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وا�شنطن تعتبرها غير «م�ؤهّ لة» لأنها «لي�ست دولة ذات �سيادة»

كي مون :فل�سطين ع�ضو في «الجنائية الدولية» بدء ًا من  1ني�سان

أك��د األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم المتحدة
أن فلسطين ستصبح ع��ض��وا ً في
المحكمة الجنائية الدولية ب��دءا ً من
 1نيسان ،وذل��ك بعد توقيع رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس
جميع الوثائق المطلوبة لالنضمام إلى
المحكمة.
وجمدت «إسرائيل» ردا ً على توجه
الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية
ال��دول��ي��ة ،تحويل ع��ائ��دات الضرائب
للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ 127
مليون دوالر شهرياً ،األمر الذي أسفر
عن انتقادات واسعة لتل أبيب ،من قبل
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
ع��دا عن تقديم الفلسطينيين شكوى
رسمية لألمم المتحدة.
وانتقد رئيس كيان العدو رؤوفين
ريفلين ،ق��رار رئيس وزرائ��ه بنيامين
نتنياهو تجميد تحويل أموال الضرائب
المستحقة للسلطة الفلسطينية،
معتبرا ً أن هذه الخطوة ستلحق ضررا ً
بـ»اإلسرائيليين» أنفسهم.
وكان نتنياهو صرح أن «إسرائيل»
ترفض مثول جنودها أم��ام المحكمة
الجنائية الدولية في الهاي بتهم ارتكاب
«جرائم حرب» ،متعهدا ً الدفاع عنهم.
وفي تعليق على إعالن األمم المتحدة

مدخل مبنى «الجنائية الدولية»
أن الفلسطينيين ،ممثلين بالسلطة
الفلسطينية ،سينضمون إلى المحكمة
الجنائية الدولية مطلع نيسان المقبل،
أك��دت الواليات المتحدة أن فلسطين
«ليست دولة ذات سيادة».

وق���ال���ت ال��ن��اط��ق��ة ب��اس��م وزارة
الخارجية األميركية جنيفر ساكي إن
«فلسطين ليست دول��ة ذات سيادة
وإدارة (ال��رئ��ي��س ب����اراك) أوب��ام��ا ال
يعترف بها على هذا النحو» ،مضيفة:

«ال نعتقد أن فلسطين مؤهلة لالنضمام
إلى نظام روما األساسي» الذي أنشأ
المحكمة بحسب تعبيرها.
وش�����ددت س���اك���ي خ��ل�ال م��ؤت��م��ر
صحافي على أن ال��والي��ات المتحدة

«تدعم بالتأكيد أن يكون للفلسطينيين
في نهاية المطاف دولة خاصة بهم،
لكن جهودهم لالنضمام إلى منظمات
األم��م المتحدة غير مثمرة وال تخدم
ال��ه��دف المعلن بتحقيق ال��س�لام في
المنطقة».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د األم��ي��ن العام
المساعد لشؤون فلسطين واألراضي
العربية المحتلة بالجامعة العربية
ال��س��ف��ي��ر م��ح��م��د ص��ب��ي��ح أن حجز
«إسرائيل» لألموال الفلسطينية يعتبر
«س��رق��ة واض��ح��ة» وع��ق��اب�ا ً جماعيا ً
للشعب الفلسطيني ،مشددا ً على أن
ه��ذا األم��ر يحتاج إل��ى موقف دول��ي،
ألنه يعتبر عبثا ً بالقوانين وااللتزامات
الدولية.
وط���ال���ب ال��س��ف��ي��ر ص��ب��ي��ح  -في
تصريحات أمس  -الدول العربية بأن
تشعر بمسؤولية وصعوبة المرحلة
التي يمر بها الجانب الفلسطيني،
موضحا ً أن القضية ال تتحمل وقف
روات���ب الموظفين كما أن��ه ال يجوز
التأخر في دع��م الشعب الفلسطيني
الذي يعاني في نضاله أمام االحتالل
«اإلسرائيلي» ودفاعه عن المقدسات
اإلسالمية والمسيحية بل هو أمر واجب
ووطني وديني.

