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تركيا والنوم مع ال�شيطان
} حميدي العبدالله
التعاون الوثيق بين الحكومة التركية وتنظيم «داعش» والتنظيمات
المنتمية لـ»القاعدة» ليس خافيا ً على أحد ،وكانت آخر تجليات هذا
التعاون مسرحية اإلف��راج عن رهائن القنصلية التركية في الموصل
مقابل تسهيل سيطرة «داعش» على ريف عين عرب.
حتى هذه اللحظة يمكن االستنتاج بأنّ التعاون التركي مع التنظيمات
اإلرهابية والتكفيرية م ّكن الحكومة التركية من تحقيق مكاسب تكتيكية.
من بين هذه المكاسب ،شراء وبيع النفط المه ّرب من سورية والعراق
بأسعار تعود بفوائد كبيرة على مراكز النفوذ داخل تركيا ،وتج ّنب قيام
التنظيمات التكفيرية بأيّ هجمات داخل تركيا ،ولعب دور الوساطة بين
التنظيمات التكفيرية وجهات في المنطقة والعالم لتحرير الرهائن مقابل
فدية تدفع للتنظيمات اإلرهابية ،تشكل هذه الفدية عملية التفاف على
قرارات مجلس األمن الدولي التي تج ّرم تمويل التنظيمات اإلرهابية.
لكن مقابل هذه المكاسب اآلنية الصغيرة ثمة خسائر استراتيجية
كبيرة نتيجة لتعاون وتحالف الحكومة التركية والتنظيمات اإلرهابية،
من أه ّم هذه الخسائر التي تسبّبت بها سياسات حكومات حزب العدالة
والتنمية:
أوالً ،خسارة تبادل تجاري واستثمارات اقتصادية في العراق
وسورية تقدر بعشرات مليارات الدوالرات ،وهذه الخسارة أثرت على
معدالت النمو في تركيا ،كما أثرت على قوة الليرة التركية مقابل العمالت
األجنبية ،وسعر العملة الوطنية دائما ً يشكل معيارا ً لقوة أو ضعف
االقتصاد.
ثانياً ،تدهور عالقات تركيا مع غالبية الحكومات العربية ،إن لم يكن
جميعها ،بسبب عالقتها مع جماعة «اإلخوان المسلمين» ،فدول الخليج،
باستثناء قطر تقف ض ّد تركيا وتتضامن مع السعودية ،ومصر كبرى
الدول العربية ،وثالث أكبر دولة في المنطقة ،في خالف سياسي حا ّد مع
تركيا بسبب سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية ،وحكومة الجزائر
وأطراف فاعلة في ليبيا أيضا ً تناهض تركيا العداء ،وبديهي القول إنّ
روسيا وإيران وهي دول إما مجاورة لتركيا أو قريبة من حدودها ،لهما
عالقات متوترة مع أنقرة بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية.
ثالثاً ،وهي الخسارة األخطر على تركيا في المستقبل ،حتى وإنْ لم
تظهر مفاعيلها بعد ،فالتنظيمات التكفيرية التي تتعاون اآلن مع الحكومة
التركية ،ستنقلب عليها الحقا ً عندما تستكمل جهودها لبناء قواعد ارتكاز
قرب حدود تركيا ،وداخل المناطق المحافظة في تركيا .وبديهي أنّ هذه
التنظيمات التي تك ّفر حكومة مثل حكومة المملكة العربية السعودية،
وتعتبرها خارجة عن تعاليم اإلس�لام وفق تفسير اإلس�لام عند هذه
التنظيمات التكفيرية ،فإنها ستك ّفر الحكومة التركية آجالً أم عاجالً ألنها
عضو في حلف «الناتو» هذا أوالً ،وألنّ المفاهيم اإلسالمية المعتمدة من
قبل حزب العدالة والتنمية هي أق ّل تط ّرفا ً من المذهب الوهابي الرسمي
في السعودية ،وبالتالي فإنّ أسباب الصدام بين الحكومة اإلخوانية في
تركيا هي أقوى من صدام التنظيمات التكفيرية مع الحكومة السعودية
الوهابية ،وآجالً أم عاجالً ستقع المواجهة ،وعندها الت ساعة مندم.

