�آراء

السنة السادسة  /االثنني  5 /أيار  / 2014العــدد 1477
Sixth year / Monday / 5 May 2014 / Issue No. 1477

لماذا �شارك العراقيون بحما�سة في االنتخابات؟
} حميدي العبدالله
أعلنت المفوضية العامة لالنتخابات في
العراق بشكل رسمي أنّ نسبة المشاركة في
االنتخابات تجاوزت  72في المئة .وبديهي
أنّ ه��ذه نسبة مرتفعة ج ��دا ً إذا أخ ��ذت في
االعتبار العوامل اآلتية:
ـ وج��ود اض �ط��راب أم�ن��ي ح��اد ،وسيطرة
ال �م �س �ل �ح �ي��ن ع� �ل ��ى م� �ن ��اط ��ق واس � �ع� ��ة في
المحافظات الواقعة غ��رب ال�ع��راق ،ال سيما
محافظة األن �ب��ار ،وم��ن الطبيعي أن يؤدي
ه��ذا االض �ط��راب األم�ن��ي ،وت�ح��دي��دا ً سيطرة
المسلحين ف��ي بعض المناطق على حرية
المواطنين في هذه المناطق لجهة المشاركة
في االنتخابات.
ـ فشل ت�ج��ارب االن�ت�خ��اب��ات السابقة في
إح��داث تغيير نوعي في حياة غالبية سكان
ال �ع��راق ،ال��ذي��ن ظلوا يشكون م��ن االنفالت
األم �ن��ي ،وع�ج��ز ال��دول��ة ع��ن توفير الحماية
ل�ه��م ،وان�ت�ش��ار ال�ف�س��اد ،وف�ش��ل مؤسسات
الدولة.
في ض��وء ما تقدم ك��ان يتوقع الكثيرون
أن ي ��ؤدي ذل ��ك إل ��ى ع ��زوف ش�ع�ب��ي واس��ع
عن المشاركة في االنتخابات ،ولكن جاءت
النتيجة م�ع��اك�س��ة ت �م��ام �ا ً ل �ه��ذه التوقعات،
فنسبة المشاركة بلغت أعلى مستوى من أي
دولة عربية أخرى أجريت فيها االنتخابات
في فترة ما بات يعرف بالربيع العربي ،بما
في ذلك مصر وتونس ،حيث لم تصل نسبة
المشاركة في االنتخابات إلى ما وصلت إليه
ف��ي ال �ع��راق حتى ف��ي األش �ه��ر األول ��ى التي
أعقبت اندالع «الثورات» عندما كانت القوى
التي شاركت في الحراك على وف��اق في ما
بينها ،وانخرطت جميعها ف��ي االنتخابات
ودعت أنصارها إلى المشاركة فيها.
ه ��ذا ال �ت �ح��ول ال �م �ه��م ف��ي م� ��زاج الشعب
العراقي ،أي اإلقبال الكبير على المشاركة
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ،إل��ى م��اذا ي�ع��زى؟ وم��ا هي
األسباب التي تفسره؟
هناك عامالن حاسمان كان لهما دور كبير
في ارتفاع نسبة اإلقبال على المشاركة في
االنتخابات:

ـ العامل األول ،يكمن في حقيقة أن هذه
أول انتخابات تعددية ف��ي ال �ع��راق أجريت
بعد ج�لاء االح�ت�لال األميركي الغربي عنه
ب�ع��د س �ق��وط ب �غ��داد ف��ي  9ن�ي�س��ان .2003
االن �ت �خ��اب��ات ال �س��اب �ق��ة ك��ان��ت ت �ج��رى تحت
سيطرة االح �ت�لال ،وك��ان م��ن الطبيعي أن
تقاطع ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات الغالبية الساحقة
من العراقيين ،أوالً احتجاجا ً على االحتالل
وس�ي�ط��رت��ه ع�ل��ى ال� �ع ��راق ،وال�م�ق��اط�ع��ة هي
ممارسة شكل من أشكال المقاومة السياسية
ض��ده دع�م�ا ً للمقاومة العسكرية ،وثانياً،
القناعة لدى الغالبية بأن نتائج االنتخابات
ق��د ح ��ددت س�ل�ف�ا ً م��ن ق�ب��ل ق ��وات االحتالل
التي س��وف تمارس كل القيود والضغوط
ال�م�ت��اح��ة ل�ت��وج�ي��ه ال�ن��اخ�ب�ي��ن ال��وج �ه��ة التي
تخدم مصالحها وتكرس بقاءها ،وتساعد
على وص��ول الذين ترضى عنهم إل��ى سدة
ال �م �س��ؤول �ي��ة .ول �ه��ذا ك ��ان م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن
تكون نسبة المشاركة في االنتخابات نسبة
متدنية ،ول��و حصل العكس لما ك��ان األمر
طبيعيا ً.
ـ العامل الثاني ،الشعب العراقي بات على
قناعة بأن التركيبة البرلمانية -الحكومية
ال�ح��ال�ي��ة ه��ي م��ن م�خ�ل�ف��ات االح��ت�ل�ال ،وقد
ه �ن��دس االح �ت�لال ت��وازن��ات �ه��ا ،وك��ان��ت هذه
التركيبة منفذة وص��اي��اه ،إن لجهة الشلل
ال��ذي طبع عمل مؤسسات الدولة ،أو لجهة
الفشل في تحسين الوضع األمني ومكافحة
الفساد ،وتحسين حياة المواطنين ،ولهذا
ش��ارك��ت ه��ذه ال �م��رة ال�غ��ال�ب�ي��ة ع�ل��ى أم��ل أن
تؤدي هذه المشاركة إلى بناء دولة وأجهزة
ح �ك��وم �ي��ة ق ��وي ��ة ت �ل �ف��ظ ع� �م�ل�اء االح� �ت�ل�ال
األميركيين والمرتبطين ب��ه م��ن صفوفها،
وقادرة على مكافحة الفساد ،وتنمية العراق،
وتلبية احتياجات المواطنين ،وتوفير األمن
واالس �ت �ق��رار بعد توجيه ض��رب��ات قاصمة
لإلرهابيين وتطهير ال �ب�لاد م��ن رجسهم،
واستعادة وح��دة العراق على أسس وطنية
وليس طائفية أو عرقية كما أراد االحتالل
عبر الدستور ال��ذي فرضه على العراقيين
ف��ي ال�س��اب��ق ال�ح��اك��م األم�ي��رك��ي ب��ول بريمر
سيء الصيت والسمعة.

