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هل بد�أ الق�صر الملكي ال�سعودي ينهار من الداخل؟
} حسين الديراني
ن��ش��ه��د ان��ت��ف��اض��ة م��ت��ع��ددة االت���ج���اه ض���د النظام
الديكتاتوري الحاكم في السعودية بدأت حركتها سلمية
على الصعد كافة ،وقد تتحول الى مواجهات عسكرية
الحقا ً عندما يشتد الصراع.
س��وف نتحدث عن ال��ح��وادث الحديثة العهد ومنها
اعتصام زوج��ة الملك عبد الله بن عبد العزيز السابقة
السيدة العنود الفايز بتاريخ  24آذار  2014أمام السفارة
السعودية في لندن للمطالبة بإطالق سراح بناتها األربع
المحتجزات منذ  12عاماً ،وتوفير الرعاية الطبية لهن.
وقالت الفايز إن بناتها ممنوعات من الخروج لتوفير
أبسط الحاجات ،بما في ذلك األدوية الالزمة ،وناشدت
الرئيس األميركي اوباما التدخل إلنقاذهن خالل زيارته
المملكة السعودية ولقائه الملك عبد الله ،واشتكت من
التعتيم اإلعالمي على ه��ذه القضية االنسانية بسبب
ال��م��ال ال��س��ع��ودي ال���ذي ُي��ص��رف على وس��ائ��ل اإلعالم
العالمية.
ثم ج��اء دور بنات الملك عبد الله أنفسهن اللواتي
يقبعن في سجن كبير مثل رهينات محتجزات منذ أكثر
من  12عاماً ،عبر رسالة مصورة بثتها محطة بريطانية
يحكين من خاللها معاناتهن بواسطة برنامج «سكايب».
وردا ً على سؤال حول المسؤول عن حالهن أكدت إحدى
االميرات أن والدهن الملك عبد الله هو بالتاكيد المسؤول
عن ذلك .وردا ً على سؤال ماذا يتوقعن من زيارة اوباما
للملكة؟ أجابت أن لقاءات قادة بلدان العالم مع والدهن
شيء مخجل بسبب التخلف الذي يعانيه الجهاز الحاكم
في السعودية على مستوى حقوق اإلنسان .وأوضحن
أن الضغوط عليهن ازدادت مذ كشفن عن تلك الفضيحة،
وف��ي ج��ان��ب آخ���ر ،م��ن اللقاء أش���رن إل��ى أن��ه��ن يعانين
الحرمان حتى في المشرب والمأكل ،وه ّن ممنوعات من
لقاء أحد .ولفتن الى أنهن جزء صغير من النساء اللواتي
يتعرضن للحرمان في السعودية ،متساءالت :إذا كان
الملك يفعل هذا ببناته فما حال األخريات؟
لكن خاب ظن األميرة العنود وبناتها األربع والعالم
الحر بالرئيس أوب��ام��ا ،رئيس أكبر دول��ة «ديمقراطية»
ف��ي ال��ع��ال��م إذ ل��م ي��ت��ط��رق ال���ى م��وض��وع��ه��ن وحالتهن
االنسانية ،فالقالدة الذهبية المرصعة باأللماس التي
قلده إياها الملك عبد الله خالل لقائهما أنسته كل القضايا
االنسانية ،وأنسته حتى ديمقراطيته التي يتباهى بها
أمام دول العالم.
لكن ما أحدثه عرض هذا الفيلم على الصعيد االنساني
العالمي كان بمثابة قنبلة متفجرة داخل القصر الملكي ال
يمكن تجاهلها ،إذ كانت فضحية مدوية تناولتها معظم
الصحف العالمية رغم األم��وال السعودية الهائلة التي
بذلت لمنع نشرها.
