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التفاصيل:
تركيا تنفذ عملية عسكرية في سوريا باالتفاق مع أمريكا
أعلن الرئٌس التركً أردوغان ٌوم  9109/01/9عن بدء عملٌة عسكرٌة فً منطقة شمال شرق
سورٌا مع الجٌش الوطنً السوري باسم "نبع السالم" .وادّعى أنها تستهدف الحركات اإلرهابٌة الكردٌة
وتنظٌم الدولة .وأشار إلى "إقامة منطقة آمنة"( .ملٌات التركٌة  )9109/01/9علما أن هذه المنطقة
المستهدفة ٌبلغ طولها مع الحدود التركٌة نحو 061كم وعمقها 01-01كم .وفً الوقت نفسه ذكرت "سً
إن إن ترك" أن الخارجٌة التركٌة استدعت السفٌر األمرٌكً لتطلعه على العملٌة التركٌة بعد بدء العملٌة
بدقائق.
وقبل ذلك بقلٌل ذكرت قناة "إن تً فً" التركٌة أن "إبراهٌم قالٌن مساعد الرئٌس التركً بحث مع
مستشار األمن القومً األمرٌكً روبرت أوبراٌن إقامة منطقة آمنة فً شمال شرق سورٌا".
وقبل بدء العملٌة بساعات قال فخر الدٌن ألتون مدٌر االتصاالت بمكتب الرئٌس التركً ٌوم
" 9109/01/9إن القوات التركٌة ستعبر الحدود مع مقاتلً الجٌش السوري الحر قرٌبا وذلك بعدما مهد
انسحاب مفاجئ للقوات األمرٌكٌة السبٌل أمام دخول الجٌش التركً .وقد اتفقت مع أمرٌكا على إقامة
منطقة آمنة من أجل عودة الالجئٌن السورٌٌن" وكان البنتاغون قد أعلن قائال "كان هدفنا وال ٌزال إقامة
منطقة آمنة فً شمال شرق سورٌا".
وكان أردوغان قد ذكر ٌوم  9109/8/7أن "القوات األمرٌكٌة بدأت باالنسحاب بعد مكالمة تلفونٌة
أجراها مع ترامب .وأن المحادثات بٌن المسإولٌن األتراك واألمرٌكٌٌن فً هذا الصدد ستستمر" .وقال
متحدث باسم البٌت األبٌض ٌوم " 9109/8/7إن أردوغان سٌزور الوالٌات المتحدة فً  00تشرٌن الثانً
القادم تلبٌة لدعوة ترامب".
وكل ذلك ٌإكد أن هذه العملٌة العسكرٌة التركٌة تتم باالتفاق مع أمرٌكا .علما أن رئٌسها ترامب كان
قد أعلن العام الماضً عن عزمه على إقامة منطقة آمنة فً شمال شرق سورٌا بعرض  91مٌال أي نحو
09كم ،فرحبت تركٌا بذلك ،وبدأت الدورٌات المشتركة األمرٌكٌة التركٌة منذ شهرٌن بالتجول فً المنطقة،
وأقٌمت غرفة عملٌات مشتركة من أجل تنفٌذ ذلك.
وهكذا فإن أمرٌكا ترٌد أن تجعل تركٌا تعمل لها بالوكالة فً سورٌا للحفاظ على النفوذ األمرٌكً
والقضاء على الثورة والحٌلولة دون سقوط النظام السوري وعرقلة المساعً اإلسالمٌة النشطة إلعادة
اإلسالم إلى الحكم فً سورٌا والمنطقة ،حٌث أثبتت تركٌا أردوغان جدارتها بالقٌام بهذا الدور .وقد تمكنت

من خداع الفصائل وإخراجها من حلب والتآمر علٌها وعلى أهل سورٌا فً موضوع خفض التصعٌد ومن
ثم اتفاقٌة سوتشً من أجل تصفٌة الثورة فً إدلب.
--------------أمريكا تطلب من العراق معالجة الفساد الذي أوجدته
قالت وزارة الخارجٌة األمرٌكٌة فً بٌان صدر ٌوم " :9109/01/8إن وزٌر الخارجٌة ماٌك بومبٌو
حث رئٌس الوزراء العراقً عادل عبد الهادي على التحلً بؤقصى درجات ضبط النفس ،وعلى اتخاذ
خطوات فورٌة لمعالجة شكاوى المحتجٌن من خالل العمل على اإلصالح ومعالجة الفساد"( .روٌترز
)9109/01/8
وقد اندلعت االحتجاجات ٌوم  9109/01/0على الفساد وتفشً البطالة وسوء اإلدارة والرعاٌة وتعطل
الخدمات بسبب النظام الذي أقامته أمرٌكا فً العراق بعد احتاللها له وما زالت تشرف علٌه وتوجهه.
