
الــى  البريطانــي هنــاك،  االحتــال  قــوات  قبــل 
العصابــات الصهيونيــة المختلفــة مــن الهاغانــاه 
وشــتيرن الــى منظمــة ايتســل وليحــي وغيرهــا... 
ــا  ــدة وأخواتهم ــش والقاع ــن داع ــة ع ــي الكناي وه
فــي عصرنــا الحاضــر والتــي تقــوم بالــدور نفســه 

ــًا. تمام

2 ـ تثبيــت الكيانــات الوظيفيــة فــي الــدول 
ــد، المســمّى  ــط الجدي ــة باللقي ــة المحيط العربي
»إســرائيل«، وذلــك خدمــة للمشــروع االســتعماري 
العالــم  الــى اســتمرار الســيطرة علــى  الهــادف 
العربــي والهيمنــة عليــه ونهــب ثرواتــه ومقدراتــه، 
أيّ بهــدف ضمــان عــدم ظهــور أيّ حــركات ثوريــة 
لمقاومــة احتــال فلســطين وتحريرهــا مــن ذلــك 

ــال. االحت
ولكــن ظهــور الثــورة الفلســطينية فــي أواســط 
ســتينيات القــرن الماضــي واشــتداد عودهــا، بعــد 
عــام 1967،  فــي حــرب  العربيــة  الــدول  هزيمــة 
ــال  ــى احت ــود إســدال الســتار عل ــد أفشــل جه ق
غربيــة  كأداة  »إســرائيل«  وتكريــس  فلســطين 

ــة. ــة العربي ــى المنطق ــة عل مهيمن
كذلــك جــاء انتصــار الثــورة اإلســامية فــي 
ــا العربــي  ــران عــام 1979 وتحالفهــا مــع محيطه إي
الناهــض وبشــكل أخــصّ الثــورة الفلســطينية 
للمخططــات  المعاديــة  الســورية  والدولــة 
ضربــة  بمثابــة  المنطقــة،  فــي  االســتعمارية 
علــى  االســتعمارية  الهيمنــة  لمشــاريع  جديــدة 
فــي  اهلل  حــزب  ظهــور  جــاء  بينمــا  المنطقــة. 
بدايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي بمثابــة تعزيــز 

العــرب  زالــت فلســطين، نظريــًا، قضيــة  مــا 
المركزيــة. إنهــا كذلــك فــي نظــر الفلســطينيين 
والعروبييــن فــي شــتى أرجــاء الوطــن الكبيــر. لكنّ 
مركزيتهــا انحســرت فــي الواقــع بعــد اتفــاق أوســلو 
بنــوده،  تنفيــذ  عــن  »إســرائيل«  وامتنــاع   1993
وتفريــغ المشــروع الوطنــي الفلســطيني تاليــًا مــن 
أصحابــه  وإلهــاء  التحريــري،  الكفاحــي  مضمونــه 
بمفاوضــات متطاولــة المجديــة مــع عــدوّ صهيونــي 
نهــر  بيــن  قيــام دولــة غيــر »إســرائيل«  رافــٍض 
األردن والبحــر المتوســط، وانهيــار النظــام العربــي 
اإلقليمــي بعــد انــدالع انتفاضــات »الربيــع العربــي« 
ــري، بدعــٍم مــن  المزعــوم، ونجــاح اإلرهــاب التكفي
ــى  ــي الســيطرة عل ــة، ف ــرى وأخــرى إقليمي دول كب
فــي  المــوارد  وغنيّــة  الســكان  كثيفــة  مناطــق 
الــى  أدّى  مــا  واليمــن  وليبيــا  وســورية  العــراق 
إغــراق هــذه األقطــار فــي دوامــة أزماتهــا الداخليــة .

واالضطرابــات  األزمــات  هــذه  غمــرة  فــي 
المتناســلة، نشــأ تحــدٍّ جديــد بالــغ الخطــورة. إنــه 
قيــام الواليــات المتحــدة، بدعــوى مواجهــة اإلرهــاب، 
بتطويــر تدخّلهــا العســكري فــي ســورية والعــراق 
مــن عمليــات قصــف وتدميــر بطائــرات »التحالــف 
الدولــي« إلــى إنــزال قــوات بريّــة ومدرّعــة فــي 
ففــي  والعــراق.  ســورية  داخــل  متعــدّدة  مواقــع 
ــة  ــوم نحــو 20 قاعــدة بري شــمال شــرق ســورية الي
قاعدتهــا  عــن  ناهيــك  ألميــركا،  جويــة  ومهابــط 
وقواتهــا فــي منطقــة التنــف فــي جنــوب شــرق 
ــع  ــا الشــرقية م ــن حدوده ــة م ــى مقرب ســورية عل
ــع  ــة م ــا الجنوبي ــن حدوده ــدة م ــر بعي ــراق وغي الع

