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ات�صال بايدن مع ال�سلطان قابو�س:
المعنى والدالالت
} حميدي العبدالله
أج��رى نائب الرئيس األميركي ج��ون ب��اي��دن ات�ص��االً م��ع سلطان
ُعمان قابوس بن سعيد ،أكد فيه على دعم الجهود ال ُعمانية إليجاد ح ّل
سياسي للحرب الدائرة في اليمن ،وأكد خالل هذا االتصال على أن ال
ح ّل في اليمن إال الح ّل السياسي.
بديهي أنّ هذا االتصال ال��ذي ت ّم الكشف عنه ،وأذي��ع في وسائل
اإلعالم يحمل دالالت ومعاني كثيرة ،وينطوي على رسائل واضحة
إلى أكثر من جهة في الحرب الدائرة اآلن في اليمن.
م��ن دالالت ه��ذا االت �ص��ال ،وت��وق�ي��ت اإلع�ل�ان عنه قناعة اإلدارة
األميركية بأنّ الحرب على اليمن دخلت منعطفا ً خطيرا ً قد يحمل معه
مضاعفات تجعلها تخرج عن السيطرة ،والمقصود بالمضاعفات
الهجوم الذي يشنه الجيش اليمني واللجان الشعبية داخل األراضي
السعودية ،وفشل الجيش السعودي حتى اآلن باستعادة ما خسره
من مواقع ،وثمة خشية أميركية من تطور هذه المواجهة ،سواء عبر
توسع الهجوم البري داخل األراض��ي السعودية ،أو تنفيذ تهديدات
الجيش اليمني باستهداف ق��واع��د ومنشآت حيوية داخ��ل المملكة
العربية السعودية ،مثل المطارات والموانئ ومحطات توليد الكهرباء،
ك�م��ا ال�م�ق�ص��ود بالقلق م��ن ال�م�ض��اع�ف��ات اس�ت�غ�لال تنظيم القاعدة
الستمرار الحرب في اليمن للسيطرة والتوسع ،وال سيما في المناطق
الجنوبية ،في ضوء التقارير التي تتحدّث عن سيطرة تنظيم القاعدة
على عدن أو على األق ّل مناطق واسعة من المدينة الجنوبية .كما من
معاني هذا االتصال دعم الحكومة ال ُعمانية في مساعيها إليجاد ح ّل
سياسي لألزمة الدائرة في اليمن ،والبحث عن ح ّل سياسي يوقف
هذه الحرب ،فحكومة ُعمان وحدها التي تستضيف جميع األطراف
اليمنية ،وتجري اتصاالت مع هذه األط��راف ،في حين أنّ الواليات
أي حكومات أخرى غير قادرة على القيام بذلك.
المتحدة ،أو ّ
ومن الرسائل التي انطوى عليها هذا االتصال رسائل موجهة إلى
حكومة المملكة السعودية ،مفادها أنّ الجهد ال��ذي تقوم به سلطنة
ُعمان للبحث مع اليمنيين ،بما في ذلك حركة أنصار الله والمؤتمر
الشعبي ،ع��ن ح � ّل ألزم ��ة ال�ي�م��ن ،يحظى بموافقة ودع ��م الواليات
المتحدة ،وبالتالي غير مسموح الضغط على الحكومة ال ُعمانية ،أو
تجاهل مبادراتها وجهودها على هذا الصعيد.
وقد يكون من بين الدالالت والمعاني ،قناعة لدى حكومة المملكة
العربية السعودية ،بضرورة تفعيل البحث عن حلول سياسية ألنّ
خيار الحرب وصل إلى طريق مسدود ولم يعد الرهان عليه ،ولهذا
ج��اء اتصال بايدن بقابوس قبل أي��ام قليلة من اللقاء ال��ذي سيجمع
الرئيس األميركي بالملك سلمان بن عبد العزيز في البيت البيض،
حيث ستكون الحرب اليمنية المسألة الرئيسية على جدول األعمال.

حرب الديموغرافيا المفتوحة
في �ساحات المواجهة الناعمة...
} سعدالله الخليل
طوال العقود الماضية لطالما كانت ألمانيا من أكثر الدول تشدّدا ً في ما يتعلق
بقوانين الهجرة ومنح سمات اإلقامة ،في وقت شكلت الجنسية األلمانية حلم ألوف
المقيمين على أراضيها كون الحصول عليها من الصعوبة بما ال يمكن تجاوزها
بسهولة.
فجأة تتح ّول ألمانيا إلى بلد الرحمة والرأفة باإلنسان العربي بل وتغدو صاحبة
مبادرات فاعلة لح ّل قضية أخفقت أوروبا حيالها ،إلى درجة أنّ المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل ق ّررت منح جميع الالجئين السوريين المتواجدين على أراضيها حق
الحصول على سمات اللجوء ،بالتزامن مع حملة إعالمية تص ّور تدفق عشرات اآلالف
من النازحين في المجر واليونان وهم يهتفون أللمانيا والحرية.
ثمة نوبات من حنان أوربي مفاجئ بشكل عام وألماني خصوصا ً حيال الالجئين ال
تفهم دوافعه وتسهيالت سخية ومغريات ،جعلت من ألمانيا أرض الفردوس المفقود
ألبناء دول تمزقها الحروب ،وبعيدا ً عن العواطف والمشاعر الوطنية والقومية ال أحد
ينكر بأنّ الحياة واإلقامة في أوروبا وفرت وال تزال فرصا ً كثيرة ،ال يمكن الحصول
عليها في بلدان ص ّنفت في أحسن حاالتها في خانة العالم الثالث فيما أنزلتها سنوات
الربيع األميركي درجات في سلم الترتيب.
