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األسد قصم ظهر أردوغان بحنكة سياسية غير مسبوقة
جمال رابعة

الحاضــر اليــوم فــي فكــر الدولــة الســورية العمــل وفــق مســارين متوازيــن، المســار الميدانــي، و مــا حققــه 
و يحققــه الجيــش العربــي الســوري مــن انتصــارات و علــى كامــل الجغرافيــا الســورية علــى االرهــاب الدولــي 
المغطــى سياســيا مــن الغــرب االطلســي والممــول مــن بنــي ســعود، مــن تحريــر تدمــر وصــواًل الــى مشــارف 

الســخنة شــرقًا و تحريــر مســاحات كبيــرة شــرقي حلــب، وصــواًل الــى ضفــاف بحيــرة األســد ..
أمــا المســار السياســي، فهــو الموافقــة علــى أي لقــاء سياســي يفضــي الــى نجــاح العمليــة السياســية 
ــًا  ــة، أمــا داخلي ــة و الدولي ــات اإلقليمي ــر حــوار ســوري ســوري، آخرهــا جنيــف 4، هــذا فــي إطــار العالق عب
فهنــاك حــرص و متابعــة لنجــاح التســويات الداخليــة و إنجاحهــا ترجمــًة لمــا قالــه الســيد الرئيــس فــي 
ــن عــن اســلحتهم  ــي االرهابيي ــى تخل ــز عل ــذي يرتك ــاد الحــل االجتماعــي ال ــرا اعتم ــدار األوب ــه ب خطاب

وارهابهــم مقابــل العفــو الــذي قدمتــه الدولــة الســورية.
مــن االهميــة بمــكان،  القــول إن تســلم الجيــش الســوري رســميًا للقــرى الواقعــة بريــف منبــح، واحــدة 
مــن الضربــات القاضيــة ألحــالم اردوغــان دكتاتــور انقــرة ونظامــه السياســي مــن حــزب العدالــة والتنميــة،  
ــي  ــا رئيــس الحكومــة التركــي بــن عل التوســعية فــي الشــمال الســوري، ومــا التصريحــات التــي أطلقه
يلدريــم يــوم  ســوريا للســوريين، ال تأتــي مــن بــاب االعتــراف بحقــوق الشــعب الســوري الطبيعيــة، وإنمــا 

مباشــر  غيــر  اعتــراف 
فــي شــمال  بالهزيمــة 

ســوريا.
الباحــث_ قــال 
_ لز ر تشــا _ ني يطا لبر ا

المشــهور  وهــو  ليســتر 
بعدائــه  والمعــروف 
و  شــعبًا  لســورية 
وطنــًا، أن األســد قصــم 
بحنكــة  اردوغــان  ظهــر 
ــر مســبوقة  سياســية غي
مســتنقع  بإدخالــه 

الحــرب الســورية موقفــًا بذلــك الطمــوح التركــي بالوصــول إلــى الرقــة وشــرعنة وجــوده بقــوات درع الفــرات علــى 
أنهــم ســوريين ويحــق لهــم الســيطرة علــى مناطــق جديــدة ، وبهــذا  فــإن إتفــاق القــوات الســورية مــع القــوات 
الكرديــة خلــق ســدًا فــي وجــه طمــوح إردوغــان واضعــًا إيــاه أمــام خياريــن أحالهمــا مــر إمــا أن يهجــم متجاهــال 
وجــوده فــي خضــم معركــة تســتنزفه بشــكل كبيــر أو أن يوقــف الحملــة العســكرية معلنــا بذلــك انتهــاء الحلــم 
التركــي. والــكالم لتشــارلز ليســتر إن »اتفــاق منبــج« مــن شــأنه أن يتوســع الحقــا لتعــود الحيــاة الطبيعيــة إلــى 
المدينــة نفســها، وال بــد هنــا مــن االشــارة أن الدولــة الســورية ممثلــة بالجيــش العربــي الســوري لــم تشــتبك 
ــوات ســوريا  ــروف باســم »ق ــف المع ــن التحال ــد جــزءًا م ــذي يع ــج العســكري« ال ــس منب ــع »مجل عســكريا م
الديمقراطيــة«، وهــذا مــن شــأنه أن يســهل عمليــة التفاهــم مــع »المجلــس« ليصــار إلــى رفــع العلــم الســوري 
ــاة  ــا يحســن الحي ــة بم ــى المدين ــات إل ــل الخدم ــادة كام ــج، وإع ــة منب ــي مدين ــوق المؤسســات الرســمية ف ف
ميدانيــا. الســوري  الشــمال  حســابات  فــي  اســتراتيجية  المناطــق  أكثــر  مــن  واحــدة  فــي  المعيشــية 