األردن.
مســؤولون سياســيون وعســكريون أميركيــون 
ــن تســحب  ــركا ل ــوا مــرات عــدّة أّن أمي ــار أعلن كب
قواتهــا مــن ســورية والعــراق إاّل بعــد القضــاء نهائيــًا 
»الدولــة  أّن  والحــال  اإلرهــاب.  تنظيمــات  علــى 
اإلســامية« الداعشــية ســقطت فــي الموصــل، كما 
ــراق  ــي الع ــا ف ــقَ له ــم يب ــة، ول ــا الرق ــي عاصمته ف
وســورية ســوى بضعــة جيــوب محــدودة ومطوّقــة 
وال فعاليــة لهــا. مــع ذلــك يلمّــح المســؤولون إياهــم 
الــى أّن انســحاب القــوات األميركيــة قــد يســتغرق 

ســنوات. لمــاذا؟
ألّن مهــامَ أخــرى، علــى مــا يبــدو، ستُســند 
المنظــور.  والمســتقبل  الحاضــر  فــي  اليهــا 
مصمّمــًا  زال  مــا  ترامــب  األميركــي  فالرئيــس 
علــى تعديــل بعــض بنــود االتفــاق النــووي مــع 
إيــران، ونائبــه بنــس أعلــن فــي مؤتمــر اللوبــي 
اليهــودي األميركــي »ايبــاك« األخيــر أّن واشــنطن 
ستنســحب خــال أشــهر مــن االتفــاق النــووي إذا 

لــم يتــمّ تعديلــه. إلــى 
ذلــك، يؤكــد نتنياهــو أنــه 
اتفــق مــع ترامــب، خــال 
ــى  ــر، عل اجتماعهمــا األخي
منــع إيــران مــن تصنيــع 
إقامــة  أو  نوويــة  أســلحة 
فــي  عســكرية  قواعــد 

ســورية.
لهجــة  تصعيــد 
المســؤولين األميركييــن 
ضــدّ  واإلســرائيليين 

والفلســطينية  اللبنانيــة  المقاومــة  وقــوى  إيــران 
الجيشــان  أجراهــا  واســعة  منــاورات  رافقتهــا 
أســابيع  وستســتمرّ  واإلســرائيلي  األميركــي 
لهجــوم  الصهيونــي  الكيــان  تعــرّض  لمحــاكاة 
صاروخــي شــامل علــى أكثــر مــن جبهــة، بينهــا 
ــة  ــان والحــدود الجنوبي ــع لبن الحــدود الشــمالية م

غــزة. قطــاع  مــع 
اإلســرائيلي  الجــوي  الدفــاع  ســاح  قائــد 
الجنــرال تســفي حايموفيتــش أعلــن أمــرًا بالــغ 
الخطــورة: بحســب مــا يجــري فــي المنــاورات، فإنــه 
ــة  ــوات األميركي ــر ستنتشــر الق ــد إصــدار األوام عن
اإلســرائيلية  القــوات  جانــب  إلــى  الكيــان  فــي 
ســعيًا لحمايتــه مــن إطــاق الصواريــخ والقذائــف. 
قيــادة  اجــرت  المنــاورات،  هــذه  مــع  وبالتــوازي 
الثاثــاء  امــس  اإلســرائيلية  الداخليــة  الجبهــة 
منــاورة الختبــار جهوزيــة الكيــان والــردّ علــى قصف 
صاروخــي مكثــف يســتهدف المناطــق الحيويــة 
فيــه. الافــت أّن إعــان الجنــرال حايموفيتــش 
القــوات  قائــد  مــن  بتأكيــدٍ  للتــوّ  اقتــرن  هــذا 

األميركيــة فــي المنــاورات الجنرال ريتشــارد كارك 
مفــاده »أّن كبــار قادتنــا ســيلتزمون طلــب الحكومــة 
ــن  ــذ«. ومَ ــن للتنفي اإلســرائيلية وســنكون جاهزي
تراهــم يكونــون »كبــار قادتنــا« غيــر ترامــب ووزيــر 
ــة  ــراالت هيئ ــائر جن ــس وس ــرال ماتي ــه الجن دفاع

األميركيــة؟ للجيــوش  المشــتركة  األركان 
بــات واضحــًا أّن ثمــة مخططــًا ألميــركا ذا أبعــاد 
ــي غــرب  ــا ف ــه سياســتها وتحركاته ــدّدة يوجّ متع

