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من يعبث بخريطة ( ...تتمة �ص)1

�سورية ت�سقط ( ...تتمة �ص)1

لكن بدا أن رئيس الحكومة تمام سالم منزعج من هذا األمر الذي يجري
من دون علمه .وأكد سالم مساء أمس أن أبو فاعور «لم يبلغني بأي تفويض
ألحد ولم يصدر عنه أي بيان في هذا اإلط��ار بل سعى منذ البداية بجهد
شخصي وهذا مشكور .فكل جهد يبذل ينتج منه نتيجة طيبة نحن نرحب
به».
ولفت سالم في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» ضمن برنامج «األسبوع في
ساعة» إلى أن «هناك تنافسا ً إعالميا ً وتنافسا ً بين القوى السياسية وبين
األهالي أنفسهم الذين لم يستمع لهم أحد كما أنا فعلت» .وأضاف« :نحن
من األساس قلنا إن الموضوع حساس ودقيق ،فنحن ال نتعامل مع جهات
بل مع حالة شاذة غير طبيعية ما يستدعي تحصين أنفسنا وأال نعطي
انطباعات بأن كل جهة تفاوض وحدها ،والتكتم هو األساس للتقدم بهذا
الموضوع» ،الفتا ً إلى أن «كل المغاالة لم تفرج عن أي أحد وإذا ما استمر
التزاحم والتسابق بين الجميع فال نتيجة طيبة في هذا الملف».
وكشف أن «ملف العسكريين يتجه إلى محالت مؤذية ومضرة كما حصل
منذ  10أيام ،عندما قيل إنه تم إخالء سبيل فالن وفالن ما اضطر األجهزة
الرسمية لنفي األمر ،وهذا كان يمكن أن يتسبب بأزمة».
وأوضح أنه «توجد تباينات سياسية على كثير من الملفات في لبنان
لذلك قلت منذ البداية الرجاء إبعاد هذا الملف عن التسييس» ،متسائالً:
«هل سمعنا أي أمر عن مفاوضات «حزب الله»؟ وهل الدول التي تفاوض
تنشر تفاصيل أو أخبار أم نرى فقط المخطوفين قد حرروا؟ ال يوجد أسبقية
لمن حرر بل األهم أن نصل إلى نتيجة خصوصا ً أننا نتعامل مع جهات ال
ترحم».
وكشف سالم آن «لدينا خطوطا ً عريضة فنحن لن نفاوض بالمفرق ولن
نقبل بالتفاوض تحت وقع القتل ،وال مشكلة لدينا بالمقايضة وصحيح أنه
كان فريق ضد المقايضة وفريق معها وقد حاولنا التحرك ضمن الفريقين
وما أطلبه اليوم التعاطي الجدي من قبل الخاطفين للتعاطي والتفاوض
واألهم هو وقف القتل» .ولفت إلى أن «هناك تنافسا ً بين داعش والنصرة
بين من هو متطرف أكثر لجذب المقاتلين وهذه المنافسة غير مريحة على
اإلطالق ولذلك فالملف ليس له شبيه وهو شائك جدا ً وبكل تأكيد ال يحمل
االستعراض».
واعتبر سالم «أننا كخلية أزم��ة شكلنا خلية أمنية وهم من يزودننا
بالمعلومات لنبني موقفنا ،ونحن نتعاطى مع أرواح وليس مع عملية بيع
وشراء ،والجيش عندما يرى أنه من خالل خطة عسكرية قادر على تحقيق
نتيجة فلن يتردد ،ونحن أعطينا الجيش غطاء سياسيا ً كامالً منذ زمن
وليس اليوم».

جنبالط  :ماذا فعل المشنوق وإبراهيم؟

وكان جنبالط أعلن أن أبو فاعور يستمر بتفويض منه باالتصال مع
تنظيم «داع��ش» و«جبهة النصرة» «ألن همنا حياة العسكريين وأتمنى
على الباقي في خلية األزمة إدراك أهمية حياة العسكريين» ،وسأل وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،والمدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،واآلخرين من كبار المسؤولين «هل همهم حياة العسكريين وماذا
يفعلون؟».
ّ
و«لطف» كالّمه األول على المشنوق وإبراهيم وقال في
ثم عاد جنبالط
تصريح« :المطلوب توحيد الجهود إلطالق الجنود تحت شعار المقايضة
وأولوية سالمة حياتهم» ،مضيفا ً آن «في خلية األزمة المدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم ذا الخبرة الكبيرة والوزير نهاد مشنوق ذا
المعرفة الواسعة».
في الموازاة ،يواصل الشيخ المصري مهمته في هذا الملف من دون تكليف
رسمي .وأعلن انه سيلتقي «داعش» مجددا ً لتسلم مطالبها في شكل رسمي،
مؤكدا ً أنه ينسق مع اللواء إبراهيم.

