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اإلحتالل.. من مرسل بالنار إلى ُمستقِبل للرعب!
صالح النشواتي

اعتــادت حكومــة االحتــالل اإلســرائيلي أســلوب الغــارات الجويــة علــى ســورية كطريقــة وحيــدة فــي 
تبيــان مصالحهــا، أو إظهــار غضبهــا، مســتغلة تعقــد الوضــع العســكري الســوري، ودعمهــا وتخابرهــا مــع 

المجموعــات المســلحة فــي الداخــل، تحــت مســمى دعــم "الثــورة الســورية والحريــة"،
ــها الجــوي وتنســيقها مــع روســيا ببروتوكــوالت الطيــران،   تزعــم كيــان االحتــالل أن "تفوق"ـ
كافيــان إلضفــاء هــذه الميــزة علــى سياســاتها الخارجيــة، خاصــة مــع عــدم اعتــراف محــور المقاومــة 
ــى  ــن اســتخدامها، حت ــي يمك ــوات الدبلوماســية المباشــرة الت ــدام القن ــي وانع ــان الصهيون بالكي
وصلــت الحكومــة اإلســرائيلية إلــى قناعــة راســخة نتيجــة تكــرار أعمالهــا العدائيــة، تتمثــل فــي 
التفــوق الجــوي والــذي يجعــل تــوازن الرعــب بيــن محــور المقاومــة والكيــان الصهيونــي مخلخــاًل 
بعــض الشــيء لصالــح تــل أبيــب، هــذه القناعــة هــي التــي انطلقــت منهــا الحكومــة اإلســرائيلية 
ــى الجــوالن،  ــراف بســيادة "إســرائيل" عل ــة موســكو باالعت ــًا بمطالب ــا عالي ــع ســقف طموحه لترف
مطالبــة أخــذت كل األشــكال الممكنــة مــن االجتماعــات الحكوميــة فــي الجــوالن إلــى الزيــارات 
المتكــررة لموســكو وصــواًل للغــارات الجويــة، ودون جــدوى تذكــر، فيمــا يتأنــى الجانــب الســوري 
فــي ردود أفعالــه ويمتــص صدمــة الرســائل المرســلة مــع العلــم المســبق بعــدم جدوتهــا، إلــى أن 
تــم إســقاط المقاتلــة اإلســرائيلية  F-16المطــورة فــي 2018/02/10، وهــو مــا أثــار االســتغراب الشــديد 

وأدى إلــى اســتنفار كبيــر فــي كامــل المنطقــة بــكل مكوناتهــا.
مايدفعنا للتساؤل عن ماهية المتغير النوعي الذي أدى إلى حرف مسار الفعل بهذه الحدة؟

التطــورات األخيــرة فــي مجمــل المشــهد األقليمــي كانــت مقلقــة إلــى حــد كبيــر بالنســبة 
للجانــب الســوري، فبمجــرد محاولــة تعزيــز القــوات الســورية لعتادهــا وعتيدها في شــرق الفرات، 
ــى  ــة إل ــوات الســورية إضاف ــى الق ــة عل ــادة واشــنطن غــارات مكثف ــي بقي ــف الدول يشــن التحال
تدميــر الجســر الروســي علــى نهــر الفــرات برفــع منســوب ميــاه النهــر وقــوة تدفــق الميــاه مــن 
خــالل فتــح بوابــات الســد مــن المناطــق التــي تخضــع لســيطرة القــوات المواليــة ألمريــكا، كما أن 
محاولــة تقــدم الجيــش الســوري فــي الغوطــة الشــرقية قوبلــت بصواريــخ جديــدة أطلقــت علــى 
دمشــق بالتزامــن مــع الحديــث عــن اتهامــات للحكومــة الســورية باســتخدام الســالح الكيميائــي 
فــي الحــرب ضــد الجماعــات المســلحة، وهــو اتهــام شــديد الخطــورة يبيــن نيــة عدائيــة جديــدة 
للتحالــف ضــد ســورية قــد يصــل إلــى ضربــة عســكرية علــى غــرار غــارة التوماهــوك األمريكيــة 

