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عندما ت�سطع ال�شم�س وي�أتي الربيع يبد�أ النا�س بالهذيان
جون برينان خير مثال ...حاطبة ليل و�شرير هوليود

�سورية و�إيران :التبادلية
في الخطاب الأميركي
} حميدي العبدالله
دأب األميركيون ،عبر تصريحات المسؤولين في اإلدارات األميركية
المتعاقبة ،أو عبر م��ا تكتبه وتنشره وتبثه وس��ائ��ل إعالمهم ومراكز
أبحاثهم المختلفة ،على توجيه االنتقادات لسورية ألنها حليف إليران
وحزب الله ،ويب ّررون مواقفهم العدائية منها ،واستهدافهم لها بسبب
ذلك.
اليوم مع اقتراب موعد توقيع االتفاق حول النووي اإليراني تتغيّر
م��واق��ف ال��والي��ات المتحدة ،وتحت ّل إي���ران الموقع ال���ذي ك��ان��ت تحتله
يوجه االنتقاد واللوم ،وتهاجم إيران ألنها تقيم عالقات مع
سوريةّ ،
أي ّ
الدولة السورية وتدعم هذه الدولة .فقد جاء في التقرير السنوي الذي
أعدّته وكالة االستخبارات القومية األميركية ال��ذي ص��در بتاريخ 26
شباط  2015حرفياً« :إنّ الجمهورية اإلسالمية هي تهديد متصاعد
للمصالح القومية األميركية بسبب دعمها لنظام (الرئيس) بشار األسد،
وسياستها المعادية إلسرائيل ،وتطوير قدرات حديثة».
واضح أنّ هذا التوصيف ينسجم مع واقع السياسة األميركية الجديدة
إزاء إيران ،بمعنى آخر عندما كانت الواليات المتحدة تخوض مواجهة
مفتوحة مع إي��ران ،تعتبر طهران هي العدو األول ،وتحدّد مواقفها من
الدول األخرى بنا ًء على مدى قربها أو ابتعادها عن إيران .اليوم في ظ ّل
التغيير ال��ذي طرأ على المواقف األميركية من إي��ران مع اقتراب موعد
توقيع االتفاق بدأت عملية تهيئة الرأي العام األميركي والغربي لتقبّل هذا
االتفاق وتقبّل التعامل مع إيران بطريقة تختلف عما ساد منذ انتصار
الثورة اإليرانية وكنس النفوذ األميركي من إيران .واقتضت هذه العملية
أوالً حذف صفة اإلره��اب ودعم اإلره��اب عن إي��ران وعن حزب الله في
تقرير وكالة االستخبارات األميركية القومية ،ألنّ إلصاق تهمة اإلرهاب
أو دعم اإلرهاب بإيران وحزب الله لم تعد ممكنة ،وهما اللذان يخوضان
أشرس المعارك ض ّد التنظيمات اإلرهابية في سورية والعراق إلى جانب
التحالف الغربي ،بل إنهما يقومان بجهد يفوق جهد التحالف الدولي الذي
تقوده الواليات المتحدة والذي تقتصر أعماله على توجيه ضربات جوية
إلى مواقع «داعش» لم تؤثر أبدا ً على مواقع سيطرته ،وتهديده لمصالح
الغرب والواليات المتحدة ،وال��دول الحليفة لـه .فتقرير االستخبارات
القومية عام  2015له وظيفة مزدوجة ،فهو من جهة مع ّد لتهيئة الرأي
العام األميركي والغربي لتقبّل االتفاق مع إيران ،والتخلي عن سياسة
المواجهة المفتوحة معها ،ومن جهة أخرى يعكس حقيقة أنه بات من
الصعب وصف إي��ران وحزب الله باإلرهاب في الوقت الذي يحاربانه
(أي اإلرهاب) بقوة أكبر من حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة.
ّ
واالستبدالية في الخطاب األميركي حول سورية وإيران ،حيث باتت
سورية تحت ّل اليوم موقع إيران ،تأتي في سياق هذه السياسة الجديدة،
لكن مثلما فشل التركيز على إيران وحزب الله من النيل من قوة وفعالية
منظومة المقاومة والممانعة وتحقيق هذه المنظومة المزيد من التقدّم
رغم المعارك القاسية التي خاضتها والتضحيات الكثيرة التي قدّمتها،
ف��إنّ المنظومة ق��ادرة بوحدتها ودعمها المتبادل على إفشال الحلقة
الجديدة من السياسة األميركية العدائية لهذه المنظومة التي وضعت
سورية في موقع إيران.

باراك �أوباما يُذ ّكر ...ليق ّرر
} روزانا ر ّمال
يبدو أنّ صراع الرئيس األميركي باراك أوباما أمام الكونغرس أكبر بكثير
مما يمكن تخطيه أو تجاهله بالنسبة إلى رئيس الواليات المتحدة الذي يتسلّح
بصالحيات منحه إياها الدستور األميركي ،وهي صالحيات رئاسية ،يتجه إلى
تكرار استخدامها بمعزل عن موافقة الكونغرس ،باعتبارها القدرة على تعليق
أي رئيس أميركي ال يمكنه استخدامها
قرارات او رفضها عبئا ً على أوباما وعلى ّ
كفيتو إلى ما ال نهاية ...يقول ديبلوماسي عمل في واشنطن لسنوات.
باراك أوباما الذي يظهر كرئيس أميركي مختلف حاول جاهدا ً خالل واليته
فتح ملفات وخوض غمار ح ّل قضايا داخلية ودولية لم تكن عادية ،وليس أ ّولها
إعادة العالقات المقطوعة تاريخيا ً مع كوبا ،وال آخرها محاولة إنجاح التوافق مع
إيران ،وبالتالي فتح آفاق جديدة أمام البلدين.
