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�سباق التتابع ...من يخرق جدار الأزمة؟

ليبيا :معركة النفط
} حميدي العبدالله
أي أنّ
منذ بداية ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي ،كانت العين على ليبياّ .
ه ّم الكثير من األطراف التي شاركت فعليا ً في إسقاط نظام معمر القذافي ،لم يكن
تحرير ليبيا من «ديكتاتور» و«طاغية» كما درجت على ترديد ذلك وسائل إعالم
مختلفة ،بل االستيالء على ثروة ليبيا .وعلى الرغم من أنّ نظام القذافي تخلى
عن «المشاغبة» على الحكومات الغربية ،وأجرى مصالحة مع الواليات المتحدة
في عام  ،2003إال أنّ الطموح بوضع اليد بشكل كامل على ثروة ليبيا النفطية،
ظ ّل هو المح ّرك للمواقف والسياسات الغربية ،وال سيما مواقف الواليات المتحدة
وفرنسا ،الدولتان اللتان اضطلعتا بالدور األساسي في إسقاط نظام القذافي.
لكن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر بالنسبة إلى الحكومات
الغربية ،فالعجز عن إرسال قوات برية إلسقاط القذافي ،واالكتفاء بوحدات خاصة
صغيرة من االستخبارات الغربية ،واالعتماد على الحركات المتشدّدة في ليبيا،
بما في ذلك تنظيمات القاعدة إلسقاط القذافي ،قاد إلى نشوء وضع فوضوي في
ليبيا ،وخروج بعض األطراف الفاعلة عن إطار االستراتيجية الغربية المرسومة
من قبل الواليات المتحدة وحلفائها .ولهذا قامت الحكومات الغربية بتجميع قواها
ومحاولة االنفراد بالسيطرة على الحكم عبر إقصاء المجموعات المتشدّدة ،سواء
تنظيمات القاعدة أو جماعة «اإلخوان المسلمين» ،ولكن جميع جهود الحكومات
أي تقدم ملموس،
الغربية وحلفائها الليبيين وفي المنطقة ،فشلت في تحقيق ّ
بل إنّ التنظيمات المتشدّدة وعلى رأسها تنظيمات «ال��ق��اع��دة» ،وبينها تنظيم
«داعش» ،تسيطر على المدن الهامة في ليبيا .فالعاصمة طرابلس خاضعة بشكل
كامل لسيطرة «فجر ليبيا» الذي يشكل ائتالفا ً من التنظيمات المتشدّدة ،وفشلت
الهجمات المتك ّررة الستعادة مدينة بنغازي رغم التهليل اإلعالمي من قبل قناة
«العربية» المؤيدة للتحالف المضا ّد المدعوم من الحكومات الغربية ،والمعترف به
دولياً ،على الرغم من عدم سيطرته سوى على مدينة صغيرة شرق ليبيا.
لكن تط ّور األوضاع الميدانية لم تبقَ عند هذه الحدود ،بل إنّ «فجر ليبيا» بدأت
تفجر الصراعات في ليبيا،
المعركة الحاسمة ،وربما تشكل أ ّم المعارك ،وأساس ّ
معركة السيطرة على ما ُيعرف في ليبيا بالـ«هالل النفطي» الواقع شرق البالد،
وأدّى الهجوم إلى إغالق ميناء السدرة مع تقدم اإلسالميين على ثالثة محاور
للسيطرة عليه ،على الرغم من الضربات الجوية التي شنتها طائرت اللواء المتقاعد
خليفة حفتر.
وأعلن الناطق باسم «المؤتمر الوطني العام» البرلمان المنتهية واليته والذي
يدعم تحركات «فجر ليبيا» عمر حميدان أنّ القوة الثالثة التابعة لـ«فجر ليبيا»
كلّفت باستعادة السيطرة على النفط من أي��دي ق��وات ح��رس المنشآت بقيادة
إبراهيم حضران بعد فشل ك ّل التفاهمات معه ،بما في ذلك مبالغ مالية دفعت له
السترضائه.
وهذا يعني أنّ معركة السيطرة على النفط قد بدأت اآلن ،والسؤال المطروح ما
الذي سيفعله الغرب ،ال سيما أنّ قوات «فجر ليبيا» مرشحة للسيطرة على المرافق
النفطية قياسا ً للمعارك التي خاضتها في السابق ،وقد ال تتوقف المعركة قبل
تدمير المنشآت ،فهل يرسل الغرب قوات برية إلى هناك لتعزيز القوات المناهضة
لفجر ليبيا ،أم يتركها تسيطر على النفط ،وعندها ستتح ّول ليبيا بكاملها إلى قاعدة
للتنظيمات المتشدّدة؟
ال شك أنّ السؤال يطرح تحديا ً كبيرا ً أمام الحكومات الغربية ،التي ترى أنّ
جميع الخيارات صعبة.

