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وا�شنطن وطهران وحوادث العراق
} حميدي العبدالله
في مقابلة تلفزيونية أعلن وزي��ر خارجية الواليات المتحدة جون كيري أنه ال
يستبعد لقا ًء ثنائيا ً بين مسؤولين أميركيين ومسؤولين إيرانيين لبحث الوضع في
العراق.
وم ّهدت  CNNإلطالق كيري هذه المواقف عندما نسبت إلى مصادر في إدارة
أوباما قولها «إنّ اإلدارة األميركية تدرس إمكان إجراء مباحثات مباشرة مع إيران
بشأن الوضع في العراق».
هذا الموقف األميركي يختلف عن المواقف األميركية التي أعقبت انتشار «داعش»
أي دعم يقدّم
في محافظات نينوى وصالح الدين وكركوك ،إذ ربطت إدارة أوباما ّ
إلى الحكومة العراقية ،بتجاوز الطبقة السياسية العراقية خالفاتها التي أعاقت
تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات البرلمانية األخيرة.
ال شك في أنّ ثمة تطورات حملت إدارة أوباما على تعديل مواقفها ،ومن غير
المستبعد أن يكون للتطورات التي حصلت في غضون الساعات الثمان وأربعين
التي سبقت اإلعالن على لسان كيري دور في تغيير مواقف إدارة أوباما:
أوالً ،تماسك السلطة العراقية ،وتصدّيها لتمدّد «داع��ش» وحلفائها ،واستعادة
زمام المبادرة في بعض المناطق العراقية ،األمر الذي بدا معه واضحا ً أنّ سلطة
بغداد وحكومة ن��وري المالكي ليست مهدّدة بالسقوط رغ��م التقدّم ال��ذي حققته
«داعش» في المحافظات الشمالية.
ثانياً ،الفتاوى التي صدرت عن أعلى مرجع ديني في العراق ،والذي عرف عنه
ابتعاده عن السياسة ودعا فيه العراقيين إلى القتال إلى جانب الحكومة العراقية،
هذه الفتوى وفرت غطا ًء كثيفا ً للمالكي وللقوات المسلحة لخوض المواجهة حتى
طي خالفاتهم مع المالكي لمصلحة
النهاية ،ودفعت أطراف «التحالف الوطني» إلى ّ
التصدي النتشار «داعش» وحلفائها ،وصدرت أيضا ً فتاوى أخرى عن مراجع دينية
سنية ساهمت في الح ّد من تصوير ما يحصل على أنه صراع مذهبي.
ثالثاً ،قلق الواليات المتحدة من احتمال أن يقود رفض الواليات المتحدة تقديم
الدعم التسليحي إلى حكومة المالكي ،إلى اضطرار الحكومة العراقية طلب المساعدة
من جهات أخرى ،وأكثر ما تخشاه واشنطن أن يوجه هذا الطلب إلى إيران ،التي أعلن
رئيس جمهوريتها إنه إذا قدم مثل هذا الطلب سوف ُيصار إلى تلبيته طبقا ً للقوانين
الدولية ،أي أنّ الطلب إذا جاء من حكومة العراق الشرعية المعترف بها يكون مطابقا ً
للقوانين الدولية ،وعندئذ ستواجه الواليات المتحدة موقفا ً صعباً ،فإما أن تندّد
بالتدخل اإليراني وتصنّفه على أنه احتالل ،وسوف يرفع ذلك وتيرة التوتر بين
إيران والواليات المتحدة إلى درجة غير مسبوقة ،ويتعارض مع سعي واشنطن
إلى تحسين العالقات مع إي��ران ،أو أنها ستكون عاجزة بعد التدخل اإليراني عن
التأثير في ما يحصل اآلن في العراق.
هذه التطورات التي استجدّت في المشهد السياسي العراقي دفعت واشنطن إلى
المسارعة في طلب الحوار مع إيران حول الوضع في العراق لكي تتدارك وصول
األوضاع إلى مأزق يجعل خياراتها صعبة ومكلفة.
واض��ح أنّ إي��ران لن ترفض ه��ذا الطلب ولديها استعداد للتعاون مع الواليات
المتحدة لمكافحة اإلرهاب في العراق ،وهذا ما أعلنه الرئيس روحاني في مؤتمره
الصحافي لمناسبة مرور عام على رئاسته للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،إذ قال:
لقد تعاونا مع الواليات المتحدة في أوقات سابقة في العراق وأفغانستان ويمكن
التعاون معها من جديد في العراق.

الوهابي
أوروبي والتكفير
ظاهرة اليمين ال
ّ
ّ
} أبو بكر صالح ـ عدن
ال يم ّثل صعود اليمين المتط ّرف في أيّ من البلدان األجنبية،
إالّ نتاج تلك األمم والشعوب وخالصاتها ،لما أفرزته الحالة
العربية الراهنة (متمثلة باألزمة السورية وتداعياتها على
المستويين اإلقليمي والدولي) من ظهور وانتشار وتغذية
للتطرف وظاهرة التكفير بعد انكشاف حقيقة األوهام العربية
المسماة «ثورات الربيع العربي» ،وإثارة الشكوك حول وجود
أيا ٍد خارجية ،منها استخباراتية ،ومنها دينية صرفة تلعب
في الخفاء الستدراج األمة إلى مستنقع وأوحال تح ّول العالم
العربي إلى جماعات متقاتلة ومتناحرة في ما بينها ومتشبثة
بجهادها الموهوم في سبيل الله!
