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�صمود �إيران وانت�صارها...
من �أوراق القوة
} حميدي العبدالله
تهافت الدول الغربية وتسابقها على إجراء حوارات ثنائية مع إيران ،ومسارعة
ممثلي الشركات الغربية إلى زي��ارة إي��ران الستكشاف إمكان إب��رام العقود معها،
يشكالن انتصارا ً كامل األوصاف إليران ،سواء ُو ّقع االتفاق مع  1+5في عشرين
تموز المقبل أو لم يو ّقع.
ّ
هذا االنتصار بعد الصمود الذي استم ّر منذ انتصار الثورة اإليرانية التي شنت
ضدّها الحروب ،وفرض عليها الحصار ،حققته ثالثيّة شكلت أوراق قوة إيران:
أول عناصر هذه الثالثية أنّ الغرب وفي مقدّمه الواليات المتحدة و«إسرائيل»
هو عد ّو إي��ران ،وهو الذي خطط للحروب ضدّها ،وأحكم الحصار عليها ،والغرب
و»إسرائيل» هما عد ّوا شعوب المنطقة بسبب سجلهما االستعماري وممارستهما
المعادية لشعوب المنطقة وفي مقدمها الشعب الفلسطيني .والغرب إنْ لم يكن عدو
شعوب المنطقة فهو على األق ّل مكروه من شعوب هذه المنطقة ،ويصعب عليه أن
يحشد وراءه هذه الشعوب لمحاربة أي جهة أو نظام في المنطقة ،مهما تكن طبيعة
هذه الجهة أو النظام ،ولذلك لم يستطيع الغرب أن يحشد ض ّد إيران سوى حكومات
مطعون في شرعيتها ،أو على األقل مكروهة من غالبية أبناء شعوبها.
ثاني عناصر هذه الثالثية أنّ البعض حارب إيران تحت شعارات قومية شوفينية
متطرفة عفا عليها الزمن ،أو على األق ّل ال تتماشى مع روح العصر ،وال مع الثقافة
التي دأب الغرب على إشاعتها حول العولمة وتخطي االنقسامات القومية ،وأدّت هذه
الشعارات التي توحد الشعب اإليراني الشيعي والسني الفارسي ،طالما أنّ العداء
هو للفرس كقوم أو عرق ،بموجب تلك الشعارات الشوفينية.
ثالث عناصر هذه الثالثية ،أنّ البعض حارب إيران تحت شعارات مذهبية قائمة
على التحريض ض ّد الشيعة ،فأدت تلك الشعارات إلى توحيد الشيعي العربي في
إيران وخارجها مع الشيعي الفارسي ،وكان ذلك مصدر تماسك وقوة إليران ،ووفر
لها عمقا ً تجاوز حدودها القوميّة.
ال� �ع���دو ال� �غ ��رب ��ي و»اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي» ال� �م� �ك ��روه م���ن ش� �ع ��وب ال �م �ن �ط �ق��ة أس �ق��ط
ال� �ق ��درة ع �ل��ى ال �ح �ش��د ض� � ّد إي� � ��ران ،وأل� �ق ��ى ب��ظ�ل�ال م ��ن ال� �ش � ّ
�ك ع �ل��ى مشروعية
ال�� �ح� ��رب ال � �ت� ��ي ش� �نّ� �ه ��ا ال�� �غ� ��رب ض � � � ّد إي� � � � ��ران ،وأض�� �ف� ��ى ال� �م� �ش ��روع� �ي ��ة على
ال��م��ق��اوم��ة اإلي� ��ران � �ي� ��ة ،وأب� � ��رز ع���دال���ة ه� ��ذه ال� �م� �ق ��اوم ��ة .ال��ت��ح��ري��ض المذهبي
وحد مك ّونات الشعب اإليراني ،وو ّف��ر عمقا ً إلي��ران يمت ّد على
والقومي الشوفيني ّ
مساحة المنطقة كلها ،وهذه الثالثية مجتمعة هي التي وفرت الشروط التي قادت
أوالً إلى صمود إيران ،وثانيا ً إلى قدرتها على كسب الحروب التي خيضت ضدّها،
وال سيما حرب العراق التي حظيت بدعم الغرب وحكومات المنطقة ،وثالثا ً االنتصار
الذي يتح ّقق اآلن ليس عبر تهافت الحكومات الغربية والعربية على الحوار وتحسين
العالقات مع إيران فحسب ،بل أيضا ً في بناء دولة قوية متطورة ،ابتدا ًء من البنية
التحتية حتى التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا النانو.