جاء دور انتفاضة الشعب السعودي عبر نشر آرائهم
ومواجهتهم النظام الديكتاتوري الحاكم في السعودية
بواسطة «يوتيوب» ،وكانت خطوات جريئة وتحديا ًكبيرا ً
للنظام ،إذ يظهر المعارض للنظام باثا ً صورته وصوته،

وزجه في السجون المظلمة .ثم
فيقوم النظام باعتقاله ّ
يأتي م��ع��ارض آخ��ر وي��ق��وم بالتحدي نفسه ،لتصبح
القضية مثل ك��رة ثلج تكبر فتكبر حتى تكاد تصطدم
بالقصر الملكي العنكبوتي فتزيله .واستقطبت مقاطع
الفيديو أكبر عدد من المشاهدين ،إذ بلغ عدد المشاهدين
للمقطع األخير أكثر من  800ألف مشاهد خالل أربعة
أي��ام للمعارض السعودي غانم المصارير الدوسري
ال��ذي حيا ب��ه األب��ط��ال الخمسة ،ال��دوس��ري والغامدي
والحربي والعسيري والجهني ،وندّد بالملك السعودي
وطالب بإطاحة النظام الملكي الديكتاتوري الظالم.
االنتفاضة التي تجتاح السعودية من الرياض الى
المنطقة الشرقية الى المناطق السعودية كافة بدأت تقلق
النظام ،وبناء على هذا القلق الشديد ب��دأت في دراسة
سبل قمعها ،ومن هذه السبل الهرب الى األمام ،بتسهيل
نقل المتشددين التكفيريين الى األردن ومنها الى تركيا
عبر جسر جوي للمساهمة في استمرار الحرب على
سورية ،وللتخلص منهم عبر حرب خاسرة مع الجيش
العربي السوري.
دس االستخبارات السعودية داخ��ل الحراك
ثانياًّ :
السلمي في المنطقة الشرقية واستعمال السالح ض ّد
رجال األمن السعودي لتبرير قمع االنتفاضة السلمية
بالوسائل العسكرية ،ثم لتجييش الشعب السعودي
ضد إخوانهم في المنطقة الشرقية على أس��اس أنهم
عمالء للخارج يريدون القضاء على الشعب السعودي،
مستخدمين و ّع����اظ ال��س�لاط��ي��ن ل��ب��ث روح المذهبية
البغيضة والتحريض على قتل الشيعة.
هذه الخطة يأمل منها النظام قمع االنتفاضة الشعبية
السلمية ف��ي المنطقة ال��ش��رق��ي��ة ،وإخ���م���اد أو تأجيل
االنتفاضة عند الشباب ال��س��ع��ودي ال���ذي ب��ات يشعر
ب��اإلح��ب��اط وال��ي��أس م��ن العيش ف��ي دول���ة تقمع أبسط
الحريات ،ويشعرون بأنهم عبيد لدى ملك يرمي إليهم
فتات من بقايا مائدته ،ويم ّن عليهم بالعطاء كأنه يملك
األرض وما في باطنها ،والبحر وما في أعماقه ،والسماء
وما فيها من هواء.
فهل يستطيع النظام السعودي مواجهة تلك التحديات
الداخلية كلها بدءأ ًمن داخل قصره المتصدّع ،ومن حركة
االنتفاضة الشعبية في المناطق الشرقية والغربية؟
ناهيك عن حركة اإلص�ل�اح االسالمية في السعودية
التي يقودها المعارض السعودي الدكتور سعد الفقيه،
وتدعو الى إزالة النظام الملكي بالطرائق السلمية .وهل
يستطيع مواجهة التحديات الخارجية التي و ّرط نفسه
فيها م��ن خ�لال دع��م��ه اإلره����اب ف��ي س��وري��ة والعراق
ولبنان وايران؟
ماذا يخبّئ لنا المستقبل القريب في الداخل السعودي
بعد رحيل الملك عبد الله الذي يعاني أمراضا ً مزمنة؟
خاصة أن الصراع على الحكم وس��ط العائلة الحاكمة
بدأ ،وهذا الصراع على الحكم لن يكون بعيدا ً عن أنظار
الشعب الحجازي بجميع أطيافه ،وبات يتطلع الى نظام
يحقق به طموحاته وينال به حريته المسلوبة من عائلة
أكل الدهر عليها وشرب.

