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نتنياهو وتوقيت اغتيال المنا�ضل زياد �أبو عين

�إيران والواليات المتحدة :ال�سير
منفردين وال�ضرب ب�شكل م�شترك

} رامز مصطفى

} حميدي العبدالله
أعلنت الواليات المتحدة عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع األميركية
«البنتاغون» أنّ طائرات إيرانية قصفت مواقع لتنظيم «داعش» في العراق ،ونقلت
صحيفة «ال�غ��اردي��ان» البريطانية عن نائب وزي��ر الخارجية اإليرانية إبراهيم
رحيم بور تأكيده خبر البنتاغون ،مؤكدا ً أنّ «الغرض من الغارات كان الدفاع
أي تنسيق مع األميركيين،
عن مصالح أصدقائنا في العراق» ،و«لم يكن لدينا ّ
نسقنا مع الحكومة العراقية» لكن لم تصدر الحكومة اإليرانية بيانا ً رسميا ً يؤكد
ّ
ش ّن غارات إيرانية ض ّد «داعش» ،وعدم اإلعالن هو موقف سياسي بذاته ينطوي
على عدد من الدالالت.
الداللة األولى ،أنّ إيران ال تريد تصدّر المواجهة الدائرة اآلن في العراق بين
الحكومة العراقية مدعومة بالتحالف الدولي ،وبين تنظيم «داعش» والتنظيمات
األخ��رى المتشدّدة التي تناصره وتقاتل إل��ى جانبه ف��ي ال �ع��راق ،ألنّ تصدّر
المواجهة من شأنه أن يعزز الجهود التي تبذلها جهات عديدة لتصوير الصراع
وكأنه صراع مذهبي ،أو صراع موجه في جزء منه ض ّد النفوذ اإليراني المتزايد
في العراق وفي المنطقة .ومن المعروف أنّ الكيان الصهيوني ،وبعض حكومات
الخليج ،تتبنّى ه��ذه األط��روح��ة وكانت تتبناها ال��والي��ات المتحدة والحكومات
الغربية حتى وقت قريب .وإذا كان ال ب ّد من تقديم المساعدة للعراق ،الحكومة
والجيش ،فلتكن هذه المساعدة صامتة وبعيدة عن التداول اإلعالمي ،ولع ّل هذا
أي دور تقوم به في مكافحة اإلرهاب
هو ما دفع إيران الرسمية إلى التكتم على ّ
ّ
أي جهة عراقية
من
مطلوب
دعم
ل
ك
في العراق ،باستثناء إبداء االستعداد لتقديم
ّ
لتحقيق هذه الغاية .وبديهي أنّ هذه سياسة حكيمة وضرورية لقطع الطريق
على الذين يصطادون في الماء العكر.
الداللة الثانية ،أنّ إيران منذ بداية الحرب على «داعش» في العراق ،وتشكيل
التحالف الدولي ،رفضت رفضا ً قاطعا ً جميع العروض التي قدّمت لها من قبل
الواليات المتحدة للمشاركة في التحالف الدولي الذي يحارب «داعش» العراق،
وق��د أدل��ى م�س��ؤول��ون أميركيون على أع�ل��ى المستويات بتصريحات تطالب
إيران بالمشاركة في التحالف الدولي ،وأعلن اإلمام علي الخامنئي أنّ الواليات
وجهت دعوات إلى إيران للمشاركة في التحالف ولكن إيران رفضت
المتحدة ّ
هذه الدعوات ،وبديهي أنّ الرفض اإليراني تقف وراءه حسابات سياسية ،أولى
أي أنّ طهران ترى أنه ثمة مصلحة في
هذه الحسابات ما جاء في الداللة األولىّ ،
أن ال تكون من بين الدول المشاركة علنا ً في الحرب على «داعش» في العراق ،لكي
ال تمنح التنظيمات اإلرهابية والتكفيرية مادة دعائية لتأجيج نار الفتنة المذهبية،
أي انطباع بأنّ إيران باتت في المعسكر الغربي ،فإذا كان
وأيضا ً لكي ال تعطي ّ
تقاطع المصالح في مواجهة التنظيمات اإلرهابية يتطلب توجيه الجهود لضرب
ه��ذه الجماعات التي تشكل خ�ط��را ً مشتركاً ،فليكن ذل��ك عبر السير منفردين
والضرب بشكل مشترك ،وه��ذا ما يحفظ لك ّل ط��رف رؤيته وسياقه وأجندته
المختلفة عن اآلخر ،ال سيما أنّ ثمة تعارضا ً جذريا ً في المصالح واألجندة بين
الواليات المتحدة وشركائها وبين إيران.