ــدور األمريكــي فــي  ــرة بــذات الذريعــة علــى مطــار الشــعيرات فــي حمــص، وانكشــاف ال األخي
ضــرب العالقــة التركيــة الروســية، وذلــك بتســليح المجموعــات التــي أســقطت الطائــرة الروســية 
بمضــادات طيــران بالتزامــن مــع اســتهداف الجانــب التركــي بصــاروخ أرض أرض متطــور، وتتــوج 
ــى حــوض اليرمــوك  ــر إســرائيلي أمريكــي للدخــول إل ــرة بتحضي كل هــذه الممارســات الخطي
)خــزان الميــاه فــي الجنــوب( والســيطرة عليــه بحجــة دحــر داعــش منــه والقضــاء عليــه، مجمــل 
هــذه األحــداث تشــير إلــى خارطــة جديــدة يرســمها واشــنطن والصهاينــة لســورية تحقــق فيهــا 

األهــداف التاليــة:
أواًل: تأميــن انفصــال كيــان كــردي فــي شــرق الفــرات تمهيــدًا لنبــوءة "إســرائيل" الكبــرى مــن الفــرات 
إلــى النيــل، بحيــث يكــون هــذا الكيــان الخــادم والحــارس األميــن للكيــان اإلســرائيلي مســتقباًل، مــن 
ــوالء  ــن الطاعــة وال ــد لتعل ــا عــن المنطقــة ووضعهــا تحــت التهدي جهــة، ومــن جهــة أخــرى عــزل لتركي

الدائميــن ألمريــكا.
ثانيــًا: ضــم حــوض اليرمــوك فــي الجنــوب الســوري إلــى الســيطرة اإلســرائيلية، والــذي يــؤدي إلــى 
تثبيــت الوجــود اإلســرائيلي فــي الجــوالن وإنشــاء منطقــة آمنــة لــه، ويوفــر الحقــًا إمــدادات كبيــرة مــن 

الميــاه العذبــة، تشــكل رافعــة لألمــن المائــي اإلســرائيلي بوصفــه أهــم أجــزاء األمــن القومــي.
ــًا: تفكيــك التحالفــات فــي ســورية مــن خــالل تهديــد دمشــق بالملــف الكيميائــي، وتحريــك  ثالث
األســطول الســادس فــي الخليــج الفارســي ضــد إيــران، واســتهداف مــزدوج لــكل مــن العالقــات 

الروســية-التركية فــي ســوريا مــن خــالل ماجــرى مؤخــراً.
هــذه التشــكيلة الجديــدة التــي تســعى واشــنطن لتطبيقهــا فــي ســورية، دفعــت بغرفــة العمليــات 
المشــتركة للمحــور األوراســي إلــى اتخــاذ قــرار إرســال رســالة جديــة، مغلفــة بالرعــب، مختومــة بشــعار 
حافــة الهاويــة، إلــى المصــدر الرئيســي لــكل هــذه المخططــات والغايــة األساســية منهــا، والــذي تســحق 
الشــعوب ألجــل أحــالم شــتاتهم فــي كيانهــم المزعــوم، مــن هنــا بــدأ اســتدراج الطيــران االســرائيلي 
مــن خــالل طائــرة مســيرة، تعلــم مســبقًا غرفــة العمليــات أن "إســرائيل" ســتقوم بإســقاطها واســتهداف 
المــكان الــذي أقلعــت منــه، لتجــري العمليــة المزلزلــة باســتهداف الطائــرات اإلســرائيلية أســقط أحــد 
أكثرهــا تقدمــًا وتطــوراً، وبســالح ســوري لــم يتــم تحديــد ماهيتــه ومواصفاتــه حتــى، مادفــع الكابينيــت 
اإلســرائيلي إلــى الهلــع نحــو اســتكمال غاراتــه، خوفــًا مــن فــرض قواعــد اشــتباك جديــدة يصبــح مــن 
ــات  ــع ضغوط ــن المشــهد م ــي الخــروج م ــة، بالتال ــي المنطق ــن إرســال أي رســالة ف ــز ع ــا عاج خالله

