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ريا�ض حجاب� ...شروط الم�أزوم والف�شل المحتوم!

م�صير «جنيف  »3يحدّ ده
اجتماع مجموعة دعم �سورية
} حميدي العبدالله
بات واضحا ً أنّ «جنيف  »3وفق ما نصت عليه تفاهمات فيينا وقرار مجلس األمن 2254
لن يبصر النور في الجولة الحالية التي من المق ّرر أن تستم ّر مدة أسبوعين ،وفقا ً لما حدّده
المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا .وجميع القضايا العالقة التي تعترض انعقاد المؤتمر،
وبينها وفد المعارضة الموحد ،وتعريف المنظمات اإلرهابية ،ومشاركة األكراد ،إضاف ًة إلى
جدول أعمال المؤتمر واألولويات قد رحلت إلى لقاء مجموعة دعم سورية الذي سيعقد بتاريخ
 11شباط الحالي.
ما يجري اآلن ال يتعدّى جوالت اللقاءات الثنائية التي اعتاد على القيام بها المبعوث األممي
مع األطراف المعنية بما يجري في سورية ،والتغيير الوحيد هو مكان عقد هذه اللقاءات .في
الفترة السابقة كان المبعوث األممي يلتقي هذه األطراف في أماكن تواجدها الدائمة ،المعارضة
في الفنادق العربية واألوروبية ،والحكومة السورية في دمشق ،في حين أنه اآلن يلتقيهم في
مق ّر األمم المتحدة في جنيف.
لكن هذه اللقاءات أبعد ما تكون عن شكل ومضمون «جنيف  »3كما وضعته تفاهمات فيينا
وقرار مجلس األمن .2254
لكن السؤال المطروح ،هل تستطيع مجموعة دعم سورية تذليل العقبات والعقد التي حالت
دون عقد «جنيف  »3في موعده كما حدّدته بيانات فيينا؟ أم أنّ الخالفات ستنتقل إلى مجموعة
دعم سورية ،األمر الذي قد يق ّوض األسس التي ت ّم االتفاق عليها في وقت سابق؟
من الناحية االفتراضية ،فإنّ الخالفات داخل مجموعة دعم سورية ال تختلف بشدّتها عن
الخالف بين القوى السورية التي كان ينبغي أن تشارك في «جنيف .»3
مجموعة دعم سورية تض ّم روسيا والواليات المتحدة والصين واالتحاد األوروبي ،وتض ّم
إيران وتركيا والسعودية وقطر ،ومعروف أنّ ثمة خالفات حادّة بين هذه الدول ،ومن الصعب
الوصول إلى تفاهمات إال إذا كانت الواليات المتحدة تسعى جديا ً إلى ح ّل سياسي في سورية.
وإذا كان التقدير األميركي أنّ عامل الوقت ال يسمح وقرار مجلس األمن ال يسمح بتأخير
انطالق البحث عن ح ّل سياسي على أسس فيينا وقرار مجلس األمن  ،2254ألنّ بديله مزيد
من سيطرة الجيش السوري وحلفائه ،ومزيد من االرت��دادات اإلرهابية خارج سورية ،فإنّ
الواليات المتحدة قادرة على خلق توازن قوي داخل مجموعة دعم سورية يلجم الحكومات
المتطرفة التي تعمل على تخريب الح ّل ألنّ االتحاد األوروب��ي سوف ينحاز فورا ً إلى جانب
الموقف األميركي ،وعندها لن يكون بمقدور حكومات تركيا والسعودية وقطر الخروج عن
الطاعة وعن إجماع الغالبية ،ألنّ كلفة ذلك على هذه الحكومات ستكون باهظة .لكن حتى هذه
اللحظة الموقف األميركي غير واضح.

حلب ال جنيف...
ـ كثيرون تتجه عيونهم إلى جنيف لرؤية العفاريت التي جهزوها للعبة التذاكي هناك ،وهم يستهلكون
الوقت بالمناورات الفارغة.
ـ السعوديون واألتراك ق ّرروا إفراغ التفاهم الروسي األميركي من أيّ مضمون ،وارتضاء التظاهر باالنضواء
تحت سقف عملية سياسية غامضة ومبهمة يضعون منها فقط عنوان حوار سوري ـ سوري ،ويرتضون
القول إنها غير مشروطة برحيل الرئيس السوري ،لكنها غير مشروطة ببقائه ،فهذا يق ّرره الحوار السوري ـ
السوري ،ويضمنون أنّ عفاريتهم ستستم ّر بالقول :لن نسلّم ببقائه.
ـ ق ّررت أنقرة والرياض ربط مشاركة وفد المعارضة بوجود إرهابيين بين صفوفه ،واستبعاد المعارضة
التي تشارك فعليا ً في الحرب على اإلرهاب كحال لجان الحماية الكردية.
ـ معادلة أنقرة والرياض وربما باريس مفاوضات بال نتيجة وتمثيل منقوص من جهة وفائض من جهة
وحرب استنزاف ماديا ً لسورية ومعنويا ً لروسيا وضغوط إعالمية تحت العنوان اإلنساني ،حتى تأتي
األيام بجديد ،وخصوصا ً في االنتخابات األميركية.
ـ الر ّد في الميدان عنوانه في شباط ترتضون الشروط أو تسبقكم حلب ،وفي آذار ترتضون أو تسبقكم
تدمر ،وفي نيسان تسبقكم دوما ودرعا ،ونلتقي في أيار على أبواب الرقة.
ـ حلب ال جنيف...