تركيا و قطر تتقنان ال�ضغط
على الحكومة اللبنانية...
} روزانا ر ّمال
أعلنت قطر انسحاب موفدها من الوساطة في قضية العسكريين المخطوفين ،وذلك بعد
إعدام العسكري اللبناني علي البزال ،معتبرة أنّ اللجوء الى القتل يقطع الطريق على الوصول
يخص الوساطة.
إلى نتيجة في ما
ّ
بديهي انه اذا كانت قطر قد تدخلت من اجل إيجاد ح ّل لهذه القضية اإلنسانية ،فإنها ومن
دون شك قد تدخلت لتكون الى جانب العسكريين اللبنانيين وأهلهم ،ألنه من غير الممكن في
المنطق وبعيدا ً عن السياسة وتحليالتها والتزاماتها ان تكون قطر تسعى الى ح ّل القضية من
تصب في مصلحة اإلرهابيين من «نصرة» و«داعش» وغيرها ،ألنّ هذا يعود
أجل حسابات
ّ
عليها بألف سؤال وجواب وتهمة.
تنسحب قطر من الوساطة وتترك وراءها اسئلة من نوع آخر اولها ،لماذا تنسحب في وقت
حرج ودقيق.
تعرف قطر جيدا ً انها كانت األمل بالنسبة للبنانيين الذين بنوا عليه ح ّل هذه القضية تماما ً
كما كانت لها ادوار في تحرير اسرى او مخطوفين آخرين في سورية منذ بداية االزمة
السورية ،ليأتي انسحابها بمثابة رضى مبدئي منها بالخروج من األزمة كطرف ،معلنة انها
وصلت الى طريق مسدود.
هذا االنسحاب ال يمكن او يوضع سوى في خانة واحدة وهو الضغط على الحكومة
اللبنانية للخضوع أكثر الى مطالب المسلحين ،ألنه من غير الممكن وتحت اي سبب كان ان
اي انسحاب من الوساطات
تنسحب جهة رسميا ً من ملف إنساني يعرف ك ّل من يتابعه ان ّ
يصب في مصلحة االرهابيين وليس العكس ،فهم بذلك يساهمون في إطالة عمر االزمة
ّ
وعدم خروج العسكريين اللبنانيين باسرع وقت ،وبالتالي فإن اول تداعيات هذا االنسحاب
هو إطالة عمر االزمة مجدّدا ً الى ان تترتب وساطة جديدة من غير المعروف توقيتها
وشخصياتها.
بانسحاب قطر رسميا ً من الوساطة إعالن صريح من الدوحة انها تضغط مع اإلرهابيين
ايضا ً على الحكومة اللبنانية باتجاه تخفيف القيود المفروضة على االرهابيين ،وخصوصا
بعد اإلنجازات الكبيرة للجيش اللبناني في دهم واعتقال قادة بارزين بينهم.
ليست قطر وحدها من لها تجارب مع اطالق او التفاوض من أجل إطالق أسرى إنما
لتركيا الدور األكبر ،وبين قطر وتركيا انسجام ال محدود في هذا اإلطار ،وبالتالي فإنّ فصل
الموقف التركي عن الموقف القطري في هذا الملف هو أخذ القضية الى غير موقعها الصحيح.
موقف تركيا المشبوه تجاه الدخول في التحالف الدولي لضرب «داعش» او «النصرة» في
سورية والعراق التي تنجح في بعض المراتب بابتزاز الغرب فيه وتخفق في مرات أخرى
ينسحب على باقي الملفات في المنطقة ،وقضية المخطوفين اللبنانين ال يمكن فصلها عن
سعيها الى عدم إضعاف ورقتهم في أكثر من دولة يتواجدون فيها ،أهمها العراق وسورية
والحدود اللبنانية.
بانسحاب القطريين من الوساطة رسالة واضحة الى الحكومة اللبنانية تفيد انّ الوقت لم
يحن بعد إلنهاء الملف كك ّل ،وانه مرتبط بشكل مباشر بصلب األحداث الميدانية والوضع
العسكري الحرج الذي يعاني منه المسلحين في جرود عرسال ،ورسالة واضحة بأنّ هناك
من ال يريد إضعاف ورقتهم في لبنان حالياً.
ال تخجل ك ّل من تركيا وقطر في المجاهرة بالعرقلة او الوقوع تحت اصابع االتهام! لكن
السؤال :متى ستتجرأ الحكومة اللبنانية على إرسال موفد رسمي الى هاتين الدولتين للنقاش
على المستويات كلها ،وإال فإنّ اي تدهور دراماتيكي ستتح ّمله حكومة سالم أمام اهالي
العسكريين اوالً واللبنانيين ثانياً.
ً
تركيا وقطر تتقنان الضغط على الحكومة اللبنانية ،وبدال من ان يعتصم اهالي المخطوفين
في مقر السفارتين التركية والقطرية حتى عودة أبنائهم المخطوفين نجحت «جبهة النصرة»
في تحويلهم الى قنبلة موقوتة في شوراع لبنان بقوة سكاكين الذبح والرصاص.
«توب نيوز»

هيئة العلماء
ـ لم يكن هناك شيء اسمه «هيئة علماء المسلمين» عمليا ً قبل أن تظهر «جبهة النصرة» كطرف
يستهدف لبنان.
ـ ولدت الهيئة في كنف دور ظاهري عنوانه الوساطة بين الحكومة اللبنانية و«جبهة النصرة»
و برزت بقوة مع أحداث صيدا وظهور أحمد األسير.
ـ اهتمت الهيئة وقتها بالتضامن مع األسير ونقل شروطه وخلق االنطباع بحيادها من جهة،
وبعدالة ما أسمته قضية األسير من جهة ثانية.
ـ مع أحداث عرسال عادت الهيئة إلى الظهور بقوة وقدمت وساطة انتهت بخطف العسكريين
مع ضمان انسحاب آمن لمسلحي «النصرة» من دون ان يتع ّرض لهم أحد من مواقع الجيش وهم
في ومرمى نيرانه.
ـ كلما بدأ أنّ لدى «النصرة» وضع أوراق ضغط لتحسين وضعها التفاوضي انسحبت الهيئة
كوسيط.
ـ عندما صار المطلوب ربط التفاوض بسقف عنوانه تشريع وضع سياسي لـ«النصرة» طرح
تشريع الهيئة ومنحها تفويض إدارة المفاوضات.
ـ الهيئة جناح سياسي لـ«النصرة».
ـ انسحبت قطر فتقدمت الهيئة ،ومن قبل انسحبت الهيئة فتقدمت قطر.
ـ لعبة أدوار لفرض حرب نفسية توزعها قطر و«النصرة» والهيئة.
 الهيئة حصان طراودة.التعليق السياسي

