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ع�شائر العراق ح�صان طروادة
لعودة االحتالل الأميركي والتق�سيم؟
} حميدي العبدالله
يرفض بعض زعماء العشائر في غرب العراق ،وكذلك بعض األحزاب العاملة
في المنطقة التي شاركت في العملية السياسية منذ اليوم األول لالحتالل
األميركي -الغربي للعراق ،ترفض هذه األط��راف جميعها االستعانة بقوات
الحشد الشعبي للقضاء على تنظيم «داعش» ،وتوجه االنتقادات إلى الحكومة
العراقية ألنها ال تقدّم لها الدعم الكافي للقضاء على «داعش» واستعادة المناطق
التي سيطرت عليها.
قد يكون إحجام الحكومة العراقية عن تقديم الدعم السخي للعشائر المنتشرة
في غرب العراق مب ّرراً ،وهو الخشية من سقوط هذا الدعم بيد «داع��ش» التي
تتمتع ببيئة حاضنة تختلف عن مناطق العراق األخرى ،أو قد ال يكون مب ّرراً،
لكن األمر الخطير هو أنّ هذا الموقف يشكل ذريعة الستقدام قوات أميركية إلى
غرب العراق ،بحجة أنّ سكان المنطقة يثقون بالقوات األميركية أكثر من ثقتهم
بقوات الحشد الشعبي ،وعلى الرغم من أنّ مثل هذا السلوك ينطوي على تح ّول
خطير في مقاربة األوضاع في العراق ،حيث يصبح المحت ّل األميركي الذي عانى
أي منطقة أخرى مخلصاً ،في حين أبناء الشعب
منه سكان غرب العراق أكثر من ّ
العراقي من المناطق األخرى يح ّرم عليهم تقديم العون إلى أشقائهم الستعادة
مدنهم من سيطرة «داع��ش» وحلفائها ،فإنّ األخطر من ذلك ما سيترتب على
مثل هذا السلوك ،لجهة إعادة االحتالل األميركي إلى جزء كبير من العراق ،وهو
محافظة األنبار التي تشغل مساحة تصل إلى  150ألف كيلومتر مربع ،فضالً
عن أنّ هذه العملية سوف تقود إلى تكريس تقسيم العراق.
لكن هل يستطيع التعاون بين األميركيين وعشائر غرب العراق ،أو بعض
هذه العشائر ،القضاء على «داعش»؟
تجربة االحتالل األميركي للعراق ما بين  2003و 2011تؤكد عكس ذلك،
إذ أنّ تنظيمات «القاعدة» تزدهر حين يكون هناك وجود لالحتالل األميركي،
فقبل أن تحت ّل الواليات المتحدة وشركاؤها الغربيون العراق عام  2003لم
أي وجود لتنظيم «القاعدة» ،وهذا التنظيم جاء إلى العراق ،واكتسب
يكن هناك ّ
الخبرة ،وجنّد آالف المقاتلين في ظ ّل وجود االحتالل األميركي ،وليس بعد
رحيل القوات األميركية عن العراق.
كما أنّ تجارب دول المنطقة تؤكد هذه الحقيقة ،ففي اليمن لم يفد وجود
المستشارين األميركيين ،وال الضربات الجوية بطائرات من دون طيار أو
يقودها طيار للقضاء على تنظيمات «ال��ق��اع��دة» ،بل إنّ نفوذ ه��ذه التنظيمات
توسع جراء االستعانة بالقوات األميركية .فالرهان من قبل بعض العراقيين
ّ
على األميركيين من جديد يمثل خطرا ً على وحدة العراق وعودة احتالل جزء
منه ،بل وأيضا ً ال يقود إلى تخليص المناطق التي سوف تنتشر فيها القوات
األميركية من بطش «داعش» ،وسيشكل وجود هذه القوات ذريعة إلقناع سكان
هذه المناطق بوجود قضية لدى هذا التنظيم اإلرهابي ،كما سوف يشكل مب ّررا ً
لسلوكه اإلجرامي في مواجهة سكان هذه المنطقة ،أو بعضهم بتهمة التعامل
مع العدو المحت ّل.

م�ستقبل االتفاق النووي
بين الغرب والجمهورية الإ�سالمية
*

} زياد حافظ

كان تهديد الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
باستعمال ّ
حق النقض ،إذا ما أق ّر الكونغرس
األميركي المزيد من العقوبات على إيران ،نقطة
فاصلة في خطابه في»حال االتحاد» .وعلى
ما يبدو ،فإنّ األولوية في السياسة الخارجية
ل�لإدارة الحالية هي تحقيق االتفاق ،علما ً أنّ
هناك من يعارض ذل��ك ،بشدّة ،داخ��ل أروق��ة
الحكم.
تمض أرب��ع وعشرون ساعة،
وبالفعل لم
ِ
حتى ب��دأت االشتباكات بين محاور الحكم
األميركية المك ّونة م��ن السلطة التنفيذية
والسلطة التشريعية .فسارع رئيس مجلس
الممثلين «الناطق» جون بوينر إلى اإلعالن عن
دعوة رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى إلقاء
خطاب خالل اجتماع مشترك في الكونغرس
بين مجلس ال��ن��واب أو الممثلين ومجلس
الشيوخ.
أ ّك��د بوينر ،خالل مؤتمر صحافي ،أنه لم
يستشر البيت األبيض وأنّ الهدف من تلك
ال��دع��وة ه��و تسليط األض���واء على األخطار
الحقيقية المتمثلة ب���اإلس�ل�ام ال��م��ت��ج�� ّذر
والجمهورية اإلسالمية في إي���ران ،على ح ّد
قوله .فعلى ما يبدو ،أصبح رئيس وزراء كيان
العدو من الخبراء في اإلسالم والخطر اإلسالمي!
وللمعلومة ،فإن تح ّققت تلك الدعوة يصبح
نتنياهو ينافس ونستون شرشل المسؤول
األجنبي الوحيد ال��ذي خطب في الكونغرس
ثالث م ّرات!
ج���اءت ردّة فعل اإلدارة األميركية على
مرحلتين :ففي المرحلة األولى سارعت اإلدارة
إلى شجب طريقة الدعوة التي لم يكن لها أي
رأي فيها وهي المخالفة لألصول البروتوكولية،
األمر الذي أكدّه بوينر ،أي تجاوز تلك األصول.
كما أنّ توقيت تلك الدعوة ،بدا وكأنه تأييد
لنتنياهو في معركته االنتخابية وه��ذا ما ال

