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�صباح الخير يا فل�سطين الأ�سيرة!

ما هي �أ�سباب تفكك التحالف
الذي �سعت �إليه ال�سعودية؟

7

} حميدي العبدالله
بات واضحا ً أنّ ثمة تفككا ً بدأ يطال تحالف الدول العشر التي أعلنت المملكة العربية
السعودية باسمها «عاصفة الحزم» .فباكستان أعلنت صراح ًة أنها لن تشارك في هذا
التحالف ،وتركيا أعلنت أنها ستقدّم دعما ً سياسيا ً ولوجستياً ،وهذا يعني دعما ً قيمته
تساوي الصفر في الحرب على اليمن.
ولكن لماذا لم تستطع المملكة السعودية ،التي رمت بكل ثقلها ،الحفاظ على تحالف
الدول العشر ،واقتصرت المشاركة على خمس دول خليجية إضاف ًة إلى مصر واألردن
والسودان؟
ال شك أنّ ثمة عوامل جوهرية هي التي أوصلت إلى هذه النتيجة ،ال سيما أنّ المملكة
السعودية كانت تراهن كثيرا ًعلى باكستان ومن خاللها على جذب تركيا والحفاظ على
تتنصل بأشكال مختلفة ،من
اندفاع مصر ،ولكن باكستان انسحبت صراح ًة ،وتركيا
ّ
بين أبرز هذه العوامل التي أوصلت الرياض إلى هذه النتيجة ثالثة:
أوالً ،موقف الواليات المتحدة :واشنطن التي دعمت الحرب منذ بدايتها ،ولم يكن
ممكنا ً إطالق رصاصتها األول��ى لوال موافقتها عليها ،لم تسجل حماسا ًَ كبيرا ً لهذه
الحرب ،وعدم حماسة واشنطن نابعة من قناعتها في ضوء تجاربها ،وتحديدا ً في
العراق وأفغانستان وما حشدته من دول وجيوش في هذه الحرب وفشلها في ربحها،
وفي ضوء معرفتها لقدرات التحالف الذي تقوده السعودية بالمقارنة مع قدرات اليمن
بالمقارنة مع طالبان أو الدولة العراقية في عهد الرئيس صدام حسين ،أو المقاومة بعد
احتالل العراق ،أو طالبان في أفغانستان ،ومستوى التأييد الدولي واإلقليمي لهذه
الدول والقوى ،وبالتالي كانت واشنطن على قناعة مطلقة بأنّ هذه الحرب لم تحقق
أي هدف من أهدافها المعلنة ،ولهذا لم ترم بك ّل ثقلها ولم تمارس الضغوط على بعض
ّ
حلفائها ،وتحديدا ً باكستان وتركيا ،لالنخراط في هذه الحرب ،وترك األمر للسعودية
وم��دى تأثيرها الخاص ،واتضحت ح��دود هذا التأثير في ضوء انسحاب باكستان
وتردّد تركيا.
ثانياً ،ال��دول المرشحة من قبل الرياض لدخول التحالف وتح ّمل أعباء الحرب
جميعها تعاني من أزمات .السودان يواجه تم ّردا ً مسلحا ً في أكثر من منطقة ،وجيشه
منهك بحروب امتدّت لعقود ،ومصر غير قادرة على إخماد تم ّرد اإلرهابيين في سيناء،
وتركيا عجزت بعد مرور أكثر من  35عاما ً على القضاء على مقاتلي حزب العمال
الكردستاني ،أما باكستان فهي تواجه تم ّرد طالبان باكستان إضاف ًة إلى الوضع في
كشمير ،وبالتالي فإنّ أولويات أمنها القومي أه ّم بكثير من نجدة السعودية والوقوف
إلى جانبها في حربها على اليمن ،مهما كان مستوى الدعم ال��ذي قدّمته السعودية
لباكستان.
ثالثاً ،باكستان وتركيا دول��ت��ان تعدّديتان من الناحية المذهبية ،وبالتالي فإنّ
االنخراط بحرب تسعى السعودية إلى طبعها بطابع مذهبي ،يحمل مخاطر كبيرة على
الوحدة المجتمعية في كال البلدين ،وبالتالي ليس من مصلحتهما االنخراط في حرب
ال تعتبر مصيرية بالنسبة ألمنهما القومي.
وهكذا بات واضحا ً أنّ الحسابات التي بنت عبرها السعودية رهاناتها على إنشاء
تحالف يض ّم الدول العشر ،بما فيها دول الثقل السكاني ،لم تكن حسابات دقيقة.

