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الحكومة العراقية:
التمديد للأزمة مع وقف التنفيذ
} حميدي العبدالله
ع��رض رئيس الحكومة العراقية الجديدة حيدر العبادي تشكيلة
حكومته أمام البرلمان العراقي ،ونالت الحكومة الثقة.
ب��ات اآلن ممكنا ً إص��دار تقييم ح��ول ه��ذه التشكيلة ومعرفة م��ا إذا
كانت قد وضعت حدا ً لألزمة الحكومية واألزمة السياسية التي تعصف
بالعراق ،والتي وف��رت مناخا ً أت��اح لتنظيم «داع��ش» التمدّد في مناطق
واسعة توازي أكثر من نصف مساحة العراق.
في سياق عملية التقييم يمكن اإلشارة إلى اآلتي:
أوالً ،التشكيلة الحكومية الجديدة ال تختلف عن تشكيلة الحكومة
السابقة التي ك��ان يرأسها ن��وري المالكي لجهة توزيع الحقائب بين
القوى السياسية الفاعلة ،وليس هناك من جديد س��وى تبادل بعض
الحقائب بين القوى الفاعلة حيث آلت الخارجية إلى التحالف الوطني بعد
أن كانت من حصة األح��زاب الكردية ،وآلت حقيبة المالية لألكراد بعد
أن كانت من حصة التحالف الوطني ،وجرى توزيع بقية الحقائب بين
المكونات األخرى وفق قواعد التوزيع التي اعتمدت في حكومة نوري
المالكي.
ثانياً ،الحقائب العسكرية واألمنية ،أي وزارة الدفاع والداخلية ،لم
يتم التوصل إلى اتفاق حول األسماء التي سوف تشغل هذه الحقائب،
تماما ً مثلما كان عليه الحال في حكومة نوري المالكي ،حيث ظلت هذه
ال��وزارات ت��دار من قبل موظفي ال��وزارة ولم يعيّن ال وزي��ر الدفاع وال
وزير داخلية ،وتولى رئيس الحكومة اإلشراف على إدارة هذه الوزارات
طيلة والية حكومة نوري المالكي البرلمانية.
عدم االتفاق على الوزراء الذين يشغلون وزاراتي الدفاع والداخلية،
وعلى الرغم مما يواجهه ال�ع��راق من تحديات أمنية ،مثل التفجيرات
المستمرة منذ فترة طويلة والتي تستهدف اآلمنين ،وعلى الرغم مما
يواجهه العراق من تحديات عسكرية بعد سيطرة «داع��ش» على أكثر
من نصف مساحة العراق ،يؤكد أنّ األزمة الحكومية ،وبالتالي األزمة
السياسية ،مستمرة في العراق ،وتشكيل الحكومة الجديدة ال يضع حدا ً
لها على اإلطالق ،ج ّل ما حدث مع تشكيل الحكومة الجديدة ،هو تجنّب
استمرار الفراغ الحكومي ،وتأجيل ح ّل أو انفجار األزمة إلى ما بعد دفع
الخطر األه � ّم ال��ذي يمثله تمدّد «داع��ش» على جميع القوى والمكونات
العراقية ،وعلى بعض دول المنطقة ،والمصالح الغربية.
إذن ،يمكن القول إنّ والدة الحكومة العراقية الجديدة ،عبارة عن
تمديد ل�لأزم��ة السياسية والحكومية م��ع وق��ف التنفيذ م��وق�ت�ا ً لدرء
الخطر المشترك الذي يمثله «داع��ش» .من يعتقد أنه سوف يصار إلى
استكمال تشكيل الحكومة الجديدة في وق��ت قريب بتسمية وزيري
الدفاع والداخلية ،كما يص ّرح بذلك رئيس الحكومة الجديدة وبعض قادة
الكتل ،هو واهم ،وأيضا ً كانت التصريحات ذاتها عن استكمال تسمية
وزراء الدفاع والداخلية في حكومة نوري المالكي في وقت قريب ،ولكن
انتهت والية البرلمان ولم تت ّم عملية االستكمال هذه ،واألرجح أن يتك ّرر
السيناريو نفسه مع حيدر العبادي.

ديمي�ستورا...
من �سورية الحلف الحقيقي

�آراء
الغرور واال�سترخاء
في مواجهة «داع�ش»!

