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بدائل الطاقة في الأردن ...النفط :االحتياجات و�صعوبات اال�ستخراج

�إيران وحركة حما�س
} حميدي العبدالله
زار وفد من قيادة حركة حماس طهران والتقى كبار المسؤولين اإليرانيين،
وتحدثت تقارير إعالمية عن احتمال أن يقوم رئيس المكتب السياسي للحركة
خالد مشعل بزيارة إلى طهران تعبيرا ً عن عودة العالقات بين الطرفين إلى
ما كانت عليه قبل «الربيع العربي».
معروف أنّ العالقات بين إي��ران وحماس شهدت فتورا ً واضحا ً خالل
السنوات األربع الماضية ،وإنْ لم يتح ّول هذا الفتور إلى قطيعة ،ولكن كان
واضحا ً خالل السنوات األربع الماضية أنّ حماس لم تعد جزءا ً مما يعرف
في البالد العربية والمنطقة بمنظومة المقاومة والممانعة ،وأصبحت حليفا ً
لدول خليجية على رأسها قطر المعروفة بارتباطاتها مع الغرب ،ومع تركيا
عضو حلف «الناتو» ،إضافة إلى وقوفها ض ّد إحدى أه ّم حلقات منظومة
المقاومة والممانعة متمثلة بالدولة السورية.
بمعزل عما إذا كانت العالقات بين إي��ران وحماس ستعود إلى سابق
عهدها ،وتعيد حماس تموضعها داخل منظومة المقاومة والممانعة أم ال،
فإنّ األمر الها ّم هو التع ّرف إلى الحسابات السياسية لدى حماس ولدى
إي��ران التي حالت ،أوال ً دون انقطاع العالقة بين الطرفين ،وثانيا ً لعبت
وتلعب دورا ً في رأب الصدع بينهما.
بالنسبة إلى حركة حماس فإنّ الحسابات تكمن في أنّ الخيار البديل
الذي راهنت عليه بعد وصول جماعة «اإلخوان المسلمين» في مصر وتونس
إلى الحكم ،إضاف ًة إلى وجود «حكومة إخوانية» في تركيا ،هذا البديل لم
يعد قائما ً في ضوء خروج جماعة «اإلخوان» من الحكم في مصر ،وتصنيفها
كجماعة إرهابية من قبل السعودية واإلمارات العربية ،وبعد خروج «حركة
النهضة» وحلفائها من الحكم في تونس ،وهي التي تمثل امتدادا ً لـ»اإلخوان
المسلمين» وحليفا ً لقطر وتركيا.
بديهي في ظ ّل هذه المتغيّرات ،وال سيما في مصر ،أن تراجع حماس
حساباتها ،وتتخلى عن رهانها على هذا البديل للتموضع من جديد ضمن
منظومة المقاومة والممانعة وعلى رأسها إيران وحزب الله .ذلك ألنّ تركيا
عضو «الناتو» ،وقطر التي توجد على أرضها أكبر قاعدة عسكرية أميركية،
هاتان الدولتان الحليفتان لحماس ال تستطيعان تقديم دعم للحركة يثير
غضب الغرب ،وتحديدا ً الواليات المتحدة ،وغضب السعودية واإلمارات
العربية ،وبديهي أنّ الجهد الحربي لحماس يحتاج إلى مصادر تمويل،
ولعلها تراهن على عودة دعم إيران إلى ما كان عليه قبل «الربيع العربي»
عبر إعادة العالقة معها.
أما بالنسبة إلى إيران ،فإنه إضافة إلى االعتبارات المبدئية التي تتعلق
بموقف إيران من الكيان الصهيوني ،ومن قوى المقاومة ،فإنّ ثمة حسابات
سياسية دفعتها ،أوال ً إلى عدم قطع العالقة مع حماس ،وثانيا ً إلى بذل جهد
لوصل ما انقطع ،ومن أه ّم هذه الحسابات أنّ الرغبة في استمرار التواصل
مع جيل الشباب الفلسطيني الذي انض ّم إلى حماس منحها التأييد ليس
بوصفها حركة سياسية تقليدية تنتمي إلى جماعة «اإلخوان المسلمين» ،بل
بوصفها حركة مقاومة ،وتراهن طهران على أنّ هذا الجيل هو حليف طبيعي
لمنظومة المقاومة والممانعة وليس لحلفاء قيادة حماس الجدد ،والحرص
على إبقاء عالقة ما مع هذا الجيل هو الذي جعل طهران ال تقبل بقطع العالقة
مع حماس ،كما أنّ طهران حريصة من خالل عالقتها الطيبة مع حركة حماس
المدعومة من جماعة «اإلخوان المسلمين» على إفساد وإجهاض محاوالت
تصوير الصراع في المنطقة بوصفه صراعا ً مذهبياً ،وهو ما دأبت عليه
الدوائر السياسية واإلعالمية في الغرب وفي الكيان الصهيوني ،وبعض
األنظمة العربية ،وال سيما الخليجية .فالعالقة اإليجابية بين إيران وحماس
تساعد على تحقيق ذلك.
هذه هي الحسابات السياسية التي تقف وراء عودة الحرارة إلى العالقات
بين إيران وحركة حماس.

