�آراء

السنة السادسة  /الثالثاء  3 /شباط  / 2015العــدد 1700
Sixth year / Tuesday / 3 February 2015 / Issue No. 1700

قواعد اال�شتباك

م�صر :تحديات خطيرة
} حميدي العبدالله
أك��دت المواجهات التي ع ّمت المدن المصرية في ال��ذك��رى الرابعة لـ 25كانون
الثاني ،أنّ تحديات صعبة تواجه مصر ،وأنّ انتصار ثورة  30حزيران انتصارا ً
نهائيا ً وعودة األمن واالستقرار إلى ك ّل أرض الكنانة أمر بعيد المنال ،ودونه الكثير
من التحديات والمخاطر ،ومن أبرز هذه التحديات والمخاطر ثالثة...
ـ األول ال��ص��راع المسلح ال��دائ��ر ف��ي سيناء بين ق���وات األم���ن ال��م��ص��ري��ة ،وبين
التنظيمات التكفيرية المنتمية إلى تنظيم «القاعدة» ،سواء تنظيم «داعش» ،أو جماعة
«بيت المقدس» ،التي ال تزال تتبع أيمن الظواهري.
ـ الثاني ،االضطرابات السياسية واألمنية التي تغطي مساحة مصر بكاملها في
ض��وء ق��درة تحالف جماعة «اإلخ��وان المسلمين» على حشد اآلالف وإنزالهم إلى
الشوارع وخوض اشتباكات مع األجهزة األمنية ،األمر الذي قاد ويقود إلى سقوط
قتلى وجرحى يوميا ً بلغ عددهم في  25الجاري أكثر من  23قتيالً ،إضاف ًة إلى ما
يترتب على ذلك من ارتباك في الحياة العامة والنشاط االقتصادي.
ـ الثالث ،تدهور األوضاع االقتصادية والذي عبّر عنه تراجع سعر صرف الجنيه،
إضاف ًة إلى فقدان الكثير من السلع الحيوية.
وواضح أنّ الرهان الذي كان معقودا ً على  30حزيران من قبل عامة المصريين
لم يتحقق ،وذلك ال يعود فقط إلى إصرار جماعة «اإلخوان المسلمين» وحلفائها على
تحدّي السلطة الجديدة وحسب ،بل إنّ هذه السلطة وف��رت بيئة تغذي «اإلخوان»
وحلفاءهم بالمزيد من المناصرين ،تجلى ذلك أوالً ،في غياب أي رؤية اقتصادية
لدى النظام الجديد لح ّل المشكالت الكثيرة التي تعاني منها غالبية الشعب المصري،
واعتماده على أموال الدعم الخارجي ،وال سيما الدعم الخليجي ,ومعروف أنّ هذا
الدعم مشروط بشروط سياسية تكبّل القيادة المصرية ،وتح ّد من حرية خياراتها
المستقلة ،وتجلى ثانياً ،في سياسة محاباة رموز النظام القديم ,وال سيما الرئيس
المصري األسبق وأنجاله الذين ت ّمت تبرئتهم من ك ّل الممارسات التي وقعت في
عهد مبارك.
وواضح أنّ هذا النهج السياسي الذي اعتمد من قبل السلطة الجديدة وفر لجماعة
«اإلخوان المسلمين» أسلحة تمكنها من توجيه االتهام إلى النظام الحالي بأنه امتداد
لنظام حسني مبارك ,وأنه انقلب على ثورة  25كانون الثاني ،وتزامن اإلفراج عن
أنجال الرئيس مبارك مع م��رور ذك��رى أرب��ع سنوات على ث��ورة  25كانون الثاني
أضفى الكثير من المصداقية على اتهامات جماعة «اإلخوان» وحلفائها ,وهذا األمر
يفسر المشاركة الواسعة نسبيا ً في إحياء الذكرى الرابعة للثورة ،وحدة
هو الذي ّ
الصدامات التي دارت بين القوى األمنية وبين المتظاهرين ،والتي وصلت إلى ح ّد
االستعانة بالجيش في منطقة المطرية ،للسيطرة على الموقف ،حيث لم يعد في
مقدور الشرطة وق��وات األم��ن المركزي وحدها منع الحشود من السيطرة على
المنطقة ،األمر الذي يهدّد بوالدة ميدان تحرير جديد لوال تدخل الجيش لمؤازرة
األجهزة األخرى.
واض��ح أنّ مصر دخلت في حلقة مفرغة :ممارسة الحكم الجديد تغذي جماعة
«اإلخ����وان» وحلفاءها وت��زي��د حالة ال��ح��ذر م��ن النظام القائم ,وم��م��ارس��ات جماعة
«اإلخ��وان» العنيفة تزيد التفاف شرائح من الشعب المصري حول النظام ،ويؤدّي
هذا االنقسام إلى دينامية جديدة تهدّد استقرار مصر لفترة طويلة وتفتح أبوابها
أمام احتماالت خطيرة.