داخليــة كبيــرة.
 ولكــن تصــدي الدفاعــات الجويــة الســورية لمعظــم الصواريــخ جعلــت الحكومــة اإلســرائيلية 
المصغــرة تعيــد النظــر بمــا يحصــل، لتجــد نفســها علــى حافــة هاويــة بإمكانيــة إنــزالق كبيــرة إلــى 
حــرب اليتفــوق فيهــا الجيــش اإلســرائيلي بــأي ســالح علــى اإلطــالق، أي أن تــوازن الرعــب قــد 
ــران الســابق بامتالكهــا ســالح صواريــخ  ــوازن اســتراتيجي، خاصــة مــع إعــالن إي ــى ت تحــول إل
نوعــي ومتطــور ضــد األهــداف المتحركــة )البحريــة(، بالتالــي الدمــار األكبــر ســيكون مــن نصيــب 
"إســرائيل" واألســطول األمريكــي فــي حــال فتــح مواجهــة أقليميــة، مادفعهــا إلــى المناشــدة 
ــرة  ــت مباش ــن وأعلن ــت ممك ــرع وق ــد بأس ــف التصعي ــيا بوق ــكا وروس ــن أمري ــكل م ــريعة ل الس
ــة عســكرية واســعة  إنتهــاء عملياتهــا، وليــس بعيــدًا جــدًا كان الجيــش المصــري يخــوض حمل

فــي ســيناء للقضــاء علــى داعــش.
ــة،  ــوم الســبت، ذاكــرة مخيفــة عــادت إلــى عقــول حــكام الصهاين ــاح المبكــر مــن ي فــي الصب
ــرة  ــح وزي ــك بتصري ــى ذل ــور وتجل ــى الف ــا عل ــة خططه ــان بمراجع ــدول الداعمــة للكي لتســارع ال
ــي، بالتزامــن  ــى اســتخدام دمشــق لســالح كيميائ ــل عل ــاع الفرنســية بعــدم وجــود أي دلي الدف
مــع تجديــد الســويد طلبهــا -األمريكــي الطابــع- مــن مجلــس األمــن بقــرار وقــف إطــالق النــار 
علــى كامــل األراضــي الســورية، والــذي ســبقه تمتيــن العالقــات الثالثيــة )تركيــا- إيران-روســيا( 
ــى مســتلم  ــل "إســرائيل" إل ــي بالنتيجــة تحوي ــو مايعن ــن اســطنبول، وه بإعــالن سوتشــي م
لرســائل الرعــب الســورية عــن كامــل التحالــف الغربــي والــذي قــد تصــل قــوة هــذه الرســائل إلــى 
مواجــه مباشــرة فــي حــال أصبحــت الحســابات الســورية والمحــور الداعــم لهــا عاليــة الخســائر 
بفعــل المخططــات األمريكيــة، مايعيــد تشــكيل قواعــد االنتشــار فــي كل المنطقــة علــى األســس 

الجديــدة المفروضــة مــن دمشــق.

صحيفة فرنسيّة تكشف كيف خطط مؤسس “بالك ووتر” لغزو قطر بتكليف من اإلمارات

تبــدو األوضــاع فــي اإلقليــم علــى مفصــل حــرج يتجــه تــارة نحــو التســوية وطــورًا نحــو التصعيــد 
الخطيــر والــذي ال يســتطيع أحــد التحكــم بانزالقاتــه مهمــا بــدا واثقــا مــن دقــة حســاباته ومهمــا كان مطمئنــا 

ــة. ــد والتهدئ المتالكــه عصــا التحكــم بالتصعي
األمــور شــائكة وعلــى المحــك، وهنــاك أطــراف تريدهــا معركــة صفريــة وأطــراف أخــرى تريــد الوصــول 