كري�ستينا والجي�ش اللبناني...؟
تهزأ رئيسة األرجنتين كريستينا فرنانديز من تهديدات «داعش» االخيرة
علي أن اختبئ
لها بالقتل بقولها «إذا ركزت على مثل هذه التهديدات فسيتعيّن ّ
تحت السرير»...
وكانت «داع��ش» قد أرسلت تهديدا ً لفرنانديز بسبب صداقتها البن بلدها
البابا فرنسيس الثاني ولمواقفها الجريئة التي يبدو أنها لم تعجب «داعش»
فرفعت السيوف معلنة في الوقت عينه بالغير المباشر انّ خالياها موجودة في
ك ّل مكان وهذه المرة في اميركا الالتينية ولو طالت التهديدات رئيسة دولة.
وعقب هذا التهديد تتعاطى وزارة األمن وأجهزة المخابرات االرجنتينية
اليوم بجدية وتكثف اجراءاتها وتحضيراتها الي خطر قد يهدد البالد من قبل
الجماعات االرهابية ،وتحديدا تهديدات تنظيم «داعش».
تتوسع وتتمدّد على كافة أرجاء المعمورة.
وعلى انّ تهديدات «داع��ش»
ّ
ّ
وتتحضر لمكافحة خطر «داعش» الداهم ،ال يبدو
وبدأت ك ّل دول العالم تتي ّقن
انّ أحدا ً في الجمهورية اللبنانية يتمتع بقليل من شجاعة السيدة فرنانديز،
من يدري ربما يعيش المسؤولون في لبنان في عالم آخر ومعهم ضمانات غير
معروفة المصادر عن انّ «داعش» لن تع ّرض حياتهم وحياة جيشهم وشعبهم
للخطر!...
في لبنان ال يبدو انّ أحدا ً يريد تجهيز وتسليح الجيش اللبناني لمواجهة
االرهابيين في عرسال حيث االشتباكات العنيفة في الجرود بينه وبين
المسلحين الذين ما زالوا يستهدفون نقاطه وعناصره ويهدّدون و يذبحون
مخطوفيه...
يبدو ان الك ّل يختبئ فعالً تحت السرير وسيدافع عن نفسه باالختباء
من «داعش» ،واذا كانت االرجنتين البعيدة عن الجوار الداعشي في سورية
والعراق وغيرها من دول العالم التي تجهّزت لص ّد أي هجمات إرهابية ،فإنّ
حكومة لبنان ما زالت ينتظر تعليمات دول إقليمية غير مستعدة حتى الساعة
إلعطائها تفويضا ً بإرسال مبعوث ليفاوض حتى استرجاع المخطوفين
العسكريين ،والذين قيل فيهم نقالً عن «جبهة النصرة» انها ستباشر بإعدامهم
بعد تعثر المفاوضات ...فمن المسؤول؟
م��ن ال��م��س��ؤول ع��ن حياة ه��ؤالء ال��ذي��ن ال ذن��ب لهم س��وى خدمة الوطن
وحمايته...؟
هل تنتظر الدولة اللبنانية مشهد ذبح عسكري بعد اآلخر لتشتعل فتنة
مذهبية اهلية تهيّئ األرضية لـ«داعش» التي تقوم أصالً على استغالل الفوضى
في البالد للدخول؟
أال تخشى الدولة اللبنانية بحجمها الصغير ان تفقد هويتها الوطنية في هذا
والحساس وسط التجاذبات الدولية الكبرى؟
البلد الصغير
ّ
هناك دول أبدت استعدادا ً لتسليح الجيش اللبناني من دون شروط كروسيا
وإيران ،بينما الحكومة تطارد سراب وعود المليارات السعودية األربعة التي ال
يعرف احد حتى الرئيس سعد الجريري وال الرئيس السابق ميشال سليمان،
المفوضان باإلشراف السياسي عليها ،درجة الجد من المناورة فيها.
فهل على لبنان وشعبه ان ينتظر هبات وهدايا ومساعدات مشروطة او أقله
متأخرة كح ّد أدنى لكي يدافع عن إرهاب أق ّل ما يمكن القول فيه إنه أخطر ما
يواجه الكيان اللبناني بكافة طوائفه ومتف ّرعاته؟
إذا كانت استحقاقات البالد دستوريا ً تحتمل تأجيالً وتمديدا ً كتأجيل موعد
انتخاب رئيس للبالد والتمديد للمجلس النيابي ،فإنّ الحفاظ على أرواح الناس
ال يمكن ان يحتمل أي تأجيل أو انتظار ،وعمالً بنفس المبدأ يبدو انّ الدعوة
الى التسلّح الذاتي لمواجهة اي خطر في البالد والقرى الحدودية خصوصا ً
سيصبح واقعا ً وض��رورة طالما أخذت الدولة على عاتقها إضعاف الجيش
اللبناني وإغراقه في متاهات السياسة الدولية.

«توب نيوز» ـ هيئة التحرير

رد الأ�سد لأوباما
 قال أوباما كالما ً كبيرا ً بحق سورية رغم أنه تحت الطاولة أرسل عكسها. الحساب بين الدول يجري على الكالم كما يجري على األفعال والنوايا. قال أوباما أنه سيسلّح ما س ّماها معارضة معتدلة ض ّد الدولة وسيم ّولهاابن سعود ،وهدّد بضرب الدفاعات الجوية السورية إذا اعترضت طائرته في
مهامها.
 التقى ديميستورا األسد وسمع منه كالما ً لم يأت على ذكر أوباما لكنه نقلهردا ً من األسد ألوباما.
 قال ديميستورا أن: ال جنيف ثالثا ً وال��ح��وار في سورية وم��ع مك ّونات تقف ض�� ّد اإلره��اببوضوح.
 سورية تفهم الكالم العنتري كقرع طبول الذين ال يستطيعون التبدّلبسرعة ويراضي بعضهم بعضاً.
ً
 التنسيق مع سورية ضروري بالحرب منعا لتضارب حركة الطيران فييفجر حرباً.
أجوائها ومنعا ً الستغالل «إسرائيلي» ّ
 دمشق بقوة جيشها ستكون حتى شعاع خمسين كلم خالية من المجموعاتالمسلحة.
 سيقاتل المسلحون بعضهم وسورية ترتاح منهم وها هو العالم يعود إلىكالمها بعد سنتي إنكار بشأن اإلرهاب وسيفعل بعد وقت نفس الشيء بشأن
جبهة عالمية لمقاتلته.
 -لعبة الوقت سوريّة.

التعليق السياسي

بين �سطور المواقف الرو�سية وا ﻹ�يرانية:
«وار�سو معدل» في مواجهة الحلف الأميركي...؟
} نسرين الديماسي
ك ّل األنظار ترقب ما ستؤول اليه االستعدادات لتنفيذ ضربات ض ّد تنظيم
«داعش» اإلرهابي بعدما أعلنت دول عديدة «الحرب على اإلرهاب» ،والترقب يشمل
طبيعة مهام الحلف الدولي الذي تقوده أميركا ،في ظ ّل عدم اشتراك سورية وإيران
وروسيا ودول أخرى في هذا الحلف.
قرار «الحرب على داعش» اتخذ اميركياً ..فبعد اإلعالن عن الحلف الدولي في
جدة ،انعقد في باريس مؤتمر حول السالم واﻷمن في العراق ،وأيّدت قوى دولية
اتخاذ إجراءات عسكرية لهزيمة مقاتلي «داعش» ،لكن ،غياب سورية وايران عن
المؤتمر على غرار غيابهما عن الحلف الدولي يطرح عالمات استفهام كبيرة ،وزاد
من عالمات االستفهام صدور بيان عن مؤتمر باريس لم يأت على ذكر سورية،
بالرغم من أنها تعاني ما تعانيه من إرهاب «داعش» الذي يسيطر على أجزاء من
أراضيها.
ما يحصل في سياق التحضيرات الغربية لضرب «داعش» يثير الريبة ،والحديث
بدأ يطفو على السطح حول أهداف مغايرة تسعى الواليات المتحدة األميركية
وحلفاؤها إلى تحقيقها ،تحت عنوان محاربة «داعش» ،وكذلك هناك حديث عن
إمكانية ان يكون لروسيا ومعها اي��ران وحلفاؤهما خطوات كبيرة في مواجهة
األهداف األميركية المضمرة.
من المعروف أنّ روسيا وكذلك إيران تتقنان جيدا ً صياغة معادالت المواجهة،
وتتبعان سياسة ديبلوماسية هادئة وباردة ،لذا علينا ان نقرأ بين سطور المواقف
الروسية واﻹيرانية ،وما سيؤول اليه الحراك الروسي ـ اﻹيراني والذي ي ّ
ُحضر
على نار هادئة .في وقت تس ّد واشنطن أفق التعاون من فوق الطاولة وتحاول
«التفاوض» من تحت الطاولة.
ما هو مؤكد أنّ لدى روسيا أوراق تمسك بها جيداً ،وتحديدا ً على الصعيدين
السوري والعراقي ،كما ال يمكن تجاهل مدلوالت صفقة السالح التي أبرمتها مع
مصر بقيمة  3.5مليار دوﻻر ،والتي تشي بتقارب روسي ـ مصري عززه الرئيس
الروسي فالديمير بوتين حين أكد أنّ بالده تعمل على استعادة عالقاتها بمصر كما