�سيا�سة م�صر ال�سي�سي الخارج ّية...
قراءة في الم�ؤ�شرات الأولى
} نعيم ابراهيم



في جمهورية مصر العربية اليوم «حكومة مقاتلين» تض ّم مجموعة جيدة جدا ً
من الخبرات والكفاءات ،وستعمل في إطار منظومة واحدة لما فيه مصلحة مصر
وشعبها.
في جمهورية مصر العربية اليوم «دقت ساعة العمل لبناء دولة قوية ال تحتمل
التردّد ...والمرحلة المقبلة في حياة مصر هي مرحلة لبناء دولة قوية ،بما يعكس
إرادة الشعب المصري ...مرحلة ال تحتمل الفشل ،ويجب أالّ يشوبها التقاعس
عن العمل ،أو النزوع إلى التجريب ،أو التردّد في اتخاذ القرار».
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرى خير عبر ه��ذا الخطاب ال��ذي أثلج
صدور الجميع من أبناء قحطان وعدنان في مصر وخارجها .غير أنّ ما أثلج
الصدور أكثر هو تأكيد السيسي أنّ سياسة مصر الخارجية ،تهدف إلى استعادة
مصر دوره��ا في محيطها اإلقليمي واألفريقي والعربي واإلس�لام��ي ،محدّدا ً
معالم هذه السياسة بوضوح تام ،على أن «تكون سياسة متوازنة منفتحة على
ك ّل دول العالم» ،مشدّدا ً على أنّ «مصر ال تتدخل في شؤون دول أخرى وال تقبل
تدخالً في شؤونها الداخلية».
نقرأ في تحليل وتركيب المؤشرات األول��ى للسياسة الخارجية المصرية
والدقات األول��ى لساعة العمل المصرية ،فنجد أنّ مصر تدعو «إسرائيل» إلى
ضبط النفس وع��دم تصعيد الموقف بعد إطالقها عملية عسكرية في الضفة
الغربية المحتلة ،بحثا ً عن المستوطنين الثالثة المفقودين منذ عدة أي��ام ،كي
يمكن احتواء التوتر المتزايد القائم بين الجانبين الفلسطيني و»اإلسرائيلي»
والحيلولة دون تفاقم األوضاع بصورة يصعب السيطرة عليها الحقاً.
أتساءل كمواطن عربي فلسطيني قرأ بهدوء وبتم ّعن هذه المؤشرات وما إذا
كانت مصر السيسي ستتح ّمل حقيقة مسؤولياتها التاريخية حيال القضية
الفلسطينية وما ستؤول إليه األمور في المنطقة ،بطلبها من العدو الصهيوني
ضبط النفس وعدم تصعيد الموقف؟
هل يتوافق هذا الطلب مع بشرى زعيم مصر الجديد وحكومة المقاتلين التي
جاء بها ،إال إذا اعتبر هو اآلخ��ر «إسرائيل» دول��ة صديقة وج��ارة عزيزة لها ما
لها وعليها ما عليها ،وليست كيانا ً غاصبا ً محتالً  لبيت المقدس وأكناف بيت
المقدس ،يقتل ويعتقل ويش ّرد ويد ّمر ويسرق ويز ّيف الحقائق اآلنية والتاريخية.
إنه كيان ما توقف لحظة عن ممارسة اإلره��اب بمختلف تجلياته وصوره ض ّد
الشعب العربي الفلسطيني مذ ارتكب المجتمع الدولي جريمة العصر عام 1948
(نكبة فلسطين وإعالن قيام «إسرائيل») ،وأما تفاصيل الجريمة وتراكم أسبابها
ونتائجها ،فإنني أج��زم أنها ليست خافية على قائد مصر الحديث وحكومته
المقاتلة.
إذن ،هل هذه هي مصر الجديدة التي يريدها السيسي ،دول��ة متساوقة مع
العدو الصهيوني وإره��اب��ه المنظم؟ أليس الحاصل ض� ّد العرب في فلسطين
وغيرها من ال��دول العربية تدخالً سافرا ً في شؤون مصر؟ وبالتالي هل هكذا
تكون سياسة مصر متوازنة منفتحة على دول العالم كافة؟
بلى ،تحدّدت مالمح سياسة مصر الخارجية القادمة في الخطاب الذي ألقاه
الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر القبة يوم حلف اليمين ،وقال« :إنّ مصر
ال��داخ��ل تملك م �ح �دّدات وق ��درات ستوجه دف��ة سياستنا الخارجية وه��ي التي
ستحدّد موقعنا الدولي»« ،فكلما كانت جبهتنا الداخلية قوية وموحدة واقتصادنا
قويا ً كان قرارنا مستقالً وصوتنا مسموعا ً وإرادتنا حرة .وأنّ مصر بما لديها
من مق ّومات يجب أن تكون منفتحة في عالقاتها الدولية».
إنّ مصر التي تسلّم السيسي قيادتها هي دولة مسلوبة المحدّدات والقدرات
واإلرادة ،دولة تأكل مما ال تزرع ،وتلبس مما ال تصنع دولة تعيش في السواد
األعظم من حياتها على معونات الواليات المتحدة وفتات الغرب ،وبما  تتفتق
به الذهنية الصهيونية من س�لام االستجداء وال�م�خ��درات والتجارة بأعضاء
اإلنسان والتدمير للذات المصرية العربية ،اجتماعيا ً وثقافيا ً واقتصاديا ً وفكريا ً
وعسكريا ً وسياسيا ً وسياحيا ً وس�ي��ادي�اً ،إل��خ .ولتذهب مصر ال�ع��رب ،أرض
الكنانة إلى الجحيم في استراتيجية بني صهيون اللعين ،طالما ُيراد لها ذلك من
زمن بعيد.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أخرج مصر من تحت العباءة الصهيو ـ أميركية
الرجعية ،وتعالى بها إلى حاضنة العروبة ،لتكون دمشقة المستقبل العربي
طوبى طوبى ،وسكة سكة ،ألنّ في هذا التالزم عزة مصر واستقاللها وكرامتها،
ب��ل ع��زة األم��ة وكرامتها ،وم��ن يؤمن بغير ذل��ك يكن م��ن ال��ذي��ن ف�ق��دوا عقولهم
وعقالنيتهم.

