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الأ�سد :الرهان على الداخل
} عامر نعيم الياس



خطاب المنتصر ال��واث��ق من ق��درات��ه ومقومات صموده الداخلي أوالً
واإلقليمي ثانيا ً وال��دول��ي ثالثاً ،بداي ًة من استعراض ح��رس الشرف في
باحة القصر الجمهوري ،أراد األس��د توجيه رسالة إل��ى من يهمه األمر
بقوة الدولة السورية وتماسكها واستعادتها زم��ام المبادرة .ضابطان
من الحرس الجمهوري وضعا الدستور والمصحف ،ال��ذي يعد من أقدم
النسخ في سورية ،تحضيرا ً للقسم ،فالوالء للرئيس أساس ،والجيش عماد
الدولة ونواتها الصلبة واالنتخابات دفعت بالشرعية الوطنية لما هو قائم
في البالد قدما ً «االنتخابات مجرد علمية سياسية اجرائية ،بل كانت معركة
بكل االبعاد سخرت كل المعارك األخرى لربحها ،فبالنسبة العداء الوطن
كانت وسيلة لنزع الشرعية عن الدولة وخلق مبررات التدخل الخارجي
وبالنسبة الينا كمواطنين كانت تعبيرا ً عن االنتماء الحقيقي للوطن والدفاع
عن السيادة وكرامة الشعب وكانت استفتاء مع السيادة ضد االرهاب».
قبل خطاب القسم ،وف��ي م���وازاة انفالش “داعش” في شمال شرقي
سورية ،وشمال غربي العراق ،اندفعت الصحف الغربية إلى اعتبار هذا
الحدث بمثابة «هدية للرئيس بشار األسد» حسب “لوفيغارو” الفرنسية،
وأضافت الصحيفة في عددها الصادر صباح أداء الرئيس األس��د القسم
الدستوري «على المدى العام المنصرم ،يبدو أن كل شيء يبتسم للنظام
على عكس التمرد الذي ال يحرز اي تقدم وال يحصل على شيء» ،فما هي
الخطوط التي أرس��اه��ا الخطاب للمرحلة المقبلة والتي وصفها الرئيس
األسد بأنها «مرحلة جيدية ونحن مستعدون لها» وذلك على صعيد إدارة
األزمة السورية:
بإعالنه وفاة الربيع العربي من دون مراسم الدفن ،وتوجيهه اتهامات
واضحة لمعارضة الخارج من عمالء مكشوفين ،وانتهازيين سياسيين
غيّروا مواقفهم في ضوء التطورات األخيرة التي تميل لمصلحة الدولة
السورية ،وبإشارته إلى «العامل الداخلي الذي يبقى األساس في معالجة
الحالة الراهنة» ،أعلن األسد رسميا ً انتهاء صالحية جنيف ،قاطعا ً الطريق
على النسخة الثالثة منه ،فالحل وف��ق تصور الرئيس يمر عبر محاربة
اإلرهاب أوالً ،والمصالحات الداخلية ثانيا ً «التي ال تغني عن الحوار الوطني»
ثالثاً ،والذي يعتبر ملفا ً ال عالقة له بتوقيت االنتهاء من الحرب على اإلرهاب
وتطوير سورية.
تعزيز مبدأ الحوار الداخلي وإصالح مواطن الخلل في الدولة السورية،
ورفع سقف الحوار الوطني ليشمل كافة الملفات التي تهم الشعب السوري
يتم بمشاركة الفعاليات الشعبية والمهنية والنقابية والشبابية والمؤسساتية
والحزبية والمستقلين من النخب والمؤسسات غير الحكومية ،التي لم
تتخذ موقفا ً معاديا ً للدولة السورية ،ولم تنخرط في أي نشاط خارجي،
وقبلت المشاركة في جلسات الحوار األولى «فالحوار ال يشمل القوى التي
لم تشارك في الحوار الوطني ،أو القوى التي حاولت بمواقفها إعطاء الغطاء
لإلرهابيين ...أما القوى العميلة علنا ً ال نحاورهم كسوريين بل كأدوات».
صوابية المواقف التي اتخذتها الدولة السورية ممثل ًة برأس الهرم فيها،
فما يجري في المنطقة ليس ثورات بل هو مشروع لتفتيتها ،ومد جهادي
