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�شياطين الإرهاب و�أبال�سة الخالفة المزعومة

هل ال�سعودية فع ًال
ّ
�ضد «داع�ش» و«الن�صرة»؟

} علي بدر الدين

} حميدي العبدالله
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية قبل فترة)،تردّد أنّ هذا اإلعالن كان شرطا ً
لقيام الرئيس األميركي بزيارة المملكة( ،تجريم ك� ّل من «داع��ش» و«جبهة النصرة»
و«جماعة اإلخوان المسلمين» بوصفها تشكيالت إرهابية.
بديهي القول إنّ هذا التصنيف القانوني يلزم حكومة المملكة باتخاذ إجراءات في حق
هذه التشكيالت ،طالما أنها صنّفت بأنها تشكيالت إرهابية ،ومن أبرز هذه اإلجراءات
قطع المعونة المالية عنها ،ومالحقة عناصرها ،وإبعاد أو اعتقال المتعاطفين معها،
وتعميم أسماء المنخرطين فيها ،والشروع في إقامة عالقات تنسيق وتعاون مع دول
عديدة لمحاربة هذه الجماعات ومالحقة عناصرها.
لكن شيئا ً م��ن ه��ذه اإلج� ��راءات ل��م يتخذ ،وب��دا ك��أنّ ق��رار تصنيف ه��ذه الجماعات
كجماعات إرهابية صدر لر ّد االتهامات التي تؤكد تعاون حكومة المملكة السعودية مع
هذه الجماعات اإلرهابية وتوظيفها في صراعها مع خصومها ،خاصة منظومة المقاومة
والممانعة ،ولهذا السبب عندما يوجه االتهام للسعودية بدعم هذه الجماعات سرعان ما
يبادر المسؤول السعودي أو المدافع السياسي واإلعالمي عن السياسة السعودية إلى
القول إن السعودية ج ّرمت هذه الجماعات ،وبالتالي من غير المنطق توجيه االتهام إليها
بالتواطؤ مع تلك الجماعات أو تقديم الدعم إليها.
لكن الممارسات الفعلية لسياسة المملكة السعودية تؤكد أن عالقة الدعم ال تزال
مستمرة ،وأن قرار التجريم هو قرار نظري مع وقف التنفيذ ،وضع فحسب لضمان
فاعلية ال�م��وق��ف ال�س�ع��ودي ف��ي وج��ه أي إح��راج��ات ناجمة ع��ن ال�م�م��ارس��ات الشائنة
للتنظيمات اإلرهابية ،ويمكن إدراك هذه الممارسات الفعلية من خالل الوقائع التالية:
المجموعة التي ألقي القبض عليها ف��ي فندق «دي روي» ف��ي ب�ي��روت وال�ت��ي تضم
سعوديين ،أكدت انتماءها إلى تنظيم «داع��ش» ،وأكد السفير السعودي في بيروت أن
أحد أعضاء هذه الشبكة مطلوب للحكومة السعودية ،فلو كان هذا االدعاء صحيحا ً لماذا
لم يجر تعميم اسم هذا اإلرهابي؟ ولماذا لم يسحب جواز سفره أو مخاطبة اإلنتربول
الغ؟ ولماذا لم تبلّغ السلطات اللبنانية بأسماء السعوديين الذين
بأن الجواز الذي يحمله ٍ
ينتمون إلى تنظيمات «داع��ش» و«النصرة» الناشطة بقوة في لبنان إذا كانت حكومة
المملكة السعودية فعالً هي ضد تلك الجماعات وتعتبرها جماعات إرهابية وال تسعى
إلى توظيفها؟!
صنفت جماعة اإلخ��وان المسلمين أنها جماعة إره��اب�ي��ة ،لكن ق��ادة ه��ذه الجماعة،
وبخاصة قادتها السوريين ،يقيمون في السعودية ،وتتاح لهم فرص مخاطبة اإلعالم
من جدة بالصوت والصورة ،فلو أن تصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية هو موقف
جدي لكان مفترضا ً إلقاء القبض على هؤالء كونهم ينتسبون إلى شبكة إرهابية ،أو على
األقل ُيبعدون عن أرض المملكة العربية السعودية .غير أن شيئا ً من ذلك لم يحصل.
قبل ساعات من محاوالت التفجير في ضهر البيدر وبيروت شنّت وسائل إعالم
المملكة العربية السعودية حملة تخويف واب�ت��زاز للبنان ،تحت ذرائ��ع أن��ه إذا لم يت ّم
اإلسراع في انتخاب رئيس للجمهورية فإن «داعش» سوف يشن هجمات في لبنان ،وقد
تؤدي األعمال التي يقوم بها إلى زعزعة لبنان ،وبعد ذلك أُلقي القبض على السعوديين في
الفنادق! أال يؤشر ذلك إلى ضلوع المملكة وتعاونها مع الجماعات اإلرهابية وتوظيفها
للوصول إلى وضع يشبه ذاك الذي سبق تشكيل حكومة تمام سالم ،إذ يسود اعتقاد
لدى السعودية أن عمليات اإلرهاب التي استهدفت الضاحية قبل بضعة أشهر هي التي
دفعت حزب الله وحركة أمل إلى تقديم التنازالت وقبول التشكيلة الحكومية التي احتل
فيها أشخاص مرتبطون بالسعودية مناصب رفيعة وحساسة!

