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�سلة بري �ضرورة وطنية لكن عبورها دونه عقبات...

ّ
ويتمدد
داع�ش يت�شظى
} حميدي العبدالله
إذا كان الشعار الذي رفعه تنظيم «الدولة اإلسالمية» داعش «باق
ويتمدّد» والمقصود بذلك أنّ داعش باق في السيطرة على المناطق
التي استولى عليها في العراق وسورية ابتداء من عام  ،2014وأنه
سوف يتمدّد إلى دول أخرى على قاعدة تمدّده في ك ّل من سورية
والعراق ،يمكن االستنتاج اآلن في ضوء مالحظة الواقع القائم ،أنّ
داعش يتشظى ،ولكنه في الوقت ذاته يتمدّد .هو يتشظى في سورية
والعراق ،في سورية في ضوء سيطرة الجيش السوري على تدمر
والقريتين ،وسيطرة «قوات سورية الديمقراطية» على مناطق في
ريف الرقة ،وريف حلب الشمالي ،وسيطرة الجيش السوري أيضا ً
على ج��زء من ري��ف حلب الشرقي في محيط مطار كويرس الذي
كانت تسيطر عليه داعش .وفي العراق بعد سيطرة الجيش العراقي
على الفلوجة ،وقبل ذلك على الرمادي وتكريت وغالبية المناطق
الواقعة في محافظة صالح الدين وكانت تحت سيطرة داعش.
ب��ه��ذا المعنى ،يمكن ال��ق��ول ف��ي ض��وء حجم المكاسب ال��ت��ي ت ّم
تحقيقها من قبل الجيشين السوري والعراقي إنّ نواته األساسية
التي كان يراهن عليها في تمدّده الالحق تتشظى فعالً ،وداعش في
غالبية مناطق سيطرته األساسية يسير على طريق الهزيمة الكاملة.
لكن في المقابل داع��ش يتمدّد في أماكن عديدة من دول العالم
اإلسالمي ،وحيث ثمة تواجد أساسي لجالية إسالمية .لديه اليوم
معاقل مهمة في ليبيا ،ربما ال تق ّل أهمية عن مواقعه في سورية
والعراق ،إنْ لجهة السعة الجغرافية للمناطق التي يسيطر عليها في
ليبيا ،أو لجهة ما تنطوي عليه مناطق سيطرته من تأثير استراتيجي،
سواء على مصر أو على أوروبا ،أو على مجمل المنطقة الواقعة في
شمال إفريقيا .داعش يتمدّد أيضا ً في اليمن ،وبات له حضور قوي
في ضوء الهجمات التي نفذها في مدينة المكال وفي حضرموت.
داعش يتمدّد أيضا ً وأيضا ً في دول إسالمية أخرى ،وفي مقدّمتها
تركيا حيث أفادت استطالعات للرأي جرت في فترة سابقة عن وجود
نسبة تشير إلى أنّ  %13من األتراك يؤيدون داعش ،وبدأ التنظيم
بش ّن هجمات لها وقع قوي في ضوء طبيعة استهدافاتها ،وأبرز
هذه االستهدافات مطار أتاتورك ،كما أنّ حضور داعش المباشر،
أو عبر منظمات أخرى تشكل غطاء له بات قويا ً في بنغالدش ،حيث
قوي في العاصمة استهدف حيا ً يرتاده
استطاع قبل أيام ش ّن هجوم ّ
حي السفراء ،ووجوده في نيجيريا كبرى
الكثير من األجانب وهو ّ
ال��دول اإلسالمية في أفريقيا قديم وقوي من خالل مبايعة «بوكو
حرام» له.
إذن ،اليوم الشعار الذي يمكن أن يلخص واقع حال داعش ،لم يعد
شعار «باق ويتمدّد» بل شعار «يتشظى ويتمدّد».