سيرتد على العالم أجمع «أليس ما نراه في العراق وفي لبنان وفي كل الدول
التي أصابها داء الربيع المزيف من دون استثناء هو الدليل الحسي الملموس
على صدقية ما حذرنا منه مرارا ً وتكراراً ...وقريبا ً سنرى أن الدول العربية
واإلقليمية والغربية التي دعمت اإلره��اب ستدفع هي األخرى ثمنا ً غالياً،
والدولة السورية وفي ظل التطورات األخيرة هي التي تحارب اإلرهاب
«دفاعا ً عن العالم» ،عند هذه النقطة يقدّم األسد الدولة السورية باعتبارها
خيارا ً حتميا ً ال يمكن االلتفاف عليه إذا أراد العالم محاربة اإلره��اب في
المنطقة قبل أن يفوت األوان.
الموقف الثابت من «الشياطين» أي اإلخوان المسلمين هو موقف ثابت
للدولة السورية التي ال تقبل تحت أي إط��ار أو صيغة االعتراف بأحزاب
ذات طابع ديني تحت اي ذريعة كانت هذا من ناحية ،ومن ناحية اخرى
فإن الرئيس األسد يقطع الطريق على اإلشاعات التي تحدثت عن محاولة
اجتذاب بعض معارضي الخارج لالندماج في الحكم على قاعدة الشراكة.
على رغم تركه الباب مفتوحا ً أمام تعاون محتمل مع المنظومة الدولية في
ملف اإلرهاب ،وهو ما يعزز األصوات التي بدأت تتحدث عن حتمية التعاون
مع األسد في سورية ،بخاصة في بعض الصحافة األميركية والبريطانية،
إال أن األسد وبالتوازي مع إعالنه «فشل» المشروع الغربي في سورية،
أشار إلى أن «استمرار استنزاف سورية» هو الخيار القائم حاليا ً بالنسبة
إلى الحكومات الغربية.
يوجه رسائل إلى الحركة
الهجوم على حركة حماس وخياراتها بقدر ما ّ
اإلخوانية عن حجم الغضب السوري من غدرها وصعوبة وصل ما انقطع،
يوجه رسائل إلى تركيا وقطر باستمرار المعركة معهما ،إال أن
بقدر ما ّ
األس��اس بالنسبة الى الدولة السورية يبقى «فلسطين القضية المركزية
لسورية» وهنا علينا أن نميّز بين «الشعب الفلسطيني وبعض ناكري
الجميل ...والهواة الذين يلبسون قناع المقاومة».
االستمرار في محاربة اإلرهاب ومنح األولوية «لدعم القوات المسلحة»
بالتوازي مع الحديث للمرة األولى عن «استرجاع الرقة» و«حلب التي هي
في قلب كل س��وري ،فكيف لجس ٍد أن ينسى عينه أو قلبه أو كبده» ،هذه
األمور مجتمعة ترسم صورة الخريطة العسكرية لمهمات الجيش العربي
السوري المقبلة على مستوى الجغرافيا السورية ه��ذا من ناحية ،ومن
ناحية أخرى تعكس حالة االطمئنان التي تعيشها الدولة السورية في ما
تفسر خطوة إزالة بعض
يتعلق بأمن العاصمة دمشق ،وعند هذه النقطة ّ
الحواجز داخل العاصمة دمشق.
المحور الذي ش ّكل رافعة إقليمية ودولية للدولة السورية ،هو محور
متماسك وأق��وى من اي وق��ت مضى ،والثقة السورية في تماسكه شبه
يفسر التحيّة التي توجه بها الرئيس بشار األسد إلى ك ٍّل من
مطلقة ،هذا ما ّ
حزب الله باعتباره حركة مقاومة لبنانية ،وإليران وروسيا والصين.
هي مرحلة جديدة من تاريخ سورية يقودها األسد الواثق من النصر
م��ع��ززا ً ب����إرادة شعبية معيارها االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي أج��ري��ت داخ���ل البالد
وخارجها ،أساها الدولة والجيش ،والحوار الوطني واالع��ت��راف الدولي
بصوابية مواقف الدولة السورية.