آســيا وال ســيما فــي ســوراقيا ســورية والعــراق وأنــه 
ينطــوي علــى اآلتــي:

فــي  األميركيــة  العســكرية  القواعــد  تثبيــت 
ــات  ــة ومدرّع ــوات بريّ ــا بق ــن ورفدهم كا القطري

وطائــرات وصواريــخ بالســتية بعيــدة المــدى.
بيــن ســورية  البــري  التواصــل  قطــع جســر 
البلدتيــن  تحريــر  بعــد  تحقــق  الــذي  والعــراق 
الحدوديتيــن: البوكمــال الســورية والقائــم العراقيــة 
الســورية  التنــف  منطقــة  مــن  البعيدتيــن  غيــر 

األميركيــة. القــوات  تنتشــر  حيــث 
ســورية  قــوات  باســتعمال  أميــركا  قيــام 
الديمقراطيــة »قســد« الكرديــة التــي ســّلحتها فــي 
شــمال شــرق ســورية فــي تنفيــذ مهمــات يتطلبهــا 
مخطــط تقســيم ســورية والعــراق أو إضعافهمــا، 
ــي  ــم ذات ــق حك ــيخ مناط ــك بترس ــّل، وذل ــي األق ف
المتعاونيــن معهــا وتوظيفهــم فــي وضــع  للكــرد 
يدهــا علــى منابــع النفــط والغــاز فــي محافظــات 

ديــر الــزور والرقــة والحســكة.
الرافديــن  وبــاد  الشــام  بــاد  فــي  نحــن 

أضحينــا أمــام تحــدٍّ بــازغ وخطــر داهــم: انعقــاد 
الكبــرى«  »إســرائيل  بيــن  اســتراتيجية  شــراكة 
الصغــرى«  »إســرائيل  و  أميــركا  اســمها  التــي 
موضوعهــا  الصهيونــي.  الكيــان  اســمها  التــي 
فــي  لألولــى  فاعــل  عســكري  حضــور  إرســاء 
ــراض  ــة أغ ــق ثاث ــًا لتحقي ــون منطلق ســوراقيا يك

تيجية: اســترا
تفكيــك ســوراقيا، شــعبًا ومؤسســات، والحــؤول 

دون نهوضهــا بالوســائل الممكنــة كّلهــا.
الهيمنــة  ظــّل  فــي  ســوراقيا،  تحويــل 
ظهــر  وقاصمــًا  فاصــًا  جــدارًا  الصهيوأميركيــة، 
ــب  ــال الخصي ــن اله ــدّ بي ــي الممت ــود العرب الوج
الكئيــب مــن جهــة ووادي النيــل والجزيــرة العربيــة 

أخــرى. مــن جهــة 
الهيمنــة  بقيــود  المكبّلــة  ســوراقيا  اعتمــاد 
الصهيوأميركيــة قاعــدًة لمواجهــة إيــران وعزلهــا عــن 
بيئتهــا اإلقليميــة، سياســيًا واقتصاديًا واســتراتيجيًا، 

ــة ضربهــا وتقزيمهــا. وصــواًل إلــى محاول
أجــل، ال غلــوّ فــي توصيــف الواليــات المتحــدة 
الكبــرى«. فقــد باتــت، أو كادت،  بأنهــا »إســرائيل 
القــرار  وأهــل  الساســة  مــن  شــبكة  قبضــة  فــي 
والتفكيــر والتدبيــر تعتنــق أفــكارَ وأوهــام المســيحية 
الصهيونيــة العنصريــة المعاديــة للعــرب والمســلمين 
ولإلســام الــذي تســمّيه »اإلســام اإلرهابــي«. 
هــذه الشــبكة شــديدة التعصّــب والعصبيــة ولــن 
العنــف  أعلــى درجــات  إلــى  اللجــوء  تتــورع عــن 

والتدميــر لتنفيــذ أغراضهــا وحمايــة مصالحهــا.
الداهــم  والخطــر  التّحــدي  هــذا  ضــوء  فــي 
هيمنــة  مــن  ســوراقيا  تحريــر  هــدف  يرتقــي 
»إســرائيل الكبــرى«، كمــا »إســرائيل الصغــرى«، 
إلــى مرتبــة القضيــة المركزيــة األولــى فــي حاضــر 
األمــر  المنظــور  ومســتقبله  العربــي  الوجــود 
للقضايــا  معالجــة  أو  مقاربــة  أيــة  يجعــل  الــذي 
ــة،  ــار العربي ــي تعصــف بســائر األقط ــات الت واألزم
وال ســيما المشــرقية منهــا، محكومــًة ومتوافقــة 
ــع الصــراع ومســتقبله  ــى واق interdependent عل
وإعــادة  وتوحيدهــا  ســوراقيا  تحريــر  أجــل  مــن 