أوالً :إن كان حكمنا يجانب الحقيقة ونحن ال ندّعيها أو ندعي
امتالكها كممتلكي الحقيقة المطلقة من تكفيريي الوهابية
الجدد!! إالّ أننا نتلمس الطرق التي مرت بها والتداعيات التي
نتجت منها وم��دى التأثير ال��ذي لحق بالبنية االجتماعية
واألخالقية واالقتصادية والسياسية لألمة من ج��راء تلك
«الثورات الزائفة» التي لم يج ِن منها العالم العربي إالّ خراب
روما! فمن شبه المؤكد أن أي عاقل ال يمكنه أن يقبل بحقيقتها
كثورات ،بما تعنيه الكلمة ،خصوصا ً أن الثورات ال تخرج إلى
العلن إالّ بعد جملة إرهاصات وأسباب موضوعية ومنطقية
تن ّم عن سعي حقيقي إلى التح ّرر واالنعتاق نحو الحرية
الكاملة أم��ام احتالل ينكل بها ويذيقها م���رارات التعذيب
والظلم واالضطهاد .أضف إلى ذلك أن للحرية أسبابا ً معقولة
ومنطقية ال يمكن إغفالها أو التغاضي عنها ،مهما حاول األعداء
الحؤول دون ظهورها أو االعتراف بها كمطلب إنساني .كذلك،
ال تدمر وتعتدي على النسيج االجتماعي لشعب ما ،بل تتجه
إلى تكوين إطار عام وتحالف اجتماعي شامل بين أطياف
المجتمع ،ويكون هدفها ساميا ً وبعيدا ً تماما ً عن المناكفات
والصراعات اإلثنية والطائفية واألحقاد الفتنوية.
ثانياً :لم تكن الثورات على مدار التاريخ دينية صرفة ،كما
ير ّوج لها اليوم ويدعمها ألد األعداء! األمر يثير الشكوك اليوم
عن فحواها وهدفها الحقيقي ،بعيدا ً عن الزعم األجوف الذي ال
يقبله عقل أو عاقل؟ فالدين هو الوعاء الكبير والحضن الدافئ
لألمة أيا ً يكن معتقدها اإلثني والطائفي ،فالدين ال يهدف إلى
إقصاء اآلخرين المشاركين في الحياة الواحدة ،بل يكفل جميع
الحقوق والواجبات ويعمل على حمايتها وال��ذود عنها وال
ينتهكها بدموية كشفت األزمة السورية غطاءها وع ّرت المفاهيم
المغلوطة كلّها عن األديان واالعتقاد واألهداف الخفية وراءها؟
ومع ذلك كله ،لم ت ّتعظ األمة أو تتبه إلى األخطار الجسام التي
تواجهها وتهدد مستقبلها االجتماعي ذا النسيج المتعدد.
ثالثاً :لم تتحرر الشعوب العربية من الهوت السلطان إلى
يومنا هذا؟ إذ قبلت أن تغرق في رمال الفتنة وخفايا األهداف
االستعمارية ،ماضيها وحديثها ،وال تزال ترزح تحت نذير
م��ارك��س :الدين أفيون الشعوب! وهكذا ما قصده فاضح
الرأسمالية وعد ّوها اللدود ال��ذي قابله السواد األعظم من
البشرية بفتور أو عداوة تن ّم عن جهل وحماقة لم تتح ّرر من
ربقتها شعوب األرض وإن اجتازت ماليين األشواط في دروب
التقدم والنهضة؟
رابعاً :ظهور اليمين المتطرف في الغرب دليل على حقيقة

النوايا الغربية االستعمارية حيال شعوبنا العربية وأطماعه
في ثرواتها النفطية واالقتصادية ،ناهيك عن الخوف الحقيقي
من انبعاث الدين اإلسالمي النقي من لوثات السلطان العربي
وغرائزه النفعية! وكان «دعم ثورات الخريف العربي» أهم
المرتكزات التي فسحت له وجودا ً في بنية المجتمعات العربية
وجعلته المتحكم األوحد في توجهاتها ونزوعها ،وبذلك يضمن
سيطرته المباشرة وغير المباشرة على مفاصل األمة ويلهو
بها ويتالعب بمعتقدها وفق ما يحقق أهدافه المرسومة .وإلى
ذلكّ ،
سخر اليمين المتطرف في أوروبا وأميركا حروبه المقبلة
دينيا ً وإثنيا ً من خطر «اإلسالموفيا» ،مستفيدا ً من موجة
التكفير الجنوني الذي يجتاح عالمنا العربي اليوم ،ما يساعده
في توثيق أركانه لدى تلك الشعوب ،مسخرا ً آلته اإلعالمية
تسخيرا ً ذكيا ً وموفقاً!
بصرف النظر عن المخارج التي وصلت إليها الدوائر
االستخبارية الغربية والموساد على وجه التحديد ،حول
سالمة كيان العدو الصهيوني وأمنه بعد تدمير الجيش
السوري واستنزافه كما يظنون ،إالّ أنه ال تزال ثمة هواجس
تدور في أذهان قادة العدو الصهيوني من جملة النجاحات
التي حققها محور المقاومة وفضحه الخريف الصهيو ـ غربي
وإزاحته الستار عن ع��ورات أنظمة العمالة األعرابية ،فتلك
المواقف تراوح مكانها بالنسبة إلى العدو وتزيد المخاوف
والهواجس نظرا ً إلى المنحى الخطير الذي آلت إليه الجماعات
التكفيرية اإلرهابية وب��دء نهاية شهر العسل مع فرنسا،
بخاصة وأوروب��ا وبريطانيا وأميركا ،ناهيك عن بقية الدول
المتورطة في سفك الدم السوري بمختلف الوسائل ،بينها
المالية والعسكرية ،وتدريب تلك الحركات وفتح الحدود لها
وتواطؤ دول عربية في السماح بتسللهم إلى األراضي السورية
بغية النهب والتدمير والقتل الممنهج! وستبدأ تلك البلدان دفع
ما عليها من التزامات حيال تلك الحركات القاتلة ،إذ سيعود
انعكاسا ً على أمنها وأمن مواطنيها ،علما ً أن سورية باتت قاب
قوسين أو أدنى من تطهير كامل ترابها من الرجس التكفيريّ
الظالمي اآلتي من تحت رمال الخليج المتحركة.