حزب اهلل و�آل �سعود ...ما المق�صود؟
} روزانا ر ّمال
رغم الخالفات السياسية الكبيرة والعالقات الثنائية المتوترة التي عرفت بين حزب الله
والمملكة العربية السعودية منذ الفترة الممتدّة لما بعد اغتيال الحريري وصوالً إلى حرب
تموز  2006حتى اليوم ،بقي هامش الخطاب بين حزب الله والمملكة في توجيه الرسائل
والتصريحات يحتفظ باالعتبارات واألدبيات المعروفة سياسيا ً والمستخدمة بأسلوب
الخطاب والمواقف ،خصوصا لجهة حزب الله.
لم يكن حزب الله أش ّد وضوحا ً كما هو عليه اليوم منذ «عاصفة الحزم» السعودية على
اليمن ،حيث بدا حازما ً أكثر مما كان متوقعا ً تجاه المملكة السعودية ،وبدا أنه يطلق حملة
حقيقية وصريحة عليها بدأت بقيادته عبر السيد حسن نصرالله وصوالً إلى بيانات كتلته
البرلمانية.
إنها المرة األولى التي يستخدم فيها حزب الله ،وبإصرار تا ّم ،عبارة آل سعود في معرض
حديثه أو توجيه رسائله إلى السعودية ،كما أنه للمرة األولى ينسف اسم البلد ويحصره بعائلة
أي تردّد.
من دون ّ
ليست مصادفة ان تك ّرر كتلة الوفاء للمقاومة عبارة «آل سعود» التي جاءت على لسان
السيد نصرالله في مقابلته التلفزيونية األخيرة في موقفه وإشارته إلى السعودية ،في معرض
أجوبته على األسئلة التي وجهت اليه في هذا الشأن ،وقبلها في خطاب له ،وهي بالتأكيد ليست
زلة لسان لم يقصدها السيد نصرالله وهو أقله بالنسبة إلى أعدائه «االسرائيليين» سيّد الكالم
الوازن وغير العبثي في طرح معادالته.
تقول كتلة الوفاء للمقاومة في المجلس النيابي اللبناني انّ «الح ّل الوحيد إلنهاء األزمة
اليمنية يقتضي الوقف الفوري لعدوان نظام آل سعود وإطالق الحوار الوطني بين جميع
مك ّونات وأحزاب واتجاهات الشعب اليمني بملء حريتها واختيارها وصوالً إلى ح ّل وفاقي
شامل».
الحرب السياسية الحقيقية بدأت من حزب الله على السعودية «الكيان» وهو في إصراره
على استخدام عبارة آل سعود يؤكد على تحجيم المملكة وحصرها بعائلة وهو يعلن انه ال
ينظر اليها بعد اآلن كدولة إنما كعائلة يحق له ولك ّل المتض ّررين من سياساتها مواجهتها في
السياسةواالستراتيجيات.
أي عالقة مستقبالً مع آل سعود ،وأعلن سلفا ً أنّ اسم
بذلك يكون حزب الله قد نسف ّ
السعودية خرج من خريطته للمنطقة ،وأنّ المشهد في المستقبل اآلتي لن يبقي الحال كما هي،
وبالتالي فهي بالتالي لن تكون السعودية بعد الحرب ليست كما قبلها بالمنظار اإلقليمي الدولي.
بالنسبة إلى حزب الله فإنّ حرب اليمن قطعت الشك باليقين انه ال مجال للعودة الى التطبيع
مع نظام آل سعود حسب مخاطبته إياهم ،وهو يؤكد في موقفه أيضا ً أنّ الحرب على اليمن ذات
استراتيجية كبرى وذات تأثير هائل على العالم بر ّمته.
حزب الله القارئ الجدّي للتح ّوالت في المنطقة يضع نصب عينيه خريطتها السياسية بعد
االتفاق النووي الغربي مع طهران إضافة إلى التوازنات االقتصادية وأسواق النفط وخطوط
الغاز ومم ّراتها ويعرف جيدا ً أنّ الضرر الالحق بالسعودية بعد الحرب سيضعفها لتصبح
دولة عادية كغيرها من دول الخليج.
حملة حزب الله واضحة ،وهي تتعدّى الموقف من حرب لتصل الى االستهداف للمفاهيم
والمفردات الفكرية المدروسة على آل سعود ،لكن يبقى األه ّم انّ في ك ّل ذلك تأكيد من حزب
الله على انّ هذه الحرب دقيقة جدا ً ومصيرية ،بحيث ال يمكن المسايرة فيها ،فبدونها ال
يمكن رسم الخريطة الجديدة للمنطقة ،وإعادة توزيع النفوذ فيها ،وبالتالي أطلق حزب الله
عاصفة حزمه السياسية التي تدخل الى مسامع السعودية ومسؤوليها على شكل إنذار بأنها
وتحجمت ،وانّ هناك استحالة أن تخرج منها بنفس المكانة والميزان،
غرقت في هذه الحرب
ّ
خصوصا ً أنها تأتي في «زمان التوقيع على النووي».
يفيد التذكير انّ حملة حزب الله تتوازى مع كالم إيراني شديد الحسم وصل إلى ح ّد القول
إن الحرب التي تخوضها السعودية ض ّد اليمن ستمرغ أنفها في التراب ،وقد تكون مقدّمة
لتقسيمها باإلضافة إلى دخولها المستنقع.
حزب الله يتحدّى مملكة آل سعود ويعلن :ال تعتبوا فنحن نخاطب «عائلة وليس دولة» بعد
اليوم.

