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الخالف الخليجي خالف بين حكوماته
�أم �صدى لال�ستراتيجية الأميركية؟
} حميدي العبدالله
أعلن أكثر من مسؤول خليجي أنّ الخالفات بين الحكومات الخليجية،
وتحديدا ً بين قطر من جهة ،والسعودية واإلم���ارات والبحرين من جهة
أخرى ،قد انتهت ،وأنّ السفراء الذين سحبوا من قطر سيعودون إلى مزاولة
أعمالهم من دون تحديد موعد هذه العودة.
ال��ه��ا ّم ف��ي الخالفات الخليجية معرفة أسبابها ،فهل ه��ي فعالً تعبيرا ً
يفسر هذه
عن سياسات وتحالفات مختلفة ،أم أنّ ثمة أم��را ً آخر هو الذي ّ
الخالفات.
من المعروف أنّ حكومات الخليج تربط بينها سياسات مشتركة ،فهي
جميعها موالية للغرب ،وهي جميعها مناهضة للسياسة اإليرانية ،وهي
جميعها تناصب العداء لك ّل قوة أو حركة أو نظام يشهر العداء للوصاية
الغربية ،وجميعها لها موقف واحد من العدو اإلسرائيلي ،ومن المعروف أنّ
أي حكومة خليجية لم تقل أنّ أسباب الخالف لها صلة بالسياسات المحلية،
ّ
مثل االقتصاد والعدالة االجتماعية ،أو الحياة السياسية الداخلية.
ك ّل ما تقدم يؤكد أن ليس هناك فعالً خالفات جوهرية بين الحكومات
الخليجية تب ّرر اندالع أزمة حادة تصل إلى ح ّد سحب السفراء.
ال شك أنّ عنصر الخالف الجوهري بين قطر من جهة ،وبين السعودية
واإلمارات والبحرين من جهة أخرى ،له صلة بالحكومة أو الحكومات التي
ستكون الوكيل المعتمد للسياسات واالستراتيجية األميركية في المنطقة،
ألنّ الدولة أو ال��دول التي تحظى بمكانة مميّزة في خدمة االستراتيجية
األميركية ،ستكون الحكومة أو الحكومات األكثر نفوذا ً في المنطقة .وهذا
يعني أنّ الخالفات بين الحكومات الخليجية هي تعبير عن تنافس بين هذه
الحكومات حول من هي الحكومة المعتمدة للقيام بدور الوكيل للسياسة
يفسر هذه الخالفات.
األميركية ،هذا هو السبب األول الذي ّ
أما السبب الثاني فهو مرتبط بتنويع الواليات المتحدة ألدوات سياستها
في المنطقة ،في سعي منها إلى احتواء أو جذب قوى واسعة للعمل لمصلحة
هذه السياسة ،فمن المعروف مثالً أنه عندما اندلعت في عام  2004أزمة
بين سورية والحكومات الغربية على خلفية موقف سورية من المقاومة
في لبنان والتحالف مع إي��ران ودع��م حماس والجهاد اإلس�لام��ي ،وقفت
قطر وتركيا إلى جانب سورية ض ّد ما ُعرف بمحور االعتدال العربي ،ولم
يكن ذلك الموقف تم ّردا ً على السياسة األميركية ،فمن يصدق أنّ قطر التي
تستضيف قواعد عسكرية تض ّم جيوشا ً أقوى من الجيش القطري قادرة
على تحدّي السياسة األميركية ،وم��ن يصدّق أنّ حكومة أردوغ���ان التي
وافقت على بقاء تركيا جزءا ً من حلف «الناتو» ،ورعت تفاوضا ً غير مباشر
بين سورية و«إسرائيل» ،ابتعدت أو عارضت السياسة الغربية ،بل إنّ توزيع
األدوار بين وكالء الواليات المتحدة في المنطقة ،بما يضمن نتائج جيدة هو
الذي كان وراء هذه السياسة.
اليوم أيضا ً الواليات المتحدة ال تريد خسارة جماعة «اإلخوان المسلمين»
في البالد العربية واإلسالمية ،وال تريد في المقابل خسارة خصوم هذه
الجماعة والحكومات الداعمة لها ،ولهذا وزعت وكالءها على المعسكرات،
وك��ان��ت ال��خ�لاف��ات الخليجية ص��دى ل��ه��ذه السياسات األميركية ف��ي ك ّل
مراحلها.

�أوقفوا المهزلة منع ًا للف�ضيحة
لم يعد سرا ً أنّ الحكومة اللبنانية لم تعتمد منذ اللحظة األولى طريقا ً غير التفاوض
لح ّل قضية عرسال والحقا ً قضية العسكريين المخطوفين ،والتدخل العسكري في
عرسال لم يسمح به للجيش إال فكا ً لإلحراج وهربا ً من االتهام بالتواطؤ.
طريق التفاوض بال امتالك أسباب قوة يعني ترك المبادرة بيد الفريق اآلخر الذي
يفترض في بيانات الحكومة المعلنة أنه العدو ،وفي حال وجود رهائن ال طريق
إال التفاوض ،لكنه تفاوض القوي القادر على إمالء الشروط ،خصوصا ً أنّ الدولة
تفاوض مجموعة إرهابية كما يُفترض وفقا ً للتوصيف الدولي واإلقليمي واللبناني
المجمع عليه ،فجبهة النصرة وتنظيم داعش تشكيالن إرهابيان ،وفي ك ّل مفاوضات
بين دولة وبين تشكيل إرهابي تحترم الدولة مبدأ أن ال تكون األثمان التي تقدّمها
لإلرهابيين مكاسب يستندون إليها للعودة إلى حرب أش ّد قسوة أو ان تشكل إسقاطا ً
لفكرة السيادة وانتهاكا ً للقانون وللقواعد القضائية.
غالبا ً ينتهي التفاوض في هذه الحاالت بتسليم المسلّحين اإلرهابيين أنفسهم
مقابل وعود بمحاكمة مخففة أو يضمن لهم الرحيل خارج أراضي الدولة إلى دولة
تقبل باستقبالهم ،ويكون الثمن مقابل نهاية كاملة بال ذيول لمحنة الخطف.