إن احتمــاالت االشــتباك المباشــر)حاليًا( بيــن الجيــش الســوري والجيــش التركــي شــبه معدومــة إذا لــم 
تخــرج الميليشــيات المعروفــة باســم »درع الفــرات« عــن النــص التركــي الرســمي، ويبــدو أن أنقــرة ال تميــل 
إلــى مواجهــة مــع الجيــش الســوري مطلقــًا وهــذا مــا أكــده وزيــر الخارجيــة التركــي جاويــش أوغلــو مؤخــراً، مــع 
العلــم إن الدولــة الســورية أخــذت احتياطاتهــا الميدانيــة والسياســية ألي تصــرف طائــش  وغــدر وخيانــة مــن 

قبــل النظــام التركــي فــي الشــمال، وعلــى مــا يبــدو أيضــا أن االتــراك لديهــم حســاباتهم الخاصــة.
وفــي مقابلــة مــع قنــاة »فينيكــس« الصينيــة نفــى الســيد الرئيــس بشــار االســد وجــود تواصــل مــع 
واشــنطن علــى المســتوى الرســمي مؤكــدًا أن غاراتهــا ضــد داعــش فــي ســوريا جــرت مــن دون التشــاور 

مــع دمشــق واصفــًا األمــر بأنــه »غيــر قانونــي«.
وقــال األســد فــي رســالة واضحــة إلــى تركيــا والواليــات المتحــدة إن )»أي قــوات أجنبيــة تدخــل ســوريا مــن 
دون دعوتنــا أو إذننــا أو التشــاور معنــا تعتبــر قــوات غازيــة ســواء كانــت أميركيــة أو تركيــة أو أي قــوات أخــرى«.(

إن الدولــة الســورية تمتلــك كامــل الحــق القانونــي فــي الــرد علــى أي محاولــة مــن أي قــوة أجنبيــة 
ــات  ــف األميركــي والوالي ــي الوقــت نفســه إن التحال ــي، ف ــة اإلرهــاب الدول ــا فــي محارب ــة عملياته لعرقل
ــت  ــم التعن ــن خــالل مواصلته ــة م ــل مســتقبل المنطق ــرون بكام ــى وجــه الخصــوص يقام المتحــدة عل
فــي الموقــف مــن الدولــة الســورية، وخــرق القانــون الدولــي مــن خــالل إدخــال قــوات أجنبيــة إلــى داخــل 
األراضــي الســورية بحجــة محاربــة اإلرهــاب، ومــن األكيــد إن الحكومــة الســورية تمتلــك كامــل األدوات 
السياســية والعســكرية للــرد علــى مثــل هــذه الخروقــات، وهــي لــن تقــف مكتوفــة األيــدي أمــام اســتهداف 

القــوات الســورية إذا مــا حصــل، ولــن تتــرك األراضــي الســورية مســتباحة اليــة قــوة خارجيــة غازيــة
اخيــرَا يمكننــا القــول إن الخطــوة السياســية الهامــة التــي فرضــت مــن خاللهــا الدولــة الســورية 
علــى وجــود ســلة محاربــة اإلرهــاب علــى أجنــدة حــوار جنيــف4، ولجهــة ان هــذه الســلة تعتبــر مكســبا 
ــا فــي الوقــت نفســه للحكومــة الســورية لكونهــا ســتدفع الميليشــيات المســلحة  سياســيا وميداني
الموجــودة فــي وفــد مايســمى معارضــة الريــاض لالقــرار بـــ »إرهابهــا«، وبالتالــي ســيكون لدمشــق 
الهامــش األكبــر فــي أخــذ المكتســبات الميدانيــة والسياســية علــى أرض الواقــع بمــا يفضــي إلــى 

حــل مكتــوب بالرؤيــة الســورية.

الصحف األجنبية..’بالك ووتر’ لإلرهابيين في سوريا

مالحظات تتناول الشكل والمضمون..مؤتمرات عراقية برعاية وحضور مخابراتي !
 عادل الجبوري

قادتهــا  احــد  لســان  علــى  ايــران  تهديــدات 
العســكريين للكيــان الصهيونــي أثــارت عاصفــة مــن 
ــدِّر ومندهــش ومصــدق. فهــذا  ــردود مــا بيــن متن ال
الكيــان الــذي أذاق المنطقــة شــرًا ال نهايــة ألمــده 
وال حــدَّ لعــدده، هــل هــو حقــًا بهــذه الهشاشــة؟! 
وهــل ســبع دقائــق كافيــة لتدميــر عاصمتــه ومينائــه 
وإعادتــه للــوراء عقــودًا مــن الزمــن أو حتــى شــطبه 
ــرار جماعــي  ــر مــن ف ــع هــذا التدمي مــن خــالل تواب
وطــأت  مــا  التــي  األمــة  هــذه  وهــل  لألكثريــة؟! 
واســتقرت فــي فلســطين إال ســكنا فــي »ارض الــرب 
ــار« ســتتنازل عــن وعدهــا  ــارة لشــعبه المخت المخت
ــن بعــض  ــًا وشــرعية م ــال إعتراف ــد ان ن ــي بع االله

