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

تحرير العراق من «داع�ش»
هل بات و�شيك ًا؟

} أيمن الرمحي*
} حميدي العبدالله

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أثناء زيارته إلى الكويت أنّ بالده
على وشك التخلص من «داعش» وتحرير ك ّل المناطق التي سيطر عليها.
لكن إنْ لم تكن هذه التصريحات لرفع المعنويات ،وتعبيرا ً عن التصميم على دحر
هذه الجماعة اإلرهابية ،فإنّ العبادي يكون قد ارتكب خطأ ً جسيماً .فداعش ليست
عدوا ً من السهل إلحاق الهزيمة به .فعندما كانت الجيوش األميركية والغربية ترابط
على أرض العراق وتستخدم ك ّل آلتها الحربية المتط ّورة ،إضافة إلى الصحوات
والقوات العسكرية واألمنية العراقية ،وبعد م��رور أكثر من ثماني سنوات على
الحرب لم تنتصر الواليات المتحدة على تنظيم «القاعدة» ،ولم تُلحِ ق به الهزيمة
النهائية ،ولم تخرجه من ك ّل أنحاء العراق .وبالتالي ال يتوفر اليوم للحكومة العراقية
ما توفر لالحتالل األميركي من قدرات ،و«داعش» بات أقوى من تنظيمات «القاعدة»،
أي أساس بنى
وحتى من تنظيمات المقاومة التي قاتلت االحتالل األميركي ،فعلى ّ
العبادي تقديراته بأنّ العراق على وشك أن يتح ّرر من وجود «داعش»؟
ال شك أنّ تقدير العبادي ،إذا كان فعالً قصد ما قال ،فإنه استند إلى المكاسب
التي حققها الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة في بعض
المناطق العراقية ،وتحديدا ً في منطقة سنجار ،وفي محافظة صالح الدين.
لكن من المعروف أنّ هذه المناطق ال تشكل بيئة حاضنة لتنظيم «داعش» وغالبية
سكانها من الكرد والمسيحيين واأليزيديين والعرب الشيعة ،والتقدم الذي تحقق
كان من الطبيعي أن يتحقق في ظ ّل بيئة تشكل «داعش» تهديدا ً وجوديا ً لها.
المعيار ال��ذي يمكن أن تقاس به جهود العراق وم��دى التقدم ال��ذي حققه في
مواجهة «داعش» ،هي المناطق التي تشكل بيئة حاضنة لهذه الجماعة اإلرهابية،
أي الموصل ومحافظة األنبار وتكريت في صالح الدين .في هذه المناطق لم
ّ
أي تقدم جدّي في مواجهة «داعش» ،بل يمكن االستنتاج من مالحظة
يحقق العراق ّ
التطورات الميدانية ،أنّ هذا التنظيم اإلرهابي ما زال يمتلك زمام المبادرة ويعزز
وجوده في مناطق سيطرته ،ويشكل تهديدا ً للجيوب المتبقية من الجيش العراقي
وقوات العشائر.
قد يكون العبادي راهن عندما أطلق هذه التصريحات على تشكيل جيش من
العشائر ،ووص��ول مستشارين أميركيين إلى مناطق ثقل وجود «داع��ش» .لكن
من السابق ألوانه بث آمال على هذا النحو في ضوء تجربة األميركيين بين أعوام
 2003و ،2011وفي ضوء ما يعترض الخطة األميركية حول بناء «الحرس
الوطني» الذي يحتاج أوالً إلى موافقة البرلمان العراقي ،واألرج��ح أنّ البرلمان
لن يص ّوت على مسودّة المشروع كما أحيلت له من قبل الحكومة ،وحتى إذا ت ّم
تمرير المشروع في البرلمان ،فثمة عقبات وعراقيل كثيرة تؤخر تشكيل «الحرس
الوطني» إنْ لجهة تجنيد المقاتلين ،أو لجهة التدريب والحصول على السالح
المناسب ،وحتى لو سارت األمور إزاء ك ّل هذه المسائل وفق مخطط الحكومة،
فإنّ إنجاز ذلك يتطلب المزيد من الوقت ،وبالتالي فإنّ ك ّل هذه العوامل تؤكد أنّ
استنتاج رئيس ال��وزراء العراقي هو استنتاج عاطفي أكثر منه استنتاج عقالني
يستند إلى وقائع موضوعية.