المخا�ض العراقي ...ووالدة الغطمطم
} فهد المهدي
يتجاهل البعض ،ق��ص��دا ً أو ع��ن غير قصد،
المخاض العراقي المأسوي ال��ذي ينذر ب��والدة
«غطمطم» هائل ال يبقي وال يذر ،فالحرب الدائرة
في العراق منذ بداية االحتالل األميركي وبعد
انسحابه والى اآلن ،والتي حصدت ألوف األبرياء
من العراقيين ودمرت البنى التحتية ،تشكل هاجسا
أمنيا ً خطيرا ً على المنطقة العربية وجيرانها.
تعصف بالعراق أزم��ات وانقسامات متتالية
اجتماعية وطائفية وسياسية ،ب��ال��م��وازاة مع
ال��ت��ده��ور األم��ن��ي وات��س��اع رق��ع��ة اإلره��اب��ي��ي��ن
التكفيريين (القاعدة) في المنطقة الجغرافية
للعراق ،بسبب انشغال الدولة العراقية باألزمات
السياسية المتتالية ،وغضب بعض أهل السنة
الذين يعتبرون أنفسهم مه ّمشين في الساحة
السياسية العراقية وتوافق مشاعرهم مع رؤية
تنظيم «القاعدة في العراق» للحكومة العراقية
كديكتاتورية شيعية مدعومة من قبل إي��ران،
فسمحوا لهم بالتوسع واالندماج في مناطقهم،
وبالتالي أضحى تنظيم «القاعدة» يسرح ويمرح
في العراق ويقترب من بغداد ،ما ينذر بموجة
عارمة تج ّر البالد الى المجهول.
عدم وعي الساسة العراقيين بالنسيج العراقي
وسيكولوجيته ،من خالل خطب هنا وتحالفات
هناك وت ّورطات هنالك ال ثمرة منها سوى أن تذهب
بالعراق الى ما هو أبعد من الحرب األهلية والطائفية
وج ّره إلى تقسيم طائفي وعرقي بال دولة مركزية.
فلدينا التقارير التي أوردتها الصحف األميركية عن
خطط جاهزة لتقسيم بعض دول الشرق األوسط
والتي تجاهلها كثر ووضعوها تحت مسمى نظرية
المؤامرة ،واالقتراحات والتصريحات في السنين
الماضية من بعض أعضاء مجلس الكونغرس
األميركي وسواهم لتقسيم العراق على أساس
عرقي وطائفي ،والقت قبوال ً لدى بعض الساسة
العراقيين ،إذا أكد طارق الهاشمي الذي كان نائبا ً
لرئيس الجمهورية أن التقسيم «ال بد منه»! وهذا
دليل على نية كانت وال زالت تريد أن تجعل من
هذا البلد منطلقا ً أول لزعزعة البلدان الجارة للعراق
والمنطقة العربية كلها.
ترفض تركيا تماما ً أن تكون لألكراد في شمال
العراق دولة ،فهذا األمر يفتح المجال لألكراد داخل
تركيا والذين يشكلون أكثر من  12مليون كردي
لتحقيق حلم «دول��ة كردية» لشعب محتار منذ
عقود.
أم��ا ال��ج��ن��وب ال���ذي يمثل الشيعة غالبيته
فسيكون تحت وصاية إيرانية ،وهذا يفتح صراعا ً
مع األقليات السنية يمتد إل��ى ال��دول المجاورة
للعراق الخائفة مما يسمونه بـ»التوسع االيراني».
وسيكون الوسط عصا تضرب في االتجاهات كافة،

تارة الشمال وتارة الجنوب ،إذ سيكون مغلوبا ً على
أمره من الناحية االقتصادية التي تتوزع في شمال
العراق وجنوبه.
يدعي أوباما أنه «أنهى الحرب» ويهدف ادعاؤه
إلى التقسيم الذي تبدت مالمحه من خالل مخاض
عسير أكثر دموية .وما خروج قواته من العراق إالّ
لتالفي الوقوع في مستنقع هذا المخاض واكتفاء
إدارته وإدارة من سبقه بالفضائح الجسيمة التي
ارتكبوها بحماقاتهم وغزوهم العراق والتو ّرط في
ذلك كله.
التبجح األميركي بتغطية الهزيمة الكبرى
ّ
التي منوا بها من خ�لال القول إن خروجهم من
العراق تسبب بازدياد وتيرة العنف في هذا البلد،
وإن بقاءهم كان يمكن أن يقلّل من االنقسامات
ويح ّد من تنامي «تنظيم القاعدة» ،وه��ذا ليس
سيناريو هوليوود ّيا ً لكسب الرأي العام الداخلي
والخارجي.
من يظن أن خروج القوات الغازية األميركية من
العراق هو أحد أهم أسباب في زعزعة االستقرار في
العراق فهو واهم .
