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المحكمة الدولية ...الع�سكرية« ،داع�ش» ـ «الن�صرة» وال�ضاهر

يمن بال حوثيين :كيف؟
} حميدي العبدالله
نشرت صحيفة «الشرق األوسط» السعودية ما أسمته مقتطفات
مما ُس ّم َي «وثيقة الرياض»« :يمن بال حوثيين» أكدت الصحيفة أنّ
خالصة المؤتمر ستقوم «على مبادئ أساسية تتض ّمن االلتزام
بالشرعية ال��دس��ت��وري��ة ،وإق��ام��ة ال��دول��ة المدنية االت��ح��ادي��ة ،وح ّل
قضية ال��ج��ن��وب ،وط��رد الحوثيين م��ن صنعاء وع���دن ،والتعجيل
بعودة صعدة ،معقل المتم ّردين ،إلى ما كانت عليه قبل الحرب عام
.»2004
ولكن لم تقل الصحيفة كيف يمكن تحقيق ذلك ،وال سيما هدف
نصت عليها الوثيقة المزعومة ،وهي عودة
واحد من األهداف التي ّ
الوضع في صعدة إلى ما كان عليه قبل  ،2004قبل انطالق تحرك
«أنصار الله» المعروفين بالحوثيين .من المعروف أنه منذ عام 2004
وحتى اآلن خاضت السعودية ست حروب ض ّد حركة «أنصار الله»
والحرب السادسة في عامي  2010-2009كانت بمشاركة مباشرة
من الجيش السعودي برا ً وجواً ،إضاف ًة إلى أنّ الجيش اليمني كان
في ذلك الوقت موحدا ً ومتماسكا ً وخاض الحرب إلى جانب الجيش
السعودي ض�� ّد حركة «أنصار الله» التي ك��ان تواجدها محصورا ً
في صعدة ،وفشلوا في ك ّل الجوالت الست من تقليص نفوذ حركة
«أنصار الله» ومنعها من االنتشار في ك ّل أنحاء اليمن.
اليوم ،وبعد سيطرة «أنصار الله» وانحياز غالبية الجيش اليمني
إلى جانبهم ،على أكثر من  90في المئة من اليمن ،فما هي الوسيلة
إلخراجهم من عدن وصنعاء والقضاء عليهم في معقلهم الرئيسي
ف��ي ص��ع��دة ،كما تقول «وثيقة ال��ري��اض» التي نشرت مقتطفاتها
صحيفة «الشرق األوس��ط» في اليوم الثاني من مؤتمر الرياض،
أي قبل مناقشة الوثيقة وإقرارها من قبل المؤتمر الذي حدّد وقته
ّ
بثالثة أيام.
ال شك أنّ ما نشرته الصحيفة ،إذا كان صحيحاً ،وإذا كان هذا هو
الذي سوف يشكل مضمون الوثيقة النهائية يعني واحدا ً من أمرين:
األم���ر األول ،اس��ت��م��رار ال��ح��رب على اليمن ألش��ه��ر ،ب��ل لسنوات،
إذا قيّض للسعودية وحلفائها ال��ق��درات وال��ف��رص لالستمرار في
الحرب ،ألنّ تحقيق األهداف المعلنة في هذه الوثيقة ،صعبة المنال
على تحالف دولي أكبر بكثير من التحالف الذي تقوده السعودية.
األمر الثاني ،أن يكون ما جاء في الوثيقة مجرد عملية تهويل ،تماما ً
مثل األهداف التي أعلنت لحظة إطالق «عاصفة الحزم» والتي خرج
الناطق العسكري ِباسمها ليقول إنّ أهدافها قد تحققت ،في حين كان
من المعروف لدى الجميع أنّ العكس هو الذي قد حصل ،إذ في اليوم
األربعين على بدء «عاصفة الحزم» تمكنت اللجان الشعبية والجيش
اليمني من السيطرة على التواهي وكريتر في عدن ولودر في أبين،
أي جهة أخرى.
أي أنّ الذي ح ّقق التقدم هم الحوثيون وليس ّ
ّ

