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خنادق الغرب الم�شتعلة عند عتبات الدب الجليدي بد�أت بحرب العمالت والذهب

هل ال�سعودية م�ؤهلة
ال�ست�ضافة الحوار اليمني؟

7

«�ساوث �ستريم» ...بوتين يفتتح معركة الغاز عبر تركيا

} حميدي العبدالله
دع��ت الحكومة السعودية ف��ي بيان رسمي ص��ادر ع��ن ال��دي��وان الملكي
األطراف اليمنية للمجيء إلى السعودية إلجراء حوار في ما بينها للوصول
إلى تسوية لألزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية.
أي حوار
ذلك
السياسية.
وتعكس هذه الدعوة الكثير من الالواقعية
أنّ
ّ
ينهي األزمة القائمة في اليمن ال يكون أحد أطرافه حركة أنصار الله ال يمكنه
أي نجاح.
أن يحقق ّ
فهذه الحركة طرف أساسي في أزمات اليمن منذ أكثر من عقد ،وفشلت
ك ّل محاوالت ح ّل األزمة والحؤول دون تصاعدها في الفترة السابقة ،ألنه
لم تؤخذ وجهات نظر هذا الفريق من قبل الحكومة اليمنية ،ومن قبل الدول
الخليجية والدول الغربية.
اليوم حركة أنصار الله تسيطر مع حلفائها بشكل أو بآخر على اليمن
وأي ح ّل لألزمة اليمنية ال تشارك فيه حركة أنصار الله،
الشمالي بكاملهّ ،
سيبقي األزمة على ما هي عليه اآلن.
معروف أنّ المملكة العربية السعودية تعادي بقوة هذه الجماعة ،وهي
انحازت إلى جانب خصومها ،وبالتالي هذا االنحياز أفقد المملكة الميزة التي
أي طرف ينتدب نفسه الستضافة الحوار ،وللعب دور للتوفيق
يتوجب على ّ
ّ
بين األطراف المختلفة أن ينهض به ،ولكي تكون السعودية مؤهّلة الستضافة
ال��ح��وار ك��ان ينبغي أوالً ،أن ت��وق��ف حملتها اإلع�لام��ي��ة والسياسية ض ّد
الحوثيين ،وأن تجري ثانيا ً مباشرة اتصاالت معهم ،وأن تقوم ثالثا ً بخطوات
بأي شيء من ذلك ،ومع هذا
لكسب ثقتهم ،ولكن الحكومة السعودية لم تقم ّ
تنتدب نفسها الستضافة الحوار اليمني .هي تستطيع أن تجمع األطراف
التي تؤيد الرئيس المستقيل الهارب من صنعاء ،ولكن هؤالء األطراف ليس
في يدهم مفاتيح ح ّل األزمة اليمنية ،مفاتيح ح ّل األزمة هي بالدرجة األولى،
وليس حصرياً ،بيد حركة أنصار الله والحراك الجنوبي ،ولكن نطاق عمل
الحراك الجنوبي ،محصور في محافظات الجنوب ،والحراك يطالب بالعودة
إلى ما قبل الوحدة وإحياء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ،وهذا مطلب
ال يحوز ،على األق ّل حتى اآلن ،على دعم عربي ودول��ي ،ولكن الحراك غير
مستع ّد للعمل في الشمال أو ض�� ّد القوى الفاعلة في الشمال ،بما في ذلك
حركة أنصار الله.
األن��ك��ى م��ن ذل��ك أنّ ال��دع��وة السعودية إل��ى ال��ح��وار وضعت تحت سقف
«المبادرة الخليجية» ومعروف أنّ ه��ذه المبادرة مرفوضة من قبل حركة
أنصار الله ،كما أنّ التجربة الماضية برهنت على أنّ هذه المبادرة ال تستوعب
ك�� ّل عناصر األزم���ة القائمة ،وال تشكل ح��ل��والً لها ،وه��ي محاولة م��ن قبل
التحالف الغربي– الخليجي إلبقاء اليمن تحت الوصاية ،وهو أمر ترفضه
غالبية القوى الفاعلة اليمنية.
هكذا يبدو واضحا ً أنّ الدعوة السعودية الستضافة الحوار اليمني ،مج ّرد
كالم إعالمي ال أكثر وال أق ّل ،ألنّ المملكة السعودية طرف في األزمة ،وليست
جهة محايدة مؤهّلة لرعاية الحوار ،وتأمين نجاحه.