وفي رد عنيف الفت على الوسطاء ،أ ّكد أمين الهيئة القيادية في حركة
المرابطون العميد مصطفى حمدان «أن اإلرهابيين يستخدمون الوسطاء
المجهولي الهوية واالنتماء على رغم ظهورهم اإلعالمي في حرب نفسية،
لتحقيق مكاسب يومية تتعلق بالتمويل المالي واللوجستي وتحسين
أوضاعهم المعيشية في ثلج الشتاء» ،مؤكدا ً أنه «يجب أن يتوقف أمثال
هذا الوسيط الذي س ّرب فيلم الفيديو األخير عن المخطوفين خدمة لحربهم
النفسية».
ودعا إلى «وجوب اقتراح أسلوب لمعالجة جدية خارج إطار الهوس
اإلعالمي للنائبين وليد جنبالط ووائل وهبي أبو فاعور ظاهره إنساني
وعمقه تنفيذ أوامر المعلمين بدعم وتمويل ما يسمونه بالمعارضة السورية
داعشية ونصرة وغيرهم الذين يدارون من غرفة عمليات واحدة أميركية
إسرائيلية».
كما دعا إلى «اقتحام سجن رومية ألنه أصبح مستعمرة إرهابية وإعادة
تمركز قادة اإلرهابيين في زنازين منفردة ،وأكد على تنفيذ حكم اإلعدام في
سراي بعبدا إذا ما تعرض أي عسكري مخطوف للذبح أو القتل».

الريجاني في بيروت اليوم

أما سياسياً ،فعلى رغم دخ��ول البالد أج��واء األعياد ،استمر الحراك
السياسي على خط االستحقاقات المرتقبة ومنه موضوع الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل .وفي حين اكتمل جدول أعمال الحوار ،أكد المعنيون به
أنهم تبلغوا موعد الجولة األولى منه من دون اإلفصاح عنها.
وضمن هذه المناخات ،تأتي زيارة رئيس مجلس الشورى اإليراني
علي الريجاني بيروت اليوم قادما ً من دمشق ،وذلك بتأخرها ساعات
عن موعدها األساسي الذي كان مقررا ً مساء أمس .ويستهل الريجاني
نشاطه في بيروت بزيارة ضريح القائد الشهيد عماد مغنية في روضة
الشهيدين ثم يلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس سالم
ووفدا ً فلسطينياً.

قرار األمم المتحدة
يحرك ملف النفط اللبناني

على صعيد آخر،هنأ الرئيس سالم ،اللبنانيين ،بتبني األمم المتحدة قرار
إلزام «إسرائيل» بدفع تعويضات للبنان عن أضرار البقعة النفطية خالل
عدوان تموز  ،2006واصفا ً األمر بأنه إنجاز وانتصار سياسي ودبلوماسي
كبير للبنان.
إال أن المنتظر بعد هذا القرار تسريع ملف النفط وهو ما أكده زوار الرئيس
بري الذين لمسوا تقاربا ً في األفكار في ملفي النفط والغاز وأن األيام المقبلة
ستشهد حلحلة في شأن ملف الغاز.

مأساة لبنانية جديدة

وبعيدا ً من السياسة ،كان لبنان مساء أمس على موعد مع مأساة جديدة،
بوصول جثامين ضحايا الطائرة الجزائرية المنكوبة إلى مطار بيروت بعد
نحو أربعة أشهر ونصف من مصرعهم إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلهم
وعائالتهم إلى الجزائر ،وتحطمها في شمال مالي.
وراف��ق الجثامين في الطائرة من فرنسا إلى لبنان ،وزي��ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل ،المدير العام للمغتربين هيثم جمعة ،األمين
العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خير وعدد من ذوي الضحايا .وكان
في استقبال الجثامين النائب علي بزي ممثالً رئيس المجلس النيابي نبيه
بري ووزير البيئة محمد المشنوق ممثالً رئيس الحكومة تمام سالم ،وزير
األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،ووزراء ونواب وحشد من الشخصيات
وذوي الضحايا .وبعد االستقبال الرسمي نقلت سيارات اإلسعاف نعوش
الضحايا إلى بلداتهم ليواروا الثرى فيها.

الريجاني ا�ستطالع ( ...تتمة �ص)1
 بوغدانوف هو البديل الدولي الذي سيحتل مكان جفري فيلتمان،في صناعة السياسة في المنطقة ،حتى لو حضر فيلتمان بالصورة
فهذه المرة يختلف األمر عما مضى والتفرد األميركي بصياغة أقدار
المنطقة التي غيرت بصمود شعوبها وجيوشها ومقاومتها معادالت
وأقدار.
 علي الريجاني رئيس البرلمان اإليراني ال يصل دمشق وبيروتوبغداد ،في جولة تستعمل المنصة اإلعالمية إلصدار مواقف ،وال
لتنسيق أنشطة وحركات مشتركة تقنيا ً مع برلماناتها ،فالريجاني
الذي تولى التفاوض مع الغرب حول الملف النووي لبالده ،هو واحد
من قالئل يمسكون بتفاصيل ما يدور في كواليس التفاوض ،الدولي
مع إي��ران ،وما يتصل منه بالخريطة اإلقليمية تحديداً ،والريجاني
ال��ذي يتقدم بقوة لحجز مقعد الشخصية الموازية للرئيس حسن
روحاني ،تحت مظلة السيد على الخامنئي ،يخلف الشيخ هاشمي
رفسنجاني ال��ذي ك��ان صاحب المقعد لسنوات ،فالريجاني يمثل
التكتالت اإليرانية الداعمة للمقاومة وس��وري��ة والجسر السوري
العراقي اللبناني مع إيران ،والتي يتقدمها الحرس الثوري من جهة
وتضم البرلمان والهيئات االجتماعية والدينية من جهة مقابلة ،وهو
السياسي المخضرم القادر على الجمع بين صفتي المهيأ لإلمساك
بملف ال��ت��ف��اوض أو التحضير إلدارة ال��ت��ف��اوض اإلق��ل��ي��م��ي حول
التسويات في لبنان وسورية من موقع إيران كقوة إقليمية عظمى،
ومعها الداعم والمساند والحليف الثابت الذي ال يتخلى ،إيران دولة
عظمى تحترم تحالفاتها وتتمسك بها ألنها تدرك لماذا بات الجميع

