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العدوان على غ ّزة يك�شف مدى
ّ
توتر العالقات الأميركية ـ «الإ�سرائيلية»
} حميدي العبدالله
كشفت القناة األولى في تلفزيون العدو «اإلسرائيلي» مضمون الحوار
بين الرئيس األميركي ب��اراك أوباما ورئيس وزراء العدو الصهيوني
بنيامين نتنياهو ،ومما جاء في الحوار الهاتفي على لسان أوباما مخاطبا ً
نتنياهو« :أدعوك فورا ً إلى وقف إطالق النار ألنّ صورة الدمار في غزة
تبعد العالم عن «إس��رائ �ي��ل»( »)...وأض��اف أوب��ام��ا« :خ�لال أسبوع من
وقف العمليات ستقوم تركيا وقطر بمحادثات مع حماس على أساس
تفاهمات  2012وتشمل رفع الحصار والقيود عن غزة» ،وأضاف ر ّدا ً
على قول نتنياهو أن تركيا وقطر تدعمان حماس «أثق بتركيا وقطر،
و«إسرائيل» ليست في وضع يسمح لها باختيار الوسطاء» ووصفت
القناة األولى الحوار بأ ّنه لم يكن ودّيا ً بل متوتراً ،وأن أوباما هو الذي
بادر إلى إنهاء االتصال.
ال شك في أن ما ورد في هذا الحوار ينطوي على الكثير من المعاني
والدالالت حول ما يحدث في غزة والمحاور المتصارعة ،وعالقة هذه
المحاور العربية واإلقليمية مع الواليات المتحدة ،لكن األمر المه ّم هو
المستوى الذي بلغته العالقات األميركية – «اإلسرائيلية» .صحيح أن
هذه العالقات تشهد توترا ً منذ التوصل إلى اتفاق مرحلي بين إيران
والدول « »1+5و منذ عدول واشنطن وتراجعها عن شن اعتداء عسكري
مباشر على سورية ،لكن «تل أبيب» كانت في غضون السنة الماضية
في وضع هجومي وإدارة أوباما في وضع دفاعي ،ويتهم قادة الكيان
الصهيوني وحلفاؤهم في الكونغرس إدارة أوباما بالتفريط بمصالح
حيوية للواليات المتحدة وحلفائها والتراجع أم��ام منظومة المقاومة
والممانعة ،ويطلبون من اإلدارة مراجعة ه��ذه السياسة .اليوم تغيّر
المشهد وانقلب رأسا ً على عقب .حكومة العدو الصهيوني وحلفاؤها
في واشنطن في وضع دفاعي ،واإلدارة في وضع هجومي ،وما كان
لمثل هذا التح ّول أن يحدث لو أن الجيش «اإلسرائيلي» نجح في تحقيق
مكاسب في عدوانه البربري الغاشم على قطاع غزة.
لكن تعثّر العدوان وفشله الواضح ،وعجز «إسرائيل» عن تحقيق أي
مكاسب ،وحاجتها إلى نفوذ الواليات المتحدة وضغوطها لوقف العدوان
من دون دفع ثمن باهظ ،أمور بدّلت المعادلة بين إدارة أوباما وحكومة
نتنياهو وحلفائها في الواليات المتحدة ،فـ«تل أبيب» في حاجة ماسة
إلى جهود الواليات المتحدة ،وخاصة مع حلفائها الذين تربطهم صالت
قوية مع حركة حماس مثل قطر وتركيا ،فورقة الواليات المتحدة تكمن
في تأثير هاتين الدولتين على حماس ،ما يفسر قول الرئيس األميركي
أوباما بأنه يثق بتركيا وقطر ،وبأ ّنه مقتنع بقدرتهما على إقناع حماس
بالعودة إلى تفاهمات عام  2012التي تم التوصل إليها برعاية الرئيس
«اإلخواني» محمد مرسي.
تبدو األزمة التي تعصف بالعالقات األميركية – «اإلسرائيلية» اآلن
عابرة مثلها مثل عشرات األزمات التي مرت بها العالقات بين واشنطن
و«تل أبيب» ،لكن سياق هذه األزمة يختلف عن سابقاتها ،واألرجح أنها
فاتحة مرحلة جديدة من العالقات بين الجانبين ال تقود إلى القطيعة،
لكنها تنهي االعتماد الوحيد والمطلق للواليات المتحدة على الكيان
الصهيوني ،بعدما تح ّول إلى عبء عسكري ومالي وسياسي عليها.
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العدو ين�سحب تحت النار :بال ح�سم وال ت�سوية
} جاد الحاج
«الرقة ال تمحو آثار العنف .العنف ،كما رمح آخيل ،قادر على دمل
الجراح التي يحدثها» جان -بول سارتر.

في أهداف العدوان على غزة

أن تشنّ حربا ً بال أهداف واضحة يعني أحد األمور اآلتية :إ ّما أن تكون
مجنوناً ،أو أن يكون القتل والتخريب في صلب ثقافتك ،أو أ ّنك واثق من
تفوقك العسكري إلى ح ّد يمكنك من شنّ الحروب على أعدائك من دون
توقع ر ّد يُذكر من جهتهم .حرب «إسرائيل» الحالية على غزة بال أهداف،
فال هي ترمي إل��ى سحق حركة «ح��م��اس» ،وال إل��ى وض��ع ح � ّد إلطالق
الصواريخ على المستوطنات ،وال إلى تدمير األنفاق .فالكالم عن ك ّل تلك
األه��داف أتى الحقاً ،بعد أن ُ
شنّ العدوان وبعد أن سقط مئات الشهداء
الفلسطينيين ،وحتى اللحظة لم يتفق اإلسرائيليون عليها .السبب الوحيد
لهذه الحرب هو االنتقام لمقتل ثالثة مستوطنين في الضفة الغربية في
حزيران الماضي بعد اختطافهم ،باعتراف المسؤولين اإلسرائيليين
السياسيين والعسكريين (وزي��ر المواصالت يسرائيل كاتس ،ووزير
الخارجية أفيغدور ليبرمان ،وضباط في الجيش وغيرهم) الذين قالوا
بصريح العبارة إنهم يريدون أن «يل ّقنوا المقاومة درس�ا ً لن تنساه».
