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انعكا�س �سجال المالكي ـ البارزاني
ّ
الع�سكري
على الو�ضع
} حميدي العبدالله
تصاعد السجال بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي
ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ،وانتقل من الخالف
السياسي إلى المهاترات ،إذ تبادل الطرفان االتهامات بالتواطؤ
مع «داعش» ومع البعثيين .وأدى تصاعد التوتر بين الجانبين إلى
إقدام األكراد على خطوتين خطيرتين ستكون لهما آثار وتداعيات
في وحدة العراق ،وفي وجود حكومة مركزية قادرة على حشد
ال��دع��م السياسي الوطني المطلوب إلل�ح��اق الهزيمة بـ«داعش»
وشركائه .الخطوة األول��ى تمثلت في سحب ال��وزراء األك��راد من
الحكومة المركزية ،والخطوة الثانية ،استيالء األكراد على حقول
النفط في كركوك.
تصاعد الصراع إل��ى ح� ّد دف��ع البارزاني إل��ى مطالبة التحالف
الوطني علنا ً بتسمية رئيس للحكومة الجديدة غير المالكي ،ما
سيدفع التحالف إل��ى التمسك بالمالكي حتى وإن ل��م يكن ذلك
أساسا ً خياره ،على األقل كي ال يعطي البارزاني فرصة أن يكون
هو من يس ّمي رئيس الحكومة المركزية وال��وص��ي األعلى على
جميع العراقيين ،وحتى لو لم يكن ذلك سلوك أط��راف التحالف
الوطني المنافسة للمالكي ،فإنه وضعهم في وضع صعب وباتت
معركتهم إلب �ع��اد ال�م��ال�ك��ي أص�ع��ب م�م��ا ك��ان��ت عليه ق�ب��ل صدور
تصريحات البارزاني هذه .لكن االنعكاس األخطر لهذه السجاالت
هو االنعكاس العسكري ،أي تأثير تصاعد هذا السجال في العملية
العسكرية الستعادة المناطق التي انتشر فيها تنظيم «داعش».
صحيح أنّ ال �ف �ت��اوى ال�ت��ي ص ��درت م��ن ال�م��رج��ع األع �ل��ى علي
السيستاني ،ومن مراجع سنية ،ساهمت في خلق تعبئة شعبية
واسعة النطاق ،إذ يتدفق اآلن إلى معسكرات الجيش مئات ألوف
المتط ّوعين ،لكن في غياب حكومة عراقية مركزية تض ّم جميع
أل��وان الطيف السياسي العراقي ،فإنّ الصراع سوف يبدو كأ ّنه
ص��راع مذهبي بين السنة والشيعة ،وليس ص��راع�ا ً بين غالبية
العراقيين ،وبين «داع��ش» وشركائه الذين يحظون بتأييد بعض
الفئات الشعبية ،بيد أ ّن��ه تأييد ال يرقى إل��ى مستوى االنقسام
الوطني.
فاستمرار السجال ،فضالً عن أنه يخلق جبهات إضافية ،ويبدّد
قدرات جميع األطراف المعنية باستعادة المناطق التي سيطرت
عليها «داع��ش» وجهودها ،فإنه يحرم ال�ق��وات المسلحة الغطاء
الوطني ال��ذي يوفر لها الدافع لخوض ص��راع فاعل وناجح ض ّد
الجماعات المسلحة التي سيطرت على محافظة نينوى وأجزاء
واسعة من محافظات صالح الدين وديالى وكركوك ،فضالً عن
نفوذها الواسع في محافظة األنبار.
إذا اس�ت�م� ّر ال�س�ج��ال وت��أخ��ر تشكيل حكومة تعبّر ع��ن إرادة
غالبية العراقيين وتوافر الغطاء السياسي للجيش ،فإنّ الرهان
على استعادة المناطق التي سيطرت عليها «داع��ش» هو في غير
محله ،بل األخطر أن يقود تصاعد الصراع مع «داع��ش» في مثل
هذا الواقع إلى تصاعد نار الفتنة وتج ّذر واقع تقسيم األمر الواقع
القائم اآلن ،وامتداده سنوات طويلة.