أصحــاب الحــق األصلييــن ؟!
ــاه منفصــاًل  ــان الصهيونــي اذا مــا أبصرن هــذا الكي
أمــدّه  الــذي  العالمــي  االســتكباري  النظــام  عــن 
ــه ان  ــن بامكان ــم يك ــه ل ــدد فان ــاء والتم ــباب البق بأس
يطــول عمــره فضــاًل عــن وجــوده فــي هــذا البحــر 
المائــج والهائــج مــن األعــداء الكارهيــن فكيــف بــه وقــد 
ــة  ــة الحامي ــدر بمعي ــادة والتص ــيادة والري ــي بالس حظ

الغربيــة والحلفــاء واألتبــاع مــن العــرب والعجــم.
نعــم فهــذا الكيــان فــي حقيقتــه ال يمثــل 
ســوى جســم غريــب فــي بــدن األمــة ســتتدافعه 
الخاليــا وســتلفظه ولــن تحتمــل وجــوده وخاصــة 

ــم ضــرره. لســميته وعظي
ولكــن قبــل ان يتــم زراعــة هــذا الكيان فــي خاصرة 
االمــة مــن اعــداء البشــرية والحيــاة، كانــت االمــة ممــدة 
القــوى  قِبــل  مــن  والبتــر  التشــريح  منضــدة  علــى 
الغربيــة المنتصــرة فــي الحــروب العالميــة البشــعة 
والتــي اعتبــرت منطقتنــا جائزتهــا المحظيــة فأعملــت 
فيهــا مشــارط التقســيم وحقنتهــا بـــ »امبــوالت« مــن 
ــة التبعيــة والتغريــب حتــى تتمكــن مــن تتميــم  ثقاف
للصهاينــة  البغيــض  الوجــود  هــذا  بــزرع  الضــرر 
كــورم خبيــث يمــزق نســيجنا ووحدتنــا الجغرافيــة 
والدينيــة.  واالنســانية  والقوميــة  والديمغرافيــة 
تنتمــي  وال  قوميــة  وال  دينًــا  ليســت  فالصهيونيــة 
ــذا  ــم به ــذي ســوّل له ــرًا اال للشــيطان ال ــوداً وفك وج
المخطــط االجرامــي مــن إحــالل الشــاذ مــكان االصيــل 
ــة  ــة عالمي ــاء منظوم وشــرعنة المَحــق والســفك وبن

اعالهــا ســافلها ورائدهــا اشــرها.
هــش  وجــوده  اصــل  فــي  الصهيونــي  الكيــان 
ولكــن  معــدوم  بقائــه  واحتمــال  وطــارئ،  وضعيــف 
وتوزيــع  انتــاج  وإعــادة  والتغريــب  التبعيــة  مفــردات 
وموانــع  حواجــز  وإقامــة  فاســدة  تراثيــة  مضاميــن 
قبلــوا  معرفــة  ومدعيــي  زعامــات  وتصعيــد  الوحــدة 
ــط،  ــوي فق ــه ق ــوي الن ــع الق بالشــراكة والمحاصصــة م
والعربــدة  البطــش  تجيــد  العنصريــة  والصهيونيــة 

لالنســانية  عدائيــة  مــن  تمثلــه  بمــا  واالرهــاب 
ككل وبمــا تقــوم بــه مــن اداء وظيفــي كنصــل حــاد 
ــة الخانعــة التــي تبناهــا  لالســتكبار العالمــي، والواقعي
ــا ليكونــوا عبيــدًا  ــا جندتهــم تدريجي كثــر فــي محيطن
الرادة عدونــا ومخططاتــه، وحتــى تلــك التفلتــات التــي 
ــرازات  ــى اف ــا بعــض المتمرديــن شــكال عل ســعى فيه
ومخرجــات هــذا الواقــع الســاقط فانهــا بقيــت محكومــة 
الــى  وصــوال  االســتكبار  مقــررات  وفــق  ومضبوطــة 
خلــط جعــل مــن االعــداء القدامــى حلفــاء جــددًا او تــم 
ــي  ــذ ف ــر الناف ــداء المؤجــل غي ــم الع ــي حك ــم ف وضعه
ــة  ــي القومي ــا ف ــن عن ــداء جــدد مختلفي ظــل وجــود اع
ــة  ــي المذهــب )شــيعة( وأن اآلوان لمحارب ــرس( وف )ف
األعــداء الجــدد الذيــن يســعون الحتاللنــا عبــر شــعوب 
المســتقل  قرارنــا  والهيمنــة علــى  المنطقــة نفســها 
ــا مــن الهيمنــة التــي ألفناهــا !! بدعــم حــركات تحررن
الكيــان الصهيونــي رأس حربــة النظــام العالمــي 
االســتكباري، لــذا فانــه ال يســتقيم تصــورًا التعاطــي 
ــود  ــن الوج ــطبه م ــن ش ــل يمك ــان منفص ــه ككي مع
مــن دون امتــالك اقتــدار مجابهــة الشــر العالمــي 
مــا  وهــذا  وتوابعهــم  وبريطانيــا  بأميــركا  الممثــل 
يؤخــر معركــة التحريــر الشــاملة لفلســطين مــن 
الجمهوريــة  رأســه  وعلــى  المقاومــة  قِبــل محــور 
االســالمية والــذي قابــل تجنــح الصهاينــة وتوعدهــم 

