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�أوباما والكيماوي ال�سوري:
انت�صار �شخ�صي

} عامر نعيم الياس*

الواحد والعشرون من آب عام  ،2013سيل جارف من المعلومات
والتقارير اجتاحت الميديا ال��دول�ي��ة الموجهة لخدمة ال�ح��رب على
سورية وفيها «عشرات بل مئات من المدنيين قتلوا نتيجة استخدام
النظام ال�س��وري لغاز السارين ف��ي غوطة دم�ش��ق» ،تحقيق أجرته
«لوموند» الفرنسية التي حصلت حسب روايتها على عيّنات من المواد
المستخدمة ،استنفار سياسي غربي من المحور الذي أراد منذ البدء
غزو سورية ،المحافظون الجدد ،فرانسوا هوالند الرئيس الفرنسي
الذي انتظر في أوائل شهر أيلول اتصاالً هاتفيا ً من الرئيس األميركي
باراك أوباما ليخبره بموعد ش ّن الغارات الجوية على سورية ،كونها
تجاوزت «الخطوط الحمر للرئيس األميركي» ،لكن شيئا ً لم يحدث.
أوباما ح� ّول ق��رار الحرب على سورية إلى الكونغرس وفي فجر
الثامن والعشرين من أيلول عام  2013أصدر مجلس األمن الدولي
ق��رارا ً دوليا ً يحمل الرقم  2118يطالب سورية بتسليم ترسانتها
من األسلحة الكيماوية والتعاون مع المفتشين الدوليين في مهلة
ستة أشهر .مدّدت المهلة وت ّم اللعب على وتر عرقلتها للدفع باتجاه
التأخير واتهام الدولة السورية بذلك ،لكن شيئا ً لم يحدث .إنه توافق
روسي ـ أميركي غلّف القرار الدولي الذي مضى تنفيذه بهدوء ومن
دون ضجيج ،فواشنطن لم تتحرك بوجه التأخير في تنفيذ القرار
ولم تأخذ باالً ال ّدع��اءات مماطلة الدولة السورية في عملية التسليم،
ولم تعلّق على رواية عدم تسليم سورية كافة المواد الكيماوية التي
بحوزتها.
في أيلول  2013كان أوباما يريد ضمان التراجع عن قرار الحرب
أمام الرأي العام والنخب السياسية الضاغطة ،جاء القرار وبعده كان
يريد االنتهاء من العملية لكي ينسب انتصارا ً إلدارته من دون الحاجة
إلى التدخل العسكري المباشر على األرض ،يبدو أنّ للحالة السورية
خصوصيتها ،واشنطن أعلنت في بيان قبل يومين وعلى لسان أوباما
أنه ت ّم تدمير مخزون سورية من األسلحة الكيماوية على متن سفينة
أمريكية في المتوسط ،وأضاف البيان «نحتفل بإنجاز مه ّم في سياق
جهودنا المتواصلة لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ...إنه
إنجاز كبير» ،فلماذا أوباما شخصيا ً هو من يعلن عن هذا األمر؟ ألم
يكن باإلمكان أن يعلنه مسؤول أمريكي أدنى من مستوى الرئيس؟
الواضح أنّ أوباما يريد تصوير األمر على أنه انتصار إلدارته وذلك
بالتزامن مع قرار مجلس األمن رقم  2170حول تنظيمي «داعش»
و»النصرة» والتدخل العسكري األميركي في العراق ،والذي يحاول
البعض تجييره لصالح التدخل العسكري األميركي في سورية ،األمر
الذي ال يبدو أنّ اإلدارة األميركية بصدده في ضوء «سرطان داعش»
ال��ذي يجب اقتالعه حسب الرئيس األم�ي��رك��ي أي �ض �اً ،لكن السؤال
يبقى كيف يمكن اقتالع هذا السرطان من دون التعاون مع الدولة
السورية؟!
حتى اللحظة وكما ذكرنا سابقاً ،ف��إنّ اإلدارة األميركية لم تتخذ
قرار وقف حرب االستنزاف على سورية ،وال يزال هناك شبه إجماع
أمريكي حول عدم منح الدولة السورية أوراقا ً مجانية في صراعها مع
أي تدخل في
المجموعات المتطرفة على األرض ،ف��اإلدارة تدرك أنّ ّ
يصب سوى
سورية ض ّد «داعش» و»النصرة» تحديدا ً ال يمكن له أن
ّ
في مصلحة الدولة السورية سواء ت ّم االعتراف بدور لها في مكافحة
اإلرهاب واقتالع «داعش» ،أم بقيت المواقف على حالها ،فك ّل الطرق
بعد انفالش اإلرهاب ستؤدّي إلى دمشق.
الموقف السياسي العام ل�ل�إدارة األميركية اعتمادا ً على تجربة
السالح الكيميائي السوري يقودنا إلى االستنتاجات اآلتية:
حتى اللحظة ترفض اإلدارة األميركية دخول الحرب في سورية
بشكل مباشر ،وتحافظ على خصوصية معينة للحالة السورية تدمج
بين حرب االستنزاف على األرض ،والمناورات السياسية التي تخدم
مصالح الدول الكبرى وتؤ ّمن المخارج لها في مواجهة االستعصاء
القائم في سورية.
إنّ إعالن أوباما شخصيا ً عن االنتهاء من تدمير السالح الكيماوي
�وج��ه بشكل ضمني رس��ائ��ل إل��ى ال ��رأي ال�ع��ام األميركي
ال �س��وري ي� ّ
والدولي وحتى لحلفاء واشنطن بنجاح تجربة التوافق مع روسيا
أوالً ،والتزام الدولة السورية بالقرارات الدولية ثانياً ،وهو مؤشر
إيجابي يجب أخذه بعين االعتبار في ظ ّل الحراك الدولي القائم حالياً،
وإنْ كان خجوالً ،لمحاربة تمدّد «داعش» في سورية والعراق.
حرب االستنزاف التي تقودها واشنطن عبر حلفائها في المنطقة
تصب
على األرض السورية ،ال تؤتي النتائج السياسية المرجوة ،بل
ّ
بالمحصلة العامة في خدمة الدولة السورية وتكريس مفهومها لما
ّ
يجري في المنطقة وسورية ،وفي هذا اإلطار تقول افتتاحية لوموند
الفرنسية تعليقا ً على إع�ل�ان ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي تدمير الترسانة
الكيماوية السورية «إنها ضربة موفقة لنظام بشار األسد ،فخالل عام
من صدور القرار  2118تخلّص من ترسانة كيماوية عفا عليها الزمن،
وتجنّب تدخالً عسكريا ً غربيا ً كان يمكن أن يكون قاتالً له ،فضالً عن
ترسيخ تفوقه في مواجهة التم ّرد ...إنّ الح ّل الوسط في عام 2013
بين موسكو وواشنطن لم يكن يهدف إلى حرمان النظام السوري
من امتالك سالح كيماوي بقدر ما كان يهدف إلى منع المجموعات
الجهادية من السيطرة عليها .وسيبقى هذا التوافق نموذجا ً حاضرا ً
عن التضليل والسخرية الدبلوماسية».
عام مضى بدأ بالتهديد بالحرب ،وانتهى بإعالن الرئيس األميركي
عن انتصار شخصي له في الكيماوي السوري عبر السياسة ،في
الوقت الذي تلتقي فيه التسريبات الدبلوماسية وتقارير مراكز البحث
حول التسليم ببقاء األسد ،فما شكل البيان القادم لباراك أوباما؟