التعليق السياسي

} محمد ح .الحاج
عجيب أمر هذا الرجل ال��ذي حمل يوما ً صفة
رئيس وزراء سورية ،عنيت به ري��اض حجاب،
فبعد أن كسب ثقة الكثير من السوريين ،واحترمت
دولته إنسانيته وتفهّمت مخاوفه فسمحت له
بالخروج ،يسقط في أحضان العمالة ويطفو على
السطح بعد أن ت ّم تعويمه وتسميته منسقا ً لمؤتمر
معارضة ال��ري��اض ...وح��ده��ا ال��ري��اض جعلت
منه حجابها ،فليس بين أزالمها من يحمل صفة
أفضل ...متجاوزة صفة «فخامة الرئيس» التي
خاطبه بها سعود الفيصل ،كما تجاوزت غيره...
العجب ليس هنا فقط ،بل األكثر عجبا ً تبعية
أش��خ��اص ال��م��ع��ارض��ات وت��ن��اق��ض برامجهم،
للسعوديين حصة ،وأخ��رى لتركيا ،والبعض
لقطر ،وال يمكن نسيان أتباع الغرب ،ويُقال إنهم
علمانيون ،من كيلو إلى صبرا وصوال ً إلى غليون،
حجاب الرياض تجاوز ه��ؤالء جميعا ً وتجاوز
كثيرين م ّمن يحملون اسم رياض ،من نعسان آغا
إلى األسعد إلى الشقفة إلى سيف ...وغيرهم ،هل
هي المفارقة أم الشبه والمطابقة؟ أجرؤ على القول
إنّ حجاب الرياض ال يحلم أن يسمع كلمة «فخامة
الرئيس» ،فالرؤوس الطامحة كثيرة ،وكلها إلى...
منسقة بريطانية،
جيش من المستشارين،
ّ
وضباط أتراك وسعوديون ،وما خفي أكثر ،هنا
نجد أنّ رئيس الوفد الحكومي ال��س��وري نطق
بالحقيقة عندما سئل ع ّمن سيفاوض؟ أجاب
نحن نفاوض دوال ً تعرفونها ،ولسنا نفاوض وفد
معارضة سورية! المعارضات المتعدّدة الوالءات
والمقاصد ستدفع بأيّ حوار إلى الفشل الحتمي،
وقد ظهرت ب��وادره قبل البدء ألنها متناحرة وال

يمكن لها أن تتفق أبداً.
ل��و ك��ان ال��ت��ف��اوض بين الحكومة السورية
وأط��راف المعارضات بعد أن تتفق على منهاج
وبرامج ومطالب ما كان للسعودية أن تعترض
أو تفرض من يمثلها ،كذلك تركيا التي تضع فيتو
على مشاركة مك ّون س��وري أس��اس ،يمثل طيفا ً
أوسع بكثير مما يمثله السيدا أو صبرا أو كيلو!
في المقابل ،فإنّ هذا االعتراض والرفض يعطي
المب ّرر ألط��راف أخ��رى لتضع فيتو أو تعترض
على مشاركة تنظيمات عسكرية مدانة وموثقة
اعتداءاتها وممارساتها بحق المدنيين والمراكز
ورب
الرسمية وحتى الممثليات الديبلوماسية،
ّ
قائل إنّ ك ّل هذه العقبات يمكن تجاوزها والوصول
إل��ى حلول وس��ط م��ن حيث التمثيل الستكمال
ال��ح��وار وال��وص��ول إل��ى حلول ،ب��األح��رى إيجاد
المب ّرر لتتدخل الدول الكبرى فتفرض حلوال ً تخدم
مصالحها.
منذ ال��ي��وم األول لوصوله إل��ى جنيف يهدّد
حجاب الرياض باالنسحاب والعودة إنْ لم يتوقف
قصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة! أية
معارضة؟ يقول الحجاب إنّ حوالي  70%من
أراضي الجمهورية خارج سيطرة الدولة ،ولكن،
كم هي نسبة ما يسيطر عليه أتباع الرياض؟
وهل توقف الدولة ضرب الجماعات التي تعتدي
على المدنيين لمجرد أن يطلب الحجاب؟ وهل هو
في موقع يسمح له بتوجيه مثل هذا الطلب؟ في
المقابل هل يستطيع الحجاب أو الرياض بذاتها
إصدار أمر بوقف اعتداءات الجماعات اإلرهابية
على األحياء اآلمنة في المدن الكبرى مثل دمشق
وحلب وحمص وغيرها؟ من يطالب بوقف القصف
الذي تستدعيه عمليات الر ّد على العدوان ،عليه