الحرب ّ
�ضد الإرهاب...
} سيد أحمد حيدر ابراهيم
من يتابع المشهد ال��دول��ي الممت ّد على ط��ول الخارطة الجغرافية في
الشرق االوسط من ليبيا وصوالً الى لبنان سوف يشاهد مدى الخطر الذي
يحيط بهذة األمة من التيارات التكفيريه التي تبيح دم المواطنين في ك ّل
بقاع العالم ،فهي ال تميّز بين المذاهب والتيارات الفكرية المختلفة ،وتؤمن
بعقيدة واحدة« ...إما ان تبايع خليفة المسلمين أو أنّ دمك مهدور» ،وهذا
االمر ناتج عن بيئة فكرية تاريخية خاطئة نمت في داخل نفوس وقلوب
هؤالء وجعلت منهجهم القتل وسفك الدم باسم اإلسالم والمسلمين.
ف�ل��و رج�ع�ن��ا إل��ى ال �ت��اري��خ ق�ل�ي�لاً س��وف ن��رى ان ن�ش��أة وت��رب�ي��ة هذة
التيارات جاءت من تقاطع مصالح بين قوى االستكبار العالمي المتمثل
في الواليات المتحدة األميركية (وقبلها االنكليز) وبين القوى التكفيرية،
وعلى المدى التاريخي الممت ّد من اتفاق الجاسوس البريطاني هنفر مع
(مؤسس المنهج الوهابي) م��رورا ً بما ح��دث في
محمد اب��ن عبدالوهاب
ّ
أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي ،وصوالً الى ما يحدث اليوم في
سورية والعراق ،سوف نشاهد كيف استطاع الغرب ان يوظف هذا الخط
التكفيري في تحقيق مصالحه وجعله يحارب أع��داءه بعناوين مختلفة،
وهو بذالك يحقق عدة مكاسب أولها تمزيق الدول والمجتمعات التي تعادي
المشروع االستعماري في المنطقة ،وإدخالها في حروب استنزاف طويلة
تجعل من القدرات االستراتيجية والبشرية التي تمتلكها في حالة ضعف
وأفول ،وهذا ما يخدم المصلحة االستعمارية لدول االستكبار العالمي...
ولكن يبقى السؤال الذي يطرح في هذا الوقت ...ما دامت هذة القوى تخدم
المصالح االسترايتجيه للغرب ،فما الذي جعل من هذة الدول تغيّر خطابها
وأسلوبها مع القوى التكفيرية وصوالً إلى ح ّد الذهاب إلى محاربتها بدالً
من دعمها؟
ال شك أنّ أمرا ً ما قد تغيّر في الميزان االستراتيجي في المنطقة ،فهذه
الحركات المتمثلة اليوم بشكل أساسي في تنظيم «داع��ش» تم ّردت على
من دعمها وأصبحت تهدّد المصالح االستراتيجية لالستكبار ،ليس فقط
في منطقه الشرق االوسط ،وإنما أيضا ً في الداخل األوروبي واألميركي،
يفجر أميركي نفسه قبل عدة شهور في
يعني على سبيل المثال حينما ّ
محافظة إدل��ب السورية ،فهذا يعني أنّ الفكر المتطرف وصل الى عمق
المجتمع األميركي ،وحينما تذهب إحدى االمهات لتوقظ أبنتها من النوم
ثم تكتشف انّ االبنة هربت مع عشيقها التونسي الى الجهاد في سورية،
فهذا خطر على تكوينات المجتمع الفكرية...
أما في جانب المصالح الغربية في الشرق األوسط فهذة القوى هدّدت
بغزو الخليج ،بما العمق االستراتيجي للنفط ،وذهبت الى مدينه اربيل
(شمال العراق) التي تمثل أهمية كبرى للغرب واألميركان ،فهذا التمدّد
العميق يجعل من القوى الغربية تشعر انّ من دعمته اصبح خطر عليها،
وهو تهديد وجودي يجعلها تفكر بشكل كبير في إمكانية تشكيل حلف
عالمي ض ّد االره��اب ...ولكن يبقى السؤال هل يكون حلفا ً عالمياً؟ وهل
ينض ّم إليه ك ّل من سورية وإيران وحزب الله؟
عندما تريد ان تح ّل أي مشكلة من ج��دوره��ان فعليك ان تتعاون مع