�آراء
التق�سيمي ي ّ
ُ�شل ب�إجماع عالمي!
م�شروع بندر
ّ
} محمد صفا
عاد بندر بن سلطان الى الواجهة السياسية ممتطيا ً
حصان أبي بكر البغدادي في العراق .هو ظاهريا ً مع
م��ش��روع أب��ي بكر ال��ب��غ��دادي ف��ي مشروعه التقسيمي
للعراق ،باعتبار أنّ مشروع البغدادي يخدم نظرية بندر
في مواجهة شيعة العراق والعبث بمك ّوناته االجتماعية،
ويشكل ج��دارا ً أمام تمدّد النفوذ اإليراني في المنطقة،
ويمكن استثماره أيضا ً في سورية حيث فشل مشروعه
فشالً ذريعا ً وأدّى الى إخراجه من اللعبة السياسية .لكن
في العمق ،يتماهى مشروع بندر مع مشروع البروفسور
األميركي برنارد لويس ،صاحب نظرية تقسيم المنطقة
على أس��اس ديني ومذهبي وإثني ب��دال ً من الكيانات
الوطنية الحالية الجامعة لهذه التالوين كافة ،ويتماهى
أيضا ً مع نظرية دوغ�لاس فايث «الفوضى البناءة»،
وه��ذا المشروع هدفه األساسي حماية «إسرائيل» من
خالل خلق نظائر لها في المنطقة تشكل مب ّررا ً موضوعيا ً
لوجودها .وسبق أن حاول في سورية عبر فصل الجوالن
والسويداء والقنيطرة ودرعا عن سورية وض ّم بعضها
ال��ى «إس��رائ��ي��ل» ،وبعضها اآلخ��ر ال��ى األردن ،لخدمة
مشروع المفاوضات «اإلسرائيلية» ـ الفلسطينية برعاية
أميركية ،وبهدف تأمين مساحة جغرافية لفلسطينيّي
الشتات ال��ذي��ن ك��ان��وا يقفون عقدة ف��ي طريق نجاح
المفاوضات.
هاج بندر وماج على وقع تقدّم «داعش» في العراق.
قرأ في ذلك تقدّما ً لمشروعه ،لكن تداعيات الحوادث وما
ستفرزه من تجليات إقليمية تفوق قدرة العالم أجمع
على استيعاب نتائجها وتح ّملها ،ستعيده الى القمقم
ال��ذي وض��ع فيه منذ هزيمته في سورية .صحيح أنّ
مشروع برنارد لويس ال��ذي تماهى معه بندر ماضيا ً
ال��ى ح� ّد التنسيق االستراتيجي مع «إسرائيل» وعقد
سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع مسؤوليها األمنيين
واالستخباراتيين ،هو مشروع أميركي ـ صهيوني بامتياز،
لكن تبيّن أنّ النظرية شيء والواقع شيء آخر تماماً،
حتى وإنْ تكن النظرية خارجة من دوائر مراكز األبحاث
والدراسات األميركية ،فما يق ّرره الخبراء األميركيون
ليس أمرا ً مقدسا ً أو قدرا ً محتوما ً غير قابل للمناقشة او
التعديل والتغيير تحت تأثير المتغيّرات كلفة ،وتحت
تأثير موازين القوى .أُفهم بندر أنه إذا أراد الدخول في
لعبة التقسيم في المنطقة على أسس دينية وعرقية
ومذهبية فها هم الحوثيون يدقون أبواب صنعاء ،وها
هو أردوغان يرتجف من لعبة إقامة الدولة الكردية في
العراق التي ستكون تركيا ككيان أولى ضحاياها ،ما
توجهاته االستراتيجية في
يدفعه إلى إعادة النظر بكامل ّ
المنطقة ،وها هي روسيا والواليات المتحدة ومعهما إيران
والحلف األطلسي يؤكدون أن ال دولة كردية مستقلة في
العراق ،وأنّ وحدة أرض العراق وسالمتها هي خط أحمر
كي ال تفتح نيران جهنم على المنطقة كلها ،وربما تصيب
شظاياها العالم أجمع.
سقط مشروع بندر ـ برنارد لويس ـ جو بايدن بتقسيم
العراق وتفتيته ،رغم ما يؤدّيه هذا التقسيم من خدمة