 كاتب سوري

«�إ�سرائيل» تحقق مك�سب ًا موقت ًا من المبادرة الم�صرية لكنه ال يخرجها من م�أزقها
والغزو البري يهدد الم�ستقبل ال�سيا�سي لنتنياهو
حول طريقة التعامل مع المبادرة المصرية إذ انتصرت وجهة نظر
حسن حردان
نتنياهو الذي دعا إلى الموافقة عليها ألنها ستحقق مكاسب للكيان،
يبدو واضحا ً أن موافقة الحكومة «اإلسرائيلية» على المبادرة وفي هذا السياق اعتبر المعلق العسكري بن يشاي أن «إسرائيل»
المصرية كانت تندرج في سياق العمل على تحقيق هدفين اثنين:
ربحت شريكا ً وهو النظام المصري القائم ،وأن العملية العسكرية
وحركة
األول ،استغالل الخصومة القائمة بين النظام المصري
«اإلسرائيلية» حصلت على شرعية عالمية وعربية لمواصلة تدمير
لمواصلة
حماس ،ألجل كسبه كشريك لـ «إسرائيل» في سياق خطتها
ً
حماس» ،وطبعا يقصد بالتأكيد تدمير كل المقاومة وتصفية القضية
الحصار على قطاع غزة ومنع فكه.
الفلسطينية.
ً
فإن
المصرية
المبادرة
الفلسطينية
الثاني ،إذا رفضت المقاومة
والمفاجئ أيضا هو الكشف عن مشاركة ممثلين «إسرائيليين»
لتصعيد
وعربي
دولي
تأييد
على
الحصول
ذلك يمكن «إسرائيل» من
في صوغ المبادرة المصرية التي اعتمدت على مقترح قدمه رئيس
المقاومة.
قوة
لتدمير
عملياتها العسكرية
السلطة الفلسطينية محمود عباس ،في حين لم يجر التشاور مع
على أن المفاجئ كان الموقف المصري ال��ذي لم يكن يتوقع أن فصائل المقاومة وال حتى إطالعها على االتفاق قبل إعالنه.
يتقدم بمبادرة بهذا المضمون تشكل إنقاذا ً لـ»إسرائيل» من ورطتها
وهكذا بات من الواضح أن «إسرائيل» قد حققت مكسبا ً موقتا ً في
على حساب الشعب الفلسطيني ومقاومته التي ال يمكن اختصارها سياق معركتها مع المقاومة للتهرب من استحقاق التراجع والتسليم
بحركة حماس .فال يجوز مطلقا ًالمساواة بين الجالد والضحية تحت بشروط المقاومة لوقف النار ،وهي لذلك سوف تواصل التمسك
أي سبب كان .وموقف مصر من القضية الفلسطينية ما كان يجب بالوساطة المصرية للتوصل إلى اتفاق ،وفي الوقت نفسه تستمر
أن يكون بهذا الشكل ،فقد وفر خدمة كبيرة للعدو «اإلسرائيلي» الذي بتصعيد عدوانها الجوي والتهديد بتوغل بري لممارسة الضغوط
كان يبحث عن مخرج يجنيه دفع ثمن عدوانه وإخفاقه في مواجهة على المقاومة للقبول باتفاق يرضي «إس��رائ��ي��ل» .بعد أن فشلت
المقاومة ،وهذا ما كشفت عنه المواقف «اإلسرائيلية» والمناقشات في تحقيق أه��داف عدوانها اإلجرامي وتحول إلى م��أزق لها وبات
داخل المجلس الوزاري «اإلسرائيلي» المصغر ،والتي شهدت انقساما ً استقرارها مهتزا ً واقتصادها في حالة نزف وربما يزداد منسوب

«واينت الإ�سرائيلي» :معلق ع�سكري:
«�إ�سرائيل» ربحت �شراكة م�صر
قال المعلق العسكري في موقع «واينت» اإلسرائيلي رون بن يشاي إن «إسرائيل»
ربحت شريكا ً وهو النظام المصري القائم ،مشيرا ً إلى أن العملية «اإلسرائيلية»
حصلت على شرعية عالمية وعربية.
وأكد بن يشاي« :تواصل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطالق نار»،
الفتا ً إلى أن «الفصائل الفلسطينية ترغب في دخول تركيا وقطر إلى جهود الوساطة».
وتابع أن «ما يدور اآلن هو مفاوضات حول من يقود مفاوضات التوصل إلى اتفاق
وقف إطالق النار ،وأن المفاوضات ستجرى في ظل تواصل إطالق النار».
وبعد أن وجه نصائح لكيفية استغالل الوقت المتبقي في تدمير قدرات فصائل
المقاومة في غزة كاستمرار القصف الجوي والقيام بعمليات برية محدودة لتدمير
األنفاق وترسانات الصواريخ ،انتقل للحديث عن الشريك الجديد لـ«إسرائيل».
وقال بن يشاي« :اكتسبت «إسرائيل» شرعية دولية بل وعربية لمواصلة تدمير حماس
من الجو ،وكسبت مصر كشريكة في المفاوضات المجهدة مع حماس في ظل رغبة
السيسي في منع تعاظم حماس والجهاد مستقبالً» .وأضاف« :الوساطة ما زالت بيد
مصر وهذا يعمل لصالحنا .المصريون اآلن ملتزمون بالتوصل إلى تهدئة وبوقف تهريب
الوسائل القتالية لغزة ،وهذا ما سيكون الحال عليه طالما أن السيسي في الحكم».

