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كما�شة �أنابيب غاز رو�سية ـ �إيرانية ّ
تلف حول عنق �أوروبا و�أميركا

�صمود عين العرب
يق ّو�ض مخططات �أردوغان

} فارس سعد

} حميدي العبدالله
تمكن مقاتلو قوات الحماية الكردية من ص ّد الهجمات التي تقوم بها جماعة
«داعش» على امتداد شهر بأكمله ودخلت المواجهة شهرها الثاني ،وحققت
قوات الحماية الكردية بعض التقدّم واستعادت بعض المواقع التي خسرتها
داخل مدينة عين العرب وفي ريفها الغربي (تل شعير) مستفيدة من القصف
الجوي الذي تقوم به طائرات قوات التحالف األميركي.
وواضح أنّ صمود عين العرب ،وتحويل هذه المنطقة إلى مقبرة لـ»داعش»،
ال يشكل انتصارا ً لقوات الحماية الكردية وطيران التحالف وحسب ،بل إنه
يشكل ضربة قوية لمخططات الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان .إذ
أي
أي إسناد يمكن أن يقدّم من ّ
من المعروف أنّ أردوغان يستغ ّل واقع أنّ ّ
جهة إلى المقاتلين المدافعين عن عين العرب ال ب ّد أن يم ّر عبر تركيا ،ولذلك
أمسك بهذه الورقة وراح يبتز جميع األط��راف التي تدعوه أوالً لالنضمام
إلى التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ،وثانيا ً للضغط على األكراد في
سورية وتركيا إلرغامهم على قبول جميع اإلمالءات التركية.
إذا صمدت عين العرب ،وتمكنت من تكسير وص ّد جميع موجات الهجوم
التي تقوم بها «داع��ش» ،فإنّ ذلك ستكون له عواقب وخيمة على أردوغان
ال��ذي ي��واج��ه اآلن تبعات المواجهة ال��دائ��رة ه��ن��اك ،بمعزل ع��ن ال��م��آل الذي
سترسو عليه األوض��اع في عين العرب ،ف��إذا نجح المقاتلون األك��راد في
الصمود وص�� ّد الهجوم ،وتراجع «داع��ش» عن مواصلة المعركة في هذه
المنطقة لتحاشي معركة استنزاف ستؤثر على قدراته في المناطق السورية
األخرى والعراق ،فذلك يعني أنّ أردوغان قد خسر ورقة االبتزاز هذه ،سواء
في مواجهة الواليات المتحدة وشركائها في التحالف ض ّد «داعش» ،أو ض ّد
األكراد ،حيث حاول استغالل حاجتهم إلى الدعم لفرض اإلمالءات عليهم،
وسيكون في وضع أصعب مما كان عليه الحال قبل معركة عين العرب .أما
إذا سقطت عين العرب ،وارتكبت «داعش» مذابح ض ّد ما تبقى من سكانها،
وض�� ّد المقاتلين الذين دافعوا عنها ،ف��إنّ أك��راد سورية وتركيا سيح ّملون
حزب العدالة والتنمية وأردوغان على وجه الخصوص ،مسؤولية ما آل إليه
أي دعم للمدافعين عن المدينة ،ومن شأن ذلك أن
الوضع ألنه منع وصول ّ
يؤثر على عالقات تركيا على مستوى المنطقة ،بما في ذلك أكراد العراق،
أي مك ّون كردي في أي
ولن تستطيع أي قوة أن تب ّرر عالقات إيجابية بين ّ
منطقة وبين تركيا ،وسيترك ذلك تداعيات سلبية على مصالح تركيا ،وال
سيما مصالحها االقتصادية في شمال العراق.
واضح في ضوء ذلك أنّ أردوغان ليس في وضع يتيح له التح ّكم بقواعد
اللعبة ،وتوظيف ما يجري على هواه وبما يخدم سياساته من دون أن يدفع
ثمنا ً لذلك.

