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ا�ستفتاء ا�سكتلندا وم�ستقبل �أوروبا وخال�صة عربية
} د .جورج جبور
يوم الخميس  18أيلول  2014سوف يتقرر مصير اسكتلندا،
فتستقل عن المملكة المتحدة أو تبقى جزءا ً منها .إال أن من المؤكد،
مهما كانت نتيجة االستفتاء ،أن اسكتلندا ستصبح إم��ا مستقلة
أو أكثر استقاللية ضمن المملكة المتحدة .االستفتاء ،بحد ذاته،
إشارة إلى صعود القوميات المحلية في الدول األوروبية الكبرى.
هي قوميات غلبت على أمرها في مراحل مختلفة من التاريخ ،وهي
ترى في الصعود االسكتلندي ضد أو ضمن الدولة األوروبية األكثر
استقرارا ً سياسيا ً  -ونعني بذلك المملكة المتحدة -مثاالً يقتدى به
في عملية صعودها.

محركات الصعود االسكتلندي

إل��ى ج��ان��ب ال��م��وروث التاريخي منذ صلح ع��ام  1707والذي
أت��ى نتيجة معركة عسكرية ،ثمة أيضا ً م��وروث لغوي يتمثل في
لغة همشتها اإلنكليزية معتمدة على التطورات السياسية .لكن
ال��م��وروث التاريخي والتهميش اللغوي ليسا سببين مباشرين
للصعود االسكتلندي.
األسباب المباشرة اقتصادية وسياسية بالدرجة األول��ى .وال
ريب في أن األسباب االقتصادية هي المحرك األكثر فعالية الذي
قاد إلى المطالبة باالستفتاء ،تلك المطالبة التي أقنعت حكومة ديفيد
كاميرون إلى القبول بإجرائه .أما األسباب السياسية فقد نضجت،
بوجه خاص ،من خالل الشعور االسكتلندي بغبن سياسي ناجم
عن طبيعة التركيبة الحاكمة في لندن.
يمكن إجمال الشأن االقتصادي بأمرين ،اسكتلندا غنية بنفط
ي��رى االسكتلنديون أن ريعه ال يذهب إليهم بقدر م��ا يستحقون
منه ،ذل��ك هو األم��ر األول .أم��ا األم��ر الثاني فيتمثل في االزده��ار
الكبير الذي عرفته لندن وال سيما في السنوات األخيرة لناحية أنها
عاصمة عالمية للمال والتحركات المالية ،ولَّد هذا االزدهار شعورا ً
ل��دى االسكتلنديين ،ول��دى سواهم من غير اللندنيين خصوصاً،
والبريطانيين عموماً ،بأنهم ريفيون تستغلهم المدينة المزدهرة.
ويرتبط االقتصاد بالسياسة ،في اسكتلندا هناك ميل إلى مفاهيم
العدالة االجتماعية التي قوضتها سياسة مارغريت تاتشر القائمة
على أساس إعطاء معظم السلطة إلى قوة الرأسمال ،ومن المعروف
أن العنوان السياسي لقوة رأس المال هو حزب المحافظين ،ومن
مظاهر االح��ت��ج��اج السياسي االسكتلندي على ال��ش��راك��ة القوية
بين المحافظين ورأس ال��م��ال ،أن السكتلندا ف��ي مجلس العموم
البريطاني  59مقعدا ً ليس بينها في المجلس الحالي الذي انتخب
عام  2010إال مقعدا ً واحدا ً للمحافظين ،بينما يشغل حزب العمال
أكثر من ثالثين مقعداً .اسكتلندا إذن أكثر ميالً لحزب العمال ،إال
أن ميلها العمالي غدا فاترا ً بعد التحوالت الفكرية التي أدخلتها على
الحزب قيادة طوني بلير ،االبتعاد من المحافظين وضمور التوجه
االشتراكي لدى العمال أنتجا شعورا ً اسكتلنديا ً بأن بالدهم مهملة
على النحو الذي تهمل المدينة به الريف.