«ه�آرت�س» :ممثلون «�إ�سرائيليون»
�شاركوا في �صوغ المبادرة الم�صرية
كشفت صحيفة «هآرتس»« :أن ممثلين «إسرائيليين» شاركوا في صوغ المبادرة
المصرية ،التي اعتمدت على مقترح قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس»،
مشيرة إلى أن «مصر و«إسرائيل» لم ترغبا بدور أميركي في اتفاق وقف إطالق النار
فسارعتا إلى صوغ المبادرة وإعالنها».
وأشار التقرير إلى أن «فصائل المقاومة الفلسطينية لم تبلّغ باالتفاق ،وأن مصر
ردت على سؤال «إسرائيل» حول الرد المتوقع لحماس بالقول :إذا وافقت «إسرائيل»
فال خيار أمام حماس إال القبول».
وبحسب الصحيفة فإن وزراء الكابينيت ،ومن بينهم وزير الخارجية ليبرمان،
ووزير االقتصاد نفتالي بينيت لم يكونا على علم باالتصاالت الجارية مع المصريين
وفوجئا باإلعالن عنها .وقالت« :إن االتصاالت بين مصر و«إسرائيل» لوقف إطالق
النار كانت بطيئة في األيام األخيرة ،لكن حصل تح ّول ظهيرة يوم االثنين حينما
أجرى وزير الخارجية األميركي جون كيري «سلسلة اتصاالت مع رئيس الحكومة
«اإلسرائيلية» بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية
المصري سامح شكري وجهات أخرى».
وقال موظفون إسرائيليون كبار« :إن كيري حاول حث المصريين و«اإلسرائيليين»
على دفع مبادرة لوقف إطالق النار واقترح عقد اجتماع في القاهرة أو تل أبيب
بمشاركة الواليات المتحدة لبلورة اتفاق ،لكن تل أبيب والقاهرة رفضتا اقتراح
كيري بطريقة دبلوماسية ،وقالتا إنهما في مرحلة متقدمة من المحادثات وال حاجة
للوساطة األميركية» .وأضافت الصحيفة« :أن القاهرة لم ترغب بتدخل كيري ،لكي
تظهر أن السيسي قادر على لعب دور مصر التقليدي في المنطقة ،خصوصا ً في ما
يتعلق بقطاع غزة ،من دون تدخل خارجي .وفي تل أبيب تحفظوا من تدخل كيري كي
ال تتعرض «إسرائيل» لضغوط أميركية ما قد يؤدي إلى تحقيق إنجازات لحماس».
وبحسب التقرير فإن «مصر كانت تتوقع أن يقبل الفلسطينيون ما تقبله «إسرائيل»:
«حينما سأل أحد أعضاء الوفد «اإلسرائيلي» المصريين إذا ما كانت حماس ستوافق
على المبادرة .حاول المصريون طمأنة «اإلسرائيليين» وردوا عليهم بالقول :إذا وافقت
«إسرائيل» فحماس لن يكون أمامها خيار إالّ الموافقة».

نتنياهو يقيل نائب وزير الأمن داني دانون
ذكرت القناة «اإلسرائيلية» الثانية« :أن رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو أصدر،
مساء اليوم (أمس) ،قرارا ً بإقالة نائب وزير األمن داني دانون ،من منصبه على

الغضب لدى الرأي العام العالمي ضدها.
ول��ه��ذا ك��ان م��ن الطبيعي أن ترفض فصائل المقاومة مجتمعة
المبادرة المصرية وتواصل القتال ،ألن القبول بها يعني استسالما ً
وتحويل انتصارها إلى هزيمة وجعل اإلخفاق اإلسرائيلي مكسبا ً
لـ»إسرائيل».
أما االستعداد الحتمال اجتياح بري محدود وإن��ذار أكثر من مئة
ألف فلسطيني بمغادرة منازلهم تمهيدا ً للقيام به ،فباتت نسبته أكبر
مما كانت عليه في السابق ،إالّ أنه مع ذلك ال ي��زال يلقى معارضة
«إسرائيلية» داخلية لما يحمله من مخاطر وتداعيات على «إسرائيل»
قد ت��ؤدي إلى تكرار سيناريو الهزيمة في حرب لبنان عام 2006
وتقضي على المستقبل السياسي لنتنياهو كما قضي على مستقبل
سلفه إيهود أولمرت.
وف��ي ض��وء التجارب السابقة لالجتياحات البرية الصهيونية
فإن أي غزو بري للقطاع لن تكون نتائجه أفضل ،وعندها سيكون
على العدو أن يدفع ثمنا ً مضاعفا ً بعد أن تصبح قواته في وضع
صعب وح��رج عرضة لهجمات المقاومة التي تخبئ له المفاجآت،
فيما القصف على العمق الصهيوني سوف يشتد ويزيد من حجم
الخسائر ومن تآكل قوة الردع للجيش «اإلسرائيلي».

خلفية االنتقادات الشديدة التي وجهها لرئيس الحكومة واتهامه بأنه وجه صفعة
«لإلسرائيليين» بقبوله المبادرة المصرية».
وقال دانون (ليكود) في مقابلة مع موقع «واال» «إن االتفاق بمثابة صفعة
لـ»اإلسرائيليين» خصوصا ً سكان الجنوب» ،وتابع« :إنه خطأ ال يمكن تجميله».
وأشار إلى أنه «إذا كانت النتيجة العودة لتفاهمات حرب عام  ،2012هذا يعني
أن سكان «إسرائيل» عانوا عبثاً ،وأننا لم نحقق شيئاً» .وأضاف أن «قرار وقف
إطالق النار ينبغي أن يتخذ بعد أن تحقق «إسرائيل» إنجازات حقيقية ،تؤدي إلى
منع حماس وباقي القوى من إطالق صواريخ على إسرائيل» مضيفا ً أن «سكان
«إسرائيل» كانوا على استعداد لدفع ثمن باهظ من أجل تحقيق إنجازات كبيرة
ضد حركة حماس».