الزهايمر �أردني ...هل من دواء؟
} سعد الله الخليل
يعتقد مرضى الزهايمر بأنّ قدراتهم العقلية تفوق قدرات من حولهم
بدرجات وبأنّ ذاكرتهم المثقوبة ليست إال إبداعات خارقة يصعب على
من حولهم فهمها وح ّل ألغازها لضيق مداركهم العقلية من وجهة نظرهم،
يفسر توجيههم سيل االتهامات واختالق المشاكل ألبسط
وهو ما ّ
األسباب في المراحل األولى للمرض قبل انهيار قدراتهم العقلية مع تط ّور
المرض.
ولع ّل من تابع تصريحات وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم
محمد المومني ،والتي ينفي فيها تدريب المسلحين فوق أراضي مملكته
ويستبعد تسهيل بالده سيطرتهم على المعابر الحدودية مع سورية،
يدرك أنّ كالمه ال يمكن أن يحتمل التأويل خارج سياق من سياقين ،فإما
أنّ الوزير األردني يعتقد بأنّ ذاكرة من يتوجه بالخطاب إليهم مثقوبة أو
أنّ عالئم الزهايمر بدأت تظهر عليه فأضاع ذاكرته! فما صدر منه ال يمكن
لعاقل أن يقوله في الس ّر ،فكيف في العلن؟
لم يقدّم األردن تفسيرا ً لسيطرة «جبهة النصرة» على معبر نصيب
الحدودي ،فطالما أنّ األردن غير متو ّرط في تدريب المسلحين ،وال
أي مسلح فكيف عبرت «النصرة» األراضي األردنية
تحتوي أراضيه ّ
لتسيطر على المعبر؟ ربما الحكومة األردنية ال علم لها بتواجدها على
أراضيها وهذا عذر ال يدفع عنها المسؤولية فإنْ كانت تعلم فتلك مصيبة
وإن كانت ال تعلم فهي مصيبة أكبر.
الغريب في تصريحات المومني أنها تتناقض مع تصريح سابق له
حين أكد أنّ بالده بدأت بالفعل تدريب أبناء العشائر السورية بالتنسيق
مع دول عربية لم يس ّمها وبمساندة التحالف الدولي للدفاع عن مستقبل
فأي
أبناء الوطن وعن الدين اإلسالمي الحنيف ،لكنه اليوم ينفي ذلكّ ،
تصريح على العاقل أن يصدق؟ وكيف يمكن ألبناء العشائر الذين د ّربتهم
األردن أن يقاتلوا «داعش» دون أن يدخلوا األراضي السورية ،وطالما
أنّ حكومة األردن بحسب المومني ال تس ّهل العبور وال تد ّرب فماذا ح ّل
بالمد ّربين األميركيين الذين أعلنت واشنطن إرسالهم لتدريب «المعارضة
السورية المعتدلة»؟ وما مصير غرفة العمليات التي تض ّم ضباطا ً من 14
دولة إلدارة معارك المسلحين على األراضي السورية؟ هل تم نقلها إلى
تل أبيب بعد لقاء الملك عبد الله برئيس وزراء العدو «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو؟ أو أنّ ع ّمان تعتبر الغرفة منطقة حرة ال سيادة لها عليها.
منذ اليوم األول لألزمة السورية تراوغ حكومة األردن للتغطية على
تسهيلها دخول المسلحين إلى سورية بطريقة غير شرعية وتقدم أعذار
من قبيل عدم علمها وبذلك تثبت ضعفها وعدم أهليتها للحكم بالح ّد
يفسر إدارة واشنطن للمملكة عبر الريموت كونترول
األدنى ،وهو ما ّ
بواجهة ملك مدمن على المقامرة بأموال شعبه ،كما يقامر بأمن بلده جراء
التو ّرط في سورية.
تتعجب يوما ً من السلوك األردني ،كما أنها لم
الحكومة السورية لم
ّ
تصدّق يوما ً أقوالها ،فآثرت تثبيت الممارسات األردنية مجلس األمن
واألمم المتحدة ،ال لطلب الضغط على المملكة ،أو على أمل تغيير سلوكها
بل لتوثق تلك الممارسات للتاريخ.
أحجيات سياسية والزهايمر فكري ال مجال للشك في عوارضه ،حيث
عملت الجينات الوراثية مفعولها ،فهل من دواء يوقف تبعاته قبل أن
يتفشى في قيادات مملكة األردن وتلقى مصير أبناء عمومتها في مملكة
آل سعود؟
«توب نيوز»

ال�سعودية تريد تق�سيم اليمن
رفض السعودية تمديد الهدنة اليمنية ليس نتيجة ثقة بتحقيق اإلنجاز ،فلم
يتغيّر شيء من أسباب الفشل.
الرفض للهدنة معلوم أنه سيتبع بقبول الحق.
ما بين الرفض والقبول تريد السعودية أن تدعم عسكريا ً وضعا ً معينا ً تراهن
أنه ممكن خالفا ً لألهداف الكبرى التي رفعتها للحرب وفشلت فيها.
الممكن هو السعي لفرض مساحة في الجنوب اليمني لحكم انفصالي.
التركيب الذي اعتمده السعوديون لمؤتمر الرياض كان طابعه الغالب
جنوبياً.
المسلحون المنتمون لـ«القاعدة» والعشائر الموالية للسعودية وأنصار
هادي في الجيش واإلخوان المسلمون أغلبهم من الجنوب.
البيان الختامي لمؤتمر الرياض تحدث عن صيغة لفدرالية يمنية تعتمد
الشطرين الشمالي والجنوبي أساساً.
ق�� ّررت السعودية أن تستولي على الحراك الجنوبي وتتواله عسكريا ً
وسياسياً.
خالل ما قبل موعد الحوار في جنيف نهاية الشهر كما أعلن المبعوث األممي
تعتبر السعودية أنّ لديها فرصة لفرض أمر واقع عسكري جنوباً ،وستسعى
أن يكون في عدن.
إذا تحقق تقسيم اليمن مرة أخرى تراهن السعودية على كسب و ّد الجنوبيين
بتحقيق أمانيهم باالستقالل ووضع اليد على باب المندب.

التعليق السياسي

} محمد ح .الحاج
لم تكن الضربة القاضية إلسقاط المحكمة
الدولية كافية لسحب صالحيتها أو وقفها
عند ح��دود اعتبار ذلك نقطة بداية النهاية
لها وف��رط عقدها ووق��ف تمويلها من جيوب
اللبنانيين رغم أعباء الدين الخارجي الذي
يرزح تحته الجميع .شهادة جنبالط المفككة،
المتلعثمة ،وذري��ع��ة النسيان ،وأحكامه
المتض ّمنة براءة البعض واتهام آخرين أظهرت
سطحية المحكمة وضحالة أد ّلتها المستندة
إل��ى ش��ه��ادات ال��زور المفبركة ك��أس��اس .ك ّل
ذل��ك ي��ؤك��د غايتها السياسية لخدمة من
يفرضون الوصاية عليها ،ثم جاءت شهادة
رئيس المجلس الوطني لإلعالم في قضيتي
«الجديد» و«األخ��ب��ار» لتؤكد ه��ذا الوصف
الدقيق على طريق كبت الحريات الصحافية
التي فضحت مراميها وأهدافها ...فمتى تسقط
هذه المحكمة؟
المحكمة العسكرية اللبنانية ،تتع ّرض
للطعن في أحكامها وعدم صالحيتها لمج ّرد أنّ
الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة لم
يعجب البعض ،رغم إدراكهم أنّ الحكم ظالم
ألنّ األدلة مفبركة وإال لما قاموا بإخفاء شاهدهم
الملك على غرار إخفاء الشهود المفبركين في
قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،البعض
من المراقبين المحايدين يجزمون بأنّ سماحة
ضحية لعبة ليس هو المقصود فيها ،صداقته
مع السوريين هي السبب ،وما حمله معه من
دمشق لم يكن هو ما ت ّم الكشف عنه بل ت ّم
استبداله ،وهناك جهة أمنية أتقنت اللعبة