ق ّررت «إسرائيل» أنّ «حماس» هي المسؤولة ،من دون أيّ تبرير (وهي
في األساس ال تحتاج إلى تبريرات لشنّ حروبها) ،فبدأت بعملية جوية
وبرية في قطاع غزة منذ شهر ،راح ضحيتها حتى اآلن أكثر من 1800
شهيد و 9000جريح.
م��اذا حققت «إسرائيل» في الشهر األخير إذاً؟ تبدو النتائج األولية
شبيهة جدا ً بحرب تموز  2006في لبنان ،فقد اعتمدت «إسرائيل» على
سالح الجو وعلى ق ّوتها النارية الهائلة إللحاق الخسائر بخصومها
(والغالبية الساحقة منهم من المدنيين) ولقصف المنازل والمستشفيات
والمدارس بهدف إخضاع المقاومة عبر زي��ادة الضغط الشعبي عليها
لوقف إطالق النار واالستسالم بشكل أو بآخر .عجزت «إسرائيل» عن
القيام بذلك في لبنان ،وها هي تفشل مجددا ً في قطاع غزة المحاصر منذ
سنوات .لم يستطع العدو أن يد ّمر منظومة القيادة والسيطرة للمقاومة
ّ
يحطم ق ّوتها (وهذا يعني فشالً استخباريا ً هائالً في
الفلسطينية وال أن
منطقة محاصرة ال تتعدّى مساحتها  360كيلومترا ً مربعاً ،تتع ّرض
للقصف وللمراقبة بشكل مستم ّر) .تجاهلت «إسرائيل» تصريحاتها
الطموحة في بداية العدوان عن «تلقين المقاومة درسا ً لن تنساه» ،وبدأت
بوضع أهداف محدّدة ظ ّنت أنه يمكن تحقيقها في عملية برية محدودة.
وبدأ الكالم عن ثالثة أمور بشكل أساسي :فعالية «القبة الحديدية» ووقف
إطالق الصواريخ وتدمير األنفاق.
ال ب ّد أليّ عاقل أن يعرف أنّ الحديث عن «القبة الحديدية» دليل ضعف
وارتباك في صفوف العدو (إذ ال يمكن ألحد أن يشنّ حربا ً من أجل اختبار
منظومة ما) .وفي غياب أي أهداف حقيقية للعدوان على غزة ،بدأ التركيز
اإلعالمي على فعالية تلك المنظومة للتغطية على عجز ما في التخطيط أو
في المجريات العسكرية (وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية ،تمكنت
منظومة «القبة الحديدية» من اعتراض ص��اروخ واح��د من ك ّل سبعة
صواريخ أطلقت من قطاع غزة ،وهذه نسبة ال يمكن وصفها بـ»الفعّ الة»).
كذلك ،لم تتمكن «إسرائيل» من وقف إطالق الصواريخ على مدنها ،ال بل
إنها شهدت إطالقا ً مستمرا ً للصواريخ على حيفا وتل أبيب ،فق ّل الحديث
تدريجيا ً عن وقف إط�لاق الصواريخ في العملية العسكرية ،وب��ادرت
«إسرائيل» إلى فتح خيار التفاوض على وقف القصف الجوي مقابل وقف
يخص الهدف الثالث ،فقد أعلن
المقاومة إلطالق الصواريخ .أ ّما في ما
ّ
وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعالون أنّ عملية تدمير األنفاق انتهت،
وجاء ذلك كغطاء سياسي لتنفيذ انسحاب أحادي الجانب من غزة وإنهاء

العملية البرية .إال أنّ عملية واحدة للمقاومة الفلسطينية خلف خطوط
العدو ،كما أشارت جهات فلسطينية متعددة ،كفيلة بإبطال رواية تدمير
األنفاق.
واتضح في هذه الحرب ،كما في سابقاتها ،أنّ القوة اإلسرائيلية تعتمد
على قصف المدنيين وقتل المئات منهم ،ولكنها لم تحقق هدفا ً واحدا ً من
أهدافها ،وال استطاعت أن تنهك المقاومة الفلسطينية التي أوقعت عشرات
القتلى في صفوف االحتالل وأسرت جنديا ً ود ّمرت آليات ودبابات .وللمرة
األول��ى في تاريخ الصراع العربي  -اإلسرائيلي ،شهد العالم تضامنا ً
إعالميا ً واسعا ً مع غ��زة ،أظهر جرائم الحرب والمجازر التي يرتكبها
االحتالل .وبذلك ،تكون المقاومة الفلسطينية قد حققت إنجازا ً استراتيجيا ً
كبيراً ،يتمثل ،من جهة ،في التأكيد المستم ّر على أنّ وجود «إسرائيل» على
األرض الفلسطينية ليس حالة طبيعية (إذ إنّ ذلك يعتمد على االستقرار،
الذي لن تهنأ به «إسرائيل» يوما ً بفضل الحجارة والعصي والصواريخ)،
ومن جهة أخرى بمنع العدو من تحقيق أيّ من أهدافه ،ما يتيح للمقاومة
التمسك بمطالبها ،وأبرزها رفع الحصار عن غزة .ومن المعروف أنّ الطرف
الذي يخسر أهدافه االستراتيجية في الحرب يتكبّد ثمنها ،وهذا ما تحاول
«إسرائيل» تج ّنبه ،عبر تحويل االنسحاب من غزة إلى مناورة سياسية
هدفها التوصل إلى اتفاق تسوية تحقق فيه أكبر قدر ممكن من المكاسب.