العقد الذهبي لمحور المقاومة
} سعد الله الخليل
بالرغم من أنّ مسيرة المقاومة الوطنية حافلة باإلنجازات ،وبسجل حزب الله
المرصع باالنتصارات منذ انطالقته ،ما يؤكد بأنّ المواجهة مع العدو اإلسرائيلي
ّ
واالنتصار عليه ممكن ،وباالعتماد على قدرات ذاتية مدعومة باإليمان بفكرة
مبني على قواعد صحيحة ال
المقاومة كمشروع مناهض للمشاريع اإلسرائيلية،
ّ
مكان فيها للشعارات والخطب الفارغة من أي مضمون ،كتلك التي سادت السواد
األكبر من الخطاب العربي الرسمي ،في الحديث عن المقاومة والمواجهة النظرية
مع العدو الصهيوني ،فيما الخفايا واألفعال بعيدة ك ّل البعد عن ذاك الخطاب.
يحق لنصر تموز  2006أن يكون المفصل في تاريخ المقاومة والمواجهة مع
العدو اإلسرائيلي والمشاريع األميركية في المنطقة ،ليس ألنه كسر شوكة العدو
اإلسرائيلي إلى األبد ،ونزع عن مرتزقته صفة الصالحية القتالية التي بدت هزالتها
ما إنْ اشت ّد عود حزب الله في التسعينيات من القرن الماضي ،ولتؤكد أنّ االنسحاب
االسرائيلي من جنوب لبنان عام  2000لم يكن خطوة مفاجئة ،أو نتيجة لظروف
مرحلية مر بها حينها ،بل نتيجة تغيّر في موازين القوى من حيث تداعي قوة
جيش العدو ،أمام تنامي قوة المقاومة هذا في الشكل والمعايير العسكرية ،إنما
األه ّم في نصر تموز  2006حقيقتين األولى أنه فرز الشخصيات والقوى والدول
بين صديق للمقاومة وقضية الصراع مع العدو اإلسرائيلي ،وراغب في كسر تلك
تصب كلها في خانة العدو اإلسرائيلي ،والحقيقة الثانية
المقاومة من أبواب عدة
ّ
أنها وضعت اللبنة األولى لتشكيل محور المقاومة والممانعة وليتح ّول الدعم إلى
تنسيق مباشر ،بدا في أوجه في الحرب الكونية على سورية ،ولع ّل اللقاء العلني
الثالثي والذي جمع الرئيسين السوري بشار األسد واإليراني محمود أحمدي نجاد
واألمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في دمشق عام  ،2010ما يشير
لالنتقال بالعالقات المشتركة إلى مستويات متقدّمة.
لوال حرب تموز لما اضطرت شخصيات وقوى لبنانية وإقليمية إلى كشف
نوياها الحقيقية حيال المقاومة ،فأظهرت عداء وصل بها إلى ح ّد الطلب من العدو
االستمرار بحربه للقضاء على المقاومة وكسرها إلى غير رجعة ،وبالتالي خرجت
تلك القوى من دائرة حسابات المقاومة ،وفرضت أسلوب تعاطي يليق بمستوى
عمالة تلك القوى في أيّ استحقاق سياسي أو عسكري يتعلق بالداخل اللبناني
أو خارجه ،ومن تمكن من التخفي وراء الشعارات الرنانة من بوابة الدعم المالي
وإعادة اإلعمار الخليجي للجنوب اللبناني ،سقط شأنه شأن من سبقه من األدوات
أمام استحقاقات داخلية كأحداث أيار  ،2008أو الحرب على سورية كمقدمة
إلسقاط المقاومة في لبنان والدور السعودي القطري الواضع في رسم خطوط
المؤامرة على سورية والمقاومة.
أسس نصر تموز لبلورة حلف القوى المؤمنة بالمقاومة كخيار
في المقابل ّ
ٌ
حلف بدأ من سورية وإي��ران ولبنان سرعان ما
لمواجهة العدو اإلسرائيلي،
اتسعت دائرة التحالفات ،خاصة بعد دخول العالم العربي مرحلة ما أطلقت
عليه واشنطن الربيع العربي ،والذي ما لبث أن تح ّول إلى حروب مباشرة على
تلك الدول بلغت ذروتها على األرض السورية ،وما فرضته تلك الحرب أيضا ً من
فرز دولي بين ساعي إلسقاط سورية ومدافع عن كيان الدولة والشعب ،ولتتح ّول
الدول المناصرة لمحور المقاومة في أميركا الالتينية وآسيا إلى شريك حقيقي في
المواجهة االقتصادية والعسكرية والسياسية ك ّل بحسب إمكانياته ومجاالته،
فدخلت روسيا والصين بثقلها الدولي لمواجهة الحرب على سورية ،ما مكن
ّ
بغض النظر عن الطبيعة
محور المقاومة من توسيع دائرة التشبيك بين دوله،
السياسية لألنظمة والحكومات مستفيدا ً من انضواء تلك الدول بمنظمات كبرى
كدول «بريكس» ودول معاهدة شنغهاي وغيرها ،وهو ما يع ّد عامل قوة لدول
المقاومة بما يخدم قضيتها المركزية في الصراع مع العدو اإلسرائيلي ،فالتشبيك
والتنسيق العاليي المستوى مع دول كالصين وروسيا تربطها عالقات بالعدو
الصهيوني ال يعني التخلي عن مركزية قضية الصراع مع العدو ،في زمن التطبيع
المجاني والهرولة العلنية باتجاه تل أبيب من العواصم العربية ،في المقابل
يصب في
ما يقدّمه محور المقاومة من تضحيات في الحرب السورية يدرك أنه
ّ
مجرى الصراع مع العدو اإلسرائيلي ،وما كان ليقع لوال الوقوف بوجه المشاريع
اإلسرائيلية في المنطقة.
منذ نشأتها وبكافة المراحل والمفاصل التاريخية قدّمت المقاومة الدماء والمال
في المواجهة المصيرية مع العدو ،ومشاريعه المتعدّدة األشكال بمضمون واحد
يتمثل بإسقاط رايه المقاومة ،وبناء عليه يحق لمحور المقاومة أن يؤمن بصوابية
خياراته ،فما حققه العقد الذهبي لمحور المقاومة يكفي ليكون بوصلة نجاح ك ّل
مقاوم شريف.

داريا والفوعة وكفريا
ـ تالزمت الحرب في سورية مع أسماء مدن وبلدات تختزن في ذاتها معاني
لوجهة المعارك منها سلمى في ريف الالذقية ومنها الكاستلو في شمال حلب
ومنها تدمر شرق حمص ويبرود عاصمة القلمون والزبداني وقبلها القص ْير،...
وكانت السيطرة على هذه البلدات والمدن تؤشر إلى ميزان الحرب واتجاهه.
ـ بقيت بلدات ومدن تمثل ثوابت ترمز إلى قوة الدولة السورية ومقابلها ما يرمز
إلى قوة الجماعات المسلحة ومثلما هي أحياء كثيرة في دمشق وبلدات في ريفها
بيد الدولة ال تتزحزح ،بقي حي جوبر ومدينة داريا ومدينة دوما رموزا ً لسيطرة
المسلحين ،وبقيت خارج دمشق حالة حصار نبّل والزهراء سابقا ً والفوعة وكفريا
حاليا ً رموزا ً لقدرة الجماعات المسلحة على القتال.
ً
ـ التح ّوالت التي حملها الميدان ما جرى على جبهة المالح واستطرادا الكاستلو
وإطباق الحصار على مسلحي حلب وفي ميدعا بريف دمشق وإطباق الحصار
على مسلحي الغوطة يذكران بما جرى في ريف الالذقية قبل استعادة سلمى.
ـ تبدو داريا اليوم طليعة التغيير في ميدان المواجهة لزحزحة المعادلة القائمة
منذ سنوات لتتلوها جوبر.
ـ موعد فك الحصار عن الفوعة وكفريا ليس بعيداً.

