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ختنوا �أدمغتنا ...ف�أنتجوا «داع�ش» بنكهة مرتزقة ثاك�سين �شيناواترا

ثمة تغيير
�سورية :هل ّ
في مواقف المعار�ضة؟
} حميدي العبدالله
طرحت مشاركة بعض أطراف المعارضة السورية في لقاء موسكو
التشاوري ،وقبل ذلك االجتماع الذي ُعقد في القاهرة ،وما تس ّرب عنهما
من معلومات بعضها علني (بيان القاهرة) وبعضها ظ ّل طي الكتمان
(وثيقة موسكو) التي ناقشتها المعارضة في اجتماعها الذي سبق اللقاء
المشترك مع وفد الحكومة السورية ،السؤال حول ما إذا كان ثمة تغيير
في مواقف المعارضة؟
األه��� ّم ف��ي ق���راءة م��واق��ف المعارضة ،وم��ا إذا ك��ان هناك تغيير في
مواقفها ،ه��و الوثيقة التي أق��� ّرت ف��ي اجتماع ال��ق��اه��رة ،ذل��ك ألن��ه في
ه��ذا االجتماع ش��ارك��ت غالبية أط���راف المعارضة ،معارضة الداخل
ومعارضة ال��خ��ارج ،بما في ذل��ك أط��راف االئتالف المرتبط بالمملكة
العربية السعودية ممثالً بأحمد الجربا .ولذلك فإنّ الحكم على ما إذا
كان هناك تغيير أم ال في مواقف المعارضة يمكن مالحظته من خالل
وثيقة القاهرة ،وليس أي وثائق (وتفاهمات) أخرى.
في وثيقة القاهرة يمكن لحظ ثالثة تغييرات في مواقف المعارضة:
التغيير األول ،قبول مبدأ الح ّل السياسي .معروف أنّ المعارضة
ممثلة باالئتالف كانت تعارض الح ّل السياسي ،وال تقبل أق ّل من نقل
السلطة من الحكومة الحالية إليها ،بل إنها كانت تدعو إلى تدخل عسكري
خارجي إلسقاط النظام.
التغيير الثاني ،الموافقة على مكافحة اإلره���اب ،واإلق���رار بوجود
خطره ف��ي س��وري��ة .م��ع��روف أنّ المعارضة كانت ترفض االعتراف
بوجود تنظيمات إرهابية ،ودافعت علنا ً عن «جبهة النصرة» التي أعلنت
انتماءها رسميا ً إلى تنظيم «القاعدة» ،عندما صنّفت الواليات المتحدة
ومجلس األمن هذا التنظيم بوصفه تنظيما ً إرهابياً ،وقالت إنه جزء من
«قوى الثورة».
غياب اإللحاحية والشرط المسبق لعدم مشاركة الرئيس بشار األسد
أي ح ّل سياسي يمكن التفاوض عليه.
في ّ
هذه التغيّرات واضحة وملحوظة في مواقف االئتالف وهو التشكيل
ال��م��ع��ارض ال���ذي ح��اول��ت ال��ح��ك��وم��ات ال��غ��رب��ي��ة ح��ص��ر تمثيل الشعب
السوري فيه.
لكن في الواقع هذه التغييرات ال يعود الفضل فيها إلى المعارضة،
سواء معارضة الداخل ممثل ًة بهيئة التنسيق ،أو معارضة الخارج ممثل ًة
باالئتالف .هذا التغيير في مواقف المعارضة هو صدى ،أو باألحرى
تك ُّيف مع التغيير الذي طرأ على مواقف الحكومات والدول التي خططت
أي حكومات الدول الغربية وعلى
وقادت وم ّولت الحرب على سوريةّ ،
رأس��ه��ا ال��والي��ات المتحدة ،وحكومات المنطقة التي ت��دور ف��ي الفلك
األميركي .فمن المعروف أنّ ال��والي��ات المتحدة وغالبية الحكومات
الغربية ،رب��م��ا باستثناء فرنسا ،ب��ات��ت ت��ؤك��د على ال��ح�� ّل السياسي،
وتضع محاربة اإلرهاب كأولوية في سياستها السورية ،كما أنّ هذه
تلح ،أو تضع كشرط مسبق رحيل الرئيس األسد عن
الحكومات لم تعد ّ
سدة المسؤولية.
وه��ذه المتغيّرات في مواقف المعارضة تؤكد الحقيقة المزدوجة
أنّ هذه المعارضة عميلة أو مرتهنة لداعميها ،وأنّ أساس الحرب على
أي
سورية مطامع ال��دول الغربية وال��دول اإلقليمية مثل تركيا وليس ّ
شيء آخر.