وقامت بالتحضيرات والتصوير ،ول��و كان
يدرك ما في صندوق سيارته ما كان ليتركه
فيها إال أن يكون في قمة الغفلة لدرجة الغباء
وما عهدناه كذلك ،طلب التمييز من قبل ممثل
الحكومة القاضي صقر صقر يشكل فرصة
لإلصرار على جلب الشاهد الملك واستجوابه
من قبل الدفاع وإال اعتبرت كافة األدلة باطلة
ويجب تخفيض الحكم لتحقيق العدالة.
«داعش» و«النصرة» مثلهما كمثل كمية من
الزيت خارج وعاء ،من الصعب اإلمساك بها
فهي تخرج من بين األصابع لتنتقل من موقع
إلى آخر ،ومن المؤكد أنّ هذه الحركة الزئبقية
من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب
متخصصة،
مبرمجة وتخدمها جهات خارجية
ّ
استطالع ومراقبة وتصوير ،وبالتالي هي
تتح ّرك بناء على خطة المتصاص أيّ هجوم
باالنسحاب التكتيكي وفتح جبهة جديدة في
موقع ت ّم تحديده مسبقا ً تكون فيه الحركة
أكثر سهولة لقلة حاميته ،وليس خافيا ً أنه
من المستحيل تغطية أراض��ي الجمهورية
بالقوات العسكرية التي يحكم انتقالها عوامل
عديدة أه ّمها تأمين محاور التحرك واختيار
ال��وح��دات ال�لازم��ة وغير ذل��ك من العمليات
اللوجستية ،وألن الهزائم تلحق بـ«داعش»
و«النصرة» في أماكن المواجهة الحقيقية يت ّم
تقديم دعم ناري خارجي كما حصل في إدلب
وجسر الشغور مؤخراً ،وتقوم غرف العمليات
الخارجية بتوجيه المجموعات لفتح جبهات
جديدة الغاية منها تخفيف الضغط وتغطية
االنسحابات التكتيكية امتصاصا ً للهجوم في
عملية استنزاف للقدرة العسكرية السورية

واستمرار عملية التخريب الممنهج لبنية
الدولة التحتية ،وإلحاق المزيد من الخراب
وال��دم��ار بالممتلكات ال��ع��ام��ة وال��خ��اص��ة،
واستهداف الثروة الحضارية السورية ،ويبدو
ذلك جليا ً في الهجوم األخير على مدينة تدمر
وقبلها الكثير من المواقع األثرية على امتداد
أراضي بالد الشام والرافدين.
يقول النائب الممدّد له  -المطرود من كتلة
المستقبل خالد الضاهر (إنّ ك ّل من يعتدي على
الجيش اللبناني هو إرهابي !...ولماذا ال يكون
إرهابيا ً من يعتدي على الجيش السوري؟ ما
تنصل من
يقوله الضاهر مج ّرد نفاق ،وفيه
ّ
دعم الجماعات اإلرهابية التي هاجمت الجيش
اللبناني وقتلت وخطفت العديد من عناصره،
وتحتفظ بآخرين ،وأما في محاولة الضاهر
تحميل ح��زب الله والمقاومة مسؤولية ما
يحصل في لبنان بسبب تدخلهما في الشام
وق��ت��ال المجموعات اإلره��اب��ي��ة فهو مج ّرد
محاولة بائسة لتغطية السموات بالقبوات،
السوريون عانوا من المجموعات اإلرهابية
التي ساهم الضاهر وجماعته في تمويلها
وتسليحها (بالبطانيات وبعلب حليب
األطفال) في حمص والقص ْير والغوطة وباقي
المناطق الكثير الكثير ،عبر سنوات طويلة قبل
أن يتدخل حزب الله والمقاومة ،وصور هؤالء
منشورة في مناطق من لبنان مذيّلة بإقرار
أنهم قتلوا في سورية ...فهل كانوا في سياحة
يحملون معهم بنادق األم سكستين وصواريخ
صناعة صهيونية وفرنسية  -جرى إرسالها
في علب الحليب التي تولى اإلش��راف على
نقلها زميل لضاهر ،النائب الغائب عقاب

