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أنس ّ
حسونة *
َّ
َ
«إن ـه ــم يــأتــون إلـي ـنــا بـعــد اث ـنــي ع ـشـ َـر عامًا
مــن ال ـتــدريــس الـقــائــم عـلــى الـتـحـفـيــظَّ .على
الـ َـبـصــم .على االسـتـمــاع فقط ال أكـثــر .إنهم
ناضجة.
ال يــأتــون بـعـقــول
متفتحة .عـقــول ً
عقول تستطيع َلٍــو َّ
قدمت لها نظرية ما أن
ُ
تفككها كما تريد أنت ،وكما تتمنى .نحن ال
َ
عشر عامًا من التجهيل،
نستطيع بعد اثني
َ
أن نجعل من الطلبة علماء هنا».
ت ـعـ ُ
ـود ه ــذه الـكـلـمــات ألح ــد أع ـضــاء الهيئة
ال ـت ــدري ـس ـي ــة فـ ــي ج ــام ـع ــة بـ ـي ــرزي ــت .وَّق ـبــل
الـ ــدخـ ــول ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ع ـل ـ َّـي أن أوضـ ــح
هنا مــا الــذي أقــوم بكتابته فــي هــذه املقالة
املـ ـنـ ـش ــورة ع ـل ــى املـ ـ ــأ ،ف ـه ــي ال ت ـه ــدف إل ــى
ِّ
تشهر
الـتـحــريــض ض ـ ّـد َّ أح ــد ،وال تـنــوي أن
ٌ
شهادة َّ
تقدم إلى ذوي
بأحد أيضًا .ولكنها
ٍ
َّ َ
االهتمام ،وإلى ذوي القضية ،كي يضعوها
أمام عيونهم .ستقوم املقالة بوضع الكلمات
َ
كـمــا قـيـلــت ،وبــوضــع الـنـقــاط كـ َمــا وضـعــت،
وبتوضيح املسائل العالقة خلف الجدران،
ُ
ت ـلــك َّال ـت ــي ت ـظ ـهــر ل ـنــا ن ـ ٌح ــن م ــن خــارج ـهــا،
وك ــأنـ ـه ــا أش ـ ـيـ ـ ُ
ـاء م ــرتـ ـب ــة بـ ــدقـ ــة ،وم ـن ـت ـقــاة
َّ
بـ ـعـ ـن ــاي ــةٍ  .وه ـ ــي فـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ل ـي ـس ــت إل
َّ
ُ
نظام
مسرحية ،تقوم على كلمتني:
كواليس
األكاديميا في فلسطني،
ولنظام
األكاديميا.
َّ
َّ
خصوصية يجب أن يتوقف الجميع عندها
ً
َّ
أوال ،ومـ ــن ثـ ــم ف ــي هـ ــذا «الـ ـع ــال ــم ال ـث ــال ــث»
ال ــذي يـضـعــه أع ـضــاء الـهـيـئــات األكــاديـمـيــة
موضع الــدراســة والفحص .وإذا كــان األمــر
ً
َ
ُ
نضع الهيئات
يجب علينا أوال ،أن
كــذلــك،
األكاديمية موضع الفحص .ما الذي تريدهُ
ُ
نريده منها؟
األكاديميا؟ وما الذي
ً
ُ
محور هذه املقالة ،مرفقة
هذه األسئلة هي
بكلمات .وكلمات ستنقل كما قيلت من قبل
أعضاء الهيئة التدريسية في إحدى دوائر
جامعة بيرزيت .ولن تقوم املقالة باإلشارة
َ
إلــى ِّ
أي هيئةٍ تدريسية بعينها ،فقط ،لكي
َ
َّ
ّ
ُيتحاشى التشهير بأي أحد .إذ إن َّالظاهرة
ً
َّ
أوال ،هي ظاهرة عامة .ومــن ثــم ،فإن ُها ولو
خـ ِّـص ـصــت ع ـلــى دائ ـ ـ ــر ٍة مـ ــا ،س ـي ــأخ ــذ األم ــر
م ـن ـحـ ًـى ش ـخ ـص ـيــا ،وفـ ــي جــام ـعــة ب ـيــرزيــت،
ُ
وكما في حوادث كثيرة ،قد اختصر الكثير
م ــن األمـ ـ ــور امل ـه ـمــة وال ـك ـب ــرى ،إل ــى مـســائــل
ُ
ش ـخ ـصـ َّـيــة واخ ــتـ ـص ــرت ب ـق ـضــايــا ثــانـ ًـويــة
ُ َ
تــافـهــة ،وتــركــت املـســائــل الـكـبــرى عــالـقــة في
الهواء ...خلف تلك الجدران.