في حالتنا الحكومة اللبنانية ترتضي وهي ال تملك قدرة فرض هذه الشروط على
ويقسم المراحل ،ومعلوم أنّ القدرة
المسلحين أن تفاوض وهم من يملي الشروط
ّ
التفاوضية ال تق ّررها أعداد الرهائن ،فمن بيده ثالثين إذا استطاع تجزئة مفاوضاته،
وعقد لك ّل خمسة صفقة منفردة يحصل على أثمان أعلى من جهة ويتحكم بقيادة
حرب نفسية وتمييز سياسي بين رهائنه لتوظيفه في ك ّل مرحلة بعنوان ...وهذا
ما يجري في لبنان.
الدفعة األولى من العسكريين لضمان الخروج اآلمن من عرسال وفك الحصار
عن المسلحين ليتمركزوا في الجرود داخل األراضي اللبنانية ويبقى بيدهم خيار
العودة إلى البلدة متى شاؤوا كما هو حاصل اآلن.
الدفعة الثانية هي للعبث المذهبي ومخاطبة البيئة الحاضنة التي تسعى
المجموعات اإلرهابية إلى كسبها بالقول إنها ال تريد من العسكريين المنتمين إلى
هذه الطائفة شيئاً ،وهذه لعبة خطرة داخل الجيش والقوى األمنية ،وما يتبعها أش ّد
خطورة ،لكن القبول بها هو األخطر.
الدفعة الثالثة لتوجيه رسالة إلى بيئة طائفية ثانية هي بيئة التيار الوطني
الحر مطالبة بتخلي قادته عن مهاجمة اإلرهاب وترك قضية الوجود المسيحي في
الشرق كأولوية لالهتمام بمواجهة خطر التهجير على يد اإلرهاب.
الدفعة المتأخرة تحت شعار التمييز بين صفقة مع جبهة النصرة وداعش هي
لبيئة حاضنة للمقاومة لربط اإلفراج عن المنتمين إليها بانسحاب حزب الله من
سورية ،تذكيرا ً بأعزاز ومخطوفيها الذين بقوا سنة على هذه الحال حتى وصل
ّ
مشغليهم األتراك
التهديد إلى فوق رؤوس الخاطفين فصار التفاوض معهم ومع
والقطريّين واقعياً.
قبول الحكومة اللبنانية بتفاوض يم ّزق الشعور بوحدة المصير للعسكريين
هو تواطؤ على المؤسسات العسكرية واألمنية وقدرتها على أداء مهامها ،وتسهيل
لتس ّرب التمييز الطائفي القاتل والمد ّمر إلى مشاعر العسكريين في مواجهة
اإلرهاب.
الحصيلة ستكون بقاء رهائن من لون طائفي واحد ورمي الكرة في وجه المقاومة
وبيئتها ،وهذا يعني مشاركة اإلرهاب في خطته.
مطلوب من وزراء المقاومة وحلفائها وقف هذه المهزلة األخالقية المسماة
مسرحية أبو طاقية الذي سيجري تبييض ملفه العدلي من مئة مذكرة توقيف
بموجب الصفقة ،والمطلوب ض��رب اليد على الطاولة ووق��ف ه��ذه المؤامرة
والسمسرة.
من يريد المخطوفين فليذهب إلى تنسيق عسكري لبناني س��وري لتطويق
المسلحين والضغط لتضييق الخناق عليهم ،وبعدها يفاوض على صفقة شاملة
تتض ّمن اإلف��راج عن ك ّل العسكريين مقابل خ��روج آمن للمسلحين إلى الحدود
السورية ـ التركية.
توب نيوز

جوبر مفتاح دم�شق
 لم يكن الجيش السوري بال خطة عندما وصل إلى أطراف جوبر وأوقفالتقدم محافظا ً على خطوط دفاع نحو ساحة العباسيين وباب توما.
 بقي حي جوبر لزمن الحي الوحيد في العاصمة دمشق الموجود بيدالمسلحين.
 ال يمكن حسم جوبر بدون المليحة ومزارع طريق المطار. معركة المليحة متصلة بمخيم اليرموك وبينهما أحياء التضامن والقدموالحجر األسود وغيرها.
 ال يمكن حسم دوما من دون جوبر ،كما ال يمكن حسم دوما من دون القلمون. ته ّيأت معركة دوما من جهة القلمون فاستحقت مواعيد جوبر ووقف الهاونالمتساقط على أحياء العاصمة.
 ُحسمت المليحة فصارت معركة جوبر حاضرة كاستحقاق. جوبر مفتاح أمن العاصمة ،لكن بعد معارك قارة والنبك فمن جوبر حرستاوعدرا وصوال ً لى منطقة متصلة بحمص والساحل ال جيوب فيها إال ما بقي في
أطراف حمص سيتسارع السقوط مع حسم دوما.
 دوما أه ّم المعاقل وأخطرها وأشدّها تعقيدا ً وحشوداً ،ومع حسمها تخرجالسعودية بعلّوشها من المعادلة السورية.
 الحسم في جوبر يقترب من إعالنه منطقة آمنة. الله محيّي الجيش يهتف السوريون.التعليق السياسي
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من يكذب على �شعبه ...نتنياهو �أم م�شعل؟
كتب نارام سرجون
كنت سأفاجأ فعالً لو أنّ خالد مشعل قال من الدوحة شيئا ً تنفصل فيه الثورة
عن الثروة ،وتخرج من جسده الدماء الفاسدة التي تجري في عروقه فيفصدها
بكالم ج��ارح عن الحق والحقيقة والفضل والعرفان ...ففي مشعل التصقت
قيمة الثورة بالثروة واختلطت حروفهما وتداخلتا وتبادلتا األنخاب والكؤوس،
فجلست الثروة مع الثورة على مائدة واحدة ونامتا في فراش واحد وعلى مخدة
واحدة ...ولم تستيقظ الثورة من سهرة األمس حتى أكلت الثروة الثورة كما أكلت
أبقار فرعون القبيحة في المنام األبقار الحسنة المنظر...