لخــط هدنــة مــا قبــل »الربيــع العربــي«!
نعــم كان هنــاك خــط للهدنــة قبــل أن تطمــع 
فــي  والعــرب(  )اإلســرائيليون  والصهاينــة  أمريــكا 
»اســرائيل  واقامــة  المقاومــة  علــى  تمامــا  القضــاء 
الكبــرى«؛ لكــن، وفــي مطلــع 2018 تغيــرت القواعــد 
والمعــادالت، وأصبــح منتهــى أمــل امريــكا والصهاينــة 
هــو العــودة لمــا قبــل اطماعهــم وطموحاتهــم وتثبيــت 
طمــوح  اي  لــردع  الصهاينــة  امتــالك  مفــاده  وضــع 

للمقاوميــن. تحريــري 
نعــم قدمــت تضحيــات كبــرى، وحدثــت خســائر 
عظيمــة، ولكــن تشــكلت آمــال كبــرى ومكاســب اكبــر، 
ــار المقاومــة وكفاءتــه  اهمهــا التأكيــد علــى صحــة خي
الصهيونــي  االمريكــي  العــدو  إيــالم  علــى  وقدرتــه 
ــو  ــا ل ــا بالن ــن، فم ــاد ومتواطــئ وخائ ــاخ مع وســط من
أو حتــى علــى  الدفــة  واعتدلــت  الظــروف  تغيــرت 

األقــل نــزع المتواطئــون والمنبطحــون والخونــة أيديهــم عــن المقاومــة وتركوهــا لحالهــا حتــى دون دعــم!
الرســالة األخيــرة والتــي اتخــذت عنوانــا مفــاده إســقاط طائــرة صهيونيــة، هــي رســالة تتخطــى الحــدود 

الســورية مــع فلســطين المحتلــة لتصــل الــى البيــت االبيــض والبنتاغــون مباشــرة.
ولعــل اهــم مضاميــن الرســالة هــو انــه لــم يعــد هنــاك ســماح ببلطجــة امريكيــة واســرائيلية، ولــن يمــر 
اي عــدوان دون ثمــن، وان ســوريا وباألحــرى محــور المقاومــة ككل قــد تخطــى مرحلــة االســتنزاف ليضــع 

اقدامــه علــى عتبــة مرحلــة جديــدة قــد تعنــي المبــادرة.
بــال شــك ان الروايــة االســرائيلية لتسلســل االحــداث تعنــي ان هنــاك فخــا قــد نصــب للطائــرات 
ــي  ــة الت ــدة المراقب ــف وح ــة لتقص ــرات المقاتل ــار الطائ ــدون طي ــرة ب ــتدرجت الطائ ــث اس ــرائيلية، حي االس

اطلقتهــا، ومــن ثــم اصطيــاد الطائــرات الصهيونيــة بصواريــخ الدفــاع الجــوي!
ــة  ــان المحصل ــا كان مــا حــدث ف ــا نســتنتج مدلوالتهــا، واي ــات »اســرائيل« ولكنن ــع ال نتبنــى رواي بالطب
هــي ان طائــرات الصهاينــة لــم تعــد بمأمــن، وان ســوريا تمتلــك جميــع التكتيــكات ســواء الهجوميــة المبــادرة 

حتــى وان كانــت محــدودة، كمــا تمتلــك الدفاعــات الفعالــة.
ومنتهــى امــل االمريكــي واالســرائيلي اآلن هــو عــدم وجــود نقــاط اشــتباك متقدمــة مــع المقاومــة، وهــو 
اســلوب اســتراتيجي تقليــدي اســرائيلي يعمــل دومــا علــى فكــرة الطــوق النظيــف، اال ان الجديــد وهــو اهــم 
مضاميــن الرســالة، انــه مــن غيــر المســموح تنظيــف الطــوق، وان »اســرائيل« محاصــرة بالمقاومــة حيثمــا 

ولــت وجههــا.
اهم مضامين الرسالة هو انه لم يعد هناك سماح ببلطجة امريكية واسرائيلية

استراتيجيا هو مكسب عظيم ال يعي قيمته وألمه اال الصهاينة واالمريكان.
ويبــدو ان »اســرائيل« ال زالــت تحــاول جاهــدة مــع امريــكا علــى خلــق طــوق كابوســي حــول 
ــة  ــاد للمقاوم ــا مع ــة بعضه ــة عربي ــع انظم ــات »اســرائيل« م ــي تحالف ــك ف ــى ذل ــة، ويتجل المقاوم

وبعضهــا تابــع ال حيلــة لــه، اال ان الهــدف هــو الضغــط وليــس التصعيــد، وهــو ملمــح جديــد تجلــى 
فــي ســرعة الطلــب الصهيونــي للتهدئــة خوفــا مــن هــذا التصعيــد.