هل يمكن «بلع» و�صول «كوهين لبنان» �إلى رئا�سة الجمهورية؟!
محمد أحمد الروسان*
السؤال الذي يطرح نفسه هنا لتحفيز العقل على التفكير هو:
هل ث ّمة عالقات أفقية وعمودية بين وظيفة وشخص ديفيد كوهين ،مسؤول
استخبارات المال والطاقة في وزارة المال األميركي ،وقائد الق ّوات اللبنانية
سمير جعجع «كوهين لبنان» القاتل والسجين السابق ،الرتباطاته بمحور
واشنطن ـ «تل أبيب»؟ وهل ث ّمة عالقات بين جعجع «كوهين لبنان» ودانيال
روبنشتاين بديل روبرت فورد في المسألة السورية ،والمبعوث األميركي الى
ما يس ّمى بائتالف أحمد الجربا حامل (البشكير) لز ّواره في بيوتاته؟!
في المعلومات ،دانيال روبنشتاين يهودي من البرازيل ويحمل الجنسيتين
األميركية و»اإلسرائيلية» ،وله عالقات قويّة مع اليمين واليمين المتطرف في
«اسرائيل» ،وهو من قيادات اإليباك في الداخل األميركي ،وعمل في دمشق في
السفارة األميركية هناك تحت ُمس ّمى سكرتير ثالث بين عامي  1989و ،2004
وكان مديرا ً لمحطة االستخبارات األميركية في الداخل السوري ويتحدث
العربية والعبرية ،وذو عالقات عريضة مع مارتن أنديك اليهودي الصهيوني
راع��ي مفاوضات ول��ق��اءات عريقات – تسيبي ليفني الراهنة في الداخل
الفلسطيني المحتل ،إذ تسعى لقاءات األخيرين (عريقات وليفني) إلى صناعة
طرف فلسطيني كاريزمي وقوي ،لغايات تسويق أي اتفاق الحق يتم التوصل
اليه بين الفلسطينيين ،مع اإلقرار األميركي بأنّ ما يحصل بين «تل أبيب» ورام
الله هو ملف ثنائي يُحَ ّل بينهما حصرا ً وبعيدا ً عن األردن وباقي العرب.
ث ّمة حالة من توزيع األدوار بين الثالثي ديفيد كوهين األميركي مسؤول
استخبارات المال والطاقة ،وسمير جعجع «كوهين لبنان» ،ودانيال
روبنشتاين بديل روبرت فورد في المسألة السورية ،نحو أدوار الدعم المالي
وغيره الذي توفره السعودية واإلم��ارات المتحدة وقطر وبعض األطراف
الخليجية للجماعات اإلرهابية في الداخل السوري.
مع ذلك ،لم ينجح هذا المحور الشيطاني ذو الوظائف الفيروسية في خلق
وقائع جديدة على أرض العمل الميداني ،وإن كان دفع ويدفع الى مزيد من
تسخين الساحات السياسية الضعيفة ،كساحات مخارج لقضايا سياسية
معقدة ،ذات صلة بالديمغرافيا الس ّكانية ،ومزيد من تسخين الساحات
القوية ،سوا ًء كانت محلية أو إقليمية كساحات متلقية مستهلكة لتهديدات
وتلويحات بحروب و/أو اشتباكات عسكرية هنا وهناك ،لمصلحة الدولة
العبرية – الكيان الصهيوني.
الصراع األممي على الطاقة وكواليسه في المنطقة ،وعلى الساحلين
السوري واللبناني تحديداً ،وصوال ً إلى طول الساحل الفلسطيني المحتل على
البحر المتوسط (الساحل العبري اآلن) ح ّتى غ ّزة المحتلّة وساحلها الضيق،
العنوان األبرز لعمل مجاميع استخبارات الطاقة األممية المختلفة عبر العمل
االستطالعي االقتصادي من خالل قرون استشعارات مصادرها.

