
مسعود بارزاني.. وورطة االستفتاء
عالء الرضائي

يتــداول العراقيــون نكتــة ظريفــة عــن الفنــان قاســم ســلطان الــذي غنــى لصــدام حســين قبيــل غــزو 
اميــركا للعــراق "فــوت بيهــا وعالزلــم خليهــا!" اي امــض بهــا واتركهــا علــى عهــدة وعاتــق الرجــال!.. يقــول 
العراقيــون لقاســم ســلطان: انــت مــن ورط صــدام بالمعركــة.. فيجيــب قاســم: مــا كنــت اعلــم انــه ســياخذ 

بنصيحتــي!
اعتقــد ان وضــع الســيد مســعود بارزانــي رئيــس إقليــم كوردســتان العــراق المنتهيــة واليتــه مــع قضيــة 
االســتفتاء ال يختلــف عــن وضــع الرئيــس العراقــي االســبق )صــدام( مــع فــارق ان الــذي ورطــه هــذه المــرة 

كان فنانــا فــي السياســة وليــس فــي الغنــاء!
فهل انتقم جالل طالباني من السيد بارزاني بهذا الشكل.. وعلي اي شئ كان االنتقام ؟

ال اشــك ان يصــدر ذلــك مــن ثعلــب السياســة العراقيــة )جــالل طالبانــي(، الــذي يــزور طهــران حاليــا 
تحــت عنــوان العــالج، فــان لــم يكــن منــه شــخصيا فمــن مدرســته السياســية والحزبيــة، التــي تتمثــل 
باالتحــاد الوطنــي الكوردســتاني وحتــى التغييــر )كــوران( رغــم ان االخيــرة انشــقت عــن االتحــاد الوطنــي!
فالممارســة االحتكاريــة للســلطة واالذالل الــذي يقــوم بــه الســيد بارزانــي للقــوى االخــرى ومحاولتــه 
الدائمــة بااليحــاء انــه صاحــب الفضــل عليهــا، واالزمــات الداخليــة، ومــع المركــز التــي افتعلهــا والتــي اصابــت 
ــم كوردســتان.. كل  ــروة فــي إقلي اضرارهــا المواطــن الكــوردي البســيط وتشــبثه واســرته بالســلطة والث
ــى  ــراق.. ال ــارج كوردســتان الع ــداء خ ــذا الع ــد ه ــى امت ــرون، حت ــي كثي ــداء الســيد بارزان ــل اع ــك جع ذل
المناطــق الكورديــة فــي تركيــا وســوريا التــي تواجــه قمــع وتنكيــل وقتــل اردوغــان الحليــف لــكاكا مســعود 

كمــا يســميه الكــورد.
ومــع ان المعلومــات 
الذيــن  بــان  تفيــد 
انفصــال  يدعمــون 
كوردســتان  إقليــم 
العراقــي  الجســد  عــن 
اصابــع  يتجــاوزون  ال 
ــعودية  ــم: الس ــد، وه الي
واالردن  واالمــارات 
واســرائيل..  والبحريــن 
بنــى  كيــف  نــدري  ال 

الســيد بارزانــي موقفــا خطيــرا كهــذا علــى هــذه المصــادر فــي الدعــم.. فهــل كان يتوقــع ان أهــم العبيــن 
إقليميــن يســيطران علــى حــدود إقليمــه الشــرقية والشــمالية وهمــا منافــذه الــى العالــم ومصــادر مياهــه 
الحقــا؟!! بــدي  وان  تقســيمها..  مشــروع  ازاء  االيــدي  مكتوفــي  ســيقفان  وتركيــا(  )ايــران  وامــداده 
ام ان العــراق ـ وان بــدي ضعيفــا ومنهــكا ـ الــذي ســينزف جــراء تقطيــع او اصالــه، سيســمح لبارزانــي 
ــترجاع  ــل اس ــن اج ــبابه م ــرة ش ــاء خي ــه بدم ــرب ارض ــمال وغ ــذي روى ش ــو ال ــماله وه ــع ش ــان يقتط ب
المناطــق التــي احتلهــا داعــش المتهــم الســيد بارزانــي بتمريــر مؤامرتــه او محاولــة اســتغاللها الجنداتــه 

علــى حســاب التــراب العراقــي؟!
ترى هل تجاهل مسعود بارزاني كل تلك الحقائق واعلن موعدا لالستفتاء على االنفصال؟!

