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الرابحون� :ألفا و�أوميغا االتفاق النووي لإيران

ِِماذا لو خرجت اليونان
من اليورو واالتحاد الأوروبي؟
} حميدي العبدالله
منذ عام  1957بدأت مسيرة االتحاد األوروبي ،بتوقيع اتفاقات اقتصادية
متواضعة ،بدءا ً من تنظيم إنتاج الحديد والصلب .ولكن هذه المسيرة ظلت في
صعود ،واضعة الحلم بقيام «الواليات األوروبية المتحدة» ،الشعار الذي رفع
في مطلع القرن العشرين ،موضع التطبيق.
ومنذ ذلك التاريخ ،وفي ضوء التقدّم المضطرد في إج��راءات الوحدة بين
ال���دول األوروب��ي��ة التي وصلت إل��ى ح��دود اعتماد عملة واح���دة ه��ي اليورو،
تراءى لكثيرين أنّ «االتحاد األوروبي» كخطوة على طريق «الواليات األوروبية
أي قوة
المتحدة» ،شأنه شأن تقدّم العولمة ،هو اتجاه التاريخ الذي ال تستطيع ّ
أو تط ّورات أن تلغي مفعوله التقدّمي.
لكن م��ا يجري اآلن بين اليونان وبين دول االت��ح��اد األوروب���ي األخ��رى،
ومؤسساته المشتركة ،إضافة إلى ما تعانيه العولمة من تعثر في ضوء عودة
الصراعات الدولية من جديد ،وال سيما بين روسيا والغرب ،يشير إلى احتمال
أي المسار الصاعد لالتحاد األوروب��ي باتجاه تحقيق حلم
انعكاس المسارّ ،
«الواليات األوروبية المتحدة».
انسحاب اليونان من اليورو ومن ثم من االتحاد األوروبي ،يعني فشل هذا
االتحاد ،أو على األقّ��ل ،توقف مساره التصاعدي وتح ّوله إلى قوة طرد بدالً
من أن يكون قوة جذب كما كان عليه الحال في مسيرته التي تجاوزت العقود
الخمسة.
إذا انسحبت ال��ي��ون��ان تحت ضغط عجز االت��ح��اد األوروب����ي ع��ن اإلسهام
في ح ّل أزمتها االقتصادية ،فهذا يعني أنّ تقلص االتحاد بفقدان المزيد من
األعضاء قد بدأ ،فليست اليونان وحدها التي تعاني من أزمة اقتصادية حادّة
ترفض معالجتها عبر الوصفات التي اعتاد عليها ق��ادة االت��ح��اد األوروب���ي،
بل إنّ هناك دوالً أخرى مثل البرتغال وإسبانيا تواجه أزمات مماثلة ،وما أن
يت ّم خ��روج اليونان من االتحاد األوروب��ي ومن اليورو ،ف��إنّ انعكاسات هذا
الخروج وتداعياته االقتصادية ،سوف تكون أكثر قوة وأكثر حدة ،إذ أن اليورو
سوف يشهد تراجعا ً كبيراً ،وهذا سوف يؤثر على مستوى المعيشة لغالبية
الدول األوروبية ،كما أنّ إجمالي الناتج األوروب��ي ،ومساهمته في االقتصاد
العالمي س��وف يتراجع ،وسيتراجع االعتماد على اليورو كوسيلة دف��ع في
التجارة الدولية ،التي كانت تحت ّل المرتبة الثانية بعد ال��دوالر ،سوف تتأثر،
وك�� ّل ذل��ك س��وف يضغط أكثر ،أوالً ،في مجموعة دول الجنوب األوروب���ي،
وتحديدا ً البرتغال وإسبانيا ،وثانيا ً في دول أوروب��ا الشرقية التي انض ّمت
حديثا ً إلى االتحاد األوروب��ي ،وثالثا ً في ك ّل من إيطاليا وفرنسا ،وإذا ما أخذ
بعين االعتبار أنّ دوالً مثل سويسرا وبريطانيا وبعض الدول األسكندنافية لم
تكن باألساس جزءا ً من مسيرة االتحاد األوروبي ،ستكون الحصيلة النهائية
مزيدا ً من الضغوط على االقتصاد األلماني الذي يلعب دور قاطرة االقتصاد
األوروبي .ومن المعروف أنّ معدالت نمو االقتصاد األلماني بدأت باالنخفاض
متأثرة باألزمة االقتصادية العالمية ،وأزم��ة اليونان ،ومن ثم فإنّ مزيدا ً من
الضغوط قد تقود إلى رفض الشعب األلماني دفع كلفة األزم��ات التي يعاني
منها االقتصاد األوروب��ي ،وبالتالي احتمال خروج ألمانيا ذاتها من االتحاد،
وعندها سوف يتفكك االتحاد ويندثر الحلم األوروب��ي .لكن ال زال هذا مج ّرد
احتمال ،قد يكون احتماالً خطيرا ً وحتى مرجحا ً في ضوء الكثير من العوامل
الحتمي.
والتط ّورات ،ولكن ال يمكن وصفه باالحتمال
ّ