وكنت سأضطرب كما يضطرب طبيب أخطأ في تشخيص علة مريض وأعطاه
عقارا ً خاطئا ً لو أنّ مشعالً بدا شهما ً شجاعا ً يفي الديون التي في عنقه ...لكنني
أحمد الله أنّ مشعل لم يخذلني وكنت على صواب منذ أن قلت إنّ دمه فاسد ،وإنه
راع كذاب ...وأحمد الله على أنّ اسماعيل هنية لم يخذلني أيضا ً ولم يسدّد طعنة
أليّ كلمة قلتها بحق هذا الرجل الوضيع الرضيع الذي لن تنساه ذاكرة الشرق
والعالم في مشهد ّ
الذل وهو ينحني على ركبتيه كرضيع الناقة يقبل يد قاتل
الشعوب العربية ...راسبوتين الشرق الرهيب ...يوسف القرضاوي ...وأثبت
هنية أنني كنت على صواب وأنني قرأت جينات خالياه...
ولكن ...وفيما أنا أتابع تصريحات هذين المراوغين كنت أمسك قلبي بيدي
خوفا ً من أن يحاول أحدهما المرور ولو بسرعة على سورية لقول شيء فيه غزل
ما للشعب السوري وجيشه أو للتودّد من القيادة السورية فيخلخالن نظريتي في
الدماء الفاسدة ...ألنّ مدائح األوغاد للكرام فيها ذ ّم وقدح وانتقاص مثل أن تنال
شهادة حسن سلوك وأخالق من مومس أو وثيقة طهارة من ق ّواد ...أو أن يمنحك
الجاسوس «االسرائيلي» عزمي بشارة شهادة في الوطنية أو يرسل لك القرضاوي
صك غفران لذنوبك ...لكن العناية االلهية أكرمتني وأكرمت الشعب السوري في
أنّ العار لم يصل الينا ...وبأننا نجونا من هذا التل ّوث ...ومن قبلة يهوذا...
في الحقيقة لست أنتظر من الثائر أن يتح ّول الى ديبلوماسي وال أن يمارس
طقوس المجامالت والمدائح والتدبيج وفرش السجاد األحمر وإه��داء الزوار
ربطات العنق وقوارير العطر ...ولكن ال يهينني إال الثائر الذي يخاطب العالم كله
وقد نسي أه ّم شيء ...وهو أن يخاطب شعبه ويصارح شعبه كما يصارح االبن
اباه وأخاه...
الثائر في قضية من نوع القضية الفلسطينية يصارح شعبه بك ّل شيء ومن
دون الوقوف بجانب أيّ جدار سياسي ليت ّقي اللوم ورصاص النقد والعتاب...
ينقل إلى شعبه بصراحة وشفافية ك ّل آالم الثورة وأحالمها ...وال يوارب وهو
يحكي عن خيبة أمله من انشغال أردوغان مثالً بحفالت ومهرجانات التنصيب
السلجوقية وإص��راره على كسر حصار المطارات والموانئ االسرائيلية في
أحلك فترات الحرب ...وال يخفي الثائر خيبة أمله من استمرار استضافة السفير
والديبلوماسيين «االسرائيليين» في تركيا ...والثائر يصارح شعبه ومقاتليه
بشعوره بالمرارة من ازدياد سفر «االسرائيليين» الى تركيا التي كانت مالذا ً
للهاربين من الحرب ...لماذا ال يقول خالد مشعل لشعبه إنّ الطائرات التركية
وسفن الركاب كانت تعود محملة باالسرائيليين الى استانبول باآلالف في جسر
جوي وبحري معاكس للجسر الجوي الذي تال حرب تشرين عام  ...73ففي عام
 73م ّد االميركيون جسرا ً جويا ً إلنقاذ «إسرائيل» من االنهيار وحقنوها بالسالح
والذخيرة ...وفي عام  2014مدّت تركيا جسرا ًجويا ً وبحريا ً الى خارج «إسرائيل»
إلخالء المذعورين «االسرائيليين» نحو تركيا الستضافتهم ريثما تنتهي الحرب،
والذين شوهد اآلالف منهم يستج ّمون في ظالل قصر يلدز ،بانتظار أن ينتهي لواء

غوالني وطائرات «إسرائيل»  -التي تدربت بالتنسيق مع قوات أردوغان في أجواء
تركيا  -من مهمة تدمير غزة ولتتف ّنن القاذفات في إظهار براعتها في فنون قصف
المدن واإلبادة ...غير أنّ أردوغان كان يستشيط ويثير الغبار ألنّ معبر رفح لم
يفتح كما فعل هو وفتح معبر استانبول لـ»اإلسرائيليين» الهاربين من صواريخ
غزة ...ان مشعل هنا كان يكذب على شعبه ...وليس نتنياهو...
لم يقل مشعل لشعبه الفلسطيني كيف انّ العربان الذين ش ّمروا عن السواعد
في قطر والسعودية لتدمير شعوب جمهوريات عربية كاملة بأطنان الذهب
والمال والسالح لم يقدموا شيئا ً لفلسطين في محنتها في غزة سوى نصف ورقة
مكتوبة بحبر رديء وكالم رديء ...ولم تقم الجامعة العربية بدعوة زعماء العرب
لطلب حظر جوي ...ولم يقل مشعل لشعبه إنه مذهول من تلكؤ اإلسالميين في
نصرة غزة ...ومن استحالة توجه جهادي واحد مهاجر الى غزة ...ولم يقل لهم
إنه مذهول من أنّ بعض اإلسالميين داسوا على علم فلسطين في شوارع الثورة
السورية في ذروة الحرب على غزة مثلما كان المستوطنون يفعلون بالضبط في
ذروة حنقهم على غزة ...ولم يقل لشعبه إنّ «الثوار» السوريين خ ّونوا الغزاويين
ألنهم قاتلوا ...ماذا كان سيكلف التنظيمات الدينية في سورية أو االردن أن تهاجر
الى حدود فلسطين للر ّد على «إسرائيل»؟ صدقوني بعض التنظيمات اإلسالمية
تفصلها عن ارض فلسطين مسافة  40دقيقة سيرا ً على األق��دام إذا سارت من
الحدود السورية أو األردنية ...لكن اإلسالميين يطيرون من استراليا عشرين
ساعة للوصول الى سورية للجهاد ض ّد شعبها وليس الى غزة ...ان مشعل كان
يكذب على شعبه ...وليس نتنياهو...