صاحب المشكلة الحقيقي ،فاإلرهاب يضرب في سورية والعراق ولبنان،
أي ح��رب ق��ادم��ة ض � ّد اإلره ��اب تتطلب ان تقود ه��ذة الدول
وال ش��ك انّ ّ
المعركة بنفسها ،وهذا التعاون (إن ت ّم بين الغرب وبين محور المقاومة)
سوف يقودنا الى توازنات جديدة تتشكل في اإلقليم والعالم بناء على هذا
التعاون ...يعني على سبيل المثال حينما تريد الواليات المتحدة االميركية
التعاون مع الجيش العربي السوري في ضرب المجموعات المسلحة ،هذا
يعني ترسيخ انتصار الرئيس بشار األس��د ،وعندما تريد ضرب منابع
اإلره ��اب ف��ي لبنان ،ه��ذا يعني االع �ت��راف ب��دور ح��زب الله ف��ي أن��ه العب
اقليمي موجود في المعادلة ،وحينما يت ّم التفاوض مع إيران في موضوع
االره��اب يعني القول بك ّل صراحة إنّ إي��ران هي من صنّاع القرار على
المستويين اإلقليمي والدولي ،وال يمكن تجاوزها ،فهل تستطيع الواليات
المتحدة ان تعترف بهذة الحقائق من أجل القضاء على «داعش» الذي بات
يهدّد األمن القومي األميركي كما يهدد مصالح حلفائها؟ وهل تستطيع
من جانب آخ��ر القوى التي تتع ّرض لحرب استنزاف من ه��ذة التيارات
التكفيرية ان تحارب اإلرهاب بمفردها من دون غطاء دولي ،أو على األق ّل
أن يوقف داعمو اإلرهاب دعمهم وتمويلهم لمجموعاته ومسلّحيه الذين
يعيثون قتالً وإجراما ً وتخريبا ً في دول المنطقة!
م��ا ه��و م��ؤك��د أنّ م�ح��ور ال�م�ق��اوم��ة الممت ّد م��ن غ��زة ال��ى إي ��ران يمتلك
المقومات البشرية والمادية والتسليحية في خوض معارك طويلة تدحر
اإلره��اب ،لكنه سوف يقدم في المقابل الكثير من التضحيات والخسائر
المادية والبشرية ،والمعركة قد تطول لعدة سنوات ،خصوصا ً أنّ هذا
المحور يواجه حركات وتنظيمات إرهابية تتمتع بدعم دولي كبير ،ولها
حدود مفتوحة ومشرعة األبواب ،ويت ّم تسهيل حركتها المصرفية في نقل
ّ
وغض النظر عن القوى وال��دول التي تشتري النفط منها !...ك ّل
األم��وال
هذه العوامل تجعل من انتصار محور المقاومة صعبأً ،لكنه ممكن ولو كان
مكلفأ ً في الوقت نفسه...
أي تحالف دولي لمكافحة اإلرهاب يجب أن يبدأ بس ّد
لذلك القول بأنّ ّ
هذه المنافذ ومعالجة هذه الثغرات ،أي أن تسارع الواليات المتحدة إذا
كانت جدية إلى الطلب من حلفائها وأدواتها وأصدقائها في المنطقة أن
يغلقوا الحدود في وجه القوى التكفيرية ،ويساهمون في تجفيف منابع
اإلرهاب ،وبعدها يمكن أن ُيصار إلى الحديث عن حرب ض ّد اإلرهاب ،ألنّ
األمر يصبح عندذاك أسهل بكثير.
السؤال األبرز هنا .ما دمنا أمام معادلة أنّ الغرب ال يستطيع ان يعترف
بمعادلة أنّ الحرب ض ّد اإلره��اب تتطلّب االعتراف بنصر الرئيس بشار
األسد ،وبالتالي إقامة شراكة معه في هذة المعركة.
اذن ...نحن أمام معركة تفاوضية وسياسية حساسة بين هذة القوى
في محاولة فرض شروطها وواقعها قبل تشكيل حلف ض ّد اإلرهاب ،فمن
يستطيع ان يهزم ّمن في فرض شروطه؟ معركة معقدة جداً ،ولكن واضح
انّ نهايتها ستكون دحر المشروع التكفيري ،أما ما هي النتائج التي سوف
تنتج عن هذة المعركة؟ فهنا السؤال الذي يدور في أروقة النقاشات داخل
هذه الدول وفي ما بينها.
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تعتقد بعض الدول العربية أنها بعيدة عن إرهاب «داعش» كونها هي من
شارك في إنشاء هذا التنظيم اإلرهابي بطريقة من الطرق ،ويغيب عن بال
هؤالء أنّ هذا التنظيم اإلرهابي ال عهود له وال أصدقاء ،فهو وخالل اجتماع
في ع ّمان تعهّد بعد احتالل الموصل بإنشاء مجلس عسكري يكون برئاسة
عزت الدوري وممثل لك ّل فصيل من الفصائل العراقية المسلحة ،لكنه قلب
الطاولة على الجميع وانفرد بالسيطرة على ما ت ّم احتالله من األراضي
العراقية .ومن شدّة ثقة البعض أنّ «داعش» لن يستهدفه ،أرسل أعدادا ً من
قواته الى دولة أخرى لحمايتها من خطر «داعش» المحتمل عليها ،وترك
بلده عرضة الحتمال أن يقوم «داعش» بغزوه وتعيث فيه قتالً وتدميراً.
المعلومات التي تس ّربها دوائر أمنية غربية تقول إنّ «داع��ش» لديها
خطط جاهزة للقيام بغزوات لبعض ال��دول ،ومن يعتقد انّ ح��دوده مع
العدو الصهيوني يمكن ان توفر له الحماية واهم ،فها هو معبر القنيطرة
بين سورية و»إسرائيل» قد سيطرت عليه «جبهة النصرة» المصنفة انها
إرهابية ،ومع ذلك لم تنزعج «إسرائيل» من هذا «الجار» الجديد بل على
رحبت به واعتبرته صديقا ً لها ،ومن يعتقد أنه يمسك بمفاصل
العكس ّ
التنظيم اإلرهابي فهو أكثر من واهم ،ألنّ هذه التنظيمات اإلرهابية يت ّم
تحريكها بواسطة الريموت كونترول األمريكي « -اإلسرائيلي» الذي يسعى
إلى إعادة رسم خرائط سايكس ـ بيكو ألنها بنظره لم تعد كافية لخدمة أمن
«إسرائيل».
الغرور األمني واالسترخاء واالطمئنان إلى أنّ بعض قيادات التنظيم
اإلرهابي «في الجيبه» ليس صحيحاً ،فهؤالء «القادة» غير مؤثرين في
صنع القرار داخل التنظيم اإلرهابي ،ويقومون بتمرير رسائل تهدئة فقط.
أما بالنسبة إلى األردن فإنه إذا ما شارك في اإلطار الدولي ض ّد اإلرهاب
يخشى من ارت��دادات هذه المشاركة على الداخل األردن��ي ،وال يستطيع
عدم المشاركة ألسباب عديدة ،ومن يقول إن ال بيئة حاضنة لـ»داعش»
في األردن كمن يضع رأسه في الرمال ،وهو يض ّر بالبلد أكثر مما يفيدها،
ولم يعد سرا ً أنّ عددا ً من األردنيّين ينتظرون قدوم التنظيم اإلرهابي ولهم
«مب ّرراتهم» ،فإما أنه تع ّرض للظلم مرة أو أنّ ثقافته الدينية أوصلته إلى
هذا الوضع ،أو أنه يريد االنتقام من السياسات الحكومية التي أوصلته إلى
الفقر المدقع ...حتى ال نقول إلى الجوع.
فهذه السياسات االقتصادية وبسبب انحيازها لشروط صندوق النقد
والبنك الدوليّين أوصلت األردن الى حافة اإلفالس ،وها هو رئيس الوزراء
الدكتور عبدالله النسور يص ّرح قبل ايام انّ وضع االقتصاد األردني بائس،
وكذلك تصريحات اقتصاديّين انّ الوضع االقتصادي يم ّر بأوقات حرجة
رغم انّ الحكومة في ك ّل مرة ترفع بها األسعار والضرائب كانت تقول إنّ
الرفع سيؤدّي الى تحسين هذا الوضع.
مواجهة «داعش» والفكر التكفيري ال تت ّم باالسترخاء والنوم على انّ
التقديرات مضخمة ،وال تكون بالعبث في ساحات اآلخرين ظنا ً بأنّ هذا
التدخل لن يرت ّد على المتدخل ،وليس بالسياسات االقتصادية التي توصل
الناس الى ح ّد االلتحاق بهذه التنظيمات اإلرهابية والترحيب بها.

