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حلم «الدولة الإ�سالمية» ي�سقط بيد الجي�ش والمقاومة

نقاط قوة �أردوغان و�ضعفه
} حميدي العبدالله
يتساءل كثير من المحللين والمتابعين للشأن التركي عن األسباب التي أدت
إلى استمرار تف ّوق حزب العدالة والتنمية في تركيا بزعامة الرئيس التركي رجب
طيّب أردوغان على منافسيه من أحزاب المعارضة ،على الرغم من أنّ هذا الحزب
انقلب على السياسات التي أ ّمنت له الشعبية التي م ّكنته من الفوز في االنتخابات
التشريعية األولى في عام ( ،)2002إذ كان جوهر سياسات حزب العدالة والتنمية
يقوم على تجاوز الخصومات الحالية والتاريخية مع جيران تركيا ،والتي عرفت
على نطاق واسع بشعار «صفر مشاكل مع دول الجوار» إضافة إلى نجاحه في
تخطي األزمات التي كانت تعصف باالقتصاد التركي.
وعلى الرغم من أنّ هذه كانت أبرز األسباب التي قادت إلى وصول حزب العدالة
والتنمية إلى الحكم ونجاحه في ثالث دورات انتخابية ،إال أنّ الحزب انقلب عليها
في السنوات األربع الماضية ،حيث تح ّول شعار صفر مشاكل مع دول الجوار
إلى صفر أصدقاء ،وتد ّنت معدالت النمو االقتصادي ،وتراجعت األسهم في
البورصة ،وهوت الليرة التركية أمام العمالت الصعبة ،ولكن ذلك لم يقد إلى أي
تراجع في شعبية حزب العدالة والتنمية ومستوى التأييد له الذي م ّكنه من الفوز
في االنتخابات البلدية والرئاسية هذا العام ،فما هي العوامل التي أدّت إلى هذه
النتيجة والتي تشكل نقاط قوة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه حزب العدالة
والتنمية؟
عامالن أساسيان قادا إلى هذه النتيجة:
العامل األول ،طبيعة منافسي ح��زب العدالة والتنمية ،فهؤالء المنافسون
يتوزعون على أرب��ع جهات ،الجهة األول��ى جماعة فتح الله غولين ،ولكن هذه
الجماعة متهمة بعمالتها وارتباطها بالواليات المتحدة ،وم�ع��روف أنّ الرأي
العام في تركيا في غالبيته الساحقة يعادي الواليات المتحدة ،كان هذا في ظ ّل
حكم العسكر والعلمانيين ،واستم ّر في ظ ّل حكم حزب العدالة والتنمية ،حيث
ال تزال استطالعات الرأي تشير إلى أنّ أكثر من ( %)70من األتراك يعارضون
السياسات األميركية ،وبديهي أنّ ك ّل جهة ُتتهم بأنها عميلة أو مرتبطة بالواليات
المتحدة سوف تخسر التأييد الشعبي .الجماعة الثانية األح��زاب الكردية التي
تؤيد حزب العمال الكردستاني ،وبديهي االستنتاج أنّ الغالبية التركية ،باستثناء
األك��راد ،تعادي هذه الجماعة وترفض مبدأ التعاون معها ،ناهيك عن التصويت
لها .الجماعتان األخريان هما حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية،
وه��ذان الحزبان شريكان ف��ي حكم تركيا على ام�ت��داد عقود طويلة وشركاء
للمؤسسة العسكرية ،وتجربتهما في الحكم مقترنة بالفساد والقمع ،وبديهي أنّ
الغالبية ال تريد أن تهرب من رمضاء حزب العدالة والتنمية إلى نار هذين الحزبين
اللذين خبرهما جيدا ً الشعب التركي .هذا العامل أساسي ومهم في بقاء شعبية
حزب العدالة والتنمية وأردوغان من دون أي تغيير رغم انقالبهما على الشعارات
التي جاءت بهما إلى الحكم.
العامل الثاني ،البعد الديني ،إذ من المعروف أن حزب العدالة والتنمية ذو خلفية
دينية ،وهو جزء من جماعة «اإلخوان المسلمين» العالمية ،وتجربة العلمانية في
تركيا المقترنة بالفساد والديكتاتورية والقمع في ظ ّل هيمنة المؤسسة العسكرية،
ولّدت ميْالً قويا ً باتجاه تأييد األحزاب ذات الخلفية اإلسالمية ،ولهذا فإنّ تأييد
األكثرية أو شريحة من المجتمع تتجاوز  40%من األتراك يعبّر عن رفض هذه
الشريحة للعلمانية الرتباطها بالفساد والديكتاتورية وليس دعما ً لحزب العدالة
والتنمية ،ولكن بما أنّ أردوغان وحزبه هو الحزب الوحيد ذو الخلفية الدينية ،فإنه
حاز على تأييد هذه الشريحة.
لكن عوامل قوة أردوغان وال سيما العامل الثاني ،هو نقطة ضعفه األساسية
التي قد تقود عاجالً أو آج ً�لا إلى وضع نهاية لحكم هذا الحزب وزعامة رجب
طيّب أردوغان ،فالسياسة المذهبية تقود إلى نفور ثالث شرائح هامة من شرائح
المجتمع التركي ،العلمانيين ،وأتباع المذاهب اإلسالمية األخرى ،والمناهضين
من اإلسالميين لجماعة اإلخ��وان المسلمين ،وبديهي أنّ تضافر هذه العوامل
مع عوامل تن ّكر حزب العدالة والتنمية للشعارات التي جاءت به إلى الحكم ،وهي
«صفر مشاكل مع دول الجوار» والتنمية االقتصادية ستقود ال محالة إلى إنهاء
حكم حزب أردوغ��ان إما بثورة شعبية ،أو انقالب عسكري على غرار االنقالب
الذي أطاح بعدنان مندريس المثل األعلى ألردوغان.