ح ّل الملف الكوبي بالنسبة إلى كثر من األميركيين الموزعين بين جمهوريين
وديمقراطيين ،وحتى بين شعبي البلدين ،وبالنظرة إليه من قبل رؤساء غربيين
منذ عقود ،كان معضلة حقيقية ،والتحرك نحو كوبا بهذا الشكل كان شبه
مستحيل ،إال أنّ اإلدارة األميركية بقيادة أوباما خطت الخطوة بنجاح ،أقله نجاح
شجاعة المبادرة أوالً ،وبالتالي فإنّ المبادرة نحو إيران أو إنجاح المفاوضات
معها كفريق أميركي يندرج أيضا ً في نفس اإلطار ،ويؤشر الى عزم أوباما على
إنجاحها.
قرار م ّد الجسور مع إيران كقوة حقيقية في الشرق األوسط هو قرار
استراتيجي اتخذه أوباما ويعرف جيدا ً تداعياتهّ ،
بغض النظر عن أنّ هذا الحدث
سيسجل في تاريخ الواليات المتحدة ،ويت ّوج أوباما قائدا ً فريدا ً إضافة إلى باقي
محاوالته في عدة قضايا سابقة ،وبالتالي يتضح أنّ أوباما يعتزم رسم عناوين
عريضة لحقبته ،وهو لن يأبه بقرارات الكونغرس دائما ً إذا ما اعتبرت بالنسبة
إليه تعطيالً مدروساً.
ّ
بغض النظر ع ّمن يظهر بموقف المعطل او المسيء لمصالح أميركا بالنسبة
إلى اآلخر ،أوباما أو الكونغرس ،فإنّ التحديات بينهما باتت من يوميات اإلدارة
األميركية واإلعالم األميركي ،إال أنه يبدو بالنسبة إلى أوباما فإنّ التذكير
بنجاحاته قبل التوقيع مع إيران يصلح في هذه المرحلة ،وتحديدا ً ما صدر
عن وزير الخارجية جون كيري حول سورية ،حيث أكد التزامها مئة في المئة
باالتفاق حول ح ّل ملف نزع السالح الكيميائي ،في هذا عدة رسائل في رسالة
واحدة.
أوالً :يفيد تذكير الكونغرس بالنسبة إلى أوباما أنّ بعض قرارات إدارته
المصيرية نجحت ،وبالتالي ال مانع من أن يظهر بمظهر الرئيس األميركي
الذي يستطيع أن يحقق اليوم ما لم يكن ممكنا ً قبله ،وبالتالي فإنّ النجاح مع
إيران وتقديمها بموقف المتقيّد باتفاق ،كما تقيّدت سورية والرئيس بشار
األسد تحديدا ً ممكنا ً جداً ،وبالتالي يظهر أوباما الرئيس الذي يستطيع ترويض
خصومه حسب اعتقاده.
ثانياً :يرسل جون كيري رسالة تؤكد موقف البيت األبيض من اعتبار األسد
غير خارج عن القوانين الدولية ،وليس رئيسا ً عبثيا ً أو يسعى إلى نقض عهوده
والتزاماته ،وبالتالي يمكن أيضا ً التفاوض معه ألنه ظهر بمظهر الجدي جدا ً في
موضوع األسلحة الكيميائية في سورية.
باراك أوباما يذكر خصومه ...ليق ّرر.

«توب نيوز»

ال�سعودية يمنية وقطر م�صرية وتركيا �سورية
تمنح وسائل اإلعالم بتقنياتها العالية وفرصها الالمحدودة للدول والكيانات
والقوى مكانة أكبر منها ،كما هو حال «الجزيرة» وقطر.
تسمح األموال المستثمرة في وسائل اإلعالم للدول التي تملكها فرصا ً للتدخل في
الحروب وصناعتها ،وفرصا ً للعبث بالعقول والقلوب ،وتصنيع مناخات معاكسة
للحقائق والوقائع بقوة الفعالية المحترفة للتعامل مع األخبار.
في المقابل يبدأ بالتالشي تأثير اإلعالم الذي ال يشبه أصحابه كإعالم يح ّرض
وتتمسى بالحرية والمالك
على الديمقراطية والمالك نظام بال انتخابات ،أو تتصبّح
ّ
بلد تك ّم فيه األف��واه كحالتي السعودية مع «العربية» وقطر مع «الجزيرة» ،ألنّ
الناس مع الزمن تبدأ بالتشكيك بالروايات والتدقيق في الخلفيات.
بين إطالق الشائعة وزمن تح ّولها إلى واقع فرصة لتنال الوسائل التي تصنع
اإلشاعات لتحافظ على مصداقيتها ،كحال التظاهرات التي أعلنت عنها «الجزيرة»،
ولم تكن قد وقعت لكنها وقعت بفعل ما قالته «الجزيرة».
تفضح وس��ائ��ل األع�ل�ام االهتمامات السرية الضاغطة على مالكيها بسلم
األولويات.
ه ّم السعودية اليمن كما «العربية» ،وه ّم قطر مصري كما «الجزيرة» ،وه ّم تركيا
سوري كما هي قنواتها العربية.
ه ّم أميركا إيران.
التعليق السياسي

} محمد احمد الروسان*
ه��ل ن��ص��دق ال��س � ّي��د ج���ون ب��ري��ن��ان م��دي��ر وك��ال��ة
االستخبارات المركزية األميركية عندما يقول :واشنطن
ال تريد إسقاط مؤسسات النظام والدولة السورية؟ إذا ً
ماذا كانت تعمل واشنطن على مدار أربع سنوات وأزيَد
في سورية ،وما زالت وقبل ذلك بسنوات؟ هل كان يعمل
السيد برينان حاطبة ليل ال يميّز بين الغث والسمين
في عمل وكالته االستخبارية؟ هل كان يسيّر ومجتمع
م��خ��اب��رات��ه ووك��ل�اؤه م��ن بعض ع��رب وب��ع��ض غرب
مجموعات سياحية إلى سورية؟ هل يسعى جون برينان
الى تدمير «داعش» شرير هوليود ،حيث قدر هذا الشرير
المتابعة في إيران المجاورة أو جنوب روسيّا تماما ً حيث
تريد أميركا خلق نزاع ومجازر؟ لماذا ق َرن اسم بالده
بروسيّا في هذا السياق؟ هل يريد أن يوحي بأنّ هناك
تفاهمات مع موسكو في إعادة هيكلة بل هندرة النظام
في سورية وليس إسقاط مؤسساته؟ هل نصدّق أنّ
موسكو لديها تفاهمات من هذا القبيل مع واشنطن وجون
برينانها؟ أعتقد أنّ هذا هذيان بل هرطقات سياسية
استخبارية أميركية في الوقت الضائع ،وينطبق على
هرطقات جون برينان وعاصمة بالده واشنطن دي سي
القول الروسي المشهور :عندما تسطع الشمس ويأتي
الربيع يبدأ الناس بالهذيان.