ّ
ُ
المقاومة الفل�سطينية تدفع نتنياهو ثمن اال�ستمرار في عدوانه وت�سقط رهاناته
حسن حردان
بات من الواضح أنّ رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو قد أدخل
«إسرائيل» في مأزق كبير ،فهو إذا كان يعتقد بأنّ ذهابه إلى التصعيد والعودة إلى ارتكاب
المجازر سيؤدّي إلى تحقيق أمانيه في إضعاف إرادة المقاومة وثنيها عن التمسك
بمطالبها في المفاوضات ،فإنّ ما حصل كان على النقيض تماماً ،فالمقاومة هي من هدّد
نتنياهو منذ البداية بجاهزيتها لخوض حرب استنزاف إذا لم يخضع لشروطها لوقف
إطالق النار ،وإذا كان يعتقد أنّ إغتيال ثالثة من قادة المقاومة في رفح سوف يضعف
معنويات المقاومة وجمهورها فإنه أيضا ً مخطئ ألنّ شهداء المقاومة يزيدون المقاومين
صمودا ً وتصميما ً على المواجهة.
وهذا ما حصل بالفعل ،فالوقائع التي سجلتها الساعات الـ  48الماضية أكدت هذه
أي من أهدافه من وراء استمرار
النتيجة وعززت القناعة بعدم قدرة العدو على تحقيق ّ
عدوانه ومحاولة الته ّرب من استحقاق تقديم التنازالت السياسية في المفاوضات:
أوالً :صحيح أنّ «إسرائيل» تم ّكنت عبر طائراتها الحديثة األميركية الصنع من تدمير
المزيد من المنازل وقتل المدنيين في غزة ،لكن الصحيح أيضا ً أنّ المقاومة تمكنت
من الر ّد على ذلك بقوة بقصف عنيف وبنسبة أكبر من السابق لك ّل مدن االحتالل،
واستطاعت ش ّل ك ّل مناحي الحياة في كيان العدو ،ووقف الرحالت الجوية من وإلى
مطار بن غوريون في تل أبيب ووقف حركة القطارات ،ودفع الكثير من المستوطنين إلى
اإلسراع في مغادرة فلسطين ،ما يعني أنّ «إسرائيل» تدفع ثمن استمرارها في عدوانها
ورفضها للمطالب الفلسطينية لقاء وقف اطالق النار.
ثانياً :إنّ الجبهة الداخلية الفلسطينية لم تظهر أي حالة تململ أو تردّد يمكن أن تؤشر
إلى أنّ الشعب الفلسطيني قد أصيب بالوهن والضعف ولم يعد مستعدا ً للتح ّمل والصمود
ومواصلة الوقوف وراء المقاومة ،وهو ما عكسته مشاركته الكثيفة بعشرات اآلالف
في تشييع شهداء المقاومة الثالثة الذين اغتالتهم طائرات العدو ،وبالمقابل فإنّ الجبهة
الداخلية «اإلسرائيلية» عكست مزيدا ً من التصدّع وعدم الثقة بين المستوطنين وحكومتهم
والزج بهم في أتون حرب استنزاف ستفضي في
لعدم تمكنها من تحقيق األمن لهم
ّ