فعقولنا ممتلئة بلوحات وعناوين فضفاضة ال
قيمة لها تتحدث عن أخالقيات السياسة األميركية،
فالكلمات البراقة التي يتحدث بها قادة أميركا عن
الحب والسالم والتصالح والتسوية والديمقراطية
والحريات ووو ....ما هي إالّ كذبة ير ّوجونها للرأي
العام الداخلي والخارجي .
وما عدول أوباما عن ضرب سورية والتدخل
المباشر واالكتفاء بدعم المعارضة السورية إالّ
درس تعلمته اإلدارة األميركية الحالية
دليل على
ٍِ
من اإلدارات السابقة بعد التورط المباشر في
العراق وسواه من البلدان .فالحقيقة التي يتجاهلها
البعض أن أميركا ليست سوى «حاضنة» للوصول
الى هذا المخاض بصورته الحالية القاتمة ليصبح
«غطمطم» منذرا ً بالشر اآلتي.
تشير التقارير األخ��ي��رة للمنظمات المهتمة
بالعراق بالفعل الى والدة «الغطمطم» العراقي
الهائج وخ��روج��ه ،فالمناخات الساخنة في
المنطقة واالحتقانات السياسية داخلها تشكل
البيئة المالئمة لهذا المولود .وتجدر اإلشارة إلى
أن هذا المولود في العراق لم يعد ممكنا ً التنبؤ به
أو الوثوق بحجمه وإل��ى أي مدى سيكون داخل
العراق من دون هيجانه وخروجه بشكل فعلي
ومفاجئ على المنطقة.
ف��ع��دم التخطيط ال��م��س��ؤول واالب��ت��ع��اد عن
التحالفات والمصالح الضيقة واالت��ه��ام��ات،
ومحاربة التنظيمات التكفيرية التي تتنامى
كالسرطان ،واالنجرار الى أحضان الدول الكبرى
التي يدركون أنّ أيّ قرار من قبلها ما هو إالّ نذير
ش��ؤم عليهم ...كل ه��ذا وغيره ينذر بالغطمطم
العراقي اآلتي.

َّ
المن�ضب والعقل...
اليورانيوم بين
} ونسة سليمان األسعد
دأب��ت لندن وباريس وواشنطن على تسميد
األرض العربية وتمسيدها لسنين طويلة في
احتالل للدول العربية الواحدة تلو األخرى ،وكانت
البداية في العراق حيث كانت ترمي شباكها،
(أسلحة الدمار الشامل) وتحصل على صيد ثمين
لها هو العراق ،وتلذذت بطعم هذا الصيد فصنعت
شباكا ً أخ��رى تصيد بها باقي ال��دول العربية.
وفي ك ّل مرة كانت تنجح ،كالصيد يتلوه صيد،
وكان الطعم مذاقا ً سهالً في هذه الدولة أو تلك،
فانتشرت الحروب التي ال تخلّف وراءها إالّ الدمار
والخراب ،وما كان من هذا الطعم إال َ بقايا أشالء
من القمامة ،وبقايا من اللحى النتنة المخضبة
بقمل الجهاد التي سعت جاهدة (و»مجاهدة» في
تعبيرهم القذر) الى تنفيذ مخططاتهم النجسة،
وما كان من تسميد لهذه األرض العربية ومن
تخصيب لهذه العقول الجاهلة بفكر تدميري
ّ
خياني لألرض،
منضب ،وبفكر وهّ ابي تكفيري
ّ
أص��ح��اب ه��ذه اللحى الوهابية ،إالّ زرع لهذا
اليورانيوم المخصب بفكرهم وكفرهم بديالً عن
الفكر الحضاري والعلمي الذي يغذي العقل يوما ً
فيكون يورانيوم العقل.
انتشر ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ي��وران��ي��وم ،وس��اد
الداء قبل إنتاج الدواء لسريان الفكر التخريبي
للنسيج العقلي بوجود قوى عظمى دولية ترعى
هذا النهج ،وتح ّول الفكر العربي الى سلعة داعمة
لإلرهاب والتخصيب اإلرهابي تقضي بها على قيم
الكرامة والشرف والفضيلة اإلنسانية والبطولة
والتضحية الوطنية ،وال��ى خلق اليورانيوم
المنضب بالقتل والدمار واحتالل األرض والعقل
البشري بديالً منه ،وإذا بالمستثمرين لهذه
المنتجات يعملون على تصنيعها ب��ل على
خلقها وتسويقها في ال��دول العربية ،وأمست
هذه المنظمات وهذه الهيئات التي أنشأتها تلك
الدول ،الدول المصدرة لهذا الفكر ،الحارس األمين
لترويجه فعالً ال قوال ً فحسب.
أخ���ذت ه��ذه ال��دراس��ات تلقى ك��ام��ل ال��دع��م،
المادي منه والبشري ،من دول وممالك وإمارات
من هذا الوطن الكبير ،كما حصدت نتائج مذهلة
ترافقها طبول ومزامير الفتن والفتاوى النتنة،
وأطلت من خاللها األفاعي السامة التي أخذت
تنهش االقتصاد الوطني وتنفث به السم القاتل
الذي يطول القوت اليومي ولقمة عيش المواطن،
فالتحمت األيادي وتشابكت في ما بينها لتحاول
القضاء على الشعب في نواحي حياته المعيشية
واألمنية والوطنية.
كما حاولت تلك ال��دول الداعمة ه��ذا النهج
التكفيري وأذنابه أصحاب الفكر الشيطاني من
الوصول الى مبتغاهم ،وذل��ك من إنشاء وزرع

التدخلي؟!
هل ي�سمح مجتمع ا�ستخبارات الجي�ش التركي بهذا الم�شروع
ّ
} محمد أحمد الروسان*
تعتمد ال��دول��ة التركية على نحو كبير وح��ي��وي واستراتيجي
وبإدمان مزمن على مصادر الطاقة الخارجية ،خاص ًة النفط والغاز.