بتهديــد مناســب وصــادق وســيأتي يــوم تحقيقــه 
ــا واســقاط  ــة مــن ادوات امريكي ــر المنطق بعــد تطهي
وتحصيــن  التبعيــة  انظمــة  باســقاط  هيمنتهــا 

المنطقــة مــن الشــر االميركــي .
الصهاينــة  تعــرض   1973 حــرب  فــي  شــاهد 
ــركا بجســر جــوي  ــم امي ــة لجيشــهم فزودته لضرب
عوضــت خســائرهم واعــادت لهــم القــدرة علــى قلــب 

نتيجــة المعركــة لصالحهــم.
الكيــان الصهيونــي قاعــدة متقدمــة للمشــروع 
االســتكباري فــي منطقتنــا فــال تفصلــوا بيــن النصــل 
الحــاد المغــروس فــي خاصرتنــا والــذراع الــذي يدفــع 

بــه ممزقــا لحمنــا الحــي .
الكيــان الصهيونــي يحيــا زمــان أفولــه بوجــود النــد 
الحضــاري، القــادر والصلــب وبوجــود عمــق مقــاوم موحــد 
منتمــي لالمــة ويحمــل ايمانًــا ووعيًــا يجعــل منــه قــوة 
ــدة  ــي عه ــات االن ف ــر ب ــوة واالم ــا ق ــي وجهه ــف ف ال تق
االقــدار التــي ســتتكفل فــي االخــراج النهائــي للمعركــة 
ــدود  ــا ح ــتتناقص فيه ــي س ــة والت ــع الصهاين ــة م القادم
يصــل  وتتضــاءل شــروره حتــى  البشــع  الكيــان  هــذا 
للعــدم الــذي تولــد منــه ومــا ذلــك ببعيــد فالدقائــق 
الســبع بدايــة النهايــة لهــذا الوجــود العنكبوتــي الــذي ال 
يُبقيــه فــي حكــم الموجــود اال زوايــا مظلمــة بعيــدة عــن 

ــة. ــار ونســمات الحري ــور النه ــاة ون ــة الحي حرك

كشــف صحفيــون غربيــون عــن نشــاطات شــركة 
صغيــرة ناشــطة فــي ســوريا تســمى »ملحمــة«، يقــوم 
أفرادهــا بتدريــب اإلرهابييــن فــي ســوريا، وقــد شــبهها 

ــة. ــون بشــركة “Blackwater” األميركي الصحفي
 فــي ســياق مختلــف، أشــارت ســفيرة أميركيــة 
ســابقة إلــى الفشــل الســعودي فــي العــدوان علــى 
بـــ  عدوانهــا  فــي  الريــاض  ســلوك  واصفــة  اليمــن، 
»الغطرســة«، ومشــيرًة إلــى ضــرورة التدخــل الدولــي 
اإلنســاني فــي اليمــن، وضــرورة تعــاون الســعودية مــع 

هــذا التدخــل.
والدفاعيــة  الدبلوماســية  الشــؤون  محــرر  كتــب 
 Kim“ البريطانيــة”  »اإلندبندنــت  صحيفــة  فــي 
ــى شــركة  ــا الضــوء عل ــة ســلط فيه Sengupata” مقال
تســمى »ملحمــة«، وهــي عبــارة عــن شــركة أمنيــة 
ســوريا،  فــي  اإلرهابييــن  بتدريــب  تقــوم  خاصَّــة 

الكاتــب. بحســب مــا قــال 
-”Blackwater“ ووصــف الكاتب الشــركة بشــركة

ــي ســوريا(،  ــن ف ــك اإلرهابيي ــن« )قاصــدًا بذل الجهاديي
الفتًــا إلــى أنهــا صغيــرة الحجــم، وتضــم حوالــي 12 
كمــا  الوســطى،  آســيا  مــن منطقــة  أغلبهــم  مقاتــاًل 
اشــار الــى ان زعيــم ومؤســس »ملحمــة« هــو مواطــن 
أوزباكســتاني معــروف باســم »أبــو رفيــق« يزعــم أنــه 
ــول ســينغوباتا. ــق ق ــي الجيــش الروســي، وف خــدم ف