�ضربة ا�ستباقية ثالثية الأبعاد
هل يجر�ؤ العدو على الردّ...
} سعد الله الخليل
ضربة استباقية موفقة ثالثية األبعاد وجهها الجيش العربي السوري ضمن عملية
مدروسة بدقة وعناية ،استهدفت مق ّر اجتماع لقيادات «الجيش الحر» في العمق
الجنوبي لمحافظة القنيطرة وضرب مق ّر «االرتباط والتنسيق» التابع لما يطلق عليه
«الجيش األول» في قرية كودنا ،بالتزامن مع غارات جوية شنها الطيران السوري
على مواقع للمسلحين في مق ّر الكتيبة  23و  29والسرية الثانية التابعة للواء ،61
التي تتواجد فيها مجموعات «النصرة» باإلضافة إلى استهداف المكتب االعالمي
لـ«الحر» ،وهو ما أسفر عن عشرات القتلى فيما نقل  85جريحا ً إلى مستشفيات
األردن ،ومستشفى صفد في الجوالن المحت ّل.
استهداف مق ّر القيادة أوقع  12من قيادات المجموعات المسلحة أبرزهم القائد
العسكري أبو أسامة النعيمي ،أحد أه ّم األذرع «اإلسرائيلية» في ريف القنيطرة ،كون
ما ُيس ّمى «الجيش األول» الفصيل األكثر تنسيقا ً مع «إسرائيل» ،ومع غرفة العمليات
المشتركة في األردن (موك) ،التي تض ّم ممثلين عن االستخبارت األردنية واألميركية
والسعودية والفرنسية ،وتعمل بالتنسيق مع االستخبارات «اإلسرائيلية» ،تلك
الغرفة التي سبق أن طلبت من القيادات المجتمعة القدوم إلى األردن الجتماع طارئ
بعد النكسات العسكرية التي تكبّدتها جبهة «النصرة» والجماعات المسلحة التابعة
لـ«الجيش الحر» في معارك ريف درعا ،حينها اعتبرت غرفة العمليات أنّ سقوط
موقع تل الحارة في يد الجيش السوري وحلفائه خط أحمر وأبلغت المجتمعين
ضرورة فتح جبهة جديدة على محور جدية ـ الصنمين وش ّن هجوم كبير على ريفي
ّ
يحضر له في االجتماع الذي
درعا والقنيطرة إلرباك الجيش السوري وهو ما كان
استهدفته الغارات.
خطة غرفة (موك) كانت تقضي بش ّن هجوم ضخم في ريف القنيطرة للوصول
إلى األوتوستراد المؤدّي إلى دمشق ،وااللتفاف على قوات الجيش السوري لكسر
إنجازاته في مثلث درعا ـ القنيطرة ـ ريف دمشق بعد سيطرته على بلدات الدناجي،
ودير ماكر ،ودير العدس ،وصوالً إلى السلطانية وتل قرين.
ربما أفشلت العملية في ُبعدها األول الميداني ،خطة غرفة العمليات ،وربما أجلتها
إلى حين ترتيب أوراق المجموعات المسلحة ،وإيجاد أدوات جديدة لقيادة العمليات
والهجوم.
ورغم أهمية العملية على األرض إال أنّ البعد الثاني واأله ّم توجيه الضربة
االستخباراتية الكبيرة للقوى التي تدير المعارك وغرفة العمليات التي تخطط في عمان
حيث شكلت العملية ضربة استخباراتية ستدفعها إلى إعادة حساباتها من جديد قبل
التو ّرط في عمليات مقبلة بعدما أدركت أنّ خطتها وأدواتها تحت المراقبة وفي مرمى
النيران في المكان والزمان المناسبين بما ينسجم مع معادلة الردع الجديدة التي
رسمها محور المقاومة ،فبعد عملية القنيطرة ور ّد حزب الله في مزارع شبعا ،تأتي
العملية لتضرب في عمق القنيطرة على بعد أق ّل من كيلومتر واحد من الشريط الحدودي
مع العدو «اإلسرائيلي» في منطقة لطالما تجنّب الطيران السوري الوصول إليها خالل
األزمة التزاما ً باتفاق فصل القوات عام  ،1974لتعلن العملية فتح األجواء السورية في
حرب مواجهة الجيش المفتوحة ض ّد العدو «اإلسرائيلي» وعمالئه.
العملية استدعت من الطيران الحربي «االسرائيلي» التحليق في المناطق الفاصلة بين
القنيطرة والجوالن السوري في عملية ربما الهدف استفزازي أو مراقبة التطورات إال
أنّ الثابت أنها لم تجرؤ على التدخل كما سبق وتدخلت في عملية القنيطرة.
ضربة استباقية ناجحة ثالثية األبعاد فهل يجرؤ العدو على الردّ؟
«توب نيوز»