طرابل�س �إمارة «داع�ش» على المتو�سط؟
يحدث اليوم في طرابلس والضنية ،وحدث قبل تحرير جنوب لبنان عام ...2000
يحدث اليوم في طرابلس ما كان يحدث يوم لم يكن سالح حزب الله مطروحا ً كنقطة
تجاذب وخالف في البالد ،وكسبب أساسي في استجالب اإلرهاب الى لبنان.
في مطلع العام  ،2000ليلة رأس السنة ،لم يكن سالح المقاومة مطروحاً ،ولم
تكن هناك أزمة في سورية ومنتفضون على الدولة السورية ومطالبون بإصالحات أو
بحريات ،ولم يكن في سورية حينها ال «داعش» وال «نصرة»...
في نفس المكان في الضنية ،وفي الضنية ايضاً ،تع ّرض الجيش اللبناني لحرب تشبه
حرب اليوم بذات القوى وبذات الشراسة وبذات الدقة وبذات األهداف...
هم أنفسهم تبيّنت صلتهم الحقا ً باغتيال رفيق الحريري ،وجرى طمس الصلة رغم
انه ال تزال بطاقات الهاتف التي تتحدث عنها المحكمة الدولية تتصل بالضنية...
بعد التحرير في أيار العام  ،2000بدأت معالم النقاش الداخلي حول سالح حزب الله،
ففتح الملف وسلسلة من التجاذبات التي لم تنته حتى الساعة ،وقد طرحت على طاولة
الحوار في البالد لمناقشة استراتيجية لبنان الدفاعية...
السؤال هو لماذا يهاجم الجيش اللبناني في ك ّل مرة بنفس األيادي؟ بنفس المكان او
المنطقة الجغرافية...
يبدو أنّ مشروع إمارة الشمال على المتوسط سابقة لقضية سالح حزب الله والحرب
على سورية او دور حزب الله فيها...
يبدو أنّ طرابلس إمارة لإلرهاب على البحر األبيض المتوسط مشروع منذ زمن
بعيد...
ال تزال دماء شهداء الجيش اللبناني في معركة نهر البارد تمتزج مع شهداء اليوم
وتحكي عن مئات الموقوفين اإلسالميين ّ
بغض النظر عن اعتقالهم المحق او غير
المحق...
من أين أتى هؤالء منذ ذلك الوقت؟ لماذا اعتقلوا؟ من ينظمهم ويسلحهم؟ كيف يمكن
ان تتغيّر المواقف تجاه امثال الشيخ عمر بكري فستق ،فتارة يأتي الى لبنان كمبعد من
بريطانيا التي اتهمته بالتو ّرط مع القاعدة ،وتارة تسحب التهم وال احد في لبنان يحقق معه
بما سلف...
من يحمي فستق والمولوي؟ من يؤ ّمن الرعاية والحماية والمخارج السالكة...
يبدو انّ لبنان وبسبب الجغرافيا على المتوسط هو أضعف الدول التي يمكن من خالله
بناء إطاللة على المتوسط بسبب ركاكة تشكيله الطائفي.
لكن أه ّم األسباب سياسياً ...هي انه طالما استمر تيار المستقبل الممثل األقوى بين
السنة بتصويبه على حزب الله ستبقى مشاريع اإلمارة تلك.
هذا هو األمر الوحيد الذي يمكن للبنانيين ان يتح ّكموا به اذا كان ضبط اإلرهاب في
المنطقة مستعصياً...
سحب حزب الله من سورية ليس سوى حجة لطالما تسلح بها االرهابيون وبعض
سياسيّي لبنان لتمرير «مشروع العمر»...
انه مشروع طرابلس إمارة «داعش» و«النصرة» على البحر االبيض المتوسط!

«توب نيوز»

ال�شمال �إمارة تحترق
ها هو شمال لبنان يحترق.
طرابلس ساحة حرب.
هذا ما فعلته سياسة النأي بالنفس التي قادها الرئيس نجيب ميقاتي ،فأثمرت وساطة
لإلفراج عن شادي المولوي واستقباله كـ»بطل وطني» في ساحات طرابلس ،وها هو اليوم
يقود الحرب على الجيش اللبناني.
هذه نتيجة النأي بالنفس لترك الشمال يصير قاعدة تجميع لمسلحين كانوا يجدونه
مالذا ً وممرا ً نحو سورية عبر القصير وقلعة الحصن ولما ثبّتت الدولة السورية سيطرتها
صار الشمال مشروعهم لإلمارة.
هذه نتيجة ما زرع تيار المستقبل من عداء لسورية والمقاومة في الثقافة والسياسة
وترجمت فتحا ً لباب العصبية المذهبية فجعلت شارعه مباحا ً لفروع «القاعدة» تج ّند
منه االنتحاريين وتبني فيه خالياها النائمة وتستعمل وزراءه ونوابه منابر لحمايتها مرة
بحجة التوازن العسكري ومرة التوازن األمني.
هذه نتيجة تالقي تيار المستقبل مع حملة «النصرة» و«داعش» على الجيش واتهامه
بالخضوع لحزب الله ونتيجة تبني شعارات «داعش» و«النصرة» باعتبار وجود حزب
الله في سورية وربط االستقرار بانسحابه منها.
صار وقت إعالن اإلمارة أو إحراق الشمال.
«النصرة» و«داعش» ممثل شرعي لسعد الحريري فليطفئ الحريق.