في ظ ّل غياب التوضيحات الرسمية لما يجري ثمة تفسيرات وتحليالت عدة تعلو
أصوات تر ّوج لحاجة أوروبا للدم الشاب ،وتناقص اليد العاملة لديها ،ولغير ذلك
من التفسيرات ،التي ربما تقنع لو انّ الحديث عن بلدان تفاجأ بك ّل طارئ لغياب
التخطيط المبرمج والدراسات المسبقة عن حركة السوق ،واتجاهات اليد العاملة
وال يمكن لعاقل أن يقتنع بأنّ خبراء التنمية والموارد البشرية في ألمانيا فجأة أدركوا
مأزق بالدهم ومستقبلها ،فق ّرروا االستعانة بخبرات أبناء المشرق قبل أن تنهار
صناعتها وأسواقها المالية وتقع كوارث ال تحمد عقباها.
على مدى السنوات الخمس من عمر األزمات في الشرق حيّدت الدول األوروبية
الجانب الديموغرافي عن المواجهة ،واكتفت برفع شعارات حقوق اإلنسان والدفاع
عنها واحتفظت بطرح ورقة العبث بالتشكيلة الديموغرافية في بلدان عدة ،ربما
لسرعة نجاح المشروع المخطط له ،كما حدث في مصر وتونس ،أو لسرعة االنزالق
إلى المواجهة التي حسمت سريعا ً في ليبيا ،لتبقى ساحات اليمن والعراق وسورية
ميادين المواجهة الديموغرافية األكثر عمقاً ،بعد فشل حرب السياسية والميديا
بترويج نزع الشرعية والعقوبات االقتصادية بكسر مجتمعات تع ّودت على الحصار
والمواجهة لعقود خلت عانت خاللها من تبعاتها القاتلة ،ومع سقوط ورقة التوت
عن حقيقة ما تؤول إليه المواجهات العسكرية على األرض ،وصعوبة السير بكذبة
إمكانية السير في تأمين نجاح القوى السياسية التابعة للغرب عبر الحوامل
العسكرية اإلرهابية التي فعلت فعلها ،كممهّد لحرب الديموغرافيا بارتكاب مجازر
تب ّرر وتساهم بانطالق موجات المهاجرين بصورة شرعية وغير شرعية على امتداد
الجغرافيا من اليمن إلى العراق وسورية بالد التن ّوع والغنى االثني والثقافي.
حرب الغرب الديموغرافية في سورية لم تتوقف عند حدود األقليات في سورية،
وارتكاب المجازر بحقهم في معلوال وريف حمص واشتبرق وقلب لوزة وغيرها من
األماكن خير مثال على مالمح هذه الحرب ،ولع ّل نموذج حصار نبل والزهراء والفوعة
وكفريا أمثلة واضحة للعيان ،وما ير ّوج من مبادرات لتغيير ديموغرافية المناطق
السورية من الزبداني إلى درعا وريف إدلب ليس إال خطوة في تلك الحرب ،فيما
يشكل سلوك تنظيم «داعش» بحق السوريين خط الهجوم األول للغرب في حربها
ومشروعها.
على هذه األرض ولد السوريون وضربت جذورهم في أعماق التاريخ قبل أن ترفع
القارة العجوز مفاهيم اإلنسانية ،وعليها سيقف أبناؤها المخلصون لمشرقيتهم
في وجه نيران الداعشية ،ورياح اإلرهاب لتبقى ثمار البذور المزروعة في التربة
الصالحة ،بعيدا ً عن الشوك والصخر وقارعة الطريق.
في آخر األزمان وحيث تضع الحروب أوزارها تأتي لحظة فصل القمح عن الزوان.
«توب نيوز»

قطر ت�ساوم حزب اهلل

 الثالثي التركي «اإلسرائيلي» القطري حائر والوقت ينفذ ليعرض بين يدياألميركي أوراقا ً يجمعها أمالً في حجز مقاعد فاعلة في مشهد ما بعد التفاهم النووي.
 تركيا تحتاج مصادر قوة في االنتخابات وليس إال البوابة السورية أمامها. قطر ال تزال تراهن على تعويم «جبهة النصرة» وحجز مكانة بواسطتها وتشتريبتريوس للتسويق.
 مصر ولبنان ساحات استهداف. حزام أمني لـ»إسرائيل» في الجوالن تحققه «النصرة». مفاوضات حماس و»إسرائيل» والوضع النهائي لغزة بصفتها دولة فلسطينعرض على الطاولة األميركية.
 تحسين الوضع في سورية يستدعي فرملة حزب الله. لبنان برميل بارود جاهز ،ويكفي «أل بي سي» و«الجديد» بعهدة قطر واإلعالمالغربي هدية «إسرائيلية» ،وكومة نفايات تكفي.
 ترفع صور السيد نصرالله في ساحات التظاهر. السعودية تفرح بإضعاف نصرالله واالنتقام ،لكنها مربكة في اليمن ،وفي لبنانتريد المشاغبة وتخاف التفجير.
 رسالة قطرية تقول دعوا الزبداني فيت ّم تحييد صور السيد نصرالله والر ّد حسمالزبداني.
