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العراق :هل تنجح م�ساعي �إبعاد
المالكي عن رئا�سة الحكومة؟
} حميدي العبدالله
ال تزال جميع األطراف التي تعترض على عودة نوري المالكي إلى
رئاسة الحكومة العراقية الجديدة متمسكة بمواقفها ،ولم يتراجع أي
طرف سواء كان عراقيا ً أو إقليميا ً أو دوليا ً عن اعتراضاته.
هذا الوضع طرح سؤاالً جوهرياً :هل تنجح جهود استبدال المالكي
بشخص آخ��ر حتى من داخ��ل تكتله (تكتل دول��ة القانون) أم يعود
المالكي آجالً أو عاجالً إلى رئاسة الحكومة؟
ال شك في أنّ ع��ودة المالكي إل��ى رئاسة الحكومة هو االحتمال
المرجح لألسباب اآلتية:
ـ السبب األول ،كتلته النيابية والتحالفات التي تؤيده ومكنته من
جمع عدد من النواب يتجاوز عدد نواب األك��راد وتكتل «متحدون»،
والتكتالت الصغيرة األخرى المعارضة لـه ،مثل التكتل الذي يقوده
إياد عالوي .كما أن عدد النواب المؤيدين لعودته إلى رئاسة الحكومة،
سواء أعضاء تكتل «دولة القانون» أو الكتل الصغيرة المؤيدة له ،تفوق
أع��داد نواب حلفائه في التحالف الوطني من الصدريين أو المجلس
اإلس�لام��ي األع�ل��ى ،وبالتالي ف��إن ه��ذا ال��واق��ع يصعب ت�ج��اوزه على
اإلط�لاق ،ولعلّه ما يفسر المواقف الحازمة التي أطلقها المالكي في
وقت سابق حيال االعتراضات على عودته وتأكيده أنه سيعود إلى
أي قوة تمنعه من ذلك.
رئاسة الحكومة وليست هناك ّ
ـ السبب الثاني ،دعم إيران القوي للمالكي ،فحتى هذه اللحظة ال يبدو
أن إيران تثق بأي شخصية أخرى من داخل التحالف الوطني ليحل
مكان نوري المالكي في رئاسة الحكومة ،وبديهي القول إن استمرار
الدعم اإليراني لعودة المالكي من شأنه أن يحبط محاوالت إقصائه،
ال سيما من قبل حلفائه في التحالف الوطني ،وإذا تم إقناع أطراف
التحالف بدعم عودة المالكي ،ال تستطيع األطراف األخرى ،العراقية
واإلقليمية والدولية ،الحؤول دون ذلك .أما إيران فإنها ال تزال تبذل
المزيد من الجهود إلقناع أطراف التحالف بالتخلي عن اعتراضاتهم
لتقوية موقعهم التفاوضي مع الكتل األخرى حول رئاسة الحكومة،
واألرجح أن إيران سوف تنجح في مساعيها.
ـ السبب الثالث ،أن حجج إبعاد المالكي عن رئاسة الحكومة غير
منطقية ،فهي تتعارض أوالً مع قواعد اللعبة الديمقراطية البرلمانية،
طالما أن المالكي وكتلته هما الكتلة األكبر في البرلمان مقارنة بجميع
الكتل األخرى.
كما أنّ تحميل المالكي وح��ده مسؤولية االن�ه�ي��ار الحاصل في
العراق على امتداد السنوات األربع الماضية هو تقدير غير مسؤول
وال يستند إلى وقائع يمكن تبريرها ،فجميع األط��راف مسؤولة عن
الوضع المأسوي الذي يعيشه العراق وليس المالكي وحده.
هذه األسباب مجتمعة تؤكد أنّ مساعي إبعاد المالكي عن رئاسة
الحكومة العراقية الجديدة لن تتكلل بالنجاح.

«خيال ال�صحرا» �أو «خ ّيال المهرة»!
من يحمي الوطن؟ ِ
} علي بدر الدين
أصاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في تشبيهه مجلس النواب
بـ«خيال الصحرا» والحكومة بـ«الصحراء» .بسبب تعطيل عملهما
المتع ّمد حينا ً والكيدي حينا ً آخر .وهو يجيد بامتياز تطابق األمثال
وتمرسه في الوطنية والسياسة
والحِ كم على الواقع بفضل تمك ّنه
ّ
والتشريع ،ولطالما انتظر اللبنانيون مبادراته لولوج الحلول العديد من
القضايا والملفات الخالفيّة الصعبة والشائكة التي تشكل على الدوام
حجر األساس ألي حوار أو انفتاح بين القوى السياسية المختلفة حتى
على «جنس المالئكة».
ال شك ،في أن الرئيس بري ال يصدر بمقاربته لتعطيل عمل مجلسي
النواب وال��وزراء حكما ً مسبقا ً على واقع الحال التشريعي والتنفيذي
ّ
تؤشر إلى
والسياسي ،إذ يملك الكثير من الوقائع والمعطيات التي
مرحلة أصعب وأخطر تتربّص بلبنان إذا لم يفلح األفرقاء أحزابا ً وكتالً
نيابية وقيادات رسمية في التوافق على حل ،ولو بحده األدنى ،لقضايا
تشريعية دستورية ونقابية ومالية تخفف من االحتقان الطائفي
والمذهبي والسياسي الذي بلغ حدا ً ينذر بالشر المستطير.