هل هي �أولى ال�شرارات في االردن؟
} روزانا ر ّمال
ال يبشر بالخير أبدا ً بالنسبة إلى االردن واالردنيين ان يت ّم اختطاف طيار من طياريها
المشاركين في الطلعات الجوية ضمن التحالف الدولي على اإلرهاب الذي تقوده الواليات
المتحدة ،ووقوعه بيد «داعش» كما أعلن األخير.
لم تطلق الحكومة االردنية رسميا ً اي تعليق بخصوص مصيره مباشرة بعد انتشار
الخبر ،سوى طلب مسؤوليها من اإلعالم عدم تناقل ك ّل ما يسيء الى الطيار المفقود او
المختطف تحت طائلة المسؤولية.
تعرف الحكومة االردنية جيدا ً انّ االردن يحوي عددا ً كبيرا ً من المؤيدين للحركات
االسالمية ولجماعة «اإلخوان المسلمين» تحديداً ،والتي قد تشكل في أي لحظة قنبلة
ّ
لتنقض بها على الحكومة الحالية ،وعلى حكم الملك عبدالله
اي قضية
موقوتة تستغ ّل ّ
تحديداً.
الالفت انه وبعد انتشار الخبر في االردن خرجت تعليقات ناشطين سياسيين تلوم
الحكومة على دخولها الحرب على «داعش» ،او بمعنى آخر انضمامها الى التحالف الدولي
لمكافحة اإلرهاب ،ووفق معظم التعليقات« :نحن ال دخل لنا بهذه الحرب».
هذا الكالم الذي فيه بعض من مزاج الشارع االردني الذي يحوي عددا كبيرا ً من
االسالميين يؤكد خطورة النسيج االردني القابل لالنفجار عند اي مناسبة ،خصوصا ً أنّ
التقارير األمنية أشارت الى وجود اكثر من  3000مقاتل اردني موزعين بين «داعش»
وغيره من الجماعات التكفيرية التي انض ّمت الى القتال في سورية والعراق وبعض
منها في ليبيا وهذا دقيق وخطير جداً.
سارعت الواليات المتحدة التي تقود الحرب الدولية الى استبعاد ان يكون الطيار
االردني قد سقط بيد «داعش» ،وتبعتها الحكومة االردنية التي تقول انه طالما لم يت ّم
تحديد مكان الطيار والطائرة فإنها ال تستطيع ان تؤكد انه سقط بيد «داعش».
اذاً ...تحاول الحكومة االردنية بوضوح استبعاد «داعش» ،او ربما تتمنى ذلك ،لكي ال
يتح ّول الملف الى مقدمة ألزمة كبيرة تطرق باب االردن ،ويصبح عندها السجال حول
نجاعة خطوة الحكومة بانضمام االردن الى التحالف الدولي من عدمه ،وبالتالي فإنّ هذا
الملف يدخل الدولة االردنية في دوامة من غير المعروف كيف ستنتهي تداعياتها.
تنظيم «داعش» كان قد أعلن انه استخدم صاروخا ً حراريا ً إلسقاط الطائرة ،ونشر
التنظيم الذي يسيطر على مناطق في سورية والعراق على مواقع تكفيرية صورا ً قال إنها
للطيار األسير تحيط به عناصر مسلحة ،اضافة الى نشره بطاقة عسكرية قال إنها للطيار
االردني ويدعى معاذ الكساسبة.
ليست غريبة على «داعش» عمليات االختطاف ،لكن الغريب انّ «داعش» المتحرك
استخباريا ً يطرق باب االردن اليوم من بابه العريض على الطريقة اللبنانية ،التي اصبح
ملف الرهائن العسكريين اول اهتمامات الحكومة والبالد التي وقعت تحت رحمة
االرهابيين ،واستطاع «داعش» من خالل هذا الملف الضغط على الدولة اللبنانية وعلى
قسم من الرأي العام ،وإفشال مبادرات ومحاوالت للتفاوض ليتبيّن انّ «داعش» أصالً ال
يريد اي مبادلة ،انما يريد الضغط لنيل مكاسب.
فاذا كان الهدف اليوم بالنسبة لـ«داعش» الضغط على االردن من اجل نيل مكاسب او
المطالبة بخروج مقاتليه المحتجزين لدى السلطات االردنية فهذا يعني انه يستخدم نفس
الورقة التي استخدمها في لبنان لدخول اللبعة السياسية في االردن ،وهذا اكثر ما قد
يقلق.
ال شيء يمنع ان يكون في االردن من يريد لهذه الجماعات النائمة نفوذا ً رسميا ً
وتنظيمياً ،خصوصا ً بعد الضغوط والخسائر التي تع ّرض ويتعرض لها من الجانبين
السوري والعراقي ،ومن جهة حزب الله والجيش اللبناني على الحدود مع سورية،
وضيق مساحة الحركة لوجستياً ،وعليه فإنّ الساحة األردنية حيث البيئة المتوفرة قد
تكون بيئة خصبة بعد سلسلة الخسائر ،فهل يدخل االردن دوامة مقايضات او مبادالت
تصبح شرارة وقوع االردن في فخ استدراجها رسميا ً الى مستنقع يخرج من داخله
االرهاب ويتفشى بالداخل على حين غرة ضمن لعبة استخبارية محكمة؟
ك ّل شيء ممكن.

«توب نيوز»

الأردن وخط النار
لسبب يتصل بمبادئ سورية تجاه الصراع مع «إسرائيل» لم تدفع الحكومة األردنية
ثمن تو ّرطها المبالغ به في الحرب على سورية.
تن ّكر حكام األردن لجميل سورية وعرضوا في السوق تعويضا ً عنه لقاء الطعن في
ّ
يرف لهم جفن ،فكانت خلفية ك ّل التخريب مناصفة
الظهر ،ولما وجدوا السعر فعلوا ولم
بينهم وبين تركيا أردوغان.
لم تعامل سورية األردن كتركيا.
صار األميركي في قلب الحرب على «داع��ش» فج ّر وراءه ك ّل جماعته ،وفي مقدمتهم
األردن.
في األردن تيار متداخل بين «اإلخوان» وبقايا «القاعدة».
صار األردن مع أسر طيار من جيشه لدى «داعش» في قلب الحرب.
«داعش» صار العبا ً داخليا ً في األردن كما في العسكريين المخطوفين في لبنان ،ومسيرة
اليوتيوب ستبدأ...
كما في لبنان ممنوع على األردن التعاون مع سورية والخروج من الحرب ضدّها.
ليس كلبنان خط أحمر يمنع الخراب ،فال وجود لما يعادل حزب الله ليمنع وقوع األردن
في الحريق.
على حكام األردن االختيار سريعا ً بين خندقي الحرب مع سورية أو ضدّها ،وإال انهار
األردن سريعا ً وقريباً.
التعليق السياسي

