� ُ
أي مقارب ٍة
���رض ُ
واقعي ٍة للعالق����ات الدولية عدم
حصولها ،لك����ن حافة الهاوية
هذه تغ����وي بكثير من اللّكمات
التي وإن كانت ال تقضي على
أي من الالعبي����ن ،بمقدورها
اإليذاء وتحقي� ُ
فوز بالنقاط،
���ق ٍ
وبالتال����ي تحدي���� ُد األحج����ام
واألدوار في الش����رق األوسط
الجديد.

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com
عن وج���وب تخل���ي األردن
ع���ن المرجعية الس���عودية،
والتوجه السريع نحو موسكو
وطه���ران ،لتعدي���ل ميزان
التحالف���ات األردني���ة عل���ى
ضوء مايجري من تطورات
متس���ارعة بالمنطقة ،واليوم
بدأت بالفعل بعض دوائر صنع
الق���رار األردني ،تتحدث عن
دور تنس���يقي
وجوب وجود ٍ
عربي –إيراني للمساعدة في
إخماد ن���ار الحروب الطائفية
والمذهبية في المنطقة ،وعن
وجوب وجود دور تنس���يقي
عربي – روسي يساعد على
وضع حل���ول عاجلة ألزمات
المنطق���ة ،وهنا تب���رز إلى
الواجهة ،حقيق���ة إن بعض
دوائ���ر صنع الق���رار للنظام
األردني ،ب���دأت تدفع النظام
قرار تدريجي،
فعلياً إلى إتخاذ ٍ
للخ���روج من تح���ت عباءة
بعض دول الخليج والسعودية

تحديداً ،والتوس���ع بتحالفاته
مع القوى الدولية و اإلقليمية
الفاعلة ،فهناك اليوم حقائق
جدي���دة وخفايا ب���دأت تظهر
عل���ى أرض الواق���ع ،وهذه
الحقائ���ق والخفايا ،تقول ّ
إن
الدولة األردنية أصبحت اآلن
تعي���ش في محي���ط جغرافي
س���اخن ،أمنياً وسياس���ياً «
فلسطين  -العراق  -سورية»
وفي وضع داخلي مضطرب
 سياسياً واقتصادياً إلى ح ّدما.هذا م���ا أفرز بدوره نوعاً
من التق���ارب ب���اآلراء بين
العاصمتين عمّان – موسكو
إلى حد ما بخصوص الملفات
الس���اخنة باإلقلي���م ككل،
بش���كل خاص،
فهذه الملفات
ٍ
وضع���ت كال الدولتي���ن في
خانة واحدة من جهة الخطر
المُحدِق بهما  ،فهذه المرحلة
الحالية ونظراً إلى صعوبتها
وتط���ور وتالح���ق األحداث

في المنطق���ة ،هي من دفعت
إلى أن تكون هناك حالة من
التق���ارب ب���اآلراء والرؤى
بين البلدين والنظامين ،ولو
مرحلياً.
ختاماً ،يعتب���ر المراقبون أن
النظامين الروسي واألردني
يمل���كان م���ن األوراق م���ا
يجعلهما قادري���ن على إنقاذ
المنطق���ة ككل م���ن جحي���م
الفوض���ى ،ولك���ن معادل���ة
اكتمال هذا التقارب ،ليتحول
إلى ش���راكة حقيقية  ،مازال
بحاجة إلى كثير من العمل من
قبل الجانبي���ن ،وبحاجة إلى
مزيد من الق���رارات الصعبة
من قبل النظام األردني ،الذي
مازال لآلن ي���دور وإلى ح ّد
ما ف���ي فلك رؤي���ة المحور
الخليجي – األمريكي ،لنتائج
وتطورات ملفات المنطقة .