اذا كان الجــواب بنعــم فهــذا قمــة "الغبــاء السياســي".. صحيــح قــد يكــون ذلــك قــرار زعيــم قبيلــة يمــأ 
صــدره الحقــد والخنــق والغيــض، لكنــه ال يصــدر عــن رجــل ولــد فــي جمهوريــة مهابــاد )عــام 1946( التــي 

اقيمــت علــى كذبــة الدعــم الســوفيتي.. فلمــاذا كررهــا وهــو فــي الحاديــة والســبعين )71( مــن العمــر!!
دائــرة المعارضيــن لالســتفتاء فــي الســاحة الكورديــة العراقيــة وداخــل االحــزاب الكوردســتانية تــزداد، 
والخــوف مــن المصيــر المجهــول الــذي يريــد الســيد بارزانــي ان يضعــه امــام الشــعب فــي شــمال العــراق 
ترتفــع وتيرتــه بشــكل حــاد.. والقــوى المتضــررة مــن هــذا االنفصــال بــدأت بخطواتهــا الرادعــة ولــن تنتظــر 

تراجــع مســعود عــن قــراره، بــل ســترغمه علــى ذلــك...
قــد تكــون حســابات مســعود مغايــرة، فهــو ان اجــرى االســتفتاء وطبــق االنفصــال ســيدخل التاريــخ 
ــو وحزبــه(  ــور ه ــا يص ــم، وســتنتهي )حســب م ــي كل العال ــراق، بــل ف ــي الع ــورد ف ــم الك بتحقيقــه حل
مأســاتهم التاريخيــة، بالضبــط كمــا قــام كيــان االحتــالل فــي فلســطين علــى فلســفة الهولوكوســت 
اليهــودي - وعــذرا الهلنــا الكــورد للمقارنــة رغــم ان البارتــي ال يمثــل جميــع الكــورد كمــا ال تمثــل 

الصهيونيــة كل اليهــود وان ادعــت ذلــك - لكنهــم هــم مــن يؤكــدون دائمــا علــى مقولــة اآلالم!
واذا تنــازل وأجــّل - أؤكــد أجــّل ـ فــان الثمــن ســيكون المزيــد فــي الميزانيــة عــالوة علــى المناطــق 

ــازع عليهــا والتــي ســيطر عليهــا البيشــمركة خــالل غــزوة داعــش ودولتهــا! المتن
وهــذا اقــرب للمنطــق السياســي، النــه قــد يكــون مدعومــا فــي ذلــك مــن الفصائــل الكورديــة االخــرى 

التــي ســتأخذ حصتهــا مــن هــذه العــالوة واللقمــة المقتطعــة مــن افــواه اهــل الجنــوب!
جميعنا ينتظر 25 أيلول.. فقد تكون هناك مفاجئات كثيرة قبله!

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 االثنين 22 شوال، 1438 هـ ق 26 تير 1396 هـ ش، 17 تموز 2017مشؤون سياسية  العدد )9616( السنة السابعة والثالثون

، علــى  المحتلــة،  القــدس  اســتيقظت مدينــة 
ــي األراضــي  ــن أم الفحــم ف ــة شــبان، م ــذ ثالث تنفي
المحتلــة عــام 1948، عمليــة فدائيــة ضــد شــرطة العــدو 
داخــل حــرم المســجد األقصــى. أســفرت العمليــة 
واستشــهاد  إســرائيليين،  شــرطيين  مقتــل  عــن 
ــة، وهــم: محمــد حامــد جباريــن )19  الشــبان الثالث
)29 عامــًا( ومحمــد  عامــًا(، محمــد أحمــد جباريــن 

مفضــل جباريــن )19 عامــًا(.
التــي  الهــدوء  حالــة  لتكســر  العمليــة  جــاءت 
وتيــرة  انخفــاض  بعــد  القــدس  مدينــة  عاشــتها 
العمليــات الفدائيــة فيهــا، ووســط حالــة قــدّرت فيهــا 
قيــادات العــدو األمنيــة أن »انتفاضــة القــدس« قــد 
ــه  ــة األقصــى«، أمــس، أن انتهــت. كمــا أكــدت »عملي
برغــم انخفــاض وتيــرة العمــل الفدائــي فــي القــدس 
ــة، فــإن االنتفاضــة ال تــزال مســتمرة  والضفــة المحتل