نفط وغاز �أي�ض ًا...
} حسام عيسى
منذ والدة «داعش» ككيان جديد في المنطقة ،كان معلوما ً انه لم يولد من الغيب ،وأن ال
أعجوبة حصلت فتشكل تنظيم من عشرة آالف مقاتل يملكون تجهيزات قتالية تتيح لهم
خوض معارك متعددة في وقت واحد ،ولديهم ما تحتاجه مثل هذه الحروب من استطالع
واستخبارات وتنسيق وشبكات اتصال وأدوات سيطرة وآليات تموضع ،وتبديل وتنظيم
وتنقل ،هذا عدا عن تنسيق النيران وتحديد بنوك أهداف.
عندما يخوض «داعش» معركة مع الجيش السوري حول مطار الطبقة ويربحها،
ويخوض أخرى تعادلها بعشرة أضعاف للسيطرة على ثلث العراق ،وتسقط بين يديه
مواقع تعود لثالثة فرق من الجيش العراقي تعادل ثالثين ألف رجل بسالحهم وعتادهم
ومستودعاتهم ،ليصير قادرا ً على تسليح مئة الف رجل ،فإما أنّ جهاز مخابرات قادر
بحجم المخابرات األميركية أو التركية أو «اإلسرائيلية» يهندس المعارك والخروقات
ويقودها وينظمها ،لتسقط المواقع بال قتال ،ويوفر المعلومات الالزمة للتقدم والتراجع،
ويحدّد األهداف المحتملة ،والطرق الواجب سلوكها ،والحشد الالزم توافره والسالح
الالزم استخدامه ،أو أنّ «داعش» تنظيم س ّري شديد الخطورة يخترق مخابرات الدول
العظمى ،فتراه عبر األقمار الصناعية وتكشف تحركاته على مسافات بمئات الكيلومترات
وال تصل المعلومات إلى القيادة المعنية بمحاربته ،وتكتشف قنوات االتصاالت التي
يستخدمها وتمنع أجهزة التشويش من تعطيلها ،وتحدّد مراكز القيادة وغرف العمليات
والمستودعات ،من الصور الديناميكية المجمعة وتحليلها على اساس الحركة ،مجيئا ً
وذهابا ً منها وإليها بمواكب القادة أو شاحنات التحميل أو هوائيات اإلرسال ولكن يمنع
استهدافها.
لو كان األمر الثاني لكان نفع اختراق «داعش» للغير لمدى زمني محدود ،فسرعان
ما سيكتشف المعنيون في صناعة القرار ،أنّ بلوغ عين العرب ونجدتها المتسم ّرة من
الموصل بمسافة مئتي كيلومتر ،تحت الشمس واألقمار الصناعية والطيران الحربي
واالستطالعي ال يتم إال بقرار التغاضي ،وأنّ التحشيد على الجبهات وتحديد نقاط
االختراق يت ّم بإرشاد من يعلم ويملك القدرة على الوصول للمعلومات.
يستحيل عسكريا ً ان يحدث ما نراه يحدث ،ما لم تكن اميركا وتركيا و»إسرائيل» بحال
تواطؤ وتغاض ،فلماذا؟
«إسرائيل» معلوم أنها تريد تشكيل جغرافيا المنطقة على أساس دول دينية متطرفة،
تشبه تص ّورها لذاتها كدولة يهودية ،كما هو معلوم أيضا أنها ال تدخر وسعا ً لك ّل ما يمكن
ان يقطع في الجغرافيا أوصال خصومها في حلف المقاومة.
تركيا تفرح لذعر تثيره الخالفة الصغرى الستبدالها بأمان الخالفة الكبرى ،يصير
«داعش» مصدر الخوف فتصير تركيا العثمانية بديالً مقبوالً ،وتركيا ترى بـ»داعش»
مولودها الذي يجلب لها استنزاف األكراد وسورية وإيران والعراق وحزب الله ،ويزيد
الطلب عليها من أوروبا خصوصا ً والغرب عموماً.
لكن أميركا التي تعلم ماذا تريد ك ّل من تركيا و»إسرائيل» ولماذا؟ فماذا تريد من
«داعش»؟
أشياء كثيرة تريدها واشنطن من استجالب ما تبقى من متطرفين في بالد الغرب إلى
استنزاف إيران وسورية في المفاوضات ،إلى ما ال يق ّل أهمية وهو رسم خريطة النفط
والغاز في المنطقة ،من اليمن إلى العراق وسورية حيث تتشابك خطوط األنابيب اآلتية
من الخليج والواصلة إلى المتوسط.
في الخليج ما عاد ممكنا ً الرهان على باب المندب كمم ّر آمن للمحور السعودي التركي
القطري ،وبالتالي الذهاب عبر قناة السويس بحرا ً دون شراكة اليمن الجديد وحليفه
إيران ،وال عاد ممكنا ً الرهان على إضعاف الحاجة لروسيا كمصدر للنفط والغاز بدون
اإلمساك بشطيرة جغرافية متصلة من العراق وسورية تربط حدود تركيا بحدود الخليج
عبر األردن والسعودية ،وال عاد ممكنا ً لبلوغ هذا الهدف الرهان على «داعش» ضامنا ً
لألنابيب ،وال التعامل مع هذه اإلمارة كدولة باقية ،فهذا مصدر مخاطرة كبرى ،ألنّ نهاية
«داعش» على يد إيران وحلفائها سيقضي على ك ّل اآلمال وهو أمر ممكن ،ما يمكن هو امتالك
ورقة حياة «داعش» ،بما تقدّمه لها واشنطن من اسباب للمعرفة والقوة ،لتت ّم مفاوضة
روسيا وسورية والعراق وإيران على ح ّل تفاوضي وسط في سير أنابيب النفط والغاز،
فيترك المجال للخطين يسيران بالتوازي ،خط قطر تركيا إلى أوروبا وخط إيران والعراق
وسورية إلى المتوسط فأوروبا ،ويخرج الجميع وفقا ً لمعادلة رابح رابح وال يلغى أحد،
خطي األنابيب معا ً استحالة بدون أوراق تفاوض قوية ،أه ّمها رأس «داعش».
مرة أخرى نفط وغاز وأميركا و»إسرائيل».