كانت الكلمات التي أوردت في بداية املقالة،
ج ــواب ــا واضـ ـح ــا ع ـل ــى واحـ ـ ــد م ــن األس ـئ ـلــة
َ
الـتــي وجـهـتـهــا« :ك ـيــف تـقـ ِّـدمــون النظريات
ُ
جامدة للطلبة؟ نحن أمــام ٌطلبةٍ منفصلني
عن واقعهم .ال تربطهم صلة به .وما يجب
ُ
ُ
فـعـلــه ه ــو إش ـغ ــال ال ـطــالــب ب ـهــذه الـقـضـ َّـايــا.
ُّ
ُ
جـعـلـ ُـه يــدرك ـهــا ،وي ـحــس ـهــا ،وي ـش ـعــر بــأنـهــا
ُ
َّ
قضيته .والحديث عن وضع النظريات
هي
اليونانية واإلغريقية واألوروب ـيــة عمومًا،
ً
ج ــام ــدة مـثـلـمــا هـ ــي ،وي ـط ـلــب م ــن ال ـطــالــب
قـ ــراء ت ـ ـهـ ــا وفـ ـ ـق ـ ــط ،دون أن ي ـ ـجـ ــري ح ـتــى
ٌ
تـفـكـيـكـهــا ل ــه ،ه ــو ح ــدي ــث جـ ــدي ،ع ــن جعل
ً
الطالب منفصال أكثر وأكـثــر عــن عــاملــه ،بل
َّ
َّ
وبقوة النظام األكاديمي» .ادعى
مبعدًا عنه
َّ
َّ
عـضــو الـهـيـئــة األكــادي ـمــيــة ف ــي م ــا ب ـعــد ،أن
«مهمتهم ليست التفكيكَّ .
َّ
مهمتهم تقتصر
عـلــى ال ـتــدريــس وف ـق ــط» .إذن م ــاذا تفعلون
ه ـن ــا؟ وملـ ـ ــاذا ت ـت ــذم ــرون م ــن ال ـط ـل ـبــة؟ مل ــاذا
تطالبونهم بأشياء ال تريدون أن تفعلوها
أنتم؟ وكانت اإلجابة« :هــذا هو شأننا كما
قلت لك .التدريس فقط .التدريس فقط».
َّ
يبدو ٌللوهلة األولى أن اإلجابة السابقة ،هي
َّ
لسؤال أكاديمي نموذجي
نموذجية
إجابة
ٍ
أي ـض ــا .لـكــن بـعــد الـتــدقـيــق أك ـثــر ف ــي معالم
هـ ــذا ال ـن ـظ ــام األك ــاديـ ـم ــي ،أي ب ـع ـ َـد تـحــديــد

املوقع الجغرافي لهذا النظام ،أي فلسطني،
ّ
املهمات
أي الضفة املحتلة ،وبـعــد تحديد
َّ
امللقاة على عاتق كافة املؤسسات الوطنية،
ً
كجامعة بيرزيت ،ستبدو هذه اإلجابة أوال
وأخيرًا :خرقاء ،وغير مسؤولة.
إذن م ــا ال ـ ــذي ي ــري ـ ُ
ـده ال ـن ـظ ــام األك ــادي ـم ــي،
َ
َ
حينما ،تــوضــع معايير الـقـبــول فــي إحــدى
الـهـيـئــات األكــادي ـمـ َّـيــة الـتــدريـسـيــة ،لوظيفة
ْ
ـس ،أن ال تـ ـك ــون أزرار
مـ ـس ــاع ــدي ال ـ ـتـ ــدريـ ـ ً
ً
ق ـم ـي ـ َص ـهــم م ـف ـت ــوح ــة أوال ،أن ال ي ـض ـعــوا
ع ـل ـبــة س ـجــائــرهــم ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ثــان ـيــا ،أن
َّ
َّ
ـات مـخـتـصــرة ونقطة
ال يـتـكــلـمــوا إل بـكـلـمـ ٍ
ـؤال ي ـســألــوه ،وأن ال يـتـحــد َّثــوا
عـلــى ك ــل سـ ـ ٍ
عن أفكارهم ويدفنوها في أعماقهم ألنهم
لـيـســوا مــؤهـلــن للحديث عــن أي ف ـكــر ٍة وال
َّ
ُّ
أفكار
األكاديمية أية
يهم الهيئة التدريسية
ٍ
قد تهدد أو تتعارض مع أفكارهم هم التي
أوض ـح ـنــاهــا ف ــي ال ـب ــداي ــة؟ وه ــذه املـعــايـيــر،
ليست تلك املكتوبة على الــورق األكاديمي،
َ
بل هي املعايير ،التي قيلت لي وجهًا لوجه،
ِّ
ـؤال س ــاخ ـ ٍـر م ــن قبل
وال ـت ــي حـ ــددت ل ــي ب ـس ـ ٍ
َ
عضو مــن أعـضــاء الهيئة األكــاديـمـيــة حني