التهدئة و�صفة نتنياهو ال�سحرية
لتفادي �صفعة الخدّ الأي�سر...
} سعد الله الخليل
لم يخرج االجتماع الوزاري األمني «اإلسرائيلي» عما هو متوقع منه ،وأظهر
توجه حكومة نتنياهو نحو التهدئة وتجنّب التصعيد في الجبهة الشمالية.
إذا ً هي التهدئة سيدة الموقف «اإلسرائيلي» ردا ً على عملية أصابتها في
ً
المقتل ،وهزّت عرش قواتها ،وهو قرار لم تعتد «إسرائيل» على اتخاذه ردا على
عمليات أق ّل حجما ً بخسائرها البشرية والمادية والمعنوية.
ما عجزت حكومة العدو عن قوله صراحة أعلنته صحيفة «يديعوت
أحرونوت» بأنّ «إسرائيل» على مفترق طرق حالياً ،حيث تختار التهدئة
لمنع حرب ثالثة ض ّد لبنان قد تدخلها في مأزق كبير جراء الر ّد الصاروخي
لحزب الله ،خصوصا ً على المدن الشمالية ،ومن جانب آخر يفقد الجيش
«اإلسرائيلي» بالتهدئة قوة الردع التي ترتكز عقيدته العسكرية عليها ،وتنتقل
تلك القوة إلى حزب الله الذي سينفذ عمليات أخرى في المستقبل ما يص ّعب
أي قوافل لحزب الله ،ويم ّهد لفتح جبهة جديدة ض ّد
على «إسرائيل» استهداف ّ
«إسرائيل» في الجوالن ...وهما أمران أحالهما م ّر في المنطق الصهيوني.
من منطق الضعف «اإلسرائيلي» أن يب ّرر للرأي العام أنّ حزب الله انتقم
لعملية القنيطرة وانتهت األمور بأخذ الثأر ...وهو منطق ال ينسجم مع
أسطورة الجيش الذي ال ُيقهر ،بما يك ّرس وهنه وضعفه بقبوله ضربة ّ
الكف
وتجاهلها.
عادة ما يفتعل العدو الصهيوني إشكاليات تتبعها مجازر ض ّد العرب،
فالدم يغذي ك ّل انتخابات «إسرائيلية» والعمليات العسكرية ترفع من شعبية
المرشحين ،فالناخبون «اإلسرائيليون» معروفون بتع ّطشهم لسفك الدماء
العربية جراء الشحن العنصري والديني والسياسي ،ما يدفع الجمهور
«االسرائيلي» إلى االستمتاع بمجازر يرتكبها جنوده ويعتبرونها انتصاراً،
فلماذا أضاعت حكومة نتنياهو فرصة من ذهب لكسب انتخابات دخلت مرحلة
الع ّد التنازلي بانتظار انطالقها في آذار المقبل؟ هل تخلت «إسرائيل» عن
دمويتها ودخلت نادي المحافظين على حقوق اإلنسان العربي؟ أم أنّ المواقف
الدولية حيال «إسرائيل» تغيّرت وباتت ردود أفعال الدول الكبرى تثني العدو
عن ارتكاب مغامرة جديدة كتلك التي ارتكتبتها قواته عام  .2006الثابت أن ال
أي عملية تصل
أسباب منطقية وراء قرار التهدئة سوى العجر عن تح ّمل تبعات ّ
إلى مرحلة الحماقة تفتح عليها نيران جهنم ،في ظ ّل التهديد الواضح والصريح
بفتح ثالث جبهات ضدّها ،فرسالة محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام
إلى السيد حسن نصرالله واضحة وال لبس فيها بلزوم أن تدير قوى المقاومة
في األمة معركتها المقبلة يدا ً واحدة وأنْ تتقاطع نيرانها فوق األرض المحتلة».
ستتقاطع النيران إذاً ...وصواريخ القسام أعلنت النفير ،وجبهة الجوالن
ذاق العدو طعم صواريخها ،وأول الغيث سبق عملية شبعا بأق ّل من  24ساعة،
فهل باستطاعة من عجز عن قهر غزة وأذلته صواريخ المقاومة ألكثر من
خمسين يوما ً أن يحت ّمل نيران غزة والجوالن وجنوب لبنان؟ وكيف سيدير
من أغلق منطقته الحدودية بالكامل وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة جراء عملية
شبعا إنْ نفذ محور المقاومة تهديده بتقاطع النيران؟ فكان قرار التهدئة.
نتنياهو تقبّل الصفعة على الخ ّد األيمن وتجاهلها ...خشية أن يضطر إلى
إدارة خدّه األيسر ال محبا ً ومسامحا ً بل مرغماً.
«توب نيوز»

ماذا لو؟
ينطرح السؤال عند سماع نتنياهو يعلن المصلحة بالسيطرة على األعصاب
وعدم التو ّرط في حرب يريدها حزب الله :ماذا لو قالها السيد حسن نصرالله؟
عندما يقول أوباما أنّ العملية في مزارع شبعا موجعة لكنها ال تستحق
المخاطرة بالذهاب إلى الحرب نسأل :ماذا لو قالتها إيران لحزب الله؟
في المقابل نسأل الذين هبّوا باألمس واليوم يقولون إنّ حزب الله انتقم
للجنرال اإليراني أو لتعزيز وضع إيران التفاوضي ،ماذا قالوا لو لم ير ّد حزب
الله؟ ألم يقولوا حينها لم ير ّد حرصا ً على المفاوضات النووية؟
نسأل الذين بقوا عشرة أيام يهزأون من كالمنا عن حتمية ر ّد مزلزل للمقاومة
لماذا خرسوا وابتلعوا ألسنتهم عند الردّ؟
نسأل الذين قالوا إنّ المقاومة لن تر ّد خوفاً ،فعندما ردّت المقاومة ولم تر ّد
«إسرائيل» فهل قالوا خافت؟
نسأل ماذا لو لم تر ّد المقاومة؟ ماذا سيقول جماعة الرابع عشر من عنوان
لجريدة «المستقبل» وألدرينالين تلفزيونها وشداق كالمها؟
ماذا لو ردّت «إسرائيل» على الردّ؟
فالج ال تعالج وعنزة لو طارت.