التعليق السياسي

} لورا محمود
من القلمون السوري الى جرود عرسال
اللبنانية ومن الزبداني الى عسال الورد
ويبرود والقصير إلى البقاع وشمال لبنان
والمنفذ البحري في الضنية« ،داع��ش»
وإم��ارت��ه المزعومة ف��ي قبضة الجيش
السوري واللبناني وحزب الله.
بعد تفجير الوضع في بحنين بقضاء
الضنية شمال لبنان ،وضبط  50عبوة
ناسفة مجهزة للتفجير ،وإع�لان سيطرة
الجيش اللبناني على مدينة المنيه ،أعلن
الجيش مواصلة عملياته العسكرية ض ّد
المجموعات اإلرهابية في طرابلس بعد
تدهور الوضع األمني في ب��اب التبانة،
حيث ان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات بين عناصر
الجيش والمسلحين ف��ي أح��ي��اء سوق
الخضار ،ساحة االسمر ،طلعة العمري،
محيط ب���راد البيسار وش���ارع س��وري��ا،
واستخدمت فيها القذائف الصاروخية
بشكل كثيف ،فضالً عن االسلحة الرشاشة
الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ،وأجرت
م��روح��ي��ات ال��ج��ي��ش اللبناني طلعات
استطالعية فوق احياء طرابلس ،فضالً
ع��ن دوري���ة بحرية أم��ام م��ردف نهر ابو
علي ،حيث استقدم سفينة حربية مجهزة
بمنصة صواريخ ،وكانت حصيلة شهداء
الجيش اللبناني نتيجة المواجهات
التي يخوضها ض ّد اإلرهابيين في شمال
لبنان ستة شهداء وع��دد من الجرحى،
وسقوط شهداء وجرحى من المدنيين على

خلفية العملية األمنية الدقيقة لمديرية
المخابرات في الجيش في منطقة الضنية،
وتوقيف اإلرهابي أحمد سليم ميقاتي مع
مجموعة من اإلرهابيين.
فبعد أح���داث بريتال ل��م يكن الهدف
إيجاد مم ّر للنزوح من مرتفعات عرسال إلى
الزبداني مع اقتراب فصل الشتاء ،بل إيجاد
مساحة من األرض تكون امتدادا ً لمرتفعات
عرسال ،وداخل الحدود اللبنانيّة ،بهدف
تكبير ش��أن الدويلة المزعومة م��ن قبل
«داع��ش» ،فبعد االصطدام الذي وقع بين
«داع���ش» وح��زب الله ف��ي ا ّت��ج��اه منطقة
«عسال ال��ورد» الجبليّة السوريّة ،والتي
تعتبر مدخالً آمنا ً ووحيدا ً للمسلّحين إلى
سورية ،كان ال ب ّد له من تغيير المجموعات
المسلحة خطتها وتوجيه البوصلة نحو
بريتال بعد أن أغار الطيران السوري على
رت��ل للمسلحين ف��ي منطقة ال��ره��وة في
عرسال استباقا ً لفصل الشتاء الذي يؤدّي
إلى إقفال الطرق الجبلية ،ن ّفذ المسلحون
هجمات عدة باتجاه بلدات الجبة وعسال
الورد محاولين السيطرة على جرود البلدة
تمهيدا ً لدخولها وتمضية الشتاء فيها،
نتجت عن ذل��ك اشتباكات عنيفة وقعت
بين الجيش السوري وحزب الله من جهة،
وبين المسلحين من جهة أخرى ،أدت الى
مقتل عدد كبير من المسلحين وانكفائهم
باتجاه ج��رود عرسال حيث توجد نقاط
عدة للجيش اللبناني.
الهجوم ك��ان يهدف ال��ى إح��داث جبه ٍة
إلش��غ��ال ال��ج��ي��ش ب��غ��رض ال��ت��س��ل��ل من

جرود عرسال باتجاه وادي رافق فالتالل
المتقدمة من وادي رافق مشرف ٌة على بلدتي
القاع ورأس بعلبك ووادي رافق هو النقطة
الواصلة بين ج��رود راس بعلبك وجرود
القاع وجرود عرسال.
الجيش اللبناني والمقاومة تصدّيا
للهجوم بالمدفعية الثقيلة واالسلحة
المتوسطة ،فانسحب المسلحون الى نقاط
خلفية ف��ي منطقة وادي راف��ق والجبال
المحيطة بأماكن وج��ود المسلحين على
الحدود اللبنانية – السورية ،والتي يزيد
ارتفاعها عن ألف وسبعمئة مت ٍر ،ما يعني
أنّ البقاء هناك سيكون صعبا ً في فصل
الشتاء ،وال سيما بعد أنْ فصل الجيش
اللبناني بلدة عرسال عن جرودها وقطع
خط اإلم��داد الرئيسي الذي اعتمدوا عليه
لثالث سنوات ،وفي أحداث بريتال وقعت
مجموعة مسلحة في كمين نفذه حزب الله
في موقع راس الحرف في جرود بريتال،
هنا لم يعد أم��ام المسلحين إال محاولة
التقدم باتجاه القلمون ،او باتجاه إحدى
البلدات البقاعية ،أو محاولة االنسحاب
باتجاه الزبداني والتي يسيطر الجيش
ال��س��وري على المعابر التي تصل جرد
الزبداني بجرد القلمون ،وك ّل هذه الخيارات
تع ّد خطيرة بالنسبة لهم.