يسلم بقوتها وحضورها ووجودها كضامن لالستقرار في منطقة،
يجمع العالم كله على اعتبار اإلرهاب المتجذر فيها عدوه المشترك.
 الريجاني البرلماني يعرف أن رئيس المجلس النيابي اللبنانيه��و ال��ش��ري��ك ال��م��ف��اوض لصناعة ال��رئ��اس��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ،وي��ع��رف أن
برلمان سورية لعام  2016هو مائدة الحلول والتسويات ،وحضور
المراقبين من البرلمانات العالمية سيكون عنوان والدة التسويات
المنتهية باالعتراف بشرعية الدولة السورية وإعادة العالقات معها،
وأن البرلمان اإلي��ران��ي والبرلمان ال��روس��ي سيكونان الشريكين
الرئيسيين في تنظيم الضيوف ،كما يعرف أن بدء التسويات هو
تثبيت االع��ت��راف بمكانة الرئيس بشار األس��د ف��ي س��وري��ة ودور
المقاومة في لبنان ،وموقع الرئاسة اللبنانية الحساس لهما من جهة،
ومستلزمات الدور هنا ،تأكيد رفض المقايضة على أوراق القوة ،من
جهة مقابلة ،وفي لبنان القوة هي الحلف الحامي للمقاومة ودور
المسيحيين فيه وهم المعني األول بالرئاسة ،وفي سورية أوراق
القوة هي الجيش والدستور والرئاسة ،وتأكيد مواصلة الدعم الالزم
لصمود االقتصاد.
 الريجاني وبوغدانوف يصيغان الدولي واإلقليمي ومقابلهماجيفري فيلتمان وداوود أوغلو وسعود الفيصل ،منتصران مقابل
مهزومين ،في منطقة وفي بلدين تحديدا ً هما سورية ولبنان شكل
صمودهما وشكلت تضحياتهما ،عامالً حاسما ً في تقدم روسيا
وإيران إلى الصف األول.
ناصر قنديل

الريجاني يبحث ( ...تتمة �ص)1
عاليا ً م��واق��ف إي���ران تجاه س��وري��ة وحريصون
على تعزيز التعاون معها في جميع المجاالت بما
يخدم المصالح المشتركة للبلدين وتحقيق األمن
واالستقرار في المنطقة».
ب���دوره أك��د المسؤول االي��ران��ي أن��ه بحث مع
المسؤولين السوريين خ�لال ال��زي��ارة المسعى
الروسي لحوار سوري – سوري في موسكو ،مشيرا ً
الى اتصاالت وثيقة مع الجانب الروسي في هذا
المجال.
كما أشاد الريجاني «بصمود الشعب السوري
في مواجهة الحرب اإلرهابية التي تستهدف أمنه
واستقراره ،مؤكدا ً أن الشعب اإليراني لن يتوانى
عن تقديم كل أشكال الدعم لسورية لتعزيز مقومات
الصمود وم��ح��ارب��ة اإلره���اب وداع��م��ي��ه» .وش��دد
على «دعم بالده للجهود والمساعي الهادفة الى
دفع الحوار الوطني بين السوريين والذي يحفظ
سيادة سورية ووحدة أبنائها بعيدا ً من التدخالت
الخارجية».

وخ�ل�ال ل��ق��اء الري��ج��ان��ي م��ع رئ��ي��س الحكومة
السورية جهاد اللحام قال إن البحث «تطرق إلى
الموضوع األبرز وهو مكافحة اإلرهاب وخطره على
كل المنطقة» ،مشيرا ً إلى «ان هناك دوال ً تتحدث
اليوم عن اإلره��اب ولكنها سابقا ً كانت صامتة أو
تدعم اإلرهابيين».
وإذ أكد أن «التدخل الخارجي في المنطقة أدى
إلى ظهور اإلرهاب في سورية والعراق وقبلها في
أفغانستان» ،قال إن بالده «ال تدّخر أي جهد لدعم
األش��ق��اء السوريين ولدينا ات��ص��االت وثيقة مع
األصدقاء الروس في هذا اإلطار».
ج��اء ذل��ك في وق��ت استهدف طيران التحالف
الدولي أمس مواقع تنظيم «داعش» االرهابي في
ري��ف حلب الشمالي ،مستهدفا ً بلدتي أخترين
واحتيمالت ،وقرية ح��وار النهر ،التي تقع فيها
معاقل للتنظيم ،حيث بلغ عدد الغارات التي نفذها
الطيران  7غارات.
وأفادت المصادر بأن «طيران التحالف قصف

