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غزوة اليمن ...الر�سائل والأهداف الحقيقية!

لماذا غاب الملك �سلمان
عن قمة كامب ديفيد؟

} محمد ح .الحاج

} حميدي العبدالله
التفسير ال��ذي ق�� ّدم��ه وزي��ر خارجية المملكة السعودية عادل
الجبير لغياب الملك سلمان بن عبد العزيز عن قمة كامب ديفيد
غير مقنع .الجبير قال إنّ الغياب عن القمة يعود إلى أنّ موعد القمة
يصادف يوم الهدنة ،وأوحى بهذا التصريح وكأنّ الملك سلمان هو
الذي يشرف شخصيا ً عليها ،ويؤكد االلتزام بها ،أو عدم االلتزام،
ول��ك��ن م��ن ال��م��ع��روف أنّ م��ن ي��ق��ود ال��ح��رب ه��و وزي���ر ال��دف��اع نجل
وأي قرار توجيهي بااللتزام
الملك والقيادة العسكرية السعوديةّ ،
بالهدنة ،أو نقضها إذا اقتضى األم��ر ذل��ك ،يستطيع الملك اتخاذه
وإب�لاغ المسؤولين في وزارة الدفاع عنه سواء كان في واشنطن
أو في الرياض ،وبالتالي ال يب ّرر متابعة مصير الهدنة تخلّف الملك
عن المشاركة في قمة مع رئيس أكبر دولة في العالم ،ودولة حليفة
وضامنة ألمن السعودية مثل الواليات المتحدة.
يندرج تفسير تخلف الملك سلمان عن المشاركة في قمة كامب
ديفيد في إطار واحد من تفسيرين ال ثالث لهما:
التفسير األول ،يقول بأنّ غياب الملك سلمان عن القمة هو شكل
من أشكال االحتجاج على سياسة الرئيس أوباما وإدارت��ه ،سواء
في الملف النووي اإليراني أو إزاء سورية واليمن .ولكن هل تملك
السعودية القدرة على الوصول في عالقاتها مع الواليات المتحدة
إل��ى ه��ذا المستوى من التوتر ،حتى لو ك��ان هناك ره��ان على فوز
أي رئيس
الجمهوريين في انتخابات عام 2016؟ فمن المعروف أنّ ّ
أميركي جديد لن يتسلّم مسؤولياته قبل كانون الثاني عام ،2017
ومن اآلن وحتى ذلك التاريخ ،هناك أكثر من سنة ونصف ،سيكون
الرئيس أوباما وإدارت��ه الحالية ،المشرفين والموجهين للسياسة
األميركية ،فهل بمقدور السعودية االستغناء عن دع��م الواليات
المتحدة لها طيلة هذه الفترة وهي تواجه حربا ً مكلفة في اليمن،
وق��ادرة على مواجهة تداعيات ما بعد االتفاق على الملف النووي
اإليراني ،وهذه التداعيات ستحصل في فترة والية الرئيس أوباما
وإدارت��ه الحالية؟ أيضا ً هذا التفسير ال يبدو مقنعا ً في ضوء هذه
األسئلة المنطقية.
التفسير الثاني ،أنّ تمثيل السعودية بوفد بقمة كامب ديفيد
يرأسه ولي العهد محمد بن نايف ،وولي ولي العهد محمد بن سلمان
ووزي��ر الخارجية ع��ادل الجبير ،يؤكد أنّ ه��ذا ما تفضله الواليات
المتحدة وإدارة أوب��ام��ا ،ألنّ ه��ذا الثنائي محمد بن نايف والجبير
معروفان بالتزامهما وانضباطهما بالسياسة األميركية ،ومحمد بن
نايف هو الملك المتوقع في فترة ليست ببعيدة ،ومن منصبه كولي
للعهد يعتبر ملكا ً حقيقيا ً حتى قبل تسلّم منصب الملك ،تماما ً مثلما
كان األمير فهد بن عبد العزيز هو الملك الفعلي في فترة تولي سدة
العرش السعودي من قبل الملك خالد بن عبد العزيز.
الواليات المتحدة بحاجة إلى شركاء في قمة كمب ديفيد قادرين
على االستمرار ومواكبة السياسة األميركية في منطقتنا في ضوء
م��ا يجري اآلن ،وف��ي ض��وء التداعيات المحتملة لتوقيع االتفاق
النووي ،وول��ي العهد السعودي وع��ادل الجبير هما الجهة األقدر
على فهم ومواكبة السياسة األميركية بعيدا ً عن أي شكل من أشكال
الحرد والمشاكسة.