حوار «الم�ستقبل» وحزب اهلل
حوار للم�ستقبل
} روزانا ر ّمال
الحوار الذي طال انتظاره بين تيار المستقبل وحزب الله ،وعقدت جلسته األولى،
ليس حوار طرفين بينهما سوء تفاهم أو تباين في القراءة المنطقية للتطورات،
ويمكن تخطيها بالتفاهم على معايير مشتركة إلعادة تقييمها ومقاربتها بقراءة
مشتركة جديدة بين الطرفين ،او بمعونة الوسيط البارع الذي استضاف الحوار
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،الذي ال تفيد براعته في مثل هذه الحال ،هكذا ال
يكون ما نحن أمامه حوارا ً بالمعنى المتعارف عليه.
تيار المستقبل وحزب الله مختلفان على قضايا وعناوين تنبع من تموضع
مختلف لك ّل منهما على ضفتي الصراع الدائر في المنطقة منذ سنوات طويلة عمرها
من عمر الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وظهور من ينادي بتقبّل «إسرائيل» كأمر
واقع والتعايش مع هذه الحقيقة باعتبارها نهائية ال يفيد معها إال اتقاء شرورها
واالستقواء بأميركا لنيل ما يمكن نيله من الحقوق الضائعة عبر تفاوض يمنح
«إسرائيل» االعتراف بـ«شرعية وجودها» ويطبّع العالقات معها ،وفقا ً لما ظهر في
شكل رسمي عبر مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة بيروت العام ،2002
وليس خافيا ً أنّ تيار المستقبل يقف بصورة ال رجعة عنها بمعزل عن الحسابات
اللبنانية على هذه الضفة السعودية.
في المقابل ،وقبل انتصار الثورة اإليرانية وظهور حزب الله ،ثمة ضفة أخرى
كانت تتصدّرها سورية ،وتح ّولت مع والدة اتفاقية «كامب ديفيد» ،ومن بعدها
اتفاقيتا «أوسلو» و«وادي عربة» ،وبعد االجتياح «اإلسرائيلي» للبنان ،وانتصار
الثورة اإليرانية إلى خط إقليمي يستثمر على خيار المقاومة في مواجهة «إسرائيل»
ليصبح مع انتصارات المقاومة في لبنان خصوصا ً وفلسطين الحقا ً خندقا ً إقليميا ً
موازيا ً ومقابالً لخندق عرف بخط االعتدال.
حزب الله في خندق المقاومة وتيار المستقبل في خندق االعتدال ،هذه بديهية
مؤسس لموقع وموقف ومكانة وفهم ك ّل منهما ،وتغييرها
لدى ك ّل منهما ،وخيار ّ
يعني أن يلغي من يغيّر في بديهيته نفسه.
ال يلتقي حزب الله وتيار المستقبل حول صيغة وسط لهذين الخيارين إال عندما
تقوم بين الخندقين اللذين ينتميان إليهما تسوية تقتضي إدارة مشتركة بقدر من
الموازين المحسوبة للخصوصية اللبنانية.
التباين في ك ّل شأن يتصل بالخيارات الكبرى للفريقين نابع من هذا التموضع
التكويني المتقابل للفريقين ،بدءا ً من الموقف تجاه سالح المقاومة ،وانتهاء باألزمة
في سورية ،مرورا ً بالنظرة إلى الفتنة المذهبية التي كانت أحد األسلحة المبرمجة
لحصار المقاومة كخيار ،وقد قال هنري برنار ليفي عن الربيع العربي إنه سيفتتح
حربا ً تشبه حروب المئة عام الدينية التي مزقت أوروبا وأنهكتها ،ويقدم فرصة
لبقاء «إسرائيل» بأمان ،أو كيفية التعامل مع اإلرهاب الذي كان احتياطيا ً جرت
االستعانة به في الحرب على سورية من الخندق الذي تقوده السعودية كما قال
نائب الرئيس األميركي جو بايدن.
الحوار الذي بدأ بين فريقين ،كان أحدهما ال ينفك يدعو إلى الحوار ولو من باب
تخفيف حدة االحتقان المذهبي هو حزب الله ،وفريق يرفض الحوار ألنه يضع له
شروطا ً على حزب الله تلبيتها ليجالسه إلى مائدة حوار واحدة هو تيار المستقبل
وكأنه يقول لتحصلوا على أمان من الفتنة عليكم دفع الثمن من خياراتكم.
لم يتغيّر شيء لتتغيّر قناعات تيار المستقبل ويقبل الحوار بال تحقيق شروطه،
وهذا ما حدث تماما ً يوم تشكيل الحكومة عندما رضي تيار المستقبل بعد شهور من
الرفض المشاركة مع حزب الله في حكومة واحدة بال تلبية شروطه أيضاً.
كما حدث يومها رضي تيار المستقبل ألنّ السعودية ومن ورائها أميركا أرادتا ألنّ
المطلوب تهدئة ال حلول ،لكنها تهدئة مفتوحة على فرص الحلول.
إنه حوار للمستقبل وتسوياته وليس حوارا ً للتفاهم على خالفات الماضي.

«توب نيوز»

عيد ميالد �سيا�سي
ــ لم يكن لعيد بمناسبة دينية كما لعيد ميالد السيد المسيح هذه السنة من
معان.
ــ النمو الطبيعي لثقافة دينية قائمة على التكفير كما هو حال الوهابية عندما
تعتاش على قوة مملكة العشرة ماليين برميل نفط في اليوم ،وتتغطى برضا
النفاق الغربي المنافي لك ّل إدّعاء بالدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان
والتعدّد والتسامح الديني ،فتصير مملكة التكفير واإللغاء الديني التي ال تسمح
بجرس كنيسة حليفا ً استراتيجياً ،علينا أن نتوقع أن تتدحرج الرؤوس على يد
«داعش» وغير «داعش».
ــ عيد الميالد السنة معيار سياسي لمن يؤمن بالتعدّد ومن يصلح لعالم قائم
على التعدّد ومن يعيش في العتمة والنفاق.
ــ في سورية تقرع أجراس الكنائس قرب مآذن المساجد ،وفي زمن المقاومة
في لبنان يصير المأخذ عليها تقديم الرضا المسيحي في أيّ استحقاق على أيّ
عامل آخر ،فهاتوا قيادات عربية تتجرأ على فعل ما يؤمن به الرئيس بشار األسد
والسيد حسن نصرالله ،وخذوا بيانات تأييد من حكومات يفترض أنها لبالد
سكانها وأهلوها مسيحيون.
ــ الفاتيكان ممنوع أن يشتغل في السياسة بل في القيم.
ــ ميالد المسيح عيد.