«معاريف» :الحرب لم تحقق �شيئا ً
ونتنياهو يز ّج بنا في حرب ا�ستنزاف

«ه�آرت�س» :خلق تطابق بين حما�س وداع�ش
�صعب نظريا ً و�أغلى من الذهب �إعالميا ً

قال معلقون «إسرائيليون» إنّ الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لم
تحقق شيئاً ،واتهموا رئيس الحكومةـ بنيامين نتنياهو بأنه يزجّ بـ«إسرائيل»
في حرب استنزاف .وتوقعوا أن تنتهي بح ّل سياسي.
وقال المحلل السياسي في صحيفة معاريف ،بن كاسبيت «إنّ نتنياهو
ويعلون يج ّرون دولة كاملة لخمسة أسابيع من األح��داث االستعراضية».
مضيفا أنه «باستثناء تدمير الصيف وإلحاق أضرار فادحة باالقتصاد وتقويض
والمس بالرصيد الذي حققته
الشرعية الدولية التي حصلت عليها إسرائيل،
ّ
على مدى سنوات طويلة  ،لم يحققا شيئا».
وتابع« :انتظرنا المؤتمر الصحافي لنتنياهو لمعرفة مصير محمد ضيف،
لكن نتنياهو ويعلون ال يعرفان» .وتساءل« :إذن لماذا عقدا المؤتمر الصحافي؟
من أجل مواجهة التهديد الخطير ...ليبرمان وبينيت».
وأض��اف« :نتنياهو ال يحسن أن يكون قويا ً مقابل حماس ،لكنه ال يسمح
لنفسه بأال يكون قويا ً مقابل نفتالي بينيت».
وعن مصير قائد كتائب عز الدين القسام قال« :تقديرات الموقف ومعلومات
االستخبارات تفيد بأنّ الضيف كان في البيت الذي قصف ،وبيّنت الصور أنّ
ّ
الملف»،
البيت تح ّول إلى ركام .لكن إسرائيل لم تغلق الليلة (قبل) الماضية هذا
ويعتبر المسؤولون أنه «طالما ال توجد إشارات حياة من الضيف فثمة احتمال
بأنه قتل».