صقر ،و«اعتدى» عليهم الجيش السوري بأن
قتلهم على األراضي المسؤول عن حماية أهلها
وشعبها الذي ينتمي إليه هذا الجيش ،وهو
أقسم على ذلك ،هؤالء وطبقا ً لتوصيف المنافق
الضاهر إرهابيون حكما ً طالما يعتدون على
جيش شرعي وليسوا مجاهدين يناصرون
شعبا ً يدّعون الدفاع عنه ،وما ض ّر حزب الله
أن يصفه بالمعتدي على الشعب السوري
طالما أنّ الشعب ال��س��وري أدرك الحقيقة
وأصدر الحكم المبرم ،وقال من هو المجاهد
ومن هو المعتدي الذي خدم وما زال يعمل في
خدمة المشروع الصهيو  -أميركي الذي تم ّوله
دول الرجعية العربية والتي دفعت للضاهر
وأمثاله لقاء أتعابهم.
السوريون م ّمن يس ّمون أنفسهم معارضات
خارجية هم مج ّرد أدوات في أي��دي العديد
من الدول ومرجعياتهم متعددة ،وقراراتهم
متناقضة ،وما يطرحونه مرفوض من أغلبية
الشعب ال��س��وري ،وأم���ا ال��راب��ط الحقيقي
بين الضاهر وجماعته «السابقة» مع هذه
الجماعات فهو وظيفي بحكم التبعية التي
غطاؤها التديّن المفرغ من محتواه ،وهؤالء
جميعاً ،سوريين كانوا أم لبنانيين سرعان
ما ينقلبون على أعقابهم ،وتتبدّل مواقفهم
بمج ّرد وقف التمويل ـ أو صدور قرار بذلك من
مرجعياتهم ،وال يبدو ذلك بعيداً ،فالهزيمة
ال��ت��ي تلحق بالمجموعات التكفيرية من
ناحية ،والقناعة الدولية باستحالة نجاح
المشروع من ناحية ثانية سيتكفالن بدفع
الحلول السلمية  -الدفع باتجاه حوار سوري
– سوري ،مع األخذ بعين االعتبار أنّ مجموع
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المعارضات الخارجية والدول الداعمة لها ال
تملك فرض قراراتها على المجموعات المقاتلة
على مس ّمياتها ،والتي ساهم الغرب وبعض
ال��ع��رب بدفعها إل��ى الساحتين السورية
والعراقية لغاية التخلص منهم أوالً ،وتخريب
الدولتين اللتين إذا ما اتحدتا تشكالن مع
عمقهما االستراتيجي في إيران الخطر األكبر
على المشروع الصهيوني ووج���وده على
أرض فلسطين ،س��وري��ة وال��ع��راق ليستا
من تعهد بحماية الكيان الصهيوني «حتى
تصيح ال��س��اع��ة» ،فهل يذكر ذل��ك الضاهر
وجماعته فال يمارسون الكذب والتحريض
المذهبي ويدعون أنّ «أهل السنة مظلومون
في سورية»! السوريون جميعهم من السنة
وهم يعانون من تدخلكم وخدمتكم للوهابية
 الماسوصهيونية ،لقد خ ّربتم حمص وأجملما في دمشق (غوطتها) وأصبحت حلب في
عداد المدن المنكوبة ،تهدّمت نصف أحياء
دير الزور والرقة وإدلب ،ونهب «المجاهدون»
األتراك ثروة أهل حلب (مصانعها) ومواسم
أهل الجزيرة من الحبوب واألقطان ،وألحق
«الثوار المزعومون أف��دح األض��رار بالبنية
التحتية (الجامعات وال��م��دارس ومحطات
الكهرباء والمياه والطرق والجسور وصوامع
الحبوب الخ )...ونهبوا ثروة الشعب السوري
(نفطه) وبعد هذا تقولون إنكم تدافعون عن
الشعب السوري الذي يطلب «الحرية»! وهو
كان يعيشها واقعا ً وحقيقة في الوقت الذي
أيديكم مغلولة إلى العنق ،بل إن في أعناقكم
(ربقة) ...أنتم أحوج إلى الحرية بما تمثلونه
من عبودية!

الزعيم القومي الرو�سي فالديمير بوتين وخطاب الن�صر على النازية
منظومة الحكم الرو�سية تت�صاعد ونظيرتها الأميركية تت�آكل �سيا�س ّي ًا
} محمد احمد الروسان*
أوكرانيا وروسيّا توأمان سياميان ولدا من بطن واحد،
والبطن بستان كما ت��ردّد جداتنا رحمهنّ الله جميعاً،
حيث روسيّا ت��درك أنّ هناك محاوالت أميركية وغربية
و«إسرائيلية» وبعض عربية واهمة ،كلّها تسعى إلى
تفخيخ روسيّا من الداخل ،وموسكو تعي أيضا ً أنّ أوباما
يتآكل سياس ّيا ً ويبدأ بالضعف من بداية الخريف المقبل،
حيث ال يبقى له ولحزبه سوى عام واحد فقط في الحكم،
مع عدم إنكارها وإغفالها للق ّوة الميثولوجية لألمبراطورية
األميركية ،وهذا مؤشر قوي على حكمة وواقعية القيادة
الروسية ونخبة نواتها الصلبة التي تعمل كفريق واحد،
انْ لجهة السياسي والديبلوماسي ،وانْ لجهة االقتصادي
والمالي ،وانْ لجهة العسكري واالستخباري ،وانْ لجهة
الثقافي والفكري في تعزيز الشعور القومي الروسي.
العاصمة األميركية واشنطن دي سي قلقة على إمدادات
قواتها في أفغانستان حيث  40في المئة من هذه اإلمدادات
الضرورية تم ّر عبر األراضي الروسية ،وبالتالي هي بحاجة
الى موسكو ،لذلك البنتاغون األميركي غير مرتاح لمسارات
السياسة والديبلوماسية األميركية ومسارات التشريع في
ّ
الملف األوكراني وعقابيلة
الكونغرس إزاء روسيّا بسبب
وتداعياته المعقدة ،واله ّوة شاسعة بين الدولتين وهي
أعمق من ح��رب ب��اردة وش��راس��ات عمالنية بين البنى
االستخبارية في كال المجتمعين ،وه��ي ذات تداعيات
عرضية ورأسية ،وعمليات تعبئة ايديولوجية تاريخية
باحتقانات استراتيجية وسياسية على ط��ول خطوط
واشنطن ـ موسكو ،ال ح ّل لها في اعتقادي إالّ بانفجارات
مبرمجة بشكل ثنائي ،إلعادة إنتاج صيغ أخرى لقواعد
اللعبة األممية وإسقاطاتها ،لوضع لبنات جديدة بجانب
الموجود منها نحو عالم متعدّد األقطاب.
للواليات المتحدة األميركية متاهاتها االستراتيجية
العميقة ،حيث كانت المتاهة األول��ى لها في أفغانستان
وما زال��ت ،ثم العراق وما زال��ت ،وعبر األنبار تعود من
جديد ،فسورية األصعب واألش ّد وما زالت ،واآلن المتاهه
األوكرانية وعقابيلها التي تتدحرج ككرة الثلج ،الى المتاهة
العرضية في شبه القارة الهنديّة حيث تتفاعل من جديد،
ثم جاءت المتاهة اليمنية الحالية ،فأم المتهاهات العمودية
والعرضية االستراتيجية الدوالتية األميركية ،هي المتاهه
السورية األصعب واألعمق واألشدّ ،والنتيجة فيها تحدّد
مصير المتاهات األخرى وشكل العالم الجديد.
انّ جنين الحكومة األممية (البلدربيرغ األميركي)
هو صاحب ه��ذه المتاهات وصانعها ،فيستغ ّل حالة
االستعصاء الدولي واالحتقانات الشاملة كنتاج للحدث
والمسألة السورية ،وما خلّفته من سحب دخانيّة سوداء
عميقة قد تستم ّر لسنين عديدة ،من شأنها أن حجبت
وتحجب عيون العالم عن ساحات أخرى من المعمورة،
ال تق ّل أهميتها االستراتيجية عن أهمية سورية أو أهمية
الحدث األوكراني الحالي مثالً ،وكذلك الحدث اليمني اآلني
(تحاول واشنطن وضع استراتيجية خروج للسعودي
منه قد تكون عبر تلك الهدنة األنسانية) ،من أجل تحقيق
عمق مصالحه ومكتسباته كحكم أممي (حكم البلدربيرغ
األميركي) ،وربط اقتصاديات العالم من جديد باالقتصاد
األم��ي��رك��ي ،للخروج م��ن األزم���ة االقتصادية األميركية
الحالية ،والتي من شأن استمرارها وتفاقمها ،أن يقود الى
إفالس الواليات المتحدة األميركية.
لذلك سارع الكونغرس مؤخرا ً إلى السماح إلدارة أوباما
باالقتراض المالي دون سقف محدّد ،وهذا لن يمنع اإلفالس
سيؤجله ،وتحتاج واشنطن الى
المالي في أميركا وإنما
ّ
مصادرات الحقة ستجري ألموال الدول الخليجية المخ ّزنة
في خزائن المال األميركية ،بسبب دعمها لإلرهاب وما شابه،
عبر مشاريع قوانين مرتقبة من نواة هذا (البلدربيرغ) الى
بيت التشريع األميركي.
لذا سارعت الرياض وعبر التشريع لقوانين مكافحة
اإلره���اب ف��ي ال��داخ��ل السعودي وال��خ��ارج السعودي،
مع سحب لبعض الملفات ووضعها في عهدة آخرين،
وإجراء لديناميات مراجعات سعودية شكلية إزاء الحدث
السوري ،ال أوهام في الموقف الجديد للرياض ،فليس هناك
تح ّول سعودي نوعي في مقاربة الحرب على سورية،
الخالف األميركي السعودي في الملف السوري خالف على
األولويات ،وعلى اإلدارة كمفهوم لهذه األولويات.