كانت ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،وتعزيز التعاون في مجال تصدير
اﻷسلحة الى مصر ،وكذلك إمكانية إنشاء مركز لوجيستي مصري على سواحل
البحر اﻷسود .وهذا التطور في العالقة بين روسيا ومصر يؤشر إلى إمكانية أن نرى
مصر في حلف يتو ّقع ان تشكله روسيا في مواجهة التحالف الدولي الذي تقوده
أميركا؟
المتابعون لألداء الروسي على الساحة الدولية وفي المنطقة ،ال يستبعدون
إمكانية قيام حلف روسي جديد لمكافحة اإلرهاب بموازاة الحلف األميركي ،ال بل
ال يستبعد المراقبون إمكانية لجوء روسيا إلى تشكيل حلف عسكري بموازاة حلف
«الناتو» ،وربما تكون روسيا قطعت شوطا ً كبيرا ً في التحضير إلنشاء حلف شبيه
بحلف «وارسو» ،يض ّم روسيا والصين ودول البريكس وايران وسورية ودوال ً أخرى
عديدة وربما مصر.
وما هو الفت أنه في ظل خطوات التقارب الروسي  -المصري الحظنا ً «غزالً»
سعوديا ً باتجاه مصر تمثل بالرسالة التي بعث بها الملك عبدالله بن عبد العزيز
من خالل رئيس ااستخباراته إلى األزهر الشريف يث ّمن فيها دور مصر التاريخي
مع أشقائها في العالمين العربي واإلسالمي ودورها في مكافحة اﻹرهاب والتطرف،
ويثمن مبادرة ترميم جامع اﻷزهر ،وربما تكون هذه الرسالة محاولة سعودية
للدخول على خط عالقات التقارب الروسي ـ المصري من أجل إبقاء مصر تحت
الرعاية اﻷميركية ـ السعودية .
إذن ،فإنّ ما يعزز إمكانية قيام حلف روسي ،هو إعالن وزير الخارجية الروسي
سيرغي ﻻفروف عن أنّ بالده ستعرض مبادرة لعقد مؤتمر دولي لمكافحة اﻹرهاب
والتطرف في الشرق اﻷوسط وشمال افريقيا في إطار مجلس اﻷمن الدولي.
فحين يطرح الروسي مبادرة لمكافحة اإلرهاب والتطرف في إطار مجلس األمن
الدولي ،فهذا دليل تمسك روسيا بموقفها الداعي الى محاربة اإلرهاب تحت مظلة
نص عليه قرار مجلس األمن الدولي  ،2710لكن حينما
األمم المتحدة ،وفقا ً لما ّ
ُتالقي المبادرة الروسية رفضا ً من قبل الواليات المتحدة فهذا يفتح الباب واسعا ً
امام خطوات روسية قد تصل الى ح ّد تشكيل حلف مقابل .وقد ح ّذر الرئيس الروسي
من أنّ أميركا تسعى للتح ّكم بقرارات الدول والسيطرة على مجلس اﻷمن وتحاول
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استخدام «الناتو» أداة لتحقيق مآربها .وجاء موقف الرئيس الشيشاني رمضان
ق��ادروف القاضي باستدعاء الشيشانيّين إلى الخدمة العسكرية اﻹلزامية في
الجيش الروسي بناء على طلب وزير الدفاع الروسي ليؤكد انّ هناك تحركا ً روسيا ً
ما زال مستترا ً الى هذه اللحظة في مواجهة الحلف اﻷميركي.
من المؤكد أنّ أميركا لها وجهة نظر وأهداف مغايرة لوجهة نظر روسيا وأهدافها،
لذا نرى أن أميركا تتجاهل دعوة روسيا إلى المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة
اﻹرهاب .ويبدو أن أهداف أميركا هي تنفيذ قصف جوي عندما تتعدّى «داعش»
الحدود التي رسمتها لها واشنطن ،وحماية «إسرائيل» والسعودية وأقليم كردستان
من تمدّد «داعش» .وهذا يؤكد أن أميركا ليست جادة في التخلّص من «داعش» وهي
اصالً لم تعلن الحرب على المجموعات االرهابية األخرى ،ولو أنها فعالً راغبة في
القضاء على االرهاب لكانت فرضت على حلفاءها وتركيا وقف تدفق االرهابيين إلى
سوريا والعراق .لكن هذا لم يحصل ،حتى أنّ تركيا آثرت عدم التوقيع على حلف
جدة ألنها تعرف جيدا ً نّ القرار اﻷميركي الجدّي غير موجود .فأميركا ترغب فقط
من هذا التحالف ان تحرك اقتصادها بعد جمود دام عقدين من الزمن ،وتدير أزمات
المنطقة وتبقي «داعش» عذرا ً دائما ً للتدخل سياسيا ً وأمنيا ً وحتى عسكريا ً إن
استدعى اﻷمر .اذن هي تريد الحفاظ على «داعش» ضمن حدود تق ّررها واشنطن.
أما روسيا وايران فهما جادّتان في الحرب على اﻹرهاب والقضاء على االرهاب
ومن ضمنه «داعش» من خالل دعم دمشق استراتيجيا ً ﻷنّ التدخل اﻷميركي يهدّد
نفوذهما في العمق ويهدّد أراضيهما بالمجموعات اإلرهابية المتطرفة التي ستتوجه
إذا سقطت الدولة السورية ،الى التمدّد في عموم المنطقة.
ويجدر بالذكر انّ روسيا وإيران تعتبران انّ ال صفة قانونية لهذا التحالف الذي
تقوده أميركا ،إذ أنه تبلور خارج إطار آليات منظمة اﻷمم المتحدة كما أنّ بعض
للمؤسسين الرئيسيّين وعدد من أعضائه في ما
الممارسات السابقة والراهنة
ّ
يتعلق باﻹرهاب ﻻ تتناسق مع اﻷهداف المعلنة في محاربة اﻹرهاب.
ك ّل هذه التطورات واﻷحداث تدفعنا إلى التساؤل بشكل جدي :هل نحن فعالً
على مشارف وﻻدة حلف روسي  -إيراني شبيه بحلف وارسو في مواجهة الحلف
اﻷميركي؟