أن يمتلك سلطة ق��رار مقابل ،وأن يبدأ بنفسه،
والحقيقة غير ذلك أبداً.
ربما تصل المساحات التي تسيطر عليها
جماعات «داع���ش» إل��ى حوالي  ،60%أو أق�� ّل،
وتبلغ المساحات التي تسيطر عليها «النصرة»
ومتف ّرعاتها ما ال يزيد عن  ،10%المساحات التي
تسيطر عليها «داع��ش» أغلبها ب��واد وصحارى
ونسبة السكان فيها قليلة جدا ً باستثناء الرقة،
حيث تنتشر عصابات التنظيم في أري��اف حلب
الشمالي والشرقي ،والرقة وريفها وري��ف دير
الزور ،وبعض بادية حمص وصوال ً إلى القريتين،
كما تتواجد في جرود القلمون (الجراجير) ،أما
«ال��ن��ص��رة» فتنتشر ف��ي مناطق وب��ؤر صغيرة
متباعدة عدا تج ّمع إدل��ب ،حيث «جيش الفتح»
الخليط م��ن م��ج��م��وع��ات منشقة ع��ن «جبهة
النصرة» غايتها الخروج بعيدا ً عن القرار الدولي
الذي يعتبرها منظمة إرهابية ،ومن هؤالء «أحرار
الشام» و«جيش اإلس�لام» ومجموعات عديدة
أخرى ،فإذا كان هذا الواقع فأين هي المجموعات
المسماة معتدلة؟ علما ً أنّ بقايا «الجيش الحر»
ال يجرؤ أيّ منها على الظهور أو الخروج بعيدا ً
عن مساحات محدودة جدا ً في ريفي حلب وإدلب
قرب الحدود التركية ،أما في غوطة دمشق فوجود
«ج��ي��ش اإلس��ل�ام» محصور ف��ي دوم���ا وأج���زاء
مط ّوقة من الغوطة الشرقية الشمالية ،ويتخذ
هؤالء من المدنيين دروعا ً بشرية في الوقت الذي
يوجهون فيه قذائفهم لضرب المدنيين في دمشق
وضواحيها اآلمنة ،أما في درعا فوجود «النصرة»
ال يمكن التس ّتر عليه وانْ اتخذ مس ّميات ألوية
حوران أو غيرها ،وصراعهم مع «داعش» مشهود،
ويبقى السؤال األه ّم :ما هي القدرة التي يتمتع بها

تآلف الرياض لفرض وقف إطالق نار متبادل ،علما ً
أنّ الثقة بهذا األمر مفقودة تماما ً على المستويين
الحكومي والشعبي وبالمطلق؟
أن ينسحب حجاب ال��ري��اض وم��ن معه لهو
أمر مرحب به ولن يكون له أيّ تأثير إذ لن يقدّم
ّ
يؤخر ،لكن انسحابه يشكل إحراجا ً لوزير
ولن
الخارجية األميركي الذي هدّد برفع الغطاء عن
هؤالء وتركهم يحصدون ثمار غرورهم واعتقادهم
الخاطئ بأنهم أصحاب موقف وكلمة! وأنّ لهم
على األرض ظالً فاعالً ومؤثراً ،وهو غير موجود.
إذا كان صراع المعارضات بهذه الحدّة حتى قبل
الوصول إلى جنيف ،وبمجرد وعود أشبه بأحالم
يقظة تدفع إلى هذا الصراع والبحث عن مكاسب
مستقبلية لن تكون أليّ منهم طالما هو موصوم
بالعمالة والتبعية ،وأن��ه مجرد خ��ادم لمشروع
يناقض الوطن والوطنية ،فاألفضل لمؤتمر جنيف
أن يأخذ منحى ومسارا ً مغايرا ً تحاور فيه الدولة
السورية دول العدوان (السعودية وقطر وتركيا
وفرنسا) عبر الوسيط الدولي وبحضور ممثلين
عن روسيا االتحادية وال��والي��ات المتحدة فقد
تكون النتائج أكثر إلزاما ً وجدية وستكون ضغوط
الدولتين العظميين كفيلة ب��وق��ف ال��ح��رب...
والقضاء على االرهاب.
حجاب السعودية ليس بقادر على ستر الهزائم
التي تلحق ك�� ّل ي��وم بأدواتها وأدوات اآلخرين
ّ
تسطر نتائج
ووحده الجيش السوري وعملياته
ال��ق��رارات التي ينتظرها الشعب ...إنها ق��رارات
االستمرار لتحقيق النصر ال��ذي يخطه جنودنا
البواسل والقوى الرديفة بدمائهم.