ولـ»خيال الصحرا» مكانه في موروثنا الشعبي ودوره وضرورته
في األرياف اللبنانية ،ابتكرته مخيلة المزارعين لحاجتهم إلى «شبح»
يكون على شاكلة اإلنسان لردع الطيور والحيوانات البرية التي تقوم
بغزوات ليلية على حقولهم المزارعين الذين ما زالوا إلى اليوم يعتمدون
مجسم مر ّكب من الخشب والقماش «ال��رث» إلخافة «خفافيش
على
ّ
الليل» وإن تفاءلوا بنسبة كبيرة بعدما هجر المزارعون أرضهم وح ّولها
المالكون الجدد إلى مساحات إسمنتية.
من حق مخلوقات الله أن تبحث عن رزقها الحالل أو الحرام في أيّ
بقعة تنعدم فيها المراقبة والمحاسبة ويطمئن فيها الغازي والسارق
إلى طغيان الفوضى والفلتان وغض النظر عن األنظمة والقوانين التي
تحاسب وتعاقب وتردع ،وتكون صمام أمان لحسن سير العمل وأداء
العاملين .يقول المثل الشعبي« :المال السائب يعلّم الناس الحرام»،
فكيف بالطيور والحيوانات المتفلتة من القيم والضوابط واألنظمة التي
تالحق المرتكِب وتحاسبه وتعاقبه! والتي تحتاج فعالً إلى قليل من
الرزق «الحالل» لسد جوعها.
غير أن اإلنسان المطبوع على «األن��ا» وحب ال��ذات لم يفكر إالّ في
مصلحته وأرزاقه من دون أن ينظر بعين العطف والقيم إلى مخلوقات
تحصله إال في سواد الليل .لكن مكر
مه ّمشة تبحث عن طعامها الذي ال
ّ
اإلنسان أدّى إلى ابتكار نصب يعكس صورته ،ونجح في توجيه «ضربة
قاسية» إلى أخصامه المعتدين ألنهم ضعفاء بال حول وال قوة وال أحد
يدعمهم أو يوفر لهم الغطاء والحماية .وحكما ً عجز المزارع الفذ عن ردع
أمثاله الذين يقتحمون «صحراءه» في وضح النهار ألنهم األقوياء وهو
الضعيف المتروك لقدره والفريسة السهلة أمام الطامعين.
المجلس النيابي اليوم أشبه ما يكون بـ«خيال الصحرا» ألنه غير
قادر على عقد جلسة تشريعية واحدة حول أي ملف من الملفات الكثيرة
العالقة والمج ّمدة بفعل فاعلين ،علما ً أن البالد والعباد أحوج ما تكون
في هذه المرحلة الصعبة واالستثنائية عن الصعد كافة إلى جلسات
التشريع النيابية ومثيالتها المكتملة النصاب القانوني النتخاب رئيس
جديد للجمهورية فـ»لبنان مثل جسم إنسان فإن كان بال رأس علينا
أن نأتي به» ،وفق الرئيس بري ،والحاجة ملحة أيضا ً إلى عقد جلسة
نيابية مكتملة إلقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تح ّولت إلى «ش ّماعة»
يعلّق الك ّل مواقفه ومصالحه وتكاذبه عليها فنسمع جعجعة وال نرى
طحيناً.
أما «صحراء» الحكومة فحدّث وال حرج ،فهي ال تشبه «خيال الصحرا»

خالفات المحاور الإقليم ّية
ت�شجع الكيان «الإ�سرائيلي» على حربه ّ
�ضد غزة
} حسام زيدان
تستم ّر الحرب الهمجيّة التي يشنّها كيان
االحتالل «اإلسرائيلي» على قطاع غزة والضفة
الغربية وفلسطينيي  ،48من دون أن ينتبه كثر
من الفلسطينيين وال�ع��رب إل��ى أننا في حرب
حقيقية ،وأن الذين يستشهدون في غزة هم
بشر مثلنا لهم عائالت تفجع بموتهم! يجب أن
نعي أن لهؤالء الشهداء حقا ً في الحياة ،بشكل
متساو مع أي منّا ،وأن غزة الفقيرة ال تفرق
بين الموت بصاروخ من طائرة أو الموت على
سرير مستشفى ،فيما نحن مكبّلون ال نستطيع
إال أن نكتب لهم الشعر الركيك على صفحات
«فيسبوك» ،وال ن��درك أنها ح��رب ضد شعب
بأسره ،حرب تشمل الهوية الفلسطينية في
الضفة الغربية ومناطق فلسطين عام ،1948
فيما ينتشر الطاعون األميركي و«اإلسرائيلي»
في ظ ّل الخالفات العربية ،مستغالً كون سكان
غزة بأطفالها وشيوخها ومقاوميها ونسائها
م��ن ح �م��اس ،ال �ف��رع الفلسطيني ل �ـ«اإلخ��وان
المسلمين» ،ما جعل الشعوب العربية تطلق
للمرة األولى عبر التاريخ استهتارها الواضح
بما يحصل في فلسطين ،إالّ من رح��م ربي.
وب �ه��ذا المشهد يكمل ال�ك�ي��ان «اإلسرائيلي»
حربه في ظل استعار الخالف بين المحاور
اإلقليمية التي ال هّ��م لها س��وى إع��ادة ترتيب
توازناتها اإلقليمية والعربية على حساب دماء
الشعب الفلسطيني ،وه��ذه المحاور تختصر
بالمحور األول ال��ذي يضم مصر واإلم��ارات
والسعودية وهو يحاول تصوير الحرب في
فلسطين ع�ل��ى أن �ه��ا م�ع��رك��ة ل �ح �م��اس ،وأنها
تصب في خدمة العدو المشترك لهذا المحور
أي «اإلخ��وان المسلمين» .ل��ذا ،ال مشكلة لدى
هذا المحور وهو مستعد للتحالف مع الكيان
«اإلسرائيلي» ،إلنهاء المقاومة الفلسطينية في
متوسالً عداء
غزة وحتى في الضفة الغربية،
ّ
واضحا ً ل�ـ«اإلخ��وان المسلمين» كمبرر جاهز
أم��ام شعوبهم ،ما يجعل نتنياهو وحكومته
ي�م�ض�ي��ان ف��ي ال �ح��رب ض��د غ ��زة ويوسعان
رقعتها.