جون برينان يتب ّنى الوهابية بشقيها (السياسي
والعسكري) وعمل سنين عديدة في السعودية كمدير
لمحطة االستخبارات األميركية فيها ومعه بعض زمالئه
الذين يعمل بعضهم في ع ّمان هذه األيام ،يعتبر صاحب
مدرسة (عتبة الوقت) كمعيار في بيان الخيط األبيض
من األس��ود من فجر العمل االستخباري ،يجهد ناشطا ً
هذا األوان وبالتنسيق مع رئيس مج ّمع االستخبارات
الفدرالي األميركي وبعض األدوات األميركية المستحدثة
في المنطقة ،في محاولة لخلق وتأسيس نسخة متقدّمة
لمذهبية استخبارية ج��دي��دة ف��ي ال��والي��ات المتحدة
األميركية ت ّم البدء في مأسستها لحظة تسلّمه منصبه
بديالً للجنرال ديفيد بترايوس ،واألخير ت ّمت اإلطاحه به
بفضيحة نسائية حمراء في المجتمع المخملي عبر جنين
الحكومة األممية (البلدربيرغ) انحيازا ً لطرف سياسي
ض� ّد آخ��ر في الداخل الوالياتي األميركي ،تهدف هذه
المذهبية التي يُراد خلقها أو تخليقها ،إلى دفع شبكات
االستخبارات األميركية المتعددة ،إزاء تغيير أسلوبها
الحالي واستبداله بأسلوب مستحدث جديد يقوم على
مفهوم« :االستخبارات االنتقائية».
بعبارة أكثر وضوحاً ،أيّ إعداد التقارير االستخبارية،
التي تعتمد الوقائع واألدلة ،التي من شأنها دعم توجهات
اإلدارة األميركية الحالية والقادمة أ ّيا ً كانت إنْ جمهورية
وان ديمقراطية ،وفقا ً لما أطلق عليه المحافظون الجدد
أنبياء القرن الحادي والعشرين« :التقارير المواتية»
التي تتيح ،تعزيز رؤية وطموحات وتطلعات ،القيادة
السياسية األميركية ،ومن ورائها «األيباك اإلسرائيلي
الصهيوني» ،إزاء الملف السوري بتشعّ باته المختلفة،
م��ع � ّززا ً بالملف العراقي عبر ال��دواع��ش والفواحش،
وارتباطاتهما بالساحة اللبنانية ،وإزاء الملف اإليراني،
ومجاالته الحيوية تحديداً ،مع اشتباكات مخابراتية
انتقائية جديدة ،في ملفات :باكستان ،الهند ،أفغانستان،
آسيا الوسطى ،إلخ...
ول� ّم��ا كانت التقارير االستخبارية ،ذات العالقة
بالتخمينات والمؤشرات وتقديرات المواقف السياسية،
تلعب دورا ً رئيسيا ً ومهماً ،في صناعة القرار أوالً ،ومع
نهايات الثواني والدقائق األخ��ي��رة الحاسمة ،وقبل
صدور القرار ،مع ما تؤكده معطيات الخبرة العملية،
لعملية صناعة واتخاذ القرار االستراتيجي ،لجهة أ ّنه
كثيرا ً ما تتضارب التقارير االستخبارية ،مع توجهات
القيادة السياسية ،وخير مثال على ذل��ك :التطورات
الجارية والتي تض ّمنت ،عملية بناء الذرائع ض ّد سورية،
وعلى أساس بنك الذرائع المخلّقة في مطابخ األطراف
الخارجية ،ومنها افتراض وجود برنامج نووي سوري
بالتعاون مع كوريا الشمالية وإيران ،وفي حال فشلت
عملية التوقيع على جنيف إي��ران سيُصار إلى تكوين
ملف خاص حول مسارات التعاون والتنسيق النووية
بين ال��دول الثالث وإحالته إلى مجلس األم��ن الدولي،
مع تصعيدات للحدث السوري خارجيا ً وداخلياً ،مع
محاوالت جديدة بأداة إقليمية ،إلنشاء منطقة عازلة على
الحدود التركية – السورية و/أو في الجنوب السوري،
رغم تقدّم الجيش العربي السوري عبر سياسات القضم
العسكري في استعادة الجغرافيا السورية من سيطرة
الزومبيات اإلرهابية بمختلف نسخها وماركاتها وأماكن
صنعها وإنتاجها ،كذلك مشروع الضربة العسكرية ض ّد
إي��ران ،وهو من أب��رز النماذج الراهنة لعملية تضارب
التقارير االستخبارية ،مع توجهات القيادة السياسية.

حرب شبكات االستخبارات

وتتحدث المعلومات ،أنّ هناك حرب باردة طاحنة،
بين شبكات االستخبارات «اإلسرائيلية» من جهة،
وشبكات ووك���االت االستخبارات األميركية من جهة
أخ��رى ،والمنضوية ضمن مج ّمع االستخبارات ،إزاء
الملفين السوري واإليراني بجانب الملف العراقي ،رغم
نقاط التوافقات والتساوقات الكثيرة بينهم ،والمعلنة
للجميع.