حسب ال��دراس��ة ال��م��ذك��ورة سابقا ً للخبير زهير
الصادق ،فإنّ وجود الغاز يتركز في منطقة الريشة،
وإنّ شركة البترول الوطنية هي صاحبة االمتياز في
تلك المنطقة ،حيث حصلت على امتياز لمساحة  7آالف
كلم 2ولمدة  50عاماً .يذكر أنّ حقل الريشة ت ّم اكتشافه
عام  1987وهو يتميّز بإنتاج الغاز الجيد ،حيث أنّ
نسبة الكبريت قليلة جداً ،ويبلغ مجموع اآلبار التي
ُحفرت فيه حتى اآلن  47بئراً.
وحسب ال��دراس��ة ،ف��إنّ ك ّل  6000قدم مكعب من
الغاز يعادل حرق برميل نفط واحد من البترول إلنتاج
الطاقة .ف��إذا حققت الشركتان (البترول الوطنية
والبريطانية) أهدافهما بأن يصبح اإلنتاج اليومي
 300مليون قدم مكعب من الغاز والذي تعادل قيمته
الحرارية قيمة حرق  50ألف برميل نفط مكافئ ،فإنّ
هذا الرقم سيكون كافيا ً لتوليد الكهرباء عن طريق
الحرق المباشر بحدود  3500ميغاواط ،وهذا يفوق
قيمة استهالكنا من الكهرباء حالياً ،وكلما زادت كمية
اإلنتاج زادت كمية الكهرباء التي قد تصل إلى 4000
ميغاواط.
ولكن ،انخفض حجم إنتاج الغاز في حقل الريشة
في النصف األول من العام الحالي  2014مقارنة
مع النصف األول من عام  2013مسجالً معدل إنتاج
يومي خالل األشهر الستة األولى من العام الحالي إلى
 13.61مليون قدم مكعب ،حيث سجل في الفترة ذاتها
من العام الماضي  14.78مليون قدم مكعب( .العرب
اليوم  -أنس ضمرة  -انخفاض إنـتاج «حـقل الريـشة»
مـن الـغاز الطبـيعي بتاريخ )2014-08-11
وذكرت شركة البترول الوطنية في بياناتها النصف
السنوية ،أنّ معدل اإلنتاج المستهدف حسب خطة عام
 2014هو  14.5مليون قدم مكعب يومياً ،معللة هذا
االنخفاض لتعطل الضاغطات الغازية في آبار الريشة
المنتجة ،باإلضافة إلى عدم وجود أي زيادة من صيانة
آبار مخطط لها وذلك لعدم جاهزية حفارة عمرة في
نهاية النصف االول من عام  .2014وتقوم الشركة
ببيع كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المستخرج من
حقل الريشة شرق المملكة إلى شركة توليد الكهرباء
المركزية( .المصدر السابق نفسه :العرب اليوم)
وأعلنت شركة «برتش بتروليم»  Bpأنها لم تجد
نتيجة حفر البئرين في حقل الريشة من الناحية
الفنية واالقتصادية أهدافا ً كافية لالستثمار في اتفاقية
االمتياز وأبلغت الحكومة بقرارها االنسحاب في كانون
الثاني  .2014وقالت الشركة إنه بناء على نتائج
الدراسات الداخلية التي أجرتها تبيّن انّ احتياط الغاز
في المملكة  443مليار قدم مكعب في حده األدن��ى.
(المصدر السابق نفسه :العرب اليوم)
وكانت مصر تم ّد األردن بحوالى  250مليون قدم
مكعب من الغاز الطبيعي يوميا ً اس ُتخدمت في إنتاج
حوالي  80بالمئة من الكهرباء المولدة في المملكة،
إال أنّ هذه الكميات تراجعت مع نهاية عام  2009إلى
أن وصلت مطلع العام الحالي إلى ما دون الخمسين
مليون قدم مكعب يومياً ،ومن ثم انقطعت نهائيا ً منذ
شهر نيسان الماضي( .العرب اليوم  -أنس ضمرة -

انخفاض إنـتاج «حـقل الريـشة» مــن الـغاز الطبـيعي
بتاريخ )2014-08-11
كما أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور
محمد ح��ام��د أنّ أس��ب��اب خ���روج ش��رك��ة «بريتش
بتروليوم» من التنقيب عن الغاز في حقل الريشة تعود
إلى توقعات الشركة بأن ال يصل اإلنتاج إلى المستوى
االقتصادي ال��ذي تطمح له الشركة ،وأض��اف خالل
لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصفاة
البترول األردنية الخميس  2014-08-14إن الشركة
البريطانية ( )BPعملت مسوحات ثالثية األبعاد
وأثبتت وجود الغاز لكن على أبعاد عميقة .وقال إنّ
الشركة كانت تطمح للوصول إلى انتاج  300مليون
قدم مكعب باليوم على أق ّل تقدير ،حتى يكون االستثمار
بالنسبة لها مجدياً ،وص��وال ً إلى  1000مليون قدم
مكعب في الفترة التي حدّدها قانون االمتياز .ون ّوه
إلى أنّ شركة البترول الوطنية ستواصل حفر اآلبار
في حقل الريشة ألنّ الحقل واعد في إنتاج الغاز ،وأيّ
زيادة في كميات اإلنتاج ستكون ذات جدوى اقتصادية
للمملكة .وأكد أنّ رفع إنتاج الغاز من مستواه الحالي
البالغ نحو  14مليون قدم في اليوم ،بعد أن وصلت
ذروة اإلنتاج إلى  35مليون قدم ،سيفتح الباب أمام
مزيد من االستثمارات في الحقل إذا وص��ل إنتاجه
إلى  75او  100مليون قدم( .صراحة نيوز -08-14
)2014
كا قالت شركة البترول الوطنية إنّ أسباب تراجع
إنتاج الغاز الطبيعي يعود إلى عدم حفر آبار جديدة
لتعزيز اإلنتاج خالل مرحلة المشاركة مع شركة «بي
بي» البريطانية للسنوات  ،2014 - 2010باإلضافة
إلى العامل الطبيعي النخفاض االحتياطي والمقدر
عالميا بنسبة  15ف��ي المئة( .السبيل -03-12
)2014
ولكن تقرير ائتالف المبادرة النيابية الصادر في
شباط  ،2014ير ّكز على دعم شركة البترول الوطنية
لتمكينها من االستمرار في تطوير حقل الريشة الغازي
إلنتاج  50مليون قدم مكعب يوميا ً كح ّد أدن��ى .كما
يطالب التقرير الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة
المعدنية ،وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية،
بإعادة العمل على استقطاب شريك استراتيجي لشركة
البترول الوطنية ،لتطوير حقل الريشة الغازي.