التعليق السياسي
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�آراء
} أيمن الرمحي



بسبب التطور التكنولوجي ،أصبح هناك العديد من
مصادر الطاقة البديلة أو الحلول البديلة في األردن ،والتي
يمكن استغاللها وتطويرها لتصبح مصادر محلية يمكنها
أن تساعد في ح ّل مشكلة الطاقة ومنها الطاقة المتجدّدة
بأنواعها كالشمس والرياح والنفايات وغيرها ،باإلضافة
إلى الصخر الزيتي ،والذي تشير الدراسات إلى أنّ األردن
يحتوي احتياط ّيا ً منه هو الرابع في العالم .وللتخفيف من
ارتفاع األسعار وآثاره السلبية على االقتصاد ،يجب البحث
في حلول جذرية محلية للح ّد من ارتفاع كلفة الطاقة،
والتقليل من االعتماد شبه الكلّي على الطاقة المستوردة.
(تقرير ائ��ت�لاف ال��م��ب��ادرة النيابية  -شباط .)2014
وتذكر جمانة غنيمات أنّ مبررات الحكومة بعدم توفر
البدائل تبدو ركيكة أمام المعطيات المتوفرة ،أهمها أنّ الغاز
«اإلسرائيلي» لن يصل غداً ،بل يحتاج إلى سنوات تمتد
حتى العام  ،2018تماما ً مثل باقي الخيارات الموضوعة
على الطاولة ،ال بل إنّ لدى الحكومة خيارا ً أسرع وأقرب
إلى التنفيذ من خالل ميناء الغاز الذي سينتهي إنجازه
منتصف العام المقبل ،والذي يوفر مصدرا ً للطاقة يصلح
لتوفير كامل االحتياجات من الطاقة ،إن ت ّم العمل وفقا ً لما
هو مخطط له ،إذ بات يقترب من أن يصبح واقعاً ،رغم
التأخير في بعض مراحله .وتحضر الطاقة المتجدّدة
كخيار قادر على توفير نسبة تصل إلى  10في المئة من
كامل احتياجات األردن من الطاقة ،عدا عن زيادة كميات
اإلنتاج من غاز الريشة ،بقليل من الدعم المالي لشركة
البترول الوطنية( .جمانة غنيمات  -غاز إسرائيل :الحجج
واهية .)2014-11-09 -
ويشير الخبير النفطي د .زهير الصادق إلى أنّ احتياجات
األردن من البترول تقدر ما بين  115و  120ألف برميل
يومياً ،وهذا ما يجعل الكلفة التي تقوم الحكومة بتغطيتها
عالية ج���داً ،وعليه ف���إنّ الطريق األم��ث��ل لتخفيض هذه
الفاتورة هو قيام الحكومة بعمل جاد في عملية اكتشاف
النفط المتواجد في أراضي المملكة ،بحسب دراسات عملية
ومقارنة ق��ام بها بنفسه( .ورق���ة تقدير موقف أصدرها
مركز الفينيق ل��ل��دراس��ات المعلوماتية واالق��ت��ص��ادي��ة).
ويشير الصادق في الدراسة نفسها ،إلى أنّ معدل استهالك
األردن من الكهرباء حاليا ً ال يتجاوز  3500ميجاواط يومياَ.
وتسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية للوصول إلى خليط
من مصادر الطاقة األولية عام  2020باالعتماد على  40في
المئة من المشتقات النفطية و  29في المئة من الغاز الطبيعي
و  16في المئة من الصخر الزيتي و  10في المئة من الطاقة
المتجدّدة و  6في المئة من الطاقة النووية و 1في المئة كهرباء
مستوردة ،بما نسبته  39في المئة من المصادر المحلية و61
في المئة من المصادر الخارجية( .الرأي .)2012-09-05

وأص��درت الحكومة في العام  2012قانون الطاقة
المتجدّدة ،وترشيد الطاقة ،ليفتح المجال أمام القطاع
الخاص لالستثمار والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات
الطاقة المتجدّدة .وألزم القانون شركات الكهرباء بشراء
كامل الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشروعات،
ّ
بغض النظر عن أولويات التوليد من المحطات الكهربائية،
إضافة إلى توفير األراض��ي الحكومية بقيمة تأجيرية
تشجيعية إلقامة مشروعات الطاقة المتجدّدة .ويسمح
هذا القانون للمستهلكين بإنتاج كامل احتياجاتهم من
الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجدّدة،
وربطها بالشبكة الكهربائية ،وبيع الفائض إلى شركة
الكهرباء المعنية( .العرب اليوم .)2013-01-05
وأكد تقرير ائتالف المبادرة النيابية في شباط ،2014
المضي قدما ً في الربط الكهربائي مع ك ّل من العراق
ضرورة
ّ
والسعودية ،لتعزيز أمن التزود بالطاقة الكهربائية.