ويمكننا تتبع هذا الملمح في عدة شواهد:
 - وفقــا لديبــكا، وفــي تحذيــر اســتثنائي للغايــة، حــذر نائــب الرئيــس األمريكــي مايــك بنــس الرئيــس 
عبــد الفتــاح السيســي والملــك عبــد اهلل مــن أنــه إذا 
ــة مــع الرئيــس  ــى عالقاتهــم الطيب أرادوا الحفــاظ عل
االقتصاديــة  المســاعدات  مــن  واالســتفادة  ترامــب 
عــن  التوقــف  فعليهــم  األمريكيــة،  والعســكرية 
الخطــاب المناهــض لترامــب والقبــول الصامــت بنقــل 

الســفارة االمريكيــة للقــدس.
وهــو طلــب يحمــل فــي مضمونــه عــزل المقاومــة 

وجعلهــا وحيــدة فــي التنديــد واالدانــة!
وزيــر  جولــة  تشــمل  الدائــرة،  نفــس  وفــي   -
الخارجيــة األميركــي ريكــس تيلرســون التــي تمتــد 
مــن 11 إلــى 16 فبراير/شــباط الجــاري، كال مــن األردن 

وتركيــا ولبنــان ومصــر والكويــت.
والالفــت هنــا ان اختيــار الكويــت كدولــة خليجيــة 
وحيــدة للزيــارة، هــو تعبيــر عــن عــزل للمقاومــة دون 
تصعيــد، باعتبــار الكويــت والتــي تشــكل وســيطا بيــن 
قطــر والســعودية )باعتبارهــا تمتلــك موقفــا وســطيا( يمكنهــا العمــل علنــا علــى التهدئــة دون تصعيــد عدائــي 

وال يمكنهــا بالطبــع اتخــاذ اجــراء يتالقــى مــع المقاومــة!  
اذن امريــكا تســعى النتــزاع ايــة مكاســب دون اثمــان، ولــو خرجــت مــن المنطقــة بوضــع مماثــل لمــا قبــل 

»الربيــع العربــي« لــكان انتصــارا مرضيــا لهــا.
واالن ووســط منــاخ كهــذا فــان االمــور تشــمل عــدة جبهــات فيهــا نقــاط اشــتباك حــادة يمكــن لــكل منهــا 
تفجيــر االوضــاع، وتبــدو دول اخــرى تمــارس سياســات عجيبــة اشــبه بالهــروب لالمــام، مثــل النظــام التركــي 
والــذي يحــاول الحفــاظ علــى حــد ادنــى مــن النفــوذ والشــعبية بيــن التيــارات االرهابيــة التــي تبناهــا والتــي 
اعطــت لــه وزنــا تفاوضيــا، وهــو مطالــب امامهــا باســتحقاقات تورطــه فــي سياســات خطيــرة داخــل االراضــي 

الســورية.
 وكذلــك النظــام المصــري والــذي لجــأ ألســلوب دعائــي فــي محاربــة االرهــاب بــدال مــن االصطفــاف مــع 
المقاومــة كحــل جــذري مبدئــي لالرهــاب، حيــث ال تجــدي اي محاربــة لالرهــاب دون مواجهــة مــن صنعــه 
ــة مباشــرة بشــرعيته  ــة متعلق ــالج مشــكالت داخلي ــي لع ــذا االســلوب الدعائ ــه لجــأ له ــه، ولكن ــن يمول وم
كإجــراء للتشــويش علــى ازمــة سياســية وشــعبية داخليــة، ال نــرى انهــا ســتنجح فــي عــالج االزمــة بــل وربمــا 