تظاهرة �ضخمة في البحرين تنديد ًا باعتقال ال�شيخ علي �سلمان
شهدت مناطق بحرينية عدة أمس تظاهرات غضب عقب صالة الجمعة
والجماعة ،العتقال األمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي
يستمر النظام في اعتقاله منذ  14يوماً.
وتظاهر آالف المواطنين في منطقة الدراز غرب العاصمة المنامة عقب شعائر
الجمعة األكبر في البالد .ورفع المتظاهرون الذين وصلوا للشوارع العامة
صورا ً للشيخ علي سلمان ،مطالبين باإلفراج الفوري عنه.
وقمعت ق��وات النظام المدججة المتظاهرين العزل بالغازات السامة
والرصاص االنشطاري (الشوزن) ،فيما اقتحمت المنطقة بالمدرعات المصفحة
والحقت المتظاهرين.
وأك��د المتظاهرون استمرارهم في التنديد باالعتقال التعسفي للشيخ
علي سلمان األمين العام لجمعية الوفاق ،وهتفوا بشعارات تطالب بإنهاء
الديكتاتورية.
وخرجت التظاهرات الحاشدة في مناطق ال��دراز وكرزكان والبالد القديم
وغيرها ،وواجهتها ق��وات النظام باستخدام القوة واآلل��ي��ات والمركبات
العسكرية.
ورددت التظاهرات هتافات تؤكد أن مطالب الشعب ال يمكن لها أن تخمد وإن
اعتقلت رموزه وقياداته فإن ذلك ال يمكن أن ينهي المطالب الشعبية ،مشددين
على أنه ال تراجع إال بتحقيق اإلرادة الشعبية وإنفاذ الديمقراطية.

�ضبط خلية «للقاعدة» ي�شتبه في �ضلوعها
في تفجير كلية ال�شرطة في �صنعاء

صدمة الضحايا من التفجير االنتحاري
أعلن مدير الشرطة في العاصمة
اليمنية صنعاء اعتقال خلية تضم
 5أش��خ��اص يشتبه ف��ي تورطهم
في تفجير استهدف كلية الشرطة
األرب��ع��اء الماضي أسفر ع��ن مقتل
وإصابة العشرات.
وق��ال العميد عبد ال��رزاق المؤيد
إن الخلية تنتمي لتنظيم القاعدة
موضحا ً أن الشرطة ستعلن هوية
منفذ العملية خالل الساعات المقبلة.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن

التفجير لكن وكالة األنباء الرسمية
«سبأ» نقلت عن مصدر مسؤول في
اللجنة األمنية العليا قوله إن عناصر
«إرهابية» من تنظيم القاعدة تقف
وراء الهجوم .ووفقا ً ألحدث حصيلة
أصدرتها وزارة الداخلية اليمنية،
قتل  40شخصا ً وأصيب  71آخرون
في التفجير.
ويشهد اليمن موجة غير مسبوقة
م��ن العنف خ�لال األش��ه��ر الماضية
بين الحركة الحوثية المسلحة التي

سيطرت على العاصمة وتنظيم
القاعدة.
وتحول الصراع في اليمن إلى عنف
طائفي متبادل بين الحوثيين ،وقبائل
تساندها عناصر القاعدة.
وتخشى دول غربية وخليجية من
استقواء تنظيم القاعدة في جزيرة
ال��ع��رب وح��ص��ول��ه ع��ل��ى إم��ك��ان��ات
كبرى تتيح له شن هجمات خارج
حدود اليمن بخاصة بعد انهيار دور
الحكومة اليمنية.