ــل. ــب العاج ــي القري ــف ف ــن تتوق ول
علــى الصعيــد نفســه، وجهــت العمليــة ضربــة 
إذ  واالســتخبارية،  األمنيــة  العــدو  ألجهــزة  جديــدة 
قالــت شــرطة العــدو فــي بيــان، إن »الشــبان الثالثــة 
ال يوجــد عنهــم أي ملــف أمنــي لــدى الشــاباك«، 
مــا يعنــي أنهــم كانــوا خــارج دائــرة الرصــد. ووفــق 
ــإن  ــد، ف ــي روزنفيل ــرطة، ميك ــم الش ــدث باس المتح
»الشــرطيين القتيليــن همــا هايــل ســتاوي )30 عامــًا( 
ــًا(  ــنان )22 عام ــل ش ــار، وكمي ــدة المغ ــكان بل ــن س م
مــن بلــدة حرفيــش«. كمــا قالــت إن الشــهداء الثالثــة 
إحــدى  عنــد  الشــرطة  أفــراد  علــى  النــار  »أطلقــوا 
بعدمــا  داخلــه  إلــى  وهربــوا  المســجد...  بوابــات 
طاردتهــم الشــرطة وأطلقــت عليهــم النــار، مــا أدى 

إلــى مقتلهــم«.
وفــي أعقــاب العمليــة، اتخــذت حكومــة العــدو 
سلســلة إجــراءات جديــدة ردًا علــى إطــالق النــار؛ 
منهــا منــع الصــالة فــي األقصــى، وإغــالق أبــواب 
المســجد حتــى إشــعار آخــر، وهــو إجــراء لــم تتخــذه 
ســلطات العــدو منــذ احتــالل القــدس عــام 1967. 
وقــال المتحــدث باســم الحكومــة اإلســرائيلية، أوفيــر 
جندلمــان، إن »رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو 
عقــد جلســة مشــاورات أمنيــة مــع عــدد مــن الــوزراء 
ــد  ــف بع ــم الموق ــة، لتقيي ــزة األمني ومســؤولي األجه

عمليــة القــدس«. وأشــار إلــى أن نتنياهــو »أوعــز 
لقــوات األمــن بتفكيــك بيــوت العــزاء لمنفــذي عمليــة 
إطــالق النــار«، مضيفــًا أنــه »وفقــًا لجلســة تقييــم 
موقــف، ســتعقد األحــد المقبــل، بيــن نتنياهــو ووزراء 
ومســؤولي األجهــزة األمنيــة، ســيتقرر متــى ســتفتح 

ــن«. ــام المصلي ــى أم ــجد األقص ــواب المس أب
القــدس  شــؤون  وزيــر  قــال  المقابــل،  فــي 

ومحافــظ المدينــة، عدنــان الحســيني، إن »اتصــاالت 
ــى إســرائيل للتراجــع  ــط عل ــن أجــل الضغ تجــرى م
محــذرًا  األقصــى«،  المســجد  إغــالق  قــرار  عــن 
مســؤولين  مــن  تصريحــات  »نســمع  أننــا  مــن 
جديــدة،  إجــراءات  فــرض  نيــة  عــن  إســرائيليين 
وهــذا أمــر مســتهجن ومرفــوض«. كذلــك طالــب 
األردن، "إســرائيل"، بفتــح األقصــى أمــام المصليــن 
الوضــع  تغييــر  مــن شــأنها  إجــراءات  أي  وتجنــب 
التاريخــي القائــم. ولفــت المتحــدث الرســمي باســم 
الحكومــة األردنيــة محمــد المومنــي، فــي بيــان إلــى 
أن »الحكومــة أجــرت اتصــاالت مكثفــة للضغــط مــن 

أجــل إعــادة فتــح األقصــى فــورًا«.
أيضــًا، أعربــت الخارجيــة المصريــة عــن »قلــق 
مصــر البالــغ تجــاه أحــداث العنــف التــي شــهدتها 
الجمعــة«،  يــوم  المســجد األقصــى صبــاح  ســاحة 
ــورة تداعيــات  ــن »خط محــذرة فــي بيــان أمــس، م
تقويــض  علــى  واإلجــراءات  األحــداث  تلــك  مثــل 