«توب نيوز»

�إذا جاء ن�صراهلل والفتح
مخصص للتضامن مع مظلومية الشعب اليمني.
ـ سيطل سيد المقاومة في حديث
ّ
ـ من حق السيد حسن نصرالله أن يقرأ ما يجري في اليمن والحرب السعودية بما هو أبعد من
كون الشعب اليمني مظلوما ً أمام عدوان خارجي ،و«كما وقفوا معنا واجبنا أن نقف معهم».
ـ من حق السيد أن يطرح األمر من زاوية أمن المقاومة.
ـ الحرب السعودية هي حرب رسم خرائط.
ـ الحرب السعودية هي حرب مضائق وممرات مائية.
ـ الحرب السعودية هي حرب جغرافيا الصواريخ في المنطقة.
ـ في العناوين الثالثة الحرب السعودية حرب «إسرائيلية» بالوكالة على حزب الله.
ـ في العناوين الثالثة اليمنيون يدفعون فاتورة خيارهم مع فلسطين والمقاومة.
ـ تريد الحرب منعهم من تأمين شراكة في مضيق ومم ّر مائي يسهّل وصول السالح إلى
فلسطين.
ـ تريد الحرب منعهم من توفير منصات صاروخية تشارك في ميزان الردع للمقاومة.
ـ تريد الحرب منع قيام نظام يدعم المقاومة منعا ً لتطويق «إسرائيل» شماال ً وشرقا ً وجنوباً.
ـ من حق السيد أن يعتبرها حربه ويعلن معادالته لخوضها.
ـ تتوقف الحرب أو أيها اليمنيون تهيأوا إذا جاءكم نصرالله والفتح.

التعليق السياسي

} نصار إبراهيم
صباح الخير على ك ّل أسير وأسيرة ِباسمه كامالً!...
ص��ب��اح الخير ي��ا أح��م��د س���ع���دات ...ص��ب��اح الخير ي��ا م��روان
البرغوثي!
اآلن تشرق الشمس ...تغازل وجه فلسطين ...وفلسطين قلبها
وعيونها نحو أزه��اره��ا وأشجارها األس��ي��رة ...قلبها مع أبنائها
وبناتها الذين يجلسون هناك ...بين ج��دران وقضبان وأس�لاك...
محاصرين بالعتمة ...لكن عيونهم تتجاوز وترحل في المسافات
والمساحات ...وتحلق أرواحهم طليقة كعصافير الشمس ...تم ّر على
فلسطين بيتا ً بيتا ً ومدينة مدينة وقرية قرية ومخيما مخيم ...تم ّر
على جبالها وبحرها وصحرائها ...تم ّر على قلوب شعبها ...تلقي
تحية الصباح ...وتذكر الجميع ...نحن أسرى فلسطين ال زلنا هنا...
ال زلنا عند خط الواجب ...ال زلنا أوفياء للحليب الذي رضعناه ...وال
زلنا أوفياء للذاكرة ...والفكرة ...كما ال زلنا أوفياء أليامك وأحالمك
القادمة يا أمنا الكبرى فلسطين...
يا أمنا الكبرى فلسطين! هم أبناؤك األسرى رجال ونساء وأطفال...
نهضوا على مساحة المأساة فحملوك كبذرة قمح ونهضوا ...رفعوا
راية الوعد الفلسطيني ...ومضوا نحو أحالمهم ...التي هي أحالم
وطن بكامله ...قالوا :ها نحن يا أمنا الكبرى هنا ...لقد تهيأنا حتى

لما هو أبعد من األس��ر ...لقد تهيأنا للرحيل األزلي كما آالف الذين
رحلوا صاعدين إلى أعالي السماء...
يا أمنا الكبرى فلسطين ...ها نحن هنا ...نجالد الليل والعزل
والحصار والعنصرية ...كم هو صعب أن نحافظ على إنسانيتنا
وأرواحنا ونحن نواجه آلة القهر الفاشية ...كم هو صعب أن ال نتح ّول
إلى عنصريين ...لكننا لم نسقط يا أمنا كما توهّ موا ...ذلك ألنك أنت
أمنا ...التي أرضعتنا حليب الكرامة واإلنسانية والحرية منذ كنعان
اآلول وحتى آخر طفل فلسطيني يولد اآلن أو بعد سنين...
يا أمنا الكبرى نحن األسرى نرفع قبضاتنا وهي مثقلة بالسالسل...
نرفع رؤوسنا ...ونمضي إليك ال نحيد ...ذلك هو قدرنا ...أنت يا
فلسطين قدرنا ...نحملك في القلب وفي العين ...فيا أمنا فلسطين
ال تنسينا ...تذكرينا ...فنحن هنا في الصيف والخريف والشتاء
الربيع...
يا أمنا تذكرينا وأحرسي أطفالنا وبيوتنا ...ال تنسينا أيتها األم...
احمي زيتوننا ...واأله ّم أن تحمي رايتنا وأحالمنا وآمالنا وحقوقنا
كي ال تضيع هنا وهناك ...في سوق السياسة والتجارة...
يا أمنا نحن لسنا في األسر هنا إال ألننا رفضنا المساومة على
أرواح��ن��ا ...رفضنا المساس بطرف منديلك ي��ا أمنا الكبرى...
فتذكرينا ...وال تنسي أن تحمي ذاتك يا أمنا فلسطين...
يا أمنا فلسطين ...وأنت تعدّين فطور الصباح ...نحن هنا على