وفي المعلومات تستورد أنقرة أكثر من تسعة وسبعين في المئة من
حاجاتها من مصادر الطاقة المتنوعة ،وتدفع ثمنا ً لذلك أكثر من خمسة
وستين مليارا ً من الدوالرات األميركية سنوياً .بعبارة أخرى ،ما تدفعه
تركيا هو أكثر من ربع فاتورة وارداتها اإلجمالية ،ويمكن اعتبار ذلك
أهم معضلة عميقة ومتفاقمة تواجه تركيا ،ولها عقابيلها وامتداداتها
في األمن القومي التركي ،وتحت عنوان عريض :أمن الطاقة ،ومحاوالت
الكيان الصهيوني في اللعب بأمن الطاقة التركي كما سنرى الحقاً.
هذا يشكل في الواقع خاصرة اقتصادية رخوة جدا ً «أمن الطاقة
التركي» .ولم يشفع الموقع االستراتيجي والمحوري لتركيا بحصولها
على أمن في الطاقة ،وطاقة رخيصة الثمن مستوردة ،وحلّت أنقرة
بالمركز الثاني بعد الصين في وتيرة ازدياد الطلب على الغاز والكهرباء،
فالصين هو الدولة األكثر عطشا ً للطاقة على مستوى العالم ،والثانية،
أي تركيا ،تماثلها في شدّة العطش للطاقة.
تعتمد أنقرة بشكل أساسي على روسيّا في استيراد الغاز وعلى نحو
منتظم وبأسعار عادية إلى حد ما ،مع استيرادها كميات أخرى من إيران
والعراق وأربيل وأذربيجان وقطر والجزائر ،وهناك مسارات ضغوط
تمارس على النخبة الحاكمة في أنقرة لفتح شراكات مع «إسرائيل»
الستيراد الغاز الطبيعي منها ،وعبر إنشاء خط من األنابيب يمتد من
حقول للغاز تقع غرب ميناء حيفا المحتل ،وعبر قبرص اليونانية إلى
الداخل التركي ،ونعتقد أنّ هذه المحاولة «اإلسرائيلية» عبر واشنطن
تشكل ق ّمة الخطورة ،كونها تدخل طرفا ً أساسيا ً في خطة األمن القومي
التركي عامة وأمن الطاقة  Energy securityوأمن المجال الحيوي
التركي .وللتأثير على المجال الجيوبولتيكي لمجتمع االستخبارات
التركي ،إن لجهة الداخل التركي المحتقن أصالً بفعل الحدث السوري،
وإن لجهة الخارج التركي الساخن والمتح ّفز أصالً للهجوم على أنقرة
وبفعل الحدث السوري أيضاً.
في المعلومات الحديثة نجد أنّ العاصمة األميركية واشنطن،
تضغط على تركيا للدخول في شراكة حقيقية مع كل من قبرص
اليونانية والدولة العبرية ،لتشكيل حلف اقتصادي ثالثي ومواجهة
القبضة الفوالذية الروسية على سوق الطاقة في هذه المنطقة تحديداً.
وللحد من الطموحات اإليرانية ذات اإلمكانات الكبيرة والمتسارعة في
النمو ،خاص ًة بعد جنيف إيران النووي وعقابيله اإليجابية على الدولة
الوطنية اإليرانية ،والتي لم تقدّم تنازال ً واح��دا ً للغرب واألميركيين
منفردين أو مجتمعين ،أو ح ّتى لمجموعة خمسة زائد واحد.
أشارت معلومات استخبارات الطاقة المس ّربة ،عن قصد كما نعتقد،
إلى أ ّنه في الشهر ما قبل الماضي ،والشهر الماضي ،زارت وفود مشتركة
من شركات أميركية و«إسرائيلية» تركيا للبحث في التوقيع على عقود
«طاقوية» مع أنقرة لغايات إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي
«اإلسرائيلي» إلى القارة األوروبية ،وعبر قبرص وتركيا تحت سطح
البحر بطول يزيد على  500كيلومتر من حقل «لفيتان» البحري المحتل
في فلسطين ،والواقع غرب ميناء حيفا على مسافة  135كيلومتراً،
حتى مرفأ جيهان التركي وبسعة  16مليار متر مكعب ،ثم على امتداد
الساحل القبرصي وبعمق ألفي متر الستحالة مروره على الساحل
اللبناني والسوري ،واألخير هو الممر األفضل لهذا األنبوب وبتكلفة أقل
ووقت أقل .وتضيف المعلومات أنّ تشغيل هذا الخط سيكون من منصة
إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة على سطح البحر األبيض المتوسط ،قبل
أن يتوجه نحو الشمال الشرقي في اتجاه ساحل قبرص اليونانية كما
أسلفنا للتو.
أمام هذا المشروع االقتصادي «الطاقوي» الخبيث ،في اعتقادي،
تحديات وعوائق كثيرة وليست محصورة باألبعاد المالية واللوجستية
ووقت التأسيس والبناء والتقنيات الضرورية فحسب ،بل التحدي
األمني وما يمكن أن يتعرض له من أخطار وعمليات إرهابية ،بفعل
اإلرهاب المدخل إلى الداخل السوري والمص ّنع في لبنان وارتداداته
على تركيا و«إسرائيل» ودول الجوار األخرى ،فمن تكلفة مالية تزيد
على ثالثة مليارات من ال��دوالرات ،إلى تكلفة اإلنتاج المرتفعة ،إلى
وجود مشاريع أخرى لنقل الغاز من إيران وقطر والسعودية ومصر
في إطار منطقة الشرق األوسط وبجانب سورية ولبنان الحقاً .بجانب
كل هذه التحديات اآلنف ذكرها ،هناك التحديات السياسية ،فانعدام
الثقة بين أطراف هذا المشروع الثالثي ،الذي تهدف الواليات المتحدة
األميركية من خالله إلى تشكيل حلف «نيتوي» اقتصادي في مواجهة
سالح الطاقة الخطير ال��ذي تملكه الفيديرالية الروسية يقف على
حدودها الجنوبية مع تركيا.