ومن هدايا ومب ّررات لـ«إسرائيل» ،إذ تبيّن أنّ الكلفة أكبر
بكثير من قيمة الوظيفة السياسية ،ولع ّل ما يحصل سرا ً
في السعودية وال يُكشف عنه من عمليات وتفجيرات ،هو
من الرسائل الرادعة ألوهام بندر بن سلطان وأحالمه،
فعندما تصل النيران الى األثواب السعودية على الحدود
السعودية ـ اليمنية وربما في الداخل أيضاً ،وتتجاوز ذلك
الى الحدود العراقية ـ السعودية أيضاً ،والى الشريط
النفطي الشرقي في السعودية ذات األغلبية الشيعية،
فإنها تدفع بندر إل��ى الصمت ،الالفت حتى اآلن ،منذ
عودته الى الساحة السياسية السعودية.
من هنا يمكن قراءة الر ّد القاسي الذي أعلنه رئيس
ال��وزراء العراقي نوري المالكي على إرهاصات الدولة
الكردية ومحاوالت البرزاني العبث بالوحدة الوطنية
العراقية ودغدغة أح�لام األك��راد بإقامة دول��ة كردية،
وإش��ارت��ه الالفتة إل��ى أن َم��ن يلعب بالمك ّون العراقي
والوحدة الوطنية العراقية سيدفع الثمن ،في إشارة
واضحة إلى تصريحات البرزاني.
ق��در ب��ن��در أن تفشل مشاريعه وأح�لام��ه الكبرى،
رغم أنه كان حقق بعض النجاحات في ما مضى في
أفغانستان وهزيمة االتحاد السوفياتي أثناء الحرب
الباردة ،لكن الواليات المتحدة في عهد رونالد ريغان
وبوش األب هي غير الواليات المتحدة في عهد أوباما
المثقل بالديون واألزم���ات االقتصادية والسياسية
واالستراتيجية ،فهي تضعه اليوم أمام تحديات كبرى
ليس أقلها صعود المارد االقتصادي الصيني الذي بدأ
يطرق أبواب إزاحة الواليات المتحدة األميركية عن عرش
الزعامة االقتصادية األول��ى في العالم في غضون عقد
من الزمن ،وثانيها صعود منظمة البريكس التي تحت ّل
نصف مساحة العالم جغرافيا ً وبشريا ً وأكثر من نصف
اقتصاده أيضاً ،وثالثها منظمة شنغهاي التي تسيطر
على مساحات كبرى من النفط والغاز العالمي وباتت
تشكل الداعم الرئيسي لنهوض الصين وتب ّوئها المركز
االقتصادي واالستراتيجي األول في العالم ،ورابعها
منظومة أوراسيا التي تعيد إلى روسيا ما فقدته من جراء
انهيار االتحاد السوفياتي.
سيطر ب��ن��در ف��ي لحظة تاريخية على السياسة
الخارجية السعودية ،بالتكافل والتضامن مع وزير
الخارجية سعود الفيصل ،لكن تط ّور الحوادث أعاده
وأحالمه الكبرى ال��ى حجمه الطبيعي كفرد من أف��راد
األسرة الحاكمة ،يقبل بالفتات التي يقدّمها إليه الملك
ال��ذي أع��اد إليه االعتبار م��ن دون أن يكون ل��ه ال��دور
البارز الذي تمتع به في لحظة نهوض مشاريعه التي
وافقته عليها الواليات المتحدة األميركية إكراما ً لعيون
«إسرائيل» على قاعدة التجربة والفشل.
عاد بندر الى السعودية مستشارا ً خاصا ً للملك ،لكنه
صامت صمت القبور .قد يخطط لمغامرة جديدة تعيده
إلى الواجهة من جديد ،لكنه يقرأ بالتأكيد المعطيات
المحيطة جيّداً ،ويقرأ المعادالت الدولية التي ترتسم فوق
رأسه ،فالضفدعة التي شربت الماء وظنت أنها أصبحت
بقرة عادت الى حجمها الطبيعي وتوقفت عن النقيق.
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غ ّزة مقبلة على كارثة
} هاني جودة
ك��ارث��ة م �ق � ّدم��ة ع�ل��ى ق �ط��اع غ ��زة ب�ف�ع��ل م��ا تتركه
الهجمات العسكرية لقوات االحتالل .معاناة المواطن
الغزي تزداد بوتيرة شديدة إذ ال أحد من أدعياء العالم
الح ّر استجاب لصرخات مليوني محاصر في غزة
تنفذ «إسرائيل» ضدّهم إبادة جماعية منظمة ،وترسل
بيانات اإلخ�ل�اء ألح�ي��اء يبلغ متوسط ع��دد سكانها
سبعين ألفاً .هدّدت الشجاعية بإبادة كاملة وتعمل بآلة
المضلل النازي أفيخاي أدرعي على إجالء بيت الهيا.
أشالء متناثرة ألطفال ونساء وشيوخ ،مستشفيات
ت �ع � ّج ب��ال�ش�ه��داء وال �ج��رح��ى وج�م�ي��ع اإلص��اب��ات من
المدنيين اآلمنين ،بيوت تطبق على ساكنيها ورمال
تدفن البشر تحت الركام وهم أحياء ،رسالة استغاثة
لمن كان له قلب وبقايا ضمير وثنايا نخوة :شعبنا
ي�ق�ت��ل ،وت��د ّم��ر علينا م�ن��ازل�ن��ا ،وأط�ف��ال�ن��ا يق ّطعون،
ونساؤنا ُير ّملن ويبكين بأنهار الدمع ،شعبنا يموت،
شعبنا ي �ج��وع ،أط�ف��ال�ن��ا األح �ي��اء ي��رت�ع�ش��ون خوفاً،
وص��اروخ المحت ّل يهز حيّا ً بأكمله .تتساقط كرات
اللهب على شعبي ليل نهار .تتناثر أشالء أبنائنا في
الفضاء بال رحمة .مزقت أجسادنا ويتو ّعدنا المحت ّل
ال �ن��ازي ب��ال�م��زي��د .ت�ف��وح رائ �ح��ة ال�ف��وس�ف��ور وجميع
المواد السامة التي يطلقها المحت ّل ب�غ��زارة .شعبي
اآلن ال ينتمي إل��ى البشرية فلقد عزله المحت ّل عن
العالم .قصفت مستشفياتنا وقصفت منازلنا وال نعلم
أين نذهب .هل تفتحون لنا الحدود إلى عالم آخر؟ هل
تشفقون علينا؟ أم ال تزال الخطيئة ملصقة بنا وعلينا
تقديم ضرائب جديدة .ال تغيثوا شعبي بل ارحموه .ال
تكونوا معنا لكن كونوا بيننا .ال نريد مالكم بل نريد
رجالكم ومواقفكم.
ص��رخ��ات ك�ث�ي��رة ل��و ُف�ت�ح��ت ق�ل��وب ل��وج��دت آالم �ا ً
معجونة بالدماء والقهر ،ل��ذا ف��إن حجم اآلالم التي
ي�ت�ع� ّرض لها شعبنا ف��ي غ��زة يتطلب وق�ف��ة صادقة
ومسؤولة من الجميع لوقف الزيف لوقف العدوان
وال�م�ج��ازر ويتطلب موقفا ً عربيا ً إنسانيا ً وحدو ّيا ً
لوقف النزيف ومنع تكراره.
لعل الصحافيين «اإلس��رائ�ي�ل�ي�ي��ن» ي�ع��رف��ون أكثر
م��ن ح�ك��ام ال�ك�ي��ان ال�غ��اص��ب أنّ الشعب الفلسطيني
في جميع أماكن تواجده «اختنق» من القهر والفقر
والبطالة واالح �ت�لال واالع �ت �ق��االت والمستوطنات،
ويدركون أنّ القادم أخطر ،وأنّ األم��ور لن تقف عند
هذا الحدّ .معدالت البطالة تتزايد ،ففي غزة  130ألف
خريج جامعي عاطل عن العمل ،وك� ّل من كان يعمل
داخ��ل األراض ��ي المحتلة ع��ام  48عاطل ع��ن العمل.
ّ
الموظفون
بيوت ال يسترها س��وى الحيطان ،حتى
الذين يتلقون راتبهم من السلطة أغلقت أمامهم البنوك
بسبب خالفات داخلية في غ��زة .هذه العقدة تتجدّد