ّ
من الطبيعي أن تستمر دول الخليج في ضخ مزيد من األموال
في لحظة يأس وتخبّط ،ال إلسقاط النظام الشرعي في سورية،
لكنه لتدمير الدولة السورية بكاملها ـ أرضا ً وإنسانا ً وحضارة
وتاريخ وديانة ـ تلك الفسيفساء الحضارية التي تفضح جوهر
التوراة الصهيونية وحقيقتها الفاسدة؟
أن ت��ط��ول األزم���ة ال��س��وري��ة فالمسألة بالغة التعقيد
والتداعيات التي ستحدثها على المستوى اإلقليمي والعالمي،
وال شك في أنها ستنتج نظاما ً عالميا ً ج��دي��دا ً عصيا ً على
اإلمبريالية المتوحشة ،وسيغيّر خريطته ،وسيفرض أجندته
على العالم .تفرض تلك التغييرات الجذرية انبالج فجر
عالمي جديد ستؤثر نتائج في كثير من األنظمة والتوجهات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية .لكن السؤال المهم هو
كيف يفيد العرب والمسلمون منه؟ في رأي كاتب السطور
أنهم لن يستيقظوا من تيه الالهوت السلطوي الذي ال يزالون
يفضلون تأثير تخديره؟! على أن يواجهوا عالما ً جديدا ً متعدد
القطب؟ فهم لم يعدّوا العدة لذلك وال يريدون إعدادها أصالً؟
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الواقع الفل�سطيني بين
«الدوغما» وقانون «البو�شيدو»
} حسام زيدان
لك ّل منظومة اجتماعية استراتيجيات ثقافية اجتماعية تحدّد
أو تعيد تحديد المتطلبات الثقافية وقواعد السلوك لدى األف��راد
والجماعات داخل المجتمع ،فتمنح المجتمعات تصويبا ً دائما ً في
السلوك االجتماعي اإلنساني .وتنطلق الفكرة األساسية التي تقوم
عليها هذه االستراتيجيات من أن السلوك الفردي تسيطر عليه
ضوابط اجتماعية داخل المنظومة ،وتعديل السلوك االجتماعي
تحدّده متطلبات ثقافية وقواعد سلوك ذات أدوار محددة ،وفرض
عقوبات وخلق معانِ جديدة أو تغيير معان راسخة في المنظومة
االجتماعية.
فالمجتمعات اإلنسانية عرفت تلك االستراتيجيات منذ زمن
طويل ،وكان هذا الموروث إلى النهوض بتلك المجتمعات ،مثلما
هي الحال في المجتمع الياباني الذي حدد معالم استراتيجياته
قانون «البوشيدو» وتعني التسمية «طريق المحارب» ،وهو قانون
أخالقي قائم على سبعة محاور هي :االستقامة ،الشرف ،االحترام،
الصدق ،الشجاعة ،البر واإلحسان ،الوالء واإلخالص .هذا القانون
حافظ على التقدم المدني اإلنساني في المجتمع الياباني منذ عهد
الساموراي الذين ساهموا بشكل كبير في األمن االجتماعي و إبعاد
اليابان في ذاك العصر إلى يومنا الراهن عن االنحراف الذي تغوص
فيه المجتمعات المادية ،وكانت القيم التي تحيط حركة مقاتلي
الساموراي هي المخرج القيمي الحقيقي الذي ينعم به ،وما حصل
في الزلزال الذي ضرب اليابان حديثا ً يستوقفنا إلى ح ّد الذهول،
فروح الفريق الواحد وتالشي األنا وانعدام التفكير تحديداً ،باإلضافة
إلى ارتفاع مصلحة الواقع والمجتمع فوق كل مصلحة فردية ضمن
االلتزام األخالقي االجتماعي الصارم بقانون «البوشيدو» تجعل
من الياباني في حراكه خالل األزم��ات كجندي في سائر ميادينه،
ينضبط في وقته ويحترم األنظمة وال يفكر في مخالفتها حتى في
سره .وفي مجتمعنا الفلسطيني تحديدا ً تسود «الدوغما» العقيدية
الثقافية والفكرية التي تجعل من العقل الفلسطيني معطل التفكير
واإلرادة والسلوك االجتماعي ،في فكر محدود يجعل الكثير من
األفكار حقيقة مطلقة ال يجوز مناقشتها ،فتحدد السلوك السائد في
المنظومة االجتماعية خارج نطاق العقالنية التي تتجاذب أهواء
النفس البشرية في أزمات الواقع الفلسطيني.