�سوت�شي تكتب مق ّررات
«كامب ديفيد» بالخط العري�ض
لم يكن اإلعالن عن الملفات التي سيت ّم البحث فيها في قمة سوتشي
بين وزيري خارجية الواليات المتحدة وروسيا جون كيري وسيرغي
الفروف عبثياً ،فجدول األعمال الذي بدا موسعا ً ومصيريا ً ال يأتي في
ظروف طبيعية ،حيث يأتي قبل يوم واحد من القمة التي تجمع فيها الواليات
المتحدة القادة الخليجيين في مجمع كامب ديفيد الشهير ،هذا المجمع الذي
يرمز دائما الى أكثر االجتماعات مصيرية وخطرا ً على منطقتنا باسرها.
واضح انّ األميركيين يريدون تقديم مشهد ومعطى جديد ودقيق
للخليجيين في هذا المكان ،ليحاكي المرحلة المقبلة ،ولكن الواضح ايضا ً انّ
أي قرار.
الواليات المتحدة تبحث في ذلك مع روسيا قبل اتخاذ ّ
روسيا التي فرضتها األزمات التي اجتاحت الشرق األوسط عموماً،
واألزمة التي واجهتها في حديقتها الخلفية ـ أوكرانيا ـ واستطاعت التعامل
معها بما يحفظ دورها كدولة كبرى ،روسيا هذه ال يمكن استسهال
توريطها أو إضعافها ،فيما هي تنافس الواليات المتحدة وحلفاءها
األوروبيين على النفوذ في غير منطقة من العالم.
البحث األميركي في ملفات سورية واليمن وإيران مع روسيا قبل
االجتماع بالخليجيين ال يشير سوى الى انّ النقاط على الحروف توضع
عند الدول الكبرى وترسم المرحلة المقبلة التي لن تكون عادية مع
التوقيع النووي بين اإليرانيين والغرب ،والتي تحتاج إلى الترتيب ،وإنه
يستحيل ان يقود األميركيون المرحلة وحدهم نظرا ً إلى دور روسيا أوالً
وارتباط حلفائها بمجمل الملفات التي تعني األميركيين مباشرة ،وثانيا ً
ألن هذا االجتماع سيشكل أرضية التسويات المقبلة .وعليه فإن القاء
الوزاري الروسي األميركي اليوم يبلغ من األهمية ما يكفي ليكون مفصالً
لتحديد سير األزمات والملفات ،خصوصا ً أنها تبحث في التسويات
الممكنة.
بالتالي ،فإنّ الواليات المتحدة وبعد التشاور مع الروس ،تعقد اجتماع
كامب ديفيد الذي تسعى ان يكون جدول أعماله بمثابة رسم خريطة طريق
الخليجيين في المرحلة المقبلة ،واأله ّم أنّ مؤشرات الجدية األميركية
في إنجاح ما سيخرج عن القمة واضح من خالل استدعائها المسؤولين
السعوديين األقرب إليها وإلى سياستها بدالً من حضور الملك سلمان
رسميا ً الذي ال يمكن ان يكون غيابه عن هكذا قمة طبيعياً.
محمد بن نايف الذي سيحضر االجتماع لن يكون اسما ً عاديا ً عند
األميركيين قريباً ،فهو الذي سيقع على عاتقه تنفيذ المق ّررات التي ستخرج
عن كامب ديفيد حتى زمن بعيد ،وهي تعليمات المرحلة المقبلة التي
ّ
تمخضت عن قمة سوتشي التي ستكون مقدّمة الجتماعات أخرى بين
األميركيين والروس يخرج عنها حول ك ّل ملف تفاصيل معالجته وتسويته،
وهذا كله يتطلب ان يكون للواليات المتحدة خليجيا ً مثل محمد بن نايف
المستع ّد للتعاون والتنفيذ.
سوتشي تكتب مق ّررات كامب ديفيد بالخط العريض.

«توب نيوز»

رحيل �أولمرت �آخر
يصعب تصديق غياب الملك سلمان عن القمة مع الرئيس األميركي للدواعي
المعلنة من انشغاالت ،وهو على علم بالموعد قبل شهر تقريباً ،وهو من قام
بترتيبه.
يصعب تصديق أنّ اهتمام سلمان بإغاثة اليمنيين الذين قتلهم بالجملة بال
رحمة هو السبب.
يصعب تخيّل مركز القرار السعودي مت ّمردا ً على أميركا ويحضر في المقابل
ولي العهد ونائبه ابن سلمان وهما رجال واشنطن ،فالمتم ّرد يقاطع أو يبحث
عن مخرج اجتماع وزراء خارجية للتحضير للقمة.
المنطقي أنّ المعلومات التي وردت عن قرار أميركي بعزل سلمان وراء الغياب
وذهاب من ترغب بهم واشنطن هو األقرب للتصديق.
فشل سلمان في حرب اليمن ،وأدّى غروره وعناده إلى الفشل في تحويل
الحرب بابا ً للتفاوض مع إيران ،ورعاية الح ّل مع الحوثيين ،ورحيله يمهّد
للحلحلة.
يعتبر أوباما وإدارته أنّ تمركز السلطة والمال بيد العائلة سبب خطرا ً على
االستقرار ،وخيّروا الملك بين عدم تعيين إبنه أو الرحيل.
بعد حرب تموز على لبنان نتج من الفشل رحيل أولمرت.
أولمرت آخر يرحل مع حرب تموز أخرى اسمه الملك سلمان.

التعليق السياسي

التزمت العائلة السعودية عبر عقود طويلة سياسة المكر والدهاء والتآمر وكانت
الوسيلة األنجع هي المال والعالقات السرية المشبوهة ،والحفاظ على عالقات «شبه
طبيعية» مع الجهات والدول التي يتآمرون عليها ،وخير دليل مراسالت الملك فيصل
مع الرئيس األميركي جونسون وتحريضه العدو الصهيوني لمهاجمة مصر وسورية
والفلسطينيين في حينه (عام  ،)1967ملتزما ً التعويض على العدو الصهيوني،
وطلب السماح له بتعويض األنظمة المهزومة على ح ّد قوله« :ارحموا عزيز قوم ذل»
لكسب الشعب في تلك الدول ،ما دفع بشخصية أميركية للقول« :هي سياسة ثعالب
الصحراء وأثرياء النفط المحدثين».
يقول البعض إنّ الحكمة هي من يقود إلى سياسة المكر والدهاء والتآمر ،ويبدو
أنّ حكام المرحلة الجديدة من آل سعود – وقد وصفهم البعض بقلة الخبرة وانعدام
التجربة – غادرتهم الحكمة فركبوا المركب الخشن وأسفروا عن وجوههم الحقيقية،
فما الذي دفعهم في الواقع إلى استبدال مؤامرات الدوالر بواقع القنابل والصواريخ؟
وهل بلغت بهم مشاعر القوة وترف المال إلى محاولة البروز كقوة كبرى في المنطقة؟
– وهذا خطأ استراتيجي كما قال الرئيس اإليراني – مع ذلك لم يجرؤوا على الفعل
منفردين رغم انعدام التوازن بين قوتهم والقوة اليمنية ،فلجأوا إلى عقد تحالف،
بعضه إمالء وتبعية كما في حالة دول مجلس التعاون الخليجي ،وبعضه اآلخر إغراء
بالمال كما في الحالة المصرية والسودانية والمغربية والباكستانية ،ومن المنطق
أيضا ً القول بأنّ المعونة اللوجستية واالستخبارية األميركية مدفوعة األجر سلفاً ،كما
تفوح رائحة فضيحة مشاركة العدو الصهيوني في العدوان.

