�آراء

السنة السابعة  /السبت  12 /أيلول  / 2015العــدد 1882
Seventh year / Saturday / 12 September 2015 / Issue No. 1882

�أزمة منظمة التحرير الفل�سطينية
} حميدي العبدالله
منذ والدة منظمة التحرير ب��ق��رار م��ن القمة العربية ف��ي عام
 1964وهي تعاني من األزمات .وبعد مرور أق ّل من أربعة أعوام
على تأسيس المنظمة ،انطلقت المقاومة المسلحة بمبادرة من عدد
من التنظيمات الفلسطينية ،بل إنّ بعض ه��ذه التنظيمات سبقتها
إل��ى إع�لان الكفاح المسلح ،وتمثلت األزم��ة األول��ى بالصراع بين
التنظيمات التي أعلنت الكفاح المسلح وبين منظمة التحرير ككيان
تأسس بقرار من القمة العربية وبمبادرة من
فلسطيني رسمي ّ
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
بعد سيطرة فتح على مؤسسات منظمة التحرير كانت األزمة
الثانية ،وتمثلت بصورة رئيسية بين فتح التي اتهمت بالهيمنة
واالستحواذ على المنظمة ،وبين المنظمات اليسارية الفلسطينية
وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة المناضل
الراحل ج��ورج حبش .وما إنْ س ّويت األزم��ة بين المنظمة بزعامة
فتح والمنظمات اليسارية بعد خ��روج المقاومة م��ن األردن في
أعوام  1972-1971حتى واجهت المنظمة بعد رحيلها عن لبنان
أزمة أخرى تمثلت بشكوى منظمات فلسطينية جديدة من استمرار
استحواذ فتح على مؤسسات المنظمة التي كان يتوجب عليها أن
تكون إطارا ً جبهويا ً يسع ك ّل الحركات التي تقاوم بالسالح االحتالل
الصهيوني .وكانت حركتا «حماس» و»الجهاد اإلسالمي» من أبرز
المنظمات التي تشكل الطرف المقابل في األزمة.
بديهي أنّ الخالفات الدائمة كانت تعكس خ�لاف��ا ً ف��ي المواقف
والنهج السياسي وليس صراعا ً على السلطة أو على مقدرات منظمة
التحرير التي تمتعت بامتيازات منذ والدتها ،جاءت هذه االمتيازات
من تمويل الحكومات العربية للمنظمة.
تاريخ منظمة التحرير ،وهو تاريخ أزمات دائمة ،يعكس مجموعة
من الحقائق ال ب ّد من أخذها في االعتبار عند النظر في هذه األزمات
وفي جهود تجاوزها المبذولة من هذا الطرف أو ذاك:
أول��ى هذه الحقائق ،دائما ً كانت المنظمة الطرف األكثر ارتباطا ً
بالسياسات العربية الرسمية واألكثر ابتعادا ً عن روح المقاومة
المسلحة في مواجهة عدو استيطاني مثل العدو الصهيوني ،كان
األم��ر على ه��ذا النحو عندما ك��ان المرحوم أحمد الشقيري يرأس
المنظمة ،واستم ّر على النحو ذات��ه عندما آلت السيطرة إلى حركة
فتح.
ثاني هذه الحقائق ،لم تكن المنظمة وال في أي مرحلة من المراحل
التي أعقبت إعالن تأسيسها إطارا ً وحدوديا ً جامعا ً لك ّل القوى الحية
والفاعلة الفلسطينية.
ثالث هذه الحقائق ،عكس الصراع على المنظمة دائما ً تناقضا ً في
الرؤى والمصالح واالرتباطات ،ويبدو أنّ هذا الواقع سمة مالزمة
للقضية الفلسطينية يعكس خصوصية هذه القضية.
أي جهد إضافي
رابع هذه الحقائق ،واستنادا ً إلى ك ّل ما تقدّم فإنّ ّ
ُيبذل لتوحيد فصائل المقاومة في إطار منظمة التحرير ،وفي غيرها
هو وهم بوهم وحراثة في البحر.