أولــى  رفيــق«  »«أبــا  أن  بالقــول  الكاتــب  وتابــع 
الدينــي فــي نشــاطه، علــى قاعــدة  اهتمامــًا للعنصــر 
أن شــركة »ملحمــة« ملتزمــة بمســاعدة مــن يصفهــم 
»بالمضطهديــن الســنة««، وفــق المزاعــم التــي نقلهــا 
أن  الكاتــب  ذكــر  كمــا  رفيــق«.  »أبــي  عــن  الكاتــب 
»«ملحمــة« تنشــط فــي الصيــن، وميانمــار، والجمهوريات 

نفســها”. روســيا  وأيضًــا  الســابقة  الســوفياتية 
»ملحمــة«  »وجــود شــركة  ان  الــى  الكاتــب  ولفــت 
االنفصالييــن  بتدريــب  تقــوم  انهــا  يعنــي  الصيــن  فــي 
االوغارييــن مــن الحــزب االســالمي التركســتاني، والــى ان 
مقاتليــن مــن هــذا الحــزب متواجــدون بأعــداد كبيــرة فــي 
ســوريا والعــراق«، مشــيرًا إلــى أنــه »تــم اســتهداف »أبــي 
رفيــق« بغــارة جويــة فــي إدلــب الشــهر الفائــت، مــا ادى الــى 
مقتــل زوجتــه وابنــه، دون ان يُعــرف مــا اذا قتــل هــو ايضــًا”.

وأضــاف الكاتــب أن »كالًّ مــن الســعودية وقطــر 

ودول خليجيــة أخــرى قامــت بإرســال الســالح إلــى 
ــب  ــق« بحس ــا رفي ــوري«، وأن »أب ــام الس ــوم النظ خص
المعلومــات المتوافــرة، زار ســوريا ألول مــرة عــام 2013، 
وبــدأ بعدهــا بجلــب مقاتليــن 
منطقــة  مــن  خبــرة  ذوي 
يؤســس  أن  قبــل  القوقــاز 
أوائــل  »ملحمــة«  شــركة 
عــام 2016«. وتابــع ســينغوباتا 
ــل  ــة« تعم ــول أن »ملحم بالق
ومــع  النصــرة«  »جبهــة  مــع 
»احــرار الشــام« التــي لفــت 
الكاتــب الــى انهــا مدعومــة 
مــن تركيــا والســعودية« علــى 

حــد تعبيــره.
ــة ســابقة  ســفيرة أميركي
تصــف العــدوان الســعودي علــى اليمــن بـــ »الغطرســة«
األميركــي  الخارجيــة  العالقــات  مجلــس  أجــرى 
ــدى اليمــن  ــة الســابقة ل ــة مــع الســفيرة األميركي مقابل
“Barbara Bodine”، وصفــت خاللهــا اســلوب أميــركا 
فــي اســتخدام الطائــرات مــن دون طيــار لضــرب تنظيم 
ــس اســتراتيجية،  ــه أداة ولي ــي اليمــن بان ــدة« ف »القاع
ــي،  ــم اإلرهاب ــدد عناصــر التنظي ــد ع ــى تزاي مشــيرًة إل
ــة مــن  ــرات األميركي ــى الرغــم مــن اســتخدام الطائ عل
دون طيــار، وإلــى ان األراضــي التــي يســيطر عليهــا 

ــك. ــد توســعت كذل ــم ق التنظي
اليمــن، قالــت  العــدوان الســعودي علــى  وحــول 
“Bodine” أنــه »ليــس لــدى الســعودية خطــة واضحــة 
أبعــد مــن اعــادة عبــد ربــه منصــور هــادي الــى الحكــم«، 
واصفًة الســلوك الســعودي بشــن الحرب بـ«الغطرســة، 
اذ اعتقــد الســعوديون انهــم ســيحققون نصــرًا ســريعًا، 

وهــو مــا لــم يحصــل« وفــق تعبيرهــا.
كذلــك أضافــت “Bodine” أنَّ »مــا يقــوي حركــة »أنصار 
ــف  ــة قص ــد حمل ــم ض ــي أرضه ــون ف ــم يقاتل ــو أنه اهلل« ه
جــوي تشــنها قــوة خارجيــة«، الفتــة الــى ان ذلــك »يعطيهــم 
المزيــد مــن الدعــم فــي الداخــل، كونهــم يدافعــون عــن 