 هل تشتعل ساحات لبنان وشاشاته مع معكرة القنيطرة؟ وهل تنض ّم السعوديةمع معركة دوما؟
 الر ّد عرسال...التعليق السياسي

كي ت�ستعيد الأ ّمة كرامتها
} عدنان كنفاني
إنّ أكبر ،وأه ّم انتصار حققته األ ّمة العربية في تاريخها
الحديث ،يوم إعالن قيام «الجمهورية العربية المتحدة»،
بين مصر وسورية في  22شباط من العام  ،1958وهو
الشعبي ،مستحضرين
التطلّع األكثر إشراقا ً على المستوى
ّ
الفطرة ،بأنّ الق ّوة في الوحدة ،والوحدة هي الطريق القائد
لالنتصارات الكبرى.
لقد كانت مصر ،منذ بداية تف ّتح الوعي العربي ،منارة
الحس القومي
اإلشعاع ،تن ّكبت بجدارة مسؤولية إيقاظ
ّ
العام ،وال نستطيع أن نفصل «في واقعنا المعاش» المسار
السياسي ،عن مسألة المسارات المواكبة ،وأه ّمها االنتماء
الثقافي إلى المكان «الذي أجده أه ّم أسباب الصراع» مع
المشروع الصهيوني ،والمظلّة التي تجمعنا تحتها كأ ّمة،
شركاء بال انفصال ،بالتاريخ والجغرافيا والدين والمناخ
واإلنسانية والعادات والتقاليد ،وإلى آخر ألف جامع ،لو
تو ّفر أقلّها لدى شعوب أخرى لحققت ما عجزنا حتى اآلن
عن تحقيقه.
ومنذ تف ّتح الوعي ،كان اللقاء العضوي والمعنوي
والمادي بين سورية ومصر السبب في تحقيق االنتصارات
التي خلّدها التاريخ ،ولع ّل أوضح معلم ّ
يدل على ذلك،
االنتصار ال��ذي تحقق في عهد ص�لاح الدين األيوبي،
وحروب الفرنجة «الصليبية» ،والتالحم المصيري إبان
حرب  1956على مصر بما ُسمي «العدوان الثالثي» وليس
أخيرا ً في حرب  ،1973واستعادة الكرامة العربية.
ومنذ قيام ثورة مصر الكبرى ،التي قادها الخالد الرمز
قومي ،أكثر
جمال عبد الناصر ،أصبحت الحاجة إلى تالحم
ّ
ضرورة لمواجهة المؤامرات التي تصاعدت وتيرتها ،على
مصر ،وبالتالي على األ ّمة العربية ،امتدادا ً للصراع األزلي
الغني»« ،والغرب الطامع» ،والمسألة
القائم بين «الشرق
ّ
األكثر حضورا ً وخطورة من خالل زرع الكيان الصهيوني
في قلب الخريطة العربية فلسطين التي أضحت قضيّة،
ومحور الصراع األساس.
ومن خالل الوعي لهذه المسألة ،وفهم االستراتيجية
األصوب لتفعيل الدور المقاوم ،والرؤية الوطنية السيادية
لقادة مصر وسورية في ذلك الوقت ،تسارعت الخطوات
الجادّة التي ت ّوجت في  22شباط في العام  1958بإعالن
قيام الجمهورية العربية المتحدة ،بإقليميها الشمالي
«سورية» والجنوبي «مصر» ،كان األمل أن تكون نواة
لوحدة عربية شاملة تعيد لألمة كرامتها وكبرياءها
الوطني والقومي والسيادي.
ولو استعرضنا تاريخ الشعوب التي حققت حلمها
باالستقالل والحرية لوجدنا أنّ المثقفين هم الذين حملوا
تلك المسؤولية الكبرى ،وهم الذين أناروا الدروب أمام رؤى
السياسي ،وال أجد غضاضة وأنا أسوق الفكرة الصهيونية

مثاال ً بك ّل ما فيها من ضاللة وسوء وكذب وادّعاء ألقول،
إنّ من حملها ور ّوج لها هم األدباء «اليهود» الذين اعتنقوا
فكرة الصهيونية ،بل هم من و ّلدها وط ّورها ،وهم الذين
نقلوها عبر قفزات تماهت مع الظروف العالمية ،من حلم
كان بعيد المنال ،إلى حقيقة على األرض.
وهنا يجدر بنا أن نقوم من عثراتنا أقوى مما كنا ،وأن
نعترف بخسارة جولة ،ي��وم تكالبت القوى الرجعية
والمستعمرين وأوقعوا «االنفصال» األسود.
ويبقى انتصارنا الحاسم هو األمل المنشود ،يتر ّكز في
تخصنا في هذا العالم ،في وجودنا
أن نبقى على رقعة
ّ
كأ ّمة ...وفي استقاللية قرارنا الوطني والقومي.
لقد ح��ان الوقت ليخرج المثقف العربي من عباءة
السياسي ،في القول والفعل ،مواكبا ً ألمنيات الناس.
إنّ شعوب المنطقة تتطلع إلى سورية ،وما يجري فيها
منذ أربع سنوات ونيّف ،وصمودها ،ورفضها االستسالم
أو قبول االنتقاص من سيادتها ،وانتصارها الوشيك اآلتي،
وإلى اإلنجازات التي بدأت تحققها الثورة في مصر ،وكلنا
أمل ،في أن تعود مصر إلى االصطفاف في معسكر المقاومة
في مواجهة مشروع غاصب يسعى إلى اإللغاء واالستالب،
وهذا قدر هذه األ ّمة.