ال يختلف إثنان ،على أنه بات من الثابت والمؤكد أن اله َّم األمني
يطغى ع�ل��ى م��ا ع ��داه م��ن ه �م��وم اق�ت�ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة ونقابية
ومعيشية ضاغطة ومثقلة بالمعاناة المزمنة ال�م�ت��راك�م��ة ،وقد
حضرت مجتمعة في مرحلة صعبة ومع ّقدة وخطيرة .لم يشهد
لبنان منذ تك ّونه أزمة بل أزمات مماثلة رغم ما تع ّرض له وأصابه
من محنٍ وشدائد وهزات أمنية وإخفاقات اقتصادية صدّعت بنيانه
وتركيبته السياسية الطائفية ألهته أس��اس �اً ،وخلخلت مفاصل
الدولة وشلّت مؤسساتها وإداراتها ،وحقنت جسده الواهن بفائض
طائفي مذهبي فتح أمام البعض أبوابا ً لتأجيج الصراعات ،ومنافذ
لذ ّر سموم االقتتال والفتن إلى الداخل اللبناني الذي استجاب لها
من دون تردد.
األك �ث��ر ه ��والً وه�ل�ع�ا ً وق�ل�ق�ا ً ع�ل��ى ال�ح��اض��ر وال�م�ص�ي��ر ،الهجمة
اإلره��اب�ي��ة الخطيرة ال�ت��ي تحتاج المنطقة العربية ،ولبنان ليس
في منأى عنها ،وق��د شهدت مدنه وبلداته عمليات إرهابية تارة
بالسيارات المفخخة وطورا ً بالعمليات االنتحارية ،والتي كان يمكن
لها أن تتمدّد وتتح ّول إلى خطر كبير جاثم يهدّد لبنان ويضعه في
فم تنين اإلره��اب وداعميه .غير أن يقظة الجيش والقوى األمنية
األخرى واإلصرار على حامية لبنان وأهله من التداعيات اإلرهابية
«ال��داع �ش �يّ��ة» وغ�ي��ره��ا م��ن م�س�م�يّ��ات اإلره��اب �ي �ي��ن ف� ّ
�ش��ل المخطط
اإلرهابي المرسوم للبنان ،وإن لم يستأصله من جذوره بعد لجم
ّ
الهجمة التي تستهدفه والمشروع السياسي واألمني التقسيمي
والتفتيتي والفتنوي المع ّد لتنفيذه.
يقول مثل ال�ع��رب «الجملة بنيّة وال�ج� ّم��ال بنيّة» ق��د ينطبق هذا
المثل على بعض األف��رق��اء السياسيين ف��ي لبنان ال��ذي��ن يغرقون
في االنقسام العمودي واألفقي ويغنّون ك ّل على لياله ،وينامون
ويفيقون على ك��واب�ي��س وأح�ل�ام ال�س�ط��وة والتسلط والمناصب
ّ
ويقض مضاجعهم
«ومن بعدي الطوفان» .وهذا ما يؤ ّرق اللبنانيين
ألن المرحلة تستوجب ذوبانا ً لخدمة الوطن وصونه وتحصينه
واالستجابة الفورية لترجمة االستحقاقات الدستورية المتمثلة
في انتخاب رئيس جديد للجمهورية واإلس��راع في اعتماد قانون
انتخابي تمثيلي ،ومواجهة التحديات بجدية ومسؤولية ،والتخلي
ع��ن األن��ان �ي��ة ف��ي ال�س�ي��اس��ة وال�س�ل�ط��ة وال�م�ص��ال��ح ،وال �ت �ن��ازل عن
«شماعة» الطائفة والمذهب والمنطقة التي وظفت بما فيه الكفاية
لشحذ همم الجمهور وجذبه والتأمين عليه من غدرات السياسيين
والطائفيين ،وهو الذي أظهر إخالصه لقياداته وزعمائه في موجات
العنف المتتالية ،كما في الجوالت االنتخابية واالصطفافات خلف
«وأده» السياسي والطائفي والمذهبي م��ن دون ت��ردد أو التأني
في قراءاته أو حساباته إذ تح ّول إلى مجرد آلة تستجيب بعفوية
وطواعية كلما دق الجرس أو ارتفعت نبرة الخطيب الذي فشل في
أدائه السياسي واالجتماعي ونجح في إثارة الغرائز ونقل الرسائل
وتضليل المواطنين.
الحق يقال ،إن األفرقاء وكي ال نظلم أحداً ،أحسن معظمهم لحس
المبرد ونجح في الهرب من أمام االستحقاقات الوطنية الداهمة.
وفي امتحان العجز أو الفشل في مقاربة القضايا الوطنية الكبرى،
خدمة الرتباطات أو رهانات أو مصالح من خارج النص الوطني،

وأثبت قدرته على وضع البالد والعباد على حافة «الشوار» حيث
انعدمت آف��اق الحلول الكلية والجزئية ،بعدما أوص��دت األب��واب
وأحكمت الشبكات العنكبوتية قبضتها على أزمات لبنان وزادتها
تعقيداً.
أنتجت ال�س�ي��اس��ات الخاطئة وان�ك�م��اش ال�ح�ل��ول وال�ل�ج��وء إلى
جهنم ال�ط��وائ��ف ب ��دالً م��ن نعيم ال��وط��ن تعليق ل�ب�ن��ان ع�ل��ى أحبال
الضياع والمجهول وانعدام المسؤولية والتراخي أمام الصعوبات
وتأجيل الملفات و«ت�ب��وي��س اللحى» وال�ن�ف��اق المتعمد ف��ي إظهار
ال �ح��رص ع �ل��ى ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة وال �ع �ي��ش ال �م �ش �ت��رك وصيغته
المنسوخة والممسوخة ...وق��د ت�ح� ّول لبنان إل��ى ه��دف ومرمى
لإلرهاب التكفيري الذي يجتاح المنطقة ويزرع فيها القتل والدمار
واالغتصاب والقضاء على كل أم��ل بالحياة وال�ح��راك االجتماعي
والتطور االقتصادي واإلنمائي ،وينزع بذور الحرية واإلنسانية
من جذورها كأنه يريد ،وهو كذلك ،إعادة المجتمعات العربية إلى
عصور االنحطاط والجهل والزمن الحجري الغابر وإل��ى تقسيم
ال��دول والشعوب قطاعات وقبائل وعشائر تتقاتل على مستنقع
مياه أو مساحة عشب أو على قطيع من الغنم أو على فرس تاه في
الصحراء أو ألجل فتاة عاشقة رحلت مع عشيقها ...إنهم يذكروننا
تماما ً بحرب داعس والغبراء واألمثلة كثيرة.