تحت عنوان «أعداء مشتركون وشركاء أعداء» تناول الكاتب حامي شاليف ،في
صحيفة «هآرتس» ،أمس ،العالقة بين حكومة نتنياهو واإلدارة األميركية ،باعتبار
أنهما «شركاء أعداء» ،في مواجهة «أعداء مشتركين» ،في إشارة إلى حركة حماس
و»داع��ش» ،وذلك على خلفية محاوالت نتنياهو تصوير الحرب على أنها «حرب
حضارات» ،وأنّ حركة المقاومة حماس ال تختلف عن «داع��ش» ،مشيرا ً إلى أنّ
«محاولة خلق تطابق بين التنظيمين صعب من الناحية النظرية» ،ولكنه «أغلى من
الذهب من الناحية اإلعالمية ،وخاصة في الواليات المتحدة».
وأس��وة بك ّتاب آخرين ،وصف شاليف المؤتمر الصحافي ال��ذي عقده رئيس
الحكومة بنيامين نتنياهو «بالمثير للسخرية» ،مضيفا ً إليه «المؤتمر الذي عقده
الرئيس األميركي باراك أوباما».
وكتب «انّ كليهما كانا قريبين جدا ً من بعضهما البعض ،وبعيدين جدا ً اآلن.
وكالهما يقودان معارك ض ّد منظمات «إسالمية متطرفة» ،والتي يمكن اعتبارها
مصيرية لمستقبل المنطقة ،ومصيرية بالنسبة لهما شخصيا ،بيد أنه لوال فجوات
التحامل والتشكيك التي تراكمت بينهما منذ خمس سنوات ونصف لكانا قد شكال
جبهة موحدة وواسعة لصالح الطرفين».
وقال الكاتب« :إنّ ر ّد فعل الرئيس األميركي على قطع رأس الصحافي األميركي
جيمس فولي ،من قبل «داعش» ،يبدو كأنه اختير من قاموس نتنياهو الخاص بأنهم
«أعداء الله والحضارة اإلنسانية» و«سرطان يجب اقتالعه حتى ال ينتشر».
وأضاف« :إنّ تصعيد اللهجة من قبل أوباما مرتبط مباشرة بموجات الغضب
واالحتجاج التي تع ّم أجزاء واسعة من الواليات المتحدة في أعقاب نشر صور عملية
إعدام الصحافي» .وتابع «إنّ الرأي العام ال يدفع باتجاه الحرب ،وال يوجد رغبة في
الغوص مجدّدا ً في الوحل العراقي ،ولكنه كان قد يكتفي بعملية عسكرية رمزية
إلنقاذ األيزيديين ،بينما ينشغل ،الرأي العام ،في المواجهات بين السود والبيض
«المس المباشر والهمجي بمواطن أميركي أثار الشعور باإلهانة
في فرغسون ،ولكن
ّ
والتضامن والرغبة باالنتقام والقضاء على الدولة اإلسالمية» حسبما جاء في مقال
هيئة التحرير في أسبوعية «ويكلي ستنادرد» المحافظة .وهنا يشير الكاتب إلى أنّ
«الحديث يبدو وكأنه لعضو كنيست من اليمين».
وأكد أنه «مثل نتنياهو في غزة ،فأوباما انج ّر إلى الحرب شمال غرب العراق بدون
رغبته ،وكذلك نتنياهو ،وبالتالي فإنّ مكانته السياسية مرتبطة بأعدائه :اإلنجازات
العسكرية البارزة للدولة اإلسالمية في الفترة القريبة قد تحطم بشكل تا ّم مكانته
الشعبية المتراجعة أصال».
وقال شاليف« :إنّ أوباما يتردّد بشأن تفعيل القوة العسكرية أكثر من نتنياهو،
ولكن كليهما يرتدعان عن توجيه ضربة قاصمة وحاسمة ،ولذلك فكالهما مع ّرضان
لمخاطر حرب استنزاف تستنزف قوتهما أيضا».
وأوضح الكاتب «أنّ نتنياهو قد أبعد الواليات المتحدة ووزير خارجيتها ،جون
كيري ،عن المفاوضات بشأن وقف إطالق النار ،وكان باإلمكان رؤية النتائج يوم
(أول من أمس) في القصف في غزة والصواريخ التي أطلقت على تل أبيب .كما أبعد
نتنياهو الواليات المتحدة وجون كيري عن محاولة الدفع باتجاه تسوية سياسية
مع رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس ،ليجد نفسه أمام حكومة الوحدة
الفلسطينية ،وأوصلته محاوالت إحباط تشكيلها إلى ما وصلت إليه إسرائيل
اليوم».
وتابع انه «ب��دون الواليات المتحدة ،حتى لو كانت ضعيفة يترأسها رئيس
متردّد» ،ال يمكن تحقيق تسوية مستقرة في غزة ،ألنها الوحيدة التي تستطيع ضمان
التزامات إسرائيل ،وتوفير الغطاء للسلطة الفلسطينية ،وتركيز الجهود الدولية
المطلوبة إلعادة إعمار غزة ،وربما إلى نزع أسلحة المقاومة منها» ،مضيفا ً انه «رغم
التغييرات اإلقليمية والحلفاء الجدد إلسرائيل الذين تحدث عنهم نتنياهو في المؤتمر
الصحافي ،فإنّ الواليات المتحدة فقط هي التي تستطيع قيادة عملية ديبلوماسية
جدية تؤدي إلى أفق سياسي جديد ،وهو ما ألمح إليه نتنياهو».
وأشار إلى «أنّ نتنياهو ،وليس للمرة األولى ،حاول تسوية األمور مع الواليات
المتحدة وامتداح اإلدارة األميركية على دعمها إلسرائيل خالل الحرب .وبالتالي
فمن الجائز أنه بسبب وجود «أعداء مشتركين» ،وعلى افتراض أن نتنياهو يل ّمح
لألميركيين برغبته في التوجه إلى األفق السياسي الذي تحدث عنه ،فإنّ اإلدارة
األميركية قد توافق ،وليس للمرة األولى على فتح صفحة جديدة ،ولكن يجدر التذكير
أنّ هناك في البيت األبيض مسؤولون على قناعة بأنّ نتنياهو مثل العقرب الذي
يتعهّد للضفدع بأال يلدغها إذا وافقت على نقله إلى الضفة الثانية من النهر ،وبالطبع
فإنّ العقرب يلدغ الضفدع ويغرق كالهما ،ولكن ليس قبل أن يقول «هذا طبعي».

«يديعوت �أحرونوت»� :أهداف الحرب تبدّدت
ونتنياهو لم يعدنا �سوى بحرب ا�ستنزاف
من جانبه قال المعلق السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت ،شمعون
شيفر« ،إنّ أهداف الحرب التي أعلنها نتنياهو تبدّدت وسقط منها مطلب نزع
السالح من قطاع غزة وتقويض حماس وتنصيب أبو م��ازن» .وأض��اف أنّ
نتنياهو «في حقيقة األمر لم يعِ دنا بشيء ما عدا حرب استنزاف ،ها نحن في
خض ّمها اآلن».
وأكد شيفر «أنّ مسار نهاية الحرب معروف وهو المسار السياسي» .وقال:
«إنّ نهاية الحرب ستت ّم بإعادة وفد المفاوضات إلى القاهرة ،فالتسوية ما زالت
قائمة ولم تسقط من جدول األعمال».
وتابع« :ما توعّ د به نتنياهو نعرفه ج��ي��داً ...ضربات جوية وعمليات
اغتيال مع االعتماد على اعتراض القبة الحديدية .ويقول ك ّل الخيارات واردة
لكن يصعب تصديقه .نأمل أال تطول الحرب ،لكن منذ اآلن يمكننا القول إنّ
حماس لم تصدّق نتنياهو ولم ترتدع منه .فبالنسبة لهم «إسرائيل» ونتنياهو
يواصالن الخداع».