تحية حب وعرفان إلى سورية ،شعبا ً وجيشا ً وحكومة،
وإلى شبابنا الث ّوار في مصر ،وكلنا أمل أن تستعيد مصر
الغالية موقعها الطبيعي منارة فكر وأصالة ،وأن تفعّ ل
التضامن مع سورية في مواجهة ما يستهدف األمة دون
استثناء ،وال شك في أنّ العقالء في مصر الشقيقة يدركون
يقينا ً أنّ انتصار سورية على اإلرهاب هو انتصار لمصر،
ونجاة لك ّل العرب والمسلمين من براثن الصهيونية،
وأحالمها في نشر التط ّرف الديني الغريب عن رسالة
اإلسالم السمحة ،وعن سلوكنا الفطري القومي العربي،
ومساعي الصهيونية وم��ن في فلكهم لتذويب الهوية
العربية.
إنّ أكثر ما تحتاجه األ ّمة في هذه األيام ،وهذه المرحلة
المعقدة ،وما يجري على إيقاع (ربيع عربي) هو الجحيم
بعينه ،وما يستهدف البالد من مساعي تقسيم وتجزئة،
تفرض تفعيل التعاون العربي المشترك حماية للجميع،
دوال ً وأف��رادا ً ومؤسسات وهوية وتاريخا ً وتراثاً ،فاألمر
لم يعد استثناء ،فال نجاة ألح��د أم��ام جموح المشروع
الصهيوني ،وال���دول االس��ت��ع��م��اري��ة ،وأول م��ا يفرض
التصدّي ،هو في ش ّد اللحمة بين مصر وسورية ومحور
المقاومة عموما ً كي نحافظ على كينونتنا من االندثار
والتالشي« ،عروبة وإسالما ً عدالً».
إنها ليست خاطرة بمناسبة إقامة الوحدة بين مصر
وسورية ،وليس اآلن توقيتها وذكراها ،لكنها مناسبة
مستمرة للتذكير والتنبيه.
والنصر دائما ً للشعوب ،وحق الشعوب مهما طال األمد.

حراك و�شباك
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} حسين ماجد

إذا ما أتيت األمر من غير بابه ضللت وإن تدخل من الباب تهتدي.
الشباك منصوبة لك ّل متحرك ،واألبواب أمامكم كثيرة مشرعة للسقوط ،وما من حركة إال ونحتاج فيها إلى معرفة،
معرفة ووعي لظروفنا الذاتية والموضوعية ،وإلى اإلرادة للتغيير والقدرة على التغيير وإلى تحديد الغاية النهائية،
واألهداف
الوسيطة ،وإلى األساليب المنبثقة عنها والمالئمة لها.
وإذا التمست دخول أمر فالتمس من قبل مدخله سبيل الخروج،
التحريك للساكن أسهل من تسكين المتحرك ،وإيقاظ النائم أسهل من تنويم القائم ،وجمهوركم اليوم في معظمه
كما حكامكم ،تجتمع أبدانهم وتختلف أهواؤهم ،الشكاوى كثيرة ،ومتنوعة ،ومتعددة ،جماعية ،وفردية ،ومناطقية،
وإذا أراد الشعب أن يتابع يبقى متظاهرا ً في الشارع .والبداية هي في هذا الحراك ،وعند تح ّوله إلى فعل ،يخشى
عليه من الفراق أو الطالق.
وخصومكم نظام وحكام ،ال يرغبون بالرحمة وه ّمهم القربان ،المال دينهم ،وشرفهم ،وحياتهم ،متواطؤن مع
التجار والمحتكرين ،ونظام طائفي ريعي خ ّرب البالد وأهلك العباد ،وأصبح الحكم لهم حالة إدمان ،مثلهم كالذي
تع ّود على الشرب
وحده فأصبح مدمنا ً على الكحول ،اغتصبوا األرض وسرقوا األموال ،ثم ش ّرعوها بقوانينهم ،سالحهم المكر
والخديعة ،وسالحنا الصدق والحب وكرامة اإلنسان ،وتجد أمثالهم في ك ّل زمان ومكان ،وقد وصفهم «الكواكبي»
قائالً« :إدارة بيت
المال إدارة إطالق دون رقابة ،وجزاف دون موازنة ،وإسراف دون عتاب ،وإتالف دون حساب ،حتى صارت الدولة
مديونة لألجانب بديون ثقيلة ،توفى بالداً ،ورقاباً ،ودماءً ،وحقوقاً».
يصبحون أشرارا ً عندما يصلون إلى السلطة كما وصفهم «أفالطون» .مستكبرون ،يعتبرون انّ الله ألجلهم خلق
شجرة الحياة والبقاء ،ال رئيس وال دستور وال شعب يحاسب ،يغتصبون
كل شجرة خضراء ،ويسطون على شجرة تين األنبياء ،تحمل ثمرا ً في ك ّل المواسم ،فشبعوا ولن يتركوها .ال
تخافوهم إنهم جبناء ،احتموا لما سمعوا أصواتكم واختبأوا أوال ً خلف األسالك ،ثم خلف الجدار ،ألنهم عراة ويدّعون
الحياء.