م�صر ت�ستقبل القي�صر
وتت ّوج راعي ًا ر�سمي ًا ّ
للحل
من المتوقع ان يزور الرئيس الروسي فالديمير بوتين العاصمة المصرية
القاهرة مطلع العام الجديد  2015في توقيت مدروس والفت ،سبقه حراك روسي
وديبلوماسي الفت الى القاهرة.
بوتين القادم الى القاهرة يأتي ليؤكد أنّ مصر ال تزال بالنسبة إلى روسيا اه ّم دول
الشرق االوسط استراتيجيا ً وسياسياً ،وللتأكيد أنّ شيئا ً ما يجمع البلدين.
زيارة بوتين الى مصر تناقش كيفية مواجهة اإلرهاب في الشرق االوسط،
والتعاون بين البلدين ومواجهة اإلرهاب أكثر ما يشغل بال قادة المنطقة.
تعرف القاهرة جيدا ً انّ هناك ما يجمعها بموسكو ،وكذلك األخيرة ،فقد سبقت
روسيا مصر بعشر سنوات وأدرجت منظمة «اإلخوان المسلمين» على الئحة اإلرهاب.
هذا يؤشرالى انّ هذه الثنائية المصرية الروسية قد تصبح ثالثية روسية مصرية
سورية ،فبالنسبة إلى سورية ايضا ً فإنّ جماعة «اإلخوان المسلمين» إرهابية ،فماذا
يؤسس؟
يعني هذا؟ وإالم ّ
يبدو واضحا ً انّ روسيا ومنذ تسلّم السيسي الحكم في مصر رغبت في م ّد اليد
إلى القاهرة لتنهض من المحنة ،ولتزيل المشهد الذي كان يشوبه الغبار بعد رحيل
مرسي ،خصوصا ً لجهة مكافحة اإلرهاب ،فعقد البلدان أكبر اتفاقات عسكرية في
تاريخهما.
رغبة روسيا في دور مصري أساسي في المنطقة تؤكد نظرة موسكو إلى مكانة
مصر في المنطقة دون سواها ،ال سيما بمقارنتها مع بعض دول الخليج الحديثة
ألي عنصر قوة او استراتيجي مؤثر او متجذر في قلب
في عالم السياسة ،والفاقدة ّ
معادالت الشرق االوسط .فروسيا تعتمد على العراقة والجذور في تحالفاتها اكثر من
اعتمادها على عامل المال ،او على ما تملكه هذه الدولة أو تلك من قدرات مالية ونفطية،
تمكنها من توفير التمويل ،لكنها غير قادرة على تغيير المعادالت ،ويؤكد على هذا
توجه موسكو وتمسكها بالعالقة مع سورية وتعزيز العالقة مع مصر ،وكالهما بلدان
عريقان في السياسة وأصولها وجغرافيتها.
يعرف السيسي انّ المطلوب منه اليوم أصبح اكثر وضوحا ً تجاه االزمة السورية،
ويعرف انّ دورا ً رئيسيا ً لمصر سيكون في واجهة اي نجاح للمبادرة الروسية التي
يبدو انها الوحيدة المقبولة من جميع االفرقاء في سورية.
بدأ السيسي لقاءاته ،وبدأ تحضيراته ليت َّوج راعيا ً رسميا ً لمؤتمر الح ّل السياسي
السوري ،فالتقى مبعوث الرئاسة الروسية ميخائيل بوغدانوف ،ومن بعده وفود
المعارضة السورية ،وأبرزها وفد هيئة التنسيق الذي اكد ضرورة التوصل إلى
ح ّل سياسي يؤدّي إلى تغيير ديمقراطي شامل عبر عملية تفاوض من دون شروط
مسبقة ،اي بدون شرط تنحي الرئيس السوري بشار االسد.
احسن فالديمير بوتين توقيت زيارته الى مصر التي تأتي ردا ً على زيارة عبد
الفتاح السيسي الى منتجعات سوتشي في شهر آب  ،2014حيث نضجت الكثير من
المواقف منذ ذلك الوقت ،وسلكت الكثير من الملفات العالقة طريقها من اتفاق الروس
مع االميركيين حول أوكرانيا الى الملف النووي االيراني ،وصوالً الى نضوج فكرة
الح ّل السياسي بوجود األسد عند االميركيين.
بوتين القادم الى مصر يأتي ليؤكد على مكانتها والرؤية الروسية لها كالعب
سياسي أول في المنطقة ،فيحدّد األحجام والمواقف ،ويرعى الحلول عبرها.
مصر السيسي  2015تستعيد مكانتها بين الالعبين الكبار والقيصر يزور القاهرة
ليتوجها راعيا ً عربيا ً رسميا ً للح ّل السياسي في سورية.
«توب نيوز»

الريجاني
وصول رئيس البرلمان اإليراني إلى دمشق وبيروت ،ولقاءاته فيهما نحو التسوية في سورية
والرئاسة في لبنان والمقاومة في فلسطين ،تعني أكثر من مهمة إعالمية وإثبات االهتمام.
الريجاني رجل الملف النووي السابق والممسك بتفاصيل التفاوض مع الغرب طوال فترة
غير قصيرة ،وأحد أركان النظام اإليراني المك ّون من ثالثية المرشد القائد كرأس للهرم والرئيس
كذراع يمنى والمؤسسات الرديفة من حرس ثوري وبرلمان ومجالس الخبراء وصيانة الدستور
والقضاء.
كان رفسنجاني في الحقبة الماضية يحت ّل مركز الذراع اليسرى في النظام تحت مرجعية
السيد الخامنئي وإلى جانب الرئيس.
في مرحلة احمدي نجاد كان صعبا ً منح موقع الذراع اليسرى لرفسنجاني لدقة التفاوض
وصعوبة المواجهة وميول رفسنجاني التصالحية المبكرة.
في مرحلة روحاني يبدو الريجاني الرمز المتقدم نحو احتالل مقعد هذه الذراع اليسرى
لتكتمل معه ثالثية نظام إيراني في زمن التسويات.
القضايا المتصلة باالستراتيجية مثل سورية ولبنان وفلسطين ومحورها المقاومة كخط
وسياسة ودعم ال توضع بيد الحكومة وحدها لتعقيدات موقع الحكم نحو الخارج الدولي
واإلقليمي.
الريجاني في مهمة مستمرة إلدارة ملفات المشرق العربي المقاوم.
التعليق السياسي