وغياب العقالنية عن االستراتيجيات الثقافية االجتماعية
المؤسسة ألي نظام اجتماعي قوي يؤدي فورا ً إلى تنامي المسلمات
والمقدسات الفكرية ،إن السياسية أو االجتماعية ،جاعالً العقل
الفلسطيني في أزماته المتالحقة مومياء فكرية ال يسعها االطالع على
بكارة الموروث االجتماعي العربي التي أقيم حولها سياج «دوغما»
بعد التعاطي مع األفكار المطروحة في الشارع الفلسطيني ،الثقافي
والسياسي /على أنها مقدسات ال يجب البحث فيها ،وإن التعاطي
مع األزمات من خالل مفهوم أنا وحدي الحقيقة وما عداي هو عبث
كان له األثر الكبير في اتساع رقعة هذا الغياب للعقالنية والتكفير
المنطقي في واقعنا االجتماعي والثقافي والسياسي الفلسطيني.
أعسانا نحتاج في واقعنا الفلسطيني إلى قانون «البوشيدو»
وإلى قدرة محاربي الساموراي ،لضبط مجتمعنا وحراكنا االجتماعي
والسياسي والثقافي ضمن التزام أخالقي صارم؟

«القاعدة» و«داع�ش»� ...أطفال �أميركا المد ّللون
} محمد أحمد الروسان



ال���والي���ات ال �م �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة عسكر ّيا ً
ومخابراتيّا ً واقتصاد ّيا ً لم تغادر العراق الذي
احتلّته لكي تعود إليه من جديد أصالً (وكتبنا
تحليالت ع��دي��دة ح��ول ذل��ك وب��أك�ث��ر م��ن لغة،
ويمكن العودة الى الجنرال «غوغل» وصفحتنا
على النت) ،فهي تملك أكبر سفارة في الشرق
األوسط والعالم فيه ،ولها قواعد عسكرية ذات
حواضن في الجغرافيا والديمغرافيا العراقية،
وعملت على هندرة وجودها الشامل فيه عبر
االتفاقية األمنية الموقعة في عام  .2008أميركا
صنعت اإلره� ��اب وت �ح��ارب��ه أح �ي��ان �ا ً تكتيكيّاً،
ّ
وتوظفه وتولّفه
وأحيانا ً كثيرة تتحالف معه
خدم ًة لمصالحها ورؤيتها .صنعت «القاعدة»
بالتعاون مع السعودية في أفغانستان ،وفي
م��ا بعد حاربتها ث��م تحالفت معها ،وم��ا زالت
متحالفة في الحدث السوري ،وصنعت «داعش»
وأحسنت وتحسن توظيفه في الداخل العراقي،
بالتنسيق والتعاون مع االستخبارات السعودية
والقطرية والتركية ،انطالقا ًمن استغالل الساحة
العراقية للضغط ومزيد من الضغط على إيران
كي تقدم تنازالت في تفاوضها المباشر اآلن
مع واشنطن ،ثم الستخدامه الحقا ً الستنزاف
إيران نفسها عسكر ّياً ،وكذلك إلضعاف تركيا
الحقاً ،وشعر األت��راك اآلن بأنهم تورطوا في
التحالف مع «جبهة النصرة» و«داعش» وأقاموا
لهم معسكرات تدريب في الداخل التركي ألجل
استهدافهم لسورية ،وتحدثت ي��وم الخميس
الفائت بشكل مكثّف عن ذل��ك ،وبالمعلومات،
وشاركني الرأي اآلخر الزميل الدكتور سليمان
الطراونة على قناة «ج��وس��ات» األردن�ي��ة حول
كيف استطاعت «ال�ق��اع��دة» و«داع ��ش» اختراق
ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات ال �ت��رك��ي ع�ب��ر الضبّاط
ال��ذي��ن أف���ردوا للتعامل والتنسيق م��ع «جبهة
ال�ن�ص��رة» و«داع���ش» ف��ي ال�ح��دث ال �س��وري ،إذ
ان�ت�ق��ل ال��وب��اء ال�ع�ق��ائ��دي إل�ي�ه��م ،وت�ح��دث��ت عن
ت�ق��ري��ر االس �ت �خ �ب��ارات اإلي��ران �ي��ة ال ��ى مجتمع
االس�ت�خ�ب��ارات التركي وق�ب��ل زي ��ارة روحاني
األخ�ي��رة بشهر ال��ى إي��ران وم �ف��اده :أنّ «جبهة
النصرة» و«داع��ش» باتتا تشكالن خاليا نائمة
في الداخل التركي وتخترقان األجهزة األمنية
التركية نتيجة التنسيق األمني المش ّرع معهما
عبر حكومة أردوغان الستهداف الدولة الوطنية
ال �س��وري��ة ق�ب��ل ب��داي��ة ال �ح��دث ال �س��وري بعام،
وأن إي��ران وواشنطن ونتيجة للقاء غيرمعلن
وضعت الدولة الوطنية اإليرانية ما في جعبتها
م��ن معلومات استخبارية على ط��اول��ة اللقاء
مع واشنطن ،وعلى أثر ذلك أرسلت الواليات
المتحدة األميركية وف��دا ً أمنيا ً عالي المستوى
يرافقه مسؤولون من «إف بي آي» الى تركيا،
وط�ل�ب��ت واش �ن �ط��ن م��ن أن �ق��رة وق ��ف التنسيق
م��ع «جبهة ال�ن�ص��رة» و«داع� ��ش» ،فوضعتهما
ت��رك�ي��ا ق�ب��ل ع �ش��رة أي ��ام ع�ل��ى ق��وائ��م اإلره ��اب
األممي واإلقليمي وقبيل الطلب من «داعش»
في تحركاتها األخيرة ،وتحدثت عن «آفة جبل
أحد» التي تعانيها المؤسسات األمنية والمدنية
في العراق ومؤسسة الجيش العراقي وجهاز
مكافحة اإلرهاب ،وعن الفساد في المؤسسات
األمنية وعن المال القطري والسعودي ودفع

الرشى لتسهيالت مهمات «داع��ش» و«فاحش»
وعائلة «القاعدة» كلّها ،وكيف فعل المال فعله
في تقدم «داع��ش» مثلما فعل المال السعودي
فعله ف��ي ت �ق��دم ح��رك��ة «ط��ال �ب��ان» أفغانستان
و«ط��ال�ب��ان» الباكستان آن��ذاك ،وع��ن تساوقات
السياسة الخارجية السعودية م��ع واشنطن
حيال المنطقة ،فخالصة السياسة السعودية
فلنفجرها ،لبنان
هي :سورية فلنخ ّربها ،وبغداد
ّ
فلنع ّطلها ،واليمن فلنصفعها ،ويمكن العودة
الى البرنامج «بكل جرأة» على قناة «جوسات»
األردنية بتاريخ  12حزيران الجاري .وتناولت
ذلك في  11حزيران الجاري ،األسبوع الماضي،
أيضا ً على قناة «الحقيقة» ،وفي  5حزيران على
قناة «الميادين» ،ويمكن العودة الى المقابالت
عبر مواقع التواصل االجتماعي و«يوتيوب»،
وأح���اول ق��در اإلم �ك��ان االش�ت�ب��اك م��ع ج � ّل هذا
الموضوع المه ّم عبر ه��ذا التحليل السياسي
واإلستخباري ،ملخصا ً أفضل الكالم.
