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ماذا ّ
يح�ضر لل�سعودية �ضمن مخطط
م�شروع حدود الدم الأميركي؟
} هشام الهبيشان
بعيدا ً ع ّما نشر في اآلونة األخيرة من وثائق سربها موقع
«ويكيليكس األم �ي��رك��ي» بما يخص وث��ائ��ق م��ن دوائ ��ر صنع
القرار الخارجي السعودي ،والتي تؤكد أن أميركا من خالل
بعض عمالئها ال��ذي��ن يتقمصون أدوارا ً ووج��وه �ا ً ع��دة من
أمثال سنودن وغيره ،قد ق� ّررت ابتزاز السعودية ووضعها
ضمن خانة المستهدفين( ،هذا الموضوع بالتحديد سنعود
ل��ه ب��وق��ت الح� ��ق) ،ال �ي��وم م��ن ال��واض��ح أن ه��دف المشروع
األم�ي��رك��ي –الصهيوني ،م��ن وراء نشر ال�ف��وض��ى الخالقة
وتفعيل أدوات �ه��ا بالعالم العربي واإلق�ل�ي��م ،يصب ف��ي خانة
تقسيم المنطقة العربية وما حولها خدمة لمشروع قيام دولة
«إسرائيل» اليهودية الكبرى ،وه��ذا ما أك��ده كثير من مراكز
األبحاث العالمية وأع��اد بعض الصحف نشره تحت عناوين
خطة التقسيم والخريطة التي تتضمن إعادة رسم الحدود في
المنطقة العربية واإلسالمية ،بما يتفق مع المصالح األميركية
وال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ،وال �ت��ي ن�ش��رت ف��ي «م�ج�ل��ة ال �ق��وات المسلحة
األميركية» تحت عنوان «حدود الدم  -نحو نظرة أفضل للشرق
األوس��ط» ،ووضعها رال��ف بيترز (رال��ف بيترز هو الجنرال
المتقاعد ونائب رئيس هيئة األركان لالستخبارات العسكرية
في وزارة الدفاع سابقاً) ،وتتضمن هذه الخطة تقسيم دول
مثل تركيا وس��وري��ة وال �ع��راق وباكستان والسعودية على
أسس طائفية وقبلية ودينية.
وتتضمن الخطة تأسيس دول جديدة ،من بينها دولة عربية
شيعية على أراض سعودية غنية بالنفط ،ستشمل جنوب
ال�ع��راق وال�ج��زء الشرقي من السعودية واألج ��زاء الجنوبية
الغربية من إي��ران (األه��واز) و«دول��ة كردستان الحرة» على
أراض من تركيا وسورية والعراق وإيران وتكون أكثر الدول
تبعية ألميركا بحسب تفاصيل هذا المشروع.
وسيختفي ال �ع��راق ال�ح��ال��ي م��ن ال��وج��ود ،وتخسر إي��ران
ساحلها على الخليج ويبقى لها المناطق المركزية بالقرب من
طهران ،ألن المناطق الشرقية سيتم ضمها إلى أفغانستان وإلى
دولة جديدة تسمى (بلوشستان الحرة) تستقطع أراضيها من
الجزء الجنوبي الغربي لباكستان والجزء الجنوبي الشرقي
م��ن إي ��ران ،وستفقد س��وري��ة سواحلها على البحر األبيض
المتوسط لمصلحة دولة لبنان الكبرى الجديدة.
وب �ح �س��ب رال���ف ب �ي �ت��رز ،ل��ن ي�ش�ف��ع ل�ل�س�ع��ودي��ة تحالفها
االستراتيجي مع الواليات المتحدة منذ حفر أول بئر للنفط
في المملكة  ،1933والذي ترسخ عام  1945باللقاء التاريخي
بين الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود والرئيس األميركي
فرانكلين روزفلت على ظهر السفينة الحربية «كوينسي» ،فمن
أبرز مالمح الخطة التي رسمها ،تقسيم السعودية إلى دويالت
إسالمية تضم كل دويلة طائفة معينة أو قبائل معينة.
وفي حديثه عن السعودية ،اعتبر بيترز« :أن أحد أسباب
الجمود الكبير في العالم اإلسالمي هو تعامل أسرة آل سعود
ال�م��ال�ك��ة م��ع ك��ل م��ن م�ك��ة وال�م��دي�ن��ة باعتبارهما خاضعتين
لسلطانها ،حيث تقع أهم األماكن اإلسالمية المقدسة تحت
سيطرة دولة بوليسية تعتبر واحدة من أشد األنظمة القمعية
ف��ي ال�ع��ال��م ،فهو ن�ظ��ام يستحوذ على ق��در ه��ائ��ل م��ن الثروة
النفطية غير المكتسبة والتي استطاع السعوديون بفضلها
أن ينشروا الوهابية ،الرؤية المتشددة لإلسالم ،خارج حدود
دولتهم».
وأضاف بيترز« :فلنتخيل كم سيصبح العالم اإلسالمي أكثر
صحية إذا صارت مكة والمدينة محكومتين بمجلس ُيدار من
