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ماذا يبحث المع ّلم في رو�سيا؟
} حميدي العبدالله
بدأ وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع وفد رفيع المستوى زيارة
إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي الفروف .الزيارة تتض ّمن
لقاءات مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين ووزي��ر الخارجية سيرغي
الفروف وكبار المسؤولين في الخارجية الروسية.
وكما هو معروف إعالميا ً فإنّ المسألة الهامة ،وليست الوحيدة ،على
ج��دول أعمال ال��زي��ارة ،مناقشة األفكار الروسية حول استئناف العملية
السياسية على قاعدة تفاهمات جنيف ،بما في ذلك التداول في أفكار حول
بعض اللقاءات التي قد تفضي إلى ح ّل سياسي لألزمة القائمة في سورية.
ولكن هل الحوار ال��ذي تدعو إليه موسكو هو بين الحكومة السورية
والمعارضة؟ وإذا كان هذا هو المقصود فمن هي هذه المعارضة المدع ّوة
إلى المشاركة في الحوار ،هل هي أحمد معاذ الخطيب ،وهيئة التنسيق
الوطني ،واالئتالف المعارض الذي يقيم في اسطنبول؟ ما الذي تستطيع
هذه األطراف أن تقدّمه لح ّل األزمة في سورية ،وما هو تأثيرها ميدانياً؟
موسكو تعلم قبل غيرها أنّ ه��ؤالء ال يمثلون القوة الفاعلة التي تقاتل
الدولة والحكومة والجيش ال�س��وري ،وبالتالي ليس ل��دى ه��ؤالء مفاتيح
ح ّل األزم��ة ،فهل من المنطقي أن تطرح موسكو على المفاوض السوري
اقتسام السلطة ،سواء عبر «هيئة انتقالية» ،أو عبر «حكومة وحدة وطنية»
مع ه��ؤالء الذين ال يقدّمون وال ّ
يؤخرون في مصير الحرب الدائرة على
األرض السورية ،وهل موسكو بهذه السذاجة لتطرح مثل هذا السيناريو
وتسعى إلى الحصول من الحكومة السورية على الموافقة عليه؟ إطالقا ً ذلك
غير وارد.
هل الحوار الذي تسعى موسكو إلى إطالقه وعبره إطالق مسار جنيف
يهدف إل��ى جمع التنظيمات المسلحة الفاعلة على األرض مثل «داعش»
و«النصرة» وكتائب أحرار الشام وجيش اإلسالم وغيرها من التشكيالت
السلفية أو الدينية المتطرفة؟ وهل موسكو مستعدّة لمثل هذا الخيار وهي
تصف هذه التشكيالت بأنها قوى إرهابية؟ وإذا كانت مستعدة فهل هذه
التشكيالت تستجيب لها وهي تناصبها العداء بالقدر ال��ذي تناصب فيه
الحكومة السورية؟ أيضا ً وقطعا ً إنّ ذلك ليس هو المقصود.
إذن ،في ضوء ك ّل ذلك فإنّ المبادرة الروسية أو األفكار الروسية هدفها
من اقتراح إطالق الحوار ،وربما تشكيل «حكومة وحدة وطنية» وبصالحيات
«واسعة تستمدّها من اتفاق التسوية السياسية الذي سيحصل» هدفها شيء
آخر وصفته موسكو على لسان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف في تصريح لوكالة «انترفاكس» الروسية بالقول «من المه ّم
اآلن أن تستأنف قوى المعارضة البناءة في سورية الحوار السياسي مع
دمشق الرسمية في مواجهة خطر اإلرهاب الدولي» ،مشددا ً على أنّ «أنشطة
أي الهدف هو
المعارضة يجب أال تكون بشكل أو بآخر ستارا ً لإلرهابيين»ّ .
محاربة اإلرهاب ،ومعروف أنّ المعارضة المستعدّة للتفاهم مع الحكومة
أي تأثير ميداني في سورية ،وهذا
السورية على محاربة اإلرهاب ليس لها ّ
ما تعلمه جيدا ً موسكو .إذن المقصود بهذه المبادرة دول التحالف الذي
تقوده الواليات المتحدة ويض ّم دول الخليج واألردن وهي ال��دول األكثر
انخراطا ً في الحرب على سورية ,وهي التي قال الرئيس األسد عنها قبل
أي المقصود إعطاء ثمن
أي حوار سيكون حوارا ً مع هذه الدولّ ،
سنتين إنّ ّ
موسعة تبقي صالحيات بارزة في
في «حكومة وحدة وطنية بصالحيات ّ
يد رئيس الجمهورية ،وأه ّمها الدفاع واألم��ن والخارجية» عبر مشاركة
شخصيات سورية من المعارضة في هذه الحكومة كممثلة لمصالح دول
التحالف مقابل تعاون التحالف مع الحكومة السورية في مكافحة التنظيمات
اإلرهابية ،وتسهيل الوصول إلى ح ّل سياسي لألزمة.
على األرجح هذه هي القضايا التي سيناقشها المعلم مع مستضيفه في
روسيا.