�صراع �أميركي بريطاني على فرز ديمغرافي وجغرافي لل�ساحات

هل ال ُمراد تفكيك لبنان لتفكيك حزب اهلل؟ �أم تفكيك حزب اهلل لتفكيك لبنان؟
*

} محمد احمد الروسان

واشنطن وحلفاؤها من غرب وبعض عرب ،يريدون دولة عربية قطرية جديدة
مبنية على فرز ديمغرافي وجغرافي ،بأساس التجانس المذهبي وليس التجانس
السياسي وخير مثال على ذل��ك :العراق وسورية ،وباقي ال��دول التي يغلب
عليها عدم التجانس الطائفي بدواخلها االجتماعية ستؤول نحو التفكك والفرز
الديمغرافي والجغرافي ،في حين أنّ الدول التي يغلب عليها التجانس المذهبي
كمصر وليبيا سيصيبها ضعف في المركز ،وعدم قدرة هذا األخير (المركز) على
السيطرة على األط��راف ،ومن هنا تعتبر واشنطن أنّ ليبيا وما يجري فيها في
مفاصل وتمفصالت جغرافيتها وديمغرافيتها ،من صلب عمل مجلس األمن القومي
بحجة
األميركي (تصريحات أوباما األخيرة) والتمهيد لتدخل عسكري أميركي
ّ
مكافحة اإلره��اب والقضاء على «داع��ش» بغطاء بعض عربي (عبر الجامعه
المتفسخة والمتق ّيحة حصان طروادة) وأممي في ليبيا ،والمعني
العربية الج ّثة
ّ
الجزائر ومصر وليجعلوا منهما سورية ثانية وثالثة .سلّة التحالفات األميركية
ومن ارتبط بها ،تعمل على محاصرة اإلرهاب اآلن ومحاربته في العراق وسورية
ومحاولة إيجاد حلول سياسية في سورية ،حيث يمكن اعتبار الهدفين بمثابة
حصان طروادة إلكمال مسيرة التفتيت والتقسيم للمنطقة بجانب ليبيا ومصر،
ولكن هذه الم ّرة في إطار البناء الجديد المتساوق مع مصالحها وليس الهدم ،حيث
األخير كان المرحلة األولى من مشروع استراتيجية التوحش ،واآلن بدأت المرحلة
المقسم وتجزئة المج ّزأ وتفتيت المف ّتت.
الثانية :البناء في إطار تقسيم
ّ
نواة (البلدربيرغ) في الواليات المتحدة األميركية ،لن تسمح لمجتمعات
الدواعش التي أنتجتها من رحم القاعدة وأخواتها باستقطاب الس ّنة ،ولن تترك
الرئيس ّ
بشار األسد في السلطة رغم تغيّر مزاجها السياسي ،وتعمل على طرد
حزب الله من سورية ،وتسعى للتغلغل داخل مفاصل الدولة اإليرانية من خالل
دخول االتفاق النووي حيّز التنفيذ لتفجير إيران من الداخل وعبر استراتيجيات
االستدارة...

حرب االستنزاف كاستراتيجية أميركية

كما تسعى لتفكيك المحور المقاوم لبنة لبنة وحلقة حلقة ،وتستثمر بخبث
في المعتدل من اإلرهاب (وكأ ّنه هناك إرهاب معتدل وإرهاب غير معتدل) عبر
بناء معارضة سورية معتدلة قويّة من بقايا ما يس ّمى بـ«الجيش الحر» و«جبهة
النصرة» وأخواتها ،تض ّم من يتقاطع مع رؤاها في المسألة السورية من خالل
ساحات دول الجوار السوري ،صنعوا األميركان داعش كعصابة فيروسية مغرقة
في التطرف (نيولوك إرهاب) ،بعد استثماراتهم في فكر ابن تيمية وبالتعاون مع
المنظومات الوهابية ،لتقديم «جبهة النصرة» (بنيولوك مستحدث على أ ّنها
معتدلة وعبر عصابة ما يس ّمى «جيش اإلسالم» وعصابة «أحرار الشام») وهذه
صفاقة سياسية أميركية بل وقاحة أميركية بامتياز .باراك أوباما (الرئيس)
الناطق الرسمي باسم حكومة األغنياء في الداخل األميركي ،واألخيرة تعبّر عن
مصالح المج ّمع الصناعي الحربي األميركي ،واألخير أحد صور جنين الحكومة
األممية (البلدربيرغ األميركي) ،يؤكد سيادة الناطق الرسمي باسم حكومة
األرستقراطيين األميركان وغيرهم ،أ ّنه ال تغيير في الرؤية األميركية ونمارس حرب
االستنزاف كاستراتيجية حقيقية إلنهاك الخصوم واجبارهم على االستسالم،
وطائرات سالح الحرب األميركي تلقي المساعدات العسكرية والمواد الغذائية
لـ«داعش» في صحراء األنبار في العراق ،وفي إقليم درنه على الحدود الليبية
المصرية ،يا الله كم هي وقحه توليفة الحكم في الواليات المتحدة األميركية،
تعلم أنّ وليدها عصابة «داعش» تعاني من نزف جهادي عميق ،إ ّنها أميركا تبدأ
بخلق المشاكل ثم وضع الحلول لها (المشكل الح ّل) .الواليات المتحدة األميركية
خلقت لنا «داع��ش» وهي بمثابة «بالك ووت��ر» عربية إسالمية من المرتزقة،
ّ
تلتف ادارة أوباما،
وتحت ستار وعنوان معركة الموصل القادمة واستعادتها،
صدى البلدربيرغ األميركي ،على مسألة إرسال قوات بريّة الى العراق أوال ً ومن
خالل الق ّوات األميركية الخاصة (المارينز) تعود اليه ،وعبر التعاقد مع شركات
أمنية من القطاع الخاص األميركي مواردها البشرية من المتقاعدين من الجيش
األميركي ،ومن مجتمعات المخابرات واستخبارات البنتاغون األميركية ،وتقول
مظلي من اللواء  82ت ّم إنزالهم في العراق مؤخراً.
المعلومات إنّ أكثر من ألفي
ّ