حصن
أين لبنان من كل ما يحدث على أرضه وفي محيطه؟ هل ّ
نفسه وشعبه ومؤسساته من الهجمة اإلرهابية وم��ن تداعياتها
على األوضاع برمتها؟ هل أعاد األفرقاء المعنيون القراءة المتأنية
والموضوعية لمواقفهم وشطحاتهم السياسية واتخذوا قرارات
استباقية ووطنية تواجه التحديات وتفشل األجندات والمشاريع
التي تعيد رسم خريطة لبنان بدم أبنائه وتصارع طوائفه ومذاهبه؟
ماذا عن الفراغ في سدة الرئاسة ومتى يحين أوان الخروج منه؟
وأي تقاطع مصالح وتفاهمات إقليمية ودول�ي��ة تؤشر النتخاب
رئ�ي��س ج��دي��د للجمهورية ف��ي ظ��ل االن�ق�س��ام الحاصل بين الكتل
النيابية ومن خلفها مرجعيات ودول؟
نوابنا األشاوس يقومون بتعداد الجلسات النيابية التي دعا إليها
الرئيس نبيه ب��ري .بعضهم يحضر إل��ى المجلس النيابي متأنقا ً
في لباسه الرسمي كأنه مدعو إلى حفل عشاء رسمي ،واآلخرون
الذي ال يحضرون يتس ّمرون أمام شاشات التلفزيون ويستنفرون
خطوطهم الهاتفية الثابتة والنقالة لالطمئنان على ع��دم اكتمال
النصاب ،وقد يصابون بنشوة االنتصار على خصومهم السياسيين
ويسجلون الفوز عليهم بالنقاط وباألصوات .إنه بالفعل زمن الكيد
السياسي والخصومة المتفلتة من جميع الضوابط.
ال�ك�ت��ل النيابية ومرجعياتها السياسية ت�ت��وق��ع ع��دم حصول
انتخابات رئاسية في القادم من األشهر ،وال انتخابات نيابية في
موعدها الثاني المؤجل إذ ال مؤشرات أو معطيات توحي بإجرائها
في موعدها المحدد ،ولكن المتوقع والمأمول أن يكون التمديد
الثاني لنواب األمة حاضرا ً بقوة أو هو تحصيل حاصل ألن النصاب
القانوني سيكتمل حتما ً ومن دون جهد ،وسيلبي النواب الدعوة
إل��ى عقد جلسة التمديد ألن حضورهم ض ��روري ويلبي حاجة
الوطن إليهم ومن دونهم سنقع في الفراغ التمثيلي أو على األقل
اللجوء القهري والقسري إلى أبغض الحالل والقوانين االنتخابية،
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قانون الستين السيئ الذكر ،الذي يعتبر في أسوأ األحوال تمديدا ً
«مشرعناً» بقوة القانون ،ومعظم األفرقاء سيقبلون العودة إليه
ل�ع��دم وج��ود ق��ان��ون انتخابي ب��دي��ل ،وألن ن�ج��اح ن��واب�ه��م مكفول
ومضمون سلفاً.
يظهر ج�ل�ي�ا ً وواض �ح �ا ً أن ال�ح�ل��ول ف��ي م��ا يتعلق ف��ي كثير من
أي م��ب��ادرات
ال �ق �ض��اي��ا وال �م �ل �ف��ات ب��ات��ت ص�ع�ب��ة وع �ص �ي��ة ع �ل��ى ّ
واقتراحات وتحركات قائمة أو متوقعة ،وأن ال حل داخليا ً مرتجى
أي وصفات عالجية روتينية
لمعظم االستحقاقات ،ولن تنفع معها ّ
ومج ّربة ،إنما تحتاج إلى إدخالها غرف العناية الفائقة والمركزة،
وإل��ى أط�ب��اء مهرة م��ن ال��دول الصديقة والشقيقة والحليفة .وقد
اعتاد لبنان منذ أن تشكلت الشراكة الطائفية مع بداية االستقالل
أن يستعين على قضاء حوائجه باآلخرين لتهدئة نفوس الطوائف
وتعميم النعمة والفائدة عليهم ولمساعدته في تجاوز استحقاقاته
الدستورية وتشكيل حكوماته واختيار نوابه و...
في هذا السياق ،نعتقد أن رئيس تكتل التغيير واإلصالح الجنرال
ميشال عون صادق في مبادرته وخياراته الوطنية ،ويؤخذ عليه
من البعض توقيت إطالقها الخاطئ ،وعدم القدرة على السير بها أو
تعميق المناقشة حولها في مرحلة شديدة التأزيم وبالغة التعقيد
يمر فيها لبنان.
أع�ت�ق��د أن ع��دم االس �ت �ج��اب��ة ل�لال �ت��زام ب�م��واع�ي��د االستحقاقات
الدستورية ليس أساسه الخلل القائم في النظام البرلماني فحسب،
وأن الحل يكمن في استبداله بالنظام الرئاسي مثلما اقترح العماد
عون في مبادرته اإلنقاذية ،فالخلل كامن في أساس وقواعد النظام
السياسي ،الطائفي ،المذهبي ،المناطقي ،والمصلحي برمته فهو
أنتج األزم��ات التي تراكمت وأوغلت في عظامه وأدت إلى اعتماد
البعض لغة حجرية ملغومة وكاذبة كوسيلة للتخاطب والتحاور،
فضالً عن سياسة النفاق والمجامالت الرخيصة التي أثمرت ما
مآس وويالت وخوف وقلق .كما في قانونه االنتخابي
نحن فيه من ٍ
ال��ذي ي��أت��ي دائ �م �ا ً على ق�ي��اس ال��زع��ام��ات وال�ب�ك��وات واألم� ��راء من
الطوائف والمذاهب والمناطق ،وأساس الحل يقوم على استحداث
قانون جديد يحاكي العصر والتطور ويعبّر عن طموح اللبنانيين
وآم��ال�ه��م ول�ي��س على ق��ان��ون ج��ام��د متحجر وخ ��ارج ع��ن السياق
والمألوف والمطلوب.