نقاشات معركة االستفتاء

تركزت النقاشات حول بضع نقاط أهمها ثالث كما يلي:
لالستقالل صعوباته :ينبغي للدولة الجديدة أن تحدث هيكلية لها،
وهذا أمر له تكلفته المالية والزمنية واإلداري��ة ،يرد االستقالليون
على ه��ذه الحجة ب��اإلش��ارة إل��ى أن غيرهم فعلها ونجح .األمثلة:
تشيكيا وسلوفاكيا والدول التي انبثقت عن يوغوسالفيا السابقة.
مسألة العملة :يؤكد سالموند الوزير االسكتلندي األول والرئيس
ال��ذي يقود الحركة االستقاللية ،أن الدولة الوليدة سوف تحتفظ
بالجنيه االسترليني عملة لها ،وال يقبل معارضو االستقالل بهذا
ال��ط��رح .ينكرون على اسكتلندا حقها بالحفاظ على الجنية عملة
رسمية لها .يجيبهم االستقالليون :الجنيه ملك لنا بقدر م��ا هو
ملك لكم ،لقد بنيناه معاً .هذا اإلشكال ال يزال قائما ً يغذي النقاش
اليومي.
مسألة االرتباط باالتحاد األوروبي :يود االستقالليون االرتباط
باالتحاد األوروب���ي دول��ة كاملة العضوية على ق��دم المساواة مع
ال���دول األخ���رى ،ت��ع��ارض القيادة البريطانية ه��ذا االرت��ب��اط ،ففي
األم��ر معضلة ،لكي تنضم دول��ة إل��ى االتحاد ال بد من موافقة كل
ال��دول أعضاء االتحاد ومنها المملكة المتحدة .إذا عارضت لندن
فال ارتباط .يرد االستقالليون بأنهم دولة وريثة وليست دولتهم
بحاجة إل��ى طلب ارت��ب��اط ،تلك مسألة يعود حسمها ف��ي ك��ل حال
إلى االتحاد األوروبي الذي ال يساهم حاليا ً في اإلضاءة على هذه
النقطة.

الرئاسات البريطانية واالستفتاء

برلين ت�ؤكد حاجة �أوروبا لرو�سيا
و العقوبات الأخيرة �ألحقت خ�سارة  40مليار يورو ب�أوروبا

ك��ان��ت اس��ت��ط�لاع��ات ال����رأي ف��ي ال��ب��داي��ة ت��ش��ي��ر إل���ى ت��ق��دم أنصار
اس��ت��م��رار اسكتلندا ف��ي المملكة .ت��ط��ورت نتائج االستطالعات في
الفترة األخيرة ،فاقترب الطرفان من التساوي وبذلك اشتد التنافس،
ت��راوح��ت سياسة كاميرون ف��ي التعامل م��ع االستفتاء ،ب��دا أحيانا
ممارسا ً للتهديد وال سيما في البدايات ،ثم أصبح مناشداً .أما في
الفترة األخ��ي��رة ،قد أخ��ذ يمارس فن اإلغ���راء ،ملوحا ً لالسكتلنديين
بمزيد من التدابير االستقاللية  -أي بتوسيع إدارتهم لشؤونهم – إن
استمروا في المملكة.
في خطاباته الموجهة إليهم يعتمد كاميرون على العقل والعاطفة،
ويعبر ع��ن القلق م��ن تحجيم المملكة إن نجح االس��ت��ق�لال��ي��ون ،هو
يخشى على مكان المملكة في العالم ،بل ويخشى من إمكان خسارة
المملكة ما تتمتع به من حق النقض في األمم المتحدة ،ومن المفيد
في كل حال إخضاع خطاباته بشأن االستفتاء إلى مزيد من التحليل،
وال سيما في منطقتنا من العالم ،إذ مارست المملكة هيمنة لم تبلغها
غيرها من ال��دول الغربية الكبرى .من المفيد أن نتمثل كيف يشعر
القوي بضعفه أمام أزمة وجودية لم يسبق أن واجهها من قبل ،وبما
أنني اطلعت على هذه الخطابات فال بأس من أن أقول إنها أحيت في
الذاكرة والوجدان خطاباتنا عن ضرورة الوحدة العربية وفوائدها.
في  8أيار  2011فاز الحزب الوطني االسكتلندي بـ 69مقعدا ً من
أصل  129من مقاعد البرلمان االسكتلندي الذي يجتمع في العاصمة
أدنبرة .في شباط  2012جرى االتفاق على إجراء االستفتاء وعلى
السؤال الوحيد البسيط في صيغته« :هل تريد اسكتلندا مستقلة أم
ال؟» .اإلجابة بنعم تضعف رئاسة كاميرون ،ولكنها أيضا ً قد تؤدي
إل��ى ش��رخ جديد في كيان المملكة التي تضم أرب��ع أم��م هي إنكلترا
واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز .إذا استقلت اسكتلندا ،بل وربما
إن لم تستقل ،ستكون لويلز «همروجة» مع فكرة االستقالل.