«داع�ش» يعدم �صحافي ْين
تون�سيين في ليبيا
أعلن الفرع الليبي لتنظيم «داع��ش» المتشدد أنه أعدم
صحافي ْين تونسيين كانا مفقودين في ليبيا منذ  8أيلول
الماضي ،في وقت دعت الحكومة الليبية جميع األط��راف
إلى طاولة الحوار لحل الخالف بال إقصاء وع��دم اللجوء
لسياسة التصعيد واستخدام لغة السالح لفرض اآلراء
بالقوة ،فيما قال ممثل األمين العام لألمم المتحدة برناردينو
ليون إن األفكار بدأت تنفد ،داعيا ً إلى عدم تفويت فرصة
الحوار.
وفي بيان لـ«داعش» تضمن صورتي الصحافي سفيان
الشورابي والمصور نذير القطاري نشر على مواقع متطرفة
قال فرع «داعش» إنه «طبق فيهم شرع الله» فيما لم يجر
التحقق من صحة هذه الصور من مصدر مستقل ،كما تعذر
االتصال بالسلطات التونسية على الفور.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أك���دت ال��ح��ك��وم��ة الليبية ف��ي بيان
«مساعيها الصادقة لقيام حوار وطني شامل يجمع جميع
الفرقاء وذلك لوضع أرضية صلبة تنطلق منها ليبيا إلى
المستقبل بسواعد جميع أبنائها بمختلف أطيافهم وأفكارهم
السياسية من دون إقصاء أو تهميش ألي طرف» .وجددت
موقفها الثابت من أن «الحوار هو السبيل الوحيد للخروج
من األزمة التي تعاني منها ليبيا في هذه المرحلة وتدعو
األطراف كافة إلى الجلوس على طاولة الحوار لحل الخالف
وع��دم اللجوء لسياسة التصعيد واستخدام لغة السالح
لفرض اآلراء بالقوة».
وأرج��أت األمم المتحدة حتى إشعار آخر جلسة الحوار
بين أط���راف ال��ن��زاع ف��ي ليبيا التي كانت م��ق��ررة االثنين
الماضي.
وفي السياق ،قال ممثل األمين العام لألمم المتحدة في
ليبيا برناردينو ليون ،إن األفكار بدأت تنفد من أيدينا ،وإن
كان من غير الممكن إحياء الحوار السياسي في األسابيع
المقبلة ،فعلى المجتمع الدولي أن يفكر ويتكلم بطريقة
أخرى في ليبيا.

مدارات
هل نجح «نداء تون�س» باختيار ال�صيد ً
رئي�سا للحكومة؟
} ناديا شحادة
الحبيب الصيد هو من مواليد عام  1949من مدينة
س��وس��ة ال�س��اح�ل�ي��ة ح��اص��ل ع�ل��ى م �ج��از ف��ي العلوم
االقتصادية وعلى ماجستير في االقتصاد الفالحي
من الواليات المتحدة األميركية ،شغل مناصب عديدة
في الحكومة السابقة منها مدير مكتب وزراء الداخلية
والفالحة وكاتب دولة لدى وزير الفالحة في الفترة
من  1992إل��ى  ،2000وسبق له أن تولى حقيبة
الداخلية بعد الثورة خالل حكومة السبسي ،في عمر
السادسة والستين ،اختير لرئاسة الحكومة التونسية
بعد االجتماعات الماراثونية للكتل البرلمانية لحزب
ن��داء تونس التي عقدتها نهاية األس�ب��وع وتوصلت
أخيرا ً الختيار الصيد رئيسا ً للحكومة بالتوافق مع
الحزبين الداعمين للنداء وهما االتحاد الوطني الحر
وآف��اق تونس ،مصادر مقربة من حركة ن��داء تونس
صرحت أن اختيار وزي��ر الداخلية األسبق الحبيب
الصيد لتشكيل الحكومة الجديدة ج��رى ف��ي الربع
ساعة األخير من المفاوضات ،وبحسب المصادر
ف ��إن ال �ص �ي��د ط ��رح اس �م��ه ل �ت��ول��ي ه ��ذه ال�م�ه�م��ة منذ
األسبوع الماضي إلى جانب الطيب البكوش األمين
العام لحركة نداء تونس وكذلك وزير الدفاع األسبق
عبد الكريم الزبيدي ،ويرجح أن يكون اختيار الكتلة
البرلمانية لشخصية الحبيب الصيد جاءت بناء على
رغبة السبسي في أن يكتفي الندائيون الذين انتخبوا
بممارسة مهماتهم تحت قبة المجلس وأال يترشحوا
لتقلد مهمات وزاري���ة ،ألن بقاءهم داخ��ل البرلمان
يشكل مسألة حيوية خالل المرحلة المقبلة.
ال��رئ �ي��س المنتخب ال �ب��اج��ي ق��ائ��د ال�س�ب�س��ي كلف
الحبيب الصيد يوم االثنين الماضي رسميا ً بتشكيل
الحكومة التونسية الجديدة التي ستقود البالد خالل
الفترة المقبلة ،وبتسلم الصيد رسالة التكليف يكون
أم��ام��ه  30ي��وم�ا ً الختيار أع�ض��اء الفريق الحكومي
الجديد وتقديمه إل��ى مجلس ن��واب الشعب من أجل
الحصول على تصويت الثقة من قبل الغالبية المطلقة
من أعضائه.
ال�م��راق��ب للشأن السياسي ،ي��رى أن السبسي
حاول تجنب اختيار شخصية يمكن أن تثير جداالً
أو اعتراضا ً قويا ً من قبل جزء واسع من األحزاب،
وب��ال��ذات ح��زب النهضة ال ��ذي ي��رف��ض ج��زء قوي
داخل النداء التحالف معه ومشاركته في التشكيلة
الحكومية المرتقبة ،لكن ال�ب��اج��ي ق��ائ��د السبسي
وآخرين في الحزب يميلون نحو البحث عن صيغة
ت��دم��ج ال�ح��رك��ة ف��ي ال�ح�ك��م م��ن دون أن ت �ك��ون لها
القدرة على توجيه السياسات ،تسلم الحبيب الصيد
رئاسة الحكومة أثار جداالً في األوساط السياسية
وتراوحت ردود الفعل بين الترحيب والرضا والقلق