السؤال :هل وحدها المبادرات «اإلنقاذية» كافية إلنقاذ لبنان من
بحر األزم��ات والتصدعات واالنقسامات ومن الهجمة اإلرهابية
الخطيرة التي تستهدفه دولة ووحدة وأمنا ً واستقراراً؟ أم أن ردود
الفعل المأزومة التي تعمق الهوة بين الطوائف والمذاهب والتي
تحدثت عن إحجام التمثيل الطائفي وحصريتها بتفاخر واستعالء
تشكل بوابة للحل واإلنقاذ؟
طبعاً ،ال هذه وال تلك ،بل تحصين لبنان من اإلره��اب الهمجي
المتوحش فحسب ،وأن يبلع الخطابون الطائفيون والمذهبيون
ألسنتهم كي ال ينطقوا بالكفر والتفرقة والنقر على أوتار الغرائز،
على األقل حتى تتجاوز المنطقة ولبنان الهجمة اإلرهابية المخطط
لها إليقاع الشعوب العربية في أفخاخ الفتن الطائفية والمذهبية
التي لن تبقي ولن تذر ،خاصة أنها أصبحت بين شياطين اإلرهاب
وأبالسة الخالفة المزعومة.

«�إ�سرائيل» جديدة في ال�شمال العراقي نتاج خم�سة عقود من الع�شق الممنوع
} محمد أحمد الروسان*
الجانب الوحيد المستفيد مما يحصل في الداخل العراقي بين مك ّوناته
المعروفة للجميع هو الجانب الكرديّ  ،الكرديّ فحسب ،أضف إليه الطرف
الثالث في الحدث العراقي الراهن من محور واشنطن ـ «تل أبيب» استراتيج ّيا ً
وبعض عرب تكتيك ّياً ،ومن شأنه ذلك أن يدفعنا إلى تحفيز العقل على التفكير
في التساؤالت اآلتية :هل دخل الوضع والحال في العراق حالة من االستنقاع
السياسي والعسكري؟ العراق ال��ى أي��ن في ظل قعقعة السالح وقعقعة
المصالح؟ ما يحصل في العراق هل هو نتاج مؤامرة خارجية تستهدف العراق
وتستنزف إي��ران وتمهّد إلشعال الساحة السعودية عبر شمالها الشرقي
وتهديد وحدة الكويت عبر استقطاعات من شمالها وضمها الى دولة الجنوب
الشيعي المراد تأسيسها بحسب وجهة نظر «البلدربيرغ» األميركي ،ومزيد
من استنزاف الدولة الوطنية السورية ،ثم تفجير تركيا من الداخل التركي عبر
الملف الكردي كلّه ،ثم نقل نسخ من «داعش» الى الداخل األردني لتع ّم الفوضى
وجعله مخرجات لساحات أخرى ،إذ تجاوز األردن مرحلة البيئة المنتجة الى
مرحلة البيئة الحاضنة عبر تعقيدات ديموغرافيته وعبر اشتباكاته بالحدث
السوري عبر سنوات اشتعاله وما زال؟
أم أنّ الحدث العراقي الحالي هو نتاج ح��راك عراقي داخلي يستهدف
التغيير وتحت عنوان «داع��ش» وتسربله ببعثية البعض ونقشبنديته؟
وكون «الدواعش» نتاج استخبارات ،هل أدركت الثالوث الخطير في كسب
الحروب من عامل اقتصادي واستثمار اإلعالم وإجادة فنون القتال؟ هل د ّقت
ساعة الهولوكوست العراقي؟ لماذا استقبلت بعض العشائر العراقية أبو
بكر البغدادي كأ ّنه خالد بن الوليد كمخلّص لهم من سلطة المالكي وطائفيته
وإقصائه كما يقولون؟ لكن أيّ خالص هذا يقوده هؤالء البرابرة الجدد؟ لماذا
بعض عرب وبعض مسلمين تنشرح صدورهم للمشهد العراقي الراهن؟ وهل
تستنسخ صيغة األقاليم السبعة في اليمن في العراق النازف لكن بثالثة،
دولة كردية في الشمال ودولة شيعية في الجنوب تضاف لها ،مناطق شمال
شرق السعودية واستقطاعات مناطق حيوية من الكويت لها ودولة سنيّة
في األنبار بمحاذاة سورية حيث إقليم كردي مزدهر ومنتعش وإقليم شيعي
مضطرب وإقليم سني ضعيف؟ لماذا «إسرائيل» جديدة في الشمال العراقي
بفعل الملف الكردي؟ لماذا تعمل واشنطن وبعض عربها على اإليحاء بأنّ
اإلرهاب في العراق نتاج خلل في الحكومة العراقية؟
هل نجحت أميركا في فك عقدتها العراقية بإرسالها مستشاريها العسكريين
واالستخباراتيين؟ إن كانت حقوق الطبع محفوظة ألبي مصعب الزرقاوي
في ما يخص األخ «داعش» ومنظومته ،فمن سنّ أنبوبة تشريعه وتأسيسه
غير األميركي؟ دعوة المالكي لواشنطن في تنفيذ االتفاق األمني عام 2008
خطأ استراتيجي! فلماذا ضغطت إيران عليه لتغيّر موقفه؟ لماذا آعاد مقتدى
الصدر جيش المهدي من جديد بعد حله ولبس الب ّزة العسكرية العراقية؟ وهل
وحدت «داعش» الشيعة وع ّمقت المذهبية في العراق؟ الغلبة في العراق لمن؟
ّ
هل هي لقعقعة السالح أم قعقعة المصالح؟ هل هدّدت السعودية العراق في
ٌ
عراق
آخر اجتماع لما يسمى بمجلس وزراء الخارجية العرب بقولها :لن يبقى
إن بقي المالكي؟ ما هي المواقف الكاريكاتورية لمعظم العرب حيال المشهد
العراقي؟ لماذا بالغ اإلعالم العراقي والصديق للعراق في انتصارات الجيش