وفي قلب محرقة غزة لم نفاجأ حتى من سرقة الصواريخ السورية واإليرانية
علنا ونسبها إلى مه ّربي الصحراء وثوار ليبيا ...فقد خرج أسامة حمدان (ذيل
مشعل في لبنان) في أتون المعركة بتفسير مفاده أنّ صواريخ غزة ليست منة
من أحد بل هي صناعة محلية ...وأنّ صواريخ غراد هي ما أهداها ثوار ليبيا إلى
غزة ...والبعض من فريقه همس انّ محمد مرسي هو من ه ّرب الصواريخ خالل
سنة من حكمه ومن معبر رفح! رغم انّ القاصي والداني كان يتمنى على حمدان
أن يسأله :أين ت ّمت تجربة الصواريخ ومدياتها التي صنعتها غزة؟؟ ألنّ السيد
احمد جبريل كشف أنّ عمليات تطوير الصواريخ ت ّمت في الصحراء السورية
حيث ت ّمت تجربتها وتحديد مدياتها وأوزان رؤوسها المتفجرة ...بسبب وجود
المدى المناسب إلطالق الصواريخ التجريبية في الصحراء السورية ...ومن هناك
نقلت التقنية ونتائج االختبارات وقطع المصانع والورشات الى غزة ونقلت معها
تترصدها ك ّل
تكنولوجيا صناعة الصواريح لتتجاوز عقدة تهريب السالح التي
ّ
مخابرات المنطقة بما فيها المخابرات العربية...
ربما يقول لنا أسامة حمدان اليوم إنّ التجربة ت ّمت في صحراء النقب أو في
سيناء أو قرب قاعدة العيديد او في صحراء ليبيا ...أو في شرق األناضول عند
قاعدة انجرليك ...وربما في األنبار عند ابي بكر البغدادي ...وربما في الربع
الخالي «ألبو متعب» بإشراف العرعور ...أو صحراء نيفادا باشراف جون ماكين!
لكن مشعل كان يكذب على شعبه ...وليس نتنياهو.. .
نتنياهو لم يكذب على شعبه يا مشعل بل أنت من كذبت وتكذب على شعبك...
وأنت الذي ال تصارح شعبك ...نتنياهو مجرم ولكنه ال يقول لشعبه إن السعودية
وقفت ضدّه وال قطر وال تركيا ،بل ان الرجل صارح شعبه بأنّ عالقة «إسرائيل»
بالسعودية ودول االعتدال ومنها قطر تعززت في حرب غزة كثيراً ...وبأنّ تركيا
ال تنوي فك عالقتها بـ»إسرائيل» وال الضغط عليها ...وبأنّ إيران وسورية كانت
لهما اليد الطولى في فشل الهجوم على غزة ...وبأنّ حسن نصر الله يتابع الحرب
لحظة بلحظة وبك ّل تفاصيلها ألنه وعد انه لن يترك غزة تخسر الحرب وهذا

معناه أنه في لحظة حاسمة فسيدخل الحرب ...ولكن مشعل كذب على شعبه وال
يزال يكذب ...وليس نتنياهو من كان يكذب...
الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له لجنة فينوغراد تحقق في كذب
القيادات «السياحية» على القوى الميدانية المقاتلة ...الجمهور الفلسطيني من
حقه أن يسأل قيادته عن الخيارات السياسية السابقة لقيادة حماس التي قامت
بها ،وانْ كانت نفعته في حرب غزة من العالقة مع تركيا التي تركتهم لقدرهم الى
النوم في سرير «إسرائيل» في الخليج المحت ّل ...ومن تسليم األوراق الى أردوغان
الى الرحيل عن دمشق الى مناصرة القتلة اإلرهابيين في سورية ورفع علم
االنتداب على الشعب السوري...
أتمنى من ك ّل قلبي أن يكون هذا الموقف كافيا ًلألصدقاء والحلفاء في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية للتوقف عن المراهنة على من تع ّود الطعن في الظهر ...ألنه
سيطعن إيران قريباً ...فالرجل لم يعد ثائرا ً ولكنه صاحب ثروة من العالقات
الشخصية والعقود التجارية التي لن يف ّرط بها ولو وضعت السكين على عنق ك ّل
فلسطين وإيران وسورية وحزب الله ...وهو في مرحلة أقرب ما يكون الى اإلقامة
الجبرية في قطر بسبب تعلّقه بميزات النعيم والمال ...عالوة على أنه وقع في
الفخ الذي وقع فيه الراحل ياسر عرفات ...فالشهيد عرفات حوصر في المقاطعة
بسبب خيارات خاطئة وتخلّى عن أوراق قوة كانت لديه ...ولم تكن لديه القدرة
على الخروج من سجنه ...ومشعل ليس مثل ياسر عرفات طبعا ً ألنّ عرفات
حوصر في وطنه ...أما مشعل فانه محاصر اليوم في جزيرة تبعد عن وطنه
آالف األميال وهو ال يقدر على الخروج من قصره ...وهو محاصر بسبب إغالق
ك ّل الموانئ التي كانت مفتوحة له ولرحالته الثورية ...فمصر ودّعته الى األبد...
واألردن ال يجرؤ على ان يسمح له بالمرور لشرب فنجان قهوة ...وسورية كسرت
ألف جرة بعد رحيله وأغلقت ملفه وملف حماس بالشمع األحمر ...وبالطبع
هو غير قادر على إحراج تركيا بالنزول ضيفا عليها وهي التي أبلغته سلفا ً أنها
سترفض قطعا ً اقامته فيها العتبارات «ناتوية» ال تخفى على أحد...