تريده اإلدارة ،ال من الناحية البروتوكولية وال
من الناحية السياسية!
أدّى ذل��ك الشجب م��ن اإلدارة ،إل��ى طلب
نتنياهو تأجيل الدعوة التي كانت مق ّررة خالل
أسبوعين إلى شهر آذار ،وذلك بحجة حضوره
أعمال مؤتمر «األيباك» الصهيوني .وكأنه يقول
لألميركيين« :لن آتي إلى الواليات المتحدة
مرتين خالل شهرين».
المهم هنا هو أنّ رئيس وزراء العدو سيحضر
إلى الواليات المتحدة ،فكان أن أصدر البيت
األبيض بيانا ً أكد فيه أنه لن يكون لقاء بين
الرئيس األميركي ونتنياهو!
في المرحلة الثانية ،دخل على الخط وزير
الخارجية األميركي جون كيري حيث أعلن ،من
جهة ،أنّ نتنياهو يستطيع المجيء إلى الواليات
المتحدة ،وأع��ط��ى ،م��ن جهة أخ���رى ،بعض
المعلومات عن قدوم أحد كبار المسؤولين في
جهاز االستخبارات الصهيونية للبحث في
ّ
الملف النووي اإليراني ،في مرحلة سابقة.
اعتبر المسؤول االستخباراتي الصهيوني
الرفيع المستوى أنّ المزيد من العقوبات على
إيران سيش ّكل قنبلة يدوية في آلية التفاوض
وقد يجهضها .وقد سرق إعالن كيري عن هذه
ال��زي��ارة والتصريح الصهيوني البريق من
جون بوينر حيث ح ّول الموضوع إلى مناقشة
ّ
الملف النووي اإليراني .وتفيد
المفاوضات في
مصادر ّ
مطلعة لموقع «الهفنغتون بوسط»
الواسع االنتشار بأنّ الجمهوريين أصبحوا في
طليعة المعارضين لالتفاق مع إيران ومعهم
بعض الديمقراطيين .ه��ذا من ناحية ،ومن
ناحية أخ��رى ،أف��ادت تلك المصادر أنّ كالم
المسؤول االستخباراتي الصهيوني ُفهم وكأنّ
الموساد ال يريد إجهاض االت��ف��اق ،ما أحرج
معارضيه .وسرعان ما صدر يوم الخميس في
 22كانون الثاني الجاري بيان عن رئيس جهاز
الموساد تامير ب��اردو يؤكد زيارته الواليات
المتحدة م��ع وف��د استخباراتي صهيوني،

هوية ...بر�سم البيع!
} د .سلوى خليل األمين

وبموافقة رئيس وزراء الكيان ،ولقائه عددا ً من
أعضاء مجلس الشيوخ ،حيث اعتبر أنّ المزيد
من العقوبات سيكون مفعوله كإلقاء قنبلة
يدوية على مسار المفاوضات .لكنّ هذا ال يعني
أنه يعارض العقوبات بل يعتبر أنّ األزمة التي
ستنجم عن تلك العقوبات ستحسن شروط
االتفاق للمصلحة المشتركة!
نتيجة لتلك المالبسات أصبح الجمهوريون
في الصدارة في معارضة أي اتفاق مع أيران
ويتح ّملون مسؤولية إف��ش��ال المفاوضات.
في المقابل ،أكد المقال المشترك بين وزراء
خارجية دول أوروبية منها فرنسا وبريطانيا
وألمانيا وال��ذي نشرته صحيفة «الواشنطن
بوسط» يوم الثالثاء في  20من كانون الثاني
الجاري ،على ضرورة إنجاح المفاوضات وقد
ناشدوا الكونغرس عدم فرض عقوبات جديدة!
فهل يستطيع الجمهوريون تجاهل ك ّل ذلك،
تحسنت في شكل
وخصوصا ً أنّ شعبية أوباما
ّ
ملموس؟
بناء على ذل��ك ،أصبح مصير االتفاق بين
الجمهورية اإلسالمية في إي��ران ومجموعة
الخمسة زائ��د واح��د ره��ن ت��ط�� ّورات السياسة
الداخلية األم��ي��رك��ي��ة .صحيح أنّ الرئيس
األميركي التزم باستعمال ّ
حق النقض إذا ما
أق��دم الكونغرس على ف��رض عقوبات ،لكن
يبقى السؤال :ماذا بعد؟ هل ستثق الجمهورية
اإلسالمية بأنّ مجموعة الخمسة زائد واحد،
وخصوصا ً ال��والي��ات المتحدة ستلتزم بما
تعهدت تنفيذه؟ ه��ل تسطيع إدارة أوباما
تجاوز ك ّل العقبات الداخلية؟ هل تستطيع
الجاليات اليهودية األميركية تح ّمل المزيد من
تردّي العالقات بين الواليات المتحدة والكيان؟
ه��ذه أسئلة برسم ك�� ّل من يتابع الموضوع
وليس حتى هذه الساعة من يستطيع أن يجزم
كيف ستسير األمور!