وتقول معلومات الخبراء وتؤكد إنّ الحرب الباردة
بين االستخبارات العبرية واالستخبارات األميركية،
من الصعب التكهّن بنتائجها ،وذل��ك بسبب الروابط
السياسية الوثيقة ،بين النخب السياسية «اإلسرائيلية»،
والنخب السياسية األميركية ،ورغم محاوالت مستميتة
للكيان العبري سابقا ً وحالياً ،بالقيام بعملية تغلغل

شاملة داخل أجهزة االستخبارات األميركية ،من أجل
بناء لوبي «إسرائيلي» استخباري نوعي ،داخل مفاصل
أجهزة االستخبارات األميركية ،لكنها لم تستطع ح ّتى
اللحظة ،تحقيق هذا الهدف الفوق استراتيجي ،كما تقول
وتؤكد معلومات الخبراء االستخباريين األمميين ،األمر
الذي دفع شبكات االستخبارات العبرية ،وعلى رأسها
«الموساد» ،للجوء إلى استخدام عناصر بشرية موثوقة،
من األيباك ،والمعهد اليهودي لشؤون األم��ن القومي،
لمنافسة شبكات مخابرات العاصمة األميركية واشنطن
دي سي ،على إحدى أدواتها في الداخل اإليراني ،وأقصد
منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ،أو «المنافقون» حسب
التسمية اإليرانية الرسمية ،وكذلك منظمة جند الله
اإليرانية.
الواليات المتحدة األميركية والقوى الغربية ،تعمل
بق ّوة على نشر الفتن ،وإح��داث صراع إيراني – إيراني
داخ��ل��ي وتعميقه ،وت��دف��ع بعض األدوات الغربية
واألميركية ،في الداخل اإلي��ران��ي ،على رف��ع شعارات
معادية للنسق بشكل ع��ام ،ول��ث��واب��ت نسق الثورة
اإلسالمية اإليرانية بشكل خاص ،والعمل على اإلطاحة
بنسق الثورة اإلسالمية ،واستبداله بنظام علماني –
ليبرالي ،على غرار األنظمة الرأسمالية الغربية.
وف��ي ظني وتقديري أعتقد أنّ ال��ق��وى السياسية
اإليرانية المعارضة ،تمتاز بالضعف العتمادها على
الدعم األميركي ،باإلضافة ال��ى ع��دم تمتعها بالدعم
والسند الشعبي الداخلي ،األمر الذي قاد وجعل من هذه
القوى ،مجرد حركات موجودة في ال��خ��ارج ،وبعض
العواصم األجنبية ،ولو حاولنا استقراء مالمح خريطة
طريق الصراع اإلي��ران��ي – اإلي��ران��ي ،ال��ذي تعمل على
إنتاجه وتسويقه واشنطن ،وعبر شبكات استخباراتها
وأدواتها ،إنْ لجهة الداخل اإليراني ،وانْ لجهة الخارج
اإليراني ،لوجدنا أنّ الحركات اإليرانية الدينية ،ظلّت
أكثر ميالً إلى العمل داخل وضمن ثوابت نسق الثورة
اإلسالمية اإليرانية ،أ ّما الحركات العلمانية اليسارية،
والليبرالية ،فهي عمليا ً خارج دائرة الصراع والتنافس،
فهي موجودة شكل ّيا ً وال تتمتع بأيّ وجود عملي ميداني
وحقيقي ،وبرغم ذل��ك ،ستبقى ه��ذه الحركات مصدرا ً
للخطر على النسق اإليراني الثيوقراطي ،إذا ما تح ّول
التيار اإلصالحي ،باتجاه االنضمام والتحالف معها.
وأحسب ،أنّ الق ّوات األميركية االحتاللية العائدة إلى
العراق عبر ملف الدواعش ،والتي يُراد لها البقاء أميركيا ً
عبر تفعيل وجودها ووكالة االستخبارات المركزية
األميركية ،س��وف تستم ّر باالستعانة بعناصر زمرة
منظمة خلق ،لشنّ العمليات السريّة ض ّد إيران ،وبحزب
بيجاك الكردي في شمال غرب إيران.
وت��ق��ول المعلومات ،إ ّن��ه وبعد االح��ت�لال األميركي
للعراق ،قامت واشنطن وعبر وك��ال��ة استخباراتها
المركزية ،والبنتاغون ،وبالتنسيق مع قيادة القوات
األميركية الموجودة في العراق ،بتجميع عناصر حركة
مجاهدي خلق ،وعلى ق��رب م��ن ال��ح��دود العراقية –
اإليرانية ،وضمن معسكرين اثنين ،وتبع ذلك ،قيام هذه
الجماعة ،بالعديد من العمليات السريّة واالستخبارية
المشتركة ،مع عناصر وكالة االستخبارات المركزية
األميركية ،و«الموساد اإلسرائيلي» ،والق ّوات الخاصة
األميركية ،داخل األراضي اإليرانية.
وص��ار واض��ح �ا ً للعيان ،أنّ حركة مجاهدي خلق
اإليرانية ،تخلّت عن عدائها للغرب ،ما بعد سقوط االتحاد
السوفياتي ،وانخرطت وبشكل عميق في تحالف مع
اإلدارات األميركية ،ومضت قدما ً في تحالفاتها الغربية،
وخاص ًة مع االستخبارات الفرنسية ،والبريطانية (األم
أي سكس) ،والكندية ،واأللمانية ،على النحو الذي أدّى
الى انخراطها في تحالفات ،مع كل من يعادي النظام
اإليراني ،وفي نهاية المطاف ،وجدت هذه الزمرة نفسها
(منظمة خلق) ،واقعة في أحضان وكالة االستخبارات
المركزية األميركية ،وجهاز «الموساد اإلسرائيلي»،
ومنظمات اللوبي «اإلسرائيلي» مثل األيباك ،والمعهد
اليهودي لشؤون األم��ن القومي ،ولجان الكونغرس
األميركي ،ومنتديات ومراكز دراسات ،ومنظمات جماعة
المحافظين الجدد.