البديل الثالث :الصخر الزيتي

نشرت جريدة «الغد» األردنية في 2014-11-10
دراسة عن الصخر الزيتي في األردن ،ذكرت فيها الكثير
من الحقائق ومنها:
تقدّر كمية النفط المتوقع إنتاجها في المراحل األولى
لمشاريع الصخر الزيتي التي أبرمت بشأنها الحكومة
اتفاقيات مع شركات مختلفة نحو  83ألف برميل،
لتشكل ما نسبته  % 53من إجمالي احتياجات المملكة
من النفط ،إلى جانب ما يزيد على  1000ميغاواط من
الطاقة الكهربائية.
وبحسب االتفاقيات الموقعة ،يرجح أن تظهر
نتائج أعمال تلك الشركات بعد العام  ،2017حيث
يع ّول عليها في ح ّل مشكلة الطاقة بالمملكة وتنويع
المصادر.

ترتبط الحكومة حاليا ً بأربع اتفاقيات امتياز
الستثمار الصخر الزيتي في المملكة:
 1ـ الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي،
اتفاقية امتياز التقطير السطحي تتركز في منطقة
عطارات ام الغدران وسط المملكة ،وتتض ّمن تعدين
الصخر الزيتي إلنتاج النفط ،وتوليد الكهرباء .مساحة
االمتياز تبلغ  11كم ،2تستخدم الشركة تقنية روسية
لتطوير الصخور الزيتية ،واإلنتاج يمت ّد لـ  40سنة
بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي  2650برميل نفط يومياً،
لتصل إلى  30ألف برميل يوميا ً يت ّم تحقيقها خالل مدة
 8سنوات من تاريخ اإلنشاء ،باإلضافة إلنتاج 600
ميغاوات من الكهرباء.
 2ـ شركة «اينيفيت» االستونية حيث وقعت الحكومة
في أيار  2010اتفاقية لثالثين عاما ً الستخراج الصخر
الزيتي السطحي ( )srcaإلنتاج حوالي  2.3مليار
طن من الصخر الزيتي .مساحة اإلمتياز تبلغ  11كم2
منطقة عطارات ام الغدران والتي تحتوي على مخزون
كبير للصخر الزيتي في األردن ،ومن المتوقع أن ينتج
المشروع  38ألف برميل يوميا ً من النفط.
 3ـ في وقت سابق من العام الحالي وقعت شركة
عطارات للطاقة «ابكو» التي تض ّم ائتالف ك ّل من شركة
«سيتي انيرجي اإلستونية» وشركة « »YTLالماليزية
باإلضافة لشركة «نير إيست» األردنية مع الحكومة
لشراء الطاقة الكهربائية لمدة  30عاما ً من المملكة ،عبر
محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي بقدرة
إجمالية تبلغ « »554واط .ستبدأ الشركة بإنتاج
الكهرباء لالستهالك المحلي في النصف الثاني من
العام  ،2018كما من المتوقع وفقا ً لالتفاقية أن يقلّل
األردن نفقات استيراد الطاقة بمبلغ يزيد على 350
مليون دينار سنوياً ،وستت ّم إقامة المشروع في منطقة
العطارات الواقعة جنوب المملكة ،حيث ت ّم تخصيص
مساحة  37كم 2لغايات تنفيذ هذا المشروع (المحطة
والمنجم) وت ّم زيادتها الحقا ً بـ  6.5كم.2
 4ـ الكرك الدولية :في آذار من العام  2011وقعت
الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية مع شركة
الكرك الدولية للبترول اتفاقية امتياز إلنتاج النفط من
الصخر الزيتي بواسطة التقطير السطحي في منطقة
اللجون  -الكرك على ارض تبلغ مساحتها  35كم.2
تشمل االتفاقية تطوير المنطقة خالل فترة تتراوح بين
 7-5سنوات تنتقل الشركة بعدها الى اإلنتاج بكميات
تبلغ  15ألف برميل يوميا ً قابلة للزيادة مستقبالً
لتبلغ  60ألف برميل يومياً .وتشمل االتفاقية إنتاج
المشتقات كالكبريت والطاقة الكهربائية التي ستغذي
شبكة الكهرباء المحلية بـ  30ميغاواط ،االتفاقية
من شأنها أن تضع األردن على طريق االكتفاء الذاتي
من الهيدروكربونات السائلة باالعتماد على التقطير
السطحي للصخر الزيتي يتبعها تطبيق تقنية كندية
حديثة تزودها مجموعة ثايسن كروب األلمانية حيث
يستخدم فيها التحطيم الحراري.
 5ـ شركة األردن للصخر الزيتي (جوسكو) :وقعت
الشركة األردن للصخر الزيتي (جوسكو) المملوكة
بالكامل لرويال داتش (شل) اتفاقية امتياز الصخر
الزيتي العام  2009مع الحكومة األردن��ي��ة لتقييم
إمكانية االستفادة تجاريا ً من الطبقات العميقة للصخر