 رئيس تحرير شبكة الوحدة اإلخبارية في األردن

الإرهاب وداع�شيته ال�سيا�سية خيار ا�ستراتيجي لأميركا

المبعوث األممي ستيفان ديميستورا الذي خلف األخضر اإلبراهيمي إلنجاز الح ّل
السياسي لألزمة السورية هو في دمشق ،هذا هو الخبر.
يتزامن وصول ديميستورا إلى دمشق مع جولة وزير الخارجية األميركي جون
كيري في المنطقة ،تحت عنوان إقامة الحلف اإلقليمي الدولي لمكافحة «داعش»
أو الحرب على اإلرهاب ،بينما ديميستورا يتولى االتصاالت الالزمة إلطالق الح ّل
السياسي في سورية.
الطبيعي أن يبدأ ديميستورا مهمته من حيث فشل سلفه اإلبراهيمي ،حيث م ّر من
األحداث ما يساعد في مواجهة فريقي النزاع في سورية بنتائج وآثار المتغيّرات،
لبلورة مبادرة جديدة للح ّل السياسي.
توقف جنيف عند إصرار االئتالف المعارض على هيئة حكم تشكل من القيادة
ويتنحى لها الرئيس بشار األسد ،بينما أص ّرت
الحالية في سورية والمعارضة،
ّ
القيادة السورية على معادلتين ،واحدة تقول إنّ اإلطار السياسي للحكم ال يأتي إال
عبر الدستور واالنتخابات ،والثانية تقول إنّ جوهر الحرب على سورية وفيها هو
مع اإلرهاب وليس صراعا ً أهليا ً يحله التفاهم على شكل الحكم ،والح ّل السياسي
يجب أن يكون مفهوما ً أنه واحد من عناصر تقوية جبهة الداخل لمواجهة اإلرهاب،
بينما كان االئتالف يدافع عن مك ّونات اإلرهاب ،وعلى رأسها آنذاك «جبهة النصرة»
التي صار أغلبها في «داعش» ،وص ّنفت األمم المتحدة كليهما تنظيمات إرهابية،
وبقي االئتالف يراها شريكا ً في الثورة ،ال بل الفصيل األش ّد فعالً وتأثيرا ً بين فصائلها
كما قال قادته بعد تصنيفها قبل عامين على لوائح اإلرهاب األميركية.
يأتي ديميستورا والحرب على اإلرهاب صارت شعارا ً عالميا ً انطالقا ً مما فعله
تنظيم «داعش» وأخواته ،وبعدما جرت في سورية انتخابات رئاسية وفقا ً للدستور
ال يمكن تجاهلها ،وك ّل معادلة سياسية مع المعارضة ال يمكن تأسيسها على حجم
الدعم الخارجي لك ّل فريق في الحكم والمعارضة ،لتحديد توازنات حكم يجب أن
يكون الشعب السوري صاحب الكلمة الفصل فيه.
ال يملك ديميستورا إذا أراد النجاح ،إال أن ينطلق من مسلّمتين أساسيتين،
الح ّل السياسي ينطلق من دستور قائم وما يتيحه عبر مؤسساته وإال صار حالً
غير سياسي ،والثانية أنّ الحرب على اإلرهاب تكون بشراكة السوريين وبالتالي
سورية أو ال تكون وتفشل.
يعرف ديميستورا أنّ عليه مخاطبة المعارضة بلغة الدعوة ،الرتضاء االنتخابات
النيابية المقبلة إطارا ً لتحديد األوزان واألحجام ضمن معايير تضمن تكافوء الفرص،
ومن ضمن المجلس الجديد يمكن تعديل الدستور بما في ذلك مدة والية الرئيس لمن
يملك أغلبية كافية لهذا الغرض ،وحتى االنتخابات النيابية على المعارضة شرعنة
دورها السياسي كقوى تشارك الدولة في الحرب على اإلرهاب ،ضمن حكومة وحدة
وطنية تنال فيها حجما ً يعادل ما تستطيع المساهمة به في هذه الحرب.
المعضلة األه � ّم التي على ديميستورا مواجهتها هي» مَن من المعارضة ال
يزال يصلح للح ّل السياسي ،إذا طبّقنا المعايير المصرية فال اإلخوان وال الجبهة
اإلسالمية يصلحان ،ويبقى مجموعة واجهات وشخصيات ال قدرة لها وال صفة
تمثيلية ،ونتيجة إشراكها في الحكم لن تغيّر خطوط جبهات القتال في سورية.
ليجس
يبقى أنّ ديميستورا الخبير في الشأن العراقي وفي الشأن اللبناني يأتي
ّ
النبض ،لكيفية االلتفاف على القرارات األميركية ومعها ق��رارات حلفاء أميركا،
بعدم التعاون مع الدولة السورية في ما يس ّمونه بالحلف الدولي للحرب على
اإلرهاب ،ليستكشف إمكانية تشكيل حلف مواز تشترك فيه سورية برعاية األمم
المتحدة ،يض ّم لبنان والعراق وسورية ودول جوار سورية والعراق ولبنان ،ما
عدا «إسرائيل» طبعاً ،لكن ليفتح مزدوجين حول مستقبل الصراع مع «إسرائيل»
ومفاوضات السالم التي كانت في الماضي جزءا ً من مهامه.