�إ�سرائيل تتم�سك بو�ساطة م�صر
وتتهم قطر ب�إف�شال المبادرة الم�صرية
اتهم مسؤول أمني «إسرائيلي» رفيع المستوى قطر بإفشال «المبادرة
المصرية» ،وأكد «أن «إسرائيل» ستتمسك بدور مصر في أي اتفاق مستقبلي لوقف
إطالق النار» ،وهدد حركة حماس بأنها «ستدفع ثمنا باهظاً».
ونقل موقع «واال» العبري عن المسؤول مساء أول من أمس قوله« :من ناحيتنا،
المشتبه الفوري في تقويض اتفاق وقف إطالق النار هو قطر» ،وأضاف« :نحن
ندرك أن حركة حماس ال تريد مصر كوسيط .لكن ثمة شيء واحد ال تدركه حماس
وهو أنه في كل تسوية سيكون لمصر دور» .وتابع« :عدنا إلى الحملة العسكرية،
وحماس ستدفع ثمنا ً باهظا ً على استمرار إطالق الصواريخ على إسرائيل».

«وا�شنطن بو�ست» :تعهد «�إ�سرائيل» تكثيف عملياتها
في غزة ي�ضع �أميركا في موقف �صعب
قالت صحيفة «واشنطن بوست»« :إن تعهد «إسرائيل» تكثيف عملياتها
العسكرية في قطاع غزة قد تسرع من اللحظة التي ستضطر فيها إدارة باراك
أوباما إلى اتخاذ قرار بشأن استخدام نفوذها على أقرب حليف لها في الشرق
األوسط».
وأشارت الصحيفة إلى أن «المسؤولين «اإلسرائيليين» صرحوا في مقابالت
وبيانات وعبر مواقع التواصل االجتماعي ،بأن رفض حماس لعرض وقف
إطالق النار أكد صحة القوة التي استخدمتها على مدار األيام الثمانية الماضية
وجعل حجتهم بتوسيع العمل العسكري مشروعة» .وأضافت «يبدو أن اإلدارة
األميركية تقبل بهذا المنطق ،وتلقي باللوم على حركة حماس لتفويتها فرصة
إلنهاء الهجوم وتجنب االجتياح البري .لكن لو كان هناك أي عبرة في الماضي
القريب ،فإن اإلدارة األميركية ستصبح قريبا ً تحت ضغط من حلفائها العرب
واألوروبيين لدعوة «إسرائيل» إلنهاء العملية العسكرية».
ورأت الصحيفة أن «هذا األمر سيكون حساسا ً من الناحية الدبلوماسية
لإلدارة األميركية ،فعلى رغم أن حماس رفضت المبادرة المصرية لوقف إطالق
النار واستمرت في إطالق الصواريخ إالّ أن شن عملية عسكرية «إسرائيلية» أكبر
وزيادة في عدد القتلى بين الفلسطينيين ستزيد سريعا ً من الضغوط على إدارة
أوباما للمطالبة بإنهاء الهجوم سواء اهتمت حكومة بنيامين نتنياهو بذلك أم ال،
في ظل العالقة المتوترة تاريخيا ً بينه وبين أوباما».
وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن «التصعيد الذي حدث عام  ،2012شهد
تدخالً دبلوماسيا ً مباشرا ً من واشنطن لكن هذه المرة ،حرصت اإلدارة األميركية
على عدم انتقاد «إسرائيل» أو اقتراح موعد نهائي إلنهاء العمل العسكري».
وقال رون ديرمر سفير «إسرائيل» في واشنطن ،في مقابلة مع الصحيفة« :ال
يوجد أحد على الجانب اآلخر مستعد لوقف إطالق النار» .وأضاف إنه ال يعرف
ماذا سيحدث إذا قررت حماس في غضون  10دقائق أو ساعة أو في يوم أن تقوم
بوقف إطالق النار تماماً .لكن في الوقت الحالي ،على «إسرائيل» أن تتحرك من
أجل الدفاع عن نفسها.