لماذا مهاجمة اليمن؟

يذهب المحللون مذاهب شتى في تبرير وتوصيف غايات مملكة آل سعود من شنّ
الحرب على اليمن ،لكن أوهى تلك الغايات هي إعادة الشرعية الملتبسة للرئيس هادي،
فآل سعود غير معنيين بمن يحكم اليمن إال أن يكون من غير الموالين ،حتى في حاالت
االنقالب العسكري ،وتجربتهم القديمة السابقة في الستينات خير دليل والتي أنتجت
صداما ً مع الجيش المصري وعبد الناصر واستنزفت القوى العربية لصالح العدو
الصهيوني الذي ساهم في تأجيج الحرب والوقوف مع آل سعود بالقوة األميركية

وإمدادات السالح والمعلومات ،وربما تدخل بقواه سرا ً إلى جانبهم ،واستطرادا ً يمكن
طرح السؤال التالي :هل كانت الخسائر والنتائج التي فرضت نفسها بعد معارك اليمن
هي من دفعت الملك فيصل لالستنجاد بالعدو الصهيوني واستخدام المكر والدهاء في
االدّعاء بتعويض مصر وسورية عن خسائر العدوان التي جاءت نتائجه كما أراد الملك
السعودي ،في الوقت الذي قام بالتعويض كامالً على العدو واستخدام فائض المال
السعودي لتحديث سالح جيش العدو خصوصا ً في مجال الجو!...

وظيفية استباقية

استشراف التغيير في اليمن وانتقال الموقف اليمني من ضفة إلى أخرى من
اختصاص مراكز الدراسات واألبحاث الغربية ،والمؤكد أن ليس لدوائر آل سعود
القدرة واإلمكانية الستقراء أبسط من ذلك بكثير ،وبما أنّ من المهام األساسية لقيام
مملكة آل سعود طبقا ً لتعهّد المؤسس عبد العزيز الخطي هي منح فلسطين «لليهود
المساكين» والعمل على حمايتهم وعدم الخروج على رأي بريطانيا (علة وجودهم)
إلى أن تصيح الساعة ،فإنه يمكن القول إنّ غزو آل سعود لليمن يندرج توصيفا ً في
سياق (حرب وظيفية – استباقية) بالوكالة عن الصهيو -أميركية التي أعطت
الضوء األخضر ،والتي استبدلت خططها بمهاجمة الدول العربية بخطط الوقيعة بين
بعضهم البعض منذ العام  ،1991وط ّورت تلك لعمليات لتصبح تحالفات عمادها
السعودية وثروتها مع الشركاء الذين يدورون في الفلك األميركي وعلى رأسهم تركيا
ومصر وآخرين ،وباعتبار أنّ السعودية تواجه حاليا ً العديد من الهزائم للمشاريع
الموكلة بالحفاظ على سيرورتها ،وهي في األصل مشاريع صهيو – أميركية تستهدف
المنطقة في العراق والشام ولبنان ،فقد أسقط حكامها مبدأ التقية في التآمر وأسفروا
عن أنيابهم التي استطالت معتقدين أنهم بذلك يوجهون رسائل متعددة تبعث الرعب
يقلب من يقف في وجه تلك المخططات ،من هنا يبدو حجم الدمار والخراب غير
المسبوق في حروب المنطقة (عدا عمليات العدوان التي ارتكبها العدو الصهيوني)
رسالة بالغة القوة يل ّوحون بها في وجه إيران وسورية ما دفع بالمندوب السوري في
مجلس األمن إلى توجيه رسالة معاكسة بالغة التحدّي للمندوب السعودي ،وال شك
أنّ العائلة الحاكمة تلقتها بجدية ال يمكن بعدها محاولة التجربة بعيدا ًعن اليمن حتى
لو انتصرت عليه بالضربة القاضية ،وهي لن تنتصر ،ولنتذكر أنّ اليمن ليس مقبرة
األناضول فقط بل هو مقبرة لك ّل الغزاة.
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التغيير الذي كان محتمالً في اليمن سيصبح أمرا ً واقعاً ،وسينتقل اليمن من محور
التبعية للغرب إلى استقاللية القرار والوقوف إلى جانب محور المقاومة والدفاع عن
الحقوق الفلسطينية في وجه المشروع الصهيو –أميركي اإللغائي للوجود الفلسطيني
والهادف إلى السيطرة على المنطقة المشرقية لفرض «إسرائيل الكبرى» أو ما اصطلح
على تسميته «الشرق األوسط الجديد ـ الكبير» ،والخطر الذي كان محتمالً من سيطرة
محور المقاومة على مضيق باب المندب قد يصبح واقعا ً أيضاً ،وهو بطبيعة الحال
ال يشكل خطرا ً على المالحة والمصالح العربية ،أما ما كسبته المملكة السعودية
جراء عدوانها فهو العداء التام ألغلب الشعوب العربية بعد انكشاف عروبة آل سعود
المزيّفة ،واصطفافهم إلى جانب العدو الصهيوني والدفاع عن مصالحه بشكل سافر،
وكشف عريهم األخالقي بعد سقوط ورقة التوت.
الشعب اليمني ال ينام على الضيم ومعروف عنه الصبر واالحتمال إلى أن تحين
ساعة الثأر ،أما الذين سيكون نصيبهم الحرمان من النوم والراحة والطمأنينة فهم
آل سعود إلى أن تحين ساعتهم ويسقطهم شعب الجزيرة الذي عملوا على تخديره
والسيطرة عليه بشتى األساليب ومنها التدجين والتجهيل السياسي ودفعه إلى اللهو
رغم نصفه الفقير الجائع.
استهداف طيران التحالف بقيادة آل سعود لك ّل البنى التحتية ،المدنية والدينية
في الدولة اليمنية ،حتى المساجد واآلثار والمالعب الرياضية والطرق والجسور
واألبنية السكنية بما في ذلك قصور الرؤساء والمسؤولين إنما ين ّم عن حقد مذهبي
مكنون ،ويعتبر في القانون والعرف الدوليين جرائم بحق اإلنسانية وجرائم حرب
كما وصفها مسؤول أممي ،وال ب ّد أن يأتي اليوم الذي ال تستطيع فيه الواليات المتحدة
الدفاع عن عائلة من القتلة المجرمين ليمثلوا أمام المحاكم الدولية منها أو المحلية
فينالوا جزاءهم العادل.
إذا كانت غزوة اليمن تذكر آل سعود الحاليين بـ«أمجاد» غزوات آبائهم من قبل،
فهي ستكون األخيرة على األرجح قبل السقوط ،وإذا كانت الغاية منها توجيه رسالة
للدولة اإليرانية فقد وصلت وقوبلت من المسؤولين اإليرانيين بسخرية ما بعدها
سخرية ،وأما الرسالة باتجاه سورية فقد كان الر ّد عليها في منتهى البالغة ،ويقول
المثل «من ج ّرب المج َّرب فعقله مخ ّرب» ،وخير ما يمكن قوله ألشباه الرجال من أحفاد
عبد العزيز« :الجيش السوري بالغ النضج وج ّربه أسيادكم في أكثر من موقعة،
وأغلب الظنّ أنكم ال ترغبون بجرعة من كأس مزاجها الحنظل».