م��ا ي�ح�ص��ل ف��ي ال� �ع ��راق ع�م�ل�ي��ات ك� � ّر وف�� ّر
استخبار ّية دولية وإقليمية بأدوات عراقية محلّية
استخباري قذر على األرض س ّرعت
نتيجة فعل
ّ
واشنطن من خالله تفعيل وجودها في الداخل
العراقي وتهيئته لفعل مقبل ض ّد إي��ران وإزاء
سورية والحقا ً إزاء الدور التركي والسعودية
نفسها ،فأعلن روحاني وعلى وجه السرعة أنّ
إي��ران ستحارب اإلره��اب في الداخل العراقي
والمنطقة والعالم ،وه��ذا اإلع�لان اإليراني هو
نتيجة لمعرفة مجتمع االستخبارات اإليرانية
بخطط ال��والي��ات المتحدة األميركية ونواياها
نحوها ونحو سورية والحقا ً تركيا والسعودية
نفسها أيضاً .إنّ ما يحصل في العراق لعبة أمم
ب��أدوات عراقية محلية وبعض عربية وبعض
غربية فإلى أين المف ّر؟
ل �م��اذا أينما وج��د ال�ن�ف��وذ األم�ي��رك��ي ونفوذ
حلفائه الغربيين وجدت «القاعدة» ومشتقاتها
وم�ع�ظ��م «ال��زوم �ب �ي��ات» اإلره��اب �ي��ة؟ م��ن ال��ذي
جعل «القاعدة» وعائلتها في سورية والعراق
أخطر وأعمق الالعبين في المنطقة؟ من المنتج
واألب ال��روح��ي ل �ه��ا؟ ل �م��اذا ت �ق �دّم العاصمة
األميركية واشنطن «دي سي» الجهد الحربي
والجهد اإلستخباري كدعم لمحاربة «القاعدة»
و«داع���ش» ف��ي ال �ع��راق وال تقدمها إل��ى الدولة
الوطنية السورية؟
لماذا تفتح خزائن السالح األميركي للعراق
ف��ي محاربته «ال �ق��اع��دة» و«داع� ��ش» وال تفتح
لدمشق الرسمية ،واألخ�ي��رة تحارب الجذور
«ال�ق��اع��د ّي��ة» اإلره��اب�ي��ة ذات�ه��ا المدخلة؟ ولماذا
ت�ق�دّم ص��ور األق�م��ار االصطناعية التجسسية
األم�ي��رك�ي��ة إل��ى ال��ع��راق ،ك�ن��وع م�س��ان��د للدعم
اللوجستي ألماكن وجود «القاعدة» و«داعش»
ومعظم «زومبيات» تلك العائلة اإلرهابية ،وال
تقدّم إل��ى سورية الرسمية ،رغ��م أنّ األخيرة
ت �ح��ارب م�ن��ذ ث�ل�اث س �ن��وات ج ��ذور «القاعدة»
وم��ا ت�ف� ّرع عنها وي�ت�ف� ّرع؟ ل�م��اذا يدفع مجتمع
االستخبارات األميركي «داعش» و«الزومبيات»
األخ���رى ف��ي منهجية ن�ح��و ال�ش�م��ال اللبناني
تحديدا ً اآلن وبعض المخيمات الفلسطينية،
ولماذا ُينقل «داعش» الى الداخل األردني عبر ما
يحصل في العراق؟
ه ��ل أض� �ح ��ت ط ��راب� �ل ��س ل �ب �ن��ان ح��واض��ن

اجتماعية لتلك «ال��زوم�ب�ي��ات» اإلره��اب�ي��ة حيث
ال سلطة قانون فيها وتعاني عنفاً؟ وه��ل هي
كذلك مخيمات اللجوء الفلسطيني في الشتات
غ��دت ح��واض��ن ل �ـ«ال �ق��اع��دة» ومشتقاتها؟ هل
ي��دف��ع ذات المجتمع اإلس�ت�خ�ب��اري األميركي
«داع��ش» وإخوانه و«القاعدة» وأبناء عمومتها
بالتوجه والتغلغل ف��ي ال��داخ��ل األردن ��ي ،عبر
تنشيط بعض ال�ح��واض��ن ال�ج��اه��زة الستقبال
«القاعدة» و«زومبياتها» لخلق المشاكل واللعب
ب��ورق��ة ال��دي�م�غ��راف�ي��ا ال �س � ّك��ان �ي��ة ،م��ع انطالق
مفاوضات التقريب على المسار الفلسطيني –
«اإلسرائيلي» كجزئية مهمة من معظم الصراع
العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وت ّم اختزال األخير فيه
كمسار ثنائي ومسألة ثانوية بحتة تحل فحسب