ممثلين للمدارس والحركات اإلسالمية الكبرى ،وتكون رئاسته
بالتناوب في دولة إسالمية مقدسة تشبه فاتيكانا ً إسالمياً ،بدالً
من الخضوع لنظام يصدر األوامر» ،واسترسل بيترز قائالً إن
«العدالة الحقيقية ،والتي قد ال نحبها ،تقتضي كذلك منح حقول
البترول الساحلية في السعودية للشيعة العرب الذين يسكنون
هذه المناطق ...بينما الربع الجنوبي الشرقي يتم ضمه إلى
اليمن» .وهنا ينتهي االقتباس من دراسة بيترز «حدود الدم -
نحو نظرة أفضل للشرق األوسط».
وهنا نتساءل ع��ن ال�غ��رض م��ن الحديث ع��ن م�ش��روع بهذا
الحجم وظاهريا ً ال يتفق مع السياسة الحالية ألميركا التي
ما زالت تعتبر السعودية أهم حليف لها في المنطقة وقاعدة
االنطالق ،خصوصا ً اآلن ،ضد إيران.
لكن منذ ان��دالع ما يسمى بـ«الربيع العربي المصطنع» قبل
حوالى أربع سنوات ،تحدثت الصحف األميركية وبشكل ممنهج
عن فتور نسبي في العالقات بين السعودية والواليات المتحدة
بسبب التقارير المروعة عن غياب الحريات والحقوق الدينية
لألقليات ووضع المراة ،وتتزامن هذه التقارير مع إعادة إثارة
خطة التقسيم مع انتشار الفوضى وتفاقمها في بعض األقطار
العربية المتأثرة بفوضى (ربيع العرب المصطنع) ،خصوصا ً
في سورية وليبيا واليمن ،وفي وقت يدفع فيه البعض باتجاه
إشعال الفتنة الطائفية في بعض دول المنطقة العربية.
هنا يجب التنويه إلى أن دول الجزيرة العربية لم تشملها
معاهدة «س��اي�ك��س -بيكو» االستعمارية ال�ت��ي ت��م بموجبها
عام  1916تقسيم شرق العالم العربي بين إنكلترا وفرنسا،
ويتفق المحللون على أن دول الخليج ليست بمنأى عن موجة
التغيير التي تجتاح المنطقة ،فمناطق شرق السعودية ،مثالً
تشهد منذ حوالى عام ونصف تظاهرات شبه يومية للمطالبة
بإصالحات جوهرية ،على رغ��م القبضة الحديدية للقوات
األمنية السعودية.
وهنا وفي اإلطار ذاته ،يتواتر الحديث بدوائر صنع القرار
األميركي منذ منتصف عام  2014عن قرب استغناء الواليات
المتحدة عن النفط السعودي ،نظرا ً للقدرات المتنامية ألميركا
ال�ت��ي س��وف تصبح أول منتج عالمي للنفط م��ا بين 2017
و ،2020ليتجاوز اإلن�ت��اج السعودي ،كما ورد في التقرير
السنوي للوكالة الدولية للطاقة «توقعات الطاقة العالمية»،
الذي نشر في شهر تشرين الثاني من عام .2013
فقد كشف التقرير أن أكبر االحتياطات العالمية من النفط
القابلة لالستغالل تقنيا ً لم تعد متمركزة في العالم العربي
( 1200مليار برميل) وإنما في أميركا الشمالية ( 2200مليار
برميل ،من بينها  1900مليار من الطاقة غير التقليدية).
وبحسب وزارة الطاقة األميركية ،فقد أمنت الواليات المتحدة
في النصف االول من عام  83 ،2012في المئة من حاجاتها
من النفط (ب��زي��ادة قدرها  8نقاط في غضون أرب��ع سنوات)
وانخفضت وارداتها بنسبة  11في المئة خالل العام نفسه.
ل�ك��ن ب�ع��ض المحللين االق�ت�ص��ادي�ي��ن ي ��رون أن ال��والي��ات
المتحدة ستظل تعتمد على نفط السعودية على األقل إلى أن
تبلغ االكتفاء الذاتي في مجال الطاقة بحلول عام .2020
اختتاما ًَ ،إن ق��راءة ه��ذه الحقائق والوقائع تستوجب اليوم
صحوة ذهنية وتاريخية ووج��ودي��ة من قبل الشعب والنظام
السعودي ،الستدراك خطورة المرحلة الحالية التي تستهدف
الدولة السعودية ،فأميركا اليوم تج ّر السعودية نحو مغامرات
ومقامرات محسوبة النتائج واأله ��داف المستقبلية أميركيا ً
وصهيونياً ،ب�ه��دف اب �ت��زاز ال��دول��ة السعودية مستقبالً ،من
خالل وضعها بين فكي كماشة إقليمية وداخلية ودولية ،فهل
يصحو الشعب والنظام السعودي الستدراك مخاطر حلفهم مع
األميركيين ،الذي سيجرهم بحال استمراره إلى مرحلة خطرة
ستنقلب بها أميركا آجالً أم عاجالً عليهم؟ وااليام بيننا.

