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�آراء
عندما تبعثر ال�سوريون الطبيعيون تبعثر العرب معهم

بوتين على حق و�أي�ض ًا المعلم على حق
} حميدي العبدالله
خالل استقبال الرئيس الروسي فالديمير بوتين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية السوري األستاذ وليد المعلم والوفد السوري المرافق له ،قال الرئيس
الروسي ،إنّ موسكو تسعى إلى إقامة تحالف يض ّم سورية وتركيا والسعودية وقطر
واألردن والدول الغربية لمكافحة اإلرهاب .ور ّد وزير الخارجية السوري على ذلك
قائالً ،إنّ الرئيس بوتين حقق معجزات كثيرة لروسيا ،ولكن قيام تحالف يض ّم الدول
التي دعمت ورع��ت اإلره��اب مع سورية قد يكون معجزة ،وتأمل سورية أن تنجح
روسيا في مسعاها.
كالم الرئيس الروسي ور ّد وزي��ر الخارجية السوري بدا وك��أنّ الطرفين يقفان
على طرفي نقيض إزاء هذه المسألة ،لكن هذا فقط من ناحية المنطق ،لكن في الواقع
الرئيس الروسي على حق في ما ذهب إليه وأيضا ً وزير خارجية سورية على حق في
تشاؤمه من إمكانية قيام هذا التحالف الدولي اإلقليمي.
الرئيس الروسي بنى موقفه على أمرين ،األول معلومات الحكومة الروسية التي
جمعتها من اتصاالتها المتعدّدة ،س��واء مع ال��والي��ات المتحدة ،وتحديدا ً مع وزير
الخارجية األميركي جون كيري ،ومع السعودية بعد زيارة ولي ولي العهد السعودي
محمد بن سلمان الذي زار روسيا مؤخراً ،وقد تردّد بعد الزيارة أنّ محمد بن سلمان
أبلغ الرئيس ال��روس��ي أنّ ال��ري��اض ل��م تعد تسعى إل��ى إس�ق��اط النظام ف��ي سورية.
ومعروف أنّ ملك األردن زار موسكو ،وجرت لقاءات عديدة بين المسؤولين الروس
والمسؤولين األتراك يضاف إلى ذلك المعلومات عن لقاء محتمل بين أمين عام الجامعة
العربية ووزير خارجية سورية .األمر الثاني ،تقدير روسيا للموقف اإلقليمي والدولي
بعد تفاقم خطر اإلرهاب ،وال سيما بعد الهجمات التي شنّها اإلرهابيون في السعودية
والكويت وتونس وفرنسا ،فهذه الهجمات أكدت أنّ خطر اإلرهاب الذي طالما حذرت
منه موسكو ودمشق لم يعد مج ّرد احتمال ،بل تح ّول إلى واقع عبر الهجمات التي
يتوقع أن تتصاعد في المرحلة المقبلة ،إذا لم يكن هناك تعاون ف ّعال لضرب اإلرهاب
واحتواء مخاطره.
في ضوء هذا الواقع لدى روسيا تقدير بأنّ الدول الغربية وحكومات المنطقة لم يبق
ّ
وغض النظر عن اإلرهاب ،أو رفض التعاون
لديها هامش واسع من الوقت للمناورة
مع جهات فاعلة ومؤثرة في مكافحته مثل الدولة السورية والتعاون مع روسيا على
المستوى الدولي.
هذا ما دفع الرئيس بوتين إلى إطالق مبادرته ،إذا جازت تسميتها بمبادرة ،إلنشاء
تحالف دولي وإقليمي لمكافحة اإلرهاب يض ّم سورية ،والدول المنخرطة في الحرب
عليها.
لكن أيضا ً وزي��ر الخارجية السورية على حق عندما شكك في نجاح روسيا في
مسعاها ،فتركيا وقطر ال ت��زاالن تدعمان المنظمات اإلرهابية بما في ذل��ك تنظيم
«داعش» ،واعتاد المسؤولون في هذه الدول على المراوغة ،كما أنّ الكيان الصهيوني
ومعسكر المحافظين الجدد في الواليات المتحدة وعلى المستوى الدولي يعارضون
أي تعاون مع الدولة السورية لمكافحة اإلرهاب ،وكان آخر مظاهر هذه المعارضة
بقوة ّ
تصريحات رئ�ي��س وزراء بريطانيا ال��ذي ينتمي إل��ى ه��ذا المعسكر ،وت�ص� ّر هذه
األطراف ،على استمرار التعاون مع التنظيمات اإلرهابية بذرائع شتى أبرزها الذريعة
التي يردّدها المسؤولون الصهاينة والتي تقول بأنّ خطر اإلرهاب خطر تكتيكي بينما
خطر النظام في سورية ومنظومة المقاومة والممانعة فهو خطر وجودي.
بهذا المعنى ،تتكامل المواقف التي أعلنها الرئيس ال��روس��ي ووزي��ر الخارجية
السورية وال تتناقض ،ال سيما أنّ الرئيس فالديمير بوتين أكد أيضا ً أنّ مهمة بناء هذا
التحالف الدولي اإلقليمي هي مهمة معقدة وصعبة للغاية.