بين رام الله و«تل أبيب»؟
ال��م��وق��ف األم� �ي ��رك ��ي ف ��ي ظ ��اه ��ره مرتبك
ومتناقض على نحو واضح وصريح وعميق،
وبحسب منطق البيت األبيض األعوج والمع ّوج
أنّ «القاعدة» و«زومبياتها» من «داعش» وغيره
خطر كبير في العراق يجب إسقاطه ،بينما في
سورية الخطر ليس «ال�ق��اع��دة» و«زومبياتها»
و«ال ��دواع ��ش» ،ب��ل ال�ن�ظ��ام ال�ح��اك��م والحكومة

متح ّول مثل الحرباة ،ومستعد للتدخل األميركي
اإلم �ب��ري��ال��ي ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط وم ��ا وراء
الشرق األوس��ط ،وم� ّرت تلك العائلة اإلرهابية
األميركية وتم ّر بعمليات استنباط وتحوالت
كثيرة ،مع تغيرات مخادعة وماكرة إن لجهة
االس ��م أو لجهة ال�ط��ري�ق��ة ،وه��ي ف��ي الحقيقة
صنيعة واشنطن وبعض مشيخاتها العربية،
وتتقلّب بين كونها عد ّوا ً لما هو مالئم لمصالح
البلدربيرغ وقلبه المعتم (جمعية الجمجمة
والعظمتين) في بعض الدول ،ووكيالً ال يرحم
للبلدربيرغ وقلبه المعتم في دول أخرى ،للقيام
بتفجير األنسقة السياسية القائمة من الداخل(
سورية مثالً) ،فيصار إلى تغييرها إذ ال تتالءم
مع مصالح محور واشنطن – «تل أبيب» ومن
ارتبط به من بعض العربان والعرب.
ألنّ مشروع الطاقة األميركي الضخم( ترياق
ال�ب�ل��درب�ي��رغ األم�ي��رك��ي وقلبه المعتم جمعية
الجمجمة والعظمتين) على س��واح��ل سورية
ولبنان وفلسطين المحتلة ،أعاقه صمود الدولة
الوطنية ال�س��وري��ة وت�م��اس��ك جيشها العربي
العقائدي وتماسك القطاع العام في سورية،
وذلك كله مع سند روسي كبير مدعوما ً بسند

لماذا �أينما وجد النفوذ الأميركي ونفوذ حلفائه
الغربيين وجدت «القاعدة» وم�شتقاتها؟ ومن
الذي جعل «القاعدة» وعائلتها في �سورية
والعراق �أخطر و�أعمق الالعبين في المنطقة؟
�أي ص�ف��اق��ة ووقاحة
وال �ن �س��ق ال �س �ي��اس��ي ،ف�� ّ
أميركية؟! بل تبلورت هاتان الصفاقة والوقاحة
لدى الواليات المتحدة األميركية في تسليحها
الطرفين ف��ي ال �ع��راق« ،ال �ق��اع��دة» ومشتقاتها
و«داع��ش» ومشتقاته ،وكذلك حكومة الرئيس
المالكي.
من الزاوية األميركية الصرفة ،مسألة تسليح
«ال �ق��اع��دة» ومعظم أف ��راد عائلتها م��ن ناحية،
والحكومة وجيشها من ناحية أخرى في العراق
أمر ال يعتبر تناقضاً! بل هو كما أسلفنا ،صفاقة
وهبة حقيرة لصناعة األسلحة األميركية وعبر
المج ّمع الصناعي الحربي األميركي.
فالبنتاغون و«س��ي أي إي��ه» ووك��ال��ة األمن
القومي األم�ي��رك��ي يضعون ت�ص� ّورات�ه��م على
الورق بعد تل ّقيهم التعليمات من إدارة المج ّمع
ال �ص �ن��اع��ي ال �ح��رب��ي ،ف�ت�ع�ل�ي�م��ات األخ��ي��ر من
ال�ب�ل��درب�ي��رغ وقلبه المعتم(جمعية الجمجمة
والعظمتين) ،ثم ينفذونها على أرض الميدان
وع�ب��ر أدوات �ه��م المحلية واإلق�ل�ي�م�ي��ة يخلقون
مشكلة إرهابية ،ثم يضعون وعبر الكونغرس
ال��دي �م �ق��راط��ي ت �ش��ري �ع��ات ت �س �م��ح للحكومة
األميركية بتزويد األط��راف المتصارعة كلّها
س�لاح�اً ،للتعامل م��ع ذل��ك المشكل اإلرهابي،
وهذا يعني الربح السريع ومن دون خسارة.