العراقي والق ّوات الداعمة له من العشائر؟ ولماذا بالغ اإلعالم المعادي للعراق
ولنظام الحكم فيه هو اآلخر في انحيازاته لـ «الدواعش» وحلفائهم اإلرهابيين
من بعض بعث ونقشبنديّة ،وفاحت من هذا اإلعالم الروائح الطائفية وكفل
بشن حرب نفسية لمصلحة «داعش» وغطائها من بعض بعثية ونقشبندية
حيث خرج هذا اإلعالم على جميع القيم األخالقية والمهنية؟
للمسألة الكردية مفاعيل وتداعيات وه��ي مقدمة لتغيّر شكل المنطقة
والجغرافيا السياسية فيها ،بعقابيل على الصراع الكوني في الشرق األوسط
وعلى الشرق ذات��ه وعلى العراق جرح األ ّم��ة النازف بشكل خ��اص ،وعبر
متتاليات هندسية سياسية وأمنية وعسكرية ،من خالل سعي حثيث محموم
لزعماء الحركات الكردية االنفصالية إلى االستقواء بالخارج واستغالل حركة
«الدواعش» ،عبر بناء تحالفاتهم األمنية السياسية العسكرية مع اإلرهابيين
من «دواع��ش» وغيرهم ومع القوى الخارجية وخاص ًة «إسرائيل» وغيرها،
إذ يريحهم ما يجري في العراق اآلن .هذه القوى اإلرهاب في الداخل العراقي
والخارج العراقي هي التوجهات المعادية ذاتها لشعوب منطقة الشرق
األوسط وتاريخها ،وللعراق تحديداً ،ودول جواره األقليمي والعربي ،تركيا،
سورية ،إيران ،السعودية ،الكويت واألردن.
تقول المعلومات ،إنّ عناصر البشمركة الكردية تلقت وما زالت تتلقى التدريب
العسكري النوعي االحترافي ،تحت إشراف عناصر النخب في الكوماندوز
«اإلسرائيليين» ،وفي مناطق بعضها س ّري في مناطق إقليم كردستان الجبلية
النائية ،وبعضها في مناطق معلنة للبعض ،ويتابعون دورات تدريبية على
يد خبراء «إسرائيليين» وأميركيين وبريطانيين تشمل العمليات االعتراضية
المتعلقة باعتراض ال��دوري��ات العسكرية ومهاجمتها ،وعمليات حماية
المطارات ،ومن خالل االتفاقيات التي وقعتها حكومة كردستان العراقية

اإلقليمية ،مع الشركات األمنية والعسكرية «االسرائيلية» ،بحيث يتم اإلشراف
على تدريب عناصر البشمركة بأحدث المواصفات العسكرية ،وتبنى مطارات
صغيرة ألداء مزدوج لألغراض العسكرية والمدنية.
مع تدريبهم على أعمال «الق ّناصة» وأداء المهمات الخاصة لناحية تنظيم
االغتياالت وعمليات «ف��رق الموت» وتخطيطها ،وكيفية جمع المعلومات
وإرسالها داخل إقليم كردستان العراق ،وجمع المعلومات عن الداخل التركي
والداخل اإليراني عبر أكراد جنوب وجنوب شرقها ،وعبر أكراد إيران في شمال
إيران وشمال غربها ،وعن الداخل السوري ،عبر بعض أكراد سورية (المرتبطين
بالخارج) وغيرهم الموجودين في شمال شرق سورية.
وتؤكد بعض المعلومات االستخبارية أنّ حكومة كردستان العراقية
اإلقليمية تعاقدت مع شركة «انتاروب اإلسرائيلية» ،ومع شركتين مسجلتين
في سويسرا كفرعين لشركات «إسرائيلية» أخ��رى ،وهما شركة «كيودو»
وشركة «كلوزيوم» ،كي يتم تزويد المطارات الصغيرة ومطار أربيل األممي
أجهزة أمنية حساسة ذات تقنيات عالية مربوطة باألقمار االصطناعية
«اإلسرائيلية» واألميركية التجسسية ،واإلشراف على تجهيز وتركيب وتشغيل
نظام االتصاالت األمنية في المطارات األخرى ومطار أربيل الدولي ،وكذلك تعاقد
آخر مستمر مع شركات «إسرائيلية» متخصصة في مجاالت األمن وتكنولوجيا
مكافحة اإلره��اب ،تعد وتشرف على معسكرات تدريب في إقليم كردستان
العراق (سريّة ومعلنة) تحت شيفرة ( )Zاألمنية .ذلك كلّه ألجل إعداد جيش
«نظامي» كردي محترف متحالف مع قوى خارجية ،وبعقيدة عسكرية كردية
قومية تهدف إلى قيام دولة كردية فدرالية مركزها شمال العراق ،وحكوماتها
المحلية في الجيوب اإلقليمية إلقليم كردستان العراق (اليجب التركي في
جنوبها ،والجيب اإليراني في غربها ،والجيب السوري في شرقها) .ويُبنى هذا
الجيش «الكردي النظامي» برؤية استراتيجية لجهاز الموساد «اإلسرائيلي»
كفرع خارجي ،بدعم من جهاز االستخبارات «اإلسرائيلي» الداخلي ،بالتنسيق
مع «سي آي إيه» وجهاز االستخبارات البريطاني الفرع الخارجي ،M16
بالتعاون والتنسيق مع «مج ّمع» استخبارات أممي له مصالحه االستراتيجية
في المنطقة .وتتحدث المعلومات ،أنّ ضابط االرتباط بين «تل أبيب» واألكراد
وحركاتهم السياسية وأذرعها العسكرية هو رئيس جهاز الموساد السابق
داني ياتوم وبعض رفاقه من مجتمع االستخبارات الصهيوني.