كوالي�س

�سورية ت�سوق ال�سعودية �إلى ال�ساحة الحمراء
} د .نسيب حطيط*
يحاول اإلخوان الوهابيون الجدد بأسماء «داعش والنصرة»
وك ّل الجماعات التكفيرية إسقاط دمشق بعدما فشلوا قبل قرنين
ووصلوا إلى «دوما» وحاصروا دمشق ثم انهزموا خائبين وما
برحوا يرتكبون المجازر والذبح والسبي للمسلمين ،كما فعلوا
في الطائف وأهلها المسلمين السنة عام  ،1804ألنهم رفضوا
مبايعة الوهابية حيث يصف السيد أحمد بن السيد زيني دحالن
إمام الحرمين ومفتي وفقيه الشافعية في عصره أواخر الدولة
العثمانية ما قام به الوهابيون في هذه المدينة بالقول« :ولما
دخ�ل��وا ال�ط��ائ��ف قتلوا ال�ن��اس ق�ت�لاً ع��ام�ا ً واس�ت��وع�ب��وا الكبير
والصغير ،والمأمور واألمير ،والشريف والوضيع ،وصاروا
يذبحون على صدر األم الطفل الرضيع ،وص��اروا يصعدون
البيوت يخرجون من توارى فيها ،فيقتلونهم ،فوجدوا جماعة
يتدارسون القرآن فقتلوهم عن آخرهم حتى أب��ادوا من في
البيوت جميعاً .ثم خرجوا إلى الحوانيت والمساجد وقتلوا من
فيها ،ويقتلون الرجل في المسجد وهو راكع أو ساجد ،حتى
أفنوا هؤالء المخلوقات».
يعيد الوهابيون الكرة مرة أخرى وينهزمون ثانية فيصيبهم
الجنون والخوف وينكسر غرورهم وكبرياؤهم ...كيف يهزمنا
األسد وشعبه؟
كيف يهزمنا اليمنيون الفقراء المحاصرون؟
كيف يهزمنا العراقيون بعدما أرسلنا آالف االنتحاريين
والتكفيريين؟
كيف تهزمنا المقاومة ف��ي لبنان وال نستطيع اإلمساك
بالحكومة والسلطة مع كل ماندفعه من أموال لشراء األحزاب
والزعماء والصحف والفضائيات والكتبة؟
انهزموا في سورية فتحولوا إلى اليمن يستعرضون قوتهم

وحسبوا أن أياما ً ثالثة ستسقط اليمن ،ليكون عبرة لآلخرين
وأن عاصفة الحزم السعودية ستضرب العواصم المتمردة على
المال الوهابي ،وأن سورية ستسقط بالضربة القاضية بعد
اليمن بالقوة والمال الذي ستشتري به السعودية المواقف في
مجلس األمن والجيوش من مصر وباكستان وستعلن تحالفها
الصريح م��ع ال�ع��دو «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ،وأن قيام اإلمبراطورية
الوهابية يلوح في األفق وجنراالت العباءات المنفوخة بالهواء
يقودون العمليات وطائراتهم تحتل األجواء ،لكنهم ال يجرؤون
على النزول إلى أرض الميدان بل يهربون من مواقعهم المكيفة
حيث ال يجد المقاومون اليمنيون أي جندي مقتول في المواقع
إال بالقصف واآلخرون فروا مع أغنامهم.
تجاوز خادم الحرمين المحظور ووقع في فخ البند الثامن من
«نواقض اإلسالم العشرة» التي كتبها الشيخ محمد عبد الوهاب
حيث يقول« :مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين»
تنقض اإلسالم وتكفر الفاعل .ومع ذلك أرسل ولده محمد إلى
روسيا إلغرائها بالمال والصفقات النووية والفضائية .وهؤالء
مسيحيون وبعضهم ال يزال يؤمن بالشيوعية ،فكيف يتعاون
معهم خ��ادم الحرمين ض��د المسلمين ف��ي اليمن وسورية
وغيرها؟
«الفوبيا ال�س��وري��ة» أص��اب��ت السعودية بالجنون خمس
سنوات ولم يسقط األسد وانهزم السعوديون ،فتجاوزوا كل
الخطوط الحمراء ،وتعاونوا مع العدو «اإلسرائيلي» وذهبوا
إلى الساحة الحمراء في روسيا واشتروا المبعوثين الدوليين
والصحف واإلعالم ،ولم تسقط سورية.
يظن السعوديون أنهم ق��ادرون على تكرار ما فعلوه ضد
صدام إبان غزو الكويت عند شرائهم للموقف الروسي عبر
الرئيس غورباتشوف بأربعة مليارات دوالر وال ب��أس أن
يكون المبلغ أربعين مليارا ً إلسقاط األسد ،لكنهم ال يعلمون