ــر الســفيرة الســابقة. عــدو خارجــي«، بحســب تعبي
مــن  »الكثيــر  أن  بالقــول   ”Bodine“ وتابعــت 
القتــال الــذي دار، حصــل فــي المناطــق الشــمالية مــرورًا 
بالمناطــق والمــدن الواقعــة علــى الحــدود مــع الســعودية 
مثــل عــدن، بينمــا المناطــق الشــرقية ال تشــهد الكثيــر 
ــى  ــار عل ــق الن ــي أن أحــدًا ال يطل ــا يعن ــال، م ــن القت م
اإلدارة  إلــى  الســفيرة  وتوجهــت  »القاعــدة«،  تنظيــم 
األميركيــة فــي واشــنطن بالقــول أن »عليهــا محاولــة 
تخفيــف حــدة الكارثــة فــي اليمــن، وعلــى المجتمــع 
الدولــي ان ينظــر بكيفيــة القيــام بتدخــل انســاني مــن 

ــا. ــة« بحســب قوله ــاط الكارث اجــل إحب
تعــاون  »ضــرورة  علــى   ”Bodine“ وشــددت 
الســعودية مــع مثــل هــذه المســاعي«، مؤكــدة علــى 
عــدم وجــود حــلٍّ عســكري لألزمــة، مبديــة رغبتهــا 
حــل  إلــى  للتوصــل  مســاعيها  واشــنطن  بتجديــد 

االميركيــة. الســفيرة  بحســب  ســلمي، 
القــوات االميركيــة فــي  مطالبــات بزيــادة عديــد 

افغانســتان
ماكايــن  جــون  االميركيــان  الســيناتوران  كتــب 
وليندســي غراهــام مقالــة نشــرتها صحيفــة »واشــنطن 
بوســت«، تنــاوال فيهــا تصريــح قائــد القــوات األميركيــة 
افغانســتان  فــي  بـــ »التحالــف«  وقــوات مــا يســمى 
لجنــة  أمــام  قــال  الــذي  نيكولســن،  جــون  الجنــرال 
ــأن  ــي ب ــس الشــيوخ األميرك ــوات المســلحة لمجل الق

»الحــرب فــي أفغانســتان هــي فــي حالــة شــلل«.
وعليــه رأى الكاتبــان أنَّ »علــى الرئيــس دونالــد 
ــي افغانســتان  ــع الوضــع ف ــه التعاطــي م ــب وإدارت ترام
بـــ »الســرعة« نفســها التــي يتــم التعاطــي بهــا مــع 
المعركــة ضــد »داعــش«، وحــذر الكاتبــان مــن أن »عــدم 

ــى فشــل اســتراتيجي«. ــؤدي ال ــد ي ــك ق ــام بذل القي
التفجيريــن  إلــى  الكاتبــان  تطــرق  ذلــك،  إلــى 
حركــة  نفذتهمــا  اللذيــن  المتزامنيــن  االنتحارييــن 
»طالبــان« فــي كابــول وأدّيــا الــى وقــوع 16 قتيــاًل علــى 
االقــل واصابــة مــا يزيــد عــن 40 آخرين.كمــا لفتــا الــى ان 
نيكولســن أكــد المعلومــات التــي افــادت بــان الحكومــة 
االفغانيــة تســيطر فقــط علــى 57 % مــن المناطــق فــي 

ــام. ــر مــن ع ــل أكث ــع 72 % قب ــة م ــالد، مقارن الب
ــه الكاتبــان مــن ان »تنظيــم »القاعــدة«  كذلــك نبَّ
تهديــدًا  يشــكالن  يــزاالن  ال  »حقانــي«  وشــبكة 
للمصالــح األميركيــة داخــل افغانســتان وخارجهــا، ومــن 
لــه فــي  ايجــاد مــالذ  ان »تنظيــم داعــش« يحــاول 
ــذ الهجمــات  ــهُ مــن تخطيــط وتنفي نُ افغانســتان، يمكِّ

انطالقــًا منــه« بحســب الكاتبيــن.
»أمــام  أن  بالقــول  وغراهــام  ماكايــن  مــن  وتابــع كل 
ترامــب فرصــة لطــيِّ الصفحــة واخــذ المبــادرة، وخــوض 
المعركــة ضــد االعــداء االرهابييــن«، وأوضحــا أنــه »وبنــاًء 
القــادة  مــع  الموضــوع  مناقشــة  بعــد  تقييهمــا  علــى 
العســكريين علــى االرض، فــان االســتراتيجية الناجحــة في 
افغانســتان تتطلــب المزيــد مــن القــوات االميركيــة وقــوات 
ــن  ــد م ــى مزي ــاج إل ــا تحت ــف«، كم ــمى بـــ »التحال ــا يس م
ــادة العســكريين”. ــح للق ــة فــي الســلطات التــي تمن المرون

الناجحــة  »االســتراتيجية  أن  الكاتبــان  وأضــاف 
وتقديــم  االفغانيــة  القــوات  دعــم  مواصلــة  تقتضــي 
الدعــم الجــوي لهــا مــن اجــل فــك حالــة الشــلل« وفــق 
تعبيرهمــا، كمــا شــددا علــى »ضــرورة إتمــام المهمــة 
بنجــاح، ألن األمــن القومــي األميركــي مرتبــٌط بالنجــاح 

فــي أفغانســتان« علــى حــد تعبيــر الكاتبيــن.