ســتكون لهــا نتائــج عكســية تعمــق منهــا.
ــه  ــه مؤخــرا مــن ان ــا كتب ــور احمــد راســم النفيــس، حــول م ــق الدكت ــث مــع االســتاذ والصدي فــي حدي
اصبــح ال يرضــى بتســمية »محــور المقاومــة«، النــه يبــرئ االخريــن وال يســميهم بمســماهم الحقيقــي وهــو 

التبعيــة والخيانــة، نســتطيع ان نعلــن اتفاقنــا مــع هــذا الحديــث.
ــة تفتــرض  ــة الحالي ــاك محــورا سياســيا اخــر، بينمــا المعركــة الوجودي فمحــور المقاومــة يعنــي ان هن
وجــود محــور الشــرف الوطنــي واالخالقــي والــذي تنتمــي اليــه المقاومــة ومحــور التفريــط والخيانــة والــذي 

ينتمــي لــه كل مــن يهــادن ويفــرط ويفــر مــن المعركــة.

نشــرت صحيفــة لومونــد الفرنســية مقــااًل عــن الرجــل المثيــر 
للجــدل إريــك برنــس، قالــت فيــه إن الجنــدي الســابق ومؤســس 
فــي  االنتهــاكات  عــن  المســؤولة  األمنيــة،  ووتــر”  “بــالك  شــركة 
العــراق، لــم يعــد منبــوذا، وأصبــح مقربــا مــن األصولييــن المســيحيين 

ــدة  ــام جدي ــأدوار ومه ــه فــي السياســة ب ــد لدخول ــن، كتمهي والمحافظي
بالتنســيق مــع البيــت األبيــض.

التحقيقــات  إن لجنــة تحقيــق مــن مكتــب  “لومونــد”:  وقالــت 
ــر”  ــالك ووت ــس، مؤســس شــركة “ب ــك برن ــي اســتدعت إري الفيدرال
لألمــن الخــاص وشــقيق وزيــرة التعليــم بيتســي ديفــوس فــي 30 
ــي  ــول روس ــه بمم ــبهة لقائ ــي ش ــه ف ــق مع ــي للتحقي ــر الماض نوفمب
فــي سيشــل، قبــل تســعة أيــام مــن تنصيــب الرئيــس دونالــد ترامــب 
ــات  ــد للوالي ــس الجدي ــن الرئي ــري بي ــال س ــاة اتص ــاء قن ــدف إنش به
المتحــدة وفالديميــر بوتيــن، فــي اجتمــاع شــارك فيــه ولــي عهــد 

أبوظبــي.
وتقــول لومونــد إن هــذا االجتمــاع، الــذي كشــفته صحيفة واشــنطن 
بوســت فــي أبريــل 2017، زاد مــن ثقــل القضيــة الغامضــة التــي تســمى 
“روســيا قيــت”، والمتعلقــة بشــبهة التدخــل الروســي فــي االنتخابــات 

الرئاســية األمريكيــة.
ــة “أمــام المحققيــن كان  وعــن كواليــس التحقيــق تقــول الصحيف
إريــك برنــس واثقــا مــن نفســه، حــادا فــي إجاباتــه، كيــف ال وهــو 
المقاتــل، الكومانــدوز الســابق لســلك النخبــة “نافــي ســيلس” قــوة 
العمليــات الخاصــة للبحريــة األمريكيــة، وهــو المديــر الســابق للقــوات 
األمنيــة الخاصــة األكثــر تأثيــرا فــي العالــم، والمانــح الســخي للحــزب 

ــب. ــس ترام ــر رســمي للرئي ــوري ومستشــار غي الجمه
وببــرود تــام وامتعــاض واضــح لــم يجــب اريــك برنــس علــى عــدد 
مــن األســئلة ولــم يقــل الكثيــر وتمنــع عــن الكشــف عــن مصــادره، بــل 

انــه اتهــم إدارة أوبامــا بمراقبتــه بشــكل غيــر قانونــي.
ويقــول الصحفــي إن كلمــة الســر فــي موعــد سيشــل 