فابيو�س عك�س ال�سير
أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنّ رحالت االستطالع الجوية
لسورية متواصلة ،وأنه ت ّم تنفيذ مهمتين منذ إعالن الرئيس فرنسوا هوالند عن
قراره بدء هذه العمليات» ،مؤكدا ً «أننا على يقين أنّ «داعش» من الممكن أن يهدّد
أمن فرنسا انطالقا ً من سورية ،ومن ث ّم فنحن نقوم بهذه الطلعات االستطالعية
باسم الدفاع عن النفس».
كالم فابيوس يعتبر مزيدا ً من التصعيد الذي سيؤدّي الى مزيد من التهجير،
وسير في االتجاه الخاطئ الذي سلكته باقي الدول األوروبية على لسان أكثر
من وزير خارجية ،وبالتالي تحاول فرنسا إقامة حلف فرنسي سعودي في
مواجهة الحلف الروسي ـ األوروب��ي القائم على االنفتاح على الرئيس األسد
كمدخل لحفظ االستقرار في سورية.
يأتي هذا في وقت نشهد حركة روسية نشطة متعدّدة االتجاهات تختصر
المشهد الدولي في ظ ّل خمول أميركي عنوانه االنهماك بضمان م��رور آمن
للتفاهم ال��ن��ووي م��ع إي���ران بضبط حركة الكونغرس بعدما تحقق للرئيس
باراك أوباما الحصول على ثلث األصوات من الكونغرس لتأييد التفاهم وهو
ألي تصويت ض ّد مقترحاته
الشرط الالزم لتمكينه من ممارسة حق النقض ّ
في الكونغرس من جهة ،ومن جهة مقابلة بسبب العجز عن مقارعة روسيا
في ساحات قوتها ،فليس ثمة إمكانية لمنع روسيا من مواصلة خطتها لتفعيل
التفاهمات العسكرية مع سورية وعنوانها الحرب على اإلره���اب ،وال في
مستطاع واشنطن قطع الطريق على الحركة الروسية نحو أوروبا المذعورة
من تدفق سيول المهاجرين إليها من سورية ،لدعوة الحكومات األوروبية إلى
التفكير بعقل بارد حول أولوية حفظ االستقرار السوري كمصلحة أوروبية
وسبل تحقيق ذلك ،وبالتالي االستعداد للتعاون الروسي األوروب��ي إلطالق
يتأسس على االنخراط مع الرئيس السوري بشار
مسار سياسي س��وري
ّ
األسد.
الحركة الروسية فتحت الطريق لمواقف أوروبية واضحة باتجاه االعتراف
بالحاجة إلى التحدّث مع سورية من بوابتها الرئاسية ،على رغم نجاح الضغوط
السعودية الفرنسية في عدم منح هذه المواقف الصفة األوروبية الجامعة ،كما
نجحت الحركة الروسية بفتح مسار الح ّل في أوكرانيا عبر التفاهم على قمة
لدول النورماندي التي تض ّم ألمانيا وروسيا وفرنسا وبيالروسيا مطلع الشهر
المقبل لوضع قواعد الح ّل النهائي لألزمة األوكرانية ،مع مواصلة واشنطن
محاوالت المشاغبة بلعبة إقفال األجواء أمام الرحالت الجوية الروسية نحو
سورية ،والح ّل األوكراني سيعني إطالق صفارة الح ّل اليمني الذي يبدو أنّ
المفاوضات الدائرة في مسقط قد وصلت إلى وضع اللمسات األخيرة عليه،
باعتماد قرار مجلس األمن بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية إطارا ًمقبوالً لوقف
الغزو وف��ك الحصار ووق��ف النار وال��دخ��ول في مندرجات الح ّل السياسي.
وتتناقل مصادر على صلة بفريقي الصراع السياسي هذه المعلومات على
رغم كثرة الصراخ عن حملة عسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية عنوانه
دخول صنعاء ،يستع ّد لها الجيش اليمني ومعه اللجان الشعبية لجعلها الضربة
القاضية التي ستضع حدا ً لألوهام السعودية وتجعل الح ّل السياسي أقرب.
وكما في اليمن في سورية الح ّل السياسي بنزول فرنسا والسعودية عن
شجرة التصعيد التي يسيرون اليها بأوهام تغيير الحقائق والوقائع التي
لم تعد خافية على اآلخرين من أقرانهم في الحلف الواحد الذي يتشقق تحت
تأثير ضغط الوقت من جهة وزيادة المخاطر من جهة أخرى فما تفعله فرنسا
يعاكس ما قاله وزي��ر خارجية بريطانيا فيليب هاموند أم��ام مجلس العموم
«أننا مستعدّون للقبول بمرحلة انتقالية للح ّل السياسي برئاسة األسد ،ووما
سبقه اليه وزيرا خارجية اسبانيا والنمسا حول ضرورة االنفتاح على األسد
والتباحث معه للح ّل وان هذا هوالواقع شئنا او أبينا.
«توب نيوز»

رو�سيا واللغة الجديدة
 عندما يقول الفروف إنّ روسيا ترسل عتادا ً عسكريا ً إلى سورية وإنّ جسرا ًجويا ً يقوم بنقل ما ت ّم توقيعه من صفقات سالح وذخائر وقطع غيار منذ العام
 2010ولن تتوقف عن ذلك ألنه تحت سقف القانون والحقوق المشروعة في
العالقات الدولية ،فتلك لغة جديدة.
 في العام  2010و ّقعت سورية صفقة صواريخ «أس أس  »300وج ّمدتهاروسيا عندما طولبت من أميركا و»إسرائيل» رغم كون الصفقة مشروعة وتحت
سقف القانون.
 عندما يقول الف��روف إنّ الجنود ال��روس موجودون في سورية ضمنتفاهمات قديمة فتلك لغة جديدة.
كانت أيّ مساءلة لروسيا عن وج��ود عسكري في سورية ترتب
جوابا ً خجوال ً يحصر األمر بخبراء يتو ّلون التدريب على العتاد الجديد.
 عندما يقول بوتين إنّ روسيا تأخرت في ترجمة تعهّدها بالمشاركة فيالحرب على اإلره��اب ،وإنّ المشاركة يجب أن تت ّم من خالل احترام سيادة
الدول التي تدور الحرب في أرضها وأجوائها ،يقصد أنّ الدور الروسي سيكون
مشروعاً .ـ عندما ينهي كيري مكالمته مع الفروف بالقول إنّ التنسيق ضرورة
في الحرب على اإلرهاب ،فهذا يعني أنّ موضوع المكالمة تناول األمر.