انتهاء الجولة ( ...تتمة �ص)1
وذكر المؤتمر الصحافي للهيئة المستقلة لالنتخابات أن أعلى نسبة
مشاركة كانت من نصيب والية قبلي جنوب تونس بـ 45.6في المئة ،في
المقابل حظيت والية سيدي بوزيد بأقل نسبة تصويت في جولة اإلعادة
لإلنتخابات الرئاسية بنسبة  26.3في المئة.
وأك��د شفيق صرصار أن اإلع�لان األول��ي لنتائج اإلنتخابات الرئاسية
سيعلن عنه مساء اليوم ،نافيا ً أن تصدر الهيئة أية معطيات جزئية حول
نتائج التصويت.
وبدأ الناخبون في تونس صباح أمس اإلدالء بأصواتهم في جولة اإلعادة
الختيار رئيس للبالد.
ويتنافس على المنصب مرشحان ،هما المنصف المرزوقي الرئيس
المنتهية واليته ،والباجي قائد السبسي زعيم حزب «نداء تونس» ،وذلك
بعد أن احتال المركزين األول والثاني في الجولة األولى التي أجريت في 23
تشرين الثاني.
وحصل باجي قائد السبسي الذي كان رئيسا ً للبرلمان في عهد بن علي
على  39في المئة من األصوات في الجولة األولى في حين حصل الرئيس
الحالي المنصف المرزوقي على  33في المئة.
ودعي نحو  5.3مليون ناخب ،وزعوا على أكثر من  1000مكتب تصويت
(في تونس وفي الخارج) بينما حددت الهيئة المشرفة عن االنتخابات موعد
فتح مراكز االقتراع داخل الجمهورية.

قرية حوار النهر بأكثر من غارتين ،ما أدى إلى
دمار واسع في القرية» ،اضافة إلى «مقتل عدد
كبير من عناصر التنظيم ،فيما الذ من نجا من
القصف بالفرار إلى األراض��ي الزراعية المحيطة
بالقرية».
وأكد الجيش األميركي أن قوات التحالف هاجمت
مواقع «داعش» ،وقال البيان إن الضربات تركزت
حول مدينة عين العرب قرب الحدود مع تركيا،
حيث وقعت خمس ضربات جوية قرب كوباني
يوم السبت تبعتها ثالث ضربات يوم أمس.
وتم ّكنت وحدات حماية الشعب الكردية من طرد
مسلّحي تنظيم «داعش» من محيط مدرسة اليرموك
وعدد من األماكن داخل مدينة عين العرب وأحكمت
حي الثمانية واألربعين.
سيطرتها حتى ّ
االعالمي لوحدات حماية الشعب ذكر في
المركز
ّ
بيان أنّ العملية أدّت إلى مقتل ثالثة عشر مسلّحا ً
من «داعش» ،واالستيالء على كميات من األسلحة
واألعتدة.

ثمة رأي���ان ف��ي الجهة ال��ت��ي تعبث بخريطة
«سايكس –بيكو» على النحو المبيّن آنفاً .األول
يشير إلى «الدولة اإلسالمية» تحديدا ً ويدل على
صحة حكمه بالبيانات المتعددة الصادرة عنها،
والتي تشي بأن مخططها يرمي إلى السيطرة على
بالد الرافدين وبالد الشام وشبه الجزيرة العربية
بما فيها السعودية وإمارات الخليج واليمن .وقد
أوحت أخيرا ً أن مخططها يشمل أيضا ً ليبيا ومصر
وت��ون��س .ويكتسب ه��ذا ال���رأي صدقية إضافية
بالمحاوالت المتكررة التي يقوم بها أمراء «الدولة
اإلسالمية» ودعاتها لالستحصال على بيعة من
قادة التنظيمات «الجهادية» في شتى بالد العرب
لـ ِ «الخليفة» أبي بكر البغدادي.
ال��رأي الثاني ،يعتبر الواليات المتحدة الجهة
التي تعبث بخريطة «سايكس– بيكو» ،ويقدّم
أدلة الفتة في هذا المجال .فهي دعمت تنظيمات
«جهادية» عدة ناشطة في شرق سورية وشمالها،
وس��ارع��ت إل��ى دع��م إقليم كردستان ال��ع��راق ذي
الحكم ال��ذات��ي عندما تع ّرضت عاصمته أربيل
لهجمة من قوات «الدولة اإلسالمية» خالل الصيف
الماضي ،وس ّربت مذ كان نائب الرئيس األميركي
جو بايدن عضوا ً في مجلس الشيوخ مخططا ً يرمي
إلى تقسيم العراق الى ثالث دويالت ،كردية وسنيّة
وشيعية ،ودع��ت إل��ى إن��ش��اء وتسليح وتدريب
«جيش عشائري خاص» للمحافظات السنيّة في
غرب العراق ،واستدعت وف��دا ً منها إلى واشنطن
للبحث معه ف��ي تفاصيل التنفيذ ،واشتركت
بشخص سفيرها السابق في كرواتيا (الخبير
في إجراءات تقسيم يوغسالفيا السابقة) في وفد
أوروبي– أميركي زار محافظة الحسكة السورية
ّ
لحث القوى الكردية الناشطة فيها على التعاون مع
سلطات إقليم كردستان العراق بعيدا ً من حكومة