البعض يقول إنّ ايران وقعت في فخ خالد مشعل وجماعته من جديد وهو
يبيع من وقف معه من دون خجل ...وهناك من يرسم لها فخا ً آخر في تركيا
ومفاوضات الملف النووي وعليها االستفادة من درس خالد مشعل في الكذب...
فهناك من يقنع إيران بأنّ تركيا يمكن ان تتغيّر وأنّ الصبر معها مجدٍ ،وأنّ األتراك
سيستوعبون الدرس ...ولكن األتراك تبيّن أن كالم ليلهم يمحوه داعشهم ...وأنهم
يناورون بداعش وغيرها حتى يتمكنوا من فتح ثغرة في جدار المقاومة ...وهناك
من يقول إن هناك من يستدرج إيران إلى مفاوضات ماراثونية لح ّل ملفها النووي
ويستمهلها في إق��رار االتفاق ...لكنه في نفس الوقت يعبث بأمن إي��ران وأمن
حلفائها بانتظار أن يحدث خلل ما في جدار الصدّ...
الحقيقة لم يفاجئني مشعل بل انّ ما فاجأني هو أن ال يتوقع اإليرانيون عضة
هذا الثعبان ،ألنه بعد ك ّل الرعاية التي قدّمتها له إيران اختصر ك ّل شيء بعبارة
(شكرا ً لتضامنها) ...مثلها مثل موقف مدغشقر التي تضامنت معه ...وال أدري هل
الديبلوماسيون اإليرانيون كانوا ال يعلمون أنّ مشعل ما هو اال سفير تركيا في
فلسطين...وثعبانها!
قديما قالت العرب مثالً شهيرا ً للداللة على الحماقة ،وهو أن فالنا ً أحمق من
جحا ألنّ جحا ُ
ضرب به المثل بحماقته ...واليوم يستحق خالد مشعل بعد
العضة الثانية للمقاومة وإيران ولسعته لشعبه أن يُضرب المثل بمشعل للخيانة
والكذب ...فيُقال :فالن أخوَن من مشعل ...أو فالن أكذب من مشعل ...ولكن ال يوجد
هذا الفالن ...ولن يوجد ...وسيبقى نتنياهو العدو الصادق مع شعبه ..ومشعل
الثائر الذي كذب على شعبه!!...

�أ�سئلة وت�سا�ؤالت حول الن�صر وما بعده...؟
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ثمة الكثير من األسئلة والشكوك التي ستثار وتقال طعنا ً
وتشكيكا ً بالنصر ،وستبرز إلى السطح بقوة بعد وقف العدوان
الهمجي الصهيوني على قطاع غزة ،على شعبنا ومقاومتنا
هناك ،أسئلة من طراز هل حقا ً انتصرت المقاومة وما طبيعة
هذا النصر؟ وهل كلفة الدم والتضحيات والدمار الهائل التي
دفعها شعبنا توازي ما تحقق من إنجاز ونصر؟ وبماذا اختلف
ما تحقق من أهداف عما كان مطروحا ً في األسبوع الثاني من
الحرب ضمن المبادرة المصرية؟ وهل الحرب التي ش ّنت
على غزة كانت بالوكالة عن اطراف عربية وإقليمية ودولية؟
وغيرها الكثير من األسئلة والتساؤالت.
بداية ال ب�� ّد من القول إنّ «إسرائيل» ال��دول��ة المدججة
بالترسانة العسكرية والتكنولوجية الهائلة ،بما فيها المخزون
النووي االستراتيجي ،وإرادة القتل المفتوحة ،واعتماد
سياسات الحرب الخاطفة والحسم العسكري السريع ،لكون
جبهتها الداخلية ال تحتمل أية حروب استنزاف طويلة ،وقد
ج ّربت ذلك في حرب االستنزاف على الجبهتين المصرية
والسورية ،ولذلك هي تعتمد على الحسم السريع والخاطف
للحروب ،وبالتالي هي من يحدّد شروط ونهايات الحروب
والمعارك ،ولكن هذه الحرب التي كانت تراهن على نصر ساحق
فيها ،في ظ ّل وضع عربي متر ّد يعيش أزمات وإخفاقات ما
ُس ّمي «الربيع العربي» ،وضعف الحالة الفلسطينية المنقسمة
متوحدة اإلرادة واالستراتيجية والبرنامج،
على ذاتها ،غير
ّ
وكذلك ما أنجزته من تحصين لجبهتها الداخلية من خالل
استكمال المشروع األمريكي« -اإلسرائيلي» للقبة الحديدية،
جعلها تخرج لهذا العدوان متيقنة بأنّ استعادة هيبة جيشها
وقدرتها على تحقيق النصر بعد الهزيمة التي لحقت به في
حربها العدوانية على لبنان ومقاومته في تموز  ،2006ستغيّر

من المعادالت والصورة لهذا الجيش في المستقبل ،ولكن ثبت
لها بأنّ هذه الحرب التي استم ّرت لمدة  51يوما ً لم تستطع
ان تحقق فيها أيّ حسم او إنجاز لألهداف التي من أجلها
ش ّنت الحرب ،كسر إرادة المقاومة وتدمير بنيتها التحتية من
أنفاق وورش ومصانع للسالح والصواريخ ،تصفية األجنحة
العسكرية للمقاومة ،وتدمير مخزونها من الصواريخ والقضاء
على تقنيات تصنيعها وإنتاجها ،وخلق شرخ ما بين المقاومة
وبين الجماهير الشعبية ،من خالل ارتكابها لجرائم حرب
ومجازر وإبادة جماعية.
ظ ّنت أنّ ذلك يم ّكنها من فرض شروطها وإمالءاتها في ما
يخص المشروع السياسي الذي تنوي فرضه على الشعب
الفلسطيني ،والذي يحمل في جوهرة تفكيك المشروع الوطني
الفلسطيني وإنهاء قضيته ،بما يلغي حق العودة ويمنع توحد
الوطن ويحسم السيطرة «اإلسرائيلية» الكاملة على مدينة
القدس.