تحدي الشعور الشعبي :الشعور الشعبوي التركي كاره ومعا ٍد
بعمق لـ»إسرائيل» ،والحكومة التركية الحالية الذت بصمت أهل
القبور ،لعلمها أنّ أي تقارب مع «تل أبيب» ليس بورقة شعبوية
ناجحة اآلن.
التحدي التاريخي :هناك العداء التاريخي بين أنقرة وقبرص

اليونانية وزاد عمره اآلن على عمر كاتب هذه السطور  41سنة ،إذ
يطالب القبارصة اليونانيون من أنقرة االعتراف بهم وحل مسألة
«قبرص التركية» ،إذ يُسمح لهذا الخط بالمرور على امتداد الساحل
القبرصي وبعمق يزيد على  2000كيلومتر ،وقبرص اليونانية ال تثق
كثيرا ً بـ»تل أبيب» ،واألخيرة تعتبر األولى بمثابة حصان طروادة في
مشروع األنابيب هذا.
قبل التطرق إلى إدراكات مجتمع االستخبارات التركي ألمن الطاقة
وعالقته مع فكرة األمن القومي لتركيا ،ال ب ّد من الداللة على مالحظة
غاية في األهمية تتموضع في اآلتي :أميركا دعمت الوهابية المسلّحة
كق ّوة ضاربة ،زرعت بدعم سعودي وسطية إسالمية يقودها فتح الله
غولن الداعية التركي الغامض والمقيم في بنسلفانيا في أميركا ،والذي
عمل على فتح عشرين ألف مدرسة تنفق ح ّتى على إقامة الطالّب في

ت�ستورد تركيا �أكثر من % 79
من حاجاتها من م�صادر الطاقة
المتنوعة وتفوق قيمتها الـ 65مليار
ً
�سنويا ...وهو رقم يزيد عن
دوالر
ربع فاتورة وارداتها الإجمالية ويمكن
اعتباره �أهم مع�ضلة تواجه تركيا
مواقع مختارة من العالم ،وفي مقدمها تركيا وجمهوريات وسط آسيا،
وهنا وقع «اإلخ��وان المسلمون» في فخ أميركي محكم ،فأردوغان
«اإلخواني» الطموح لدور تاريخي ،وجد تعاونا ً ودعما ً بال حدود من
األميركيين والسعوديين والقطريين ومن فتح الله غولن ،الذي أقنعه
بأنّ مستقبل «اإلخ��وان» لحكم العالم اإلسالمي تحت رايته وعلمه،
سيكون بإسقاط المظلة البريطانية ومسك المظلة األميركية ،وبلع
أردوغان وأوغلو الطعم وبادرا أوال ً إلى تصفية الجنراالت في الجيش
التركي ،واألخير محسوب على المظلة اإلنكليزية ،وأقنعا «إخوان»
مصر بالتعاون مع غولن واألميركان ،فاستجاب «إخوان» مصر لهما
وقفزوا هم أيضا ً بفخ استغاللهم كجسر لتصفية نفوذ رجال مبارك
الرئيس المعزول عبر ث��ورة ،من مدنيين وعسكريين وتجديد حكم
العسكر بفتح الطريق للضبّاط الشباب األكثر وال ًء لواشنطن.
تذهب المعلومات إلى أنّ فتح الله غولن استطاع اختراق «إخوان»
األردن عبر إقناع أحد كوادرهم ومنذ سنوات وقبل ما س ّمي بـ»الربيع
العربي» بالتقارب مع األميركيين ،فنودي للمرة األول��ى بالملكية
الدستورية ،وم��ب��ادرة زم��زم األخيرة ال يمكن بحثها بعيدا ً عن هذا
صححت الخطأ الثوري
السياق ،وبعد إطاحة مرسي عبر ثورة أخرى
ّ
كما يعتقد البعض ،انتبه أردوغان وأوغلوا للخطأ الفادح الذي ارتكباه،
فسارعا إلى التصالح مع الجيش التركي والسعي لتصفية نفوذ فتح
الله غولن.
تذهب معلومة أخرى ال أدري مدى عمق صحتها إلى أنّ أردوغان
شعر أيضا ً بالكارثة التي تسبّب بها لدعم ما س ّمي بالثورة السورية
ضد نظام سوري يحمل مظلة بريطانية إلى حد ما ،فذهب في اتجاهات
أخ��رى كارثية ،لكن بعدما و ّرط «إخ���وان» سورية بالتحالف مع
األميركيين.
بناء عليه ،وتأسيسا ً على السابق ذك���ره ،أحسب أنّ مجتمع
االستخبارات التركي ،وخاصة استخبارات الجيش التركي ذي المظلّة
اإلنكليزية لجهة قياداته وك��وادره ،يدرك أن «إسرائيل» تدرك بعمق
عطش تركيا للطاقة ،وتدرك استخبارات الجيش التركي أنّ «تل أبيب»
تسعى إلى استغالل نقطة الضعف التركي هذه ،عبر رغبتها في شبك
مصالحها االقتصادية بأمن تركيا القومي من خالل أمن الطاقة ،للعب
في الداخل التركي لمصلحة األميركي والغربي و«اإلسرائيلي» وبعض
العربي المرتهن والتابع واألداة.