شهرياً .ليس في غزة اقتصاد ثابت وال مصانع كبرى
وال م��واد خ��ام إنتاجية .ع��دد المتس ّولين يتزايد...
تفاجأ ب��أن يطرق ب��اب بيتك يوميا ً ثالثة متس ّولين
مع ّدالً عاماً ،وعندما يأتي هذا االعتداء «اإلسرائيلي»
على قطاع غزة ال يجد أبناء القطاع شيئا ً يخسرونه
س��وى أرواح�ه��م ودمائهم التي اع�ت��ادوا أن يقدموها
دوما ً فداء للوطن.
مئات المنازل ُهدّمت إذ تع ّرضت  570وحدة سكنية
في قطاع غزة للدمار بشكل كامل مذ شنّت «إسرائيل»
العملية العسكرية البربرية .إل��ى خسائر الشركات
الفلسطينية المتواضعة وخ�س��ائ��ر ال�ب�ن��وك .كارثة
اقتصادية محققة تنتظر غزة .اإلنفاق الحكومي اآلتي
من السلطة عصب وشريان الحراك االقتصادي ،إذ
ت��دف��ع السلطة روات ��ب ال �ش��ؤون االجتماعية وأسر
ال�ش�ه��داء وال�ج��رح��ى والمتقاعدين والموظفين في
الشقين المدني والعسكري ،وه�ن��اك أي�ض�ا ً رواتب
الموظفين وعقود وكالة الغوث في غزة التي تقدر بـ14
ألف مستفيد ،ورواتب لعناصر فصائل المقاومة .هذا
اقتصاد غزة الذي يقام على الراتب فحسب ،وطالما
لم تدفع هذه الرواتب ستجد أسواقا ً خالية ومحالت
تجارية فارغة من الزبائن .حتى اآلن ،ثمة إشكالية
تس ّمى عقدة ال��رات��ب الشهري تتك ّرر شهريا ً بمنع
جميع المستفيدين من راتب السلطة من نيله بسبب
خ�لاف��ات سياسية فلسطينية .جميع ه��ذه الحوادث
تمثل مقدمة لكارثة اقتصادية حقيقية.
من أين ستأتي الكارثة أوالً؟
حرب المدفعية التي خاضتها المقاومة الفلسطينية
في الثمانينات وكانت متمركزة في لبنان استم ّرت
لسنوات ،واستطاع الفلسطيني للمرة األول��ى إنزال
المحت ّل «اإلسرائيلي» إل��ى المالجئ ،بل أجبره على
ال��رح �ي��ل وال �ه��رب خ��وف �ا ً م��ن ص��واري��خ الكاتيوشا
الفلسطينية ال �ت��ي ان �ه �م��رت ع �ل��ى ش �م��ال فلسطين
المحتلة بغزارة بعدها اجتاحت قوات االحتالل لبنان
مدعومة من قوى اإلرهاب العالمي وطردت المقاومة
الفلسطينية بالقوة .المقاومة في غزة اليوم ،ونحن
ف��ي ع��ام  ،2014اس�ت�ط��اع��ت ال�م�ق��اوم��ة ق�ص��ف «تل
أب�ي��ب» وحيفا وجميع م��دن االح�ت�لال ومستوطناته
وتجمعاته .ومنذ حرب عام  2012ط� ّورت المقاومة
الفلسطينية قدراتها ،ورأينا كيف هرب أكثر من أربعة
ماليين «إس��رائ �ي �ل��ي» إل��ى ال�م�لاج��ئ .ارت�ك�ب��ت قوات
االح �ت�لال ح�م��اق��ات وم �ج��ازر أب��رزه��ا م �ج��زرة عائلة
البطش التي استشهد منها ثمانية عشر شخصا ً من
العائلة نفسها.
ك��ارث �ت��ان حقيقيتان ت �ت �ه �دّدان مستقبل الشعب
الفلسطيني ،فأيهما تنفجر أوالً؟ األرج��ح أن تنفجرا
في آن واحد.