 كاتب وإعالمي ـ دمشق

ال�صهيوني
همج ّيات االحتالل
ّ
الفل�سطيني
لن تك�سر عزيمة
ّ

محور المقاومة ...وم�شروع بايدن

} حسام زيدان

} رنا معايطه

كان خطف الجنود الصهاينة الثالثة خبرا ً مفرحا ً استدعى خروج الفلسطينيين في الشوارع وتوزيع
الحلوى على المارة ،رغم الحملة األمنية والعسكرية الصهيونية الشرسة التي طالت مئات الفلسطينيين،
وداهمت آالف البيوت ،وأغلقت المدن والقرى في الضفة الغربية .والتهديد الصهيوني ال يزال قائما ً عبر
المزيد من اإلجراءات القمعية والعقابية القاسية التي ال تستثني أحداً ،في الضفة والقطاع.
شعب فلسطين غمره إحساس القوة عقب إعالن الكيان الصهيوني عن فقدانه االتصال بالجنود الثالثة
في الخليل .هذه العملية األمنية الدقيقة أعادت إحياء الروح داخل الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية،
رغم إدراك الشارع الفلسطيني ما سيدفعه الفلسطينيون ثمنا ً لهذه العملية ،لكنهم على استعداد تا ّم
للتح ّمل ألجل كرامتهم وألجل تحرير األسرى .وبقدر ما شعر الفلسطينيون بالفخر والعزة ،كان الصهيوني
بقياداته العسكرية واألمنية يشعر بالذل واإلهانة الكبيرة ألجهزته األمنية ،فالعملية ضربة قاسية
أثبتت أن استخبارات الكيان الصهيوني ليست أسطورية ويمكن اختراق إجراءاتها األمنية ،والتعامل مع
أساليبها إذا توافر العقل المقاوم الفلسطيني .تطور األسلوب األمني لدى المقاومين بدا شديد الوضوح ،إذ
لم يتركوا وراءهم ما يدل على الجهة المسؤولة عن األسر ،م ّتبعين ّ
أدق المعايير األمنية التي لم تشهدها
الساحة الفلسطينية منذ غياب عقولها األمنية مثل وديع حداد وأبو جهاد خليل الوزير ،فالكتمان الكامل
كان أبرز تكتيك اتبعه المقاومون في تنفيذ العملية .المقاومة الفلسطينية وبعد احتكاكها المباشر مع
المقاومة اإلسالمية في لبنان ،بدأت تط ّور جد ّيا ً مفاهيمها األمنية والعسكرية ،تزامنا ً مع تنظيف صفوف
ّ
الحس األمني الذي بدا جل ّيا ً ابتعاده
وتدل عملية األسر على
المقاومة من االختراق والعمالء قدر اإلمكان.
ّ
عن االستعراض ،تحديدا ً بعد فشل بعض أجنحة المقاومة في أسر جنود ألسباب تافهة مثل مكالمة هاتفية
تشكل دليالً ،إال أنّ منفذي العملية األخيرة لم يستخدموا أي وسيلة إلكترونية للتواصل وال حتى رسالة على
الهاتف المحمول ،متبعين القاعدة األمنية التي تنص على أن خروج أي معلومة أمنية أو عسكرية أو حتى
شخصية عبر وسائل التواصل اإللكتروني أو الهاتف لم تعد ملكك بل أضحت ملك أجهزة استخبارات كثيرة
في المنطقة .وأعتقد شخصيا ً أنّ المقاومين تخلصوا من أجهزة الهواتف المحمولة خاصتهم قبل تنفيذ
العملية ،فاألجهزة األمنية الصهيونية قادرة على تحديد مكان الخاطفين من خالل أجهزة الهاتف حتى لو
لم تستخدم .في الوقت نفسه ،ال تكتمل مالمح المعرفة األمنية لدى المقاومين تنفيذاً ،فمرحلة االحتفاظ
باألسرى وإرغام العدو الصهيوني على عملية التبادل التي يمكن أن تأخذ وقتا ً طويالً هي األه ّم ،ومن
الحاالت األمنية المعقدة والصعبة جدا ً التي ال تحتمل أي خطأ ،فالترتيبات المتخذة للحفاظ على األسرى
تتطلب مكانا ً مالئماً ،بعيدا ً عن أعين الناس واستخبارات الكيان الصهيوني ،باإلضافة إلى تزويده سبل
الحياة ومخارج النجاة وأكثر من مدخل سري ذي تمويه عال ودقيق ال يفسح أي مجال للشك لدى المواطن
العادي ،فما بالك بأجهزة االستخبارات الصهيونية ،وهذا كله ال ينفصل عن فرقة إمداد لوجستي للمقاومين
المنشغلين بحراسة الجنود الصهاينة في األسر.
يدرك الفلسطينيون جيدا ًأنّ الكيان الصهيوني سيلجأ إلى إجراءات قاسية ضدّهم ،وأنّ العدو الصهيوني
لن يتبدّل ولن يغيّر أساليبه القائمة على القتل ،وسارع فعالً إلى تنفيذ اعتقاالت عشوائية في صفوف
الحركات المقاومة وأعاد اعتقال األسرى المح ّررين وداهم البيوت والمؤسسات والمساجد والجمعيات،
وتدحرجت كرة اللهب من الخليل إلى بقية المدن الفلسطينية وقطاع غزة ،وبدأ ذلك بغاراتٍ عديدة طاولت
أكثر من ٍ
هدف فيه ،لكنه يعلم من تجاربه السابقة أنّ تلك اإلجراءات لن تجدي نفعا ً مع الشعب الفلسطيني
ولن يستطع هذا الكيان أن يخلق شرخا ً بين المقاومة والشارع الفلسطيني بتلك األفعال كلها ،ومحاوالته
الفاشلة والدائمة إلقناع الشارع الفلسطيني أنّ سبب معاناته هي المقاومة لم تثمر ،رغم تب ّني السلطة
الفلسطينية هذا المفهوم والترويج له.
بدأ الشارع الفلسطيني سريعا ً االستعداد لمواجهة جميع االحتماالت ،بصب ٍر ال يعرف العجز ،وبيقين
ال يقبل الشك في أنهم سيتجاوزون هذه الحملة ومحاوالت التجويع والحصار والعزل والعقاب الجماعي،
فهي إجراءات مستمرة منذ خلق هذا الكيان ،ولم تتوقف ال بسلطة أوسلو وال بسواها ،والفلسطيني يعلم أنّ
ما يقوم به كيان االحتالل من اعتقال وقصف وتشديد حصار يندرج ضمن اإلجراءات اليومية التي يقوم بها.
فالفلسطينيون اليوم ال ينتظرون إالّ يوم التبادل واإلفراج عن األسرى بنجاح هذه العملية ،غير مكترثين بما
يجري ،بل يتطلعون إلى المزيد من عمليات المقاومة النوعية.