التعليق السياسي

*

} محمد احمد الروسان

بين فقه البادية وفقه الساحل مسافات وفجوات عميقة
بفعلنا ،وثمة تواطؤ جهنمي عميق بين األنظمة البالية
واأليديولوجيات البالية كذلك ،أنظمة تعود ال��ى القرون
الوسطى ،ح ّولت فقه البادية الى ماكينات لختن أدمغتنا
وغسلها لنصبح كزومبيات مبرمجة تسبّح بحمد راعي البقر
األميركي.
فعندما تتشابك بعض أجهزة االستخبارات الدولية وبعض
اإلقليمية معلومات ّيا ً على شكل شبكات العنكبوت بنا ًء باتساق
وت��س��اوق ،في جلسات عصف ذهني جماعي استخباري
متبادل ،إزاء إنتاج «بويضة» ناضجة ومستعدة للتخصيب،
الستيالد متتاليات هندسية لحروب عسكرية وعمليات
مخابراتية سريّة ،تصاحبها حرب نفسية لجهة ما يجري في
سورية ،تكون بروباغندا الحيوانات المنويّة المش ّوهة أداتها
في التخصيب ،عندها وعندها فقط نتاج ثمرة هذا التالقح
االستخباري ،يكون المزيد من مرتزقة (ثاكسين شيناواترا!)
وشراكاتها التاريخية ،مع وكالة االستخبارات العسكرية
األميركية ،وبعض وك��االت االستخبارات «اإلسرائيلية»
والغربية من «الموساد» و«وحدة أمان» ،الى االستخبارات
السريّة األسترالية  ،ASISواإلدارة العامة لألمن الخارجي
الفرنسي  ،DGSEوال��ى ح ّد ما مع المخابرات الفيدرالية
األلمانية  ،BNDوبعض ال��ع��رب االستخباري المرتهن
المرتجف.
ففي تلك الحفلة االستخبارية لتبادل المعلومات وتحليلها
وفبركة بعضها ،وفي ظ ّل مشهد سوري سريالي بعمق لبعض
تضج بالدم والنار وقطع الرؤوس
الجغرافيا السورية والتي
ّ
وج ّز الرقاب ،يجلس الغربي وبعض المتأمركين من بعض
عرب وغرب في حاناتهم مطمئنين راغدين ،موسيقى هادئة
تزيد من قريحة شربهم تصاحبها أغنية مفعمه بالهدوء لفرانك
سيناترا وأقداح من الويسكي المع ّتق ،كفيل بإتمام طقوس
السعادة لراعي البقر األميركي ورفاقه ،بعد أن أنجزوا الكثير
الكثير في سورية والمنطقة ،وآخرها شرارة عملية القنيطرة في
مزارع األمل حيث إيران باتت على التخوم مع طفلهم المسخ
المد ّلل «إسرائيل».
تمتزج الشواطئ البيضاء بأشجار نخيل يعلوها غمام
وضباب ،وتحيطها جبال وغابات ،فال تمتلك حينها إالّ أن
تستسلم لهذه الفتنة التي ال تقاوم ،وتدفع الجميع للتفكير
بعقل متآمر بدموية ،إنها «تايلند» ونموذجها «الثاكسيني
الشيناواتراي» بإسقاطاته على ج ّل الداخل السوري ومحيطه
ودول جواره التي لن تكون في مأمن من مرتزقة نكهات ثاكسين
شيناواترا ،حيث األخيره صارت في دواخلها الديمغرافية
والجغرافية في طور الكمون.

سالح الصدمة والترويع

وصحيح أ ّنه ال أصدقاء دائمين وال حلفاء لألبد وا ّنما مصالح
ومصالح فقط في العالقات بين الدول والساحات السياسية،
ّ
ومؤشر يشي أنّ السياسة كمفهوم وطريقة حياة
وهذا مسار
وعيش هي مثل (الشلوخا) ،فما يجري في المنطقة العربية
والشرق األوسط وفي أوكرانيا ،هو نتاجات ثمار السياسة
الخارجية األميركية ،ومحركات األخ��ي��رة (أي السياسة
األميركية) منظومات بال أخالق وال احترام لقواعد القانون
الدولي وب��دون إب��داع��ات ،أ ّنها سياسة قائمة ضمن حزمة
تكتيكات ما يعرف باسم سالح الصدمة والترويعSHOCK
  AND AWEوالذي يع ّرفه االستراتيجيون العسكريون
والخبراء ،على أ ّنه سالح يعتمد على االستخدام المفرط للق ّوة
بهدف ش ّل ق��درات الخصم على إدراك ما يحصل في ساحة
المعركة بقصد هزيمته ،وهذا ما شبّت عليه دواعش الماما
األميركيةالبلدربيرغيّة.
إنّ منطق حركة الواقع ،يق ّر بأنّ الفصل بين البروباعندا
والحقائق ،في مسألة محدّدة يشكل تحد ّيا ً صعباً ،ففي سورية
اآلن حرب بالوكالة (وليس حربا ً أهلية) عبر طرف دولي ثالث
(أميركي ،بريطاني ،فرنسي ،وآخرين كثر) يتشارك ووكالء،
مع بعض محلي سوري وبعض عربي مرتهن وبعض تركي
مخدوع وموهوم.
القوى الحيّة العربية والغربية واإلسالمية ،تعي خطر ما
يس ّمى «بالمجتمع الدولي» على سورية الحضارة والنسق
السياسي والدور وعلى ديكتاتورية الجغرافيا السورية ،خطر
هذا «المجتمع الدولي» المأفون تقوده وول ستريت ولندن
وفرنسا وبالتشارك مع حزب العدالة والتنمية في تركيا،
وال��ذي يتآمر إلسقاط سورية كخطوة على طريق زعزعة
استقرار وانهيار ما تبقى من بلدان ذات سيادة ،وأدواته للقيام
بذلك هي البروباغندا واإلره��اب ،وهما وسيلتان يتوقع أن
ترتفع وتيرة استخدامهما ،فالغرب ومعه العاصمة األميركية
واشنطن دي سي ،لن يتراجع قيد أنمله عن سلّة أهدافه ،لقد
خلق متتاليات هندسية من األحداث لزعزعة االستقرار ,يرجى
منها أن تمت ّد إلى أبعد من حدود الشرق األوسط ،لتشمل آسيا
الوسطى وجنوب شرق آسيا ،إلى أن تصل إلى موسكو وبكين.
والدولتان األخيرتان تدركان حقيقة ذلك.
المراقب لمسار السياقات واإلحداثيات الدولية إزاء ما
يجري في سورية ،ال يمكنه إالّ أن يعتبر هذا ،إال دليالً إضافيا ً
على حملة الكذب والبروباغندا ،التي تقودها وزارتا الخارجية
األميركية والبريطانية مسنودة بالفرنسية ،ووسائل اإلعالم
الغربية والخليجية ،بهدف «شيطنة» الحكومة السورية
وحلفائها في العالم ،وبما يناقض الحقائق على األرض.