} محمد ح .الحاج
مضت أش��ه��ر منذ التقط العصا ستيفان دي
ميستورا من األخضر اإلبراهيمي ليكون الوسيط
المؤهّ ل لح ّل األزمة السورية ،وهو الحائز على رضا
جميع األطراف ،معتمدا ً حيادية مطلقة من دون أن
يصرح أو يعلن موقفا ً يستف ّز أيّ من أطراف األزمة،
س��واء على الساحة الداخلية أو ال��دول��ي��ة ...دي
متعجل ،ال يسابقه آخ��رون في ذات
ميستورا غير
ّ
المضمار رغم رغبة أكثر من طرف في المشاركة،
إنه يعتمد توافق األقطاب أصحاب القرار ...موسكو
وواشنطن.
موسكو لم تعد حمراء ،وال تنقصها الرساميل
واألموال ،تتحدث عن شراكة مع الغرب ،على وجه
الخصوص ...الشركاء األميركان ،ه��ذا ما ي��ردّده
بوتين والفروف ،شراكة غير متكافئة ،مطلوبة روسيا ً
وغير مرغوبة أميركياً ،إذ اعتاد األميركي أن يعالج
القضايا العالمية طبقا ً لنظرته األحادية ومصالحه،
وقد يأخذ في الحسبان مصالح الحلفاء إلى ح ّد ما،
وألنّ األزمة الدولية التي تجتاح العالم اليوم ركيزتها
صراع المصالح – االقتصادية ،والنفوذ السياسي،
ونشر المزيد من القواعد ،فإنّ مبدأ الشراكة يصبح
عقبة من وجهة النظر األميركية ...إذا ً ال ب ّد من خلق
مشكلة ما تجعل الشريك يفكر بمصالحه األق��رب،
وليكن الحريق في ساحة منزله أو حديقته األمامية،
أوكرانيا قد تدفع بالشريك غير المرغوب بعيدا ً عن
الساحة السورية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف لم يبتعد
كثيرا ً عن المضمار رغم منحه الثقة لدي ميستورا،
الفروف كان يجري ضمن حارة موازية على أكثر من
صعيد ،وقبل فترة وجيزة قذف بالعصا إلى معاونه
السيد بوغدانوف ليتابع على صعيد محلي ،داخل

سورية ،بل وداخ��ل المنطقة بالكامل ،وق��د تكون
خطواته داعمة أو مكملة لخطوات دي ميستورا الذي
اجتمع أكثر من مرة ومع نفس األط��راف ...الحريق
في أوكرانيا جعل الشريك الروسي متمسكا ً أكثر
بدوره ،بل و ُمص ّرا ً على التأكيد أنّ الحريق سيشعل
األصابع واأليدي الغربية ...رائحة الغاز لن تزكم
األنوف األوروبية ،والعائدات تبخرت ..ر ّد مشروع
على عقوبات غير مشروعة ،أميركا تق ّرر والغرب
األوروبي يدفع ثمن الغطرسة غير المقبولة في عالم
الشركاء.
يتجه الموقف الروسي إلى تحقيق وحدة موقف
ما بين المعارضة الداخلية ،وبعض المعارضة
الخارجية مع الحكومة السورية يضمن في حدّه
األدنى إعالن الرفض لمشروع «الدولة اإلسالمية» أو
تقسيم األرض السورية ،أو فرض وصاية خارجية
م��ن أيّ ن��وع ،وال يغيب ع��ن التفكير ال��روس��ي أنّ
المعارضتين الداخلية والخارجية ال تمتلكان القدرة
على فرض قرار وقف القتال والتخريب على الساحة
السورية ،وال مج ّرد إع�لان موقف ض ّد التنظيمين
اإلرهابيين – «داع��ش» و«النصرة» وتوابعهما –
أما الحديث عن جيش ح ّر ،وعودة هذا الجيش إلى
أحضان الدولة األ ّم فهو نوع من الفانتازيا السياسية،
إذ لم يعد لمثل هذا التنظيم وجود ،فقد التحق أغلبه
بـ«النصرة» ،أو بايع بعضهم «داع��ش» ،واختفى
اآلخرون ،هربا ً أو موتاً ،الذين خرجوا في البدايات
من الجيش ،خرجوا بدافع ديني وليس وطنياً،
وما بقاء بعض الوجوه المعتدلة ضمن التحالف
الخارجي ،كوجوه مقبولة توحي بالثقة للمواطن أن
الحفاظ على التن ّوع ضمن البيئة السورية لن يتأثر
إال حاجة خارجية – بروباغندا إعالمية ال وزن لها
بالمطلق على ساحة الثقة.
مشروع دي ميستورا الهادف إلى وقف القتال