البديل األول :النفط

وفي السياق نفسه ،أش��ارت دراس��ة أعدّها الصادق
في حزيران  ،2012إلى أنّ سلطة المصادر الطبيعية
ص ّنفت مناطق التنقيب عن النفط في األردن في الريشة
والمرتفعات الشمالية واألزرق وشرق الصفاوي وغرب
الصفاوي والسرحان والبحر الميت والجفر .وأع��دت
شركة «الكورالب» األميركية ،من جهتها ،دراس��ة على
مساحة  1500كلم 2من منطقة األزرق التي تبلغ مساحتها
 11250كلم 2لصالح سلطة المصادر الطبيعية عام
 ،1987أثبتت أنّ منطقة حوض األزرق قادرة على إنتاج
حوالي  430مليون برميل نفط ،يتجمع ما نسبته  10في
المئة ،أي  43مليون برميل ،في مكامن نفطية مؤكدة،
أي ما قيمته  4مليارات دوالر قياسا ً باألسعار العالمية
حالياً.
أما كمية المخزون النفطي الموجود في حقل حمزة
فهي تتراوح ما بين  15و 22مليون برميل ،في حين أنّ
إنتاجه اليومي حاليا ً هو  20برميالً فقط ،بسبب عدم
صيانة اآلبار منذ بدء اإلنتاج عام  1988حيث أنّ مجموع
ما أنتج حتى اآلن مليون برميل فقط .وأش��ارت إحدى
ال��دراس��ات العلمية إل��ى أنّ إنتاج حقل حمزة في عام
 1985كان يتراوح ما بين  2000و 2500برميل.
وأش��ار الصادق إل��ى أنّ ث�لاث شركات هندية قامت
بإصالح آبار حقل حمزة بعملية وصفها بأنها بدائية
وبسيطة ،ما أدى إلى ارتفاع اإلنتاج بنسبة  400في
المئة ،علما ً أنّ مدة العمل استغرقت بضع أي��ام .وأكد
الخبراء الذين اطلعوا على المعلومات واألعمال التي
تمت ،إمكانية إنتاج ما م��ق��داره  2000برميل يوميا ً
من اآلب��ار الحالية وبجهد بسيط ج��داً ،وإمكانية زيادة
اإلنتاج بحفر آبار جديدة في مواقع يتم اختيارها بشكل

دقيق كنتيجة للمسح الزلزالي ثالثي األبعاد الذي ت ّم
في المنطقة .وهذا العمل ال يحتاج إلى تقنيات مكلفة أو
غير موجودة ويمكن لشركة البترول بإمكانياتها الحالية
تنفيذه فوراً.
وتوقع ثالثة من كوادر سلطة المصادر الطبيعية ،في
تقرير أعدّوه وجود ملياري برميل من النفط الثقيل في
منطقة األزرق على مساحة قدرها ( )223كلم.2
يتكون ح��وض األزرق ال��رس��وب��ي م��ن ع��دة تراكيب
جيولوجيةُ ،حفرت فيها ع��دة آب��ار ،ويع ُّد حقل حمزة
الذي اكتشف فيه أصغر التراكيب الجيولوجية ،وقد ت ّم
حفر بئر واحد فقط في تركيب الضاحكية في األزرق وفي
المكان الخطأ ،لكنّ هذا التركيب واعد بإنتاج النفط.
أجرت شركة «سونوران» مؤخرا ً مسحا ً جيوفيزيائيا ً
ثالثي األبعاد على جزء من مساحة منطقة األزرق وكانت
النتائج إيجابية ولكن لم يتم حفر أي بئر حتى اآلن منذ
عام  ،1987وأش��ارت نتائج المسح إلى إمكانية انتاج
ما يتراوح بين  2000و 3000برميل بدال ً من  20برميل
يومياً ،إذا جرت صيانة اآلبار المنتجة في حقل حمزة.
تبلغ مساحة هذه منطقة السرحان حوالي 11600
كلم 2وقد حفر فيها  14بئراً ،وتبين بعد إع��ادة تفسير
الخرائط الجيوفيزيائية ثنائية األبعاد المعتمدة على هذه
المنطقة ،وبناء على معلومات الذين كانوا يعملون في
الشركة صاحبة االمتياز فإنّ  13بئرا ً ت ّم حفرها من قبل
السلطة في مواقع خاطئة في السرحان وخارج التركيبة
الجيولوجية ،وب��ئ��را ً واح��دا فقط محفورا ً على حافة
التركيب وهو بئر وادي سرحان ( ،) 4الذي أعطى أجود
أنواع النفط في العالم (النفط الخفيف) بكميات قليلة،
وال يزال بدو المنطقة يستغلون نفطه ويستخدمونه فورا ً
في سياراتهم من دون تصفية.
ويضيف الصادق :ت ّم اكتشاف أجود أنواع النفط في
العالم في منطقة وادي السرحان وال��ذي يستخدم في
صناعة اآلالت الدقيقة والصناعات المتقدمة والمتطورة،
حيث أنّ هذا النفط من النوع الخفيف بثقل نوعي 43
درجة ،كما أنّ نسبة الكبريت فيه قليلة جداً.
يُذكر أنّ المناطق التي ُحفرت فيها اآلبار االستكشافية
في منطقتي السرحان وادي األزرق هي وادي راجل ووادي
غدف والضاحكية وغيرها ،حيث ظهرت شواهد نفطية
قوية وخاصة في بئر وادي راجل.
أما بالنسبة إلى منطقة البحر الميت فتبلغ حوالي
 3750كلم ، 2وتتميز هذه المنطقة بوجود النزازات
النفطية (البقع النفطية التي تتشكل على سطح األرض)،
ووجود المواد العضوية في الصخور المولدة فيها بنسبة
عالية تصل إلى أكثر من  10في المئة ،وفق األبحاث
والتحاليل والدراسات التي أجريت عليها.
يُذكر أنّ معظم حقول النفط المنتجة تجاريا ً في العالم
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واشنطن وحلفاؤها من غرب وبعض عرب ،يريدون
دولة عربية قطرية جديدة مبنية على فرز ديمغرافي
وجغرافي ،بأساس التجانس المذهبي وليس التجانس
السياسي وخير مثال على ذل��ك :ال��ع��راق وسورية،
وباقي الدول التي يغلب عليها عدم التجانس الطائفي
بدواخلها االجتماعية س��ت��ؤول نحو التفكك والفرز
الديمغرافي والجغرافي ،في حين أنّ الدول التي يغلب
عليها التجانس المذهبي كمصر وليبيا سيصيبها
ضعف في المركز وعدم قدرة هذا األخير (المركز) على
السيطرة على األطراف.
سلّة التحالفات األميركية ومن ارتبط بها ،تعمل على
محاصرة اإلرهاب اآلن ومحاربته في العراق ومحاولة
إيجاد حلول سياسية في سورية ،حيث يمكن اعتبار
الهدفين بمثابة حصان طروادة إلكمال مسيرة التفتيت
والتقسيم للمنطقة ،ولكن هذه الم ّرة في إط��ار البناء
الجديد المتساوق مع مصالحها وليس الهدم ،حيث
األخير كان المرحلة األول��ى من مشروع استراتيجية
التوحش ،واآلن بدأت المرحلة الثانية :البناء في إطار
المقسم وتجزئة المج ّزأ وتفتيت المفتت.
تقسيم
ّ
نواة (البلدربيرغ) في الواليات المتحدة األميركية،
لن تسمح لمجتمعات الدواعش التي أنتجتها من رحم
«القاعدة» وأخواتها باستقطاب الس ّنة ،ول��ن تترك
الرئيس ّ
بشار األسد في السلطة ،وتعمل على طرد حزب
الله من سورية ،وتسعى للتغلغل داخل مفاصل الدولة
اإليرانية ،وتسعى إلى تفكيك المحور المقاوم لبنة لبنة
وحلقة حلقة ،وتستثمر بخبث في ما تس ّميه «المعتدل»
من اإلره��اب (وك��أنّ هناك إرهابا ً معتدال ً وإرهابا ً غير
معتدل) عبر بناء «معارضة سورية معتدلة قويّة» من
بقايا ما يس ّمى «الجيش الحر».
باراك أوباما (الرئيس) الناطق الرسمي باسم حكومة
األغنياء في الداخل األميركي ،واألخيرة تعبّر عن مصالح
المج ّمع الصناعي الحربي األميركي ،واألخير أحد صور
جنين الحكومة األممية (البلدربيرغ األميركي) ،يؤكد
سيادة الناطق الرسمي باسم حكومة األرستقراطيين
األميركان وغيرهم ،أ ّنه ال تغيير في الرؤية األميركية
ونمارس حرب االستنزاف كاستراتيجية حقيقية إلنهاك
الخصوم وإجبارهم على االستسالم.
الروس يدركون أنّ المحور الدولي الخصم بزعامة
العاصمة األميركية واشنطن دي سي والمتحالف مع
بعض العرب ،يعملون على توظيف وتوليف مسارات
واتجاهات التطرف الديني وبث الفتن لتقسيم المنطقة
وإع���ادة ترسيمات تشكلها على الجغرافيا وخلط
الديمغرافيات لتبقى أسباب الفرقه واالشتعال قائمة.
ويمت ّد ه��ذا األدراك ال��روس��ي ال��ى أنّ االستراتيجية
األميركية البلدربيرغيّة تقوم على مجاالتها األمنيّه
القومية في الشرق األوسط والمتمثله في «اسرائيل»
ومصادر الطاقة.
وال����روس ي��س��ت��ث��م��رون ه���ذا األوان ال أق���ول فشل
استراتيجية نواة الدولة األميركية في محاربة «داعش»
في العراق وسورية بقدر تعثرها وبطئها ،حيث هي
في األصل واألس��اس إعادة هيكلة اإلره��اب ثم هندرته
وتوجيهه نحو مساحات ودول أخ���رى ،وليس لها
ً
أص�لا بقدر عالقتها ب��إدارة اإلره��اب،
عالقة باإلرهاب
لتفكيك محور خصومها المقاوم حلقة حلقة ،عبر بث
الفتن الطائفية والتركيز على «مظلومية الس ّنة» في
مواجهة «ظلم الشيعة» ،حيث من المعتقد لدى الروس
وفعلهم الديبلوماسي واالستخباري أ ّنه يمكنهم فعل
شيء حقيقي لقطع الطريق على االستفراد األميركي
بالمنطقة وشؤونها ،عبر السعي نحو تطوير ستاتيكو
الح ّل السياسي في سورية وحولها ،وليس إلنتاج 14
اذار سوري ،بحيث أ ّنه قد يكون ذلك بداية لح ّل سياسي
لكثير من البؤر الساخنة في المنطقة.