«تليغراف» :ماذا لو وافقت «حما�س»
على المبادرة الم�صرية؟
قالت صحيفة «تليغراف»« :إن الشرط األساسي لوقف إط�لاق نار هو منح
الطرفين مساحة لالدعاء بالفوز.
واعتبرت في مقال تحت عنوان «ماذا لو وافقت حماس على المبادرة المصرية؟»
أنه «من غير المفاجئ أن توافق «إسرائيل» على المبادرة المصرية ،فيما ترفضها
حماس» .ورأت الصحيفة أن «المبادرة تمنح «إسرائيل» ما تريده ،وبالكاد تشمل
تنازالت لمصلحة حماس» ،الفتة إلى أن «أهداف الحركة :اإلفراج عن المعتقلين،
وتسهيل حركة الناس والبضائع من قطاع غزة وإليه ،وفتح معبر رفح ،ورفع القيود
المالية عن الحركة».
وأضافت الصحيفة أن «المبادرة المصرية تقدم وعدا ً مبهما ً بتخفيف القيود،
متعهدة مفاوضات مستقبلية» ،مشيرة إلى أنه «لو وافقت «حماس» على االتفاق،
لخاطرت بأن ينظر إليها وكأنها استسلمت».
وقالت :إن «الشرط األساسي لوقف إطالق نار قابل للحياة هو منح الطرفين
مساحة لالدعاء بالفوز» ،الفتة أن��ه «ربما تشهد الكواليس مزيدا ً من الحراك
الدبلوماسي ،ربما تشمل المبادرة المصرية أكثر مما هو ظاهر» ،معتبرة أنه «حتى
اآلن ،أي اقتراح من هذا النوع لم يظهر بعد».

«يديعوت �أحرونوت»�« :إ�سرائيل» تطالب
� 100ألف فل�سطيني ب�إخالء منازلهم
طالب جيش االحتالل «اإلسرائيلى» عبر رسائل مسجلة في ساعات متأخرة من
مساء أول من أمس الثالثاء 100 ،ألف فلسطيني يقيمون في شمال قطاع غزة بإخالء
بيوتهم حتى صباح األربعاء (أمس).
وقال موقع «والال» اإلخباري «اإلسرائيلي» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»:
«إن الناطق باسم الجيش «اإلسرائيلي» أعلن أن الجيش يتوجه إلى السكان كجزء
من جهوده لالمتناع عن إصابة المدنيين ،ومن أجل أمنهم الشخصي» ،على حد
زعمه.
وقالت «يديعوت» إن  18ألف فلسطيني من سكان شمال القطاع تركوا بيوتهم
مساء (أول من) أمس وتوجهوا نحو مركز «األونروا» في وسط القطاع» ،مضيفة:
«أن الطيران «اإلسرائيلي» واصل شن هجمات جوية على قطاع غزة ،وكان من بين
األهداف التى قصفها منزل عضو القيادة السياسية لحركة حماس محمود الزهار».

«ه�آرت�س» :الجي�ش «الإ�سرائيلي» يوا�صل اال�ستعداد
الحتمال توغل بري
قالت صحيفة «هآرتس»« :إن الجيش «اإلسرائيلي» يواصل االستعداد
الحتمال التوغل البري في قطاع غزة ،بالتوازي مع خطة هجمات يومية تشمل
عددا ً كبيرا ً من األهداف ،لتوسيع العملية العسكرية بعد فشل الجهود المصرية
إلعالن وقف إطالق النار».
ونقلت عن أحد المسؤولين الذن حضر جلسة المجلس الوزاري المصغر «أن
رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون،
أبلغا الوزراء بأنه يجب قبول المبادرة المصرية في سبيل تدعيم التحالف مع
مصر ضد حماس ،واكتساب التأييد الدولي في حال تقرر توسيع العملية ضد
حماس ،وتحدث نتنياهو بلهجة شديدة ،وقال إنه إذا خرقت حماس االتفاق فإن
«إسرائيل» سترد بشدة».