ف��ي وض��ح ال��ن��ه��ار ،وأم���ام ع��دس��ات الكاميرات،
وبحضور ناشطين أج��ان��ب وفلسطينيين .نفذت
حكومة اإلره��اب��ي بنيامين نتنياهو حكم اإلع��دام
الميداني بالمناضل الفلسطيني الوزير زي��اد أبو
عين ،فقضى شهيد الزيتون والجدار والتراب ،في
معركة التشبّث ب��األرض وتثبيت هويتها الوطنية
الفلسطينية .وأمام هذه الجريمة الموصوفة لقوات
االحتالل «اإلسرائيلي» ،يُطرح سؤاالن أولهما :بماذا
تختلف هذه الجريمة عن سابقاتها من جرائم ومجازر
االحتالل منذ اغتصابه أرض فلسطين؟ وثانيهما:
لماذا اختار نتنياهو ووزي��ر حربه ه��ذا التوقيت؟
وحتى ال نسهب كثيرا ً في طرح العديد من األسئلة
نتوقف عند هذا الح ّد لإلجابة عليها.
ه��ذه الجريمة التي نفذت ب��دم ب��ارد وع��ن سابق
تصميم وتص ّور ،كسابقاتها من الجرائم والمجازر التي
ارتكبت في كفر قاسم ودير ياسين وقبية .واغتيال
القيادات الفلسطينية في الشتات والمغتربات وفي
األراضي المحتلة ،وقتل اآلمنيين من الفلسطينيين
في الحروب «اإلسرائيلية» الثالثة على قطاع غزة.
وقبلهم وبعدهم مجزرة الحرم اإلبراهيمي ،واغتيال
الناشطين ف��ي الضفة ومدينة ال��ق��دس .وجريمة
الجرائم اغتيال الراحل أبو عمار.
وتأتي عملية اغتيال شهيد الزيتون الفلسطيني
المناضل زياد أبو عين في هذا السياق المديد لمسلسل
من جرائم الكيان الغاصب وحكوماته المتعاقبة .وهي
لن تكون األخيرة في هذا السياق ،ولكن ما يميّزها عن
غيرها من الجرائم ،وبماذا تختلف عن سابقاتها ،أنّ

هذه الجريمة ،جاءت لتصيب كبد الطبقة السياسية
الفلسطينية التي أنتجت «اتفاق أوسلو» ،وبالتالي
الرهان على سياق سياسي أساسه مفاوضات عبثية
عقيمة مع حكومة االحتالل «اإلسرائيلي» ،ولتضعها
أم��ام حقيقة واح��دة ال ثانية لها ،ومفادها أن ليس
لدى حكومة نتنياهو ومن سيأتي بعدها ،من شيئا ً
«تمنحه أو تعطيه أو تتصدّق» على الفلسطينيين
به .وهذا ما ذهب إليه قانون «الدولة القومية للشعب
اليهودي» ال��ذي صادقت عليه حكومة نتنياهو.
وبالتالي وضعها أم��ام مسؤولياتها وجها ً لوجه
أمام شارعها المحتقن غضبا ً مما يعانيه ويكابده
ج��راء ممارسات الكيان وجرائمه المرتكبة يوميا ً
في االستيطان والتهويد واالعتقال واالغتيال .وما
ينتظره هذا الشارع من ردود وإجراءات وقرارات من
السلطة ومنظمة التحرير تجيب على س��ؤال واحد
على ألسنة الجميع .إلى متى ممارسة سياسة الصبر
إذا جاز التعبير الذي تنتهجها رئاسة السلطة من أجل
مواجهة سياسات االحتالل وممارساته البربرية.
حتى ال نستبق األمور سنترك نقاش هذه القرارات
بعد أن تنهي السلطة والقيادة في رام الله اجتماعها
الذي وصفه البعض بالتاريخي .إلى حينه وليس
للتشكيك بل في القياس على سياق طويل من التل ّكؤ
والتردّد واالستجابة للضغوط ،ما نخشاه أالّ تكون
القرارات في المستوى المأمول منها ،وهذا ال نتمناه،
ألنّ وقعه سيكون محبطا ً وخطيرا ً على الشارع
الفلسطيني ال��ذي لن يقبل في أقله وقف التنسيق
األمني ف��ورا ً وليس تصاعديا ً كما يحاول البعض
تسويقه ،والتوجه الفوري إلى محاكم الجنايات
الدولية.