العودة �إلى الثابتة الثالثية في محاربة الإرهاب
} محمد احمد الروسان*
من له عالقات م ّنا بخاليا التفكير (دبّابات الفكر think
 )tanksفي الداخل األميركي المحتقن اآلن ،يعرف أنّ
الوالء للواليات المتحدة األميركية (األمبراطورية الرومانية
الجديدة عبر دولة كردستان) أخطر من معاداتها ،فالعداء
لها له مخاطره ،والتحالف معها يقترن دائما ً وأبدا ً بالمصائب
والدمار ،فهل تعي نواة الدولة األردنية ذلك ومثيالتها من
شقيقاتها الكبرى والصغرى؟
يقول كيسنجر المعروف برمز الواقعية السياسية real
 politicفي كتابه الذي لم ينشر بعد :world order
واشنطن اآلن تناقش نفسها بنفسها ح��ول العالقة بين
مصالحها وموقعها من نشر الديمقراطية وحقوق األنسان
والحاكمية الرشيدة ،ويضيف :متى أص�لاً كانت أميركا
تقيم وزنا ً للمثل والقيم اإلنسانية اذا تعلق األمر بمصالحها
الحيوية؟ ويضيف أيضاً :كل مغامرة قام بها الغرب في
الشرق األوسط لعبت فيها السعودية دورا ً إيجابيا ً تمويالً
وتغطي ًة ،ا ّما علنا ً أو من وراء ستار ،ومنذ الحرب العالمية
الثانية تتحالف السعودية العربية مع الغرب.
ويقول :النظام السعودي نظام ثيوقراطي ارتكب خطأ
استراتيجيا ً قاتالً عندما اعتقد قادة النظام لوهلة ما ومحدّدة
أنهم يستطيعون مواصلة دعم اإلسالم الراديكالي والحركات
اإلسالمية في الخارج ب��دون ان تصل آثارها إل��ى الداخل
السعودي الملتهب ،وال��ذي ينتج التنظيمات والحركات
المتطرفة الساكنة ح ّتى اللحظة ،حيث لم تعد األخيرة على
تخوم السعودية بل في الداخل وفي غرف النوم.
انّ الصراع في الشرق األوسط اآلن صراع ديني سياسي
جغرافي في آن واحد ونتائجه :أرخبيالت ال��دول الفاشلة،
حيث أميركا تقتضي مصالحها اإلبقاء على أنظمة متناقضة
لتسهل السيطرة عليها ،فهي ال تريد فعالً عودة سنيّة قويّة الى
مراكز الحكم في المنطقة.
الجميع عاد ويعود كرها ً أو ح ّبا ً الى الثابتة السورية
والمسنودة من الروسي والصيني ،في أولوية محاربة اإلرهاب
المصنوع في أقبية الغرف ال��س��وداء لمجتمع المخابرات
األميركي ،والمص ّنع بعضه في بعض ال��دواخ��ل العربية
المجاورة بسبب ظروفها االقتصادية الخاصة ،وغياب العدالة
وحقوق االنسان والبطالة والفقر والجوع ،هذا اإلرهاب المدخل
الى الداخل السوري من جهات األرض األربع ،حيث الجميع
عاد الى الثابتة السورية او إنْ شئت الثالثية السابق ذكرها.