ت�سويات «ال�شرق الأو�سط»
تن�ضجها النيران
} سعد الله الخليل
ٌ
أوسطي حار بامتياز يدخل
صيف شرق
بين غليان السياسة وجنون الميدان ثمة
ّ
المنطقة في معارك ربع الساعة األخيرة قبل الدخول في مسار التسويات الكبرى ،والتي
بدأت معالمها تتضح وترسم خيوطها العريضة بانتظار السير في ترتيباتها العمالنية
على األرض ،والتي تأخذ من الوقت والجهد والتفاوض الشيء الكثير.
من األرض تنطلق دورة التسويات وإل��ى األرض تعود ،م��رورا ً بالعمل السياسي
الديبلوماسي كمترجم للنتائج وواضع للتصورات المستقبلية ،في هذه األرض تدور
اليوم أعنف المعارك وأق��واه��ا والتي أربكت دوالً وباتت تهدّد مصير محاور بعد أن
تجاوزت نيرانها الحدود المحلية واإلقليمية.
في سورية حيث أيقنت األط��راف كلها أنّ مسار األرض يسير نحو حسم الجبهات
من الحسكة إلى درعا والقنيطرة ،ما فرض السعي نحو الحلول السياسية لألزمة بطرح
المبادرات من البوابة الروسية للدخول في مرحلة التفاهمات التي تقتضي السعي نحو
مسارات الحسم لتحسين المواقع التفاوضية ،سواء من طرف الدولة السورية أو من
المجموعات المسلحة التي تتبنّي سياسة الهجمات التي تحدث تغيّرات قوية على األرض،
كـ»عاصفة الجنوب» التي فشلت قبل انطالقها ومحاولة اقتحام الحسكة الفاشلة ،ضجيج
المعارك في سورية يتردّد صداه في لبنان اقتتاالً بين التنظيمات اإلرهابية المسلحة
لتغدو حالة عامة تتك ّرر مع ك ّل انتكاسة لتلك المجموعات على يد الجيش السوري،
فتتكفل تصفية الحسابات بين الفصائل من بوابة تبادل االتهامات بمهمة تنظيف المناطق
من التواجد اإلرهابي ،والتي من المفترض أن تكون مهمة الجيش والمقاومة.
على الساحة اليمنية ومع دعوة األمم المتحدة إلرسال قوات متعدّدة الجنسيات لمراقبة
وقف إطالق النار ،وبعيدا ًعن الشروط التي تسعى األمم المتحدة والسعودية الى فرضها
على الحوثيين لوقف إطالق النار ،وهي مثار نقاش وتفاوض ،فإنّ مسار األحداث على
األرض ينذر بحجم التصعيد الكبير المقبلة عليه الساحة اليمنية قبل التسليم بالتسويات
وفق األحجام الشعبية التي يدرك فريق الرياض أنه الخاسر األوحد فيها.
فائض النيران في المنطقة فتح جبهات لطالما كانت هادئة نوعا ً ما ،كجبهة سيناء
التي تشهد هبات حارة وساخنة مرتبطة بالوضع الدولي بشكل عام ،وبتحالفات الدولة
المصرية ،فبالرغم من تواجد تنظيم «داعش» في سيناء تحت يافطة تنظيم بيت المقدس إال
أنّ المصلحة األميركية و«اإلسرائيلية» ال تقتضي سيطرة التنظيم على سيناء ،فواشنطن
وتل أبيب ليستا في وارد إشعال الوضع في مصر العتبارات عدة أه ّمها الحفاظ على
الدور المصري في الحراك السياسي في المنطقة ،وما تسبّبه القوة البشرية المصرية
الهائلة من إرباك للمنطقة عموما ً وللكيان الصهيوني بشكل خاص إنْ تفجرت األوضاع
في مصر ،وهو ما يدفع إلى التعامل مع مصر بالكثير من الحساسية ويرغمها على
تشجيع وتسهيل ودعم الضرب بيد من حديد لمعاقل تلك التنظيمات.
مستقبل المنطقة لعقود عدة ترسمه تطورات األيام المقبلة ،تبدأ بالتوقيع على االتفاق
حول الملف النووي اإليراني إلى التفاهم اليمني مرورا ً بالتسوية في سورية والعراق.
نيران الميدان وحرارة المفاوضات وصعوبتها على الجبهات كافة تجعل من صيف
المنطقة شديد الحرارة ال يق ّل عن حرارة الطقس في هذه األيام الصيفية الملتهبة.
 ...نيران تشعل الشرق األوس��ط لتنضج تسويات ترسم معالم الشرق األوسط
الجديد.
«توب نيوز»

�سيزحفون �إلى الأ�سد
 في ذروة الكالم الدولي واإلقليمي عن قرب رحيل الرئيس السوري بشار األسد كنانقول األسد باق وهم سيرحلون.
 بدأ الرحيل بساركوزي وتواصل مع الحَ مَد ْين ومرسي والغنوشي وهيالري ...وقلناالتتمة على الطريق...
 بدأ االنحدار يالقي أردوغان من نتائج االنتخابات. خط الصعود لحلفاء سورية. روسيا تض ّم القرم. ايران تتجه لتوقيع التفاهم النووي قريبا ً جداً. الحوثيون يركعون السعودية. «داعش» وفروع «القاعدة» يضربون في السعودية والكويت وتونس وفرنسا ومنكأس الس ّم التي جلبوها إلى سورية يشربون ،رغم أنّ الدم دمنا الذي ينزف لكنها بدايات
سقوط أمنهم.
 مصر تتح ّول إلى ساحة حرب. حزب الله يكسر ظهر «النصرة» في القلمون ويكسر رأس «داعش». أردوغان ومحمد بن سلمان ونبيل العربي في موسكو يقولون فشلنا ونريد مصالحةسورية.
 موسكو تدعوهم إلى حلف إقليمي مع األسد لمحاربة اإلرهاب. سورية تضع شروطها فليوقفوا تعاونهم مع اإلرهاب أوال ثم نرى... إقفال الحدود ومالحقة «النصرة» و«داع��ش» وسائر المفردات القاعدية شرط التراجع عنه.
 -يتردّدون لكنهم سيزحفون إلى دمشق تباعا ً لنيل رضا األسد...