فعالقات منظمة مجاهدي خلق ،بجهاز «الموساد
اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ذات بعد زم��ن��ي ط��وي��ل ،فهناك شبكة
استخبارية تابعة للموساد ،تعمل داخل إيران والعراق،
وتتك ّون عناصرها وبشكل حصري ،من منظمة خلق
اإليرانية بزعامة مريم رج��وي ،وتقوم ه��ذه الشبكة،
والتي تتك ّون من شبكة جواسيس عنقودية ،بحيث
ال يعرف الجاسوس زميله في ذات الشبكة ،بتجميع
المعلومات االستخبارية الفائقة الحساسية ،داخل إيران
والعراق معاً ،عن األوض��اع االقتصادية ،والسياسية،
واالجتماعية ،والعسكرية ،والتكنولوجية واألمنية،
وتقديمها للموساد اإلسرائيلي» ،وعبر محطة الموساد
الموجودة ،في مدينة الدهوك ،حيث يستأجر الموساد،
مبنى تابعا ً ألحد الفنادق ،التي يملكها الزعيم الكردي
المال مسعود البارزاني نجل المال مصطفى.
وت��ق��ول ال��م��ع��ل��وم��ات ،إنّ ش��ب��ك��ات االس��ت��خ��ب��ارات
«اإلسرائيلية» ،وخاص ًة الموساد ،وحدة أمان ،الشين
بيت ،ال��ش��اب��اك ،تقوم وتسهر ،على ت��دري��ب عناصر
مجاهدي خلق ،من الجنسين ،في مجاالت االغتياالت
السياسية التي تستهدف الزعماء والقادة اإليرانيين،
بمن فيهم العلماء أيضاً ،عمليات تخريب البنى التحتية،
وال��ت��ي تستهدف الجسور وال��م��راف��ق االستراتيجية
اإليرانية ،كمحطات توليد الكهرباء ،خ ّزانات الوقود،
مراكز االتصاالت ،شنّ عمليات الحرب النفسية ،مستهدف ًة
زعزعة الشارع اإليراني ،لتتيح تفتيت تماسك الجبهة
الداخلية اإليرانية ،تخريب االقتصاد اإليراني ،عبر نشر
أوراق العمالت ال��م��ز ّورة ،تخريب المزروعات ،وحرق

مخزونات الحبوب ،واألغذية االستراتيجية ،والعمل
على تجميع الحركات اإليرانية المعارضة ،وتقديم الدعم
المالي والعسكري واللوجستي والتدريبي لها ،بشكل
سري ،وبدون اطالعها على حقيقة ،أنّ هذا الدعم مصدره
«إسرائيل» ،بث وزراع��ة أجهزة التجسس األلكترونية،
التجسسية الصناعية ،وذلك لمساعدة
المرتبطة باألقمار
ّ
تل أبيب والبنتاغون ،ووكالة االستخبارات المركزية
األميركية ،على تحديد أماكن ومواقع ،وإحداثيات هذه
المرافق اآلن��ف ذك��ره��ا ،ليُصار ال��ى ضربها ،وخاص ًة
المنشآت النووية ،والعسكرية ،واألمنية االستخباراتية،
التابعة لمؤسسة الحرس الثوري اإليراني ،عن ّد لحظة
الخيار صفر في حال ت ّم إفشال جنيف إي��ران النووي
أميرك ّياً.
انّ
اذاً ...مستقبل العالقات التكتيكية واالستراتيجية،
بين منظمة مجاهدي خلق اإليرانية ،واإلدارة األميركية،
أيّ إدارة كانت ،صار يم ّر عبر قناة «الموساد» ،وهذه
العالقة سوف تطول وتتط ّور ،فال النسق الثيوقراطي
اإليراني ،سوف يسقط بواسطة مجاهدي خلق تحديدا
أو غيرها ،وال العاصمة األميركية واشنطن دي سي ،أو
العاصمة العبرية «تل أبيب» ،بقادرتين على تفادي
الخسائر الهائلة ،والعواقب الوخيمة ،على ارتكاب
حماقة ،إنْ تج ّرأتا على ضرب إي��ران ،وما على عناصر
هذه الزمرة ،زمرة مريم رجوي ،االّ االستمرار في تقديم
المعلومات االستخبارية للموساد ،كشرط أساسي
وضروري ،لحصولهم على الطعام والكساء من أميركا.
وتمتاز جماعة جند الله اإليرانية ،بتحركاتها العابرة
للحدود اإليرانية الباكستانية (منطقة بلوشيستان
الباكستانية ،ومنطقة بلوشيستان اإليرانية) ،والحدود
اإليرانية األفغانية (منطقة بلوشيستان األفغانية،
وبلوشيستان اإليرانية) ،والحدود األفغانية ـ الباكستانية
( منطقة بلوشيستان الباكستانية ،ومنطقة بلوشيستان
األفغانية).
وتذهب معلومات االستخبارات الدولية واإلقليمية،
الناشطة والراصدة في منطقة الشرق األوسط ،إلى أنّ هذا
السني المتشدّد ،يتلقى دعما ً ماديا ً كبيرا ً
التنظيم السلفي
ّ
من بعض الجمعيات ،والتنظيمات التط ّوعية الدينية
السلفية الوهّ ابية ،وخاص ًة من المنظمات الخليجية
المختلفة ،والمنظمات الباكستانية المرتبطة به ،وصارت
له عالقات مع الدواعش في الداخل العراقي عبر القناة
السعودية بضغط أميركي.
كما تتحدّث تقارير استخبارية خاصة ،أنّ ادارة
الرئيس باراك أوباما ،تعمل على استراتيجية تقويض
استقرار األم��ن الداخلي اإليراني ،وذل��ك عبر مخططات
ت ّم وضعها ،وفق سياقات عمل ميدانية جديدة ،لعمل
المج ّمع الفدرالي األمني األميركي ،حيث تنظر الواليات
المتحدة األميركية و«إسرائيل» الى جماعة جند الله
اإليرانية ،كأداة رئيسية متقدّمة ،وورقة ضغط فاعلة،
لتنفيذ استراتيجية محور واشنطن – «تل أبيب» .هذا
وقد توافقت وتساوقت االستخبارات البريطانية ،وبعض
أجهزة استخبارات دول االتحاد األوروبي ،مع رؤى إدارة
الرئيس أوباما ،وفق منظور ومنهج استراتيجية التد ّرج،
في تنفيذ استراتيجية تقويض استقرار األمن الداخلي
اإليراني ،مع الرهان على الطبقة الوسطى ،في المجتمع
اإليراني بشكل ع��ام ،إلح��داث التغيير المطلوب ،حيث
للطبقة الوسطى في إيران آفاق سياسية خالّقة.