أي مستقبل ألوروبا وأممها التي ال دول لها؟
ّ

مهما كانت النتيجة التي سيأتي بها استفتاء  18أيلول فثمة ظاهرة
واضحة في العالم ،وفي أوروبا بشكل خاص ،هي صعود النزعات
المحلية  -سواء أطلقنا عليه صفة قومية أو لم نطلق  -ضمن إطار
ال��دول��ة ال��راه��ن��ة .ه��ذا ال��ص��ع��ود مستمر وسيستفيد م��ن االستفتاء
االسكتلندي إما استمرارا ً في الصعود العادي الذي سيدعمه استحواذ
اسكتلندا على مزيد من صالحية إدارة شؤونها بنفسها إن فشل
االستقالليون ،أو تحوالً نوعيا ً في الصعود إن نجح االستقالليون.
مرجح في
وثمة بعد االستفتاء االسكتلندي استفتاء له موعد قريب ّ
 9تشرين الثاني  .2014قد تقدم السلطة الكاتالونية في ذلك التاريخ
على إجراء استفتاء على االستقالل عن إسبانيا ،قد تقدم عليه منفردة
من دون رضى السلطة اإلسبانية ،خالفا ً لما كانت عليه الحال في
اسكتلندا ،وقد ُيغيّر الموعد إن حصل اتفاق بين السلطتين الكاتالونية
واإلسبانية .في كل ح��ال ،سيكون لذلك االستفتاء أث��ر أكبر ضمن
القارة العجوز ،والسيما أنه يجرى في منطقة شهدت توترا ً استقالليا ً
دمويا ً دام سنوات طويلة وهو المتمثل في المسألة الباسكية.
وال نهاية لحديث النزعات االستقاللية األوروبية .في بروكسيل،
عاصمة االت��ح��اد األوروب���ي ،ثمة مكتب يضم حوالى أربعين حزبا ً
استقالليا ً يطلق على نفسه اسم «االئتالف األوروب��ي لألمم التي ال
دول لها» .يترأس المركز كورسيكي من نشاطاته هذه األيام الترويج
الستقالليي اسكتلندا ،وفي مكتبه خريطة باأللوان ألوروبا تظهر مئة
دولة وتزيد.
وت��ب��ق��ى أس��ئ��ل��ة ك��ث��ي��رة م��ن ط��ب��ائ��ع مختلفة .ق��ان��ون��ي��اً ،م��ت��ى يكون
االستفتاء شرعيا ً إن لم يتوافق عليه الطرفان أو األط��راف؟ إجرائياً،
ما مدى االعتماد على آليات الرقابة الدولية .سياسياً ،ما مدى التدخل
األجنبي في إث��ارة النزعات االستقاللية واستغاللها؟ ثم ما مكان
العنف في العملية االستقاللية؟ وتبقى بعد األسئلة التقليدية الكبرى:
ما هي القومية؟ ما الذي يميز جماعة من المواطنين في الدولة الواحدة
عن جماعة أخرى؟