ثالث �سنوات وخريطة طريق
لم تتل ّم�س طريقها بعد!...
} سعد الله الخليل
المنسي
ثالث سنوات م ّرت بالتمام والكمال على إقرار بيان «جنيف  »1قاموس األزمة السورية
ّ
في تفاصيل السياسة والعسكر واألمن ،ح ّمال األوجه والتأويالت تارة والذي سرعان ما يتح ّول
إلى دستور غير قابل للنقاش تارة أخرى ،تتمسك به األطراف السياسية ساعة تشاء وترميه في
ساحات المعارك وأروقة السياسية حال تشعر بالقوة ،وتتذكره ما أن تستشعر باهتزاز موقفها
في السياسة وموقعها على األرض حيث تدرك األطراف السورية والقوى اإلقليمية والدول الكبرى
أنّ بيان جنيف ببنوده الخمسة ال يتعدّى كونه «مسمار جحا» األزمة السورية في أروقة األمم
المتحدة وال يتجاوز مفعوله تأثير قلق األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون.
ثالث سنوات على صدور بيان ال تتعدّى نقاطه عدد أصابع اليد الواحدة لم تستطع قرارات
األمم المتحدة ،وال حتى جوالت المباحثات والمؤتمرات باختالف مس ّمياتها وأماكنها من جنيف
إلى موسكو إلى كازاخستان ومرورا ً بدمشق ،وال زيارات مبعوثي األمم المتحدة لعواصم القرار
للوصول الى التوافق على آلية تنفيذه وكأنّ من كتب النقاط ومن وافق ومن شجع أدرك أنّ شياطين
التفاصيل كفيلة بجعل محصلته على األرض السورية وفي ميزان السياسة صفرا ً مكعباً.
منذ صدور بيان جنيف الذي وصف كخريطة طريق ح ّل األزمة السورية شهدت التطورات
السورية تح ّوالت دراماتيكية في السياسة ال تق ّل أهمية عما شهده الميدان والتي أرخت بثقلها
على مجمل التطورات ،فانعقاد «جنيف  »2بعد أشهر من نسخته األولى أثبت وباعتراف أممي أن
ال ح ّل لألزمة السورية إال بحضور الحكومة السورية ،فالحضور الرسمي السوري وما رافقه من
رسخت دمشق كشريك يمتلك من الشرعية ما ال يمكن التشكيك به على
مواقف وتحذيرات سورية ّ
أرض الواقع ،بعيدا ً عن المواقف االستهالكية التي تطلق في الشرق والغرب ،فيما ظهر الموقف
الهزيل لوفد االئتالف المعارض الذي يدار عبر روموت كونترول مشغله السفير األميركي السابق
في سورية روبيرت فورد ،استقالة المبعوث األممي إلى سورية األخضر اإلبراهيمي عراب الخطة
نظريا ً وحضور خلفه ستيفان دي ميستورا من المحطات البارزة في سنوات جنيف ،فمحاولته
تدوير الزوايا وفشله في محاوالت الحلول الجزئية باختيار عينة من الجغرافيا السورية لوقف
إطالق النار فيها ،بعيدا ً عن كلية المشهد ،أسقط مشروع الحلول المجتزأة وفق أية معايير ،وأثبت
أنّ معالجة المسائل ومحاربة اإلرهاب ال ترضى االنتقائية لتأتي االنتخابات الرئاسية في تموز
 2014لتنهي حملة استمرت لسنوات للنيل من شرعية الرئيس بشار األسد ،وأكدت أنّ أيّ مرحلة
انتقالية كما ورد في بيان جنيف ال يمكنها أن تصل إلى مقام الرئاسة من دون استفتاء شعبي.
في الشأن اإلقليمي خلطت تطورات الملف النووي أوراق جنيف ،فإذا تمكنت واشنطن من إقصاء
طهران من «جنيف  »2فها هي تعترف ولو على مضض بأنّ غيابها ساهم في إسقاط المؤتمر،
وتدرك بأنه ال يمكنها أن تسير بالنسخة الثالثة من دون حضور إيران النووية باعتراف دولي على
الطاولة السورية ،ومن سوء حظ واشنطن أنّ حلفاءها اإلقليميين في حال يرثى لها ،فأردوغان
سقط في الضربة القاضية االنتخابية ،وبات خارج الحسابات المحلية ،فكيف يمكنها الرهان عليه
في الشأن السوري ،فيما السعودي يستجدي من ينقذه من ورطته اليمنية ،ولم يجد إال المنقذ
الروسي صاحب المعجزة في السياسة السورية ،فيما المعجزة الحقيقية هي السياسة السورية
التي عرفت كيف تد ّور الزوايا وتغتنم النقاط طوال سنوات األزمة.
على االرض أنهت السنوات الثالث بمعاركها من حلب إلى القلمون مرورا ُ بحمص وريف دمشق
مسرحية «المعارضة المسلحة المعتدلة» بفصائلها المتعددة التسميات وظهرت بوجهها األوحد
تنظيم «داعش» اإلرهابي كحصيلة الدعم الدولي واالقليمي لتلك التنظيمات ،والذي بدا واضحا ً
بتمدّده الجغرافي خالل عام واحد من عمر التنظيم ،حيث حقق ما تعجز عنه جيوش متطورة في
العدة والعتاد والمقاتلين ،ورغم ك ّل الدعم لـ»داعش» وأخواتها صمد الجيش السوري ومحور
المقاومة وحقق إنجازات كفيلة بضرب مخططات العدوان على سورية من الشمال إلى الجنوب
ومن عين العرب إلى القنيطرة مرورا ً بالقلمون.
خريطة الطريق السورية الحقيقية يكتبها رجال الله في الميدان وأذكياء السياسة وصانعي
معجزاتها فيما تبقى خريطة جنيف العرجاء تتل ّمس طريقها بعد ثالث سنوات من كتابتها.
«توب نيوز»