«توب نيوز»

لبنان العن�صري ّ
�ضد ال�سوريين
قيل للرسول (ص) أمن العصبية بشيء أن يحب المرء بني قومه فقال« :العصبية
أن تجعل أرذال قومك أخيارا ً وأخيار اآلخرين أرذاال ً
ألنني لست عصبيا ً ولست عنصريا ً لن أجعل أرذال قومي أخياراً ،ولن أقبل أن
يدّعي أحد حب لبنان وطني الغالي أكثر مني.
يؤلمني وجود عصبية عدائية عنصرية ض ّد السوريين تتناوب طوائف لبنان
على أداء مواجاتها المخجلة.
بعد اغتيال الحريري دفع المواطنون السوريون أثمانا ً باهظة من التنكيل
والعدوانية ،وبعد ذبح الشهيدين العسكريين علي السيد وعباس مدلج يتبارى
شباب األحياء وزعرانها بالتعديات المشينة بحق السوريين ...والقاتل لبناني!
واصل السوريون كسوريين حكومة وشعبا ً التعبير عن نضج عاطفتهم تجاه
لبنان واللبنانيين في محن الحروب بطريقة مذهلة تجعلنا نخجل.
ال عالقة لتفاهة العنصرية اللبنانية المريضة بوجود الجيش السوري في لبنان،
فقد ظهر التش ّفي بعد الخروج بينما كان قبله التملق والتزلف كي ال نقول أشياء
أخرى.
يشعرني بالخجل أكثر وجود ترحيب عابر للطوائف بالخليجيين الوافدين إلى
لبنان وتعداد لمحاسن مرورهم وإقامتهم.
أين القيادات؟
لستم بني وطني.

التعليق السياسي

} محمد احمد الروسان
عندما خلقت أميركا «الداعشية» العسكرية عبر
توجيه أسباب إنتاج ظروف بيئتها في المنطقة ،خلقت
«الداعشية السياسية» ،واألخيرة ضرورة الستمرارية
األولى في فعلها وتفاعالتها ومفاعيلها .واإلره��اب هو
الخيار االستراتيجي لنواة الدولة األميركية ،واإلدارة
األميركية كحكومة بلوتوقراطية في الداخل األميركي
حكومة األثرياء ،هي صدى المج ّمع الصناعي الحربي
األم��ي��رك��ي ،وه��ي التي ت��م��ارس ف��ن اإلق��ن��اع ب��اإلره��اب
بالمعنى الرأسي وبالمعنى العرضي ،إنْ لجهة الداخل
األميركي ،وإنْ لجهة الخارج األميركي.
وتعتقد ال��والي��ات المتحدة األميركية ومعها بعض
جهات عربية ،ب��أنّ فالديمير بوتين غ��ارق في األزم��ة
األوكرانية ،واإليرانيين في ح��ال تقهقر إل��ى ح� ّد اتخاذ
مواقف هي أقرب ما تكون الى الدفاع عن النفس ،وعلى هذا
األساس فالطريق الى دمشق آمن أكثر من أيّ وقت مضى
عبر الدواعش ومحاربتهم ،وبُع ْيد قمة الناتو في ويلز.
كما تعمل واشنطن في هذا اآلوان ،على إعادة توجيه
اإلره��اب الى موسكو وشمال القوقاز عبر مجتمعات
الدواعش والزواحف والقوارض ،فهي (أي واشنطن)
تملك شيفرة تركيبها التنظيمي وانتشارها من أجل إعادة
توجيهها ،وسيكون لتركيا كمخفر متقدم لـ»الناتو» في
المنطقة أدوار في ذلك ،وبعد تو ّلي أحمد داوود أوغلو
رئاسة الحكومة ورجب طيّب أردوغان رئاسة الدولة،
حيث الرعاية الخاصة ألنقرة عبر مجتمع المخابرات
التركي لهذه المجتمعات اإلره��اب��ي��ة م��ن ال��دواع��ش
والزواحف والقوارض ،مك ّنها ذلك من الحصول على
ك � ّل تركيبتها البنيوية وطبيعة عملها وانتشارها
وتوجهاتها.

هل تريد واشنطن تقسيم أوروبا؟

الفدرالية الروسية لديها تصوراتها ورؤيتها حول
األهداف األميركية إزاء القارة األوروبية العجوز ،حيث
تسعى واشنطن الى تقسيم أوروبا عبر خلق اإلرهاب
ثم محاربته بشكل جماعي أو ف��ردي ،واألميركان هم
المسؤولون ع ّما يجري في أوكرانيا ،وتضخيم خطر
مجتمعات الدواعش وال��زواح��ف وال��ق��وارض أميرك ّيا ً
وبريطان ّياً ،لدفع كثير من الدول الى المظلة األميركية من
جديد ابتعادا ً عن المظلة الروسية ،ثم يُصار الى توزيع
مساحات النفوذ بينهما بحيث ال يتح ّول التنافس بين
لندن وواشنطن ،الى صراع عميق يستنزف أولوياتهما
وقواهما الحيّة وأدواتهما ،فالروسي موجود ويتربّص
بهما المنون كما تعتقد واشنطن ولندن.
في السياسة الكونية تعتبر لندن وواشنطن بأنهما
ق ّوة بحرية ،أ ّما روسيّا والصين والهند وح ّتى ألمانيا
ق ّوة بريّة ،والهدف الرئيس للندن وواشنطن من الحرب
العالمية األولى والثانية كان السيطرة على كافة الطرق
البحرية في العالم ،وعلى الشواطئ البريّة القريبة من
هذه الطرق ،وقد نجحتا في ذلك لفترات زمنية محدودة،
فمشروع «الناتو» الذي كان من أهدافه االنتشار في آسيا
ّ
وشق القوى العظمى فشل فشالً ذريعاً ،فمثالً أفغانستان
التي أريد لها أن تكون المحطة األول��ى لهذا المشروع
في نهايات هذا العام  ،2014ستخرج من السيطرة
األميركية وتدخل ضمن نطاق التأثير الروسي الصيني،
ومنظمة شانغهاي المعادل العسكري لـ»الناتو» بدأت
بالمناورات المبكرة من أجل ذلك ،وقد تتبعها مناورات
باألسلحة االستراتيجية ل��دول البريكس ،المعادل
المدني والعسكري لالتحاد األوروبي.
الشرق األوس��ط يشكل قلب الحروب االستراتيجية
الدولية ،وروسيّا تعلم وتعي أنّ القاعدة ومشتقاتها
ومجتمعات الدواعش والزواحف والقوارض ،تخضع
للحماية األميركية وتشكلت في مصانع االستخبارات
األميركية لمواجهة الفدرالية الروسية والصين.
من جهة ثانية ،تتجلّى ص��ور الصراعات الدولية
الخفية في جيوب جغرافية مختلفة في العالم ،لصناعة
أرخبيالت اثنية وطائفية مختلفة عبر بؤر ومسارب
سياسية وعسكرية بالوكالة ،ألمانيا مثالً تعتبر العرق
الكردي جزءا ً من العرق األلماني اآلري ،فإيران وروسيّا
لعبتا دورا ً في معارضة ألمانيا ورغبتها في تأسيس
دولة كردية مستقلة في العراق ،ونجحتا في إجالس
الحليف الثاني (الكرد) ألميركا بعد «إسرائيل» على