روسيا تقطع الطريق على االستفراد األميركي

الروس يدركون أنّ المحور الدولي الخصم بزعامة العاصمة األميركية واشنطن
دي سي والمتحالف مع بعض العرب ،يعملون على توظيف وتوليف مسارات
واتجاهات التطرف الديني وبث الفتن لتقسيم المنطقة وإعادة ترسيمات تشكلها
على الجغرافيا وخلط الديمغرافيات لتبقى أسباب الفرقة واالشتعال قائمة.
ويمت ّد هذا اإلدراك الروسي الى أنّ األستراتيجية األميركية البلدربيرغيّة تقوم على

مجاالتها األمنيّه القومية في الشرق األوسط والمتمثله في «إسرائيل» ومصادر
الطاقة .والروس يستثمرون هذا األوان ال أقول فشل استراتيجية نواة الدولة
األميركية في محاربة «داعش» في العراق وسورية بقدر تعثرها وبطئها ،حيث
هي في األصل واألساس إعادة هيكلة اإلرهاب ث ّم هندرته وتوجيهه نحو مساحات
ودول أخرى ،وليس لها عالقة باإلرهاب أصالً بقدر عالقتها بإدارة اإلرهاب إدارة
أزمة ،لتفكيك محور خصومها المقاوم حلقة حلقة عبر بث الفتن الطائفية والتركيز
على «مظلومية الس ّنة» في مواجهة «ظلم الشيعة» ،حيث من المعتقد لدى الروس
وفعلهم الديبلوماسي واالستخباري أ ّنه يمكنهم فعل شيء حقيقي لقطع الطريق
على االستفراد األميركي بالمنطقة وشؤونها ،عبر السعي نحو تطوير ستاتيكو
الح ّل السياسي في سورية وحولها ،عبر جنيفات مقبلة بما فيها الحالي «جنيف
 ،»3أساسها لغة الميدان السوري التي تخلق البيئة السياسية المناسبة ،ووفقا ً
للمنظور السوري الروسي وليس إلنتاج « 14اذار سوري» كما تسعى وترغب ك ّل
من السعودية وقطر وتركيا ،بحيث أ ّنه قد يكون ذلك بداية لح ّل سياسي لكثير من
البؤر الساخنة في المنطقة.
الفعل الروسي يدرك أنّ واشنطن تعمل على تحويل النفط من سلعة الى سالح
لمحاربة روسيّا وإيران وفنزويال في أبشع صور وتجليات الخبث السياسي ،في
المقابل تتل ّمس موسكو وترصد بقرون استشعاراتها شعور واشنطن بضعف
قوتها ،من خالل سعي األخيرة إلى توريط بعض حلفائها في المنطقة في شكل
جديد قديم من االستعمار ،فبعد أن سحبت واشنطن قيادة أسطولها الخامس من
البحرين ،ها هي لندن تنشئ قاعدة عسكرية مقابل القاعدة العسكرية الفرنسية
في اإلم��ارات باالتفاق مع مملكة البحرين ،وكال الدورين البريطاني والفرنسي
في سياق التعاون والتكميل للدور األميركي وتابع له ،وانْ كان الدور البريطاني
والذي هو أصالً في جوهره وباطنه دور صراعي مع األميركي ،ويسعى الستعادة
مناطق نفوذه التي خسرها بعد الحرب العالمية الثانية ،بعكس الفرنسي
الملتهَم بالكامل أميرك ّياً ،وأعتقد أ ّنه من باب التكتيك وافقت لندن على أن تشترك
مع باريس في خدمة المجال األمني القومي األميركي الى حين أن تلوح اللحظة
التاريخية االنجليزية ،وحسب رؤى «أ ّم أي  »6في فوكسال كروس وتقاطعاتها
مع زميلتها «أم أي  »5في تيمس هاوس في لندن.