وتصرٌح وزٌر خارجٌتها بومبٌو ٌإكد ذلك .ولم تتوقف االحتجاجات على الفساد وكذلك على الوجود
األمرٌكً منذ أن دنست أمرٌكا أرض العراق .وهً لم تستطع أن تضبط نفسها فهً تقتل وتجرح وتشرد
المالٌٌن من أهل العراق وتدمر البلد بذرائع كاذبة زائفة ملفقة .وقد دمرت الفلوجة مرتٌن بعد احتاللها
الغاشم .ومن ثم دمرت الرمادي والموصل بجانب الرقة فً سورٌا عام  9107بذرٌعة محاربة تنظٌم
الدولة .وما زالت موجودة على أرض العراق فً قواعد عسكرٌة بذرٌعة محاربة (اإلرهاب).
-------------ترامب يهدد تركيا بتدميرها اقتصاديا ومن ثم يمدحها
كتب ترامب ٌوم  9109/01/7على موقعه فً توٌتر" :كما أكدت بشدة سابقا ،وللتجدٌد فقط ،سؤدمر
وأهدم االقتصاد التركً فً حال فعل تركٌا أي شًء سؤعتبره ،انطالقا من حكمتً العظٌمة والتً ال مثٌل
لها ،متجاوزا الحدود" .وأضافٌ" :جب علٌهم أن ٌراقبوا ،مع االتحاد األوروبً واآلخرٌن مقاتلً داعش
المحتجزٌن وعائالتهم .الوالٌات المتحدة فعلت أكثر بكثٌر مما توقعه أحد فً أي وقت مضى ،بما فً ذلك
السٌطرة على  %011من خالفة داعش" .وقال ترامب الحقا فً البٌت األبٌض" :أبلغت الرئٌس التركً
أردوغان فً حدٌث هاتفً بؤن تركٌا قد تعانً من وٌالت اقتصاد متداع بقوة إن هً تحركت فً سورٌا
على نحو غٌر آدمً" (روٌترز  )9109/01/8وذلك بعد انتقاده فً أمرٌكا عن أنه تخلى عن عمالء أمرٌكا
من الفصائل الكردٌة القومٌة .وأبدت هذه الفصائل التً قاتلت فً سبٌل أمرٌكا انزعاجها من تحول السٌاسة
األمرٌكٌة ووصفتها بؤنها "طعنة من الظهر" ونفى ترامب تخلٌه عن هذه القوات واعتبرها أهم شرٌك
ألمرٌكا فً قتال تنظٌم الدولة وقال "ربما نغادر سورٌا لكننا لم نتخل عن األكراد بؤي حال فهم أفراد
متمٌزون ومقاتلون رائعون".
ولكنه بعد انتقادات وجهت له من جمهورٌٌن ودٌمقراطٌٌن قام وغٌر لهجته فً الٌوم التالً وكتب على
حسابه فً موقع توٌترٌ" :نسى الكثٌر بسهولة أن تركٌا شرٌك تجاري كبٌر ألمرٌكا .فً حقٌقة األمر هم
ٌقومون بتصنٌع اإلطار الفوالذي للمقاتلة األمرٌكٌة إف 03كما أن التعامل معهم كان جٌدا" .وقال" :لنتذكر
دائما وعلى نحو مهم أن تركٌا عضو مهم للمكانة الجٌدة لحلف الناتو".
فٌظهر أن ترامب غٌر جاد فً تهدٌداته لتركٌا وإنما كان ذلك تالعبا فً الفصائل الكردٌة القومٌة التً
تعاملت مع أمرٌكا وقاتلت فً سبٌل هذا الطاغوت ،وهً مستعدة ألن تتعاون مع كل أجنبً من أجل تحقٌق
إقامة شكل من الحكم لألكراد فتنصبها تلك القوى األجنبٌة حكاما على أهالٌهم لٌسوموهم سوء العذاب
وٌنهبون ثرواتهم.
--------------

اإلمارا تتفق مع بريطانيا لتعزيز التعاون العسكري
ذكر ابن زاٌد ولً عهد أبو ظبً ووزٌر خارجٌة اإلمارات ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة على
حسابه فً موقع توٌتر ٌوم  9109/01/9أنه "أجرى مباحثات مع كبٌر مستشاري وزارة الدفاع البرٌطانٌة
لشإون الشرق األوسط تناولت التعاون فً الشإون العسكرٌة والدفاعٌة" .وكانت برٌطانٌا قد أعلنت العام
الماضً فً  9108/0/3العام الماضً عن إقامة قاعدة عسكرٌة دائمة فً البحرٌن ،ومن ثم اتفقت مع
عُمان على إقامة قاعدة لها وكذلك مع الكوٌت .وٌظهر أنها ستتفق مع اإلمارات على إقامة قاعدة دائمة.
