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ــوســوعــة احلــرة تــهــمـة تــصف ا
اخلــيـانـة الـعـظـمى ‘بــانـهـا تـهـمـة
تــــوجـه إلى من يــــتــــصـل بــــدولـــة
خــارجــيــة بــهـدف تــقــويض األمن
واالسـتـقـرار في بالده  يـقـاتل مع
طـــرف آخــر ضـــد بالده  يـــخــطط
لـقـتل رأس الـدولــة   يـتـخـابـر مع
دول أخــرى عــدوَّة مُــسَـــرِّبَــــاً لــهـا
أسرار الـدولة  ,هي بـضـعة أمـثـلة
ـكن إعـتـبـاره خـيـانة ـا  شـائـعة 
عظـمى. وتـكـون الـعـقوبـة الـعـادية
عـلى هـذه اخلـيـانـة هي اإلعدام أو
ؤبـد. ويُسـمَّى الشخصُ السـجن ا
ــتــهمُ بــاخلــيــانــة الــعــظــمى في ا
الــعــادة خــائــنـاً  ‘وتــضــيـف هـذه
ي لذلك وسـعة بـتذكيـر مثـال عا ا
الــوصف في الـــتــأريخ قــائال : من
اخلــائــنـ الــذين أُنْــزل بـهـم حـكم
اإلعــدام في إنــكــلــتــرا في نــهــايــة
ـيـة الــثـانــيـة  ولـيم احلــرب الـعــا
جويس  الذي كان يُـعرف باللورد
هـــــــاو هـــــــاو. ومـع أنـه ولـــــــد في
تـحدة   فـقد ادعى أنه الواليـات ا
بــريــطــاني   وحــمـل جــواز ســفـر
بريطانيًا وكان يقوم خالل احلرب
ــانـيــا   قـاصـداً بـبث إذاعي من أ
بـذلك احلط من مـعـنويـات الـشعب
َّ اعـتــقــالُـه عـام الــبـريــطــانـي . و
 1945م  وأُديـن بـتـهـمـة اخلـيـانة

العظمى   وأُعْدِمَ شَنْقًا.

ـن يـــريــــد الــــبــــحث عـن احـــداث
مشمـولة بهـذا احلدث في التأريخ
سيرى امثـلة كثيرة مـسجلة بأسم
اشـخـاص كـ ( لـورد هـاوهـاو ..! )
ــــكن يــــصل رقم عــــشــــرات  من
أمـــثــاله ‘ولـــكن نــادرا نـــقــرأ بــأن
مجاميع حامل عنوان ( الوطنية )
ويـدعي الـنـضـال من اجـل احلـرية
ـة لشـعبه وتـمسك واحلـياة الـكر
بسيادة االرض يتجهون مع سبق
االصــرار الى الـــقــوة  وأن تــأريخ
الـــــعــــصــــر ســــجـل تــــلك الــــقــــوة
بــالــعــدوانـيــة ويــبــلــغــوا  بـأنــهم
يــســـانــدونــهــا الســـقــاط دولــتــهم
بــــحــــجـــــة ان الــــنــــظـــــام احلــــكم
ديـكـتاتـوري ويضـطـهد الـشعب  ‘
ويـعــرفـون ان قــوة خـارج ســيـادة
االرض والــشــعب  ‘لــهــا ســمــعــة
سـيـئة جـدا في نـهـجهـا الـعدواني
عـلى مــسـتــوى الـعـالم  ‘وان هـذا
الــقـــوه حتـــارب وبـــشــراســـة دين
ــعـــارضــة والـــطــامع في هـــؤالء ا
ارضهم و هي الـقوة  التي تـساند
اعتى قـوة عدوانـية تـاسست على
اشالء جزء مهم من شـعبهم بدون
وجه حق وهـي الـكــيــان الــعــبـري
الـصـهـويـني  ‘وهم يـعـرفـون حق
ــعــرفــة أيــضـاَ  ‘أن تــلك أالدارة ا
كـــانت تــخــطط الحـــتالل دولــتــهم
جملـــرد ان شــــعـــرت ان حـــكـــومـــة

الــعــراق ( رغم ســيـــئــاتــهــا داخل
الــــبــــلــــد ) كـــــانت لــــهــــا مــــواقف
استقاللية في تعاملها مع احداث
نطقة والـعالم وترفض ان تكون ا
ضمن ( توابع ) الي ارادات خارج
ارادة الــعـراق الــوطــنـيــة عـمــومـا
واالمريـكية عـلى وجه اخلصوص
 ‘وما كـانت ضمن مـخطط امـريكا
ــا تـفـعــلـهـا حــكـومـة اي حــسـاب 
الـعـراق جتـاه االمـور الـداخـلـية ‘
والـعـالـم كـله عــلى عـلم أن االدارة
االمريـكية مـاكانت يـوما من االيام
يـــحــــسب احلــــســـاب لــــلــــمـــوقف
الـداخـلي الي حـكــومـة في الـعـالم
والـشـرق االوسط خـصوصـا بـقدر
ــصــالـح الــهــيـــمــنــة حــســـابــهـــا 
االمـريـكـيـة بل كـانت ولـالن داعـما
قويا النظمة كريهة من شعوبهم ‘
وأن االدارة االمــــريــــكــــيــــة قـــررت
اســقــاط الـعــراق واحــتالله حــتى
قبل أن يتعرف على حقيقة الكثير