أم��ا ال�م�ح��ور ال�ث��ان��ي فيختصر بالتحالف
ال��ق��ط��ري -ال��ت��رك��ي ،وه� ��و ذو خصوصية
الرت �ب��اط��ه ال �ج��دل��ي ب��ال�ك�ي��ان «اإلس��رائ �ي �ل��ي»،
وينظر إلى الحرب المفروضة على فلسطين
من زاوية التحالف القوي بينه وبين «اإلخوان
المسلمين» ،ويستغل تحالفه مع «اإلخ��وان»
لمواجهة المحور السعودي ،مستغالً الحرب
ع�ل��ى غ ��زة ،الس �ت �م��رار ال �ح��رب ال�خ�ف�يّ��ة بينه
وبين المحور السعودي في المل ّفين السوري
والمصري ،وليقول لشعبه إن عالقته بالكيان
«اإلس��رائ �ي �ل��ي» ت�ف�ي��د ف��ي وق ��ف ال �ح��رب على
فلسطين!
في المقابل ،يختلف مع هذين المحورين
الثالث ،أي محور المقاومة الممتد من طهران
إل��ى دمشق ،م��رورا ً بالضاحية الجنوبية في
بيروت ،إلى فلسطين ،والذي يرى أن المعركة
معركته وأن المقاومة دين يدان بها ،بعيد عن
أي خالفات مرحلية مع تنظيمات سياسية،
كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية
ل��ه .وه��و يعلم أن ال�ح��رب على فلسطين هي

الحرب األصعب ،ولن يسمح بكسر المقاومة
فيها ،والدليل األسلحة النوعية التي تستخدمها
المقاومة والتي يفتخر محور المقاومة بأنه من
زودها إ ّياها.
المشكلة في ما يخص الحرب على فلسطين
ال تكمن في انقسام العرب إلى محاور ،فمنذ
ب��داي��ة ال�ق��رن الماضي وف��ي القضايا الكبرى
والعرب منقسمون على أنفسهم ،لكن الخلل
األك �ب��ر ال ��ذي ال يتعظ ال �ع��رب م�ن��ه ،ه��و كيف
يفيدون من هذا االنقسام في تحقيق مصالحهم
االستراتيجية لمصلحة القضايا المركزية.
ك��ذل��ك يتحمل الشعب الفلسطيني ج ��زءا ً من
المسؤولية ،إذ تنعدم لدينا نحن الفلسطينيين
وجود قيادة حقيقية فعلية ،وننقسم محورين
أي �ض��ا ،وال ن�ل�ج��أ إل ��ى اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة عرفات
وتكتيكاته السياسية م��ن خ�لال اللعب على
ال �م �ح��اور ،واإلف�� ��ادة م��ن ت�ن��اق�ض��ات�ه��ا وع��دم
االنضمام إلى أي منها ،مهما تكن الظروف ،إذ
أصبحنا مؤطرين ضمن هذه المحاور واألبعد
عن فلسطين.
األك�ث��ر أل�م�ا ً أننا ل��م ننطلق لتوحيد الصف
الفلسطيني والمشاركة الفعلية في مواجهة
العدو ،فالسلطة الوطنية وضعت جميع أوراقها
في سلة األميركي وتحالفت مع المحور األول،
فشعر الشارع الفلسطيني المحتقن أصالً بأن
ثمة تحالفا ً مع الكيان «اإلسرائيلي» في هذه
الحرب ،ك��ون السلطة تشعر بوخز االنقالب
ال ��ذي م��ارس�ت��ه ح�م��اس قبل سنين ف��ي غزة،
بينما تتحرك حماس ف��ي كسب ال��رأي العام
الفلسطيني وال�ع��رب��ي م��ن خ�لال المواجهة،
بينما أوراقها السياسية جميعا ً في يد المحور
الثاني .أما باقي الفصائل فتلتزم ببرنامجها
ال��وط �ن��ي ال �م �ت��واف��ق م��ع ال �م �ح��ور ال �ث��ال��ث في
ال�م��واج�ه��ة ،بعيدا ً ع��ن ال�ت�ج��اذب��ات السياسية
العربية والدولية.
هذا ما تثبته المواجهة العسكرية للتصعيد
ال ��ذي ي�م��ارس��ه ال �ك �ي��ان ،ت �ح��دي��دا ً ب�ع��د معركة
الشجاعية ف��ي غ��زة وال�م�ج��زرة التي ارتكبت
ف �ي��ه ،م��ا ي ��د ّل ع�ل��ى ص��واب�ي��ة خ �ي��ار الفصائل
م��ع المحور ال�ث��ال��ث ،عقب هزيمة الكيان في
معركة الشجاعية .فيما يراهن قسم كبير من
الفلسطينيين على أن تدفع المجازر التي ترتكب
في حق المدنيين في غزة الرئيس عباس القابع
في مقاطعته المحاصرة في رام الله ،وفي الحد
األدن��ى ،إلى توقيع معاهدة المحكمة الدولية،
إن لم نقل حل السلطة الفلسطينية والدعوة
إل��ى المقاومة في الضفة الغربية ،وأن يعلن
أن��ه سيذهب إل��ى غ��زة كي يتقاسم مع شعبها
الصمود أمام العدوان والحرب ،مع قيام فتح
ال�ث��ورة بدعم الحرب في الضفة الغربية كي
تتح ّول إلى حرب تحرير حقيقية.