اليمن �أول غيث م�سقط

} روزانا رمال

ثالثة أشياء صارت واضحة المعالم في المشهد اإلقليمي بعد مفاوضات فيينا بين
إيران ودول الغرب ،وخصوصا ً أميركا من بينها ،األول أنه سواء كانت الحصيلة هي
اتفاق غير معلن أم مج ّرد تمديد للمفاوضات ،فإنّ في التمديد اتفاقا ً على بدء حوار
سياسي قال وزير الخارجية األميركي جون كيري إنه سيستم ّر ألربعة شهور مقبلة،
ما يعني انه يجب أن يصل إلى نتائج ملموسة في الربيع المقبل ،والشيء الثاني أنّ
الحوار بين إيران والسعودية يشكل بندا ً على جدول األعمال في المنطقة ،وفقا ً لما
قاله الرئيس األميركي باراك أوباما ،والثالث أنّ مسقط هي الجهة الوسيطة التي
قال األميركيون واإليرانيون وأوضح وزير خارجية مسقط ،أنها ستتولى التحضير
للحوار السعودي ـ اإليراني ،وتتولى دور الوساطة فيه ،مضيفا ً أنّ ذلك يت ّم برضا
وتشجيع من قيادتي البلدين.
الواضح أنّ الوساطة التي تتوالها مسقط بين السعودية وإيران ستقوم بتحديد
تسلسل للبنود التي سيقوم الجانبان بمناقشتها ،وبالتالي اختيار الملف األش ّد
حساسية واألق ّل تعقيدا ً في آن واحد.
والمقصود باألش ّد حساسية ،عدم بدء الحوار في وقت دقيق حول ملف خالفي
ثانوي ال يغيّر التفاهم حوله من المعادالت الصعبة التي تحكم المنطقة أو يمكن
أن تحكمها إذا فشل الحوار ،ومعيار الحساسية هنا هو القضية التي يشكل التفاهم
حولها ترسيخا ً لالستقرار اإلقليمي من جهة ،وتعزيزا ً لجبهة الحرب على اإلرهاب من
جهة أخرى.
ليست قضية الجزر المختلف عليها بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وإيران
هي الملف المقترح إذن رغم أهميتها.
القضايا التي تتسم بالحساسية هنا تتمحور على لبنان وسورية والعراق واليمن
والبحرين حصراً.
المطلوب بين القضايا األش ّد حساسية اختيار األق ّل تعقيداً ،أيّ التي يمكن التقدير
أنّ التفاوض حولها يؤدّي إلى حلول في زمن قصير قياسا ً بسواها ،ويفيد التفاهم
حولها في تمهيد الطريق لتفاهمات مماثلة في الملفات األخرى.
في الملفين البحريني والسوري التباعد كبير والطابع المصيري بالنسبة للطرفين
فيهما واضح وحاضر ،فالخالف أقرب إلى أن يكون استراتيجياً ،وبدون توافر عناصر
مساعدة دولية يصعب حلحلة الخالف حول سورية ،بينما بدون نوايا إصالحية
سعودية داخلية يستحيل تقبّل السعودية لح ّل في البحرين يعتمد الديمقراطية.
في العراق ال يبدو بعد المشاركة الفاعلة للمكونات العراقية في الحكم رغم الخالف
الساخن بين إيران والسعودية ،أن لدى الرياض الكثير الذي يمكن تقديمه لمزيد من
المناعة العراقية بوجه الفتن وال لتعزيز جبهة مكافحة اإلرهاب.
وحده اليمن يشكل النافذة الجاهزة لنجاح حوار سعودي ـ إيراني برعاية مشتركة
لحكومة وحدة وطنية حقيقية تقوم على اإلنصاف الشامل للمك ّونات اليمنية وعزل
العشائر المدعومة من السعودية وبعض قوى الحكم عن «القاعدة» وامتداداتها كما
هي الحال اليوم.
الحوثيون يشجعون مثل هذا المسعى ويدعمون إنجاحه ،وكذلك الغرب ،أما
التشجيع السعودي فمردّه إلى أنّ هذا المسعى يحمي خاصرتها من تمدّد القاعدة
إليها عبر اليمن ،أما إيران فتشجعه ألنها تفتتح عهدها في الخليج الجديد باإلنجاز
اليمني.
قال وزير خارجية عُ مان إنّ اليمن يحتاج إلى مبادرة خليجية جديدة تأخذ في
االعتبار المتغيّرات اليمنية واإلقليمية.
إلى مسقط أيها اليمنيون.