نستطيع أن ِّ
الحقول
د
نعد
ُ
َّ
األكاديمية التي أ ِع َّدت من
أجل الخط األوسلوي

سألته عــن املقابلة وقــال بسخرية« :ثـ َّـم من
يأتي إلى مقابلة ُّ
وزر قميصها مفتوح؟ وما
شأنك أنت ّ
وأي نظرية لتتحدث عنها وماذا
ـدال ط ــوي ـ ٍـل مع
تـهـمـنــا أف ـ ـكـ ــارك؟» .وب ـعــد ج ـ ـ ٍ
ـي
ـ
ل
عضو الهيئة األكــاديـمـيــة قــال
ببساطةٍ
َّ
بــالـغــة ال ــوض ــوح« :م ــا ص ـفــات ال ـن ـظــام؟ إنــه
جــامــد .غير متحرك .ثابت كالحجر .صلب
كالصخر .ال يقبل الذين يريدون ولو للحظةٍ
واحدة أن ِّ
يغيروه ...وكذلك أنت! ال يمكن أن
يستوعبك النظام».
ً
وهنا السؤال مرة أخرى ،وبعيدًا عن املسألة
ُ
الثانوية .ما الذي تريده األكاديميا حقًا في
فلسطني؟
ً
ل ــن ُيـ ـج ـ َ
ـاب م ـب ــاش ــرة ع ــن هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤالَ ،بــل
ُ َ
ـظـ ُـر إل ــى ت ـلــك ال ــاف ـت ـ ُ
ـات ال ـت ــي حملها
ســي ـنـ
حفل
في
املتخرجني،
بيرزيت
جامعة
طلبة
ُ
االبتسامة ال
وكانت
األربعني،
الفوج
تخريج
ُ
ُ
َ
أحد منهم .حمل الطلبة العديد
تفارق وجه
ٍ ُّ
من الالفتات التي كلها ،وهذا األهم َّ ،برعايةِ
َّ
شيء
الرأسمالية التي ترعى كــل
الشركات
ٍ
ِ
ّ
في البالد املحتلة .وكانت أهم هذه الالفتات،
ُ
هــي الالفتة الـتــي كتب عليها ث ــاث كلمات
وب ـجــانــب ك ـ ِّـل واح ـ ــد ٍة مـنـهــا م ــرب ـ ٌـع صـغـيــرٌ
ُ
توضع إشــارة صح بجانبه والكلمات هي:
ش ـ ـهـ ــادة ،وظ ـي ـ َّف ــة ،زواج .ومـ ــن ح ـس ــن حــظ
بعض الطلبة ،أنهم خرجوا بزواج وشهادة،
َ ُ
ولذلك وضعوا اإلشارتني .لم يكن من املمكن
تفسير ه ــذا االبـتـهــاج الكبير فــي الوظيفة
ً
وال ـش ـهــادة امل ـع ـ َّـدة أص ــا مــن أج ــل الوظيفة
َ
وع ـل ــى مـقــاسـهــا ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ،دون
الـنـظــر إل ــى الـسـيــاق ال ـعــام ال ــذي تسير فيه
األكاديميا جنبًا إلــى جنب مــع السياسات
َّ
الـنـيــولـيـبــرالـيــة املـحــلـيــة وال ـعــامل ـيــة ،وأيـضــا
ِّ
إلى جانب الخط الرسمي األوسلوي العام
َّ
الحكومي.
املسمى