هنا على الشعب الفلسطيني إن ع��اد أبو
م��ازن إل��ى أي مفاوضات أن يضربه بأحذية
الكون كلها ،وأن يخرجه مجبرا ً من المقاطعة،
وأن ندفع الشعب الفلسطيني إلى الوحدة من
خالل البندقية والمقاومة ،بجميع تشكيالته
وأطيافه األيديولوجية ،وأن تنتقل المعركة
الحقيقة إلى الضفة الغربية ،كون العدو يحاول
توسيع االستيطان هناك ،وقضم مساحات
من األراضي.

في شيء .على األقل يفيد هذا األخير المزارع وينتفع من وجوده ،رغم
جموده وظلمه ،أما هي فقاحلة ،جرداء ،ال نفع فيها لـ«خيال الصحرا»،
إذ تفتقد الزرع والماء والكأل وحتى الوجه الحسن ،وتعيش وتستمر
على المهدئات السياسية واالطمئنان الطائفي والمذهبي والحاجة إلى
وجودها كي ال تكتمل عناصر الفراغات الدستورية والسياسية في
السلطات ،في ظل صراعات سياسية وطائفية ومذهبية ،وإرهاب يتهدّد
لبنان واللبنانيين .وبقاؤها أفضل بكثير من عدمه ،مع أن الفشل يضرب
أطنابه في مفاصل الجسد اللبناني حتى العظم ،والعلّة قد ال تكون
فيها وحدها ،بل في أداء بعض األفرقاء المك ّونين لها الذين يغ ّنون على
ليالهم ،ويبحثون عن مصالحهم ومواطئ أقدامهم ،علّهم يحققون في
خضم الصراعات القائمة واالستهدافات والتحديات السائدة والمنتظرة
ما عجزوا عن تحقيقه في أزم��ان ماضية .إن��ه الوقت الضائع الذي
تترجم فيه األحالم والتمنيات والطموحات الضيقة والخاصة ،من دون
حساب مصلحة البلد وحاجات الناس المخنوقين والمحاصرين باآلالم
والمعاناة واألوضاع االقتصادية والمعيشية الصعبة والقاسية.
إن الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة من خلفها تشكوان وتئنان
مثل المواطن من سوء أداء الوزراء وغياب الدولة واالعتراف باألخطاء
والتقصير والفشل وانعدام الحلول كمبررات متاحة أمامها للهرب من
تحمل مسؤولياتها الوطنية ،وعجزها عن القيام بالجهود المطلوبة بحكم
مواقعها السياسية والحكومية إلخراج المواطنين من دوائر القهر والظلم
والفقر ومن حاالت اإلحباط واليأس والكفر .رغم صرخات االستغاثة
والوجع من فقدان أبسط مقومات الحياة وفي مقدّمها األمن االجتماعي،
فالكل يعاني من شح المياه غير الطبيعي وغير المسبوق ،ومن التقنين
القاسي في التيار الكهربائي الذي وصل إلى الحد األدنى ،ونحن في القرن
الحادي والعشرين ونتغنى بالحضارة والشطارة والتنوع الثقافي،
فأين نحن من دول يقال إنها األكثر فقراً ،وأدن��ى مستوى معيشة؟!
ففيها يؤ ّمن التيار الكهربائي  24على  24ساعة ،مثل سيريالنكا ،وحتى
بنغالدش ...أين نحن من جشع التجار ونهمهم إلى تكديس األموال وقد
أصبحت لهم اليد الطولى في رسم السياسة االقتصادية والتالعب في
مصائر الناس والتفلت من جميع األنظمة والمراسيم وما يسمى جمعية
حماية المستهلك واتحادات عمالية ونقابات وهمية.
شحت
من يحمي المواطنين ويدافع عن حقوقهم وكراماتهم في زمن ّ
فيه المروءة والهمم وتح ّول الوطن إلى مطيّة لدى البعض لبلوغ أمجاد
زائلة وجمع أموال طائلة؟ ومن ينقذ الوطن من سياسييه المختلفين
على كل شيء ،المتفقين على أنهم هم أو ال أحد سواهم ،لهم القرار والحكم
واليد المطلقة ولهم األمر ،وعلى الرعية السمع والطاعة!
إن لبنان في حاجة إلى «خيّال المهرة» وليس إلى «خيال صحرا»
فهل تتحقق هذه األمنية اليتيمة التي قد تحدث الفرق والتغيير؟ ويضع
«خيّالو» البلد ،أو هكذا يعتقدون ،الحلول على السكة الصحيحة بإنجاز
االستحقاق الرئاسي ،واعتماد قانون انتخابي تمثيلي ،وحل ملفات
سلسلة الرتب وال��روات��ب ،والجامعة اللبنانية واألس��ات��ذة والطالب
وروات��ب الموظفين العالقة بين السياسة والقانون ،وتوفير المياه
والكهرباء للبنانيين الذين يدفعون فواتير مضاعفة للقطاع الخاص
بعدما تقاعست الدولة عن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها.
لتجار المياه وأصحاب المولدات الكهربائية التالعب بلقمة
وتركت ّ
عيش المواطن واستغالله وسرقة أمواله؟ واألغرب أن الحكومة ش ّرعت
هذه التجارة وتصدر الئحة شهرية باألسعار ألصحاب المولدات ،في
حين أن باعة المياه يتالعبون باألسعار وفق مصالحهم وال من حسيب
أو رقيب أو مجيب.
«اللهم ال نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه».