سورية ...المدخل االستراتيجي

سورية بديكتاتورية جغرافيتها السياسية ،وموردها البشري ونسقها
السياسي وجوهره «توليفة» حكمها السياسي ،تع ّد بالنسبة للغرب بما فيه
الواليات المتحدة األميركية وعبر حلف الناتو الحربي ،المدخل االستراتيجي
للسيطرة وبتف ّوق على المنظومة العسكرية األممية الجديدة المتش ّكلة بفعل
المسألة السورية ،والحتواء الصعود المتفاقم للنفوذ الروسي األممي ،والساعي
الى عالم متعدّد األقطاب عبر فعل ومفاعيل الحدث الدمشقي ،وصالبة مؤسسات
نواة الدولة الفدرالية الروسية إزاء ما يجري في الشام من صراع فيها وعليها
وحولها ،فالروس يصحون وينامون ويتسامرون على وقع أوت��ار ما يجري
في سورية .نتيج ًة لعمليات رصد دقيقة أجريتها وما زلت أجريها لتقارير
استخباراتية منشورة باللغة االنجليزية مع عدم التسليم بصحتها ،بعضها س ّرب
بقصد للتضليل وحرف االتجاه في التفكير والمتابعة ،وبالتالي العمل المضادّ،
واآلخر بدون قصد نتيجة دفع وشراء للمعلومات استخباراتياً ،فيه الكثير من
الصحة واألحداث الالحقة لتاريخ تسريبها أثبتت صحتها ،وفي ذات الوقت بذل
ّ
العميق من الجهد في «قراءة الممحي» بين سطورها وربطه مع ج ّل المشهد الدولي
واإلقليمي وعقابيله وتداعياته على المحلي من الساحات ،الستنباط الرؤى
واألفكار وما يُحاك بليل لمنطقتنا والعالم ،وقد سردتها وناقشتها بعمق مع الدليل
ومنذ أكثر من ست سنوات خلت وأزيد من ذلك بشهور ،وعلى صفحات صحيفة
«الديار» األردنية وج ّل المواقع األلكترونية الدولية واإلقليمية والمحلية) عد الى
المارشال غوغل والجنرال ياهو) ،وفي أكثر من تحليل استخباري وسياسي،
والمعنية بشؤون الساحة األفغانية وشبه القارة الهنديّة ،أنّ ك ّل المعلومات
والمعطيات الجارية هذا األوان األممي الساخن بفعل الحدث السوري والحدث
األوكراني كنتاج لألول ،أ ّكدت أنّ المفاوضات والمحادثات السريّة األميركية
واألطلسية مع حركة طالبان ،والتي جرت بثبات على قدم وساق ومنذ عام
 ،2009والتي توقفت س ّرا ً قبل ثالث سنوات وثالثة أشهر (تقول المعلومات إ ّنها
عادت من جديد وتجري في قطر هذا األوان وبتأكيد من كادر استخباري وسياسي
وإعالمي من حركة طالبان ،تبعه وعلى الفور نفي أميركي سريع له) ،وبتفاعالت
غريبة عجيبة في حينه قادت إلى افتتاح مكتب سياسي لحركة طالبان األفغانية
في مشيخة قطر وما زال هذا المكتب قائماً ،حيث ت ّم تفعيله بعد وفاة العاهل
السعودي الملك عبدالله وخالل حكم الملك سلمان بن عبد العزيز ،وتشي وتقود
هذه التقارير والمعلومات المستنبطة من بين السطور ،بأنّ شيئا ً في األفق يلوح
باستمرار استعدادا ً للوالدة ومن خاصرة األزمة الوالياتية األميركية في شبه
القارة الهندية والصراع مع الفدرالية الروسية ،وما زال يعاني من حاالت مخاض

ليس عسيراً ،لجهة التوصل الى اتفاق قد ينهي ،حالة الصراع المسلح الجاري
حاليا ً في أفغانستان المحتلة ،للخروج من المتاهة األفغانية تكتيك ّياً ،للدخول
في متاهات أخرى استراتيجية وأكثر عمقاً ،لترجمة رؤية البلدربيرغ األميركي
في شبه القارة الهندية ،حيث الرسائل بكافة االتجاهات وخاص ًة للصين وروسيّا
وايران والباكستان والهند.
كما تؤكد معلومات التقارير اآلنفة ،أنّ خلفية المفاوضات والمحادثات األميركية
واألطلسية الحالية ،مع حركة طالبان لجهة المباشرة ،وانْ لجهة غير المباشرة
عبر أطراف أخرى ،خلفيتها كانت محادثات سريّة جرت عبر وكالء لحركة طالبان
بنسختيها (األفغانية والباكستانية) من أطراف عربية واسالمية ،من داخل
التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين من جهة ،وأطراف من المخابرات األميركية
واألوروبية والحليفة لهما من جهة أخرى ،جرت في أكثر من مكان وأكثر من مرة في
أوروبا ،وتحت عناوين حلقات نقاش استراتيجية ،تبحث الشأن الدولي وشؤون
الشرق األوس��ط والشأن األفغاني ،وتع ّرج على مسألة حوار األدي��ان وتالقح
الثقافات ،والبحث في القيم والموروثات والقواسم المشتركة ،وتزامن ك ّل ذلك مع
تغيّرات في المزاج السياسي السعودي إزاء الجمهورية العربية المصرية ،وإزاء
األردن ولبنان ،وزاد هذا التفاقم في تغيّر المزاج السعودي في بدء العدوان على
اليمن ومرور أكثر من عشرة أشهر عليه وما زال يتفاقم ،وما جرى ويجري في اليمن
بفعل الفاعلين الحوثيين والجيش اليمني .من ناحية أخرى...