بين مغنية الأب واالبن
تن�سقان وتغتاالن مرة ثانية
وا�شنطن وتل �أبيب ّ
} روزانا ر ّمال
اقتربت ذكرى اغتيال الشهيد عماد مغنية القائد الفذ ،وصانع انتصارات حزب الله ومحطاته
العسكرية الكبرى ،والتي تتزامن مع اغتيال نجله أيضا ً في عملية القنيطرة التي استهدفت
«إسرائيل» من خاللها قادة وعناصر مقاومين ،معهم عميد إيراني ،في عملية اغتيال مدروسة
ومنظمة وفق األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لدى تأبينه شهداء العملية وشرحه
تفاصيل الر ّد عليها في مزارع شبعا وظروفها.
مع اقتراب الذكرى برز حدثان اساسيان ال يصنفان بعد تأكيدات السيد نصرالله انّ عملية
القنيطرة هي اغتيال مدروس ،وتشبيهه إياها بعملية اغتيال األمين العام السابق لحزب الله
صح التعبير.
السيد عباس الموسوي وزوجته و طفلهما سوى انهما مصادفات متع ّمدة اذا ّ
اي مع
الحدث االول :اغتيال جهاد مغنية ابن الشهيد عماد مغنية في نفس الوقت تقريباًّ ،
استحضار ذكرى عماد مغنية بشكل أكيد لدى جمهور ورجال حزب الله ،ومع هذه الذكرى
تستنفر «إسرائيل» دائما ً وتنعش ذاكرتها التي لم يغب عنها ان هناك حسابا مفتوحا في هذا
الشأن مع حزب الله ،فالر ّد على اغتيال عماد مغنية لم يت ّم حتى الساعة.
التدقيق قليالً في اغتيال جهاد مغنية يشير الى انّ «االسرائيليين» يجدون انه كلما تذكروا
يمت إليه بصلة أو ذكرى او خطة او درس او فكرة او وحي او خيال
عماد مغنية ،أو ك ّل ما ومن ّ
او ماض او مستقبل يصيبهم بالتوتر والرعب.
«إسرائيل» التي تعيش على المعنويات والتي تبني حروبا ً على كلمة او جملة او عبارة
يطلقها السيد نصرالله كعبارة «اوهن من بيت العنكبوت» التي أطلقها في بنت جبيل وكانت
سببا ً لقصف مدينة بنت جبيل ودخولها ،وبالتحديد الى مكان إلقاء الخطاب لإليحاء بأنه
نصر بذاته ،تعرف ان المستقبل ...يعني «جهاد مغنية» ،وأنّ هالة االسم بالنسبة إلى
«اإلسرائيليين» تعني الكثير ،وهي استثمرت االسم فقط وتعرف أنه من باب التأثير على الرأي
العام «اإلسرائيلي» من باب المعنويات وما تركه اسم عماد مغنية من ذكريات في المخيّلة،
فاستهدفت رجال حزب الله عن قصد وبينهم جهاد مغنية وصورة عماد مغنية حاضرة في
مخيّلة قادة الجيش «االسرائيلي» و«الموساد» و«الشاباك» وك ّل من عاصره ،وعليه فإنّ ذكرى
ّ
يخض الكيان من تحليالت ،وربما أتت عملية القنيطرة لتحكي
مغنية تحمل في ك ّل عام ما
الكثير عن هذا األمر وعن ك ّل ما يدور في بال «اإلسرائيليين» في هذا اإلطار ،وفي هذا لعب
واضح على نبض الشارع «االسرائيلي» ومحاولة لكسب تأييده من خالل استغالله برمزية
استهداف ابن مغنية.
الحدث الثاني :هو انّ ذكرى اغتيال مغنية هذه السنة تحمل معها كشفا ً
يصح فيه القول
ّ
منسقا ً من صحيفة «واشنطن بوست» عن تفاصيل عملية اغتيال عماد مغنية بعد سبع
إعالنا ً ّ
سنوات عليها ،وفيه كشف عن ان العملية ت ّمت بتنسيق بين االميركيين و«االسرائيليين».
يعني انّ اميركا و«إسرائيل» اغتالتا عماد مغنية ،وهذا يؤخذ على انه اعتراف ،فصحيفة
كـ»واشنطن بوست» بالتأكيد لم تحصل على المعلومات هذه من دون مساعدة او من دون
إذن رسمي من الجهات األمنية المختصة في واشنطن وتل ابيب ،لتوضع في إطار التداول،
فالصحيفة لم تنشر المعلومات ارتجاالً بل بقرار متفق عليه ،بل ومطلوب ان ينجز في
هذا التوقيت بالذات ،ليظهر التنسيق األمني الكبير بين اميركا و«اسرائيل» في القضايا
االستراتيجية الكبرى.
اما لماذا االعالن اليوم؟ فال شك انّ حساباته خاصة تبدأ برسائل موجهة من إيران الى
سورية ومن غير المعروف إذا ما كانت ستنتهي بجواب واضح في هذا اإلطار وبنجاعة
اإلعالن عن التفاصيل.
و طالما انّ االستنتاجات مفتوحة أمام هذا اإلعالن انطالقا ً من التنسيق المه ّم بين البلدين
ألجل اغتيال مغنية األب ،فإنّ هذا ال يمنع من انّ نفس السيناريو قد تك ّرر في القنيطرة اليوم،
وأنّ التنسيق بين الواليات المتحدة االميركية و«اسرائيل» في تنفيذ العملية واستهداف من
كان فيها هو قرار منسق بامتياز يتوجه إلى ك ّل من ايران وسورية وحزب الله برسائل مفادها
«االستخبارات بين الحلفين المتقابلين على أشدّها».