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

ّ
غزة تقاوم وت�صمد...
نتنياهو ي�ص ّعد و�أوباما ّ
يغطي وير�صد االنتخابات الن�صف ّية
اتخذ صراع التيارات السياسية األميركية من قلق المناطق الحدودية
المشتركة مع المكسيك ذريعة لتفريغ حممها ،بحجة أنها أضحت منفذا ً
مفتوحا ً لموجات متواصلة من «المهاجرين غير الشرعيين» من دول أميركا
الوسطى والجنوبية .وانعكس الصراع بتراجع االهتمام اإلعالمي للعدوان
على قطاع غزة ،وإغفال اعتداء المستعمرين الصهاينة على شاب فلسطيني
وحرقه حيّاً.
يستعرض قسم التحليل مسألتين ضاغطتين على المشهد األميركي:
ظاهرة المباالة الرئيس أوباما حيال استمرار العدوان «اإلسرائيلي» على
غزة ،وتطلعه إلى كسب تأييد الجالية اليهودية في ظ ّل المتغيّرات الجارية
على الخريطة االنتخابية وج�ن��وح الغالبية اليهودية إل��ى تأييد التيارات
والبرامج المحافظة .والمسألة األخرى تتناول جديد التقنيات الحربية لدى
المقاومة الفلسطينية و»إسرائيل» رغم ش ّح المعلومات الموثقة وتكاملها.

فلسطين المحتلة

اعتبر مركز دراسات السياسة األمنية أنّ اغتيال الشاب الفلسطيني ،محمد
يجسد «عمق األزمات داخل «إسرائيل»،
حي
ّ
أبو خضير ،حرقا ً بالنار وهو ّ
مؤكدا ً أنه ينبغي لـ»إسرائيل» االلتفات الجا ّد إلى تلك «اآلفات واستئصالها...
وعليها معالجة ظاهرة اإلره��اب اليهودي التي تنمو مثل األعشاب الضارة
ويجب اقتالعها».

العراق

ح� ّ
�ض مركز ال��دراس��ات االستراتيجية والدولية ال��والي��ات المتحدة على
مواصلة جهودها الرامية إلى «تقييد حركة تنظيم «داع��ش» وفرض تراجع
على اندفاعه دون االض�ط��رار ال��ى المفاضلة بين األط��راف المنخرطة في
ال�ح��رب األهلية ال�ش��ام�ل��ة ...والسعي إل��ى دع��م جهود الحكومة المركزية
إلعادة بناء قواها األمنية» .وحذر المركز من «األخطار االستراتيجية للقوى
الجديدة في الشرق األوس��ط والتي تتعدّى حدود العراق وب��دأت تستدرج
انخراط الواليات المتحدة في صيغة تنافسية جديدة – أو اللعبة العظمى –
مع روسيا وربما مع الصين أيضاً».
سلّط معهد المشروع األميركي األن�ظ��ار على ال��دور المفترض لقوات
الحرس الثوري اإليراني في األزمة العراقية ،مشيرا ً إلى أنّ أهدافه في «إنزال
هزيمة بالدولة اإلسالمية تتقاطع مع أهداف الواليات المتحدة ،بيد أنه يضع
ُنصب عينيه احتضان تعبئة شيعة العراق كجزء من سياسة التعبئة اإلقليمية
ض � ّد ال��والي��ات المتحدة وحلفائها اإلقليميين ،م��ا يش ّكل ت�ه��دي��دا ً إضافيا ً
للمصالح األميركية في المنطقة».

مصر

ح � ّرض معهد كارنيغي الشعب المصري ض� ّد السلطات الجديدة التي
تسعى إلى «تمديد نطاق نفوذها واستبدادها ،بذريعة حماية األمن القومي
ومكافحة اإلره��اب ...وعليه عدم القبول بالتضحية بالحريات مقابل بسط
االستقرار واألمن» ،مناشدا ً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المبادرة
الى «إجراء حوار وطني يرمي الى ترجمة مبادئ الدستور األساسية الى أطر
تشريعية عملية وبرامج ومؤسسات ...ومواجهة تحديات مصر االجتماعية
والسياسية الشاقة وتوفير المتطلبات الشعبية ،وإرساء إطار لإلصالحات
االقتصادية.»...

أفغانستان

أع ّد مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ثالث دراسات متتالية تعالج
الشأن األفغاني والتحديات الماثلة «لزعزعة األم��ن» في ضوء االنتخابات
الرئاسية التي لم تحسم نتائجها بعد .وأع��رب المركز عن اعتقاده بفشل
المرحلة االنتقالية ،ال سيما أن الضخ بقوات إضافية الى الميدان األفغاني،
الطفرة العسكرية« ،لم تحصد النتائج اإليجابية المرج ّوة ...وال تزال القوى
األمنية األفغانية تعاني تحديات بالغة في النوعية والتمويل ،وهي التحدّيات
التي تفادى اإلق��رار بها الرئيس أوباما في خطابه حول المرحلة االنتقالية
األفغانية بتاريخ  27أيار .»2014

الصراع االستراتيجي في آسيا

ّ
المضي
حضت مؤسسة هاريتاج المؤسسة العسكرية األميركية على
ّ
في جهودها «لمواجهة مساعي الصين إنشاء منطقة نفوذ إقليمية تهدّد
الوجود األميركي ...واستخدام عدد من السبل السياسية وعمليات االنتشار
العسكرية والمعدات التقنية لردع العسكرية الصينية ...واستغالل ميزة
عداء جميع الدول اإلقليمية للصين.»...