وهناك سعي محموم ،ألجهزة استخبارية دولية
وإقليمية ،لجهة دع��م ه��ذا التنظيم اإلي��ران��ي السالف
الذكر ،حيث يقع العبء الرئيس في دعم هذه الجماعة
على الـ»سي أي آي» ،سوا ًء عبر األراضي الباكستانية،
أو األراض��ي األفغانية ،أو عبر محطات االستخبارات
األم��ي��رك��ي��ة ،ف��ي مناطق ج��ن��وب أس��ي��ا (ب��اك��س��ت��ان –
أفغانستان – الهند) ،أو في آسيا الوسطى (أوزبكستان
– قيرغيزستان) ،وفي منطقة الخليج (سلطنة عُ مان –
دبي ،العراق ،الخ ،)...وح ّتى االستخبارات الهندية – كما
تؤكد المعلومات – متو ّرطة في دعم تنظيم «جند الله»
اإليراني ،طالما أنّ االستخبارات الهندية ،ترتبط بالمزيد
من الروابط وعالقات التعاون ،والتفاهمات المتبادلة مع
االستخبارات األميركية واالستخبارات «اإلسرائيلية» ،ك ّل
ذلك من أجل تفعيل وتحفيز وتأطير ،برامج ودعم قدرات
تنظيم «جند الله» ،والعمل على استنساخات تنظيمية
أخرى ،من تنظيم «جند الله» اإليراني السني ،وإشراك
أطراف شيعية عربية وإيرانية فيه ،ليُصار الى جعله
تنظيما ً إقليميا ً له أدوات شعبوية في الداخل اإليراني،
وخاصة من الطبقة الوسطى المثقفة ،في المجتمع
اإليراني والدولة اإليرانية.
كما تتحدث المعلومات االستخبارية ،أ ّنه ت ّم إنشاء
وحدة استطالعات استخبارية في هذا التنظيم ،تعمل
في الداخل اإليراني ،حيث ت ّم رفدها بالموارد البشرية،
الخبيرة في االستخبارات وعملها ،والتي لها صالت
مع المافيا الدولية ،كما ت� ّم دعمها بأجهزة ومعدات
تجسسية ،عالية ال��دق��ة والعمل مربوطة باألقمار
ّ
التجسسية األميركية ،والتي تعمل فوق إيران
الصناعية
ّ
تجسسي
وفوق جزيرة العرب ،ومربوطة أيضا ً بآخر قمر
ّ
مي بالربيع
عبري – «إسرائيلي» ،ت ّم إطالقه مع بدء ما ُس ّ
العربي من «اسرائيل» ،حيث هذا الربط يكون بشيفرات
تجسسية محدّدة يصعب اكتشافها وبالتالي فكها.
ّ
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ت��ق��وم ش��ب��ك��ات االس��ت��خ��ب��ارات
«اإلسرائيلية» ( وح��دة أم��ان – الموساد – الشاباك –
مخابرات وزارة الخارجية ،والوحدات الفرعية األخرى)،
بتقديم الدعم المطلوب وال�لازم منها الى جماعة «جند
الله» ،حيث كانت في البداية عبر غطاء االستخبارات
األميركية ،ثم سعت وبشكل مستق ّل ال��ى بناء المزيد
من الروابط ،وعرى التعاون والتنسيق األمني الحثيث
المباشر ،مع زعيم التنظيم الذي أعدم قبل سنوات قليلة،
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واآلن تقول المعلومات االستخبارية ذات المصداقية ،أنّ
مجتمع االستخبارات «اإلسرائيلية» وعبر جهاز الموساد،
يعمل على تعزيز الروابط السابقة وبناء الجديد المباشر
منها ،مع مجاميع بشرية من عائلة ريفي اإليرانية ،من
أجل إعادة بناء التنظيم وفق أسس عمليات استخبارية
متط ّورة ،مع تعميق و«حدثنة» في عقيدة بنائه وعمله،
مع دعم وتفعيل وحدة االستطالعات االستخباراتية ،التي
ت ّم انشاؤها داخل هياكل هذا التنظيم السلفي المتشدّد،
لجعله يعمل وفق أجندات محور واشنطن – «تل أبيب»
في المنطقة ،وخاص ًة لجهة الداخل اإليراني المتماسك
ح ّتى اللحظة.
ومن أهداف دعم منظمة «جند الله» أيضاً ،ضرب حركة
التجارة اإليرانية مع باكستان ،عبر بحر العرب ،ومن أجل
أن تكون هذه المنظمة اإلرهابية بمثابة ،قاعدة عسكرية
– استخبارية متقدمة ،ذات أدوات شعبوية عميقة ،ألي
قوى عسكرية خارجية ،في حال استهداف إيران الدولة
اإلسالمية الجارة ،بسبب تداعيات برنامجها النووي،
ودورها االستراتيجي ،ومجالها الحيوي وصراعها مع
الواليات المتحدة األميركية والغرب ،على آسيا الوسطى
– القوقاز الجنوبي.
وتؤكد المعلومات المرصودة ،أنّ شبكات االستخبارات
الخاصة ،بمحور واشنطن – «تل أبيب» ،والتي تستهدف
الجميع ،وعلى رأسهم إيران ،تنهج نهجا ً مختلفاً ،في خلق
واستخدام العمالء والجواسيس ،من خالل ما يعرف
بعلم االستخبار ،بالشبكات العنقودية ،لمزيد من السريّة
المطلقة ،وللحفاظ على العناصر البشرية المستخدمة،
التي ت ّم تأهيلها ك��أدوات استخبارية ثمينة ،بحيث ال
يعرف أي عنصر في هذه الشبكات العنقودية ،أي زميل
(جاسوس) آخر له في ذات الشبكة ،وتكوينها البشري
االستخباري.