التعليق السياسي

} علي بدر الدين
مبادرة السلة المتكاملة التي أطلقها رئيس
مجلس النواب نبيه بري مطلوبة وضرورية
التصحر السياسي والوطني
ف��ي مرحلة
ّ
والتحجر العقلي التي تتحكم بك ّم من األفرقاء
ّ
السياسيين الذين يتقدّمون الصفوف األولى،
نصبوا أنفسهم أو عيّنوا عنوة في
بعد أن ّ
غفلة م��ن ال��زم��ان واألق���دار رؤس���اء ألح��زاب
ولكتل نيابية وزعماء ووزراء ونواب إلى آخر
المعزوفة المملة.
ربما أراد الرئيس بري من مبادرته إحداث
صدمة في الوسط السياسي المتج ّمد الذي
ال حول له وال قوة وال قرار في مسار األحداث
السياسية الداهمة والمستجدة ،وهو يعلم
ت��م��ام�ا ً ب���أنّ «ج��ل��د الميت ح���رام» وال يفيد
بشيء ولن يحرك جثثا ً همدت حتى إشعار
آخ��ر ،غير أن��ه بحكم مسؤولياته وإدراك���ه
لخبايا األم��ور وخ��ط��ورة ما ينتظره لبنان
في اآلتيات من األيام وجب رمي بحصة في
المياه الراكدة علها تفعل فعلها وتفتح أقفال
عقول سياسيين تآكلها الصدأ وشهية القوى
السياسية والحزبية أقله التي تحاول إثبات
ذاتها وحضورها وقرارها في مجرى األحداث
في لبنان ،ولتبدأ مرحلة جديدة من البحث
عن حلول أو بعضها بدال ً من تضييع الوقت
والجهد بحثا ً عن «جنس المالئكة» الذي
سيظ ّل عصيا ً ولن يدركه أحد.
المبادرة الوطنية بامتياز تصلح أساسا ً
لنقاش وطني ج��دي ومسؤول بين القوى
السياسية والحزبية الحاكمة بالفرض أو
التعيين والمتح ّكمة بالبالد والعباد بقوة
األمر الواقع ،أو القوة القاهرة التي أرادتها
لتبقى متموضعة في أمكنتها السلطوية
والحزبية والمالية وف��ي م��واق��ع التأثير
وال���ق���رار .م��ع أنّ مضمونها وعناوينها
موجودة وخاضعة يوميا ً للسجال السياسي
واإلع�لام��ي ولكن بالمف ّرق وليس بالجملة
كما أراده��ا الرئيس بري ووضعها في سلة
واح��دة ،ه��ذه السلة التي تمثل بالوجدان
الشعبي والعادات والتقاليد القروية الخير
وال��ب��رك��ة لما تحتويه م��ن خ��ي��رات األرض
ونتاج تعب الفالحين .ولألسف ف��إنّ قوى

سياسية معنية بالمشاركة والحوار حول
مضمون ه��ذه السلة الوطنية ال تفقة في
القيم والمفاهيم الشعبية ،أو ال تعنيها ،وهي
ستتعاطى مع الجانب السلبي فيها من خالل
مسارب وفراغات يمكن الخروج منها بسهولة
وقد ال توافق جموحها أو جنوحها الحزبي
والسياسي ،وال تحقق «العز» الذي هي فيه
وكأنه ب��راءة اختراع لها أو ملكية خاصة
مسجلة في «الطابو» وال يمكن لزعاماتها
أو قياداتها أن تتجاوب أو تتفاعل مع أيّ
مبادرة تشعر أنها ستكون الخاسرة فيها
المتيازات حصلت عليها بالنصب واالحتيال
وعلى حساب الشعب اللبناني أو جمهورها
المعلب المسلوب اإلرادة والحرية والحق في
تحصيل حقوقه المصادرة.
والرئيس بري بحكم حنكته السياسية
وحكمته ووطنيته العالية وتجربته الناجحة
في الحكم يعرف قبل غيره أنّ قرار انتخاب
رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية ه��و م��ن خ��ارج

ال��ح��دود ماضيا ً وح��اض��را ً وف��ي المستقبل
وكأنه بات نصا ً دستوريا ً أو حتى عرفا ً في
القاموس السياسي الداخلي ،وه��ذا ليس
خافيا ً بل باعتراف قوى سياسية وحزبية
وازن��ة ولها تاريخها السياسي في لبنان،
وهناك النقاش الدائر علنا ً ح��ول انتخاب
رئيس الجمهورية أوال ً أو إجراء االنتخابات
النيابية .والخالف ال يزال قائما ً وسيستم ّر
على اس��م الرئيس ووزن���ه وال خ�لاف على
طائفته ألن��ه حكما ً من الطائفة المارونية
الكريمة من دون منازع وال ض��رر في ذلك
على أن يكون وطنيا ً ومسؤوال ً عن وأمام ك ّل
اللبنانيين وأن ال يكون مرتهنا ً أو تابعا ً وهذا
يحتاج إلى تفصيل ليس وقته.
وكيف لمبادرة بهذا الحجم واألهمية أن
تلقى الصدى المطلوب والعجز عنوان البحث
عن قانون انتخاب وطني وتمثيلي وهذا ما
ترفضه معظم القوى السياسية المدعوة
للموافقة على المبادرة ألنها مص ّرة على بقاء