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هي أم الثورات العربية ،حتى أنها تضاف الى الثورات المهمة في التاريخ ،من الثورة الفرنسية
الى األميركية فالبولشيفية ،إذ قلبت مجتمعا ً عربيا ً رأسا ً على عقب وأدخلت مبادئ وقوانين وأعرافا ً
جديدة في العمل السياسي التحرري فيه .اليوم تنهض في غزة مقاومة باسلة هي في منطلقاتها
السياسية الوطنية ترداد لثورة يوليو المجيدة .واذا كانت نكسة  1967شكلت هزيمة عربية
وألحقت أضرارا ً بالغة بثورة  ،1952فإن قائد الثورة استطاع أن يرتفع فوق آثار النكسة ويع ّد عمالً
سياسيا ً وشعبيا ً وعسكريا ً ليثأر من النكسة ويعيد أمجاد ثورة  .1952إن ما يحصل اليوم في غزة
على يد المقاومة الباسلة يؤكد مرة أخرى على بسالة وعلى بطوالت الشعب العربي وتضحياته في
كل مكان ،مهما حاولت األبواق الصهيونية واألميركية النيل من المقاتل العربي الذي إن صمم قاتل،
وإن توافرت له القيادة الحكيمة الشجاعة انتصر .حالة مصر العربية اليوم ليست أسوأ من حالها
يوم اندلعت ثورة  23يوليو .كان االستعمار البريطاني جاثما ً على صدرها وكان الفقر المدقع حال
الشعب المصري :ازدياد سكاني وانكماش اقتصادي وفروق كبيرة بين الطبقات ...وكانت األحزاب
تتنافس في ما بينها ضاربة عرض الحائط مصالح الشعب وال يحد من هذا التنافس حرص على
السيادة وعلى الكرامة وعلى التهالك أمام السفارات ،خاصة البريطانية .وكانت القوات المسلحة
وقد أصابتها الهزيمة في فلسطين تعيش حاال ً من الفساد والرشوة والتبعية ،وكانت حركة
«اإلخوان المسلمين» تستعد للقفز على السلطة فيها ،وكان الوضع العربي عامة أسوأ من الحال
في مصر حيث تربعت أنظمة الفساد على عروش أنظمة عربية تابعة إلمبراطوريات ذاك الزمن.
وفي ليل  22ـ  23يوليو ضرب جمال عبد الناصر وثورة الضباط األحرار ضربتهم القاضية على
تلك التحديات كلها دفعة واحدة .لم تبا ِل ثورة  23يوليو  -ومن هنا عظمتها  -بالوجود البريطاني
في مصر ومن تنافس األحزاب ومحاوالت جماعة «اإلخوان المسلمين» االنقضاض على الحكم ،ومن
تردي الحالة االقتصادية واالجتماعية .منذ ذلك اليوم بدأ ينبلج فجر جديد على األمة العربية.
كان تجاوب الشعب العربي من المحيط الى الخليج كبيرا ً وهادفا ً إذ وجد في شعارات تلك الثورة
المجيدة ما يحقق طموحاته في الحرية واالشتراكية والوحدة وطرد االستعمار من أقطاره والقضاء
على التخلف من خالل نظام اقتصادي يرتكز الى بناء اقتصاد متين على أسس العدالة االجتماعية
يقضي على التشرذم عبر مشاريع وحدوية توحد الشعب العربي.
ّ
يتلطون حجج المساعدات
اليوم ح��ال مصر أفضل من حالها ي��وم��ذاك ،لكن قادتها الجدد
الضرورية لالقتصاد المصري المرضي عنها أميركياً .هذه القيادة ال تنتهز اليوم الفرصة التي
أتاحتها لها قضية فلسطين وغزة كي تعود مصر الى دورها في قيادة األمة .كان ممكنا ً لقيادة مصر
أن تغادر الموقع الوسيط بين «إسرائيل» والفلسطينيين ،بل أن تلعب دور الطرف المؤثر الذي
يستجيب للتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة فيرفع الصوت عاليا ً موجها ً اإلنذار الى الدوائر
الصهيونية واألميركية بأن مصر تعلق معاهدة كامب دايفيد وملحقاتها اذا لم توقف «إسرائيل»
الحرب على غزة ،وأن مصر تغلق السفارة «اإلسرائيلية» وتطرد السفير «اإلسرائيلي» احتجاجا ً
على هذه الحرب .لو فعل السيسي ذلك لكان اليوم زعيم األمة بال منافس ،ولقال لجمال عبد الناصر
– األقرب الى شخصيته كما يدعي  -أنا ابنك فعالً وأنا مؤمن بمبادئك وأفكارك وتفانيك ألجل مصر
وفلسطين وها أنذا أنتصر ألمتي ضد أعدائها التاريخيين من دون ته ّور أو مغامرة أو تراجع.
المعركة اليوم كبيرة بغاياتها وأهدافها ومجرياتها ،واألمة العربية بأنظمتها كافة يلفها الصمت
وتقف موقف المتفرج كأنها تساهم في الحرب على فلسطين .فانتصار المقاومة ممنوع ،وقال طوني
بلير إن السعودية ومصر وبريطانيا وفرنسا وأميركا متفاهمة مع «اسرائيل» ،فالمعركة اليوم على
فلسطين ،كل فلسطين ،وعلى الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني ،فالغارات «االسرائيلية»
ال تميز بين فصيل فلسطيني وآخر ،وبين قومي عربي وأصولي إسالمي ،وال حتى بين «إخواني»
وآخر ،لذا وجب على العرب ،وخاصة القيادة المصرية ،أن تأخذ في االعتبار األمن القومي المصري
واألمن القومي العربي الذي يتهدده الوجود الصهيوني في فلسطين.