علما أن لبرٌطانٌا وجودا عسكرٌا فً اإلمارات منذ عام .9110
وقد اتفقت برٌطانٌا مع هذه الدول الخلٌجٌة عام  9100على إعادة فتح قواعدها التً أغلقتها عام
 0970لعدم قدرتها على تموٌلها وفً ظل الهجمة األمرٌكٌة والسوفٌاتٌة على النفوذ البرٌطانً فً تلك
الحقبة .واآلن وبعدما بدأت أمرٌكا تقٌم القواعد العسكرٌة فً المنطقة عادت برٌطانٌا التباع هذا األسلوب،
خاصة وأنها حافظت على نفوذها السٌاسً واالقتصادي فً هذه البالد ،حٌث ترتبط العائالت الحاكمة فً
بلدان الخلٌج ببرٌطانٌا التً أوصلت هذه العائالت إلى الحكم فً فترة االستعمار وتعهدت لها بؤن تجعل
الحكم ٌتوارث فً أبنائها وأن تستؤثر بثروة البالد مقابل تعاملهم مع برٌطانٌا وخدمة مصالحها فً المنطقة
وفتح أسواقها للبضائع اإلنجلٌزٌة وما ٌسمى باالستثمار للشركات البرٌطانٌة .وقد تكفلت هذه العوائل
الحاكمة فً الخلٌج بتموٌل الوجود البرٌطانً العسكري على أراضٌها وفً مٌاهها .وبذلك تشجعت
برٌطانٌا على أن تعٌد شكل استعمارها القدٌم لتحول دون نهضة األمة وتوحٌدها وعودة اإلسالم إلى الحكم،
حٌث إن برٌطانٌا هً التً قسمت البالد اإلسالمٌة وكانت وراء هدم الخالفة العثمانٌة وتؤسٌس كٌان ٌهود.
-------------ترامب يعترف بأن أمريكا خاض الحروب بذريعة باطلة
قال ترامب على حسابه فً موقع توٌتر " 9109/01/9ذهابنا إلى الشرق األوسط كان القرار األسوأ
فً تارٌخ بالدنا .خضنا الحرب بذرٌعة باطلة وتم دحضها وهً أسلحة الدمار الشامل .نحن اآلن بصدد
إعادة جنودنا العظماء إلى الوطن بشكل متؤن ومدروس" .وقد أعلن عن خسارة أمرٌكا فً هذه الحرب
أكثر من  9,3ترٌلٌون دوالر ومقتل اآلالف من الجنود األمرٌكٌٌن الذٌن ٌصفهم وصفا باطال وكاذبا
بالعظماء ،إذ إنهم ال ٌثبتون فً الحروب فٌفرون من أمام المقاتلٌن المسلمٌن العظماء فً العراق
وأفغانستان وغٌرها.
وعندما أكد ترامب ٌوم  9109/01/7سحب قواته من سورٌا كتب على توٌتر قائال" :انتخبت
إلخراج أمرٌكا من تلك الحروب العبثٌة التً ال نهاٌة لها ،حٌث ٌعمل جٌشنا العظٌم بدور الشرطً لصالح
شعب ال ٌحب حتى أمرٌكا .أكثر دولتٌن ال تروق لهما هذه الخطوة روسٌا والصٌن ألنهما تحبان رإٌتنا
غائصٌن فً مستنقع" .ولكنه هدد بالعودة والتدخل قائال" :سنركز على الصورة الكبٌرة مدركٌن أن بإمكاننا
دائما العودة".
وهكذا شهد شاهد من أهلها ،من أهل أمرٌكا ،أنها دولة ظالمة متعدٌة تحارب الشعوب اإلسالمٌة األبٌة
بذرائع كاذبة تلفقها وتخدع الرأي العام الداخلً والعالمً حتى ٌكون مبررا لها لشن حروبها العدوانٌة.
فتصرٌحات ترامب تصدق التحلٌالت حول تقهقهر أمرٌكا وانحدارها ٌوما بعد ٌوم عن مركز الدولة األولى
فً العالم ،والذي لن ٌملإه سوى دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة التً بشر بها رسول هللا  ،وهً
قائمة بإذن هللا قرٌبا.
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