البلدربيرغ الأميركي والفردو�س الجهادي في تعزيز الفكر االنف�صالي

م�شروع قانون لجنة ال�ش�ؤون الخارجية في الكونغر�س الأميركي نموذج ًا

} محمد احمد الروسان*
إنّ أك��ث��ر م��ن عقد ون��ص��ف مضى م��ن ال��ق��رن ال��ح��ادي
والعشرين ،وما زال��ت مالمح االستراتيجيات األميركية
الجديدة أسيرة االستراتيجيات السابقة من القرن الماضي،
ونواة العاصمة األميركية واشنطن دي سي صدى المج ّمع
الصناعي الحربي األميركي ذراع جنين الحكومة الدولية،
تجت ّرها اجترارا ً مع تعديالت وتحسينات وإضافات هنا
وهناك ،وتجديد لألدوات من دول وظيفية وحركات وأحزاب
وتيّارات تن ّفذ الخطط والعمليات القذرة ،مع تحسينات
للمب ّررات واستخدامات للمصطلحات بكثافة على شاكلة
المعزوفات التالية :الحرية والتح ّرر ،وحقوق اإلنسان
واالنعتاق من نير الظلم ،والديمقراطية والتعدّدية السياسية
والحزبية ،والحاكمية الرشيدة وتطوير الموارد البشرية،
والشفافية والنزاهة ،ومحاربة الفساد ،وما الى ذلك من
مصطلحات وكلمات تستل ّذ لسماعها األذن البشرية وتطرب.
جزء من هذه االستراتيجيات األميركية حول العالم
بعناوين فرعية لك ّنها هامة ،تتمفصل في تشجيع وإسناد
ج ّل الحركات الجهادية المسلّحة في أماكن النفوذ األميركي
وم��ا يعتبر مجال حيوي وج��زء من أمنه القومي ،على
المطالبات باالنفصال وتشكيل الكيانات أو الدويالت وعلى
طول الحدود ما بين تواجدها ومراكز الدول التي تطالب
باالنفصال عنها.
الواليات المتحدة وحلفاؤها من الغرب وبعض من عرب
مرتهن ،تعمل على توظيفات وتوليفات لسوق الجهاد
األممي كفردوس جهادي في تعزيز الفكر االنفصالي الذي
تنادي به الحركات المسلحة ،في الرغبة باالنفصال
واالبتعاد عن مراكز الدول التي تفعّ ل عملها العسكري فيها،
وتحت معزوفات االستراتيجيات األميركية السابق ذكرها
خدمة لمصالحها ومصالح حلفائها.
بعبارة أخرى البعض (يوهبن -من الوهابية) الحركات
وبالتالي ال��ث��ورات ،والبعض اآلخ��ر يعمل على أخونة
ّ
فيوظف ويو ّلف فيستثمر ويحصد.
بعضها ،أ ّما األميركي
فالواليات المتحدة األميركية مستعدّة لتأمين االعتراف
ال��ذي يتيح للحركات اإلسالمية السنية االنفصالية أ ّيا ً
كانت الغطاء القانوني الدولي ،وعلى وجه الخصوص
عدم اتهامها بواسطة أميركا واالتحاد األوروبي وحلفائهم
باإلرهاب ،طالما انّ ذلك يخدم المصالح ويحقق لها نقاط
ربح في ساحات الخصوم.
تتموضع ج�� ّل الحركات االنفصالية االنشقاقية في
العالم ،حول فكرة وبرنامج فصل جزء من أرض دولة ما عن
أراضي الدولة األم ،وإنشاء دولة و/أو دويلة أخرى مش ّوهة
على هذه األرض المختارة ،طلبا ً لالستقالل والحكم الذاتي
بدعاوي مختلفة ،فتارة عرقية وتارة دينية ،حيث القواسم
المشتركة لجميع هذه الحركات االنفصالية االنشقاقية
تتمفصل في مقاومة الدولة األم وحكومتها المركزية لها.
المجتمعات الحيّة غير المتأمركة وغير المتصهينة ،إنْ
لجهة المحلي منها وإنْ لجهة اإلقليمي وإن لجهة الدولي،
تقاوم الحركات االنفصالية االنشقاقية وتصفها كمنظمات
إرهابية ،وبالرغم من تلقيها دعما ً استثنائيا ً في بعض
الحاالت من جهات معينة لها مصالح خاصة في اإلبقاء
على هذه البؤر الساخنة.
وقد يكون االنفصال مفهوما ً إنْ كان بهدف االختالف
العرقي (األثني) أو االختالف الديني ،لكنه ال يكون مفهوما ً
وال مب ّررا ً عندما ال تكون هناك ف��وارق من أيّ نوع كان،
وتصبح في هذه الحالة مج ّرد مصالح خاصة للقائمين
على هذه الحركات والتي من شأنها تهديد األمن والسلم
الدوليين ،عبر اختراقها لقواعد القانون الدولي وميثاق
األمم المتحدة وعدم الحفاظ على وحدة وسيادة الدول.
واإلره��اب األممي والصعود إلى التطرف واالنفصال،
موجود في عدة بقاع في العالم وخاصة الساحة األكثر
اشتعاال ً في سورية والعراق كذلك ،حيث بدأ تنظيم القاعدة
المتطرف ومشتقاته ،مساعيه لفرض ما يُسمى دولة
الخالفة وإمارة العراق وما إلى ذلك من إمارات ودويالت
مقبلة ،وقد انتشرت الشعارات والالفتات في عدة مناطق
سنيّة (تبشر) بهذه الخطوة ،كذلك يوجد نوايا لالنفصال
في منطقة القوقاز الشمالي والشيشان ،وهي ليست وليدة
اليوم بل موجودة منذ سنوات وتسعى لالستقالل عن
روسيا الفدرالية ،بدعم من الواليات المتحدة التي تسعى
إلى تعويض نقص النفط لديها من بحر قزوين ،وأصبحت
ه��ذه الخطوة جدية بعد سيطرتها على أفغانستان،
مع أمركة واشنطن لالقتصاد الدولي عبر المؤسسات
االقتصادية الثالث :البنك الدولي ،صندوق النقد الدولي،
ومنظمة التجارة العالمية ،في القيام بإدماج االقتصادات
العالمية ضمن إط��ار النفوذ االقتصادي األميركي ،على
النحو الذي يتيح لالقتصاد األميركي وضعا ً استثنائيا ً
ومزايا اقتصادية دولية استثنائية خالّقة ،من شأنها أن
تع ّزز القدرة على نقل التضخم والبطالة وانخفاض معدّالت
النمو وغيرها من المؤشرات االقتصادية الكليّة السلبية إلى
االقتصادات األخرى ،يعني بالعربي هو أن يدفع اآلخرون
خسائر االقتصاد األميركي ،فعالً شيء محزن ومضحك إلى
درجة الجنون.
فإلى جانب العديد من الحركات والتنظيمات التي تهدّد
االستقرار واألمن العالميين ،حيث أنّ صعود الراديكاليين
والمتشدّدين يدفع إلى عدم االستقرار في المنطقة ،الذي
يضاف إلى مطبات اقتصادية خطيرة ،ستشهدها هذه
المناطق زي��ادة على توسيع شرخ الطائفية كما يجري
في سورية ،والسعي الحثيث إلى تقسيمها إلف��راغ ق ّوة
ديكتاتوريتها الجغرافية.