معركة روسيا جوهرها سورية

أوكرانيا هي عتبة البيت الروسي نعم ،وهذا هو الواقع
وعلم الرياضيات السياسية ،وليس من الحكمة بمكان أن
يقاتل العدو الغربي واألميركي على العتبة البيتيّة ،أل ّنه
هنا صار داخل البيت فتت ّم مقاتلته داخل عقره وحدائقه
الخلفية ،عبر تعزيز وبناءات جديدة للقواعد العسكرية
الروسية في كوبا وفنزويال ونيكاراغوا وفيتنام ،فمحور
واشنطن ـ تل أبيب ومن ارتبط به من غرب وبعض عرب
متصهين واه��م وم��خ��ادع ،ع��رض المعادلة التالية بكل
بساطة :سورية مقابل أوكرانيا فت ّمت اإلجابة بالرفض،
وكانت الال الروس ّية بحجم العالم! حيث الموقف الروسي
قائم على رؤية بعيدة المدى واستراتيجية دقيقة متماسكة
وحسابات علم الرياضيات السياسية ،حيث أوكرانيا ال
تشكل سوى جزء ومهم ولكنه محدّد ،حيث المشتركات
بين الحدث السوري والحدث األوكراني في الجغرافيا
واالستراتيجيا.

نعم الوجود العسكري الروسي على الشاطئ السوري
يمثل حالة التوازن مع الوجود األطلسي في تركيا ،بل لكسر
هذا الحاجز التركي األطلسي الذي أريد له أن يشكل مانعا ً
من تدفقات الوجود الروسي في جنوب تركيا ،وبالتالي
واهمون وس ّذج من يعتقدون أنّ الوجود الروسي في سورية
وعلى الساحل في طرطوس ،هو وجود ثانوي نسبة الى
حضورها في شبه جزيرة القرم ،فروسيّا الخارجة من
سورية هي روسيّا الغارقة عن ّد عتبتها األوكرانية ،وهي
روسيّا المقفل في وجهها بحرها األسود (رئتها) ،باختصار
روسيّا الخارجة من سورية كما يريد المحور الصهيوني
األميركي الغربي البعض العربي ال��واه��م والمخادع،
يعني روسيّا الخاسرة لمصالحها االستراتيجية والفوق
االستراتيجية ،كون جوهر معركة موسكو ليس في أوكرانيا
بل في سورية ،واألخيرة هي جوهر الفكرة ،وبالتالي هي
المعركة الكبرى واألول��ى (أي المعركة في أوكرانيا) هي
ثغرة صغيرة رغم أهميتها.
روس��يّ��ا نجحت ف��ي جعل ع��ن��وان النسق السياسي
السوري العقدة والح ّل معاً ،ال بل وواسطة العقد في الح ّل
نفسه حفاظا ً على األمن والسلم الدوليين ،ونكاي ًة بالطرف
الخارجي في الحدث السوري من أميركيين وبريطانيين
وفرنسيين وبعض العرب ،والروس أرسوا توازنا ً دقيقا ً
ح��ال وم��ا زال يحول دون تدخل عسكري خ��ارج��ي في
سورية ،كما يحول دون سقوط الرئيس األسد وإخراجه
كرها ً أو ح ّباً ،من أتونات المعادلة السورية الوطنية ،إنْ
لجهة المحلي وتعقيداته ،وانْ لجهة اإلقليمي وتداعياته
ومخاطره ،وانْ لجهة الدولي واحتقاناته وتعطيله وآثاره
على األزم��ة االقتصادية العالمية ،وبالتالي آث��اره على
نسب النمو االقتصادي واستعادة المنظومة االقتصادية
األممية لعافيتها ،بعد أزمة الرهن العقاري وارتباطاتها
في الواليات المتحدة األميركية (ش��رارة وجوهر األزمة
االقتصادية األممية).