الديبلوما�سية الرو�سية �صاروخ في الخا�صرة الأميركية
لتطوير �ستاتيكو �سيا�سي ولي�س لإنتاج � 14آذار �سوري
محمد احمد الروسان*
تمثل جهود روسيا الفدرالية ،بمواقفها المختلفة إزاء الحدث السوري وإزاء
إيران وبرنامجها النووي السلمي ،وإزاء الدور التركي المتل ّون وكافة الملفات
األخرى في المنطقة ،بما فيها ملف التسوية السياسية ،هذه الجهود االستراتيجية
والتكتيكية تشكل رسائل جديدة تحمل اإلشارات التالية:
بدء عودة روسيا إلى منطقة شرق المتوسط ،من أجل ملء الفراغ الذي خلَفه
انهيار االتحاد السوفياتي ،ردع النفوذ األميركي في المنطقة ،عن طريق التأكيد
بأنّ أميركا لن يكون في وسعها االنفراد الكامل بممارسة النفوذ على المنطقة،
ردع «اإلسرائيليين» من مغبّة اعتماد استخدام الق ّوة الغاشمة المرفوضة،
وديبلوماسية العمل من طرف واحد عن طريق وضع «اإلسرائيليين» أمام روادع
على النحو التالي:
إنّ موسكو تمثل العبا ً دوليا ً مؤثرا ً في الساحة األممية ،ألنّ لها دورا ً كبيرا ً في
إدارة الصراع الدولي الديبلوماسي في مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية،
إنّ موسكو قادرة على تعزيز ق ّوة األطراف األخرى ،وإعادة نظام سباق التسلّح
ال��ذي سبق أن شهدته المنطقة على النحو ال��ذي يضعف التف ّوق العسكري
النوعي «اإلسرائيلي» الحالي ،ولموسكو خريطة طريق جديدة في الشرق
األوسط ،حيث تتحدث المواقف الروسية عن نفسها ،بأنّ موسكو تسعى حاليا ً
إلى معاقبة الواليات المتحدة األميركية عن طريق القيام بلعب دور معاكس
لواشنطن في منطقة الشرق األوسط ،ردا ً على دور واشنطن المعاكس في منطقة
البلقان وشرق أوروبا ،ودفاعا ً عن مصالحها اإلستراتيجية عبر الحدث السوري،
لقد فعلت موسكو وعبر ديبلوماسيتها الجادة فعلها ومارست ش ّتى الضغوط،
على «إسرائيل» وواشنطن في الشرق األوسط ،إلى عقد تفاهمات بين موسكو
وواشنطن تتراجع بموجبها واشنطن عن استهداف النسق السياسي السوري،
وتقديم تنازالت لموسكو في ملفات نشر برنامج الدفاع الصاروخي والقواعد
العسكرية األميركية وغيرها ،وفي المقابل تتراجع موسكو عن ملفات الشرق
األوسط غير االستراتيجية ،وعدم استهداف المصالح األميركية وخاصة في
جورجيا على أن يكون ذلك بالتفاهم معها.

خريطة طريق روسية دولية

ولكن على العكس تماماً ،تبدو التحركات الروسية وهي تشي إلى أنّ ثمة
«خريطة طريق روسية دولية» تقوم موسكو بتقفي معالمها الرئيسية ،كون
التحركات الروسية المعاكسة ألميركا شملت:
منطقة الخليج العربي :سبق للرئيس الروسي فالدمير بوتين زيارتها .منطقة
الشرق األدنى :يوجد صعود روسي معاكس ألميركا في أوكرانيا حيث القرم
عادت إلى الفدرالية الروسية من جديد ،أرمينيا ،منطقة القوقاز والقفقاس ،إضافة
إلى الموقف الروسي المتجدّد والثابت والداعم للنسقين السوري واإليراني.
منطقة آسيا الوسطى :استطاعت موسكو أن تضعف الوجود األميركي في
آسيا الوسطى عن طريق االتفاقيات الثنائية مع دولها الخمس :تركمنستان،
أوزبكستان ،كازاخستان ،طاجيكستان ،وقرغيزستان .منطقة الشرق األقصى:
تحركات روسيا في ملف األزمة النووية الكورية الشمالية بحيث أدّت إلى إضعاف
الموقف األميركي المتشدد في المنطقة ،ويضاف إلى ذلك انخراط روسيا – بكين
ضمن منظمة تعاون شنغهاي كمنظمة إقليمية ،التي استطاعت أن تفرض نفوذها
الجيويوليتيكي على اإلقليم األوراسي الذي يض ّم روسيا ،الصين ،منغوليا ،دول
آسيا الوسطى ،والذي سبق أن أجمعت ك ّل النظريات االستراتيجية على ا ّنه يمثل
مفتاح السيطرة على العالم باعتباره يمثل منطقة القلب االستراتيجي لخريطة
العالم.
من ناحية أخرى ،إنّ انخراط روسيا في أجندة الصراع العربي – «اإلسرائيلي»
ضمن جهد شامل ونوعي ،باإلضافة إلى ما ذكر سابقا ً في متن هذا التحليل يهدف
من جهة أخرى مكافحة ومواجهة انخراط واشنطن المتزايد في إقليم أوراسيا
(آسيا الوسطى ،القوقاز ،القفقاس) ،كذلك البدء بالتحركات المتعلقة بالملف
النفطي ،مع ك ّل من مصر والجزائر وغيرها من البلدان الشرق األوسطية النفطية،
لبناء ق ّوة ناعمة نفطية روسية لجهة بناء تحالف نفطي روسي  -شرق أوسطي.
ح ّتى اآلن ،تنظر التحليالت األميركية إلى أنّ التحركات الروسية في الشرق
األوسط تهدف إلى معاقبة أميركا ،ولكن كما هو واضح فانّ التحرك الروسي
يمكن أن يكون جزئ ّيا ً بسبب هذه المعاقبة ،وما لم تنتبه إليه التحليالت األميركية
الصادرة ح ّتى اآلن ،هو أنّ روسيا قد باشرت التصدي للسلوك األميركي في ملف
كوسوفو ومنذ البدء وقبل خمس سنوات من اآلن ،عن طريق استخدام الملف
الجورجي وتداعيات هذا االستخدام الروسي المشروع من وجهة نظر موسكو،
يمس أمنها القومي ومجالها الحيوي.
على اعتبار أنّ ذلك ّ
وكما هو معلوم للجميع في المجتمع الدولي ،أنّ جورجيا تمثل الحليف
الرئيسي للواليات المتحدة األميركية في منطقة القفقاس ،تتع ّرض لتكريس أزمة
انفصال أبخازيا الشركسية ،وانفصال أوسيتيا الجنوبية ،وفي ر ّد الفعل الروسي
على انفصال كوسوفو ،أعلنت روسيا وما زالت عن استعدادها لتأييد ودعم