*كاتب سوري

الحقيقي وراء ق�صف الواليات المتحدة العراق
ال�سبب
ّ
كتب براندون تيربوفيل*:
بعد يوم واحد فقط من إعالن أوباما السماح بقصف أهداف محدّدة داخل
العراق من أجل محاربة تمدّد «داع��ش» ،أو «الدولة اإلسالمية في العراق
والشام» ،والتهديد الذي تشكله .موجتان من الضربات الج ّوية ُو ّجهتا على
األق ّل ض ّد مجموعة متن ّوعة من األهداف داخل العراق .إحدى الطلعات الج ّوية
ضربت مراكز مدافع الهاون وقافلة قرب أربيل .وتقدّم مقاتلو «داعش» مسافة
نصف ساعة من أربيل ،عاصمة العراقيين األك��راد ،ووفقا ً لمتحدّث ِباسم
البنتاغون ،فقد شاركت حامالت طائرات من طراز « »FA-18Sأقلعت من
القواعد الج ّوية في الخليج في تلك الغارات الجوية.
وأش��ار أوب��ام��ا إل��ى أن ه��ذه الضربات كانت ض��روري��ة إليقاف اإلب��ادة
الجماعية ،ولحماية المسيحيين وغيرهم من األقليات الدينية الذين تته ّد ُد
داع��ش وجودهم وحياتهم .وه��ذه هي الضربات الجوية األول��ى للواليات
المتحدة على العراق منذ العام  .2011والجدير ذكره هنا ،الظروف المحيطة
باتخاذ قرار ضرب مواقع «داعش» في العراق (مع اإلشارة إلى أنّ هذا التنظيم
وسلّح من قبل الغرب وتحديدا ً الواليات الماحدة األميركية)،
قد ُ
صنع و ًم ّول ُ
والذي أصبح يسيطر على مساحات واسعة من العراق.
قد يسأل أحدهمِ ،ل َم يُقصف العراق اآلن؟ و ِل َم المنطقة المحيطة بأربيل؟
يكمن الجواب على هذا السؤال في أنّ المناطق الكردية العراقية والمحيطة
بأربيل ،هي مناطق تتمركز فيها شركات النفط األميركية.
في الحقيقة ،أربيل ،والتي ال يتجاوز عدد سكانها المليون ونصف المليون،
تشكل مركزا ً إدراي��ا ً لصناعة النفط الكردية اإلقليمية ،وربع إنتاج العراق
من النفط على الصعيد الوطني .احتياطات النفط في منطقة األكراد ضخمة
للغاية إلى ح ٍّد يتيح لألكراد إمكانية االنفصال عن العراق وإقامة دولتهم
المستقلة .وستكون هذه األمة الجديدة كتاسع أكبر مصدّر للنفط في العالم.
وكما كتب جون ج .جوديس لـ«الجمهورية الجديدة»« :ستش ّكل سيطرة
ال��دول��ة اإلسالمية الجديدة على أرب��ي��ل ،خطرا ً على م��وارد النفط فيها،
وسينسحب خطر هذا التأثير على موارد النفط العالمي .سترتفع أسعار
َ
تتعاف بعد من أزمة
النفط في أوروبا التي تشتري نفطها من العراق ،وهي لم
ركودها االقتصادية .ارتفعت أسعار النفط حالما هدّدت داعش بالسيطرة
على مصادر النفط في أربيل .وما لبثت شركتا النفط األميركيتان شيفرون