نستطيع أن نــرى هــذا الخط النيوليبرالي
ً
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي ،ف ـ ــي أم ـ ــري ـ ــن م ـ ـهـ ـ َّـمـ ــن :أوال،
واسع في
نطاق
الخصخصة املنتشرة على
ٍ
ٍ
جامعة كجامعة بيرزيت .وثانيًا ،في الرعاية
التي تقوم بها شركات كثيرة وبنوك كثيرة
لكافة األنشطة التي تقوم بها الجامعة عدا
تلك ،التي تتجه إلى عوفر ونقاط التماس،
أو ت ـلــك ال ـت ــي تـ ـح ـ ُ
ـارب ال ـخ ـص ـخ ـصــة .وفــي
الجانب اآلخ ــر ،نستطيع أن نـعـ ِّـدد الحقول
األكــاديـمـ َّـيــة الـتــي أع ـ ِّـدت خصيصًا مــن أجل
الـ ـخ ــط األوسـ ـ ـل ـ ــوي ال ـح ـك ــوم ــي ،وم ـ ــن ه ــذه
ً
ّ
تخصص اإلدارة العامة
التخصصات مثال،
َّ
والـ ــذي ُيـعـنــى فـعـلـيــا ف ــي تـخــريــج مــوظـفــن
حكوميني ،وهذا على سبيل املثال ال أكثر.
َّ
األم ـ ـ ـ ـ ُـر ال ي ـ ـعـ ــدو إذن أك ـ ـثـ ـ َـر مـ ــن كـ ــونـ ــه أن
األكاديميا ،وفي غضون السنوات األخيرة،
ق ــد ت ـح ـ َّـول ــت م ــن مــؤس ـســة ت ـق ــوم بـتـخــريــج
امل ـث ـق ـفــن ال ــوط ـن ـي ــن ،إلـ ــى ف ــاك ـت ــورة أخ ــرى
مــن فــاك ـ َّتــورات أوس ـلــو ومــؤسـســاتـهــا التي
ِّ
َّ
العامة للتمويل املحلي
تتبع بدقة القواعد
ِّ
ّ
واألجنبي .فالتمويل املحلي ،أقصد الرعاية
ِّ
َّ
الرأسمالية املحلية
التي تقوم بها الشركات
َّ
والـبـنــوك ،تتطلب نشاطات عامة يتخللها
الـغـنــاء ،ا ُلـتــرفـيــه ،والتجمهر الـكـبـيــر ،وذلــك
ُّ
كــلــه ي ـهــدف إل ــى الـتــرويــج للسلع الـجــديــدة،
ُّ
للحمالت الـجــديــدة ،وأهــمـهــا وعـلــى رأسها
ش ــرك ـت ــا ج ـ ـ ـ َّـوال وال ــوطـ ـن ـ َّـي ــةَّ .أمـ ـ ــا ال ـت ـمــويــل
األج ـن ـبــي ،فـلــه ق ــواع ــده امل ـح ــددة بالكلمات
الفضاضة :حقوق اإلنسان ،والديمقراطية،
والـ ـح ــوكـ ـم ــة ،وامل ـ ـ ـ ــرأة والـ ـطـ ـف ــل ،وال ـت ـن ـم ـيــة
املـسـتــدامــة ،وكـيــف تكتب مـشــروعــا تحصل
َّ
تمويل لــه .ومــن الجيد الـقــول ،إن لكل
على
ٍ
كـلـمــةٍ مــن الـكـلـمــات الـســابـقــة ،تـخـصــص ،أو
حقل دراســي ،أو مساق دراســي ،وربما كان
أهـ ُّـمـهــا :كـيــف تكتب مـشــروعــا ُيــوافــق عليه
ٌ
املانح األجنبي ،وهناك من هم مهرة في هذا
املجال في جامعة بيرزيت.
َ
ل ـ ـ ـيـ ـ ـ َـس األمـ ـ ـ ـ ــر مـ ـقـ ـتـ ـصـ ـرًا أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــا ع ـلــى
دوائ ــره ــا أو الـهـيـئــات
جــامـعــة ب َّـيــرزيَّــت أو ُ
ور َد ســاب ـقــا ،قــد ال
األكـ َّـادي ـمــيــة .إن كــل مــا أ ِ
كلمات مقتضبة،
تتطلب اإلجابة عنه سوى
ٍ
ُ
ت ـق ــول ـه ــا األك ــاديـ ـمـ ـي ــا عـ ــن ن ـف ـس ـهــا وتـ ـب ــرز
َّ
َّ
َّ
املجردة
العقالنية
الغربية
نفسها بالصفة
َّ
واملـ ـح ــاي ــدة ب ـقــول ـ َهــا« :إن األك ــادي ـم ـي ــا هي
َّ
مؤسسة تعمل وفــق قواعد وأنظمة متبعة
عامليًا ،وهي بذلكَ ،
ليست تــدور في فلك ٍّ
أي
من املؤسسات أو القواعد الخارجة عن هذا