وتجذير انفصال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا إذا تج ّرأت جورجيا
على االنضمام إلى حلف الناتو.
وبسبب اإلخفاقات األمنية االستخباراتية ،وعبر فجوة إشكالية المعلومات
االستخباراتية التي عانت وتعاني منها وكالة االستخبارات المركزية األميركية،
لجهة األخطاء في التخمينات والتقديرات وخاصة في المشهد الصيني ،والمشهد
الكوري الشمالي ،والمشهد التايلندي ومناطق جنوب شرق آسيا ،وحيال
المسرح اإليراني والباكستاني ،والمسرح األفغاني ،والمسرح العراقي ،والمسرح
المصري ،والمسرح التركي ،والمسرح السوري ،والمسرح األوكراني وعقابيله
المستمرة ،العالقات الروسية – الصينية ومسارات تطورها ،وفي الملف اللبناني
– المقاومة وحزب الله ،وفي ملف الدولة األردنية – الحراك السياسي المتذبذب
في الصعود أحيانا ً واالنخفاض أحيانا ً كثيرة داخل مؤسسات الدولة األردنية
الرسمية والشعبوية.
فالوكالة فشلت فشالً ذريعاً ،إن لجهة تقديم المعلومات الضرورية والكافية
التي تتمتع بالمصداقية والدقة ،في وقتها المناسب والداعمة لقرارات اإلدارة
األميركية ،وخاص ًة قرارات مجلس األمن القومي األميركي ،ووزارة الخارجية
األميركية ،ومؤسسة البنتاغون ،ودعم تخمينات وتقديرات مج ّمع االستخبارات
األميركي ،فكانت النتائج مخيّبة لآلمال وفي غاية السوء.
االختراقات األمنية االستخباراتية ألروق��ة الوكالة نفسها ومنشآتها من
قبل شبكة االستخبارات «اإلسرائيلية» مستمرة وتجري على قدم وساق اآلن،
أجهزة «الموساد» و«الشين بيت» و«آم��ان» ،حيث درجت هذه األجهزة على
تقديم تخمينات وتقديرات أمنية وسياسية مغلوطة ،ليت ّم تضليل االستخبارات
األميركية ومراكز القرار السياسي األميركي ،لجهة مجريات األوضاع في الشرق
األوسط ،وعرفنا وشرحنا في أكثر من تحليل آنف ،كيف كان يفبرك ك ّل من السفير
جيفري فيلتمان المساعد السياسي الحالي لبان كي مون ،ودينيس روس الفاعل
والمتفاعل في عمله الحالي كمستشار غير معلن لشعبة الدراسات في «الموساد»
ولجهاز استخبارات دولة عربية توصف باإلقليمية ،كيف كانا يفبركان تقاريرهما
إلى رئيس مج ّمع االستخبارات األميركي  -حيث كان قليل االهتمام بها ولم
يكترث بتفاصيلها  -من خالل مكتب االستخبارات والبحوث التابع للخارجية
األميركية ،حيال الملف اإليراني ،والملف السوري ،والملف اللبناني (حزب الله)،
وملف األوضاع الفلسطينية ومآالتها ،وملف الحراك السياسي في الدولة األردنية
وآلية تفاعل مجتمع االستخبارات األردني معه.
كما أمعنت بالفشل «سي أي آي» في التخمينات والتقديرات ،لردود أفعال
شعوب وحكومات الدول الحليفة والصديقة ،لجهة توجهات السياسة الخارجية
األميركية ،فتج ّذر العداء ألميركا وزاد وتفاقم ،ولم تستطع إدارة الرئيس باراك
أوباما وح ّتى هذه اللحظة ،من وضع استراتيجية مواجهة التحوالت والتقلبات،
ألمزجة القيادات السياسية للدول وأمزجة شعوبها .حيث أدّت تح ّوالت السياسة
الخارجية التركية ،وعلى المستوى التكتيكي واالستراتيجي ،إلى إرباك ك ّل
حسابات السياسة الخارجية األميركية ذات العالقة والصلة ،بملفات الشرق
األوسط ،والشرق األدنى ،والبلقان ،والقوقاز الشمالي والجنوبي على ح ّد سواء.