«توب نيوز»

لح�ساب من يتكلم ال�سنيورة؟
دائما ً يواجهنا الذين نسألهم أال يشغل بالكم أن تتكلموا عن المقاومة لغة «اإلسرائيلي» أو
أال تخجلون أن ترونه فرحا ً بكالمكم ،فيردّون علينا الخالف بالرأي تح ّولونه تخوينا ً فكيف
نناقشكم؟
ك ّل مرة نقول لهم الكالم السياسي الداخلي المتصل بالمقاومة يجري تحت سمع العدو وأعينه
وهو يحتاج أيّ شق خالف ليتسلل منه ،ونقول تكلموا في غرف مغلقة إذا كان الهدف النصح
والمشورة والشراكة.
إذا كان ذلك فلماذا لم يصبر السنيورة إلى الغد موعد الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله
لينقل ممثلوه ما يريد إيصاله؟
الواضح أنّ الهدف هو أن يسمعه جمهور «المستقبل» الذي تفاعل إيجابا ً مع عملية المقاومة
التي لم تجلب إال الفخر ،وتفاعل مع كالم سيد المقاومة الذي رفع منسوب العزة ،والهدف منع هذا
التفاعل.
يقصر في
الهدف أن يسمع العدو ومن ورائه واشنطن والرياض ويسجلوا للسنيورة أنه لم ّ
المهمة ويترك لـ«إسرائيل» أن تبني على الخالف.
السنيورة يعلق على كالم السيد نصرالله بما لم تقله «إسرائيل»« ...السيد ألغى العيش
المشترك»!؟
يا عيب الشوم.

التعليق السياسي
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�أنا ال�شهيد ...جهاد عماد مغنية