�أوباما والحرب البرية
الطلب الذي توجه به الرئيس األميركي إلى الكونغرس بتفويضه خوض حرب برية
ض ّد «داعش» جاء تحت ضغط العمليات التي قام بها الجيش العراقي والحشد الشعبي
بدعم إيراني واضح.
إيران دفعت أوباما إلى التسريع بقرار طلب التفويض.
حسابات إيران غير حسابات أميركا رغم ك ّل التفاهمات التي تربط بينهما والتي بلغت
مرحلة متقدّمة في الملف النووي.
إيران لن ترهن مشروعها وثوابتها لملفها النووي ولن تخضعهما للتفاوض والمساومة
لحسابه.
منذ ثالثة عقود حاولت أميركا وتحاول الضغط على إيران لفرض الربط وفشلت
وتفشل وتعلم اليوم أنّ الربط مستحيل.
إضطرت واشنطن إلى تقبّل الم ّر والصعب وهو أن تبقى إيران متمسكة برفض االعتراف
بـ«إسرائيل» من دون احتجاج أميركي ،وإال فال مب ّرر لتفاوض .والقبول األميركي بهذا
الشرط سيجعل واشنطن تتعايش من موقع العجز مع ثوابت إيران وسياساتها.
الطريق الوحيد أمام أميركا هو أخذ السياسات اإليرانية باإلعتبار والسير في مصالحها
بحساب أنّ هذه السياسات لن تتغيّر.
العراق وسورية ولبنان بدون «داعش» و«النصرة» قرار إيران وحلفائها ،وعلى أميركا
أن تق ّرر.
المبادرة بيد حلف المقاومة.

التعليق السياسي

} فارس سعد
بمقدور المراقب لتفاعالت المشهد السياسي الدولي رصد حقيقة تراكم
األزمات والقضايا والملفات الشائكة والعالقة في جهاته األربع ،بعضها ظاهر
وبقوة على السطح ،والبعض اآلخر تحت الرصد ،يتحيّن اللحظة والسياقات
المواتية للظهور.
فبعد شرارات حرب العمالت بين البلدان المتقدّمة والبلدان النامية ،تأكد
أنّ الحرب هي استمرار لالقتصاد ،ولكن بوسائل أخرى .وفي غالب األوقات
فإنّ المعارك ألجل التف ّوق االقتصادي إنما كانت تجري ،منذ أربعينات القرن
الماضي ،بهدوء ليس بين أعداء فقط ،بل بين شركاء دوليين أيضاً.