ضرب فيروسات اإلرهاب

سورية وحزب الله وايران حاجة إقليمية ودولية ،لمحاربة
فيروسات اإلره��اب التي أنتجتها واشنطن في مختبراتها
البيولوجية االستخباراتية ،من دواعش وفواحش وبواعص
وقوارض وزواح��ف ،وأي جبهة اقليمية ودولية لضرب تلك
الفيروسات تحتاج الى تسويات سياسية تسبقها في بؤر
الخالفات وملفاتها.
في حين تعمل واشنطن ومجتمعات مخابراتها ومن تحالف
معها ،على دعمها لالتجاهات اإلسالمية االنفصالية في روسيّا،
مناطق الشيشان داغستان وقوميات أخرى (القوزاق) في
كازاخستان ،فهي ترى أنّ في دعمها ألي طرف اثني يتجه
داخل روسيّا لالنفصال ،سيؤدي الى إشغال موسكو بنزاعات
داخلية ،فتضعف قدراتها على التحرك على الساحة الدولية،
ونفس هذا السيناريو تريد فرضه على الصين وفي دعم اثنية
االيغور المسلمين وغيرها في الشمال الصيني.
وح ّتى ال نغرق في التفاصيل ونتوه بالمعنى التكتيكي
واالستراتيجي ،ال ب ّد أن نطرح ما يعرف باسم نظرية المنطق
في السياسة جانباً ،مع تناسي علم الرياضيات السياسية
وقواعد التفكير السليم في تفكيك المركب وتركيب المفكك،
مع تناسي الغوص في التحليل بشكل عمودي وأفقي ،ألنّ
األشياء واألمور والمعطيات لم تعد كما يبدو عليها أن تكون،
وج ّل األزمات ان لجهة المحلي ،وان لجهة اإلقليمي ،وان لجهة
الدولي ،صارت أكثر تعقيدا ً وترابطاً ،والتفاعالت والمفاعيل
لمعظم الممارسات الدولية لم تعد تخضع لقانون أو قيم أو
أخالق.
بعبارة أخ��رى أكثر وض��وح��اً ،اذا أردن��ا أن نفهم ونعي
بشراسة فكرية أبعاد ومعطيات ودالئل المؤامرة علينا في
المنطقة والعالم ،ووضع قاعدة بيانات وداتا معلومات لها،
علينا أن نفكر جميعا ً بعقلية المؤامرة نفسها ،ومن يعتقد
أنّ الواليات المتحدة األميركية جاءت الى المنطقة لمحاربة
اإلرهاب ،فهو ال يكون االّ متآمرا ً أو جاهالً أو متخلفا ً عقليا ً وذا
جنون مطبق ال متقطع.
هناك استراتيجية أميركية جديدة في تشكيل حلف
دولي (الناتو) واقليمي (سني) من دول ما يسمى االعتدال
العربي ،ال بل دول االعتالل العربي ،لمحاربة اإلره��اب في
سورية والعراق ،وهذه االستراتيجية أصالً تتعارض مع
مفهوم ومقتضيات محاربة اإلرهاب من جهة ،وتنقض نظريا ً
رؤية كيسنجر للحروب المذهبية السنيّة الشيعية والتي
اعتمدتها اإلدارة األميركية كخيار بعيد المدى ،لضرب العمق
االستراتيجي العربي إليران في أفق عزلتها ومحاصرتها ثم
تفجيرها من الداخل عبر مفاوضات  ،1 + 5ونقل مجتمعات
الدواعش والفواحش وال��ق��وارض والبواعص الى مناطق
الس ّنة في الداخل اإليراني.
أميركا تستولد استراتيجية جديدة أيضا ً اسمها (ادارة
التوحش) في البلقان وآسيا الوسطى ،فخرج علينا زعيم
«القاعدة» أيمن الظواهري من كهفه بعد سبات ،ح ّتى أنّ شكله
صار مثل الكهف الذي يسكنهّ ،
وبشر األمة بميالد فرع جديد
للقاعدة في شبه القارة الهندية (بنغالدش ،كشمير ،الهند،

باكستان) وعلى الحدود مع ايران ،وهذا أثار ثائرة روسيّا
والهند والصين (أعضاء دول البريكس) ،إلدراكهم أنّ أميركا
ق ّررت نقل ادارة التوحش من الشرق األوسط الى منطقة آسيا
حيث تهديدات داعش لروسيّا.
واشنطن ت��درك أ ّن��ه يستحيل في هذه المرحلة المبكرة
من عمر الصراع في المنطقة من تفجير حرب سنيّة شيعية
شاملة ،على ضوء نتائج المحاوالت الجنينية الفاشلة التي
اختبرتها في لبنان وسورية والعراق ،واآلن تحاول في األردن
عبر الفتنة بين الشرق األردني (الكح) والشرق األردني ذي
األصول المختلفة ،حيث ج ّل السفلة من ص ّناع القرار األميركي
يريدون إدخال «داعش» وتصنيع مثيالتها في الداخل األردني،
وتحريك الخاليا السريّة النائمة والتي ال تنام وال تنكفئ أصالً،
كل ذلك عبر إشراك ع ّمان س ّرا ً أو علنا ً في محاربة مجتمعات
الدواعش ،كي يصار الى نشر الفوضى في الداخل األردني
لجعل الملف األردن��ي كملف مخرجات للملف الفلسطيني،
ضمن رؤية محور واشنطن ـ تل أبيب ومن ارتبط به من عرب
ومسلمين صهاينة.
انّ «داع��ش» و«جبهة النصرة» وغيرهما ،هي يمثابة
مخرجات السياسة األميركية في المنطقة ،ت�� ّم إنتاجها
وحواضنها في الدواخل العربية بتوظيفات واستثمارات
الفقر والظلم والجوع والقهر والبطالة والفساد وغياب العدالة
وحقوق اإلنسان.
وعندما قالت «اسرائيل»« :إنّ إي��ران صارت جارة لنا»،
وقالت السعودية« :إنّ طهران تسعى إلى محاصرتنا وتحجيم
دورن��ا وتقليص نفوذنا في العالمين العربي واإلسالمي»،
فهم الحاج باراك حسين أوباما أنّ الخطر هذه المرة تجاوز
األدوات ،ليتح ّول الى تهديد استراتيجي داهم على أمن بالده
القومي والمتمثل في ثالثية النفط و»إسرائيل» والكرد.
المقاومة حق ش ّرعته السماء وسار عليه العرف البشري
ّ
ونظمه القانون الدولي ،لذا تعتبر واشنطن دي .سي .أنّ
حركات المقاومة في المنطقة تمثل خطرا ً استراتيجيا ً على
مصالحها وعلى «إسرائيل» ،في حين أنّ مجتمعات الدواعش
والزواحف والقوارض اإلرهابية يمثل خطرا ً تكتيكيا ً يمكن
التعامل معه وإدارت���ه ،فيما أميركا ت ِع ّد في الوقت نفسه
لمخططات تتف ّرغ من خاللها للنظام المصري الجديد وعبر
الب ّوابة الليبية ،بالتحالف من جديد مع اإلسالم السياسي...
هكذا تقول الملعلومات التي تتحدث أيضا ً أنّ المشروع
الذي تعمل عليه مصر والسعودية وبعض آخر من عرب،
إزاء سورية يتمثل عبر ضرب الدواعش من خالل التحالف
الدولي ،ثم إجبار النظام السوري بقبول حكومة ائتالف تجمع
السلطة وج ّل الخونة الذين يُس ّمون أنفسهم معارضة إلدارة
مرحلة انتقالية ،تنتهي بتحويل سورية العلمانية المنفتحة
والمتجانسة الى نظام معاق قائم على المحاصصة الطائفية،
كما في العراق ال ُمراد احتالله من جديد عبر محاربة الدواعش،
ولبنان المصادر الى حين ،مع محافظة سورية على الدولة
والمؤسسات بما فيها الجيش ،على أن يقبل الرئيس األسد
الرحيل الى «منفاه الذهبي االختياري».
للواليات المتحدة األميركية متاهاتها االستراتيجية
العميقة ،حيث كانت المتاهة األولى لها في أفغانستان وما
زال��ت ،ثم العراق وما زال��ت ،وعبر الدواعش واألنبار تعود
من جديد ،فسورية األصعب واألش ّد وما زالت ،واآلن المتاهة
األوكرانية وعقابيلها التي تتدحرج ككرة الثلج ،الى المتاهة
العرضية في شبه القارة الهنديّة حيث تتفاعل من جديد.