دخان وحرائق في بانكوك عام 2010
ويضاف إلى سيل البروباغندا ،محاوالت منظمتي العفو
الدولية ،وهيومن رايتس ووتش (الممولتان من قبل جورج
سويرس ،المضارب المالي ال ُمدان) التهام القوات السورية
بالقيام «بانتهاكات» ،مستندتين فقط إلى رواي��ات شهود
ينتمون إلى المعارضة ،كما حاولت األمم المتحدة أيضا ً اتهام
القوات السورية باستخدام األطفال كدروع بشرية ،ومجددا ً
وبالرغم من امتالكها لـ 300مراقب على األرض في سورية،
فإنّ تقرير األمم المتحدة استند فقط إلى رواي��ات شهود من
المعارضة ،مما يذكر بتقرير األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
للعام  2011الذي كتبته كارن كونينغ أبو زيد ،والذي اعتمد
على أقاويل المعارضة السورية في جنيف وليس في دمشق.
وإذا أخذنا بعين االعتبار أن أبو زيد هي عضو في مجلس
سياسات الشرق األوسط في واشنطن ،الذي يض ّم مجموعة
من األعضاء السابقين والحاليين ،في شركة اكسون النفطية
األميركية ،وف��ي الجيش األميركي ،ووكالة االستخبارات
األميركية ،وشركة بن الدن السعودية ،والمجلس األميركي
القطري لألعمال ،باإلضافة إلى أعضاء حاليين وسابقين
في الحكومة األميركية ،فإنّ ذلك يمثل تضاربا ً واضحا ً في
المصالح ،وينزل بمصداقية تقرير األمم المتحدة الذي أعدته
إلى الحضيض.
إ ّنه شيء مضحك ومحزن أن تكون مصداقية األمم المتحدة
والمنظمات اإلنسانية اآلنفة الذكر ،على المحك مع استمرار
األدل��ة التي تشير إل��ى أنّ مجزرة الحولة مثالً ،قد نفذها
معارضون متطرفون ومقاتلون أجانب سلحهم «الناتو»،
ليك ّرروا في سورية الفظائع التي ارتكبوها في ليبيا.

تمويل اإلرهاب مستم ّر

وبالرغم م��ن ذل��ك ،يستم ّر ال��غ��رب ف��ي سعيه لتسليح
المعارضة المتطرفة دينيا ً من «جبهة النصرة» وأخواتها في
الداخل السوري ،وتسليح بقايا ما يُس ّمى «الجيش الحر»
ول��واء اليرموك ،ويشير تقرير نشرته «واشنطن بوست»
بعنوان «الثوار السوريون يتلقون السالح بمال خليجي،
وتنسيق أميركي» ،إلى أنّ المجموعات اإلرهابية باتت تتلقى
المال والسالح والدعم اللوجستي ،من قبل الواليات المتحدة
والسعودية واإلمارات وقطر ودول الخليج األخرى.
يركز اإلع�لام الغربي وبعض العربي المتصهين حالياً،
على تصوير العنف الدائر في سورية على أنه حرب أهلية،
بالرغم من أنّ القسم األكبر من تمويل وسالح وحتى مقاتلي
«المعارضة» المسلحة هو خارجي ،فالمقاتلون المتطرفون
قدِموا من ليبيا ومن لبنان ومن تركيا الحقاً ،وفق مخطط أع ّد
منذ العام  ،2007وتحدث عنه سايمور هيرش في «نيويوركر»
في مقال بعنوان «إعادة التوجيه».
منذ البداية ،قام الغرب بتخريب خطة كوفي أنان للسالم في
سورية ،بينما حاولت دمشق جاهد ًة تنفيذها قدر المستطاع,
ومعها روس��ي��ا والصين وإي���ران ودول أخ��رى ف��ي أميركا
الجنوبية ،وصار واضحا ً للعيان وجلياً ،أنّ الغرب وبعض
العرب استخدم وقف إطالق النار ،كوسيلة لإلساءة للحكومة
السورية ،في الوقت الذي يقوم فيه بإعادة تجميع وتسليح
ونشر قواته الوكيلة في المنطقة ،وعبر الميليشيات المسلحة
المنتشرة في سورية ،وإعادة توجيهها لتعيد تكتيكات مرتزقة
«ثاكسين» لصالح وكالة المخابرات المركزية األميركية،
ومجتمع المخابرات «اإلسرائيلي» وبعض المخابرات العربية
المرتهنة للغربي! كيف ذلك؟
في أعقاب مذبحة «الحولة» ما غيرها في سورية ،وبعد أن
كشفت األدلة زيف الروايات األولية حول قيام الجيش السوري
بقصف أدّى إلى وفاة مائة شخص ،أصبح الناس يسعون
إل��ى فهم ما ح��دث ،واخ��ت��ارت صحيفة «ال��غ��اردي��ان» نشر
روايات شهود غير موثقة من نتاج ما يُس ّمى «الجيش الحر»،
وبدا أنها مص ّممة خصيصا ً لتفنيد األدلة التي قدمتها روسيا