الحروب ال�سريّة «الإ�سرائيلية في �أفريقيا»
} محمد احمد الروسان*
عمليات الحروب السريّة اإلسرائيلية في أفريقيا
كثيرة ومتعدّدة وتتجدّد باستمرار ،وما يجري في
ما تس ّمى بدويلة جنوب السودان اآلن من صراع
ونزاع مسلّح ،كيفما حسبته وحلّلته يقع في هذه
الخانة ،رغم عمق العالقات اإلسرائيلية الصهيونية
مع تلك الدويلة المسخ (إسرائيل أفريقيّا) في
الجنوب السوداني العربي ،وهي أعمق خسائر
األم��ن القومي المصري بشكل خ��اص ،والعربي
بشكل عام ،والمحزن المفجع أنّ ج ّل العرب ومعهم
األردن اعترفوا بتلك الدويلة المسخ.
لقد بكى كاتب هذه السطور عندما أعلن المارشال
عمر حسن البشير ذو العصا المارشالية ،في القمة
العربية األخيرة في شرم الشيخ ،بوضع فخامته
مائة أل��ف جندي س��ودان��ي تحت تص ّرف الق ّوة
العربية المشتركة ،فأين كنت يا فخامة المارشال
حين اقتطعت دولة جنوب السودان  700ألف كم
وبك ّل ثرواتها المعدنية والنفطية والمائية من
بالدك؟ واقليم دارفور يستع ّد لذات الخطوة دولة
دارفور القادمة ،وسيعترف بها العربان رغم أنفهم
جميعا ً اال ّ من رحم ربي.
كذلك المدعي العام في الجنائية الدولية (سكرّ
فمه اآلن) لطالما تناهى إلينا صراخه وزعبرته،
كلّما انتقل فخامة المارشال من مكان الى مكان،
بحجة أ ّنه مطلوب للعدالة بسبب جرائم الحرب
ف��ي دارف����ور ،وال��ع��رب ق��ال��وا وي��ق��ول��ون :إي��ران
عدونا ،حسنا ً  ...ولكن أين «إسرائيل»؟ فكيف
تسقط «إسرائيل» من العقل العربي ومن الذاكرة
العربية؟

فتش عن «إسرائيل»

كذلك إم��دادات األسلحة العبرية في الماضي
القريب ،وهذا الزمن العربي المأزوم والمتهالك،
تكمن وتتمثل عبر أوغندا باتجاه حركات التم ّرد
الناشطة ،ليس فقط في جنوب السودان وشرق
زائير ،بل في ك ّل البؤر الساخنة من شمال أفريقيا
الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ،واآلن الرئيس
األوغ��ن��دي يتوسط بين رئيس الدويلة المسخ
ونائبه ،ال بل ويرسل ق�� ّوات لحماية المدنيين،
وتفعل األم��م المتحدة (ف��راش األممية) وترسل
ق ّوات فصل ،إ ّنها مفارقة عجيبة مضحكة مفجعة.
إل��ى ج��ان��ب حلفاء «إس��رائ��ي��ل» الصهيونية
ف��ي روان���دا وب���ورون���دي ،ه��ن��اك نيجيريا ،فهي
مهمة للدولة العبرية الصهيونية ،كونها تمثل
الدولة النفطية األكبر في أفريقيا ،اضاف ًة الى
وجود شبكات غسيل األم��وال التي تشرف عليها
المؤسسات المالية العالمية اليهودية ،ومن
تحالف معها م��ن ال��ش��رك��ات العالمية األخ��رى
ذات الطابع المسيحي الغربي ،أضف الى ذلك
وجود الشركات النفطية األميركية األفريقية مثل:
شيفرون ،والبريطانية مثل :كبريتيش بتروليوم
الداعمة إلسرائيل الصهيونية ،ويكفي ما يجري
بحق المسلمين في نيجيريا من مذابح وحرق
لهم وهم أحياء ،في أخاديد عميقة وعبر صراع
اثني طائفي عرقي ديني ...ففتش عن «إسرائيل»
الصهيونية يا عربي ويا مسلم.
وغانا حليف آخر للكيان الصهيوني ،كونها
تمثل الدولة المرشحة للقيام ب��دور رئيسي في
استضافة القيادة األميركية – األفريقية ،وقد
زاره��ا الرئيس األميركي ب��اراك أوباما في فترة
رئاسته األولى ،وأجرى سلسلة تفاهمات عسكرية
وسياسية وأمنية استخبارية ناجعة وناجحة مع
القيادة الغانية ،لذلك تسعى إسرائيل الصهيونية
للتنسيق مع هذه الدولة ،بما يتيح لتل أبيب القيام
ب��دور المكمل والمساند للدور األميركي المرجو
والمرتقب في غانا.
وما يتس ّنى لنا من معلومات ،نجد بعد التدقيق
في طبيعة الوفود اإلسرائيلية الصهيونية التي
تزور القارة السوداء ،أ ّنها تتك ّون بشكل أساس
من قادة ورموز الصناعات العسكرية اإلسرائيلية،
وه��و مؤشر على نتائج توقيع عقود الصفقات
العسكرية اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ع ال���دول األفريقية
المعنية ،فمتغيّر ت��ج��ارة األسلحة حاضر في
أجندات ج ّل الوفود اإلسرائيلية الصهيونية.
أ ّما في ما يتعلق بمتغيّر تهديد األمن القومي
المصري ،نجد أ ّن��ه من بين ال��دول التي تزورها
ال��وف��ود العبرية الصهيونية ،هناك ث�لاث دول
تسيطر على منابع نهر النيل ،فأثيوبيا تسيطر
على بحيرة «تانا» التي ينبع منها النيل األزرق،
وكينيا وأوغندا تسيطران على بحيرة «فكتوريا»