وت��ذه��ب ذات ال��م��ع��ل��وم��ات ،إل��ى ال��ق��ول إنّ جهاز
بالحس االستخباري
االستخبارات اإليراني ،والذي يمتاز
ّ
العالي ،وبالتقنية المعروفة ،استطاع تفكيك إحدى
الشبكات العنقودية االستخبارية ،العاملة في الداخل
اإليراني ،والتي تملك قاعدة بيانات ومعلومات ،DATA
من شأنها التأثير على األم��ن القومي اإلي��ران��ي ،وهذه
الشبكة العنقودية اآلنف ذكرها ،تابعة لمحور الخراب
في المنطقة ،المحور العبري األميركي البعض عربي،
حيث ت ّم كشف من يقف وراء اغتيال العلماء اإليرانيين.
كما تتحدث المعلومات ،أنّ ما فعلته االستخبارات
اإليرانية ،كان بمثابة الصدمة التي لم تستوعبها ،أجهزة
االستخبارات األميركية و«اإلسرائيلية» ،حيث ت ّم كشف
إحدى الشبكات الذهبية االستخبارية العنقودية ،العاملة
في الداخل اإليراني ،والتي يصعب اكتشافها ،مما ق ّوض
عمل شبكات االستخبارات األخ��رى  -الساكنة  -التي
لم تكشف بعد ،لجهة الداخل اإليراني ،ولجهة الخارج
اإليراني ،وتحديدا ً دول الجوار اإليراني اإلقليمي.
وتشير المعلومات إلى أنّ االستخبارات اإليرانية ،وعبر
عمليات استخبارية داخلية دقيقة ،وخارجية تعاونية،
ذات تنسيق أمني صادق وعميق ،مع جهاز استخبارات
إقليمي غير عربي وبمشاركة من الفرع الخارجي لجهاز
استخبارات ح��زب الله ،استطاعت كشفها  -أيّ تلك
تجسس ،ذات
الشبكة  -وما تحوزه من معلومات وأجهزة
ّ
التجسسية
تقنيات عالية مربوطة ،باألقمار الصناعية
ّ
التي تزخر بها سماء إيران ،والشرق األوسط.
وتشي المعلومات المنشورة ف��ي وس��ائ��ل الميديا
الدولية ،والتي لها عالقات خفية وعلنية ،مع أجهزة
استخبارات تعمل مع محور واشنطن – «ت��ل أبيب»،
أنّ الموساد وبالتنسيق مع أجهزة C.I.A - F.B.I
 ،– M.I.6استغلوا بعض ال���دول األوروب��ي��ة وغير
األوروب��ي��ة ،وبعض دول الجوار اإلي��ران��ي – اإلقليمي،
واستغلوا ساحة إقليم كردستان العراق أيضاً ،للنفاذ
إلى الداخل اإليراني ،وتنفيذ مسلسل اغتياالت ،العلماء
اإليرانيين.
وه��ن��اك معلومات ،استخبارية شبه م��ؤك��دة تفيد
ب��أنّ ط��ه��ران ،ق�� ّررت ونتيجة لالستهداف األميركي –
«اإلسرائيلي» ألمنها القومي ،وعبر ملف الحدث السوري،
الذي يستهدف طهران ودمشق ولبنان معا ً والمنطقة كك ّل
من خالل تحويل لبنان مجددا ً الى ثغور (الدفرسوار)
العنفي ،حيث تم إرس��ال للمرة الرابعة أو الخامسة
وبعيد مناورات الرسول األعظم األخيرة ،بعض قطع
البحرية الحربية اإليرانية ،الى المياه الدولية في البحر
األحمر ،والمرور عبر قناة السويس ،من أجل التمركز
والتموضع في المناطق البحرية ،المطلة على شواطئ
شرق البحر األبيض المتوسط ،وهذا ما جعل أن جعل
الدولة العبرية ،وعلى المستوى السياسي واالستخباري
– األمني والعسكري ،تقف على قدم وس��اق ،فهو أمر
ينطوي على قدر أكبر من المخاطر ،وتشي المعلومات
المرصودة ،عبر مجاميع استخبارات دولية تعمل في
الداخل «اإلسرائيلي» ،بأنّ تل أبيب تضع احتمال تمركز،
تلك القطع الحربية اإليرانية في منطقة شرق المتوسط
وعبر موقعين :األول قبالة شواطئ جنوب لبنان ،وهذا
من شأنه أن يشكل تهديداً ،عسكريا ً بحريا ً مباشراً،
ألمن «إسرائيل» في شمال فلسطين المحتلة ،والثاني
قبالة شواطئ قطاع غ ّزة المحت ّل ،وهذا من شأنه أيضاً،
أن يشكل تهديدا ً عسكريا ً مباشراً ،ألمن مناطق جنوب
غ� ّزة المحتلّة ،في الوقت ال��ذي ص��ارت فيه تل الحارة
وبعض مناطق الجنوب السوري ساحات عمل عسكري
مقاوم لحزب الله وايران باتجاه «إسرائيل» في الشمال
الفلسطيني المحتل.
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لمنا�سبة االنتخابات ال�صهيونية ...دعوة �إلى تن�شيط الذاكرة
} نعيم إبراهيم
ما أحوجنا اليوم إلى تنشيط الذاكرة بغية إدراك الحقيقة التي يريد البعض
تغييبها عن عقل المواطن الفلسطيني والعربي ،ومفادها أنّ الصراع مع العدو
الصهيوني وجودي ،ولم و لن يكون نزاعا ً على حدود .كما ال يمكن التوصل إلى
تسوية ما أو ح ّل ما من مثل ح ّل (الدولة الواحدة أو الدولتين وربما الثالث،)...
فال الشرائع السماوية تق ّر ذلك ،وال نواميس الطبيعة تسمح بهذا األمر؟
مناسبة الدعوة إلى تنشيط الذاكرة هي انتخابات «الكنيست» الصهيوني
وما أفضت إليه من نتائج أكدت فوز حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو،
وحديث الخيارات المستقبلية المتاحة أمام هذا الحزب الصهيوني ودعاة
التسوية من فلسطينيين وعرب وعجم ،الذين تساءل بعضهم :هل هي النهاية
الرسمية لعملية السالم؟ فيما صرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس أنّ «إسرائيل «غير جادّة في الوصول إلى ح ّل الدولتين وأنّ تصريحات
نتنياهو وليبرمان عنصرية.