شجرة البقاء واالستمرار واالنتصار لكم هي هذا الشعب اللبناني اإلنسان ،وال يحق لسلطة أو طائفة أوحزب،
أو أية قوة أن تسلبه حريته ،وتتحكم بسلوكه ،لقد سبقتكم تنظيمات حزبية ونقابية ،وحركات شعبية مطلبية
متنوعة ومتعددة ،تحمل الكثير من شعاراتكم ،وتطالب بمعظم مطالبكم ،فال تتنكروا لهم ،بل وحدوا قوتكم ،ونظموا
هيكليتكم ،ووسعوا انتشاركم ،وحدّدوا بدقة ووضوح برناجكم وأهدافكم وغايتكم.
حركتكم تغييرية إصالحية جزئية مرحلية ،وليست ثورية انقالبية ،في وجه طبقة سياسية ،حقكم االستقاللية،
وواجبكم السياسي يتطلب إذا أردتم الموضوعية وليس الشمولية ،عدم التركيز على قضايا آنية وتفصيلية،
والهروب من مواجهة
الطغاة وتجهيلهم ،واعتبارهم دون هوية .أما الفساد فقد دخل البيوت ألن الحكام منعوا الناس الحق فأشتروه،
وأخذوهم بالباطل فاقتدوه ،واعلموا انه ال ترتبط ك ّل أعمال الفرد بأخالقه الخاصة ،وبمدى تصوره ،وبحدود إرادته،
وهناك من ينسى ،ومن يخطئ ،ومن ال يعلم وال يعرف ،ومن يكره ،ومن ال يطيق ،والمضطر ،ونشاطكم وسعة صدركم
وتوعيتكم ،تنقل هذا الشعب من حال
إلى حال أفضل ،ألنّ الذي ال يعرف شيئاً ،ال يطلب شيئاً ،وال يفعل شيئاً.
كلمة أخيرة ال ب ّد من قولها ،لتنسجم مع ذاتها حركتكم ويتالقى الشعب المقاوم مع حراككم ،ف ّرقوا بين من ح ّرر
وحمى وال يزال يحمي الوطن ،وبين من يهدمه ،وال بأس أن نكون نحن فرسان الخطوب ،ونقدر ونحترم فرسان
الحروب .ولنتحلى جميعا ً باإلدراك وااللتزام األخالقي والفضيلة وأن نكون القدوة البانية.
وربما من المستحسن البدء بوضع قانون لالنتخابات النيابية ،وقانون لألحزاب السياسية ،والعمل على
استقاللية السلطة
القضائية ،ووضع قانون اختياري لألحوال الشخصية ،ولتكن حركتم الفتق الصحي المناسب في هذا البنيان.
«رحيلي فائدة لكم ألنني إذا لم أرحل فالفارقليط -روح القدس -لن يأتي إليكم ،١٦( ».يوحنا) .ولن يرحلوا،
رحلوهم
ودون حقوق سياسية لهم ولنسلهم حتى الجيل العاشر.

«العاطفة الحمقاء» و«داع�ش» وحقائق للتاريخ...
مَن ّ
ينظم ويم ّول ويدعم ولماذا؟
} هشام الهبيشان
في ظ ّل تخبّط المنطقة العربية واالقليم كك ّل بفوضى
عاصفة استعمارية غربية  -صهيونية  -ماسونية
قديمة متجدّدة انطلقت تحت شعار «تقسيم المقسم»،
م��رورا ً بمخططات برنارد لويس -بريجنسكي ،ورؤية
ن��وح فيلدمان لالسالم ،وم��ؤام��رات المحافظين الجدد
بأميركا ،عبورا الى مشاريع الصهاينة الهادفة الى إغراق
المنطقة العربية كك ّل بحالة الفوضى ،خدمة لمشاريعهم
التوسعية بالمنطقة العربية وليس بفلسطين فحسب،
ومن خالل هذه الفوضى االستعمارية ظهرت بفوضى
ه��ذه الهجمة االستعمارية الفوضوية والتي بشرتنا
بها أميركا وحلفاؤها منذ غزو العراق عام  ،2003وعاد
واكد عليها وزراء خارجيتها كولن باول في بيروت عام
 ،2004وكونداليزا رايس أيضا عام  ،2006مبشرين
ال��ع��رب ب��ـ»ف��وض��ى خ�لاق��ة» ستركب موجها أميركا
والصهاينة وحلفاؤهم وبعض األنظمة الرجعية العربية
واالقليمية المتأسلمة ،وقد بشرت حينها أميركا انّ هذه
الفوضى ستحرق المنطقة ك ّل المنطقة ،وكجزء ملحق من
الفوضى ،ولدت من رحم هذه الفوضى جماعات متاسلمة
تتستر بستار الدين «داعش ومنتجاتها» ،وفي ظ ّل تخبّط
شعوب المنطقة كك ّل بين مؤيد لهذا التنظيم المصطنع،
وبين مدرك لحقيقة وأهداف ومراحل نشوء هذا التنظيم،
وجب وضع بعض النقاط على الحروف ،لمعرفة بعض
خفايا وأسرار وأهداف من أنشأ هذا التنظيم ،وغيره من
التنظيمات الراديكالية في المنطقة ،ومن هنا سنبدأ بسرد
بعض الحقائق التاريخية عن تنظيم «داعش».