التعليق السياسي

الأميركي مار�س الكاما �سوترا ال�سيا�سية مع بع�ضنا في مخادعنا
فختن �أدمغتنا و�أنتج «داع�ش» بنكهة مرتزقة ثاك�سين �شيناواترا
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} محمد احمد الروسان

البريطاني واألميركي (ومن خلفهما الصهيوني) مارسوا
كافة وضعيات (الكاما سوترا) السياسية مع البعض
العربي ،واألخير سهّل لهم وو ّف��ر المخادع بين حريمه،
فأنتجوا جميعا ً لنا عصابة القاعدة وأخواتها ،وعصابة
«داعش» وأخواتها كفيروس متقدم تقن ّياً ،للتأسيس لحالة
متقدّمة من الفاشية الدينية السائدة في المنطقة الشرق
األوسطية ،بفعل الحدث السياسي السوري وعقابيله
بالمعنى الرأسي والعرضي.
والبريطاني واألميركي (وم��ن خلفهما الصهيوني)
ي��درك��ون ال��ف��رق بين فقه ال��ب��ادي��ة وفقه ال��س��اح��ل ،كما
يعلمون أ ّنه ثمة مسافات وفجوات عميقه بفعلنا (نحن
العرب) ،وثمة تواطؤ جهنمي عميق بين األنظمة البالية
واأليديولوجيات البالية كذلك ،أنظمة تعود الى القرون
الوسطى ،ح ّولت فقه البادية الى ماكينات لختن أدمغتنا
وغسلها لنصبح ك��زوم��ب��ي��ات مبرمجة تسبّح بحمد
راع��ي البقر األميركي وزميله البريطاني (وم��ن خلفهما
الصهيوني).
هناك ما يسمى بالكائنات المعدّلة وراث ّياً ،وهي كائنات
ت ّم تغيير جيناتها بالطرق البيوتكنولوجية الحديثة،
حيث تنقل جينات منتقاة من جسم معيّن إلى جسم آخر
من النوع نفسه ،أو من وإلى أجسام من أنواع مختلفة،
وهذا كله من أجل تطوير صفات مفيدة أو مطلوبة.
وعلى اعتبار أنّ األفكار هي كائنات حية يصيبها ما
حيّ ،
تفطنت المصفوفة االستعمارية إلى
يصيب ك ّل كائن ّ
القيام بالتعديل الوراثي ألفكار كثيرة ،إ ّما لتطويرها ،أو
للقضاء عليها من الداخل.
فلقد عملت المصفوفة االستعمارية على الدين االسالمي
بتعديله وراثيا ً وإنتاج دين جديد أو مذهبية جديدة ،كما
فعلت من قبل مع المسيحية أو اليهودية وك ّل الديانات
السماوية ،وهذا التعديل هو ما نس ّميه بتحريف األديان،
فاستنسخت لنا الوهابيّة وغيرها من منتجات اإلسالم
السياسي ،واستثمرت هذه المصفوفة بفكر ابن تيمية
كثيراً.
وظنّ الكثيرون من أبنائنا وعلى مدار أكثر من قرنين ،أنّ
ما يرونه هو االسالم الحقيقي ،بينما في الحقيقة لم يكن إالّ
اإلسالم المعدّل وراثيا ً في مخابر المصفوفة االستعمارية،
عن طريق انتقاء جينات ك ّل صراعات التاريخ ونفايات
التراث من تقتيل وتذبيح ،وك � ّل ما يمكن وال يمكن أن
تتخيّله ،فنتج ما نراه اليوم من مسوخ دينية يحسبها
الظمآن ما ًء تروي عطشه ،فإذا هي عذاب ال رحمة فيه.
وألنّ مخابر المصفوفة االستعمارية ال تك ّل وال تم ّل ،فلقد
استطاعت بفضل التعديالت الوراثية إنتاج إسالم عصابة
«داعش» ،وهو في واقع األمر ليس إالّ كائنا ً
متوحشا ً من
ّ
المادة الجينية ،لفكر اإلس�لام السياسي المتمثل في:
الوهابيّة وملحقاتها وزميالتها األخ��ري��ات كمنتجات
انكليزية أميركية صهيونية .فإلى ك ّل الذين يحاربون
عصابة «داعش» على أ ّنها مخلوق متوحش شرير تجب
إزالته ،ليس عليهم إالّ أن يعرفوا ،أنّ هذا المخلوق لم يكن
ليوجد إال من خالل موروثات اإلسالم السياسي ،ولن يكون
«داعش» آخر منتوجاته ،بل ربما ليس إالّ بداية لهندسة
وراثية خبيثة ستنتج ما لم يخطر على بال بشر ،من
شياطين تلبس لباس اإلسالم السياسي .وكما يمكن أن
تسبّب الكائنات المعدّلة وراثيا ً في السرطان ،أو إفراز موا ّد
سامة ،أو مواد تس ّبب حساسية لدى اإلنسان ،أو أمراض ال
يعلمها إالّ الله ،تسبّب اإلسالم المعدّل وراثياً ،في سرطان
تقسيم الوطن ،ونقص المناعة الوطنية المكتسبة ،وتدمير
الدول ،وتشويه صورة اإلسالم المحمديّ المتن ّور ،الذي
قال عن نفسه :إنما أنا رحمة مهداة.
فعندما تتشابك بعض أجهزة االستخبارات الدولية
وبعض اإلقليمية معلومات ّيا ً على شكل شبكات العنكبوت
بنا ًء باتساق وتساوق ،في جلسات عصف ذهني جماعي
استخباري م��ت��ب��ادل ،إزاء إن��ت��اج «ب��وي��ض��ة» ناضجة
ومستعدة للتخصيب ،الستيالد متتاليات هندسية
لحروب عسكرية وعمليات مخابراتية سريّة ،تصاحبها
حرب نفسية لجهة ما يجري في سورية وج ّل منطقتنا
العربية ،تكون بروباغندا الحيوانات المنويّة المش ّوهة
أداتها في التخصيب ،عندها وعندها فقط نتاج ثمرة هذا
التالقح االستخباري تكون المزيد م ّمن هم على شاكلة
مرتزقة (ثاكسين شيناواترا!) وشراكاتها التاريخية ،مع
وكالة االستخبارات العسكرية األميركية ،وبعض وكاالت
استخبار مجتمع المخابرات «اإلسرائيلي» والغربي من
الموساد ووحدة أمان ،الى االستخبارات السريّة االسترالية
 ،ASISواالدارة العامة لألمن الخارجي الفرنسي ،DGSE
والى ح ّد ما مع المخابرات الفيدرالية األلمانية ،BND
وبعض العربي االستخباري المرتهن المرتجف .ففي تلك
الحفلة االستخبارية لتبادل المعلومات وتحليلها وفبركة
بعضها عبر التناكح بإطالقه ،وف��ي ظ� ّل مشهد سوري
تضج
سوريالي بعمق لبعض الجغرافيا السورية والتي
ّ
بالدم والنار وقطع الرؤوس وج ّز الرقاب ،يجلس الغربي
وبعض المتأمركين من بعض عرب وغرب في حاناتهم
مطمئ ّنين راغدين ،موسيقى هادئة تزيد من قريحة شربهم،
تصاحبها أغنية مفعمه بالهدوء لفرانك سيناترا وأقداح
من الويسكي المع ّتق ،كفيل بإتمام طقوس السعادة
لراعي البقر األميركي ورفاقه ،بعد أن «أنجزوا» الكثير
الكثير في سورية والمنطقة ،وآخرها ش��رارة الفتنة في
السويداء مساء  ،2015 9 4والتي قادت الى اغتيال الشيخ
البلعوس ،ونقول ألدوات هذه الفاشية الدينية في المنطقة
ولمشغلّيها :إنّ جبل العرب لك ّل العرب ،ولن يكون االّ وف ّيا ً
لماضيه وللثورة السورية الكبرى ،التي خلعت المستعمر
الفرنسي من جذوره ،وكما نذ ّكر األنكلوسكسوني بعملية
القنيطرة في مزارع األمل في بدايات هذا العام ،حيث إيران
باتت على حدود طفلكم المسخ المد ّلل «اسرائيل».