عمليّة بريتال لو نجحت كانت ستضع
التنظيمين على طريق تحقيق الهدف عبر
الغربي بالبقاع األوس��ط،
وص��ل البقاع
ّ
األمني
وهي خطوة ضروريّة إلنشاء الحزام
ّ
للتوسع نحو الشمال .ووفق
الذي يمهّد لها
ّ

المصادر ،فإنّ عمليّة الوصل هذه ترتكز على
بلدة شبعا – القرية الجنوبية الواقعة عند
التخوم السوريّة – اللبنانيّة ،والتي تش ّكل
ّ
محطة للنازحين السوريّين .ولبلوغ شبعا،
ينبغي المرور بعدد من القرى البقاعيّة.
نجاح «داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» بإنشاء
األمني يعني أنّ «الدولة اإلسالميّة»
الحزام
ّ
أصبح لها موطىء قدم ،فهذا الواقع الجديد
سيغري مناطق أخرى لتش ّرع أبوابها أمام
بالتوجه شماالً.
ال ّتنظيمين ،م ّما يمهّد لهما
ّ
وهنا ،يأتي دور الخاليا اإلرهابيّة النائمة،
وه��و ما ك��ان أ ّك��ده أيضا ً العماد قهوجي
عندما ق��ال« :إنّ داع��ش يعتمد على هذه
الخاليا في طرابلس وعكار ،فضالّ عن دعم
بعض الهوامش من المجموعات السنيّة».
اللبناني ّ
مفخخ من الداخل،
إذاً ...الشمال
ّ
ويت ّم ال ّرهان على الدور الذي يلعبه بعض
المجموعات الموجودة في طرابلس وعكار
في تهيئة األرض لـ«داعش» ،بعدما كان
سبق وبايع هذا ال ّتنظيم .وهناك أكثر من
ّ
مؤشر يدل على أنّ الشمال ،وتحديدا ً ع ّكار،
يعيش على غليان بركان ،فالم ّرات التي ت ّم
اللبناني
فيها استهداف عناصر للجيش
ّ
ه��ن��اك ك��ث��ي��رة ،وك���ان آخ�� َره��ا استشهاد
عسكريين في عكار .ومن دالئل التو ّتر أيضا ً
توقيف «شبكة فنيدق» (تحمل اسم بلدة
عكاريّة) في ت ّموز  ،2014والتي ارتبط
ّ
تخطط لتنفيذ عمليّات
اسمها بخاليا كانت
إرهابيّة في لبنان ،والقبض على عناصرها
اإلرهابي
في فنادق عدّة ،كما ت ّمت مداهمة
ّ
منذر الحسن ف��ي طرابلس وقتله ،وهو
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الرئيسي في هذه الشبكات ،وكان
الم ّتهم
ّ
يز ّود االنتحار ّيين باألحزمة الناسفة.
وميدان ّياً ،تفيد ال ّتقارير ال���واردة إلى
األجهزة األمنيّة أنّ هناك تح ّركات واسعة
لمسلّحين في الجرود غير المأهولة لبعض
القرى العكاريّة ،خصوصا ً في وادي خالد
والبقيعة.
يؤمن تنظيم «داع���ش» ب��أ ّن��ه «دول��ة»
كاملة متكاملة ،وهو يعمل على توفير ك ّل
المق ّومات الضروريّة لها .وق��د باتت له
أرض بعد الهجمات التي قام بها في العراق
وسورية ،وله أميره ومقاتلوه ،إالّ أ ّنه ما زال
يفتقد إلى منفذ بحريّ  ،يع ّد من عناصر ق ّوة
أيّ دولة ،هذا المنفذ البحريّ ال يمكن أن يم ّر
إالّ عبر شمال لبنان.
ويعتمد «داعش» على ك ّل هذه المك ّونات
ّ
مخططه باالستيالء على
الشماليّة لتنفيذ
الشمال ،ولعلّه يعتمد أيضا ً على سيناريو
العراق ،حيث أدّت سيطرته على منطقة إلى
األمني
سقوط أخرى ،ولكن إذا كان الخطر
ّ
ّ
المفخخ من الداخل ،فإنّ
يتربّص بالشمال
خارجي من
هجوم
خطر
البقاع يواجه قبلَه
ّ
قبل «داع��ش» ،وعليه تتر ّكز األنظار اآلن،
ولع ّل مشهد رفع علم «داعش» في طرابلس
ّ
مؤشرا ً خطيرا ً جديداً ،تضاف إليه
يشكل
كتابة شعارات لـ«داعش» و«النصرة» على
عدد من جدران المباني في ع ّكار.
لبنان اليوم ال��ذي يواجه هذا التحدي
الكبير هو بحاجة أكيدة وماسة لاللتزام
ب��وح��دة شعبه وج��ي��ش��ه وم��ق��اوم��ت��ه...
بوصفهما صمام أمانه واستقراره.

ا�ستراتيجية ال�ضرورة ولعبة تخفي�ض �أ�سعار النفط
الجليد ال�سيبيري وثلوج والية �آال�سكا
محمد احمد الروسان*
م��ا ي�ج��ري ف��ي ال �ش��رق األوس���ط ،ه��و حصيلة جمع نتائج التصادم
ال��دول��ي ح��ول المصالح االقتصادية وأوث ��ق استثماراتها وعالقاتها،
بجانب صناعة األزمات واإلرهاب واالستثمار في العالقات العسكرية،
والسيطرة على الموارد الطبيعية وعلى منابع الطاقة ومسارات عبورها
ووصولها ،بأقل تكلفة وبأسرع وقت الى مصانع ومجتمعات منظومات
الدول المتصارعة.