التطرف تهديد حقيقي

وكذلك العراق والعالقات المتوترة بين السنة والشيعة
والعرب واألكراد ،حيث أنّ التطرف الديني يهدّد هذا البلد
تهديدا ً حقيقيا ً باالنقسام إلى ثالثة أجزاء ،وعندما كانت
الزعامات العراقية تنفي وجود نوايا للتقسيم ،كانت آالف
األسر العربية تهجر من المناطق الكردية وكركوك واآلالف
من العائالت تهجر بيوتها ،تحت قوة السالح من المناطق
الجنوبية حيث الغالبية الشيعية.
وكذلك الحال في الباكستان أيضا ً يوجد ظرف مماثل وإنْ
كان مضبوطا ً باتجاه السلم بدرجة أكثر ،حيث المشاكل
مع البشتون والبيلوجستان مستمرة ،وفي السعودية
واجه النظام الحاكم مشاكل صعبة للغاية وما زال ،مع
مجموعات االنفصاليين في البالد خاصة في المناطق
الشرقية ،حيث يقطن الشيعة وحيث منابع النفط والغاز
وثروات أخرى طبيعية كامنة في جوف األرض.
وال��س��ودان ليس غائبا ً ب��دوره عن الصراع الداخلي،
ولتقسيم الشمال السوداني إلى دولتين بعد أن «نجحت»
الحركة الشعبية لتحرير السودان ،في إقامة دولة جنوب
السودان ،والتي يصفها كاتب هذه السطور بـ«إسرائيل
أفريقيا» ،واألمر يمت ّد كذلك في الغرب حيث المشاكل في
دارفور ،وينسحب نفس السيناريو استراتيجيا ً الحقاً ،على
لبنان واليمن – عبر العدوان البعض عربي عليه بزعامة
السعودية ،وأندونيسيا وتركيا ،وأفغانستان وفلسطين
المحتلة ،وليبيا ومصر ،والمغرب والجزائر.
وعلى الرغم من أنّ الدول العربية واإلسالمية تنظر بعين
القلق إلى مواطن اإلرهاب وآثاره ،إالّ أنّ بؤرا ً كثيرة ينتشر
فيها اإلره��اب بأشكال متعدّدة لكنها في النهاية تنصاع
للتصنيف األميركي ،مهما كان الوضع الحقيقي لألطراف
الواقعة تحت التصنيف سوا ًء إرهابا ً حقيقيا ً أم ال ،لذلك
أغفلت معارك مهمة كثيرة فيما وجهت قوتها إلى أخرى لم
تكن تشكل ذلك الخطر الذي يهدّد األمن الداخلي لها ،مثل
الوضع في تركيا واليمن والحرب في الشيشان ،وفي هذه
المنطقة كانت منظمات غير حكومية مدفوعة من واشنطن،
تعتبر أنّ ما يجري في القوقاز غير خاضع للحرب على
اإلره��اب ،وأنّ المقاتلين هم من أجل الحرية واالنفصال،
علما ً أنّ غالبية المقاتلين في الشيشان هم من األجانب
وعناصر في «القاعدة» ،تماما ً مثل «القاعدة» في العراق
وأفغانستان وسورية ولبنان وعلى الحدود المشتركة
لألردن مع دول جواره ،لكن المصالح تقتضي عدم وضع
المعركة هناك في سياق الحرب على اإلره���اب أي في
الشيشان ،والواضح أنّ عرقلة إدراج ما يجري هناك يعرقل
المساعي التي تدفع إلى تحديد أطراف اإلرهاب الحقيقي،
وي��ؤدّي إل��ى تشجيع الراديكالية والتطرف واالنقسام
الذي يصيب الدور اإلسالمي في العالم في العمق ،حيث
تصب في
انّ حاجة ال��دول اإلسالمية إلى ال��دور الروسي
ّ
عدة اتجاهات ،وهي الدولة المحورية في العالم ومجلس
األمن واللجنة الرباعية الخاصة في الصراع الفلسطيني
«اإلسرائيلي».
وعلى سبيل المثال ولتقريب الفكرة ،ال يخفى على أحد
أنّ الحركات السنية األصولية الموجودة في مناطق القوقاز
الشمالي :الشيشان ،داغستان ،أيداجيا  -الشركسية،
كاباردينو – بلغاريا ،أنفوشيا ،ترتبط بعالقات وثيقة
مع الجماعات األصولية السنية الموجودة في السعودية
والخليج العربي وع��ل��ى وج��ه الخصوص م��ع ال��ق��ادة
الوهابيين والساسة السعوديين والخليجيين.