وقبل الحديث عن التوقيت ،ال ب ّد من التأكيد أنّ هناك
قناعة مطلقة لدى الشعب الفلسطيني وقواه ونخبه
أنّ قتل الشهيد الوزير أبو عين لم يكن بالصدفة أو
بشكل عرضي ،بل عملية مدبّرة ومخططة وعن سابق
تص ّور وتصميم ،ألكثر من سبب في مقدمها أنّ الشهيد
معروف لدى قوات االحتالل ،وهو المسؤول عن ملف
االستيطان في السلطة الفلسطينية ،والدعوة التي
وجهها الشهيد زياد أعلن عنها ودعا إليها ناشطون
فلسطينيون وأجانب ،ووسائل اإلعالم على اختالفها،
وبالتالي حضر وبصحبته جميع هؤالء الناشطين
بهدف غرس أشجار الزيتون في أراض فلسطينية
ينوي المحت ّل مصادرتها في بلدة ترمسعيا في رام
الله .وما أدل��ى به الشهود العيان من تصريحات
تدمغ وتوثق جريمة االغتيال هذه التي أقدمت عليها
قوات االحتالل.
يقودنا هذا مباشرة إلى القول إنها مبيّتة ،ولها
أه��داف يريد نتنياهو ووزي��ر حربه الوصول إليها
من وراء توقيت هذه العملية الجبانة .لم يعد خافيا ً
على أحد من المتابعين والمراقبين إلى المستوى
الذي وصلت إليه الصراعات الداخلية بين المك ّونات
السياسية والحزبية في «إس��رائ��ي��ل» ،ولع ّل ح ّل
«الكنيست» والذهاب إلى انتخابات مبكرة في آذار
من العام المقبل ،والتي بحسب استطالعات للرأي
نشرت حديثاً ،وأظهرت تراجعا ً ملحوظا ً في مقاعد
الليكود لصالح أح��زاب منافسة ،وبالتالي تقدم
حزب العمل ،مما يوسع دائ��رة التشكيك في تمكين
نتنياهو أن يرأس الحكومة الجديدة ،وهو الذي أراد
من وراء إقالة وزيرة القضاء تسيبي ليفني ،ووزير
المالية يائير لبيد ،وح ّل البرلمان ،أن يُجدّد رئاسته
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للحكومة «اإلسرائيلية» ،مما يعني المزيد من إطالق
يديه في العديد من الملفات ،وخاصة المفاوضات
ّ
وضخ المزيد من الموازنات للمؤسسة
واالستيطان
العسكرية.
وبالتالي يمنح نفسه ستة أشهر على األق � ّل في
الته ّرب من الضغوط األميركية الخجولة والمشكوك
في جدواها بل وجديتها في ما يتعلق باستحقاقات
ما يُس ّمى العملية السلمية مع السلطة وح ّل الدولتين.
بذلك يريد نتنياهو ومجموعة الموغلين في التطرف
واإلره��اب تصدير أزماتهم نحو الخارج ،وهذا كان
من سلة أهداف العدوان الجوي األخير على أراضي
الجمهورية العربية السورية األس��ب��وع الفائت.
وبالتالي خلط األوراق واستباق ما بات معلنا ً عن
عزم السلطة التوجه نهاية الشهر الحالي إلى مجلس
األمن من أجل الحصول على قرار يحدّد سقفا ً زمنيا ً
إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية في حدود
العام  1967وعاصمتها القدس الشرقية .األمر الذي
سيعقد ألجله اجتماع مشترك األحد المقبل بين كيري
ونتنياهو للبحث في موضوع توجه السلطة إلى
مجلس األمن الدولي.
إنّ جريمة قتل واغتيال القائد المناضل زياد
أبو عين من شأنها أن تفتح أب��واب المواجهة على
مصراعيها مع االحتالل ،ألنّ المطلوب في هذه اللحظة
السياسية البالغة الدقة والخطورة ،يوجب مراجعة
لك ّل السياق السياسي المستند إلى المفاوضات التي
المضي فيها أن يبدّد المزيد من حقوقنا.
من شأن
ّ
وبالتالي فتح األفق والخيارات أمام استمرار شعبنا
وق��واه ونخبه في مقاومة االحتالل وبك ّل األشكال
المتاحة وفي مقدّمتها الكفاح المسلح.