وتنميتهــا. إعمارهــا 

خطآن ارتكبهما الحريري "اللبناني"
 ناصر قنديل

ــذي  ــري وال ــس ســعد الحري ــذي ينتهجــه الرئي ــي الخطــاب السياســي ال ــدًا عــن الخــاف ف – بعي
يحمــل الكثيــر مــن القضايــا الخافيــة، يمكــن للمراقــب مــن موقــع القــراءة التقنيــة للخطــاب االنتخابــي 
والبراعــة مــن جهــة  والحاجــة  الدقــة والمصداقيــة مــن جهــة  تســجيل ماحظــات تتّصــل بدرجــة 
أخــرى. وهــي عناصــر كان الرئيــس الراحــل رفيــق الحريــري يهتــمّ بهــا كثيــرًا فــي حماتــه السياســية 
واالنتخابيــة، وكان الرئيــس ســعد الحريــري يشــعر بالقــدرة علــى االســتغناء عنهــا وعــن امتــاك خطــة 
ــل  ــت تتكّف ــة كان ــل هام ــة عوام ــّل ثاث ــي ظ ــابقة، ف ــات الس ــي االنتخاب ــا ف ــابات له ــات، وحس لانتخاب
بحســم الفــوز للوائحــه االنتخابيــة، هــي المرجعيــة الســعودية الحاســمة فــي زمــن صعــود حربهــا علــى 
ســورية والمقاومــة منــذ القــرار 1559، ومكانــة استشــهاد الرئيــس رفيــق الحريــري فــي هــذه الحــرب مــن 
جهــة، وفــي صناعــة التعاطــف مــع اللوائــح الحريريــة مــن جهــة أخــرى، ومــع هذيــن عامــل المــال الوفيــر 

ــع المعجــزات . ــى صن ــه عل وقدرت
– للمــرة األولــى يخــوض الحريــري االنتخابــات بحســابات لبنانيــة صرفــة، فهــو رغــم التطبيــع مــع 
الريــاض وولــي عهدهــا يعــرف مــا بــات معلومــًا مــن عاقــة رفــع العتب التــي يعامله بهــا الحاكــم الفعلي في 
الريــاض، وســط شــبكة حمايــة غربيــة لخصوصيــة حريريّــة ال بــدّ منهــا لبنانيــًا لضمان االحتفــاظ بنصيب 
مــن الحضــور للغــرب بعواصمــه كافــة، ومعــه للريــاض نفســها، فــي ظــّل متغيّــرات عكســية قاهــرة وال قــدرة 
ــًا. وللمــرة  ــة مع ــي المنطق ــي والحضــور الســعودي ف ــع تأثيرهــا، تصيــب الحضــور الغرب ــع توسّ ــى من عل
ــو توفــر بعضــه، وللمــرة األولــى  األولــى يواجــه الحريــري االســتحقاق االنتخابــي بــدون المــال الوفيــر ول
الحريــري محتضــن مــن جمهــوره بعــد أزمتــه »الســعودية«، وخاصــه بتضامــن وطني شــامل ضــمّ رئيس 

ورئيــس  الجمهوريــة 
النــواب،  مجلــس 
وهــو  اهلل،  وحــزب 
تضامــن عــاش جمهــور 
تفاصيلــه  الحريــري 
تقديــره  عــن  وعبّــر 
ــا، وخصوصــًا لموقــف  له
حــزب اهلل، فيمــا يســدّد 
بصــورة  الحريــري 
العــداء  فواتيــر  مبالغــة 
عنوانــًا  لجعلهــا  لــه 

اهلل. حــزب  مــع  حلــف  ال  أن  عــن  مبــرّر  البــا  تطميناتــه  منــذ  االنتخابيــة،  لحملتــه 
– لــم يســتطع الحريــري قــول مــا يعــرف أنــه حقيقــة، وقــال أمينــه العــام عكســه قبــل أيــام، فتيــاره ليس 
محارَبــًا مــن الجميــع، وال مــن أحــد فعليــًا، والفــرق كبيــر بيــن الحــرب والمنافســة االنتخابيــة المشــروعة 
لتمثيــل عــادل يعبّــر عــن األحجــام ويفتــح بــاب التعــدّد السياســي داخــل الطوائــف، وتشــكيلة مرشــحي 
ــه،  ــول ل ــري يق ــط بالحري ــا يحي ــكّل م ــة، ف ــر محــدّد بطائف ــل غي ــة بتمثي ــن الرغب ــرة ع المســتقبل معبّ
مــن ضمــن حــق القــوى بنيــل تمثيــل يعــادل أحجامهــا، إنــه فــي السياســة محــاط بعنايــة الجميــع مــن 
الفاعليــن، وفــي مقدّمتهــم حــزب اهلل وحركــة أمــل والتيــار الوطنــي الحــر والحــزب التقدمــي االشــتراكي، 
ويتمنّــون لــه حضــورًا نيابيــًا وازنــًا، وال يشــنّون عليــه حربــًا، بــل يرونــه فــي السياســة شــريكًا مطلوبــًا، 