«توب نيوز»

الأ�سد و�أردوغان
يتقابل في المنقطة مشروعان وفي العالم حول المنطقة مشروعان.
في المنطقة مشروع يقوده الرئيس بشار األسد ومشروع يقوده رجب أردوغان.
مشروع أردوغان هو خالفة عثمانية «إسالمية» تدين بالوالء ألميركا وتقدّم الحماية
لـ»إسرائيل».
يشكل «اإلخ���وان المسلمون» عصب المشروع ،ويتض ّمن في مراحله ترويض
«حماس» ونقلها من ضفة إلى ضفة ،وتوظيف مال قطر و»جزيرتها» ،وتحجيم
السعودية واستخدام الوهابية للخالفة الصغيرة على شكل «داعش».
مشروع الرئيس األسد هو عروبة مستقلة لدولة مدنية قادرة على امتالك قدرة ردع
في وجه «إسرائيل» تحمي المقاومة كخيار للتحرير في لبنان وسورية وفلسطين.
خ��اض األميركيون غمار ال��ره��ان على مشروع أردوغ���ان بنسختيه اإلخوانية
والداعشية ،وها هم يكتشفون حجم ودرج��ة قوة ومتانة وصالبة األس��د وقابلية
مشروعه على الصمود والحياة.
استنهض صمود األسد قوى العالم الطامحة لالستقالل ،وغير توقيتها في قرار
المواجهة من روسيا إلى الصين وأميركا الالتينية ومعه المقاومة والعرب األحرار
وإيران الثورة والمقاومة.
فجر المواجهة بينهما صمود سورية ،ومشروع األسد ينتصر.
في العالم مشروعان ّ
ملوك وسالطين بالجملة وأسد واحد.

التعليق السياسي

كما في الرياضة حينما يبحث النقاد عن نقاط القوة
والضعف في طرفي المنافسة ،فيعرفون مسبقا ً ولو
بتقدير مبدئي لمن ستكون الغلبة ،فإنّ األمر ال يختلف
كثيرا ً في السياسة.
وبينما تلوح نذر حرب باردة بين روسيا والغرب،
وتتخذ أشكاال ً اقتصادية وسياسية وعسكرية ،يُثار
تساؤل حول نقاط القوة التي يمتلكها الدب الروسي،
وفي المقابل مثيالته لدى الغرب وبخاصة الواليات
المتحدة.
إنّ تغيير ت��وازن��ات ال��ق��وى داخ��ل النظام الدولي
الحالي وتكريس التعدّدية والقضم من هيمنة الواليات
المتحدة ،بالتوازي مع تنمية مشاريع تكامل إقليمي
ونسج شراكات عميقة بين ال��دول المتض ّررة من دور
الواليات المتحدة الحالي ،تبدو جميعها أهدافا ً واقعية
وضرورية وقابلة للتحقق ضمن المدى المنظور .من
ناحية أميركا ،فهي بحاجة إلشغال القوى الدولية
المنافسة بالصراعات وإنهاكها بلعبة التوازنات من
خالل حلفائها ،إلى حين اكتمال عملية الترميم الداخلي
لتصبح قادرة على إعادة تجديد هيمنتها على النظام
الدولي .ربما أعظم إشكالية يعانيها خصوم الواليات
المتحدة بشكل عام هي في مقولة لكيسنجر :األمم ال
تتعلّم إال بالتجارب ...وعندما «تتعلّم» أخيرا ً يكون
الزمن قد فات على العمل .ولكن هل فات فعالً الزمن على
العمل؟
أظهر التاريخ أنّ الواليات المتحدة األميركية استفادت
سياسيا ً واقتصاديا ً من الحروب األوروبية ،فبعد تدفق
رؤوس األموال األوروبية إليها بعد الحربين العالميتين
األول��ى والثانية ،تح ّولت الواليات المتحدة إلى أكبر
قوة في العالم .أما اليوم فهي تواجه تدهورا ً اقتصادياً،
وتحاول خلق ح��رب أوروب��ي��ة أخ��رى لتحقيق الهدف
نفسه» بحسب سيرغي جالزييف ،سياسي واقتصادي
روسي ،وهو يقصد بذلك الحرب في أوكرانيا.
ولفهم ديناميات الصراع الدولي في آسيا ،فإنّ وجود
أكبر احتياطات الغاز المعروفة في العالم هي في الخليج
العربي ،وتقاسمها بين قطر وإيران ،وأنّ اكتشاف  70في
المئة من الغاز في بالد الشام في عام  ،2007هو المفتاح
لفهم هذا الصراع الذي نشهده اليوم.
فبعد االنتهاء من بناء خط األنابيب «بارس» اإليراني
الذي يمت ّد من إيران عبر العراق وسورية إلى الساحل
الشرقي للبحر األب��ي��ض المتوسط ،ي��ك��ون االت��ح��اد
األوروبي قد حصل على أكثر من  45في المئة من الغاز
الروسي واإليراني الذي قد يستهلكه خالل الـ- 100
 120عاما ً المقبلة .في ظ ّل الظروف الحالية ،هذا من
شأنه تبرير التكامل المتزايد لقطاعات الطاقة األوروبية
والروسية واإليرانية واالقتصاديات الوطنية بحسب
رأي الخبير كريستوف ليمان ،في المقابلة التي أجريتها
معه مجلة «روت».
ولكي نفهم العوامل المشتركة للحرب الدائرة في
سورية وأوكرانيا ،من الضروري اإلش��ارة إلى الزيارة
األخيرة للرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى الصين
(شهر أيار) وتوقيعه اتفاقية لم ّد الصين بالغاز بقيمة
 400مليار دوالر على امتداد ثالثين عاماً .كان معروفا ً
أنّ المفاوضات على هذه الصفقة استغرقت مدة طويلة
وتع ّرضت لضغوط وصعوبات دولية عدة ،ولكن ما
لم يكن معروفا ً بالوضوح الكافي هو العالقة بين هذه
الصفقة وبين الحرب األهلية التي نشبت ،وال تزال
ناشبة ،في سورية؟

سورية وأوكرانيا وبداية الحرب

أدى فشل العملية التي ش ّنتها الواليات المتحدة على
سورية ،إلى تحريك الجبهة األخ��رى التي تديرها في
أوكرانيا .إدارة أوباما تأمل من خالل دعمها لمن تراهم
«معتدلين» إسقاط نظام بشار األسد ،لتح ّل محله دمية
مدعومة من الواليات المتحدة ،تمنع بناء خط األنابيب
بين العراق وإيران وسورية .لم تنجح هذه الخطة ولن
تنجح في المستقبل القريب ،وهو ما يعني أنّ خطة بناء
خط أنابيب المشار إليه سوف تسير في نهاية المطاف
إلى األمام.