«توب نيوز»

حوار حزب اهلل وال�سعودية
يدير الرئيس نبيه بري حوارا ً لم ينقطع مع النائب وليد جنبالط ،ومثله يفعل
حزب الله ،لكنه يدير وجنبالط حوارين منفصلين مع تيار المستقبل ،ويريدان ان
يكون مثله بين «المستقبل» وحزب الله.
«المستقبل» يلتزم باالمتناع عن الحوار مع حزب الله رغم قيامه بمثله مع التيار
الوطني الحر ،إضافة إلى بري وجنبالط ،يعني ك ّل البلد ما عدا حزب الله.
«المستقبل» ال يقاطع حزب الله بسبب ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة.
«المستقبل» يشارك مع حزب الله في الحكومة رغم وجوده في سورية وقتاله
هناك وسالحه في لبنان.
«المستقبل» ال يقاطع حزب الله بسبب السالح والقتال في سورية
«المستقبل» ال يشارك مع حزب الله في الحكومة ألنه يرتضي قتاله في سورية
وترشيحه للعماد عون ،وإال لكان ارتضى الحوار معه.
«المستقبل» ال يعرف لماذا يشارك في الحكومة مع الحزب ولماذا ال يحاوره وما
ال فرق بينهما...
«المستقبل» يعرف أن السعودية طلبت منه المشاركة في الحكومة واالمتناع عن
الحوار.
السعودية سمحت بالحوار فصار المستقبل جاهزا ً للحوار.
حزب الله يحاور السعودية عملياً.