لتشــجيع  المبذولــة  والدوليــة  اإلقليميــة  الجهــود 
الطرفيــن الفلســطيني واإلســرائيلي علــى اســتئناف 
المفاوضــات وإحيــاء عمليــة الســالم«. وأضــاف البيــان 
أن علــى جميــع األطــراف »ضبــط النفــس وعــدم 
االنــزالق إلــى حلقــة مفرغــة مــن العنــف والعنــف 
المضــاد، أو اتخــاذ إجــراءات تؤثــر فــي حريــة ممارســة 
الشــعائر الدينيــة فــي المســجد األقصــى بمــا يــؤدى 

إلــى تأجيــج مشــاعر االحتقــان«.
العمليــة، جــاء إعــالن جيــش  وفــي تداعيــات 
ــي  ــة الوســطى ف ــد الجبه ــدو اإلســرائيلي أن قائ الع
الجيــش، رونــي نومــا، أوعــز إلــى قــوات االحتــالل 
واحتمــال  جاهزيتهــا  مســتوى  برفــع  الضفــة  فــي 
ــة. كمــا وصــف  ــاب العملي انــدالع مواجهــات فــي أعق
قائــد الشــرطة اإلســرائيلية، رونــي الشــيخ، العمليــة، 
ــى  ــة عل ــى أهمي بأنهــا »حــدث حســاس ينطــوي عل
المســتوى السياســي والدولــي«، فيمــا قــال وزيــر 
ــة  ــذي العملي ــاد إردان، إن »منف ــي جلع ــن الداخل األم

تجــاوزوا خطوطــًا حمــرًا«.
ــن  ــة األميركيي ــد رغب ــزواًل عن ــى، ون ــرة األول وللم
رئيــس  اتصــل  الفدائيــة،  العمليــات  إدانــة  فــي 
برئيــس  عبــاس،  الفلســطينية، محمــود  الســلطة 
وعبّــر  نتنياهــو،  بنياميــن  اإلســرائيلية،  الحكومــة 
فــي اتصالــه عــن رفضــه وإدانتــه عمليــة إطــالق النــار 
ــر  ــا« الرســمية، »عبّ ــة »وف فــي األقصــى. ووفــق وكال

للحــادث  وإدانتــه  الشــديد،  رفضــه  عــن  الرئيــس، 
ــا  ــارك، كم ــي المســجد األقصــى المب ــذي جــرى ف ال
أكــد رفضــه ألي أحــداث عنــف مــن أي جهــة كانــت، 
وخاصــة فــي دور العبــادة«. كمــا طالــب عبــاس بإلغــاء 
األقصــى  بإغــالق  اإلســرائيلي  االحتــالل  إجــراءات 
هــذه  »تداعيــات  مــن  محــذرًا  المصليــن،  أمــام 
اإلجــراءات أو اســتغاللها مــن أي جهــة كانــت لتغييــر 
الوضــع الدينــي والتاريخــي لأماكــن المقدســة«.

يحــرض  بأنــه  عبــاس  اتهــم  إردان  لكــن 
نتيجــة  هــي  اليــوم  العمليــة  وأن  الفلســطينيين، 
لتحريضــه. وقــال: »ينبغــي أن نتذكــر أننــا نقــول 
إنــه يوجــد تحريــض،  أشــهر طويلــة  مــدار  علــى 
وليــس فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي فقــط 
وإنمــا بصــورة رســمية... وفيمــا أبــو مــازن يدعــو 
الجمهــور إلــى الدفــاع عــن جبــل الهيــكل )المســجد 
األقصــى(، ويقــول إن أرجــل اليهــود تدنــس جبــل 
الهيــكل، وتوجــد لذلــك تبعــات ومــن الجائــز جــدًا 
أننــا شــاهدنا نتائجهــا وندعــو الجميــع إلــى التصــرف 

باعتــدال«.
اقتحمــت شــرطة العــدو خيــم العــزاء فــي حــيّ 
الجبّاريــن فــي أم الفحــم، جنوب فلســطين المحتلة، 
فيمــا شــهدت القريــة منــذ الســاعات األولــى للعمليــة، 
ــى  ــة أم الفحــم إل أجــواء مشــحونة، كمــا دعــت بلدي
ضبــط النفــس والتحلــي بالصبــر. فــي غضــون ذلــك، 
قــال المتحــدث باســم »كتائــب الشــهيد عــز الديــن 
القســام« )الــذراع العســكرية لـ»حمــاس«(، أبــو عبيدة، 
إن »عمليــة القــدس تأكيــد علــى أن خيــار شــعبنا هــو 
المقاومــة، رغــم كل محــاوالت التركيــع... والمســجد 