} شهناز صبحي فاكوش
قواعد االشتباك ...مصطلح استخدمه سيد المقاومة اللبنانية على أنه
َت َغ َّي َر بعد االعتداء الصهيوني األخير على القنيطرة ،فكان اختبارا ً سقطت
فيه «إسرائيل» سقوطا ً مريعا ً أح ّل عليها الويالت ،من القلق والفزع والرعب
لدى جميع أوساطها...
تو ّرط «اإلسرائيليون» ...بل وضعوا أنفسهم في النير الضيّق ،لم يتعلّموا
من دروس سابقة ،وفي ك ّل مرة يحاولون فيها إظهار ق ّوتهم كانوا يقعون
في المحظور.
الغطرسة الصهيونية في أنّ جيش الكيان ال يقهر ،أو أنه األقوى ،تبدّدت
ّ
وتهشمت قدرته أمام رجال الله في الميدان.
منذ تشرين  73انتهت أسطورة التف ّوق الصهيوني ،ورغم أنها استطاعت
تحييد الجبهتين المصرية واألردنية ،إال أنها فشلت مع سورية ولبنان.
ظهرت المقاومة على الجبهة اللبنانية ،خير ر ّد بعد اجتياح العدو
الصهيوني ووصوله إلى مشارف بيروت .وزف��ت ضمن باكورة أسماء
شهدائها سناء محيدلي اللبنانية القومية السورية االجتماعية ،وألماظة
خليل البعثية السورية.
تنامت المقاومة وازده���رت ،حتى اتخذها ح��زب الله فلسفة وثقافة
وعقيدة ،أخذت سورية بمجامع المقاومة وتب ّنتها ثقافة ومنهجاً .واثقة أنها
ال ب ّد تحتاج ظهيرا ً قويا ً حتى تستطيع إنجاز عملياتها على األرض .فكانت
الظهير الحامي والسند المتين.
أنجزت المقاومة انتصارا ً مؤ ّزرا ً عام  2000وأهدته إلى حامي المقاومة
القائد حافظ األسد .ولما جاور الراحل ربّه الكريم ،ص ّرح العدو أنه لو علم
لما انسحب من جنوب لبنان.
كأنه انسحب اختياراً! هرب مدحورا ً يج ّر أذيال هزيمته ،تحت ضربات
المقاومة .مما عطف التاريخ عملياً ،نحو تسجيل انتصارات في مواجهة
العدو الصهيوني ،على المسار اللبناني ـ السوري ،بتالزم قوة الظهير إلى
جانب قوة المقاومة على األرض.
منذ ذاك التاريخ تغيّر مفهوم قواعد االشتباك ،فهو ليس بالمصطلح
الجديد .فما ع��ادت حرب الجيوش النظامية مجدية ،ألنّ الكيان أصله
عصابات إرهابية تج ّمعت وتخ ّفت باسم جيش ،تدعمه عناصر أميركية
وغربية .قاتلت معه على أنها يهودية ض ّد العرب.
قواعد االشتباك تعني عمليات عسكرية بعيدا ً عن حياة المدنيّين ،هذا في
العرف العسكري .إال أنّ عد ّونا غا ِد ٌر بطبعه .فمن ُو ِج َد من اإلرهاب ال يعيش
إال عليه.
أغار الصهاينة عام  2006على لبنان ،د ّمروا الجنوب ضربوا المدنيّين.
تجاوزوا خطوط النار وقواعد االشتباك .ولكن النصر كان في النهاية حليف
المقاومة ثانية.
رغم الدمار الكبير وتخلي العرب ،وطلب بعضهم من العدو االستمرار
للقضاء على المقاومة .والتآمر عليها جهارا ً نهاراً ،والتصريح بالتخلي
رادع أخالقي ،وتن ّك ٍر للعروبة ،انتصرنا...
لصالح العدو الصهيوني .بال أيّ
ٍ
صدر القرار  1701من األمم المتحدة ،خرقته «إسرائيل» كثيرا ً وضربت
مواقع سورية بحجة أنها تد ّرب وتم ّول المقاومة اللبنانية .وغارات على
لبنان استطالعاً.
دخل العدو الصهيوني بشكل واضح وسافر في األزمة السورية ،وأثبت
أنه جزء من المؤامرة .وضخ أدواته وأعوانه في الساحة السورية ،وبدأ
يستقبل جرحاهم في مشافيه ويزورهم نتنياهو بك ّل الصفاقة.
عمالؤهم في الداخل السوري ،ضمن اإلرهابيين .يرفعون بمنتهى العهر
أصواتهم بشكر العدو الصهيوني ،العتدائه على مركز البحوث في دمشق.