عن «أنفاق الموت» والردع الحقيقي

ال يحتاج الموضوع إلى نقاش :إنّ الشيء الوحيد الذي يجعل العدو
يف ّكر مرتين قبل شنّ أي عدوان هو قوة المقاومة ،والشيء الوحيد الذي
يبعث على األمل ويمنع «إسرائيل» من إخضاع الناس المحاصرين هو
اإلنجازات التي تحققها المقاومة .ال جدوى من أيّ حوار مع االحتالل ومع
أعوانه ،وال طائل من مفاوضات ذليلة تجري بشروط المحت ّل في ظ ّل
االستيطان واالعتداءات المستمرة .إنّ السياسة اإلسرائيلية ثابتة منذ
قيام الكيان الصهيوني ،وهي ترتكز ،بحسب رئيس وزرائه األول دايفيد
بن غوريون ،على «الترهيب واالغتيال والتهويل ومصادرة األراض��ي
وقطع الخدمات االجتماعية» ،وعلى قتل المدنيين وإخضاعهم ،وادّعاء
النصر والتفوق كلما كان الواقع الميداني مخالفا ً تماما ً لذلك .وبعيدا ً عن
الروايات االنتصارية لألنظمة العربية المختلفة ،كانت «إسرائيل» تخضع
ك ّل من يواجهها ،وتنهي الحرب بشروطها ،وال تق ّر بمطالب الخصم إال بعد
استسالمه واعترافه بشرعيتها .واستم ّر الوضع كذلك إلى أن تمكنت
المقاومة الفلسطينية واللبنانية من مواجهة االجتياح اإلسرائيلي للبنان،
الذي انتهى بتحرير الجنوب اللبناني عام  .2000وأدى التراكم في العمل
المقاوم والتخطيط الجيد إلى فشل رائع ألحقته المقاومة بالعدو في
حرب تموز  ،2006وفي التجارب التي خاضتها المقاومة الفلسطينية،
وخصوصا ً في العدوان األخير على غزة .ففي أق ّل من ثالثة عقود ،تط ّور
العمل المقاوم من الحجارة والصدور العارية إلى صواريخ تطال تل أبيب،
وأنفاق تتيح للمقاومين تنفيذ عمليات خلف خطوط العدو ،وأسلحة
مضادة للمد ّرعات ،وأساليب شديدة الفعالية في الحرب غير المتماثلة،
منعت العدو من احتالل مدن متاخمة للحدود في الجنوب اللبناني ومن
التوغل في أحياء سكنية في غزة حتى بعد تدميرها بالكامل وتغيير
معالمها.
وبذلك ،تكون المقاومة قد حققت رادع �ا ً حقيقيا ً لجيش االحتالل في
المواجهات البرية المباشرة ،وجعلته يلجأ في ك ّل جولة إلى القصف
الجوي العنيف ال��ذي يستهدف المدنيين عمدا ً كوسيلة للضغط على
المقاومة عبر إخضاع بيئتها .ومع أنّ التجارب أثبتت أنّ ك ّل المجازر
والجرائم التي ارتكبها االحتالل لم تكن كافية إلخضاع جمهور المقاومة
وإحباطه ،ما زال العدو ال يجد رادعا ً في قتل أعداد هائلة من المدنيين.
فبحسب تقارير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،د ّمرت
«إسرائيل» أكثر من  800مبنى سكني ،ومنازل أكثر من  4000آالف عائلة

(أكثر من  25ألف فرد) في غزة ،ما أدى إلى تشريد أكثر من  240ألف
شخص باتوا الجئين في مدارس األون��روا (التي تستهدفها «إسرائيل»
بشكل مباشر) والمدارس الحكومية ومخيمات الالجئين.
من ينتظر أن تحاسب العدالة الدولية «إسرائيل» كمن ينتظر غودو .فما
من شيء يردع «إسرائيل» عن قتل المدنيين من شعبنا باآلالف سوى قتل
المدنيين في عمق «إسرائيل» .علينا أن نفهم هذه القاعدة األساسية في
حربنا مع العدو الصهيوني ،ونك ّررها حتى ينقطع النفس :هم ال يأبهون
– وال أعوانهم في الشرق والغرب يأبهون – لشهدائنا وأطفالنا .تشير
اإلحصاءات إلى أنّ  90في المئة من المجتمع اإلسرائيلي يؤيّد الحرب على
غزة .لذلك ،فالمواطن اإلسرائيلي ،تماما ً كما الدولة ،عدو لنا .نردع العدو
اإلسرائيلي عن قتل مدنيّينا يوم نستهدفه في عمق مدنه ،أيّ يوم نعيد
فتح الباب أمام العمليات الفدائية والعسكرية في عمق األراضي المحتلّة،
وهو ما تحدث عنه السيد حسن نصرالله حين وعد بأنّ المقاومة ستنقل
المواجهة إلى األراضي المحتلة في أيّ مواجهة مقبلة.

خاتمة :عن الحرب المقبلة واحتماالت الظفر فيها

بعد عام  ،2000لم تدخل «إسرائيل» في أي مواجهة شاملة .تراجعت
عن ذلك عام  2006تحت نيران المقاومة ،وأفشلت غزة في العدوان الحالي
استراتيجية «جز العشب» (وهي التسمية التي تطلقها «إسرائيل» على
حروبها المتك ّررة وغير المب ّررة على غزة) .في مقال ألمل سعد بعنوان
«حرب حزب الله األخيرة» (نشر بالعربية في جريدة «األخبار» ،العدد
 ،896بتاريخ  15آب  ،)2009تقول الكاتبة إنّ حزب الله عام  2006لم
يحدّد أيّ هدف عسكري سوى الدفاع عن لبنان ومنع األعداء من احتالل
األرض ،فتم ّكن من إعالن النصر بعد أن انسحبت القوات اإلسرائيلية من
دون تحقيق هدف واحد من أهدافها« ،ولكن بعد أن حدّد حزب الله لنفسه
أهدافا ً استراتيجية كبيرة جدا ً في الجولة التالية من الحرب ،سوف يضطر
إلى أن يضمن تحقيقه نصرا ً استراتيجيا ً في المعركة التالية مع إسرائيل.
ويتحتم على مثل هذا النصر أن ينهي ،مرة واحدة وأخيرة ،حالة «الحرب
المفتوحة» التي تقوم بين العد َّوين ،واأله ّم ،أن يش ّل نهائيا ً التهديد الدائم
الذي تم ّثله إسرائيل بالنسبة إلى المنطقة .ووفقا ً لذلك ،إن أيّ حرب مقبلة
مع إسرائيل ينبغي أن تكون حتما ً الحرب األخيرة بالنسبة إلى حزب
الله».