ـــــا يـــــســــمـى بـ ( الـــــقــــوى من 
عارضة للحكومة العراق )  ‘في ا
يـوم  4سـبــتـمـبــر/أيـلـول ?2002
قــالت شــبــكـة تــلــفـزيــون "سي بي
أس" ( (CBSاإلخبارية األمـيركية
إنـهـا حـصلـت على وثـائق  تـظـهر
فـيهـا أن قـرار غزو الـعراق اتـخذه
وزيـــر الـــدفـــاع األمــيـــركـي آنــذاك
دونـالـد رمسـفـيـلـد بـعـد سـاعة من
وقوع هجمات  11سبتمبر/أيلول
 2001عـلى واشـنـطـن ونـيـويورك
وأضافت الشبكة أن الوثائق تفيد
بـأن رمــسـفـيـلـد خــاطب مـعـاونـيه
العسكري قائال: "فكروا فيما إذا
كـان مـنــاسـبـا ضــرب الـعـراق  في
الـوقت نـفسه ولـيس فـقط حكـومة
الـطـالبـيان في افـغـانسـتان " رغم
أن كل الـتـقـاريــر األمـيـركـيـة ألـقت
بــالـلــوم في تــلك الـهــجـمــات عـلى
تـنظـيم القـاعدة بـقيـادة أسامة بن
الدن عارض الـكثـيرون حمـلة غزو

الـعـراق  2003لـكـونـهــا وبـرايـهم
تـخـالف الـقـوانـ الـدولـية. قـبـيل
بــدأ احلـمـلـة الــعـسـكــريـة حـاولت
ــمـــلــكــة ـــتــحـــدة و ا الـــواليــات ا
ـتــحـدة احلــصـول عـلـى تـشـريع ا
دولي للحملـة العسكرية من خالل
ــــــتــــــحــــــدة ولــــــكـن هـــــذه األ ا
احملاوالت فشلت. نظمت الواليات
ــتــحـــدة تــقــريـــرا جملــلس األمن ا
واسـتـنـدت في هـذا الـتـقريـر عـلى
مـعــلـومــات قـدمت من قــبل وكـالـة
اخملابـرات األمريكـية و اخملابرات
البريطانية  ( وبعضها  اعداده
عـارضـة العـراقـية من قـبل قـوى ا
وقــدم الى اخملـابــرات االمــريـكــيـة
والــبـــريــطـــانــيــة ) تـــزعم امــتالك
الـعراق ألسـلحـة دمار شـاملـة وقد
نــفت احلــكــومــة الــعــراقــيــة هــذه
ـزاعم بـصـورة مـتـكـررة وفي 12 ا
يـــنـــايـــر  2005حـــلت الـــواليـــات
ــتـحـدة فـرقـهـا لـلــتـفـتـيش لـعـدم ا

عثورهـا  على اي اثر عـلى اسلحة
الدمار الشامل .

بـهــذا االسـلــوب أن هـذه ( الــقـوى
ــعـارضــة ) لـيس فـقط الـوطــنـيـة ا
ــــــســـــانـــــدة االدارة عــــــاهـــــدت  
االمريكية  لتفعل ماتفعل بارضهم
وشعبهم ودولتهم  ‘بل قدموا لها
مــعــلــومــات  ( أكـثــرهــا مــلــفــقـة )
يــسـاعــد تـلك االدارة لــيــكـسب من
خـاللـة مــســانـدة واســعــة لـيــكـون
ـتـهـم يـاخـذ صــيـغـة تـنـفــيـذ جــر

الشرعية الدولية  ‘و لهم ذلك 
بــغض الــنــظــر عن  ان (الــواليـات
تحـدة االمريكيـة ) اكبر و  اقوى ا
دولـة في الـعـالـم وعـنـدمـا تـتـوجـة
الى اشهر والياتها وهي نيويورك
 ‘يستقـبلك عن طرق البـحر تمثال
( احلـريـة ) و ان اهم مـديـنـة فـيـها
(نـيويـورك ) أخـتـيـرت مـقـرا لال
تـحـدة ( بـعض الـوثـائق كـشـفت ا
مـؤخرا  ‘أن الـفـندق الـذي أخـتـير
لالجـتــمـاع ولـلـراحــة واسـتـجـمـام
ـنـاقشـة تـاسيس اال ـشـارك  ا
ـتـحـدة كـان يـدار من قـبل سـيـدة ا
ـنظـمة خـبيـرة في ادارة الـدعارة ا
اسمها سـالي ستانفورد )         ‘
وبـغض الـنظـر عن أنه ولـلتـعريف
تـحـدة يتـحـدثون لـنا بالـواليـات ا
حلــــد تـــخـــديـــرنــــا عن ( احلـــريـــة
وحــــقـــــوق االنــــســــان و ضــــرورة
احــــتـــرام حـــريــــة الـــرأي والـــرأي
ن ـلـمـوس  االخـر) ولـكن الـواقع ا
ن لك قلـيالً من الوعي يعرف (
مـنا نعـترف ومن مـنا نـستحي من
االعـــتــراف ) يـــقــول ان ارذل فـــئــة
بـــــشـــــريـــــة عـــــلـى وجه االرض له
صالحـــيـــة ادارة امــور ( احلـــكم )
سكون على وجه االرض هم من 
ـتـحـدة و اكـثـر بـادارة الـواليـات ا

منـهم انـحـطـاطـاً هم بـعض حـكام
منطقة الـشرق االوسط ويعتبرون
انـفسـهم انـهم اعضـاء عامـل في