*أمين عام المنتدى القومي العربي

عندما تلتب�س الوقائع ...تت�أكد الحقائق

لـ«الن�صرة» قوات جوية ولـ«االئتالف»
�سفارات وحكومة ووزارات في «تل �أبيب»
} سعد الله الخليل
لم يعد التنسيق األمني واالستخباري بين المجموعات اإلرهابية بفصائلها المختلفة
أي من
من «جيش ح ّر» و«نصرة» ومتف ّرعاتهما والعدو «اإلسرائيلي» بالخافي على ّ
المتابعين للشأن السوري ،ولع ّل التصريحات العلنية للمسؤولين والزيارات الميدانية
لجرحى تلك المجموعات تكشف جانبا ً من هذا التنسيق الميداني ،وال يق ّل عنه أهمية
التنسيق السياسي ،والذي ال تخفيه األطراف «اإلسرائيلية».
حين يقول الرئيس بشار األسد إنّ «القاعدة» لديها قوى جوية هي القوات الجوية
«اإلسرائيلية» ال ينطلق من موقف سياسي ،بل من وقائع أثبتتها الغارات «اإلسرائيلية»
على المواقع السورية والمستفيد الوحيد منها تلك الجماعات.
ففي الثالثين من كانون الثاني  2013استهدفت طائرات العدو «اإلسرائيلي» مجمع
األبحاث العلمية في جمرايا ،في أول دخول مباشر للطائرات الحربية «اإلسرائيلية»
المجال الجوي السوري منذ بدء األزمة ،حيث سبق االستهداف محاوالت عديدة
فاشلة من قبل المجموعات اإلرهابية لالستيالء على الموقع المذكور.
وفي الخامس من أيار من العام ذاته عاود الكيان الصهيوني ضرب الهدف ذاته
إضافة إلى مواقع عسكرية سورية واستهدفت «الفرقة  ،»14وهي وحدة للدفاع
الجوي في الصبورة ،بما يكشف بما ال يدع مجاالً للشك حجم االرتباط العضوي بين
مك ّونات الحرب على سورية ،وما تال الغارة من هجوم على مواقع للجيش بعد دقائق
قليلة من قبل المعارضة ما يد ّل على أنها كانت في االنتظار لهكذا حدث.
الغارة «اإلسرائيلية» األخيرة على القنيطرة تكشف عمق التواصل االستخباري بين
«النصرة» والعدو «االسرائيلي» من حيث التنسيق والتواصل.
ولع ّل ما أعلنه وزير حرب العدو موشيه يعالون عن مساعدة جيش االحتالل
لمسلحي «المعارضة السورية» في الجوالن ،حين وصف «جبهة النصرة» بـ«التيار
األكثر اعتداالً في تنظيم القاعدة» وبأنها حليف موثوق.
إذاً ...هذه هي المعادلة في الشق العسكري ربما لم تسمع قيادات ائتالف
المعارضة تلك المعادلة ،خاصة َمن لم يفهم سبب إدراج أميركا لـ«جبهة النصرة»
على الئحة اإلرهاب بحسب تعبير معاذ الخطيب الرئيس السابق الئتالف الدوحة
في حديثه إلى شبكة «سي أن أن» ،ولم يكن كالم نائبه جورج صبرا أق ّل شأنا ً حين
استغرب إدراج الواليات المتحدة «جبهة النصرة» على الئحة اإلرهاب واعتبرها جزءا ً
من «الثورة».
سياسيا ً التنسيق لم يعد سرا ً حتى انّ ك ّل اجتماعات «المعارضة» التي يحضرها
السفراء األجانب يكون السفير «اإلسرائيلي» في الكواليس عدا عن التواصل المباشر
مع قنوات صهيونية من اجتماعات مع قادة صهاينة بعيدا ً عن األضواء إلى لقاءات
إعالمية على قنوات «إسرائيلية» حتى لو اضطر األمر لقطع مسافة خمس ساعات من
فرنسا إلى بروكسل ليجري عبد الحليم خدام مقابلة مع القناة «االسرائيلية» ،يطرح
خاللها ما ُي ّ
حضر لسورية من مشاريع تبدأ من إسقاط النظام لتنتهي بعقد اتفاق
سالم مع «اسرائيل» .وقت خدام الذي سخره لخدمة «العدو الصديق» لم يسعف
برهان غليون الذي اعتذر من مراسلة القناة العاشرة في التلفزيون «اإلسرائيلي»
إيمانويل إلباز ،عن إجراء لقاء لضيق الوقت والمواعيد تاركا ً الباب مفتوحا ً للقاء يحدّد
هو موعده.
بسمة قضماني التي فاخرت بحبها لكيان العدو ك ّررت أكثر من مرة القول على
مسامع اليهود« :أنا أرتاح أكثر وأهت ّم عندما أتكلم مع شخص إسرائيلي ،وبالطبع نحن
بحاجة إلسرائيل دائماً» حين حضرت معرض للكتاب في فرنسا مخصص للكتاب
«اإلسرائيليين فقط».
على األرض وفي الفضاء وفي العسكر والسياسة تنسيق وثيق وعالقات صداقة
بين معارضين سوريين و«إسرائيل» تمنح «النصرة» قوات جوية وبرية واالئتالف
المعارض سفارات وحكومة ووزارات في «تل أبيب».