كانــت: “إذ تمكــن فرانكليــن روزفلــت مــن العمــل مــع جوزيــف 
ســتالين للقضــاء علــى النازييــن، فــإن ترامــب يمكنــه بالتأكيــد 
أن يعمــل مــع بوتيــن لهزيمــة الفاشــية اإلســالمية. ويبــدو 

أنهمــا اتفقــا.”
اجتماع عمل مع ولي عهد أبو ظبي

وتضيــف الصحيفــة فــي الحقيقــة أن اريــك برنــس التقــى كيريــل 
ديمترييــف، وهــو رئيــس الصنــدوق الروســي لالســتثمار المباشــر، 
ومــن المقربيــن لبوتيــن، ومــن الجانــب األمريكــي كان حاضــرا أنطوني 
سكاراموتشــي، الــذي كان مستشــارا آنــذاك للرئيــس ترامــب قبــل أن 

يصبــح المتحــدث باســمه.
وقــال ايــرك برنــس إنــه التقــى ولــي عهــد أبــو ظبــي وأحــد أخوتــه 

فــي جزيــرة سيشــيل يــوم االجتمــاع.
كمــا يعتقــد أن إريــك برنــس كان مهنــدس اللقــاء الســري 
ــة  ــة االنتخابي ــر الحمل ــون مدي ــه ســتيف بان ــن قريب ــورك بي بنيوي
لترامــب مــع ولــي عهــد أبوظبــي، فــي ديســمبر 2016، فــي أحــد 
أبــراج ترامــب برفقــة صهــر الرئيــس جاريــد كوشــنر ومايــكل فليــن 
فــي  التحقيــق معــه اآلن  الــذي يتــم  القومــي  مستشــار األمــن 

فضيحــة “روســيا قيــت”.
الرجل الغامض

ويضيــف المقــال اســتمر اســتجواب ايريــك برنــس أكثــر مــن 
ثــالث ســاعات دون أن يكشــف عــن أي شــيء. أصــر علــى حمايــة 
شــبكاته والدفــاع عــن المقربيــن منــه، كمــا فعــل قبــل عشــر ســنوات 
أمــام لجنــة تحقيــق معــه فــي 2 أكتوبــر 2007. فــي ذلــك اليــوم، وألول مرة، 
تمــت اإلشــارة إلــى اســم ايريــك برنــس كوجــه جديــد يثيــر الشــكوك 
حيــث اعتبــره جيرمــي ســكاهيل فــي كتــاب بــالك ووتــر “أخطــر 
منظمــة ســرية فــي العالــم” )بــالك ووتــر: ظهــور أقــوى جيــش مرتزقــة 
فــي العالــم، 2008(. كان هنــاك للــرد علــى تصرفــات شــركته بــالك ووتــر، 
التــي أصبحــت رمــزا لمؤسســة رعــاة بقــر خارجــة عــن الســيطرة وأحــد 

أخطــر المرتزقــة فــي حــرب العــراق.
إنــه شــخصية غامضــة ومتشــعبة العالقــات عــاش عشــر ســنوات 
غامضــة تــورط فيهــا فــي عــدد الجرائــم فكانــت حياتــه مجــرد ســباحة 
طويلــة فــي الميــاه المضطربــة، تتخللهــا الصعــود والهبــوط، ولكــن لــم 
تنتــه أبــدا. وخــالل مقابلــة لــه مــع لومونــد، لــم يقــدم معلومــات جديــدة 
عــن لقائــه الســري فقــط القــى التهــم علــى وســائل اإلعــالم اليســارية، 

واعتبرهــا هــي أكبــر آفــة علــى الديمقراطيــة .
نهاية بالك ووتر في العراق

ــه  ــس واتصاالت ــك برن ــات اري ــل عالق ــه بفض ــة إن ــول الصحيف وتق
بعــدد مــن المســؤولين بالجيــش، مــن معــارف والــده فــي الحــزب 
الجمهــوري، حصــل إريــك برنــس بســرعة علــى عقــود مــع وزارة الدفــاع 

واالســتخبارات والشــرطة.
وفــي وقــت مبكــر مــن عــام 2001، أصبحــت بــالك ووتــر واحــدة مــن 