عدوان غ ّزة

ال ينبئ العنوان بشيء جديد أو مغاير للتح ّوالت التاريخية التي شهدها
مسار الصراع العربي ـ الصهيوني على أرض فلسطين .الفرق الساطع هذه
المرة هو في وحدة ر ّد المقاومة الفلسطينية الممنهج وصالبته على مراكز
ومؤسسات استراتيجية للكيان الغاصب ومق ّراته ،وأوضح تمظهراته في
صعود الفلسطينيين إلى أسطح منازلهم وأكواخهم المتهالكة للمشاهدة
واالحتفال بوصول صواريخ المقاومة الى أهدافها ،حيث تحدث الهلع في
أوساط المستعمرين الصهاينة وهم يهرولون لالختباء في أقبية المالجئ،
ترافقهم تصريحات قادتهم الفاشيين الذين يعدونهم «باستئصال شأفة
المقاومة» بعد اضطرارهم ك ّل مرة الى استدارة دباباتهم وفوهات مدافعهم
تراجعا ً وتقهقراً.
جولة جديدة دشنتها «إسرائيل» بغطرسة وصفاقة وإجرام معهود :قيام
ذراعها من المستعمرين بخطف شاب عربي وإضرام النار في جسده حياً،
وإرسال حمم طائراتها المقاتلة أميركية الصنع ّ
لتدك شعبا ً يرزح كلّه تحت
الحصار في غزة ،في ظ ّل استمرار حرص السلطة الفلسطينية على العودة
إلى التفاوض واستمرار التنسيق األمني ،وتسجيل أميركا احتجاجها شفو ّيا ً
ض ّد «الجيش الذي ُيقهر و ُيذ ّل» العتدائه وخطفه شابا ً فلسطينيا ً آخر صادف
حمله الجنسية األميركية وتعذيبه بمشهد مر ّوع ص ّورته الكاميرا.
في الفضاء األوس��ع ،وبعد إق��رار للمسؤولين الصهاينة بأن قطاع غزة
وخالل أيام العدوان الخمسة األولى المتواصلة ،تع ّرض لما يفوق  900غارة
جوية بطائرات أميركية الصنع والذخيرة ،وإلقاء حممها بزنة نحو  1000طن
من المواد المتفجرة ،وتدمير أكثر من  200منزل تدميرا ً كامالً ونحو 6000
منزل تدميرا ً جزئياً ،وخسائر بشرية ،شهداء وجرحى ،تتزايد باطراد...
أمام هذا المشهد ك ّرست الحكومة األميركية مواقفها العدوانية بالوقوف أمام
استصدار قرار من مجلس األمن الدولي يدين العدوان الصهيوني ،سبقته
تصريحات متك ّررة لمسؤولين كبار عبّرت عن عدم رغبة أو عن توافر إرادة
للتدخل األميركي بنيّة وقف العدوان .بل تجاهل الرئيس أوباما المستجدات
والتطورات اإلقليمية ومضى يجول في ع��دد من المدن األميركية لجمع
تب ّرعات مالية تعين الحمالت االنتخابية لمرشحي الحزب الديمقراطي.
وبهذا أثبت الرئيس أوباما أنه ليس في عجلة من أمره لوقف العدوان ،سيرا ً
على خطى أسالفه السابقين ،واتساقا ً مع االستراتيجية األميركية المعادية
تدب فيه الحماسة الستقبال
للشعوب المطالبة بحريتها واستقاللها .بل لم ّ
شخصي للعاهل األردني الزائر ،الملك عبد الله الثاني ،وأوكل األمر الى نائب
الرئيس جو بايدن ليستضيفه إلى مأدبة إفطار صباحي في أجواء عائلية،
مرسالً بذلك رسالة إلى من يعنيهم األمر بأن الظروف الميدانية والسياسية
لم تنضج بما فيه الكفاية بعد ،كي تدخل ال��والي��ات المتحدة بثقلها إلنقاذ
«إسرائيل» بدافع التهدئة وحقن الدماء.
لذلك يستطيع المرء تل ّمس حقيقة أول��وي��ات الرئيس أوب��ام��ا بااللتفات
الى حملة تب ّرعات دشنها منذ أربعة أشهر لتعزيز فرص المرشحين عن
حزبه الديمقراطي ،بعد بضعة أشهر ،وإرجاء القضايا األخرى ذات األبعاد
االستراتيجية وأب��رزه��ا ال �ع��دوان على غ��زة .ه��ذا االستنتاج ت�ع��ززه نتائج
استطالعات للرأي أشارت بثبات إلى تدهور شعبية الرئيس أوباما وتدني
األداء االقتصادي وتهديد ماثل لخسارة الحزب الديمقراطي زعامته لمجلس
الشيوخ ،وتراجع االهتمام الرسمي بالشؤون الخارجية عامة.
أدرك الرئيس أوباما أخيرا ً أنّ معركته لكسب أصوات المستقلين خاسرة
كانعكاس لتدهور الحالة االقتصادية ،ويضاعف مه ّماته ومه ّمات مرشحي
حزبه إلدامة لحمة القاعدة الحزبية .ويسعى أوباما جاهدا ً إلى بناء تحالف