الرئاسة الفلسطينية دعت الحكومة «اإلسرائيلية» المقبلة إلى «االلتزام
بح ّل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ،وأن تكون القدس الشرقية عاصمة
للمضي قدما ً في عملية السالم».
للدولة الفلسطينية،
ّ
هذا في حين تساءل آخرون :ماذا ينتظر الفلسطينيين بعد فوز نتنياهو؟
وما هي االستراتيجية الفلسطينية في المرحلة المقبلة؟
للوصول إلى الخبر اليقين نقرأ بهدوء ما جرى في الكيان الصهيوني...
بنيامين نتنياهو يبدأ والية جديدة في قيادة حكومة هذا الكيان ،بعدما حقق
ف��وزا ً في االنتخابات العامة المبكرة بعد أن قام بدعاية محاربة اإلرهاب
وتخويف الناخبين من التصويت إلى اليسار الوسط على أساس أنّ األخير
سيقدّم تنازالت لإلرهابيين .وبذلك يكون نتنياهو تولى رئاسة الحكومة للم ّرة

الرابعة ،حيث ستكون فترة حكمه لمدة تسعة أعوام ،ثاني أطول فترة لرئيس
وزراء بعد بن غوريون.
وفي هذا السياق ،فإنّ حصول حزب الليكود على  30مقعدا ً من أصل 120
في البرلمان ،يشكل له فرصة قوية لتشكيل ائتالف حكومي يميني حيث أصدر
حزب «الليكود» بيانا ً جاء فيه أنّ نتنياهو تحدّث إلى األطراف التي يُحتمل
مشاركتها في االئتالف الحكومي ،من ضمنها األحزاب اليمينية والمتشدّدة
وحزب كوالنو الوسطي الذي حصد عشرة مقاعد ،وتابع البيان إنّ حكومة
نتنياهو ستعبّر عن مطالب الناخبين السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
األمر الذي يشير إلى إمكانية ض ّم أحزاب مثل حزب المستقبل بزعامة يائير
البيد ،وحزب كوالني بقيادة موشيه كحلو.
بعض الفلسطينيين قالوا «:حتى اآلن ،وربما ألع��وام مقبلة أخ��رى،
فإنّ االنتخابات اإلسرائيلية لم تتمخض عن تغيّر حقيقي في السياسات
اإلسرائيلية في اتجاه السالم .ومن هنا فإنّ الشعب الفلسطيني لم يعد يعيرها
اهتماماً ،وال يبدي نحوها أيّ تفاؤل».
السؤال هنا :متى كان االحتالل والسالم يلتقيان؟ المؤكد أنه من الطبيعي
أن ال تتمخض هذه االنتخابات عن تغيّر حقيقي إزاء السالم أو حتى أيّ نوع
من التسوية المنقوصة ،وإال ما معنى مرور أكثر من عشرين عاما ً على اتفاقات
أوسلو ولم يتمخض عنها ما يبشر بالسالم واألمن واالستقرار والتقدّم للشعب
الفلسطيني ،وأيضا ً ما معنى أن يستم ّر االحتالل الصهيوني لفلسطين منذ
أكثر من ستة عقود ولم يستطع المجتمع الدولي إيجاد ح ّل عادل للقضية
الفلسطينية يتأتى من خالل دعم نضال هذا الشعب ومقاومته في تحرير
أرضه واسترجاع وطنه المغتصب.
لقد قال نتنياهو أكثر من مرة هذا األسبوع «إنّ أيّ حديث حول انسحاب
إسرائيل من حدود العام  1967إلفساح المجال إلقامة دولة فلسطينية هو أمر

غير وارد» .وهذا قالته ك ّل الحكومات الصهيونية السالفة ،وبرهنت عليه من
خالل المجازر والقتل والتدمير والتدنيس والتشريد وغير ذلك من الممارسات
اإلرهابية التي ف ّرخت اليوم أدوات تنفذ األجندات المعادية في تدمير البلدان
بضوء أخضر ودعم كامل من األسياد في تل أبيب وواشنطن وك ّل عواصم
االستعمار.
ولطالما قال رئيس السلطة محمود عباس «إنّ نتنياهو غير جا ّد حول اتفاق
سالم مع الفلسطينيين ،على الرغم من الوعود التي قدّمها للواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي» .وفي هذا اإلطار قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب
عريقات «إنّ العالم اآلن سوف يفهم ما كنا نحاول أن نقوله منذ سنوات».
أما الشعب الفلسطيني فقال وال يزال يقول إنّ االحتالل ال يفهم إال لغة القوة
والمقاومة وعلى رأسها الكفاح المسلح ألنّ ما أخذ بالقوة ال يستر ّد بغيرها.
هذه هي االستراتيجية الفلسطينية التي ينبغي أن تستم ّر في المرحلة
المقبلة وعلى العالم اجمع أن يؤمن بها ويدعمها بك ّل السبل ،االستراتيجية
المذكورة تستند إلى الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني والى خيارات مقاومة
العدو بكافة الوسائل .وعدا ذلك أوه��ام وحرث في الماء وإدام��ة لالحتالل
عسكريا ً وأمنيا وسياسيا ً واقتصاديا ً وثقافيا ً وفكريا ً واجتماعيا ً ونفسياً.
ختاماً ...انتخاباتهم (الصهاينة) لهم و«ديمقراطيتهم» لهم ،وبنيامين
نتنياهو لهم ،كما كان هرتزل وبن غوريون وغولدا مائير وشارون وغيرهم
لهم ...أما الشعب الفلسطيني فله انتخاباته وديمقراطيته واأله ّم له مقاومته
وقادتها وحلفاؤها الذين ال يساومون وال يتنازلون وال يخونون تضحياته
وشهدائه.
ليتنحى جانباً ،وليفسح الطريق لألجيال كي تواصل
فمن شاخ وتعب
ّ
مسيرة الكفاح حتى تحرير األرض واإلنسان.

* كاتب وإعالمي ـ دمشق