األقصــى هــو األيقونــة والعنــوان«.
باســم  رســمي  متحــدث  أعلــن  ذلــك،  إلــى 
»حركــة الجهــاد اإلســالمي«، أن وفــدًا رفيعــًا مــن 
»الجهــاد« برئاســة األميــن العــام للحركــة، رمضــان 
شــلح، وبمشــاركة نائبــه زيــاد النخالــة، وصــل إلــى 
أن  المتحــدث  وأوضــح  مصريــة.  بدعــوة  القاهــرة 
»الوفــد ســيبحث الوضــع اإلنســاني فــي غــزة، وآخــر 
المســتجدات فــي الســاحة الفلســطينية، والعالقــة 

مــع الشــقيقة مصــر«.
ااألخبار

الــى  ســوريا  مــن  االنظــار  تحولــت  فجــأًة 
نشــوب  احتمــال  والــى   ) الفارســي   ( الخليــج 
ــي  ــة ف ــدول العربي ــكام ال ــن ح ــدة بي ــرب جدي ح
بمســاندة  واتهامهــا  الصغيــرة  وقطــر  المنطقــة 
االرهــاب. بقــدرة قــادر اســتيقظ ريتشــارد كالرك، 
ــد  ــة مكافحــة االرهــاب ســابقًا، ليؤك رئيــس لجن
فــي صحيفــة ديلــي نيــوز االمريكيــة فــي 2017/7/9 

علــى )) ان قطــر متورطــة وتتحمــل جانبــا كبيــرا 
مــن مســؤولية هجمــات 11 ســبتمبر/ ايلــول فــي 
االرهابيــة  الهجمــات  مــن  وغيرهــا  نيويــورك 
وفــرت  قطــر  ان  واضحــة  والحقيقــة   … الكبــرى 
فعليــًا مــالذاً لقــادة وجماعــات ارهابيــة وهــذا االمــر 
ــًا. ((  ــذ 20 عام ــو مســتمر من ــل ه ــد ب ــس جدي لي
ثــم اضــاف: )) ان احــد مــن قدمــت لهــم الدوحــة 
الحمايــة هــو العقــل المدبــر لهجمــات 11 ســبتمبر 
فــي  حاليــًا  الموقــوف  محمــد((  شــيخ  خالــد 
غوانتنامــو. ) للتفاصيــل راجــع رأي اليــوم الغــراء 

فــي 2017/7/9. (
لكــن المعاديــن لقطــر ايــدوا االرهابييــن فــي 
ســوريا باســلوب ال يختلــف عنهــا. فمــا زال قــادة 
المعاديــن لبشــار االســد يعيشــون فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية وينتقلــون منهــا الــى جنيــف 
هــو  فمــا  الســورية.  الحكومــة  وفــد  لمجابهــة 

ــي؟. ــذا الخــالف الفجائ ســبب ه
فــي مقالــة ســابقة فــي رأي اليــوم اشــرت الــى 
وجــود خمســة اســباب رئيســية لنشــوب الحــرب 
تبديــل  علــى  العمــل   –  1 وهــي:  ســوريا  فــي 

دون  بـ"اســرائيل"  تعتــرف  باخــرى  الحكومــة 
المطالبــة بهضبــة الجــوالن. 2 – طــرد روســيا مــن 
قاعــدة طرطــوس. 3 – عــزل ايــران عــن ســوريا. 
4 – ايقــاف مســاعدة حــزب اهلل اللبنانــي المعــادي 
ــوب،  ــد انب ــم الســماح لم لـ"اســرائيل". 5 – وااله
ــا او  ــى تركي ــاز القطــري ال ــر ســوريا، لنقــل الغ عب