هل تجر�ؤ تركيا؟
 لم تتوقف المواقف التركية المبشرة بالحرب والمنذرة بجدية قرار التوغل في األراضيالسورية خالل األيام التي مضت.
 ربط المسؤولون األتراك قرارهم الموعود بمنع قيام كيان كردي على الحدود السوريةالتركية ،وقالوا إنه فرصة لقيام منطقة عازلة ومحظورة على الطيران السوري لحساب
المعارضة المسلحة ،كما قالوا إنها فرصة لقتال «داعش».
 كان المسؤولون األتراك دائما ً يربطون المنطقة العازلة وقتال «داعش» بقبول أميركييمنحهم تفويضا ً للتدخل ويقدّم التغطية تحت عنوان إسقاط سورية.
 لم يقم أردوغان بالمغامرة منفردا ً بالمنطقة العازلة رغم كثرة حديثه عنها في ظروفسابقة ورغم وجود معارضة وازنة يومها غير «النصرة» و»داعش».
 لم يفعل أردوغان شيئا ً يوحي بانزعاجه من تمدّد «داعش» في سورية وفي العراق. قضية أردوغ��ان هي األك��راد هذا صحيح وهو لم يتو ّرع عن فتح الباب لـ»داعش»لمواجهتهم.
 التحرك الراهن يأتي عشية التفاهم النووي اإليراني وبعد اإلنتخابات التي هزم فيهاأردوغان.
ّ
يتحسب أردوغ��ان لدعم أميركي ظاهر لألكراد في ظل ضعفه الداخلي وبعد التفاهم
ّ
األميركي ـ اإليراني.
 رسالة لألميركي عنوانها ال تتركوني...التعليق السياسي

} محمد أحمد الروسان
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ح���ال ال��ب��ع��ض م�� ّن��ا ل��ي��س أس���وأ م��ن معظم علماء
األركولوجيا المنوطة بهم مهمة دراسة آثار المجتمعات
اإلنسانية الغابرة وتراثها الحضاري والثقافي ،ولكن
يبقى المغ ّفلون وال��س�� ّذج منهم أق�� ّل ض��ررا ً وخطرا ً من
األشقياء الدهاة المأجورين أو المتحيّزين الذين يصنعون
متاهات التاريخ والجغرافيا.
نعم العرب كثبان بشرية على غرار الكثبان الرملية
تتقيأ المال مثلما تتقيأ الدم والطعام ،وأميركا صارت
ضرورة شيطانية لبعض العرب ،والغرب كان يعلم أنّ
ذلك الوحش األيديولوجي «القاعدة» و»داعش» يترعرع
في دورتنا الدموية ،وعملوا على برمجته إلى اللحظة
المناسبة التي تدق فيها ساعة االنفجار ،وعندما تبعثر
السوريون الطبيعيون تبعثر العرب معهم ،واألميركان
تسكنهم قعقعة المصالح بينما العرب تسكنهم قعقعة
الغرائز ،وال أحد يستطيع أن يغسل تلك الخطيئة التي
تدعى العرب ،والخالف بين العربان حول تقاسم الجثث
والموتى فقط.
واض��ح أنّ ما يجري في شرقنا األوس���ط ،هو حرب
السيطرة على هذه المنطقة الحيوية ،حيث الغاز ومسارات
خطوط أنابيبه عصبها ومحركها ،واألط��راف الرئيسيّة
المشاركة في هذه الحرب ،بجانب تركيا والسعودية
وقطر «واسرائيل» ،الكثير من الدول الغربية وعلى رأسها
أميركا ،واألخ��ي��رة ال تملك حقول غ��از في منطقتنا وإنْ
كانت تملك محميات أميركية ،لكنها تريد امتالك الفيتو
على تحديد مساراتها إزاء شمال أوروبا وجنوبها ،كون
واشنطن استراتيجيا ً تعمل على إضعاف ك ّل دول القارة
األوروبية ،وعلى رأسها ألمانيا وحصتها من العوائد ،ومن
المحتمل أن تدخل مصر إلى ساحة الصراع في المستقبل،
الحساس إليران ،حيث تقف
من هنا يجب تفهّم الوضع
ّ
بك ّل وضوح وق ّوة في وجه تغيير النسق السياسي في
سورية وعنوانه الرئيس الدكتور ّ
بشار األسد ،ألنها تعتبر
أنه إذا ما سقطت الحكومة السورية ،فهذا يعني تعاظم
في ق ّوة منافسيها في المنطقة ،وأنّ استراتيجيات إدارات
التوحش األميركية سوف تستهدفها ومن ورائها الفدرالية
الروسية والصين وعبر تركيا ذاتها.
اذا ً ما يجري في المنطقة ،هو حصيلة جمع نتائج
التصادم ال��دول��ي ح��ول المصالح االقتصادية وأوث��ق
استثماراتها وعالقاتها ،بجانب صناعة األزمات واإلرهاب
واالستثمار في العالقات العسكرية ،والسيطرة على
الموارد الطبيعية وعلى منابع الطاقة ومسارات عبورها
ووص��ول��ه��ا ،ب��أق�� ّل تكلفة وب��أس��رع وق��ت إل��ى مصانع
ومجتمعات منظومات الدول المتصارعة.
إنّ االتفاقيات االستراتيجية بين أق��وى المكونات
الدولية م��وج��ودة ،وال��خ�لاف��ات ص��ارت محصورة في
األهداف وكيفية المعالجات ،ومقاربات المصالح الدولية
االقتصادية والسياسية ،خاص ًة مع وصول الفدرالية
الروسية إلى المياه الدافئة ،حيث منابع النفط والغاز
والصخر الزيتي وال��ي��وران��ي��وم واستثمارات موسكو
الحقيقية في ديكتاتوريات الجغرافيا ،للوصول إلى عالم
متعدّد األقطاب وحالة من التوازنات الدولية للحفاظ على
األمن والسلم الدوليين.
حيث يعتقد الكثيرون أنّ الجمهورية اإلسالمية بدعمها
حكومة الرئيس بشار األسد اتبعت سياسة خاطئة غير
منطقية وال تتوافق مع المصالح الوطنية ،وقد خدشت
هذه السياسة صورة الجمهورية اإلسالمية لدى الرأي
ال��ع��ام ال��دول��ي وعلى صعيد المنطقة ،كما أنها تدفع
لالعتقاد بأنّ الحكومة اإليرانية غير متعاونة على الصعيد
الدولي ،وأنّ السياسات الغربية المتبعة تجاه طهران هي
سياسات مشروعة وأنّ ما تراهن عليه خاسر من البداية،
كما أنّ المراهنة عليه كان أمرا ً بعيدا ً عن الرؤية السياسية
الصحيحة ويجافي العقل والتعقل.
أعتقد أنّ الموقف اإليراني الثابت والمص ّر على دعم
النسق السياسي السوري ،ينبع من أنّ سورية هي ب ّوابة
إيران إلى العالمين العربي واإلسالمي ،بجانب ما ت ّم بناؤه
من تحالف استراتيجي عميق على خطوط عالقات دمشق
طهران قبل أكثر من أربعين عاماً .ولكن األدهى من األسباب
والتي تجعل إصرار الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على
سياساتها اتجاه سورية ،مسألة حياة أو موت؟ تتقولب
من أنّ إيران تعتبر في المنطقة كالجزيرة الوحيدة وسط
بحر من الجيران غير المتعاونين (كدول مجلس التعاون
الخليجي وأذربيجان) ،وال يستسيغ المنافسون لطهران
(مثل تركيا والسعودية وقطر»واسرائيل») تف ّوق إيران
وتمتعها بق ّوة كبيرة ،وكذلك التيارات المعادية للشيعة
والحركات السلفية والوهابية التي لها جذور في الدول
العربية وباكستان وتصل حتى آسيا الوسطى.
من هنا ف��إنّ اإليديولوجية السياسية التي تتبعها
الجمهورية اإلسالمية ،ال تجيز لها إمكانية االستفادة
من التحالف مع القوى العظمى (كالواليات المتحدة
األميركية) ،وبعض قوى المنطقة الطارئة على ك ّل شيء،
التي تتشابه مع موقعها (الكيان الصهيوني البغيض)
لكسب نقاط قوة بهدف تحصين موقعها المتف ّرد بين دول
المنطقة .لهذا تعاظم بشكل كبير أهمية الدول المعدودة
في المنطقة التي تجمعها مع إيران عالقات جيدة كالعراق
وأفغانستان وسورية (والتي من حكم القضاء والقدر
تعتبر ذات أهمية استراتيجية بالنسبة إليران).