أن س��وري��ة تقاتلهم بجيشها وشعبها وحلفائها ورمزها
األسد ،وسواء بقيت روسيا أو انقلبت ،فحلف المقاومة قادر
على الصمود واألح��وال تغيرت ،فالنار أصبحت داخل البيت
السعودي وما زالت في الجنوب .لكن ما هي الضمانات بأن
ال تصاب محطات الكهرباء والتحلية المياه في السعودية كما
تقصف السعودية البنى التحتية في اليمن؟
من يضمن أن ال تشتعل آبار البترول كما تشتعل الحرائق
في اليمن وسورية والعراق؟
من يضمن للروس المحاصرين بأحداث أوكرانيا والقرم
وسابقا ً في الشيشان وجورجيا أن ال ينتقل المارينز التكفيري
إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة وإلى قلب موسكو؟
لقد حوصرت روسيا كما حوصرت سورية وإي��ران ،ولم
تتعامل أميركا وأوروبا معها على أنها دولة عظمى بل من دول
العالم الثالث المالكة للسالح النووي والفاقدة لكل مقومات
الصناعة واالكتفاء الذاتي ،فإن خدعت روسيا بصفقات النووي
والفضائي السعودي التي منحها شاب متهور وطامح ،فيمكن
أن يسلبها ملك عجوز في أي لحظة كما يحصل مع هبة الثالثة
مليارات إلى لبنان.
هل سينخدع الروس ثانية كما خدعوا في ليبيا؟
هل سيساوم الروس كما ساوموا في اليمن وخذلوا شعبه
ومرروا الفصل السابع في مجلس األمن؟
إذا ظن الروس بأنهم قادرون على عقد الصفقات المسمومة
أو اللذيذة ،فلوال سورية لما صافحهم أحد ولم يفتح لهم أحد
أبوابه الموصدة منذ عقود ،بل وقاتلهم في أفغانستان وكان
سببا ً في انهيار اتحادهم السوفياتي وسيكون سببا ً بانهيار
اتحادهم الروسي إن خدعوا ثانية أو خذلوا أصدقاءهم مقابل
ثالثين من الفضة؟

* سياسي لبناني

التعتيم المرافق
لوفاة قائد سالح الجو
السعودي والظروف
التي ت ّمت فيها الوفاة،
ثم القول إنه ربما
سقط في قصف
الثوار الحوثيين
لقاعدة الملك خالد في
الظهران ونفي القيادة
العسكرية ألهله وذويه
هذه الفرضية ،طرح
تساؤالت حول تصفية
حسابات تت ّم على
مستوى الصف الثاني
الحاكم ،بعدما أ ّدى
التحقيق في صفقة
السالح الفرنسية
إلى لبنان ،والمم ّولة
سعودياً ،إلى توقيف
ضباط وإداريين كبار
في المملكة...؟