الدفاع عن دمشق
هو دفاع عن موسكو

كما نجحت موسكو وبق ّوة في أن جعلت الرئيس األسد
ونسقه السياسي طرفا ً رئيسيا ً في التسوية ،وانّ بقاء
األسد ونسقه ليس فقط ثمنا ً من أثمان مسألة التسوية
الكيميائية السورية ،كما يظنّ الس ّذج من الساسة والذين
تمطى رقابهم كالعوام ،بل أنّ الرئيس األسد بالنسبة إلى
الديبلوماسية الروسية الفاعلة وال��ج��ادّة ،خ��ارج دائرة
التفاوض والمساومة ومسألة خارج النقاش بالنسبة إلى
روسيا وإيران ودول «بريكس».
وبالتالي لم يعد الحوار مع النسق السياسي السوري
تنحيه ،لقد غرس الروس هذه
مشروطا ً برحيل األسد أو ّ
األفكار غرسا ً في عقل جنين الحكومة األممية ملتقى اليهود
الصهاينة ،والمسيحيين الصهاينة ،والمسلمين الصهاينة،
والعرب الصهاينة ،بأنّ ما يجري في دمشق يجري في
موسكو ودفاعهم عن دمشق هو دفاع عن موسكو.
نعم! ال عيب وال تثريب على موسكو بعد اليوم ،حيث
كانت المسألة السورية وحدثها بالنسبة لها ،مدخالً واسعا ً
إلى رسم معادالت وخطوط باأللوان والعودة إلى المسرح
األممي ،من موقع الق ّوة والشراكة والتعاون والتفاعل بعمق،
وتح ّمل المسؤوليات ضمن األسرة الدولية الواحدة في عالم
متعدّد األقطاب ،إلحداث التوازن األممي الدقيق في شتى
األدوار والقضايا بما فيها الصراع العربي – «اإلسرائيلي»
كصراع استراتيجي وجودي في المنطقة والعالم ،بالنسبة
إلى العرب الحقيقيين ،والمسلمين الحقيقيين ،ال عرب
صهاينة وال مسلمين صهاينة ،وال عرب البترول والغاز.
نعم من حق روسيّا ونواتها وعنوان األخيرة الرئيس
بوتين أن يقول :ثبات وتماسك الجيش العربي السوري
العقائدي ضمن وحدة وثبات النسق السياسي السوري،
وعنوان هذا النسق الرئيس األسد قد جلبوا العالم أجمع
إلى االتحاد الروسي.
 ...لم تكن روسيا بحاجة إلى سنوات لتعيد ترتيب
بيتها الداخلي وآفاقه الخارجية ،كي تعود بق ّوة إلى واجهة
المسرح الدولي ،أذكر كمتابع ما بعد احتالل بغداد ذهبت
وزي��رة الخارجية األميركية السابقة رايس (التي كانت
مستشارة لألمن القومي آن��ذاك) إلى القول بحق جبهة
الممانعة األوروبية للتدخل األميركي السافر في العراق
المتك ّونة من فرنسا وروسيا وألمانيا آنذاك ،ملخص ًة سياسة
بالدها بحق هذه الدول حيث نطقت :علينا أن نعاقب فرنسا
ونسامح ألمانيا ونهمل روسيا ،فقد استطاعت موسكو أن
تخرج من المخاض العسير غير المكتمل ،الذي دخلته مع
انهيار حلف وارسو وتداعي االتحاد السوفياتي السابق
خالل ثالث سنوات فقط على مقولة الدكتورة رايس اآلنفة
مثبتة خطأ مقولتها ،فهي لم تفهم (أيّ راي��س) حقيقة
الفدرالية الروسية جيداً ،بالرغم من أنها توصف بأنها خبيرة
في الشؤون الروسية ،فالشعور القومي الوطني الروسي
والمستند إلى ارث االتحاد السوفياتي ،وقوته العسكرية
والنووية االستراتيجية وإمكاناته االقتصادية والطبيعية،
مع وجود زعيم قومي روسي هو فالديمير بوتين ذي الرؤية
الواضحة والذي يف ّكر ويعمل في االتجاه الصحيح ،أفشل
ما كانت ترجوه وتتمناه العاصمة األميركية واشنطن دي
سي من انهيار كامل للدولة الفيدرالية الروسية.
 ...الوضع الروسي في الشرق األوسط له آفاقه الخاصة،
فموسكو حاضرة وبق ّوة على ك ّل الجبهات :من إيران إلى

فلسطين المحتلة ،ومن مياه الخليج المسلوبة السيادة
أميركياً ،إلى سورية التي تتع ّرض لحرب كونية سافرة،
إلى لبنان الساخن ،مرورا ً بالعراق المحت ّل والذي يتع ّرض
إلى حاالت مخاض عسير ،عبر بعض أطراف من العربان
المرتهنين للخارج.