ا�ستراتيجية �أميركا الكبرى في العراق و�سورية والمنطقة ()1
وليم بوك
«نحن نكسب ك ّل معركة ،وتستم ّر المعارك بالحدوث .لكن يبدو أننا لم ن ُعد
نفوز بالحروب .بل أصبحنا اآلن ـ وفقا ً لك ّل المقاييس ـ أق ّل انتصارا ً مما كنّا عليه
قبل نحو نصف قرن».
يقول جايمس فالوز :كتب الدبلوماسي والباحث ويليام بوك في «أتالنتيك»
للمرة األولى عام  1958في مقال عنوانه «درس العراق ،ردّد من بعدي :الماضي
��دت له ع��دّة تحليالت كمثل
ال ي��م��وت »...وف��ي السنوات القليلة الماضية ،رص ُ
«االحتماالت في أفغانستان» و«المأساة السورية» .وها هو يعود اآلن في تقويم
عميق حول وضع الواليات المتحدة األميركية الحالي في الشرق األوسط ،وما
إذا كان بإمكانها التحسين في سياستها بشيء أو على األق ّل تفادي الوقوع في
األسوأ .قد توافق عزيزي القارئ أو ال توافق ما ستقرأه في هذا المقال ،وأتمنى أن
يوجه تفكيرك نحو األزمات في المنطقة
تجده مفيدا ً وواضحا ً كما وجدته أنا ،وأن ّ
وفي وضع االقتراحات لردود فعل الواليات المتحدة.
وننطلق اآلن إلى ويليام بوك ،عضو في مجلس التخطيط السياسي المسؤول
عن شمال أفريقيا والشرق األوسط وغرب آسيا ألكثر من أربع سنوات خالل
عهد َْي كينيدي وجونسون .كان واح��دا ً من الرجال الثالثة الذين أداروا أزمة
الصواريخ الكوبية .أصبح الحقا ً أستاذا ً للتاريخ في جامعة شيكاغو ،ثم مديرا ً
لمركز دراسات الشرق األوسط ورئيسا ً ومؤسسا ً لمعهد «أدالي ستيفنسون
للعالقات الدولية» .ألّف أكثر من  17كتابا ً في العالقات والشؤون العالمية ،بما
فيها «الواليات المتحدة والعالم العربي :السالم المراوغ»؛ «الشرق األوسط في
القرن العشرين»؛ «في فهم العراق»؛ «في فهم إي��ران»؛ «سياسة العنف :تاريخ
من التم ّرد واإلره��اب»؛ إضاف ًة إلى عد ٍد من المقاالت حول الشؤون الخارجية
والمحيط األطلسي وهاربرز؛ ونشرة علماء ال��ذ ّرة في «لو موند ديبلوماتيك».

َ
حاضر في عد ٍد من الجامعات وفي مجلس العالقات الخارجية« ،تشاتام هاوس»،
معهد العلوم السياسية ،أكاديمية العلوم السوفياتية ،وظهر في أحيان كثيرة على
شاشات «بي بي سي» ،و«سي بي إس» وغيرها من المحطات العالمية .أحدث
كتبه المنشورة والمتوفرة أيضا ً عبر موقع «أم��ازون» ،كتاب «هامبتي دامبتي:
مصير تغيير النظام».

التحجر العقلي واالنتقادات
ّ

عقلي .كما رأينا
بتحجر
غالبا ً ما تنتهي التحليالت بشأن العالقات الخارجية
ّ
ّ
في أزمات حديثة مثل الصومال ،مالي ،ليبيا ،العراق ،سورية ،أوكرانيا وإيران.
فرجال العالقات العمالنيون يريدون أجوبة سريعة .يقولون« :ال تزعجونا
بالسؤال حول كيفية وصولنا إلى هنا ،ها نحن هنا ،فماذا سنفعل اآلن» .النتيجة
المتوقعة نوع من التجزئة العصبية في الجسم السياسي :نحن نتر ّنح في حاالت
طوارئ الواحدة تلو األخرى في مسلسل ال ينتهي .هذا ليس باألمر الجديد .فكلّنا
ْ
استهدف .غير أن هذه الكلمات
سخرنا من ترداد المنظومة التالية :تج ّهز ،أطلق،
ليس مزحة في حقيقة األمر .فقد حمل الجنود المشاة البندقية على مدى قرون
وأُمروا بإطالق النار ،وأعطوا التعليمات لتحديد أهداف العد ّو .يعتقد قادتهم أنّ
هذا حصل بفعل التأثير الشامل ،واالنتقادات التي تع ّرضوا لها في ذلك الوقت.
وما زال قادتنا يصدّقون هذا .يعتقدون أننا نمتلك الصدمة والرعب ،نمتلك
التكنولوجيا الرائعة والقاذفات المتخفية ،طائرات من دون طيار ،كل الخبرات
المعرفية ،قواتنا الكثيرة ،واألموال المتوفرة ،تشكل جميعها القدرة على الهجوم
المد ّمر .ك ّل ما علينا القيام به تحديد الهدف ث ّم ...التصويب.
فنقصف ونقصف مجدداً .نربح كل معركة ،لكن المعارك تستم ّر بالحدوث.
ويبدو أننا لم ن ُعد نفوز بالحروب .بل أصبحنا اآلن ـ ووفقا ً لك ّل المقاييس ـ أق ّل
انتصارا ً م ّما كنا عليه قبل نحو نصف قرن.