غالبــا مــا تثير مختلــف المؤتمــرات واالجتماعات 
عراقيــة  قــوى سياســية  وتعقدهــا  تنظمهــا  التــي 
خــارج العــراق، الكثيــر مــن الجــدل والســجال، ليــس 
فــي أوســاط ومحافــل الخصــوم والمنافســين، الذيــن 
وقوميــة  سياســية  فضــاءات  ويمثلــون  ينتمــون 
داخــل  مــن  وانمــا  فحســب،  مختلفــة  ومذهبيــة 
اوســاط ومحافــل تلــك القــوى، وضمــن امتداداتهــا 

الجماهيريــة ونخبهــا السياســية واالجتماعيــة.
ولــم يخــرج المؤتمــر االخيــر الــذي عقــد بمدينــة 
اســطنبول التركيــة عــن هــذا الســياق، مثلمــا حصــل 
مــع اجتمــاع )جنيف-مونتــرو(، فــي الخامــس عشــر 
مــن شــهر شــباط-فبراير الماضــي، واجتمــاع عمّــان 
تشــرين  شــهر  مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي 
فــي  باريــس  ومؤتمــر  الماضــي،  الثاني-نوفمبــر 
العاشــر مــن شــهر ايار-مايــو مــن العــام الماضــي، 
فضــال عــن اجتماعــات ولقــاءات مماثلــة ســابقة فــي 
الدوحــة والريــاض وعواصــم ومــدن اخــرى، تحــت 

الفتــات وعناويــن ومســميات متعــددة.
والمنظميــن  اســطنبول  مؤتمــر  رعــاة  ان  مــع 
لــه حاولــوا ان يخرجــوا بشــيء جديــد، مــن قبيــل 
تشــكيل هيئــات تنفيذيــة وقياديــة وسياســية ورئاســة 
مــا هــو  الــى  الحــال ال يشــير  واقــع  ان  اال  دوريــة، 
جديــد فعــال، الن الخالفــات والتقاطعــات والتســقيط 
وتبــادل االتهامــات هــي التــي طغــت علــى مــا ســواها، 
مثلمــا هــو معــروف ومتوقــع، ولعــل هــذا امــر طبيعــي 
ــالف  ــة، واخت ــوع االطــراف الراعي ــدد وتن ــي ظــل تع ف
ــابات،  ــابك الحس ــح، وتش ــع المصال ــات، وتقاط االولوي
ــو  ــى ول ــا، حت ــم عليه ــا والتعتي ــب اخفاؤه ــي يصع الت

ــن. ــن الزم ــرة م ــرة قصي لفت
المؤتمــرات  مجمــل  علــى  تســجيله  يمكــن  ومــا 
واالجتماعــات للقــوى السياســية الســنية العراقيــة، هــو التالــي:

-انهــا فــي االطــار العــام تعقــد خــارج العــراق، 
واســطنبول  عمّــان  فــي  العمــوم  وجــه  وعلــى 
والدوحــة والريــاض، واذا أريــد عقــد مؤتمــر واجتمــاع 

فــي العــراق، فــان االختيــار 
أربيــل  مدينــة  علــى  يقــع 

بغــداد!. وليــس 
لــم  -ان  معظــم  -ان 
المؤتمــرات  تلــك  كل-  يكــن 
وتعقــد  تمــوّل  واالجتماعــات 
وجهــات  اطــراف  قبــل  مــن 
دوال  تكــون  كأن  خارجيــة، 
او  اشــخاصا،  او  منظمــات  او 
ــا نجــد  ــا م ــك، وغالب ــع ذل جمي
والســعودية  وقطــر  تركيــا  ان 
المتحــدة  والواليــات  واالردن 

االميركيــة، هــي الممولــة والراعيــة والموجهــة، الــى جانــب 
عناويــن واســماء اخــرى، مثــل المعهــد االوروبــي للســالم.

األمنــي  الطابــع  يكــون  األغلــب،  األعــم  -فــي 
المؤتمــرات  تلــك  مثــل  فــي  وحاضــرا  ملموســا 
واالجتماعــات، مــن خــالل مشــاركة مســؤولين كبــار 
فــي اجهــزة مخابــرات ذات الــدول الراعيــة، كمــا فــي 
ــرات التركــي فــي  حضــور نائــب رئيــس جهــاز المخاب
اجتمــاع اســطنبول االخيــر، الــى جانــب شــخصيات 
مخابراتيــة قطريــة وســعودية، وكذلــك حضــور المديــر 
االميركيــة  المركزيــة  المخابــرات  لوكالــة  األســبق 
)CIA( الجنــرال ديفيــد بترايــوس فــي اجتمــاع جنيــف.