ألنّ «ال��ق��اع��دة» و«زوم �ب �ي��ات �ه��ا» و«داع� ��ش»
و«دواعشه» األخرى (أطفال أميركا المدلّلون)،
واألخ��ي��رة ت �خ��دم ك��إط��ار إي��دي��ول��وج��ي متلون

صيني نوعي وعميق أيضاً ،لكن بنعومة ،وسند
إيراني استراتيجي ،أص��اب الواليات المتحدة
األميركية «تكويع» سياسي لعالقة ذلك بالطاقة
وبعجلة االقتصاد ،وبدأت واشنطن «تتكوكب»
من جديد حول «القاعدة» ومشتقاتها و«داعش»
و«دواع� �ش ��ه» وت��دف��ع بعائلتها اإلره��اب �ي��ة هذه
نحو لبنان واألردن وفلسطين المحتلة ،وحتّى
إزاء “ إسرائيل “ نفسها التي غ��دت عبئا ً على
جنين الحكومة األممية (ال�ب�ل��درب�ي��رغ) فأعيد
إنتاج األخيرة من جديد عبر تفجير االئتالف
الحاكم فيها وهندسة منظومة حكم جديدة في
“ إسرائيل” ،لذا سارعت بعض وسائل الميديا
«اإلسرائيلية» الصهيونية أمس إلى القول إنّ ما
يحصل في العراق سينتقل الى األردن ،ما يؤكد
وجهة نظر حكومة دولة “اسرائيل” وإصرارها
على الوجود العسكري في غور األردن ،كذلك
ق��ال��وا إنّ خ��وف االس �ت �خ �ب��ارات «اإلسرائلية»
واإلس �ت �خ �ب��ارات العسكرية أنّ المستوطنين
الثالثة قد يكونون نقلوا الى األردن.
والسؤال هنا :هل يلجأ بنيامين نتنياهو إلى
خيار حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة
تعرقل وصول ترياق الغاز والنفط الطبيعيين
إلى القلب المعتم (جمعية الجمجمة والعظمتين)
للبلدربيرغ األميركي (جنين الحكومة الدولية)
رغ��م ا ّن ��ه ج��زء م��ن المحفل ذات���ه؟ وإل ��ى حين
ن�ض��وج ال �ظ��رف ال��دول��ي واإلق�ل�ي�م��ي للحل في
ال�م�س��أل��ة ال �س��وري��ة وال �م �س��أل��ة الفلسطينية،

وإنجاح الفوضى الخالّقة على الساحة األردنية
عبر الواليات المتحدة األميركية ،مخارج تنفذ
على األرض لساحات أخرى؟
في المعلومات والخلفيات التاريخية ،يعتبر
السيد زبيكنيو برجينسكي مصمم مشروع
“العرب األف �غ��ان الجهاديين” ،واألخ �ي��ر قاد
كمشروع ناجح إلى النمو المتفاقم للبنى التحتية
ألفاق األصولية اإلسالمية المتطرفة وتحركاتها،
عبر حركة طالبان ف��ي مواجهة السوفيات في
أفغانستان وقبل نهاية الحرب الباردة.
ج��رت جلسات عصف ذه�ن��ي ف��ي زم��ن غابر
حول ما األكثر أهمية من أي شيء آخر في العالم؟
حركة طالبان أم اإلمبراطورية السوفياتية عهد
ذاك؟ تحريك المسلمين وتحريضهم،أم تح ّرر
أوروب ��ا المركزية ون�ه��اي��ة ال�ح��رب ال �ب��ادرة بين
المعسكرين الغربي والشرقي في أوانه؟
بالنسبة إل��ى األش �خ��اص ال��ذي��ن ت �ع � ّودوا أن
يدفعوا نفقات سياساتهم من جيوب اآلخرين،
ثمة بالطبع خطر ماثل لتكرار حدوث هذا األمر
كل نصف قرن تقريباً ،لكن بالنسبة إلى الشعوب
التي تعيش في المنطقة ،فهي التي تدفع يوميا ً
من جراء انتهاج هذه السياسات النفقات الباهظة
م��ن م��ورده��ا ال �ب �ش��ري وت �ط��وره��ا االقتصادي
واالجتماعي والثقافي والفكري.
خالل نصف قرن تقريبا ً دفع الشرق األوسط
لمرتين متتاليتين الفاتورة الباهظة للصراع في
أوروبا ،وتمثل هذا األمر أوالً في احتالل فلسطين
التاريخية كلها ،وتشكيل “الدولة «اإلسرائيلية»
مثل «د ّية» عن دماء الضحايا اليهود الذين سقطوا
ف��ي ال�ح��رب العالمية الثانية! ث��م خلق مشروع
جهاديي «العرب األفغان» وكان هدفهم النهائي
إسقاط سلطة الروس في الشرق ومركز أوروبا.
إنه الفيروس الذي زرعه برجينسكي ،مفاخرا ً
بأنه أحد أهم اإلن�ج��ازات خالل توليه مسؤولية
م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال �ق��وم��ي ف��ي ال�ب�ي��ت األبيض،
فبعد اجتثاث نفوذ اإلم�ب��راط��وري��ة السوفياتية
ف��ي أوروب ��ا س��رع��ان م��ا تحول إل��ى م��رض فتّاك
مزمن ،ويشكل زعماء «القاعدة» المال عمر وأيمن
الظواهري فضالً عن أسامة بن الدن قبل قتله،
أول إصدار من هذا الفيروس ،ويكفي أن نستذكر
جرائم طالبان فحسب في وادي باميان في منطقة
هزارهجات في أفغانستان ،كي ن��درك الطبيعة
الخطيرة لهذا اإلص ��دار م��ن ف�ي��روس األصولية
اإلسالمية المتطرفة.