تموضعات مستحدثة

المسألة السورية مرتبطة بما يحصل في المنطقة من تموضعات مستحدثة
وتقوقعات في دول الجوار السوري الملتهب ،على شكل جيوب سياسية بعضها
ظاهر والغالب غير ظاهر ،وجيوب مستتبعة أمنية وعسكرية وفي لبنان
تحديداً ،ففي هذا األخير الصراعات سياسية أفقية ،بأدوات طائفية فيه ،ح ّتى
اللحظة (مرشحة لتكون عمودية بعد ترشيح سمير جعجع «كوهين لبنان»
لرئاسة الجمهورية .هذه األجندة (أجندة الطاقة) تشكل جوهر وعمل مجتمع
استخبارات الطاقة األميركي وارتباطاته المالية ،عبر األذرع االقتصادية
للمج ّمع الصناعي الحربي األميركي من الشركات المتعددة الجنسية ،وعبر
الشريك االستراتيجي في عمليات الخصخصة المختلفة التي ظهرت قبل عقد
من الزمان في الدواخل العربية ،خاصة في دول ما كانت تس ّمى بدول الطوق
العربي ،ومنها بالدنا المملكة األردنية الهاشمية.
إلى جانب مهمات أخرى متعدّدة للمتخصص في شؤون االستخبارات
المالية واإلرهابية ،واستخبارات الطاقة مع آخرين في اإلدارة األميركية ،يولي
السيد ديفيد كوهين ،الرجل الثاني في وزارة المالية في واشنطن دي سي ،ج ّل
اهتمام جهازه االستخباري المالي (الطاقوي) لمخزونات الساحل السوري
واللبناني وطول الساحل الفلسطيني المحت ّل من ثروات غازيّة وغيرها.
هذا وذاك كلّه كي يُصار إلى إعادة ترسيم معطيات الواقع السياسي واألمني
واالجتماعي الديمغرافي الخاص وتنميطها ،في منطقة الشرق األوسط ضمن
سياق التمفصالت الميدانية المتصاعدة في األزمة السورية عسكر ّياً ،وعبر
الشمال السوري من خالل معبر كسب وريف الالذقية ( قرم سورية) بعد
الرفض القاطع لتينك المؤسسة العسكرية ومجتمع االستخبارات والمخابرات
األردنية فتح جبهة الجنوب السوري ،فالجماعات الموجودة في الشمال
السوري الملتهب هي من أصول شيشانية ،وهي نفسها الجماعات األصولية
التي كانت تدعمها تركيا تاريخ ّيا ً في صراعها مع الفدرالية الروسيّة ،وأنقرة

تجني ثمار دعمها التاريخي للشيشان سابقا ً عبر معركة كسب وساحل
الالذقية اآلن.
معظم ذلك يحصل في ظ ّل تماسك المؤسسة العسكرية السورية وأجهزتها
األمنية واالستخبارية ،وتماسك الدولة السورية وجسمها الدبلوماسي وعدم
انهيار القطاع العام السوري ،مع تالحم شعبي عميق ومتفق مع مؤسسات
الدولة الوطنية السورية ،بحيث ص��ارت المجتمعات السورية المحلية
مجتمعات طاردة للجماعات اإلرهابية المسلّحة ،ولم َ
تبق مالذات آمنة لهم
وباتت ترت ّد على دول الجوار السوري.
إنّ ارتدادات اإلرهاب المدخل الى الداخل السوري ،باتت تشكل عبئا ً عميقا ً

�أدرك الأميركيون و«الإ�سرائيليون»
�أنّ �أ�سلوب المواجهات الع�سكرية
مع حزب اهلل اللبناني بات محفوف ًا
بالأخطار وبالتكلفة ال�سيا�سية
والأمنية والب�شرية باهظة الأثمان
على واجبات حرس الحدود األردني ومهماته ،وعلى مجتمع استخباراتنا،
ورأى العالم أجمع عمليات الجيش العربي األردن��ي في ص ّد المجموعات
اإلرهابية القادمة حديثا ً من الداخل السوري الى الداخل األردني .إ ّنها ضريبة
التراخي والرضوخ أحيانا ً لجبال الضغوط التي مورست وتمارس.