ويزورهم اللبواني على أنه جزء من المعارضة التي تستنجد بهم .والحقيقة
هم خدّامها وزبانيتها.
أية معارضة هذه التي تبيع الوطن إلى أعدائه ،ما الفرق بينهم وبين
أسسوا الصهيونية ،وزرعوا كيانها السرطاني على
بلفور وهرتزل ،أولئك ّ
أرضنا .وهؤالء هم الوجه اآلخر لذات الصورة ولكن تجاه وطنهم سورية.
وهنا الخيانة الشيطانية العظمى.
من هنا اقتضى أن تمت ّد المقاومة في عملياتها العسكرية ض ّد العدو
الصهيوني أينما وجد على كامل الساحتين السورية واللبنانية ،بدءا ً من
القص ْير إلى حيث يتواجدون.
المقاومة اللبنانية والسورية توأم في مواجهة العدو الصهيوني .وهذا ما
يؤكده الخطاب السوري ،وأكده مؤخرا ً السيد حسن نصر الله ...أنّ جبهة
الجوالن وجنوب لبنان على امتداد واحد.
ته ّورت «إسرائيل» مرة أخرى مستهدفة عناصر من المقاومة في القنيطرة،
وبدأت تحاول االعتذار ،ويذروها القلق من كيفية مكان وزمان الردّ.
متحسبا ً
استنفر الكيان قواته على طول الخط األزرق في الجوالن،
ّ
لكيفية القصاص والردّ .ما زرع فيه الرعب من الغموض الذي لحقه بعد
ته ّوره.
جاءه الر ّد الصاعق من شبعا لبنان ،وصدر البيان رقم واحد ،من المقاومة
اللبنانية التي تب ّنت العملية فوراً .الجميع ينتظر البيان رقم اثنين ،متى أين
وكيف؟ يتلفتون...
خرج السيد نصر الله ليعلن تغيّر قواعد االشتباك .ما أقلق الكيان
الصهيوني .وجعل اإلدارة األميركية ،تطلب من الكيان ضبط النفس وعدم
الردّ.
األمر الذي جعل حكومة بني صهيون ،تعلن أنها ستحتوي الر ّد ولن
تقوم بأي عمل ض ّد المقاومة .ولكنها ما زالت قلقة من إيران ،بعد استشهاد
ضابطها ضمن شهداء القنيطرة .وهي تعلم أنّ ر ّد المقاومة ما زال مفتوحاً،
فالحسابات كبيرة وثأر مغنية كبير...
ّ
يقض مضاجع «اإلسرائيليين»  ،خاصة أنّ أوباما ال يتماهى مع
قلق
الحكومة الصهيونية ،ولم يستقبل نتنياهو .وص�� ّرح باستعمال الفيتو
ض ّد أيّ قرار لفرض عقوبات جديدة على إيران .وهو لن يوافق على أيّ ر ّد
«إسرائيلي» يستهدف المدنيين ألمر عسكري.
المقاومة اليوم تغيّر قواعد االشتباك وفق أرض المواجهة ،من خالل
العمليات العسكرية .فهي ليست نصا ً مكتوباً ،بل تحدّدها المقاومة بما
يناسبها.
في الساحة السورية الجيش البطل يسجل انتصاراته ،ض ّد اإلرهاب
الداعشي المدعوم أردوغانيا ً ووهابيا ً و«النصرة» المحتضنة صهيونياً .ما
يجعل تف ّوقه قوة ضاغطة للوصول إلى طاولة التفاوض ،بخسران األصيل
حيث يتالشى الوكيل.
الكيان الصهيوني وقع في خطأ استراتيجي قاتل عندما تو ّرط في عملية
القنيطرة ،ألن نتائجها انعكست عليه كارثة وخيمة .هو المحاصر من جبهة
الجنوب السوري ومن لبنان وغزة والداخل الفلسطيني.
لن يفيد نتنياهو ته ّوره ورعونته ،وليفني تعمل ض��دّه والمعارضة
ّ
فليتلق الصهاينة ومعهم و«داعش»
«اإلسرائيلية» .وأوباما يدير له ظهره.
و«النصرة» وك ّل الجماعات اإلرهابية .الجيش العربي السوري بقيادة
الرئيس األسد ،والمقاومة بقيادة السيد نصر الله ،ومنظومات الدفاع المحلي
جميعها بالمرصاد.
الجميع يعلم أنّ ثمن النصر تضحيات وشهادة ،نذر أبناء الوطن أرواحهم
لها .وتفجير مدنيّي حافلة النقل في حي الكالسة بدمشق قبل أمس وك ّل ما
سبق يدخل في الحساب.

} د .سلوى خليل األمين
انتظرتني ...يا أبي
كي تمسح آثار الليل عن جفوني
وتفتح لروحي ممرات السماء ...اآلمنة.
انتظرتني يا أبي
كي أسلّمك الوصية ...وصيتك
وأيقونة الشهادة ...وحب الوطن.
انتظرتني يا أبي
على أبواب الجنة ...وبيدي نذري
وشعلة ضوء ...وترنيمة صالة
والحق ...المرسوم على الجباه
رايات نصر ...واشتياق.
ها أنا ذا يا أبي ...أحمل لك السالم
من األرض التي ...عانقت فروض العمر
وأبجدية السماء...
فمنها ...تعلمت أن أكون هنا
وفوق سطورها ...كتبت عناوين الموت...
رحلة انتصار
رفعتها على فوهة البندقية ...أسرار نضال
ورسمتها مساحات آمنة ...لحرية
لم تسمع همس نعالنا ...وضجيج صبرنا...
والصمت الذي هو أبلغ ...من ك ّل الكالم.
سميتني جهاد يا أبي ...وعلّمتني الجهاد
ووسمتني مجاهداً...
كي أحفر في حقول التبغ ...أناشيد الكرامات
وأزرع حول شواهد القبور ...شقائق النعمان
وورداً ...يليق بأنامل أمي ...وجدتي...
وكل األحباب ...والرفاق.
أنا جهاد ..يا أبي
أنا الشهيد ...ابن الشهيد
أنا فتى الليالي المالح ...العابر خطوط النار
ومسارات األحزان
أنا الواقف في وجه الشمس ...والنعاس
أنا من خط على جبين الماء ...قصص البطوالت...
والفوارس الشجعان
أنا من رشق فراشات الزهر
بعبير وجهك ...والمدى.
أنا صرخة الفجر المنادي« ...هيهات منا الذلة»
وهيهات أن نحيد عن درب النضال...
ومآذن القدس العتيقة
وآجراس بيت لحم...
ومذود من تكلم في المهد صبيا
وديار ...تشرق فيها الشمس،
وتقيم الصالة ...نشيد انتصار
كي تبقى فلسطين ...في الذاكرة،
بوصلة ...وجهاد
ودرب البدايات ...والنهايات.