وال �ت��ردد ،فلم ي �ت��ردد زي��اد األخ �ض��ر األم �ي��ن العام
لحزب الوطنين الديمقراطيين والقيادي في االئتالف
الحزبي ال�ي�س��اري الجبهة الشعبية ف��ي ال�ق��ول إن
تكليف الصيد بتشكيل الحكومة الجديدة يمثل جزء
منه تجنبا ً لغضب حركة النهضة ،على حد تعبيره.
وأشار إلى أن حزبه سيتعامل بموضوعية مع هذا
التكليف على رغ��م أن ه��ذا التعيين قد يخلق بعض
القلق ،الفتا ً إل��ى أن الحكم عليه سيكون من خالل
برنامجه وتركيبة حكومته.
من جهة أخرى ،عبر الناطق الرسمي باسم حركة
النهضة زياد العذاري عن تلقي حركة النهضة خبر
تعيين الحبيب الصيد ل��رئ��اس��ة الحكومة المقبلة
بإيجابية نظرا ً إل��ى خصاله الشخصية والوطنية،
وأض��اف أن حركة النهضة تدعم رئيس الحكومة
ال�م�ك�ل��ف ،وأع���رب ع��ن اس �ت �ع��داد ال�ح��رك��ة للتعاون
وال�ت�ش��اور م��ع الصيد ف��ي م��ا يتعلق بنهج التوافق
وتعزيز الوحدة الوطنية.
ويرى مراقبون أن السبسي حريص على اإلبقاء
ع�ل��ى ش�ع��رة م�ع��اوي��ة م��ع ال�ش�ي��خ راش ��د الغنوشي
مسؤول النهضة ال��ذي وض��ع كل ثقله حتى يبقى
المجال مفتوحا ً أم��ام إمكان التعاون مستقبالً مع
ع��دو األم ��س .السبسي يعلم أن الغنوشي يواجه
بسبب مواقفه األخ�ي��رة المرنة صعوبات حقيقية
داخ��ل حركته ،وك��ان من نتائجها أن خسر حمادي
جبالي الذي أحدثت استقالته رجة قوية في صفوف
عموم النهضويين ،واليوم يهدد القيادي حبيب اللوز
بإنشاء ما سماه حركة «دعوية ثقافية شاملة» وذلك
إذا تحالفت النهضة مع النداء ،وأنه من المستبعد أن
يكون السبسي يعمل حاليا ً على تعميق التناقض في
صفوف حركة النهضة من أجل إضعافها في هذه
المرحلة ،ألن باعتقاد السبسي أن ه��ذا األم��ر ليس
مفيدا ً للبالد ولحزب نداء تونس ،وقد سبق أن أكد
ف��ي االجتماع ال��ذي عقده بعد ف��وزه بالرئاسة مع
الكوادر العليا لحزبه أن هناك ثالثة أطراف سياسية
تقوم عليها الحياة السياسة حاليا ً في تونس هي
النهضة والجبهة الشعبية ون ��داء ت��ون��س ،وإن لم
يحسن األخير إدارة ش��ؤون ال��دول��ة ويحتل موقع
الوسط فإنه سيحدث فراغا ً سياسيا ً في البالد.
ويبقى ال �س��ؤال ،ه��ل نجح ن��داء تونس باختيار
الصيد كرئيس للحكومة؟ ال��ذي يصفه المراقبون
للشأن السياسي بأنه رجل الصمت أو رجل الخفاء
ف��ي مختلف م��راح��ل حياته السياسية وي ��رون أنه
قد نجح في مهماته السابقة ،فهل يفلح في مقبل
األيام كرجل الظهور ورجل اإلقناع؟ خصوصا ً أن
المرحلة المقبلة تتطلب منه اإلفصاح عن كل خطواته
وباألخص في ما يتعلق منها بالجانبين االقتصادي
واألمني.