لغة الميدان

تذهب قراءات للحقائق الموضوعية في الشرق األوسط هذا المذهب ،إذ
تعتبر وجود حزب الله واستمراره ،بعقيدته العسكرية واألمنية والسياسية
الراهنة ،عائقا ً فعليا ً وكبيرا ً لمحور واشنطن – «تل أبيب» وترسيماته
وتنميطاته للواقع السياسي للمنطقة ،وحزب الله ريشة رسم وحوادث وفعل،
لمقاومة تنمو وتنمو شئنا أم أبينا .هكذا تتحدث لغة الميدان ال لغة المكاتب،
فلغة الميدان تضع تنميطات وترسيمات خالّقة ولمسات ف ّنية احترافية
مهنية ،نقيضة لترسيمات محور الشر والشيطان ،فوق خريطة جديدة للشرق
الساخن ال تروق ألحد في العالم.
لذلك نجد أنّ أطراف تفعيل مفاعيل الصراع الدائر حول ملف حزب الله
اللبناني وارتباطاته الشاملة ،إنْ لجهة القناة السورية وتعقيداتها ودخوله
العسكري عليها كونه دخل ليبقى ،وإنْ لجهة القناة اإليرانية وحيوية المالحة
فيها وبعد جنيف إيران النووي ،فالصراع على األولى (سورية) وفيها مثل
ُلبنة رئيسية ،إلضعاف الثانية (ايران)  -المستهدفة أصالً  -وللوصول الى
تسويات سياسية شاملة معها ،وتبدو مراجعات عباس عراقجي ومساعدة
أشتون لج ّل الملفات قد أينعت ليُصار إلى تنفيذ جنيف إيران النووي ،رغم
تعهّدات باراك أوباما للسعودية في زيارته األخيرة أ ّنه لن يصار الى توقيع
اتفاق نهائي وتاريخي مع إيران من دون موافقة الرياض على بنوده.
لم تبق أطراف تفعيل الصراع حول حزب الله أطرافا ً لبنانية محلية أو
اقليمية عربية من معسكر المتخاذلين والمرتهنين العرب ،بقدر ما أصبحت
بفعل عوامل عديدة أطرافا ً دولية عابرة للقارات والحدود ،تسعى الى تفعيل
مفاعيل الصراع الشامل حوله ،فالطرف األميركي يح ّرك للتصعيد أحيانا ً كي
يفاوض أو للتهدئة كي يجني ويقطف على ما فاوض عليه األطراف اإلقليمية
والدولية ،والفرنسي مأزوم لجهة إعادة العالقات مع دمشق ،على األقل في
مستواها األمني على ما أشار بيف بونيه رئيس االستخبارات الفرنسية
الخارجية السابق ،والطرف البريطاني المستشار الموثوق لألميركي وكابح
جماح األخير ،إلى جانب الطرف العبري – الصهيوني المتقيّح ،مع تراجع
األخير الى طرف فرعي ثانوي ،لمصلحة األطراف الثالثة السابقة ولمصلحة
بعض األطراف العربية ،خاصة الطرف السعودي.
ح ّل الطرف الدولي مكان الطرف األقليمي (معسكر المتخاذلين العرب)
ومكان الطرف المحلي اللبناني والمتمثل في قوى  14آذار ،فاتفاق الدوحة
المشهور في وقته الذي حقق المصالحة اللبنانية – اللبنانية بين قوى الرابع
عشر من آذار وقوى الثامن منه ،كان وال يزال سببا ً رئيسيا ً في تحييد الطرف
المحلي اللبناني وإخراجه وتراجعه لمصلحة الجانب األممي عبر عمليات
إحالل صراعية سياسية قد تكون حصلت نتيجة توافق بين األطراف الثالثة
تأسيسا ً لمذهبيات جديدة عبر الوسائل الدبلوماسية األميركية العنيفة،
وتثوير القوى المعارضة ض ّد حلفاء حزب الله وداعميه ،أعني سورية وايران،

إذ يث ّور الشارع السوري عبر استثمارات هنا وهناك الحتقاناته الشاملة،
وإدخال «زومبيات» الطرف الخارجي و«زومبيات» أدوات الطرف الخارجي
من بعض العرب ،ومن جهات األرض األربع الى الداخل السوري وما زال.