قانون الستين مع تعديل شكلي وبسيط
لبعض بنوده أو إيجاد قانون يشبهه ونسخة
مش ّوهة عنه .وه��ذا يعني أنّ االنتخابات
النيابية المق ّررة في العام المقبل إذا حصلت
ستنتج نفس الطبقة السياسية الحاكمة
ونفس األسماء والوجوه النيابية التي هي
ف��ي سباق م��ع ال��زم��ن وال��ق��در لعجزها عن
مواكبة المتغيرات المتسارعة على مستوى
العالم ،كما عجزت ،أو معظمها حتى ال نظلم
أح��داً ،عن فهم القوانين التشريعية وال��دور
الوطني التمثيلي المنوط بالنائب المنتخب
أو المعيّن أو الممدّد له وقد تح ّول معظمهم
إلى ما يشبه ساعي البريد الذي من مهامه
نقل الرسائل إلى أصحابها من دون معرفة
محتواها وهكذا نواب األمة التي ال صالحية
لهم في التشريع والتوظيف والخدمات ألنه
مطلوب منهم مراجعة القائد أو من يمثله قبل
اإلقدام على أية خطوة أو قرار ،وتح ّولوا إلى
نجوم تسطع في المناسبات االجتماعية التي

لها عالقة بالموت واحتفاالت التأبين والقيام
بواجب التعزية وفق جدول باألسماء التي
رحلت إلى جوار ربها وبالقرى الموزعة على
خريطة القضاء أو المحافظة التي يمثلونها،
وال ننسى رعاية االحتفاالت وتواقيع الكتب
واألنشطة الرياضية والفنية ...هذه أولوياتهم
واهتماماتهم وال شيء آخر.
فكيف وحال نوابنا على هذا الوضع أن يبقى
قانون الستين المطلب األول للقوى السياسية
الحاضنة له وال تو ّد مفارقته مهما اشتدّت
األزمات وزادت الضغوط ،وهو سينتج نوابا ً
ج ّربهم الشعب اللبناني على مدى ربع قرن
ولم ير منهم سوى العقم وقلة الحيلة وانعدام
اإلرادة والقرار ،وال يرى وجوههم سوى في
عطلة األح��د أو في مناسبات األعياد حيث
تشرع األب��واب وتنشط الضيافة والقبالت
وكلمات الترحيب والمعايدة وتتزاحم األسئلة
عن الصحة والعائلة والعمل بشغف وحنان
زائد على غير عادة ،وكيف لحكومة مشلولة
ال تجتمع إال في الحاالت الطارئة والمستجدّة
أن تتفعّ ل وهي تح ّولت إلى فشة خلق ومكسر
عصا لقوى سياسية وحزبية ،وباتت عاجزة
عن اتخاذ القرارات المصيرية الوطنية وتكتفي
بإصدار القرارات والتعميمات وقبول الهبات
وتشكيل الوفود المشاركة في المؤتمرات
ال��خ��ارج��ي��ة وإنْ ات��خ��ذت ق����رارا ً وط��ن��ي�ا ً أو
اجتماعيا ً أو اقتصاديا ً يحتاج إليه اللبنانيون
يبقى معلقا ً في سجاالت السياسيين حتى
تذهب ريحه ويفقد مفعوله.
إنّ مبادرة الرئيس بري صادقة وضرورية
وأحوج ما يكون لبنان إليها في مرحلة صعبة
وخطيرة يم ّر فيها العالم المنطقة ولبنان ،علّها
تحصن الجسم الداخلي أو تقلّل من الخسائر
ّ
والتداعيات ،ولكن ال حياة لمن تنادي ألنّ ك ّل
زعيم أو قائد يغ ّني على موقعه ومصالحه
ويحاول االستفادة من الزمن المتبقي له في
الدنيا وفي الحياة السياسية قبل الرحيل
األب��دي ،وهو يرتب أوضاعه وأف��راد عائلته
قبل المغادرة األخيرة ليطمئنّ إلى أنّ إرثه
السياسي والسلطوي والمالي والزعائمي
سينتقل بسالسة إلى الوارثين .هذا هو الواقع
الم ّر ولكن من ال ُمحال أن يبقى الحال على
حاله.