سالح النفط

الفعل الروسي يدرك أنّ واشنطن تعمل على تحويل
النفط من سلعة ال��ى س�لاح لمحاربة روسيّا واي��ران
وفنزويال في أبشع صور وتجليات الخبث السياسي،
في المقابل تتل ّمس موسكو وترصد استشعاراتها شعور

واشنطن بضعف قوتها ،من خالل سعي األخيرة إلى
توريط بعض حلفائها في المنطقة في شكل جديد قديم
من االستعمار ،فبعد أن سحبت واشنطن قيادة أسطولها
الخامس من البحرين ،ها هي لندن تنشئ قاعدة عسكرية
مقابل القاعدة العسكرية الفرنسية في اإلمارات باالتفاق
مع مملكة البحرين ،وكال الدورين البريطاني والفرنسي
في سياق التعاون والتكميل للدور األميركي وتابع له،
وان كان الدور البريطاني والذي هو أصالً في جوهره
وباطنه دور صراعي مع األميركي ،ويسعى الستعادة
مناطق ن��ف��وذه التي خسرها بعد ال��ح��رب العالمية
الثانية ،بعكس الفرنسي الملتهَم بالكامل أميرك ّياً،
وأعتقد أ ّنه من باب التكتيك وافقت لندن أن تشترك مع
باريس في خدمة المجال األمني القومي األميركي الى
حين أن تلوح اللحظة التاريخية االنجليزية.