ولــو لــم يكــن حليفــًا ألســباب بعضهــا مراعــاة لظروفــه.
ــن  ــحيه ل ــدد مرش ــي ع ــى ثلث ــل إل ــي تص ــا، والت ــول عليه ــري بالحص ــب الحري ــي يرغ ــة الت – الكتل
يحصــل عليهــا بلغــة الحــرب، فالحصــول علــى فــوز نصــف المرشــحين وأقــّل كافٍ ليكــون رئيســًا مقبــًا 
للحكومــة، والجمهــور الــذي يريــد مخاطبتــه لــن يكســبه لصناديــق االقتــراع باســتعارة لغــة الذيــن خانــوه 
وتآمــروا عليــه. وال تكفــي هنــا اللغــة الهادئــة لخطابــه االنتخابــي. فالشــارع يحتــاج لغــة مطمئنــة للشــراكة 
ــار المســتقبل بعيــدًا عــن اللعبــة اإلقليميــة والعــداوات التــي  العائــدة بعــد االنتخابــات، ولصياغــة دور لتي
أورثتهــا للحريــري وتيــاره. اللغــة التــي يحتاجهــا تيــار المســتقبل والحريــري فــي توصيــف الــدور والوظيفــة، 
هــي لغــة تشــبه الــدور المفتــرض لرئيــس حكومــة قــادم، يمثــل خيــط المســبحة التــي ســتجمع المكونات 
اللبنانيــة فــي حكومــة جديــدة، والجســر الــذي يعبــر مــن خالــه المتخاصمــون إلــى لغــة الوفــاق والشــراكة، 
التــي تشــّكل وحدهــا الخــرزة الزرقــاء التــي تحمــي لبنــان مــن الفتــن، وتعــزّز دور الجيــش والمقاومــة فــي 

حمايتــه مــن العــدوان وخطــر اإلرهــاب.
– دخــول الشــعار االنتخابــي لتيــار المســتقبل علــى حمايــة لبنــان، ولــو برمزيــة الخــرزة الزرقــاء وشــرح 
ــًا، لمــا فيهــا مــن ثقافــة الشــعوذة التــي ســتثير بوجهــه  الحريــري لهــا، وصفــة إعانيــة غيــر متقنــة مهني
فرصــًا لقناصــة الخلفيــات الدينيــة المتعصّبــة فــي لبنــان، وخصوصــًا فــي الســعودية حيــث تكّفــر الوهابيــة 
ــا  ــمّ أنه ــن األه ــية، لك ــات السياس ــائر المكوّن ــى س ــتعاء عل ــا اس ــوز، وفيه ــذه الرم ــن به ــن يؤم كّل مَ
تســتبطن تحرّشــًا بــا مبــرّر مــع مفهــوم الحمايــة الــذي يحتاجــه لبنــان وال تفيــد فيــه خــرزة زرقــاء، ولــو 
ــار ســندًا  ــري والتي ــا يكــون الحري ــدار م ــري، إال بمق ــار المســتقبل والرئيــس ســعد الحري كان اســمها تي
لثاثيــة الشــعب والجيــش والمقاومــة، وهــو مــا ليــس مطلوبــًا قولــه مــن الحريــري اليــوم، لكــن ال مبــرّر 
لقــول عكســه ولــو باإليحــاء، فاالنتخابــات ليســت معركــة وال حربــًا، بــل ســعي لمشــروع لتمثيــل عــادل، 
كان الحريــري ســيوفق كثيــرًا لــو قــال لناخبيــه، القانــون النســبي ســيمنح كّل فريــق وكّل زعيــم حجمــًا 
يعــادل وزنــه بيــن النــاس وبيدكــم أن تقولــوا حجــم زعامــة ســعد الحريــري، وهــذا حــق لــه ال ينازعــه عليــه 