«الناتو» جزء من الماضي

حلف شمال األطلسي (الناتو) جزء من الماضي ويجب
أن ينتهي وفقا ً لحركة التاريخ وإحداثياته ،ومفاصل تط ّور
الضرورات وحركة الحياة أيضاً ،لكن ن��واة هذا الناتو
حكومة األوتوقراطية األميركية وبلديربيرغها وذراعه
العسكرية المج ّمع الصناعي الحربي األميركي ،وغالفه
الشركات االقتصادية المتعددة الجنسيات ،أرادوا إحياء
هذا الحلف (الماضوي) وعبر األزمة األوكرانية في مواجهة
الروس والصينيين وج ّل دول «بريكس» األخرى.
وصحيح أنّ الحلف األطلسي وخ�لال فترة زمنية
محدّدة استطاع تحقيق بعض المستهدف من أجندته،
وعبر اللعب بالمك ّونات الديمغرافية لتلك المجتمعات،
ساعدته الطبيعة العشائرية الديمغرافية لك ّل من العراق
ال ُمراد احتالله من جديد اآلن وعبر الحرب على الدواعش
كفيروسات أميركية منتجة ،كذلك في ليبيا والتي صارت
أق ّل من دولة فاشلة ،وأفغانستان وحالها ليس بأفضل من
العراق ،وفي شمال شرق سورية إلى ح ّد ما.
في المقابل تدرك نواة الناتو وبلدربيرغها الوالياتي
األميركي ،أ ّنه يستحيل على الحلف الدخول في صراع
مباشر مع الفدرالية الروسية والصين في ظ ّل المعطيات
الحالية ،فذهبت إلى إعادة هيكلة اإلرهاب الدولي الذي
صنعته عبر تفعيل أدوات��ه وإع��ادة توجيهه من جديد،
من خالل ما ُس ّمي بالتحالف الدولي لمحاربة مجتمعات
ال��دواع��ش في ال��ع��راق وس��وري��ة ،والتي هي باألساس
من مائها المهين الصناعي في شقق الدعارة السياسية
الصناعية واالستخبارية البيولوجية لتفعيل حروب
الوكالة من جديد.
أحسب ،أنّ مجتمعات ما تس ّمى بالدولة اإلسالمية
في العراق والشام (عصابة «داعش») ،والتي أرادت لها
العاصمة األميركية واشنطن دي سي أن تظهر بمظهر
المدافع عن السنة في المنطقة والعالم (عندما أعلن
باراك أوباما استراتيجيته في محاربة أبنائه الدواعش،
ظهر بمظهر المدافع عن الس ّنة وبخطاب مذهبي اثني
في مواجهة المكونات األخرى في المنطقة) ت ّم إيجادها
وخلقت وصنعت لتستم ّر طويالً طويالً ،ولتشكل ردا ًء
فوالذ ّيا ً للواليات المتحدة األميركية بالمعنى االستراتيجي
في مواجهة الفدرالية الروسية والصين والهند ،وعبر
منحنيات التالعب بشق الديمغرافية اإلسالمية السنيّة
والشيعية ،إنْ لجهة روسيّا والقوقاز والداغستان ،وانْ

انتصارات سورية تغيّر معالم االستراتيجيات الدولية
لجهة الصين وشمالها اثنية األيغور وتفاعالت المخابرات
التركية في الدعم واإلسناد لهذه االثنية الصينية ،وانْ
لجهة الهند وتمفصالت المسلمين (سنة وشيعة) فيها
وتحوصالتهم لجهة الباكستان ،والصراع مع قومية
الهندوس والقوميات األخرى.