جحا الأميركي وم�ساميره من وار�سو �إلى �سورية...
} محمد أحمد الروسان*
البلدربيرغ األميركي ونواة اإلدارة األميركية الحالية،
وأي نواة أليّ إدارة قادمة ولو كانت جمهورية ،يدركون
جيدا ً أنّ سورية بنسقها السياسي الحالي ونظامها
وديكتاتورية جغرافيتها ،هي مفتاح السلم والحرب في
العالم ،ومن ينتصر في الحرب الدائرة في سورية وعلى
سورية اآلن ،هو من يحق له إعادة رسم خرائط المنطقة
وت��وازان��ات القوى في كينونة النظام العالمي الجديد،
لذلك نرى أنّ الفدرالية الروسية والصين معا ً وبتشاركية
إيرانية عميقة ،يدركون أنّ انتصار واشنطن في سورية
سيكون مقدّمة لتنفيذ استراتيجية االستدارة نحو آسيا،
للعبث بأمن روسيّا والصين ومحاصرتهما إلضعافهما ح ّد
األنهيار الكامل ،من هنا روسيّا أيتها الدواعش السياسية
واالستخبارتة المخابراتية في بعض الدواخل العربية،
لم ولن تتخلّى عن سورية بنسقها السياسي وبأسدها،
وب��إس��ن��اد صيني كبير ،وإص���رار إي��ران��ي على إفشال
المشروع األميركي ،وحاجة روسيّا والصين إليران لدورها
في سياقات النظام العالمي الجديد ،بسبب موقعها
الجيواستراتيجي ،كونها طريق الحرير الجديد بين الشرق
األوس��ط وآسيا ،بجانب ق ّوتها العسكرية واالقتصادية
والبشرية ،وتقاطع ايديولوجيتها الثورية مع المبادئ
القانونية واألخالقية ،التي يؤمن بها هذان البلدان جعلهما
يدعمان سورية بنسقها السياسي ونظامها وأسدها بال
حدود وبال قيود.
وواضح أنّ روسيّا لن تسمح لواشنطن أن تعربد في
العالم على هواها ،ولن تسمح لمثيالت حقبة بوريس
يلتسين وفريق الليبراليين الجدد في الداخل الروسي
ذوي البناطيل ال��ورد ّي��ة القصيرة بالعودة من جديد
وبلباس آخر ومختلف للتعمية السياسية على عودتهم،
فهذا زمن و ّلى ولن يعود بعد تعاظمات في الشعور القومي
الروسي الذي أعاده بوتين وفريقه الى وجدان الشعب
الروسي المتعاظم .أميركا بعربدتها ومتاهاتها المقصودة
كسياسة ونهج ،تريد ضرب الخاصرة الروسية الرخوة
في القوقاز ،فإذا تحقق لها ما تريد في المسألة السورية
والحدث السوري ،فإنّ العبور سيكون في غاية السهولة
الى الجنوب القوقازي ،خاص ًة في ظ ّل أنّ إي��ران تعتبر
الخاصرة الروسية الضعيفة بالمعنى االستراتيجي
الجغرافي كمجال حيوي لألمن القومي الروسي .فميزة
الروس أ ّنهم يو ّزعون ج ّل بيضهم في أكثر من سلّة بأكثر
من مكان وساحة في منطقة كمنطقتنا الشرق أوسطية،
رمالها متحركة تنزلق نحو المزيد تلو المزيد من الكوارث.
اللقيط داع��ش وال��ذي هو نتاج تلك الليلة الحرام تحت
السقف الحرام في الفعل الحرام لوكالة االستخبارات
األميركية ومجتمع المخابرات اإلسرائيلي الصهيوني في
فراش الوهابية ونتاجات فكر ابن تيمية ،وصل هذا اللقيط
الى باكستان وأفغانستان وإلى مجمل شبه القارة الهنديّة،
وهنا قرون استشعارات مجتمعات المخابرات الروسيّة
والصينيّة والهنديّة كانت ترصد ك� ّل ش��يء ،بل وقبل
وصول هذا اللقيط داعش الى تلك المناطق والساحات،
فاستدعى ك ّل ذلك تدخالً من هذه األطراف لرصد النوايا
األميركية من الحرب على دواعش الماما ذاتها ومدى جدية
ماما أميركا لمحاربة فيروساتها ،لخلق متاهاتها ومنها
المتاهة األميركية المقصودة في شبه القارة الهنديّة.
لعبة الفوضى الخالّقة األميركية الغربية الصهيونية
فشلت ح ّتى اللحظة في تغيير موازين القوى على األرض،
من خالل سالح اإلره��اب الذي انقلب على رعاته وتمدّد
وصار يهدّد الجميع بالجميع ،لذا طالبت روسيّا والصين
والهند ،من باراك أوباما وإدارته والتي اقتربت من دخولها
في مرحلة البطة العرجاء لجهة اتخاذا ال��ق��رارات ،من
تحديد موقفه من محاربة اإلره��اب بوضوح ،وذل��ك في
إشارة واضحة الى مخطط البلدربيرغ األميركي لالستدارة
نحو آسيا بهدف زعزعة االستقرار في دولها ،وت ّم رفع كرت
أحمر رابح في وجهه وهو يتموضع في التالي :تقويض
الدوالر األميركي كعملة مرجعية دولية واستبداله بعمله
ج��دي��دة ف��ي إط��ار منظمة دول بريكس ،كمعادل دول��ي
اقتصادي وعسكري ومدني بجانب منظمة شنغهاي،
حيث من شأن ذلك أن يصيب االقتصاد األميركي في مقتل،
خاص ًة أنّ الصين هي البلد الكبير الذي يشتري سندات
ديون واشنطن بمئات المليارات من الدوالرات ،وفي حال
طرحها في السوق األممي فسينهار اقتصاد أكبر دولة في
العالم ،ليج ّر معه قاطرة ك ّل الدول المرتبطة به عضو ّيا ً
الى الهاوية وما أدراك ما الهاوية!...
الغرب ال يفهم االّ لغة المصالح واالقتصاد ،لذلك ق ّرر
ب��اراك أوباما بإيعاز من البلدربيرغ األميركي (جنين
الحكومة األممية) وعبر إدارت���ه حكومة األتوقراطية
األميركية ،وذراعها العسكري المج ّمع الصناعي الحربي،
تعديل االستراتيجية األميركية في الشرق األوس��ط من