تحدة . اال ا
اذن تــلـك االدارة هي الــتـي قــامت
باحتالل العـراق  من خالل هجمة
عـــســكـــريــة مـــدمــرة  مـــا بــ 20
18 مــــــــــــــــــــــــارس/آذار  2003و
ديــســـمـــبــر/كـــانــون األول 2011
بـذريـعــة امـتالكه أسـلــحـة الـدمـار
ـــــا أدى لـــــيس الى الـــــشـــــامل 
اســقـاط حــكــومـة بل الـى هـدم كل
ركـــائــز دولــة الـــعــراق وادى  الى
ـلــيـون خــسـائــر بـشــريـة قُــدرت 
شردين قتـيل ومصاب وماليـ ا
وخــسـائـر مـاديــة لـلـطــرفـ تـقـدر
بـتـريـلـيـونـات الـدوالرات وانزالق
الـــبالد في عـــنف طـــائـــفي اليــزال
مـــســتــمــار رغم ادعــاء من يــحــكم
الـعــراق عـكس ذلك  ‘وســمى تـلك
ـــة بـ ( عـــمــلـــيـــة حتـــريــر اجلـــر
الــــعـــراق ) ,ارتــــضت كل قــــوى (
ـعـارضة الـوطنـيـة ومن ضمـنهم ا
احلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي بـهذه
الـتـسـمـيـة .....!!!!) ووقـعـوا ( بكل
أصـابعـهم ......إن صح التـعبـير )
عــــلى وثــــيــــقـــة تــــنــــفــــيـــذ حــــكم
احملـاصصـة الـتى تـؤدي يوم بـعد
يـــوم الـى مـــحـــو روح االنـــتـــمـــاء
ـوحـد وهم يعـرفون أنه الـوطني ا
ـطـلـوب من قـبل مـصدر هـذا هـو ا
ـبــاركـة قـوة الـقــرار االمـريــكي و
واحــده فــقـط عــلى االرض وهي (
الـكــيــان  الـعــبــري االسـتــيــطـاني

سخ ) فقط . ا
ونحن ندخل العـام السادس عشر
لـالحــــــــتالل  ( ( 2018 – 2003
وتـدمـيـر دولـة الـعـراق التـي كانت
عـمـرها قـد اقـتربت من مـئـة عام ‘

كــان واليــزال هــنــاك الــكــثــيــر من
ن يعتـقدون :  ( كان العـراقيـ 
يــهـون لــو كـانت الـعــمـلــيـة تـؤدي
ـــــكن انـــــقــــاذه الـى انــــقـــــاذ مــــا
واسـتـطـعنـا ضـمـان الوضع االمن
لـلعـراق والـعراقـي اليـدفعـنا الى
الــــنـــــدم ..) ولــــكـن ونــــحـن نــــرى
مايحـصل في طول و عـرض البلد
نشـعر بااللـم واحلسرة ومـجبرين
ان نـكون بـعيـدين عن التـفاؤل مع
االسف  ‘وهذا ليس تصور من لم
يـكــون في االســاس من مــؤيـدي (
عــمـلــيـة الـتــحـريــر ) بل اقـرار من
شــارك فــعـلــيــا في جتـســيــد حـكم
احملــاصـصــة ويـعــتـرف بــوضـوح
قـائـال َ: ( ( ال تـوجـد دولـة عـراقـية
اآلن  توجد مكاسب يـتقاسمونها
 تــوجـد ســلــطـة إتــفـقــوا عـلى أن
يــتـقــاسـمــونـهــا .. ال تـوجــد دولـة
إتـفـقت األطـراف الـسـيـاسيـة عـلى
إدارتــهــا  تـوجــد ســلـطــة إتــفـقت
األطراف السياسية على تقاسمها
ــنــفــعــة ــال وا والــســلــطـــة هي ا
والنـفوذ ال أستـثني مـنهم احداً .)

 ... .
فكان هـذا هو هدف عمـلية اسقاط
الدولة العراقية من هجمة احتالل
بـــغـــداد يـــوم  9نـــيـــســـان 2003
وجنح مــصــدر الــقــرار االمــريــكي
القبيح  ‘ليس فقط في العراق بل
في اســقــاط امل االســتـقــرار الهل
ـنطقـة لعـشرات االعـوام االتية ‘ ا
فــــقط من أجـل ضــــمــــان االمـــان (
نـطقة للـكيـان االستيـطاني ) في ا

...
وخـتـامـاَ  ‘صـدق من قـال : ( تـمـر
الــعـواصف بـسالم عـلى االشـجـار
التي تل  ‘وتقـلع االشجـار التي

تعاند ) ....!!!!

لها مزايا عدة منها : 
1- حتــولــهـــا من قــوة اقـــلــيـــمــيــة
محدودة غير مؤثرة الى قوة دولية

مؤثرة .
2- احلـــفــــاظ عـــلـى مـــصــــاحلـــهـــا
االقـتـصـاديـة وشـركـاتـهـا الـنـفـطـية