التعليق السياسي

} حاتم الشلغمي  -تونس
عندما سألت صحيفة «واشنطن بوست» هنري كيسنجر (92
عاماً) ،أحد مهندسي السياسة الخارجية األميركية ،بشأن تح ّول
موقف الواليات المتحدة من الملف النووي في إيران مقارنة بالموقف
في السبعينات ،وعن عدم االكتراث بـ«إسرائيل» رغم امتالكها رؤوسا
نووية ،فكان جوابه كيسنجريا محضاً« :كانت إيران حليفا ً للواليات
المتحدة ،إذن كانت تحتاج إلى الطاقة النووية وكان لزاما ً على حكومة
الواليات المتحدة دعم الشاه بك ّل الوسائل لتطويرها .أما اآلن فهي
ليست حليفاً ،عكس إسرائيل التي هي حليف استراتيجي دائم في منطقة
الشرق األوسط ،بل بصفة أدق هي دولة تابعة للواليات المتحدة ،لهذا
ّ
الحق لفعل ما يس ّرها» .هكذا قام هنري كيسنجر بتلخيص
فهي ترث
المسألة سياسيا ً حول إيران بطريقته الخاصة والبسيطة والماكرة
في آن واحد ،لكي نفهم أنّ عقدة الواليات الم ّتحدة الرئيسية تتم ّثل في
أمرين متتاليين :األول ،كيف تكون الواليات المتحدة المتح ّكم الرئيسي
واألوح��د في طاقات البلدان وثرواتها ،بذلك يكون ك ّل العالم تابعا ً
وخاضعا ً إلرادة إدارتها ،والثاني هو كيف تكون «إسرائيل» ،وريثة
الواليات المتحدة في المنطقة ،أيّ مفتاح الفصل في تحقيق ذلك.
لقد ش ّكل التحالف االستراتيجي العضوي بين عقل المحافظين
الجدُد ،الذي لم يحد باراك أوباما عن أسس اشتغاله وعقله السياسي،
ُ
وبين العقل الصهيوني الشاروني ،ال��ذي واص��ل بينيامين نتنياهو
بناء رؤيته السياسية ومقارباته على أسسه .ه��ذا التحالف الذي
تش ّكل وتع ّزز على أنقاض الحرب الباردة ،مستفيدا ً من نتاجات انهيار
االتحاد السوفياتي وخلو العالم من معدِّل لموازين القوى والسياسة
ّ
بالتدخل الخارجي ،عبر
الدُّوٓليتين ،مما سهّل انفراد الواليات الم ّتحدة
تعزيز نظرية «الخروج إلى ما وراء المحيطات حماية لمصالحنا (أيّ
األميركيين) إلى أن انكشف أساس هذا التحالف وهذه الهيمنة من خالل
العبارة الشهيرة التي ص ّرح بها جورج بوش اإلبن ،الرئيس السابق
للواليات المتحدة« ،من ليس معنا فهو ضدّنا» لتصبح هذه العبارة
مرجعية أساسية لهذا التحالف القائم على القوة العسكرية لفرض
الهيمنة ،ومن خالل ما سبق تقوم «إسرائيل» « -الوريث الرسمي» كما
ذكرنا أعاله على لسان كيسنجر -على صياغة السياسات ومصالح
الواليات في منطقة الشرق األوسط التي من أه ّمها :تصفية الصراع
العربي -الصهيوني ،السيطرة على ك ّل ثروات المنطقة الطبيعية من
نفط وغاز ويورانيوم وغيرها ،احتواء االحتقان الشعبي في ك ّل المنطقة
الممتدّة من مراكش إلى باكستان إلع��ادة صياغة واقع جيوسياسي
قائم على أساس ديني طائفي وعرقي يضمن  -بطبيعة الحال -هيمنة
«إسرائيل» واستراتيجيا احتواء القوى الكبرى أو المؤهلة لمنافسة
الواليات المتحدة على مكانتها الدولية ،ونذكر منها إيران على سبيل
المثال.
م ّثل الملف النووي اإليراني أحد أبرز العناوين التي رسمت وقائع
المنطقة ،هذا إنْ لم نقل أصل العناوين ،منذ أثني عشر عاما إلى أن ُتلِيٓ
نص االتفاق اإلطار في  2نيسان  2015إلى حين توقيع االتفاق النهائي
ّ
المرتقب في األيام القليلة المقبلة ،لتدخل إيران نهائياً ،بموجب هذا
السلمية الدولية ُمفت ّكة ح ّقها في
اال ّتفاق ،نادي التكنولوجيا النووية ّ
تطوير أبحاثها النووية وإنتاج الطاقة في دورة متكاملة بعقل وإرادة
ويد إيرانية بامتياز ،عالوة على ما سيح ّققه بند رفع العقوبات عليها من
كسر القيود المالية واالقتصادية التي بقيت تكبّلها منذ عقود خصوصا ً
بعد اإلف��راج عن اعتماداتها وتعامالتها المالية التي تبلغ ،بحسب
مصادر 150 ،مليار دوالر ،مما سيتيح الفرصة كاملة لتكون إيران قوة
اقتصادية حقيقية عالوة على كونها تعتبر قوة عسكرية ،تنظيمية،
سكانية وجغرافية بطبعها وذلك أساسا ً بفضل قدراتها الذاتية عبر
جيش العلماء والمهندسين ثم من خالل دعم من تشاطرهم إيران الثورة
رؤيتهم اإلستراتيجية ض ّد الهيمنة واإلمبريالية الصهيونية والرجعية.
ولهذا الملف الشاق والشيّق في آن جانبين اثنين:

ألفا  -جانب تقني

نص اال ّتفاق اإلطار ،حتى سارع الرئيس أوباما في إلقاء
ما أن ُتلِي ّ
كلمته حول هذا االتفاق الذي عدّه «تاريخياً» وأخذ في تعداد شمائل
االتفاق بحسب التقدير األميركي ،بمعنى آخر رصد التنازالت اإليرانية.
ومن الموضوعية أن نق ّر بطبيعية التنازل في أيّ مشهد «توافقي».
فالرئيس األميركي ،الذي ظ ّل مبتسما ً طوال كلمته حول االتفاق ،استند
توصل إيران إلى اكتساب قنبلة
عند كشف أول «تنازل» إيراني ،وهوعدم
ّ
نووية إلى فتوى قائد الثورة التي ترجع إلى عشر سنوات والتي تح ّرم
امتالك هذه القنبلة ألسباب شرعية دينية وإنسانية إلخ ...وت ّم ترويج
هذا «التنازل» في وسائل اإلعالم الغربية والعربية على كونه «انتصاراً»
يحول دون إقدام المنطقة نحو التسلّح في المجال النووي .وبهذا يكون
أول تنازالت إيران عن هدف غير موجود أساسا ً في برنامجها البحثي
والعلمي النووي ،وبهذا يكون الحديث في الميديا عن «إرغ��ام إيران
مجانيا ً
على التخلي عن هدف امتالك قنبلة نووية» يع ّد لغطا ً إعالميا ً ّ
لترويض رأي عام لطالما ت ّمت تهيئته على استعداء إيران .فالمتابع
الموضوعي للملف النووي يدرك أنّ التنازالت التي قامت بها إيران
السلمي ،ودفعا ً أليّ ُحكم أو
هي فقط ضمانات حول شفافية برنامجها ّ
شبهة في نية امتالكها للقنبلة النووية أو أسلحة دمار شامل ،فإليران
قدرات عسكرية هائلة واكتفاء ذاتي من أسلحة وآليات تبرق بصر أيّ
عدو محتمل ،وألنّ روسيا كانت وال تزال الضامن لسلمية نووي إيران
فإنه يت ّم اإلتفاق على ترفيع نسق التعاون العسكري بين البلدين الذي
سينتج عن حصول إيران على أحدث األجهزة والتقنيات العسكرية
ّ
تستحق
الدفاعية الروسية .إضافة إلى أنّ روسيا متعهّدة بتأمين ك ّل ما
إيران في العملية التقنية .فعندما يتحدّث البعض عن تخفيض عدد
أجهزة الطرد المركزي إلى الثلث ليصل االتفاق إلى تخصيص 6104
جهاز بعد أن كان  19500جهاز ال يدركون أنّ أي��ران تقوم بتصنيع
وتطوير هذه األجهزة بقدراتها الذاتية وأنّ أكثر من نصف ما تمتلك إيران
من هذه األجهزة تنتمي إلى الجيل األول  ،IR-1وأنّ بنود االتفاق تتيح
لها تركيب أجهزة متطورة طيلة الفترة المتفق عليها ( 15سنة) لتتم ّكن
إيران من استغالل حتى الجيل الثامن منها  ،IR-8وبهذا تكون إيران
قد ضمنت كامل دورة التخصيب منذ البحث إلى غاية إنشاء الطاقة
ضمن دورة تقنية بعقل وساعد إيرانيين بحت .بحيث أنّ ك ّل ما ت ّم
يخص نسبة التخصيب (3,67
التحدّث عنه من تنازالت ،سواء في ما
ّ
في المئة) أو عدد أجهزة الطرد المركزي أو إبقاء مفاعل «فوردو» على
دوره البحثي الفيزيائي ،أو تفعيل دور الوكالة في المراقبة الدورية،
هي بمثابة ضمانات إلنجاح سلمية هذا البرنامج ،فالهدف الرئيس
إليران هو افتكاك حقها في التخصيب والبحث وامتالك التكنولوجيا،
وإنْ كان الوصول إلى األهداف البعيدة مرحلياً .بل أظهرت ايران مرونة
في ك ّل ذلك رغم مماطلة الواليات المتحدة واستصدارها لنقاط اشتباك
تفاوضية أخرى مثل تفتيش المواقع العسكرية االيرانية ،والذي ت ّم ال ّرد
عليه بالرفض التا ّم من قبل ايران ،وهذا حق سيادي طبيعي ،ألنها تدرك
جيّد أنّ الهدف الحقيقي لك ّل ذلك هو الجانب السياسي.

أوميغا -الجانب السياسي

لقد ش ّكل الجانب السياسي في عملية «تخصيب» االتفاق بين دول
 1 + 5وإيران الجزء األه ّم من محاوالت ثني الواليات المتحدة إيران
عن الحصول على التكنولوجيا النووية التي ستم ّكنها من تطوير ك ّل
مجاالتها العلمية وبالتالي االقتصادية واالجتماعية والعسكرية .ولئن
كانت فلسطين مرجعية للعقل اإليراني النضالي وع��داء «إسرائيل»
التي وصفها قائدة الثورة الراحل اإلمام الخميني بـ«الغدّة السرطانية
التي يجب أن تزول» وحمل على عاتقه السياسي مهمة دعم القضية
الفلسطينية دعما ً قانونيا ً ومؤسسيا ً عالوة على تقديم الدعم الكامل
لحركات المقاومة في فلسطين ،وخصوصا ً في لبنان ،حيث أصبح
حزب الله في المنطقة القوة الوازنة «التي ال ُتردٓع»  ،كما جاء على