إعادة إنتاج مفهوم
«الخطر اإليراني»

وفعالً كما الضباع ال تستطيع العيش بمكان ال يحوي
جيفا ً تجتمع عليها ،هي كذلك وكالة المخابرات المركزية
األميركية ونظيرتها «أم أي  »6البريطانية ،خاصة بعد
إعادة هندرة األولى وهيكلة الثانية ،فكال الوكالتين بمثابة
مخابرات تبرير وفبركة لسباق تسلّح محموم ،والواليات
المتحدة األميركية تعمل على (استغبائنا واستغفالنا)
كعرب ومسلمين ،فهي تعمل هذا األوان على إعادة إنتاج
مفهوم الخطر اإليراني من جديد وقولبته توليفا ً وتوظيفاً،
وبصورة غير مباشرة وتحت عنوان مفاوضات 1+5
(جنيف اي��ران ال��ن��ووي) ،وال��ذي أنتج االتفاق النووي
األخير ،حيث ينتظر التسييل التشريعي في كال أروقة
المؤسستين التشريعيتين في واشنطن وطهران ،وكما
تعمل كال الوكالتين االستخباريتين على شيطنة حزب
الله اللبناني ،وبالتعاون والتنسيق مع الدولة العبرية
(الطارئة على الجغرافيا والتاريخ في المنطقة) ومع
األدوات القذرة في الداخل اللبناني وبعض الدواخل
العربية من جماعات تكفير ّية وغيرها ،مترافقا ً مع شحن
طائفي ومذهبي واثني عرقي ،وذلك عبر اسطوانات إعالمية
«بروباغنديّة» مشروخة ،وتحت يافطة المحافظة على
السلم واألمن الدوليين على المستوى اإلقليمي واألممي،
بشكل يتزامن في تصعيدات لمستويات اإلرهاب المدخل
الى الداخل السوري من دول جواره العربي وغير العربي،
في استهداف الدولة الوطنية السورية وموردها البشري.
والواليات المتحدة األميركية عسكر ّيا ً ومخابرات ّيا ً
واقتصاد ّيا ً لم تغادر العراق ال��ذي احتلته لكي تعود
اليه من جديد أص�لاً ،فهي تملك أكبر سفارة في الشرق

أميركا تسلح «داعش» وال تحاربه؟
األوسط والعالم فيه ،ولها قواعد عسكرية ذات حواضن
في الجغرافيا والديمغرافيا العراقية ،وهي عملت على
هندرة وجودها الشامل فيه عبر االتفاقية األمنية الموقعة
في العام  .2008أميركا صنعت اإلرهاب وأحيانا ً تحاربه
تكتيك ّيا ً وأحيانا ً كثيرة تتحالف معه وتوظفه وتو ّلفه
خدم ًة لمصالحها ورؤيتها ،صنعت «القاعدة» بالتعاون
مع السعودية في أفغانستان وفي ما بعد حاربتها ث ّم
تحالفت معها وما زالت في الحدث السوري ،وصنعت
«داعش» وأحسنت وتحسن توظيفه في الداخل العراقي
وبالتنسيق وال��ت��ع��اون م��ع االستخبارات السعودية
والقطرية والتركية ،انطالقا ً من استغالل الساحة العراقية
للضغط ومزيد من الضغط على إيران لتقديم تنازالت في
موضوع الدور المقبل لطهران في بؤر النزاع الساخنة في
المنطقة ،ثم الستخدامه الحقا ً الستنزاف إي��ران نفسها
عسكر ّياً ،وكذلك إلضعاف تركيا الحقاً.