هذه المرة الثالثة التي تنسحب فيها «إسرائيل» تحت النار من دون
تحقيق هدف واحد من أهدافها ،وذلك ينبئ بواقع ميداني جديد .إنّ أحد
مكامن الضعف في مجتمع العدو هو أنه يصدق األكاذيب التي يطلقها.
لن يستطيع سالح الجو اإلسرائيلي حسم أي معركة مقبلة ،وصواريخ
المقاومة ستطال جميع المدن في األراض��ي المحتلة وستش ّل مناطق
ّ
تحطم
واسعة بالمعنى الدقيق للكلمة ،ومجموعات المقاومة سوف
كتائب وفرقا ً كاملة في جيش العدو كما حصل في معركتي بنت جبيل
وعيتا الشعب ،وفي حي الشجاعية في غ��زة ،ولعلّنا نرى مجموعات
أخرى تنفذ عمليات غير تقليدية خلف الحدود .ويمكن للمقاومة ،إذا تو ّفر
الوضع المالئم – وهذا بات سهل الحدوث – أن تفرض ،للمرة األولى في
تاريخ الصراع العربي – اإلسرائيلي ،شروطها هي في الحرب ،وأن تج ّر
«إسرائيل» إلى مواجهة شاملة باتت تته ّرب منها.
ه��ذه هي الواقعية القصوى ،شهدناها في مقاومة ح��زب الله وفي
الصواريخ التي تمطر على تل أبيب ،وك ّل من ينكرها ليس متخاذال ً فحسب،
بل إنه يقدم خدمة صريحة للعدو .الجيش الذي يقف بيننا وبين فلسطين
يُقهر ويحترق م��رة بعد م��رة .غ��زة تنتصر ،وتزيدنا شوقا ً للمواجهة
الحاسمة وعشقا ً لسالح المقاومة .غزة المحاصرة تقدّم هذا األداء الفذ.
غزة التي تعاني واقعا ً إنسانيا ً شديد البؤس تقاوم تحت القصف وتصرخ
لمن يريد أن يسمع :إنّ األفق ال يزال مفتوحاً .غزة التي خانها العالم بر ّمته
تفعل ك ّل ذلك ،فتخيّلوا ماذا سيفعل جنوب لبنان...

ّ
والرخ الأوكراني في العالقات الرو�س ّية الأميرك ّية
الخما�سية القاتلة
} محمد أحمد الروسان



هل بدأت العاصمة األميركية واشنطن دي سي وعبر نواة دولتها البوليسية
العميقة («البلدربيرغ» جنين الحكومة األممية) ،تعيد صناعة ب ّراداتها السياسية
الخاصة ومكعبات ثلجها م��ن ج��دي��د ،لغايات إط�لاق م�س��ارات حربها الباردة
الجديدة القديمة مع روسيّا؟ هل ب��دأت مسارات انتاجاتها االستخبارية بدأت
سمي
في خلق مومياءات حكم للعديد من دول العالم الثالث لما بعد مرحلة ما
ّ
بـ»الربيع العربي»؟
في أي سياق سياسي وأمني وعسكري ترد تصريحات رئيس هيئة األركان
األميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي األخيرة ،حول خطط العسكريين
األميركيين ودراساتهم لناحية خيارات تفعيل خطة عمل لم يكن يتضمنها جدول
األعمال منذ حقبة الحرب الباردة ،عبر تمركزالعسكريين ونشر خطوط االتصال
واالتصاالت البحرية بالتنسيق والتشاور مع حلف شمال األطلسي ،إلى جانب
افتتاح ط��اول��ة جلسات العصف الذهني ومناقشة تقديم مساعدات عسكرية
لسلطات كييف الجديدة بصورة مكثفة؟ ولماذا أ ّكد الجنرال مارتن ديمبسي وذ ّكر
بأنّ أساس وجود الناتو حلفا ً هو تحقيق االستقرار وقمع «العدوان السوفياتي»
أو الفدرالية الروسية راهناً؟
هل نجحت واشنطن في جعل األزم��ة األوك��ران�ي��ة طعنة نجالء في خاصرة
الروسي ،رغم استقالل القرم من خالل استفتاء شعبوي نزيه وعودتها مجددا ً
ال��ى الحضن الفدرالي ال��روس��ي؟ ولِ � َم ك��ان الجنون األميركي والغربي مر ّكبا ً
ومتعددا ً بعد ع��ودة القرم الى الروسي؟ أال يمكن اعتبار تسمية كييف رسميا ً
عضوا ً في االتحاد األوروب��ي الغربي بمثابة جنون مطبق ال متقطع ،واالتحاد
األوروبي بمثابة الوجه المدني الناعم لحلف شمال األطلسي؟ وأال يمكن اعتبار
بريطانيا العظمى ودورها بمثابة حصان طروادة األميركي و»اإلسرائيلي» في
الداخل االتحادي األوروبي؟
هل نحن أمام ريح عقيم هبّت لتحمل معها لفحات تنذر بحرب باردة من شأنها
ومآالتها أن تج ّمد جميع التفاهمات والحلول في العديد من الساحات؟ أال يمكن
اعتبار سورية الصاعدة والعراق الساخن وغزّة النازفة وأوكرانيا غير المستقرة
والصراع على ثروات آسيا الوسطى بمثابة الخماسية القاتلة وستكون محور
كل الحكاية الباردة؟ من سينتصر على من في النهاية؟ الجليد السيبيري أم ثلوج
والية أالسكا؟ وهل لنا أن نكيّف تذكير الجنرال العجوز مارتن ديمبسي بالهدف
الذي أنشىء ألجله حلف شمال األطلسي كإعالن عداء لنواة االتحاد الروسي؟
إلى أي مدى ال يسمح األميركي للروسي بالتمدد في العديد من الساحات؟
هل ستستثمر واشنطن و»بلدربيرغها» ومجتمع استخباراتها ،بالتعاون مع
مجتمعات االستخبارات الغربية و»اإلسرائيلية» وبعض مجتمعات مومياءات
االستخبار العربي ،في استغالل الجمهوريات اإلسالمية أو التي يوجد فيها
مسلمون إلثارة القالقل والمشاكل حول روسيا؟
المحصلة ،س��وف تلجأ ال��والي��ات المتحدة األميركية وج � ّل حلفائها من
في
ّ
بعض غرب وبعض مومياءات الحكم العربي ،بإسناد «إسرائيلي» إلى دعم مكثف
ومتعدد لكييف عسكريا ً وسياسيا ً ولوجستيا ً واقتصاديا ً ودبلوماسيا ً واعالمياً،
وسوف ت��زداد العقوبات على موسكو وستجهد أوروب��ا في البحث عن مصدر
آخر للغاز إذا أمكن ،وستحسم بق ّوة بعض الملفات داخل نواة اإلدارة األميركية
وداخل المج ّمع الصناعي الحربي األميركي ،ألن أي تباطؤ هنا أو تلكؤ هناك يعني
تقدما ً وانطالقا ً روسيين الى األمام ،خاص ًة في سورية والعراق وأوكرانيا ،وإذا
شئنا في الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» الراهن الى حد ما ،والحقا ً عميقاً.