الرو�س قد يحتاجون وقت ًا لت�سريج خيولهم
لكنهم يمتطونها ب�سرعة مرعبة...
} محمد احمد الروسان*
ت��ج��يء زي��ارة المبعوث ال��رئ��اس��ي ال��روس��ي ميخائيل بوغدانوف
الى لبنان ،ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين والقيادات السياسية
والحزبية ،ال سيما قيادة حزب الله ،في سياق خارطة طريق تغيير
التوازنات االستراتيجية وترسيماتها الجديدة في العالم ،تبدأ بالضرورة
من دمشق وتنتهي بالضرورة في دمشق أيضاً ،وهذا قاد ويقود الى وجود
مشروع روسي مشترك مع دول «بريكس» اسمه عالم متعدّد األقطاب ،في
مواجهة مشروع أميركي ودول أخرى اسمه :الغطرسة والهيمنة األميركية،
عبر حذاء روسي مرفوع بالوجه األميركي ،ان بسبب المسألة السورية ،أو
بسبب المسألة األوكرانية ،وإنْ بسبب االنحياز األميركي الصارخ والحا ّد
للكيان الصهيوني في مواجهة الفلسطينيين والعرب.
وسورية بديكتاتورية جغرافيتها السياسية ،وم��ورده��ا البشري
ونسقها السياسي وجوهره «توليفة» حكمها السياسي ،تع ّد بالنسبة إلى
َ
الغرب بما فيه الواليات المتحدة األميركية وعبر حلف «الناتو» الحربي،
المدخل االستراتيجي للسيطرة وبتفوق على المنظومة العسكرية األممية
الجديدة المتش ّكلة بفعل المسألة السورية ،والحتواء الصعود المتفاقم
للنفوذ الروسي األممي ،والساعي الى عالم متعدد األقطاب عبر فعل
ومفاعيل الحدث الدمشقي ،وصالبة مؤسسات نواة الدولة الفدرالية
الروسية ازاء ما يجري في الشام من صراع فيها وعليها وحولها ،فالروس
يصحون وينامون ويتسامرون على وقع أوتار ما يجري في سورية.
يُقال إنّ الروس غالبا ً ما يحتاجون وقتا ً طويالً كي يُنجزوا تسريج
خيولهم ذات األص��ول المختلفة ،ولكنهم يمتطونها بسرعة مخيفة
ومرعبة ،فبعد صبر معالجة االقتصاد الروسي المنهار واسترجاع
عافيته منذ العام  2000وح ّتى االن ،بدأ بوتين بمقاومة الطوق الغربي
حول بالده ،و في سورية والقرم وأوكرانيا القى الغرب هزائم مذلة ووجد
نفسه يتالشى كلما اقترب من هذه المواقع ،وفي لعبة الطاقة الخطيرة
ستسيطر خطوط األنابيب الروسية ال الغربية ،على األراضي اآلسيوية
األوروبية.
الرئيس فالدمير بوتين وبسبب خلفيته االستخبارية ،يعرف كيف
يستخدم ق ّوة خصمه ض ّد خصمه نفسه ،ويعرف بعمق كيف يبحث القتلة
السفلة عن فرصة الحت وتلوح أو ستلوح الحقاً ،لذلك وفي المعلومات
قام بطرد منظمات ومؤسسات مجتمع مدني على شاكلة (اليو أس ايد
والمجلس البريطاني) وغيرهما من بالده ،كون مجموع المؤسسات اآلنف
ذكرها مج ّرد واجهات لخدمات سريّة في الداخل الفدرالي الروسي لصالح
العاصمة األميركية واشنطن دي سي والعاصمة البريطانية كذلك،
والمؤسسات السابقة وغيرها كثيرا ً ما يرحب بها العرب في الدواخل
العربية رغم علمهم بحقيقتها.
فبوتين يتقن فن االستخبارات المضادة ،حيث األخيرة ال تعني فقط
البحث عن الجواسيس والعمالء والمخبرين وتشكيل الشبكات العنكبوتية
بموارد بشرية منهم ،بل تعني أيضا ً وبشكل مع ّمق وعملي مواجهة عمل
الوكاالت المخابراتية األخرى الغارقة أو التي تجعلها أعمالها غارقة في
تدمير المؤسسات الوطنية الخاصة بالدولة من الداخل ،وبنفس الوقت
يعرف بوتين وخبراء مخابراته االقتصادية ومخابرات الطاقة الروسية
أنّ االقتصاد األميركي ،هو باألساس اقتصاد ح��رب ومعه االقتصاد
االنجليزي ومنذ الحرب العالمية األولى وح ّتى اللحظة ،رغم أنّ االقتصاد
األميركي يحقق نموا ً ولكنه نمو بالغ الصعوبة بمكان وزمان مختلفين
وكذلك الحال بالنسبة إلى صديقه الحميم االقتصاد األنجليزي.
أرادوا توريط روسيّا في حرب مع أوكرانيا من أجل خلق حرب إقليمية
أوروبية ،فرفض ال��روس ذلك وبذكاء ح��اد ،وهنا نتساءل هل تتح ّول
أوكرانيا ومسألتها الى سبب حقيقي النفصال أوروبا عن الواليات المتحدة
األميركية؟ بعبارة أخرى هل تصبح الحرب من أجل أوكرانيا حربا ً من
أجل استقالل القارة األوروبية عن أميركا وحربا ً ض ّد الدوالر األميركي؟
أروقة صنع القرار في العاصمة األميركية واشنطن دي سي ،تسعى الى
كسب حروب الواليات المتحدة األميركية سوا ًء في سورية أو في أوكرانيا،
وفي صراعاتها مع الصين وروسيّا ،وفي فنزويال وج ّل آسيا وفي كوبا
وح ّتى في تايوان ،عبر مخططات هندسة توريط حلفائها وأدواتها ،من
خالل اجتراح هندسة أنواع جديدة من حروب وغزوات يخوضها اآلخرون
(األدوات) ،بالنيابة عنها وعن المج ّمع الصناعي الحربي وبلدربيرغه
في الداخل األميركي ،فيما تقوم الواليات المتحدة األميركية بالجلوس
حول موقد نار حروبها ،تلتقط الكستناء وبيض الحجل الطازج من بين
ما أشعلته آيادي حلفائها وأدواتها وعمالئها ،بتوجيه وإيعاز من نواة
إدارتها (جنين الحكومة األممية) ،وعن ّد األزورار بالكستناء والبيض
المشوي تحتسي النبيذ المع ّتق ح ّتى ال تموت بازورارها.
أوكرانيا وتفاعالت ومفاعيل أزمتها الراهنة ،انْ لجهة الرأسي أو
لجهة العرضي ،ودور العامل الخارجي في تمفصالتها وتحوصالتها،
جعلت منها مكسرا ً ومطحنا ً لعظام نتاجات الكباش الروسي األميركي
في أكثر من ملف في الشرق األوس��ط .األميركي قدّم تنازالت في الملف
اإليراني والسوري وحزب الله والملف العراقي والملف اللبناني ،وكان
يحتاج الى تغطية لج ّل ما تنازل عنه ح ّتى ال يُجرح في كبريائه ،فذهب
الى فتح الملف األوكراني لتخريب الساحة الروسية وبشكل عميق اآلن،
وهذا ما أشار اليه الرئيس الروسي في خطابه األخير قبل أي��ام ،وكما
ذهب األميركي الى إث��ارة ّ
دخ��ان آخر للتغطية عن تنازالته في الشرق
األوسط ،رغم حاجته الى ستاتيكو في األخير للتف ّرغ لعد ّوه القادم روسيّا
والصين ،واألخيرة تتعملق اقتصاد ّيا ً واالقتصاد األميركي صار مرهونا
االن لالقتصاد الصيني ،وبنت بكين جيشا ً حديثا ً ومتطوراً ،والجيش
الروسي بقي قو ّيا ً ومتماسكا ً والشعور القومي الروسي تنامى وتنامى
توسع في مجاله
عبر بوتين وسياساته ،ومجتمع المخابرات الروسي
ّ
الجيوبولتيكي وصارت له أدواته الناعمة ،والتي من شأنها أن تقود الى
تغيّرات مثيرة في خرائط مجاله الحيوي ،وكما هو الحال في تغير البنى
السوسيولوجية واالستراتيجية ألوروبا ،ان تمادت األخيرة في تساوقها
مع واشنطن ،في استهدافاتها للداخل الروسي والخارج الروسي ،في
مجاالته الحيوية ذات الجزئية األهم في األمن القومي الروسي.
فالعاصمة األميركية واشنطن دي سي ،وفي معرض مسارات دعمها
لسلطات االنقالب في كييف ،المحفوف بالمخاطر على ج ّل استقرار
القارة األوروبية العجوز ،فهي تشرعن ك ّل أنواع مواجهات هذه السلطات
االنقالبية مع المعارضين في شرق أوكرانيا وجنوب شرقها .الكاوبوي
األميركي م��ع��روف عنه تاريخ ّيا ً التشدّد وال��م��رون��ة ف��ي السياسات
وتنفيذها ،حيث هناك في مفاصل الدولة األميركية ،فريق يسعى الى مزيد