ولكن كيف تط ّورت وانتهت األمور؟ المقاومة ج ّرت االحتالل
الى حرب استنزاف طويلة ،تم ّكنت خاللها من أن تلحق هزيمة
بجبهته الداخلية ،والتي أصبحت تشكل عامالً ضاغطا ً
على االحتالل لوقف العدوان واالستجابة والقبول بمطالب
المقاومة ،أو حفظ ماء الوجه ،وخصوصا ً أنّ المسألة تعدّت
قضية الخسائر االقتصادية الكبيرة في الجبهة االقتصادية،
لتصل إلى ح ّد هرب مستوطني غالف غزة من مستوطناتهم،
وبما يحمل من مخاطر جدية على المشروع الصهيوني القائم
والتوسع ،وكذلك فرض الحصار على الغالف
على االستيطان
ّ
الجوي «اإلسرائيلي» ألول مرة في تاريخ الصراع العربي –
اإلسرائيلي.
المقاومة كذلك رغم الفارق الكبير في اإلمكانيات والقدرات
على ك ّل المستويات العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية
واالستخباراتية وغيرها ،إال انها استطاعت أن تعدل باإلرادة

والتحام الجماهير مع المقاومة من ميزان القوى ،حيث حققت
توازنا ً للرعب مع العدو من خالل منظومة صواريخها التي
طالت أغلب المدن في الداخل الفلسطيني  - 48 -بما فيها
حيفا والقدس ،وأيضا ً في المجابهة العسكرية المباشرة في
الحرب البرية ،استطاعت أن تكسر هيبة أقوى لواء عسكري
«إسرائيلي» ،لواء النخبة «جوالني» في معارك الشجاعية،
وهذا شكل نقطة جوهرية وهامة للعدو في إعادة النظر في
التقدم البري داخل قطاع غزة ،وأيضا ً هنا نقطة أخرى في
غاية األهمية ...وهي أنّ المقاومة لم تحارب وتقاوم داخل
حدود قطاع غزة ،بل نفذت عمليات نوعية في مستوطنات
غالف غزة ،وكذلك مخزونها من السالح االستراتيجي الذي
كانت «إسرائيل» تراهن على نفاذه بسبب الحصار وعدم
التجديد ،لم ينفذ والشعب لم يتعب في لعبة ّ
عض األصابع،
ولم يخرج على المقاومة ،بل كان يزداد تشبّثا ً والتفافا ً حول
المقاومة ومطالبها .ولذلك الهدف المركزي للعدو بنزع سالح
المقاومة وتدمير بنيتها التحتية وتصفية أجنحتها العسكرية
لم يتحقق ،بل هنا تحقق شرط آخر هو وقف عربدة وزعرنة
«إسرائيل» في القطاع بالتصفية والتوغل داخل قطاع غزة،
وأيضا ً القضايا المتعلقة بالمواد الخاصة باإلعمار لم تستطع
«إسرائيل» ان تضع «فيتو» عليها.
والحديث هنا في االتفاق يجري عن فتح ك ّل المعابر من
وإلى قطاع غزة ،وليس معبري خانيوس وكرم ابو سالم فقط،
مع مفاوضات مستمرة حول القضايا الجوهرية األخرى بسقف
زمني ،وهي المطار والميناء والممر اآلمن واألسرى.
والقيمة األخرى المتحققة هنا كنصر ،هي تثبيت وتدعيم
خيار المقاومة كنهج وثقافة في الساحة الفلسطينية ،وتراجع
مشروع دعاة نهج التفاوض فلسطينياً ،وأيضا ً هذا الصمود
تؤسس لمعارك مقبلة ربما تكون أ ّم المعارك
وهذه المعركة ّ
بتوصيفات أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبدالله

شلح ،وكذلك أظهرت هذه الحرب أنّ المقاومة الفلسطينية
يهب أحد
انتصرت بإمكانياتها وقدراتها الذاتية من دون أن ّ
ّ
يصطف إلى جانب
لنجدتها ،بل وجدنا هناك من العرب من
العدو ويعمل على تصفية ونحر المقاومة ،وأيضا ً كانت هناك
أط��راف عربية وإقليمية تريد المتاجرة بدماء وتضحيات
شعبنا لصالح مشاريع وأجندات غير فلسطينية ،وربما بعض
األطراف الفلسطينية بدت متجاوبة مع ذلك.
هذه الحرب س ّرعت كثيرا ً في توحيد الموقف السياسي
الفلسطيني ،وشكلت عامل ضغط على السلطة الفلسطينية،
لكي ترتقي في قرارها ومطالبها الى مستوى مطالب المقاومة،
وه��ذا شكل عامالً هامأ ً في التوحد السياسي الفلسطيني
باإلضافة إلى التوحد الميداني.
رغم ذل��ك ...سنجد من يتطاول على المقاومة والصمود
والنصر ،وسيحاول تفريغ ما تحقق من مضمونه ،ليقول لنا إنّ
هذا النهج عبثي وهذا الخيار عبثي ،وجلب لنا الدمار والخراب،
ولذلك يجب علينا ان نكون حذرين وواعين ،فهناك الكثير من
األقالم المأجورة ستخرج لتنفث سمومها.
م��ا ت��ر ّت��ب على هزيمة «إس��رائ��ي��ل» ف��ي أط���ول حروبها
االستنزافية ،ربما يخرج «إس��رائ��ي��ل» من دائ��رة الحروب
العسكرية مستقبالً ،ويجعل منها دولة غير صالحة للحروب،
وربما تكون هذه الحرب آخر حروبها ،ومن لم ينتصر في غزة
لن يستطيع االنتصار في حرب مع إيران وسورية وحزب الله.
اآلن علينا أن نعرف كيف نستثمر ما تحقق من نصر وصمود
في الجانب العسكري في المعركة السياسية والتي ستكون
على نحو أخطر وأشرس.