أمام مجلس األمن.
أ ّما «بي بي سي» فقد أق ّرت بأنّ «معظم» الروايات التي
تلقتها تتض ّمن ما «تؤمن به» ،وهو أنّ الجنود السوريين أو
ميليشيات مؤيدة للحكومة قد فعلت ذلك ،ما يعني أنّ البعض
قد روى قصصا ً مختلفة.
ومع انغالق نافذة الفرصة أمام الغرب ألجل استغالل سفك
الدماء في الحولة ،قامت وسائل اإلعالم الغربية بالتحرك إلى
الوراء واالنسحاب وعلقت وسط نيران أكاذيبها ودعاياتها ،فقد
التقطت «بي بي سي» وهي تستخدم صورا ً قديمة من العراق
في تغطيتها ألحداث الحولة ،وكان على الصحف والشبكات
اإلخبارية تعديل رواياتها بالكامل مع ك ّل ظهور لدليل جديد
موثق.
عرف بأنّ الجنود السوريين كانوا مشتبكين مع ميليشيات
مسلحة من «الجيش الحر» داخل وحول الحولة ،وكان الجنود
السوريون يستخدمون سالح المدفعية والدبابات الستهداف
مواقع متم ّردين محصنة بشدة ،وخالل تبادل النيران أو بعده
بفترة قصيرة بدأت ميليشيات بدخول المنازل وقتل عائالت
بسكاكين وأسلحة نارية صغيرة ،وأعلن ما يس ّمى «الجيش
الحر» والمعارضة السورية ،بأنها ميليشيات مؤيدة للنظام،
بينما قالت الحكومة إنهم إرهابيو «القاعدة» المدعومون من
الخارج والمعروف أنهم يعملون داخل البلد ،وأي من الروايات
لم تقل بأنهم الجنود السوريون.
وذكرت افتتاحية صحيفة «غلوب أند مايل» الكندية ،بأنّ
موقف روسيا القائل بتو ّرط قوات معارضة في المذبحة «مثير
للضحك» ،ولكن ليس هذا ابتعادا ً عن الواقع فحسب ،بل أيضا ً
عن الفهم الكامل لحروب الجيل الرابع الحديثة ،فمن فنزويال
إلى تايالند ،كانت جماعات المعارضة المدعومة من الغرب
تثير االضطراب ،وتستخدمه كغطاء لقتل أعضاء من تحركهم
ومن ثم إلقاء اللوم على الحكومة المستهدفة ،والقيام على
مضاعفة أيّ صراع حتى الوصول إلى الكتلة الالزمة إلسقاط
الحكومةالمستهدفة.
في بانكوك عام  2010كان رئيس وزراء تايالند السابق
ثاكسين شيناواترا ،مدعوما ً من وول ستريت وتربطه عالقات
وطيدة مع عائلة بوش ،امتدّت من قبل فترة حكمه واستم ّرت
لما بعدها ،وقد طرد عام  2006من السلطة على يد قوات
وطنية بسبب استغالله للسلطة ،كان ثاكسين يعمل مستشارا ً
لـ«غروب كاراليل» وهي شركة استثمارات عالمية مق ّرها
واشنطن ،وأرسل جنودا ً تايالنديين لمساندة بوش في غزو
العراق ،وحاول تطبيق اتفاق تجارة حرة مع وول ستريت
من دون موافقة برلمانية ،واستضاف مرافق التعذيب التابعة
لوكالة المخابرات المركزية األميركية ،وواصل «حربا ً على
المخدرات» أع��دم من جرائها حوالى  2500تايالندي في
الشوارع ،تبيّن في ما بعد أنّ معظمهم ال عالقة له بتجارة
المخدرات.

ثاكسين والدعم األميركي

منذ خلعه من السلطة عام  2006وثاكسين يتلقى دعما ً
من عدد وافر من مؤسسات وشخصيات أميركية بارزة ،أمثال
زمالئه أعضاء «كاراليل» جيمس بيكر وبيكر بوتس ،ومثير
الحرب في إدارة بوش روبرت بالكويل من «باربور غريفيث
أند روجرز» والمحافظ الجديد الموقع على اتفاقية «بانك»
كينيث أديلمان.
وبهذا الدعم ،قاد ثاكسين محاولة عنيفة للعودة إلى السلطة
عبر ثورة اللون األحمر المؤلفة من آلة سياسية ضخمة ،تعمل
في مقاطعات تايالند الشمالية الشرقية ومجموعة تسمى
(الجبهة المتحدة للديمقراطية ض ّد الدكتاتورية) (.)UDD
في نيسان  ،2010قام ثاكسين بتعبئة اآلالف من أعضاء
 UDDلش ّل حركةالعاصمةالتايالنديةكانتقاملقرارالمحكمة
االستيالء على ممتلكاته المكتسبة بشكل غير شرعي وال ُمقدّرة
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بالمليارات ،وليلة العاشر من نيسان  ،2010ومع تحرك جنود
مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين ،قامت ميليشيات متشحة
بالسواد بإطالق النيران على الجنود التايالنديين.
وفي الصفحة الثانية والستين من تقرير مراقبة حقوق
اإلنسان تحت عنوان «انحدار نحو الفوضى» ورد« :مع محاولة
الجيش الوصول إلى التج ّمع ،واجه رجاال ً مسلحين بشكل
جيد قاموا بإطالق نيران من بنادق  M16و  AK-47عليهم،
كما ألقوا على الجنود قنابل  M79والقنابل اليدوية ،M67
وأظهرت مقاطع الفيديو التي التقطها محتجون وسائحون
العديد من الجنود المطروحين أرضا ً بال وعي ودماؤهم تنزف
على األرض ،مع وجود رجال مسلحين يعملون بدرجة عالية
من التنسيق والمهارات العسكرية».
غير أنّ منظمة مراقبة حقوق اإلنسان المشكوك في أمرها،
احتاجت سنة كاملة إلص��دار التقرير السابق بعد انكشاف
األح��داث ،بالصور ومقاطع الفيديو التي ال يمكن دحضها،
التقطت وعرضت من قبل صحافيين محترفين وهواة محليين
وأجانب ،تظهر ميليشيات مسلحة بـ  AK-47و  ،M-16وفي
وقت سابق ،حاول مؤيدو ثاكسين الغربيون وقادة المعارضة
تحميل الجيش التايالندي مسؤولية القتل عن طريق M-16
عيار 5،56مم ،بما فيهم مقتل مصور وكالة «رويترز» هيرو
م��ورام��وت��و ،وم��ع إث��ب��ات أنّ ميليشيات المعارضة كانت
تستخدم أيضا ً  M-16عيار  5,56مم ت ّم إبطال هذه الموجة
السياسية.
ومن أبشع ما حدث في عنف العاشر من نيسان  2010هو
القتل المتع ّمد لمتظاهر مؤيد لثاكسين على يد المرتزقة التابعة
له ،وقد سجلت واستخدمت بوقاحة وقسوة كبروباغندا عن
ذاك اليوم ،هذا الحادث وقع في نفس الليلة التي قتل فيها
مصور «رويترز» ،ويمنحنا نظرة هامة عن كيفية استفادة
االضطرابات المدعومة من الغرب ،من الفوضى التي تخلقها
بنفسها ومن ثم قيامها عمدا ً بقتل ك ّل من المتظاهرين وجنود
الحكومة لزيادة التوتر والعنف مع تقويض شرعية الحكومة
المستهدفة.