االستخبارات السعودية
تهدّد األمن الروسي

فهي ت��ق��دّم ال��م�لاذ اآلم���ن ل��زع��م��اء ال��ح��رك��ات السنية
االنفصالية القوقازية ،وتقدّم الدعم المالي واللوجستي
لهذه الحركات ،وتقدّم المتط ّوعين من المجاهدين الراغبين
في القتال إلى جانب الحركات األصولية السنية القوقازية،
ونقل بعضها إلى الداخل السوري مثاال ً حاضرا ً وغيره من
ساحات جغرافية تريد واشنطن إلهابها ،وتقول المعلومات
والتسريبات بأنّ االستخبارات السعودية لها اليد الطولى
ف��ي مناطق القوقاز الشمالي ،وعلى وج��ه الخصوص
في داغستان والشيشان وأنغوشيا ،وتقول التحليالت
السياسية واالستخبارية ب���أنّ وك��ال��ة االستخبارات
المركزية األميركية وباقي وكاالت االستخبارات ،تعتمد
بقدر كبير على دعم االستخبارات السعودية لها في هذه
المناطق والتي تع ّد مناطق في صميم وجوهر بل نواة األمن
القومي الروسي.
انّ ت��ح��رك��ات مجتمع االس��ت��خ��ب��ارات األم��ي��رك��ي في
مناطق ال��ق��وق��از ال��ش��م��ال��ي ،ستعتمد ب��ق��در كبير على
استخدام االستخبارات السعودية للقيام بدور البروكسي
االستخباري األميركي في ه��ذه المناطق ،والتي ظلت
ال��ح��رك��ات الوهابية السعودية تنظر إليها كمناطق
لـ«الجهاد اإلس�لام��ي المقدس» منذ أي��ام ح��رب الجهاد
األفغاني التي رعتها االستخبارات األميركية والباكستانية
والسعودية ض ّد االتحاد السوفياتي السابق ،وعبر حرب
الجهاد األفغاني نشأت القاعدة وتف ّرعاتها ومشتقاتها وج ّل
زومبياتها.
كذلك المثال الصيني ماثل ،مع اإلشارة إلى أهمية العامل
الصيني ،كجزء من مفاعيل تأثيرات العامل الخارجي،
وم��ث��ال ذل��ك م��ا ح��دث ف��ي ق��رغ��ي��زس��ت��ان :ففي ال��ص��راع
القيرغيزستاني – الداخلي الذي اندلع قبل أكثر من أربع
سنوات ،الرتباطاته بالصراع الصيني – الداخلي ،حيث
جمهورية قيرغيزستان ،تتموضع جغرافيا ً في شمال شرق