التنظيم يعدم  10بينهم �أطباء ومحامون بتهمة عدم التعاون

العراق :مقتل قائد ع�سكري لـ«داع�ش» �شرق الفلوجة
أع��ل��ن م��ص��در أم��ن��ي ع���راق���ي في
محافظة األن��ب��ار أم��س ،مقتل األمير
العسكري لتنظيم «داعش» في قضاء
الكرمة شرق الفلوجة بهجوم نفذته
االستخبارات العسكرية.
وأف��اد المصدر أن «االستخبارات
العسكرية نفذت ،هجوما ً على منطقة
الشورتان التابعة لقضاء الكرمة 15
كم شرق الفلوجة» .وأضاف المصدر
أن «الهجوم أسفر ع��ن مقتل األمير
العسكري لتنظيم «داعش» في الكرمة
اإلرهابي مازن اللهيبي».
وأف���ادت م��ص��ادر محلية ب��أن 12
عنصرا ً من تنظيم «داع���ش» ،كانوا

يختبئون داخ��ل أحد المنازل جنوب
ن��اح��ي��ة ب���روان���ة ،ق��ت��ل��وا ف��ي عملية
عسكرية للجيش العراقي.
م�����ن ج���ه���ة أخ���������رى ،ك��ش��ف��ت
مصادرعراقية إن جماعة «داع��ش»
أعدمت عشرة أشخاص بينهم أطباء
وم��ح��ام��ون وس���ط م��دي��ن��ة الموصل
وجنوبها شمال العراق وذلك بتهمة
عدم التعاون .وأشار مصدر بمجلس
محافظة نينوى إل��ى أن «داع���ش»
أقدم على إعدام أربعة أطباء وزوجة
أح��ده��م إض��اف��ة إل��ى ث�لاث��ة محامين
رميا ً بالرصاص بتهمة عدم التعاون
مع الجماعة اإلرهابية وسط مدينة

الموصل .وأعدم «داعش» أحد شيوخ
عشيرة الجبور السنية بعد ساعات
م��ن اختطافه وس��ط ناحية القيارة
جنوب الموصل.
وفي محافظة كركوك فجر «داعش»
مرقدا ً وم��زارا ً دينيا ً يعود لرجل دين
من الصوفية في قضاء الرشاد جنوب
غربي مدينة كركوك.
يذكر أن جماعة «داع��ش» أقدمت
على تصفية عشرات الشباب والنساء
على خلفية وظائفهم السابقة ،وذلك
ضمن سياسة الترهيب التي تتبعها
لفرض سيطرتها على المناطق التي
تنتشر فيها ،بحسب مصادر محلية.

الريا�ض :ثالثة �سعوديين وراء الهجوم الإرهابي في «عرعر»
كشفت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة
عن أسماء ثالثة من منفذي الهجوم اإلرهابي الذي وقع
االثنين الماضي في منطقة الحدود مع العراق ،والذي
أدى إلى مقتل ثالثة من قوات األمن إضافة إلى أربعة من
اإلرهابيين.
وق��ال المتحدث األمني ب��وزارة الداخلية السعودية
اللواء منصور التركي في بيان أمس إنه عرفت هوية
عناصر الفئة الضالة عبر الحدود الشمالية للمملكة
بمحاذاة مركز سويف التابع لجديدة عرعر بمنطقة
الحدود الشمالية».
وأضاف اللواء التركي أن «إجراءات التثبت من هوية
منفذي الجريمة اإلرهابية اآلثمة كشفت حتى اآلن عن
هوية ثالثة منهم وجميعهم سعوديون وهم ممدوح نشاء
عواض المطيري وهو من قام بتفجير نفسه في الموقع،