ال �س��ؤال :ه��ل ت��رى واش�ن�ط��ن دي س��ي ف��ي ت�ط��وي��ر ح�ق��ل «س� ��ردار» النفطي
وال�غ��ازي ال��واق��ع بين ال�ح��دود التركمنستانية والمناطق األذربيجانية ال��ى حد
ما مصدرا ً غازيا ً مهما ً ألوروب��ا وبديالً الى درج��ة تكتيكية موقته؟ كيف رعت
الواليات المتحدة األميركية وم ّهدت لبناء الشراكات السعودية ـ «اإلسرائيلية»
الستثمار نفط تركمنستان وأذربيجان؟ ما هي أس��رار العالقات بين الشركة
السعودية للبترول التي يملكها األمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز ومجموعة
«ميرهاف» التي يديرها مسؤول «الموساد» السابق يوسف ميامان؟ الى أي مدى
استطاع هذا البيدق «الموسادي» يوسف ميامان خالل فترة وجوده في وسط
آسيا وعمله مع آخرين من بعض عرب في تعزيز الوجود «اإلسرائيلي» هناك،
واالستخباري في تلك المنطقة الغنية بالطاقة
من خالل تكثيف الحضور األمني
ّ
في حوض بحر قزوين و /أو بحر الخزر الذي يشكل المركز االقتصادي لخمس
جمهوريات سابقة لالتحاد السوفياتي في وقته وحينه؟ فيوسف ميامان هو
رائد المشاريع النفطية والغازية في وسط أوروبا ،وهذا وصف أطلقته الصحافة
العالمية عليه ،خاص ًة األوروبية ،ونشاطات شركته هو منذ أكثر من عشر سنوات
في تركمنستان ،وحاز الجنسية التركمنستانية من السلطات الرئاسية بمرسوم
خ��اص من الرئيس سبار م��راد ن�ي��ازوف ،وتوفى الرئيس بعد عامين من منح
يوسف ميامان مسؤول «الموساد» ومعزّز الوجود «اإلسرائيلي» في وسط آسيا

بالتعاون مع آخرين بينهم عرب.
من منكم أ ّيها الق ّراء ال يتذكر السيد روفين داينايا أول سفير «إسرائيلي» في
التركمنستان؟ أفردت تحليالً خاصا ً نشر في جميع وسائل الميديا قبل أكثر من
تسع سنين حول هذا الروفين العميل السابق لـ»الموساد» ،فهو بيدق موسادي
مثل سواه وكان يدير عمليات موسكو قبل عام  ،1996إذ استطاع يوسف ميامان
تعيين روفين سفيرا ً هناك بتنسيق من وزير الخارجية «اإلسرائيلي» الموغل في
التطرف أفيغدور ليبرمان؟ انخراط واض��ح وعميق لعنوان األدارة األميركية
العنوان السطحي ب��اراك أوب��ام��ا ،ب��األش��راف على ح��رب ضد روسيّا في شرق
أوكرانيا وعبر عقوبات اقتصادية دولية تديرها وزارة المال األميركية وجهاز
االستخبار الخاص بها ،أعلن هذا الرئيس ّ
الرخ أ ّنه سيرسل مستشارين عسكريين
أميركيين لدعم عمليات أوكرانيا العسكرية ضد المتمردين الموالين لروسيا في
الجمهوريات االنفصالية شرق أوكرانيا ،رغم أنّ هذا الرخ األميركي يعلم أنهم
موجودون هناك ويعملون تبعا ً للدليل السياسي والعملياتي للعمليات الدفاعية
الدولية الجديدة .وفي حال كان المجتمع العسكري واالستخباراتي األميركي
يقوم بالعمليات بالطريقة السليمة ،ف��إنّ ثمة فرقا ً شبه عسكرية من عناصر
وكالة االستخبارات األميركية والعمليات الخاصة يراقبون ما يحدث في روسيّا
وعن قرب .الدمية األميركية الجديدة( الرخ األوكراني أيضاً) هو الذي سيشرعن
النشاط العسكري األميركي على الحدود الروسية ،فالرخ بيترو بوراشينكو
الذي جاء إلى السلطة عبر االنقالب العسكري المتعاظم في النجاح والمدعوم من
مؤسسات «البلدربيرغ» األميركي ضد الرئيس السابق فكتور يانوكوفيتش ،وهذا
الرخ األميركي الجديد في أوكرانيا بوراشينكو يقود حكومة من عناصر متنافرة
تمثل مصالح األثرياء والمجموعات النازية الجديدة التي تتركز قواعدها وبيادقها
وقواعد دعمها وبيادق دعمها في غرب أوكرانيا« .البلدربيرغ» األميركي وعبر
ّ
رخه الرئيس أوباما استخدم تدمير الطائرة الماليزية «إم ايتش  »17فوق شرق
أوكرانيا ككرة قدم سياسية لغايات شيطنة موسكو وإلقاء اللوم عليها .إذن ،من
الزاوية األميركية روسيا بزعامة فالدمير بوتين مسؤولة بطريقة ما عن موت
أكثر من ثالثمئة راكب ،إذ تدعم المتمردين الموالين لها في قتالهم ضد النازيين
المجرمين األوكرانيين المدعومين من واشنطن ومن «البلدربيرغ» األميركي.