دمشق ،وسكتت إن لم تكن شجعت «لواء اليرموك»
التابع لـ ِ»الجيش السوري الحر» (الذي يقول موقع
«دبكافايل اإلسرائيلي» إن ضباطا ً وخبراء من
وكالة االستخبارات األميركية د ّربوه لمدة سنتين
في األردن) على االنضمام ميدانيا ً إلى قوات «الدولة
اإلسالمية» في مناطق الجوالن السورية المجاورة
لخط الفصل مع منطقة االحتالل «اإلسرائيلي»،
وتغاضت عن توريد السالح والرجال للتنظيمات
«الجهادية» في سورية عبر تركيا.
س��واء كانت «ال��دول��ة اإلسالمية» أو الواليات
المتحدة هي الجهة التي تعبث بخريطة «سايكس
بيكو» ،ف��إن ذل��ك ال يحول دون تالقي الطرفين
وتعاونهما على تحقيق هذا الهدف االستراتيجي،
ألن إقامة دولة انفصالية بين دجلة والفرات من
شأنها تحقيق مصالح وازن��ة لك ٍل من الواليات
المتحدة و«الدولة اإلسالمية» على النحو اآلتي:
أوالً ،إضعاف ك ٍل من حكومتي بغداد ودمشق
سياسيا ً واقتصاديا ً وعسكرياً ،األمر الذي ينعكس
إيجابا ً على هدفين ثابتين لواشنطن ،هما حماية
مصالحها في المنطقة ودعم أمن «اسرائيل» ،إضافة
إلى هدف ثالث هو تفكيك بالد الرافدين وبالد الشام
يمس ذلك بالضرورة
والسيطرة عليهما من دون أن
ّ
بمصالح «الدولة اإلسالمية».
ثانياً ،تمكين التنظيمات «الجهادية» كما تلك
التابعة لـ ِ»المعارضة السورية المعتدلة» من إقامة
«منطقة عازلة» على طول خطوط الفصل الممتدة
على مدى  75كيلومترا ً من الحدود مع لبنان في
الغرب إل��ى ال��ح��دود مع األردن في الجنوب .إن
إقامة هذه المنطقة العازلة تخدم مصالح الواليات
المتحدة و«إسرائيل» و«الدولة اإلسالمية» بدعمها
أم��ن «إس��رائ��ي��ل» وإض��ع��اف أم��ن سورية ما يفيد
الدولتين األول��ى والثانية ،وإي��ج��اد موطئ قدم

وموقع تقاطع مع «إسرائيل» ،ما يفيد الدولة الثالثة
ويم ّكنها من المشاركة في أية مفاوضات لتقرير
مستقبل المنطقة.
ثالثاً ،فصل سورية جيوسياسيا ً عن إي��ران
ب��إق��ام��ة دول���ة – اسفين فاصلة ف��ي محافظات
العراق الغربية ومحافظات سورية الشرقية ،تمتد
من الحدود مع تركيا في الشمال إلى الحدود مع
األردن في الجنوب ما يؤ ّثر سلبا ً في دور سورية
كحلقة ربط استراتيجية بين إيران وقوى المقاومة
المتعاونة معها في لبنان وفلسطين المحتلة.
رابعاً ،فصل األردن عن العراق وربما عن سورية
ٍ
ارتباط جبري مع
أيضاً ،االم��ر ال��ذي يبقيه أسير
ً
ً
«إسرائيل» استراتيجيا ً واقتصاديا ،فضال عن
وضع «الدولة اإلسالمية» الموجودة على حدوده
الشرقية والشمالية في مركز قوي لدعم القوى
اإلسالمية المؤيدة لها في الداخل األردني.
خامساً ،تهديد قوى المقاومة في لبنان بدعم
القوى «الجهادية» المواليـة لـ ِ»الدولة اإلسالمية»
إلقامة «منطقة عازلة» عبر الحدود اللبنانية –
السورية بين منطقة القلمون السورية ومنطقة
البقاع الشمالي اللبنانية ،ومحاولة التمدد شماال ً
للوصول إل��ى منطقة عكار وبالتالي إل��ى البحر
المتوسط.
قد تبدو هذه األخطار والتحديات بعيدة المنال
أو تنطوي على ق��دْر م��ن ال��م��غ��االة .لكن احتمال
قيام تعاون مباشر أو غير مباشر بين الواليات
المتحدة و«ال��دول��ة اإلسالمية» يبعث فعالً على
القلق ويستدعي التفكير الجدّي بخطة متكاملة
للمواجهة.
درهم وقاية خير من قنطار عالج.