انّ االتفاقيات االستراتيجية بين أقوى المكونات الدولية موجودة،
والخالفات صارت محصورة في األهداف وكيفية المعالجات ،ومقاربات
المصالح الدولية االقتصادية والسياسية ،خاص ًة مع وصول الفيدرالية
الروسية الى المياه الدافئة ،حيث منابع النفط والغاز والصخر الزيتي
واليورانيوم واستثمارت موسكو الحقيقية في ديكتاتوريات الجغرافيا،
للوصول الى عالم متعدّد األقطاب وحالة من التوازنات الدولية للحفاظ
على األمن والسلم الدوليين.
نوا ّة البلدربيرغ األميركي ومن تقاطع معها من أطراف في المنظومة
الدولية المعادية للنسق السياسي السوري ،ومن يدعمه من الحلفاء
كروسيا وايران والصين ودول البريكس األخرى وقوى المقاومة في
المنطقة وفي العالم ،هذه النواة الوالياتية األميركية األممية وأدواتها
ف��ي المنطقة ،ت��ري��د ح��رب �ا ً م��ن زاوي�ت�ه��ا ال تنهي «داع���ش» ومشتقاته
و«ال �ق��اع��دة» وم�ش�ت�ق��ات�ه��ا ،ب��ل تعمل ع�ل��ى إض �ع��اف ه��ذه الفيروسات
وتثبيط نشاطاتهم اإلرهابية لغايات إعادة الهيكلة والتوجيه من جديد
نحو اآلخر (حلفاء دمشق) الداعم للنسق السياسي السوري في أكثر
من ساحة وأكثر من منطقة في العالم ،مع استنزاف مستمر لسورية
الدولة والمؤسسات والقطاع العام والجيش وباقي المنظومة األمنية،
فهذه النواة البلدربيرغية األميركية تعي وتعلم أنّ النظام في سورية
أقوى من أن يسقط وأضعف من أن يسيطر ويحتوي عقابيل ومآالت
التآمر عليه ،هكذا تعتقد وتظن والى أبعد الحدود وبشكل مفعم وعميق
في التفاؤل في (استراتيجياتها الصامته الجديدة) العاصمة األميركية
واشنطن دي سي.
حيث الغارات على مجتمعات الدواعش في الداخل السوري تتقلص
نوعا ً وك ّما ً ونتيج ًة ،والساحات في المنطقة تترابط ،وادارة أوباما تبحث
عن شريك حقيقي لمحاربة أبنائها البيولوجيين من الدواعش كفيروسات
أنتجتها تماماً ،كفيروسات الكورونا وإي�ب��وال واإلي��دز ضمن نطاقات
مسها
وسياقات الحرب البيولوجية ،حيث لم تعد تسيطر عليها وق��د ّ
الكثير من اإلرهاق والتعب.
وأل ّن���ه ال ع�لاق��ة ب�ي��ن ال�س�ي��اس��ة وال�ت�ن�ج�ي��م ،ح�ي��ث ال� �ض ��رورات تبيح
المحظورات ،فنرى أنّ منظومات المصالح األميركية وتوثيق العالقات
االقتصادية ،تدفع بالحكومة األميركية كصدى حقيقي للمج ّمع الصناعي
الحربي األميركي والبلدربيرغ ،الى الدخول في استراتيجية الضرورة:
وهي البحث عن الشريك الحقيقي لها في محاربة المنتج من الفيروسات
اإلره��اب�ي��ة غير المسيطر عليها ف��ي ال��داخ��ل ال �س��وري والمنطقة ،فهل
سيكون النسق السياسي السوري الحالي برمزه وعنوانه الرئيس ّ
بشار
األس��د ،شريك الضرورة واستراتيجيتها للواليات المتحدة األميركية
في القضاء على الدواعش و/أو تجميدها ،وإع��ادة هيكلتها وترويضها
من الزاوية األميركية الصرفة؟ فمن كان في أذنيه وقر وصمم من دول
الدمى في المنطقة ليسمع ،ومن كان منها على قلبها أكنّة ،لتعمل على
ازالتها والعودة الى ثقافة الحياة ال ثقافة الموت ،التي تر ّوج لها عبر فكر
ابن تيميه ،وأن ال تتجاوز وترتكب الحماقات في تجاوز حقيقة الجغرافيا
وترابطها ،وحقيقة التاريخ المشترك وتداعياته.
دول الخليج المشاركة في ما ُيس ّمى بالتحالف الدولي غير الشرعي،
هي تماما ً ويقينا ً مثل المسافر الذي يقطع تذكرة ذهابا ً واياباً ،فهي تدفع
ثمن اإلره��اب ذهابا ً واياباً :في مرحلة الذهاب م ّولت وسلّحت كوكتيل
ّ
يحضر
اإلرهاب المتسلل الى الداخل السوري والعراقي واللبناني ،وما
للساحات العربية األخ��رى الح�ق�ا ً ومنها ساحتنا السياسية األردنية
ومنظومات الحكم فيها ،وها هي تلك الدول في مرحلة اإلياب تدفع كلفة
الحرب عليه ،ويجري ابتزاز تلك الدول باسم تمويل الحرب على اإلرهاب،
كي ُيصار الى تحريك الصناعات العسكرية األميركية ،وهذا من شأنه أن
يقود الى تحريك االقتصاد األميركي كله ،حيث الركود سمته والتضخم
المالي معياره ،والحرب المزعومة على ع��روق اإلره��اب وشرايينه في
المنطقة ،له وظيفة واحدة محدّدة ،وهي غطاء جديد لسلب موارد المنطقة
وخيراتها لح ّل أزمات واشنطن واشباع خاليا البلدربيرغ الشبقة للطاقة
ومصادرها.