ما ذكر منذ بدايات هذا التحليل ،يشكل مؤشرا ً بسيطا ً جدا ً وجزءا ً من
المؤامرة الكونية على الشرق وقلبه سورية بنسقها السياسي الحالي،
واألعظم الحرب الكونية في سورية وعلى ديكتاتورية الجغرافيا
السورية ،هي حرب بالوكالة عن الغرب «أوروب��ا وأميركا» بأدوات،
من البعض العربي المرتهن و«المتبوصل» على ذات اتجاه البوصلة
الغربية  -األميركية ،إزاء منطقة الشرق األوسط الساخن والمتفجر،
ونتيجة لذلك حدثت المسألة السورية أو الحدث السوري أ ّي�ا ً تكن
التسمية .المهم هناك مأساة درامية سورية بامتياز ،بسبب تآمر بعض
ذوي القربى مع اآلخر الغربي ،ذي الرغبة الشبقة المفعمة إلى الطاقة
بأنواعها المختلفة ،خاصة الغاز ،فجميع رادارات االستراتيجيات
الغربية واألميركية ترصد األخير للرعشة الغازيّة.
للمأساة السورية هذه بُعد اقتصاديّ عميق أيضاً ،يتموضع حول
الطاقة وتف ّرعاتها ،خاصة الغاز ،وق��ود الطاقة الرئيس في القرن

الحادي والعشرين ،ومسارات جغرافية تع ّرجات خطوط نقله من
الشرق األوس��ط إلى أوروب��ا وأميركا ،من حقول إنتاجه في الشرق
األوسط إلى أسواق استهالكه وتخزينه في الغرب.
بعبارة أخرى ،وألنّ الغاز الطبيعي تحديدا ً يفاقم لهيب نيران الصراع
المجنون على الطاقة في هذا الشرق األوسط الساخن المتفجر ،فإنّ
الصراع األممي يدور حول خطوط الغاز الطبيعي فيه ،هل خطوط نقله
ستتجه نحو القارة األوروبية العجوز والعاصمة األميركية واشنطن،
من الشرق إلى الغرب ضمن خط إيران العراق شواطئ البحر األبيض
المتوسط على الساحل السوري والساحل اللبناني ثم من هناك إلى
أوروبا وتف ّرعاتها؟ أم سيتجه شماال ً من قطر فالسعودية (كالهما منتج
للغاز وداعم لج ّل السفلة اإلرهابيين في سورية) عبر سورية وتركيا،
واألخيرة مفترق طرق الطاقة المتميز بين شرق أكثر إنتاجا ً للطاقة،
وغرب أكثر استهالكا ً وتخزينا ً استراتيجيا ً لها؟!
هذا ويسعى البعض العربي ذو التيه الفكري ،على تمذهب مسار
خطوط الغاز من إيران إلى العراق إلى سورية ولبنان ،ثم إلى أوروبا
بوصفه مشروعا ً إسالميا ً شيعياً ،ووصف مشروع مسار خطوطهم
بإسالمي سني في اتجاه تركيا في الشمال فأوروبا.
الغرب المخادع زارع الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة،
وراعي هذا الكيان وداعمه الواليات المتحدة األميركية ،وبالتساوق مع
البعض العربي المرتهن والخائن ،يسعى إلى إحالل مكنونات الصراع
الشيعي السني مكان الصراع العربي «اإلسرائيلي» االستراتيجي،
خدم ًة لمصالحهم ومصالح ربيبتهم «إسرائيل» وصونا ً ألمن أبديّ
للكيان الصهيوني لقطع نياط قلوبنا كعرب ومسلمين.
الغرب معظمه كاذب مراوغ ،يز ّور الحقائق ،مخادع بعمق ،يبحث
عن مصالحه ومصالحه فحسب ،ح ّتى لو امتزجت الدماء بالذهب
األسود واألبيض (الغاز الطبيعي) ،لذا فإن أصحاب األنوف الكبيرة
والصغيرة على حد سواء يش ّمون روائ��ح الدم والغاز الطبيعي من
المأساة السورية.
تآمروا على الدولة الوطنية السورية ،تحت عنوان الصراع ألجل
الحريّة والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،ومبادرات التمكين الديمقراطي
وش��ع��ارات الشفافية وم��ا إل��ى ذل��ك من س�لال الكذب وال��خ��داع ،كلّها
ترسيمات وشعارات زائفة ترمي وتهدف إلى التغطية على األهداف
الحقيقية لما يحصل في المنطقة ،ومختلفة تماما ً ع ّما سبق من عناوين
ب ّراقة.
هذا الغرب الكاذب المخادع ،ومعه ذيوله من البعض العربي ذي
التيه الفكري والذي يعاني خلالً بيولوجياً ،تتموضع و«تتبوصل»
مقارباته التكتيكية واالستراتيجية على حد سواء للحدث السوري

تفيد معلومات حديثة � ّأن وا�شنطن
ت�ضغط على تركيا للدخول في �شراكة
ثالثية مع قبر�ص و«�إ�سرائيل»
لت�شكيل حلف اقت�صادي ثالثي في
مواجهة القب�ضة الفوالذية الرو�سية
على �سوق الطاقة في هذه المنطقة
المأسوي ،ضمن متتاليات هندسية لوصف الحدث ،ووس��م نفس
المجموعات البشرية اإلرهابية في أوروب��ا وأميركا ،باعتبارهما
مناضلة ألجل الحريّة في سورية :إنها مفارقة عجيبة ستعود بالوبال
السيئ على االستقرار في أوروبا وأميركا ،ولنا في حوادث أيلول األسود
األميركي خير دليل ،فذكراها المأسوية ما زالت تمثل ح ّتى اللحظة.