سورية أ ّم المتاهات األميركية

فأم المتاهات العمودية والعرضية االستراتيجية الدوالتية
األميركية ،هي المتاهه السورية األصعب واألعمق واألشدّ،
والنتيجة فيها تحدّد مصير المتاهات األخرى كما تحدّد شكل
العالم الجديد.
انّ جنين الحكومة األممية (البلدربيرغ األميركي) هو
صاحب هذه المتاهات وصانعها ،فيستغ ّل حالة االستعصاء
الدوليواالحتقاناتالشاملةكنتاجللحدثوالمسألةالسورية،
وما خلّفته من سحب دخانيّة سوداء عميقة قد تستم ّر لسنين
عديدة ،من شأنها أن تحجب عيون العالم عن ساحات أخرى
من المعمورة ،ال تق ّل أهميتها االستراتيجية عن أهمية سورية
أو أهمية الحدث األوكراني الحالي مثالً ،من أجل تحقيق عمق
مصالحه ومكتسباته كحكم أممي ،وربط اقتصاديات العالم
من جديد باالقتصاد األميركي ،للخروج من األزمة االقتصادية
األميركية الحالية ،والتي في حالة استمرارها وتفاقمها ،قد
تقود الى إفالس الواليات المتحدة األميركية.
لذلك سارع الكونغرس أخيرا ً إلى السماح إلدارة أوباما
باالقتراض المالي بدون سقف محدّد ،وهذا لن يمنع اإلفالس
يؤجله ،وتحتاج واشنطن الى
المالي في أميركا وانما
ّ
مصادرات الحقة ستجري ألموال الدول الخليجية المخ ّزنة
في خزائن المال األميركية ،بحجة دعمها لمكافحة اإلرهاب وما
شابه ،عبر مشاريع قوانين قادمة من نواة هذا (البلدربيرغ)
ال��ى بيت التشريع األميركي .ل��ذا سارعت الرياض وعبر
التشريع لقوانين مكافحة اإلره��اب في الداخل السعودي
والخارج السعودي ،مع سحب لبعض الملفات ووضعها في
عهدة آخرين ،وإجراء لديناميات مراجعات سعودية شكلية
إزاء الحدث السوري.
ال أوهام في الموقف الجديد للرياض ،فليس هناك تح ّول
نوعي في مقاربة الحرب على سورية ،الخالف
سعودي
ّ
األميركي السعودي في الملف السوري خالف على األولويات،
وعلى اإلدارة كمفهوم لهذه األولويات ،فإدارة بندر بن سلطان
لتلك األولويات استف ّزت األميركيين وأشعرتهم بتقليص
قدراتهم على المناورة في الملف السوري أمام الروس ،فت ّم
سحب الملف من بندر وتسليمه إلى محمد بن نايف ،وهذا

يعني انتصار تحالف محمد بن نايف مع متعب بن عبدالله
على تحالف أوالد سلطان في ساحات القتال خارج السعودية
في اليمن وسورية ولبنان ،وهذا من شأنه أن يقود الى احتدام
الصراع بين محمد بن نايف ال��ذي يسعى للحكم وتدعمه
يوسع
المؤسسة الوهابية من جهة ،ومتعب بن عبدالله الذي ّ
دائرة نفوذه كونه يريد أن يستق ّر الحكم ألوالد الملك الحالي
في حياته ،فمتعب أفضل للمنطقة كونه بعيدا ً عن التطرف
وأكثر كياسة من غيره في العائلة المالكة هناك ،وتعمل
الحكومة هناك على إعادة إنتاج لمفهوم الفتاوى والعمل على
تقليصات لنفوذ المؤسسة الوهابية وإع��ادة تحالفاتها مع
العائلة الحاكمة في السعودية.