خ�لال الرهان على التقارب مع إي��ران من مدخل ملفها
النووي ،كمقدمة لتحسين عالقات بالده معها ومحاولة
إح��داث التغيير الهادئ من داخلها ،تنفيذا ً لتوصيات
مجتمع المخابرات األميركي ومفاده :أنّ مفتاح التغيير في
المنطقة يم ّر من الب ّوابة اإليرانية ،وأ ّنه ال ح ّل الحتواء إيران
سوى االنفتاح عليها والرهان على مخطط تثويري بعيد
المدى لزرع ثقافات الماكدونالدز بديالً عن ثقافات الثورة،
في وجدان وعقول األجيال المقبلة في إيران نفسها ،واللعب
بالطبقة الوسطى اإليرانية ،والتغلغل داخل مفاصل الدولة
اإليرانية للتفجير الناعم لها ،فالتطبيع مع إيران هو أحد
آليات تنفيذ هذا السيناريو .اذا ً هذا الهدف االستراتيجي
يؤكد أنّ التوصل الى االتفاق النووي مع إيران والتنازل
لها عن حقوقها دون مقابل يذكر (سوى تنازل إيران في
الهوامش للغرب) هو حاجة أميركية ب��األس��اس ،فت ّم
االستثمار في الجزرة النووية اإليرانية الحتواء إيران
والنفاذ ال��ى دواخلها ،وم��ن ث� ّم إعمال أدوات التخريب
الناعمة ح ّتى تعطي ثمارها على المدى البعيد ،وقد
يكون هذا هو السبب الرئيس لمعارضة الحرس الثوري
اإليراني والجناح المحافظ لالتفاق النووي مع السداسية
الدولية ح ّتى اللحظة (تصريحات الصديق رئيس هيئة
الطاقة النووية اإليرانية علي أكبر صالحي من تحذيره
لواشنطن من نقض االتفاق النووي مع طهران بعد تسييله
في إيران وأميركا ،تجيء في سياقات قراءات لنا عديدة
حول استراتيجيات التطبيع الناعم مع إيران لتفجيرها
من الداخل) .وهل نحن أمام ريح عقيم هبّت لتحمل معها
لفحات تنذر بحرب أعمق من باردة ،من شأنها ومآالتها أن
تج ّمد ك ّل التفاهمات والحلول في العديد من الساحات؟ أال
يمكن اعتبار سورية الصاعدة رغم النزف اليومي ،والعراق
الساخن ،وغ ّزة النازفة ،وأوكرانيا غير المستق ّرة ،والصراع
على ث��روات آسيا الوسطى بمثابة الخماسية القاتلة،
وستكون محور ك ّل الحكاية الباردة؟ من سينتصر على
من في النهاية ،الجليد السيبيري أم ثلوج والية أالسكا؟

اإلسرائيلي هناك ،عبر تكثيف الحضور األمني والمخابراتي
في تلك المنطقة الغنية بالطاقة في حوض بحر قزوين
و/أو بحر الخزر الذي يشكل المركز االقتصادي لخمس
جمهوريات سابقة لالتحاد السوفياتي في وقته وحينه؟
يوسف ميامان «رائد المشاريع النفطية والغازية في وسط
أوروبا» وصف أطلقته الصحافة العالمية عليه وخاص ًة
األوروبية ،ونشاطات شركته منذ أكثر من عشر سنوات
في تركمانستان ،وقد حاز على الجنسية التركمانستانية
من السلطات الرئاسية بمرسوم خاص من الرئيس سبار
مراد نيازوف ،وتوفي الرئيس بعد عامين من منح يوسف
ميامان مسؤول الموساد ومع ّزز الوجود اإلسرائيلي في
وس��ط آسيا بالتعاون مع آخرين من بينهم ع��رب .من
منكم أيّها الق ّراء ال يتذكر السيد روفين داينايا أول سفير
إسرائيلي في تركمانستان؟ وقد أفرد كاتب هذا التحليل،
تحليالً خاصا ً نشر في ك ّل وسائل الميديا قبل أكثر من تسع
سنين حول هذا الروفين العميل السابق للموساد ،فهو
بيدق موسادي كغيره وكان يدير عمليات موسكو قبل عام
 ،1996حيث استطاع يوسف ميامان تعيين روفين سفيرا ً
هناك بتنسيق مع وزي��ر الخارجية اإلسرائيلي السابق
ووزير األمن الحالي ،الموغل بالتطرف أفيغدور ليبرمان.
انخراط واضح وعميق لعنوان اإلدارة األميركية العنوان
السطحي باراك أوباما ،باإلشراف على حرب ض ّد روسيّا في
شرق أوكرانيا وعبر عقوبات اقتصادية دولية تديرها وزارة
المال األميركية وجهاز االستخبارات الخاص بها ،أعلن
هذا الرئيس أ ّنه سيرسل مستشارين عسكريين أميركيين
لدعم عمليات أوكرانيا العسكرية ض ّد المتم ّردين الموالين
لروسيّا في الجمهوريات االنفصالية في شرق أوكرانيا،
بالرغم من أ ّنه يعلم أنهم موجودون هناك ويعملون تبعا ً
للدليل السياسي والعملياتي للعمليات الدفاعية الدولية
الجديدة ،وفي حال كان المجتمع العسكري واالستخباري
األميركي يقوم بالعمليات بالطريقة السليمة ،فإنّ هناك
ف��رق�ا ً شبه عسكرية م��ن عناصر وك��ال��ة االستخبارات