وإنْ ّ
دل ذلك على شيء فإ ّنما على أنّ هناك مذهبيات أممية جديدة تتشكل
إزاء التعامل مع حزب الله اللبناني وعالقاته اإلقليمية والدولية األخرى ذات
الصالت القوية والنوعية بمجمل المصالح المشتركة في الشرق األوسط.
قد يكون هذان األسلوب والمنهجية الجديدة في التعامل عائدين الى إدراك
نوعي وعميق في مؤسسة مجلس األمن القومي األميركي ورئيسته اآلنسة
سوزان رايس ،مع تقاطعات إلدراكات سياسية وأمنية وفكرية استراتيجية
لدى «اإلسرائيليين» أنّ أسلوب المواجهات العسكرية مع حزب الله اللبناني
بات محفوفا ً باألخطار وبالتكلفة السياسية واألمنية والبشرية باهظة األثمان
للخسائر التي سوف يتع ّرض لها س ّكان الدولة العبرية – الكيان الصهيوني،
ومؤسسات دولتهم التي لم تلتئم جروحها بعد من نتائج حرب تموز 2006
ّ
المفضل لهم وللجميع مذهبية المواجهات
وتداعياتها ،فأصبح الخيار
الدبلوماسية االستخباراتية الشاملة األممية – األميركية – على شاكلة حرب
عصابات استخباراتية مافياويّة تفجيريّة لساحات قويّة وضعيفة ،وتحويل
الصراع العربي – «اإلسرائيلي» ،الى صراع ديني مذهبي طائفي عرقي إثني
بين الس ّنة والشيعة عبر الحدث السوري ،واشتراكات حزب الله العسكرية
فيه ،مع جهد أميركي متزامن وحثيث وع��روض جديّة للغاية من الجانب
األميركي وعبر جون كيري ومارتن أنديك ،للوصول الى ما يُس ّمى باتفاق
إطار لح ّل معظم الصراع العربي – «اإلسرائيلي» بعد تقزيمه الى الصراع على
المسار الفلسطيني – «اإلسرائيلي» .جوهر الدور األميركي الراهن وخطورته
هو االعتراف الفلسطيني والعربي بيهودية الدولة العبرية ،وتأجيل مواضيع
الح ّل النهائي ال��ذي يشمل القدس والالجئين والنازحين وح��ق العودة
والتعويض لهم والحدود والمياه والمستوطنات وما يستج ّد الحقاً.
إذ أضحى الكيان العبري – الصهيوني ،طرفا ً ثانويا ً فرعياً ،ضمن مذهبية
أممية – أميركية جديدة ،لناحية التعاطي مع ملف حزب الله وعالقته بالحدث
السوري ،تعاني دبلوماسية هذا الكيان العبري  -الصهيوني ،من أخطاء
وأمراض دبلوماسية في مقدمها وجود المتطرف ليبرمان ،ما زاد من انكشافات
سياسية وأمنية فاقمت انعدام الصدقية – الدبلوماسية «اإلسرائيلية» ،بسبب
تحدّي «اسرائيل» السافر للقانون الدولي اإلنساني ،رغم تع ّرضها إلدانات
أممية متك ّررة ،ولذلك فإن المخرج «اإلسرائيلي» سيكون من خالل توظيف
الدبلوماسية – األمنية – األميركية الجديدة ،مع ملف حزب الله وملفات

نجحت «�إ�سرائيل» ح ّتى الآن
في توظيف وت�سخير جميع قدرات
الدبلوما�سية الأميركية والبريطانية
والفرن�سية ال�ستهداف حزب اهلل
عبر ا�ستهداف �سورية
أخرى مرتبطة به ،رافعة حقيقية وقوية يستخدمها العبريون الصهيونيون
الجدد بالتعاون مع الصهاينة من العرب والمسلمين ،الستخدامها في تفعيل
المواجهات الدبلوماسية النوعية الجديدة ،ضد الحزب وكوادره وبرامجه
لجهة الداخل اللبناني ،أو لجهة جواره العربي ،أو لجهة جواره اإلقليمي
ومالذاته الدولية األخ��رى ،وكذلك الحال ض ّد سورية واي��ران وض�� ّد تركيا
الحقاً.