العاملة في العراق وسوريا .
3- فرصـة منـاسبـة الظهـار تقـدمها
في مـــجـــال الـــتــــصـــنـــيع احلـــربي
وجتـــربــة اســـلــحـــتــهـــا احلــديـــثــة
تـطورة في ساحـة معركـة واقعية ا
شــــرســـة ولــــيــــست  فـي مـــيــــداين
الــــتــــدريـب  لــــقــــد عــــمــــدت عــــلى
عادتـها العـسكرية في استعـراض 
ـبـالـغـة عـنـدما سـوريـا الى درجـة ا
اسـتــخـدمـت الـصــواريخ اجملـنــحـة
كاليبر (Kalibr) التي اطلقتها من
ســـفـــنـــهـــا فـي بـــحـــر قـــزوين ومن
غـــــواصـــــاتـــــهـــــا وطـــــائـــــراتـــــهــــا
االسـتـراتـيـتـجـيـة وهـذه الـقدرات ال
تمـتـلكـهـا غيـر امـريكـا وبـريطـانـيا
وخصـوصـاً اطالق تلك الـصواريخ
من الغـواصات فـقد رأت روسـيا ان
ــواجــهــة حــتى الــظــرف مـــنــاسب 
ـــتـــحـــدة االمــريـــكـــيــة الـــواليــات ا
وقـدرتــهـا الــعـسـكــريـة وقــد جـلـبت
االنـتبـاه وتـساؤالت عـدة حول دور
حــامــلــة الــطــائــرات وفــاعــلــيــتــهـا
الـعـسكـريـة وبهـذا  انـشاء قـاعدة
بحرية في طرطوس وحتديثها بعد
التـوقيع علـى االتفاق مع احلـكومة
الـسـوريـة في ( 18يـنـايـر  2017 )
وكـذلك حصـول روسـيا عـلى قـاعدة
جـويـة في حـمـيم عـلى اسـاس دائم

من دون مقابل . 
4- عـمـدت روسـيـا انـهـا تـعـود الى
مـكـانتـها وقـوتـها الـسـابقـة ال تأتي
اال مـن خالل اقـــــتــــــصـــــاد مـــــتـــــ
و عـالـيـة  خطـطت لـها ومـعـدالت 

عـسـكـري في افـغـانـسـتـان واسـقاط
نـظــام طـالــبــان وكـذلك في الــعـراق
واســقــاط نــظــامه اكــتــفـت روســيـا
ـعارضـة الـشـكلـيـة الرسـمـية في بـا
مــــجـــــلس االمـن واســــتـــــنــــدت في
مواقفها على الشرعية الدولية ولن
تــكن نـداً قــويـاً الجــهــاض الـرغــبـة
االمريكية في الهيمنة على العالم .
ــــيـــر في عــــام  2000 وصـل فالد
بوت الى رئاسة روسيا واختلفت
الـــطـــمـــوحـــات والـــرؤى اجلـــديــدة
الخـــراج روســـيـــا مـن مـــواقـــعـــهـــا
االقـلـيـمـية بـاجتـاه فـضـاءات خارج
حـدود االحتاد الـسـوفيـتي فـوجدت
نــفـســهـا قــد خــسـرت الــكـثــيـر  من
حــلــفـائــهــا ومـعــقــلـهــا في الــشـرق
االوسط بـالــعــراق ولـيــبـيــا وبـدأت
احـداث سـوريـا عـام  2011 لـتـجـد
نـفـسـهـا مضـطـرة لـلـدخـول في هذا
عترك للمـحافظة على اخر حليف ا
قـــــــد وادركت ان زوالـه يــــــعــــــني
اســـقــاط فـــيــزة الـــروس لــلـــدخــول
نطـقة الشـرق االوسط وخاصة ان
لـهـا مـصـالح اقـتـصـاديـة وجتـاريـة
كـبـيـرة في هـذه الـبـلـدان فـي مـجال
ـعدات الـعسـكرية التـسلـيح وبيع ا
ومـــجــاالت الــطـــاقــة من الـــبــتــرول
والـــغــاز فـــادركت ان دخــولـــهــا في
مـسـرح الـعـلـمـيـات الـسـوري يـؤمن

بعد انهيار االحتاد السوفيتي عام
 1990وتــفـكك جــمـهـوريــاته كـانت
روســـيـــا االحتــــاديـــة هي الـــوريث
ـنهـار بـالنـسـبة الـشـرعي لـلكـيـان ا
ـتــحـدة واجملــتــمع الـدولي لـال ا
وهـذا االنـهـيـار غـيـر مـعـالـم الـقوى
الـــســيــاســيــة واالقـــتــصــاديــة  في
ة والقطب العالم الى سياسة العو
الــواحــد بــعـــدمــا كــانـت ســيــاســة

القطب .
ـــــتـــــحــــدة ووقـــــعـت الــــواليـــــات ا
االمـريكـية بـحسـاباتـها الـسيـاسية
واالقـتـصاديـة وغـيرهـا في مـصاف
قوى اقلـيميـة مؤثرة ولم تنـظر لها
كـــقـــوة دولــيـــة مـــؤثـــرة وارتــضت
روسيا في ذلك الوقت لـنفسها هذا
وقع بـسبب ظروفـها االقتـصادية ا
الصـعبـة والتحـاق معـظم حلفـائها
الـسابـق لالحتـاد الـسوفـيتي الى
ركب اوربـا وامريـكا وحـلف النـاتو
والـتـجـارة احلـرة واالقـتـصـاد غـير
ركزي  وجرت احـداث كبيرة في ا
تلك الفترة من احلـمالت العسكرية
تحـدة على يوغـسالفيا للـواليات ا
وتـفــكــيــكــهــا واحــداث الــبــوســنـة
والهرسك وعـدم الوقوف بـقوة كما
كان مـتوقـعا مع حـليفـها الـرئيسي
صـــــربـــــيـــــا وكـــــذلـك احــــداث (11
ســبـتــمـبـر) ومــا تـلــتـهــا من تـدخل