أحــد، مهمــا كبــر هــذا الحجــم، وال يحتــاج لنيلــه إلــى خــرزة زرقــاء.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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مــا تقــوم بــه واشــنطن مــن تحــرّكات وتتخذه 
مــن سياســات وتمارســه مــن أفعــال وردود أفعــال 
ميدانيــًا  والســورية،  العراقيــة  الســاحتين  علــى 
االســتراتيجي  النصــر  بعــد  وأمنيــًا،  وسياســيًا 
الكبيــر المتمّثــل بتطهيــر بــاد الشــام والرافديــن 
خانــة  فــي  المتابعــون  يضعــه  داعــش،  مــن 

المســاعي الحثيثــة التــي 
اإلدارة األميركيــة  تبذلهــا 
ــق  ــر تحّق ــدة لتأخي الجدي
الكارثــة الحتميــة لبعــض 
تقضــي  والتــي  الوقــت، 
قريبــًا  اإلذعــان  بضــرورة 
بهزيمتهــا االســتراتيجية 
المقاومــة  حلــف  أمــام 
الروســي  وصديقهــا 
دوليــة  قــوة  بــات  الــذي 
عظمــى والعبــًا أساســيًا 

ــة الجديــدة والــذي ال  فــي موازيــن القــوى العالمي
بتاتــًا...! دوره  إنــكار  يمكــن 

وذلــك تمامــًا، كمــا حصــل لــدول المحــور فــي 
ظلــت  والتــي  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  نهايــة 
تتــردّد فــي التســليم بخســارتها للحــرب الــى 
ــات  ــد هجوم ــو بع ــة ول ــا النازي أن اضطــرت ألماني
االتحــاد  جبهــة  قلــب  فــي  عديــدة  مضــادة 
باالذعــان  أخيــرًا  بالقبــول  آنــذاك  الســوفياتي 

!1945 العــام  فــي  لهزيمتهــا 
ــات المتحــدة  ــوم الوالي وفــي هــذا الســياق تق
الفاشــلة  المحــاوالت  مــن  األميركيــة بسلســلة 
االســتراتيجية  الهزيمــة  تداعيــات  لوقــف 
مشــروع  باألســاس  هــو  الــذي  لمشــروعها، 
االســتعمار الغربــي الــذي يســمّى بـــ »الشــرق 
والــذي  عــام،  بشــكل  اإلســرائيلي«  األوســط 
خــروج  بعــد  الرئيســية،  تنفيــذه  أدوات  كانــت 
الــدول االســتعمارية التقليديــة، فرنســا وبريطانيــا، 
وقــد  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  بعــد  مهشــمة 
هــو  كمــا  المشــروع  هــذا  تنفيــذ  أدوات  كانــت 

فــي: تتمثــل  معلــوم 
1 ـ خلــق الكيــان الصهيونــي فــي فلســطين 
مــن  فلســطين،  تســليم  باألحــرى  او  المحتلــة 

القضية المركزية المستجدّة: تحرير سوراقيا من »إسرائيل الكبرى«
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واشنطن خسرت الرهان ولم يبق أمامها إال تأجيل اإلذعان بالهزيمة..!
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االســتعمار  مشــروع  مقاومــة  لخــّط  وتكريــس 
والــذي تُعتبــر  العربيــة  المنطقــة  فــي  الغربــي 

إيجادهــا. منــذ  حربتــه  رأس  »إســرائيل« 
وقــد شــّكل انتصــار حــزب اهلل، علــى الجيــش 
مــن  االنســحاب  علــى  وإجبــاره  اإلســرائيلي 
ــن  ــار 2000، وم ــي شــهر أي ــًا ف ــان مهزوم ــوب لبن جن
ثــم االنتصــار المــدوّي علــى الجيــش اإلســرائيلي 
ســنة 2006، نقــول إّن هــذه االنتصــارات قــد شــكلت 
فــي  األميركيــة  االســتراتيجية  الهزيمــة  بدايــة 
المنطقــة، خاصــة بعــد أن كانــت كونداليــزا رايــس، 
ــأّن القضــاء  ــت ب ــد أعلن ــا بعــض األعــراب، ق ومعه
علــى حــزب اهلل ســوف يمهّــد الطريــق إلقامــة 
ــد، أيّ  ــه الشــرق األوســط الجدي ــت علي ــا أطلق م
وتكريــس  الصهيونــي  الكيــان  وجــود  تكريــس 
المنطقــة،  علــى  المطلقــة  األميركيــة  الهيمنــة 
للعــراق،  فــي ظــّل االحتــال األميركــي  خاصــة 
موازيــن  يعتــري  كان  الــذي  الكبيــر  واالختــال 