طيّب وحسنا ً أ ّيها ال�ق� ّراء األذك �ي��اء :م��اذا ستفعل ال��والي��ات المتحدة األميركية
و»البلدربيرغ» عندما تقوم المجموعات االنفصالية في المكسيك والمدعومة من
الحكومة المكسيكية بالعبور الى أميركا ووالياتها ،وتزرع العبوات الناسفة في
مدن وبلدات أريزونا وتكساس وبلداتهما ،بالتنسيق مع «القاعدة» وأخواتها في
الداخل السوري والعراقي واألفغاني والباكستاني؟
بلى ،من حق الواليات المتحدة األميركية ان تغضب وتصاب بجنون مطبق،
فالفدرالية الروسية بزعامة الزعيم األممي فالدمير بوتين ومجتمع االستخبارات
الروسية استعادا شبه جزيرة القرم عبر استفتاء شعبوي نزيه ومن دون إطالق
رصاصة واح��دة ،قبل أن تتمكن واشنطن و»البلدربيرغ» األميركي من وضع
األي��ادي عليها وتعطيل خطط روسيا والصين واالتحاد األوروب��ي الرامية الى
ربط اقتصادات آسيا وأوروبا بواسطة السكك الحديد وخطوط الغاز والمرافئ
والطرقات السريعة .في الجانب الصراعي األممي اآلخر من موضوع الصراعات
على آسيا الوسطى ،وإذا كنّا في تحليل وتوصيف سياسي قبل أكثر من ثالث
سنوات خلت وصفنا قيرغيزستان بالمعنى السياسي واألمني – االستراتيجي
بـ»إسرائيل» ثانية في آسيا الوسطى ،بالنسبة إلى محور واشنطن – «تل أبيب»،
فإ ّنها من الناحية االقتصادية وبمعناها الواسع الشمولي االستراتيجي ،وبالنسبة
إلى المحور السابق نفسه ،هي بمثابة «سويسرا آسيا الوسطى» لوفرة تمتعها
بالثروات الطبيعية والمعادن الثمينة والمهمة مثل األنتيمون والفحم الحجري
واليورانيوم واحتياط كبير ونوعي من النفط والغاز الطبيعي .وقيرغيزستان
هي جزء مه ّم من منطقة أوراس�ي��ا ،والتي تشمل كل من منطقة القوقاز وآسيا
الوسطى ،وتعد منطقة أوراسيا المسرح الجيوسياسي االستراتيجي ،لمشروع
هيمنة محور واشنطن – «تل أبيب» ،إذ تعتبر الدولة العبرية الشريك ما فوق
االستراتيجي األول لواشنطن ،ف��األول��ى ك��ان��ت وال ت��زال بمثابة ق�ن��اة إم��رار،
للمعلومات االستخبارية التي تجمعها الجماعات اليهودية و»اإلسرائيلية»
األخ��رى ،المنتشرة في بلدان آسيا الوسطى والقوقاز ال��ى ال��والي��ات المتحدة
األميركية وحلفائها.
ما حصل من عنف إثنو – سياسي عميق في قيرغيزستان سبقته عمليات
تعبئة سلبية فاعلة في أوساط الس ّكان الموالين للرئيس السابق المخلوع كرمان
بيك بكاييف مطلع ع��ام  ،2010خاص ًة في إثنية القرغيز الجنوبيين ،وأخذت
عمليات التعبئة اإلثنية – العدائية – العرقية أشكاالً متقدمة أدّت ال��ى عمليات
اصطفاف إثني عرقي بشكل عمودي وأفقي بين القرغيز واألوزبك تضمنت قدرا ً
كبيرا ً من مشاعر الكره والرغبة ،ليس في نفي اآلخر فحسب ال بل في استئصاله.
حدث ذلك كله ويحدث برؤية ودفع وتوجيه من قبل محور واشنطن – «تل أبيب»،
إذ استغل األخير فرصة ذهبية الحت له لدى اإلطاحة بالرئيس كرمان بيك لجهة

دفع يد الجماعات اإلثنية المتخاصمة وإطالقها ،وبخاصة القرغيز واألوزبك إنه
بامتياز صراع إثنو – سياسي عنيف وعميق تعمل على رعايته وإدامته كل من
واشنطن و»تل أبيب» حتّى اللحظة ،عبر استغالل يهود آسيا الوسطى الموجودين
ف��ي دول�ه��ا ال�خ�م��س :ك��ازاخ�س�ت��ان ،تركمنستان ،أوزب�ك�س�ت��ان ،طاجيكستان،
وقيرغيزستان ،وتوظيفهم لخدمة االستراتيجيات األميركية – «اإلسرائيلية» في
منطقة أوراسيا.
تقول المعلومات االستخبار ّية إنّ النخب السياسية والدينية في «إسرائيل»،
ومعها الجماعات اليهودية العالمية ،وجماعات اللوبي «اإلسرائيلي» في أميركا
وغ��رب أوروب��ا تسعى جاهد ًة وبشكل دوؤب الى توفير مظالت الدعم المالي،
واالق�ت�ص��ادي والسياسي والثقافي وال��دي�ن��ي للجماعات اليهودية الصغيرة
الموجودة في دول آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز ،بحيث ي��ؤدي هذا السعي
الممنهج والمدروس بدقة الى أتوستراد – سياسي وأمني سالك يتيح تعزيز
قدرات هذه المجموعات اليهودية الصغيرة في منطقة أوراسيا كلّها كي تمارس
حضورها القومي في مفاعيل متتاليات هندسية لجهة عمليات صنع القرارات
السياسية واألمنية االستراتيجية واتخاذها في دول آسيا الوسطى الخمس
والقوقاز الشمالي والجنوبي ،وإن تكن «إسرائيل» ح ّققت نجاحات غير عادية
في إع��داد ك��وادر اللوبيات «اإلسرائيلية» في كل من كازاخستان وطاجيكستان
وقرغيزستان ،إالّ أ ّنها ما زالت تواجه صعوبات ج ّمة وعراقيل ذات عقابيل كثيرة
في كل من أوزبكستان وتركمنستان حيث اللوبيات «اإلسرائيلية» والجماعات
اليهودية ما زال��ت بتأثيراتها في مرحلة األج�نّ��ة ،لصعود وتناسل غير عادي
للحركات اإلسالمية الجهادية في أوزبكستان ،وامتالك تلك الحركات الجهادية
اإلسالمية أجهزة استطالع خاصة بها ،وتنسيقات غير مباشرة مع أجهزة
االستخبارات األوزبكية في بعض الملفات الداخلية ،في حين أنّ نظام الحكم في
تركمنستان يتميّز بالق ّوة والصالبة ،ويرفض الى اآلن أي دور «إسرائيلي» في
البالد وفي آسيا الوسطى ،بل في أوراسيا كلّها.