د .عصام نعمان

من حرب على �سورية ( ...تتمة �ص)1
كانت كل من موسكو وبكين تدركان أن الحرب
في سورية وعليها هي في العمق حرب عالمية
تستهدف كل دولة خارجة أو تسعى للخروج
من فلك اإلذع��ان ل�لإرادة األميركية ،تماما ً كما
كانت طهران تعتقد أيضا ً أن تلك الحرب هي
ح��رب إقليمية تريد عبر تحطيم س��وري��ة أن
تحقق ما عجزت عنه في لبنان عام  2006وفي
غزة عام  ،2009 2008-ثم في إي��ران نفسها
عبر تظاهرات صيف  2010اثر إعادة انتخاب
الرئيس اإليراني السابق احمدي نجاد لوالية
ثانية.
من هنا لم يكن الفيتو ال��م��زدوج ألول مرة،
الروسي الصيني ،والمتكرر لعدة مرات مفاجئا
ًف��ي العمق للمتابعين بدقة لحركة الصراع
الدولي بين قوى كبرى متراجعة وقوى أخرى
ناهضة ،وإن كان كثيرون وقعوا أسر تفكيرهم
ال��رغ��ب��وي معتقدين أن موسكو ستتراجع
كعادتها في أزمات سابقة ،وأن الصين ما زالت
غير مستعدة لصدامات بهذا الحجم مع دولة
تمتلك الصين ما قيمته أكثر من ثالثة آالف مليار
دوالر من سندات خزانتها.
وظن كثيرون أن موقف موسكو إزاء الحرب
على س��وري��ة ل��ن ي��ك��ون بأفضل م��ن موقفها
ف��ي ح��رب األطلسي على ليبيا ،وف��ي الحرب
الثالثينية على العراق في مطلع  ،1991من
دون أن ي���درك ه���ؤالء أن موسكو أدرك���ت كم
خدعها الغرب حين اتخذ ق��رارا ً بفرض حظر
ج��وي على ليبيا تحول بسرعة إل��ى ع��دوان
متكامل ما زال��ت ليبيا تدفع ثمنه إلى اليوم،
ومن دون أن يدرك هؤالء أن ضرب العراق عام
 ،1991وتدمير قدراته وإرسال قوات عسكرية
لتتمركز في الخليج الذي أسماه يوما ً اإلسكندر
المقدوني بخليج الشمس الساطعة ،كان أحد
عوامل التعجيل بانهيار االتحاد السوفياتي
والمنظومة االشتراكية من حوله ،تماما ً مثلما
كان انزالق االتحاد السوفياتي نحو التفكك أحد
العوامل التي مكنت واشنطن من خوض تلك
الحرب بنجاح.
ومنذ االنقالب «النازي» اليميني في أوكرانيا
وال��غ��رب ي��دق ط��ب��ول ال��ح��رب على موسكو،
خصوصا ً بعد أن تبدى له أن كل مراهناته
على سقوط سريع لدمشق باءت بالفشل ،لكن
التجربة األوكرانية أيضا ً لم تحقق لواشنطن،
المستعجلة للثأر من موسكو ،غايتها ،فكانت
االستدارة نحو تخفيض أسعار النفط إلخضاع
روسيا المتجددة الصاعدة ،تماما ً كما اإلعالن
الصريح عن تحريك مسلحي الشيشان وشمال
القوقاز لإلجهاز على االتحاد الروسي ،مثلما تم
اإلجهاز على االتحاد السوفياتي في أفغانستان
على يد المجموعات المتطرفة نفسها ،وبتمويل
من الدول النفطية ذاتها ،من دون االنتباه إلى أن
هذه الخطة تفضح سياسة تحالفهم في العراق
وسورية ،إذ كيف تقوم طائرات هذا التحالف
بضرب ه��ذه المجموعات ك��ـ»داع��ش» وغيره
في شمال العراق وشرق سورية ،ثم تتحالف
استخبارات هذا التحالف معها في قلب االتحاد
الروسي.
م����أزق واش��ن��ط��ن وح��ل��ف��ائ��ه��ا ف���ي ه��ات��ي��ن
االستدارتين النفطية واالستخباراتية ،كما في
األزمة األوكرانية ،أنها ال تدرك أن روسيا بوتين
هي غير روسيا يلتسن ،ف��األول قائد النهوض
الروسي بعد عقدين من التعثر ،والثاني منسق
التفكك الروسي برعاية واحتضان غربيين،
األول يستند إلى صحوة قومية عارمة داخل
روسيا بعد معاناة أليمة مع محاوالت الغرب
إذالل أمة كانت دوما ًقائدة إلمبراطورية كبرى
سواء حكمها القيصر ،أو أمسك بها ستالين.
إن العديد من التقارير والدراسات ال��واردة
م��ن ال��والي��ات المتحدة األميركية تشير إلى
االنعكاسات السلبية لتخفيض أسعار النفط
على االقتصاد األميركي نفسه ،كما على أسواق
المال واألسهم فيه ،ناهيك بأن إغ��راق العالم
بفائض نفطي يفوق طلبه سيؤدي إلى ضرب
استثمارات بمليارات الدوالرات في إنتاج النفط
الصخري والنفط الرملي نتيجة هبوط سعر
برميل النفط عن سعر كلفة إنتاجه.
كما ل��م يعد خ��اف��ي�ا ً على أح��د أن روس��ي��ا،