حروب العمالت

شهد عام  2010ميالد نوع جديد من الحروب ،وهو حرب العمالت ،التي
برزت نتيجة الضطرابات مالية عالمية ،استدعت استخدام العمالت كسالح
تجاري وسياسي من خالل عقوبات من قبل الدول الغربية التي تتحكم بآلية
النظام المالي الحالي ،ورشح عام  2014زميله 2015؛ ليكون أش ّد التهابا ً
بالنسبة الى هذه الحرب إذا لم تستطع الدول المتقدّمة اإلفالت منها ،بإصالح
الشقوق والتصدّعات التي ظهرت في االقتصاد العالمي من جراء األزمة المالية
العالمية ،مما يستلزم إرساء قواعد للتعافي االقتصادي على أرض صلبة.
خرجت أميركا من الحرب العالمية الثانية عام  1945كأقوى دولة في
العالم ،عسكريا ً واقتصادياً ،وقبيل نهاية الحرب اجتمعت وفود دول العالم
في بريتون وودز لتقرير النظام المالي العالمي بعد الحرب ،وت ّم االتفاق
على أن يكون ال��دوالر األميركي هو عملة التعامل العالمية لقوة االقتصاد
األميركي وضمان الحكومة األميركية لثبات سعره بضمان سبائك الذهب
الهائلة المودعة في قلعة فورت فوكس األميركية تحت حراسة عسكرية
هائلة ،وت ّم تثبيت سعر الدوالر على أساس  35دوالرا ً لك ّل أوقية من الذهب،
وتتعهّد الحكومة األميركية برفع أوقية الذهب لك ّل من يدفع مقابلها  35دوالرا ً
والعكس بالعكس.
وظل الحال كذلك حتى عام  1971عندما غرقت أميركا فى حرب فيتنام
التي أرهقت ميزانيتها بمليارات الدوالرات ،فقامت بأكبر عملية نهب في تاريخ
العالم ،إذ تخلصت من كمية ضخمة من الذهب المودع في فورت فوكس ببيعه
لسداد ديون الحرب ،وأعلنت إيقاف العمل بضمان الدوالر بالذهب وأنها لن
تكون ملزمة بدفع أوقية ذهب لمن يدفع لها  35دوالراً ،وقامت في الوقت نفسه
بطبع مليارات الدوالرات الورقية من دون أيّ مقابل ذهبي أو خالفه لمواجهة
نفقات الحرب ،مستندة بذلك إلى قوتها العسكرية واالقتصادية .وقامت
بإنذار دول البترول الخليجية بأنّ من يرفض الدوالر الورقي الذي ال رصيد له
سدادا ً لثمن البترول يكون تص ّرفه إعالنا ً للحرب على أميركا ،واستسلمت دول
البترول ،وكانت النتيجة موجة هائلة من التضخم في العالم وارتفاع أسعار
الذهب والنفط إلى عنان السماء.
ويمكن تحديد تط ّور النظام المالي الدولي بالتالي:
 تم إبرام اتفاق النظام المالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945على اعتماد الدوالر كعملة دولية بتغطية ذهبية بمعدل  35دوالرا ً
لالونصة .
 في الستينات وأثناء حكم الجنرال ش��ارل ديغول في فرنسا توجهنحو شراء كميات كبيرة من الذهب بواسطة يوسف بيدس رئيس بنك إنترا
لالستثمار مما أرعب الواليات المتحدة ،خصوصا ً أنّ ديغول استكمل حراكه
هذا باالنسحاب من الحلف األطلسي ،ما دفع واشنطن إلى العمل على إخراجه
من الحكم وبالتالي إفالس بنك إنترا .
 عام  1971خرجت الواليات المتحدة االميركية من القاعدة الذهبيةبضمانة الذهب ،وذلك بسبب حاجاتها لإلنفاق المالي على أثر حرب فيتنام
واعتمدت نهجا ً جديدا ً بتطبيع العمالت في مقابل سندات للبنك الفيديرالي
األميركي والخاضع للعرض والطلب من دون أي رقابة والحجم التجاري من

دون التقيّد بأيّ ضمانات إال قوة أميركا االقتصادية (التيسير الكمي) .
 عام  2014بدأت دول االتحاد االوروبي بطبع عمالت جديدة من دونالتغطية الذهبية في مقابل سندات للبنك المركزي األوروبي بمعدل  60مليار
دوالر شهريا ً وستستم ّر هذه الحالة حتى  ،2015/9/30خصوصا ً وقد بلغ
عدد إص��دارات السندات حتى اآلن (إصدارين) ،مما أدّى الى تراجع سعر
اليورو الى  1.12دوالر مقابل  1.35دوالر قبل إصدار سندات الدين .
وقد يستم ّر تراجع سعر اليورو الى مستويات أدنى بكثير وهو ينتظر دوره
على المقصلة .
ويمكن القول إنّ اعتماد طريق التيسير الكمي هو بمثابة سرقة لك ّل حامل
دوالر في العالم وقد تعكس انهيارا ً اقتصاديا ً شامالً في وقوع أزمات كبيرة.