حرب بالوكالة!...

نعم إنها حرب بالوكالة تهندسها نواة الناتو وعبر
استعمال الديكتاتوريات األميركية في الخليج في التمويل
واإلنتاج (صارت ديكتاتوريات مستهلكة) ،وتوظيفات
فكر ابن تيمية في مؤسساتها الدينية لتنتج مجتمعات
الدواعش اإلرهابية ،والتي لن تكون هذه الديكتاتوريات
الخليجية بمنأى عن هذا اإلره��اب المم ّول ذات ّيا ً الحقا ً
وعندما تح ّل لحظة الضرورة ،وعبر الدواعش المنتجة
خليج ّياً ،ولكن بـ»لوك» جديد يزاوج بين الملتحي واألمرد
في حين الجوهر واحد.
فالسعودية تعتمد فكر ابن تيمية والشيخ محمد عبد
الوهاب منهالً للحكم والتديّن ومنهاجا ً لتطبيق الشريعة،
حيث ت ّم إنتاج وأدلجة أجيال تلو أجيال من المشايخ
على م��دار عقود خلت ،حيث هذا الفكر تكفيري الغائي
إقصائي ،فجاءت مجتمعات الدواعش كمولود هجين بين
بن الدينيّة الظواهري وفرق الموت األميركية والبريطانية
المهجن بعد جيل بن الدن
والفرنسية ،إنها الجيل الثالث
ّ
وجيل الزرقاوي ،ومر ًة خرج علينا الجنرال جيميس كالبر
مدير مجتمع االستخبارات األميركي ،ليحذرنا من تنظيم
هو أش ّد خطورة من «داع��ش» ،اسمه تنظيم خوراسان
الخليط من إرهابيين أوروبيين وأميركيين وأفغانيين
وباكستانيين وسعوديين ويمنيين وكثير من عديمي
الفائدة والقيمة من السفلة وآكلي لحوم البشر ،حيث ال
يجيدون أي مهنة سوى مهنة القتل.
في حقيقة األمر والمنطق إنّ خوراسان ما هو إالّ النسخة
المتطورة من أف��رع «داع��ش» المتعدّدة ،وسنرى الحقا ً
تنظيمات المشتري والمريخ والح ّمة األردنية بشقيها:
المخيبة الفوقا والمخيبة التحتا وعدسية البحر الميت
وعدسية الغور الشمالي ،وسنرى تنظيم محمد العارف
وتف ّرعاته في سما الروسان ،ليخرج علينا الجنرال جيمس
كالبر وبجانبه جون برينان مدير وكالة االستخبارات
األميركية ليتحدث عن تمدّدات التنظيمات السابق ذكرها
في الداخل األردني ،وداخل الشمال الفلسطيني المحت ّل
(إسرائيل) وفي قطاع غزة المحت ّل ورام الله المحتلة
ووصولها على مشارف دابوق ،إ ّنها الصفاقة السياسية
والوقاحة األميركية في أبشع صورها وتجلياتها.
البلدربيرغ األميركي جعل مؤسسات الدولة األميركية،
تدمن على ح��روب الوكالة  ،Proxy Warوتوظف
الجميع لخدمته وخدمتها والجميع ض�� ّد الجميع من
األدوات ،في مناطق ونطاقات الجغرافيا المستهدفة
عبر توظيفات الصراعات الدينية واالثنية ،العالم شاهد
ذلك وما زال في سورية وليبيا والعراق والباكستان
والهند من خالل كشمير وأوكرانيا ،وما يع ّد للبنان حاليا ً
واألردن الحقا ً عبر اللعب في الديموغرافيا األردنية ذات
التوسع والتمدّد ،ح ّتى أنّ
األصول والمنابت وتحت بنود
ّ
اإلعالم األردني في جلّه (إالّ من رحم ربي) احت ّل نصف
العراق ،وأكثر من ثالثة أرب��اع سورية خالل أسبوعين
فقط ،حيث الغاية تكمن من وراء ك ّل ذلك ،وحسب رؤية
حزب واشنطن في ع ّمان الستيعاب الالجئين العراقيين
والسوريين وقبلهم الفلسطينيين ،في كيان هجين جديد
يقوم على أشالء الدولة القطرية ،وعبر ال��زجّ بالجيش
العربي األردني العقائدي (آخر قالع األردنيين األقحاح)
في الوحل السوري لتفكيكه كونه عائقا حقيقيا أمام رؤى
حزب واشنطن في الداخل ،هكذا تفكر نواة البلدربيرغ
ومستكتبوها من ح��زب واشنطن في ال��داخ��ل األردن��ي
برامكة الدولة الجدد.
إنّ ّ
خطة أوباما االستراتيجية ،والتي هي باألساس
ّ
خطة ن��واة ال��والي��ات المتحدة األميركية ون��واة الناتو
(البلدربيرغ جنين الحكومة األممية التي تحكم العالم)
هي نتاج رؤي��ة مص ّنعي حرب الوكالة ،حيث عناصر
الجيوش الحربية األميركية يقصفون وهم جلوس في
غرف نومهم مع عشيقاتهم ،وباقي األم��ور القذرة تقوم
بها أدوات عديمة القيمة ،التي ت ّم إنتاجها وعبر الفكر
الممنهج لبعض ديكتاتوريات دول الخليج (والتي
صارت مستهلكة) ،فمثالً أثاروا الكرد ض ّد دواعش الماما
األميركية ،ثم تبعهم الشيعة مع تفاوضات هنا وهناك
مع طهران إلى أن أوضحت إيران ،وبلهجة عميقة وقاسية
للغاية عن شكوكها حول النوايا األميركية ،ويعتقد أ ّنها ما
زالت على موقفها ح ّتى اللحظة.