الإدارة الأميركية الحالية و� ّأي �إدارة مقبلة حتى
لو كانت جمهورية تدرك جيداً �أنّ �سورية بن�سقها
ال�سيا�سي الحالي ونظامها وديكتاتورية جغرافيتها
هي مفتاح ال�سلم والحرب في العالم
وهل لنا أن نكيّف إصرارات هنا وهناك ألعضاء الناتو وفي
قمتهم األخيرة في وارسو ،هو مؤشر تذكير بالهدف الذي
أنشئ من أجله حلف شمال األطلسي ،بمثابة إعالن عداء
لنواة االتحاد الروسي؟ ما هي مديات عدم سماح األميركي
للروسي بالتمدّد في العديد من الساحات؟ هل ستستثمر
واشنطن وبلدربيرغها ومجتمع استخباراتها ،وبالتعاون
مع مجتمعات المخابرات الغربية واإلسرائيلية وبعض
مجتمعات مومياءات االستخبار العربي ،في استغالل
الجمهوريات اإلسالمية أو التي يتواجد بها مسلمون إلثارة
المحصلة ستلجأ
القالقل والمشاكل حول روسيّا؟ في
ّ
الواليات المتحدة األميركية وج ّل حلفائها من بعض غرب
وبعض مومياءات الحكم العربي بإسناد إسرائيلي لدعم
مكثف ومتعدّد لكييف عسكريا ً وسيآسيا ولوجستيا ً
واقتصاديا ً ودبلومآسيا وإعالمياً ،وسوف تزداد العقوبات
على موسكو وستجهد أوروبا بالبحث عن مصدر آخر للغاز
انْ أمكن ،وستحسم بق ّوة بعض الملفات داخل نواة اإلدارة
األميركية وداخل المج ّمع الصناعي الحربي األميركي ،كون
أيّ تباطؤ هنا او تل ّكؤ هناك سيعني ويشي تقدّما ً وانطالقا ً
روس ّيا ً الى األمام خاص ًة في سورية والعراق وأوكرانيا
وانْ شئت الصراع العربي اإلسرائيلي حاليا ً الى ح ّد ما
والحقا ً بعمق.
ال��س��ؤال هنا :هل ت��رى واشنطن دي سي في تطوير
حقل (س���ردار) النفطي وال��غ��ازي ال��واق��ع بين الحدود
التركمانستانية والمناطق األذربيجانية الى ح ّد ما مصدرا ً
غازيا ً هاما ً ألوروبا وبديالً الى درجة تكتيكية مؤقتة؟ كيف
رعت ومهّدت الواليات المتحدة األميركية لبناء الشراكات
السعودية اإلسرائيلية الستثمار نفط تركمنستان
وأذربيجان؟ ما هي أسرار العالقات بين الشركة السعودية
للبترول والتي يملكها األمير تركي بن عبدالله بن عبد
العزيز ومجموعة ميرهاف التي يديرها مسؤول الموساد
السابق يوسف ميامان؟ الى أيّ مدى استطاع هذا البيدق
الموسادي يوسف ميامان وخالل فترة وجوده في وسط
آسيا وعمله مع آخرين من بعض عرب في تعزيز الوجود

األميركية والعمليات الخاصة تراقب ما يحدث في روسيّا
وعن ق��رب .الدمية األميركية الجديدة (ال��رخ األوكراني
أيضاً) هو الذي سيشرعن النشاط العسكري األميركي
على الحدود الروسية ،وهذا الرخ األميركي الجديد الرئيس
يقود حكومة من عناصر متنافرة تمثل مصالح األثرياء
والمجموعات النازية الجديدة التي تتركز قواعدها
وبيادقها وقواعد دعمها وبيادق دعمها في غرب أوكرانيا.
البلدربيرغ األميركي وعبر الرئيس أوباما استخدم تدمير
الطائرة الماليزية ام ايتش  17فوق شرق أوكرانيا ككرة قدم
سياسية لغايات شيطنة موسكو والقاء اللوم عليها .اذا ً من
الزاوية األميركية روسيّا بزعامة فالدمير بوتين مسؤولة
بطريقة ما عن موت أكثر من ثالثمائة راكب ،كونها تدعم
المتم ّردين الموالين لها في قتالهم ض ّد النازيين المجرمين
األوكرانيين المدعومين من واشنطن ومن البلدربيرغ
األميركي .حسنا ً أيّها الق ّراء األذكياء :ماذا ستفعل الواليات
المتحدة األميركية والبلدربيرغ عندما تقوم المجموعات
االنفصالية ف��ي المكسيك وال��م��دع��وم��ة م��ن الحكومة
المكسيكية بالعبور الى أميركا ووالياتها ،وتزرع العبوات
الناسفة في مدن وبلدات أريزونا وتكساس وبالتنسيق
مع القاعدة وأخواتها في ال��داخ��ل ال��س��وري والعراقي
واألفغاني والباكستاني؟ نعم من حق الواليات المتحدة
األميركية ان تغضب وتجنّ بجنون مطبق ،كون الفدرالية
الروسية بزعامة الزعيم األممي فالدمير بوتين ومجتمع
المخابرات الروسية استعادوا شبه جزيرة القرم وعبر
استفتاء شعبي نزيه وبدون إطالق رصاصة واحدة ،قبل
أن تتم ّكن واشنطن والبلدربيرغ األميركي من وضع األيادي
عليها وتعطيل خطط روسيّا والصين واالتحاد األوروبي
الرامية الى ربط اقتصادات آسيا وأوروبا بواسطة السكك
الحديدية وخطوط الغاز والمرافئ والطرقات السريعة .في
الجانب الصراعي األممي اآلخر من موضوعة الصراعات
على آسيا الوسطى ،واذا ك ّنا في تحليل وتوصيف سياسي
وقبل أكثر من أربع سنوات خلت ،قد وصفنا قيرغيزستان
بالمعنى السياسي واألمني – االستراتيجي (بإسرائيل