طاولة الحوار الديبلوماسي.

خطاب استغاثة سعودي

وموسكو مثالً وجدت في الخطاب السعودي الجديد،
ح��ول خطر وص��ول ال��دواع��ش خ�لال شهر ال��ى أوروب��ا
وشهرين ألميركا (الفتح والضرب بالمندل السياسي)،
هو خطاب استغاثة أكثر مما هو تعبير عن خطر وشيك،
وفي الوقت نفسه هناك تقديرات روسية بحق دواعش
الماما األميركية ،أنّ هناك خطين متوازيين ال يلتقيان،
يتمدّد «داعش» الماما أحيانا ً وينكمش أو ينكفئ أحيانا ً
كثيرة ،على وقع خط يدفع دول المنطقة بما فيها إيران
وسورية الى معمارية استراتيجية محدّدة ،بعد إعادة
النظر بالبنى التي شاخت أو تخلخلت أو تداعت.
موسكو تعلم أنّ واشنطن دي سي توظف مجتمعات
ال��دواع��ش وال��زواح��ف وال��ق��وارض ل��ح��روب ج��دي��دة،
وخدمة لمصالحها عبر ضرب قوى المقاومة الشاملة في
المنطقة ،عبر صناعة الكذبة في سورية ،عمل الوحدات
الخاصة األميركية ،وكالء الحرب األميركية في سورية
من بعض ال��ع��رب ،مفاهيم االغتصاب للنساء وقتل
األطفال ومكافحة اإلره��اب لتشريع عمليات االحتالل
العدواني القادم ،تماما ً كما حدث من قبل في أفغانستان
المحتلة ،العراق وليبيا المحتلين ،ويكاد أن ينجح في
الحدث السوري ...الخ.
الواليات المتحدة األميركية تخوض وبق ّوة حروبا ً
س��ر ّي��ة ،لم يق ّرها ول��ن يق ّرها الكونغرس األميركي،
وقطعا ً ليس للمورد البشريّ الس ّكاني لتلك الدول ،التي
ستسحق حياتهم وأجسادهم أي دور في منعها ،فمن
أجل تحقيق خدمة األه��داف االستراتيجية للسياسة
الخارجية األميركية ،بل من أجل هندسة نستولوجيا
تلك األهداف ،لتصبح أهدافا ما فوق استراتيجية ،فانّ
وحدات الق ّوات الخاصة األميركية ،تقوم بتنفيذ (لب)
وجوهر العقيدة األميركية ومعتقدها الراسخ الذي ال
يخضع ألي دينامية مراجعات ،والقائم على «أحقية»
القيام باالغتياالت السياسية ،التسلل عبر الحدود
السيادية للدول ،وزعزعة استقرار و\أو تقويض أنظمة
الحكم ،من دون إعارة أي اعتبار لجهوزية مؤسسات
ال��دول��ة ونسقها السياسي ال��م��راد استهدافها وذات
السيادة ،للتغيير أو رغبتها فيه أصالً.
وعليه اختارت العاصمة األميركية واشنطن دي سي،
أسلوبا قديما بذات األدوات لبعض أنواع من الحروب،
ولكن آثاره وتداعياته وشدّته في األلفية الثالثة للميالد
كبيرة جداً ،ويقلب األمور رأسا ً على عقب ،ويغيّر أمزجة
الرأي العام الدولي واإلقليمي والمحلي بخبر وصورة
وخ�لال لحظات ،وعبر عمليات البروباغندا السوداء
وكواليسها.
ومثل الذي يقطع أنفه نكاي ًة بوجهه ،صارت واشنطن
تستخدم أدواتها الحربية الشاملة من المورد البشري
الس ّكاني للدولة المراد استهداف نسقها السياسي،
ومن موارد بشرية من دول جواره المحلي واإلقليمي،
حيث جميعها تشترك باللغة والدين واألخالق والقيم
واأله��داف ،وبالعادات والتقاليد والمشاعر وبعالقات
نسب وقربى ،ويؤدي ج ّل العمل ذاك إلى تدمير الدولة
ونسقها السياسي بأبنائها وأب��ن��اء دول ج��واره��ا،
والحال هذه خير مثال على ما يجري بالحدث السوري
وتشعّ باته المختلفة ،عبر إح��داث انحراف في جهاز
مناعة الدولة المستهدفة ونسقها ،لكي يقوم جهاز
المناعة الخاص بالدولة بمهاجمة األنسجة السليمة،
بعبارة أخ��رى ك��ي��ف يت ّم جعل الدولة تدمر نفسها
بنفسها وعبر مساندة من محيطها؟! وه��ذا ما يجري
في الحدث االحتجاجي السوري وعبر وكالء السي أي
ايه من بعض العرب ،ومن الغرب ومن بعض الداخل
والخارج السوري.
ا ّن��ه أس��ل��وب ح��رب العصابات ،استخدام القتلة،
المتم ّردين ،المخ ّربين ،حرب بالكمائن بدال ً من المواجهة،
عبر التسلّل ب��دال ً من الهجوم ،ا ّن��ه نصر عبر تقويض
تترصد
العدو وإنهاكه بدال ً من االشتباك معه ،حرب
ّ
االضطرابات وإحداث فوضى خالّقة وغير خالّقة.
وي���ؤك���د ج��� ّل ال��خ��ب��راء ال��ن��ف��س � ّي��ي��ن اإلع�لام � ّي��ي��ن
االستخباريّين ،والذين يعملون في أجهزة االستخبارات
العسكرية والمدنية – المخابراتية – الشرطيّة ،أنّ
اللجوء إلى أكاذيب التعذيب واالغتصاب كبنى تحتية
ألي عملية بروباغندا ،وعبر وكالء حربيين لتخدم هدف