األتراك بدأوا يشعرون بالورطة

واألتراك شعروا اآلن أنهم تو ّرطوا بالتحالف مع «جبهة
النصرة» و»داع��ش» وفتحوا لهم معسكرات تدريب في
الداخل التركي في استهدافاتهم لسورية ،وكيف استطاعت
«القاعدة» و»داعش» اختراق جهاز االستخبارات التركي
عبر الضبّاط الذين أفردوا للتعامل والتنسيق مع «جبهة
النصرة» و»داعش» في الحدث السوري ،حيث انتقل الوباء
العقائدي وااليدولوجي إليهم ،وتقارير المخابرات اإليرانية
الى مجتمع المخابرات التركي لم تنقطع حيث مفادها أنّ
«جبهة النصرة» و»داع��ش» صارتا تشكالن خاليا نائمة
في الداخل التركي وتخترقان األجهزة األمنية التركية
نتيجة التنسيق األمني المش ّرع معهما عبر حكومة العدالة
والتنمية ،الستهداف الدولة الوطنية السورية ،وقبل بداية
الحدث السوري بعام ،أنّ ايران وواشنطن ونتيجة للقاء
غير معلن وضعت الدولة الوطنية اإليرانية ما في جعبتها
من معلومات استخبارية على طاولة اللقاء مع واشنطن،
وعلى أثر ذلك قامت الواليات المتحدة األميركية بإرسال وفد
أمني عالي المستوى ض ّم مسؤولين من «أف بي أي» الى
تركيا ،وطلبت واشنطن من أنقرة وقف التنسيق مع «جبهة
النصرة» و»داعش» ،فقامت تركيا في حينه بوضعهما على
قوائم اإلرهاب األممي واإلقليمي وقبيل الطلب من «داعش»
في تحركاتها السوريالية في المنطقة.

«القاعدة» حيث أميركا وحلفاؤها!؟

هنا نتساءل التالي :لماذا أينما وجد النفوذ األميركي
ونفوذ حلفائه الغربيين وجدت «القاعدة» ومشتقاتها وج ّل
الزومبيات اإلرهابية؟ من الذي جعل «القاعدة» وعائلتها
في سورية والعراق أخطر وأعمق الالعبين في المنطقة؟ من
المنتج واألب الروحي لهما؟ لماذا تقدّم العاصمة األميركية
واشنطن دي سي المجهود الحربي والمجهود االستخباري
كدعم لمحاربة «القاعدة» و»داعش» في العراق وال تقدّمها
للدولة الوطنية السورية؟
ول��م��اذا تفتح خ��زائ��ن ال��س�لاح األميركي لبغداد في
محاربتها لـ»القاعدة» و»داع���ش» وال تفتح لدمشق،
واألخ��ي��رة ت��ح��ارب ذات ال��ج��ذور ال��ق��اع��د ّي��ة اإلره��اب��ي��ة
التجسسية
المدخلة؟ ولماذا تقدّم صور األقمار الصناعية
ّ
األميركية للعراق ،كنوع مساند للدعم اللوجستي ألماكن
تواجد «القاعدة» و»داعش» وج ّل زومبيات تلك العائلة
اإلره��اب��ي��ة ،وال تقدّم لسورية ،بالرغم من أنّ األخيرة
تحارب ومنذ من أرب��ع سنوات وأز َي��د ج��ذور «القاعدة»
وما تف ّرع ويتف ّرع عنها؟ لماذا يدفع وبق ّوة وعبر نعومة
بالدفع بتمنهج ،مجتمع المخابرات األميركي «داعش»
والزومبيات األخ���رى بالتوجه إل��ى الشمال اللبناني
تحديدا ً اآلن وبعض المخيمات الفلسطينية ،وكذلك نقل
«داع��ش» الى الداخل األردن��ي عبر ما يجري في العراق،
وال يثير أي تساؤل ذلك الدفع (لدى الجانب األردني) على
األق ّل كما يظهر لنا؟ هل صارت طرابلس لبنان حواضن
اجتماعية لتلك الزومبيات اإلره��اب��ي��ة حيث ال سلطة
قانون فيها وتعاني من عنف؟ وهل هي كذلك مخيمات
اللجوء الفلسطيني في الشتات غدت حواضن لـ»القاعدة»
ومشتقاتها؟ هل يدفع ذات المجتمع االستخباري األميركي
«داعش» وإخوانه و»القاعدة» وأبناء عمومتها بالتوجه
والتغلغل ف��ي ال��داخ��ل األردن���ي ،وعبر تنشيط بعض
الحواضن الجاهزة الستقبال «القاعدة» وزومبياتها لخلق
المشاكل واللعب بورقة الديمغرافيا الس ّكانية ،مع بدء
محاوالت جديدة وجادة النطالق مفاوضات التقريب على
المسار الفلسطيني – «اإلسرائيلي» كجزئية مهمة من ج ّل
الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وت ّم اختزال األخير فيه
كمسار ثنائي ومسألة ثانوية بحتة تح ّل فقط بين رام الله
وتل أبيب؟ أيضا ً لماذا تعاونت واشنطن مع سورية في
موضوعة تفكيك السالح الكيميائي ،وترفض التعاون مع
ذات الحكومة والنظام في موضوعة مكافحة اإلرهاب ،الذي
صنعه وأدخله األميركان األميركان بأنفسهم الى الداخل
السوري عبر دول الجوار؟ الموقف األميركي في ظاهره
مرتبك ومتناقض بشكل واضح وصريح وعميق ،وحسب
منطق البيت األبيض األع��وج والمع ّوج أنّ «القاعدة»
وزومبياتها من «داع��ش» وغيره خطر كبير في العراق
يجب إسقاطه ،بينما في سورية الخطر ليس «القاعدة»
وزومبياتها وال��دواع��ش ،بل النظام الحاكم والحكومة
والنسق السياسي ،فأيّة صفاقة ووقاحة أميركية هذه؟!
ال بل تبلورت تلك الصفاقة والوقاحة للواليات المتحدة
األميركية في أ ّنها تسلح الطرفين في العراق «القاعدة»
ومشتقاتها و»داعش» ومشتقاته وكذلك الحكومة.
من الزاوية األميركية الصرفة ،مسألة تسليح «القاعدة»