خالصة عربية

أتوقع أن تكون لدينا عام  2016بعد عامين ،وقفات مطولة عند
ما جرى بين سايكس اإلنكليزي وبيكو الفرنسي ما أدى إلى تقسيم
بالد الشام ،أتفهم أن لدينا جميعا ً مخاوف من «سايكس بيكوات»
جديدة .نناضل في سورية من أجل وحدة العرب ،ونكافح اإلرهاب
الذي يحاول تهديد وحدة دولتنا الراهنة .ضمن هذه الظروف التي
إليها ألمحت ،من المفيد لنا أن نراقب بإمعان النزعات االستقاللية
لدى غيرنا لكي نتحاشى األسباب التي أدت إلى صعودها ،ولكي
نعالج هذه األسباب ،ولو متأخرين عن زمن وقوعها.

طهران :محادثات نيويورك
حول النووي �ستكون �أكثر �شفافية

أكد كبير المفاوضين في الفريق النووي اإليراني عباس عراقجي أن جولة
جديدة من المفاوضات بين ب�لاده ومجموعة « »1+5ستعقد يوم األربعاء
المقبل في نيويورك على هامش االجتماع السنوي الـ 69للجمعية العامة لألمم
المتحدة ،مشيرا ً إلى أن هذه المفاوضات ستبدأ بغداء عمل بين وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف ونظيرته األوروبية كاثرين آشتون.
وقال عراقجي في تصريح للصحافيين أمس« :إن ظريف وفريق المفاوضين
النووين اإليرانيين سيتوجهون يوم الثالثاء إلى نيويورك» ،مشيرا ً إلى أن
اللقاءات الثنائية بين إي��ران وال��دول الست ستعقد عصر األربعاء وصباح
الخميس بعد غداء العمل بين ظريف وآشتون.
ولفت المسؤول اإليراني إلى انه سيُتخذ في األيام األولى من االجتماع القرار
حول كيفية استمرار المفاوضات وحتى اجتماع وزراء الخارجية.
واعتبر مساعد وزير الخارجية اإليراني مجيد تخت روانجي أن محادثات
نيويورك النووية ستكون أكثر شفافية ،مؤكدا ً أن الموقف األميركي من بالده لم
يتغير وال توجد أية إشارات تدل على تغييره.
وقال روانجي عشية توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية
العامة لألمم المتحدة وإجراء محادثات مع المجموعة السداسية« :نحن نجري
محادثات مع المجموعة السداسية» ،الفتا ً إلى المحادثات المشتركة والثنائية
مع الدول الست مستمرة وثمة تقدم في هذا المجال ولكن الخالفات ما زالت
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قائمة كما كان عليها ،مؤكدا ً أن المحادثات الثنائية مع الطرف األميركي تتركز
في إطار المسألة النووية ولم تتطرق إلى أي موضوع آخر.
ورد تخت روانجي على سؤال حول ما إذا ُطرح موضوع تنظيم «داعش»
اإلرهابي خالل المحادثات بين إيران وأميركا في جنيف قائالً« :لم تكن هناك أية
محادثات من هذا النوع ،الطرف األميركي قام بطرح وجهة نظره ونحن استمعنا
إليه ،ولم نبحث بشكل رسمي في هذا الموضوع».
وح��ول تصريحات الرئيس األميركي ب��اراك أوباما ال��ذي أعلن رسميا َ أن
مشكلته ليست إيران بل حلفاؤها في المنطقة ،قال« :المهم هو أن نرى تغييرا ً
في األفعال األميركية ،أما أن يعلنوا شفاهيا ً تغيير مواقفهم وتبقى سياستهم كما
في السابق ،فإن ذلك لن يغير أي شيء» .وأضاف« :نحن نريد أن نلمس تغييرا ً
في الموقف األميركي وهذا يتطلب خطوات عملية من واشنطن».
وشدد تخت روانجي على أن «أميركا ليست جادة في محاربة اإلرهاب»،
«نحن نعتقد أن محاربة اإلرهاب تتطلب الجدية ،ونحن ال نرى هذه الجدية في
األميركيين».
وأش��ار إلى أنه في وقت كانت هذه المجموعات تنشط في سورية الدول
الغربية لم تحرك ساكناً ،بل كان بعضها يدعم المجموعات اإلرهابية ماديا ً
وعسكرياً.