التي ينبع منها النيل األبيض ،وتشي المعلومات
االس��ت��خ��ب��اري��ة أنّ ت��ف��اه��م��ات ه���ذه المجاميع
الصهيونية ،مع زعماء ه��ذه ال��دول تشمل ملف
ال��م��ن��ش��آت ال��م��ائ��ي��ة ال��ت��ي وع���دت «إس��رائ��ي��ل»
الصهيونية ،أقامتها عند نقطة خروج النيل األزرق
من بحيرة «تانا « ونقطة خروج النيل األبيض من
بحيرة «فكتوريا» ،وهذه المنشآت هي عبارة عن
خ ّزانات مائية ضخمة تهدف الى رفع مستوى
المياه في ه��ذه البحيرات ،إضاف ًة ال��ى التحكم
والضبط لتدفقات مياه النيلين األزرق واألبيض.
وتسعى اسرائيل الصهيونية الى استيعاب
المزيد من األفارقة ،ضمن دائرة النفوذ اليهودي
عن طريق عمليات التبشير اليهودي التي حققت
المزيد من النجاح في أوغ��ن��دا وكينيا وجنوب
أفريقيا ،بحيث أصبح هناك عدد متزايد من اليهود
األفارقة الذين ستحاول «إسرائيل» خالل المراحل
المقبلة ليس تهجيرهم ال��ى «إس��رائ��ي��ل» ،وانما
دعمهم ودعمهم ،بحيث يصعدون على سلّم النخب
الحاكمة في بلدانهم ،فتكون فائدتهم لـ«إسرائيل»
أكثر نوعية وأهمية م��ن توطينهم ف��ي الشمال
الفلسطيني المحت ّل (إسرائيل الصهيونية اآلن).
كما تجهد «اسرائيل» ال��ى تنظيم الجماعات
اليهودية في أفريقيا ،مع نشر المزيد من الشركات
اليهودية العالمية في القارة السوداء ،بما يتالءم
مع قيام االقتصاد العبري بدور قطاع الخدمات
الذي يقدم المساندة لمعامالت هذه الشركات ،مع
ال��دول األوروبية واألميركية من تقديم القروض
وتنفيذ الترتيبات المصرفية وخدمات التأمين
والشحن البحري.
وم���ن أه����داف ال��دول��ة ال��ع��ب��ري��ة الصهيونية
أيضا ً في القارة السوداء ،يتمثل في عزل الدول
العربية عن القارة األفريقية ،بما يؤدّي الى قطع
الطريق أم��ام قيام أيّ عالقات عربية – أفريقية
حقيقية ،وذلك بما يترتب عليه سيطرة الشركات
اإلسرائيلية على الخامات الزراعية والمعدنية
واألف��ري��ق��ي��ة ،كذلك كسب السند الديبلوماسي
األفريقي لصالح «إسرائيل» في المنظمات الدولية
ومحافلها وكواليسها ،ففي أعقاب حرب تشرين
ع��ام  1973قطعت ك�� ّل ال��دول األفريقية وبشكل
جماعي عالقاتها الديبلوماسية مع الكيان العبري
الصهيوني ،مما جعل القارة السوداء قارة خالية
من اسرائيل الصهيونية نوعا ً م��ا ،وق��د أ ّث��ر هذا
الموقف على توازن القوى التصويتي داخل األمم
المتحدة ،واآلن ها هي اسرائيل الصهيونية تحاول
جاهد ًة وبك ّل السبل ملء الفراغ الحاصل اآلن ،فكما
هو معروف أفريقيا كانت لفترة طويلة واقعة تحت
دائرة النفوذ الفرنسي (الفرانكفوني) والبريطاني
(األن��ج��ل��وس��ك��س��ون��ي) ،وب��ق��ي ال��ن��ف��وذ الفرنسي
اآلن رغم تراجعه ،وتراجع ال بل انتهاء النفوذ
البريطاني لصالح النفوذ األميركي ،والذي تسعى
اسرائيل الصهيونية جاهد ًة ،إلى استخدامه كغطاء
تتحرك بحرية تامة تحته ومن خالله ،بما يتيح
القضاء وبشكل نهائي على تقدم الثقافة العربية
واإلسالمية ،فحجم المخططات اإلسرائلية الرامية
الى إنهاء ما تبقى من الوجود العربي في القارة
ال��س��وداء كبيرة ونوعية ،وعبر استغالل حالة
الفراغ السياسي واالقتصادي واألمني الناجمة عن
اإلهمال الرسمي العربي لهذه القارة ،أل ّنه بخالف
ذلك تخشى اسرائيل الصهيونية الى نشوء النفوذ
(العربفوني) المهدّد لها في أفريقيا.