وج ّل أفراد عائلتها من جهة والحكومة وجيشها من جهة
أخرى في العراق ال يعتبر تناقضاً؟! بل هو وكما أسلفنا
صفاقة وبمثابة هبة حقيرة لصناعة األسلحة األميركية
وعبر المج ّمع الصناعي الحربي األميركي .فالبنتاغون
و»سي أي آي» ووكالة األمن القومي األميركي يضعون
تص ّوراتهم على الورق بعد تلقيهم التعليمات من إدارة
المج ّمع الصناعي الحربي ،حيث تعليمات األخير من
البلدربيرغ وقلبه المعتم (جمعية الجمجمة والعظمتين)،
ثم ينفذونها على أرض الميدان وعبر أدواتهم المحلية
واإلقليمية فيخلقون مشكلة إرهابية ،ثم يقومون وعبر
الكونغرس بسنّ تشريعات تسمح للحكومة األميركية
بتزويد السالح لك ّل األط��راف المتصارعة ،للتعامل مع
ذلك المشكل اإلرهابي ،وهذا يعني الربح السريع وبدون
خسارة .وألنّ «القاعدة» وزومبياتها و»داعش» ودواعشه
األخرى (عائلة األطفال األميركية المدللة) ،واألخيرة تخدم
كإطار أيديولوجي متل ّون متح ّول كالحرباء ،ومستع ّد
للتدخل األميركي اإلمبريالي في الشرق األوسط وما وراء
الشرق األوس��ط ،وقد م� ّرت وتم ّر تلك العائلة اإلرهابية
األميركية بعمليات استنباط وتح ّوالت كثيرة ،مع تغيّرات
مخادعة وم��اك��رة إنْ لجهة االس��م وإنْ لجهة الطريقة،
وهي في الحقيقة صنيعة واشنطن وبعض مشيخاتها
العربية ،وتتقلّب بين كونها عدوا ً لما هو مالئم لمصالح
البلدربيرغ وقلبه المعتم (جمعية الجمجمة والعظمتين)
في بعض الدول ،ووكيالً ال يرحم لذات البلدربيرغ وقلبه
المعتم في دول أخ��رى ،من أجل القيام بتفجير األنسقة
السياسية القائمة من الداخل (سورية مثاالً) ،ليصار
لتغييرها والتي ال تتالءم مع مصالح محور واشنطن –
تل أبيب ومن ارتبط به من بعض العربان والعرب .وألنّ
مشروع الطاقة األميركي الضخم (ترياق البلدربيرغ
األميركي وقلبه المعتم جمعية الجمجمة والعظمتين)
على سواحل سورية ولبنان وفلسطين المحتلة ،قد اعتراه
وأعاقه صمود الدولة الوطنية السورية وتماسك جيشها
العربي العقائدي وتماسك القطاع العام السوري ،ك ّل ذلك
بإسناد روسي كبير مدعوما ً بإسناد صيني نوعي وعميق
أيضا ً ولكن بنعومة ،وإسناد إيراني استراتيجي ،فإنّ
الواليات المتحدة األميركية أصابها التكويع السياسي
وعالقاته بالطاقة وعجلة االق��ت��ص��اد ،ف��إنّ العاصمة
األميركية واشنطن دي سي بدأت (تتكوكب) من جديد،
حول «القاعدة» ومشتقاتها و»داعش» ودواعشه وتدفع
بعائلتها اإلرهابية هذه نحو لبنان واألردن وفلسطين
المحتلة ،وح ّتى إزاء «إس��رائ��ي��ل» نفسها والتي غدت
عبئا ً على جنين الحكومة األممية (البلدربيرغ) ،ليُصار
لمحاولة إعادة إنتاج األخيرة من جديد ،وهذا ما ت ّم وحدث
عبر االنتخابات المبكرة األخيرة في هذا الكيان الصهيوني
المسخ (نتنياهو نجح بامتياز بها) وت ّمت هندسة منظومة
حكم جديدة في «إسرائيل» ،لذلك تسارع دائما ً بعض
وسائل الميديا اإلسرائيلية الصهيونية للقول :إنّ ما يجري
في العراق سينتقل ال��ى األردن وه��ذا يؤكد وجهة نظر
حكومة «اسرائيل» على إصرارها على التواجد العسكري
في غور األردن .والسؤال المتعدّد المعاني هنا هو :هل
حكومة يمين اليمين في «إسرائيل» الصهيونية ،ستعرقل
وص��ول ترياق الغاز والنفط الطبيعيين للقلب المعتم
(جمعية الجمجمة والعظمتين) للبلدربيرغ األميركي
(جنين الحكومة الدولية) رغم أ ّنها جزء من ذات المحفل،
ولحين نضوج الظرف الدولي واإلقليمي للح ّل في المسألة
السورية والمسألة الفلسطينية ،وإن��ج��اح «الفوضى
الخالّقة» على الساحة األردنية عبر الواليات المتحدة
األميركية مخرجات تنفذ على األرض لساحات أخرى؟