يـعـني صـدامـاً غـيـر مـعـلن مـع احد
نطقـة ولكن كل هذه حلـفائها فـي ا
ــعــطـــيــات جــعــلت من اصــحــاب ا
القرار بالـبيت االبيض الى التريث
وقف االمريكي وعدم االخالل في ا
بالظـرف الراهن بالـقوة مع روسيا
وتــركــيــا لـذلك ســتــبــقى الـقــضــيـة
الـسـوريــة بـاعـتـقـادنــا هي مـعـركـة
الــقــرن وان الــزعــمـاء الــتــقــلــيـدين
امـريـكـا وروسـيــا من سـيـخـسـرهـا
سيـخـسـر الكـثـيـر والـذي يكـسـبـها
ســيـــعـــزز مـــصـــاحله فـي الـــشــرق
االوسط لذلك كل االحتماالت واردة
ويبقى القرار بـيد الشعب السوري
ـــغــلـــوب عــلى امـــره الــذي وجــد ا
نفـسه باعـوام معـدودة ب مـتشرد
والجئ ومــهــجــر ومــريض وجــائع
هـذه افرازات الـربيـع العـربي الذي
ـــطــالب ســلـــيــمــة واقـــعــيــة بــدأ 
تسلقون سراعناً ما تسلق عليها ا

ـضــلـلــ الـذين و دعــات االسالم ا
حـــولـــوهــا الـى مــجـــاز ومـــصــالح
سـيـاسـيـة ودفــعـتـهـا سـوريـا والى
الـــــيـــــوم تـــــنـــــزف مـن دمـــــائـــــهــــا
واقـتصـادهـا ويبـدو ان االمور الت
الى الـواقعـية بـالـنسـبة لـلسـوري
وادركـــــوا ان بالدهم تـــــضـــــيع من
ايــديـهم اذا بــقـيت االمــور عـلى مـا
هي عـــلــيه وســتــســـمح بــتــدخالت
اخـرى عـدا االمـريـكــيـة والـروسـيـة
والـتـركيـة االيرانـيـة وحتـى فرنـسا
بـــدأت تــفـــكــر بــارســـال قــوات الى
ســـوريـــا فـــالــــقـــرار اوال واخـــيـــراً
لـلــسـوريــ لـلـحــفـاظ عـلـى بـلـدهم
اجلـــمــيل الـــعـــريق ودعم قـــواتــهم
الــــوطــــنـــيــــة وعــــودة االمــــور الى

نصابها كما فعل العراقيون .

ستــــشار العسكري لوزارة { ا
الدفاع  

خالل عـشـر سـنـوات ان تـرتـفع الى
(6.7%) لــيـكــون في مــصـاف الـدول
االقتصادية وذلك من خالل تصدير
مـنـتـجاتـهـا الصـنـاعـية و الـزراعـية
واحلـربـيـة وكـونـهـا الـعمالق االول
ــا يــســمى ( الــطــاقـة الــنــظــيــفـة )
وهو الغاز و يعتـبر البديل الناجح
لــلـــنــفط  الــذي ســـيــكــون مـــفــتــاح
السيطرة على اقتصاد العالم حيث
ـركـز االول النـتاج حتـتل روسـيـا  ا
ــعـدل ( 430 مــلــيــار طن) الــغــاز 
ســـــنـــــويـــــاً بــــــعـــــدهـــــا ايـــــران ثم
تركـمانسـتان  ادركت امريـكا االمر
وخطـورته في هيـمنت روسـيا على
الـغـاز في الـعـالـم فـسـارعت بـرفـقـة
دول عــدة عـلى انـشــاء خط انـابـيب
(نــــابـــــوكـــــو) يـــــنــــقـل الــــغـــــاز من
تـركـمـانـستـان عـبـر بـحـر قزوين ثم
اذربـيـجـان ثم تـركــيـا الى الـنـمـسـا
ــرور بـــروســـيــا واوربـــا من دون ا
وبـذلك سـتـكـون روسـيـا فـي قـبـضة
ـدعـوم امـريـكـيـاً طـوق (نـوبـوكـو) ا
واحملــمي بـــواســطــة الــنــاتــو ردت
روسيا بـقوة قانونـية من اثبات ان
قزوين بـحيـرة وليـست بـحرا وهذا
ــنع تـــركــمــانــســـتــان من مــد مــا 
انــابـيب  غــاز عــبــره وكـذلـك قـامت
روســــــيــــــا بـــــشــــــراء كـل الــــــغـــــاز
الـتــركـمــانـســتـاني واالذربــيـجـاني
ـشـروع بـعــقـود طـويــلـة وعـرقــلـة ا
االمــريــكي وبــالــعـام نــفــسه تــعــقـد
ايــران اتـفـاقـاً مع الـعـراق وسـوريـا
الجل مـد خط انبـوب غـاز من ايران
عـبـر الــعـراق ثم سـوريــا ثم تـركـيـا
واروبـــا لالنـــفــتـــاح عــلى الـــســوق
االوربية وتخفيف الـعقوبات عليها
وامـــــتالك ورقـــــة ضــــغـط  من اجل