ُت��ؤك��د المعطيات وال��م��ؤش��رات كافة المتداولة
في المطبخ والتحليل السياسي ،في ظ ّل الحوادث
االخ��ي��رة ،على نحو ال يقبل الشك أنّ العراق اليوم
يتع ّرض ألخطر وأشرس مؤامرة تستهدف النيل من
وجوده أرضا ً وشعبا ً وحضارة وماضيا ً ومستقبالً.
قد ُوضعت الرقاب على السكين بأي ٍد دولية وإقليمية
ومحلية ،تشارك بشكل أو بآخر في هذة المؤامرة،
التي ما هي اال جزء أساسي من مشروع بايدن ،السيّئ
الصيت ،لتقسيم العراق ثالث دوي�لات على أسس
طائفية ومذهبية وإتنية (كرديه ،س ّنية ،شيعية)
ورسم خريطة جديدة للمنطقة على نحو يتطابق مع
الحلم والرغبة والمصلحة الصهيونية ...وخلق وجه
جديد للمنطقه يخلو من أي مقاومة ،فالصراع العربي ـ
«اإلسرائيلي» أصبح بات من قصص جدتي!
البداية كانت مع إعالن استقالل إقليم كردستان،
فاألكراد وبخطى متسارعة ،وبدعم تركي ،استكملوا
كافة أركان دولة مهابادا الكردية سياسيا ً وعسكريا ً
واقتصاديا ً وبشرياً .وتوافر هذا الدعم التركي الخطير
لتتمكن تركيا من وضع اليد على أكبر م��وارد النفط
العراقي وأغناها ،وتحويل الشمال العراقي قاعدة
اقتصادية متينة بم ّد خط أنبوب لتصدير النفط
العراقي عبر أراضيها إلى أوروبا ،وبذلك تصبح تركيا
البوابة الكردية نحو العالم...
في المقابل ،حصلت تركيا على ضمانات من الجانب
الكردي بح ّل مشكلة عناصر حزب العمال الكردستاني
واحتوائهم وإسكانهم في شمال العراق ،كي يصبحوا
جزءا ً من المك ّون الكردي وتأمين واقع سكاني يتالءم
مع المعادلة الجديدة لدولة العراق .وما يحدث اآلن
في المحافظات العراقية ذات الغالبية السنية وتحت
ُمس ّمى «االنتفاضة السنية والربيع العربي العراقي»
م��ا ه��و إالّ تحضير إلع�لان ال��دول��ة الثانية بحسب
المشروع ،هي الدولة السنية .وما تبقى من األرض
سيكون للدولة الثالثة ،الدولة الشيعية ،باإلضافة
الى العاصمة بغداد ذات المصير المجهول إلى اآلن،
وقد تكون األقرب إلى الدولة الشيعية...
المشروع المدعوم أميركيا ً و»إسرائيلياً» ،ال ب ّد
من أن يُواجَ ه بشكل سريع وحاسم جداً ،فاألكذوبة
األميركية حول ضرورة المحافظة على وحدة األراضي
العراقية ،ليست س��وى ش��ع��ارات رنانة ومحاولة
لكسب الوقت ومنح أكبر قدر منه ألدواتها كي تنفذ
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المشروع .قد يكون إصدار الفتوى المرجعية على هذا
النحو الواضح والسريع خير مثال على بداية التحرك
لمحور المقاومة.
يأتي هذا التحرك من قبل أهم ضلع من مثلث محور
المقاومة (اي���ران) ،فإصدار فتوى مرجعية بهذة
السرعة وبهذه الطريقة ال يت ّم إالّ في الحاالت القصوى
والضرورية جداً ،فآخر فتوى مرجعية من هذا النوع
صدرت عام  1918للتصدي لالستعمار البريطاني.
وها نحن نشهد فتوى أخ��رى وصريحة بالتصدي
الستعمار جديد بوجه عربي وفكر تكفيري.
إنّ تصريحات السيد حسن نصر الله األخيرة
حول أن زمن تدنيس المقدسات قد ولى هو بمثابة
ت��ح�� ّرك للضلع الثاني م��ن مثلث محور المقاومة
للتصدي .هنا قد يظهر أحد األص��وات الخبيثة التي
تريد االصطياد في الماء العكر .إذن هو تص ّد عقائدي
وطائفي (شيعي وس��ن��ي) وليس تصدّيا ً من قبل
المقاومة؟ ونر ّد ونتساءل بالخبث نفسه :ألم تترافق
فتوى المرجعية الدينية وتصريحات السيد مع
احتالل محافظات عراقية ذات غالبية السنية؟ وهل
إع�لان «داع��ش» إقامه إم��ارة إسالمية في محافظه
نينوى أو كما اسموها «إم��ارة نينوى» لهو إعالن
طائفي يُمثل فكرهم التكفيري! ولع ّل البعض نسي
أو تناسى أن الفكر التكفيري الذي يحمله «داعش»
يكفر الشيعة والسنة على ح ّد سواء ،فمن ليس على
مذهبهم فهو كافر .العمليات العسكرية التي يقوم
بها الجيش العربي السوري على حدوده مع العراق
يندرج أيضا ً في تحرك الضلع الثالث للمثلث ،للح ّد
من تمدّد تلك الميليشيات والعودة مرة أخ��رى إلى
الداخل السوري ...إنّ تحرك األضالع الثالثة في مثلث
محور المقاومة ،ك ّل على طريقته والهدف واحد ،وضع
داعش الى حد ما بين فكي الكماشة .المرحلة المقبلة
مفصلية بين محور المقاومة وأص��ح��اب مشروع
بايدن .وباتت القضية قضية وجود لكال الطرفين ،فهل
ستجمع الحوادث العراقية االخيرة بين قطب الممانعة
والمقاومة (إي��ران) وقطب مشروع بايدن (أميركا)
للتعاون ووضع اليد باليد لكبح الهجوم «الجهادي
الداعشي» ،والحيلولة دون قيام دولة «جهادية» في
قلب الشرق األوسط التي تكون بمثابه كرة نارية ال
تبقي وال تذ ّر! جميعنا مسؤولون ،ك ّل بحسب موقعه،
والتاريخ لن يرحم من باع الوطن وجعله لقمة سائغة
في أفواه المتآمرين .وليعلم الجميع أنّ الوطن ال يقبل
القسمة إالّ على نفسه.