ــا. الــى المتوســط وثــم الــى اوروب

 2011 منــذ  ســوريا  فــي  الحــرب  أن  الواضــح 
تبيــن  صعوبــة تحقيــق كل  ان  بعــد  تعقــدت 
اهدافهــا. فســنوات الحــرب لــم تســقط الرئيــس 
بشــار وان ســوريا مهدمــة وال تكــوّن خطــرًا علــى 
"اســرائيل"، ولروســيا االن قاعدتــان، بــدل قاعــدة 
واحــدة، فــي طرطــوس واخــرى فــي الحميمــم 
وهمــا مجهزتــان بصواريــخ اس 300 واحــدث انــواع 
طائــرات ســوخوي. بــدل عــزل ايــران هنــاك اآلن 
"داعــش"  الذيــن يحاربــون ال  االيرانييــن  االف 
ــكا  وحدهــا بــل كافــة المحاربيــن المواليــن المري
لقــد  الفارســي.  الخليــج  فــي  العربيــة  وللــدول 
تمكــن هــؤالء ومعهــم حــزب اهلل مــن تحقيــق 
ــل معظــم  ــر ب ــب وحمــص وتدم ــي حل النصــر ف
عــن  عاجزيــن  االرهابيــون  واصبــح  ســوريا 
وعــاد  الحكومــة  ضــد  الحــرب  فــي  االســتمرار 
حوالــي نصــف مليــون مــن الالجئيــن الســوريين 

ــم. ــم وقراه ــى مدنه ال
ولكــن مــاذا عــن انبــوب الغــاز القطــري؟ تشــير 
االنبــاء الــى أن القطرييــن قــد اعــادوا النظــر فــي 
مصيــره، عــن طريــق االتفــاق مــع ايــران لمــد 

ــا.  ــى اوروب ــا ال ــا ومنه ــى تركي ــا ال ــوب عبره االنب
وهــذا هــو ســر تعــاون تركيــا مع ايــران للدفــاع عن 
قطــر! كتــب وليــام اينغداهل االمريكــي، المختص 
فــي  السياســية،  والجغرافيــا  البتــرول  بشــؤون 
مجلــة نيــو ايســترن آوت لــوك يقــول " ال عالقــة 
للخــالف فــي الخليــج ) الفارســي (باالرهــاب بــل 
لــه كل العالقــة بمــن سيســيطر علــى اكبــر حقــل 
ــى  ــذي ســيهيمن عل ــن ال ــم و م ــي العال ــاز ف للغ
تســويقه فــي العالــم  اذن اننــا اآلن فــي فجــر 

ــاز الطبيعــي.” حــروب الغ
الباحــث  هندرســون  ســيمون  ذهــب 
المتخصــص فــي الشــؤون الخليجيــة فــي معهــد 
واشــنطن لسياســة الشــرق االدنــى ابعــد مــن 
وليــام اينغداهــل. ففــي مقالة نشــرها  هندرســون 
فــي مجلــة “فــورن بوليســي” االمريكيــة توقــع 
فيهــا انــدالع حــرب إقليميــة كبــرى علــى أرضيــة 
العالميــة  الحــرب  بضخامــة  القطريــة  االزمــة 
ــي 2017/7/10. ــوم ف ــي رأي الي ــى، كمــا جــاء ف األول
 (( ان  علــى  اينغداهــل  الكاتــب  يؤكــد 
ــرب  ــذه الح ــون به ــكان يهتم ــن(( االمري المتأمري
اكثــر مــن غيرهــم .. و ان ســفرة الرئيــس ترامب، 
ــه، الــى الريــاض وتــل ابيــب  االولــى بعــد انتخاب
وعملــه علــى انشــاء ))الناتــو العربــي الســني(( 
الشــعال  كانــت  االرهابيــة((  ))ايــران  لمحاربــة 
جبهــة جديــدة للحــرب االمريكيــة، حــول الغــاز 
هــذه المــرة. فامريــكا اآلن ال تواجــه روســيا وحدها 
فــي المنطقــة بــل انهــا تعمــل ايضــًا  لمحاربــة 
ايــران وقطــر. ألن أميــر قطــر ارتكــب خطــًأ فاحشــًا 
حيــن دخــل فــي مكالمــة براغماتيــة مــع طهــران 
انبــوب  مــد  فــي  شــراكتيهما  علــى  لالتفــاق 
ينقــل غــاز البلديــن الــى الغــرب عبــر ايــران و 
تركيــا. اذن تحــول االميرالــى نصيــر لالرهــاب 
ويســتحق العقــاب! هنــاك ايضــًا اشــارات الــى 
الوهابيــة  المعتقــدات  قطــر  حكومــة  مخالفــة 
والــى انهــاء مســاندتها لالرهابييــن فــي ســوريا. 
فجــن جنــون واشــنطن والريــاض وتــل ابيــب 
واشــتد هجومهــم ضــد قطــر، بينمــا ذهــب وزيــر 
الدفــاع االمريكــي، ماتيــس ) الملقــب بـــ )) الكلــب 
المجنــون(( بعــد ان قــاد، ســنة 2004، اول حملــة 
ــة( لوصــف  ــة الفلوجــة العراقي شرســة ضــد مدين
ايــران بـــ ))الراعــي االكبــر لالرهــاب فــي العالــم.(( 