لذا ،شرعت «إسرائيل» حديثاً ،في اعتماد استراتيجية حديثة في آسيا الوسطى،
كمرحلة أولى ،إذ تركز على كازاخستان لتكون شريكا ً لها في آسيا الوسطى بدالً
من أوزبكستان ،وحتّى قرغيزستان وطاجيكستان ،فاألخيرة باتت أش ّد ارتباطا ً
بروسيا الفدرالية ،وبدأت تركمنستان تميل الى التفاهم مع إيران وروسيا الفدرالية
وتركيا أيضاً .وألن كازاخستان تقع في مناطق جنوب الفدرالية الروسية ،فإنّ
واشنطن ستعتمد على «إسرائيل» ،لكونها تملك مفاتيح كازاخستان ،وإن تكن
األخيرة الدولة الرئيسية في آسيا الوسطى لجهة محور واشنطن – «تل ابيب»،
فانّ أذربيجان الدولة الرئيسية في مناطق القوقاز الجنوبي ،بدالً من جورجيا
لجهة المحور األميركي – «اإلسرائيلي» ،ولذلك ف��إنّ كازاخستان وأذربيجان
تشكالن مدماكي مفاعيل الرؤى األميركية – «اإلسرائيلية» فوق االستراتيجية،
لجهة مصالحهما المشتركة في جميع مناطق أوراسيا العظمى.
تشير تقارير لمجمعات االستخبارات االقليمية والدولية إلى أنّ المجموعات
ال�ي�ه��ودي��ة وال�ج�م��اع��ات «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ف��ي آس�ي��ا ال��وس�ط��ى وال�ق��وق��از الشمالي
والجنوبي سجلت نجاحات يمكن البناء عليها وتوظيفها وتوليفها ،لناحية تنظيم
الترتيبات واألطر الضرورية وتنفيذها ،ولناحية تعزيز الروابط مع «إسرائيل»،
خ��اص� ًة م��ع ك��وادر ح��زب «ش��اس» الديني ال��ذي يشكل ب��ؤر التمركز الديني –
السياسي – الوطني – القومي لليهود الشرقيين( السفرديم) المهاجرين للدولة
العبرية .ومن زاوية أخرى ،لعب الرئيس المخلوع كرمان بيك بكاييف عام ،2010
ورئيس وزرائه فيليكس كولوف المرتبط ،بشبكات االستخبارات الخاصة بمحور
واشنطن – «تل أبيب» ،دورا ً نوعيا ً وكميا ً هائالً في تغلغل ،شبكات االستخبارات
«االسرائيلية» واألميركية خاصة ،وشبكات استخبارات دولية أخ��رى تنسق
معهما في قيرغيزستان .كما تذهب المعلومات أيضا ً الى الحديث عن سلّة مزايا
منحها الرئيس المخلوع كرمان بكاييف وقبل إطاحته ع��ام  2010ال��ى أميركا
في تسهيالت سر ّية للقاعدة العسكرية األميركية في ميناس ،إلعداد الجماعات
المسلحة ذات التوجهات الموالية لمحور واشنطن – «تل أبيب» وتدريبها ،وما
قصة السيد عبد الملك ريفي زعيم حركة «جند الله» المسلحة السنيّة الناشطة
ّ
في إقليم بلوشستان اإلي��ران��ي ،وال��ذي اعتقلته وح��دة كوماندوس إيرانية بعد
اعتراضها الطائرة الخاصة التي كانت تقله من دب��ي ،سوى مؤشر دقيق جدا ً
إلى صحة معلومات االستخبارات الدولية المحايدة وتقاريرها ،إذ كان السيد
ريفي في طريقه الى قيرغيزستان ليعقد لقا ًء داخل القاعدة العسكرية األميركية
في ميناس مع مسؤولين كبار وعلى مستوى ع��الٍ من ضباط االستخبارات
األميركيين و»اإلسرائيليين».
في حين أنّ المعلن للعموم ،األممي واإلقليمي ،أنّ ه��ذه القاعدة العسكرية
ف��ي ميناس تقوم فحسب بنقل ال �ق � ّوات األميركية واإلم� ��دادات العسكرية الى
أفغانستان .مفارقة عجيبة ومضحكة ال تنطلي إالّ على الس ّذج من العوام األممي
واإلقليمي والمحلي ،وما أكثر هؤالء!