في مدينة حلب كمقدمة لتطبيق ذلك في باقي المدن
السورية ،بدأ يظهر إلى العلن بعد إبالغه موافقة
الحكومة ال��س��وري��ة ،وبعض فصائل المعارضة
الخارجية وأغلب الداخلية ،ولكن ماذا عن أجندة
ك ّل طرف من أطراف الصراع على أرض الواقع؟ وهل
طلب الهدنة ناتج عن الشعور والقناعة بالعبثية
التي طال أمدها ،وأنّ استحالة االنتصار على اآلخر
هي الدافع؟ أم هي فرصة التقاط األنفاس وإعادة
ترتيب األوضاع وتوفير المدد الالزم الستمرار الصراع
وتحقيق غايات هي أقرب إلى المستحيل...؟
قبل إعالن مشروع وقف القتال في حلب ،أفادت
المعلومات عن اجتماعات ولقاءات مكثفة بتشجيع
من الحكومة التركية واستخباراتها مع مساهمة
فرنسية لعشرات من الفصائل المسلحة في منطقة
إدلب تحت قيادة المدعو جمال معروف ،مع قيادات
م��ن «جبهة النصرة» وحلفاء لها م��ن الجماعات
اإلسالمية ،ونتيجة تلك اللقاءات والمفاوضات
وتحت الضغوط واإلغراءات الخارجية ،ت ّم االتفاق
على إعالن مصالحة شاملة ووضع خطط لعمليات
مستقبلية تؤدّي إلى إخراج ك ّل ما يرمز إلى الدولة
من محافظة إدلب بشكل كامل مع بسط السيطرة
على أريحا وجسر الشغور ،على أن تبدأ عمليات
الدعم التركي – الفرنسي ف��ورا ً وتزويد األط��راف
المتحالفة حديثا ً بك ّل ما يلزم ،من هنا يمكن القول إنّ
قبول أطراف الصراع وقف القتال في محافظة حلب،
وإع�لان ممثليهم في الخارج وإب�لاغ دي ميستورا
بذلك ،إنما لحاجة هؤالء المستقبلية إلى مزيد من
المقاتلين في إدل��ب ،وبنفس الوقت الحفاظ على
المواقع التي ما زالت تحت سيطرتهم في ريف حلب،
والتي بدأ الجيش السوري بقضمها بعد أن استكمل
الطوق لحصار هذه المجموعات والقضاء عليها،
وهذا ما يفعله في دير الزور ودرعا ،ما دفع بهؤالء
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إلى ربط الموافقة على وقف القتال في حلب بتطبيقه
على مناطق أخرى ،وبالطبع بعيدا ً عن إدلب ،إذ من
الممكن أن تقبل تركيا بخسارة حلب على أن تحقق
السيطرة في إدلب ،بما يضمن استمرار فتح الحدود
أمام تحرك تركي تحت يافطة «قوى معتدلة هي في
حقيقتها النصرة» ،وضمن منطقة تعتبرها عازلة،
تنتقل إليها رموز ما يُس ّمى حكومة التحالف.
مشروع وضع اليد على محافظة إدلب وإخراج
الدولة منها ،وكان موعده قبل أسبوعين ،بدأ الحقا ً
بالهجوم ال��واس��ع على معسكرات وادي الضيف
والحميدية (بما يزيد عن ألفي مقاتل) من التحالف
الجديد (خليط من الفصائل مع النصرة والجبهة
اإلسالمية) ومن المحتمل أنّ التخطيط الخارجي
ك��ان ل��ه دوره م��ع استغالل انشغال الجيش في
مناطق حلب وشمالها وشرقها ،وألنّ السيطرة على
إدل��ب غير ممكنة بوجود حامية في المعسكرين
المذكورين ،ويبقى السؤال هل تسقط إدل��ب بعد
السيطرة الحالية على المعسكرين اللذين قاومت
حاميتاهما على مدى سنتين؟
اللعبة أكبر بكثير من إدل��ب وم��ن درع��ا أو دير
ال��زور ،أو حتى دونتسك ولوغانسك ،اللعبة على
مساحة العالم ،صراع مصالح ،نفوذ ،روائح الغاز
والنفط ،والخامات وال��دم��اء ،مسارات لألنابيب،
وب��ازار غريب ،حرب أسعار بحيث يصبح برميل
ب��رن��ت ف��ي ع��ز ال��ش��ت��اء بـ 64دوالرا ً م��ع الحاجة
العالمية إلى ال��دفء ،بينما سجل في عز الصيف
ّ
عض األصابع بين
أكثر من  106دوالرات ،حرب
الشرق والغرب ،وبين الجنوب والشمال !...من
يصرخ من األلم أوالً...؟ الشعوب هي الضحية ،عالم
الفقراء هو من يصرخ منذ البداية ...اليوم شعبنا
على مساحة األمة يصرخ من الغيظ واألل��م ،لكنه
مستم ّر في المقاومة.