في العام  2004انطلقت من العراق نواة تشكيل تنظيم
ما يسمى اليوم «داعش -الدولة االسالمية» ،وقد كان ك ّل
ذلك تحت انظار ودعم األميركان وحلفائهم من العراقيين،
فقد انبثقت في ذلك العام نسخة محدثة أكثر راديكالية
عن تنظيم القاعدة الدولي الذي ترعاه وتديرة سرا ً أميركا
وأدواتها في المنطقة والعالم ،ومنذ ذلك التاريخ استقرت
ه��ذه النسخة المحدثة من التنظيم في ال��ع��راق تحت
مس ّمى «قاعدة الجهاد في بالد الرافدين» والتي كانت
معروفة اكثر حينها باسم «تنظيم القاعدة في العراق»
وهى التي شكلها أبو مصعب الزرقاوي في عام 2004
تحت حجج محاربة الغزو األميركي للعراق ،وبعد
تشكيل جماعة التوحيد والجهاد بزعامة ابو مصعب
الزرقاوي في عام  2004تلى ذلك مباعيته لزعيم تنظيم
القاعدة السابق أسامة بن الدن ليصبح «تنظيم القاعدة
في بالد الرافدين» ،وصوال ً الى العام  2006حين خرج
الزرقاوي على المأل في شريط مصور معلنا ً عن تشكيل
مجلس ش��ورى المجاهدين ،بزعامة عبدالله رشيد
البغدادي ،وبعد مقتل الزرقاوي في نفس العام جرى
انتخاب ابو حمزة المهاجر زعيما ً للتنظيم ،وفي نهاية
عام  2006ت ّم تشكيل «دولة العراق االسالمية» بزعامة
ابو عمر البغدادي.
في ربيع العام  2010وفي عملية عسكرية مشتركة
للقوات األميركية  -العراقية ،استهدف منزال ً كان فيه
ابو عمر البغدادي وابو حمزة المهاجر ،بالقصف الجوي
ليقتال معاً ،وبعد حوالى عشرة ايام من مقتلهما انعقد ما
يسمى بمجلس «شورى الدولة» ليختار ابو بكر البغدادي
خليفة ألبي عمر البغدادي والناصر لدين الله سليمان
وزي��را ً للحرب ،في نهاية العام  2010ب��دأت عالمات
شيخوخة هذا التنظيم تظهر لجميع المتابعين لمسيرة
تكوينه وتمدّده في العراق ،فقد أصبحت البيئة الحاضنة
له بالمدن العراقية وخصوصا ً «االنبار -غرب العراق»
تحارب وج��ود التنظيم بشكل علني ،كما قلّت أع��داد
المنتسبين له وألفكاره تدريجيا ً بعد االنسحاب المبرمج
والخادع للعراقيين ،والذي قامت به أميركا إلعادة انتشار
قواتها في العراق ،الى أن جاءت الحرب على سورية
في آذار عام  ،2011وليعود هذا التنظيم ولينشط في
سورية بعد العراق من جديد بعد االحتفاظ وبقاء أعداد
من مقاتليه وقيادته المركزية في العراق ،وفي نهاية
صيف عام  ،2012ظهر للعيان توسع وجود هذا التنظيم
بسورية ،ولحق بكل ذلك إعالن ابو بكر البغدادي عن
انشاء «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» ،مستفيدا ً
من التحالف مع بعض الجماعات والميليشيات المسلحة
في سورية «المعارضة المعتدلة» حسب التصنيف
األميركي ،مما اوجد له بيئة خصبة وحاضنة مجتمعية

تمدّد من خاللها في شرق وشمال شرق سورية.
في صيف عام  2013نجح التنظيم وبمؤامرة واضحة
ومخطط له من بعض القيادات العسكرية والسياسية
العراقية  -األميركية ،بالوصول الى سجني ابو غريب
وال��ت��اج��ي بشمال وغ��رب ب��غ��داد وإط�ل�اق س��راح آالف
السجناء العراقيين وغير العراقيين المدانين باالرهاب،
مما اعطى هذا التنظيم زخما اكبر ،مستفيدا ايضا من
احداث االحتجاجات التي حصلت في غرب وشمال غرب
العراق ض ّد حكومة المالكي بالعراق ،مما أعطى التنظيم
فرصة احياء وإعادة تكوين نفسة في العراق ،من جديد،
وهو بالفعل استطاع ان يوسع وجوده وان يوجد بيئة
مجتمعية جديدة تحتضن وجوده في ما بينها ،كعامل
امان لها.