أهداف أميركية ـ «إسرائيلية»
في شبه القارة الهندية

مؤسسات
وتتحدث المعلومات المس ّربة من بعض
ّ
المجتمع المدني الغربية التي تعنى بالرصد االستخباري
وتحليل ما ترصده لصالح عدد محدّد من أجهزة أمنية ترتبط
معها وتم ّولها ،لمواجهة الخصوم من األجهزة المماثلة في
ساحات أخرى في خارج أوروبا والواليات المتحدة األميركية،
أنّ العديد من مجتمعات المخابرات في منطقة جنوب أسيا
ومنطقة جنوب شرق أسيا ،باألضافة الى أجهزة مخابرات
دولية متشعّ بة ل��دول هي في حقيقتها دول عظمى ،لك ّنها
تتص ّرف على أ ّنها دول إقليمية ،أجرت أخيرا ًالكثير من جلسات
العصف الذهني السياسي والمخابراتي ،وتحليل الكثير من
المعلومات المجموعة رص��دا ً وتحليالً حول خط العالقات
الهندية األميركية وما وراء هذه العالقات ،من عالقات سريّة
على خط العالقات الصهيونية – الهندية ،مع بحث محفزات
الرؤية االستراتيجية األميركية ،باتجاه الهند بشكل خاص
ومنطقة جنوب وجنوب شرق أسيا بشكل عام ،وإسقاطات هذه
الرؤية األميركية على ج ّل مواقف واشنطن ،إنْ لجهة الصين،
أو باكستان ،أو الفدرالية الروسية ،أو إيران (رغم اتفاق جنيف
النووي اإليراني) ،أو الهند ومجالها الحيوي ،حيث تشكل
أفغانستان جزءا ً من هذا المجال الحيوي الهندي.
كما ت�� ّم االتطرق بعمق وإس��ه��اب كبيرين إل��ى عالقات
الكيان الصهيوني في منطقة الشرق األوسط وتأثيره على
سلّة المحفزات األميركية إزاء نيودلهي ،وتداعيات ذلك على
التوازنات االستراتيجية لجهة أقاليم مناطق جنوب وجنوب
شرق أسيا ،وان لجهة الجغرافية األممية ككل ،وال��ى ماذا
يسعى محور واشنطن – تل أبيب من أهداف ورؤى في شبه
القارة الهنديّة ،بوصفه ذراع موثوق من أذرع جنيين الحكومة
األممية ( البلدربيرغ).
وتشي نتائج جلسات العصف الذهني لتلك األجهزة
المخابراتية ،بأنّ واشنطن تحديدا ً ترمي من وراء التحالف
االستراتيجي مع نيودلهي ،الى استخدام وتوظيف وتوليف
األخيرة في متتالية عمليات احتواء الصين التي تتصرف
كدولة اقليمية قويّة رغم ا ّنها دولة عظمى ،وفي ذات الوقت
احتواء إيران لجهة ترتيبات مصالحها االستراتيجية في أسيا
الوسطى ،وفي الح ّد من النفوذ الروسي هناك.
كما تشي النتائج أيضاً ،أنّ الواليات المتحدة األميركية
ّ
الخطة (ب) في سياستها الحتواء
وضعت في حسابها
الباكستان ،في حالة تغيّر النظام السياسي في إسالم أباد
باتجاه واشنطن وبشكل معاد ومعارض ،كما تشي النتائج
تلك أنّ هناك دورا ً قويا ً وواضحأ ً ومؤثرا ً للدولة العبرية
(اسرائيل) ،وعبر أدواتها في الداخل األميركي ومنها (األيباك)،
لجهة دفع الواليات المتحدة الى بناء تحالفات استراتيجية
مع الدولة الهنديّة ،من دون األخذ في الحسبان وفي عين
األعتبار آثار ذلك ،على خط العالقات األميركية ـ الصينية،
وخط العالقات األميركية ـ الروسية ،وخط العالقات األميركية
ـ الباكستانية.
بعبارة أخرى وأكثر وضوحا ً من اآلنف ذكره نقول :إنّ
من شأن التعاون األميركي االستراتيجي مع الهند ،أن يلحق
ضررا ًفادحا ً بسلّة محفزات التعاون األميركي الصيني الشامل
السياسي ،الدبلوماسي ،االقتصادي ،المخابراتي ،العسكري،
وح ّتى في إطار الثقافي الفكري ،وأثره الشامل على القطاعات
األخرى.
لكن للدولة العبرية (اسرائيل) وعبر أدواتها – جماعات
ضغطها داخل المجتمع األميركي وإدارت��ه الحاكمة ،ذهبت
باتجاه استبدال رؤية أو عقيدة التعاون على خط العالقات
األميركية – الصينية ،برؤية أو عقيدة المخاطر ،أي دفعت
جماعات الضغط اإلسرائيلي ونجحت ح ّتى اآلن في مسعاها،
باتجاه أن يكون القرار األميركي المركزي إزاء تفضيل التعاون
والتحالف المطلق مع الهند وحدها من دون الصين ،واعتبار
األخيرة مصدرا ً للخطر المهدّد لمصالح الواليات المتحدة
األميركية االستراتيجية في شبه القارة الهندية.
كما أنّ من شأن هذا التعاون مع نيودلهي ،أن يؤدّي الى
اإلض���رار بمخططات واشنطن الساعية ،إلبعاد بكين عن
موسكو ،إلضعاف الدور الروسي في مناطق جنوب شرق آسيا
وفي آسيا الوسطى ،وفي الملف اإليراني ،وفي الصراع العربي
– اإلسرائيلي ،وقبل ذلك في المسألة السورية والوضع في
لبنان والتحالفات غير المعلنة مع حزب الله اللبناني.
كذلك من شأن تعاون وتحالف واشنطن مع الهند ،أن يلحق
ض��ررا ً بالغا ً على خط العالقات األميركية – الباكستانية،
لجهة ايران ،وجهة أفغانستان ،وجهة روسيا ،وجهة شبه
القارة الهندية ككل ،ومع ك ّل ذلك ضغط اإليباك الى خيار
التعاون مع الهند ،من دون االلتفات الى مسألة التعاون مع
اسالم أباد ،كون األخيرة هي أكثر حاج ًة إلى وجود واستمرار
الدعم األميركي المتعدّد.
انّ المثير في الفقرة السابقة بالذات ،والمتعلقة بقطع