توترات روسية ـ أميركية

وألنّ نواة الفدرالية الروسية ومجتمعات استخباراتها
خطة ّ
المتعدّدة تدرك حقيقة ّ
البطة العرجاء (باراك أوباما)
الناطق الرسمي باسم جنين الحكومة األممية (البلدربيرغ
األميركي) ،حيث موسكو تتأهّ ب ألي حرب شاملة محتملة،
ف��إنّ مسألة تحليق مقاتالت روسية استراتيجية فوق
اسكتلندا ،ثم في المجال الجوي السويدي ،كذلك قيام
المد ّمرات الجويّة الروسية من طراز  ، Ut – 95بإجراء
مناورات اعتراض القنابل النووية في شمال الواليات
المتحدة األميركية وبشكل متزامن مع اجتماعات هنا
وهناك للناتو ،مع قيامات أخ��رى للمقاتالت الروسية
بالتحليق على ارتفاعات منخفضة فوق سفن متعددة
الجنسيات وحربية ،تجري مناورات عسكرية في البحر
األسود وغيره بقيادة الواليات المتحدة األميركية ،مع
تعطيل أنظمة إطالق الصواريخ فيها ،ثم بعد ذلك قيام
طواقم من فئة الضبّاط العاملين فيها بتقديم استقاالتهم،
نتيجة الذعر واالنهيار النفسي والعصبي ،حيث غضبت
قيادات الناتو لهذا الفعل الروسي المتفاعل والمدروس،
وكما حصل من فترة قصيرة وقبل تفعيل مجتمعات
ال��دواع��ش في ال��دواخ��ل العربية ،حيث ت ّمت مضايقة
السفينة األميركية «ي��و أس أس دون��االن��د كوك» أثناء
سيرها في البحر األسود ،عن طريق الطائرات العسكرية

الروسية من ط��راز «أس يو ـ  ،»24بحيث استطاعت
أنظمة هذه الطائرات الروسية إقفال أنظمة الصواريخ في
السفينة األميركية ،وكان من نتائج هذه الحادثة أن قدّم
أكثر من ثالثين ضابطا ً وضابط صف أميركيا ً من طاقم
السفينة هذه استقاالتهم ،نتيجة الذعر واالنهيار النفسي
والعصبي .وإلى جانب ذلك كان هناك التهديد الروسي
بإغالق المجال الجوي الروسي أمام أعضاء الناتو كنتاج
للتوترات الحاصلة مع واشنطن وحلفائها األوروبيين
واستمرار فرض العقوبات على روسيّا ،مع العمل على
منح إيران وباكستان والهند عضوية عاملة في منظمة
شنغهاي للتعاون اإلقليمي ،وه��ي بمثابة المعادل
االقتصادي والعسكري والديبلوماسي والمخابراتي
والبشري والجغرافي للناتو ووجهه المدني االتحاد
األوروبي والواليات المتحدة األميركية ومن تحالف معها
من بعض عرب تابع .حيث يتجلّى هذا التحدي السلوكي
الروسي العسكري واالستخباراتي ،في صورة شاملة
ومختلفة وفي أكثر من مكان وص��ورة وبشكل متزامن،
ا ّنه تحد روسي عميق وعريض لحروب الوكالة األميركية
األطلسية.
تالقح المصالح بين مختلف األط��راف في المنطقة،
خطة ّ
صار أكثر وضوحا ً في تنفيذ ّ
البطة العرجاء أوباما،
لضرب م��ا أنتجته واشنطن م��ن دواع���ش ف��ي الداخل
العراقي والداخل السوري ،حيث المعارضة السورية
المسلّحة تراها فرصة إلعادة ترتيب أوراقها واستعادة
المناطق الشاسعة التي قضمتها «داع��ش» وبالتالي
التحرك الحقا ً ض ّد قوات النظام السوري ،في حين ينظر
إقليم كردستان إلى «داعش» على أ ّنه الجدار األخير الذي
يعيق ض ّم بعض المدن قبل إعالن االستقالل كدولة بشكل
كامل ،لتكون «إسرائيل» جديدة في الشمال العراقي بديالً
عن «إسرائيل» الحالية.
وخ��ص��وم ال��دول��ة الوطنية ال��س��وري��ة ينتظرون أن
يس ّرع التحالف الدولي ضد «داع��ش» بإسقاط النسق
السياسي ال��س��وري ،في حين حلفاء ال��دول��ة الوطنية
السورية ينتظروا أن يواجه التحالف واقعا ً صعبا ً واقفا ً
أمام خيار الفشل واالنكسار لواشنطن ومن يدور في فلكها
في المنطقة والعالم ،أو الذهاب إلى التنسيق مع دمشق
لتغيير مناخات المنطقة ،حيث التحالف يحمل فيروسات
إنهاء نفسه بنفسه منذ اإلعالن عنه أميرك ّيا ً من قبل ّ
البطة
العرجاء أوباما ،لندن اعترضت عليه وعلى لسان وزير
خارجيتها الجديد القديم فيليب هاموند حين قال :إنّ
ب�لاده لن تشارك التحالف في ضربات ل��ـ»داع��ش» في
سورية ،مستندا ً في ذلك إلى تصويت سابق للبرلمان
البريطاني.
ألمانيا رف��ض��ت وفرنسا م��ا زال���ت م��ت��ردّدة لضرب
الدواعش في سورية (ممكن أن تأخذ من الحادث اإلرهابي
األخير في جنوب شرق فرنسا في ليون ،سياقا ما للخروج
من هذا التردّد بطلب سعودي مباشر)؟ بالرغم من أنّ
الحدث السوري ب��دأ بحرب بريطانية فرنسية سريّة
كما يعلم الجميع ،تركيا لديها أسبابها الخاصة في
عدم ضرب «داعش» عبر التحالف في الداخل السوري،
كونه ي��دور في فلكها ،وأف��ادت كثيرا ً من نقل النفط من
«داعش» ،وكذلك هي غير مرتاحة لدعم األميركان والناتو
ألكراد سورية وإلحاقهم بأكراد العراق ،خاصة بعد تقدم
وحدات حماية الشعب التركي في تل أبيض وعين عيسى
وفي ريف الر ّقة الشمالي ،لذا سارع الكرد إلى اتهام تركيا
ّ
المفخخة من تركيا إلى
بتسهيل دخول سيارات «داعش»
عين العرب كوباني من جديد.
وس���ارع الجمهوريون إل��ى انتقاد أوب��ام��ا وخطته
االستراتيجية التي يصار لتنفيذها ،إزاء «داع��ش» في
العراق وسورية ،إذا اقتصرت فقط عملياته على الغارات
الجويّة ،ح ّتى أنّ الجنرال األميركي المتقاعد ميشيل هايدن
قارن بين الهجمات الجويّة التي أعلن عنها باراك وبين
النزوات الجنسية ،مشيرا ً إلى أنّ كليهما يحقق اإلشباع
دون أن يكون هناك إل��زام ،بعبارة أخرى بأنّ الضربات
الجويّة ستحقق رغبة واشنطن في ضرب «داعش» دون
أن تكون ملزمة بخوض ح��رب على األرض ،وميشيل
هايدن هذا كان مديرا ً لوكالة االستخبارات األميركية
ولوكالة األمن القومي التي يرأسها اآلن جيمس كالبر.