البابا فرن�سي�س ...كي�سنجر دولة الفاتيكان
ديمتري روغوزين في كوبا وف�شل دبلوما�سية ال�صعاليك
} محمد احمد الروسان*
مدير اإلرهاب في األنتربول الدولي (بيارسانت هبلير) قال مؤخراً:
«انّ الجهاديين ك ّثفوا دخولهم الى تركيا عبر الموانئ البحرية المختلفة
بعد التضييق عليهم في المطارات ،وخاص ًة عبر مرفأ ازميت على
الساحل الشرقي من بحر مرمره ،حيث تح ّول المرفأ إياه الى بوابة
لهم ومنها الى سورية والعراق .وكان إلش��ارات وتشخيصات تقرير
معلوماتي إحصائي نشر في صحيفة «فاينانشال تايمز» من إعداد ك ّل
من سام جونز في لندن ودنكان روبنسون في بروكسل ،األثر الواضح
في التأشير على (سلّة) مخاطر عودة «الجهاديين» األوروبيين الذين
يقاتلون في سورية الى بلدانهم.
ويتضح من التقرير أنّ ما يقدّر بأكثر من ثالثة آالف «جهادي» يحملون
جنسيات أوروبية يشاركون في العمليات القتالية في سورية والعراق،
وبعضهم صار يقاتل في الجنوب السوري وفي درعا تحديداً ،حيث قسم
منهم مع (جبهة النصرة) والتي صارت «نصرة إلسرائيل» ،وقسم مع
«داعش» ،وقسم مع بقايا ما يُسمى «الجيش الح ّر» والمتمثل في «لواء
اليرموك» ،حيث تستثمر في األخير بعض دول الجوار السوري بوصفه
«معارضة معتدلة» ،في دعم جهة إرهابية ض ّد أخرى ليكون حاجز عزل
أمام اإلرهاب المتطرف والمتمثل في «النصرة» و«داعش» ،حيث تتفاقم
النتائج والكلف األمنية والسياسية ،وقد يقود هذا األمر الى تأسيس
«إم��ارة ح��وران» في الجنوب السوري بدعم «إسرائيلي» صهيوني
واضح ،تنض ّم إليها الحقا ً أجزاء من إقليم شمال األردن ،ويقلب جغرافية
مثلث الحدود األردنية السورية المشتركة مع األراض��ي الفلسطينية
المحتلة ،ومع األراض��ي اللبنانية عبر األراض��ي السورية المحتلة في
الجوالن لتكون «قلمون لبناني» آخر في الجوالن السوري المحت ّل.
وما لم يقله التقرير هذا أنّ العدد هو أكثر من سبعة آالف أوروبي
ثلثهم من أصول أوروبية حقيقية أصليّة.
في تصريحات سياسية متعدّدة بمضامين استخبارية دقيقة،
مستندة الى ترسيمات ميدانية وواقع ،آشار الرئيس الروسي فالديمير
بوتين إلى «أنّ هناك عدّة آالف من أوروبا ومناطق القوقاز يقاتلون في
سورية ،وهم أكثر من سبعة آالف» ،فيما أشارت تصريحات سياسية
تعكس معلومات لها أساس استخباري أيضاً ،صادرة عن كوادر في
مكافحة اإلرهاب األممي في االتحاد األوروبي حيث قالت« :عدد األوربيين
الذين سافروا للقتال في سورية فاق عددهم في الصومال وأفغانستان
والعراق وجلّهم من أصول قوقازية وعربية».
والذي لم تقله تصريحات كوادر مكافحة اإلرهاب في األنتربول الدولي
أيضاً ،إنّ أجهزة المخابرات األوروبية هي من سهّلت سفرهم وإدخالهم
إل��ى الداخل ال��س��وري ،وبالتالي ه��ؤالء عندما يعودون إل��ى بلدانهم
األوروبية األصلية ،فهم بمثابة قنابل سوف تنفجر في وجه منظومات
األم��ن األوروب��ي��ة االستخبارية ،وستكون الكلف األمنية والسياسية
واالجتماعية والثقافية الفكرية عالية جداً ،تقود في النهاية إلى عدم
استقرار أوروبا وبالتالي زعزعة هياكل األمن األوروبية المتداخلة ،وهذا
ما تريده أميركا ،وتسعى الى تقوية أوكرانيا ليس فقط من أجل تهديد
روسيّا واستنزافها ،بل من أجل مرحلة غزو أوكرانيا القويّة عسكريا ً
نفسها لغزو أوروبا ،وهذا ما صار إدراكا ً أوروب ّيا ً تدركه مؤسسات القرار
األوروب��ي ،إلى جانب خطر (األسلمة) الذي صار خطرا ً عابرا ً للقارات
في العالم بفعل الحدث السوري واستثمارات البلدربيرغ األميركي
فيه ،عبر صناعات اإلرهاب عبر «القاعدة» وأخواتها ودواعش الماما
األميركية ،فخطر (األسلمه) يؤسلم المسيحيين ،هكذا ترى مفاصل القرار
األوروبي ذلك ،خاص ًة بصورته المتطرفة على الناشئة في المجتمعات
األوروبية.

القارة األوروبية
تفجر نفسها من الداخل
ّ

أعتقد وأحسب وبوضوح أنّ القارة األوروبية وبسبب هذه السياسة
تفجر نفسها من الداخل ،وهذا من
الحمقاء في الحدث السوري ،سوف ّ
شأنه أن يسهّل على العاصمة األميركية واشنطن دي سي ،المزيد من
السيطرة الشمولية على ك ّل أوروب��ا ،خاص ًة وبعد ش��روع العاصمة
األميركية واشنطن دي سي في تصحيحات هنا وهناك في العالقات
مع دول حدائقها الخلفية في أميركا الالتينية ،وب��دأت في كوبا ،مع
تصحيحات في العالقات مع كراكاس العاصمة الفنزويلية ولكن بصورة
الثورات الملونة وعبر الطبقات االجتماعية الغنيّه والميسورة بل
واألرستقراطية أيضاً ،الستعادة مصالحها (األرستقراطية الفنزويلية)
المالية واالقتصادية بسبب الرعاية االجتماعية الطويلة لنظام هوغو
تشافيز للطبقات الفقيرة في الداخل الفنزويلي ،واستمرار هياكل النظام
البوليفاري الحالي المنتخب بتلك السياسة.
وأضاف هذا المسؤول األمني االتحادي األوروبي« :أنّ هناك تعاونا ً
مع دول الخليج من العرب ،لوقف فضائيات تر ّوج لبث الكراهية والفتن
وأفكار القاعدة وأخواتها ،كما تر ّوج لإلرهاب الدولي في سورية والعراق
وج ّل المنطقة العربية.
إنّ تسخين وتسخين الساحة السورية كساحة حرب ،عبر الدفع
بالمزيد من المقاتلين من الدول األوروبية وخاصة من ذوي األصول
القوقازية والعربية ،وبالمقاتلين من ليبيا واليمن اآلن ،عبر تفعيل القوام
المؤسساتي للمؤامرة المخابراتية  -السياسية وعبر أدواتها المختلفة،
وخاصة البعض العربي المرتهن للغرب والخائن ،من مثلث أطراف
واشنطن وباريس ولندن ،وبالتنسيق العميق مع الكيان الصهيوني
والبعض العربي ،من شأنه تحقيق عدّة أهداف استراتيجية هامة:
ـ يسمح بالتخلص م��ن آالف العناصر «ال��ج��ه��ادي��ة» المسلّحة
المتواجدة اآلن في ليبيا المحتلّة ناتو ّياً ،والتي ص��ارت في مرحلة
(الالّدولة) رغم دعامات هنا وهناك لـ«كرزاي» ليبيا خليفه حفتر ،وهذا
يسهّل على «الناتو» ترتيب األوضاع في ليبيا المحتلّة ما بعد اغتيال
الق ّذافي وسقوط نسقه السياسي وتشكيل حكومة ليبية جديدة واحدة
ومستقرة ،وذلك لعدم وجود هذه العناصر المسلّحة اإلسالمية المعيقة
للترتيبات الناتويّة اآلتية ،ففي ليبيا برلمانان وحكومتان ،كذلك توفير
الفرص لحكومة الرئيس عبد ربه هادي في اليمن لتحقيق شكل ما من
االستقرار وانْ كان ّ
هشاً.