�ض وق ��ت ط��وي��ل ح�ت��ى راح فيروس
ل��م ي �م� ِ
ب��رج �ي �ن �س �ك��ي ي �ح �ص��د أرواح ال �م��واط �ن �ي��ن
األميركيين – ح��وادث أيلول  ، 2001التاريخ
يعيد نفسه مرة أخرى ،وهذه المرة مع الجيش
األميركي المحتل الذي دخل أفغانستان ،مكان
الجيش األحمر ،لمواجهة العدو الذي صنعته
أميركا نفسها – سبحان الله ،يا لها من مفارقة
عجيبة غريبة.
كان لمشروع مكافحة اإلرهاب تحت الشعار
المعروف «من ليس معنا فهو ضدّنا» إصدارات
وأجيال جديدة من فيروس األصولية اإلسالمية
المتطرفة ،وظهرت هذه اإلصدارات في العراق
بعد الغزو العسكري األميركي له تحت عناوين
الجهاد ضد المحتلين والك ّفار ،إذ قتل عشرات
وهجر الماليين منهم
ألوف العراقيين األبرياءّ ،
في أنحاء المعمورة .

اإلص��دارات الجديدة من فيروس األصولية
اإلس�لام �ي��ة ال�م�ت�ط��رف��ة خ�ط�ي��رة ج ��دا ً أك �ث��ر من
السابقة ،ويكفي أن نقارن إص��دار نسخة «أبو
مصعب ال��زرق��اوي» م��ع إص��دار نسخة «أيمن
ال� �ظ ��واه ��ري» ،ع �ن��دئ � ٍذ ك��م ت �ح � ّول وت �ط��ور هذا
الفيروس بعد دخوله العراق إلى فيروس فتّاك
مزمن متنقل بحر ّية ،وم��ا يحصل في العراق
من تفجيرات إرهابية بشكل يومي خير دليل
على ذلك ،وكيف ف ّعلت االستخبارات السعودية
والتركية أدواتهما في الداخل العراقي.
يجب االع �ت��راف ب��أن م �ش��روع المجاهدين
العرب حاول امتطاء القوالب واإليديولوجيات
الفكرية المتج ّذرة عميقا ً في التاريخ اإلسالمي
لمثل ابن تيمية الذي يعتبر أن كفر الشيعة أكبر
وأخطر من كفر المسيحيين واليهود ويحكم
عليهم ب��ال�م��وت! وه��ل نمط تفكير شخصيات
م �ث��ل ال� ��زرق� ��اوي م�خ�ت�ل��ف ع ��ن ب �ع��ض فقهاء
إسالميين من السنّة يعلنون أن الشيعة جميعا ً
ك ّفار! ورحم الله الشيخ نوح القضاة عندما كان
يسأل عن المسلمين الشيعة قائالً :لنبحث عن
القواسم المشتركة بيننا وبينهم ،لنبحث ع ّما
يجمعنا ال ما يف ّرقنا.
أل�ي��س اللحن نفسه – تكفير ك��ل الشيعة -
الذي يسمع من فقهاء الوهابية السعودية الذين
يعلنون أن قتل الشيعة والمسيحيين والعلويين
أمر مباح ،وأنّ المجاهدين الذين يقتلون في هذا
الطريق يصبحون جلساء رسول الله صلّى الله
عليه وسلّم في الجنة!؟
الممتع ف��ي ذل��ك أن ه ��ؤالء المجاهدين في
س�ب�ي��ل ال �ل��ه ل��م ي�ف�ع�ل��وا ح�ت��ى اآلن فعلهم في
فلسطين المحتلة ،ف�لا «ق��اع��دة» وال «داع��ش»
هناك ،ولم يرموا ولو حجرا ً واح��دا ً على جدار
السفارة «اإلسرائيلية» الصهيونية في بلدين
ع��رب�ي�ي��ن ،وه ��ذا يظهر م��اه�ي��ة ق�ي��ادات�ه��م التي
تتحكم فيهم وتسيطر عليهم عن طريق أجهزة
استخبارات ال��دول تتعهد أنظمتها السياسية
الحاكمة ،تفعيالً لمعاهدات موقعة ،الحفاظ على
آمن الكيان الصهيوني الطارئ على الجغرافيا
والتاريخ في المنطقة.
أي فيروس يحتاج إلى ظروف مناسبة وبيئة
حاضنة الس�ت�م��رار ب�ق��ائ��ه ،والبيئة الحاضنة
ل �ف �ي��روس ال�ت�ك�ف�ي��ري�ي��ن ت�ك�م��ن ف��ي ال��ح��روب،
بحسب مدّعي «الجهاد» في سبيل الله ،وهذا ما
صارت تستثمره أجهزة االستخبارات المختلفة
والمتحالفة بصورة مباشرة وغير مباشرة ،مع
محور واشنطن – «تل أبيب» ومن ارتبط به من
بعض العرب المتخاذل ،إزاء الحدث السوري
اآلن ،لكي ت�ك��ون ك��ل س��وري��ة محرقة لهؤالء
التكفيريين ،كي تتخلص تلك ال��دول المصدّره
ل�ه��م ،بما فيها بعض دول ال �ج��وار السوري،
م��ن ع��بء اس�ت�ض��اف�ت�ه��م .وس �ي �ص��ار اآلن الى
استخدامات قديمة جديدة في الداخل العراقي،
والداخل التركي والسعودي الحقاً ،ضمن رؤية
واش�ن�ط��ن ال�ج��دي��دة الس�ت�ن��زاف إي ��ران وتركيا
والسعودية ومزيد من استنزاف سورية.
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