أع��ل��ن��ت م��وس��ك��و أن العقوبات
ال��غ��رب��ي��ة ض��ده��ا ،وم���ا تبعها من
رد روس���ي أل��ح��ق خسائر ب��ال��دول
األوروبية تصل إلى  40مليار يورو.
وق��ال مساعد الرئيس الروسي
أن��دري��ه ب��ي�لاروس��وف« :إن حجم
الخسائر التي نجمت على خلفية
العقوبات المفروضة ضد روسيا
وال���رد ال��روس��ي عليها تصل ،وفق
ت��ق��دي��رات إجمالية أوروب��ي��ة ،إلى
حوالى  40مليار يورو» ،وأضاف أن
أضرارا ً كبيرة لحقت ببلدان أوروبية
ترتبط بعالقات وثيقة مع روسيا،
وه��ي ألمانيا وه��ول��ن��دا وليتوانيا
وبولندا وإستونيا.
وذك����ر ب��ي�لاروس��وف أن بعض
الشركات األوروبية أرسلت إشارات
ح���ول إم��ك��ان ب��ق��ائ��ه��ا ف��ي ال��س��وق
ال���روس���ي���ة ،م���ا ج��ع��ل رؤس���اءه���ا
يواجهون عقوبات شديدة ،وصلت
إلى حد المسؤولية الجنائية ،مؤكدا ً
في الوقت نفسه ،أن البزنس الغربي
ت��ع��ام��ل م��ع ال��ع��ق��وب��ات ال��روس��ي��ة
بالكثير من الخوف والهلع بخالف رد
فعل البزنس الروسي الهادئ ،والذي
تفهم أن العقوبات ضد روسيا هي
لعبة سياسية.
وكان االتحاد األوروبي فرض في
 12أيلول حزمة جديدة من العقوبات
على روس��ي��ا على خلفية موقفها
م��ن األزم���ة األوك��ران��ي��ة ،إذ طاولت

هذه العقوبات أكبر شركات الطاقة
ومؤسسات التصنيع العسكري في
روسيا ،إضافة إلى عدد من مواطني
روسيا وأوكرانيا.
وف��ي ال��س��ي��اق ،وص��ف��ت جماعة
ضغط في ألمانيا العقوبات التي
فرضها االتحاد األوروبي على روسيا
بأنها «خاطئة» ،ألنها جاءت في وقت
بدأ فيه الهدوء يع ّم شرق أوكرانيا
بعد أسبوع من سريان اتفاق وقف
إطالق النار.
وق���ال إي��ك��ارد ك��وردي��س رئيس
لجنة العالقات االقتصادية في شرق
أوروب��ا إن الجماعة التي يترأسها
وتمثل مصالح نحو  200شركة
لها استثمارات في روسيا ،وقال إن
عقوبات االتحاد األوروبي المفروضة
ضد روسيا غير فعالة ول��ن تحقق
نتائجها السياسية المقصودة،
مضيفا ً أن العقوبات الجديدة لن
ت���ؤدي إل��ى ن��زع فتيل العقوبات،
بل ستؤدي إل��ى دوام��ة خطيرة من
العقوبات ،إذ توقعت الجماعة أن
تنخفض ص��ادرات ألمانيا لروسيا
بنسبة بين  20و 25في المئة نتيجة
لفرض العقوبات.
في السياق نفسه ،شدد زيغمار
غابرييل نائب المستشارة األلمانية
ووزير االقتصاد والطاقة ،على أهمية
ألمانيا كشريك تجاري لروسيا في
االتحاد األوروب���ي ،فقد بلغت قيمة