قوة الديبلوماسية
واستعادة مواقع النفوذ

موسكو تعود بق ّوة وديبلوماسيتها أخذت تظهر دينامية
متنامية إزاء األزمات التي ته ّز المنطقة ،وصارت موسكو
وبشكل متجدّد وجهة رئيسية للتعاطي مع هذه األزمات،
وعادة مر ًة أخرى إلى المياه الدافئة في الخليج والبحر
األحمر والبحر األبيض المتوسط.
ولم تكن وزارة الخارجية الروسية يوما ً ما ،قسما ً ملحقا ً
ب��وزارة الخارجية األميركية ،بل على العكس تح ّولت
موسكو (في عهد بوتين لثالث فترات رئاسية) إلى طرف
نشط ي��ق��دّم مقترحات وي��داف��ع عنها ،فالديبلوماسية
الروسية تسعى جاهد ًة وبثبات الستعادة مواقع النفوذ
التقليدية لديبلوماسية االتحاد السوفياتي السابق ،من
خالل التخلي عن العامل االيديولوجي والتركيز على عامل
المصالح االستراتيجية بالدرجة األول��ى ،معطوفا ً على
ما يمكن أن توفره موسكو بفضل موقعها كق ّوة عظمى لها
دور رئيسي في مجلس األمن الدولي وفي الرباعية الدولية
للسالم في الشرق األوسط ،بالرغم من أنّ ملف السالم صار
ملفا ً «إسرائيلياً» داخلياص ،تنهيه األخيرة مع الجانب
الفلسطيني لوحدهما ،ولم يعد ملفا ً أميركيا ً رئيسيا ً كما
ت��ر ّوج بعض وزارات الخارجية العربية والتي تمارس
ديبلوماسيات الصعاليك كنهج متصعلك.
وتأتي عودة موسكو على الجبهة الدولية والجبهات
اإلقليمية األخرى ،على أساس االستفادة من الصعوبات
التي تعاني منها الواليات المتحدة في العراق وأفغانستان،
وهذا يمنحها صك تواصل وانفتاح على تلك األطراف التي ال
تتعامل معها واشنطن ،حيث تستفيد وتوظف موسكو بؤر
النزاعات والملفات الساخنة إلسماع صوت مختلف عن
الصوت األميركي والغربي بشكل عام ،وهذا ما يجعلها
مسموعة ومقبولة ل��دى الجانب العربي لوقوفها إلى
جانب حقوقه المشروعة ،وأقلها إقامة دولته على األراضي
المحتلة لعام  1967وعودة القدس الشرقية لتكون عاصمة
لتلك الدولة وع��ودة الالجئين والنازحين إليها ،فروسيا
اليوم العب نزيه وحقيقي وع��ادل في كواليس الصراع
العربي ـ «اإلسرائيلي» وجوهره (القضية الفلسطينية)،
كما هي العب نزيه وعادل وحقيقي في تداعيات ما يُس ّمى
بالربيع العربي ،ودورها الحقيقي والفاعل والمتصاعد في
الحدث السوري ،للحفاظ على الدولة السورية وعلى األمن
والسلم الدوليين.
تقول المعطيات النظرية لعلم العالقات الدولية ،بأنّ
التوازن اإلقليمي يرتبط دائما ً بالتوازن الدولي ،وبتنزيل
ه��ذه الحقيقية إل��ى ال��واق��ع الميداني ،فقد ك��ان التوازن
اإلقليمي الخاص بمنطقة الشرق األوسط يرتبط بالتوازن
الدولي الخاص بنظام القطبية الثنائية خالل فترة وجود
القوتين العظميين (الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي
السابق) ولكن بعد انهيار القطبية الثنائية وانفراد واشنطن
بالزعامة محاول ًة الهيمنة على النظام الدولي ،بدا واضحا ً
أنّ منطقة الشرق األوسط قد شهدت على أساس اعتبارات
التوازن الدولي ،حدوث فراغ في الميزان األممي بسبب غياب
الق ّوة السوفياتية التي انهارت وعدم تقدّم روسيا أو الصين
لملء الفراغ في الميزان الدولي ،صعود ق ّوة «إسرائيل»
في ميزان القوى اإلقليمي ،هبوط ق ّوة األطراف العربية في
ميزان القوى اإلقليمي ،مع األخذ بعين االعتبار حالة انقسام
سادت في المنطقة العربية ،بحيث أكد ما يُس ّمى بمحور
االعتدال في المنطقة (والذي يُعاد إحياؤه من جديد) على
المضي قدُما ً في القبول بالنفوذ األميركي وتقديم
ضرورة
ّ
التنازالت للمشروع «اإلسرائيلي» األميركي الغربي .وعلى
الطرف اآلخ��ر ،أكد ما يُس ّمى بمحور الممانعة بالمنطقة
المضي قدُما ً في االعتماد على اإلرادة العربية
على ضرورة
ّ
والقدرة الذاتية ومبادئ العدالة والحقوق المشروعة،
كوسيلة لمواجهة المشروع «اإلسرائيلي» األميركي الغربي
في المنطقة الشرق األوسطية.

روسيا :جهود
استراتيجية وتكتيكية

اآلن تمثل جهود روسيا الفدرالية ،بمواقفها المختلفة
إزاء ما يجري على عتبة بيتها في أوكرانيا ،وإزاء الحدث
السوري وإزاء إي��ران وبرنامجها النووي السلمي ،وإزاء
الدور التركي المتل ّون وكافة الملفات األخرى في المنطقة
وعلى رأسها الملف اليمني ،وبما فيها ملف التسوية
السياسية ،هذه الجهود االستراتيجية والتكتيكية تشكل
رسائل جديدة تحمل اإلشارات التالية:
بدء عودة روسيا لمنطقة شرق المتوسط ،من أجل ملء
الفراغ الذي خلّفه انهيار االتحاد السوفياتي ،ردع النفوذ
األميركي في المنطقة ،عن طريق التأكيد بأنّ أميركا لن
يكون في وسعها االنفراد الكامل بممارسة النفوذ على
المنطقة ،ردع «اإلسرائيليين» من مغبة اعتماد استخدام
الق ّوة الغاشمة المرفوضة ،وديبلوماسية العمل من طرف
واحد عن طريق وضع «اإلسرائيليين» أمام روادع على
النحو التالي:

إنّ موسكو تمثل العبا ً دوليا ً مؤثرا ً في الساحة األممية،
ألنّ لها دورا ً كبيرا ً في إدارة الصراع الدولي الديبلوماسي
في مجلس األم��ن الدولي واللجنة الرباعية ،إنّ موسكو
قادرة على تعزيز ق ّوة األطراف األخرى ،وإعادة نظام سباق
التسلح الذي سبق أن شهدته المنطقة على النحو الذي
يضعف التف ّوق العسكري النوعي «اإلسرائيلي» الحالي،
ولموسكو خريطة طريق جديدة في الشرق األوسط ،حيث
تتحدّث المواقف الروسية عن نفسها ،بأنّ موسكو تسعى
حاليا ً إلى معاقبة الواليات المتحدة األميركية عن طريق
القيام بلعب دور معاكس لواشنطن في منطقة الشرق
األوسط ،ردا ً على دور واشنطن المعاكس في أوكرانيا وشبه
جزيرة القرم تحديداً ،وفي منطقة البلقان وشرق أوروبا
ودفاعا ً عن مصالحها االستراتيجية عبر الحدث السوري،
لقد فعلت موسكو وعبر ديبلوماسيتها ال��ج��ادّة فعلها،
ومارست ش ّتى الضغوط ،على «إسرائيل» وواشنطن في
الشرق األوسط ،إلى عقد تفاهمات بين موسكو وواشنطن
تتراجع بموجبها واشنطن عن استهداف النسق السياسي
السوري ،وتقديم تنازالت لموسكو في ملفات نشر برنامج
الدفاع الصاروخي والقواعد العسكرية األميركية وغيرها،
وفي المقابل تتراجع موسكو عن ملفات الشرق األوسط
غير االستراتيجية ،وعدم استهداف المصالح األميركية،
وخاصة في جورجيا على أن يكون ذلك بالتفاهم معها.
ولكن على العكس تماماً ،تبدو التحركات الروسية وهي
تشي إلى أنّ ثمة «خريطة طريق روسية دولية» تقوم
موسكو بتق ّفي معالمها الرئيسية ،كون التحركات الروسية
المعاكسة ألميركا شملت:
منطقة الخليج العربي :سبق للرئيس الروسي فالديمير
بوتين زيارتها .منطقة الشرق األدنى :يوجد صعود روسي
معاكس ألميركا في أوكرانيا – لما ال واألخيرة هي عتبة
البيت الروسي ،أرمينيا ،منطقة القوقاز والقفقاس ،إضافة
إلى الموقف الروسي المتجدّد والثابت والداعم للنسقين
السوري واإليراني.
منطقة آسيا الوسطى :استطاعت موسكو أن تضعف
الوجود األميركي في آسيا الوسطى عن طريق االتفاقيات
الثنائية مع دولها الخمس :تركمانستان ،أوزباكستان،
كازاخستان ،طاجيكستان ،وكيرغيزستان .منطقة الشرق
األقصى :تحركات روسيا في ملف األزمة النووية الكورية
الشمالية بحيث أدّت إلى إضعاف الموقف األميركي المتشدّد
في المنطقة ،ويُضاف إلى ذلك انخراط موسكو – بكين
ضمن منظمة تعاون شنغهاي كمنظمة إقليمية ،استطاعت
أن تفرض نفوذها الجيويوليتيكي على اإلقليم األوراسي
الذي يض ّم روسيا ،الصين ،منغوليا ،دول آسيا الوسطى،
والذي سبق أن أجمعت ك ّل النظريات االستراتيجية على
ا ّنه يمثل مفتاح السيطرة على العالم ،باعتباره يمثل منطقة
القلب االستراتيجي لخريطة العالم.
من ناحية أخرى ،إنّ انخراط روسيا في أجندة الصراع
العربي – «اإلسرائيلي» ضمن جهد شامل ونوعي ،باإلضافة
لما ذكر سابقا ً في متن هذه القراءة السياسية ،يهدف من
جهة أخرى مكافحة ومواجهة انخراط واشنطن المتزايد
في إقليم أوراسيا (آسيا الوسطى ،القوقاز ،القفقاس) كذلك
البدء بالتحركات المتعلقة بالملف النفطي ،مع كل من مصر
والجزائر وغيرها من البلدان الشرق األوسطية النفطية،
لبناء ق ّوة ناعمة نفطية روسية لجهة بناء تحالف نفطي
روسي  -شرق أوسطي.
ح ّتى اآلن ،تنظر التحليالت األميركية إلى أنّ التحركات
الروسية في الشرق األوس��ط تهدف إلى معاقبة أميركا،
ولكن كما هو واضح فإنّ التحرك الروسي يمكن أن يكون
جزئ ّيا ً بسبب هذه المعاقبة ،وما لم تنتبه إليه التحليالت
األميركية الصادرة ح ّتى اآلن ،هو أنّ روسيا قد باشرت
التصدّي للسلوك األميركي في ملف كوسوفو ومنذ البدء
وقبل ست سنوات من اآلن ،عن طريق استخدام الملف
الجورجي وتداعيات هذا االستخدام الروسي المشروع من
يمس أمنها القومي
وجهة نظر موسكو ،على اعتبار أنّ ذلك ّ
ومجالها الحيوي ،واآلن الملف األوكراني وما يمثله ذلك من
مخاطر حقيقية على األمن القومي الروسي.
وكما هو معلوم للجميع في المجتمع الدولي ،إنّ جورجيا
تمثل الحليف الرئيسي للواليات المتحدة األميركية في
منطقة القفقاس ،تتع ّرض لتكريس أزمة انفصال أبخاريا
الشركسية ،وانفصال أوسيتيا الجنوبية ،وفي ر ّد الفعل
الروسي على انفصال كوسوفو ،أعلنت روسيا وما زالت عن
استعدادها لتأييد ودعم وتجذير انفصال أبخازيا وأوسيتيا
الجنوبية عن جورجيا إذا تجرأت جورجيا على االنضمام
إلى حلف الناتو .واألجراء الروسي ض ّد جورجيا ،كما هو
واض��ح لو حدث فا ّنه سيشكل خسارة كبيرة لواشنطن
وحلف الناتو ،كونه يقضي نهائيا ً على دول��ة جورجيا
ككيان سياسي بما يترتب عليه سقوط النظام الجورجي
الموالي ألميركا وصعود المعارضة الموالية لروسيا
(ح ّققت المعارضة الجورجية انتصارات في االنتخابات
التشريعية األخيرة) ،إضافة إلى ا ّنه يعيق بشكل نهائي
تمدّد حلف الناتو والنفوذ العسكري األميركي إلى واحدة
من أه ّم المناطق االستراتيجية التي تمثل الحلقة الرئيسية
في مخطط إغالق الب ّوابة القفقاسية في وجه الفدرالية
الروسية.
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