فابيو�س يلتقي ظريف اليوم في لوك�سمبورغ لبحث م�ستجدات النووي

البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بالحفاظ على المنجزات النوویة
أعلن وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس أنه
سيلتقي نظيره اإليراني محمد جواد ظريف (اليوم) االثنين
في لوكسمبورغ.
وخالل موتمر صحافي مشترك عقده في القاهرة مع
نظيره المصري سامح شكري قال فابيوس «إنه وظريف
سيقيمان سير المفاوضات ح��ول البرنامج النووي
االيراني» ،مضيفاً« :أن بالده تريد اتفاقا ً صلبا ً ومثمراً،
ويمكن التحقق منه».
من جانبه ،أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف أن االتفاق النووي في متناول اليد شريطة تعامل
الطرف اآلخ��ر بواقعية وع��دم طرح مطالب مبالغ بها»،
وأضاف« :أن المفاوضات تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة
حول برنامج إيران النووي وإلغاء الحظر» ،وأعرب عن
استعداد بالده للرد على األسئلة في إطار المعايير الدولية
واالعتبارات األمنية وحفظ األسرار الوطنية.
وأكد الوزير اإليراني« :أن أي اتفاق يحصل لن تتمكن أي
حكومة أميركية من نقضه ،وفيما لو نقضته لن يكون لذلك
أي تأثير» ،معتبرا ً انه من المحتمل أن تستمر المفاوضات
بضعة أيام بعد انتهاء المهلة نهاية الشهر الجاري.
وص���ادق مجلس ال��ش��وری اإلي��ران��ي أم��س ،بغالبیة
ساحقة علی الخطوط العریضة لمشروع يلزم الحكومة
بالحفاظ على المنجزات النوویة .وقال رئیس المجلس
علي الریجاني« :إن تفاصیل المشروع ستجرى مناقشتها
في الجلسة العلنیة للمجلس المقرر عقدها الثالثاء
المقبل».
وينص المشروع على ض��رورة منع تفتيش المواقع
العسكرية اإليرانية ومقابلة العلماء النوويين ،وإلغاء
العقوبات دفعة واحدة .كما یؤكد عدم فرض أي قیود علی
كسب المزید من العلوم النوویة واالطالع علی التقنیات
النوویة السلمیة.
ویلزم المشروع وزیر الخارجیة بأن یقدم كل  6أشهر
تقریرا ً عن مسار تنفیذ االتفاق لمجلس الشوری علی أن
تقوم لجنة األمن القومي والسیاسة الخارجیة فیما بعد
بتقدیم تقریر عن سير تنفیذ االتفاق للمجلس إلطالع
النواب علیه.
وج��اءت المصادقة بموافقة  199نائبا ً ومعارضة 3
وامتناع  5عن التصویت من بين  213نائبا ً حضروا
الجلسة.

وكان البرلمان قد صادق ،األربعاء  17حزيران ،على
مشروع قانون يمنع وص��ول مفتشي الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة إل��ى األم��اك��ن العسكرية واألمنية كافة
والمراكز الحساسة غير النووية.
من جهة أخ��رى ،أعلن نائب وزير الخارجية الروسي
سیرغي ریابكوف أن اإلجراءات والخطوات الالزمة إللغاء
العقوبات المفروضة ضد إیران هي قید الدراسة ،وقال:
«إن اإلجراءات الالزمة إللغاء العقوبات بشأن إیران تجرى
دراستها خالل المفاوضات النوویة.
وأضاف ريابكوف« :أن القضیة المهمة في المفاوضات
النوویة تتمثل في دراسة اآلثار المحتملة لالتفاق الشامل
بشأن البرنامج النووي بالنسبة لألطراف كلها» ،مؤكدا ً
«أن اإلج���راءات العملیة التي تم تحدیدها في المراكز
النوویة اإلیرانیة (من أجل تقیید أبعاد البرنامج النووي)
یجب أن تنفذ من اآلن».
وقال المسؤول الروسي« :إن سرعة معالجة القضایا
الخالفیة في مسودة االتفاق الشامل بشأن البرنامح

النووي اإلیراني تزداد» ،مضیفاً« :بقیت خمس إلی سبع
قضایا خالفیة حیث أن معالجتها بحاجة إلی اتخاذ القرار
السیاسي علی مستوی الوزراء».
من جهة أخ��رى ،أكد ريابكوف أن الثقة زادت بإمكان
التوصل إلى اتفاق نهائي ،وق��ال« :بنتيجة اليوم زادت
لدي الثقة بأنه في  30حزيران سيكون ممكنا ً جدا ً التوصل
التفاق .والتمديد أليام عدة موضوع أقل أهمية وهو ليس
مهما ً بشكل ملح».
وف��ي السياق ،انتقد مدير مكتب رئاسة الجمهورية
اإلسالمية في إي��ران محمد نهاونديان األص���وات التي
تحاول إثارة األجواء ضد الفريق النووي المفاوض ،مؤكدا ً
أن الفريق إنما يعمل من أجل المصالح العليا للبالد.
ودعا نهاونديان إلى عدم التركيز على موضوع رفع
الحظر المفروض ،وإنما تأكيد القدرات الذاتية والمحلية
التي سوف تزيل العقوبات الدولية بصورة آلية ،مشيرا ً
إلى ضرورة الوقوف خلف الفريق المفاوض.
وقال« :إن أكبر مساعدة يمكن تقديمها للفريق النووي