االستراتيجيات في ظل الضبابية :الحرب على سورية
عبدالله أحمد *
ّ
فــي ظ ــل الـضـبــابـيــة عـلــى مـسـتــوى امل ـســارات
الـجـيــوسـيــاسـيــة وب ــال ـت ــوازي م ــع انـخـفــاض
م ـس ـت ــوى الـ ـ ـق ـ ـ ّـوة لـ ـ ــدى الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية ،تستمر الحرب اإلقليمية الكبرى
ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف إسـ ـق ــاط ال ــدول ــة ال ـســوريــة
م ــن أج ــل ال ـتــأس ـيــس ملــرح ـلــة إع ـ ــادة الـنـفــوذ
ُ
ورف ــع مـنـســوب ال ـق ــوة ال ـتــي تـعـيــد الهيمنة
على املنطقة والعالم ،وذلــك باالعتماد على
ال ــدول اإلقليمية الوكيلة وعـلــى تناقضات
الدين السياسي ،وحرب األفكار ،وتستخدم
ً
بوضوح التنظيمات التي ّأسست أصال لهذا
الـغــرض أي التنظيمات املرتبطة بالقاعدة
(داعش والنصرة ،جيش الفتح ...الخ).
ت ـك ـم ــن خ ـ ـطـ ــورة ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ال ـض ـبــاب ـيــة
ب ـك ــون الـ ـ ــدول اإلق ـل ـي ـم ـيــة ت ـت ـصــرف وكــأنـهــا
صاحبة القرار في املنطقة ،مع غياب للقوى
ال ـع ـظ ـمــي ال ـت ــي تـسـتـطـيــع ض ـبــط املـ ـس ــارات
الـجـيــوسـيــاسـيــة ل ـهــذه ال ـ ــدول ،وه ــذا يحمل
مـخــاطــر االنـ ــزالق فــي ح ــرب إقليمية كـبــرى،
إذا ما حدثت أخطاء كنتائج لحسابات غير
مدروسة ألي من األطراف.
إال أن الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـج ـي ــواس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
والتجارب التاريخية للصراعات والحروب
خــال الـقــرن املــاضــي ،إضــافــة الــى املتغيرات
التي تشهدها املنطقة ،تشير الــى أن محور
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ي ـج ـم ــع ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط ال ـ ـتـ ــي ت ــؤس ــس
النتصاره ،والذي سيؤدي الى ارتدادات على
مستوى العالم قد ينتج منها عالم متعدد
االقطاب.

الفشل في مشروع الهيمنة وإسقاط الدولة
السورية خالل أربع سنوات من الحرب دفع
الى مراجعة الخطط من قبل جميع األطراف،
ب ـ ـهـ ــدف إغـ ـ ـ ــاق الـ ـفـ ـص ــل األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــن ه ــذه
الحرب ،واستثمار ذلك في تحقيق مكاسب
جيوساسية على مستوى اإلقليم.
ال ــوالي ــات املـتـحــدة االمـيــركـيــة تــديــر الـحــرب
ع ـل ــى س ــوري ــة ومـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة (س ــوري ــة
وايــران وروسـيــا وحــزب الـلــه) ،وعينها على
ال ـصــن ال ـتــي تعتبرها الـخـطــر األك ـبــر على
املدى املتوسط والبعيد.

حيث تعتمد لتحقيق هذه االستراتيجية
على أهداف عدة:
 -1في سوريا :الوصول الى تسوية باملفهوم
األمـيــركــي أي الــوصــايــة على ســوريــة بشكل
مـشــابــه لــواقــع لـبـنــان او ال ـع ــراق ،بــالـتــوازي
م ــع إرغ ـ ــام ال ـ ــدول الـحـلـيـفــة إي ـ ــران وروس ـيــا
على الــرضــوخ وتقديم تـنــازالت بما يخص
سورية واالقليم.
 -2محاربة الفكر القومي العربي الذي تتبناه
سورية والذي يعتبر الخطر األكبر بالنسبة
للواليات املتحدة والغرب املتحالف معها.
على املستوى االقليمي والدولي:
 -1الـسـيـطــرة عـلــى خ ـطــوط نـقــل الـطــاقــة في
املـنـطـقــة وال ـعــالــم مــن خ ــال اس ـت ـخــدام كافة
الوسائل والتحالفات عبر «الــدول االقليمة
الوكيلة» واساليب «القوة الناعمة والذكية».
 -2ت ـح ـج ـيــم دور روس ـ ـيـ ــا ودول بــري ـكــس
وال ـت ـح ـض ـيــر مل ــواج ـه ــة ال ـص ــن ف ــي املــرح ـلــة
املقبلة.