الوطني؟
هل ينفرط عقد حكومة «الوفاق»
ّ
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
«اتفاق اإلطار» ،أو ما يُس ّمى مجازا ً بـ«حكومة الوفاق الوطني»،
تمض عليه فترة قصيرة حتى دخ��ل في «مطبات» تهدّد بقاء
لم
ِ
االتفاق أو الحكومة واستمرارها ،فوالدة الحكومة ت ّمت على عجل
ولم تكن تعبيرا ً عن حاجة الشعب الفلسطيني ومصلحته أو تعبيرا ً
عن مصالح جماعات لديها أزماتها التي دفعتها إلى الموافقة على
تشكيلها وإخراجها ،لذا نشأت أزمة رواتب موظفي سلطة حماس
األربعين ألفا ً الذين كان ينبغي أن يت ّم االتفاق حولهم قبل تشكيل
حكومة «الوفاق» الوطني ،فتلك ليست قضية بسيطة بل ذات بعدين
سياسي وإنساني ،ألنّ قبول حماس بالخروج من الحكومة كان
مرتبطا ً أصالً بدفع حكومة «الوفاق» رواتب موظفيها التي أصبحت
عاجزة عن دفعها ،ومع عدم دفع حكومة «الوفاق» رواتبهم تفجرت
األزمة وعصفت بحكومة الوحدة ،وكانت االحتجاجات والتظاهرات
والفوضى التي أشاعها موظفو حماس ،وأغلقت المصارف ،ومنع
موظفو السلطة الفلسطينية من قبض رواتبهم ،وخلقت تلك الخطوة
حالة من االحتقان كادت تفجر األوض��اع الداخلية ،لكن ت ّم احتواء
األزمة بناء على وعود بدفع رواتب موظفي حماس خالل فترة قصيرة
وعبر حكومة قطر التي التزمت بدفعها ،ولم تهدأ األمور على أمل أالّ
ينفرط عقد حكومة «الوفاق» وأالّ نعود مرة ثانية إلى المربع األول،
فالتصريحات والتصريحات المضادة وتبادل االتهامات بين حماس
وفتح على خلفية تلك األزمة كادت تؤجج نيران األزمة في اتجاه
انفراط عقد حكومة التوافق ،خاصة أنّ األلغام في طريقها كثيرة
وكبيرة لناحية انعدام سلطة رئيس ال��وزراء على األجهزة األمنية،
وبالتالي عدم سيطرته فعليا ً على القطاع حيث بقيت حماس تتحكم
في السيطرة على جميع مفاصل الحياة فيه .كما صدر عن الرئيس
عباس أن تلك الحكومة هي حكومته وبرنامجها برنامجه ،وأن
التنسيق األمني مع االحتالل مقدس ولخدمة الشعب الفلسطيني.
كان ينبئ ،في ظل عدم التوافق على برنامج سياسي واستراتيجية
موحدة ،بأن المسألة لن تتعدى االستمرار في إدارة االنقسام وليس
إنهاءه ،وأن قطار المصالحة لن ينطلق فعليا ً على األرض على نحو
يجعل الشعب الفلسطيني يتل ّمس ذلك عبر ممارسات عملية.
«إسرائيل» رفضت من جهتها االعتراف بحكومة الوفاق الوطني
واتهمتها باإلرهاب وتوعدت باتخاذ خطوات وعقوبات من شأنها منع
والدتها ،لكن تلك العقوبات والتهديدات ليست وحدها تتهدّد استمرار