«توب نيوز»

الأ�سد و«�إ�سرائيل» و«القاعدة»
في الماضي كان التخيّل بعدما هزت أحداث الحادي عشر من أيلول األمن األميركي أنّ
«القاعدة» هي العدو رقم واحد ألميركا ،وأنّ «إسرائيل» هي حليفها األول ،وأنّ من تناصبه
«القاعدة» العداء يفترض اتهامه باالقتراب من «إسرائيل» بقياس الحال األميركية.
تغذت «إسرائيل» و«القاعدة» من هذه المعادلة لعقد من الزمن ،فكسبت «إسرائيل»
صورة عد ّو «القاعدة» من دون أن يقع بينهما اشتباك واحد ،وكسبت «القاعدة» صورة
عدو لـ«إسرائيل» من دون أن تطلق على جيشها طلقة واحدة.
وحده الرئيس السوري تكفل بكشف القناع عن عالقة التحالف العميق بين «إسرائيل»
و«القاعدة» عندما تجاورت الغارات الجوية «اإلسرائيلية» مع هجمات «القاعدة» على
الجيش السوري.
تواصل كشف القناع عندما ص��ارت «القاعدة» في جبهة الجوالن تحت الحماية
«اإلسرائيلية».
سقط القناع يوم قال وزير حرب العدو إنّ «القاعدة» ب ُمس ّمى فرعها السوري «جبهة
النصرة» حليف موثوق.
يكمل األسد معادلته في حوار مع أه ّم مجلة للنخبة األميركية «فورين أفرز» فيقول إنّ
لدى «القاعدة» سالح جو هو سالح الجو «اإلسرائيلي».
قوات «إسرائيل» البرية هي قوات «داعش» و«النصرة».
هذا تحالف «القاعدة» و«إسرائيل».

التعليق السياسي

} شهناز صبحي فاكوش
خ��رج الشعب المصري ف��ي  25كانون
الثاني قبل أربع سنوات ضمن الربيع العربي،
لم يكن أي ظهور لـ«اإلخوان المسلمين» ،على
أنّ القوى الثورية هي صاحبة المشهد ،هذا ما
كان بادياً ،يومها اختلفت مع أحد األصدقاء
حول الوجود اإلخواني ال��ذي كنت متأكدة
أنه ينتظر أن تنجلي األمور ،ليمتطي الساحة
ويسيطر على الحكم بطريقة م��ا وبدعم
أميركي.
وكان ما كان إلى أن ٌق ِ
ص َم ظهر الجماعة
بعد فشلها الذريع .وتبدّد آمالها في السيطرة
على كامل الساحات العربية ،عندما ظهر
مرسي رافعا ً علم تقسيم سورية .التباس
المشهد بين قوى ثورية وإخوانية أكد حقيقة
المؤامرة األميركية الداعمة لـ«اإلخوان».
اليوم يعود «اإلخ��وان» إلثبات المؤامرة،
ف��ي مواجهة المواطنين المصريين ورف��ع
السالح إلى صدورهم .والعمل على تفجير
أماكن حساسة ومواقع خدمية .كما كانت
البدايات في سورية .في مصر يق ّرون بدور
الجيش في التصدّي وينكرونه في سورية.
إقرار سعودي وأميركي .التباس يؤكد حقيقة
المؤامرة الكونية ض ّد سورية.
أميركا تتذاكى في المواقف السياسية،
تعلن رسميا ً أنها ترسل مئة جندي أميركي
لتدريب  5000من «المعارضة المعتدلة»،
لمواجهة النظام السوري وإسقاطه .أما كفاهم
فشل مئة ألف مقاتل من أكثر من ثمانين دولة
مدربين في سجون بالدهم؟
التباس ف��ي وق��ائ��ع السعي إل��ى زعزعة
الشعب ال��س��وري وقيادته وجيشه ،جهد
أميركي غربي استعماري ،وعمالة عشوائيات
الخليج ،حلم تركي مبتور ودع��م عسكري
ّ
تسخر لتثبت حقيقة
ولوجستي لإلرهابيين،
الحرص في الحفاظ على أمن «إسرائيل».
مات الملك السعودي ولم يعلن عن ذلك
رسميا ً إال بعد أيام ،حتى ُحلّت خالفات األسرة
الحاكمة ظاهر ّيا ً برعاية أميركية ،خشية
تصدّع المنظومة الخليجية ،باهتزاز هيمنة
االستبداد ،إنّ تفاقم الصراع للوصول إلى
عرش مملكة الرمال .أو جراء ارتداد الوهابية
التي بدأت تسري إليها بعد نشر بذورها في
المنطقة ،وه��ي حاضنة اإلره���اب المرسل
لسورية.