الطريق على الفدرالية الروسية ،لجهة بناء تحالفات مع
باكستان ،نتيجة تفضيل واشنطن للتعاون مع الهند من دون
اسالم أباد ،متمثل في معلومات مخابراتية ذات مصداقية
دقيقة في تلك المنطقة ،وعبر تقارير مجاميع مخابرات تابعة
لها ،تعمل في الداخل األميركي وبعلم المخابرات األميركية
والمجمع األمني الفدرالي ،وبمتابعة دقيقة لجهاز  FBIلها،
حيث تتموضع المعلومة األمنية الدقيقة في:
أنّ جماعات الضغط اليهودي (اإليباك) وعبر توجيه
البلدربيرغ ،دفعت وتدفع إدارة أوباما الى مسك العصا من
الوسط ،لجهة عالقاتها مع ك ّل من الهند والباكستان ،بحيث
يت ّم من خاللها الحفاظ أميرك ّيا ً على مذهبية ومنظومة ،من
نسق التفاعل الدبلوماسي المتوازن ،لقطع الطريق على
موسكو في استغالل ذلك لصالحها وبناء تحالف استراتيجي
بديل عن واشنطن مع باكستان ،خاص ًة مع وجود موافقة
باكستانية قويّة على ذلك ،داخل األطر السياسية واألمنية
االستخبارية ،مدعومة من قوى شعبوية باكستانية ضاقت
ذرعا ً من واشنطن.
تقول المعلومات المؤ ّكد ًة ،بأنّ خط العالقات الهنديّة –
اإلسرائيلية ،وعلى مدار أكثر من ثالثة وعشرين عاما ً خلت،
كان ّ
خطا ً بمضمون تعاون استراتيجي خالّق ،وخاص ًة في
األنشطة المتعلقة بالفضاء والمجال النووي ،والصاروخي
والعسكري ،وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات المتطورة
ومراكز األبحاث العلمية ،وخاصة البيولوجية وصناعة
أسلحتها الكيماوية ،ح ّتى أنّ البرنامج النووي الهندي ،هو
نتاج تعاون نووي اسرائيلي – هندي عميق ،وبدعم أميركي
وما زال ،في حين أنّ البرنامج النووي الباكستاني كان وما
زال نتاج لتعاون صيني – باكستاني عميق ،وبرؤية صينية
واضحة المعالم ،حيث يحتفل نهاية هذا العام بالذكرى
الرابعة والستين ،لقيام العالقات الصينية ـ الباكستانية،
وهناك طرفة دبلوماسية قالها يوماً ،المندوب الصيني
السابق في األمم المتحدة ألحد الدبلوماسيين األميركيين« ،انّ
باكستان هي اسرائيلنا في شبه القارة الهندية».
ه��ذا وق��د سعت نيودلهي ،ال��ى بناء المزيد من الروابط
المختلفة مع الدولة العبرية (اسرائيل) ،وضمن المستويات
السريّة وبدعم وغطاء شامل من الواليات المتحدة األميركية،
حيث ظهر التعاون (الوهم) المعلن للعامة ،على أ ّن��ه مع
واشنطن ،في حين أ ّنه كان وما زال مع «إسرائيل» ،وظ ّل كذلك
ألكثر من ثالثة وعشرين عاما ً بالس ّر ،في حين أ ّنه في مرحلة
كشف العالقات السريّة على خط تل أبيب – نيودلهي ،حصلت
التجسس
الدولة العبرية على تسهيالت صناعة وإطالق أقمار
ّ
اإلسرائيلية ،من ط��راز (أوف��ي��راك) عبر القواعد العسكرية
الهندية ،مع استخدام الصواريخ البالستية الهندية.
انّ من شأن التعاون األميركي مع الهند ،أن يعيق وبشكل
سلبي وعميق وبالغ حرية الحركة وتوافقها ،في سلّة
التفاهمات األميركية – الروسية ،لجهة أفغانستان ،وايران،
ولجهة الباكستان ،خاص ًة في ظ�� ّل اعتبار نيودلهي أنّ
أفغانستان ،جزء من مجالها الحيوي الستخداماته من زاوية
الهند ض ّد الباكستان ،وفي ذات الوقت والمسعى ،تعتبر
روسيا الفدرالية أنّ الهند حليفة لها.
أعتقد وحسب ظني ،أنّ المعادلة السياسية – األمنية –
العسكرية في شبه القارة الهندية تقول :في حالة لجأت
واشنطن الى التحالف االستراتيجي مع الهند ،فإنّ موسكو
ووفق رؤية استراتيجية معدة مسبقا ً وطارئة ،سوف تلجأ
بالضرورة الى بناء تحالف استراتيجي مع الباكستان ،مهما
كانت الظروف والمعطيات الدولية واإلقليمية في شبه القارة
الهندية.
من جهة أخرى تتحدث المعلومات ،أنّ جماعات الضغط
اإلسرائيلي (اإلي��ب��اك) في الداخل األميركي ،وانطالقا ً من
تفاهمات سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية ،على
مضمون خط العالقات الهنديّة – اإلسرائيلية ،تدفع جماعات
الضغط تلك ،ادارة أوباما الى التخلي عن مسألة مشروع دعم
عضوية ألمانيا واليابان الدائمة في مجلس األمن الدولي
– مجلس الحرب الدولي ،بسبب ارهابية وديموغوجية
السياسة األميركية ،مع مؤسسات األمم المتحدة – واستبداله
بمسألة ومشروع دعم عضوية الهند الدائمة في مجلس األمن
الدولي (مجلس الحرب األممي).

الثمن« ...فيتو» هندي

كل ذلك كثمن تقبضه الهند نظير تعاونها السري والعلني
مع الدولة العبرية ،حيث يعني ذلك ببساطة مفرطة ،تمتع
الهند بحق النقض الفيتو ال��ذي سيصار الحقا ً وتلقائ ّياً،
الستخدامه وتوظيفه من قبل محور واشنطن – تل أبيب
(الفيتو الهندي) ،لكي يقوم بدور حق االعتراض بالوكالة
عن واشنطن ،وهو ل��ردع واحتواء الفيتو الصيني والفيتو
الروسي ،كذلك من أجل مزيد من اإلخالل بتوازن القوى داخل
مجلس األمن الدولي (مجلس الحرب األممي) ،ومن شأن ذلك
منح الواليات المتحدة األميركية ،أربعة أصوات فيتو ،مقابل
صوتين واحد لروسيا واآلخر للصين ،ا ّنها الفوضى المنظمة
داخل هذه المؤسسة األممية ،ولكنها على الطريقة األميركية.
ومن اآلن تس ّوق أميركا للهند باعتبار األخيرة تتمتع بقدرات
طبيعية واقتصادية خالّقة ،وقدرات س ّكانية وتكنولوجية،
وقدرات عسكرية وسياسية – برلمانية ،وهذه الصفات للهند
في الواقع حقيقية وهي صح  ،100%وهذا حق للهند يُراد به
باطل ،من قبل محور واشنطن – تل أبيب.
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