لهذه الأ�سباب ( ...تتمة �ص)1
وشكلت منطقة القص ْير والحدود اللبنانية السورية في البقاع الشمالي
نقطة اشتباك بين حزب الله والمسلحين التكفيريين الذين أدركوا أهمية جبال
القلمون في حربهم إلسقاط النظام والدولة السورية ،فعمدوا منذ بداية الحرب
إلى السيطرة على هذه الجبال والتموضع داخل وديانها العميقة وتاللها العالية
وكهوفها الكثيرة.
في عام  2014ح ّررت المقاومة والجيش السوري مدينة يبرود آخر معاقل
«جبهة النصرة» في بلدات وقرى القلمون ،وانتقل مقاتلو التنظيم اإلرهابي
إلى الجرود حيث بدأوا حرب استنزاف على األرض وفي اإلعالم ،ركزت بداية
على الجيش اللبناني وعلى الرأي العام في لبنان ،وانتقلت إلى القرى اللبنانية
المحاذية للقلمون التي تتع ّرض من وقت إلى آخر لقصف صاروخي وعمليات
هجوم كثيرة أفشلتها المقاومة والجيش اللبناني ،كان آخرها هجوم تالل
المذبحة القريبة من كسارات حسياء الواقعة على الضفة الغربية لطريق دمشق
حمص والقريبة من جرود القلمون اللبناني في رأس بعلبك والقاع وعرسال.
خالل السنة التي أعقبت تحرير يبرود ،وصل «تنظيم الدولة اإلسالمية ـ
داعش» إلى جرود القلمون عبر مجموعات صغيرة انشقت عن «النصرة» ،وثم
عبر إمدادات وصلت من شرق حمص حيث للتنظيم تواجد في حقل الشاعر وبلدة
القريتين ،وغطى هذا القدوم عملية تمويل ضخمة حيث أغدقت األموال القطرية
واإلماراتية على المسلحين القادمين تحت راية «داعش» وعلى حاضنتهم في
بلدة عرسال اللبنانية ،في وقت انشغل فيه حزب الله بمؤازرة الجيش السوري
في ريف دمشق وفي حمص وصوال ً إلى حلب وريفها في الشمال السوري .ك ّل
تتحصن في جرود القلمون ،وفي هذه الفترة ت ّم
هذا والمجموعات التكفيرية
ّ
اختطاف جنود الجيش اللبناني وبدأت عملية ابتزاز للرأي العام في لبنان
مترافقة مع عمليات ذبح وإع��دام للجنود وعناصر ال��درك المختطفين لدى
«النصرة» و»داعش» في جبال القلمون.
لغاية شهر شباط الماضي لم يكن الوضع العسكري في سورية ضاغطاً،
لذلك كان التم ّهل سمة الموقف في حسم الوضع في القلمون ،غير أنّ حجم
التدخل العسكري الدولي في سورية شهد منعطفا ً تصاعديا ً خطيرا ً منذ شهر
آذار الماضي عبر إنشاء غرفة «الموك» في األردن مع تق ّدم لمسلحي «النصرة»
ولواء حوران ولواء اليرموك بمساعدة الطيران والمدفعية «اإلسرائيليتين» على
جبهات الجوالن والقنيطرة وفي درعا ،فضالً عن حجم التدخل العسكري التركي
في الشمال السوري ،في إدلب وحلب ،بالتزامن مع التدخل «اإلسرائيلي» في
الجنوب ،وأتى أيضا ً تق ّدم تنظيم «داعش» في الشرق السوري بمحاذاة صحراء
حمص ،وفرض على حزب الله والجيش السوري اإلسراع في خوض معركة
القلمون وحسمها في وقت مقبول نسبيا ً لمنع أي اختراق عسكري وسياسي
للمعارضة السورية وحلفائها ،ويكفي النظر إلى خريطة المناطق التي ذكرنا
تق ّدم المسلحين فيها لنرى محورية جبال القلمون في وقف تق ّدم هؤالء ،والتي
يمكن تلخيصها بالتالي:
 1ـ التق ّدم الذي تحلم به وتخطط له الفصائل التكفيرية من ريف إدلب باتجاه
حماة وحمص ومن ثم دمشق ،سوف يجد أمامه عقبة القلمون التي يسيطر عليها
الجيش السوري وحزب الله.
 2ـ الهجوم الذي يش ّنه «داعش» من الشرق عبر بادية تدمر إلى حمص سوف
يجد أمامه عقبة جبال القلمون المسيطر عليها الجيش السوري وحزب الله.
 3ـ استراتيجية الدفاع عن دمشق وحفظ خطوط إمدادها مع الوسط