الغرب وذيوله من العربان ذوي الفكر البنطلوني (حلف إبليس
الرجيم) أعلنوا بكل وقاحة ونذالة أنّ هدفهم في منطقة الشرق األوسط
وسورية (أ ّمنا) تحديداً ،هو حماية القيم الديمقراطية والحرية وحقوق
اإلنسان ،وتناست العجوز أوروب��ا وبعلها األميركي .البدء في نشر
تلك القيم بالحلفاء من البعض العربي ذي الفكر البنطلوني الضيق
في مملكات القلق العربي على الخليج ،الذين يسعون إلى نتائجه إ ّما
عبر جهاد في السرير ،أو الوصول إليه من دون منغصات وعراقيل من
التزام ديني وأخالقي وعقوبات قانونية ،وتحت عناوين إباحية الفكر
التي ستقود في النهاية إلى اإلباحية في الجسد ،بل إلى فوضى إباحية
الجسد ،بنتائجها الصحيّة المأسوية عبر مرض السيدا (منتج حرب
بيولوجية غربية) وأشقائه من األم��راض الجنسية األخ��رى ،وأثرها
االقتصادي الخطير في معدالت اإلنتاج والنمو عبر إقصاء للمورد
البشري المصاب.
*محام عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية األردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com
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حركة «اإلخوان المسلمين» على غرار ما فعلته
في الجزيرة العربية في صناعة التوأم لهذا الفكر
«اإلخواني» ،أال وهو الفكر الوهابي السعودي،
لتنفيذ مخططاتهم في دول المنطقة العربية
والسيطرة عليهم من خالل هذا السرطان القاتل
للعقل البشري في الفكر الديني المتأسلم ،فيكون
القضاء على الفكر العروبي الممزوج بالفكر الديني
السليم ،بضربة قاضية ال تقوم لهما قائمة.
 ...وك��ان «الربيع العربي» ال��ذي بدأ حقيق ًة
في العراق ،وامت ّد ليطول باقي الدول العربية،
والذي أنجب السفاح بأيادي مجموعة من اللقطاء
والضائعين من قلب الوطن الكبير ،لتكون الحروب
ويكون الدمار الشامل للبالد ،وكان الرهان للزمن
في تحقيق مبتغاهم ،فإذا به ينقلب السحر على
ساحره ،وإذا بالرهان يطول أمده وينقلب على
عقباه ،فال الساحر َخلُص مبتغاه ،وال ال ُمزارع
حصد نتاج زراعته ،وال نالت تلك األفاعي من
خالل سمها القاتل مرادها.
رغ��م النجاحات التي حصلت عليها ال��دول
ّ
المنضب في
العظمى م��ن إن��ت��اج لليورانيوم
تخريب للدول العربية وتدميرها ،ولكنها عجزت
رغ��م وج��ود ه��ذه األسلحة الكيماوية من دمار
للعقول العربية والفكر العربي ،فتهاوت في
ساحات الوغى ،وأُسقِطت مخططاتهم وفشلت
مآربهم في ذلك ،وخير مثال على ذلك التآمر بل
الحرب الكونية التي شنتها أكثر من ثمانين دولة
بعدّتها وعتادها وأسلحتها ولقطائها التكفيريين
والمتأسلمين على سورية شعبا ً وقيادة وجيشاً،
فما كان من هذا الواقع إالّ االنتصارات المذهلة
للدولة ال��س��وري��ة ،وب��أي��ادي الجيش العربي
السوري في الميدان ،والشعب العربي السوري
الشريف ،في الساحات والمؤسسات.
لم يكن الثمن إالّ شهداء سقوا األرض ،فكانت
نتاجا ً ألرض العطاء ،ومحاصيل لخيرات ومنبع
لتنضيب اليورانيوم وأ ّي���هُ!؟ يورانيوم العقل
الذي سيتوِّج البالد بعيد للنصر األسطوري على
قوى الشر وسيبقى يورانيوم العقل ّ
ينضب بفكر
أبنائه ،فزيدوا في حربكم ،فما هذا والله ما يزيدنا
إال مصانع فكرية ونووية بديالً م ّما ترمون إليه
من تخريب للفكر والعقل.
ها هو السالح ال��ذي أردت��م أن يكون دم��ارا ً
ل��ن��ا ،سيكون دم����ارا ً لكم وعليكم ،وه��ا الفكر
التكفيري يرت ّد إلى أراضكيم وانْ كانت رسومه
ُت َخ ُّط برسائل صهيونية ،فتنطلق رصاصاته
من مسدس بيد قاتل مأجور ال��ى مسدس بيد
قاتل محترف ،وسوف ينحرف المسار وتتغيّر
البوصلة لتكون وجهتكم ،ولن يطول هذا األمد...
وسيرى التكفيريون ،المتأسلمون أي منقلب
ينقلبون...

قراءة في البنية الذهنية:
محاولة لفهم ما جرى في اليمن ...
ما �أ�شبه اليوم بالأم�س!
} أبو بكر صالح حميد ـ عدن
باألمس لبسنا رداء االشتراكية العلمية ،أو زعمنا ذلك ،ومألنا االرض صخبا ً
وشغلنا الناس! بينما لم نقف مع ذاتنا واعتقاداتنا الموروثة و«مذاهبنا العصبية»
وانتماءاتنا القبلية؟ او حتى أخذنا وقتا ً للتفكير في ما نزعمه من اعتقاد نهج جديد
لبناء دولة عصرية تلبي حاجات اإلنسان وتحقق له البناء االجتماعي والثقافي
والفكري وتساهم في تحريره من ربقة مخلفات المستعمر وموروثه المتخلف!