مفاوضات النووي . 
5- امريـكا تـضطر لـلتـنازل عن غاز
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الـعـسـكـريـة لــلـبـلـدين  في االجـواء
الــسـوريـة و بـاحملـصـلـة هـذا االمـر
يــــعــــني ان روســــيــــا ال تــــعـــارض
ــشـتــرك مع الـواليـات الـتــنـسـيق ا
ا ضد تفرد تحـدة االمريكيـة وا ا
ـتـحــدة االمـريــكـيـة في الـواليــات ا
اتـــــخـــــاذ الــــقـــــرار وحـل االزمــــات
وخـــصـــوصــــاً تـــلك الــــتي تـــخص
ــصـالح الـروســيـة دون اخـذ رأي ا
روسيا ووجود تفاهم مسبق وبعد
هذا االستعراض ضـغط مستشارو
الــرئـيس (تـرامب) الــذي اعـلن قـبل
ايــام قــلــيــلــة عن نــيــته في ســحب
الـــقــوات االمــريـــكــيـــة من ســوريــا
ــالــيـة والــغــاء الــتــخــصـيــصــات ا
العــادة االعــمــار بــعــدمــا شــعــر ان
ـعـضـلـة السـوريـة  بـدأت تـتوسع ا
وخـــاصـــة بـــعــــد دخـــول الـــقـــوات
الــتـركــيـة الى مــديـنــة عــفـرين وتل
ا رفعت ونواياها بالتوسع اكثر 

تركمانسـتان وتتدارك االمر اليجاد
شروع (نابوكو) وتعد ول بديل 
ياً) البديل الناجح قطر (الثالث عا
عـــبـــر انـــشـــاء انـــبـــوب ( قـــطـــر –
الــسـعــوديـة  –االردن  –ســوريـا –
تــركــيــا  ثم اوربــا) في عــام 2009
حــاولـت قــطـــر واجملــتـــمع الــدولي
رور اقناع بشار االسـد بالسماح 
انبوب الغاز القطري عبر االراضي
الــــســــوريــــة لــــكـــنـه رفض الن ذلك
ســيـؤدي بــالــضــرر عـلى احلــلــفـاء
الــروس ونــتج عن هــذا    ان قــيـام
روسـيـا بارسـال قـواتهـا لالشـتراك
سرح العمليات بسوريا في (30
ديسـمـبر 2015) ويعـد ذلك تـطوراً
نوعيـاً في االسترانـيجيـة الروسية
فـبـأرسالـها قـواتـها الـى سوريـا قد
فرضت بقـوة بالقـوة على الواليات
ــتــحــدة االمــريـــكــيــة اجــنــدتــهــا ا
واجبرتـها على الـتفاهم مـعها على
سوريا والـشرق االوسط وذلك بعد
ان اخـــفـــقت مـــوســكـــو في اقـــنــاع
واشـــنـــطن بـــهـــا عـــبــر الـــوســـائل
والــقـنـوات االخــرى ورغم ذلك فـان
االسـتـراتـيـجــيـة الـروسـيـة ال زالت
تتـوخى دائمـا تفـادي التـصادم مع
ـتـحــدة االمـريــكـيـة من الـواليــات ا
جـــهــــة    ولـــكن من جـــهـــة اخـــرى
حتــاول روســيـا ان تــرسم بــيــنــهـا
وبـ امـريـكـا خـطـوطـا حـمـرا على
غـرار مـا جـاء في  مـؤتـمـر (يـالـطا)
ب ستال وروسفيلت وتشيرشل
عام  1945وحـرصت روسـيـا عـلى
ـتــحـدة الــتـنــسـيق مـع الـواليــات ا
االمـريكـيـة في سوريـا بـأكبـر درجة
تمتلـكها ضمن اطـار مستقل خارج
الـتــحــالف الــتي تـقــوده واشــنـطن
وهـذا كـان واضــحـاً بـاالتــفـاق بـ
الـطــرفـ حــول خـطــوط الـطــيـران
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في اليـوم الثـامن واخلمسـ منذ
بـدء عـملـية غـصن الـزيتـون التي
سـلحـة التـركية شـنتـها الـقوات ا
في  20يــنــايــر/ كــانــون الــثــاني
 2018لــتـطــهــيـر مــديـنــة عــفـرين
ـناطق احملـيطـة بهـا في شمال وا
ســــوريــــا من وحــــدات حــــمــــايـــة
الــــــشـــــعـب/ حـــــزب الــــــعــــــمـــــال
الـكــردسـتـاني وإرهــابـيي داعش
نـشود. حقـقت الـعـملـيـة هدفـهـا ا
ــوافق 18 فـــفي صــبـــاح األحــد ا
مـارس/ آذار  تـخــلـيص مـركـز
مـدينـة عـفـرين وقـراهـا من جـميع
الـــعــنــاصـــر اإلرهــابـــيــة ومن ثم
الـتـأكـيـد عـلى السـيـطـرة الـكـامـلة

سلحة التركية. للقوات ا
وعـنـدمــا تـكـبـد إرهـابـيـو وحـدات
حــمـايــة الـشــعب/ حـزب الــعـمـال
الكردستاني خسائر فادحة خالل

ـــنـــاوشــات هـــرب قـــادة حــزب ا
الـــعــمــال الـــكــردســتـــاني الــذين
ابـــتُـــعـــثــــوا من جـــبــــال قـــنـــديل
دينة للمـساعدة في عفـرين من ا
واجتــهـوا نــحــو الــرقــة ومـنــبج.
وفـي أعــقـاب فــرار كــبــار الــقـادة
ــيــلــيــشــيــات تـــشــتَّــتَت بــقــيـــة ا
اإلرهابـية بـسـرعة أيـضًـا لتـنضم

إلى مشهد الهروب اجلماعي.
وصل الـــــــــعــــــــدد اإلجــــــــمــــــــالي
لإلرهــابــيــ الــذين  الــقــضــاء
عـــلـــيـــهم خالل عـــمـــلـــيــة غـــصن
الـــزيـــتـــون إلى  4,000إرهـــابي
لـــيـــتـــضح أن وحـــدات حـــمـــايـــة
الـــــشــــــعب/ حــــــزب الـــــعــــــمـــــال
الـكــردســتـاني الــذي دُفع به إلى
ـشـهد بـاعتـباره الالعب واجـهة ا
الــرئـــيـــسي الـــذي لم يُـــقــهـــر في
تحدة نطقة وحليف الواليات ا ا