تستمر المعلومات االستخباريّة ،بسرد الحقائق والوقائع في المشهد
الكردي ،شمال العراق ،حيث يقدّم «اإلسرائيليون» المعلومات تلو المعلومات
االستخبارية لألكراد ،ضمن برنامج تبادل المعلومات األمنية بين الحركات
الكردية و»اإلسرائيليين» ،فمه ّمة «اإلسرائيليين» ودورهم في الشمال العراقي
المتاخم لكل من تركيا وسورية وإيران خطيرة جدا ً ومتشعبة ،من خالل إعداد
وح��دات خاصة من نخب البشمركة الكردية ،لتعمل كق ّوات كوماندوز ذات
تدخالت سريعة ومهمات خاصة ،بحيث ُتستخدم في شمال العراق وفي
وسطه وجنوبه ،وكذلك الحال لدى جواره اإلقليمي والعربي.
العالقات «اإلسرائيلية» – الكردية ،تدخل في صميم وجوهر مذهبية
الحركات الكردية االنفصالية المعروفة ،إذ تتوافق مع استراتيجيات حلقات
ال��دور «اإلسرائيلي» – الموسادي في اقليم كردستان العراق ،إقليم ظلّت
«إسرائيل» وال تزال حاضرة فيه على الدوام.
تؤكد تقارير استخبارات إقليمية أنّ واشنطن و»تل أبيب» تقدمان دعما ً
غير محدود ألكراد العراق ،لفرض سيطرة شاملة على إقليم كردستان وجعله
إقليما ً كرد ّيا ً بامتياز لجهة س ّكانه وتطهيره من أي أعراق وإثنيات أخرى ،عبر
طرد الس ّكان العرب واآلشوريين والتركمان والمطالبة ببقاء الق ّوات األميركية
وعودتها من جديد.
جعلت واشنطن و»إسرائيل» من كردستان العراق «محمية كردية» ،ما جعل
من اإلقليم الموصوف أعاله مالذا ً آمنا ً لسائر الحركات الكردية الموجودة في
المنطقة ،ولهذا اإلقليم أدوار عميقة لجهة الداخل السوري تتساوق مع رؤوس
المثلث األفعواني في الحدث السوري( لندن ،باريس ،واشنطن) ومن يغذيّه
من بعض العرب.
رغم أنّ األكراد في العراق يمثلون نحو  16في المئة من س ّكان العراق ،إالّ
أنّ الحركات السياسية الكردية وبفضل الدعم األميركي و»اإلسرائيلي» ،باتت
لها حصة كبيرة في البرلمان العراقي ،منذ احتالل العراق عام  ،2003وذلك
بنسبة مقاعد تعادل ضعف استحقاقاتها الديموغرافية ،كما عملت وتعمل
واشنطن على استيعاب أفراد الميليشيات الكردية وضباطها في الجيش وقوى
األمن والشرطة في العراق ،بحيث صار األكراد يشكلون أكثر من  51في المئة
من تكوين عناصر هذه األجهزة من دون أدنى مبالغة.
في مقارنة سريعة بين ما تقوم به الحركات الكردية االنفصالية في شمال
العراق ،وما تقوم به «إسرائيل» نرى اآلتي:
تعمل الحركات الكردية االنفصالية في شمال العراق على طرد الس ّكان
المحليين وإقامة دولة كردية ،وهي بذلك تطبق النموذج «اإلسرائيلي» نفسه
الذي ما زال يركز على أطروحة الحق التاريخي في االستيالء على أرض العرب
باعتبار أ ّنها تمثل أراض��ي دولة «إسرائيل» ،في حين يقول الكرد :إنّ هذه
األراضي تمثل مملكة «مها آباد الكردية» القديمة ،فالتساوق والتطابق واضحا ً

بين المنطق الكردي والمنطق «اإلسرائيلي» االحتاللي في نفي اآلخر وتاريخه.
مر ًة ثاني ًة األخطر في النموذج الكردي لكردستان العراق يقوم أساسا ً على
نفي التاريخ ،فهناك اآلشوريون والكلدانيون وهم أصحاب حضارة مدنية
تاريخية ذات أفق سياسي أقدم من كيان مملكة الكرد ( مها آباد).
ليس مهما ًللدولة العبرية والواليات المتحدة األميركية ،المعنى االستراتيجي
«كردستان» ،بل الذهب األسود في المعنى االستراتيجي االقتصادي ،ولذلك
كانت «ملحمة الذهب األسود» عبر إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين.
والمهم لهما في المعنى السياسي االستراتيجي ،كل من تركيا وإيران وسورية،
ويهدفون الى إفراغ المنطقة الكردستانية من س ّكانها ،وبدأ ذلك بدعم الكرد
في عملية طرد العرب واآلشوريين والتركمان ،عبر المحطة األولى في مخطط
وسيناريو اإلفراغ ،عن طريق ق ّوات البشمركة الكردية ووحدات الكوماندوز
الخاصة لها ،إذ قامت وتقوم بعملية تطهير إثني -ثقافي ،وستأتي المحطة
الثانية من هذا المخطط ،وهي طرد األك��راد أنفسهم عندما تحين اللحظة
التاريخية المناسبة.