زرع الفوضى

هذه الطبيعة القاسية اإلجرامية لما يُسمى بالتحركات
المؤيدة للديمقراطية ،زرعت الفوضى من تونس إلى تايالند...
ّ
ويحضر لها اآلن ان تكون في مصر بعهد الرئيس السيسي،
وبالطبع في سورية تجري وبق ّوة وضمناً ،وتكشف عن فساد
النخبة العالمية ووكالئها من خلف القشرة الواهنة ألغنيات
الثورة المتحدثة عن الغد ،توجد آلية قتل جبانة ال ترحم
مستعدة اللتهام أش ّد مؤيديها ،تماما ً مثل استعدادها لتصفية
أعدائها ،وما وصف لم يطبّق باستمرار في تايالند فحسب ،بل
أيضا ً عبر شمال أفريقيا والشرق األوسط وكذلك في المحاوالت
المقبلة لإلطاحة بحكم مادورو خليفة شافيز في فنزويال.
تدخل «جبهة النصرة» وأخواتها ،و«داعش» ومشتقاته،
وبقايا ما يُس ّمى «الجيش الحر» ،وبشكل منتظم في مواجهات
مسلحة مع جنود الحكومة السورية ،واليوم أكثر من أيّ وقت
مضى هذه الجماعات مجهزة بشكل أفضل بتجهيزات اتصال
وأسلحة ونقود ودعم لوجيستي من الغرب ودول الخليج،
وتماما ً مثلما كان رجال ثاكسين المسلحون قادرين على ج ّر
الجنود التايالنديين إلى ص��راع ،يستخدم كغطاء الرتكاب
أعمال وحشية مص ّنعة الستخدامها كبروباغندا ض ّد الحكومة
التايالندية ،تقوم الميليشيات في سورية بوضوح بتطبيق
التكتيكاتنفسها.
ففي عام  2011كان «رجال مسلحون غامضون» يقومون
بشكل منتظم ،بالبدء بإطالق النيران خالل التظاهرات بشكل
مماثل لما حدث في بانكوك ،مصيبين كال من الجنود السوريين
والمحتجين وذلك من قبل من وصفهم الطرفان بـ«قناصين من
فوق األسطح».
وكما حدث في بانكوك حين تفاجأ المتظاهرون وكذلك
الجنود التايالنديون بوصول ميليشيات ثاكسين ،فإنّ مقاتلي
ما يس ّمى «الجيش الحر» وسكان «الحولة» والجنود السوريين
أصيبوا بالحيرة من الهوية الحقيقية لمرتكبي هذه الفظاعات.
والسرعة الرهيبة ذات الدوافع السياسية ،التي قامت بها
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا و«إسرائيل»
واإلخوان المسلمون السوريون ،بشجب المذبحة وإلقاء اللوم
بشكل أساسي على الحكومة السورية ،مع المناداة في وقت
واحد بالتدخل العسكري ما هي سوى الدليل األقوى على من
يقف فعالً وراء حمام الدماء ،فمن هو المستفيد؟ انه «الناتو»
ووكالؤه في الشرق األوسط.
وهناك احتمال ق��وي يقول ب��أنّ طرفا ثالثا استفاد من
االشتباك المط ّول في وقته وحينه ،بين ما يُس ّمى «الجيش
الحر» وجنود الحكومة في الحولة من أجل تصنيع عمل فظيع
للغاية ،ومع وجود بضعة حقائق في متناول اليد ،سيكون من
الالمسؤولية إلقاء اللوم على أحد واتباع األمر بإجراء عقابي.
ل��ذا ،وبينما توبخ «غلوب أند مايل» روسيا الفتراضها
بوجوب «تحديد المسؤولية بشكل موضوعي» ،فإنّ هذه بال
شك الطريقة األكثر وعياً ،وإذا كان الغرب يندب معاناته من
انعدام الثقة ،فإنّ عليه فقط لوم نفسه وتاريخه الطويل في
إدارة فرق الموت بهذه الطريقة.