جوهر الصراع على سورية

ولكن ما المشكلة في ذل��ك؟ المشكلة وفقا ً للدكتور
ليمان:
«بوجود الغاز الروسي سيكون االتحاد األوروب��ي
قادرا ً على تغطية نحو  50في المئة من احتياجاته من
الغاز الطبيعي عبر مصادر إيرانية وروسية» .وبما أنّ
المو ّرد األساسي للموارد الحيوية إلى أوروبا ،موسكو
وطهران ،فهي سوف تنمو اقتصاديا ً وسياسيا ً ما من

شأنه أن يق ّوض بشكل كبير نفوذ الواليات المتحدة
وحلفائها في المنطقة ،وبخاصة قطر و«إسرائيل».
كما أنّ لك ّل م��ن إي���ران وروس��ي��ا  -صاحبتي أكبر
احتياطي للغاز الطبيعي عالميا ً  -مصالح في هذه
االحتياطات .حيث شارك ك ّل منهما في مشاريع لمساعدة
لبنان وسورية في عمليات التنقيب وتطوير العمل في
حقولهم ،وفي حال ت ّمت السيطرة على سورية أو حتى
أج��زاء متف ّرقة منها ،ف��إنّ هذه الحقول واالحتياطات
ستصبح خاضعة لسلطة الحلفاء األطلسيّين ،وبالتالي
حرمان الروس واإليرانيين من العمل واالستثمار فيها،
إال أنّ الواقع الجيوسياسي السوري يسير بعكس تيار
المصالح التركية.
مسح جيولوجي أميركي ت ّم إج��راؤه ،وجود
ويقدّر
ٌ
ح��وال��ى  120تريليون ق��دم مكعب م��ن ال��غ��از القابل
لالستخراج في الحوض الشرقي الذي يشمل سواحل
لبنان وسورية وفلسطين وقبرص.
هذا هو السبب الذي دفع بالمعارضين لخط األنابيب
إلى إثارة الحرب في سورية.
وكتب في هذا الخصوص المايجور روب تايلور مقاال ً
في مجلة القوات المسلحة األميركية تحت عنوان صراع
األنابيب في سورية ،يقترح فيه على المتخصصين في
شؤون األمن والدفاع ،وبخاصة في الشرق األوسط،
عدم إهمال قضية الصراع على الغاز وأنابيبه عند تحليل
ظروف نشأة الحرب في سورية ومستقبلها.

بريطانيا تخطط وقطر تم ّول

ويكشف ليمان أنه في عام  ،2007أرسلت قطر 10
مليارات دوالر إلى وزير الخارجية التركي أحمد داوود
أوغلو لتحضير تركيا و»اإلخوان المسلمين» لشنّ الحرب
في سورية .وهو ما يؤكده وزير الخارجية الفرنسي
السابق روالن دوما للتلفزيون الفرنسي بالقول« :كنت
في إنكلترا قبل عامين من أعمال العنف في سورية...
وبريطانيا كانت تعمل ف��ي شكل س��ري ف��ي سورية
منذ ع��ام  .»2009وتابع« :التقيت كبار المسؤولين
البريطانيين واعترفوا لي أنهم كانوا يعدّون شيئا ً في
سورية ،كان هذا في بريطانيا وليس في أميركا ،وكانت
بريطانيا تستع ّد لغزو سورية عبر المسلّحين».
وعلى ضوء تصاعد االهتمام الدولي بحقول الغاز
المستغلة حديثا ً في شرق البحر المتوسط ،وكذلك من
دروس القوقاز واألهمية القصوى لصفقة الغاز الروسية
للصين واألزم��ة المتفاقمة التي تهدّد سوق الطاقة في
مصر ،يتع ّين على المتخصصين وضع تص ّورات مبتكرة
ومبدعة لمستقبل العالقات اإلقليمية ،وبخاصة بعد
عام  2016عندما يبدأ تدفق الغاز اإليراني عبر األنبوب
السوري .في هذه الحال قد يزداد فهمنا لطبيعة المصالح
الروسية المتطورة في الشرق األوسط ،وربما استطعنا
إزالة بعض الغموض الذي أحاط ويحيط بالسياسة
األميركية تجاه سورية.
لقد جاء اإلع�لان عن بناء خط األنابيب العراقي-
السوري  -اإليراني ،بعد الموافقة العراقية في شباط
 2013وف��ي سياق استراتيجية الطاقة األوراس��ي��ة
ّ
ليوضح الروابط بين ك ّل من سورية وباكستان من
جهة ،والصين من جهة أخرى ،والتي تت ّم عبر إيران.
إنّ كالً من الواليات المتحدة و»الناتو» ،ينظران – في
سياق الخطط االستراتيجية لنقل الطاقة  -إلى خط الغاز
اإليراني – الباكستاني  -الهندي باعتباره تهديدا ً جديا ً
لمصالحهم في منطقة أوراسيا .وكما ذكرنا سابقا ً فإنّ
هناك احتماال ً قويا ً بأن تنض ّم الصين إلى هذا المشروع،
وهذا من شأنه أن يض ّر بالمخططات األميركية الهادفة
إل��ى اح��ت��واء الصين وع��زل إي��ران عبر السيطرة على
إمدادات الطاقة الصينية والتالعب في وجهة صادرات
الطاقة اإليرانية .هذا وقد عرضت الصين  -كسابقتيها
إي��ران وروسيا  -على باكستان المساعدة في تمويل
بناء خط األنابيب على أراضيها .ومن الجدير بالذكر
أنّ الصينيين يعملون ،ومنذ فترة ،بشك ٍل غير معلن في
مشاريع البنية التحتية في باكستان.
وتلخيصا ً لما سبق ،فإنّ كالً من الخطين (السوري –
العراقي  -اإليراني) ،و(الباكستاني  -اإليراني) يعدّان
أقساما ً من خط الغاز األوراسي العمالق.