تتحدث تقارير مخابرات دولية عن أنّ ه��ذه المذهبية الدبلوماسية
االستخبارية والمنهج الجديد في التعامل والتعاطي مع تحدي حزب الله
اللبناني ،من خالل مواجهات فوق دبلوماسية ،مع كل من إيران عبر جنيفها
النووي وسورية (حرب عسكرية غير نظامية) وح ّتى تركيا الحقاً ،قد تتمثل
عبر تفعيل عمليات سريّة استخباريّة عالية الجودة ،لناحية الهدف النوعي
والنتائج ض ّد الحزب وكوادره وحلفائه ،في الداخل اللبناني وخارجه ،من
جمع المعلومات االستخبارية ودع��م خصوم الحزب ،ودفعهم في اتجاه
إشراكهم وتخطيطهم لتنفيذ العمليات السريّة ،بغية إضعافه وإعادة إنتاج
الساحة السياسية اللبنانية وإشعالها من جديد .وما يحصل في سورية
هو نتاج لتلك العمليات االستخباراتية التي تستهدف الفيحاء واستقرارها،
فتداعياتها آثار كبيرة في المنطقة واستقرارها.

العمليات االستخبارية القذرة

ذلك كله يت ّم من خالل األدوات والعمليات االستخباريّة القذرة التي تشمل
األدوات االقتصادية عبر تقديم الدعم المالي ألعداء الحزب ،وعبر األدوات
العسكرية تلويحا ً وتهديدا ً مستم ّرين ،بتفعيل الوسائط العسكرية ،مع
استخدامات األدوات األعالمية وحمالت بروباغندا اتصالية ذات مهنية عالية
الدقة ،كي يؤدي ذلك كلّه الى خلق رأي عام لبناني وعربي واقليمي ودولي
معاد ومناهض لوجود حزب الله اللبناني ولوجود النسق السياسي السوري
بعقيدته المعادية للكيان الصهيوني.
الدبلوماسية األمنية السياسية األممية األميركية الجديدة ،ذات األدوات
اآلنف ذكرها ،توظف في خدمة الوسائل السياسية الشاملة ،لوضع خريطة
طريق متع ّرجة لعمليات االستقطاب وإعادة االصطفاف السياسي في لبنان
خاص ًة ،وفي المنطقة عام ًة ،كي تت ّم إعادة إنتاج مجتمع تحالفات سياسية
واسعة النطاق ،في المنطقة والداخل اللبناني ومحيطه ،ض ّد الحزب المقاوم
وض ّد ك ّل من سورية وإي��ران ،وتركيا الحقاً ،بعد التوصل إلى تفاهمات مع
معظم األطراف الدولية واإلقليمية.
عبر اآلنف ذك��ره ،تق ّر واشنطن بأنّ في عمليات االستهداف النشط ض ّد
الحزب وكوادره ومنهجه سيكون هناك دور مهم لك ّل من ديفيد كوهين ودانيال
روبنشتاين وسمير جعجع «كوهين لبنان» ،والمساعد السياسي لبان كي مون
جيفري فيلتمان ،وديفيد هيل ودينس روس وآخرين ،خاص ًة مع وجود الجنرال
«الحربائي» على رأس المج ّمع الفدرالي األمني االستخباري ،إذ يتفهّم األخير
ما سيصله من تقارير فيلتمان وهيل وروس ومديري المحطات االستخباراتية
األميركية كافة على الساحات العربية ،خاص ًة ساحات األردن ومصر ورام
الله وغ ّزة المحتلتين ،وستكون متطابقة ح ّتى في الفواصل وعالمات الترقيم،
مع ما يتم تسريبه لهما من شبكات االستخبارات «اإلسرائيلية»( ،الموساد
والشاباك ،ووحدة آمان) ،لملف حزب الله والملف السوري والملف اإليراني
والملف التركي الحقاً ،وديموغرافيات وملفات الساحات السياسية األردنية
والفلسطينية والعربية األخرى بما فيها الخليجية.