أريتريا وإسرائيل الصهيونية

ومن المعروف للعامة والخاصة في العالم،
أنّ دول��ة أريتريا تملك أكثر ال��ج��زر المسكونة
والصخرية الخالية في البحر األحمر والبالغ
عددها  126جزيرة ،وق��د اشتريت منها مؤخرا ً
(جزر أرخبيل دهلك) فاستأجرت إسرائيل ثالثا ً
منها «ديسي ودهول وشومي» ،وتقول المعلومات
وعلى لسان بعض الخبراء الدوليين ،أ ّن��ه لم
تكن مصادفة أيضا ً أن تستأجر إي��ران جزيرتين
من هذا األرخبيل «فاطمة ونهلقه» ،وجاء توقيع
إيجار هذه الجزر ذات المواقع االستراتيجية من
خ�لال زي��ارات رسمية ق��ام بها رئيس جمهورية
اريتريا «أفورقي» ،فكانت زيارته األولى إلسرائيل
الصهيونية سريّة لغرض العالج في نوفمبر عام
 1995من القرن الماضي ،وت ّم من خاللها التوقيع
على اتفاقيات ثنائية عديدة أهمها دخول أريتريا
ضمن فصول االستراتيجية األمنية اإلسرائيلية في
البحر األحمر ،وعلى أثر ذلك ت ّم إنشاء برج مراقبة
بحري ذي مدى بعيد ،ليشرف على حركة المالحة
في البحر األحمر من مضايق تيران حتى باب

مسافة زنزانة!!...
يا أمنا فلسطين ...وأنت تبدأين نهارك ...ها نحن هنا نشرع باب
الخيمة المحاطة باألسالك واألبراج والبنادق...
يا أمنا فلسطين ...وأنت تنهضين لنهارك ...تذكري أننا هنا نحمل
بذرة الحرية في قلوبنا ونسقيها ك ّل صباح بنبض قلوبنا...
يا أمنا فلسطين ...لنا أمهات وآب��اء وأبناء وأخ��وات وزوج��ات
وأشقاء وأص��دق��اء ...نحلم أن نعانقهم ...فتذكري أننا ناسك...
وبهي نصعد فيه إلى أعلى قمة
أبناؤك ...وبناتك ...نحلم بيوم نقي
ّ
لنهتف هنا فلسطين التي نعشق...
يا فلسطين ...نحن أنت...
نحن عصافير الشمس الفلسطينية األسيرة التي تضيء ليل هذا
الوطن بعيونها وتواصل الخفق بأجنحتها ...لتجعل وجه فلسطين
أجمل ...تواصل الصمود والمقاومة لتكون فلسطين أبهى ...لتكون
فلسطين هي ذاتها...
يا أمنا فلسطين نقول لك في هذا الصباح ...من ك ّل سجن ومعتقل
وزنزانة وخيمة ومركز توقيف ...صباح الخير ...ولتكن قهوتك هذا
الصباح دافئة وليكن نهارك بخير...
صباح الخير يا فلسطين!
صفحة الكاتبhttps://www.facebook.com/pages/ :
Nassar-Ibrahim/267544203407374
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المندب ،وت ّم استيطان (أكثر من ألف إسرائيلي
أفريقي صهيوني من يهود الفالشا) ليعملوا في
المزارع المقامة للتمويه عن الغرض العسكري
لها.
وقدمت حكومة «إسرائيل» في المقابل عددا ً من
ال��زوارق الحربية السريعة المز ّودة بالصواريخ
متوسطة المدى ،مع زرع منظومة رادار بحري
وبطارية ص��واري��خ آلية «جبراييل» بإشراف
مجموعة ت��دري��ب إسرائيلية صهيونية تقدّم
خبراتها للقوات البحرية االريترية .وقد وصف
الرئيس أفورقي عالقات بالده المميّزة مع إسرائيل
الصهيونية قائالً :إسرائيل دول��ة موجودة على
الخريطة وعضو في األمم المتحدة ومعترف بها
دول��ي��اً ،ونحن نتعامل معها على ه��ذا األس��اس
وحسب مصالحنا القومية» ،ونسي أو تناسى
الرئيس األريتري الحق العربي في وطنه السليب
فلسطين المحتلة ،ومصالح ب�لاده العديدة في
الدول العربية ،وتعريض األمن القومي العربي
للخطر في منطقة جغرافية مهمة من البحر األحمر،
وهو الذي يتفاخر مع حاشيته بوصفه «غيفارا
أفريقيا» ويرتاح شخصيا ً لهذه التسمية.
وتقول المعلومات وعلى لسان بعض الخبراء
األمميين ،أنّ المستأجر اآلخر الثاني هو النظام
اإلي��ران��ي المسلم ،حيث أث��م��رت زي��ارة الرئيس
أفورقي إلى طهران في  20مايو  ،2009والتي
جاءت بدعوة من الرئيس اإليراني السابق أحمدي
نجاد ،وحققت نتائج هامة لكال البلدين ،منها
اتفاقية ثقافية وعلمية مع مذكرة تفاهم لتعزيز
الروابط االقتصادية والسياسية وتفعيلها لحركة
التبادل التجاري بين البلدين ،واحت ّل الجانب
العسكري حيّزا ً كبيرا ً في مباحثات الطرفين ،حيث
ت ّمت الموافقة األريترية بالسماح إلي��ران لبناء
قاعدة بحرية تط ّل على باب المندب في ميناء
«عصب» ،وتقديم بترول إيراني بأسعار رمزية
لدولة أريتريا ،والمشاركة في التنقيب الستخراج
الذهب ال��ذي اكتشف مؤخرا ً بكميات كبيرة في
الجبال المجاورة للحدود اإلثيوبية ،عالوة على
منح مالية خاصة لنظام أفورقي!