الواليات المتحدة
تخطط إلطالة أمد الحرب
علينا بالتوازي مع العودة
الى العراق

 -3ضمان استمرار التدفق النقدي والهيمنة
االقـتـصــاديــة واملــالـيــة ،وإنـعــاش دورة حياة
شركات األسلحة العاملية من خالل استمرار
الحروب والفوضى في املنطقة.
 -4ترسيخ الكيان الصهيوني كقوة وحيدة
في املنطقة ،من أجل تحقيق الهيمنة الكاملة
في املنطقة.

محددات اساسية في االستراتيجية
االميركية في الحرب على سورية:
 -1االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ــدب ـل ــومــاس ـي ــة ال ـعــامــة
والـ ـح ــرب ال ـنــاع ـمــة وال ــذك ـي ــة ب ــال ـت ــوازي مع
الترويج للحلول السلمية واالتفاق النووي
م ــع ايـ ـ ــران (الـ ـ ــذي ل ــن ي ــوق ــع وإن ـم ــا سـتـمــدد
امل ـفــاوضــات بشكل مستمر) مــن أج ــل إدارة
ال ـ ـحـ ــرب ضـ ـم ــن حـ ـس ــاب ــات دقـ ـيـ ـق ــة ل ـخــدمــة
املشروع االميركي في املنطقة.

 -2إط ــال ــة أم ــد ال ـح ــرب لتحقيق أهـ ــداف في
املـنـطـقــة وأخـ ــرى عـلــى مـسـتــوى الـحـســابــات
الداخلية في ظل دخول مرحلة االنتخابات
االميركية.
 -3االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـتـنـظـيـمــات االرهــاب ـيــة
املــرت ـب ـطــة بــال ـقــاعــدة م ــن أج ــل تـعـمـيــم فـكــرة
الصراع املذهبي والطائفي.
 -4االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ح ـ ــرب األف ـ ـكـ ــار وإدارة
ال ـ ـت ـ ــوح ـ ــش عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا
السياسية.
 -5اس ـت ـث ـمــار داع ـ ــش ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق
إلح ــداث تـغـيــرات فــي الـبـنــى املجتمعية من
أجــل قطع الـطــريــق أم ــام االم ـتــداد الطبيعي
مل ـح ــور ايـ ـ ــران – الـ ـع ــراق – س ــوري ــة – حــزب
ً
الـلــه ،وص ــوال فــي مرحلة قــادمــة الــى تعميم
الـ ـف ــوض ــى ل ـ ـ ــدول آسـ ـي ــا ال ــوسـ ـط ــى وإي ـ ـ ــران
(أطراف معاهدة شنغهاي).
 -6ال ــدف ــع ب ــال ــدول االق ـل ـي ـم ـيــة الــوك ـي ـلــة الــى
تـشـكـيــل حـلــف ب ـغ ــداد ال ـجــديــد عـلــى أس ــاس
مذهبي ملواجهة إيران ومحور املقاومة.
 -7دعــم التوجه القومي الكردي الستثماره
في املرحلة املقبلة خدمة للمشروع الغربي
في اعادة رسم املسارات الجيوسياسية.
 -8اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـ ـ ــدول االق ـل ـي ـم ـي ــة الــوك ـي ـلــة
(الـسـعــوديــة – تــركـيــا – قـطــر) فــي االنـخــراط
املباشر في الحرب من خالل التأثير املباشر
وغ ـي ــر امل ـب ــاش ــر (ال ـ ـقـ ــوه ال ـن ــاع ـم ــة) م ــن مل ــلء
الفراغ الناتج عن انخفاض مستوى القوى
االميركية ،واستثمار ذلك في تأمني املصالح
االقتصادية والسياسية للواليات املتحدة
والغرب.