وتسخين الساحة السورية كساحة حرب ،وإسقاط النسق السياسي
فيها ،يعني إضعاف قدرات الدولة السورية ،وخاصة مؤسسة الجيش
العربي السوري ومؤسسة األمن السياسي العربية السورية ،وتحويل
سورية إلى دولة فاشلة ،أكثر فشالً من دولة اليمن ،وهذا األمر تسعى له
تحديداً ،المخابرات الفرنسية والبريطانية واألميركية والصهيونية.
وإشعال الساحة السورية حربا ً وقتاال ً عنيفاً ،من شأنه أن يتيح إلى
جانب التخلص ،مما يُس ّمى «العناصر الجهادية اإلسالمية» ،المسلّحة
الليبية ومجموعات «القاعدة» في اليمن وف��ي معظم بلدان القارة
األوروبية بعد أن ت ّم شحنهم إلى سورية ،يقود إلى التخلص أيضاً،
من العناصر الجهادية اإلسالمية المسلّحة الموجودة ،في أوروب��ا
كخاليا نائمة ،بحيث تقوم أجهزة المخابرات األوروب��ي��ة ،على دفع
وتسهيل مسألة هجرة ،هذه العناصر اإلسالمية المسلّحة ذات األصول
القوقازية ،والمتواجدة على الساحات األوروبية ،للذهاب إلى سورية
للقتال والمساهمة ،في إسقاط النسق السياسي السوري.
وإشعال متزايد للمسرح السياسي السوري ،سوف يأخذ المزيد من
طابع العنف السياسي الديني ،المرتفع الشدّة ،والمزيد من الطابع
العسكري الدموي ،وهذا يعني ببساطة :حربا ً أهلية إسالمية اثنيه
مذهبية عميقة ،خاصة مع عمليات الشيطنة لحزب الله اللبناني عبر
وسائل الميديا العربية والعالمية.
من جهة أخرى ،وحول التطورات الدراماتيكية األخيرة على طول
خطوط العالقات األميركية ـ الكوبية ،ولنح ّفز العقل على التفكير في
محاولة للفهم ،وخاصة مع بدء زيارة مفاجئة لنائب رئيس الوزراء
ال��روس��ي ديمتري روغ��وزي��ن ال��ى هافانا لبحث التعاون العسكري
والتقني والعلمي ،ومع بدء وج��ود وف��ود صينية اقتصادية وأخرى
عسكرية وأمنية مفاجئة ،مع وجود معلومات تفيد عن وصول ك ّل من
مدير المخابرات الفرنسية (الفرع الخارجي برنارد باجوليه ،يرافقه
مدير المخابرات الفرنسية الداخلي برنار سكوارسيني الى كوبا،
نتساءل التساؤالت المشروعة التالية:
ـ هل خطر «األسلمة» الذي صار يجتاح أوروبا والعالم بفعل الحدث
السوري هو أحد األسباب بجانب أخرى في عودة العالقات؟ هل نفوذ
حزب الله وإيران في دول أميركا الالتينية وراء ذلك؟ هل هي القاعدة
العسكرية اإليرانية في فنزويال؟ أم القواعد العسكرية الروسية في
فنزويال وبعض دول أميركا الالتينية األخ��رى؟ أم هي استراتيجية
أميركية وضعها البلدربيرغ األميركي جنين الحكومة األممية للتف ّرغ
لمقارعة ال��روس والصينيين في العالم ،وفي منطقة البحر األسود
تحديدا ً والقوقاز الجنوبي؟ أم أنّ هناك أسبابا ً كوبية داخلية وفي
العالقات مع الفاتيكان دفعت الى ذلك؟ تساؤالت عديدة من شأنها أن
توصلنا الى الفهم.
أعتقد وأحسب أنّ مرد التطورات األخيرة على طول خطوط العالقات
األميركية ـ الكوبية لم تكن وليدة اللحظة الراهنة فقط ،وجاءت نتيجة
تراكمات سلبية وإيجابية عديدة ومنذ العزل األميركي لكوبا من عام
 1961من القرن الماضي ،بجانب العقوبات الشاملة ،مع التطورات
االستراتيجية وتداعياتها وعقابيلها ،ومنذ بداية ما س ّمي «الربيع
العربي» ومآالته في المنطقة العربية ،حيث ت ّم توظيفه لتغيير وجه
العالم وعبر الحدث السوري ،مع إخضاع سلعة النفط وإدخالها في
الصراع الدولي واإلقليمي بين أميركا وحلفائها من جهة ،والفدرالية
الروسية والصين وفنزويال وإيران وحلفائها في العالم من جهة أخرى.
ا ّنها ليست نتاج عمليات أو ديناميات المراجعات على مسار العالقات
الكوبية ـ األميركية هي وراء ما يمكن أن نصفه بتقاربات كوبية تاريخية
مع واشنطن قد تقود الى استدارات كاملة من كال الطرفين ،وهي ليست
نتاج صحوات سياسية أميركية أو كوبية متأخرة ولم تأت من فراغ،
ويمكن لهذا التطور في العالقات أن يقود ليس فقط الى عودة العالقات
الديبلوماسية بين هافانا وواشنطن مع ما ينتظرها من إعاقات
تشريعية أميركية في الكونغرس ،بل قد يقود الى تحالفات عريضة في
زمن مرحلة جديدة من الصراع الدولي ،إلنتاج عالم متعدد األقطاب في
زمن التوازانات الجديدة.
فإلى جانب الهواجس الفاتيكانية الغربية من «خطر األسلمة»،
واألخيرة صارت تجتاح أوروبا وج ّل الغرب بنشر أفكار دواعش الماما
األميركية ،حيث الغرب المسيحي يتع ّرض لهجمة إسالمية راديكالية
تنطلق من أفكار إرهابية وهّ ابية داعشيّة ،والدليل على ذلك آالف
األوروبيين الذين يقاتلون في سورية وتحت عنوان «الجهاد» ،وكما
أوضحتُ في بداية هذا التحليل السياسي األمني ،ومجتمعات المخابرات
األوروبية والغربية األخرى تصدر يوم ّيا ً تقارير استخبارية مرفوعة
للمستوى السياسي عن «أسلمة» تجري وفق المفهوم المتشدّد على
قدم وساق في صفوف الناشئة والشباب ،حيث مخاطر األسلمة صارت
عابرة للقارات ،وتأسيسا ً على ما ت ّم ذكره كان هناك دور للفاتيكان في
رعاية مفاوضات سريّة بين هافانا وواشنطن ومنذ مصافحة أوباما
وكاسترو في جنازة نيلسون مانديال ،وك��ان ال��دور الواضح للبابا
الحالي فرنسيس في توظيف إمكانياته وقربه من اليسار في أوروبا
والعالم في التواصل مع الكوبيين واألميركيين.
البابا فرنسيس مقبول من قبل اليسار في الغرب واليسار في
الحدائق الخلفية للواليات المتحدة األميركية في دول أميركا الالتينية،
حيث للبابا آراء في نظرية التطور مثالً ال تتعارض مع رواية الخلق
المذكورة في الكتاب المقدّس ومنذ تسلّمه سدّة البابوية في الفاتيكان،
كما أ ّنه البابا يرى أنّ نظرية االنفجار الكبير ال تتعارض مع التدخل
اإللهي ،بل تك ّملها وتتساوق معها موضوعا ً وشكالً.
لذا اليسار بشكل عام ينظر الى ذلك بأ ّنه انفتاح نادر في الكنيسه
الكاثوليكية ،فحدث التقارب الروحي بين الفاتيكان وكوبا ،وقاد الى
بناء كنيسه في هافانا بعد مرور أكثر من نصف قرن على منع وجود
كنائس في كوبا ،حيث كان الكاستروويون يرفضون ذلك الى أن تمكن
البابا الحالي فرنسيس من إقناعهم بذلك.
البابا فرنسيس استثمر في هذا الشأن بعمق ،كما استثمر في الوضع
االقتصادي السيّئ في كوبا بسبب الحصار والعزل األميركي من عام
 ،1961وعمل بق ّوة وبصمت على تجسير اله ّوة بين واشنطن وهافانا،
كما استثمر في ما تعانيه القيادة الكوبية من شيخوخة الحكم إلقناع
هافانا بالمزاوجة بين وهج االشتراكية والحالة الثورية ،وضرورة