والساحل السوريين تحتاج القلمون وجباله ،خصوصا ً أنّ جبهة الجنوب هي
األقرب واألخطر على العاصمة السورية.
 4ـ لجبال القلمون أهمية كبرى في الدفاع عن العاصمة اللبنانية بيروت ،ألنّ
هذه الجبال تتصل بالبقاعين الغربي واألوسط من ناحية الزبداني السورية،
بالتالي فهي مفتوحة على البقاعين الغربي واألوسط حتى بلدة شتورا مدخل
العاصمة اللبنانية من جهة البقاع وسورية.
 5ـ يأتي العامل «اإلسرائيلي» المنخرط في الحرب السورية إلى جانب
المسلحين ليجعل تحرير القلمون مسألة حياة أو موت في أية مواجهة مقبلة
بين حزب الله و»إسرائيل» ،حيث أن إمساك المقاومة بسلسلتي جبال لبنان
سوف يجعل وضعها العسكري أقوى في الحرب المقبلة.
إذن ...هذه الجبال تح ّدد مصير ك ّل المعارك المقبلة ومن يسيطر عليها يمتلك
تف ّوقا ً استراتيجيا ً ال يضاهيه تف ّوق في الحرب الدائرة في سورية حالياً.
من هنا تأتي أهمية اإلنجازات التي تحققت خالل شهر من بدء الهجوم لتحرير
تلك الجبال ،ومن هنا أيضا ً يأتي إنجاز القيادات العسكرية للمقاومة باالنتصار
والتق ّدم في ظ ّل خسائر بشرية قليلة ،مقارنة بأهمية المنطقة وصعوبتها
الجغرافية وحجم القوات المعادية التي كانت تسيطر عليها ونوعية المقاتلين
التابعين لـ»النصرة» وهم من المتم ّرسين في القتال ،وأيضا ً أتت معركة تالل
المذبحة مع «داعش» لترسي معادلة جديدة في الحرب بين «داعش» المتق ّدم
في أكثر من منطقة في سورية والعراق ،والتي يلقي عليها اإلعالم هالة الرعب،
وبين حزب الله الذي هزمها في القلمون في معركة شديدة القساوة كان فيها
«داعش» يتف ّوق عددياً ،من هنا تعتبر نتيجة المعركة في تالل المذبحة تضاهي
بمفاعيلها النفسية والعسكرية نتيجة معركة عين عرب ،فالمواجهة التي
يخوضها محور المقاومة مع «داعش» بعد معركة تالل المذبحة غيرها قبل
المعركة المذكورة.
تفاصيل من أرض المعركة...
نقطة المقاومة في تالل المذبحة ليست قديمة العهد بل هي أقيمت على
مواقع كانت لـ»جبهة النصرة» ،بالتالي فإنّ المقاومين الموجودين في النقطة
لم يكن لديهم الوقت الكافي لتحصين موقعهم وتأمينه ،بينما أظهرت المعركة
أنّ «داعش» مستعد لهذا الهجوم منذ وقت طويل ،حيث استخدم مدافع رشاشة
من عيارات  14,5و 23كانت تتمركز في نقاط ثابتة في محيط الموقع ،فضالً
عن استخدام مدافع هاون ،وهذه األسلحة استخدمت في مساندة الرتل المهاجم
لتالل المذبحة وكان يبدو من طريقة الهجوم ونقطة التسلل أن المهاجم يعرف
األرض ظهرا ً عن قلب وموجود فيها منذ زمن.
من أين أتت القوة المهاجمة؟
تقول مصادر ميدانية في المنطقة في حديث إل��ى «البناء» إنّ غالبية
المهاجمين أتوا من شرق حمص ،وإنّ وصولهم إلى منطقة القلمون كان عبر
كسارات (حسياء) وت ّم تهريب عناصر القوة المهاجمة عبر شاحنات تحمل
ع ّماال ً من قرية (حسياء) إلى كسارات حسياء .وتضيف المصادر أنه يت ّم تهريب
مجموعات «داعش» من شرق حمص إلى القلمون في سيارات «بيك أب» تحمل
نساء عامالت من حسياء إلى كسارات حسياء تنخرط بينهن عناصر «داعش»،
وبمجرد وصولهم إلى الكسارات يمشي هؤالء بضع ساعات ليالً ليصلوا إلى
أهدافهم في القلمون.