�شبكة قطارات من تو�سيع وتعبئة م�ستعمرات الغور
} أحمد أشقر
تقف منطقة األغ���وار على النقيض م��ن حيث
األهمية لك ّل من الفلسطينيين و«اإلسرائيليين».
ف��ه��ذه المنطقة ال��ت��ي تبلغ مساحتها 840.9
كيلومترا ً مربعاً ،أي حوالي ( )3.1%من مساحة
فلسطين االنتدابية و( )14.9%من مساحة الضفة
الغربية؛ تعتبر ذات أهمية فلسطينية قصوى
ألنها تحافظ على تتابع جغرافي وسكاني بين
فلسطين وش��رق األردن ،وكذلك لكونها منطقة
قليلة الكثافة السكانية ـ إذ يسكنها بحدود 48
ألف فلسطيني و 8آالف مستعمر يهودي ـ بما يوفر
للفلسطينيين إمكانية تشييد مدن وقرى ومشاريع
زراعية واقتصادية وسياحية جديدة .إضافة
إلى أنها منطقة زراعية غنية توصف بأنها سلّة
الغذاء لمناطق السلطة الفلسطينية .أما أهميتها
لـ«إسرائيل» كما أجملها التقرير الهام« :مستقبل
غور األردن :إبقاؤه تحت السيادة اإلسرائيليةـ
الحسابات مع وض��دّ» ،لك ّل من الباحثين« :لي
كاهنر ،أرنون سوفير ويوفال كنعان» ،من وحدة
دراس���ات الجغرافيا االستراتيجية في جامعة
حيفا ،2006 ،فيمكن تلخيصها في النقاط التالية:
 1ـ الحفاظ على العمق االستراتيجي للكيان؛
 2ـ منع تطور دولة فلسطينية كبيرة في ضفتي
النهر؛
 3ـ تقليل تهديد «اإلره��اب الفلسطيني» لكونه
يعزل الفلسطينيين عن أشقائهم األردنيين؛
 4ـ العمود الفقري المزدوج «الساحل واألغوار»
راف��ع��ة للتط ّور ليس ف��ي الساحل الفلسطيني
الضيّق في األرض المحتلة عام 1948؛
 5ـ خطورة إسقاطات إخالء مستعمرات األغوار
على «المجتمع اإلسرائيلي»؛
 6ـ ي��ه��دد أي��دي��ول��وج��ي��ة «أرض إس��رائ��ي��ل
الكاملة»؛
 7ـ اعتبار غور األردن ورقة ضغط في أيّ اتفاق
ثابت (ص .)43 25-
بكلمات أخ���رى :تريد «إس��رائ��ي��ل» االحتفاظ
ب��األغ��وار ك��ي ت��ق��وم بتعزيز استعمارها فيها،
بما يمنع التواصل الجغرافي والسكاني بين
الفلسطينيين واألردنيين .وبما أنّ المستعمرين
اليهود ال ُي ْق ِبلون على السكن في األغ��وار بسبب
شح الموارد المعيشية هناك ،فإنه يتوجب على
ّ
«إسرائيل» أن تعمل على تقريبها إلى وسط البالد
الذي يعتبر مصدر األشغال واألعمال واالحتياجات
المعيشية المختلفة.

قطارات األغوار

تعتبر شبكة المواصالت في «إسرائيل» بسيطة
نوعا ً ما وال تفي بالغرض .وبسبب ضعف البنية
التحية للمواصالت العامة ،فإن «اإلسرائيليين»
يلجأون إل��ى المواصالت الخاصة ،األم��ر الذي
يزيد كثافتها في الشوارع ،وتحديدا ً في ساعات
الذروة في الصباح والمساء :مواعيد ذهاب وإياب
القوى العاملة إلى العمل والطلبة إلى مدارسهم
وكلياتهم .األمر الذي يسبّب ضياع آالف ساعات
العمل سنوياً ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى ،ازداد
الطلب على االستيطان والسكن في المستعمرات
القريبة من المركز ،تل أبيب وضواحيها ،والقدس
وضواحيها .ألنّ مشاريع اإلسكان فيها مدعومة
من الحكومة والعديد من المنظمات اليهودية
الصهيونية في العالم .ل��ذا ب��ات من الضروري
إقامة شبكة مواصالت عامة وسريعة تربط هذه
الضواحي بالمركز .وسنقوم هنا برصد أربع
شبكات للقطارات من شأنها أن تعمل على تدعيم
االستيطان ف��ي ال��ق��دس وضواحيها وك��ذل��ك في
مناطق األغوار:
 - 1القطار الخفيف بين القدس وضواحيها
بدأ القطار الخفيف في القدس وضواحيها بالعمل
في صيف عام  .2011ومن ّ
خط سيره الذي بات
معروفاً ،ت ّم بناء أجزاء منه على األراضي المحتلة
عام  1967في القدس وضواحيها .إضافة لما يمكن
أن يُقال عن أهميته في تسهيل التنقل من منطقة