بدائــل الجيــش الرئيســية فــي أفغانســتان، ثــم فــي العــراق بعــد 
ــن. عامي

غيــر أن مذبحــة 16 ســبتمبر 2007 حيــن قتــل 17 مدنيــا عراقيــا 
فــي ســاحة المنصــور، فــي وســط بغــداد شــكلت بدايــة النهايــة، 
حيــث تورطــت بــالك ووتــر فــي اثنــي عشــر حادثــا مميتــا منــذ 
وصولهــا إلــى العــراق، ممــا أثــار موجــة مــن االنتقــادات ضدهــا فــي 

البيــت األبيــض.
وقــال ســفير الواليــات المتحــدة الســابق فــي العــراق جوزيــف 
ــدل بوضــوح  ــة ي ــذه المؤسســة المرتزق ــخ ه ويلســون، “إن تاري
االســتعانة  عليهــا  تنطــوي  التــي  الجســيمة  المخاطــر  علــى 
بمصــادر خارجيــة الســتخدام القــوة، الــذي ينبغــي أن يكــون 

محتكــرا للدولــة. ”
جيش اإلمارات السري

وتضيــف لومونــد إن ايريــك برنــس اســتقر لثــالث ســنوات فــي 
أبــو ظبــي التــي اعادتــه إلــى الواجهــة مــن جديــد مــن خــالل عالقاتــه 

مــع ولــي عهــد أبوظبــي.
وفــي عــام 2011، كشــفت صحيفــة نيويــورك تايمــز عــن أن أبوظبــي 
وقعــت عقــدا بقيمــة 529 مليــون دوالر إلنشــاء جيــش ســري مــن 

ــدي. ــم 800 جن ــة يض المرتزق
وخــالل ســنوات إقامتــه فــي االمــارات اســتغل برنــس الوقــت 

لتوســيع شــبكاته والعثــور علــى مشــاريع جديــدة .
ــام  ــى القي ــة مــن المرتزقــة تتول وذكــرت الصحيفــة أن هــذه الكتيب
بعمليــات خاصــة داخــل وخــارج اإلمــارات وتتــدرب للدفــاع عــن أنابيــب 
البتــرول وناطحــات الســحاب ضــد األعمــال اإلرهابيــة المحتملــة وقمــع 

الثــورات الداخليــة.
غزو قطر

ــم ايريــك برنــس مــن جديــد فــي مجلــة  ــرة أخــرى، ظهــر اس م
فانيتــي فيــر، حيــث قالــت إن برنــس يعمــل لصالــح وكالــة المخابــرات 

ــن أفغانســتان. ــادرة م ــادن الن ــة، ويســتخرج المع المركزي
ــة عــن  ــي ســي” اإلســبانية اليومي ــه ب ــة “اي ــت صحيف ــا تحدث كم
مشــروع بتمويــل مــن اإلمــارات لغــزو قطــر مــن قبــل جيــش الخــاص 
يدربــه برنــس لهــذه المهمــة. وهــو متــورط اآلن فــي محاولــة بيــع فوائــد 
ــة الشــرق  ــا نشــرت بواب ــة. بحســب م ــات األجنبي عســكرية للحكوم

القطريــة.
الواليــات  إلــى  برنــس  إريــك  عــودة  بــأن  الصحيفــة  وتختتــم 

ترامــب. دونالــد  فــوز  مــع  تقريبــا  تزامــن  المتحــدة 
ــر مــن األفــكار والخطــط منهــا مــا  ومــن الواضــح أنــه يحمــل الكثي
ذكرتــه صحيفــة “كورييــر ديــال ســيرا” اإليطاليــة، عــن مشــروع يتحــدث 
ــوة شــرطة  ــن خــالل إنشــاء ق ــا م ــي أوروب ــة الهجــرة ف ــن حــل ألزم ع
ــا  ــة لليبي ــى الحــدود الجنوبي ــا 650 رجــال يدربهــم وينشــرهم عل قوامه

ــى جانــب خطــة ألفغانســتان. ال