وعبدالرحمن سعيد سعيد الشمراني ،وعبدالله جريس
عبدالله الشمري».
وقال اللواء التركي إن «الرابع وال��ذي لقي مصرعه
بانفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه أثناء تبادل
إط�لاق النار مع رج��ال األم��ن فال ت��زال اإلج��راءات قائمة
للتثبت من هويته» .وأوضح أن «عمليات المسح األمني
لمواقع الجريمة أسفرت عن ضبط ع��دد من األسلحة
والقنابل والمتفجرات ومبالغ مالية كانت بحوزتهم
والمتمثلة في عدد ( )4أحزمة ناسفة وعدد ( )6قنابل
يدوية وعدد ( )2رشاش كالشنكوف ومخازن ذخيرتها
وعدد ( )3مسدس (9مل) مع ( )2كاتم صوت .كما عثر
مع اإلرهابيين على  60ألف ريال ،و 5400دينار عراقي،
ومبلغ  5000ليرة سورية ومبلغ  1800دوالر أميركي،
إضافة إلى عدد من الهواتف وأجهزة تحديد المواقع».

تحليل �سيا�سي

الإرهاب وا�ستثمار المذهبية والطائفية في مخططات وا�شنطن
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
غزا الفرنجة بالدنا على مدى قرنين من الزمن باسم الدين ،وحكم األتراك
المنطقة العربية باسم الدين ،وكنا نطلق عليهم لقب الخلفاء ،لنب ّرر خنوعنا
وخضوعنا ،فيما كانوا يسمون أنفسهم سالطين ،وتركوا بالدنا أكثر تخلفا ً
وجهالً ومرضا ً وتشتتا ً مما كانت عليه في عهد سابقيهم المماليك ،الذين
حكموا البالد والعباد بدورهم تحت مسمى الدين أيضاً.
اعتنق الماليك اإلسالم ال اختيارا ً وإنما بحكم أنهم أصبحوا مماليك أسيادهم،
ما مكنهم الحقا ً من اإلمساك بزمام بالد الشام ومصر على األقل ،ومن بعدهم
اعتمر نابليون العمامة وحاول إيهام الشعب المصري باعتناقه اإلسالم.
اليوم ،يريد خلفاء بني عثمان استرجاع التاريخ عبثا ً وحكم المنطقة عبر
أدوات محلية ،وبدعم وتشجيع أجنبيين غربيين أميركيين ـ صهيونيين ،ليس
حبا ً بسنة وال بشيعة ،وال بعرب أو ترك أو كرد أو « ُفرس» ،وإنما إلذكاء صراع
سني ـ شيعي ،عربي ـ عربي ،تركي ـ إيراني ،وصراع عربي ـ سني بمواجهة
صراع عربي ـ إيراني ـ شيعي.
األهداف األبعد من ذلك ،تقتضي إشغال المنطقة بحروب بال نهايات في
المديات المنظورة والمتوسطة ،بحيث تستنزف ثروات وطاقات األمة العلمية
وروح األخوة والعيش الواحد ،وتقيم شروخا ً من الفرقة والكراهية ،بحيث
يحتاج التعافي منها إلى أمد بعيد لترميم الجراح .وسيقود إلى نشوء دويالت

بخلفيات مذهبية وطائفية متقاتلة مفككة األركان ،سواء كانت عربية أو كردية
وربما تركية وإيرانية ستكون طائفية ومذهبية المحتوى ،ال جامع قوميا ً
بينها ما سيضفي «شرعية مقبولة»على الطابع «الديني اليهودي العنصري
الصرف» للكيان الصهيوني .وهذا أيضا ً سيحقق لـ« إسرائيل» وعلى مدى 10
سنوات على أقل تقدير ،استقرارا ً أنموذجياً ،تكون خالله الدولة اليهودية اآلمر
الناهي ،والكيان األموذجي لألنظمة الطائفية والمذهبية في المنطقة ،وبحكم
الدعم األميركي والغربي لها ،ستكون حجر الرحى ،الذي يطحن كل شيء في
المنطقة.
والهدف األبعد كما أشرنا آنفاً ،استسنزاف ثروات وطاقات األمة واستعباد
شعوبها كافة على اختالف طوائفهم ومذاهبهم وأصولهم القومية.
ولكي يتحقق ذلك ،فإن الغرب بمجمله ،معني بإطالة أمد الصراعات في
المنطقة وخلق مزيد من أسبابها ،وهذا سيحقق ويستوجب تكتيكيا ً في آونة
واحدة:
أوالً :عودة واشنطن وباريس ولندن وبون إلى المنطقة وحلف النيتو عموما ً
بذريعة محاربة اإلرهاب ،وستكون لتركيا حصة في العودة باعتبارها أحد
أدوات الصراع والمنتفعين به.
ثانياً :جر أطراف ال تريد التورط في الصراع كإيران وروسيا ،وإن كانتا
تدعمان الصمود السوري بالسالح واالقتصاد والخبراء.
ثالثاً :خلق مشاكل اقتصادية لحلفاء سورية (روسيا وإيران وفنزويال)