القــوى فــي المنطقــة العربيــة.
لحقــت  التــي  الهزيمــة  الــى  وباإلضافــة 
بالجيــش اإلســرائيلي فــي لبنــان وتصاعــد وتيــرة 
المقاومــة العراقيــة، المدعومــة إيرانيــًا وعلــى نطاق 
ــي، وصــواًل  ــال األميرك ــوات االحت واســع، ضــدّ ق
ــراق دون  ــن الع ــى االنســحاب م ــا عل ــى إرغامه ال
تحقيــق أهدافهــا فــي تفتيــت العــراق وتحويلــه 
ــة  ــة والهادف ــة العميل ــوى اإليراني ــم الق ــدة لدع قاع
لضــرب الثــورة اإليرانيــة، وذلــك بهــدف ضــرب 
المشــروع المقــاوم للوجــود اإلســرائيلي والــذي 

تعتبــر إيــران ســنده الحقيقــي.
المتحــدة  الواليــات  وعــي  مــن  وانطاقــًا 
لحجــم الهزيمــة التــي مُنيــت بهــا فــي حــرب 
تمــوز 2006 واضطرارهــا لانســحاب مــن العــراق 
تحــت وطــأة ضربــات المقاومــة العراقيــة الباســلة 
فقــد انتقلــت اإلدارة األميركيــة إلــى البــدء بتطبيــق 
خطــة بديلــة، فــي محاولــة الســتعادة زمــام المبادرة 
فــي الميــدان، والتــي تمثلــت فــي إطــاق مشــروع 
الفوضــى الخاقــة فــي الــدول العربيــة. وكانــت 
ســورية قــد شــّكلت الهــدف األســاس أو المركــزي 
فــي هــذا المشــروع، وذلــك بســبب الــدور الداعــم 
للمقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة الــذي كانــت وال 

زالــت ســورية تقــوم بــه علــى أكمــل وجــه.
العمــق  ضــرب  علــى  العمــل  يعنــي  وهــذا 
ســواء  المقاومــة  قــوى  لــكّل  االســتراتيجي 
اللبنانيــة او الفلســطينية التــي تواصــل مقاومتهــا 
لاحتــال الصهيونــي لفلســطين، أيّ اّن مشــروع 
الواليــات المتحــدة كان يهــدف، مــن خــال تدميــر 
الدولــة الوطنيــة الســورية وتفتيــت ســورية ككيان 
وطنــي مقــاوم، الــى حرمــان المقاومــة فــي لبنــان 
وفلســطين مــن الدعــم اإليرانــي الواســع بعــد ان 
يتــمّ القضــاء علــى حلقــة الوصــل االســتراتيجية 

ــة. ــورة وحــركات المقاوم ــران الث ــن إي بي
وقــد أدّى فشــل هــذا المشــروع، وعلــى الرغــم 
مــن قيــام الواليــات المتحــدة ومعهــا أردوغــان وآل 
ســعود ومشــيخة قطــر بــزجّ أكثــر مــن نصــف 
مليــون مرتــزق معلومــات المخابــرات الخارجيــه 
مــا  أحصــت  رســميًا  نشــرت  والتــي  األلمانيــة 
مجموعــه ثاثمئــة وســتين ألــف مرتــزق أجنبــي 
دخلــوا ســورية وانضمّــوا الــى العصابات المســلحة 
هنــاك وتمويلهــم وتســليحهم علــى نطــاق واســع، 
وبعــد  اآلن  كاملــة.  مــدار ســبع ســنوات  وعلــى 
االنتصــارات الكبــرى التــي حققهــا الجيــش العربي 
الســوري وقــوات حلــف المقاومــة، وخاصــة بعــد 
التدخــل الروســي الفعّــال والمباشــر دعمــًا للدولــة 
هــذا  مشــروعهم  فشــل  بعــد  نقــول  الســورية، 
ــوى  ــه الق ــذي أوجدت ــش، ال ــة داع ــة محارب وبحج
المشــار اليهــا أعــاه، ومــن ثــم بحجــة ضــرورة 
ــي  ــى االنتشــار العســكري األميركــي ف ــاء عل اإلبق
كّل مــن ســورية والعــراق، خوفــًا ممــا يســمّونه 
عــودة داعــش الــى الظهــور ثانيــة وتهديــد أمــن 
المنطقــة، فقــد عمــدت الواليــات المتحــدة إلــى 
إقامــة عشــرات القواعــد ونقــاط االرتــكاز العســكرية 
القاعــدة  آخرهــا  كانــت  والتــي  البلديــن  فــي 
ــى  ــات المتحــدة عل العســكرية التــي تعمــل الوالي

ــي. ــد العراق ــر الولي ــة معب ــي منطق ــا ف أقامته
توزيــع  علــى  عابــرة  نظــرة  أّن  حيــن  فــي 
االرتــكاز  ونقــاط  القواعــد  هــذه  وجــود  وأماكــن 
العســكرية األميركيــة توضــح، وبمــا ال يــدع مجــااًل 