من سخريات القدر أن من دخل على ذلك الخط الجديد هم ممن تعود تركيباتهم
النفسية والعقلية الى أصل ذلك الموروث المراد التحرر منه والخروج من تحت
عباءته البالية ولم يتأخروا في ركوب تلك الموجة أو الصرعة بل تح ّول بعضهم بين
ليلة وضحاها الى منظرين وجهابذة النظرية الماركسية-اللينينية بامتياز! بل ادعوا
اكتشافهم أسسا ً لم يكتشفها أو يتطرق إليها ماركس ولينين وإنغلز!
كان المجتمع ساكتا ً ال يحرك ساكنا ً وقابعاً ،راضيا ً بسلبية مواقفه ،مدعيا ً ما
ال يمت إلى ادعاءاته بأي صلة أساساً ،وكان ال بد له من أن يتجرع كأس المرارة
راضيا ً أو مجبرا ً عليه! خاصة وقد ارتضى بذلك الذل الذي حل عليه ولزم الصمت
تارة والالمباالة تارة أخرى! زاعما ً أن كل شيء ُفرض عليه ،متناسا ً أن الزعم نفسه
كان يعيشه قبل االستقالل من المستعمر البريطاني ،لكنه تجاهله أو أبى أن يتع ّرف
عليه.
لو أمعنا النظر الى تلك الفترة لوجدنا أن من حملوا لواء تصحيح الثورة وتحقيق
أهدافها مثلما زعموا هم من الذين كانوا يمارسون السياسة االستعمارية ويوالونها
والء ال غبار فيه! وكل ما قاموا به هو تحويل البوصلة وتماهوا مع ذلك المستجد
بعدما تيقنوا بما ال يدع مجاالً للشك من أن المستعمر قرر من غير رجعة الخروج
من البالد وتركها ألهلها ،وهكذا ارتضوا ،ان لم يكن اعتقدوا ،أنه ال بد لهم من تغيير
عباءتهم القديمة وال ضير في لبس العباءة الجديدة كي ال يفوتهم القطار (الغاية
تبرر الوسيلة) فهل ما يحدث اليوم هو ما حدث باألمس؟ ما أشبه الليلة بالبارحة؟
ومآس وقعت وكان الشعب
لو عدنا الى الخوض في ذلك المسلك ففثمة حوادث
ٍ
في منأى عنها ليس بفرض عليه إنما بمواقف وتخاذل أثرها حتى انعكست عليه،
بدءا ً بعهد الزعيم الراحل قحطان الشعبي ومرورا ً بسالم ربيع علي وختاما ً بمأساة
يناير  1986وانعكاساتها ومدى تأثيرها في المديين القصير والطويل ،وكان من
نتائجها الكارثية والخاطئة اتباع تلك السياسات العاطفية الخاطئة والمتهورة التي
أوصلت الجنوب الى ما هو عليه من بؤس وآالم وقهر يفوق الوصف؟ حيث كان
لألحقاد نصيب األس��د ول��م يلمس اإلنسان العادي أي محاوالت تسجل لوضع
معالجات ثقافية واجتماعية ونفسية طويلة المدى تحد من حاالت التشظي التي
بقيت حبيسة الذاكرة الجمعية ألبناء الجنوب قاطبة واستثمرها الطابور الخامس
الذي ظل يستغفلهم سنوات طويلة تارة باسم الماركسية واالشتراكية وتارة باسم
العروبة والوحدة العربية والقومية ،الــخ ،من دون أن يذوق نصيبه من لهيب تلك
النيران الحارقة وسعيها القاتل ال��ذي أودى بثُلة من خيرة أبناء الوطن ورجاله
األوفياء؟
إذا كان ألبناء الجنوب المحتل ترجمة مبدأ التصالح والتسامح فال بد من أإن
تطوى صفحة الماضي كاملة وأول ترجمة لتطبيق هذا الفعل هو إخراج األصنام
التي ال تزال تسعى لتستأثر بقراراته المصيرية كي تعود الى سدة الحكم مرة تحت
ذرائع وشعارات زائفة ال تنم إال عن استرجاع ذاكرة جنوبية مثقلة بالجروح واآلالم
والمآسي التي ال تبارح عقلياتهم المريضة ،إنما ال بد من جملة تضحيات أولها
التخلي عن المواالة لهذا الفريق أو ذاك من التي أفرزتها لنا حوادث يناير وكانت
ويل ولعنة لم تعط الحراك السلمي في الجنوب ذاك البعد المطلوب له ليتمكن من
ترجمة طموحاته ومطالبة المشروعة على أرض الواقع ،فهم من يكبل تلك التطلعات
ويشكل العقبة الكأداء في طريق تح ّرره الكامل والمنجز وهم الذين يتسببون بذلك
التأخير كله ،وهم المعرقل األساسي ،ناهيك عن عراقيل أخ��رى تتمثل في أبناء
الجنوب المنضوين تحت نظام حكم االحتالل اليمني المستب ّد والمتخلف؟
إح��دى آفاتنا ظاهرة االرت��زاق ،إذ تحفل بها مجتمعاتنا العربية من الخليج الى
المحيط ،وال يعتقد كاتب السطور بأن التخلص منها مسالة آنية .تنبع المخاوف
وتنعدم الثقة وال تتبدد الشكوك ،وهذه من العراقيل التي تعترض مسيرتنا السلمية
التواقة إلى نسائم الحرية والتحرر .وفي هذه اآلفة االجتماعية واألخالقية تحتاج
الى وقفة طويلة عميقة تخلص الى نتائج إيجابية من شأنها إحداث تحوالت عميقة
في بنية مجتمعنا الجنوبي وترسيــخ هويته التي دأب نظام االحتالل السعي إلى
طمسها ومحوها مثلما يفعل كيان االحتالل الصهيوني في فلسطين في سعيه
المستميت إلى تهويد القدس وفلسطين برمتها!