باستخدام العقوبات االقتصادية والنفط.
رابعاً :خلق قالقل داخلية في إيران وتعطيل إمكانات التوصل إلى حلول
بشأن المفاعل النووي.
خامساً :استخدام الشيشان وأوكرانيا وغيرهما كعناصر ضغط على
روسيا ،وتشتيت لجهودها.
سادساً :استخدام هونغ كونغ ومسلمي الصين في الغرب كعناصر ضغط
عليها.
سابعاً :تكرار محاوالت قلب نظام الحكم في فنزويال ،ودول أميركا الالتينية
التي شبت عن طوق وصاية الواليات المتحدة.
ثامناً :إعاقة التوصل إلى حلول في لبنان بغرض اإلبقاء على المقاومة
اللبنانية خارج مكانها الطبيعي في جنوب لبنان.
تاسعاً :مع كل ما سبق ال بد من استدامة أمد الحرب أطول فترة مستطاعة
من وجهة نظر الغرب ،وتزويد الجماعات اإلرهابية بكل أنواع السالح وفي
الوقت نفسه عدم إتاحة تفوق أحدها على الجماعات األخرى ،حتى ال يحسم
الصراع سريعاً ،والحيلولة دون نجاح أية محاوالت للحلول السياسية،
وتعظيم دعم الجماعات األكثر رفضا ً للحلول ،ومحاوالت إغراء حلفاء سورية
والعراق بالتخلي عنهما ،والعمل بكل الوسائل من دون االتصال الجغرافي
بين سورية والعراق ،ودفع األعمال اإلرهابية باتجاه حتى الدول التابعة،
بغرض خلط األوراق ،والحيلولة دون اقتصار أمد الحرب ،وللتشكيك بالدول

األكثر استهدافا ً بحيث تضيع بوصلة الصراع ،وألجل سيطرة مأمونة على
ثرواتها.
عاشراً :سيكون التطرف الديني المذهبي والطائفي رأس حربة الصراع،
بدعاوى دينية إيمانية ظاهرة ،فيما الحقيقة تبعية وعمالة لألجنبي مطلقة،
وتحت شعارات زائفة يضيع البعض ،وتختلط الرؤية لديهم ويصابون بعمى
ألوان سياسي.
لقد كان استخدام الدين لشن الحروب على المنطقة يجرى سابقا ً من
الخارج إلى الداخل (حروب الفرنجة) ،ثم تطور ليأتي إسالم المستعمر أو
المحتل أو المتسلل اآلتي من خارج المنطقة ،وصوال ً للحكم الحقاً ،كالمغول
والمماليك والترك ...وفشلت محاولة نابليون ...لكن المستعمرين األوروبيين
استبقوا احتاللهم للمنطقة بإرساليات ومستشرقين واختراع جماعات ترفع
راية الدين اإلسالمي كالوهابية واإلخونية.
اليوم يريدون استثمار ما اخترعوا ،بخلق تناقضات فيما بينهم وتفريخاتهم
من «داع��ش» ونصرة وعشرات المسميات اإلسالموية اإلرهابية من جهة،
وبينهم مجتمعون من جهة أخرى ضد مجتمعاتهم العربية واإلسالمية بكل
ما تشتمل عليه من انصهارات حضارية بعمر التاربخ.
تلك أمانيهم ومخططاتهم ورؤيتهم ،وليس بالضرورة أن يحققوا نجاحات
تذكر ،بل إن كل المؤشرات تؤكد أنهم في طريق انتحارات جماعية وفشل
ذريع وارتدادات ،ولعل ذلك يكون محل حديث الحق.