لبنان «يسرق» استقراره من فم التنين

وتعليقا ً على حديث أمين عام حزب الله األخير ،وال��ذي ش ّرح فيه المشهد
السياسي اللبناني وتط ّوراته ،فسالت منه عناقيد الواقعية السياسية العميقة
وت ّفاح المنطق ،أتساءل كمراقب وباحث التالي :هل ال ُمراد من قبل البعض المتآمر
تفكيك لبنان لتفكيك حزب الله؟ أم تفكيك حزب الله لتفكيك لبنان؟ هل يسعون
الى خلق دولة درزية من لبنان الى السويداء ،والدخول هذه المره عبر الخاصرة
السورية؟ ا ّنه اللعب ذاته ،اللعب في الخارطة اللبنانية والخارطة السورية معاً،
ا ّنه استراتيجية الطوق النظيف مؤامرة أميركية بجذور ديمغرافية.
ما يدركه المبعوث الفرنسي الرئاسي السفير جان فرنسوا جيرو للمنطقة ولبنان
(لم نعد نرى ونسمع أيّ نشاط له بعد دخول النووي األيراني حيّز التنفيذ) ،هو
أنّ الملف الرئاسي اللبناني صار مربوطا ً بالسوري ،وهذا يعني ببساطة مفرطة:
ال رئيس في لبنان اذا لم توضع سورية على س ّكة التسوية السياسية وعبر القرار
 2254وتفعيل شقيقه  ،2253تسوية سياسية في لبنان مرتبطة تلقائيا ًبالعودة
الحريرية الى السراي ،مع األخذ في االعتبار المعطيات اإلقليمية الراهنة والدولية
بفض االشتباك سياسيا ً
كذلك ،بالرغم من وجود تفاهمات بين األفرقاء في لبنان ّ
في الفالق السني الشيعي في لبنان ،وهذا ليس معزوال ً عن حسابات المنطقة،
فهل أسهم الجنرال ميشال عون في تصاعد كرئيس األمر الواقع مغلّفا ً بتوافق بين
األفرقاء اللبنانيين وسعد رئيسا ً للوزراء؟ تعليقات الوزير سليمان فرنجية على
حديث أمين عام حزب الله قد توحي بذلك بعد أن قلب الجعجع سمير الطاولة
على فريقه  14آذار بدعمه الجنرال عون والذي لم يربك سوى فريق سعد الحريري
فقط وحلفائه من الخارج ،وأحدث استرخاء عند  8آذار ،كون الرئيس لن يكون االّ
من هذا الفريق ،وفقا ً للمشهد السياسي اللبناني الذي تفانى السيد حسن نصرالله
في شرحه وتشريحه في حديثه السلس والهادئ األخير .2016 – 1 – 29
نعم لبنان يسرق استقراره وبالح ّد األدنى من فم التنين اإلقليمي الهائج ،وهنا
تصير ك ّل المعطيات األمنية من رأس بعلبك وعرسال الى جبل محسن مرورا ً
بالحلوة المخيم ،عناوين صغيرة في ظ ّل المعطيات التي تهدّد مصائر دول من
حول لبنان.

خصومة الرياض والدوحة!

ما يسود المنطقة الشرق أوسطية والعالم هو صراع بريطاني أميركي عميق
ج ّدا ً وشرس وهو في بعض جوانبه غير معلن ،فاالرتباطات الدولية للرياض
والدوحة تجعلهما في وضع الخصومة ،وهذا من شأنه أن يحثهما على البحث عن
المشترك من القواسم للقيام بأدوارهما الوظيفية واألمنية والسياسية والعسكرية
واالستخباراتية في المنطقة والعالم.
األميركان وحلفاؤهم من بعض عرب وبعض غرب يسعون لجعل المنطقة
الشرق أوسطية وتحديدا ً العربية منها ،شظايا جغرافية وبشرية وت��دار من
أورشليمهم وورثة غولدا مائير ،والتي قال عنها الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا
ميتران والتي دخلت في غرام مع أحد ملوك الشرق ولشدة قباحتها قال :يا الله
تبدو وكأ ّنها سقطت للتو من مؤخرة يهوذا (فهل أحد يعلم تضاريس مؤخرة يهوذا
هذا؟) وفي خضم المذبحة قبل عام ،والتي ارتكبتها منظمة أنصار بيت المقدس
(داعش مصر) في الداخل السيناوي ،حيث واشنطن تراقص الذئاب في سيناء
لجهة التحالف معها لضرب مصر في العمق ،المذبحة بحق جنود الجيش المصري

واضطر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقطع زيارته إلحدى الدول األفريقية في
حينه ،كانت الخارجية األميركية آنذاك تستقبل وفدا ً من حركة اإلخوان المسلمين
المصريين ومعهم بعض حلفائهم من الليبراليين ،والتي ترتاح لهم توليفة الحكم
الجديدة في الرياض ،وهذا مؤشر حقيقي على وجود هيئات أميركية تعتبر حكم
وتترحم على عهد الرئيس محمد مرسي العيّاط النصير
المشير السيسي انقالباً،
ّ
السلفي للديمقراطية الغربية من زاويتها لهذه الهيئات األميركية البلدربيرغية.

السيسي والسعودية وليبيا!...