ليســت هنــاك فــي كل هــذا اشــارة واحــدة لصــرف 
الســعودية 100 مليــار دوالر علــى تدريــب وتجهيــز 
ــا،  ــوريا وحده ــي س ــلمين، ال ف ــن المس االرهابيي
والصيــن  افغانســتان  حــروب  فــي  قبلهــا  بــل 
)فــي مقاطعــة ســينجيان االســالمية( والبوســنة 
والهرســك وكوســوفو، ثــم العمــل علــى ســوق 

ــراق. ــوريا والع ــي س ــال ف ــم للقت ــد منه العدي
الــى  ســوريا  مــن  االزمــة  تحولــت  هكــذا 
ــز  ــران لتجهي ــرعت اي ــي (، فاس ــج ) الفارس الخلي
قطــر، شــريكتها الجديــدة، بالغــذاء لكســر الحصــار 
تركيــا  عــززت  ايضــًا  ولهــذا  عليهــا.  المفــروض 
وزيــر  والتقــى  قطــر  فــي  العســكرية  قاعدتهــا 
الخارجيــة القطــري مــع الفــروف فــي موســكو 
وارســلت الصيــن  اســطولها الحربــي للموانــي 
ــق  ــي مضي ــة ف ــاورات حربي ــام بمن ــة للقي االيراني

هرمــز.
الرأســمالية  أن  بلــة هــو  الطيــن  يزيــد  مــا 
بانتكاســة  مصابــة  امريــكا،  وخاصــة  الغربيــة، 
اقتصاديــة عميقــة منــذ ازمــة العقــارات فــي 2008 . 
لقــد تعقــدت هــذه األزمــة بعــد تشــكيل منظمــة 
بريكــس ) مــن قبــل روســيا والصيــن والهنــد 
الــدول  واخــذت  الجنوبيــة(  وافريقيــا  والبرازيــل 
المشــتركة فيهــا التبــادل فيمــا بينهــا بالعملــة 
ــت  ــي ســنة 2015 وصل ــدوالر. وف ــدل ال ــة ب المحلي
قباحــة قطــر حــد القيــام ببيــع الغــاز الــى الصيــن ال 
بالــدوالر بــل بالعملــة الصينيــة )يــوان(، فــي حيــن 
ــادل. كل  ــة للتب ــًا كعمل ــدوالر كلي ــران ال ترفــض اي
هــذا قلــل مــن اهميــة امريــكا كدولــة عظمــى، 
ــورق  ــم بال ــار العال ــت تخــدع تج ــي كان ــك الت تل

ــب. ــدل الذه ــون ب المل
ــا بهــذا  ــكا ترفــض ان تفقــد هيبته لكــن امري
ــن  ــى ترســانة م ــك ارق ــي تمل الشــكل وهــي الت
ــا  ــة التــي اســتخدمت اثنتيــن منه ــل الذري القناب
فــي هيروشــيما لقتــل 78 الفــًا مــن اليابانييــن 

ــًا. راجــع: ــل 25 الف ــي ناغازاكــي لقت ــم ف وث
 James Mallory, General Edition,
Collins Dictionary of People and Plac-

.1975  ,es, Book Club Associates
الجيــوش  قتلــت  كوريــا  فــي  الحــرب  اثنــاء 
االمريكيــة وطائراتهــا مــا يزيــد عــن واحــد ونصــف 
ــغ بـــ  ــة بيونغيان ــف العاصم ــم قص ــان وت ــون انس ملي

انتفاضة القدس مستمرة..»الجّبارين« في األقصى

انتقال الحرب من سوريا الى الخليج الفارسي
كمال مجيد

428700 قنبلــة، اي بمعــدل قنبلــة لكــن شــخص، راجــع:
 Modern History of Korea, Foreign
Languages Publishing House, Pyong-

1979  ,yang
بينمــا يحــاول ترامــب اقناعنــا بــأن كوريــا 

بصواريخهــا. العالــم  تهــدد  الشــمالية 
قتلــت امريــكا 5 مالييــن بــرئ فــي فيتنــام 
قــررت  مايو/آيــار1984  وفــي  وكمبوديــا.  والوس 
تعويــض  االمريكيــة  الفدراليــة  المحكمــة 
ــازات  ــرروا بغ ــن تض ــكان، الذي ــن االمري المحاربي
ــام ،  ــى فيتن ــا هــم عل ــي القوه ــج الت ــت اوران اجن