* محام ،عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية األردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com

*

هل �سي�ؤ ّدي تواجد «داع�ش» �إلى �إن�سحاب �أميركي ودخول «الناتو»؟
**

} علوان نعيم امين الدين

انتهى عام  2013على توقيع اتفاق اطار بين ك ّل من
إيران والمجموعة الدولية ( .)1+5لقد كان إنجازا ً بعدة
مقاييس ،خصوصا ً أنه جاء بعد خصومة دامت ألكثر من
ثالثة عقود بين واشنطن وطهران ،مما شكل نقلة نوعية
في العالقات بين البلدين.
غير أنّ هذا االتفاق شكل «صدمة سلبية» للعديد من
حلفاء واشنطن العرب ،خصوصا ً الخليجيين منهم .لقد
اعتبروا هذه الخطوة األميركية انتهاء فعليا ً لتفاهمات
حيوية بدأت منذ الحرب العالمية الثانية ،وتركهم وجها ً
لوجه في مواجهة إي��ران ،التي أكدت العقوبات الدولية
المفروضة عليها مدى صالبتها في تح ّمل الضغوطات
ومواجهة التحديات .بمفهومهم ،سيتسبّب في تراجع
دورهم اإلقليمي ،وسيخسرون نفوذهم في المنطقة لصالح
طهران.
بناء على ما سبق ،رفضت المملكة العربية السعودية
تسلّم مقعدها غير ال��دائ��م في مجلس األم��ن كنوع من
االحتجاج ،حيث ت ّم إسناده إلى المملكة األردنية ،وقام
العديد من مواقع القرار فيها بـ«حملة هجومية» على
الرئيس األميركي باراك أوباما.
إض��اف��ة ال��ى ذل���ك ،ش��ه��دت ال��ع�لاق��ات ال��س��ع��ودي��ة -
األميركية توترا ً على خلفية األحداث في مصر ،خصوصا ً
مع دعم واشنطن لـ«اإلخوان المسلمين» عبر زيارات قام
بها كبار مسؤولي اإلدارة (زيارة مساعد وزير الخارجية
السابق جيفري فيلتمان ،وأعقبتها زيارة وزيرة الخارجية
األميركية السابقة هيالري كلنتون) ،مما استدعى ردا ً
سعوديا ً باعتبار هذه الجماعة منظمة إرهابية وأدرجتها
على لوائها الخاصة باإلرهاب.
يُضاف الى ما سبق ،موقف واشنطن المتذبذب من
إزاح��ة «اإلخ��وان المسلمين» وتسلّم المشير عبد الفتاح
السيسي لمقاليد الحكم بعد إج��راء انتخابات رئاسية.
من هنا ،تعهّدت السعودية بمساعدة مصر في العديد
من المجاالت خصوصا ً النقدية منها في حال ت ّم إيقاف
المساعدات األميركية لها.
كما ظهر التوتر مع واشنطن من خالل األزمة السورية،

حيث أثبتت األح��داث عدم قدرة الواليات المتحدة على
اإلطاحة بالرئيس السوري بشار األسد ،او حتى إرغامه
التنحي ،كما أنها ،وفي نظرهم ،لم تقدّم ما يكفي من
على
ّ
الدعم العسكري للمعارضة السورية من أجل تحقيق
إنجازات ميدانية تساعد في تحسين شروط التفاوض،
األمر الذي أدّى الى فشل مؤتمر «جنيف .»2
وك��ان الرئيس األميركي ب��اراك اوب��ام��ا قد أعلن ،في
شهر كانون الثاني  ،2012أنّ الواليات المتحدة «لم تعد
قادرة على خوض الحروب في العالم» ،وأكدت على ذلك
كلمة وزير الخارجية األميركي جون كيري امام مجلس
الشيوخ 3 ،ايلول  ،2013بأنّ الرئيس اوباما «لم يطلب من
بالده الدخول في الحرب السورية».
ولتفادي مزيد من التدهور في العالقات الثنائية ،قام
الرئيس األميركي بزيارة المملكة والتقى الملك الراحل
عبدالله بن عبد العزيز للتخفيف من التوتر ،غير انّ العديد
من الشخصيات السعودية لم يكن لديهم النية للقائه.
وضمن هذه الزيارة ،اكد اوباما أنه «لن يكون هناك اتفاق
سيّئ مع ايران» ،في إشارة واضحة الى انّ االتفاق هو أمر
حتمي.
أدركت العديد من الدول الخليجية قدرة أميركا النفطية
المستقبلية ،حيث يتوقع ان تصبح عام  2030اول مصدّر
للنفط في العالم ،وهذا األمر سيجعلها تبتعد عن منطقة
الخليج بالتحديد جراء تبنيها لسياسة «الخروج اآلمن
والتوجه شرقاً» ،في إشارة الى االستراتيجية الجديدة
التي تخطط لها من خالل التوجه الى منطقة المحيط
الهادئ لتتف ّرغ لمواجهة العمالق الصيني والعمل على
تطويقه.
وال��س��ؤال ال��ذي يطرح نفسه ،ه��ل وج��ود «داع��ش»
سيؤدّي الى خ��روج أميركي آم��ن؟ ويستدعي «الناتو»
كبديل عسكري عنه؟!
لقد كان الرئيس األميركي السابق جورج بوش االبن
سباقا ً في إعالن الحرب على اإلرهاب ،وأصبحت الواليات
المتحدة ه��ي ق��ائ��دة التحالفات الدولية للقضاء على
التنظيمات اإلرهابية في العالم ،وأعطت لنفسها الحق
في التدخل بقرارات وطنية دون الرجوع الى المؤسسات
الدولية.