الملك الجديد سلمان ال يقتنع بالديمقراطية،
تلميذ المدرسة األميركية العدوانية .غيّر
قواعد التولي الملكي ،تحييد التويجري الذي
ناصب سورية العداء علناً .التباس في وقائع
الريتم الملكي يؤكد المؤكد في حقيقة التبعية
السعودية لألميركي.
اليمن تتأزم من جديد في محاولة لخلق
توتر بدفع الرئيس إلى االستقالة ،ما يعود بها
إلى المربع األول .السعودية تضغط لمنعها
من وضع اتفاق الشراكة خالل ثالثة أشهر،
وإظهارها بعدم القدرة والفشل كدولة ،في
عملية استدراج للتدخل األميركي والتقسيم.
التباس في الوقائع يؤكد حقيقة تنفيذ
األجندة األميركية في المنطقة ،بتنصيب
وزجها محاولة
السعودية على درع الجزيرةّ ،
تدخلها في البحرين .أميركا تريد السعودية
ذراعا ً طويالً لها في المنطقة ،على أنها عربية،
لتظ ّل هي في الكواليس.
ه��ي تلبسها ث��وب��ا ً فضفاضا ً تتعثر فيه
داخ�لاً وفي الجوار .والوقائع تثبت حقيقة
أنّ البحرين تذهب إلى حياة جديدة .فشل
السعودية وحشرها بين اليمن والبحرين،
ب��داي��ة الن��ت��ه��اء دوره����ا وتغيير مالمحها
مستقبالً .بإرادة شعبية واستغناء أميركي.
تغيير مالمح الموقف األميركي تجاه منطقة
الشرق األوسط .يتبدّى بموقف أوباما مهدّدا ً
الكونغرس القوة السياسية األكبر بـ«الفيتو»،
في حال صوت على فرض عقوبات جديدة
على إي��ران ،هذه التي كان التشدد تجاهها
ّ
يحظر ذكر اسمها ،إال تهديدا ً لها.
التفاوض اليوم يسير باتجاه إيجابي ،وإنْ
كانت أميركا تحاول االحتفاظ به ورقة ضغط
تلعب بها في حال تأزم موقفها .إال أنها وقائع
تثبت حقيقة أنّ ثمن الصمود أق ّل كلفة من ثمن
التخاذل ...قالها الرئيس بشار األسد يوماً،
لتصبح حكمة للزمن.
الصمود رغم كلفته أبقى سورية عزيزة،
وب��دأت المواقف الدولية بما فيها األميركية
تذعن لها ،وتتغيّر لصالحها ...س ّرا ً وعالنية.
تقسمت ،هل استق ّرت؟
لو صمدت السودان لما ّ
ها هي ال ت��زال تدفع الثمن الباهظ ،إلى أن
يقضي الله أمرا ً كان مفعوال.
ما دعته روسيا منتدى ،لقاء بين الدولة
السورية وما يُدعى «المعارضة» ،أشخاص
من خارج الحدود ارتضوا أن يكونوا في ظ ّل
أع��داء سورية .وأخ��رى وطنية تمثل أحزابا ً

ذات مشروعية ،لقاء تشاوري يمهّد لحوار
سوري ـ سوري داخل الوطن سورية.
روسية راعية اللقاء وأميركا تشجع ،ومن
الذ بالقاهرة يغيب أو يحضر ،لن يغيّر من
موقف الخارجية المصرية ،بتشجيع الذهاب
يخص سورية
إلى موسكو .في النهاية األمر
ّ
والسوريين .من موسكو :من يتخلّف ال نصيب
له في الحياة السياسية مستقبالً.
وقائع تثبت حقيقة أنّ المعارضة هشة
مشرذمة ،منها صديقة لـ«إسرائيل» ومرتهنة
لها .ومنها موظفة لدى جهات حاقدة .جميعها
تحلم بالسلطة .لتغيير الفكر العقائدي،
والنظام السياسي ،والبنية الثقافية ،خدمة
للكيان الصهيوني لتصبح «إسرائيل صديقة
لسورية».
ال��غ��ارة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» األخ��ي��رة على
القنيطرة ،عملية ض��رب لمحور المقاومة.
الذي أصبحت األرض مفتوحة في مواجهته
من سورية ولبنان.
عملية هدفها دعم «جبهة النصرة» التي
تتخذ من الجوالن مالذا ً لها بحماية صهيونية
علنية ،أمام ضربات الجيش العربي السوري.
في تأكيد أنها تملك سالح الجو «اإلسرائيلي»
أصالة ال بالوكالة .هذا ما أكده الرئيس بشار
األسد.
وق��ائ��ع تثبت حقيقة أنّ اإلره���اب ال��ذي
يستهدف سورية ،مخطط صهيوني أميركي،
وأنّ «النصرة» وأخواتها بما فيها «داعش»،
أدوات مع األسف بعضها محلي.
ص ّنعتها االس��ت��خ��ب��ارات الصهيونية
بالتنسيق مع السعودية وبدعم أميركي
شامل وباحتضان تركي.
ك�� ّل واقعة ال بد تؤكد حقيق ًة .والتباس
الوقائع يثبت الحقائق .هل بعد هذه األمثلة
من مجال إلنكار ضلوع العدو الصهيوني في
ما يحدث في سورية .وأنّ أميركا تنفذ مآربها
في المنطقة بأساليب ال تخسر بها جنودها
ومقدّراتها مجاناً.
من حق الشعوب الدفاع عن نفسها وأرضها
بك ّل الوسائل المتاحة ،وه��ذا حق مكتسب
للسوريين ولمحور المقاومة ف��ي الزمان
والمكان المناسبين دون فرض من أحد.
فال شيء يأتي من فراغ وال دخان بال نار...
هكذا هي الحياة.