المحنة الى نصر والتحدي الى فرصة

موسكو ت��درك أنّ سورية وح��زب الله ق��ادران على
استغالل أيّ حدث لتحويل المحنة الى نصر والتحدي
الى فرصة ،وأنّ المشروع الحربي الحالي على سورية
يلفظ أنفاسه الخبيثة ،والوجود األميركي في المنطقة بدأ
ينحسر كما أسلفنا سابقاً ،حيث نلحظ سحب واشنطن
لقيادة أسطولها الخامس من المنامة ،وهذا مؤشر على
تآكل الوجود األميركي ،وال نقول تراجعا ً عميقاً ...وليس
أم��ام واشنطن س��وى خيارين اثنين :األول يتموضع
في المسارعة الى عقد مذكرات التفاهم المكتوبة وغير
المكتوبة مع الدول والحركات الفاعلة في المنطقة ،مع
تفويض أميركي محدود إلنجاز تسوية سياسية في
سورية وحولها للروس بالمعنى االستراتيجي ،وأن
ال يكون هذا التفويض تكتيك ّيا ً إلى حين تغيير موازين
القوى عسكريا ً لصالح أدواتها في الداخل السوري على
أرض الميدان.
ف��ي حين ال��خ��ي��ار ال��ث��ان��ي يتموضع ف��ي ت��رك ج ّل
مشروعها ينهار ،ثم تعمل على اع��ادة تجميع فتات
الفتات عبر «ناتو اقليمي عربي اسرائيلي» لمحاربة
ما أنتجته من دواعش بجانب حركة حماس المقاومة،
كما ص ّرح ممثل البلدربيرغ األميركي الحقيقي في ادارة
أوباما.
لذلك يعتقد البلدربيرغ األميركي أنّ هناك ث ّمة ردا ً
عسكريا ً روسيا ً مخبأ في ثنايا الديبلوماسية الروسية
وفعلها ال��ح��ال��ي ،وه��ذا ك��ان على أج��ن��دة البحث في
لقاءات جون كيري والف��روف المتعدّدة ،وخاصة في
لقاء يوم االثنين  ،2014 – 12 – 15بجانب الوجه
اآلخر للديبلوماسية الروسية وتغلغلها في المعادالت
الداخلية اللبنانية وانفتاحها على قوى  14أذار و  8آذار
وحبالها السريّة الملتبسة على األميركان ،ومع حزب
الله إزاء «اسرائيل» ،خاص ًة بعد تشكيالت عسكرية
وفي استخبارات الجيش الصهيوني ،سيعقبها تغيرات
مرتقبة في جهازي «الموساد» و»الشاباك» وغيرهما من
وكاالت االستخبارات «اإلسرائيلية» الصهيونية.
ومع تعيين الجنرال غادي ازنكونت رئيسا ً ألركان
الجيش الحربي الصهيوني ،والجنرال يائير غوالن نائبا ً
له ،والجنرال هرتسي هاليفي رئيسا ً لوحدة أمان في
استخبارات الجيش الصهيوني ،حيث غادي ازنكونت
خبير بالساحة اللبنانية وكانت إجازته في الماجستير
حول شخص أمين عام حزب الله السيّد حسن نصرالله،
في حين أنّ أفيف كوخافي صار قائدا ً للمنطقة الشمالية
في الجيش الحربي اإلسرائيلي بعد أن كان رئيسا ً لوحدة
أمان ،ليصار الى استثمار خبراته في الساحة اللبنانية،
أ ّما يائير غوالن انتقل من قيادة المنطقة الشمالية الى
موقع نائب رئيس األركان ،في حين أنّ هرتسي هاليفي
كان قائد فصيل مهم في الجليل المحت ّل.
لقد صار واضحا ً للجميع أنّ أيّ تفاهمات حول األزمة
السورية لن يخرج وال يخرج االّ من تحت مظلّة وعباءة
الفدرالية الروسية ،وال اتفاق حول سورية وأزمتها
السياسية ما لم توافق عليه موسكو.
والسؤال هنا :هل ثمة تفاهم روسي أميركي جديد
حول األزمة السورية وحدثها االجتجاجي السياسي،
في طريقه إلى العلن ،ال سيما منذ صدور القرار 2170
بخصوص أبناء الماما األميركية ال��دواع��ش والقرار
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قد اكتشفت عن طريق النزازات ،وأمثلة على ذلك :ايران
وشمال العراق وفنزويال والمكسيك ووالي��ة أوكالهوما
األميركية وغيرها.