محدد ،وهو خلق بيئة تساعد على خلق ظروف تقود في
النهاية إلى الحرب.
نعم عندما تحدّد االمبريالية األميركية االستهدافات،
تصبح مفاهيم االغتصاب والتعذيب وقتل األطفال
عبر ارتكاب مجازر ،وفقا ً لجداول زمنية وديمغرافية
وفي الوقت المناسب ،تصبح مفاهيم لمكنونات أدوات
التشويه السياسي للنسق السياسي المستهدف،
ليُصار إلى إضفاء مالذات شرعية آمنة ألي عدوان يق ّرر
من قبل ما يُس ّمى «بالمجتمع الدولي» (أميركا).
رأينا كيف ت� ّم تشريع احتالل أفغانستان وتحت
مس ّمى الحرب على اإلرهاب الدولي ،ثم تشريع احتالل
العراق وتحت ُمس ّمى أسلحة دمار شامل لم تظهر ح ّتى
اللحظة ،ثم احتالل ليبيا وإسقاط نظام الرئيس مع ّمر
تصب في تشريع وتوظيف ك ّل
الق ّذافي ،واآلن ج ّل الجهود
ّ
شيء الستهداف سورية ونسقها السياسي ،واستهداف
النهج األموي في عبادة الخالق ،وجاءت فكرة الدواعش
األميركية في وقتها.
إنّ ما يجري في سورية حرب غير تقليدية ،والجانب
األق��ب��ح لتلك ال��ح��رب ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى كونها خرقا ً
واضحا ً للقوانين الدولية ،التي تفرض احترام سيادة
ال��دول ووح��دة أراضيها والحياة اإلنسانية والملكية
الشخصية...الخ ،هو الجهد الحثيث والمستشرس
للتأثير نفسيا ً على الشعب وقبله على حكومته ،وإنّ
هذا الجانب بالتحديد من الحرب الغير تقليدية ينافي
منظومة القيم ألي أميركي عاقل.
من بين حاالت الفوضى اإلقليمية والمحلية ،قدمت
االنتفاضات العربية في العام 2011فرصة للمضي قدما ً
في نشاطات الحرب غير التقليدية في الدول المعادية،
سواء أكانت شعوب تلك الدول راغبة في تغيير النظام
أم ال ،واألمثلة األوضح نلحظها في إيران وليبيا والعراق
وسورية ،وجميعها كانت في السنوات الماضية أهدافا ً
للحرب غير التقليدية بدرجات متفاوتة ،والنتائج كانت
متفاوتة أيضاً.
كان من المفترض أن يكون الرابع عشر من شباط
لعام  2011قبل أرب��ع سنوات من اآلن نقطة البداية
لضربة في إي��ران ،ولكن الجمهورية اإلسالمية كانت
على أهبة االستعداد نتيجة خبرتها المتأتية عن الحرب
غير التقليدية التي ش ّنت عليها بعد انتخابات الرئاسة
اإليرانية في العام .2009
لقد شكل اس��ت��خ��دام م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
في الفترة التي تلت تلك االنتخابات ،ك��أداة لتنسيق
االحتجاجات ونشر الروايات المناهضة للنظام ،بداية
لعهد جديد من ث��ورة اإلنترنت على نطاق العالم ،لم
يضيّع البنتاغون الوقت ،وأعلن توسيع نطاق عملياته
ليشمل الفضاء االف��ت��راض��ي ،كما زاد بشكل ملحوظ
الميزانية المخصصة للنشاطات التدميرية على الشبكة
اإللكترونية.

آلة البنتاغون للبروباغندا

   في حزيران الماضي من عام  ،2012أعلن السالح
التكنولوجي لوزارة الدفاع المس ّمى اختصارا ً «داربا»،
عن برنامج تبلغ ميزانيته اآلن أكثر من مائتي مليون
دوالر ،يمكن الجيش األميركي من «رص��د وتصنيف
وق��ي��اس وم��ت��اب��ع��ة ت��ش� ّك��ل وت��ط�� ّور ان��ت��ش��ار األف��ك��ار
والمفاهيم» في الشبكة االفتراضية .وقد س ّمت مجلة
«واي��رد» هذا البرنامج بآلة البنتاغون للبروباغندا
عبر المواقع االجتماعية ،وذلك بسبب خططه القائمة
على «نشر رس��ائ��ل م��ض��ادة لتأثير عمليات الخصم
المرصودة ».مما يسمح «باستخدام أذكى للمعلومات
ل��دع��م العمليات العسكرية» وتجنب النتائج غير
المرغوب بها .سيسمح المشروع بأتمتة العمليات
بحيث يت ّم «تحديد المشاركين والمستهدفين ،وقياس
آثار حملة اإلقناع» ،وليت ّم في المحصلة تحقيق التسلل
وإعادة توجيه الحمالت المرتكزة على مواقع التواصل
االجتماعي وفقا ً لما تقتضيه الحاجة.
يبدو أنّ حملة الحرب غير التقليدية على إي��ران قد
اقتصرت على التخريب التكنولوجي ،وعلى االغتياالت
والتسلل عبر م��واق��ع التواصل االجتماعي .أم��ا في
ليبيا فإنّ الحملة ذهبت في اتجاه أكثر حدية .يختلف
السيناريو الليبي طبعا ً بأنه ت ّم بغطاء من «الناتو»،
بينما تو ّلى العسكريون األميركيون القيادة من خلف
الستار وكان هناك جهد حربي أوروبي كبير وعبر فرنسا