الصادرات األلمانية لروسيا في العام
الماضي نحو  36مليار دوالر أي نحو
ثلث إجمالي االتحاد األوروبي.
وأعرب زيغمار غابرييل ،عن أمله
في تطبيع العالقات مع روسيا رغم
الخالفات الحالية بسبب األزمة في
أوكرانيا ،وقال إن «أوروب��ا بحاجة
إل��ى روس��ي��ا ،إننا ج���اران قريبان،
ول��ع�لاق��ات ح��س��ن ال��ج��وار أهمية
خاصة» ،وأضاف« :تأكدنا من خالل
تجربة النزاعات الدولية الكبرى
مثل النزاعين في شمال العراق وفي
سورية ،أن التعاون مع روسيا من
أجل حلها شيء مهم».
وأشار الوزير األلماني إلى ضرورة
مواصلة الجهود لجمع أطراف النزاع
في أوكرانيا وراء طاولة المفاوضات،
مشددا ً على أن جهود المستشارة
أنغيال ميركل ووزي���ر الخارجية
األلماني فرانك فالتر شتاينماير ،هي
«الطريق الصحيحة الوحيدة ،على
رغم اإلحباطات التي حدثت».
وأع��ل��ن وزي���ر ال��دف��اع األوك��ران��ي
فاليري غيليتي أمس أن بالده بدأت
عمليا ً باستالم أسلحة م��ن بلدان
حلف شمال األطلسي «الناتو».
وذك��ر غيليتي أن��ه راف��ق الرئيس
األوكراني بيوتر بوروشينكو خالل
قمة «الناتو» األخيرة وتحدث في
جلسة مغلقة إلى نظرائه من الدول
التي «بإمكانها مساعدة أوكرانيا»،

وق��ال إن ه��ؤالء أك��دوا أنهم «سمعوا
أن عملية تسليم األسلحة ألوكرانيا
جارية».
في سياق متصل نشرت مواقع
إلكترونية ص��ورا ً ومقاطع فيديو،
قالت إنها لدبابات ألمانية من طراز
«ليوبارد» دخلت الحدود األوكرانية
ع��ن��د م��دي��ن��ة ل��ف��وف ق���رب ال��ح��دود
البولندية.
وذك�����رت م���ص���ادر إع�لام��ي��ة أن
ال��دب��اب��ات األلمانية ستشارك في
م��ن��اورات «ال��رم��ح السريع »-14
التي ستجرى في ميدان قرب مدينة
ي��اف��وروف على بعد  50كلم غرب
ل��ف��وف ،ف��ي الفترة م��ن  15إل��ى 26
أيلول الجاري ،وذلك بمشاركة 1300
عسكري من  15دول��ة هي أوكرانيا
وأذربيجان وبلغاريا وكندا وجورجيا
وألمانيا وبريطانيا والتفيا وليتوانيا
ومولدافيا والنروج وبولندا ورومانيا
وإسبانيا والواليات المتحدة.
ل��ك��ن ش��ه��ود ال��ع��ي��ان ذك����روا أن
الدبابات األلمانية واصلت سيرها
باتجاه مناطق شرق أوكرانيا ،في
إش���ارة إل��ى إم��ك��ان تسليمها الحقا ً
للجيش األوكراني الستخدامها في
العملية العسكرية ض��د المناطق
المنتفضة .وه��ذه هي المرة األولى
التي تدخل أراضي أوكرانيا دبابات
من ألمانيا منذ دحرها في الحرب
العالمية الثانية.