االنفتاح على النظام الرأسمالي الغربي األميركي ،رغم محاولة منظومة
الحكم الكاسترويّة في كوبا بالقيام بعمليات اصالحية لم تصل الى
نتائج حقيقية ،فكوبا تعتمد على فنزويال في نفطها ،حيث هناك
عمليات تراجع في اإلمكانيات المادية لفنزويال ،وجاءت لعبة استخدام
النفط كسلعة في الصراع السياسي األممي من قبل أميركا والسعودية،
وهذا قاد ويقود الى انخفاضات حادة في أسعار النفط ،كل ذلك زاد من
األزمات في كل من فنزويال وبالتالي كوبا ،فش ّكلت الورقة االقتصادية
بجانب أخ��رى ،سبب في غاية األهمية م ّكن البابا فرنسيس وكوادر
الفاتيكان وكهنته السياسيون ،من اعادة الحرارة الى خطوط العالقات
األميركية ـ الكوبية لتحقيق وصل ما انقطع ألكثر من خمسين عاما ً
ماضية ،لحين تحقيق شكل من أشكال االستدارات الالحقة ،والتي قد
تقود الى تحالفات جديدة وعريضة في زمن التوازنات الحديثة.
ويمكن لنا أن نقول إنّ ش��روط ال��روس والصينيين في شأن سلّة
المساعدات المالية تحديدا ً لكوبا نتيجة ،ربطها بعشرات االتفاقيات
المشتركة المشروطة بإصالحات ،كل ذل��ك ساهم في توجه كوبا
نحو القبول بالتصالح مع واشنطن عبر الفاتيكان ،مع اثارة أجواء
عدم االستقرار في فنزويال لدفع هافانا الى العمق في العالقات مع
واشنطن.