وم��ن��ذ ذل��ك الحين نشط دور التنظيم ف��ي ال��ع��راق
وف��ي سورية وت��ع��دّدت جبهات قتاله مع األع��داء ومع
المتحالفين ،الى ان وصلنا الى نهاية عام  2013ومطلع
صيف عام  ،2014ومن هنا برزت المؤامرة األميركية
واتضح للجميع انّ هذا التنظيم ما هو اال جزء من مؤامرة
كبرى هدفها االساس السعي لتجزئة وتدمير المنطقة
من جديد ،فقد ت ّمت تغذية التنظيم بالسالح المتطور
بشمال وغرب العراق ،فهو نجح بسهولة في الوصول
ال��ى مخازن أسلحة أميركية متواجدة بشمال وغرب
ال��ع��راق ،وقبلها نجح بالوصول وبسهولة ايضا ً الى
مخازن سالح أميركية في شمال سورية وري��ف حلب
المحاذي للحدود التركية تحديداً ،وفيها ومن خاللها
نجح بالتمدّد حتى وصل الى مشارف بغداد جنوبا ً والى
مشارف اربيل بأقصى شمال العراق ،ونجح من خالل
هذه األسلحة التي «سلّمت» له بشمال وغرب العراق
ومن شمال سوريا ،بالتمدّد ايضا ً في شمال وشمال شرق
سورية ،الى ان وصلنا الى إنشاء تحالفات دولية هدفها
تقليم أظافر مولود أنتجته أجهزة االستخبارات العالمية
إلع��ادة تشكيل واق��ع المنطقة من جديد ،وها هم اليوم
يحاربون مولودهم بعد ان أت ّم مرحلة الفطام عنهم في
سورية والعراق ،وآخر معارك هذا التنظيم اليوم تدور
في مدينة بيجي شماالً ،ومدينة الرمادي بمحافظة األنبار
وأجزاء واسعة ايضا ً من محافظة األنبار غربي العراق
والتي تشكل ثلث مساحة العراق الجغرافية ،باإلضافة
ال��ى معارك يخوضها التنظيم في بعض البلدات في
شمال شرقي سورية ،ردا على هزيمته في مدينة الحسكة
وبعض المناطق بشمال شرقي سورية ،وبالتوازي مع
ك ّل ذلك فقد أعلنت مجموعة فصائل رديكالية أخرى ،في
مصر والصومال وليبيا ولبنان والجزائر وتونس الخ...
مبايعة هذا التنظيم.

وم��ن هنا وبعد س��رد ه��ذه الحقائق عن نشأة هذا
التنظيم الراديكالي وت��م��دّده ،تبرز هنا حقيقة الدور
األميركي  -الصهيوني ،بتركيز وجود هذه الجماعات
وأفكارها المتطرفة في المنطقة ككل ،وهذا ما جاء ذكره
واضحا ً في وثيقة «كيفونيم» الصهيونية الصادره
عام  ،1982وبمخططات برنارد لويس  -بريجنسكي،
عام  ،1981فهذه المخططات وبرمجة هذه التفاصيل
جاءت واضحة ومخططا لها منذ سنوات مضت ،وهذا ما
اوضحه ايضا الكاتب اليهودي األميركي سيمور هيرش،
في كتاباته حول فضح خطط أميركا ،لنشر الفوضى في
الدولة السورية وغيرها من الدول في المنطقة ،وكانت
كتابات هيرش التي فضحت خطط أميركا قد صدرت
في عام  2006وعام  ،2007مما يؤكد حتمية انّ هذه
التنظيمات المتطرفة ،وه��ذه الفوضى ف��ي المنطقة
كك ّل قد أع��دّت بشكل مسبق ومبرمج ،من قبل أجهزة
االستخبارات والمخابرات الصهيونية واألميركية
واإلقليمية في المنطقة.
فهذه الخطط قد أعدّت بشكل سري وخفي ،ومن قبل
مخططيين صهاينة متأمركين ،وعلى رأس هؤالء دينيس
روس المستشار في «معهد واشنطن» وهو المهندس
الخفي لسر غ��زو ال��ع��راق وال��م��ؤرخ االم��ي��رك��ي دافيد
فرومكين وهو مهندس احتالل أفغانستان ومر ّوج نظرية
«صراع الحضارات» وتأثيرها على أميركا ،والباحثان
كينيث بوالك ودانييل بايمان وهما يعتبران من أعمدة
البيت االب��ي��ض ل��رس��م وب��ن��اء س��ي��ن��اري��وات التخطيط
للمستقبل األميركي وشكل العالم الجديد بعد ما يُس ّمى
بحصد نتائج «الربيع العربي» ،وضبط فكرة «صراع
الحضارات» ضمن مفهوم التبعية ألميركا ،فهؤالء جميعا ً
اختاروا الوقت األنسب وهذه المرحلة الحرجة من عمر
العالمين العربي واالسالمي لالنقضاض على العرب
والمسلمين وشعوبهم وبلدانهم الهشة لتقسيمها الى
دويالت عرقية ودينية ومذهبية.
وك�� ّل ذل��ك سيتم ع��ن طريق «داع���ش ومنتجاتها»،
فهي األداة الرئيسية لهوالء المخططين التي سترسم
هذه الطبيعة الجديدة للمنطقة ،ويشاركهم في ك ّل ذلك
المخططون االستراتيجيون ،من المتصهينين الجدد
والقدماء من المتأمركين والفرنسيين والبريطانيين،
من أمثال توني بلير ،وب��رن��ارد لويس ،وبرنار ليفي،
وبريجنسكي ،ون��وح فيلدمان ،وغيرهم ،والهدف هو
وض��ع خطط وسيناريوات واضحة إلشعال الحروب
الطائفية والمذهبية والعرقية والدينية بعموم المنطقة
لتسهيل تقسيمها وإق��ام��ة دول��ة «إسرائيل الكبرى»،
وتأمين وضمان سيطرة أميركا على مصادر الثروات

والطاقة في المنطقة ككل.