التعليق السياسي

�آراء
قراءة في التح ّوالت الجديدة في الم�شهد الدولي
زياد حافظ
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في عصر الثورة التكنولوجية للتواصل والمعلومات
تتكاثر األح��داث بشكل مك ّثف ما يجعل التوقف عندها
عملية غير سهلة لمن يريد متابعة ومراقبة المشهد
الدولي .في هذا السياق نجد أنّ اإلعالم الغربي بشكل عام
واإلعالم العربي بشكل خاص والنخب العربية لم يعطوا
األهمية الكافية لما حدث خالل األسبوعين الماضيين
في شرق آسيا .ونعني بذلك قمة دول المحيط الهادي
التي عقدت في بكين في  10و 11تشرين الثاني والقمة
التي تلتها في بريسبان في  14و 15تشرين الثاني في
بريسبان في استراليا لمجموعة دول العشرين.
فماذا حصل خالل الق ّمتين؟ إذا قرأنا اإلعالم الغربي
المهيمن وال��ذي تملكه مؤسسات كبرى ف��إنّ القم ّتين
ك ّرستا عزل الرئيس بوتين بسبب الملف األوكراني .أما
إذا قرأنا اإلعالم اآلسيوي فنرى صورة مختلفة كليّا .إنّ
أه ّم ما يمكن استخالصه من الق ّمتين هو تكريس تراجع
نفوذ الواليات المتحدة في آسيا بما يهدّد بشكل جدّي
نظرية «التح ّول إلى المحيط الهادي» .فما هي الدالئل
على ذلك؟
أوال ،ما حصل في قمة بكين وقبلها وبعدها هو تكريس
النفوذ الصيني في آسيا عبر سلسلة من اإلج���راءات
قامت بها حكومة بكين قبل عقد القمة ثم تثبيت وتعميق
التحالف الصيني الروسي .فاإلجراءات التي اتخذتها
الصين شملت الدول اآلسيوية المتحالفة مع الواليات
المتحدة والتي كانت تريد هذه األخيرة أن تجعلها جزءا ً
من حزام سياسي واقتصادي وأمني يحاصر الصين.
فقبل قمة بكين و ّثقت الصين عالقاتها الثنائية مع ك ّل
من كوريا الجنوبية وماليزيا واندونيسيا والفيليبين
ففتحت لها أب��واب أسواقها التجارية عبر رف��ع سعر
صرف الرنمنبي (أو اليووان) العملة الوطنية الصينية
لجعل المنتجات اآلسيوية أكثر تنافسا ً من المنتجات
الصينية وذلك في السوق الصيني نفسه .إنها نوع من
الهدية لتلك ال��دول التي تطمح أن يكون لها حصة في
السوق الصيني .وهذه الهدية تحيّد الكثير من التعبئة
العدوانية التي كانت تح ّرض بها الواليات المتحدة ض ّد
الصين عند تلك الدول إما عبر إثارة المخاوف من الصين
وإما عبر إيهامها بأنّ الضغط على الصين سيضعفها.
وه��ذا يعني أيضا ً أنّ السوق الصيني أصبح يقترب
حجما ً من السوق األميركي ،وهذا قد يجعل االعتماد على
السوق األميركي للصادرات الصينية في مرحلة تراجع.
هذا يعني أنّ الصين لن تكون في مرحلة مقبلة حاملة
لسندات الخزينة بنفس الكمية والقابلية ،وبالتالي لن
تكون مصدرا ً لتمويل العجز في الخزينة األميركية .نذ ّكر
أنّ الصني تح ّمل ما يوازي  1،3تريليون دوالر من سندات
الخزينة الذي يقارب  17تريليون دوالر!
أم��ا اإلج���راء الثاني ال��ذي اتخذته الصين فهو فتح
األس��واق المالية الصينية للتداول مع الدول اآلسيوية
بالعمالت الوطنية وليس بالدوالر األميركي .ويش ّكل
في رأينا هذا اإلجراء تح ّوال ً استراتيجيا ً كبيرا ً إذ يكسر
االحتكار والهيمنة األميركية عبر ال��دوالر في التدوال
التجاري والمالي في العالم .فقوة الواليات المتحدة
حتى ه��ذه الساعة ال تكمن ال في ق ّواتها المسلحة وال
في اقتصادها بل في تح ّكمها باألنظمة المالية العالمية
وبوسائل الدفع عبر السيطرة على شبكات التحويل
المالي .فالضغوط التي تمارسها ال��والي��ات المتحدة
على كل من ينافسها أو يتحدّاها فتتح ّول إلى عقوبات
خانقة بسبب التح ّكم في وسائل المدفوعات والتحويالت
المالية هي مصدر نفوذ الواليات المتحدة .ونذ ّكر هنا بأن
الضغط األميركي على المصارف السويسرية واللبنانية
لفتح دفاترها للواليات المتحدة يعود إلى تح ّكم الواليات
المتحدة بنظام وشبكات التحويل المالي .نلفت النظر
إلى أنّ التعامل بالعمالت الوطنية متجنبة الدوالر بدأ
منذ فترة ،فحجم التعامل بين الرنمنبي والروبل زاد عام
 2014بأكثر من  800بالمائة!