من هنا ،يرى العديد من الخبراء السياسيين أنّ بعض
أصحاب مراكز النفوذ في الدول الخليجية والمرتبطين
بالمحافظين الجدد أقدموا على اتفاق ثنائي من «تحت
ال��ط��اول��ة» إلي��ج��اد «داع����ش» نتيجة ت��ض � ّرر مصالحم
(هم يتبعون الى شركات لها مصالح نفطية من جهة،
وعسكرية من جهة ثانية) ،فأيّ خروج للواليات المتحدة
سيرت ّد عليهم سلباً .وما يعزز هذه الفرضية ،عدم قدرة
اإلدارة الحالية للرئيس أوباما على وقف تمويل تنظيم
«داعش» الذي تقوم به بعض األجنحة المتشددة بالرغم
من الضغوط التي يحاول فرضها.
ضمن نفس السياق ،تأتي حادثة «تشارلي ايبدو»
في فرنسا التي تبناها فرع «القاعدة» في اليمن وقبلها
تنظيم «داعش» .هذه الحادثة تذكرنا بهجمات  11ايلول
األميركية ،وكيفية استنهاض المواطنين لدعم اإلدارة
األميركية في محاربة اإلرهاب أينما وجد ،وتشديد الرئيس
ج��ورج بوش االب��ن على مالحقتهم حتى في جحورهم.
فما حدث في فرنسا ،أيقظ األوروبيين على خاليا نائمة
موجودة ومستعدة كي تنشط في أيّ وقت.
يرى البعض إنّ ما أعلن للرأي العام الفرنسي بأنّ هذه
االحداث قد وقعت بسبب الرسوم المسيئة للرسول هي
نصف الحقيقة ،فهم يضعونها ضمن خانة تحذير باريس
من ايّ تدخل عسكري خارجي ،خصوصا ً بعد ترؤسها
للعمليات العسكرية التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي
في ليبيا عام  ،2011غير انّ فرنسا أص ّرت على تدخلها
وأرسلت حاملة الطائرات الوحيدة لديها «شارل ديغول»
الى منطقة الخليج.
الى جانب النشاط الفرسي المستجدّ ،يُسجل نشاط
بريطاني ب��ارز تمحور ف��ي إن��ش��اء ف��رع لكلية «سانت
هريست» العسكرية البريطانية في منطقة شمال األردن،
في موقع قريب من إقامة الملك عبدالله بن الحسين؛ كما
ظهر واضحا ً العزم على العودة الى المنطقة من خالل
االتفاق مع البحرين إلقامة قاعدة عسكرية في ميناء
سلمان حيث تقدر كلفة البناء بحوالي  15مليون جنيه
استرليني .وفي حديث له ،أكد وزير الدفاع البريطاني
توسعا ً دائما ً
مايكل فالون أنّ «هذه القاعدة الجديدة تشكل ّ
للبحرية الملكية وستسمح لبريطانيا بإرسال سفن أكبر

لتعزيز استقرار الخليج» ،وأضاف «سنتمركز من جديد
في الخليج لفترة طويلة».
على ما يبدو انّ الواليات المتحدة مص ّرة على التوجه
شرقاً ،ولعدم خسارة حلفائها في المنطقة سيح ّل «الناتو
األوروبي» مكانها لتتف ّرغ لمواجهة الصين.
بنظرة بسيطة الى المشهد االقليمي ،يتبيّن أنّ الواليات
المتحدة ليست مستعجلة للقضاء على تنظيم «داعش»،
فعند إحصاء عدد الغارات التي شنها التحالف منذ العام
الماضي الى اليوم ،يتبيّن أنها لم تتجاوز الغارات التي
استهدفت تنظيم «القاعدة» في افغانستان ،او نظام
الرئيس العراق صدام حسين خالل «اسبوع» .مما يظهر
بأنّ ليس للواليات المتحدة نية في إنهاء المهمة ،خصوصا ً
أنها مستفيدة بطريقة غير مباشرة من هذا التنظيم للضغط
على النظام في ك ّل من العراق وسورية وتركيا ،كما انها
ستقدمه «هدية» لحلفائها الغربيين لكي يتقاضوا أمواال ً
اكثر على عملهم طالما أنّ التنظيم ما زال موجوداً.
تفسر عدم إرادة الواليات المتحدة
ك ّل هذه االح��داث ّ
التو ّرط في الخليج ،ال سيما مع تقاطر معلومات ميدانية
مؤكدة تفيد عن وقوع اشتباكات بين تنظيم «داعش» في
العراق والقوات األميركية المتواجدة هناك ،لكن واشنطن
سارعت الى نفي الموضوع.
يسعى اوباما ،في الربع الرابع واألخير من واليته،
الى تحقيق اإنجاز ما بعدما فشل في العديد من الملفات
الداخلية .انه يريد إنهاء االتفاق النووي مع إيران ،بينما
يسعى الجمهوريون الى عرقلته بعدما حصدوا األغلبية
في الكونغرس .لذلك ،ج��اء تهديده ،في خطاب حالة
االتحاد ،بأنه سير ّد عليهم باستعمال حق النقض في حال
تبنى الكونغرس أية عقوبات جديدة محتملة.
فهل ستستطيع ال��والي��ات المتحدة في عهد اوباما
الخروج من المنطقة آمنة بحسب األجندة التي رسمتها؟!
ام انّ حدثا ً كبيرا ً قد يؤجل هذا الخروج أو يجعلها شريكا ً
رغما ً عن إرادتها؟!

*موضوع سينشر في صحيفة «لندرو» اإليطالية
وعدد من المواقع االجنبية
**باحث في العالقات الدولية