تغ ّيرات في النظام الدولي

ما يحدث اليوم من تغيّرات في النظام الدولي عبر العقوبات على روسيا
هو استمرار للحرب االقتصادية ولكن ب��أدوات أخ��رى ،غير أنّ الواليات
المتحدة اليوم ليست صورة الماضي ،عندما كانت في أوج قوتها العسكرية،
بعد استخدام القنبلة النووية ض ّد اليابان ،حيث استخدمت الذهب ثم الدوالر
في صراعها الدولي.
اآلن تحاول أميركا استخدام السالح االقتصادي في وجه روسيا وإيران،
ولكن أميركا بعد الحرب العالمية الثانية غير أميركا بعد هزائمها العسكرية
في العراق وأفغانستان ،وتضعضع الدوالر ،وصعود قوى دولية كالصين
وروسيا ومجموعة «بريكس» ،قادرة على إطالق نظام دولي جديد ،ولعل
انشاء بنك التنمية ل��دول «بريكس» برأسمال  100مليار دوالر ،وبناء
احتياطيات مالية تبلغ قيمتها أكثر من  100مليار دوالر أخرى ،وبداية ابرام
اتفاقات ثنائية بالعمالت المحلية لك ّل بلد كما حدث في االتفاق بين روسيا
ومصر خالل زيارة الرئيس فالديمير بوتين األخيرة إلى القاهرة ،حيث يشير
ذلك إلى وضع الخطوة األولى في مواجهة الهيمنة األميركية وبناء نظام دولي
جديد ،والجدير ذكره هنا ،أنّ روسيا على ما تملكه من مصادر طاقة تطلق
شرارة حروب الغاز في وجه الغرب المتوحش.

«ساوث ستريم» سياسي

وفي هذا السياق ،لم يعد العالم ينظر إلى الرئيس الروسي فالديمير بوتين
بعدم اكتراث أو ال مباالة ،فالرجل عاد بعناده يفرض روسيا على العالم العبا ً
فاعالً ،أو ،وهو األه ّم ،العبا ً رئيسا ً محتمالً على الساحة الدولية.
فالتحديات التي تواجه روسيا أبعد من التأقلم مع أسعار منخفضة للنفط،
وحاجاتها االستراتيجية أعقد من تأمين موازنة الدولة ،ومنها بناء صناعات
تصديرية منتجة ،أو سوق داخلية كبيرة تسمح بالتط ّور والنم ّو بعيدا ً من
تصدير المواد الخام و«تعاون» الدول الغربية ،وهذه الميزة ،تحديداً ،هي
درع تملكه الصين اليوم.
أه ّم ٍ
تدرك موسكو أنّ حرب الطاقة هي حرب سياسية بامتياز ،وانّ سوق
هذه الحرب ترتبط بخنادق الواليات المتحدة المشتعلة عند عتبات الجليد
الروسي.
فإعالن الرئيس الروسي إلغاء مشروع أنابيب «ساوث ستريم» ليس مج ّرد
حدث اقتصادي يوقف العمل بمشروع ُقدّرت تكلفته األولية بعشرة مليارات
دوالر ثم ارتفعت إلى  30مليارا ً في  ،2014و َكلّف شركة «غازبروم» الروسية
العمالقة حتى اآلن حوالى  4.5مليار دوالر .إنّ إلغاء المشروع واإلعالن عن
بديل له يعادالن بلغة السياسة إلغاء حلف وإنشاء آخر مع قوى جديدة
مختلفة.
كان من المفترض أن ينقل مشروع خط أنابيب «ساوث ستريم» الغاز
الطبيعي من الب ّر الروسي ،تحت البحر األسود ،إلى جنوب أوروبا ووسطها
ــ بلغاريا وصربيا والمجر واليونان وسلوفينيا وكرواتيا والنمسا .وكان
الغرض األساسي من هذا الخط ربط أوروبا بروسيا من دون المرور بأوكرانيا