في هذه الذكرى العطرة الـ  62لثورة يوليو نجد معاني هذه الثورة متجسدة اليوم في فلسطين.
ما تقوم به المقاومة ،وما يرافقه من ابتهاالت مئتي مليون عربي ألن ينصرها الله ،تتأهب له جميع
الساحات انتصارا ً لها .نحتفل بهذه الذكرى وسط موجة عارمة من الحزن والفرح في آن واحد،
الحزن على مئات من أطفال فلسطين ونسائها ورجالها المسنين ،والفرح والحبور لما يلحقه رجال
المقاومة بالجيش «اإلسرائيلي» الغاصب وما تعنيه هذه المعركة من تباشير تحرير فلسطين
واألمة.

«حما�س» و «فتح» بين �أولويّات �صمود غزة والمقاومة وت�ضحياتهما...
و�صراع المحاور الإقليمية
نصار إبراهيم
} ّ
مقاومة باسلة وحالة شعبية حاضنة وتضحيات هائلة ...ومأزق
«إسرائيلي» واستعداد لمزيد من القتل والتدمير ...هذا واقع الحال
الميداني.
لكن على المستوى السياسي ،نجد حالة من التداخل والتخبط
واالس� �ت� �خ ��دام واالن �ت �ق��ام وال �ت��وظ �ي��ف .ت�س�ت�ه��دف ه ��ذه المقالة
استكشاف تأثير تدخالت القوى اإلقليمية وخطورتها في المواجهة
الطاحنة التي تدور منذ نحو ثالثة أسابيع بين المقاومة الفلسطينية
والشعب الفلسطيني من ناحية ،وجيش االحتالل «اإلسرائيلي» من
ناحية أخرى.
تتوزع دوائر الفعل السياسي والتأثير الميداني على محورين
استراتيجيين:
جبهة أو قوس قوى المقاومة الممتد من إيران مرورا ًبقلبه سورية
وصوالً إلى حزب الله في لبنان ،وفي سياقه يتحرك العراق بحدود
ق��درات��ه وم��ا يواجهه من ص��راع داخ�ل��ي .يتحرك ق��وس المقاومة
سياسيا ً وعسكريا ً وف��ق رؤي��ة وأول��وي��ات استراتيجية وتنسيق
كامل على مختلف المستويات ،وه��و يستند بذلك إل��ى تحالفات
دولية قوية وراسخة تشمل روسيا والصين ودول بريكس وكل
من يناصر خيار المقاومة ويناهض الهيمنة االستعمارية.
المقاومة عند أطراف هذه الجبهة ليست تكتيكا ً استعمالياً ،بل
هو خيار استراتيجي ثابت في مواجهة االحتالل «االسرائيلي»
ومشاريع الهيمنة على المنطقة ،ول��ذا كانت مواقف ه��ذا الحلف
وسلوك وخطبه في مواجهة الحرب العدوانية األخيرة على غزة
واض�ح��ة وح��اس�م��ة ،وب��ال��وق��وف إل��ى ج��ان��ب الشعب الفلسطيني
ومقاومته وتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والمادي ،رغم
ال�خ�لاف م��ع بعض ق��وى المقاومة الفلسطينية ،وخ��اص��ة حركة
حماس في ضوء مواقفها وسياساتها حيال سورية ،لذا نالحظ
تماسك ال��رؤي��ة السياسية ل��دى ه��ذا ال�م�ح��ور وان�س�ج��ام مواقفه
مع مستوى ع��ال من التنسيق ،وبذلك لم يسقط في ضيق األفق
السياسي وردود األفعال وثقافة االنتقام فبقي ثابتا ً ومحافظا ً
على اتجاه بوصلة المجابهة والمقاومة ضد االحتالل «اإلسرائيلي»
ومشاريعه في المنطقة ،انطالقا ً من حقيقة أن ما يتعرض له العالم
ال�ع��رب��ي منذ سايكس – بيكو وص ��والً إل��ى م��ا يسمى بـ«الربيع
العربي» وما رافق ذلك من فتن طائفية وفوضى وأخطار تقسيم
إنما ه��ي مشاريع تعكس جوهر االستراتيجية االستعمارية –
الصهيونية التي تفرض التصدي لها ومجابهتها وفق استراتيجية
شاملة ،وبالتالي ضبط مختلف السياسات والتحالفات بناء على
هذا الهدف الرئيسي.
ال�م�ح��ور النقيض استراتيجيا ً لمحور المقاومة ه��و المحور
األميركي األوروبي – «اإلسرائيلي»  -الرجعي العربي وبعض
القوى اإلقليمية ،ويتوزع على ث�لاث دوائ��ر تتوافق على األسس
واأله���داف االستراتيجية وتختلف ح��ول حجم األدوار وبعض
األولويات:
الدائرة األولى :الحلف األميركي – «اإلسرائيلي» ،ويشكل العقل
وصاحب اليد العليا في القرار لناحية تحديد األولويات والتشغيل
وضبط إيقاع التاقضات الداخلية.
ال��دائ��رة ال�ث��ان�ي��ة :ال�م�ح��ور ال�م�ص��ري – ال�س�ع��ودي اإلم��ارات��ي،
وينسجم على المستوى االستراتيجي مع سياسات الرأس المفكر
وال�م�ق��رر (ال�م�ح��ور األم�ي��رك��ي – «اإلس��رائ �ي �ل��ي») ،لكنه يتناقض
معه لناحية الحسابات المحلية وبعض األولويات اإلقليمية ،مثل
الخالفات بخصوص الملف النووي اإليراني ،ومستوى وحدود
العمل والتدخل إلسقاط الدولة الوطنية السورية ،لكنه يخوض في
الوقت عينه مواجهة شاملة مع حركة «اإلخوان المسلمين» ،خاصة
في مصر في سياق التنافس على األدوار على مستوى اإلقليم.