واشنطن وحلفاؤها مقبلون
على فخ عميق

ال��ف��درال��ي��ة ال��روس��ي��ة ليست ع��اج��زة بسبب الملف
األوكراني أو غيره من ملفات الخالفات مع واشنطن ،عندما
تح ّذر فقط من ضرب «داعش» وبنفس الوقت ضرب ق ّوات
النظام السوري ،فموسكو مدركة أنّ واشنطن وحلفاءها
مقبلون وبق ّوة على فخ عميق ومتاهات جديدة لن تخرج
منها بسهولة ،فسوف تمارس روسيّا سياسة االنتظار
والمراقبة مع االستمرار بدعم الدولة الوطنية السورية
ونظامها عسكريا ً واقتصاديا ً ماليا ً وبك ّل شيء (اتصال
مفاجئ منذ شباط الماضي ،بين باراك أوباما وفالدمير
بوتين ،جاء بطلب األول).
ومر ّة ثاني ًة قامت أميركا بلعبة تخفيض أسعار النفط
رغم خسارتها من الصخر الزيتي ،لغايات ضرب روسيّا
وإيران وفنزويال بضربة واحدة مع دفع دول المشيخات
العربية لمواصلة ضخ النفط إلغ��راق ال��س��وق ،حيث
للواليات المتحدة األميركية (استراتيجية صامتة) تسعى
لتجربتها في المنطقة العربية والعالم ،بعد أن فقدت
استراتيجياتها الحالية أقدامها بما فيها (استراتيجية
ال��وق��ت) التي تراهن عليها اآلن في حربها المزعومة
على اإلرهاب ،بأنّ ينتج عن ضرب مجتمعات الدواعش
منظومات صديقة لها ،أو القيام بضربات ملتبسة وحسب
وجهة النظرة الفرنسية والتركية حيث المعني وحدات
الجيش العربي السوري في حلب تحديداً ،كون هناك
محاوالت لكي تكون حلب مشمولة بخدمات التحالف
الجوي لضرب الدواعش ومنظمة خوراسان المنظمة
الوهم.
إنّ مضمون (استراتيجية الصمت األميركية) هي وقود
بشري ،ووسائل جاهلية ،تستخدم الدين والمذهب،

والقبيلة واالقتصاد والفقر ،كقنابل في الحرب العالمية
الثالثة أه ّم من النووي والكيميائي ،عبر الصراعات االثنية
والعرقية والقوميات المختلفة في ك ّل المنطقة الشرق
أوسطية إلنشاء دويالت اثنية وقومية متصارعة.