Quds.45@gmail.com

التدخل الإن�ساني ...ع�صا الغرب الغليظة
} بشار سليمان
ظهر مفهوم التدخل اإلنساني في العصور الوسطى
تدريجيا ً نتيجة لالضطهاد الديني الذي واكب ظهور المذهب
البروتستانتي في أوروبا وانتشار النزعة القومية في القرن
تفجر مشكلة األقليات في أوروبا،
التاسع عشر ،مما أدى إلى ّ
والتي دفعت الدول الكبرى للتدخل عسكريا ً وسياسيا ً في
شؤون الدول األخرى لزيادة نفوذها بحجة حماية األقليات.
أما في العصر الحديث فقد ظهر هذا المفهوم تحت مس ّمى
التدخل اإلنساني بشكل واضح في الحربين العالميتين
األولى والثانية من خالل ميثاق األمم المتحدة وتتويجه
باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  1948والعهد الدولي
الجديد للحقوق المدنية  ،1977باإلضافة إلى العديد من
االتفاقات الدولية ذات الصلة ،وروي��دا ً روي��دا ً بدأ مفهوم
التدخل اإلنساني يشمل ك ّل الحاالت التي يمكن أن تتسلّل
إليها الدول الكبرى للسيطرة على باقي الدول كاالضطهاد
والتنكيل وجرائم اإلبادة الجماعية التي أصبحت تستخدم
من قبل الغرب كذرائع لتدخله في شؤونها حسب ما تمليه
مصالحهاالستراتيجية.
وعلى ال��رغ��م م��ن أنّ مفهوم التدخل اإلنساني ليس
بالمصطلح الجديد ،إال أن��ه أصبح أكثر ب��روزا ً وخطورة
وأهمية عقب انتهاء الحرب الباردة وتف ّرد الواليات المتحدة
بالعالم وإعالن الرئيس األميركي جورج بوش األب والدة
النظام العالمي الجديد ،وسعي الدول الغربية إلى نشر القيم
والثقافة الغربية في العالم ،متذ ّرعة بحجة التدخل الدولي
اإلنساني لحماية األقليات التي برزت على السطح عقب
تشظي المنظومة االشتراكية ،وتفشي النزاعات الطائفية
والدينية والعرقية ،وإنْ كان التدخل اإلنساني في الغالب
يت ّم تحت غطاء األمم المتحدة وتفويض من مجلس األمن
ويكتسب في الكثير من األحيان صبغة عسكرية ،إال أنه
يتعارض في أغلب جوانبه مع مفاهيم وأسس ثابتة في
القانون الدولي والعالقات الدولية كالسيادة وعدم التدخل
في الشؤون الداخلية للدول ،أيّ أنّ التدخل الدولي اإلنساني،
أو التدخل العتبارات إنسانية جاءت كأحد القيود التي تحول
دون ممارسة الدولة سيادتها الكاملة كما حدّدها القانون
الدولي ،مما أدى إلى تراجع مبدأ السيادة المطلقة وتعويم

مبدأ السيادة النسبية على حسابها وتع ّرض المبادئ
التقليدية واألساسية للقانون الدولي للخطر والتأويل
المزدوج.
وعلى الرغم من أنّ هناك الكثير من االنتهاكات اإلنسانية
قد حدثت حول العالم ،وكان من المفترض أن يقوم المجتمع
الدولي بالتدخل ،إال أنه لم يح ّرك ساكنا ً بل اكتفى بتمرير
المساعدات اإلنسانية عبر منظماته الدولية العاملة ،وهذا
يعود إل��ى طبيعة التوازنات الدولية القائمة واألهمية
االستراتيجية والسياسية لمشاريع ال��دول االستعمارية
الكبرى التي تتعلق بطبيعة منطقة النزاع ،مع األخذ بعين
االعتبار تو ّزع مناطق النفوذ المتفق عليها دولياً ،وما اإلرهاب
الصهيوني في فلسطين إال مثال حي مستمر على تسييس
مبدأ التدخل اإلنساني لحماية الشعوب من االضطهاد
والعبودية.
وعلى العكس من ذل��ك فقد قامت ال��دول االستعمارية
الكبرى بالتدخل العسكري تحت غطاء إنساني في األماكن
التي اعتبرتها الواليات المتحدة وحلفاؤها انتهاكات لحقوق
اإلنسان كتدخلها في كوسوفو وهاييتي والبوسنة والهرسك
والعراق وليبيا ،واستخدام ما رأته انتهاكات لحقوق اإلنسان
ذريعة للتدخل وإلسقاط األنظمة القائمة في تلك ال��دول،
واإلتيان بأنظمة موالية للغرب الستمرار الهيمنة اإلمبريالية
على تلك ال��دول ،بعد تح ّولها إل��ى دول فاشلة بالمعنى
الدولي.
وعلى الرغم من أنّ المؤيدون لمشروعية التدخل اإلنساني
بصيغته العسكرية يتسلّحون بحجة أنه ال يتعارض مع
الفقرة الرابعة من ميثاق األمم المتحدة (حظر استعمال القوة
أو التهديد باستعمالها) على أنه يحق للدول منفردة كانت أو
مجتمعة استخدام القوة ض ّد دولة أخرى يعتبرون أنها تنتهك
يمس هذا التدخل سيادتها اإلقليمية
القانون الدولي ،على أال ّ
أو استقاللها السياسي ،إال أنه مخالف لك ّل قواعد القانون
الدولي على اعتبار أنّ التدخل العسكري من المستحيل أن
المس بالسيادة الوطنية للدولة ،باإلضافة إلى
يت ّم بدون
ّ
اعتبار السيادة الوطنية ليست مفهوما ً قانونيا ً مج ّردا ً بل
مفهوم متغيّر حسب واقع البيئة الدولية ،والتي تع ّد العولمة
والقطب الواحد أه ّم محدّداتها ،باإلضافة إلى العمل على
تراجع قدرة األمم المتحدة على حفظ السلم واألمن الدوليّين

(حسب رؤية المؤيدبن للتدخل) ،بينما ينطلق المعارضون
تنص على
من المادة الثامنة من ميثاق األمم المتحدة التي
ّ
مبدأ (المساواه في السيادة بين ال��دول) ومنع استخدام
القوة أو التهديد باستخدامها إال في حالة الدفاع الشرعي عن
النفس (الماده  )51كما أنّ الرافضين لمبدأ التدخل العسكري
العتبارات إنسانية من قبل دولة أو عدة دول مجتمعة أدى
إلى سقوط أنظمه حكم دستورية كما ت ّم اإلشارة إليه سابقاً.