مهنياً ،أجد أنه لمن المقلق أن أستم ّر بكتابة مثل هذه المالحظات .وكعد ٍد من
زمالئي ،يبدو أننا لم نتعلّم من درس فييتنام .كما أعلن عن هذا سابقا ً رئيس
المحافظين الجدد سام هانتنغتون .كان هو من قاد الطريق ،ويسانده اآلن عدد
في آرائه هذه.
لكن ما الذي يستطيعون قوله لنا ،عدا عن تأكيدهم أننا لم نتعلّم من خسارتنا
الدم والع َرق والدموع فضالً عن الباليين من ال��دوالرات .وفي ك ّل أزمة تتفجر،
يشدّد مسؤولونا على مدى فرادتها واختالفها ،مع تحليل عقيم لخلفياتها وعدم
القدرة على رؤيتها في ظ ّل األحداث المحيطة .هي كذلك ،لذا ،تستلزم منهم تح ّركا ً
سريعا ً فيما أصبح ُيعرف اآلن بـ«االنتقادات».
أما األسباب التي تح ّفز الجانب اآلخر فلم ت ُعد ذات أهمية ،أو ما يأبهون ألمره
بعض كاتبي التاريخ أو أولئك الثرثارين القابعين في أبراجهم العاجية ،والذين
ال يلفتون انتباه أحدا ً في العالم الحقيقي .فالرجال الحقيقيون هم من يتص ّرفون
ويبادرون.
واألمثلة على ذلك متعدّدة .فها هي الصومال :هؤالء البائسون من مواطنيها
تجسد القرصنة
ليسوا سوى حفنة من اإلرهابيين يعيشون في دول��ة فاشلة
ّ
الحديثة حول العالم .ونحن ـ بك ّل بساطة ـ نعلم ما يجدر بنا القيام به .فهذا التقدير،
كما ترى أجهزة االستخبارات العالمية ،هو ما دأبنا عليه طوال سنوات مضت،
وال نزال .وكما أشار بعضنا ،هذا الدأب الذي لم يتوقف والذي حرم الكثيرين
من الرجال من تأمين لقمة عيشهم ،كالصيادين الذين توقفت أعمالهم وجاعت
عائالتهم بسبب األساطيل الصناعية ،والتسليح بالرادارات والسونار وشبكات
السحب ،التي انتشرت على طول شواطئهم ،لم يجدوا مفرا ً يحول دون لجوئهم
بحارة حقيقيون ،ويمتلكون قوارب صيدهم ومواقعهم
إلى القرصنة .وألنهم ّ
قريبة من الممرات التجارية وشحن البضائع ،أصبح الجواب بديهياً :القوة
المسلّحة .ورأينا أن إرسال القوات العسكرية البحرية سيكون حكما ً أمرا ً مكلفا ً

ولن يوقف من إصرار هؤالء الرجال البائسين .لم يتوقع أحد أنّ القرار الجائر
بوقف صيد هؤالء سيح ّولهم إلى قراصنة .وأيضا ً في الصومال وبينما نتحدث
بتعجرف عن دولة فاشلة .ال يعتبر الصوماليون أنهم ينتمون إلى دولة؛ بل على
العكس هم مجموعة من مجتمعات منقسمة تعيش في ظ ّل نظام ديني ـ ثقافي
مشترك .كما عاش جميع أسالفنا ـ في الواقع ـ إلى حين نم ّو نظام الدولة القومية
في أوروب���ا .لكننا نجد أن ه��ذا النظام ال ينطبق اآلن على الوضع الصومالي.
لكن ،ل َم التراجع القهقرى؟ فإذا كان هذا سيحصل اآلن ،فإن من شأن القرصنة
إنهاء السالم الذي قد يح ّل .لكن عندما يحاول الصوماليون وبعناد الحفاظ على
نظامهم ،ونحن نحاول جهدنا التحديث واإلصالح والتخريب والتدمير .وما زلنا
نسعى إلى تجريب كل هذه الخيارات معاً.
يمكننا تطبيق النموذج الصومالي على جميع أنحاء العالم في ك ّل م ّرة ننتقل فيها
من أزمة إلى أخرى .أثبتنا أ ّننا بارعون في التكتيك لكن ليس في االستراتيجيات،
قنّاصون لكنّنا ال نجيد الرماية .واألهم من هذا كلّه ،نتحدّث بأصوات عالية ،لكننا
نفتقر إلى ف ّن اإلصغاء.
ّ
مضي
وفي سورية أيضاً ،يتجلى لدينا ميل إلى االعتماد على الق ّوة .فبعد
ّ
وقت قصير على تح ّررها من االستعمار الفرنسي الغاشم (والذي تخلّله قصف
العاصمة دم��ش��ق) ،انخرطنا في أعمال تخريبية تهدف إل��ى اإلط��اح��ة بالقادة
ومؤسساتهم ّ
الهشة التي يمثّلونها .وقد بدأوا في اآلونة األخيرة توثيق أعمالنا،
ّ
وعرف بها السوريون منذ وقت بعيد .وقد خلقت أعمالنا التخريبية على مدى
عقود مضت تراكما ً قياسيا ً من التهديدات التي كنّا غافلين عنها ،لكنها كانت
أي س��وري س��واء من
معروفة لديهم .وبالتالي ،أصبح من المستحيل إقناع ّ
الناحية الدينية أم السياسية بأهدافنا «الخيّرة».
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