النهاية إلى ح ّل سياسي.
ثالثاً :لم تظهر أي بوادر ضعف في الموقف الفلسطيني الموحد على المستوى
السياسي ،في حين ظهر المزيد من عالمات االنقسام والصراعات الحادة داخل الحكومة
تجسدت في االنتقادات الحادة التي وجهها وزراء أمثال تسيبي ليفني،
«اإلسرائيلية»
ّ
وأفيغدور ليبرمان ،ونفتالي بينيت للطريقة التي يدير فيها نتنياهو المفاوضات ،وهو ما
أضطر األخير إلى الطلب من الوزراء عدم التعقيب على قراراته السياسية أو انتقاد موقفه
من المفاوضات ،حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت».
رابعاً :أظهرت المقاومة قدرة واضحة على خوض حرب االستنزاف وامتالكها مخزونا ً
كبيرا ً من الصواريخ ،يمكنها من االستمرار في قصف مدن ومستوطنات االحتالل
لفترة طويلة تدوم ألشهر حسبما قال أحد مسؤولي المقاومة ،وهذا ما ّ
أشر إلية عدد
الصواريخ التي تطلقها في اليوم الواحد من  100إلى  200صاروخ كمعدل وسطي ،ما
يعني أنّ رهان العدو على تراجع قدرات المقاومة ونفاذ مخزونها من الصورايخ في وقت
قريب رهان في غير محله ،خاصة أنّ المقاومة باتت تصنع الكثير من أنواع الصواريخ
التي تطلقها ،وبالتالي فإنّ استمرار حرب االستنزاف ألسابيع ال قدرة لـ»إسرائيل» على
احتماله فكيف والحال إذا ما استم ّرت ألشهر.
خامساً :إقرار «إسرائيلي» بأنّ نتنياهو ورئيس أركان جيشه موشي يعلون قد ج ّروا
أي هدف من الحرب ،بل
«إسرائيل» لخمسة أسابيع من األحداث االستعراضية ولم يحققا ّ
تسبّبا في تدمير موسم السياحة الصيفي وإلحاق أضرار فادحة باالقتصاد «اإلسرائيلي»
والمس بالرصيد الذي حققته
وتقويض الشرعية الدولية التي حصلت عليها «إسرائيل»،
ّ
على مدى سنوات طويلة.
ّ
ّ
وهكذا فإنّ نتنياهو ٌيدفع «إسرائيل» الثمن الكبير بعد أن بدّد كل أهداف حربه
ويقودها إلى الغرق في حرب استنزاف من المعروف أنّ نهايتها الحتمية هي العودة إلى
المفاوضات ،لكن هذه المرة سيكون المفاوض «اإلسرائيلي» في موقع أكثر ضعفا ً من
قبل وسيكون عليه للخروج من دائرة االستنزاف اإلقرار بمطالب المقاومة وبالهزيمة
وبالتالي منح المقاومة انتصارا سياسيا ً مدويا ً طالما سعى إلى الهروب منه.

وآكسون وشركات بريطانية أخ��رى ،أن ب��دأت بإجالء موظفيها من إقليم
ّ
التدخل األميركي قد وضع
تجار النفط يتو ّقعون أن يكون
كردستان .لكنّ ّ
ح ّدا ً الزدياد أسعار النفط .وقد ص ّرح أوليفر جاكوب خبير النفط السويسري
لرويترز ،أنّ الغارات الجوية األميركية ستساهم في ترسيخ االستقرار في ك ّل
من جنوب العراق وكردستان».
وكتب نايجل ويلسون في جريدة «تايمز لألعمال الدولية» ،أنّ شركات
النفط البريطانية سحبت موظفيها إلى كردستان خوفا ً من احتمال مواجهة
خطر التمدّد «الداعشي» ،مؤ ّكدا ً أن حقول «الطاق طاق» و«الطاوكي» هي
مناطق آمنة .ويص ّر جينيل إنيرجي في بيان له ،أن الغرب على ثقة تامة
بقدرة حكومة إقليم كردستان في الحفاظ على أمن مناطقها وبنيتها التحتية.
وتماشيا ً مع حركات احترازية أخرى ،فقد تسحب شركات غربية عدّة
موظفيها غير األساسيين من المنطقة .وأوضحت «آفرن» أ ّنها علّقت عملياتها
في حقول بردى ،وأنه من الحكمة العودة عن هذا القرار بأسرع وقت ممكن.
وهذا ما يوضح للسائلين أكثر فأكثر عن سبب إغارة الواليات المتحدة
على م��واق��ع «ال��داع��ش��ي��ي��ن» بعد وق��ت قصير م��ن تسليحهم وإم��داده��م
ّ
المنظمات
بالذخائر .والسبب أنّ «داع���ش» و«ال��ق��اع��دة» وغيرهما م��ن
اإلرهابية ،والتي بات معروفا ً مدى تعاونها مع االستخبارات األميركية في
المنطقة ،هما فقط وسيلة لتحقيق أه��داف الواليات المتحدة في إضعاف
الحكومات وإسقاطها ،ولتكونا بمثابة البعبع للسكان المحليين ،إذ ُتقبل
التضحية بحقوق اإلن��س��ان وال��ح��ري��ات الفردية بهدف تحقيق األم��ان.
عندما تبدأ هذه الجيوش ـ بالوكالة ـ بتشكيل خطر على اإلنتاج النفطي أو
أيّ من المشاريع األوليغاركية** العالمية في المنطقة ،سوف يُقضى عليها،
وبالتالي على التهديد الذي أصبحت تشكله.
على الشعب األميركي إذا ً التنبّه لهذه الحقيقة ،فإحدى األدوات الرئيسية
لألوليغاركية العالمية تتمثل في ترويع السكان المحليين ،إذ سيفلت باقي
العالم من بين أيديهم.
ترجمة :ليلى زيدان عبد الخالق
*ناشط سياسي
**الثقافة األوليغاركية هي ثقافة فوقية تقوم على تنحية الهويات الجوهرية لمجموعات
من الناس ،وإعالء هويات المجموعات األخرى للقيام بوظيفة واحدة تتم ّثل في خدمة الفئة
األوليغاركية الصغيرة.