عمليات تمرين ذهني

يعتقد كاتب ه��ذه السطور ويحسب بعمق،
أنّ البلدربيرغ يتحوصل تحوصالً سياسيا ً في
ال��داخ��ل األميركي وال��خ��ارج األم��ي��رك��ي ،ويطلق
حي وتسويقي لج ّل الفكرة
عمليات تمرين ذهني ّ
التالية للتشكيك بنوايا ايران اإلسالمية وإلحداث
الفتن حيث فكرة البلدربيرغ ه��ي« :إسرائيل»
وإي��ران تلتقيان بوجودهما متجاورين في جزر
اريتريا جغرافياً ،وأيضا ً في أهدافهم المشتركة
الجيوسياسية ،للسيطرة على مواقع مهمة وذات
ميزة عسكرية في مياه البحر األحمر القريبة من
القرن األفريقي ومنفذ باب المندب ،وحتى ال يكون
الوجود الوحيد بحريا ً للدول العربية المطلة
على سواحل البحر األحمر ،بل إنّ تدخل إيران
و«إسرائيل» لتقاطع هذا الوجود العربي لمراقبة
الحركة المالحية التجارية والعسكرية في مياه
البحر األح��م��ر ،وتثبيت وج��وده��م ف��ي موانئه،
الستغالل االستعداد االري��ت��ري المتعاون معه
بشكل ميكيافيلي ،دون االهتمام بأمن وسالمة
البحر األحمر ،وأن تقوم اريتريا ب��دور الوسيط
لهذا االلتقاء «اإلسرائيلي» اإليراني وبتوجيه من
«إسرائيل» وحلفائها ،فهذا المشروع العدائي ت ّم
تخطيطه وتنفيذه في تل أبيب وأسمرة وطهران
(كما يس ّوق البلدربيرغ ونواته الصلبة) وليس
من المعقول أب��دا ً أن يقوم الرئيس أف��ورق��ي في
وقته ،تحت تداعيات األحداث السياسية اإلقليمية
الحالية بدعوة إيران الستئجار الجزر األريترية،
والمجاورة للقواعد اإلسرائيلية الصهيونية ،دون
حصوله على ال��ض��وء األخ��ض��ر م��ن «إس��رائ��ي��ل»
وأصدقائها.
وتتحدّث المعلومات ،أنّ وكالة المخابرات
المركزية األميركية ،قامت مؤخرا ً (وبشكل غير
معلن) بإرسال وفد من أروقتها االستخبارية،
يسانده فريق مختص من الخبراء في شؤون
خطوط العالقات األميركية األفريقية ،وبناء
على توصية من مجلس األمن القومي األميركي،
لزيارة العديد من دول القارة السوداء ،ولجولة
هذا الفريق أه��داف وأسباب عديدة تمت ّد ما بين
المعلن وغير المعلن ،وبعيدا ً عن المعلن لوسائل
الميديا العالمية وانْ كان هناك شيء معلن أصالً،
سنبحث في غير المعلن للجولة ،حيث تنطلق
ج��ول��ة ه��ذا ال��ف��ري��ق االس��ت��خ��ب��اري م��ن مربعات