إشارة ال ب ّد منها إلى موافقة رئيسة الحكومة االنتقالية بعد إطاحة كرمان بيك
في  ،2010في بيشكك مدام روزا ،لحظة توليها زمام السلطة وقبل والدة المنتج
االستخباري الذي سمي بـ»الربيع العربي» ،على استمرار عمل القاعدة العسكرية

األميركية بدوريها المعلن وغير المعلن ،وتقول تقارير استخبارات ذات مصادر
مختلفة آن��ذاك ،أن مدام روزا هذه هي مع تدعيم الروابط القرغيز ّية مع محور
واشنطن – «ت��ل أب�ي��ب» ،إذ تم التفاهم معها وحولها وم��ن ثم استمالتها ل��ه ،إذ
كانت سفيرة لبالدها في واشنطن ،وأثناء تولّيها مناصب رفيعة أخرى مهمة في
المنظمات األممية – ذات االرتباطات العمودية واألفقية مع شبكات االستخبارات
األميركية – «اإلسرائيلية» ،إذ كانت ناشطة أممية في مجاالت حقوق اإلنسان
والمساعدات لمؤسسات المجتمع المدني األخ��رى ،خاص ًة في منطقة البلقان
والقوقاز الشمالي والجنوبي وجورجيا ،فهي ليست بعيدة عن رؤى واشنطن
و»تل أبيب» وتطلعاتهما ،في آسيا الوسطى ،بل في أوراسيا العظمى كلها ،ومثلما
ذكرت آنفاً ،وافقت فور تسلّمها السلطة بعد إطاحة الرئيس كرمان على تمديد
فترة بقاء قاعدة ميناس األميركية في بالدها ،رغم اعتراضات أط��راف داخلية
وإقليمية ،وأعني الفدرالية الروسية.
صحيح مئة في المئة أنّ للثالثي األممي  -الفدرالية الروسية والواليات المتحدة
األميركية والصين  -مصالح استراتيجية ،بل فوق نستولوجيا االستراتيجي في
جمهورية قيرغيزستان ،لكنها مصالح متعاكسة ،متعارضة ،مختلفة العناصر
ومرتكزات .هذا المثلث األممي المتنافس والمتصارع بصمت وعمق على آسيا
الوسطى وفيها ،بل على أوراسيا العظمى كلّها وفيها ،وإن يكن العامل الداخلي
حافزا ً حقيقيا ً كسبب في ما حصل ويحصل وسوف يحصل في قرغيزستان،
ف��إنّ مفاعيل تأثيرات العامل الخارجي للصراع هناك ،في قيرغيزستان وفي
ملفات صراع النفوذ األميركي على أسيا الوسطى وكل أوراسيا العظمى ،وملفات
الصراع الروسي مع واشنطن ،في آسيا الوسطى وأوراس�ي��ا العظمى كمجال
حيوي روسي ،ال تتنازل عنه موسكو البتة تحت أي ظرف دولي أو أقليمي.
مع اإلش��ارة ال��ى أهمية العامل الصيني كجزء من مفاعيل تأثيرات العامل
الخارجي في الصراع القيرغيزستاني – الداخلي ،الرتباطاته بالصراع الصيني
– الداخلي ،حيث تتموضع جمهورية قيرغيزستان جغرافيا ً في شمال شرق
أسيا الوسطى على جبال تيان شان ،ويحدها من الشرق الصين ،ومن الغرب
كازاخستان وأوزبكستان ،ومن الجنوب طاجيكستان ،وتتمتع قيرغيزستان
بحدود طويلة ج ّدا ً مع مناطق شمال غرب الصين عبر المناطق الجبلية شديدة
ال��وع��ورة ،وإل��ى مسافة تزيد على  600كلم ،حيث تقع مقاطعة سينكيانغ في
شمال غ��رب الصين وتسكنها أع��داد كبيرة من المسلمين األي�غ��ور والقيرغيز
المسلمين والمطالبين باالنفصال عن الصين ،وثمة العديد من الفصائل المسلحة
الصينية المعارضة في قيرغيزستان ،حيث تقدم القاعدة العسكرية األميركية
في ميناس الدعم المالي والسياسي والعسكري واالستخباراي لها كي تقوم
بحرب وعصابات داخل مقاطعة سينكيانغ الصينية المسلمة ،وتقول معلومات
استخبارية ذات مصادر مختلفة ومقنعة إن شبكات االستخبارات «اإلسرائيلية»،
بالتعاون مع شبكات االستخبارات األميركية والتايوانيّة تساهم في تدريب
الحركات الصينية المسلحة والمعارضة لبكين والمطالبة باالنفصال.
االس�ت�خ�ب��ارات الصينية غير غافلة البتة ع ّما يحصل وتملك أكبر شبكات
التجسس ف��ي العالم ،وإن كانت تركز على المعلومات العلمية ودق��ائ��ق العلم
اإللكتروني ،وآخر ما توصل اليه العلم الحديث ،من اختراعات إلكترونية مختلفة،
إالّ ا ّنها تراقب الوضع عن كثب وتعمل بهدوء وصمت ،وهي مطلعة على نوايا
محور واشنطن – «تل أبيب» الساعي الى المزيد المزيد من تدهور األوضاع في
قيرغيزستان وتفاقمها ،فمن شأن ذلك أن يؤدي الى تفكيك دول آسيا الوسطى
األخ��رى ويقود الى فوضى خالّقة في أوراسيا العظمى كلها ،وه��ذا ما تسعى
واشنطن و»تل أبيب» جاهدتين إليه ،وعندئذ ،وفي هذه اللحظة الزمنية تحديداً،
سوف تتدخل الصين بق ّوة وعلنا ً وسرا ً لحماية أمنها القومي والداخلي من أخطار
األخطبوط الشيطاني الش ّرير لمحور واشنطن – «تل أبيب» ومن تحالف معه من
الغرب األوروبي.
تفيد المعلومات ح��ول دول��ة كازاخستان ب��أن ه��ذه األخ�ي��رة ذات مساحات
كبيرة وشاسعة وس ّكانها الكازاخ وطنيون حتّى النخاع ويتميّزون بالتماسك
والشعور الوطني واالعتزاز بقوميتهم ،وهي بالتالي دولة حاجز وعازل تفصل
بين الفدرالية الروسية عامة ،ومناطق جنوب روسيا الفدرالية خاصة من جهة،
وك��ل من قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان من جهة أخ��رى ،ل��ذا نرى
أنّ موسكو تصنّف الصراع القرغيزي الداخلي لدى نشوبه ،بأ ّنه خطر ثانوي
بالنسبة إليها ،ولذا كان التدخل الروسي عبر منظمة األمن والتعاون األوروبية
في حينه في التعامل مع الصراعات في الداخل القرقيزي.
مالحظةّ :
الرخ في لعبة الشطرنج يقصد به الملك ،والبيدق هو الجندي.

 محام ،عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية األردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com