تلك الحكومة ،بل اندفعت األمور على نحو يجعل انفراط عقد حكومة
«الوفاق» مسألة وقت ال أكثر ،فبعد اختفاء ثالثة «إسرائيليين» في
منطقة الخليل واتهام حركة حماس باختطافهم ،عمدت «إسرائيل»
إلى التنكيل بالشعب الفلسطيني على نحو غير مسبوق ،ليس من
خالل اختطاف شعب كامل وسلسلة عقوبات جماعية قاسية اعتقاال ً
وإرهابا ً وتخويفا ً ومداهمة وتفتيشا ً واقتحاما ً وتدميرا ً للبنى التحتية
والمؤسسات والمنازل والممتلكات وح ّدا ً من حرية الحركة والتنقل
ومنعا ً لسكان الضفة الغربية وأهالي الخليل بخاصة من الدخول إلى
القدس ومناطق الـ  48وغيرها فحسب ،بل كذلك عمليات االعتقاالت
الواسعة التي طالت عددا ً كبيرا ً من قيادات وكادرات حماس تحديداً،
ما كان يعطي مؤشرات على أن «إسرائيل» تريد تصفية حركة حماس
في الضفة الغربية وكسر إرادة المقاومة لدى شعبنا الفلسطيني،
وأوغلت في عنجهيتها وغطرستها حين عمدت إلى اعتقال األسرى
المح ّررين في صفقة الوفاء لألسرى في تشرين األول  ،2011وما
قامت به «إسرائيل» ليست له عالقة بالعمل على إعادة مستوطنيها
المختفين (المأسورين) م��ج��ازا ً فحسب ،بل لما يحصل أه��داف
سياسية ،فـ«إسرائيل» وحكومتها اليمينية المتطرفة تعمل منذ زمن
على تنفيذ مشروع سياسي ،ورأت أن ما حصل في الخليل يوفر
لها اللحظة المناسبة للعمل على تنفيذه .هذا المشروع ذو خطوط
ّ
تتلخص في منع تبلور أي حالة وحدوية ضمن الجغرافيا
عامة
الفلسطينية بين الضفة والقطاع ،واإلبقاء على االنقسام الفلسطيني
سياسيا ً وجغرافيا ً وإداري���اً ،والعمل على ف ّ
��ك السلطة وتركيبها
من جديد بما يخدم ه��ذا المشروع عبر الضغط المتواصل على
السلطة الفلسطينية ،ما يجعلها أكثر استجابة للشروط واإلمالءات
«اإلسرائيلية» ويمنع التفاوض حول إقامة دولة فلسطينية على
حدود الرابع من حزيران ،والقبول فحسب بدولة فلسطينية ضمن
حدود موقتة كخيار استراتيجي ،من كانتونات وجيوب فلسطينية
في محيط «إسرائيلي» واسع!
لست في ص��دد التطرق إل��ى األه��داف «اإلسرائيلية» الداخلية
من عملياتها وإعادة احتاللها الضفة مجدداً ،في عملية شبيهة بما
حصل في عملية السور الواقي عام  ،2002أو تفصيل مشروعها
السياسي ،بل أنا في صدد تداعيات ما حصل ويحصل على الساحة
الفلسطينية ،فالرئيس الفلسطيني محمود عباس أدلى في مؤتمر
منظمة التعاون اإلسالمي في جدة بتصريحات أثارت جداال ً واسعا ً
في الساحة الفلسطينية من شأنه أن يع ّمق حالة الفراق والتباعد