قاعدة انتخابية أوس��ع ام �ت��داداً ،دالل��ة على االستراتيجية الجديدة للبيت
األبيض باالستدارة لصقل سياسات داخلية.
في الشأن الداخلي أيضاً ،تواصلت أزمات الرئيس أوباما بتسديد المحكمة
العليا هزيمة إضافية إلى برامجه الداخلية واصطفافها الى جانب أصحاب
المصالح الكبرى الذين طالبوا بتقييد حرية العامل والموظف التمتع بمزايا
نظام الرعاية الصحية المتعلقة بتوفير وسائل منع الحمل ،ما قد يترجم
انتخابيا ً بتضخم صفوف العامل النسائي في صفوف الحزب الديمقراطي
احتجاجا ً على تدخل «السلطات العليا» بأمورهن الخاصة والشخصية.
كما استشاط أقطاب الحزب الجمهوري غضبا ً من سياسة الرئيس
أوباما «المتساهلة» مع موجات الهجرة «غير الشرعية» نحو الواليات
الجنوبية المشتركة حدوديا ً مع المكسيك ،واتهامه باسترضاء القاعدة
االنتخابية للجالية الالتينية؛ مع إدراك الطرفين أنّ تجمعات انتخابية
بعينها ال تلعب دورا ً مفصليا ً ف��ي تقرير النتائج االنتخابية ،ولجوء
ق��ادة الحزب الديمقراطي برئاسة أوباما الى فرط االعتماد على القوى
االنتخابية المنظمة ،أه ّمها الجالية اليهودية التي تتميّز بحسن تنظيمها
وتعبئتها ومشاركتها األكبر في االنتخابات من غيرها .والجدير ذكره أنّ
اليهود يشكلون نسبة تتراوح بين  2.5 – 2في المئة من عموم الشعب
األميركي ،تقطن غالبيتهم المطلقة بنسبة  94في المئة في  13والية من
مجموع الواليات الخمسين.
ت��وزي��ع أص ��وات الجالية اليهودية ي��ذه��ب بغالبيته لمصلحة الحزب
الديمقراطي ،وت�ق��در أح��دث ال��دراس��ات أن  70ف��ي المئة منهم يميلون
للصف الديمقراطي ،مقارنة مع نسبة  49في المئة من عموم األميركيين
يؤيدون الحزب .النسب المذكورة تشير الى أهمية الفوز بأصوات اليهود
وحساسيته بالنسبة إل��ى الرئيس أوب��ام��ا والمرشحين الديمقراطيين،
ال سيما ف��ي ال��والي��ات ال�ت��ي تصنف بأنها ح��اس�م��ة :أوه��اي��و وفلوريدا
وبنسلفانيا.
مرجعية األص� ��وات ال�ي�ه��ودي��ة ،خ��اص��ة م��ا يتعلق منها باالنتخابات
الرئاسية ،طرأ عليها بعض التغيّرات في المراحل األخيرة ،وإن لم تكن
حاسمة وقاطعة إالّ أنها ت��د ّل على تعديل بعض المسلمات السابقة لمن
يهتم باحتساب األصوات .وأشارت أحدث استطالعات معهد «بيو» إلى أن
غالبية اليهود ينظرون الى أنفسهم كمواطنين أميركيين أوالً ،واهتمامهم
بـ»إسرائيل» يحت ّل المرتبة الثانية مع مالحظة تراجع حدة االنتماء إلى
الطائفة اليهودية – وفق استطالعات «بيو» .وأضاف «بيو» أن نحو  71في
المئة من اليهود غير المتدينين يتزاوجون خارج الطائفة اليهودية ،ونحو
 60في المئة منهم ال يمارسون شعائرهم داخل المعبد .هذه الفئة تحديدا ً
هي التي يراهن عليها الحزب الديمقراطي الستقطابها ...يعززها إعالن
 54في المئة من اليهود األميركيين عن تأييدهم مدى الدعم األميركي
لـ»إسرائيل».
النسبة المتبقية م��ن ال�ي�ه��ود 46 ،ف��ي ال�م�ئ��ة ،ه��ي ال�ت��ي ي��ري��د أوباما
استقطابها في ظ ّل توارد معلومات عن أن قطاعها األوسع بات يميل إلى
تأييد الحزب الجمهوري ،علما ً أنها الفئة األكثر إنجابا ً بين اليهود ،وبعضها
ال يؤ ّيد الرئيس أوباما ويعارض سياساته «المتشدّدة نحو «إسرائيل»».
فئة األرث��وذك��س أو المتدينين من اليهود هي األكثر نموا ً وتشكل نحو
 12في المئة من مجموع الجالية اليهودية في أميركا؛ مع اإلشارة الى أن
الجيل الفتي تحت سن الثامنة عشرة يشكل  75في المئة من مجموع اليهود،
والجزء األكبر من هذه الفئة هو األميل إلى تأييد الحزب الجمهوري لدوافع
اقتصادية وتجارية بالدرجة األولى ،ويتجمهرون في المدن الرئيسية .على
سبيل المثال ،يميل نحو  33في المئة من فئة االرثوذكس الكبيرة في مدينة
نيويورك لتأييد الحزب الجمهوري.
في التفصيل أيضاً ،اعتبر نحو  40في المئة من اليهود القاطنين مدينة
نيويورك أنهم من األرث��وذك��س ،مقارنة بنسبة  33في المئة أجريت قبل
نحو عقد من الزمن .بلغة اإلحصاء ،إذا استمرت تلك الظاهرة بالتصاعد
ف ��إنّ فئة االرث��وذك��س م��ن ال�ي�ه��ود ستشكل كتلة م�ت��راص��ة وث��اب�ت��ة الدعم
للحزب الجمهوري ،نظرا ً إلى تأييدها البرنامج المحافظ للحزب في األبعاد