نتنياهو يلغي جل�سة حكومته
بعد ت�أجج الخالفات داخل االئتالف
أل���غ���ت ح��ك��وم��ة ك���ي���ان ال��ع��دو
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» أم����س جلستها
األسبوعية على خلفية التوتر الحاد
بين رئيس وزراء ال��ع��دو بنيامين
نتنياهو ووزراء في ائتالفه الحكومي،
إذ تمحور الخالف حول موازنة الكيان
للعام المقبل بين نتنياهو ووزي��ر
المال ورئيس حزب «هناك مستقبل»
يائير لبيد.
وصرح وزير العلوم والتكنولوجيا
عن الحزب نفسه ،رئيس الشاباك
سابقاً ،يعقوب بيري أن حزبه ال
يطمح إلى انتخابات مبكرة ،مشيرا ً
إلى أن الحزب سينسحب من االئتالف
إذا حاول نتنياهو الضغط عليه.
يذكر أن الخالف ب��دأ بعد نهاية
العدوان اإلرهابي اليهودي على قطاع
غزة والتي كلفت موازنة الكيان أكثر
من  2.5مليار دوالر على أقل تقدير ،ما

أجبر نتنياهو على طلب رفع موازنة
وزارة الدفاع لتغطية الخسائر ،لكن
طلباته رفضت من قبل وزير المال.
ويتبادل نتنياهو والبيد االتهامات
ب��ش��أن ال��ت��س��ري��ع ف��ي االن��ت��خ��اب��ات
المبكرة منذ أي���ام .ول��وزي��ر المال
أسلوبه في تلقين نتنياهو الدروس
بعد «الحرب» .فاألخير بحاجة ماسة
إل��ى رف��ع م��وازن��ة ال��دف��اع وتغطية
نفقات العدوان األخير على القطاع
المحاصر لكنه يُواجه ب�لاءات البيد
ال��ذي يرفض التوقيع على مشروع
قانون يرفع أسهم نتنياهو.
أضف إلى ذلك االنتقادات الحادة
ال��ت��ي توجهها األح���زاب المتطرفة
في الحكومة مثل «البيت اليهودي»
و»يهودوت هتوراه» بسبب الهدنة
مع غزة ،فهذه األحزاب ومنذ البداية
تطالب بإعادة احتالل القطاع بشكل

كامل وترفض التهدئة.
إضافة إلى ذلك ،يحاول نتنياهو
ال��ت��وف��ي��ق ب��ي��ن األح����زاب اليمينية
المتطرفة واألحزاب المحسوبة على
ال��وس��ط ك��ح��زب «ه��ن��اك مستقبل»
وح��زب «الحركة» برئاسة تسيبي
ليفني وزي��رة ال��ع��دل ،لكن من دون
جدوى .فاألخيران يطالبان نتنياهو
بتحريك العملية السلمية ،وسن
قوانين تجبر المتدينين اليهود على
الخدمة في الجيش ،فيما تضغط
أحزاب اليمين عليه لرفض مقترحات
ال���وس���ط ،ووق����ف ال���ت���ف���اوض مع
الفلسطينيين وإلغاء اتفاقية أوسلو
وفرض «السلطة اإلسرائيلية» على
أجزاء جديدة من الضفة الغربية.
االنتقادات السياسية لنتنياهو
وضعت حكومته على نار هادئة قد
ُيصب ال��زي��ت عليها ف��ي أي��ة لحظة

و ُتطلق رص��اص��ة الرحمة نحوها
تمهيدا ً النتخابات مبكرة.
ه��ك��ذا ك���ان مصير سلفه أي��ه��ود
أول��م��رت ب��ع��د ع����دوان «ال��رص��اص
المصبوب» على غزة قبل نحو خمسة
أعوام ،وهذا ما تخوف منه نتنياهو
خصوصا ً أن للرجل سابقة مماثلة.
وي��ح��اول نتنياهو بكل جهد عدم
تكرار إسقاط حكومته وعزله ،كما
في عام  1999فللوضع الحالي ما
يشبهه آنذاك ،وعدم رضى الواليات
ال��م��ت��ح��دة ع��ن سياسته حينها ال
يختلف عن اليوم .فالرئيس األميركي
بيل كلينتون عاقبه بوقف الدعم
المادي لحكومته ،وليس غريبا ً أن
يوقفه الرئيس الحالي باراك أوباما
ال���ذي ط��ال��م��ا ش��ج��ع ال��وس��ط نحو
رئاسة الحكومة في الكيان المحتل
الغاصب.