«ه�آرت�س» :من ال�صعب ر�ؤية حكومة نتنياهو
قادرة على تجاوز الدورة ال�شتوية
بناء على تصريحات رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» ،بنيامين نتنياهو ،في
المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس األربعاء ،يتضح أنّ ائتالفه الحكومي
يعاني من مشاكل جدية ،وأنّ طاقم اتخاذ القرارات السياسية واألمنية إلسرائيل
في حالة تفكك».
جاء ذلك في مقالة كتبها يوسي فيرطر ،في صحيفة «هآرتس» أمس ،حيث كتب
«أنّ نتنياهو ،ووزير األمن موشي يعالون ،عقدا مؤتمرا ً صحافيا ً يوم األربعاء،
كانا موجهين ض ّد «عدويهما» ،األول حركة حماس ،والثاني الوزراء في المجلس
الوزاري المصغر الذين يثرثرون بدون توقف ،ويوزعون الخطط والنصائح في
ك ّل االتجاهات».
وأضاف أنّ «العد ّوين أثارا غضب نتنياهو ،مما جعل حديثه يشير إلى أنه
من الصعب رؤية االئتالف بتركيبته الحالية قادرا ً على تجاوز الدورة الشتوية
للكنيست .وتساءل الكاتب «من كان يصدق أنّ نتنياهو ،وليس شمعون بيرس،
يتحدث عن أفق سياسي في أوج مواجهات دامية ال تزال بعيدة عن الحسم ،مع
رسالة ضمنية لمعسكر اليسار – الوسط؟»
كما تساءل عما قد يبدر عن نتنياهو في المؤتمر الصحافي المقبل« :هل

سيتحدث عن شرق أوسط جديد؟
وتابع «إنّ الظهور الغاضب والغريزي لنتنياهو ،وإلى جانبه يعالون ،وتوجيه
سهام غضبه باتجاه وزراء المجلس الوزاري ،وخاصة نفتالي بنيت وأفيغدور
ليبرمان ،يؤكد على تفكك وانقسام وانهيار «الطاقم الدائم» لمتخذي القرارات
السياسية واألمنية في إسرائيل ،ولذلك فمن الصعب رؤية هذا االئتالف قادرا ً على
تجاوز الدورة الشتوية التي تبدأ نهاية تشرين األول (أكتوبر) ،ويبقى السؤال هو
«هل سيبادر نتنياهو أو هم إلى إنزال الفأس عليه ،أم سيسقط لوحده؟»
وحسب الكاتب فإنّ «حديث نتانياهو عن أفق سياسي جديد يخرج من اللهيب
والدخان في المنطقة يتض ّمن رسالة إلى معسكر اليسار – الوسط في إسرائيل».
وأردف« :إنّ الرسالة الثانية التي يوجهها نتنياهو ويعالون هي أنهما ال
ينويان تغيير االستراتيجية التي ترافقهما منذ بدء الحرب وهي «ال للعملية
البرية الواسعة ،وال الحتالل غزة ،وال للقضاء على حماس ،وال لك ّل الشعارات
االستعراضية التي أوصلت نتنياهو  3مرات إلى رئاسة الحكومة».
وتساءل« :إذا كانت حركة حماس تلقت ضربات لم تتلقاها من قبل ،فلماذا ال
توافق على الورقة المصرية؟ وهل تستطيع إسرائيل ،بجهاز استخباراتها الرفيع،
حقا قراءة حركة حماس بشكل صحيح ،وتوقع خطواتها ،ومحفزاتها؟»