صعوبات استخراج النفط

يُعاني قطاع استخراج النفط من صعوبات عدّة ،وقد
أجمع المشاركون في ندوة نظمتها شعبة هندسة المناجم
والتعدين في نقابة المهندسين األردنيين في آذار ،2011
على ع��دم دق��ة تقارير الشركات األجنبية التي عملت
على التنقيب عن النفط في األردن بنا ًء على معطيات
غير علمية ،مستشهدين بعدم قيام تلك الشركات بإجراء
المسوحات الالزمة لتقدير المخزون النفطي حيث اعتمدت
على حفر القليل من اآلبار وفي نطاق محدود ،األمر الذي ال
يمكنه إعطاء تقديرات دقيقة .
وأكد رئيس مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين
ف��ي ن��ق��اب��ة المهندسين ال��م��ه��ن��دس سمير ال��ش��ي��خ أنّ
المشاركين دعوا الحكومة إلى التوجه نحو إنشاء شركة
وطنية تأخذ على عاتقها جالء حقيقة الموقف والعمل على
إنجاز االستكشافات وتقدير المخزون النفطي في المملكة،
مؤكدين أنّ األردن يملك الكفاءات الكفيلة إلنجاح الشركة.
كما أكد تقرير ائتالف المبادرة النيابية في شباط ،2014
بضرورة وضع برنامج وطني للتنقيب عن البترول لتوفير
المعلومات الالزمة للمهتمين باالستثمار في التنقيب
عن البترول ،بالتوازي مع التنقيب الذاتي عن البترول
بالتعاون مع شركة البترول الوطنية.
وفي هذا اإلطار ،رأى الخبير النفطي مبارك الطهراوي
أنّ إمكانيات األردن النفطية لم تستكشف بشكل صحيح
وكامل بعد ،والسبب في ذل��ك يعود أوال ً إل��ى صعوبة
التركيب الجيولوجي األردني ،وهذا عامل ال يمكن تغييره،
وثانيا ً إلى ضعف وسوء إدارة ملف الطاقة في األردن،
وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من وضع برنامج واضح
ومتكامل للتنقيب ،وتمكينه بالدعم المالي والفني الالزم.
ونشير هنا إلى أنّ هناك مشروعا ً مقترحا ً لبناء خط
أنابيب لتصدير النفط العراقي ،يتم من خالله نقل النفط
الخام العراقي عبر أراض��ي المملكة األردنية إلى مرفأ
التصدير على ساحل البحر األحمر(العقبة) ،إال أنّ هذا
المشروع ،تفوح منه رائحة تطبيع اقتصادي لتزويد
الصهاينة بالنفط.
يُذكر أ ّنه جرى تكرير ما نسبته  49في المئة من إجمالي
استهالك األردن من المشتقات في العامين  2012و ،2013
فيما ت ّم استيراد النسبة المتبقية كمشتقات جاهزة( .تقرير
ائتالف المبادرة النيابية  -شباط .)2014
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إذا ً ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��ن��اع��م��ة وب��ع��م��ق وبشقيها
االستخباري الديبلوماسي والسياسي الرياضياتي،
والتي تنتهجها الفدرالية الروسية وإدراكاتها لحالة
التشابك بين السياسي واالقتصادي والمخابراتي
والعسكري والفكري الثقافي ،أفسحت المجال أمام
حلول وس��ط لنتائج ال��ح��روب البديلة ،أي الحروب
الداخلية التي أنتجتها واشنطن في الدواخل العربية،
وتحت مس ّميات الحريّة والديمقراطية وحقوق اإلنسان
س� ّم��ي بالربيع
والحاكمية الرشيدة ضمن وع��اء م��ا ُ
العربي.

محاصرة اإلرهاب

حيث هناك مصلحة مشتركة على ط��ول خطوط
العالقات الروسية ـ األميركية ب��أن ال تكون األزم��ة
السياسية السورية ،مدخالً إل��ى انفجار كامل على
صعيد المنطقة ،فال ب ّد من محاصرة ما ت ّم إدخاله من
إرهاب الى الداخل السوري وعلى مدار أربع سنوات،
والبحث عن مخارج سياسية وديبلوماسية إلخراجها
من اللعبة األممية حولها.
إذا ً أ ّيا ً تكن اتجاهات المسألة السورية وجوهرها،
فإنّ النسق السياسي السوري وعنوانه الرئيس األسد
باق وباق ،سوا ًء جنحت المسألة السورية ،إنْ لجهة
عودة المسار العسكري البحت مع سلسلة جوالت من
العنف أش ّد ضراوة ،وانْ لجهة المسار السياسي عبر
المبادرة الروسية لبدء حوار سوري ـ سوري بمضامين
جنيفات جديدة كما ص ّرح الرئيس عبد الف ّتاح السيسي
في موسكو لحظة زيارته وهو رئيس ،وانْ لجهة مسار
عسكري ومسار سياسي متالزمين معاً.
النواة الصلبة في الدولة األممية الروسية ،نجحت في
جعل عنوان النسق السياسي السوري العقدة والح ّل
معاً ،ال بل وعقدة الح ّل نفسه حفاظا ً على األمن والسلم
الدوليين ،ونكاي ًة بالطرف الخارجي من أميركيين
وبريطانيين وفرنسيين وبعض العرب ،والروس أرسوا
توازنا ً دقيقا ً حال وما زال يحول دون تدخل عسكري
خ��ارج��ي ف��ي س��وري��ة ،خ��ص��وص�ا ً م��ع ث��ب��ات سورية
وجيشها ورئيسها في المعادلة السورية الوطنية ،إنْ
لجهة المحلي وتعقيداته ،وانْ لجهة اإلقليمي وتداعياته
ومخاطره ،وانْ لجهة الدولي واحتقاناته وتعطيله
وآث��اره على األزم��ة االقتصادية العالمية ،وبالتالي
آثاره على نسب النمو االقتصادي واستعادة المنظومة
االقتصادية األممية لعافيتها ،بعد أزمة الرهن العقاري
وارتباطاتها في الواليات المتحدة األميركية – شرارة
وجوهر األزمة االقتصادية األممية.
إذاً ،ال تسوية بال الرئيس األسد ونسقه السياسي،
خصوصا ً أن بقاءه وثبات نسقه لم يكونا ثمنا ً من أثمان
مسألة التسوية الكيميائية السورية ،كما يظن الس ّذج
من الساسة الذين تمطى رقابهم كالعوام ،بل أنّ الرئيس
األسد وموضوعة بقائه صارت خارج دائرة التفاوض
على مستوى التسويات الدولية ،وه��ي في األس��اس
مسألة خارج النقاش بالنسبة إلى موسكو وإيران ودول
«بريكس».
وب��ال��ت��ال��ي مسألة ال��ح��وار م��ع النسق السياسي
تنحيه،
السوري ،لم تعد مشروطة برحيل األس��د أو
ّ
لقد غ��رس ال��روس غ��رس�اً ،من األف��ك��ار في عقل جنين
الحكومة األممية ملتقى المتن ّورين من اليهود الصهاينة،
والمسيحيين الصهاينة ،والمسلمين الصهاينة ،والعرب
الصهاينة ،بأنّ ما يجري في دمشق يجري في موسكو
ودفاعهم عن دمشق دفاع عن موسكو.
نعم! ال عيب وال تثريب على موسكو بعد اليوم ،حيث
كانت المسألة السورية وحدثها بالنسبة لها ،مدخالً
واسعا ً لرسم معادالت وخطوط باأللوان والعودة إلى
المسرح األممي ،من موقع الق ّوة والشراكة والتعاون
والتفاعل بعمق ،وتح ّمل المسؤوليات ضمن األسرة
الدولية ال��واح��دة في عالم متعدد األق��ط��اب ،ألح��داث
التوازن األممي الدقيق في شتى األدوار والقضايا بما فيها
الصراع العربي – «اإلسرائيلي» كصراع استراتيجي
وج��ودي في المنطقة والعالم ،بالنسبة إل��ى العرب
الحقيقيين ،والمسلمين الحقيقيين ،ال عرب صهاينة وال
مسلمين صهاينة ،وال عرب البترول والغاز.