سالح الصدمة والترويع

والمفارقة إنّ ك ّل شيء يتم تحت عباءة جون كيري
وادارت���ه الخرقاء ومساعي إح�لال ما يس ّمى بالسالم،
الذي صار شبه مستحيل بوجود انحياز أميركي سافر
لـ»إسرائيل» ،ومع عودة حكومة بنيامين نتنياهو ،تشي
باستحالة وجود شريك «إسرائيلي» حقيقي قد نقبل به
لحين على مضض وعلى غير إرادت��ن��ا! وصحيح أ ّن��ه ال
أصدقاء دائمين وال حلفاء لألبد وا ّنما مصالح ومصالح
فقط في العالقات بين ال��دول والساحات السياسية،
ّ
ومؤشر يشي بأنّ السياسة كمفهوم وطريقة
وهذا مسار
حياة وعيش هي مثل (الشلوخا) ،فما يجري في المنطقة
العربية والشرق األوسط وفي أوكرانيا ،هو نتاجات ثمار
السياسة الخارجية األميركية ،ومحركات األخيرة (أي
السياسة األميركية) منظومات بال أخ�لاق وال احترام
لقواعد القانون الدولي وب��دون إب��داع��ات ،أ ّنها سياسة
قائمة ضمن حزمة تكتيكات ما يعرف باسم سالح الصدمة
وال��ت��روي��ع   SHOCK AND AWEوالذي يع ّرفه
االستراتيجيون العسكريون والخبراء ،على أ ّنه سالح
يعتمد على االستخدام المفرط للق ّوة بهدف ش ّل قدرات
الخصم على إدراك ما يحصل في ساحة المعركة بقصد
هزيمته ،وه��ذا ما شبّت عليه دواع��ش الماما األميركية
البلدربيرغيّة .إنّ منطق حركة الواقع ،تق ّر بأنّ الفصل بين
البروباعندا والحقائق ،في مسألة محددة يشكل تحد ّيا ً
صعباً ،ففي سورية اآلن حرب بالوكالة (وليس حربا ً
أهلية) عبر طرف دولي ثالث (أميركي ،بريطاني ،فرنسي،
وآخرين كثر) يتشارك ووك�لاء ،مع بعض محلي سوري
وبعض عربي مرتهن وبعض تركي مخدوع وموهوم.
القوى الحيّة العربية والغربية واإلسالمية ،تعي خطر ما
يس ّمى بـ»المجتمع الدولي» على سورية الحضارة والنسق
السياسي والدور وعلى ديكتاتورية الجغرافيا السورية،
خطر هذا «المجتمع الدولي» المأفون تقوده وول ستريت