«جبل هرتسل» في غرب المدينة إلى «بسجات
زئيف» في شمالها ما ّرا ً في األراضي المحتلة عام
 ،1967فإنه يهدف أيضا ً إلى االلتقاء في المقطع
األخير بقطار «تل أبيب ـ القدس» السريع (الذي
سيصفه المقال الحقاً) .وهذا معناه تكثيف انتقال
أع��داد كبيرة من سكان المستعمرات المحيطة
بالقدس إل��ى المدينة وبالعكس يومياً .وكذلك
تسهيل انتقال أعداد أخرى من اليهود لالستيطان
في هذه المستعمرات وتحديدا ً مستعمرة «معالي
أدوم��ي��م» والمستعمرات المجاورة لها باتجاه
الغور.
وتأتي إقامة هذا القطار وتشغيله ،كرافعة من
رواف��ع تكثيف بناء المستعمرات ح��ول القدس،
ضمن المخططات التي نسمع عنها ليل نهار .ومن
المتوقع أن تشكل محطته النهائية الحالية محطة
رئيسة للعاملين في المنشآت السياحية ومصانع
الفوسفات في البحر الميت ،جنوبي األغوار .ومن
الجدير بالذكر أنّ حكومة «إسرائيل» وافقت في
جلستها يوم األحد ( )11.2.2012على رصد 840
مليون شاقل لتطوير البحر الميت.
 - 2القطار السريع «تل أبيب» ـ القدس
ب��دأت السلطات المختصة م ّد شبكة قطارات
سريعة من «تل أبيب» إلى القدس ،سيم ّر جزء
منها في األراض���ي المحتلة ع��ام  :1967سيم ّر
الجزء األول في نفق تحت «بارك كندا» الذي أقيم
على أنقاض قرى :يالو وعمواس وبيت نوبا ،التي
ت ّم تهجيرها في ع��دوان عام 1967؛ وسيستم ّر
مستقبالً إلى نفق سكة حديد أخرى ستم ّر بالقرب
من مستعمرة «مفسيرت تسيون» في المدخل
الغربي للقدس ،على أن تقام غالبيته في األراضي
المحتلة عام  .1967وجزء سيصل إلى مستعمرة
«مودِعين» (القريبة من رام ال��ل��ه) ،وج��زء آخر
سيصل إلى مستعمرات «بسجات زئيف» شمال
مدينة القدس.
وبنظرة تحليلية للمسار المقترح ،نفهم ما يلي:
ج��اء المشروع بفكرة تسهيل التواصل بين
مستعمرات «ت��ل أبيب» و«ح��ول��ون» و«ريشون
ل��ت��س��ي��ون» وال��ل�� ّد ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي ح���دود دول��ة
«إسرائيل» ،والمستعمرات في الضفة الغربية
بالكتل المحيطة بـ«مودعين» بالقرب من رام الله
وقراها ،وكذلك في الكتلة القريبة من مستعمرة
«جفعات زئيف» شمالي مدينة القدس .ومن شأن
هذا التسهيل أن يسهم في تعبئة المستعمرات
القائمة حالياً ،ألنّ االنتقال أصبح سهالً بينها
وبين أماكن العمل والدراسة في منطقة المركز (تل
أبيب وضواحيها) .والفكرة األخ��رى التي حملها
المشروع هي تشجيع إقامة مستعمرات جديدة