النواة الروسية الصلبة

نعم من حق النواة الصلبة في الفدرالية الروسية
وعنوان هذه النواة الرئيس فالديمير بوتين أن يقول:
ثبات وتماسك الجيش العربي ال��س��وري العقائدي
ضمن وحدة وثبات النسق السياسي السوري وعنوان
هذا النسق الرئيس األسد قد جلبوا للفدرالية الروسية
العالم أجمع.
فالوضع ال��روس��ي ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ل��ه آفاقه
الخاصة ،فموسكو حاضرة وبق ّوة على ك ّل الجبهات :من
إيران إلى فلسطين المحتلة ،ومن مياه الخليج المسلوبة
السيادة أميركياً ،إلى سورية التي تتع ّرض إلى حرب
كونية س��اف��رة ،إل��ى لبنان الساخن ،م��رورا ً بالعراق
ال��ذي يتع ّرض إلى ح��االت مخاض عسير ،عبر بعض
أطراف من العربان المرتهنين للخارج .موسكو تعود
بق ّوة وديبلوماسيتها أخذت تظهر دينامية متنامية إزاء
األزم��ات التي ته ّز المنطقة ،وص��ارت موسكو وبشكل
متجدّد وجهة رئيسية للتعاطي م��ع ه��ذه األزم���ات،
وعادت مر ًة أخرى إلى المياه الدافئة في الخليج والبحر
األحمر والبحر األبيض المتوسط.
وتأتي عودة موسكو على الجبهة الدولية والجبهات
اإلقليمية األخرى ،على أساس االستفادة من الصعوبات
ال��ت��ي ت��ع��ان��ي منها ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة ف��ي ال��ع��راق
وأفغانستان ،وهذا يمنحها صك تواصل وانفتاح على
تلك األط���راف التي ال تتعامل معها واشنطن ،حيث
تستفيد وت��وظ��ف موسكو ب��ؤر ال��ن��زاع��ات والملفات
الساخنة إلسماع صوت مختلف عن الصوت األميركي
والغربي بشكل عام ،وهذا ما يجعلها مسموعة ومقبولة
ل��دى ال��ج��ان��ب ال��ع��رب��ي لوقوفها إل��ى ج��ان��ب حقوقه
المشروعة ،وأقلها إقامة دولته على األراضي المحتلة
لعام  ،1967وع��ودة القدس الشرقية لتكون عاصمة
لتلك الدولة وعودة الالجئين والنازحين إليها ،فروسيا
اليوم العب نزيه وحقيقي وعادل في كواليس الصراع
العربي – اإلسرائيلي ،وجوهره القضية الفلسطينية،
كما هي الع��ب نزيه وع��ادل وحقيقي في تداعيات ما
يُس ّمى الربيع العربي ،ودوره���ا الحقيقي والفاعل
والمتصاعد في الحدث السوري ،للحفاظ على الدولة
السورية وعلى األمن والسلم الدوليين.
تقول المعطيات النظرية لعلم العالقات الدولية،
بأنّ التوازن اإلقليمي يرتبط دائما ً بالتوازن الدولي،
وبتنزيل هذه الحقيقة إلى الواقع الميداني ،فقد كان
ال��ت��وازن اإلقليمي ال��خ��اص بمنطقة ال��ش��رق األوس��ط
يرتبط بالتوازن الدولي الخاص بنظام القطبية الثنائية
خالل فترة وجود القوتين العظميين (الواليات المتحدة
واالتحاد السوفياتي السابق) ولكن بعد انهيار القطبية
الثنائية وانفراد واشنطن بالزعامة محاول ًة الهيمنة على
النظام الدولي ،بدا واضحا ً أنّ منطقة الشرق األوسط قد
شهدت على أساس اعتبارات التوازن الدولي ،حدوث
فراغ في الميزان األممي بسبب غياب الق ّوة السوفياتية
التي انهارت وعدم تقدم روسيا أو الصين لملء الفراغ
في الميزان الدولي ،صعود ق ّوة «إسرائيل» في ميزان
القوى اإلقليمي ،هبوط ق ّوة األطراف العربية في ميزان
القوى اإلقليمي ،مع األخذ بعين االعتبار حالة انقسام
سادت في المنطقة العربية ،بحيث أكد ما يُسمى «محور
االعتدال» في المنطقة (الذي يُعاد انتاجه من جديد اآلن)
المضي قدما ً في القبول بالنفوذ األميركي
على ضرورة
ّ
وتقديم التنازالت للمشروع اإلسرائيلي  -األميركي -
الغربي .وعلى الطرف اآلخر ،أكد محور الممانعة على
المضي قدما ً في االعتماد على اإلرادة العربية
ضرورة
ّ
والقدرة الذاتية ومبادئ العدالة والحقوق المشروعة،
كوسيلة لمواجهة المشروع اإلسرائيلي – األميركي –
الغربي في المنطقة الشرق األوسطية.
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