للتأويــل أّن الهــدف مــن ذلــك هــو:
بالقواعــد  إيــران  تطويــق  اســتكمال  أواًل: 

العســكرية، بــدءاً مــن حدودهــا الجنوبيــة الغربيــة، 
فــي مدخــل الخليــج الفارســي وعُمــان عبــر قطــر 
فاإلمــارات فالبحريــن والســعودية والكويــت وصــواًل 
ــث أقامــت  ــراق الشــمالية، حي ــى محافظــات الع ال
الواليــات المتحــدة األميركيــة قواعــد لهــا فــي كّل 
ــوك/  ــري/ كرك ــة/ حلبجــة/ التونكب ــن المنصوري م
علــى حــدود إيــران الشــمالية الغربيــة مــع العــراق.

ثانيــًا: إقامــة مــا يشــبه خــط دفــاع كامــًا، 
مــن خــال سلســلة مــن القواعــد مــن شــمال 
العــراق وحتــى داخــل الحــدود األردنيــة مــع العــراق، 
فــي كّل مــن: ســنجار/  لهــا  إذ أنشــأت قواعــد 
البغــدادي/ الرمــادي/ عيــن األســد/ الوليــد/ ومــن 
األزرق  وقاعــدة  الجويــة  الرويشــد  قاعــدة  ثــم 
وقاعــدة المفــرق الجويتيــن وكلهــا داخــل الحــدود 

األردنيــة، وذلــك لهدفيــن:
شــمال  بيــن  بــري  جــوي  تواصــل  إقامــة  ـ 
ــا يشــبه الجــدار  ــة بم ــراق وفلســطين المحتل الع
ــل  ــن أربي ــي م ــا العرب ــران وعمقه ــن إي ــازل بي الع

إلــى حيفــا...
العازلــة بيــن  ـ إنشــاء مــا يشــبه المنطقــة 
بيــن  البــري  التواصــل  لمنــع  وســورية  العــراق 
المقاومــة اللبنانيــة وإيــران عبــر العــراق وســورية.
وبعــد  المتحــدة،  الواليــات  أّن  يعنــي  وهــذا 
ــق  ــذي لح ــتراتيجي ال ــل االس ــن الفش ــا م تيقنه
بمشــروعها فــي »الشــرق األوســط« تلجــأ اآلن 
حلــف  انتصــارات  تعزيــز  منــع  محاولــة  إلــى 

النفــوذ  احتــواء  تســمّيه  مــا  عبــر  المقاومــة، 
اإليرانــي فــي المنطقــة، وكذلــك منــع تكريــس 
ــزان االســتراتيجي  التحــوّالت العميقــة فــي المي
ــب  ــة القط ــاء هيمن ــى إنه ــذي أدّى إل ــي وال الدول
علــى  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  الواحــد، 
العالــم، ومــا يعنيــه ذلــك مــن والدة نظــام عالمــي 

جديــد غيــر خاضــع إلرادة واشــنطن.
فــي حيــن أّن كّل هــذه التكتيــكات ال تؤكــد 
الــى  أّن واشــنطن تفتقــد  أال وهــو  المؤكــد،  إال 
سياســي  حــّل  إليجــاد  واقعيــة  اســتراتيجية 
شــامل ألزمــات المنطقــة بشــكل خــاص، والعالــم 
دولــة  تفكيــك  قاعدتــه  تكــون  عــام،  بشــكل 
وليــس  فلســطين،  فــي  الصهيونيــة  االحتــال 
ــوق  ــادة الحق ــط، وإع ــووي فق ــك ســاحها الن تفكي
الفلســطينية الــى الشــعب الفلســطيني صاحــب 
األرض والبحــر والجــو فــي فلســطين، أيّ تحقيــق 
أطــراف  تســعى  الــذي  االســتراتيجي  الهــدف 
مواصلــة  عبــر  تحقيقــه  الــى  المقاومــة  حلــف 
كافــة.  الجبهــات  االســتراتيجي علــى  هجومهــا 
أمــا مــا عــدا ذلــك فلــن يــؤدّي إال إلــى مزيــد مــن 
الخســائر للواليــات المتحــدة األميركيــة وعلــى 
الصعــد االقتصاديــة والسياســية والعســكرية كافــة، 
ولــن تفيدهــا ال المنــاورات المشــتركة مــع جيــش 
ــاورات مــع جيــش  االحتــال اإلســرائيلي وال المن

مشــيخة قطــر »العظمــى«.
بعدنا طيبين، قولوا اهلل...
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