وهنا أتساءل السؤال التالي أيضاً :هل أزمة المارشال عبد الفتاح السيسي في
ليبيا مؤشر قوي على المدى الذي ستذهب إليه السياسة السعودية الجديدة في
المنطقة ،بعد تولي الملك سلمان الحكم في الشقيقة الكبرى العربية السعودية
ومرور عام على حكمه؟ وانْ كانت السياسة السعودية إزاء مصر تعتمد دورا ً
ترويض ّيا ًسياسيا ًللدور المصري ،بحيث ال تكون مصر بمثابة (ترمومتر) العالقات
الخليجية الداخلية ،وخاص ًة على طول خطوط عالقات الرياض الدوحة؟ وهل
ترضى مصر أن تكون بمثابة بندقية لإليجار ،انْ أليّ أحد وانْ للصديق؟ اؤمن أنّ
قصة التسريبات
مصر هي بندقية لشعبها ودورها ومجالها الحيوي ،والك ّل يعرف ّ
األخيرة قبل عام وأزيد (فيديوات التسجيل للرئيس السيسي) من قبل جهات
مق ّربة من مكونات جماعة اإلخوان المسلمين المصرية ،االّ لتخدم فكرة واحدة
وهي :استحقار السيسي للخليج ،ا ّنها الفتنة بعينها .فما يجري اآلن وسيجري
في األيام المقبلة في ( قطر) رغم النفي األميركي ،من مفاوضات ومحادثات من
جهة الواليات المتحدة وحلف األطلسي عبر ضبّاط استخبارات مع حركة طالبان
بنسختيها ،ليس جديدا ً حديثا ً كما أشرنا آنفاً ،وهو استمرار لمحادثات سريّة
سابقة ،جرت في أكثر من مكان في القارة األوروبية ،وأكثر من مرة قبل أكثر من
ست سنوات وأزيَد ،وكان للحركة اإلسالمية العربية بنسختها الدولية ،ك ّل الدور
لجهة التأثير في التوصل الى مرحلة التفاهمات السياسية واألمنية والعسكرية،
مع حركة طالبان وأخواتها ونسخها المختلفة ،حيث األخيرة تثق بتلك األطراف
العربية اإلسالمية ،وهي مق ّربة من كوادر حركة طالبان ،وكان لها أدوار عملية في
إسنادهم وحركتهم ،وقت القتال (الجهاد) األفغاني ،وقت التواجد السوفياتي في
كابول.
وتتحدّث المعلومات والمعطيات الجارية (هذه بحاجة الى بحث من جديد)،
عن مفاعيل وتفاعالت الدور اإليراني النوعي والك ّمي ،على الساحة األفغانية
والباكستانية ،فطهران تستطيع أن تلعب دورا ً كبيرا ً اآلن ،وبعد افتتاح المكتب
السياسي الطالباني في قطر قبل أزيد من ثالث سنوات مع إعادة تفعيله اآلن،
التجسسي لصالح «اسرائيل» وواشنطن وقبل إجراء العملية
رغم التو ّرط القطري
ّ
السياسية الرئاسية األخيرة في إيران والتي جاءت بالرئيس حسن روحاني
وفريقه السياسي البراغماتي العميق ،هذا وقد كشفته المخابرات اإليرانية ،والدور
اإليراني هنا يجيء وبعد نتائج االنتخابات الرئاسية اإليرانية األخيرة والتي فاز
فيها حسن روحاني رجل الدين المعتدل ،فقد سهّلت طهران عملية التفاوض
والتحادث السري األميركي الطالباني في السابق ،العتبارات المشهد اإلقليمي
في شبه القارة الهندية بالتعاون مع الصين وروسيّا ،والتسهيالت اللوجستية
والتقنية المخابراتية اإليرانية اآلن ،ليس فقط مع زعماء حركة طالبان بنسختيها
األفغانية والباكستانية وأخواتهما ،بل ومع رموز تنظيم القاعدة وشبكة الزعيم
جالل الدين ح ّقاني ،وذلك عبر استخدام وتوظيف وتوليف قدرات أنصار وكوادر
الزعيم قلب الدين حكمتيار ،حيث األخير حليف طهران الرئيسي في المسرح
األفغاني ،وكوادر حكمتيار لهم عالقات وثيقة مع كافة أطراف لعبة المواجهات
العسكرية ،على الساحة األفغانية والباكستانية ،ولهم عالقات وثيقة مع
المخابرات الباكستانية أيضاً ،وشبكات مخابرات دولية أخ��رى تعمل في
أفغانستان وباكستان ،وكان لشبكة حكمتيار مسنود ًة من شبكة حقاني ،الدور
البارز في دعم إيران ،بالمزيد من المعلومات االستخبارية التي أتاحت وم ّكنت
طهران من مالحقة وتصفية شبكة تنظيم جماعة «جند الله» البلوشستانية،
وزعيمها عبد الملك ريغي.
هذا وتشير المعلومات الحالية والمعطيات الجارية ،عن وجود تحضيرات
سياسية وأمنية ،لجهة ترتيب سلسلة من جلسات حوار مع ّمق بين جيميس
دوبينز المبعوث األميركي الخاص ألفغانستان وباكستان من جهة (نشاطه
المعلن خفيف وال يكاد يذكر منذ أزيد من عام ،في حين السريّ عميق مع تسريب
هنا وتسريب هناك) ،وأنصار ورجال الزعيم قلب الدين حكمتيار وكوادر شباكه،
لفحص إمكانية التوصل الى تفاهمات ما ،تفضي الى صفقة جزئية ،قد تقود الى
صفقة شاملة مانعة مع طالبان بنسختيها وأخواتهما.
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