تفصح المعلومات عن تطورات خطيرة بطبيعة ونوعية الدور «اإلسرائيلي»
الموسادي في كردستان ،بحيث لم يبق األمر مقتصرا ً على التعامل فحسب
مع الحركات الكردية ،وإنما بتنفيذ الكثير من العمليات السريّة عبر استهداف
منظم وممنهج للمسيحيين اآلشوريين والكلدان ،الستعادة المناطق التي
يزعم «اإلسرائيليون» أ ّنها تتضمن آثارا ً «إسرائيلية» قديمة ،تحديدا ً اآلثار
والمواقع ذات الطبيعة المقدسة بالنسبة إلى اليهود ،من خالل شراء األراضي
من العراقيين المالكين لها ،واستخدام الترغيب والترهيب ألبعاد الس ّكان عن
المناطق المستهدفة «إسرائيل ّياً».
ذلك يتم بموافقة ودعم حكومة كردستان اإلقليمية ،عبر صفقة كردية –
«إسرائيلية» تتمثل في اعادة توطين اليهود األكراد في المناطق المستهدفة،
أيضا ً عبر إغراء الس ّكان المحليين وجميعهم من المسيحيين(األشور والكلدان)
باألموال وتسهيل هجرتهم الى الدول الغربية وأميركا وكندا وأستراليا ،لقاء
التنازل عن ممتلكاتهم ،وفي حالة الرفض يستهدفون بعمليات القتل واإلرهاب،
ما يدفعهم الى الهجرة والنزوح القسري.
مخططات التفريغ اآلنف ذكرها تتم بدعم المنظمات الكنسية المسيحية –
الصهيونية لتنفيذ هذا المشروع الموسادي في تهجير طوعي ونزوح قسري
للمسيحيين من مناطق شمال العراق ،وتتساوق رؤية المسيحية الصهيونية
 ،مع وجهة نظر الجماعات الحاخامية لبعض أجزاء العراق ،باعتبارها ضمن
خريطة مملكة «هرمجدون» التي وعد بها الرب اليهودي ،وعملية إعادة توطين
اليهود األكراد في المنطقة من خالل مشاريع الموساد «اإلسرائيلية» ،ليس
الهدف منها العودة الى مناطقهم في المقام األول ،وإنما سيطرة اليهود على
المناطق المقدسة ،وهذا كله يندرج ضمن وعد الرب اليهودي بحق العودة
اليهودية إليها!
على هامش معلومات استخبارية أخرى ذات صدقية ،يفصح صندوق
المعلومات ،عن أنّ زعيم اللوبي الكردي في واشنطن العاصمة هو قوباد جالل
الطالباني ويقوم بدور كبير في تنفيذ مخططات الموساد – «اإلسرائيلي» في
كردستان العراق والجارية لطرد المسيحيين من مناطقهم ،وح ّتى والده جالل
وأضحى رغم مرضه أكثر حماسة لتنفيذ مخططات الموساد ،علما ً أنّ زوجته
اليهودية(هيرو إبراهيم أحمد) والدة قوباد ،تفرض على زوجها المزيد من
الضغوط وتستغل حالته الصحيّة لجهة القيام بدعم مخططات الموساد في
تلك المنطقة من العراق المحتل.
ومسألة قتل المسيحيين في شمال العراق تمت وتتم بواسطة الوحدات
السريّة الخاصة بق ّوات البشمركة التي يشرف الموساد على عملها ،لتكون
على غرار «فرق الموت» التي تشرف عليها «سي آي إيه» والموساد ،فتستأصل
الحركات اليسارية في السلفادور وغواتيماال وهندوراس.
مخطط أميركي – «إسرائيلي» ،بأدوات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية
واجتماعية كردية وغير كردية يسعى الى فتح صناديق الشر الكامن الجديدة
والمستحدثة مر ًة واحد ًة في إقليم كردستان العراق .تدخل واشنطن باستمرار
في عمليات إقناع للحركات الكردية االنفصالية بأن أميركا لن تتخلّى عنهم
وعن دعم طموحاتهم الكردية القومية بدولة كردية فدرالية في المنطقة ،مع
طمأنة «إسرائيل» لزعماء الكرد بأ ّنها قادرة على ممارسة الضغوط على اإلدارة
األميركية لحماية الكرد أينما وجدوا.
أعتقد أنّ االستراتيجية التركية لجهة العالقات مع إقليم كردستان العراق،
تتموضع وتتن ّمط من خالل ممارسة أنقرة استراتيجية سياسية بحيث صارت
أكثر ميالً إلى العمل وفق استراتيجية اإلغ�لاق الباكر لألبواب قبل اشتداد
العاصفة وريحها ومطرها ،أو من خالل مواصلة األسلوب الذي كانت تقوم به
تركيا سابقا ً حيال التعامل الباكر االستباقي مع األزمة الكردية.
صحيح أنّ حزب الع ّمال الكردستاني ،وبعد دعم الموساد و»سي آي إيه»
وجهاز االستخبارات البريطاني أضحى قو ّيا ً وذا عتاد عسكري ،لكن األخطر من
ذلك ،هو الكيان الكردي الجديد في المنطقة وهو ما يطلق عليه باللغة الكردية
«حكومة تي هه ريمي» وتعني بالعربية «حكومة كردستان» وعاصمتها
أربيل.

فأنقرة ترفض رفضا ً مطلقا ً إقامة دولة كردية في شمال العراق ،مع تعاظم
فيتو إقليمي رافض لوجودها ،وترفض أنقرة ضم منطقة كركوك الى إقليم
كردستان والحرب ضد حزب العمال الكردستاني.
مقابل هذه االستراتيجية التركية ،ثمة ثوابت ومبادئ كردية تتمثل في إقامة
مناطق حكم ذاتي كردية في جنوب تركيا ،وغرب إيران وشمال سورية ،على
غرار إقليم كردستان العراق ،مع ضم كركوك الى اإلقليم الكردستاني ،وعدم
تدخل أي جهة سياسيا ً أو اقتصاديا ً أو عسكريا ً في إقليم كردستان العراق،
كي يكون اإلقليم مالذا ً آمنا ً للحركات الكردية التركية واإليرانية والسورية
المعارضة ،على ما أسلفنا.