وما مسألة االنخفاضات في أسعار النفط في العالم اآلن ،ما هي االّ أحد
مظاهر االرتباط الوثيق بين الحرب المزعومة على اإلرهاب وعروقه في
المنطقة ،وبين األهداف االقتصادية األخرى لهذه الحرب المزعومة غير
المقنعة االّ لمن هو شريك فيها.
وتعتقد أميركا ومن يوحي لها بهذا االعتقاد ،أنّ تخفيض سعر النفط
سوف يؤثر على إيران وروسيا وفنزويال وبالتالي على سورية ،وأ ّنه
شكل آخر من أشكال العقوبات االقتصادية ،وقد يكون ذلك صحيحا ً في
أحد مآالته وله تأثيرات محدودة الى ح ّد ما ،مع استفادات صينية عميقة
موقتة لهذا التخفيض ،حيث األخيرة أخطر أعداء واشنطن ،هكذا تص ّورها
أميركا ،وحيث بكين أكبر دولة تستورد النفط لحاجتها له ولنمو اقتصادها
وصناعاتها ،ثم ستعود واشنطن من جديد الى رفع أسعار النفط لضرب
االقتصاد الصيني من جديد ،فتستفيد روسيّا وايران وحلفاء واشنطن
وهكذا دواليك ،هذه لعبة أميركية مزدوجة بنتائج سلبية وايجابية على
الجميع بما فيها أميركا نفسها ،للمحافظة على التوتر في العالم وجعل
أميركا ضرورة شيطانية ال ب ّد منها.
لكن في المقابل تناسى من يقف وراء هذا االنخفاض لسعر النفط،
أنّ الكثير من ال��دول الحليفة لواشنطن تتكبّد خسائر فادحة بما فيها

االقتصاد األميركي نفسه ،حيث مشاريع الطاقة البديلة الكبرى في الداخل
األميركي والتي ت ّم الترويج لها سابقاً ،ستصبح غير ذي جدوى بالمعنى
االقتصادي مع انخفاض سعر النفط ،وبالنتيجة الخسائر ستلحق تباعا ً
باالقتصاد األميركي الذي يعاني بعمق من ركود وحاالت تضخم مالي
كبيرة ،كما سيتض ّرر الجميع من الدول في منظومات العالقات الدولية
في األمن والسياسة والديبلوماسية.
ومرة ثانية قامت أميركا بلعبة تخفيض أسعار النفط رغم خسارتها
من الصخر الزيتي ،لغايات ض��رب روس�يّ��ا واي��ران وفنزويال بضربة
واح��دة مع دف��ع دول المشيخات العربية لمواصلة ضخ النفط إلغراق
السوق ،حيث للواليات المتحدة األميركية (استراتيجية صامتة) تسعى
غلى تجربتها في المنطقة العربية والعالم ،بعد أن فقدت استراتيجياتها
الحالية أقدامها بما فيها (استراتيجية الوقت) التي تراهن عليها اآلن في
حربها المزعومة على اإلرهاب ،بأن ينتج عن ضرب مجتمعات الدواعش
منظومات صديقة لها.
انّ مضمون (استراتيجية الصمت األم�ي��رك�ي��ة) ه��ي وق��ود بشري،
ووسائل جاهلية ،تستخدم الدين والمذهب ،والقبيلة واالقتصاد والفقر،
كقنابل ف��ي ال�ح��رب العالمية الثالثة أه � ّم م��ن ال�ن��ووي والكيميائي ،عبر
الصراعات االثنية والعرقية والقوميات المختلفة في ك ّل المنطقة الشرق
األوسطية إلنشاء دويالت اثنية وقومية متصارعة.
تسعى ك� ّل من ال��والي��ات المتحدة األميركية والسعودية ال��ى افالس
روسيّا ،من خالل تخفيض سعر النفط ،فنتائجها اإليجابية على واشنطن
كما تعتقد في إط��ار السياسة والعسكر واالقتصاد والتأثير أكبر من
السلبيات وممكن لها في الح ّد األدنى وعبر لعبة الطاقة وأسعارها هذه،
أن تجعل حياة الروس واإليرانيين صعبة من دون التمكن من انهائها.
ح�ي��ث األه� ��داف م��زدوج��ة ل �ك � ّل م��ن عاصمتي ال�س�ع��ودي��ة وأميركا،
فالسعودية تدفع ايران الى حالة من االحتضار والموت البطيء ،بسبب
خفض أس�ع��ار النفط ون��وع م��ن العقوبات لدفعها ال��ى اتفاقات تسعى
لها ال��ري��اض في ج� ّل الملفات السور ّية واليمنيّة والعراقية واللبنانية
والفلسطينية بما يتفق ومصالحها ،وه��ذا ما تعتقده السعودية ونخبة
حكمها السياسية من العائلة المالكة.

دول الخليج الم�شاركة في ما
ُ�سمى التحالف الدولي غير
ي ّ
ال�شرعي هي تمام ًا ويقيناً
مثل الم�سافر لأنها تدفع ثمن
الإرهاب ذهاب ًا واياب ًا
ف��ي حين تسعى واش�ن�ط��ن دي س��ي ال��ى ح��ال��ة م��ن توتير العالقات
بين الرئيس فالدمير بوتين ،مع النخبة الروسية السياسية الحاكمة
والمؤسسات التجارية كركيزتين أساسيتين م��ن رك��ائ��زه السياسية
الداعمة له ولمنظومة الحكم الروسية ،بالرغم من أنّ مفاعيل وتفاعالت
ه��ذه الضغوط ل��ن تغيّر شيئا ً يذكر م��ن آل�ي��ات استراتيجيات الصراع
الروسي األميركي التي ينتهجها ويجيد عملها الرئيس فالديمير بوتين،
وان كانت تدفعه الى الميل نحو المزيد من الهدوء والبراغماتية السياسية
من دون التراجع قيد أنملة في ما يجري في سورية والمنطقة ،وعن دعم
النسق السياسي السوري والى آخر نقطة ولحظة حياتية.