وبعدما بدأ النظام الدولي الجديد بالتح ّول تدريجيا ً
لصالح عالم متعدّد األقطاب ،أصبح التدخل اإلنساني
مصحوبا ً غالبا ً بالتدخل العسكري عاكسا ً الصراعات
الدولية واإلقليمية بين ال��دول الكبرى حول مناطق نفوذ
معينة خاصة ،بعد أن بدأت بعض الدول بالتمدّد سياسيا ً
واقتصادياً ،مما أوجب فضاءات نفوذ استراتيجية تحتوي
النهوض المتسارع لها كالصين وروس��ي��ا وألمانيا ،أو
المحافظة على قواعدها االستراتيجية التي كسبتها إبان
انتهاء الحقبة الشيوعية ،كالواليات المتحدة وبريطانيا،
خاصة بعد هيمنة ال���دول الغربية على مجلس األم��ن
واألم��م المتحدة بكافة هيئاتها ،مما أعطى الغرب مجاال ً
واسعا ً لتكييف مبدأ التدخل اإلنساني لتطبيق سياساته
االستعمارية ومخططاته في الهيمنة على مقدّرات الدول
تحت مظلة القانون الدولي حيث تبدأ بالعمل على التشهير
بالدولة المستهدفة ف��ي م��ي��دان حقوق اإلن��س��ان ونشر
معلومات مر ّكزة عن أوضاع حقوق اإلنسان لفئات سكانية
محدّدة فيها بصورة مغلوطة ،وتعهّد إدارة هذا النوع من
الصراعات إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمسيّسة
سابقا ً (على األغلب) والتي تعتمد تقاريرها وتقدم مشاريع
قرارات ض ّد الدولة المستهدفة ،ويت ّم التركيز على هذا الهدف
بغية إثارة اهتمام الرأي العام العالمي وجذب اهتمامه،
مما يخلق جوا ً من التوتر في عالقة هذه الدولة ببقية الدول
وفي عالقة الدولة نفسها باألقليات ذات الصلة بالموضوع،
مما يؤدّي إلى تصاعد األزمات وصوال ً إلى الحرب األهلية،
األمر الذي يفسح المجال أمام الواليات المتحدة والدول
الغربية األخ��رى للتدخل تحت مسوغ حقوق اإلنسان
وحماية األقليات مستخدمين الشرعية الدولية التي توفرها
ق��رارات األم��م المتحدة التي تحث على ض��رورة ممارسة
األقليات لحقها في تقرير المصير بإنشاء كيان خاص

يقتطع من السيادة الوطنية للدول مع استعمالها لحلف
الناتو (قوتها الضاربة) ،وهذه أخطر آلية تستخدم بها
حقوق اإلنسان وحماية األقليات ،إنها بصورة أخرى إعادة
هيمنة الدول الكبرى على مجالها الحيوي القديم من خالل
تجسد هذا
استخدام وسائل جديدة ،ومن أه ّم األمثلة التي
ّ
التخطيط االمبريالي كان في يوغوسالفيا السابقة ،حيث
قام حلف الناتو بإسقاط الرئيس اليوغوسالفي سلوبودان
ميلوزوفيتش من خالل حرب كوسوفو التي قام بها الحلف
بحجة الفصل بين الصرب وبين ألبان كوسوفو عام ،1999
وفي العراق قام الحلف بإسقاط صدام حسين عام 2003
بحجة أسلحة الدمار الشامل ،وعالقته مع تنظيم «القاعدة»،
وفي ليبيا أيضا ً كان لحلف األطلسي بصمته بحجة حماية
الشعب الليبي ضمن ما عرف بمصطلح «الربيع العربي»،
ث ّم محاولة القيام باللعبة ذاتها مع سوريةن إال أنّ التماسك
الداخلي غي سورية وال��ت��وازن��ات السياسية والدولية
المستجدة ،قد أحبطت ما ُرسم لدمشق ،بل حتى أصبح
التدخل اإلنساني (العسكري) عبئا ً على من دعا إليه ودعمه
وحارب من أجله في أروقه المبنى الزجاجي في نيويورك،
ولم يكن أمام الغرب إال اختالق األسباب التي يجمع الغرب
عليها مع باقي المجتمع الدولي للتح ّرك والختالق الذرائع
اإلنسانية والسياسية للتدخل العسكري ولعودة الذراع
األميركية إل��ى المنطقة ،فكان تنظيما «جبهة النصرة»
و»داعش» اإلرهابيين وجعلت االنتهاكات اإلرهابية على
المدنيين في الموصل والرقة والتنكيل باألقليات في سورية
والعراق سببا ً جامعا ً ألعضاء مجلس األمن الستصدار القرار
 2170تحت الفصل السابع ومسارعة بغداد ودمشق إلى
الترحيب بهذا القرار ،مع التأكيد خصوصا ً من قبل الحكومة
السورية ،على أنّ القبول بالتعاون األمني والعسكري مع
أيّ حلف ينشأ لمحاربة اإلرهاب يجب أن يكون تحت غطاء
مجلس األمن ،وبشكل ال يتعارض مع سيادة الدولة على
أرضها وسمائها...
إذن ...يسعى الغرب االستعماري للعودة إلى التدخل في
المنطقة من باب الداعشية تحت المظلة األممية ،إال أنّ هذا ال
يلغي حقيقة أنّ «داعش» و»النصرة ليست سوى أداة جاهزة
ووجبة دسمة للغرب االمبريالي للعودة إلى المشرق العربي
من الباب األممي الواسع.