ال�شعب الأميركي والخديعة الكبرى
} سامر عبد الكريم منصور
يتوقف المحلل السياسي فجأة عن دفق
حديثه ،لحظات من الصمت ،ثم يقول« :أنا
هنا ال أتحدث عن الشعب ،بل عن حكومة
هذا الشعب!» يعود إلى تحليله بحماسة
بالغة ،بعد أن قال الالزمة «الضرورية»،
لكل نقد يتناول دورا ً سلبيا ً لدولة ما تجاه
دولة أخرى! لكن هذه العبارة تطرح أمامنا
ت��س��اؤالت ع��دي��دة .هل يمكن دائ��م�ا ً إج��راء
عملية الفصل تلك؟
تأخذ ه��ذه الجملة ألقها «الحضاري»
حين نتحدث عن ب�لاد «الحلم الجميل»
الواليات المتحدة األميركية .فهناك شعب
في واد وإدارة في واد آخر .هكذا نحب أن
تكون األمور! أو هكذا توحي تلك النظرية:
التمييز بين الشعب ومؤسساته التمثيلية.
حتى ونحن نرى العرق يتص ّبب من ك ّل
المنافذ المتاحة في جسد المرشحين لحكم
ذل��ك الشعب ،وه��و يحاول بك ّل الوسائل
أن ينال أصواتهم ،فإننا نص ّر على تبرئة
الشعب «المخدوع» من سياسات حكامه.
إنّ أكثر األش��ي��اء التي يفتخر بها هذا
الشعب المخدوع :الديمقراطية .ليس فقط
في أسلوب عيشهم بل أيضا ً في طريقة
حكمهم .لصوتهم قيمة ف��ي صناديق
االنتخابات .المعلومات في زمن «القرية
الصغيرة» باتت متاحة للجميع .لسنا
ب��ح��اج��ة للتنقيب ك��ث��ي��را ً ف��ي ال��ت��اري��خ،
حتى نصل إل��ى مخزون وفير من جرائم
الحكومات األميركية المتعاقبة بحق
أغ��ل��ب ش��ع��وب األرض .ل��و قمنا بعملية
جمع رياضية بسيطة :الديمقراطية مع
توفر المعلومات ،سيكون الناتج بأنهم
يتح ّملون المسؤولية الكاملة عن قراراتهم،
وفي المحصلة ستعكس مسؤوليتهم عما
تفعله حكومتهم وخاصة في ما يتعلق
بمصائر شعوب أخرى.
يعتبر كتاب «المتالعبون بالعقول»
ألستاذ م��ادة وسائل االتصال في جامعة
كاليفورنيا «هربرت شيلر» ،وسيلة محبّبة
لبعض المدافعين عن «الشعب المخدوع».
فالكتاب صدر بعد متابعة علمية رصينة
ل��وس��ائ��ل اإلع��ل�ام األم��ي��رك��ي��ة ،وي��س��رد
بطريقة منهجية وموضوعية أساليب
التضليل ،وتوجيه العقول في اتجاهات
محدّدة ،وصناعة الرأي العام ،وعمليات
إدارة وتوجيه المعلومات .األميركيون
خاضعون لعملية تضليل منهجية ،ويكفي
أن نرى الك ّم الهائل من ساعات البث المليئة
ببرامج مبلّدة للعقول ،إضافة إلى الوسائل
الخبيثة لتشكيل الوعي بطريقة مضللة،
إغراق المتلقي بموضوعات كثيرة ال رابط
النص
بينها ،تقطيع المقاالت ونقل معظم
ّ
إلى صفحات داخلية ،وكذلك الدور السلبي
لإلعالنات خالل البرامج التلفزيونية التي
تقطع التركيز وتح ّول المادة المتناولة
إلى مادة مبتذلة .ك ّل هذا يساهم في سلب
الوعي النقدي للمتلقي ،وكذلك تركيز فكرة
فصل المشكالت إلى بؤر محدّدة من دون
الربط بينها عبر رؤية عامة .السلبية هي
الهدف النهائي لسياسة توجيه العقول بما
يك ّرس الوضع الراهن .هذه هي خالصة