ال��دائ��رة ال�ث��ال�ث��ة :تتشكل م��ن ال�م�ح��ور ال�ت��رك��ي – ال�ق�ط��ري بما
يشكالنه من حاضنة سياسية لحركة «اإلخوان المسلمين» ويسعى
هذا المحور إلى أن تكون تلك الحركة القوة السياسية المهيمنة في
المنطقة ،ما يتيح لهما فرصة التأثير وخدمة مصالحهما االقتصادية

ومضاعفة رصيدهما لدى الواليات المتحدة.
ل�ك��ن رغ ��م ه ��ذه ال�ت�ب��اي�ن��ات وال �ت �ن��اق �ض��ات ،إالّ أن المقاربات
االستراتيجية للدائرتين الثانية والثالثة ال تخرج على الخطوط
الحمراء التي ترسمها وتحددها وتتحكم فيها ال��دائ��رة المقررة
األول��ى ،أي الحلف األميركي –«اإلسرائيلي» ،لذا تبقى الخالفات
والتناقضات بين المحور المصري -السعودي والمحور التركي-
القطري محكومة ب�ح��دود ال�م�ع��ادالت االستراتيجية السياسية
واالقتصادية والعسكرية المشتركة في مواجهة حلف المقاومة
والممانعة.
ف��ي ض��وء ه��ذا ال��واق��ع ،يهمنا ف��ي س �ي��اق ال��وق��وف أم ��ام هذه
التناقضات والصراع على األدوار امتداداتها وتأثيراتها الخطيرة
في سياقات الحرب العدوانية «اإلسرائيلية» المستمرة ضد الشعب
الفلسطيني في غزة ،ومحاولة كل محور وكل طرف استخدام هذه
الحرب وعالقاته مع أحد أطرافها لتحقيق بعض المكاسب والنقاط.
وساعد في مثل هذه التدخالت تموضع السلطة الفلسطينية وقيادة
حركة فتح بصورة ما إلى جانب السعودية ومصر ،فيما تتموضع
قيادة حركة حماس في سياقات المحور التركي -القطري.
من الواضح أن المحورين المصري – السعودي ،والتركي –
القطري ،كل منهما يحاول توظيف الحرب على غزة لتعزيز دوره
ون �ف��وذه س��واء ف��ي ال��واق��ع السياسي اإلقليمي أو ل��دى المشغل
األساسي ،أي الحلف األميركي ـ «اإلسرائيلي».
م��ن هنا يمكن تفسير فشل ال �م �ح��اوالت ل�ل��وص��ول إل��ى اتفاق
لوقف الحرب العدوانية ،إذ وظفت «إسرائيل» مدعومة من الواليات
المتحدة هذه التباينات بقوة لتستمر في عدوانها وفرض شروطها
على المقاومة الفلسطينية ،واأله��م ح��رم��ان المقاومة والشعب
الفلسطيني م��ن تحويل ص�م��وده إل��ى منجز سياسي يتمثل في
رفع الحصار عن غزة ووق��ف الحروب العدوانية عليها ،إذ تضع
مصر والسعودية العقبات أمام أي اتفاق إالّ إذا جاء عبرهما ووفق
أجندتهما كي ال يشكل مثل ه��ذا االتفاق انتصارا ً لحركة حماس
(بحسب رأيهما) وف��ي النتيجة لحركة «اإلخ ��وان المسلمين» ،ما
يصب في النهاية في مصلحة حكومة أردوغ��ان ويعزّز دور قطر
على حساب الدور المصري –السعودي.
في إط��ار ه��ذه التباينات السياسية االنتهازية واالستخدامية
ي�ن��درج انحياز النظام المصري ،وب�ص��ورة واض�ح��ة إل��ى الخيار
ال �س �ع��ودي ،وي��دي��ر سياسته ح�ي��ال القضية الفلسطينية ضمن
محددين؛ األول االنتقام من حركة حماس باعتبارها امتدادا ً لحركة
«اإلخ��وان المسلمين» التي يخوض معها نظام السيسي مواجهة
شاملة وعلى المستويات كافة ،والثاني ضبط دور مصر حيال
القضية الفلسطينية ليتناغم وسقف الموقف السعودي المنسجم
مع الموقف األميركي ـ «اإلسرائيلي».
ه ��ذه ال �م �ع��ادالت وال �م �ح��اور ال�م�ت�ن��اق�ض��ة ب �ص��ورة انتهازية
واستخدامية تضع قيادة حركة حماس أمام لحظة وخيار ال تنفع
معهما المناورة وسياسة التقية السياسية .إنها لحظة حاسمة في
حياة حركة حماس ،وقد تكون فرصة ذهبية لكي تعيد قيادة حماس
وتقويم خياراتها التي دفعت بها في السنوات الثالث الماضية
بعيدا ً عن محور المقاومة ووضعتها في مجابهة سياسية قاسية
مع هذا المحور ،ما أضر بها كثيرا ً وبدورها وصورتها في الوعي
الشعبي  ،فهل ستواصل حركة حماس توظيف مقاومة الشعب
الفلسطيني ودم��ائ��ه وص �م��وده وتضحياته لتعزيز دور حركة
«اإلخ ��وان المسلمين» ،وبهذا تلقي برصيدها ورصيد المقاومة
مجددا ً في سلة أردوغ��ان  -قطر ،أم ستنحاز كحركة مقاومة إلى
أولوياتها الفلسطينية وتعود للتموضع بصورة نهائية في إطار
جبهة المقاومة المنضبطة ضمن أولويات التعارض مع المشروع
الصهيوني ومشاريع الهيمنة األميركية على المنطقة؟
التحدي نفسه والمأزق عينه تواجههما أيضا ً القيادة الرسمية
لحركة فتح ،لكن من زاوية مختلفة ،فالخيارات السياسية للقيادة
الرسمية لحركة فتح والتي تتساوق مع محور مصر – السعودية،
والمحكومة أيضا ً بسقف مشاريع التسوية األميركية ،انتهت إلى

الفشل والطريق المسدود ،ما يضع حركة فتح في م��أزق بنيوي
جدي.