راجــع دوالر،  مليــون   180 بمبلــغ 
Stanley Karnow, Vietnam, A Histo-

1994 ,ry, Pimlico
بينمــا يدعــي ترامــب بــأ ن ســوريا تتحضــر 

ــاوي. الســتخدام الســالح الكيمي
فــي افغانســتان اتفقــت امريــكا ســنة 1979مــع 
بــن الدن ومنظمتــه ، القاعــدة، التــي تبــدل قســم 
بحجــة  الحــرب  لشــن  "داعــش"  الــى  منهــا 
محاربــة الشــيوعية. انهــا مســتمرة بعــد مــرور 
ربــع قــرن وقتــل مــا يزيــد عــن مليونيــن افغانــي 
وهجــرة 5 مالييــن منهــم. لكــن ترامــب يحلــف 
بأنــه يحــارب االرهــاب الداعشــي فــي ســوريا 

والعــراق.
المتحــدة  الواليــات  1989/12/20 احتلــت  فــي 
آالف   10 وقتــل  قناتهــا  علــى  للســيطرة  بانامــا 
مواطــن بحجــة توقيــف الجنــرال نورييغــا ونقلــه 

الــى امريــكا.
فــي حــرب الكويــت ســنة 1991 قامــت القــوات 
الجرائــم  مــن  بمجموعــة  امريكيــة  االنجلــو 
البشــعة كقصــف محطــات الكهربــاء والموانــي 
والمطــارات والجســور ومصافــي النفــط بالقنابــل 

فــي  انســان   520 وحــرق  باليورانيــوم  المغطــاة 
ملجــأ العامريــة. ثــم اعلــن الجنــرال شــوارزكوف 
 280 حوالــي  أي  عراقيــة  فرقــة   41 ابــادة  عــن 
الــف عســكري. هــذا عــدا حــرب الكونتــرا فــي 
وغرينــادا   وهاييتــي  الصومــال  ثــم  نيكاراغــوا 
يوغســالفيا  وتفتيــت  وكوســوفو  والبوســنة 
واحتــالل العــراق، منــذ 2003 وحتــى اآلن وتفتيتــه 
اليورانيــوم  واســتخدام  انســان  مليــون  وقتــل 
لذبــح  العربــي”  الربيــع   ” والــى  المخصــب.. 
االلــوف فــي ســوريا وليبيــا واليمــن. مــا عــدا 
االنقالبــات فــي شــيلي وكونغــو واندونيســيا.  
فالحــرب التــي قضــت علــى الهنــود الحمــر بعــد 
اكتشــاف امريــكا مازالــت مســتمرة بعيــة االثبــات 

علــى عظمــة اليانكــي.
ــج )  ــى الخلي ــال االزمــة مــن ســوريا ال فانتق
الفارســي ( هــو اســتمرار للسياســة االمريكيــة. 
انهــا ال تحتــاج الــى ارســال تيلرســون للتفــاوض 
مــع قطــر ألن قطــر محتلــة اصــاًل ويمكــن ازاحــة 
ال  امريــكا  ان  اال  بســهولة.  فيهــا  الحكومــة 
تحــب البســاطة، ألنهــا غيرمربحــة، بــل تنــوي 
لتنتهــي  االزمــة  وتعميــق  القضيــة  تضخيــم 
العالميــة  الحــرب  بضخامــة  شــاملة،  بحــرب 
ــو  ــون وه ــيمون اندرس ــع س ــا يتوق ــى، كم االول
ــا  ــج ) الفارســي ( كم المختــص بشــؤون الخلي
ورد اعــاله. انهــا تحتــاج حربــًا تشــمل وتدمــر 
ــج  ــعودية وكل الخلي ــل الس ــا ب ــر بمفرده ال قط
ــة  ــا ايضــًا ، بغي ــران وتركي ــل اي ) الفارســي ( ، ب
انقــاذ االقتصــاد االمريكــي مــن االزمــة وكســب 
البالييــن ال عــن طريــق الســيطرة علــى غــاز 
الخليــج ) الفارســي ( او لبيــع اســلحتها الــى 
المتحاربيــن فحســب بــل باعــادة بنــاء المنطقــة 

ــد. ــا مــن جدي كله