ثانية في آسيا الوسطى) ،بالنسبة لمحور واشنطن – تل
أبيب ،فا ّنها من الناحية االقتصادية وبمعناها الواسع
الشمولي االستراتيجي ،وبالنسبة لذات المحور السابق،
بمثابة (سويسرا آسيا الوسطى) وذلك لكثرة ،تمتعها
بالثروات الطبيعية والمعادن الثمينة والهامة مثل:
األنتيمون ،الفحم الحجري ،اليورانيوم ،واحتياط كبير
ونوعي ،من النفط والغاز الطبيعي .من يتابع مفاعيل
تقرير داي��ان فنشتاين رئيسة لجنة االستخبارات في
مجلس الشيوخ األميركي حول فضائح «سي أي آي» يصل
الى حقائق مذهلة ،وأنّ التعذيب في السجون السريّة
لم يكن بهدف انتزاع اعترافات جماعات «القاعدة» ،بل
التأثير عليهم وفيهم بحيث يت ّم تغيير السلوك والتحكم
بتصرفاتهم ويصبحون خانعين خاضعين لألوامر ،بما
فيها االستعداد لتقديم اعترافات عن جرائم لم يقوموا بها،
ونورد هنا مثالين توضيحيّين :أوالً :اعترافات أشخاص
من القاعدة م ّمن ادّعت الحكومة األميركية مسؤوليتهم عن
أحداث أيلول  .2001ثانياً :أو قيام أشخاص بجرائم دون
أن يكون هناك أدنى شعور أو وعي داخلي لما يفعلون ،وهو
ما يفعله الداعشيون (الزومبيات) في الرقة والموصل.
لقد أنفقت استخبارات حكوماتكم أيّها الغربيون مئات
الماليين من الدوالرات واليوروات ،وارتكبت أبشع الجرائم
من أجل تصنيع خرافة تفيد ب��أنّ تنظيم القاعدة الذي
أنشأته تلك االستخبارات ذاتها للقتال ض ّد السوفيات في
أفغانستان وثم في يوغوسالفيا وفي الشيشان أ ّنه قد
صار العدو األول للغرب .لقد خضع قادة داعش أبو بكر
البغدادي ورفاقه من أبي مسلم التركماني الى حجي بكر
الى أبي القاسم وغيرهم كثير ،لنفس البرنامج التعذيبي
لوكالة االستخبارات المركزية األميركية بين األع��وام
 2004الى  2009أثناء اعتقالهم في معسكر أو سجن بوكا
في الجنوب العراقي ،نراهم قبل دخولهم السجن كانوا
يقاتلون الق ّوات األميركية الغازية ،واذا بهم وبقدرة قادر
وبعد خروجهم السجن راحوا يقاتلون سورية الى جانب
قوات حلف الناتو!؟
وحده الزمن سيكشف لكم تالعب أجهزة استخبارات
حكوماتكم وتو ّرطها في دعم اإلره��اب ايّها األوروبيون،
ليس فقط أله���داف أنانية ق���ذرة ،حيث الجشع وحب
السيطرة على العالم وعلى الثروات ولو كان الثمن سفك
دماء الشعوب الضعيفة وإغراقها في بحور من الدماء،
وال مانع لديهم كما ترون في مثل هذا المثال الصارخ من
نقل المشاهد اإلجرامية الى قلب بالدكم وعواصمكم وسفك
دمائكم ،طالما أنّ الهدف هو التجييش اإلعالمي باتجاه
معيّن ورسم سياسات تتجاوز البروباغندا اإلعالمية في
محاربة اإلرهاب لغايات دنيئة .رفض وكالة االستخبارات
المركزية األميركية نشر وثائق جديدة تتض ّمن معلومات
مفصلة عن برامج االستجواب واعتقال مشتبه بهم،
ّ
بممارستهم لما يس ّمى باإلرهاب األممي بالخارج بحجة
الحجة التالية:
ال تسمن وال تغني من جوع وعلى شاكلة
ّ
(تمس األمن القومي في شكل جديّ ) ،فهذا يتعارض مع
ّ
قرارات القضاء األميركي الفدرالي ،ويعتبر جريمة فدرالية
وحسب منطوق التشريعات األميركية الفدرالية المتعلقة
بهذا الخصوص القضائي .السجون السريّة لوكالة
االستخبارات المركزية األميركية «سي أي آي» حقيقة
موجودة منذ أح��داث أيلول  2001وح ّتى هذه اللحظة،
وقد اعترفت إدارتا الرئيس السابق بوش االبن بوجودها،
وبعد أن ت ّم فضحها عبر وسائل الميديا العالمية بمساعدة
حثيثة وواضحة من جناح محدّد من داخل أروقة «سي أي
آي» ساءه السلوك السيّئ والمنبوذ المتبع في مخابراته،
سلوك غير قانوني وغير إنساني وغير أخالقي وغير
حضاري ،سلوك دموي سادي ،وهذا ما حاولت أن تخفيه
ادارت��ا الرئيس أوباما وتحذر الكونغرس األميركي من
نشر تقريره ،الى أن أصدر الكونغرس األميركي تقريره
األخير حول ذلك أواخ��ر العام  ،2014رافضا ً محاوالت
الديمقراطيين لعرقلة ذلك.
«سي أي آي» تمارس سلوك دموي ومنذ تأسيسها على
يد الرئيس ه��اري ترومان ،وال��ذي كان يخشى انزالقات
الوكالة الى مثل ما انزلقت إليه اآلن ،فهي بمثابة الغستابو
الوالياتية األميركية نظرا ً للمسارات المريبة لعمليات تقوم
بها هذه الوكالة ،ما يقود الكثير من الالعبين الدوليين
والمتابعين لشؤون االستخبارات ،الى ضرورة وضرورة
وض��رورة حظر وكالة االستخبارات المركزية األميركية
الحالية ،حيث لم يعد هناك من أمل في إصالحها وإعادة
هيكلتها من جديد ،مما يستدعي (هندرتها) بصورة مختلفة،
بعبارة أخرى :شطبها وإعادة تأسيس وتشكيل أخرى وفقا ً
لمعايير صارمة ومحدّدة ،تختلف عن المعايير التي حكمت
نشوء الحالي من وكاالت االستخبارات المختلفة.
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