آسيا الوسطى ،على جبال تيان شان ،ويحدّها من الشرق
الصين ،ومن الغرب كازاخستان وأوزبكستان ،ومن الجنوب
طاجيكستان ،بحيث تتمتع قيرغيزستان بحدود طويلة
جدّا ،مع مناطق شمال غرب الصين عبر المناطق الجبلية
الشديدة الوعورة ،ولمسافة تزيد عن  600كلم ،حيث تقع
مقاطعة (سينكيانج) في شمال غرب الصين ،وتسكنها
أعداد كبيرة من المسلمين األيغور ،والقيرغيز المسلمين،
والمطالبين باالنفصال عن الصين ،كما توجد العديد من
الفصائل المسلحة الصينية المعارضة في قيرغيزستان،
حيث تقدم القاعدة العسكرية األميركية في ميناس ،الدعم
المالي والسياسي والعسكري واالستخباري لها ،كي تقوم
هذه الجماعات المسلحة بحرب مغاوير ،وعصابات داخل
مقاطعة (سينكيانج) الصينية المسلمة ،وتقول معلومات
استخبارية ذات مصادر مختلفة ومقنعة ،أنّ شبكات
االستخبارات «اإلسرائيلية» ،وبالتعاون مع شبكات
االستخبارات األميركية والتايوانيّة ،تساهم في تدريب
وإعداد الحركات الصينية المسلمة المسلحة والمعارضة
لبكين والمطالبة باالنفصال.
قطعاً ،االستخبارات الصينية غير غافلة ع ّما يجري،
وه��ي تملك أك��ب��ر شبكات التجسس ف��ي ال��ع��ال��م ،وانْ
كانت تركز على المعلومات العلمية ،ودق��ائ��ق العلم
األلكتروني ،وآخ��ر ما توصل إليه العلم الحديث ،من
اختراعات الكترونية مختلفة ،إالّ أ ّنها تراقب الوضع عن
كثب ،وتعمل بهدوء وصمت ،كونها بصورة نوايا محور
واشنطن – تل أبيب الساعي ،إلى المزيد المزيد من تدهور
وتفاقم األوضاع من جديد في قيرغيزستان ،وإعادة إنتاج
الصراع السياسي األثني الطائفي العرقي فيها ،بعد
تعثر وفشل المشروع األميركي في سورية عبر الحدث
السوري ،كون ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفكيك دول آسيا
الوسطى األخرى ،ويقود إلى فوضى خالّقة في كل أوراسيا
العظمى ،وهذا ما تسعى واشنطن وتل أبيب جاهدتين
إلحداثه ،عندها وفي هذه اللحظة الزمنية بالذات ،سوف
تتدخل الصين وبق ّوة وبشكل علني وغير علني ،لحماية
أمنها القومي والداخلي ،من أخطار األخطبوط الشيطاني
الش ّرير ،لمحور واشنطن – تل أبيب ،ومن تحالف معه من
الغرب األوروبي.
تقول المعلومات حول دولة كازاخستان ،إنّ األخيرة
ذات مساحات كبيرة وشاسعة وس ّكانها ،الكازاخ وطنيون
ح ّتى النخاع ،ويمتازون بالتماسك والشعور الوطني
واالعتزاز بقوميتهم ،وبالتالي هي بمثابة دولة حاجزة
وع��ازل��ة ،وتفصل بين الفدرالية الروسية بشكل عام،
ومناطق جنوب روسيا الفدرالية بشكل خاص من جهة،
وك ّل من قيرغيزستان ،وطاجيكستان ،وأوزبكستان من
جهة أخ��رى ،وم��ن هنا نجد أنّ موسكو ص ّنفت الصراع
القرغيزي الداخلي عندما اندلع وقبل سنوات ،بالنسبة لها
بأ ّنه خطر ثانوي آني ،فجاء التدخل الروسي عبر منظمة
األمن والتعاون األوروبية في وقته وحينه ،ولكنه ال يخرج
عن إمكانية تح ّوله إلى خطر رئيس في حالة إعادة إنتاجه
أميركيا ً بعد تعثر األخيرة في سورية.
ومثال آخر المسألة الكردية بمفاعيلها وتداعياتها،
على الصراع الكوني في الشرق األوس��ط وعلى الشرق
ذاته ،وبعمق وباستمرار بروزا ً وتصاعداً ،وعبر متتاليات
هندسية سياسية وأمنية وعسكرية ،من خالل سعي حثيث
محموم لزعماء الحركات الكردية االنفصالية في االستقواء
بالخارج ،عبر بناء تحالفاتهم األمنية – السياسية –
العسكرية مع القوى الخارجية ،ذات التوجهات المعادية
لشعوب وتاريخ منطقة الشرق األوسط ،وللعراق تحديدا ً
ودول ج��واره اإلقليمي والعربي ،تركيا ،سورية ،إيران،
السعودية ،الكويت ،واألردن.

«إسرائيل» وكردستان!...

نعم ،العالقات اإلسرائيلية – الكردية ،تدخل في صميم
وجوهر مذهبية الحركات الكردية االنفصالية المعروفة،
حيث تتوافق مع استراتيجيات حلقات الدور اإلسرائيلي –
الموسادي في إقليم كردستان العراق ،إقليم ظلّت وما تزال
«إسرائيل» حاضرة فيه على الدوام.
تقول المعلومات ،إنّ عناصر البشمركة الكردية ،تلقت وما
زالت تتلقى التدريب العسكري النوعي االحترافي ،وتحت
إش��راف عناصر النخب في الكوماندوس «اإلسرائيلي»،
وف��ي مناطق بعضها س�� ّري في مناطق إقليم كردستان
الجبلية النائية ،وبعضها في مناطق معلنة للبعض،
وإعطاء دورات تدريبية لهم على يد خبراء «إسرائيليين»
وأميركيين وبريطانيين ،تشمل العمليات االعتراضية
المتعلقة باعتراض ومهاجمة ال��دوري��ات العسكرية،
وعمليات حماية المطارات ،ومن خالل االتفاقيات التي
وقعتها حكومة كردستان العراقية اإلقليمية ،مع الشركات
األمنية والعسكرية اإلسرائيلية ،بحيث يت ّم اإلش��راف
على تدريب عناصر البشمركة ضمن أحدث المواصفات
العسكرية ،والعمل على بناء مطارات صغيرة ألداء مزدوج
لألغراض العسكرية والمدنية.
وم��ع تدريبهم على أعمال «الق ّناصة» وأداء المهام
الخاصة ،من حيث تنظيم وتخطيط االغتياالت وعمليات
«فرق الموت» ،وكيفية جمع المعلومات وإرسالها سواء
داخل إقليم كردستان العراق ،ولجهة جمع المعلومات
عن الداخل التركي ،عبر أكراد تركيا المتواجدين في جنوب
تركيا ،وعن الداخل اإليراني ،عبر أكراد إيران المتواجدون
في غرب إي��ران ،وعن الداخل السوري ،عبر بعض أكراد
سورية (المرتبطين بالخارج) وغيرهم المتواجدين في
شمال شرق سورية.