اللقاء السري
والتجهم الفرنسي ـ القطري

في آخر زيارة قام بها الرئيس السوري بشار األسد
إل��ى باريس (كانون األول  ،)2010استقبل ظاهريا ً
بحفاوة كبيرة من قبل الرئيس الفرنسي حينذاك نيكوال
ساركوزي ،وأعطي فرصة الحديث لمدة ساعة ونصف
الساعة على شاشة التلفزيون الفرنسي ،واستقبلت
زوج��ت��ه السيدة أس��م��اء ف��ي لقاء ثقافي ح��ول ح��وار
يخصص لزوجة ضيف.
الحضارات والثقافات نادرا ً ما
ّ

غير أنّ اللقاء األه�� ّم الذي كان قد ر ّتبه ساركوزي من
الباب الخلفي لقصر االليزيه  -كي يظ ّل سريا ً عن اإلعالم
– هو اللقاء الذي جمع الرئيسين وأمير قطر السابق
لطرح مطلب تمرير أنبوب الغاز القطري ،وعندما رفض
األسد ذلك خرج الجميع متجهّمين ،وقال الذين س ّربوا
الخبر من االليزيه بأنّ الحبل قد انقطع ،وأنّ على سورية
أن تتو ّقع بداية تفجير قريبة.
وعندما كان وزير الخارجية األميركي جون كيري
يتحدث ع��ن محاولته إق��ن��اع الرئيس األس��د بتغيير
مواقفه ،لتليين الوضع واالقتراب من الح ّل ،كان ذلك
اإلع�لان يتعلّق بعدة شروط منها تمرير أنبوب الغاز
القطري« .إضافة إلى تمرير أنبوب الماء التركي إلى
إسرائيل وتقليص الجيش وفك االرتباط بمحور إيران
– روسيا».
وفي هذا السياق كان التقارب بين الرئيس السوري
بشار األسد وأمير قطر السابق الذي طرح على األسد
مشروع خط األنابيب من قطر إلى أوروبا في عام ،2009
ولكن األخير رف��ض التعاون بهدف «حماية مصالح
حليفه الروسي» ولو وافق على المشروع ،لكانت الجهود
الرامية إلى إزالته من منصبه قد ألغيت.

سورية تشعل أوكرانيا!

في أيّ حال ،التطورات في سورية تسبّبت في إشعال
أوكرانيا .ووفقا ً لليمان« :عندما فشل مشروع اإلخوان
المسلمين في سورية خالل صيف عام  2012أصبحت
الحرب في أوكرانيا محتمة (وال مف ّر منها).
كانت هناك عوامل أخرى دفعت بالواليات المتحدة
نحو مواجهة موسكو في أوكرانيا ،السبب الحقيقي هو
أنّ روسيا وإي��ران مهيمنتان في حرب الطاقة التي من
شأنها أن تق ّوض في شكل متزايد قوة واشنطن .مزيد من
التكامل االقتصادي بين أوروبا وروسيا يشكل تهديدا ً
مباشرا ً لخطط الواليات المتحدة في المحور اآلسيوي.
نشر حلف ش��م��ال األطلسي (ال��ن��ات��و) على ال��ح��دود
الروسية ،هدفه مواصلة السيطرة على إمدادات الطاقة
العالمية بالدوالر األميركي.
وق��ال ليمان إن��ه أج��رى محادثة م��ع أدم��ي��رال في
«الناتو» من شمال أوروبا لخص له سياسة الواليات
المتحدة الخارجية بجملتين فقال« :الزمالء األميركيون
في البنتاغون قالوا لي ،بشكل ال لبس فيه ،إنّ الواليات
المتحدة وبريطانيا ل��ن تسمحا بتطوير العالقات
األوروبية  -الروسية لدرجة أنها سوف تتحداها...
أولوية الواليات المتحدة والمملكة المتحدة السياسية
أو االقتصادية أو العسكرية هي الهيمنة على القارة
األوروب��ي��ة ،ه��ذا التط ّور يجب أن يُمنع بك ّل الوسائل
الالزمة ،وإذا لزم األمر من خالل إثارة الحرب في وسط
أوروبا.
ّ
ي��دل على أنّ إدارة أوب��ام��ا ستفعل ك�� ّل ما هو
ذل��ك
ضروري لوقف المزيد من التكامل االقتصادي بين االتحاد
األوروبي وروسيا والحفاظ على نظام البترودوالر .هذا
النظام الذي نشأ في عام  1974عندما أقنع الرئيس
األم��ي��رك��ي األس��ب��ق ري��ت��ش��ارد نيكسون أع��ض��اء أوب��ك
بالتعامل حصرا ً بالدوالر ،وإعادة تدوير عائدات النفط
الفائضة لديها في سندات الخزانة األميركية .هذا بدوره،
يسمح للواليات المتحدة باإلفراط في استهالك وتشغيل
العجز الضخم .يجب على الدول األخرى تخزين الدوالر
لشراء الطاقة التي تدير اآلالت ،وتشغل السيارات.