إبان حكم الملك ساركا (ساركوزي) .يضاف إلى ذلك أنّ
النجاح واسع النطاق لعمليات الحرب غير التقليدية ال
يرجع إلى القتال وجها ً لوجه ،بقدر ما يرجع إلى اللجوء
إلى الغطاء الجوي وإلى تبادل المعلومات االستخبارية
حول الهجمات التي كان يقوم بها ثوار ليبيون غالباً.
أما عمليات الحرب غير التقليدية في سورية فهي
مزيج م��ن النوعين .ذل��ك أنّ ق��وة وشعبية الرئيس
األسد ،التي تحدثت عنها السفارة األميركية في برقية
نشرتها ويكيليكس ،اقتضت بدء نشاطات لتقويض
هذه الشعبية قبل التد ّرج إلى سيناريو على الطريقة
الليبية.
ول��ذل��ك ،تع ّمقت وك���االت االستخبارات األميركية
المختلفة ،في دراس��ة وض���رورة اقتناص «الفرص»
لكشف «نقاط ضعف» النظام السوري ودفعه باتجاه
صعوبات اقتصادية ،وانقسام عرقي وطائفي ،وخالف
بين أجهزة األمن والجيش .وبحثت عمليات الدراسة
والبحث أيضاً ،بضرورة قيام القوات الخاصة على
«استثمار نقاط الضعف السياسية واالقتصادية
والعسكرية والنفسية للخصم».
وت��م «استخدام البروباغندا والجهود السياسية
والنفسية ،لخلق جو أوس��ع من عدم الرضى يضعف
الثقة بالحكومة ».ويجب أن يترافق تصعيد النزاع
مع «تكثيف للبروباغندا بهدف تحضير الشعب نفسيا ً
للعصيان».
البداية تكون بوجود «اهتياج» على نطاق محلي
أو وطني ،يرافقه تنظيم لحمالت مقاطعة أو إضرابات
أو أي نوع من النشاطات المعبرة عن عدم الرضى.
ومن ثم يبدأ «تسلل المنظمين والناصحين األجانب،
والبروباغندا األجنبية ،والمال واألسلحة والمعدات».
وفي المستوى الثاني من العمليات ،يت ّم تأسيس
«منظمات م��واج��ه��ة وط��ن��ي��ة» (كالمجلس الوطني
س ّمي (ائتالف المعارضة السورية) في
السوري) ،ثم ما ُ
مشيخة قطر ،و»حركات تحرر» مثل ما س ّمي (الجيش
الحر) ،من شأنها أن تستج ّر أقساما ً أكبر من الشعب إلى
قبول «ازدياد التخريب والعنف السياسي» ،وأن تشجع
على تدريب «أف��راد ومجموعات على القيام بأعمال
تخريب في المدن».
أما عن كيفية وماهية استجابة األغلبية غير الملتزمة،
والسلمية ظاهريا ً لعنف الجماعات المعارضة؟ فيقدم
دليل الحرب التقليدية وسيلة سهلة لتلفيقها:
«إذا ردّت ال��ح��ك��وم��ة ال��م��س��ت��ه��دف��ة ،فستستغ ّل
المعارضة النتائج السلبية للر ّد الحكومي من أجل
استحواذ تعاطف ودعم شعبي أكبر ،وذلك من خالل
التركيز على التضحيات والصعوبات التي تتح ّملها
المعارضة في سبيل الشعب .وإن لم تر ّد الحكومة أو
كان ردّها غير فعّ ال ،فبإمكان المعارضة البرهنة بذلك
على فاعلية قتالها .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للمعارضة
إظهار تباطؤ السلطة أو عدم قدرتها على الر ّد على أنهما
ضعف ،مما سيقود إلى إضعاف معنويات قوات العدو
ويوحي بقرب الهزيمة».
واليوم تح ّولت سياسات بوش وأعيد توضيبها تحت
مس ّمى «هيئة منع ارتكاب الفظائع» أو تحت مس ّمى
«التدخل اإلنساني» ،إال أنّ األهداف لم تتغيّر :زعزعة
استقرار حياة الناس والدول لخدمة المصالح األميركية
في السيطرة االقتصادية والسياسية.
إنّ الحكومات العربية محقة حين تتحدّث عن
«مؤامرة أجنبية» .إذ لم يعد هناك مجال واحد في الدول
العربية الهامة لم تصل إليه «المصالح األميركية» :بدءا ً
من المجتمع المدني «المسالم» المليء بالمنظمات غير
الحكومية المم ّولة أميركيا ،مرورا ً بأجهزة االستخبارات
والجيش التابعة لتلك ال��دول ،ووص��وال ً إلى صفحات
الفيسبوك للمواطنين العاديين.
وفي خضم هذه االنتفاضات المشتعلة في المنطقة،
يتح ّول ك � ّل شعب عربي ال يغلق بابه أم��ام مخاطر
التدخل األجنبي إلى جندي يقاتل إلى جانب أعدائه في
حرب غير تقليدية تشنّ عليه.
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