ولندن وفرنسا وبالتشارك مع حزب العدالة والتنمية في
تركيا ،والذي يتآمر إلسقاط سورية كخطوة على طريق
زعزعة استقرار وانهيار ما تبقى من بلدان ذات سيادة،
وأدوات��ه للقيام بذلك فهي البروباغندا واإلره��اب ،وهما
وسيلتان يتوقع أن ترتفع وتيرة استخدامهما ،فالغرب
ومعه العاصمة األميركية واشنطن دي سي ،لن يتراجع
قيد أنمله عن سلّة أهدافه ،لقد خلق متتاليات هندسية من
األحداث لزعزعة االستقرار ،يرجى منها أن تمت ّد إلى أبعد
من حدود الشرق األوسط ،لتشمل آسيا الوسطى وجنوب
شرق آسيا ،إلى أن تصل إلى موسكو وبكين ،اللتين تدركان
حقيقة ذلك.
المراقب لمسار السياقات واإلحداثيات الدولية إزاء ما
يجري في سورية ،ال يمكنه إالّ أن يعتبر هذا ،دليالً إضافيا ً
على حملة الكذب والبروباغندا ،التي تقودها وزارت��ا
الخارجية األميركية والبريطانية مسنودة بالفرنسية،
ووسائل اإلع�لام الغربية والخليجية ،بهدف «شيطنة»
الحكومة السورية وحلفائها في العالم ،وبما يناقض
الحقائق على األرض .ويضاف إلى سيل البروباغندا،
محاوالت منظمتي العفو الدولية ،وهيومن رايتس ووتش
(المم ّولتان من قبل جورج سويرس ،المضارب المالي
ال ُمدان) التهام القوات السورية بالقيام بـ»انتهاكات»،
مستندتين فقط إلى روايات شهود ينتمون إلى المعارضة،
كما حاولت األمم المتحدة أيضا ً اتهام القوات السورية
باستخدام األط��ف��ال ك��دروع بشرية ،وم��ج��ددا ً وبالرغم
م��ن امتالكها لـ 300م��راق��ب على األرض ف��ي سورية،
فإنّ تقرير األمم المتحدة استند فقط إلى رواي��ات شهود
من المعارضة ،مما يذكر بتقرير األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان للعام  2011الذي كتبته كارن كونينغ أبو زيد،
والذي اعتمد على أقاويل المعارضة السورية في جنيف
وليس في دمشق .وإذا أخذنا بعين االعتبار أنّ أبو زيد هي
عضو في مجلس سياسات الشرق األوسط في واشنطن،
الذي يض ّم مجموعة من األعضاء السابقين والحاليين،
في شركة «اك��س��ون» النفطية األميركية ،وف��ي الجيش
األميركي ،ووكالة االستخبارات األميركية ،وشركة بن الدن
السعودية ،والمجلس األميركي القطري لألعمال ،باإلضافة
إلى أعضاء حاليين وسابقين في الحكومة األميركية ،فإنّ
ذلك يمثل تضاربا ً واضحا ً في المصالح ،وينزل بمصداقية
تقرير األمم المتحدة الذي أعدّته إلى الحضيض.
وب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك ،يستم ّر ال��غ��رب ف��ي سعيه إلى
تسليح المعارضة المتطرفة دينيا ً من «جبهة النصرة»
وأخواتها في الداخل السوري ،وتسليح بقايا ما يس ّمى
«الجيش السوري الحر» ول��واء اليرموك ،ويشير تقرير
نشرته «واشنطن بوست» بعنوان «الثوار السوريون
يتلقون السالح بمال خليجي ،وتنسيق أميركي» ،إلى
أن المجموعات اإلرهابية باتت تتلقى المال والسالح
والدعم اللوجستي ،من قبل الواليات المتحدة والسعودية
واإلمارات وقطر ودول الخليج األخرى .يركز اإلعالم الغربي
وبعض العربي المتصهين حالياً ،على تصوير العنف الدائر
في سورية على أنه حرب أهلية ،بالرغم من أنّ التمويل
والسالح وحتى مقاتلي المعارضة المسلحة هو خارجي،
فالمقاتلون المتطرفون قدموا من ليبيا ومن لبنان ومن
تركيا الحقاً ،وفق مخطط أعد منذ العام  ،2007وتحدّث
عنه سايمور هيرش في «نيويوركر» في مقال بعنوان
«إعادة التوجيه» .منذ البداية ،قام الغرب بتخريب خطة
كوفي أنان للسالم في سورية ،بينما حاولت دمشق جاهد ًة
تنفيذها قدر المستطاع ،ومعها روسيا والصين وإيران
ودول أخرى في أميركا الجنوبية ،وصار واضحا ً للعيان
وجلياً ،أنّ الغرب وبعض العرب استخدم وقف إطالق
النار ،كوسيلة لإلساءة للحكومة السورية ،في الوقت الذي
يقوم فيه بإعادة تجميع وتسليح ونشر قواته الوكيلة في
المنطقة ،وعبر الميليشيات المسلحة المنتشرة في سورية،
وإعادة توجيهها لتعيد تكتيكات مرتزقة «ثاكسين» لصالح
وكالة المخابرات المركزية األميركية ،ومجتمع المخابرات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» وبعض المخابرات العربية المرتهنة
للغربي! كيف ذلك؟ هذه الطبيعة القاسية اإلجرامية لما
يُس ّمى بالتحركات المؤيدة للديمقراطية ،زرعت الفوضى
ّ
ويحضر لها اآلن ان تكون في مصر
من تونس إلى تايالند
بعهد الرئيس السيسي ،وبالطبع في سورية تجري وبق ّوة
وضمناً ،وتكشف عن فساد النخبة العالمية ووكالئها
من وخلف القشرة الواهنة ألغنيات الثورة المتحدّثة عن
الغد ،توجد آلية قتل جبانة ال ترحم مستعدّة اللتهام أش ّد
مؤيديها ،تماما ً مثل استعدادها لتصفية أعدائها ،وما وصف
لم يطبق باستمرار في تايالند فحسب ،بل أيضا ً عبر شمال
أفريقيا والشرق األوس��ط وكذلك في المحاوالت القادمة
لإلطاحة بحكم مادورو خليفة شافيز في فنزويال.
تدخل «جبهة النصرة» وأخواتها ،و»داعش» ومشتقاته،
وبقايا ما يس ّمى بـ»الجيش الحر» ،وبشكل منتظم في
مواجهات مسلحة مع جنود الحكومة السورية ،واليوم
أكثر من أيّ وق��ت مضى ه��ذه الجماعات مجهّزة بشكل
أفضل بتجهيزات اتصال وأسلحة ونقود ودعم لوجيستي
من الغرب ودول الخليج ،وتماما ً مثلما كان رجال ثاكسين
المسلحون قادرين على ج� ّر الجنود التايالنديين إلى
صراع ،يستخدم كغطاء الرتكاب أعمال وحشية مص ّنعة
الستخدامها كبروباغندا ض ّد الحكومة التايالندية ،تقوم
الميليشيات في سورية بوضوح بتطبيق التكتيكات
نفسها.
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