أنقرة تؤكد أيضاً ،أنّ الوجود العسكري األميركي في العراق وعودته من
جديد ومن شأنه أن يؤدي الى المزيد من تقييد حرية حركة تركيا الدولة
والمؤسسات في مواجهة الخطر الكردي المحدق بها ،فملف العراق بالنسبة
إلى تركيا أهم من ملف االنضمام إلى االتحاد األوروبي .هذا ما أ ّكد عليه أكثر
من مرة رئيس ال��وزراء التركي رجب طيب أرودوغ��ان ،في حين دعا رئيس
االستخبارات التركية أكثر من مرة إلى ضرورة دخول أنقرة الدولة كالعب
رئيسي في العراق.
جميع المؤشرات السياسية واألمنية تشي بأنّ استراتيجية أنقرة حيال
العراق ،باتت تسير بعمق وفي اتجاه المحافظة على وحدة العراق وسيادته
الكاملة غير منقوصة ،فمصالحها تكمن هنا ،في حين نجدها ترتكب حماقات
في الحدث السوري .كما تسعى أنقرة إزاء العراق إلى تصحيح خلل توازنات
المجموعات العراقية الطائفية والدينية والعرقية ،وإشراف الحكومة المركزية
العراقية على عائدات النفط العراقي ،وإشرافها على أداء مهماتها السيادية
من إدارة المعابر الحدودية ومنح التأشيرات للداخلين والخارجين وعقد
االتفاقيات الدولية ،وضرورة مراجعة الدستور العراقي ،وإلغاء كل بند يتضمن
أبعادا ً انفصالية تك ّرس التقسيم واالنفصال ،وحل مشكلة مدينة كركوك
وحماية الس ّكان المحليين من عرب وتركمان وأشوريين وكلدان ،وإنهاء أي
تواجد لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق والعمل على إنهاء الوجود
«اإلسرائيلي» الموسادي في كردستان وفي العراق نفسه.
يقوم حزب الع ّمال الكردستاني ،وتحديدا ً جناح الصقور فيه ،بعمليات
عسكرية إرهابية في منطقة تومسيبي وغيرها من مناطق جنوب شرق تركيا،
مستهدفا ً عناصر من الجيش التركي ومخلّفا ً قتلى وجرحى ،فالخالفات تعصف
به لناحية تحديد موقفه مما يس ّمى بمبادرة المسألة الكردية ،إذ يرى جناح
الحمائم في الحزب ،ويضم كبار السن وقدامى المحاربين أنّ المبادرة تشكل
تطورا ً إيجابيا ً يجب التعامل معه بإيجابية وانفتاح .من شأن ذلك أن يؤدي
الملحة وبحسب وجهة نظرهم.
الى تحقيق جزء من مطالب الحزب
ّ
لكن جناح صقور العسكري في الحزب الع ّمالي الكردستاني مضى نحو
إعادة إنتاج مسلسل إشعال بؤر األزمة التركية – الكردية ،وبتحريض ودعم
من محور واشنطن« -تل أبيب» وداخل األراضي التركية نفسها هذه المرة،
إذ يرى هذا الجناح أو االتجاه ،أنّ مبادرة المسألة الكردية لن تحقق له كيانا ً
كردستانيا ً يتمتع باالستقاللية في تركيا ،فكانت عملياته األخيرة إلعادة بناء
وتقوية قوته الرمزية السياسية وأمجاده العسكرية األولى ،لكي يحصل على
دعم الس ّكان المحليين األتراك ومساندتهم ،ما يسهّل عليه نقل عناصره وعتاده
وقواعده في شمال العراق ،الى داخل المناطق التركية الجنوبية الشرقية ،التي
تتميز ببيئتها الجبلية الوعرة.
كما يحاول قادة هذا الحزب العسكريون والسياسيون توظيف الخالفات
التركية – األرمنية لمصلحتهم ،وعبر اقامة قواعد عسكرية للحزب داخل
اآلراضي األرمنية ،بغية خلط األوراق وفتح صناديق الشر كلّها مر ًة واحد ًة،
وبمساعدة حدثيثة من محور واشنطن – «تل أبيب» ،عبر تساوق اللوبيات في
واشنطن العاصمة ،من اللوبي األرمني المعادي لتركيا ،اللوبي «اإلسرائيلي»
المعادي ألنقرة واللوبي الكردي بزعامة قوباد جالل الطالباني ابن هيرو
إبراهيم احمد وزوج شيري كراهام المعادي لتركيا واستراتيجيتها الجديدة
حيال العراق.
بالتعاون والتنسيق التام مع النسخ الجديدة من المحافظين الجدد ،من
صقور اإلدارة الديمقراطية األميركية الحالية الثانية واألخيرة ،ذات األجندات ما
بعد الجمهورية – البوشية ،لناحية العمل المشترك المتوازن وحل الخالفات،
للوصول الى تفاهمات وعناصر مشتركة لمواجهة العدو االستراتيجي األول
بالنسبة إلى المكون الكردي المتمثل في حكومة حزب التنمية والعدالة التركي
بقيادة الثالثي غول – أرودوغان –أوغلو.
بلى« ،إسرائيل» جديدة في الشمال العراقي لضرب محور المقاومة والممانعة
في خاصرته العراقية ،ولتشكيل دولة حاجز تفصل إيران عن العمق العراقي
وعن سورية ولبنان ،ولتكون نموذجا ً للدويالت اإلثنية العرقية الطائفية في
المنطقة ،وليسهل على «اسرائيل» تسويق نفسها كدولة يهودية.
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