وال ث ّمة خطب ومفارقة في تفضيل موسكو وايران لسعر برميل النفط
في أن يكون بحدود مائة دوالر أو أكثر ،لغايات المحافظة على التوازن
المالي في ميزانيتيهما ،حيث قد تضطر ايران مثالً في حال استم ّر سعر
النفط بالتراجع الى رفع أسعار النفط ومشتقاته في الداخل اإليراني،
وهذا من شأنه أن يقود الطبقة الوسطى هناك الى مزيد من الدفع المالي
كأثمان اقتصادية ومالية مقابل برامج الحكومة االقتصادية المختلفة
والتي يستفيد منها الفقراء.
ب�ع�ب��ارة أخ ��رى التعويض ع��ن الخسائر االق�ت�ص��ادي��ة ،مقابل نتائج
سياسية في الداخل اإلي��ران��ي ربما لن تكون ال��ى جانب حكومة السيد
حسن روحاني ،ان لم تتداركها الدولة اإليرانية بحكمة وذك��اء وصبر
السجادة اإليرانية المشهورة ،والتي تتطلّب صبرا ً وحكمة وذكاء
كحياكة
ّ
مع ال�ق��درة على تقطيع الزمن وال��ذي هو نتاج مدرسة الوقت والزمن
السورية.
من جهة أخ��رى ،وف��ي ظ� ّل لعبة تخفيض أسعار النفط التي تلعبها
واشنطن والبلدربيرغ األميركي (جنين الحكومة األممية) ،فإنّ الكثير
من أمة اقرأ التي لم تعد تقرأ ،وصارت في ذيل القوائم وتطالب بعنف
وعبر ثقافة الموت بحق اللجوء ال��ى العدم من جديد ،بعدما أضحى
موردها البشري (العرب) مجرد خردة بشرية في مستودعات األمم
وثقافاتهم ،ثقافة الديناصورات وجمهورياتهم عرجاء وعمياء ،حتّى
مملكاتهم ذوات حمل رضيع بالمعنى اآلخ��ر ،فانّ مستقبل االقتصاد
العالمي يا ع��رب مرهون بالتطورات في القطب الشمالي وليس هنا،
فمع ذوب��ان الجليد هناك تتعزّز ف��رص االستغالل االقتصادي ،حيث
المعلومات تقول إ ّن��ه ومنذ ع��ام  1979خسرت المنطقة أكثر من 45
 %من جليدها القاري ،والصراع بدأ هناك منذ بدايات التسعينيات من
القرن الماضي ،صراع ساخن على منطقة القطب الشمالي والتي تض ّم
أطرافا ً من أوراسيا وأميركا الشمالية بمساحات تزيد عن  27مليون كلم
مربع ،رغم الصقيع وبرودة الطقس ،فمن يسيطر على أوراسيا يا عرب
يسيطر على قلب العالم.
والجليد يذوب هناك نتيجة االحتباس الحراري ،وتضارب المصالح
االستراتيجية بين الدول المحيطة بالقطب الشمالي تتفاقم بين روسيا
وواشنطن وكندا والنرويج والدنمارك ،وتجدر اإلشارة الى أ ّنه في عام

 1996قامت ال��دول الخمس بجانب ك ّل من فلنندا وايسلندا والسويد
بتشكيل مجلس المحيط المتج ّمد الشمالي ،وتقول المعلومات يا عرب،
أنّ الصين س��وف تنض ّم وخ�لال الشهور القادمة اليه كعضو مراقب.
ويجري صراع عميق بين الدول الخمس وأخرى حول من يملك سلسلة
لومونوسوف الجبلية المغمورة بالماء ،وهي على طول مليون ونصف
مليون متر مربع ،حيث أ ّك��دت ال��دراس��ات األول�يّ��ة الجيولوجية أنّ هذه
السلسلة الجبلية هي تتمة تركيبيّة للقاعدة القارية السيبير ّية التابعة
لروسيا ،امتداد هذه السلسلة الغنيّة بالمواد األوليّة وبالموارد الطبيعية
تقريبا ً  20كلم مربع في القطب الشمالي لوحده والصراع يجري حولها
بين الدول المحيطة بالمنطقة.
الروس عزّزوا وجودهم هناك في استمرار ،فهذه المنطقة بالنسبة لهم
هي مفتاح المصالح الوطنية واالستراتيجية الروسيّة ،ومسألة توسيع
ال��وج��ود ال��روس��ي هناك مسألة أم��ن قومي روس��ي ،كما أ ّن��ه وأب�ع��د من
مسألة المواد األولية في هذه المنطقة ،تسعى موسكو الى تأكيد سيطرة
عسكرية لها هناك بصدى سياسي ،وهذه تع ّد أحد أوجه الحرب الباردة
الجديدة بفعل الحدث السوري واألزمة األوكرانية ،وتع ّد ضمانة لألمن
القومي الروسي ومجاالته الحيوية.
الفيدرالية ال��روس�ي��ة بنت مواقعها وع�زّزت�ه��ا ف��ي المنطقة القطبية
الشمالية خطوة خطوة على مدى عقود يا عرب ،وانتم مشغولون (بفالن
طويل وفالن قصير) وبتجذير وتبني فكر ابن تيميّة اإلقصائي التكفيري،
ومدرسة الوهّابية الدين التلمودي الجديد .والهدف يا ع��رب بالنسبة
لروسيا ليس استعادة تلك المنطقة فحسب ،بل تقويتها بشكل نوعي عبر
الوجود العسكري والنووي واالستخباري.