فـي مــــواجــــهــــة داعـش لم يــــكن
سوى فـقـاعة كـبـيرة مـبـالغ فيـها
إذ إن إرهــابــيي وحـدات حــمــايـة
الـــــشــــــعب/ حــــــزب الـــــعــــــمـــــال
ـتــخـصـصـ في الـكــردسـتـاني ا
جوانب أخرى على شاكلة إرهاب
ــدنــيـ والــتــطــهــيـر الـســكــان ا
الــــعــــرقي واالبــــتــــزاز والـــنــــهب
والـتهـريب أثبـتوا أنـهم واهنون
حــرفــيًـــا في مـــواجــهـــة الــقــوات
ــســلـــحــة الــتــركـــيــة واجلــيش ا
السوري احلر بدلًا من أن يثبتوا

تفوقهم العسكري.
ـنصـات اإلعالمـية نـقـلت بـعض ا
الـغــربــيـة مــنـذ الــلـحــظـة األولى
لـلـعـمـلـيــة الـعـديـد من الـتـقـاريـر
التي تتكهن بنـتائج عملية غصن
الــزيـتـون وتــشـدد بــوجه خـاص
عـلى احـتمـاليـة فشل تـركيـا. على
الــــرغم مـن هــــذا فــــإن انــــتــــزاع
الـسـيـطـرة عـلى عـفـرين في فـتـرة
قصـيـرة من الـزمن التـي أعقـبـها
ـناطق احمليطة دينة وا تطهـير ا
من جـمـيع الـعـنـاصـر اإلرهـابـيـة
أثـبت خـطـأ الـعـديـد من احملـلـل
وضـوع وأبطل الـذين تنـاولـوا ا
ـثارة بـشـأن الطـريـقة اجلـداالت ا
الـتي سـتـتـحـول بـهـا عـفـرين إلى

شبه »فيتنام «لتركيا.

إذ إن تـنـبؤات بـاتـريك كوكـبـيرن
الصـحـفي بـصحـيـفة اإلنـدبـندت
بــــشــــأن شنّ وحــــدات حــــمــــايـــة
الـــــشــــــعب/ حــــــزب الـــــعــــــمـــــال
الكردستاني هجومًا مضادًا على
اجليش الـتركي في عـفرين وبأن
عـمليـة تركـيا ستـفشل في نـهاية
ــثــال حملــة قــدمت عــلى ســبــيل ا
وقف اإلعالم الغربي من موجزة 

العملية.
واســتــجـــابــة لــلــتـــقــدم احلــاسم
والــنـاجـح لـلــجــيش الــتــركي في
حــــمــــلـــة عــــفــــرين جلــــأت هـــذه
ـــؤســـســـات الـــصـــحــفـــيـــة إلى ا
األخــــبـــار الـــزائـــفـــة والـــدعـــايـــة
ـنـظـمات السـوداء. لـتـبـدأ نفس ا
اإلعالمـيـة في نـشر تـلك الـتقـارير
الــزائــفـــة الــتي تــزعم أن تــركــيــا
ـــدنـــيـــ كــــانت تـــســـتــــهـــدف ا

سـتشـفـيات وتـرتكب وتـقـصف ا
اجملـــازر واإلبـــادة اجلـــمـــاعـــيـــة.
وبُذلت احملـاوالت الرامـية لتـأييد
هـذه األخـبار الـزائـفة عـبـر إجراء
ـقـابالت الوهـمـية مع أشـخاص ا

مشكوك فيهم.
فــقــد ظـــهــرت في وســائل اإلعالم
مـثــلًــا صـورة لــطــفل مــصـاب في
حــلب تــعــود إلى أغــســطس/ آب
2016إضافة إلى لقطة تعود إلى

تدريب عسكـري للجيش الروسي
في  2012ولــــقـــطـــة صُـــوّرت من
طـائرة إف  16تـعود إلى الـقوات
اجلـويـة الــهـولـنــديـة جــنـبًـا إلى
جـــــنب مـع تــــســـــجــــيـل صــــوتي
مـتالعب به لـقائـد شرطي ويـعود
إلى عــام  2015وصــورة جلــســد
ـــزق جـــراء انــــفـــجـــار وقع في
مـــــصــــر عــــام  2015بـل وصـــور
أخـــرى من لـــعـــبــة »مـــيــدل أوف
أونر «لتُـستخـدم كل هذه الصور
والـوســائط مــجـتــمـعــة لـتــشـويه
سمعـة عمليـة عفرين في جزء من

جهود الدعاية السوداء.
ـــكـــنـــنـــا أن نـــذكــر مـــزيـــدًا من
األمـثـلـة بـيـد أن األكـثـر تـشـويـقًا
نشر وحـدات حمايـة الشعب على
ــواقع الــتـواصل حــسـابــاتــهــا 
االجــتـمــاعي هـجــومٍ شـنــته عـلى
مستـشفي تـركي وعرضه على
أنه هـجـوم شـنّه األتـراك. بـيد أنه
ــعــروف تـمــامًــا أن وحـدات من ا
حــمـايـة الــشـعب/ حـزب الــعـمـال
الـكــردســتـاني هم فـي الـواقع من
ارسـون االضـطهـاد والـتطـهـير
ـدني في العـرقي ضد الـسكان ا
ــنــطـقــة وهي حــقـيــقــة يـشــهـد ا
عليها عدد ال يحصى من الشهود
ـنظمات ومن منظـمات اإلغاثة وا