نضال حمادة

المفاوض خالل العام والنصف عام الماضي هو الوقوف
خلفه بكل قوة وعزة وكرامة .إن هذا الدعم سيعزز من قدرة
التفاوض لدى الفريق النووي».
وف��ي سياق تأكيده ض��رورة المحافظة على الهدوء
واالستقرار في القطاع االقتصادي للبالد ،أش��ار إلى أن
الفريق االقتصادي للبالد قد عمل بصورة متوازية مع
الفريق النووي من أجل التوصل إلى معادلة الربح – الربح
خالل اإلتفاق النهائي بين إيران ومجموعة (.)1+5
وانتقد المسؤول اإليراني البعض ممن يحاول إضعاف
الفريق النووي وإثارة األجواء سواء إعالميا ً أو برلمانيا ً أو
في شبكات التواصل االجتماعي ،مؤكدا ً أن الفريق شجاع
وبطل ويعمل من أجل المصالح العليا للبالد.
ونوه مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى وجود بعض
التباين في وجهات النظر على الصعيد الداخلي ،مؤكدا ً
ض��رورة عدم اإلدالء بكالم يسيء إلى الفريق المفاوض
ويؤدي إلى إضعاف موقف إيران في المفاوضات ،وقال:
«إن األطار العام للمفاوضات النووية وضعه سماحة قائد
الثورة وهذا اإلط��ار يمثل نقطة ارتكاز الفريق المفاوض
خالل المفاوضات».
وأك��د نهاونديان ض���رورة التمييز بين الغوغايين
والمنتقدين المخلصين في مجال المفاوضات النووية،
وقال« :يجب خلق انسجام وطني خلف الفريق النووي
وتقديم المشورة والنصيحة واالنتقاد البناء من دون
اإلخالل بأدائه».
إلى ذلك ،أكد رئيس األركان العامة المسلحة اإليرانية
حسن أبادي ،أن عملية تفتيش وزيارة المراكز العسكرية
في إيران أمر محظور وخط أحمر.
ونقل عن أب��ادي قوله« :إن المصالح الوطنية وأمن
البالد يقتضيان بأال يسمح أب��دا ً لألجانب بالدخول إلى
مراكزنا العسكرية تحت أي بروتوكول أو اتفاق أو بذريعة
التفتيش أو الزيارة».
يأتي هذا التصريح ،فيما تتواصل المحادثات من أجل
صياغة نص االتفاق النووي الشامل ،حيث أجرى مساعدا
وزي��ر الخارجية اإليراني عباس عراقجي ومجيد تخت
روانجي ،في وقت سابق ،مفاوضات نووية منفصلة مع
منسقة السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي هيلغا شميد
ومع نظيرهما الروسي سيرغى ريابكوف ،ونظرائهما في
بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

احتجاجات حا�شدة في لندن
�ضد خطط تق�شف حكومية
تظاهر عشرات اآلالف من المواطنين المناهضين للتقشف أمام مبنى البرلمان
البريطاني احتجاجا ً على خطط حكومة المحافظين بشأن المزيد من الخفض
في اإلنفاق العام.
وحمل المتظاهرون الفتات تقول« :أنهوا التقشف اآلن» و«تحدوا حكم
المحافظين» وساروا من أمام البنك المركزي البريطاني في قلب الحي المالي
بلندن في مسيرة قال منظموها إنها جذبت مئات اآلالف من المشاركين.
وأحجمت الشرطة عن تقدير عدد المشاركين في التجمع الذي شهد إلقاء
كلمات من مشاهير مثل المغنية شارلوت تشيرش والممثل الكوميدي راسل
براند إضافة إلى قيادات نقابات عمالية والمنافس على زعامة حزب العمال
جيريمي كورباين.
وحمل أحد المشاركين في المسيرة الفتة تظهر رئيس ال��وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون وهو ينظر خلسة من داخل صندوق قمامة في إشارة إلى أن
هذا هو المكان الذي يليق بسياساته .وحمل آخر صورة تظهره وكأنه شيطان
بقرنين.
وأشعل عدد محدود من المتظاهرين عبوات دخان تطلق دخانا ً أحمر اللون
في المسيرة التي غلبت عليها السلمية إلى حد كبير.
وكان المحافظون في بريطانيا قد حققوا فوزا ً غير متوقع بغالبية صريحة
في االنتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي بعد خمس سنوات قادوا
خاللها ائتالفا ً ركز على خفض اإلنفاق العام في محاولة لخفض العجز الكبير
في الموزانة.
ومنذ فوز الحزب باالنتخابات يقول وزير المالية جورج أوزبورن إنه يريد من
الهيئات الحكومية إجراء مزيد من عمليات الخفض في اإلنفاق خالل هذا العام
مع إلزام الحكومات المقبلة بإدارة الفائض في الموازنة في الظروف االقتصادية
الطبيعية.