من التصعيد مع الروسي ،في فرض مزيد من عقوبات مشدّدة وتقديم
مساعدات عسكرية لسلطات كييف الجديدة (االنقالبيون النازيون
الفاشست) ،وهذا الفريق فريق العصا األميركية الغليظة ،بسببهم صارت
أميركا الشرطي األول في العالم ،وفريق آخر يظهر شيئا ً من الحكمة
والواقعية السياسية والميدانية ،وقد يكون األقدر على فهم متغيّرات
الزمن ،يسعى وبصعوبة نتيجة الصراع والخالف مع الفريق اآلخر ،في
جعل الباب مفتوحا ً بقدر يسير للغاية للوصول الى تقاربات ثم تفاهمات،
للوصول الى الح ّل الدبلوماسي لهذه األزمة مع الروسي.

حاجة واشنطن إلى موسكو أكبر

هذا الفريق األميركي فريق اإلطفاء الدبلوماسي للنار التي أشعلتها
واشنطن عبر حلفائها وأدواتها في الداخل األوكراني ،ممكن وصفه بالتيّار
المعتدل أو أ ّنه يظهر االعتدال وينادي بالتريّث وتبريد سخونة األجواء،
ويعلن أ ّنه ليس من الحكمة بمكان حشر روسيّا في الزاوية ورفع سقوف
التش ّنج معها ،وفي ظ ّل وجود ملفات مشتركة مهمة على طول وعمق
خطوط العالقات األميركية الروسية .فتحتاج واشنطن إلى موسكو كثيرا ً
وأكثر من حاجة الثانية للدي سي في الملف السوري ،والملف األفغاني،
والملف الباكستاني ،والملف اإليراني ،وملف كوريا الشمالية ،وملف
الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وملف تايوان ،وفي ذلك رسالة مش ّفرة
إلى موسكو ،نواة األخيرة ف ّكت الشيفرة ،وهي لتقديم تنازالت محدودة في
ملفات أخرى ح ّتى في تايوان ،وأرسلت الجواب عبر زيارة الرئيس بوتين
الى القرم قبل نصف سنة تقريبا ً وعبر العروض العسكرية في يوم النصر
على النازية ،وعندما أ ّكد بوتين في خطابه األخير أنّ القرم بالنسبة إلى
الروس مقدّسة كقدسية المسجد األقصى بالنسبة إلى المسلمين ،وفي ذلك
رسالة أيضا ً إلى اليمين األوكراني المتطرف النازي الفاشستي وسلطات
انقالبه في كييف.
وبحسب قراءات مجتمع المخابرات واالستخبارات الروسية ،أ ّنه وفي
ظ ّل االصطفافات الدولية بسبب األزمة السورية ونتاجها الطبيعي األزمة
األوكرانية ،تسعى واشنطن وحلفاؤها ودولة الكيان الصهيوني الدولة
المسخ «إسرائيل» ،إلى تسخين النزاع بين روسيّا واليابان حول جزر
تنسق مع بكين
كوريل المتنازع عليها بين طوكيو وموسكو ،واألخيرة ّ
حول ذلك.
كما أنّ الفدرالية الروسية تعي أنّ فريق اإلطفاء الديبلوماسي للنار
األميركية في كييف ،ال يعني وال يشي بأنّ أميركا تق ّر بوجود شريك روسي
لها ،وأنّ هناك ق ّوة أخرى صاعدة أعادت إنتاج نفسها من جديد ،فصعدت
بقوة وثبات وكان الصعود خطوة خطوة وليس صعودا ً صاروخ ّياً ،كون
المعادلة الكونية تقول :إنّ من يصعد بشكل صاروخي سريع يسقط بمثل
وشكل ما صعد ،وهذا ينطبق على الدول وعلى الجماعات وعلى األفراد
(النخب السياسية واالقتصادية) في المجتمعات والدول.
انّ أيّ نزاع عسكري في أوكرانيا مع الروس من قبل «الناتو» واألميركان
سيغيّر هياكل أمن القارة األوروبية ويقود الى حالة عدم االستقرار في
أوروبا كلّها ،خاصة أنّ المعلومات تقول عن تواجد عسكري لـ«الناتو»
هذا األوان في مناطق أوروبا الشرقية ،وهذا ما ت ّم رصده وأ ّكده تصريح
غير مسبوق لقائد ق ّوات «الناتو» في شرق أوروبا الجنرال فيليب ،والذي
سبق أن زار دول الجوار السوري منذ بدء الحدث السوري وفي أكثر من
زيارة معلنة وغير معلنة ومنها بالدنا األردن.
العملية العسكرية الجارية اآلن على مناطق شرق وجنوب أوكرانيا
من قبل الجيش األوك��ران��ي ،ج��اءت بضوء أخضر أميركي بعد زي��ارات
معلنة وغير معلنة لجون برينان مدير «س��ي آي اي» ومعه ثلّة من
ضبّاط «الموساد اإلسرائيلي» ،تستهدف في ما تستهدفه حشر الفدرالية
الروسية أمام خيارين :األول اإلذعان لهجوم الجيش األوكراني والتخلي
عن الحلفاء ،وبالتالي تخسر موسكو ك ّل ما ح ّققته ح ّتى اللحظة في أزمة
القرم وتعود الى دولة رقم اثنين أو ثالثة ،وح ّتى تخسر في ساحتها
األوراسية كمجال حيوي لألمن القومي الروسي ،وفي هذه الحالة يكون
الغرب قد رسم سقفا ً لتنامي الق ّوة الروسية ،وفرض معادلة جديدة ورسم
سقفا ً لقنوات ومظاهر التعبير عن الق ّوة الروسية المتصاعدة ،وهذا يتطلب
حسما ً عسكر ّيا ً سريعا ً من قبل واشنطن و«الناتو» والحلفاء واألدوات في
الداخل األوكراني.
الخيار الثاني يتموضع في التالي :أن تتو ّرط روسيّا عسكر ّيا ً لص ّد
�راخ من قبل أدوات الدولة
ومنع هجوم الجيش األوك��ران��ي إذا ظهر ت� ٍ
الروسية الناعمة في الشرق األوكراني ،وبالتالي قد تتطور األمور الى
حرب إقليمية كبرى يكون «الناتو» ووجهه المدني االتحاد األوروبي أحد
أطرافها ،والهدف هنا هو ضرب االقتصاد األلماني كأقوى اقتصاديات
أوروبا ،وهو يعتمد بشكل كلي على الغاز الروسي الطبيعي ،كاقتصاد
منتج من الدرجة األولى بنظامه اإلداري النوعي والك ّمي في نفس الوقت.