ثالثاّ ،إنّ قصر نظر الواليات المتحدة في سياساتها
التهديدية وحتى العدوانية ض ّد ك ّل من الصين وروسيا
دفع الدولتين إلى توثيق العالقات بينهما .فالصفقة
الجديدة التي عقدتها الصين مع روسيا بقيمة  400مليار
دوالر لتزويدها بالغاز جعل من روسيا المصدر األول
للحاجيات الغازية في الصين .ونتيجة جملة االتفاقات
التي عُ قدت بين الصين وروسيا تجعل من روسيا ّ
تغطي
ما يقارب  20بالمائة من حاجات الصين بحلول عام
 .2020واعتبر البعض أنّ هذه الصفقة صفعة للواليات
المتحدة بعد ك ّل تهديداتها الفارغة ض ّد ك ّل من الصين
وروسيا .هذه الصفقات كانت ال��ر ّد االستراتيجي على
محاوالت ضرب القطاع الغازي في روسيا وفي تهديدها
بخسارة السوق األوروب��ي عبر الغاز القطري المزمع
تصديره ألوروب��ا عبر سورية .من هنا نفهم األسباب
االستراتيجية للموقف القطري تجاه سورية فروسيا
هي المستهدفة ومن هنا نفهم الموقف الروسي من األزمة
السورية .ونضيف هنا أنّ عقد الصين لذلك االتفاق مع
روسيا يأتي لالستفادة من شبكة األنابيب التي ستبنى
وتجعل ك ّل من الصين وروسيا بمأمن من النقل البحري
الذي تتحكم به الدول الغربية والواليات المتحدة بشكل
خاص وحليفاتها اآلسيوية .فحماية األنابيب عبر القارة
اآلسيوية أسهل وأكثر أمنا ً من اللجوء إلى النقل البحري.
رابعاً ،ت ّم االتفاق في قمة بكين على إنشاء سوق مشترك
آسيوي ض ّم  22دولة آسيوية بينما المشروع األميركي
العابر للمحيط الهادي ض ّم فقط  12دولة واستثنى كل
من الصين وروسيا .هذا القصر النظر األميركي مخيف
ألنه يدّل م ّرة أخرى على سوء فادح في تقدير الموقف
وعلى استعالء غير مب ّرر تجاه الدول .فالسوق اآلسيوى
المشترك أه ّم بكثير من المشروع األميركي خاصة إذا ما
تالزم مع منظمة شنغهاي.
خامساّ ،ت ّم إقرار إنشاء مصرف إنمائي آسيوي مهمته

تمويل مشاريع البنى التحتية اآلسيوية فقط .وهذا
المصرف يح ّد من نفوذ ودور البنك اآلسيوي للتنمية
الذي يتبع دائما ً وصفات وإرشادات البنك الدولي .نرى
هنا خطوة إضافية للتخلّص من الهيمنة األميركية عبر
مؤسسات دولية تن ّفذ سياسات الواليات المتحدة .وهذا
المصرف يلتقي مع مق ّررات دول «بريكس» التي اجتمع
قادتها على هامش قمة مجموعة دول العشرين في
بريسبان كما سنرى الحقاً.
ّ
سادساً ،كجائزة ترضية للواليات المتحدة وقعت
الصين على اتفاق لتخفيض التل ّوث المناخي .هذا ما
أشارت إليه فقط وسائل اإلعالم األميركية وكأنه انتصار
شخصي للرئيس األميركيي.
سابعاً ،نلفت النظر هنا إلى أنّ الهند ما زالت تعارض
التوقيع على المنظمة العالمية للتجارة مما أثار استياء
الدول الغربية التي تهيمن عليها .والمعروف أنّ رئيس
الوزراء الجديد موتي يحبّذ النهج النيوليبرالي وبالتالي
اعتبرت ال��دول الغربية ومعها ال��والي��ات المتحدة أنّ
الهند ستكون حليفا ً أساسيا ً في منظوماتها السياسية
واالقتصادية .إال أنّ ما لم يكن في الحسبان والشعور
القومي الهندي المتج ّذر عند موتوي حيث المصالح
الهندية فوق أيّ اعتبار للمصالح الغربية .واستمرار
رئيس ال��وزراء الهندي في مساندته ل��دول «بريكس»
ونهجها زاد من استياء الواليات المتحدة والغرب.
وأخيرا ً هناك الصورة التذكارية الختامية حيث مكانة
الرئيس الروسي بوتين على يمين الرئيس الصيني بينما
الرئيس األميركي كان الخامس من اليمين بعيدا ً عن
الرئيس الصيني .فالصورة أكثر تعبيرا ً من الكلمة!
أما في قمة بريسبان فالحدث الملفت كان االجتماع
الذي ض ّم دول «بريكس» حيث ت ّم إقرار رأس مال المصرف
التنموي بقيمة مائة مليار دوالر ،وتكون الصين المساهم
األكبر حتى اآلن بمساهمة قيمتها  41مليار دوالر .كما أنّ