معلومات أخ��رى من استخبارات إقليمية ودولية تفيد ب��أنّ «إسرائيل»
نجحت إلى اآلن في توظيف ق��درات الدبلوماسية األميركية والبريطانية
والفرنسية كلها الستهداف حزب الله عبر استهداف سورية ،مع دفع واشنطن
إلى المشاركة الفعلية في الترتيبات العسكرية األميركية الجارية في منطقة
الخليج وشواطئ إيران الجنوبية.
كما تذهب المعلومات إلى أ ّنه ت ّم االتفاق والتفاهم وضمن محور واشنطن
– «تل أبيب» ومن تحالف معه من دول المنطقة ،على أن يت ّم ربط الرادارات
األميركية المنصوبة في مناطق الخليج ب��ال��رادارات العبرية ،إذ ضغطت
واشنطن في اتجاه ما ت ّم التوافق عليه ضمن دوائر مؤسسات محور واشنطن
– «تل أبيب» ،كما تم االتفاق والتفاهم على نشر غ ّواصات نووية «إسرائيلية»،
ضمن مسار األساطيل البحرية العسكرية األميركية ،الفاعلة والناشطة قبالة
شواطئ جنوب لبنان وشواطئ إيران الجنوبية.
حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم وعبر أردوغان دخل نفق التفاهمات
الشاملة والعميقة والمتد ّرجة ،باشتباك عسكري ودبلوماسي واستخباراتي
عنيف على الصراع في سورية وعليها ،مع توفير م�لاذات آمنة لما يُسمى
ّ
تتبخر اآلن) والجماعات الشيشانية
بـ«الجيش السوري الحر» (مجموعاته
المسلحة وغيرها .اعتقدت أنقرة لفترة أ ّنها تستطيع التحكم في مستويات
انخراطها مع األمريكيين في الحدث السوري ،وعلى خريطة الدعم السياسي
والمعنوي له ،والشبه العسكري الى ح ّد ما ،يُصار اآلن إلى تثوير الشارع
التركي ض ّد حكومته ،والبداية حوادث ساحة تقسيم المستمرة في عقابيلها
وتداعياتها ،التي اتهمت فيها تركيا االستخبارات السورية والروسية
بالوقوف خلفها بينما وهي في الواقع من فعل وكالة االستخبارات المركزية
األميركية .ثم كانت فضيحة الفساد األخيرة ألرودوغان وحكومته وتفاقمها
وعبر األمريكيون أنفسهم وأدواتهم في الداخل التركي ،ثم عبر حلقة تسريبات
اللقاء السري في الغرفة السريّة لوزير الخارجية التركي في مبنى وزارة
الخارجية وآخرين ،بينهم هاكان فيدان رئيس االستخبارات التركية الحالي،
رئيس الوزراء التركي المقبل إنْ نجح أرودوغ��ان في الوصول الى الرئاسة
التركية بعد تعديله الدستور لنظام رئاسي ،وقد تكون تركيا سورية ثانية
لجهة الحدث االحتجاجي السوري.
هل يصل سمير جعجع «كوهين لبنان» الوجه المدني للموساد «اإلسرائيلي»
في الداخل اللبناني الى سدّة رئاسة الجمهورية اللبنانية؟! إنها مسألة ال يمكن
بلعها بأي صورة ،فوصوله رئيسا ً يعني باختصار :سالم على لبنان بلد األرز
والمحبة والثقافة ...إ ّنها وصفة لحرب أهلية لبنانية جديدة.
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