وتؤكد بعض المعلومات األستخبارية ،أنّ حكومة
ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق��ي��ة اإلقليمية ،ت��ع��اق��دت م��ع شركة
«ان��ت��اروب «اإلسرائيلية» ،وم��ع شركات مسجلة في
سويسرا ك��ف��روع لشركات «إسرائيلية» أخ��رى هما:
شركة «ك��ي��ودو» وش��رك��ة»ك��ل��وزي��وم» ،كي يت ّم تزويد
المطارات الصغيرة ومطار أربيل األممي ،بأجهزة أمنية
حساسة ذات تقنيات عالية ،مربوطة باألقمار الصناعية
ّ
التجسسية ،واإلش��راف على
«اإلسرائيلية» واألميركية
ّ
تجهيز وتركيب وتشغيل نظام االتصاالت األمنية في
المطارات األخرى ومطار أربيل الدولي ،وكذلك تعاقد آخر
مستم ّر مع شركات «إسرائيلية» متخصصة في مجاالت
األمن وتكنولوجيا مكافحة اإلرهاب ،تع ّد وتشرف على
معسكرات تدريب بإقليم كردستان ال��ع��راق -سريّة
ومعلنة  -تحت شيفرة اس��م ك��ودي أمني ه��و،) Z( :
ك ّل ذلك من أجل إع��داد جيش «نظامي» كردي محترف
متحالف مع ق��وى خارجية ،بعقيدة عسكرية كردية
قومية ،تهدف إلى قيام دولة كردية فدرالية مركزها شمال
العراق ،وحكوماتها المحلية في الجيوب اإلقليمية إلقليم
كردستان العراق ،الجيب التركي في جنوبها ،والجيب
اإليراني في غربها ،والجيب السوري في شرقها.
بحيث يجيء بناء هذا الجيش «الكردي النظامي» ،عبر
رؤية استراتيجية لجهاز «الموساد» كفرع خارجي ،بدعم
من جهاز االستخبارات «اإلسرائيلي» الداخلي ،بالتنسيق
مع «سي أي آي» وجهاز االستخبارات البريطاني الفرع
الخارجي  ،MI6وبالتعاون والتنسيق مع (مج ّمع)
مخابرات أممي له مصالحه االستراتيجية في المنطقة،
حيث دولة كردستان ستكون نواة اإلشراف على شرق
أوس���ط ج��دي��د ضمن استراتيجيات إدارة التوحش
األميركية البلدربيرغية.
وتؤكد تقارير مخابرات إقليمية ،أنّ واشنطن وتل أبيب
تقدمان دعما ً غير محدود ألكراد العراق ،من أجل فرض
سيطرة شاملة على إقليم كردستان ،وجعله إقليما َ كرد ّيا ً
بامتياز لجهة س ّكانه ،وتطهيره من أيّ أعراق واثنيات
أخرى ،عبر طرد الس ّكان العرب واآلشورييين والتركمان،
والمطالبة ببقاء نوعي لفرق القوات الخاصة األميركية.
هذا وقد جعلت واشنطن و«إسرائيل» من كردستان
العراق (محمية كردية) ،مما جعل من اإلقليم الموصوف
أع�لاه ،م�لاذا ً آمنا ً لكل الحركات الكردية الموجودة في
المنطقة ،ولهذا اإلقليم أدوار عميقة لجهة الداخل السوري
تتساوق مع رؤوس المثلث األفعواني في الحدث السوري
(لندن ،باريس ،واشنطن) ومن يغذيّه من بعض العرب.
وفي مقارنة سريعة ،بين ما تقوم به الحركات الكردية
االنفصالية في شمال العراق ،وما تقوم به «إسرائيل»
لوجدنا اآلتي:
تعمل الحركات الكردية االنفصالية في شمال العراق،
على طرد الس ّكان المحليين وإقامة دولة كردية ،وهي
بذلك تطبّق ذات النموذج «اإلسرائيلي» الذي ما زال يركز،
على أطروحة الحق التاريخي في االستيالء على أرض
العرب ،باعتبار أ ّنها تمثل أراضي دولة «إسرائيل» ،في
حين يقول الكرد :إنّ هذه األراضي تمثل مملكة (مها آباد
الكردية) التي كانت في الماضي ،فالتساوق والتطابق
واض��ح ،بين المنطق الكردي والمنطق «اإلسرائيلي»
االحتاللي في نفي اآلخر وتاريخه.
ومرة ثانية األخطر في النموذج الكردي لكردستان
العراق ،يقوم في األساس على نفي التاريخ ،حيث هناك
اآلشوريون والكلدانيون وهم أصحاب حضارة مدنية
تاريخية ،بأفق سياسي أقدم من كيان مملكة الكرد (مها
آباد).
الدولة العبرية والواليات المتحدة األميركية ،ليس
المهم والمطلوب بالنسبة لهما بالمعنى اإلستراتيجي
(كردستان) ،وإنما الذهب األسود بالمعنى االستراتيجي
االقتصادي ،فكانت ملحمته (ملحمة الذهب األسود) عبر
اسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين ،كما المهم
بالنسبة لهما بالمعنى السياسي االستراتيجي ،ك ّل من
تركيا وإي��ران وسورية ،ويهدفون إلى تفريغ المنطقة
الكردستانية من س ّكانها ،وبدأ ذلك في دعم الكرد في
عملية طرد العرب واآلشوريين والتركمان ،عبر المحطة
األولى في مخطط وسيناريو التفريغ ،عن طريق ق ّوات
البشمركة الكردية ووحدات الكوماندوس الخاصة فيها،
حيث قامت وتقوم بعملية تطهير اثني -ثقافي ،وستأتي
المحطة الثانية من هذا المخطط ،وهو طرد األكراد أنفسهم
عندما تحين اللحظة التاريخية المناسبة.

فتح صناديق الش ّر

ا ّنه مخطط أميركي – «إسرائيلي» ،بأدوات سياسية
وأمنية واقتصادية وثقافية واجتماعية كردية وغير
كردية ،يسعى إلى فتح صناديق الش ّر الكامن الجديدة
والمستحدثة ،مرة واحدة في إقليم كردستان العراق،
فنجد واشنطن وباستمرار تدخل في عمليات إقناع
للحركات الكردية االنفصالية ،ب��أنّ أميركا س��وف لن
تتخلّى عنهم وعن دعم طموحاتهم الكردية القومية ،في
دولة كردية فدرالية في المنطقة ،مع طمأنة «إسرائيل»
لزعمـاء الكـرد بأ ّنهـا ،قـادرة علـى ممارسـة الضغـوط
على اإلدارة األميركيـة مـن أجـل حمايـة الكـرد أينمـا
وجـدوا.
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