ومعها إيران طبعاً ،هما دولتان تمتلكان قدرة
عالية على التكيف مع هذا االنخفاض المريع
ف��ي س��ع��ر ال��ن��ف��ط ب��ل إن��ه��م��ا ت��س��ت��ع��دان لمثل
هذا التطور منذ سنوات ،فيما ظ��روف الدولة
األميركية التي تعاني أزمة بنيوية في نظامها
االقتصادي والسياسي قد ت��ؤدي إل��ى ما هو
أكثر من االنفجارات االجتماعية والعنصرية
التي تشهدها المدن األميركية وآخرها مصرع
ضابطي شرطة في بروكلين.
ول��ل��ت��دل��ي��ل ع��ل��ى ح��ج��م ال��خ��س��ائ��ر ال��ت��ي
ستلحق باالقتصاد األميركي م��ن ج��راء هذا
التخفيض ال بد من التوقف أمام تحليل شائع ال
سيما في الرياض وفي أوساط مقربة من بعض
مراكز القرار فيها ،ب��أن تخفيض األسعار هو
قرار سعودي وخليجي بحت يهدف إلى إرباك
موسكو وطهران من جهة ،كما إلى ضرب قطاع
الطاقة البديلة في الواليات المتحدة (النفط
الصخري والرملي) التي باتت تهدد صناعة
النفط السعودية والخليجية برمتها.
وبغض النظر عن مدى صحة هذا التحليل،
وبغض النظر عما إذا ك��ان تواطؤ بين جهة
ما في ال��ري��اض «لها صراعاتها وطموحاتها
داخل العائلة المالكة» مع جهات ولوبيات في
واشنطن «تريد محاصرة أوباما وإسقاط حزبه
في االنتخابات الرئاسية القادمة» ،فإن المؤكد
الوحيد أن خسارة روسيا وإي��ران وفنزويال ال
تعني أبدا ً ربح الواليات المتحدة خصوصا ً إذا
تذكرنا أن أكبر المستفيدين من تخفيض أسعار
النفط هي الصين ،وه��ي من أكبر مستوردي
النفط ف��ي ال��ع��ال��م ،ال��ت��ي يشكل اقتصادها
االق��ت��ص��اد الثاني ف��ي العالم بعد االقتصاد
األميركي ،والمؤهل ألن يصبح االقتصاد األول
في العالم خالل األعوام القليلة المقبلة ،إضافة
إلى ما تشكله الصين ،بحسب االستراتيجيات
األميركية المعلنة الخطر األكبر على مصالح
الواليات المتحدة األميركية في قارات عدة ،وهو
ما استدعى إعالنا ً أميركيا ً قبل أشهر عن خطة
لتطويق الصين من ع��دة جهات ،وه��ي خطة
أفشلتها بكين بكفاءة عالية.
تبقى الحرب الثانية على الروبل الروسي،
وه��ي ح��رب متكاملة م��ع ح��رب النفط فعلى
رغم أن الروبل استعاد في اليومين األخيرين
بعض قيمته اث��ر إج����راءات نقدية اتخذتها
السلطات الروسية إال أن معلقا ً روسيا هو ليف
ايغوروفيتش ،وف��ي مدونته وتحت عنوان
«ليست روسيا من تشتري قوتها  -طعامها-
من الواليات المتحدة بل أن الواليات المتحدة
هي التي تشتري قوتها من روسيا» ،أشار إلى أن
تخفيض قيمة الروبل لن تكون له اآلثار السلبية
التي ضخمها اإلعالم التضليلي الغربي ،بل ربما
تكون له آثار إيجابية كانخفاض حجم االستيراد
الروسي من الغرب وارتفاع الصادرات الروسية
إليه
وقال ايغوروفيتش إن واشنطن تشن الحرب
االقتصادية على موسكو فيما أوروبا ،وبخاصة
ألمانيا ،هي التي ستدفع الثمن ،مشيرا ً إلى أن
شركة سيارات كبرى كشركة مرسيدس بنز
ستقيم مصانع سياراتها في روسيا حيث كلفة
اإلنتاج ستصبح أقل فيما السوق الروسية هي
سوق واسعة .وبالمناسبة أن هذا هو ما تفعله
شركات سيارات أخرى (فولفو ورينو  -نيسان)
ناهيك عما يمكن أن تدفعه ألمانيا من خسائر
فيما لو تراجعت روسيا عن تكليفها بتوزيع
الغاز الروسي على أبواب الشتاء في أوروبا.
المحلل ايغوروفيتش أكد أيضا ً في مقالته
البالغة األهمية أن انخفاض سعر صرف الروبل
سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الروسية
األمر الذي سيقود االقتصاد الروسي نحو المزيد
من نمو اإلنتاج فيما يخفض من ظاهرة «النمط
االستهالكي» وم��ا يرافقه من فساد بما يعزز
من تسلل أو من اختراقات اقتصادية وأمنية
وسياسية غربية داخل المجتمع الروسي.
إن مثل ه��ذا التالعب بسعر ص��رف الروبل
سيعجل أيضا ً في عملية التبادل بالعمالت
ال��وط��ن��ي��ة ،أو حتى المقايضة ،بين روسيا
والصين ودول البريكس وإي���ران وفنزويال
وغيرها ،وهو ما سيترك آثارا ً سلبية على وضع