قراءة تحليلية لـ«عملية القنيطرة»
*

} علوان نعيم أمين الدين

عنوان قد يعكس حقيقة لم نتع ّمق في سبر
أغ��واره��ا .فاعتبار العمل «ع��دوان��اً» ستترتب
عليه آثار كثيرة تقلّل من قيمة الصراع الفعلي
الموجود .لذلك ،يجب وضع بعض المعايير
لتحديد التوصيف الصحيح وال��دق��ي��ق لما
يجري ،وأه ّمها:
 .1المعيار األول :إذا اعتبرت العملية
«عدواناً» ،سنكون في صدد االعتراف بالحدود
القائمة من حيث االعتبار أنّ الضربة وقعت
في اإلقليم البري السوري (اذا ما اعتبرنا انه
عدوان على إيران ولبنان أيضا ً لوجود مواطنين
تابعين لهاتين الدولتين) من قِبل دولة أخرى.
بذلك ،سيت ّم حصر الصراع ضمن األقاليم التي
أقامتها سايكس  -بيكو فقط .فإذا ما التزمت
هذه الدول او الكيانات او المقاومة بتلك الحدود،
نكون أمام عدوان بالمعنى المتداول والمتعارف
عليه ،وأكثر ما يمكن تحصيله تحميل المعنيين
مسؤولية هذه العملية ومطالبة «إسرائيل»
بمحاكمتهم ودف����ع ال��ت��ع��وي��ض��ات (مشهد
سوريالي طبعاً) .ومع التزام الدول والمقاومة
بتلك الحدود ،سيكون الجميع بمأمن من أيّ
خطر طالما لم يت ّم تجاوزها ام خرقها؛
 .2المعيار الثاني :إذا ما اعتبر انّ «إسرائيل»

قد «اغتصبت أرض فلسطين» ،سنكون أمام
إرهاب منظم كذاك الموجود في سورية والعراق
اليوم ،وبذلك ال تقدّم قواعد القانون الدولي
العام الحالي أية حماية قانونية لها ،بالعكس
اذ يمكن استخدام كافة الوسائل إلنهاء حالتها
القائمة حتى زوالها تماماً .ولتوضيح األمر
أكثر ،ماذا لو استطاع تنظيم «داع��ش» البقاء
في العديد من المناطق التي يسيطر عليها اليوم
لمدة عقد او عقدين من الزمن؟ هل سيصبح
األم���ر ال��واق��ع م��ن المسلمات وع���دم اعتباره
حركة ارهابية؟! بالطبع ال .وقد يكون واقع
«داع��ش» أفضل بكثير من واق��ع «إسرائيل»،
حيث أنّ األخير يتمتع بشعبية وتأييد وطني
سواء من بعض العراقيين ،أو السوريين ،أو
اللبنانيين ،أو غيرهم من دول أخ��رى ،إضافة
إل��ى وج��ود «بيعة» من قبل بعض القيادات
الدينية ،بينما «إسرائيل» لم يت ّم «ملء الفراغ»
فيها إال من خالل الهجرات التي شهدها القرن
الماضي ،وال تزال الدعوة إليها قائمة على غرار
خطاب رئيس ال��وزراء بنيامين نتنياهو على
اثر عملية «تشارلي إيبدو» في فرنسا بتاريخ
.2015/1/7
انّ ما يحمي «إسرائيل» من تطبيق أحكام
القانون الدولي هو تمكنها من السيطرة والتحكم
بمفاصل القرار في العديد من الدول الغربية،
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ناهيك عن إمساكها بقطاعي االقتصاد واإلعالم
وقدرتها على توجيه الرأي العام العالمي كي
يصب في مصلحتها كما يعرف الجميع؛
ّ
 .3المعيار الثالث :قد يكون التوصيف
األق��رب إلى ما يجري هو اعتبار هذه العملية
حلقة من ضمن حلقات «الصراع المستم ّر»،
وهو ما يتفق مع الطبيعة القائمة لألمور .انّ
ما يميِّز هذه الفرضية عن سابقاتها هو وجود
عقيدة يقوم على أساسها هذا الصراع ،وليس
أعمال قتل وتدمير القصد منها التخريب ،ما
يجعل هذا الصراع مفتوحا ً من حيث الزمان
والمكان .من هنا ،نرى كيف قامت «اسرائيل»
بعمليات اغتيال وتصفيات عديدة في أماكن
كثيرة في هذه المنطقة وضمن المنطق نفسه،
وفي ذات الوقت تقوم باتخاذ إج��راءات كثيرة
لحماية مصالحها في الخارج .هي تعمل على
محورين متالزين ،مما يثبت فرضية المعيار
الثالث ويغلبه على ما سبقه.
في الختام ،يعي كال الطرفين (المقاومة
و«اسرائيل») ب��أنّ الصراع مفتوح على كافة
االح��ت��م��االت ،وال���ر ّد يتجاوز المكان والزمان
خصوصا ً أنّ المقاومة كانت دائما ً مستعدّة
لحماية الوطن وردع هذا العدو.