وه��ن��ا ،وللتأكيد على ك�� ّل ه��ذا ،ففي دراس��ة شاملة
نشرتها مجلة «تسو ارس��ت» االلمانية وأجراها رئيس
تحريرها مانويل اوكسنراينر والصحفيان ديرك راينار
وستيف ليرود تحت عنوان «تنظيم الدولة االسالمية هل
هو من صنع أميركا؟» وقد اكدت الدراسة أنّ ما يسمى
تنظيم «دولة العراق والشام» االرهابي انشئ من قبل
اجهزة االستخبارات األميركية لتحقيق مصالح الواليات
المتحدة في الشرق االوسط فيما يتولى تمويلة النظام
السعودي ،وتقوم حكومة حزب «العدالة والتنمية» في
تركيا بتسهيل نشاطاتة وعبور ارهابييه عبر اراضيها
الى سورية والعراق.
وهنا تنقل المجلة عن البروفسور خوسودوفسكي
وهو خبير في السياسة العسكرية للواليات المتحدة
في الشرق االوس��ط قوله انّ «االستخبارات األميركية
ان��ش��أت ع��دة مجموعات إره��اب��ي��ة تنشط ف��ي سورية
والعراق لتحقيق مجموعة أهداف جيوسياسية أميركية
في المنطقة» مشيرا ً الى اعترافات أدلى بها أحد متزعّ مي
تنظيم «القاعدة» اإلرهابي في العراق عام  2007وأكد
فيها انّ «اسم التنظيم هو مجرد ستار يخفي وراءه الغرب
حقيقة قيادته الحقيقية لهذا التنظيم».
ف��ي ك��ت��اب «خ��ي��ارات صعبة» ل��وزي��رة الخارجية
األميركية السابقة «ه��ي�لاري كلينتون» ت��ق��ول هنا
مخصصة الحديث عن هذا التنظيم «داعش» (انّ اإلدارة
األميركية أنشأت «داع��ش» لتقسيم الشرق االوس��ط،
واعترفت بأنّ اإلدارة االميركية عندما أنشأت هذا الكيان
«الهالمي» كانت عازمه على إعالن الدولة االسالمية يوم
 2013/5/7وتكمل هنا الحديث وتقول (كنا ننتظر
اإلع�لان لكي نعترف نحن وأوروب���ا بها ف��ورا ً وتتابع
الحديث كنت قد زرت  112دولة في العالم ،وت ّم االتفاق
م��ع بعض «األص��دق��اء» على االع��ت��راف ب��داع��ش لدى
إعالنها فورا ً وفجأة تحطم ك ّل شيء «وتكمل» ك ّل شيء
كسر أمام أعيننا بدون سابق إنذار ،شيء مهول حدث
في مصر ،وبعدما فشل مشروعنا في مصر عقب سقوط
«اإلخ��وان المسلمين» ،كان التوجه الى دول الخليج،
وكانت اول دولة مهيأة هي الكويت عن طريق أعواننا
اإلخ���وان هناك ،فالسعودية ثم اإلم���ارات والبحرين
وعمان ،وبعد ذلك يعاد تقسيم المنطقة العربية بالكامل
بما تشمله بقية الدول العربية ودول المغرب العربي،
وتصبح السيطرة لنا بالكامل ،خاصة على منابع النفط
والمنافذ البحرية ،واذا كان هناك بعض االختالف بينهم
فالوضع يتغيّر».
وم���ن ج��ه��ة أخ���رى ف��ق��د ك��ش��ف ت��ش��ارل��ز ش��وي��ب��ردج
ف��ي حديثة إلح��دى وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،وه��و أح��د ضباط
االستخبارات البريطانية سابقاً» ،وكان يعمل في جهاز
مكافحة اإلره��اب ،عن انّ وكالة المخابرات االميركية
«س��ي أي آي» واالستخبارات البريطانية دفعتا دوال ً
خليجية لتمويل وتسليح تنظيمات مسلحة في مقدمتها
«داعش».
ويضيف تشارلز هنا انّ االستخبارات البريطانية
واالميركية تقفان وراء ك ّل االح��داث الدراماتيكية التي
تعصف ب��دول الشرق االوس��ط مثل سورية والعراق
وليبيا ،وكشف تشارلز بحديثه عن تفاصيل خطيرة
ومثيرة حول دور واشنطن ولندن في صناعة اإلرهاب.
ختاماً ،انّ محاولة استيضاح الحقائق عن مسيرة
والدة هذا التنظيم منذ عام  2004الى اليوم ،ما هي اال
رسالة الى ابناء وشعوب هذه المنطقة كك ّل ،ومضمون
هذه الرسالة انّ دروس التاريخ ما زالت تعلمنا انّ من ال
يقرأ الماضي لن يقدر على فهم الحاضر ولن يستطيع ان
يتكهّن بالمستقبل ،ومع ذلك فما زالت فئة ليست بقليلة
من أبناء وشعوب هذه المنطقة تصطنع لنفسها اطارا
خاصا مبنيا على «عاطفة حمقاء» تؤمن بوقائع مبرمجة
تحكهما وتديرها بشكل أساسي استراتيجيات وجداول
زمنية ابتكرتها وص ّممتها القوى الصهيو  -ماسونية ،وما
هذه الكيانات والجماعات «الهالمية» من امثال «داعش»
اال ج��زء من مخطط طويل يستهدف تصفية جغرافيا
وديمغرافيا هذه المنطقة ليقام على أنقاضها« ،النظام
العالمي الجديد» وال��ذي سيضمن للكيان الصهيوني
المسخ ،إقامة «دولة اسرائيل اليهودية – التلمودية»،
على اجزاء واسعة من عالمنا العربي.