قمة «بريكس» أق�� ّرت أيضا ً
المضي في إنشاء صندوق
ّ
مالي ينافس صندوق النقد الدولي ويجعلها متح ّررة من
هيمنته وسيطرته .هذه خطوة إضافية نحو إنشاء نظام
مالي ي��وازي النظام القائم حاليا على هيمنة ال��دوالر.
وبالنسبة إلى الذين ال يستوعبون حجم دول «بريكس»
فإنّ مجموع الناتج الداخلي لهذه الدول مجتمعة آخذين
بعين االعتبار القوة الشرائية لها يفوق الناتج الداخلي
لدول مجموعة السبع.
ّ
يضخم صورة عزلة الرئيس
حاول اإلعالم الغربي أن
الروسي بوتين .صحيح أنّ خمس دول من أصل العشرين
المجتمعة أدانت روسيا وسياستها األوكرانية وقاطعتها
لكن لم يكن ذلك الحال مع الدول الـ 15الباقية حيث كانت
لقاءات مكث ّفة مع بوتين .نشير هنا إلى الجلسة التي
استمرت أكثر من ثالث ساعات مع المستشارة األلمانية
انجيال ميركل مما يقلّل ما حاول إيهامه االعالم الغربي.
ومن القصص الطريفة التي لها دالالت لم يحضر الرئيس
الروسي بعض االجتماعات التذكارية التي لها طابع
فولكلوري بل فضل الذهاب إلى النوم قائالً أنّ حاجته إلى
النوم أكبر من الحضور! كما أنه غادر القمة قبل انتهائها
ولم ينتظر صدور البيان الختامي.
م��ن خ�لال ك�� ّل ذل��ك نستخلص تأكيد ت��راج��ع نفوذ
الواليات المتحدة .ففي أحسن األح��وال أصبحت دولة
عادية من بين الدول ،وأنّ الكالم عن حجمها الذي يتجاوز
واقعها الفعلي لم يعد له أي تأثير .فيبقى السؤال :كيف
سينج ّر ك ّل ذلك على المل ّفات الساخنة كالملف النووي
اإليراني ،والملف األوكراني ،واألزمة السورية ،والصراع
الصهيوني الفلسطيني والعربي؟