على خط القطار السريع المنوي إقامته .وكذلك
من شأن محطته األخيرة التي تلتقي مع المحطة
األخيرة لقطار القدس الخفيف ،أن تشك ّل محطة
رئيسة لمستعمري األغوار ،ألنّ من السهل عليهم
الوصول إليها بسياراتهم ث�� ّم استخدام القطار
للذهاب إلى العمل في القدس ووسط البالد.
 - 3سكة الحديد الشرقية
يتضح م��ن المخطط ال���ذي ت�� ّم ع��رض��ه على
شبكة اإلنترنت ،ب��أنّ سكة الحديد هذه ستربط
(موقتاً) بين مستعمرة الخضيرة شماال ً ـ المنوي
ربطها بمدينة حيفا مستقبالً-ومستعمرة «بيتح
تكفا» جنوبا ً (التي أقيمت على أنقاض ملبّس
الفلسطينية) .وك��ان المركز العربي للتخطيط
البديل في قرية عيلبون قد أرس��ل رسائل إلى
السلطات المحلية العربية :الطيرة ،قلنسوة ،كفر
قاسم ،جلجولية ،كفر برا والطيبة ،يعلمها فيها أنّ
تنفيذ الخطة مقرون بمصادرة مساحات واسعة
من أراضيهم .ونصحهم بالتحرك من أجل تدارك
األمر.
يخص انعكاسات هذا المشروع على
أما في ما
ّ
األرض المحتلة عام  1967فإنّ األمر يبدو كاآلتي:
سيحاذي مقطع من هذه السكة الضفة الغربية
في المنطقة القريبة من قرية قلنسوة التي تقع
في المثلث األوس��ط بالقرب من الضفة الغربية.
ويعني هذا تشييد محطة هناك لتسهيل االنتقال
والتواصل بين مستعمرات الضفة الغربية مثل
«أفني حيفتس»« ،عيناف» و«تسور» (في منطقة
قلقيلية).
وس��ي��ح��اذي مقطع منها ال��ح��دود بين دول��ة
«إسرائيل» والضفة الغربية بالقرب من مدينة
«كفار سابا» التي تبعد بحدود كيلومترين اثنين
من مدينة قلقيلية .فعلى ما يبدو ستكون هناك
محطة تربط ه��ذه المدينة وم��راك��ز العمل فيها
بالمستعمرات المحيطة بقلقيلية ونابلس .حيث
تقع بين هاتين المدينتين أكبر مستعمرة في
الضفة الغربية« :ألون موريه» وكتلة كبيرة من
المستعمرات .فسكة الحديد هذه تعمل على تطوير
«أل��ون موريه» التي من شأنها أن تصبح مركز
أعمال ومعيشة لمستعمرين من مستعمرات وسط
األغوار ،الذين سيكون بإمكانهم العيش في بيوت
فخمة في المستعمرات بسعر زهيد والعمل في
ألون موريه التي ال تبعد عن وسط الغور أكثر من
نصف ساعة سفر بالسيارة.
 - 4قطار مرج بن عامر :حيفا ـ بيسان
ي��ع��ود ت��اري��خ ه��ذا ال��ق��ط��ار إل��ى سكة الحديد
الحجازية .وت ّم بناء هذا الجزء في األعوام ـ 1903
 .1905ويبلغ طوله  60كيلومتراً.

بدأت حكومة «إسرائيل» بإعادة بناء وتأهيل
هذا الجزء في نصف العقد األخير تقريباً .وكما
تقول ف��إنّ هدفها هو تقريب منطقة غ��ور األردن
الضعيفة اقتصاديا ً إلى حيفا التي تعتبر مركزا ً
صناعيا ً وتجاريا ً كبيراً .وكذلك إمكانية تمديده إلى
مدينة إربد في األردن ،والتي فيها إحدى محطات
سكة الحجاز التجارية التي توصل بسورية.
لكن قراءة تحليلية لمسار هذه السكة يمكننا أن
نستنتج ما يأتي:
ب��م��ا أنّ ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي للمستعمرات
الموجودة في مرج بن عامر وغور األردن سيّئ؛
وبما أنّ أبناء الشبيبة يهجرونها للعمل والسكن
في المجمعات الصناعية التجارية الكبيرة ،مثل
منطقتي حيفا و«تل أبيب» ،فقد بات من الضروري
تسهيل التواصل بين هذه المناطق لإلبقاء على
أبناء الشبيبة فيها.
إمكانية استجالب مستعمرين جدد إلى هذه
المستعمرات.
واأله�� ّم مما سبق هو :ربط غور األردن بشبكة
م���واص�ل�ات س��ري��ع��ة وق��وي��ة م��ن أج���ل تعزيز
المستعمرات القائمة وإقامة أخرى جديدة .خاصة
أنّ ك ّل قادة «إسرائيل» يرفضون االنسحاب من
منطقة الغور التي احتلت عام  ،1967ويعتبرونها
خط دفاع استراتيجي عن حدود دولة «إسرائيل»
الشرقية.
وبطبيعة الحال هناك أبعاد أخ��رى في تطور
العالقات االقتصادية مع األردن .ومن يسافر على
ه��ذا الخط من حيفا إل��ى م��رج اب��ن عامر والغور
يشاهد اليوم األعمال المختلفة على مدار الساعة:
ّ
شق أراضي ،تثبيت سكة الحديد على األرض ،بناء
الجسور واألهم هو م ّد أنبوب للغاز يقول العاملون
فيه إنه سيصل إلى شرق األردن .نفهم من هذا أنّ
مفاوضات شراء األردن الغاز «اإلسرائيلي» بدأت
منذ سنوات وليس وليد الحاجة اآلنية ،بدليل
إعداد البنية التحية لها.
ّ
الخط الشاحنات
ويشاهد المسافرون على هذا
التركية واألردنية قادمة بحمولتها من ميناء حيفا
إل��ى معبر الشيخ حسين على الحدود األردنية
ّ
الخط بعد بدأ العدوان على
مع الكيان .نشط هذا
سورية وتدمير بناها االقتصادية واالجتماعية
واإلنسانية والحضارية.
وبطبيعة الحال ،ستتبتلع هذه القطارات مئات
آالف الدونمات مما تبقى من أراض��ي العرب في
فلسطين لتصبح شرايين االستعمار الحديثة في
تجديد الصهيونية والكيان.
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