معركة إسقاط الدوالر

بذلت موسكو ك ّل جهد الستغالل الضعف األميركي
من طريق الح ّد من استخدامها للدوالر في اتفاقياتها
التجارية .حتى اآلن ،أقنعت موسكو الصين وإي��ران
بالتخلي عن ال��دوالر في تعامالتها الثنائية ،ووجدت
أنّ الشركاء التجاريين اآلخ��ري��ن حريصون على أن
يحذوا حذوهم .مؤخراً ،أجرى وزير االقتصاد الروسي
اليكسي اوليوكاييف عملية «اجتثاث للدوالر»  -بمعنى
أنّ «تبديل العملة أمر تنفيذي» -وصدر بيان يؤكد أنّ
«الحكومة لديها السلطة القانونية إلجبار الشركات
الروسية للتعامل بالروبل».
قالت روسيا ال��ي��وم« :البنوك المركزية الروسية
والصينية وافقت على مشروع اتفاقية لتبادل العملة ،ما
سيسمح لها بزيادة التعامل التجاري بالعمالت المحلية
وخفض االعتماد على الدوالر األميركي في المدفوعات
الثنائية ،وت ّم االتفاق على مشروع بين البنك المركزي
الروسي وبنك الشعب الصيني على مقايضة العملة
الوطنية بين األط���راف ،وه��ذا االتفاق سيحفز للعمل
بالتجارة المباشرة «باليوان والروبل» لتطوير أسواق
الصرف األجنبية والمحلية في روسيا والصين» .على
رغم أنّ  75في المئة من المدفوعات بين روسيا والصين
تت ّم حاليا ً ب��ال��دوالر األميركي ،وذل��ك وفقا ً لصحيفة
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روسيسكايا غازيتا.
إنّ الهجوم على نظام إعادة تدوير البترودوالر هو
واح��د من العديد من االستراتيجيات التي تقوم بها
موسكو للدفاع عن سيادتها ،وتعزيز النظام العالمي
المتعدّد األقطاب الذي تسوده سيادة القانون .الكرملين
يدفع أيضا ً إلج��راء تغييرات مؤسسية من شأنها أن
تساعد على خلق ميزة غير عادلة للدول الغنية مثل
الواليات المتحدة ،وبطبيعة الحال ،لتح ّل مح ّل صندوق
النقد الدولي ،الذي يفرض سياسات عقابية استغاللية،
على معظم األسواق الناشئة ،وال سيما دول البريكس
(البرازيل ،روسيا ،الهند والصين وجنوب أفريقيا) التي
وافقت في تموز  2014على إنشاء بنك التنمية الذي
من شأنه «مواجهة تأثير مؤسسات اإلق��راض الغربي
القائمة على الدوالر .وسيقوم البنك الجديد بتوفير المال
ّ
بغض النظر عن
لمشاريع البنية التحتية والتنمية،
حجم الناتج المحلي اإلجمالي في ال��دول ،على عكس
صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

بوتين :رأس مال
البنك الجديد  200مليار دوالر

ويعتبر إط�لاق بنك البريكس خطوة أول��ى لكسر
هيمنة ال��دوالر األميركي في التجارة العالمية ،وكذلك
المؤسسات المدعومة من ال��دوالر مثل صندوق النقد
الدولي ( )imfوالبنك الدولي ،واعتبر الرئيس فالديمير
بوتين في هذا االتجاه أنّ إنشاء بنك التنمية الجديد
وص��ن��دوق االحتياطات النقدية ف��ي إط��ار مجموعة
«بريكس» سيتيح ل��دول المجموعة زي��ادة مستوى
التنسيق في مجال سياسة االقتصاد الكلي.
وقال بوتين« :يشكل البنك والصندوق النقدي برأس
مال إجمالي ق��دره  200مليار دوالر ،قاعدة لتنسيق
سياسة االقتصاد الكلي» .وتابع أنّ البنك الجديد
التابع لـ «بريكس» سيصبح من أكبر مؤسسات التنمية
المالية المتعددة األطراف في العالم.
ومن الواضح أن العدوان األميركي غير المباشر على
أوكرانيا دفع موسكو إلى االنتقام ،ولكن بدال ً من مواجهة
الواليات المتحدة عسكرياًّ ،
فضل بوتين اتخاذ خطوات
تستغ ّل نقاط الضعف داخ��ل النظام .بنك البريكس
سيؤدّي دور صندوق النقد الدولي المهيمن والمقرض،
وهو الدور الذي عزز قوة البلدان الغنية وصناعاتها،
البنك الجديد يخلق أساسا ً للتغيير المؤسسي الحقيقي،
وإنْ كان ال يزال في اإلطار الرأسمالي السائد.
وق��ال السياسي واالق��ت��ص��ادي ال��روس��ي ،سيرغي
جالزييف:
إليقاف الحرب نحتاج إلى إنهاء القوى المحركة لها
ـ في هذه المرحلة الحرب تكون في طائرات العالقات
العامة والسياسة واالقتصاد ،وسلطة الواليات المتحدة
تتركز في التف ّوق االقتصادي على الهرم المالي للديون،
وه��ذا قد تجاوز فترة االستدامة الطويلة .المقرضون
الرئيسيون منهارون كفاية لحرمان السوق األميركية
من الدوالرات المتراكمة وسندات الخزانة.
وبطبيعة الحال ،فإنّ انهيار النظام المالي في الواليات
المتحدة يسبب بخسائر فادحة لجميع حاملي العملة
األميركية واألوراق المالية .ولكن أوالً ،هذه الخسائر
لروسيا وأوروبا والصين لن تكون أق ّل من خسائر ناجمة
عن الجغرافيا السياسية األميركية .ثانياً ،الخروج من
الهرم األميركي .ثالثاً ،انهيار «مخطط بونزي» وأخيراً،
إصالح النظام المالي العالمي على أساس المساواة
والمنفعة المتبادلة».