 األمين العام للمنتدى القومي العربي

غزة المنكوبة بالحرب والمعذبة بالهدنة
د .مصطفى يوسف اللداوي
لم يكد سكان قطاع غزة يتنفسون
الصعداء بانتهاء العدوان اإلسرائيلي
عليهم ،الذي شن عليهم أسوأ وأشد
حرب عرفها الفلسطينيون من قبل،
ٍ
استخدم فيها أخطر وأق���وى آالت
القتل والتدمير التي تملكها أحدث
ال��ج��ي��وش ال��ع��ال��م��ي��ة ،ال��ت��ي تقتل
بوحشية ،وتدمر بغباء ،وتسحق
بعمى ،وتبيد بجهلٍ ،وال تفرق بين
األه���داف ،وال تميز بين المقاتلين
والمدنيين ،ورغم أن الفلسطينيين
أعلنوا بصمودهم وثباتهم انتصارهم
في ه��ذه المعركة ،إذ أنهم أفشلوا
ال���ع���دوان ،وأح��ب��ط��وا مخططاته،
وأجبروه على إنهاء القتال ،ووقف
كل العمليات الحربية ضدهم.
إال أن واقع حالهم بعد الحرب كان
أشد وأنكى ،وأس��وأ وأخطر ،وأكثر
وجعا ً وإيالماً ،وأعمق جرحا ً وأكثر
نزفاً ،لكن أحدا ً لم يأبه بهم ،ولم يهتم
لشأنهم ،ولم يسمع لشكواهم ،ولم
يرفع الصوت انتصارا ً لهم ،وتأييدا ً
لحقهم ،فقد هدأت أصوات المعارك
الحربية ،وغ��اب هدير الدبابات،
ودوي القنابل ،وع��ادت الطائرات
الحربية أدراج��ه��ا إل��ى مطاراتها،
وس��ك��ن��ت ال��م��داف��ع ف��ي مرابضها،
ت��ارك��ي��ن الفلسطينيين ف��ي غ��زة
يلعقون جراحهم ،ويشكون حالهم،
وي��ع��ان��ون م��ن ع��دوه��م وج��اره��م،
ويألمون من صديقهم واخوانهم.
يعيش سكان قطاع غ��زة حال َة
ك��رب قاسية ،ومحن ٍة حقيقي ٍة ،إذ
ٍ
ٍ
وقف
على الرغم من التوصل إل��ى
إلطالق النار ،إال أن شيئا ً من الواقع
لم يتغير ،كما أن شيئا ً من الوعود
الدولية لم يتحقق ،وما زالت الوعود
التي تم التوافق عليها مجمدة ،ولم
تأخذ طريقها إلى التنفيذ.
الحرب قد تسببت في دما ٍر واسع،
شمل مناطق بأكملها ،وأدت إلى إزالة
أحياء كاملة ،ودم��رت كليا ً وجزئيا ً
آالف البيوت والمساكن ،األمر الذي
أدى إلى ن��زوح السكان ،ولجوئهم
إل��ى ال��م��دارس والمساجد وأماكن
اإلي���واء ال��ع��ام��ة ،رغ��م أنّ عشرات
المدارس والمساجد قد دمرت أيضاً،
وقد استهدف بعضها أثناء وجود
الالجئين فيها ،مما زاد في تعقيد
المشكلة ،وفاقم من سوء األوضاع.
الحقيقة التي يجب أن يدركها
المجتمع الدولي أن سكان قطاع غزة

يعيشون هذه األيام حاال ً سيئة جداً،
ويعانون من أكثر من جانب ،وهي
معانا ٌة أكبر بكثير مما كانت عليه قبل
الحرب ،فقد ضاعفت عملية تدمير
آالف المساكن والبيوت ،وعدم وجود
أماكن إي��واء كافية ومناسبة ،من
معاناة السكان ،في ظل دخول فصل
الشتاء ،وبداية انخفاض درجات
الحرارة وسقوط األمطار ،علما ً أنّ
قطاع غزة يعاني أساسا ً من عج ٍز في
البنية التحتية ،خاص ًة في ما يتعلق
بالخدمات العامة ومجاري الصرف
الصحية ،األمر الذي قد يتسبّب في
حدوث سيول كبيرة ،وتجمع كمياتٍ
كبيرة من مياه األمطار في الشوارع
ال��ع��ام��ة ،ال��ت��ي ت��دخ��ل أح��ي��ان��ا ً إلى
البيوت والمساكن ،خاصة أنّ أغلب
بيوت قطاع غ��زة أرضية ،وليست
مهيأة لمواجهة األم��ط��ار الغزيرة
والسيول الجارفة.
وزاد م��ن حجم ال��م��ع��ان��اة قيام

ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ص��ري��ة ب��ع��د انتهاء
ال����ع����دوان ب���إغ�ل�اق م��ع��ب��ر رف��ح
ال��ح��دودي بالكامل ،حيث منعت
انتقال المسافرين من وإلى القطاع،
ولم تستثن أح��داً ،حيث شمل قرار
منع السفر المرضى والمصابين،
والطالب والموظفين وحاملي اإلقامة
وال��ع��رب واألج���ان���ب ،وم��ن لديهم
دعوات للمشاركة في أنشطة عامة،
ومؤتمراتٍ دولية وغيرهم.
كما أق��دم��ت الحكومة المصرية
على بناء منطقة عازلة بين رفح
المصرية ورفح الفلسطينية ،بطول
 14كلم ،وع��رض أول��ي  500متر،
ونهائي ثالثة كيلو مترات (3000
نفق مائي
متر) ،حيث تنوي شق
ٍ
بعمق  500متر على طول الحدود
الفاصلة بين القطاع ومصر.
وقد قامت خالل عملية بناء الجدار
ال��ع��زل ب��ه��دم م��ئ��ات ال��ب��ي��وت التي
تعود إلى عائالتٍ مصرية من أص ٍل