غـيـر احلـكـومـية. أوضـح احملامي
فهد موسى الذي يجري دراسات
دبـلوماسـية إنـسانيـة في سوريا
أن أكـثـر من ألف مدني اعـتـقلـتهم
وحــدات حـمــايــة الـشــعب/ حـزب
الـــعــــمــــال الــــكــــردســـتــــاني وأن
اجملـــمـــوعـــة تــــوقع أشـــد أنـــواع
ـنـشـقـ األكراد. الـتعـذيب عـلى ا
وذكــر أيـــضًــا أنه عـــرض جــمــيع
تــفـاصــيل هــذا االضــطــهــاد عـلى
ـتحـدة والوفود مـنظـمات األ ا
ــنــظـــمــات غــيــر في أســتــانـــا وا
احلـكومـية ولـكن لم يحـصل على

أي نتائج حتى اآلن.
عالوة على ذلك يـعتبـر استخدام
ــدنـيــ دروعًــا بــشـريــة إلنــقـاذ ا
حياة هذه اجملـموعة بل وترحيل
دنـيـ في الـقـرى احملـيـطة إلى ا
داخل مركـز مدينـة عفرين بـعضًا
ـمـارســات غـيــر اإلنـســانـيـة مـن ا
التي تـلـجأ إلـيهـا وحـدات حمـاية
الــــــشـــــعـب/ حـــــزب الــــــعــــــمـــــال
الـكـردستـاني خالل حـملـة عـفرين
حـسب ما أكـدت عليـه أيضًا األ

تحدة. ا
تـؤكـد شهـادات السـكـان احمللـي
دينة عفرين التي تخلو اآلن من
اإلرهابيـ على قسـوة ووحشية
وحــدات حـمــايــة الـشــعب/ حـزب

العـمال الـكـردستـاني. يـعلق عـبد
ـــنــان مـــحــمــد قـــائــلًــا: »كــانت ا
نظمة احلياة صعبة هنا كانت ا
تـطلـب من كل فـرد أطـفـاله وبـعد
قــضـاء عــام في الـســجن غـادرت
متجهًـا إلى تركيا. ولم أتمكن من
الـعـودة إال بـعـد ثالث سـنـوات.«
فــيــمــا يــقــول إســمــاعـيـل هـلــيل:
ــنــظــمـــة هــنــا خلــمس »كـــانت ا
ســنـوات لــقــد أســاءوا مـعــامــلـة
العرب بطريقة فظيعة لكن تركيا

موجودة هنا اآلن.«
وعــلـى اجلــانب اآلخــر بــدلًــا من
ــدنــيــ أطـال ســوء مــعــامــلــة ا
اجلـيش التـركي من فـتـرة تـنـفـيذ
مكن في العمـلية الـتي كان من ا
ـعـتاد أن تـنتـهي بـدون مجـهود ا
ـدفعية الـثقيلة; عبـر نشر قوات ا
بـهـدف الـتــخـطـيط لـلــتـقـدم وفـقًـا
ـتبعـة للـتأكـد من عدم للـتدابـير ا
. وبعبارة دني إحلاق الضرر با
سـلحة أخـرى لم تتـبع القـوات ا
الــتــركــيــة طــريـقــة شـن الـقــصف
ـــدفـــعي بــــدون أدنى اعـــتـــبـــار ا
خلـــســـائــر األرواح فـي صـــفــوف
دينة دني كي تستولي على ا ا
بأي تكلفة مـثلما فعلت الواليات
ــتـحــدة في الــرقــة وتل أبـيض ا

وغيرهما.

ومن أجل هـــــذا حــــظي اجلــــيش
الـتركي وقـوات اجليش الـسوري
احلر التي صاحبته بترحاب عند
دخـــولــهـــا عــفـــرين إضـــافــة إلى

ودة والبهجة. التعبير عن ا
وفي النهـاية نُفذت عـملية غصن
الـزيـتون بـأسـلـوبٍ يـعـكس الـقيم
األخالقـيـة والــعـادات والـتـقـالـيـد
ــبــاد والــضــمـــيــر الــســامي وا
الـتــوجـيــهـيــة الـتي يــحـظـى بـهـا
اجلـيش الـتـركي واألمـة الـتـركـيـة
بــأكـمــلــهـا جــنــبًـا إلى جــنب مع
الوضع في االعتبار سالمة وأمن
ـــدنـــيــ جــمـــيع األبـــريـــاء من ا
والنسـاء واألطفال والـكهول على
السواء. اختُتِمَت العملية بنجاح
عن طريق التركيز احلصري على
اسـتهـداف اإلرهابـي ومواقـعهم
ومــــــخـــــابـــــئـــــهـم وإمـــــداداتـــــهم
ومــعــداتــهم. أمــا فــيــمــا يــتـعــلق
بحملـة التضليـل وجهود الدعاية
الــسـوداء الــتي اضــطــلــعت بــهـا
وحــدات حـمـايــة الـشــعب/ حـزب
الــعــمــال الــكـردســتــاني وبــعض
نصـات اإلعالمية الغـربية التي ا
ــنــظــمـة اإلرهــابــيـة تــدعم هـذه ا
ضمن جـهود عملـياتها الـدعائية
فقـد أثبتت أنهـا ال تستنـد نهائيًا

إلى أي أساس واقعي سليم.
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