«المتالعبون بالعقول».
قبل ال��ر ّد على التبرير السابق ،لنقرأ
ت��أري��خ�ا ً مكثفا ً ع��ن إح��دى أكبر عمليات
التضليل والتزييف والكذب في التاريخ أو
«الجريمة غير الكاملة»:
بعد أح���داث ال��ح��ادي عشر م��ن ايلول
 ،2001اب��ت��ك��رت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة
مصطلحات «ال��ح��رب على اإلره����اب» و
«ال��ح��رب اإلستباقية» و «محور الشر»،
وذل��ك لتبرير تدخلها العسكري المباشر
بحجة حماية أمنها القومي.
رغم ثقة الرئيس األميركي جورج بوش،
بأنّ األميركيين لن يقبلوا بوجود ايّ تهديد
آخر لبلدهم ،وهم مهيأون لخوض حرب
ض ّد «االره���اب» ،كان يحتاج إلى «حجة
قوية» أم��ام ال��رأي العام تب ّرر حربه ض ّد
ال��ع��راق ،لذلك طلب م��ن موظفي مجلس
األم��ن القومي «ترتيب ه��ذا األم��ر جيداً!»
وبالفعل فقد ت ّم ترتيب األم��ر ،فت ّم اتهام
النظام العراقي بالتعاون مع «القاعدة»،
وبأنه يمتلك أسلحة الدمار الشامل .وممن
ساهم في عملية الترتيب كان توني بلير
رئيس وزراء بريطانيا ف��ي ذل��ك الوقت،
الذي أعلن بقلق بالغ ،أنّ العراق قادر على
شنّ هجوم بأسلحة الدمار الشامل على
بريطانيا خالل  45دقيقة فقط!
انهمكت المؤسسات السياسية في أميركا
باالضافة إلى اإلعالم األميركي ،في حملة
دعائية كبيرة لتبرير تلك الحرب .قليل من
الحقائق مع كمية كبيرة جدا ً من الفبركة
والتزوير والتزييف والكذب والخداع .هذه
الحملة لم تقنع مجلس األم��ن بالموافقة
على هذه الحرب ،لكنها خلقت رأي �ا ً عاما ً
أميركيا ً وعالميا ً مساندا ً لها ض ّد «التهديد
العراقي» .لقد كانت تلك اآلل��ة اإلعالمية
الجهنمية سالح اإلدارة األميركية لتضليل
الرأي العام العالمي واألميركي خاصة.
يوم الخامس من شباط  ،2003جلس
وزي��ر الخارجية األم��ي��رك��ي كولن ب��اول،
المخصص في مجلس األمن
على كرسيه
ّ
الدولي ،ليلقي خطابه ال��ذي «ت� ّم ترتيبه
ج��ي��داً!» ع��ن األزم���ة ال��ع��راق��ي��ة ،وع��رض
فيه ما تعتبره الواليات المتحدة «أدلة»
على امتالك العراق اسلحة دم��ار شامل،
واي��وائ��ه لعناصر من تنظيم «القاعدة».
أصغى المجلس على عدة مكالمات هاتفية،
وبضعة صور فضائية ،ثم توجهت العيون
إلى علبة زجاجية صغيرة يمسكها باول
بأطراف أصابعه ،وهو يقول بقلق بالغ:
ال��ع��ال��م م��ه �دّد بخطر ال��ج��م��رة الخبيثة
ال��ع��راق��ي��ة! بعد ستة أس��اب��ي��ع على هذا
الخطاب ،وتحديدا ً في العشرين من آذار
 2003ب��دأ الغزو األميركي مع «ائتالف
الراغبين!» (بعد الفشل األميركي في نيل
موافقة مجلس األمن) للعراق ،وفي التاسع
من نيسان  2003سقطت بغداد .اإلعالن
الرسمي عن نهاية الحرب كان في الخامس
عشر من كانون األول !2011
في آب  ،2003وبعد أربعة أشهر من
سقوط بغداد ،أعلنت وكالة االستخبارات
ال��م��رك��زي��ة ،أن���ه ل��م ي��ت�� ّم ال��ع��ث��ور على
أسلحة ال��دم��ار ال��ش��ام��ل! ع� ّي��ن الرئيس
بوش لجنة مستقلة للتحقيق حول هذه
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لسان السيد حسن نصر الله ،في مقاومة ومواجهة المشاريع الصهيو-
ّ
تحضر للمنطقة .ولو أنّ تصريحات بنيامين نتنياهو
أميركية التي
الرافضة لالتفاق الذي وصفه بأنه «أسوأ مما كان متوقعا» ،يكفي من أن
يُع ّد هذا االتفاق ممتازا ً خالفا ً لما يُراد ترويجه حول «تنازالت إيران عن
دعم حلفائها في المنطقة بمج ّرد أنها قبلت قاعدة االتفاق مع خصمها،
وبهذا يع ّد تشكيكا ً في نظرة إيران حيل الغرب ،رغم أنّ االتفاق لم يتض ّمن
تطبيع أية عالقات مع الواليات المتحدة ،خصوصا ً أنّ قادة الجمهورية
اإلسالمية وحلفاءها في المنطقة قد أ ّكدوا مرارا ً أنّ إيران رفضت وضع
االتفاق التقني في موازاة أيّ ملف من ملفات المنطقة ،فبالعكس لقد م ّثل
االتفاق تجاوزا ً مباشرا ً لدور «إسرائيل» (الوريث والمفتاح كما ذكرنا)
وهذا يحدث ألول م ّرة منذ قيام هذا التحالف.
منذ قيام الثورة في إيران ،والتي حدّدت خطوطها العريضة في إنشاء
التحالفات ورسم السياسات التي تعادي مشروع الهيمنة األميركية،
عملت الواليات المتحدة على تعطيل ما أسمته مراكز دراساتها «االنقالب
العالمي في موازين القوة» ،وذلك عبر تكريس نظرية جيواستراتيجية
«كرة النار» القائمة على تغذية التو ّترات العسكرية في مناطق العالم،
وذلك من منطلق السيطرة المب ّكرة على أيّ خطر محتمل وموجه نحو
المصالح القومية واالستراتيجية األميركية المنتشرة في ش ّتى بقاع
العالم .ولقد تحدّث جورج بوش ،الرئيس األميركي السابق ،عن هذه
النظرية في حزيران  2002أمام خ ّريجي األكاديمية العسكرية قائالً:
«إنّ سياسة الردع واالحتواء التي ظلت تستخدم قوتنا طيلة القرن
العشرين ال تكفي في مواجهة أنواع جديدة من الخطر ،وعلينا أن نقوم
يفسر انحصار جغرافيا
بخلق سياسات جديدة تفوق ذلك» ،وهذا ما
ّ
الصراعات في منطقة الشرق خصوصاً ،أين تكمن سلسة القوة التي
يفسر ك ّل
تمت ّد من روسيا إلى سورية مرورا ً بالصين وإيران .وهذا ما ّ
تلك األحداث التي ابتدأت من أفغانستان قصد منع تقاطع استراتيجي
يجمع روسيا ،الصين وإي��ران ،وصوال ً إلى مشروع «الربيع العربي»
التي عدّها السيد حسن نصر الله «النسخة الثانية من مشروع الشرق
األوسط الجديد» ،والذي يهدف إلى تحقيق األه��داف المذكورة أعاله
من تقسيم وهيمنة عبر نظرية «الجغرافيا المضطربة» لوال أنّ صمود
الجيش العربي السوري وقوى المقاومة في وجهه للحؤول دون تحقيق
أهدافه االستراتيجية الكبرى...
من الموضوعية ع ّد هذا االتفاق اإلطار اتفاق ال ّرابحين ،خصوصا ً بعد
قيام الواليات المتحدة األميركية بك ّل جهودها وطاقاتها وأدواتها لكسر
إيران ومنع تعاظم قوة القوى الماضية نحو تشكيل التوازن الحقيقي
في بناء السياسة الدولية الجديدة التي يبقى السلم واالستقالل أه ّم
أهدافها.
فالمشكل في النووي اإليراني قد عبّر عنه الرئيس بشار األسد سنة
 2010على كونه «مشكل معرفة ،أن الغرب ال يخاف من امتالك إيران
القنبلة النووية فهو يعلم جيدا ً عدم حاجتها لها ،ولكنه ال يريد أليّ
دولة نامية امتالك المعرفة وخاصة في المجال النووي الذي يعتبر
من أرفع المجاالت العلمية الذي يكتسب مستقبالً وأفقا ً علميا ً واسعاً.
إذن فازت إيران ،بفضل نهجها المرن ،باللبنة األولى التي ستؤ ّمن لها
قفزة تنموية واقتصادية ستتيح لها تحقيق هدفها البعيد وهو الدخول
منتخب الدول العظمى كدولة سابعة رغم محاوالت الغرب وأساليبه
العدائية .وما ينتظر إيران وحلفاءها طوال هذه المرحلة حتى الوصول
إلى توقيع االتفاق التنفيذي ال ُمل ِزم ،وحتى بعد توقيعه ،آخر خيارات
الكسر من حلف ال ّرافضين لهذا االتفاق ،وربما ستكون أصعب مرحلة من
تاريخ المنطقة ،خصوصا ً في سورية والعراق واليمن وفلسطين ،وما
على إيران وحلفائها سوى المزيد من الصمود والمواجهة لالرتقاء إلى
خانة ال ّرابحين بخطاب الحق التاريخي الذي يش ّكل السلم والسيادة
أه ّم حاجاته وقواماته.