فلسطيني من سكان مدينة رفح،
وأجبرتهم على االنتقال إلى أماكن
جديدة ،وإن ك��ان أغلبهم قد فضل
االنتقال إلى مناطق أقربائهم ،بعيدا ً
عن مشاريع الحكومة التي يرون
أنها مذلة وغير مناسبة ،وأنها تفتقر
إلى أبسط وسائل الراحة والسالمة،
علما ً أنّ عملية التدمير قد شملت إلى
جانب البيوت والمنازل ،المزارع
والمعامل والمساجد والمؤسسات
العامة وغيرها من المباني التي
تحول دون حركة وانتقال الجيش
المصري في منطقة رفح ،حيث يبدو
أنّ الحكومة المصرية بصدد إنشاء
منطقة أمنية كاملة ،تكون خالية من
أي وجود مدني فيها.
ت��ب�� ّرر الحكومة المصرية هذا
اإلجراء بأنه بقصد حماية حدودها
من أي عمليات تهريب وانتقال من
ال��ج��ان��ب الفلسطيني ،ولمنع أي
محاوالتٍ للهروب من مصر إلى قطاع

غزة ،خاصة إثر اتساع دائرة العنف
في صحراء سيناء ،وصدور تقارير
أمنية عديدة تشير إلى احتمال قدوم
المنفذين عبر األنفاق إلى رف��ح ،أو
هروبهم منها إلى قطاع غزة.
يقول مراقبون إسرائيليون أن
األوض��اع األمنيّة على ح��دود قطاع
غزة أصبحت قابلة للتصعيد بشكل
كبير ،وذل��ك على ض��وء اإلج��راءات
المصرية الحديدة وإغ�ل�اق معبر
رفح ،باإلضافة إلى إغالق «إسرائيل»
لمعابرها التجارية ،األمر الذي من
شأنه أن يحشر حركة حماس وقوى
المقاومة الفلسطينية مر ًة ثاني ًة في
ال��زاوي��ة ،ما قد ي��ؤدّي إل��ى تصعيد
األوضاع بين الفلسطينيين وجيش
االحتالل.
وي�������رون أنّ م����ن ش�����أن ه���ذه
اإلجراءات القاسية أن تزيد الخشية
«اإلسرائيلية» من زجّ قطاع غزة
للحرب ث��ان��ي�� ًة ،مما ق��د ي��دف��ع إلى

اشتعال ال��وض��ع م��رة أخ���رى بين
«إسرائيل» وحركة حماس ،معتبرين
أنّ ال��ذي يمسك بفتيل الحرب هذه
ال��م��رة ه��م��ا ال��ج��ي��ش الصهيوني
والنظام المصري الحاكم ،وعلى
الجميع التنبّه إلى خطورة الوضع
القائم في غزة.
غ��ز ٌة منكوب ٌة بالحرب ،ومعذب ٌة
بالهدنة ،وم��ح��اص��ر ٌة م��ن ال��ع��دو،
ومطوق ٌة من الصديق ،ومحروم ٌة من
قيادتها ،ومعاقب ٌة من محيطها ،وهي
منزوع ٌة من عمقها ،وقصي ٌة عن أهلها،
تصرخ بعالي صوتها ،وتنادي بكل
أملها ،تستنهض الضمائر الحية
وال��ق��ل��وب الرحيمة ،لينقذوا غزة
ح��رب ض���روس ،ومن
وأه��ل��ه��ا ،م��ن
ٍ
ج���وع ق��ات��ل ،وتخليصها م��ن قت ٍل
ٍ
سريع وم��وتٍ بطيءٍ ،ومن معانا ٍة
ٍ
ووجع دائم ،والوقوف
قصيرة وأل ٍم
ٍ
ٍ
ومحيط
إلى جانبها ض ّد عد ٍو لئي ٍم
ٍ
خائف وال يرحم.