التو ّرط «اإلسرائيلي» في سورية

الكيان الصهيوني الطارئ على الجغرافيا والتاريخ
في المنطقة ،والطارئ ح ّتى على ذاته ونفسه ،يرى أنّ
الموضوع السوري يتعلق ب��إي��ران ،وكالهما موضوع
واحد ،وكأ ّنه ال عالقة لتل أبيب بما يحدث في سورية،
يص ّر المعلقون والمحللون «اإلسرائيليون» اآلن ،وبشكل
علني ،أنّ «إسرائيل» بحاجة إلى التعامل مع إيران من
خالل التدخل في سورية ،وقد تبلو َر التو ّرط «اإلسرائيلي»
في سورية ،باإلضافة إلى الواليات المتحدة والناتو منذ
العام  ،2012وك��ان واضحا ً أنّ «إسرائيل» تعمل في
مجموعة مك ّونة من الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا
وتركيا والناتو والسعودية وقطر والبعض العربي
اآلخ��ر وتحالف  14آذار ال��ذي يشكل األقلية اللبنانية،
والمغتصبين المدعومين من الناتو الذين سيطروا على
ليبيا.
إنّ الصراع في سورية العربية ليس مطلبا ً «إسرائيلياً»
فقط ،فالنزيف البطيء في سورية يه ّم أط��راف��ا ً أخرى
تريد تحطيم ال��دول��ة السورية ومجتمعها إل��ى أج��زاء
متناثرة ،والواليات المتحدة أحد أه ّم هذه األطراف ،يليها
الدكتاتوريون العرب ،كما أنّ الناتو كان دائما ً متو ّرطا ً فيما
يحدث بشكل سري.
إنّ ت��و ّرط الناتو في سورية ج��زء من استراتيجية
الواليات المتحدة في استخدام التحالف العسكري للهيمنة
على الشرق األوسط ،ولهذا السبب ت ّم اتخاذ القرار بنصب
جزء من الدرع الصاروخية في تركيا منذ عام ،وت ّم مؤخرا ً
نصب أجزاء أخرى وس�� ّراً ،ولهذا السبب أيضا ً يت ّم نشر
صواريخ «باتريوت» على الحدود السورية مع تركيا ،كما
أنّ «مبادرة اسطنبول للتعاون» و»الحوار المتوسطي»
برعاية الناتو من مكونات هذه الخطط أيضاً ،وإضافة
إلى ذلك ،ألغت تركيا «الڤيتو» الذي سبق أن استخدمته
ض ّد انضمام «إسرائيل» الصهيونية إلى الناتو ،وأعلن
أحمد داوود أوغلو مؤخراً ،أنّ الخطوة القادمة صارت
في الملعب «اإلسرائيلي» الستكمال تطبيع العالقات من
جديد وبق ّوة ،بعد أن قامت تركيا ممثلة بحكومتها الحالية
بتذليل ج ّل عقبات تطبيع العالقات.
يعيد الناتو توجيه نفسه نحو الحرب غير المتساوقة،
كما يت ّم التركيز اآلن على العمليات االستخبارية ،وقد
انكب المخططون االستراتيجيون في الناتو وبشكل
َّ
متزايد ،على دراسة األكراد والعراق وحزب الله وسورية
وإي��ران والفلسطينيين والنسيج الديموغرافي الخليط
ّ
يحضر الناتو
في األردن .وفي سيناريو الحرب الشاملة،
نفسه ألدوار عسكرية سريّة في ك ّل من سورية وإيران
(س��واء و ّق��ع االتفاق معها أم لم يو ّقع) ثم في الصراع
العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وال��ذي ت ّم اختصاره قصدا ً من
بعض العرب بالمسار الفلسطيني – «اإلسرائيلي» ،ضمن
ما تس ّمى بعملية السالم في المنطقة.
هذا ويت ّم العمل أيضا ً على زعزعة العراق بشكل أكبر،
فبينما ت ّم اختبار حلفاء إيران في دمشق ،لم يت ّم اختبار
حلفائها في العراق بعد ،فبعد سورية ،سوف يتح ّول
اهتمام مجموعة ال���دول التي تعمل ض�� ّد س��وري��ة إلى
العراق ،وقد شرعوا سلفا ً في تحريك العراق على أساس
خطوط التماس الطائفية والسياسية ،وتلعب تركيا وقطر
والسعودية أدوارا ً هامة في تحقيق هذا الهدف ،والواضح
اآلن هو أنّ الفروق بين المسلمين الشيعة والمسلمين
السنة التي عملت واشنطن على تعميقها منذ الغزو
األنغلو – أميركي للعراق في سنة  2003تتفاقم اآلن عبر
الطائفية الكردية.
ي��ب��دو أنّ ال��ك��ث��ي��ري��ن ف��ي ال��م��ؤس��س��ة السياسية
«اإلسرائيلية» الصهيونية ،يعتقدون اآلن أنهم نجحوا
في تحطيم «كتلة المقاومة» ومحورها ،وس��واء كانوا
على صواب أم ال ،فهذا موضوع خاضع للنقاش والتحاور
والتداول ،ال تزال سورية واقفة على قدميها ،و»حركة
الجهاد اإلسالمي» الفلسطينية (التي كانت المجموعة
الفلسطينية األكثر نشاطا ً في محاربتها لـ»إسرائيل» من
غزة في 2012م و  ،)2014وفصائل فلسطينية أخرى
سوف تقف مع إيران حتى لو تمكنت مصر من تقييد يدي
«حماس» ،وهناك أيضا ً حلفاء إيران في العراق ،كما أنّ
سورية ليست خط اإلمداد الوحيد إليران لتسليح حليفها
حزب الله ،الواضح أيضا ً أنّ الحصار والحرب الكونية
على سورية هي واجهة في الحرب السرية متعددة
األبعاد ض ّد إيران .ومن شأن هذا وحده أن يدف َع الناس
إلى إعادة التفكير ،في تصريحات المسؤولين األميركيين
وحلفائهم حول قلقهم على الشعب السوري على أساس
من اإلنسانية والديمقراطية.
هناك مرحلة استراتيجية في حرب البنتاغون السريّة
ض ّد طهران وعليها ،ح ّتى وقبل االنتهاء من الملف السوري
ضمن الخيارات المحدودة والمحصورة عبر التسويات
السياسية الراهنة ،أو مآالت نتائج تمديد المفاوضات
النووية بخصوص إيران أسابيع أو ح ّتى شهرين ،لتجاوز
العتبة الزمنية لتوقيع االتفاق بين أيلول  2015إلى
شباط  ،2016بعدها اإلدارة األميركية ّ
بطة عرجاء في
اتخاذ أيّ قرار ،حيث تستثمر الواليات المتحدة األميركية
باستراتيجية الوقت وانتظار تطورات الميدان واللعب في
مك ّونات المحور الخصم لها في المنطقة والعالم ،بما فيها
مكونات ديموغرافية ومفاصل الدولة الفدرالية الروسية
ومكونات ديموغرافية ومفاصل الدولة الصينية.
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