*باحث في العالقت الدولية

فاجأتني بالقول :سأطرح هويتي في المزاد العلني ،ألنني مللت
هذه البالد ومن عليها ،وعندما رأت عالمات االستغراب ترتسم على
وجهي قالت :قبل ان تتحفيني بجوابك المعترض المحشو بالوطنية،
سأشرح لك وجهة نظري ولك بعدها حرية االعتراض!
خلقت على ه��ذه األرض من أم وأب لبنانيين منذ أكثر من عشر
سنوات ،حين ذهب والدي إلى مأمور النفوس كي يأتيني بهوية تثبت
أنني مواطنة لبنانية ،لم أكن على بيّنة من األم��ر ،فأنا لست المسيح
ابن مريم الذي تكلم في المهد صبياً ،حملت هذه الهوية اسمي الذي
وبت في نظر
اختاره وال��داي ،ومذهبي الذي تبعته عائلتي بالوراثةّ ،
المحظوظين من أبناء العالم األكبر ،مواطنة من الدرجة العاشرة ،يحق
لسيد الكون سلب حريتي ،واختراق سيادة وطني ،والتكالب على
ذبحي على الهوية ،واحتالل بلدي وتدميره ،متى شاء.
علي أن أذهب إلى المدرسة التي
تد ّرجت في مطالع العمر ،وكان ّ
ّ
بغض النظر
علي أن أدرس المنهاج المق ّرر،
ت ّم اختيارها لي ،وحتم ّ
علي
عن قرفي من بعض مواده ،وحين وصلت إلى عمر اليفاع ،كان ّ
أن أقبل بالزوج ال��ذي اختاره األه��ل لي ،حيث ال اعتراض على قرار
العائلة ،وغير مسموح الشكوى ،حتى لو د ّب��ت المظالم في جنبات
علي أن ألقي طموحاتي جانباً،
البيت الزوجي ،إلى جانب هذا ،كان ّ
وعلي اإلنجاب ،وبسرعة ،وإال فالمشكلة
فاألوالد زينة الحياة الدنيا
ّ
الطب والعقاقير ،تص ّوري ابنة الـ 17المطلوب
شاقة ،وال يحلّها سوى
ّ
منها الحمل والوالدة ،وعدم االعتراض أيضا.
لهذا تع ّودت الخضوع والسير على النقاط المرسومة ،إلى حين
استوى العمر ونضج ،فتغيّرت عندئذ المعادالت ،فحريتي اليوم ملكي
وهويتي ملكي ،أبيعها لمن أشاء ،واحتفظ بها ساعة أشاء.
بتحسس مشاكل الوطن لم أشعر أنها غريبة عني ،فما
حين بدأت
ّ
درسته في كتب التاريخ أثار حفيظتي ،كنت أسأل نفسي دائماً :لماذا
اغتصبت فلسطين؟ لماذا سمح القادة العرب بذلك؟ لماذا سمح ما
ُيس ّمى بالعالم الح ّر والديمقراطي بتشريد شعب من أرضه ،ومنحها
ظلما ً وعدوانا ً للعدو الصهيوني؟ لماذا قتلوا اإلمام الحسين بن علي
وهو حفيد رسول المسلمين وق ّرة عينه؟ ولماذا صلبوا السيد المسيح
عيسى بن مريم قبله؟ ك ّل هذه األسئلة سكنت عقلي وتفكيري ،ولم
أجد لها جواباً ،بعدها بدأت الثورات العربية ض ّد المستعمر التركي
وب��ع��ده الفرنسي ،ون��ال لبنان استقالله ،وب��ات ه��ذا البلد محكوما ً
تسد ،وما زلنا إلى تاريخه نعاني
بالطائفية التي أورثتنا سياسة ف ّرق ُ
من نتائجها الملتبسة.
هنا الح في األفق فجر األحزاب الوطنية والقومية العلمانية ،تبعتها
وآمنت بإيديولوجيتها القائمة على اح��ت��رام حرية الفرد في حياته
ومعتقده ،حيث ال إكراه في الدين ،وحيث الدين لله والوطن للجميع،
فجأة اغتيال أنطون سعاده ألنه رفض خزعبالت رج��ال السياسة،
وح��ك��ام م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د االس��ت��ق�لال المغلّفة ب��ت��وج��ه��ات المستعمر
نفسه ،وب��ات��ت األح���زاب اليسارية م��ن شيوعية وبعثية وقوميين
ع��رب وقوميين سوريين محاصرين ومالحقين ،فالقانون يح ّرم
االنتماء إلى األحزاب ،وبالتالي ممنوع المجاهرة بأنك منتم إلى حزب
يساري ...أيا ً كان هذا الحزب...
استم ّر ال��وط��ن ضعيفاً ،فقد وصفه الجميع ب��ال��ق��ول :ق��وة لبنان
في ضعفه ،لهذا كان العدو الصهيوني يجتاح الجنوب وص��والً إلى
العاصمة بيروت ،وحتى مدينة بعبدا حيث القصر الرئاسي ،حين
الك ّل ينادي بالويل والثبور وعظائم األم���ور ،ألنّ الجيش اللبناني
طري العود ،ال يملك السالح المضا ّد للدفاع
المولج بالدفاع عن الوطن
ّ
عن األرض والعرض والسيادة والكرامات ،وحين الزعماء ك ّل يغني
على لياله ،فهذا منتم للشرق وذاك للغرب ،أما االنتماء للوطن فكالم
في الهواء.
في ظ ّل هذا التراخي الواضح والضعف المعلن كان ال ب ّد من تمدّد
البندقية الفلسطينية ،التي أخذت مداها في السيطرة على لبنان ،وعلى
بعض زعاماته ،الذين اعتبروا البندقية الفلسطينية جيشهم المغوار
في ظ ّل اتهام الجيش بالطائفية ،ومساندة فريق من اللبنانيين على