االجتماعية والسلوكية واالقتصادية ،والدينية أيضاً .سجل ع��ام 2012
تصويت  86في المئة من اليهود األرثوذكس لمصلحة الحزب الجمهوري،
مقارنة بنسبة  28في المئة تأييدا ً للحزب من غير األرثوذكس .في المقابل
ص ّوت نحو  72في المئة من غير األرثوذكس اليهود للرئيس أوباما وحاز
نسبة تأييد  14في المئة فحسب من أصوات األرثوذكس اليهود.
ته ّمنا اإلشارة في هذا الصدد الى التزام فئة األرثوذكس اليهود بالسياسة
يفسر نأي
«اإلسرائيلية» كأولوية على م��ا ع��داه��ا م��ن قضايا ،ول�ع� ّل ذل��ك ّ
الرئيس أوباما بنفسه عن االهتمام بالعدوان على غزة ،من دون تجاهل البُعد
االستراتيجي في السياسة األميركية المعادية لقضية العرب المركزية.

دور التقنية المتط ّورة في العدوان على غزة

في ظ��رف زمني قصير ال يتجاوز عشرة أع��وام يتع ّرض قطاع غزة
لعدوان «إسرائيلي» شامل باشتراك أسلحة الطيران والبحرية والمشاة،
وتتصدّى فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة بسالحي التصميم
واإلرادة البشرية والصواريخ المتواضعة ،بل فاجأت بتطور دقتها وعمق
امتداداتها األصدقاء قبل االعداء .وتدريجيا ً ص ّعدت المقاومة الفلسطينية
تنويع صواريخها ب��دءا ً بقصيرة المدى المصنعة محلياً ،وص��والً الى
المديات التي تصل إل��ى نحو  160كلم من ط��راز  302سورية الصنع
(بحسب ما أوردت مجلة «االيكونوميست» البريطانية وأكدتها مصادر
المقاومة) ،وكذلك األش� ّد قدرة تدميرية من طراز ام -75محلية الصنع
التي تحمل رأسا ً متفجرا ً بزنة  100كلغ ،استهدفت منطقة مفاعل» ديمونا»
و»تل الربيع».
تصدّت «القبة الحديدية» لعدد محدود من الصواريخ التي أصابت أهدافا ً
في عمق فلسطين المحتلة ،امتدادا ً من المستعمرات المحيطة بقطاع غزة،
وصوالً الى حيفا ،وم��رورا ً بـ»تل الربيع» والخضيرة ،ولم تسلم القدس
المحتلة من دقة التصويب .بل أصابت مطار اللد ،مطار بن غوريون ،للمرة
األولى في تاريخ الصراع العربي ـ الصهيوني أربع مرات.
اعتاد الكيان الصهيوني المفاخرة بفعالية «القبة الحديد» ،بل المبالغة
المفرطة فيها ،زاع�م�ا ً أنها ت��راوح��ت بين  84و  90في المئة من الدقة.
األرقام الصادرة عن هيئاته العسكرية والرسمية تدحض ذلك .في مطلع
اليوم الخامس للعدوان ،أوردت وكالة «أ ب» األميركية لألنباء أنّ مجموع
ما أطلقته المقاومة الفلسطينية من مختلف األعيرة بلغ  420صاروخا ً
اعترضت «القبة الحديد»  90صاروخا ً منها ،أي ما يعادل  21في المئة .في
اليوم الذي سبقه ،أوردت األنباء إطالق  117صاروخا ً اعترضت «القبة
الحديد»  19صاروخا ً منها؛ أي بنسبة  16في المئة.
نشرت «إسرائيل»  7بطاريات صواريخ لـ»القبة الحديد» في المنطقة
المحيطة مباشرة بقطاع غزة ،ورغم كثافتها فإنّ أداءها كان بالغ التواضع
وفق األرقام الرسمية المنشورة ،فضالً عن الكلفة العالية للبطارية (50
مليون دوالر) وصواريخها ( 100,000 – 40،000دوالر) .واستدعت
أيضا ً  40،000من جنود االحتياط للخدمة الفعلية داللة على نيّتها إطالة
أمد العدوان ،لكن قادتها من سياسيين وعسكريين يتردّدون في اتخاذ
قرار االجتياح البري الذي يلوكونه يوميا ً في ظ ّل مناخ تبادل االتهامات
لشح وفشل جمع المعلومات
بين قادة األجهزة االستخبار ّية والعسكرية
ّ
عن أسلحة المقاومة ومواقعها.
في الشق األميركي ،ي�لازم االنتظار والترقب الحركة السياسية مع
تس ّرب معلومات عن مناقشات داخلية عالية المستوى تشير الى عدم
تفضيل الجانب األميركي اجتياحا ً «إسرائيلياً» ب ّريا ً في الوقت الراهن،
والمماطلة ف��ي إط��ال��ة القصف ال �ج��وي إلل �ح��اق أك�ب��ر ق��در م��ن الخسائر
البشرية ،طمعا ً في تبلور معطيات مغايرة عما تنبئ به النتائج الميدانية،
في ظ ّل تعطيل حركة المالحة المدنية في مطار الل ّد وخضوع ما ال يق ّل عن
ثالثة ماليين مستوطن يهودي في أقبية المالجئ.