تكتيك النفس الطويل

وروسيّا تعتمد تكتيك النفس الطويل ،وهذا هو نفسه سيناريو القرم
الذي انتهجته موسكو ،حيث الجيش الروسي تمترس خلف الحدود وترك
الساحة للحلفاء في الداخل القرمي (القرم) ،مع دعم سياسي ومادي
ومعنوي وعسكري وإعالمي ،وذات السيناريو سيكون مع مناطق شرق
وجنوب أوكرانيا ،وفي حال تفاقمت األمور في الشرق األوكراني وجنوبه،
فإ ّننا سنكون أمام قرم آخر ينظم للفدرالية الروسية ،وأث ُر ذلك على أوروبا
تتشجع الحركات االنفصالية وتطالب
والعالم سيكون وخيماً ،حيث
ّ
باالنفصال ،مما يقود الى حالة من عدم استقرار وثبات الدول وحدودها
الجغرافية.
نعم ا ّنها لعنة اقليم كوسوفو ،هذه اللعنة التي جعلت وزير خارجية
النمسا يتهم تركيا بتغذية التطرف في الداخل النمساوي ،وإشاراته
االستخباراتية الى أنّ أنقره تسعى الى جعل البوسنة قاعدة عمل تهدّد
أوروبا واستقرارها ،مما يقود ويجعل ج ّل أوروبا تكون مضطرة ومرغمة
بعمق لالعتماد بالكامل وبشكل ناجز على تركيا في الكثير من الملفات
األمنية ،وهذا من شأنه ان يقود االتجاه األمني واالقتصادي في أوروبا،
الى صياغات جديدة في العالقات مع تركيا وإعادة ترتيب معظم األوراق
المختلفة معها.
فبعد زيارة الرئيس فالدمير بوتين الى تركيا ونجاحها في الشق
االقتصادي ،يقوم الرئيس الفرنسي هذا األوان بزيارة مفاجئة وغير
مخخط لها الى روسيّا ،ويلتقي الرئيس بوتين ومعه مدير مخابراته
الخارجية برنارد باجوليه وكوادر ظله االستخباراتية ،مقابل كوادر الظ ّل

االستخباراتية الروسية وبعد الزيارة الثانية لوفد روسي الى لبنان،
منطقة النفوذ الفرنسية التقليدية واللقاء مع كوادر حزب الله الخصم
الفرنسي األول في الداخل اللبناني.
عنوان الزيارة الفرنسية سيكون حاملة الطائرات البارجة مسترال
التي تتلكأ فرنسا بتسليمها لموسكو ،في حين المضمون الفعلي للزيارة
سيكون األزم��ة األوكرانية ومآالتها وعقابيلها ،واستراتيجيات الغاز
الروسي ألوروبا ،وزيارة بوتين إلى تركيا وخطوط العالقات الروسية
مع حزب الله ،ومحاوالت التأثير والنفوذ الروسي في المعادلة اللبنانية
الداخلية.
نواة الدولة الروسية القومية والوطنية تدرك ،أنّ خيار التصعيد في
أوكرانيا هو خيار أميركي «إسرائيلي» صرف وليس أوروبيا ً بامتياز،
لذلك موسكو تم ّد الجسور مع أوروب��ا وترسل رسائل ع �دّة ،في حين
نجد أميركا تدفع أوروبا القارة العجوز للتصعيد مع روسيّا عبر الملف
األوكراني ،لتبقى القارة األوروبية تحت دائرة النفوذ األميركي وإلبعاد
روسيّا عنها ،والدولة األوروبية الوحيدة والتي تحاول حفر قناة مستقله
بعيدا ً عن شقيقاتها األوروبيات مع الفدرالية الروسية هي :ألمانيا أقوى
اقتصاديات الدول األوروبية وذات العالقات األقتصادية (ألمانيا تعتمد
بشكل كلي على الغاز الروسي) واالستخبارية مع موسكو ،حيث التعاون
المخابراتي المشترك والمتساوق في أكثر من ملف دولي واقليمي وفي
الشرق األوس��ط ،وكيف استطاع بوتين بسبب عمق خبرته بألمانيا
ومجتمع مخابراتها أن يجعل خطوط التنسيق األمني الروسي األلماني
اتوسترادا ً واسعا ً حيث القواسم المخابراتية المشتركة والمتعدّدة،
وخير مثال على ذلك :التحالف المخابراتي الروسي األلماني مقابل تركيا
وأدوارها في آسيا الوسطى والشرق األوسط وفي الداخل األوروبي ،وهذا
ما جعل االستخبارات التركية ومنذ مدّة تقترب أكثر من االستخبارات
األلمانية.
الغرب وأميركا يستخدمان أوكرانيا كدمية في اللعب الجيوسياسي
مع روسيّا ،كما يدفعان سلطات كييف االنقالبية لخوض حرب بالوكالة
عنهما ض ّد روسيّا وأمنها القومي ،تماما ً كما يفعالن في الحدث السوري
عبر دفع األتراك وبعض مملكات القلق الخليجي وبعض عرب وزومبياتهم
اإلرهابية لتدمير الدولة الوطنية السورية .وروسيّا تعتبر أوكرانيا -
كييف بسلطاتها االنقالبية الجديدة ودول شرق أوروبا األخرى ،بمثابة
القاعدة األميركية اإلسرائيلية المتقدمة في استهداف موسكو من جهة،
كما تؤ ّمن وتحفظ هذه القاعدة األميركية «اإلسرائيلية» سيطرة واشنطن
على الموارد النفطية الموجودة في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى،
هذا وقد رأى العالم كلّه المناورات العسكرية الروسية المفاجئة الحالية
بالقرب من أوكرانيا وفي أكثر من منطقة ،الختبار القدرات القتالية لبعض
الطائرات الروسية الحديثة.