هل يصمد األردن؟

وكان ل��ردود الفعل القوية والمنسجمة مع رؤية الدولة ،للشارع األردني
المسيّس بأطره الشعبوية واإلعالمية والسياسية والحزبية والعشائرية،
يخص حراكه الداخلي
الرافض أليّ تدخالت أميركية في شؤون دولته بما
ّ
وديمغرافيته ،أن أربكت أيضا ً السياسة الخارجية األميركية والتي تنظر ،إلى
الملف األردني كمخرجات للملف الفلسطيني ،والرهان يكون على تماسك الجبهة
الداخلية األردنية ،ض ّد محاوالت أميركية وغيرها تمارس في الخفاء والعلن على
الدولة األردنية ،للقبول ببعض المخرجات المنتظرة لما بعد العدوان المستمر
على غ ّزة.
األميركيون وغيرهم من ج ّل بعض السفلة من بعض عرب وبعض غرب،
يمارسون التلويح دائما ً وأبدا ً بالورقة االقتصادية ،وما تعاني منه الموازنة
العامة للدولة من سوء ،وأنّ القبول بما ترمي إليه هذه الضغوط بمثابة انتحار
سياسي ،والسؤال اآلن هو :هل ستصمد الدولة الوطنية األردنية في مواجهة هذه
الضغوط انْ لجهة الموضوع الفلسطيني وتشابكاته مع الداخل األردني ،وانْ
لجهة المسألة السورية والوضع الجديد في العراق بعد االنتخابات األخيرة
واستبعاد المالكي وتسمية مساعده حيدر العبادي رئيسا ً للوزراء ،وبعد تمدّدات
للدواعش في الشمال العراقي المصادَر كرد ّيا ً وصدور القرار  2170عن مجلس
األمن وتحت الفصل السابع بالرغم من أ ّنه بال قيمة على أرض الواقع (فقط رفع
عتب عن كاهل واشنطن)؟ وكذلك صدور القرار  2178وإصرار دمشق على تطبيق
القرارين وإلزام دول الخصوم بهما (السعودية وقطر وتركيا) للبدء بالموافقة
على مشروع دي ميستورا في حلب كضمانات سورية مطلوبة ومن الروس أوالً.
وتساوقا ً مع مخطط استراتيجية وكالة االستخبارات المركزية األميركية
التوسعي «بشراهة» ،وما يلقي بأعباء نوعية على كاهل البعثات الديبلوماسية
األميركية ،في العالم والشرق األوس��ط بشكل خ��اص ،وعلى كاهل موازنة
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الزيتي في األردن ،حيث ستقوم باستكشاف مساحة
امتياز واسعة تبلغ  22ألفا ً و 270كم 2ما يوفر للحكومة
ثروة من المعلومات حول البيانات التي سيت ّم جمعها
عن منطقة االمتياز.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتجاوز
احتياطيات الصخر الزيتي في المملكة  70مليار طن؛
يمكن أن تكفي األردن النتاج  49مليار برميل نفط
تقريباً.
كما أك��دت ورق��ة أصدرها مركز الفينيق ،أنه بات
مطلوبا ً وبشكل حثيث استغالل خامات الصخر الزيتي
التي يع ّد األردن من الدول الغنية بها ،وتشير بعض
المصادر إلى أنّ احتياطات تأتي في الترتيب الرابع
عالمياً؛ حيث يقدر حجم االحتياطي السطحي والعميق
بما يزيد على  70مليار طن تحتوي على ما يزيد على
 7مليارات طن نفط .وان استغالل الصخر الزيتي في
األردن خالل السنوات السبع المقبلة سيوفر إنتاج
 100ألف برميل نفط يوميا ً (ورقة تقدير موقف أصدرها
مركز «الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية»)
من جهة أخرى ،توقع مدير مركز بحوث تكنولوجيا
الصخر الزيتي في كلية «كولورادو» األميركية للتعدين
الدكتور جيرمي بوك خالل مشاركته في مؤتمر التعدين
األردني ،أن يصل تعدين الصخر الزيتي في األردن إلى
حوالي  200مليون طن سنويا ً عام  2020أي بما يعادل
 18مليون برميل نفط سنويًا( .مرايا نيوز ،مواطنون:
نفط األردن حقيقة أم خيال؟  5 -شباط )2012
وإلل��ق��اء ال��ض��وء على الصعوبات التي واجهتها
الشركة األستونية ،نقرأ ما كتبته جمانة غنيمات ،تقول:
الحكومة األستونية جاءت لألردن في العام ،2006
وكانت الفكرة في حينه استخراج النفط من الصخر
الزيتي .لكن بعد عامين من بدء العمل ،وتحديدا ً في
العام  ،2008طلبت الحكومة من األستونيين ،نسخا ً
لتجربة بالدهم المميّزة في هذا المجال ،إنشاء محطات
إلنتاج الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي،
ليتفق الطرفان على إنشاء محطة واحدة ،بقدرة تصل
إلى  540ميغاواط سنويا ،وبما يشكل نسبة % 22
من االستهالك الحالي» (جمانة غنيمات  -كأنها لعنة!
بتاريخ)2014-09-05 -
أما تقرير ائتالف المبادرة النيابية  -شباط ،2014
فيذكر أن السياسات والتوصيات الخاصة بإصالح
قطاع الصخر الزيتي تو ّزعت على محو َرين ،األول
اإلس��راع في النهوض بالقطاع ،واستغالل الصخر
الزيتي لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر ،والثاني وضع
برنامج للتنقيب عن الصخر الزيتي لتوفير المعلومات
الالزمة للمهت ّمين باالستثمار في الصخر الزيتي في
المناطق التي ال يتوفر عنها معلومات كافية.
وحسب نفس التقرير ،ستبدأ مشاريع الصخر الزيتي
بالحرق المباشر لتوليد الكهرباء ،مساهمتها في توليد
الكهرباء اعتبارا ً من العام  ،2018وستبلغ االستطاعة
التوليدية المركبة في العام  2020حوالي 1000
ميغاوات ،حيث ستساهم بحوالي  % 15من الكهرباء
المولدة في العام  ،2020وستؤدّي إلى خفض في كلفة
الكهرباء المولدة بحوالى  150مليون دوالر سنوياً.
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الدفاع واألمن األميركية ،تتحدث معلومات ت ّم تسريبها إلى تلك الميديا المق ّربة
والموثوقة ،ضمن هذا النسق والسياق وتحت عنوان «الهندرة» االستخباراتية
لـ«سي آي أي» وتعزيز عملها الخارجي ،حيث أصدر وزير الحرب األميركي ال ُمقال
قرارا ً واضحاً ،برفع مخصصات العمليات السرية األميركية في اليمن وإيران ،في
سورية وأوكرانيا ،وفي تايلند والحدائق الخلفية للفدرالية الروسية بشكل عام.
حيث تهدف هذه العمليات السريّة األميركية ،إلى تدمير األهداف المعادية والعمل
على بناء الشبكات الصديقة ،والقيام باالستطالعات وجمع المعلومات وإعداد
وتمهيد المسرح الميداني ،استعدادا ً للعمليات والمواجهات المحتملة القادمة،
هذا وقد برزت التقارير األمنية المس ّربة بقصد الى بعض مجتمع الميديا المق ّرب
الواسع االنتشار ،بسبب نوعية وك ّم المعلومات ،في شكل متزامن مع إقصاء
بعض كبار ضبّاط االستخبارات في داخل مجاميع االستخبارات األميركية في
الداخل والخارج.
حيث ت ّم تحميل من ت ّم إقصاؤه (الضحايا) مسؤولية ك ّل نقاط الضعف
واألخطاء واالختراقات األمنية االستخباراتية العسكرية ،وما ترتب عليها من
نجاحات لحزب الله في تعزيز قدراته العسكرية ،ونجاحات لمجتمع المقاومة
الفلسطينية في الداخل الغزيّ المحت ّل ،على رغم إلقاء أكثر من عشرين ألف
طن متفجرات بما يعادل ستة قنابل نووية ،وصعود حركة طالبان باكستان
وطالبان أفغانستان من جديد وبق ّوة ،وصعود حركة أنصار الشريعة في ليبيا،
وصعود الجماعات المسلحة في سيناء من أنصار جماعة بيت المقدس وغيرها،
وفي دارفور وما يجري في داخلها س ّرا ً اآلن ،وحركة «بوكو حرام» وتصاعدها في
نيجيريا ،ونشاطات الجماعات المسلحة في الجزائر وهي في تصاعد ،بجانب ما
ّ
يحضر اآلن للمغرب وموريتانيا ،وملف
يجري في تونس في جبل الشعانبي ،وما
دولة جنوب السودان (إسرائيل أفريقيا).