ال�سعودية تتع ّر�ض لم�ؤامرة!

} غسان يوسف

المسألة .وخلصت اللجنة إلى أنّ أجهزة
االستخبارات قد فشلت فشالً ذريعا ً في
الرصد والتحليل والنتائج!
في أي��ار  2012يعود كولن ب��اول إلى
مسرح الجريمة عبر كتابه )لقد نجحت
معي :في الحياة والقيادة) ،وتحديدا ً في
الفصل الذي يحمل عنوان « 5شباط »2003
(تاريخ خطابه المرتب جيداً) ،ليعترف
بشكل واضح بأنه قام «بتضليل فادح» عن
أسلحة الدمار الشامل في العراق ،وبأنّ
الرئيس جورج بوش كان بحاجة إلى تقديم
قرائن وأدل��ة مقنعة للحرب على العراق
عند مخاطبة الشعب األميركي والمجتمع
ال��دول��ي .ثم يعترف بالحقيقة التي بات
العالم كله يعرفها« :وكما يعلم الجميع ،لم
يعثر قط على أسلحة الدمار الشامل ،ولم
تكن هناك خطورة تذكر ».قبل أن يتساءل
بحيادية مثيرة للسخرية« :كيف يمكن أن
تصبح هذه الصور المزيفة دليل إدان��ة؟
كيف يمكن أن نقيم عدالة قضيتنا على
هذا الكذب المدمر؟» وينهي كالمه بالدرس
المستفاد بعد عشر سنوات من تضليله:
«ح��اول دائما ً أن تتجاوز الكبوة بسرعة.
تعلم منها .وأمعن النظر في كيفية إسهامك
فيها .وإذا كنت مسؤوال ً عنها ،اعترف بذلك،
وأبحث عن طريق جديد في الحياة».
في بداية فصل « 5شباط  »2003من
كتابه ،ي��ورد ك��ول��ن ب��اول س��ؤال ب��ارب��را
والتزر ،وهي أشهر مقدمة للبرامج الحوارية
ف��ي أم��ي��رك��ا ،ح��ت��ى أنّ مجلة «ف��ورب��ز»
اختارتها من بين أه ّم  100امرأة مؤثرة في
العالم في عام  .2004تسأله المقدمة على
محطة «أي بي سي» األميركية« :هل كان
(خطابه أم��ام مجلس األم��ن) وصمة عار
في سجلك الوظيفي وسيرتك الذاتية؟»
فيجيب« :نعم ...ما ت ّم قد ت ّم ،وليس في
مقدوري منعه اآلن أو الحؤول دون منعه
وعلي أن
في الماضي ،فقد أنتهى األم��ر،
ّ
أتعايش معه!»
اآلن وب��ع��د ق����راءة وق��ائ��ع ال��ج��ري��م��ة
األميركية في العراق ،والتي بات العالم
بأسره يعرفها ،وبالتأكيد الشعب األميركي
يعرفها جيداً .االعترافات التي ت ّم سردها من
قبل مرتكبي الجريمة ،على مختلف وسائل
اإلعالم األميركية .هذه الحقائق الواضحة،
تجعل م��ن خ��ض��وع ال��ش��ع��ب األم��ي��رك��ي،
للتضليل من قبل حكومته ،رغم معرفته
بحقائق التاريخ القريب جداً ،وحتى البعيد
نسبيا ،كالحرب في فيتنام مثالً ،فكرة غير
منطقية وال تحترم العقل! فالحقائق التي
ت ّم كشفها كافية لجعل الشعب األميركي،
يقف ض ّد خيارات حكومته الكارثية تجاه
شعوب العالم األخرى ،وليس «التعايش
معها» كما ق ّرر كولن باول أن يفعل .مآسي
الشعوب ليست مجرد «كبوة» أو «وصمة
عار في سيرة ذاتية» ،عليك أن تتعلم منها
قبل أن «تبحث عن طريق جديد في الحياة»
بعد أن أشعلت حرائق الفوضى الهدامة.
وأخيرا ً دعونا نتوقف عن ترديد العبارة
الساذجة« :ال أتحدث عن الشعب األميركي،
بل عن الحكومة األميركية» التي ترفع عنهم
مسؤولية تاريخهم المجيد!