ال���دوالر األميركي ال��ذي يكتسب قوته اليوم
من كونه األداة الوحيدة للعمليات التجارية
الدولية.
أما الحرب الثالثة فهي التي أعلن عنها قبل
أيام السيد ستروب تالبوت السفير األميركي
السابق ف��ي روس��ي��ا ف��ي عهد يلتسن «بداية
التسعينات» والصحافي األسبق في مجلة
ن��ي��وزوي��ك ،وه��ي ح��رب الجماعات المتطرفة
في الشيشان وشمال القوقاز ،وح��دد موعدا ً
لبداياتها مع العام الجديد  ،2015متوقعا ً أن
تلعب هذه المجموعات دورا ً في إرباك االتحاد
الروسي وتفكيكه على غرار ما فعله أسالفهم في
أفغانستان مع االتحاد السوفياتي في ثمانينات
القرن الماضي.
تالبوت يطمح أيضا ً أن يلعب في روسيا دورا ً
لعبه في العراق زميالن له هما بريمر (مهندس
المحاصصة الطائفية) ونغروبونتي (مهندس
الحروب األهلية) الذي جاء إلى بغداد خصيصا ً
ليصمم فتنة عراقية  -عراقية مستديمة ثم
ي��غ��ادر ،كما لعبه أي��ض�ا ً ف��ي س��وري��ة السفير
روب��رت ف��ورد ال��ذي أغ��رق إدارت���ه ،كما بعض
المعارضين السوريين ،بسلسلة من األكاذيب
والوعود والذي أثبت في ما بعد فشله المدقع
حين كان راعيا ً للوفد المعارض في جينيف2
ليحال بعدها إل��ى التقاعد بعد أن خيب أمل
إدارته والمراهنين عليه.
ت��ال��ب��وت ،ال��خ��ب��ي��ر ال��س��اب��ق ف���ي قضايا
االستخبارات ،نسي أن عالم اليوم هو غير عالم
األم��س ،وأن روسيا الناهضة اليوم هي غير
روسيا المنهكة باألمس ،وأن حرب أفغانستان
ك��ان��ت خ���ارج أراض��ي��ه��ا فيما ال��ح��روب التي
تخطط لها واشنطن اليوم هي داخ��ل الدولة
الروسية ،وأن لروسيا اليوم حلفاء أشداء بدءا ً
من الصين إلى الهند إلى إيران إلى دول أميركا
الالتينية ،وأن دوال ً أخ��رى كباكستان وتركيا
ليست في وضع يسمح لها أن تلعب دورا ً لعبته
في أفغانستان سابقاً ،كما أن وع��ي غالبية
المسلمين اليوم لن يسمح بجرهم إلى منزلقات
دموية وتدميرية ،خصوصا ً بعد أن اتضحت لهم
مخاطر استغالل مشاعرهم الدينية إلبعادهم
عن قبلتهم الجهادية األول��ى في القدس وفي
مقارعة العدو الصهيوني ،كما إلبعادهم عن
روح اإلس�لام األصيلة وتعاليمه السمحاء بل
إلى ممارسات مسيئة لإلسالم ومشوهة له.
إن الغرب ،وخصوصا ً ال��والي��ات المتحدة،
يدرك جيدا ً أن التمادي بلعبة تغذية اإلرهاب
والتطرف ال سيما ف��ي دول��ة نصفها أوروب��ي
كروسيا من شأنه أن يوسع مجال هذا التطرف
واإلرهاب ليغزو دول األطلسي في عقر داره.
إن كل هذه الحروب على روسيا مصيرها
الفشل على األغ��ل��ب إال إذا ك��ان ال��ه��دف منها
إلحاق الخراب والدمار بالعالقات الدولية،
وهي ح��روب ستسجل «تاريخ نهاية» حقبة
الهيمنة الغربية على العالم ال «نهاية التاريخ»
كما توقع يوما ًأبرز كتاب الغرب المعاصرين
ك��ف��وك��وي��ام��ا وم��ع��ه ص��ام��وي��ل هانتنغتون
وهلل لها في بالدنا «مثقفون علمهم شهادة
وطموحهم ثروة ورصيدهم جبانة وفضائحهم
رذائ��ل مؤجلة» كما ق��ال يوما المفكر الكبير
الراحل منح الصلح.
وكما فشلت حربهم على سورية إال في نشر
الدمار والخراب ،فستفشل أيضا ً على موسكو
ال��ت��ي أدرك���ت ،م��ع بكين وط��ه��ران وك��راك��اس
وع��واص��م أميركا الالتينية وش��ع��وب العالم
الغربي نفسه ،أن العالم بات يخوض معركة
واح���دة ج��ذوره��ا ف��ي أرض��ن��ا وأغصانها على
امتداد الكون.
ول��ن يكون بعيدا ً اليوم ال��ذي سيحتفل به
مقاومو ه��ذا ال��ع��دوان الغربي الواسع (بعيد
النصر) كما تحتفل مصر اليوم بعيد النصر في
 1956/12/ 23حين هزمت ببطوالت أبنائها
وأحرار أمتها ومساندة أصدقائها وفي مقدمهم
االتحاد السوفياتي العدوان الثالثي (البريطاني
 الفرنسي – «اإلسرائيلي») وأخرجت العالمبأسره من أسر اإلمبراطوريتين االستعماريتين
األكبر آنذاك.

معن ّ
بشور

حوار اللبنانيين ( ...تتمة �ص)1
يضم روس��ي��ا وإي���ران والصين بشكل رئيسي،
يتنافسان على المستقبل .والذي تتوجب رؤيته
في هذه اللحظة أن تاريخا ً جديدا ً يتمخض من
هذا الصراع تريده أميركا لها بالكامل باالنتصار
والهيمنة على كل ال��دول قوية كانت أم ضعيقة،
بينما يريدها المعسكر اآلخر مستندة الى الشراكة
والعدالة والقانون الدولي .لكل مراقب أن يرى
في انخفاض أسعار النفط مكيدة واضحة ضد
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة وض��د روسيا
على مواقفهما من األزم��ة السورية ومن تحديهما

السياسات األميركية والغربية التي تريد أن تنفرد
بقيادة العالم واالستحواذ على ثرواته بأبخس
األثمان.
لقد جربوا مع إيران كل الوسائل المحرمة كي
تتنازل ،ولكنهم فشلوا .واليوم يعملون من أجل
تقليل موارد إيران من العمالت الصعبة لتحطيم
اقتصادها ومنعها من تنفيذ مشاريعها التنموية
ال سيما النووية ،غير أن ظروف إيران في الماضي
كانت أصعب بكثير مما عليه اليوم ومع ذلك صمدت
واستطاعت كسر الحصار ،وال تزال مثاال ً ساطعا ً

يبرهن على اق��ت��دار عظيم وعلى نزعة التحدي
والمقاومة في وجه الدول االستكبار.
العالم يمر بمخاض عسير ،ولكن شكله سيتخذ
اس��ت��ق��راره النهائي عندما تجتمع ك��ل القوى
المستضعفة لتواجه طاغوت أميركا والغرب،
وليس أدل على األم��ل ال��ذي نتطلع إليه سوى
ما حققته كوبا بعد خمسين سنة من الحصار
الظالم.
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