في الساحة الفلسطينية ،فهو بدال ً من أن يركز ويشدد على خرق
«إسرائيل» القوانين واالتفاقيات الدولية كافة ،وعلى أن ما تقوم
به في الخليل والضفة الغربية من إج���راءات وممارسات قمعية
وإذاللية يرتقي إلى جرائم حرب ،رأيناه يتحدث عن األض��رار التي
لحقت بشعبنا الفلسطيني نتيجة االنتفاضة الثانية! وأنه لن يسمح
بقيام انتفاضة ثالثة! ومتحدثا ً عن أهمية التنسيق األمني وقدسيته!
ومحاسبة من أقدم على أسر المستوطنين «اإلسرائيليين»! قائالً أيضا ً
إنّ المستوطنين المختفين (المأسورين) هم بشر يجب إعادتهم إلى
أهلهم! مشيرا ً إلى أنه إذا ثبت أنّ حماس متو ّرطة أو هي التي قامت
بعملية األس��ر فهذا يعني خرقها تعهّداتها في ما يتعلق بحكومة
«الوفاق» وأنّ ذلك سيعني نهاية هذه الحكومة.
في المقابل ،رأت حماس والفصائل الوطنية األخرى والكثير من
مك ّونات الشعب الفلسطيني أن ما أدل��ى به الرئيس أبو م��ازن من
تصريحات يسيء إلى نضاالت الشعب الفلسطيني وتضحياته،
ويعبّر عن ثقافة هزيمة وخضوع لـ«إسرائيل» واشتراطاتها،
وهذه التصريحات تشجع «إسرائيل» على التمادي في غطرستها
وعنجهيتها وقمعها للشعب الفلسطيني ،إذ رأينا كيف كان ر ّد فعل
«إسرائيل» على تصريحات أبو م��ازن بأنه ال يريد إغ��راق الداخل
الفلسطيني (إسرائيل) بالالجئين والعودة إلى صفد ،إذ كان الر ّد
«اإلسرائيلي» مطالبته باالعتراف بيهودية الدولة ،في حين تستبيح
«إسرائيل» الضفة الغربية وتعتقل مئات المناضلين الفلسطينيين
وتعيث خرابا ً ودم��ارا ً في األرض الفلسطينية ،ثم تخرج السلطة
بـ«قدسية» التنسيق األمني لشعبنا الفلسطيني وأهميته وفائدته
ومحاسبة من تقول إنهم متورطون في عملية الخليل!
واضح في ظل تصريحات الرئيس أبو مازن ،واشتداد حملة القمع
الصهيوني ،والتصريحات التي وصفتها وزيرة العدل «اإلسرائيلية»
تسيبي ليفني حول أن حماس منظمة إرهابية وليست شريكة في
السالم ،فإن انفراط عقد حكومة ما يسمى بـ«التوافق الوطني» مسألة
وقت ،ولن تسير خطوة أخرى إلى األم��ام ،فما سيحصل على ضوء
ما نرى وما نشهد ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على الساحة
الفلسطينية تضاعف حالة الضعف واالنقسام الحاصلة ،مع تعريض
الحقوق والقضية الفلسطينية لخطر تصفية جدي وحقيقي ،خاصة
أن ما يت ّم طبخه من مشروع سياسي لتصفية القضية الفلسطينية
تشارك فيه أطراف عربية وإقليمية ودولية.

�أميركا في العراق و�سوريةّ :
فخ �أو انعدام رادع؟
} هال دواي
يستم ّر المشروع األميركي في الزحف عبر أدوات��ه في المنطقة،
مستنزفا ً ال��دول العربية الواحدة تلو األخ��رى ،مسترخصا ً أرواح
المواطنين العرب بذرائع ال منطق فيها وال تفسير ،فتارة بذريعة نشر
الديمقراطية ،وتارة أخرى بذريعة نزع السالح الكيماوي المزعوم،
وط��ورا ً بذريعة نشر الحرية ،أو حتى تحت عنوان «نشر اإلسالم
الجديد»!
فشلت أميركا في لبنان سابقا ً عبر محكمة الحريري التي قلبت
ال��رأي العالمي على سورية وح��زب الله ،وفشلت الحقا ً في حرب
تموز ،وفشلت في العراق بخروجها منه ،وفشلت في سورية بإسقاط
النظام والرئيس ،فغيّرت حديثا ً الطاقم االستخباريّ عبر إزاحة
بندر بن سلطان المسؤول الرسمي عن مشاريعها في المنطقة وظن
البعض أن بإزاحته ستتبدل السياسات وستتغير الرؤى في االتجاه
نحو الح ّل ،إالّ أن ما حدث كان أعظم ،كما ظن البعض سابقا ً أنه
بتغيير األمير القطري وتسليم ابنه مكانه ستتغير السياسة القطرية
وستنسحب من حربها ض ّد سورية ،إال أن ذلك ما كان سوى ذ ّر للرماد
في العيون وواجهة إعالمية ملغومة ،فسياسة الدولة ال تتغير
بتغير األشخاص أو القياديين فيها ،إنما بتغير أنظمتها وعالقاتها
وارتباطاتها الخارجية.
عاد المشروع اليوم الى العراق عبر النافذة السورية باألسلوب
نفسه والعناصر ذاتها .واألدوات هي «داعش» أو ما يمكن تسميته
بتنظيم «القاعدة» ذي التمويل والتسليح السعوديين المعروفين
في العالم أجمع ،فالمخطط الذي بدأ في سورية لم ينت ِه فيها ،ليس
ألنه اكمل مهمته بنجاح بل لعدم توافر ظ��روف نجاحه وانعدام
البيئة السياسية واالجتماعية والطائفية الحاضنة له ،وانتقل عبر
الطريق من سورية الى العراق ذي البيئة األكثر مالئمة لهذا النوع
من التنظيمات المسلحة واألكثر استغالال ً لفرص ّ
شق وحدة الصف
العراقي بما يحويه من تشتت وفتنة طائفية وتفجيرات وسيارات
مفخخة وآبار نفط مستباحة تجلب ماليين الدوالرات لهذه التنظيمات
االرهابية ،باإلضافة إلى العمالة المستشرية لدى أصحاب النفوس