هذا الواقع لم يعد ممكنا ً التعامل معه ضمن السقوف السياسية
واألداء السياسي الراهن ،فما قبل الحرب العدوانية على غزة وما
سجلته المقاومة م��ن بطولة وتضحية ف��ي ج��ان��ب ،وم��ا بعد هذه
الحرب في جانب آخر .وب��رزت في الشارع الفلسطيني مجموعة
من المؤشرات الحاسمة والفاعلة ،ما يعكس طبيعة ه��ذا المأزق
وخطورة التحديات التي يفرضها قسراً:
التناقض الواضح بين مستوى المقاومة والصمود الذي يبديه
الشعب الفلسطيني في غزة ،ومستوى األداء السياسي المتباين
والمتناقض في كثير من األحيان ،ما سمح لالحتالل والمحاور
الخارجية المتعددة بالعبث ف��ي ال��داخ��ل الفلسطيني م��ن ناحية
وتعميق معاناة الشعب الفلسطني ،خاصة في قطاع غزة من ناحية
أخرى.
المؤشر الثاني ،المسافة الواسعة والمتناقضة بين خطاب القوى
الميدانية للمقاومة لناحية المضمون والوضوح والقوة وخطاب
بعض المستويات القيادية الفلسطينية التي بقي يتحرك خطابها
في العموميات والتركيز على األبعاد اإلنسانية في المواجهة.
المؤشر الثالث ،حالة الغضب واإلحباط التي تتراكم وتتسع في
الشارع الفلسطيني عامة بسبب عدم اقتناع هذا الشارع بسياسة
البنى السياسية الفلسطينية التي لم ترتق إلى مستوى حالة الحرب
واالشتباك الدائر مع االحتالل.
المؤشر ال��راب��ع ،تصاعد حالة التفاعل بين قواعد حركة فتح
الوطنية بطبيعتها والمنتمية إلى المقاومة عبر تاريخها إلى السطح،
وكان التعبير األبرز عن ذلك نداء القائد األسير مروان البرغوثي
ودعوته إلى التحرك الشعبي الواسع ،ما يشير إلى خطورة المرحلة
وجدية التناقض في أوساط حركة فتح ،وضاعفه وع ّمقه التصادم
واالشتباك مع األج�ه��زة األمنية التي تحاول ضبط إيقاع حركة
ال�ش��ارع الغاضب في الضفة الفلسطينية وفق سقوف سياسية
وتنسيق أمني تخطته ح��وادث الواقع وحالة المواجهة الضارية
في غزة مع االحتالل ،ما وضع القوى السياسية الفلسطينية أمام
أسئلة صعبة ح��ول مبادرتها ودوره��ا في تحريك المواجهة في
الضفة الفلسطينية ضد االحتالل.
المؤشر الخامس؛ غياب أو تغييب مراكز القرار الفلسطيني عن
ّ
وتأخرها.
الفعل والفاعلية .مثالً غياب مواقف وردود فعل م.ت.ف
إلى جانب صمت الحكومة الفلسطينية ،وضعف األداء الديبلوماسي
لوزارة الخارجية وغيرها من الوزارات.
ه ��ذا ال�ت�ش�ت��ت وع� ��دم ت��وح�ي��د ال �خ �ط��اب واس�ت��رات�ي�ج�ي��ة العمل
الفلسطينية وضعف األداء السياسي سمح لـ«إسرائيل» باستخدام
ذلك كله وتوظيفه لتصعيد عدوانها وتوجيه الضغوط اإلقليمية
والدولية لفرض شروطها على المقاومة والشعب الفلسطيني.
اللحظة فاصلة ومناسبة إلع��ادة بناء ال��واق��ع الفلسطيني على
جميع المستويات لكي ترتقي القوى والقيادة الفلسطينية إلى
مستوى صالبة وصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني وصموده
ومقاومته ...فمن غير المقبول أالّ يتوج هذان الصمود والبطولة
األس�ط��وري��ة بمنجزات سياسية واض�ح��ة تنهي م�ع��ان��اة الشعب
الفلسطيني في غزة وترفع سقف المواقف السياسية الفلسطينية
بما ينسجم األهداف والحقوق الوطنية العليا.
على بعض ال �ق��وى الفلسطينية ال�ت��ي أث�ب�ت��ت فعالية وج ��دارة
وتضحية في الميدان من خ��ارج ثنائية فتح  -حماس ،وخاصة
ح��رك��ة ال�ج�ه��اد اإلس�لام��ي وال�ج�ب�ه��ة الشعبية لتحريرفلسطين
وغيرهما من فصائل المقاومة ،التحرك والضغط لتوحيد القوى
السياسية الفلسطينية على أساس النواظم والمحددات الوطنية،
بعيدا ً عن الهيمنة والتفرد .وبالتالي عليها أن ترفع صوتها وتعزز
حضورها بما ينسجم مع وزنها وحجم تضحياتها ودورها الفاعل
في ميادين المقاومة.