ومقابل ه��ذا التفاعل الروسي مع مجاالت األم��ن القومي للفيدرالية
الروسية قابله نشر واشنطن يا عربان ألكثر من  30ألف جندي أميركي
في أالسكا لتوسيع الفهم الوالياتي األميركي للبيئة القطبية الشمالية
وتعزيز وجودها فيها.
وهنا نطرح التساؤالت التالية يا عرب :هل بدأت العاصمة األميركية
واشنطن دي سي وعبر نواة دولتها البوليسية العميقة (البلدربيرغ جنين
الحكومة األممية) ،بإعادة صناعة ب ّراداتها السياسية الخاصة ومك ّعبات
ثلجها من جديد ،لغايات إطالق مسارات حربها الباردة الجديدة القديمة
مع روسيا؟ هل مسارات إنتاجاتها المخابراتية بدأت في خلق وتخليق
مي
مومياءات حكم للعديد من دول العالم الثالث ما بعد مرحلة ما ُس ّ
بـ«الربيع العربي»؟
أي سياق سياسي وأمني وعسكري تجيء تصريحات رئيس
في ّ
هيئة األرك��ان األميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي األخيرة،
بخصوص خطط ودراسات العسكريين األميركيين لجهة خيارات تفعيل
خطة عمل لم يكن يتض ّمنها ج��دول األعمال منذ حقبة الحرب الباردة،
عبر تمركز العسكريين ونشر خطوط االتصال واالت�ص��االت البحرية
بالتنسيق والتشاور مع حلف شمال األطلسي ،بجانب افتتاح طاولة
جلسلت العصف الذهني ومناقشة تقديم مساعدات عسكرية لسلطات
كييف الجديدة بصورة مكثفة؟ ولماذا أ ّكد وذ ّكر الجنرال ديمبسي على
أنّ أس��اس وج��ود الناتو كحلف هو لتحقيق االستقرار وقمع (العدوان
السوفياتي) الفدرالية الروسية حالياً؟
هل نجحت واشنطن في جعل األزمة األوكرانية بمثابة «طعنة نجالء»
في خاصرة الروسي ،رغم استقالل القرم عبر استفتاء شعبي نزيه
وعودتها الى الحضن الفيدرالي الروسي من جديد؟ ولماذا كان الجنون
األميركي والغربي مركبا ً ومتعدّدا ً بعد عودة القرم الى الروسي؟ آال
يمكن اعتبار تسمية كييف رسميا ً عضوا ً في االتحاد األوروبي الغربي
بمثابة جنون مطبق ال متقطع ،واالتحاد األوروب��ي هو بمثابة الوجه
المدني الناعم لحلف ش�م��ال األط�ل�س��ي؟ وأال يمكن اعتبار بريطانيا
العظمى ودوره��ا بمثابة حصان ط��روادة األميركي واإلسرائيلي في
الداخل االتحادي األوروبي؟
وهل نحن أمام ريح عقيم هبّت لتحمل معها لفحات تنذر بحرب باردة،
م��ن شأنها ومآالتها أن تج ّمد ك � ّل التفاهمات والحلول ف��ي العديد من
الساحات؟ آال يمكن اعتبار سورية الصاعدة والعراق الساخن وغزّة النازفة
وأوكرانيا غير المستقرة والصراع على ثروات آسيا الوسطى ،والصراع
على القطب المتج ّمد الشمالي بمثابة السداسية القاتلة وستكون محور
ك ّل الحكاية الباردة؟ من سينتصر على من في النهاية ،الجليد السيبيري
أم ثلوج والية آالسكا؟ وهل لنا أن نكيّف تذكير الجنرال العجوز مارتن
ديمبسي بالهدف الذي أنشئ من أجله حلف شمال األطلسي بمثابة إعالن
عداء لنواة االتحاد الروسي؟ ما هي مديات عدم سماح األميركي للروسي
بالتمدّد في العديد من الساحات؟
ه��ل ستستثمر واش �ن �ط��ن وب�ل��درب�ي��رغ�ه��ا وم�ج�ت�م��ع استخباراتها،
وب��ال�ت�ع��اون م��ع مجتمعات ال�م�خ��اب��رات الغربية واإلس��رائ�ي�ل�ي��ة وبعض
مجتمعات مومياءات االستخبار العربي ،في استغالل الجمهوريات
السوفيلتية السابقة التي يتواجد فيها مسلمون إلثارة القالقل والمشاكل
المحصلة ستلجأ الواليات المتحدة األميركية وج ّل
حول روسيّا؟ في
ّ
حلفائها م��ن ب�ع��ض غ��رب وب �ع��ض م��وم �ي��اءات ال�ح�ك��م ال�ع��رب��ي بإسناد
«اسرائيلي» لدعم مكثف ومتعدّد لكييف عسكريا ً وسياسيا ً ولوجستيا ً
واقتصاديا ً ودبلوماسيا ً واعالمياً ،وسوف تزداد العقوبات على موسكو
وستجهد أوروبا بالبحث عن مصدر آخر للغاز ان أمكن ،وستحسم بق ّوة
بعض الملفات داخ��ل ن��واة اإلدارة األميركية وداخ��ل المج ّمع الصناعي
أي تباطؤ هنا أو تلكؤ هناك سيعني ويشي تقدما ً
الحربي األميركي ،كون ّ
وانطالقا ً روسيا ً الى األمام خاص ًة في سورية والعراق وأوكرانيا وانْ
شئت الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» حاليا ً الى حد ما والحقا ً بعمق.
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