من خالل تسريب موقع «ويكيليكس»  60ألف وثيقة كدفعة أولى من
نصف مليون وثيقة أخرى حصل عليها في عملية اختراق ألرشيف ك ّل
من وزارتي الخارجية والداخلية وأجهزة االستخبارات السعودية ،ال
ب ّد للشخص المتابع أن يدرك أنّ المملكة العربية السعودية تتع ّرض
لمؤامرة كبيرة تمت ّد من طهران إلى واشنطن ...طبعا ً ك ٌل بطريقته.
فتسريب ه��ذه الوثائق اآلن ،في وق��ت تخوض فيه المملكة حربا ً
ضروسا ً مع الجيش اليمني مدعوما ً بقوات الرئيس السابق علي عبد
الله صالح والقوات الحوثية المدعومة من إيران ،يد ّل دليالً قاطعا ً على
أنّ السعودية تتع ّرض لمؤامرة كبرى!
أليس من س ّرب الوثائق يريد بالمملكة ش��راً؟ وهل يقدر على ذلك
س��وى ال��والي��ات المتحدة نفسها؟ ف��ي وق��ت ت��واج��ه فيه المملكة ما
ُيس ّمى (تنظيم الدولة اإلسالمية ـ داعش) في الشمال ،حيث يسيطر
هذا التنظيم على محافظة األنبار العراقية المتاخمة للسعودية ،فيما
تنتشر عصابات «القاعدة» في حضرموت اليمنية جنوب المملكة!
والتي تدّعي الواليات المتحدة أنها منظمات إرهابية يجب محاربتها
والقضاء عليها!
ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي ت��ت��ه��دّده��ا األخ��ط��ار ال��خ��ارج��ي��ة ه��ي أي��ض��ا ً تواجه
أخطارا ً داخلية ال تق ّل شراسة ،فمن تظاهرات المنطقة الشرقية التي
طالب سكانها بحقوقهم الوطنية وعدم اعتبارهم مواطنين من الدرجة
األخ��ي��رة لكونهم (شيعة) ،حيث تتهمهم المملكة بالتبعية لطهران،
ف��ي وق��ت عانى فيه ه��ؤالء م��ن استهدافهم م��ن قبل «داع���ش» ،وراح
ضحية ذلك عشرات القتلى ومئات الجرحى ما دعا الشيخ نمر النمر-
المحكوم عليه باإلعدام  -إلى التلويح بأنّ انفصال المنطقة الشرقية
يمثل خيارا ً لدى الشيعة.
وف���ي م��ن��اط��ق ن��ج��ران وع��س��ي��ر وج��ي��زان ش��م��ال غ���رب المملكة لم
يعترف ه��ؤالء يوما ً بحكم المملكة ،وارتفعت أصواتهم باالنفصال
عن السعودية وال��ع��ودة إل��ى وطنهم اليمن ،بحجة أنهم لن يسمحوا
تقصر
للسعودية بسفك دماء اليمنيين على الرغم من أنّ السعودية لم ّ
يوما ً تجاههم ،فهم من يعمل في بنيتها التحتية ويشكل العدد الكبير
من عداد جيشها!
ً
أما سكان الحجاز (مكة والمدينة) فلم تشعر السعودية يوما بوالئهم
على الرغم من مرور أكثر من ثمانين عاما ً على حكم األسرة الوهابية،
ال بل فقد طالب البعض بأن تكون مكة كالفاتيكان وال تسيطر عليها
السعودية وحدها بل تخضع لقيادة دينية إسالمية جماعية تض ّم
توحد وال تف ّرق!
المسلمين كافة ،فمكة ّ
أم��راء الحكم الجديد في السعودية مصدومون بالواقع الجديد،
فلماذا ك ّل هذا االستهداف لدولتهم؟! هل ألنهم يأوون زين العابدين
بن علي رئيس تونس السابق وهو الذي استجار بهم ومن أخالقيات
اإلس�لام إغاثة الملهوف وإي���واء المستجير؟! أم ألنهم ت��آم��روا على
«اإلخ��وان» في مصر ودعموا السيسي؟! أم ألنهم دعموا ما يثس ّمى
«الثورة» في سورية بمقاتلين أش ّد من «القاعدة» وغيرها من المنظمات
الجهادية في العالم؟! أم ألنهم وقفوا مع «داعش» ض ّد رئيس الوزراء
العراقي السابق نوري المالكي؟ أم ألنّ قناتهم العربية تتغنى بالربيع
العربي والديمقراطية أكثر ما تفعل قنوات الواليات المتحدة كـ»فوكس
نيوز» و«سي أن أن» و«سي بي اس»؟!
يقول قائل :الس ّر يكمن في أنّ الواليات المتحدة تريد أن تتخلص من
هذه النماذج في الحكم ومن دول غير متجانسة ،فمشروع الجنرال
المتقاعد رالف بيترز جاهز وال ضير في أن تصبح السعودية خمس
دول بدالً من دولة واحدة!
وعلى من ال يصدّق أنّ السعودية تتع ّرض لمؤامرة أن يراجع كتابات
برنارد لويس وزبغينو بريجنسكي وهنري كيسنجر ومارتن أنديك
وصموئيل هانتغنتونوغيرهم من منظري السياسة األميركية ،فحدود
ال��دم ترسم بريشة المخابرات األميركية وم��ن خلفها الصهيونية
العالمية ،وال يه ّم سواء تحالفت السعودية مع «إسرائيل» في ضرب
ال��ي��م��ن وس��وري��ة وح���زب ال��ل��ه ،أم ت��آم��رت ع��ل��ى إي����ران! فالمشروع
األميركي الصهيوني يسير بخطى حثيثة ولو طأطأ المطأطئون!