عودة الجيوبولتيكا

أع��ادت األح��داث األخيرة في العالم ...في أوكرانيا
واسترجاع روسيا لجزيرة القرم وض ّمها إليها عبر
استفتاء أحادي ،ثم أحداث سورية وموقف موسكو منها،
والتنافس المحموم بين الصين واليابان على الحدود
البحرية بينهما وعلى النفوذ في قارة آسيا ،أعادت إلى
األذهان أجواء الحرب الباردة بل وأحالم بروز قطبية
جديدة منافسة لنفوذ الواليات المتحدة في العالم.
فما حقيقة ذلك؟ وهل هي عودة إلى حرب الجغرافيا
السياسية «الجيوبولتيكا»؟ أم أنّ العالم لحظة «انتقام
الجغرافيا»؟
يدرك األميركيون أنهم أبطأوا في التيقن من أنّ تلك
الدول ،ونقصد روسيا والصين وإيران ،ودول البريكس،
قد ألحقت بالفعل الضرر بالترتيبات الجيوبولتيكية
في (أوراسيا  -أي آسيا وأوروب��ا معاً) بما ع ّقد جهود
الواليات المتحدة واألوروبيين في بناء نظام ما بعد
التاريخ الذي يربح الجميع في كنفه ،فهل يقرأ الغرب
الواقع كما هو ال كما يتمناه؟

�سلوان ...وجعنا و�ألمنا
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
أكتب عن سلوان ...سلوان وجعنا وألمنا ...سلوان
طريقنا إلى األقصى والقيامة ...سلوان رغم ما يجري من
خذالن وتساقط من أناس فقدوا ك ّل قيم ومعاني االنتماء،
فنحن واث��ق��ون بأن ِك ستبقين قلعة من ق�لاع القدس
الصامدة ...سلوان في دائ��رة االستهداف ،واالحتالل
يج ّند ك ّل طاقاته وإمكانياته ومستوياته السياسية
واألمنية والشرطية ،وكذلك ك ّل جمعياته االستيطانية
ومؤسساته من أجل تهويدها والسيطرة عليها ،ويندرج
في إطار ذلك تجنيد مرتزقة وعمالء وعديمي الضمير
واألخالق واالنتماء لتحقيق هذا الهدف...
أكثر من م��رة ج��رى تسريب عقارات في سلوان...
وكان ذلك كفيالً ليس ألهل سلوان والقدس أن يدركوا
حجم الخطر المحدق بهم ،بل لمن هم يبيعون الشعارات
ويطلقون الخطب والبيانات خلف جدار الفصل العنصري،
بأنّ القدس عاصمتنا األبدية ...سلوان والقدس بحاجة
الى اكثر من خطبة وشعار ومقال ومؤتمر صحافي...
س��ل��وان بحاجة ال��ى دع��م ج��دي وحقيقي ف��ي أرض
الواقع ...سلوان بحاجة الى وقفة شاملة على كل الصعد
والمستويات...
وما يجري في سلوان يجري في قرية النبي صموئيل
المحاصرة باالستيطان م��ن ك��ل ال��ج��وان��ب ...ب��ؤرة
استيطانية من ثالثة مستوطنين يسير لها االحتالل باصا
خصوصيا ،وقرية كاملة ممنوع على أهلها الوصول إلى
القدس ،والوصول إلى الضفة الغربية عبر معبر خاص...
قرية تفتقر الى ك ّل أشكال وأنواع الخدمات ،فيما ال يزيد
من تبقى من أهلها على ( )250نسمة ...من أجل بقائهم
وصمودهم لو كانت هناك سلطة حقيقية تريد القدس
لسجلتهم كمتف ّرغين على اح��د أجهزتها ودفعت لهم
ّ
رواتب شهرية لقاء البقاء والصمود بدال ً مما تدفعه من
ماليين على اجهزة ومتف ّرغين ال يقدمون للبلد شيئاً.
سلوان يجب ان تدق جدران الخزان لك ّل مقدسي ،بأن
يلتفت الى ك ّل شاردة وواردة من حوله ،فهناك الكثير
ممن يلبسون لبوس الدين او الوطنية ،ويدّعون الحرص
على عدم ضياع وتسريب العقارات لجهات مشبوهة
ونساك،
وجمعيات استيطانية ،يظهرون في ثوب وعّ اظ ّ
وهم شياطين وثعابين ومتاجرين بالدين والوطن ،وال
تبرير أليّ كان ان يقول قد جرى التغرير بي ،او بأنني