الرخيصة التي ارتضت لنفسها أن تسلم أسلحتها ومناطق سيطرتها
الى تنظيم «داعش» .الى جانب هؤالء يظهر عزت الدوري متحالفا ً
علنا مع «داعش» ومنقلبا ً على الفكر المقاوم العروبي الذي انتهجه
لسنوات ،الحقا ً بركب السياسات األميركية االستعمارية في المنطقة
وربما كانت األسباب اآلتية سببا في انقالبه:
سياسة المالكي الحكومية المتبعة التي أث��ارت نقمة ضدّه في
األوساط الشعبية والطائفية وازدادت بعد فوزه في االنتخابات.
استطاعت السعودية وتركيا أن تشتري الدوري باالموال من خالل
اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي ،في مقابل ما يسمونه بالمحور
الشيعي الذي لعب دورا ً في حوادث العراق.
استمرار التفجيرات وأنهار الدماء في المناطق العراقية وعدم قدرة
وتوحد الصف العراقي.
المالكي على اتخاذ خطوات تمنع الفتنة
ّ
يبقى السؤال :لماذا لم يحد عزت ال��دوري او غيره مصلحته مع
محور المقاومة؟ وما هو التقصير الذي أدى به في المقلب اآلخر؟ وما
هي الفرص التي لم يحسن محور المقاومة استغاللها لكسب المزيد
من اتباع النظام السابق؟ فهل أخطأ بتركيزه على المنتمين إلى طائفة
معينة دون سواها؟ وهل أخطأ المحور بدعمه للمالكي رغم جميع
المآخذ العراقية عليه وعلى سياسته الحكومية؟
من ناحية أخ��رى ،ما يثير القلق محاولة استمالة أك��راد العراق
إلى جانب المشروع الداعشي السعودي التركي الستكمال السيطرة
على بالد الشام ،بعدما كان األكراد لفترة طويلة في صراع مع األتراك
وشكلوا خطرا ً حقيقيا ً على الداخل التركي ،نستطلع اليوم وعودا ً
بدولة كردية لحزب العمال الكردستاني ،فهل هي وعود حقيقية؟
وهل سترضى تركيا بالدولة الكردية على حدودها ام هي محاولة
للتخلص من حزب العمال باصطدامه مع «داعش» وتركهما ينهيان
أحدهما اآلخر مستقبال؟
تسعى أميركا اليوم من خالل تبادل األدوار مع حلفائها تركيا
والسعودية الى عودة األميركي على نحو مباشر أو غير مباشر الى
العراق كواجهة إليقاف الحرب الطائفية المقبلة فيه بعدما أعلن
النفير العام من قبل القيادات العراقية كافة لمواجهة تنظيم «داعش»
الذي سيطر على عدة محافظات عراقية ،أو بحجة منع «داعش» من

الزحف في اتجاه باقي المناطق العراقية ،وهذا ما تريده أميركا سرا ً
وتحاربه علنا ً فتطرح نفسها بذلك بموقع المدير للعملية والداعي إلى
إعادة السالم .المشهد السوري نفسه يعيد تكرار نفسه في العراق،
لكن هذه المرة ستكون العاقبة وخيمة وأخطر بعد تصريحات إيرانية
محذرة من أنها لن تسكت وسترد ردا ً قويا ً حازما ً على هذا التصعيد.
بالتالي ،هل سيقابل تدخل األميركي في العراق مرة أخرى رد
إيراني بالدخول في مواجهة مباشرة؟ أعتقد أن األمر سيقتصر على
الحروب بالوكالة ،فال مصلحة ألحد في أن يحارب بجيوشه طالما
هنالك ذوو نفوس رخيصة ترضى بأن تحارب بنفسها ودمائها ضد
أشقائها العرب لمصلحة األجنبي!
بعد ه��ذه المخططات المستمرة التي توالت بعد كل خسارة
للمشروع األميركي ،خاصة في آخر معاركهم أمام الصمود القوي
للشعب السوري ميدانيا ً ودستورياً ،لم يتعلم األميركي شيئا ً من
درس الساحة السورية ،بل انتقل بالمخطط نفسه إلى العراق،
فهل تباطأ المشروع المقاوم في اتخاذ خطوات جدية؟ أم سعى إلى
دفع األميركي دفعا ً نحو رمي أوراقه كلها في اللعبة؟ وهل كان على
حلف المقاومة التفكير في نظرة استراتيجية مسبقة إلى المكان الذي
سينتقل إليه األميركي والقيام بخطوات احترازية للوقاية من آثار
هذه النقلة؟ أم كان فخا ً وضعه اإليراني لألميركي للغوص في الرمال
العراقية وإنهاء حالة «داعش» التي عاثت فسادا ً وكفرا ً وترهيبا ً في
المنطقة ،وضرب عصفورين بحجر واحد؟
من ناحية أخرى ،هل هدف الفخ اإليراني في العراق إلى اإلفادة
من نتائج الحرب على سورية لمواجهة حالة «داع��ش» بتوحيد
الصف العراقي الداخلي المفكك طائفياً ،خاصة بعدما القت هذه
الحالة اإلرهابية الهمجية تأييدا ً من المشيخات والحكام الخليجيين
صانعيها؟ بالتالي هل تظن هذه الدول المتآمرة أنها في منأى عن
وصول «داعش» إليها والتضحية بها في أي تسوية أميركية ـ إيرانية
مقبلة؟ وهل ستدرك أخيرا ً أن العراقيل التي تضعها أمام التسوية بين
األميركي واإليراني ستجعل منها كبش الفداء وستج ّر عليها الويالت
والخراب ويعود النفع في الحاالت كلّها إلى األميركي؟