اآلخ��ر ،فكان ما كان من ثورة  ،1958التي حسمت الوضع بمجيء
قائد الجيش ف��ؤاد شهاب رئيسا ً للجمهورية ،فاستبشر اللبنانيون
خيرا حين قيل عنه إنه أبو المؤسسات ،لكن تجاوزات المكتب الثاني
«المخابرات» أفشلت عهده ،لهذا لم يت ّم التجديد له أو التمديد ،بحجة ان
كال األمرين مخالف للقواعد البرلمانية.
في العام  1975وبعد التمدّد الفلسطيني بسالحه على الحدود
اللبنانية بعد اتفاقية القاهرة ،وحصول التجاوزات الالمعقولة من
قبلهم على الساحة اللبنانية ،والكتائب يسلّحون شبابهم تحضيرا ً
لليوم الموعود ،لهذا انفجرت الثورة مجدّداً ،هذه المرة لم تكن ثورة
يصب في الموانئ اللبنانية ،ولبنان
بندقية ،فالسالح المتط ّور بدأ
ّ
منقسم على نفسه بين يمين وي��س��ار ،إل��ى أن أصبح لبنان على ما
هو عليه في الحالة الراهنة ممزقا ً ومشرذما ً طوائف ومذاهب وكتالً
وتيارات وحركات وأحزاباً ...والهدف واحد :ك ّل يفتش عن حصصه،
أما الجيش ال��ذي هو لك ّل الوطن ،فال حول له وال ق��وة ،ممنوع عليه
السالح المتط ّور ،وممنوع عليه أخذ السالح المتط ّور المقدّم من إيران
مجانا ً وحتى فرنسا التي أمدّتها السعودية بـ 3مليارات دوالر لتسليح
الجيش بدأت بفرض شروطها ،علما ً أنّ الخطر محدق بالوطن من ك ّل
جانب.
انظري ما حدث في صيدا من الشيخ األسير ،الخارج على القانون
وجماعته وداعميه ،وانظري ما يجري في ج��رود عرسال ،نخسر
ضباطا ً وج��ن��ودا ً وال ي ّ
��رف ألح��د جفن ،حتى إع�لان حالة الطوارئ
م��م��ن��وع ،وس�ل�اح ال��م��ق��اوم��ة ال��ت��ي ح��� ّررت ال��وط��ن م��ن رج��س العدو
الصهيوني وقدّمت الشهداء ،وما زال��ت تقدّم ،دفاعا ً عن الوطن من
خطر الدواعش والعصابات اإلرهابية ،ما زال موضع خالف أيضاً،
فبيت «بو سياسة» ك ّل يغني على لياله ،فهذا الفريق هناك وذاك الفريق
قبالته في الطرف اآلخر ،ضدان ال يلتقيان ،وإنْ تحاورا فليس على
األمور األساسية وأه ّمها رئاسة الجمهورية ،والوطن بينهما في حالة
انهزام وضياع وانكسار وظلم ما بعده ظلم ،والمواطن مقهور ومربك
ال حول له وال قوة ،يصفق لهذا ،ويطرب لذاك ،من أجل تأمين لقمة
العيش ،أو وظيفة لولد ،علما ً أنّ الرواتب ضئيلة ،والخزينة منهوبة،
والفساد على عينك يا تاجر .فأنا مثالً ،يا صديقتي ،ال يكفيني راتبي
ألسبوع ،وأنا أحمل أعلى الشهادات ،العديد من السادة النواب وحتى
هجرت
الوزراء ال يحملونها ،إلى جانب أنّ أفعالهم الطائفية والمذهبية ّ
أبنائنا إلى بالد الله الواسعة ،صحيح أنهم من المبدعين في الخارج،
وأنا كأ ّم وغيري من األمهات فخورات بهم ،لكن أنت أدرى بخصوصية
هذا القلب ،كم يحمل من عاطفة لألبناء ،إلى درجة أنّ الله منحنا كأمهات
جنته التي وعد عباده بها ،إنْ اتبعوا صراطه المستقيم.
نعم أنا اليوم أريد طرح هويتي للبيع ،وبالمزاد العلني ،خصوصا ً
في هذا الظرف الذي يت ّم فيه منح الجنسية اللبنانية لمن يدفع المبالغ
المرقومة من األجانب والعرب ،فالموقعون الرسميون يستسيغون
السكن في القصور التي تليق ،بعد أن تع ّودوا سكناها ،وهذا يلزمهم
بتوفير المال اآلتي من قهر الناس وظلمهم وسرقة زيادات رواتبهم،
واألرض أيضا ً مباحة للبيع ،يشتريها المتم ّولون الخليجيون ،في
الوقت الذي يمنع على اللبناني الدخول بسهولة إلى بالدهم ،ألنّ مبدأ
المعاملة بالمثل غير وارد في سجالتهم ،لهذا ما يحق لهم ال يحق لنا
كلبنانيين ،وإنْ ت ّم االعتراض ...فإنّ طرد اللبناني العامل في ديارهم
أمر سهل وبسيط.
بعد ك�� ّل ه��ذا تسألينني باستغراب لماذا أط��رح هويتي للبيع؟ أنا
اليوم ال أملك سواها رأسماالً يقيني حاجة العمر الباقي ،ألنني متأكدة
أنها ث��روة قيمة ،س��أح��زن على فراقها حتماً ،ألنها ج��زء مني ،من
مراحل عمري ،لكن ما باليد حيلة ...هل لك بعد كل هذا أن تعترضي
على موقفي؟ الوطن ليس لنا ،فأنا لست من الفئة الضالة ،الفاسدة،
الخائنة ،والمتغيّرة المتبدّلة ،لهذا كله أطرح هويتي للبيع غير آسفة
على وطن كان جزءا ً مني وأنا جزء منه ،وطن كان أبي وأمي وأجدادي
وأحبائي ،وهو اليوم حكرا ً لفئة باغية ...هل اقتنعت؟ كان الصمت من
جهتي أبلغ الكالم.