القلق أميركي من قدرات روسيا

انّ ما يقلق العاصمة األميركية واشنطن دي سي ،هو قدرة وإمكانيات
روس� ّي��ا الكبيرة ،في توفير خ��ي��ارات استراتيجية بديلة على مجمل
قطاعات المجتمع الدولي وقطاعات المجتمعات العربية ومشاكلها
مع اآلخر ،وهذا من شأنه كما يتحدث معظم الخبراء أن يضعف الدور
األميركي على العالم وفي الشرق األوسط ،بعبارة أخرى وكما أحسب
وأعتقد ،أن يضعف ويقلّل من الدور الرعوي الديكتاتوري المغلّف بغالف
الديمقراطية والحرية وحقوق اإلنسان والحاكمية الرشيدة ،لواشنطن
بنسقها السياسي
على العالم وقلبه الشرق األوسط ،وقلب األخير سورية َ
ودكتاتورية جغرافيتها .وهذا القدر الروسي المتصاعد من شأنه أيضا ً
من الزاوية األميركية ،أن يدفع الكثير من الدول والساحات وخاص ًة في
العالم العربي الى العالقات القوية والمتينة مع موسكو ،وعلى قاعدة
التنويع في العالقات الدولية المتوازنة واللقاء الروسي العربي الثاني
وفي الخرطوم هذه المرة يجيء في سياقات هذه السياسات الروسية إزاء
ضرورة صوغ عالقات استراتيجية جديدة مع العالم العربي.
وما يقلق األميركان كذلك ،أي تحالف ألماني روسي ،فواشنطن وكما
ذكرنا تسعى الى إبعاد أوروبا مجتمع ًة عن روس ّيا والعكس أيضا ً وبأي
طريقة ،ولهذا الموقف األميركي أبعاد استراتيجية مركبة ،فنلحظ ونرى
ونلمس دفعا ً أميرك ّيا ً أللمانيا للتو ّرط في الحدث األوكراني سياس ّيا ً
واقتصاديا ً وأمنيا ً وعسكرياً ،رغم مقاومة ألمانيا لهذا الدفع األميركي
الجنوني ،واجتراحها وحفرها قناة مستقلة مع موسكو بعيدا ً عن
شقيقاتها األوروبيات .والذي يثير مخاوف الواليات المتحدة األميركية
من الفدرالية الروسية ،ترجمات موسكو لصعودها العالمي من جديد عبر
تشكيل روسيّا لتكتل عالمي مع بكين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا عبر
إنشاء مجموعة «بريكس» ،وأظهر هذا التج ّمع الدولي والتكتل فاعليته من
خالل ثالث مرات استخدام للفيتو الصيني الروسي المزدوج في المسألة
السورية ،وهي أكبر أزمة تحدث ما بعد انتهاء الحرب الباردة واآلن األزمة
األوكرانية بعقابيلها المختلفة.
نعم موسكو وبالتحالف مع اي��ران والصين وباقي دول «بريكس»،
قاموا بمنع المحور األميركي األوروب��ي التركي الخليجي وبعض عرب
من تحقيق أجنداته عبر الصراع السوري ،واألخير تح ّول الى ساحات
مكثفة للمجابهات الدولية األقليمية وعبر حطب سوري متعدد ،واألزمة
األوكرانية هي نتاج طبيعي لحاالت الكباش الروسي األميركي المتصاعد
والحا ّد والعرضي في المسألة السورية .انّ روسيّا الصاعدة وذات الشعور
القومي المتصاعد وبزعامة الزعيم فالدمير بوتين ،تنال الدعم المطلق من
قاعدة اجتماعية روسية واسعة ،حيث القوميون الروس والشيوعيون
والكنيسة األرثوذوكسية في كتلة واحدة داعمة ومؤيدة له وكحاضنة
شعبوية ودينية وسياسية ،حيث استطاع الرئيس الروسي بوتين أن
يعيد بناء النزعة القومية الروسية والمدعّ مة والمد ّرعة بنزعة سالفية
تشجعها وتدعمها الكنيسة الدينية األرثوذكسية ،حيث انفتاح بوتين
على األخيرة واستدعاؤه للروح القومية الروسية في مواجهة الغطرسة
األميركية ،ومواجهة هذا الجنون المرتبك نتيج ًة لمتاهات العاصمة
األميركية واشنطن دي سي .فصار الروس أكثر توقا ً وشوقا ً في السعي
الى تأسيس لبُنات نظام عالمي جديد متعدّد األقطاب ،يولد من رحم
األزمات عبر ما و ّفره ويو ّفره الحدث السوري والحدث األوكراني ،واألخير
وكما ذكرنا ونذكر نتاج طبيعي لحالة الكباش الروسي األميركي الحا ّد
في سورية ،بل أنّ شكل العالم الحديث بدأ تشكيله وتشكله من سورية،
واألزمة األوكرانية ما هي االّ داعم آخر على طريق التعدّدية القطبية.
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