«يديعوت �أحرونوت» :لإنهاء الحرب ...عملية برية
�أو قرار من مجل�س الأمن
قال المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت ،رون بن يشاي ،أنه
«يتأكد المرة تلو المرة أنّ حركة حماس هي «عدو ال يمكن إخضاعه بسهولة،
وإنّ ذلك يتطلب الكثير من الجلد وتوجيه الضربات المتواصلة على نقاط
الضعف من أجل التوصل إلى تهدئة».
وذكر في هذا السياق أنه «في العام  2004كان هناك حاجة الغتيال الشيخ
أحمد ياسين «القائد والمؤسس الديني واأليديولوجي لحركة حماس» ،وكذلك
القائد السياسي عبد العزيز الرنتيسي ،من أجل وقف العمليات االنتحارية في
االنتفاضة الثانية».
وأضاف أنه في «الحملة العسكرية الحالية ،الجرف الصامد ،كانت هناك
ضرورة الغتيال شخصية ذات تأثير مماثل ،بحيث تخرج حماس عن طورها،
وإالّ فإنها ستواصل فرض مطالب غير معقولة».
وتابع :إن «مطالب حماس هذه تهدف إلى هدف واحد وهو تحقيق إنجاز
سياسي ومدني يؤكد على شرعية ما تقوم به الحركة».
وأردف بن يشاي ،إنه «ال ي��زال مصير محمد الضيف غير واض��ح نتيجة
استهداف منزل عائلة الدلو في حي الشيخ رضوان بغزة .وأنه في حال تحقق
أمر اغتيال القائد العسكري العام فإنّ من شأن ذلك أن يؤثر على تقصير أمد
المعركة الحالية .في المقابل ،فإنّ حماس تحافظ على الضبابية في هذه
القضية ،ما يرفع من احتماالت أن يكون الضيف قد أصيب أو اغتيل» .حسب
قوله.
كما كتب أنه «من المشروع التساؤل لماذا لم يحاول الجيش اغتيال الضيف
في مرحلة مبكرة من الحرب» ،ويجيب على ذلك بالقول« :إنّ الجواب يكمن في
كلمتي «فرصة عمالنية» ،حيث أنّ قادة حماس نزلوا إلى الخنادق واألنفاق قبل
بدء الحرب ،وأنه من الجائز القول إنّ الضيف أخطأ وخرج مبكراً».
إلى ذلك ،يقول المحلّل العسكري إنه «على إسرائيل أن تفكر اآلن بمسار
جديد .وأنّ الهدف األدنى هو التهدئة المستق ّرة لسنوات ،ومنع إعادة تسلّح
فصائل المقاومة في غزة ،ولذلك يجب السعي باتجاه تحقيق هدف نزع أسلحة
ستتأجل إلى مرحلة يت ّم فيها إنجاز تسوية طويلة
المقاومة ،ولكن هذه المسألة
ّ
األمد بمشاركة مصر والسلطة الفلسطينية والدول العربية المعتدلة واالتحاد
األوروبي والواليات المتحدة».
وأوض��ح «أنّ أه��داف الح ّد األدن��ى اإلسرائيلية يمكن أن تتحقق عن طريق
قناتين سياسيتين أو بوساطة عملية عسكرية تشمل الدخول البري إلى قطاع
غزة».
وعن القنوات السياسية ،قال« :إنها قد تكون اتفاقيات ثنائية بين إسرائيل
ومصر ،وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ،بحيث
تتقبّل حركة حماس ذلك كمعطى وتعلن عن تهدئة ،وتمنح ،كمحفز ،تسوية
تتض ّمن فتح معبر رف��ح ،وتقديم ضمانات إسرائيلية لمصر والسلطة
الفلسطينية بتقديم تخفيفات ،وعندها ستضطر حماس إلى الموافقة على
رقابة فلسطينية دولية على البضائع التي تدخل إلى القطاع من أجل منع تعزز
قوتها العسكرية» .ورأى «إنه من السهل على حماس تقبّل ذلك كمبادرة مصرية
فلسطينية وليس كتنازل من قبل إسرائيل ،كما تحصل على أموال لدفع رواتب
الموظفين الحكوميين .وإلى حين تحقيق هذه االتفاقيات فإنّ الجيش يواصل
استهداف القطاع بالغارات الجوية».
وتابع« :أما القناة الثانية فهي أن تتوجه إسرائيل ومصر والواليات المتحدة
بشكل مشترك إلى مجلس األمن الستصدار قرار يوفر مظلة سياسية ومبدئية
لتسوية طويلة األمد في قطاع غزة ،مثلما حصل في الحرب الثانية على لبنان،
ومظلة دولية تسمح لحركة حماس بالنزول من الشجرة وتوافق على تقديم
تنازالت لم تكن مستعدّة للتنازل عنها مباشرة مقابل إسرائيل ومصر».
وعن العملية العسكرية ،قال بن يشاي :إنها «يجب أن تجري بالتوازي مع
إحدى القناتين السياسيتين ،أو بشكل منفصل قبل استمرار النشاط السياسي».
وأضاف «إن القصف الجوي ،كما هو الحال عليه اليوم ،ال يكفي ،وأن هناك حاجة
لعملية برية تدفع حماس إلى طلب وقف إطالق النار».
وفي هذا السياق أشار إلى «عدة إمكانيات ،أقصاها احتالل قطاع غزة لتدمير
سلطة حماس ،وبالتالي سيضطر الجيش إلى البقاء في غزة مدة سنة على
األقل ،على أمل أن يجد جهة فعالة ،ربما يكون أبو مازن ،على استعداد لتسلم
السلطة من إسرائيل عن  1.8مليون غزي».
وتابع« :أما اإلمكانية الثانية فهي عملية برية محدودة النطاق ،بحيث تواجه
حماس تهديد بقائها وبقاء ذراعها العسكري» ،مشيرا إلى أنه «توجد لدى
الجيش خطط لعدة عمليات كهذه يمكن أن تت ّم بالتوزاي أو بالتدريج».
وقال أيضاً« :إنّ الجيش لديه خيار الحرب بوساطة عملية مشتركة «برية
وجوية وبحرية» ،ولكن ذلك يعني خسائر كبيرة في األرواح ،وأن ذلك يستغرق
أسبوعين ،على األق ّل ،للوصول إلى نهاية تعتبر ناجحة بالنسبة إلسرائيل».
وخلص إلى القول :إنه «على المجلس الوزاري المصغر أن يختار من بين
هذه البدائل ،أو دمجها معا ،ليتخذ قراره».