الصراع األميركي الفرنسي الصيني على القارة
األفريقية ،رغم التساوق في المواقف الفرنسية
األميركية ،إنْ لجهة المسألة السورية ،وإنْ لجهة
باقي مسائل نتائج ما س ّمي بالربيع العربي.
أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية من نفط وغاز
وم��ع��ادن كثيرة وع��دي��دة ونفيسة مثل الذهب
وال��م��اس ،وكذلك تتض ّمن أفريقيا وبشكل وافر
الكعكه الصفراء (اليورانيوم) ،كما تتمتع أفريقيا
بالموارد الزراعية واألماكن السياحية الطبيعية
الخالّبة وتضم ثلث دول العالم الحالي ،وكانت
اإلدارات األم��ي��رك��ي��ة ال��س��اب��ق��ة تهمل االه��ت��م��ام
ب��ال��ق��ارة األفريقية ،ولكن بعد ع��ام  1999بدأ
االهتمام األميركي بالقارة األفريقية وانطلقت
عجلة الحراك السياسي للخارجية األميركية،
عبر ج��والت وج��والت ام��ت��دّت من جولة مادلين
أولبرايت ال��ى جولة كولن ب��اول فجولة كوندا
ليزا رايس الى جوالت رئاسية قام بها ك ّل من بيل
كلينتون عام  1998وجورج بوش االبن في عامي
 2003و ، 2008وبموازاة الحراك الديبلوماسي
للخارجية األميركية ث��م ال��رئ��اس��ي ك��ان هناك
المسار األمني المخابراتي االستخباري والذي ما
زال يعمل في ك ّل القارة األفريقية متابعا ً للنشاط
الصيني والفرنسي واإلي��ران��ي ون��ش��اط حزب
الله بشكل خاص واألوروبي بشكل عام.
فكما ه��و م��ع��روف للمتابعين وال��خ��ب��راء في
السياسة ال��دول��ي��ة ،وم��ن ال��زاوي��ة التاريخية
التقليدية فإنّ القارة األفريقية هي مسرح للنفوذ
األوروبي الغربي وخاص ًة فرنسا وبريطانيا بشكل
كبير ون��وع��ي ،كذلك هي منطقة نفوذ السبانيا
والبرتغال وبلجيكا بشكل أق�� ّل من األول ،وبعد
حركات االستقالل األفريقية لدولها في حينه عمن
كان يستعمرها ،بقي النفوذ الفرنسي تحت عنوان
وغ��ط��اء عريض اسمه «غ��ط��اء الفرانكوفونية»
وت��راج��ع نفوذ االنجليز ،بسبب ضعف نوعي
وكمي للندن في تعزيز عنوان وغطاء الكومنولث
«األنجلوسكسوني» ،وبسبب هذا الضعف وتراجع
النفوذ اإلنجليزي ،تولد فراغا ً استراتيجيا ً في كينيا
ونيجيريا ،كذلك فراغ آخر في أنغوال وموزامبيق
بسبب تراجع النفوذ البرتغالي واالسباني ،وفي
الكونغو وزائير بسبب تراجع النفوذ البلجيكي.
وعليه ،فقد ترتب على ذلك أن سعت واشنطن
الى التقدم وبخطى حثيثة لملء هذا الفراغ عن
طريق بناء اتفاقات الشراكة ،وتوطيد الروابط
الثنائية مع معظم دول القارة األفريقية.
أفريقيا القارة تشهد اآلن حربا ً ذات نسخة جيو
سياسية استخبارية بين واشنطن وحلفائها من
جهة ،والصين وفرنسا وإي��ران وح��زب الله من
جهة أخرى ،في صراع النفوذ على القارة السوداء
«لحلبها» ،وم��ا يت ّم رص��ده استخباريا ً اآلن أنّ
فرنسا ،وعبر الحزب االشتراكي الفرنسي الحاكم
اآلن ،ما زال��ت أكثر سعيا ً لجهة تأمين مناطق
نفوذها التقليدية في أفريقيا ،في المقابل تحاول
واشنطن وبجدية متناهية حرمان الصين وإيران،
من بناء تحالفات استراتيجية في القارة األفريقية
وتحديدا ً مع دول خليج غينيا النفطية (نيجيريا،
زائير ،انغوال ،غينيا االستوائية ،والكونغو).
وتشي المعلومات االقتصادية ف��ي إطارها
االستخباري اإلحصائي التحليلي ،أنّ صادرات
نفط بلدان خليج غينيا ال��ى ال��والي��ات المتحدة
األميركية تفوق صادرات الخليج العربي النفطية
اليها.
ا ّنه من الصعب بمكان أن نحكم على نجاح باهر
لجولة هذا الفريق الحالية للقارة السوداء ،لكنها
تأتي تحت عنوان مهم ضمن جهود ترتيب المسرح
األفريقي ،بما يتيح ألميركا العمل على ترويض
دول خليج غينيا النفطية ،ودفعها للدخول في
التحالفات العسكرية – األمنية األميركية.
وفي السابق حاولت ادارتا الرئيس بوش االبن
الى احتواء تللك الدول اآلنف ذكرها عبر ترويضها،
لجهة استقبال القيادة األفريقية األميركية ،فإنّ
إدارة الرئيس أوباما تستخدم الوسائل االقتصادية
في ترويض هذه الدول ،لكي تتقبّل أفريقيا تمركز
القيادة األفريقية األميركية وشبكات القواعد
البرية والجوية والبحرية التابعة لها ،باإلضافة
إل��ى محطات االستخبارات األميركية وذيولها
ّ
محطات استخبارية تابعة لحلفائها.
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