المزيد من العمليات السر ّية

وتقول معلومات استخبارات ،وبعد تفاقمات األزمة األوكرانية وثبات النسق
ومضي الدولة الوطنية السورية في برامجها السياسية
السياسي السوري،
ّ
والعسكرية ،وتماسك الجيش العربي وتماسك القطاع العام السوري وتنفيذ
استحقاق الثالث من حزيران بشكل ناجز ،فأ ّنه وبنا ًء على توصية مشتركة
شارك في بلورتها وزير الحرب األميركي ،ورئيسة مجلس األمن القومي األميركي
اآلنسة سوزان رايس بالتعاون مع جون برينان ،قام مؤخرا ًقائد القيادة الوسطى
األميركية ،بإصدار قرار لوحدات القيادة الوسطى ،بضرورة استخدام وحدات
الق ّوات الخاصة لتنفيذ المزيد من العمليات السريّة في منطقة الشرق األوسط
خصوصا ً والعالم عموماً ،حيث تقوم القيادة الوسطى األميركية بإعدادات
متزايدة للبنى التحتية ،التي سوف ترتكز وتقوم عليها العمليات السريّة لوكالة
االستخبارات المركزية األميركية حاليا ً وفي المرحلة المقبلة في الشرق األوسط،
وباقي مناطق العالم ذات العالقة والصلة بالرؤية االستراتيجية األميركية ،حيث
هناك عمليات سريّة ت ّم القيام بها وعمليات أخرى قيد التنفيذ ،وأخرى ما زالت
تخضع لمزيد من الدراسة ،وبالتنسيق مع االستخبارات «اإلسرائيلية» وبعض
الدول العربية الحليفة لواشنطن ،ك ّل حسب قيمته ودوره وحاجة أميركا له.
ويعترف قادة الجيوش الحربية األميركية بوضوح ،أنّ العمليات السريّة
األميركية الحالية والقادمة ،سوف تزيد الشرق األوسط سخون ًة على سخونة،
وبالتالي س��وف ت��ؤدّي ال��ى تصعيد عسكري في مختلف مسارحه وب��ؤره
الملتهبة ،ويضيف أحدهم أنّ هذا التصعيد العسكري المتفاقم ،له تأثيرات حيوية
وإيجابية لناحية ،تحفيز ودعم خطط المساعدات العسكرية واالستخباراتية
األميركية ،حيث تسعى واشنطن من خاللها إلى تعزيز المصالح األميركية
في المنطقة ،والى دعم حلفائها «اإلسرائيليين» و«المعتدلين العرب» .كما
تؤكد قيادة الجيوش الحربية األميركية على أ ّنها ستعمل على نشر المزيد من
القواعد العسكرية األميركية ،حيث تتمركز فيها أسراب الطائرات بدون طيار،
وبناء القدرات التكنولوجيا المتطورة المربوطة باألقمار االصطناعية ،لتوجيه
وإعادة توجيه الطائرات من دون طيار بشري ،وتحقيق القدرات على االستطالع
وجمع المعلومات ذات القيمة االستخبارية في المنطقة ،ومتابعة دقيقة لمختلف
األهداف ذات القيمة االستخبارية االستراتيجية والتكتيكية في المنطقة أيضاً.
نعم المؤسسة السياسية واالستخبارية والعسكرية في العاصمة األميركية
واشنطن دي سي ،وبالتماهي والتساوق والتنسيق مع جنين الحكومة األممية
(البلدربيرغ) ووول ستريت وشركات النفط الكبرى ،يسعى الجميع لتدمير
الوجود الروسي في المنطقة ،وهذا هو الهدف من األزمة التي خلقها وأحسن
خلقها بخبث مجتمع االستخبارات األميركي والبريطاني والفرنسي بالتعاون،
مع استخبارات البنتاغون واالستخبارات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية
األميركية في أوكرانيا ،كنتيجة لالستعصاء في المسألة السورية وتماسك
وصالبة الموقفين الروسي والصيني.
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