تأثير ارتفاع أسعار النفط

ليست األولوية لدى نواة البلدربيرغ األميركي مسايرة الفاتيكان وال
الرغبة بالتصالح مع الكاستروويين في هافانا ،حيث الحكومة األممية
تعلم أنّ وضع كوبا االقتصادي في غاية السوء ،وفنزويال لم تعد قادرة
على إسناد القيادة الكوبية مالياً ،وجاءت لعبة أسعار النفط وإدخالها
في الصراع فانخفضت األسعار لتربك حلفاء كوبا ،فصارت األخيرة
بحاجة الى واشنطن أكثر من حاجة واشنطن إليها الى ح ّد ما.
البلدربيرغ األميركي يدرك أ ّنه يجب على واشنطن التف ّرغ لمقارعة
الروس والصينيين ،ولمحاربة الفيروسات الداعشية المنتجة أميرك ّيا ً
حيث ل��م يعد يسيطر عليها أح��د ،فجاء ال��ض��وء األخ��ض��ر األميركي
للفاتيكان بذلك من أجل تصحيحات هنا وهناك في العالقات الكوبية
األميركية ،وه��ذا من شأنه أن يقود الى تقريب كوبا من أميركا على
حساب موسكو وبكين.
أميركا تريد سحب البساط الروسي تحديدا ً والصيني ،ومعهما
بساط ايران وحزب الله من حدائقها الخلفية (دول أميركا الالتينية)
للتف ّرغ للمسائل األستراتيجية ،حيث جنين الحكومة األممية البلدربيرغ
األميركي يركز على البحر األسود ومجاله الحيوي ،حيث هناك يكمن
الصراع مع روسيّا حول النفط والغاز وامداداتهما ،فالخصم األول
لواشنطن في العالم هو روسيا وإلى جانبها الصين ،بالرغم من عودة
جزيرة القرم إلى الحضن الروسي.
وأهمية البحر األسود تكمن أيضا ً بسبب اكتشافات للنفط والغاز في
بحر قزوين (الخزر بالتسمية اإليرانية) وكازاخستان وآسيا الوسطى،
حيث تشكل جغرافية البحر األسود والقوقاز الجنوبي دورا ً استراتيجيا ً
عميقا ً لك ّل منظومات المصالح األميركية في الشرق األوسط والشرق
األدن��ى ،فأولوية التركيز البلدربيرغي األميركي يقع اذا ً على البحر
األس��ود وجنوب القوقاز مع العمل على ضبط األزم��ة السورية ،بعد
ما ص��ارت منطلقا ً إلره��اب «داع��ش» و«القاعدة» كمنتجات أميركية
فيروسية صار يصعب السيطرة عليها وح ّتى توجيهها من جديد،
وبالتالي تتمدّد نحو أوروبا والغرب كلّه.

مرحلة دولية جديدة

ج ّل المسألة الدولية اآلن تتموضع على أنّ هناك مرحلة دولية
جديدة قد يغذيها التقارب األميركي ـ اإلي��ران��ي ،ويسندها التقارب
الكوبي ـ األميركي ،وق��د يقود ك� ّل ذل��ك في جانب منه ال��ى االنفتاح
من جديد على سورية النسق السياسي والجغرافيا وال��دور ،وتحت
عنوان مكافحة اإلره��اب العابر للقارات خاص ًة أنّ الجيش السوري
ص��ار يعيد ضبط اإلي��ق��اع ف��ي المنطقة وال��ع��ال��م عبر ص��م��وده في
مواجهة الحرب الكونية على سورية ،وما يؤخر ذلك من جانب رؤية
البعض هو الصراع األميركي ـ الروسي العميق وع��دم االتفاق على
خيوط اللعبة األممية الجديدة .وفي ظل فسيفسائية حلحلة البؤر
الساخنة على خطوط عالقات هافانا ـ واشنطن ،وطهران ـ واشنطن،
ال تبدو ج ّل المسألة السورية والتسوية فيها وحولها مستبعدة ،بعد
األرجنتيني األصل
نجاحات كيسنجر دولة الفاتيكان البابا فرنسيس
ّ
في تجسير ه ّوة العالقات الكوبية ـ األميركية .وهنا أتساءل كمراقب
وباحث في كيميائيات العالقات الدولية الجديدة ،هل ث ّمة دور قادم
للفاتيكان في روما كتسونامي سياسي لح ّل األزمة السورية؟ خاص ًة
أنّ خطوط العالقات السورية ـ اإليطالية ،صارت مفتوحة باالتجاهين
مع فتح السفارات بين البلدين ،وبفعل أنّ سياسة طول النفس ولعبة
االنتظار السورية ،ج ّنبت الدولة الوطنية السورية أن ال تكون في
جيب أحد؟ وهل يمكن دمج سياسات الغرب مع الفلسفة اإلسالمية مع
وجود أدوار حقيقية لدولة الفاتيكان في روما إلعادة انتاج للعالقات
المسيحية اإلسالمية ،بعيدا ً عن الراديكالية والتطرف ،والتي هي من
نتاجات الفكر الوهّ ابي كدين تلمودي جديد دين السيف والزيف والفرج
والشرج؟! ويبدو أنّ الصرح األخالقي القيمي الذي بنى عليه أوباما
رئاسته األولى والثانية ،ها هو يقف عليه اليوم عاريا ً ووحيداً ،بصفته
كومة من الدجل والكذب الرخيص ،فال جرأة على األمل كما كان يقول،
وال شفافية وال حماسة وال شرعية ،وال قرارات جماعية وال إجماع ،وفي
النهاية سيرحلون جميعا ً وتبقى سورية بنسقها السياسي وعنوانه،
ويبقى «الشعب السوري واحد واحد» ،إ ّنها سورية أيّها الحمقى ...قلب
الشرق ومركز المسيحية العالمية ،وموطن اإلسالم المحمدي المتن ّور،
وأنّ دبلوماسية الصعاليك التي مارسها ويمارسها محور واشنطن –
تل أبيب وبعض عرب وعربان لن تجدي نفعا ً معها.
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