ــرات  ــك المؤتم ــد تل ــوم، تفتق ــه العم ــى وج -عل
ومتفــق  واضحــة  مخرجــات  الــى  واالجتماعــات 
علــى  انعكاســات  لهــا  تكــون  بحيــث  عليهــا، 
ارض الواقــع، ناهيــك عــن مــا تفــرزه مــن مواقــف 
وتوجهــات متناقضــة فــي داخــل الفضــاء السياســي 

الســني، قبــل أي فضــاء سياســي اخــر.
فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، بــرزت اصــوات 
ــر  ــر االخي ــت المؤتم ــن أدان ــم تك ــدة، ان ل ــنية عدي س

ومؤتمــرات واجتماعــات اخــرى ســابقة، فانهــا تحفظــت 
عليــه، انطالقــا مــن رفضهــا انعقــاد مثــل تلــك الفعاليــات 
ــك االصــوات،  ــن تل ــراق، ومــن بي السياســية خــارج الع
رئيــس مجلــس النــواب ســليم الجبــوري، ورئيــس 
ديــوان الوقــف الســني عبــد اللطيــف الهميــم، والنائــب 

فــي البرلمــان عبــد الرحمــن اللويــزي.
واكثــر مــن ذلــك، فإنــه مقابــل مــا خــرج بــه 
ــن مــن بغــداد عــن تشــكيل  مؤتمــر اســطنبول، أعل
مــا  يســمى بـــ »جبهــة القــرار الوطنــي« - لمواجهــة 
بعــض  تعقدهــا  التــي  الخارجيــة  المؤتمــرات 
الشــخصيات المعاديــة للعمليــة السياســية بدعــٍم 
دولــي، بحســب مــا صــرح النائــب اللويــزي- مــن 
لمؤتمــر  والرافضيــن  المقاطعيــن  مــن  عــدد  قبــل 
ــاء اهــل الســنة  ــة افت ــت هيئ ــا ذهب اســطنبول، بينم
الــى ابعــد مــن ذلــك حينمــا طالبــت بمنــع مــن 
مــن  واســطنبول  جنيــف  مؤتمــري  فــي  شــاركوا 

الســنية. المحافظــات  دخــول 
وهــذا الحــراك يعكــس جانبــا مــن المأزق السياســي 
للمكــون الســني، الــذي تتحكــم بــه وتتجاذبــه ارادات 
وراء  التــي كانــت  واجنــدات ومشــاريع خارجيــة، هــي 
ــي  ــم هــي الت ــي، ومــن ث ــم داعــش االرهاب ــور تنظي ظه
تتحمــل مســؤولية مــا يجــري مــن مــآس وكــوارث تدميــر 
وتخريــب لمــدن ومناطــق عديــدة، وموجــات نــزوح وفــرار 
لمئــات االالف مــن النــاس فــي االنبــار وتكريــت ونينــوى 

وغيرهــا، بســبب الحــرب ضــد داعــش.
هنــاك  ان  متابــع،  الي  واضحــا  يبــدو  مــا   -
شــخصيات عديــدة معاديــة للعمليــة السياســية، بــل 
واكثــر مــن ذلــك مدانــة باالرهــاب ومطلوبــة للقضــاء، 
تشــارك فــي تلــك المؤتمــرات واالجتماعــات، وتعمــل 
واضعــاف  الفوضــوي،  االتجــاه  لتكريــس  جاهــدة 

الدولــة، وتعزيــز النزعــات الطائفيــة المقيتــة.
-ومــا يثيــر الكثيــر مــن التســاؤالت وعالمــات 
ضــد  المعــارك  تبلــغ  بينمــا  انــه  هــو  االســتفهام، 
تنظيــم داعــش االرهابــي فــي الموصــل ذروتهــا، 
وبمشــاركة شــتى العناويــن االمنيــة والعســكرية، 
والفاعليــات والشــرائح االجتماعيــة العراقيــة، تســعى 
بعــض االطــراف السياســية الــى تفعيــل حراكهــا 
السياســي الخارجــي، بصــورة مريبــة، ال ســيما اذا 
الحــراك عواصــم عربيــة  ذلــك  ان مصــادر  عرفنــا 
واقليميــة، لهــا مواقــف ســلبية واضحــة حيــال العــراق.
ــة، التــي يمكــن اســتخالصها  وال شــك ان الحقيق
مــن مجمــل معطيــات الواقــع، وكذلــك مــن تجربــة 
االعــوام االربعــة عشــر الماضيــة، هــي ان تعويل ساســة 
ــل اســوأ  ــى الخــارج، يمث المكــون الســني العراقــي عل
الخيــارات، ونتائجــه عقيمــة، وعواقبــه وخيمــة، عاجــال 
ام اجــال.. ومــا احــداث ووقائــع العاميــن المنصرميــن اال 

دليــل دامــغ علــى ذلــك.