بعت لفالن او ع�لان ،وف�لان او ع�لان معروف بتدينه
وتقواه ،فاليوم جزء من عدة النصب واالحتيال عند
البعض هو التستر بالدين ،تماما ً كما هو دور العمالء
(العصافير» داخل السجون في غرف العار ،االحتالل
يغيّر وجوه عمالئه حسب المرحلة ونوعها ،وال يعقل ان
يباع عقار بثالثة او أربعة أضعاف سعره ،ويكون قصد
البيع شريفاً ،ويكفينا اختالقا ً للحجج والذرائع ،يجب ان
نس ّمي األمور بأسمائها ،وان تكون الحقائق عارية ،يجب
نشر وتعميم األسماء على الناس علنا ً حتى تأخذ جانب
ال حذر والحيطة.
لجان الدفاع عن األراضي والعقارات ،يجب ان تكون
لجان فاعلة ولها دور في توثيق كل ع��ق��ارات البلدة
وملكيتها ،ومتابعة ّ
أدق األمور في هذا الجانب ،ويجب ان
تكون مرجعية في بيع او شراء أي عقار ،وأن تقف بكل
حزم امام كل من يقدمون على بيع عقاراتهم وممتلكاتهم

من دون علمها ومعرفتها ومصادقتها.
الغريب اليوم أننا أصبحنا أمام نغمة جديدة ،ونسمع
العديد من األصوات النشاز الناعقة ،والتي تقول إما ان
تقوم السلطة بشراء عقاري بالسعر المطلوب ،أو أقوم
بالبيع إلى اليهود ،هذه الناس الفاقدة لك ّل معاني القيم
واالنتماء ،يجب أيضا ً مساءلتها ومحاسبتها ،بدال ً من
السكوت عليها ،ولو كان هناك حركة وطنية قوية ،او
سلطة واجهزة تقوم بدورها وواجباتها ،لما وجدنا بأنّ
مثل هذه األص��وات تتكاثر تكاثر الطحالب في المياه
اآلسنة.
نعم سلوان في دائ��رة االستهداف األول من بلدات
ما يُس ّمى بالحوض المقدس ،فهي في فكرهم وتراثهم
التوراتي والتلمودي مدينة داود ،وبالسيطرة على بلدة
سلوان تفتح لهم الطريق وتصبح معبّدة للسيطرة على
المسجد األقصى ،هذا المسجد الذي سيطرح موضوع

تقسيمه على ما يُسمى «الكنيست اإلسرائيلي» الشهر
المقبل ،في ظ ّل موقف عربي وإسالمي مخز ،ويعبّر عن
حالة انهيار غير مسبوقة ،ونحن ال نريد ان نسمع المزيد
من الشعارات واإلسطوانة المشروخة التي يردّدها مَن
هم أوصياء على المقدسات واألقصى ،فالمرحلة مرحلة
فعل وتص ّد جدّي وحقيقي ،ولمن أراد ان يكون أمينا ً على
األقصى فليكن قدر األمانة.
س��ل��وان ي��ري��دون لها ان تكون ال��راب��ط بين بؤرهم
االستيطانية داخل البلدة القديمة وخارجها .بسيطرتهم
على سلوان يحكمون السيطرة كاملة على القصور
األم��وي��ة ،وعلى كامل المنطقة الجنوبية الغربية من
المسجد األقصى ،وسيعملون على تغيير طابع المنطقة
العربي – اإلس�لام��ي ،وسيسرقون آث��اره��ا وي���ز ّورن
تاريخها ،بإقامة أبنية جديدة تحاكي ما يُس ّمى بتاريخهم
ووجودهم المزعوم في هذه األرض.
الخطر داه��م علينا جميعا ً كمقدسيين ،صحيح أن
بلدة مستهدفة اكثر من األخرى ،ولكن االستهداف يطال
الجميع ،البلدة القديمة ،سلوان ،الشيخ جراح ،الصوانة
والطور ،شعفاط وبيت حنينا ،العيساوية ،جبل المكبر،
صورباهر ،ام طوبا ،الثوري وبيت صفافا...
هذا الخطر يتطلب منا جميعا ً أن نتوحد وان نصهر
جهودنا في بوتقة واح��دة ،يجب ان يكون هناك جسم
مقدسي علني يقود المدينة في ك�� ّل نواحي وش��ؤون
حياتها ،ويقف على همومها واحتياجاتها ،جسم على
غرار لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني،
فنحن اليوم أحوج من أيّ يوم آخر لهذا الجسم ،جسم
يمثل فيه ك�� ّل أل��وان الطيف السياسي والمؤسساتي
والمجتمعي المقدسي ،يتولى التنسيق مع ك ّل الجهات
الرسمية التي لها عالقة بالقدس.
سلوان حرب مستعرة عليها ،بغرض تهويدها ،معركة
يضخ فيها االحتالل مليارات ال���دوالرات ،ألن��ه يعرف
معنى وقيمة سلوان واألرض ،ويحقق اختراقا ً هنا وهناك
مع بعض المرضى وعديمي الضمير والقيم واألخالق،
وفاقدي أيّ معنى من معاني االنتماء والشرف ،ولكن
ما يحدث يجب ان يكون درسا ً قاسيا ً للجميع ،لسلوان
والقدس ،والحركة الوطنية والسلطة ،بأن معركة القدس
يجب ان توحد الجميع ،وان يدفع الثمن فيها الجميع،
وان يدافع عنها الجميع ،وان يسهم في حمايتها الجميع.
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