التي كانت تنقل حوالى  80في المئة من الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
الهدف من االتفاق الروسي  -التركي نقل  63مليار متر مكعّ ب وإيصالها إلى
أوروبا .لكن ك ّل شيء ال يزال في مرحلته األولى ،وال يمكن التن ّبؤ باآلتي .وزير
الطاقة التركي تانر يلديز قال بعد التوقيع بأيام إنّ العمل جا ٍر إلنجاز اتفاقية
نهائية ،لكن ال يزال من المبكر «نطق الكلمة األخيرة في شأن هذه المسائل
اليوم» .وها هو بوتين يعيد التأكيد على أهمية نقل الغاز إلى أوروبا عبر
تركيا وذلك خالل المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس المجري فيكتور
أوربان في بودابست في السابع عشر من شباط ،حيث قال بوتين «روسيا
مستعدة لم ّد خط أنابيب الغاز عبر تركيا بما يلبّي احتياجات أوروبا».
وهكذا ،وبإلغاء المشروع واقتراح خط أنابيب روسي ــ تركي مباشر،
« ُتبَعثِر» موسكو شبكة الطاقة في المنطقة ،وتعيد تشكيل شبكة أخرى
تنتج منها ديناميات جديدة من العالقات السياسية بك ّل تداعياتها .إنّ
مشروع كان أصالً يهدف إلى الضغط
القرار «االقتصادي» الروسي بإلغاء
ٍ
على أوكرانيا وبعض الدول األوروبية الجنوبية الشرقية ،سيض ّر بعالقات
موسكو السياسية مع بعض شركائها األوروبيين في المشروع .وإضاف ًة
إلى الخسائر االقتصادية الكبيرة لـ «دول الترانزيت» التي ُوعِ دت بعائدات
ضخمة وفرص عمل كثيرة واستثمارات مرادفة للمشروع ،سيكبّد بعض هذه
الدول خسائر سياسية ،مثل المجر وصربيا اللتين أنفقتا قدرا ً كبيرا ً من «رأس
المال السياسي» في تحدّي االتحاد األوروبي لدعم بناء خط األنابيب هذا.

مصاهرة سياسية أم زواج مصالح؟

وهكذا ،عكس دوي قنبلة بوتين بإعالنه عن وقف موسكو العمل بمشروع
أنابيب «ساوث ستريم» استراتيجية «اقتصاد الطاقة» في العالقات الدولية
الحالية .واقتصاد الطاقة هذا هو البعد شبه الوحيد الذي يربط روسيا
بأوروبا برباط هو أشبه بزواج اإلكراه ،ويربط روسيا بتركيا برباط أشبه
بالمصاهرة السياسية أو زواج المصلحة.
لم يهضم األوروبيون إعالن بوتين المفاجئ ،بالشكل والمضمون ،عن
إيقاف مشروع «ساوث ستريم» (التيار الجنوبي) .سنوات من التحضير لنقل
الغاز من روسيا إلى أوروبا ،عبر تفادي أوكرانيا تحديداً ،رماها الكرملين كما
لو أنه يئِس من كل هذه اللعبة .ووحده رئيس حكومة المجر فيكتور أوربان
حذر من العقوبات األوروبية على روسيا وانتقد في جملة شهيرة العقوبات،
حين وصف السلوك األوروبي بأنه «كمن يجدع أنفه كي يغيظ خصمه».

نجاح سياسي وجيوبولوتيكي

ولع ّل أه ّم ما جاء في القمة التي جمعت الرئيسين الروسي والتركي في
أنقرة في أول كانون األول من عام  ،2014وفي تصريح بوتين ،هو تثبيت
عامل اقتصادي جديد  -للمرة األولى بشكل رسمي ــ على أجندات السياسة
الدولية .عامل بدأ يرسم استراتيجيات الالعبين الكبار ويشكل التحالفات
ويغيّر في خريطة األحالف الدولية في مشارقها ومغاربها ،بل لعلّه يغيّر
في خريطة الدول ذاتها :عنيتُ به أنابيب نقل النفط والغاز ومصادر الطاقة
األخرى.
ال شك في أنّ الخط المقترح الجديد حقق نجاحا ً «سياسيا ً وجيوبولوتيكياً»
من خالل خريطة معقدة من شبكات أنابيب نقل الطاقة التي تستولد خريطة
معقدة من العالقات الدولية .و َق َّدرتِ الجغرافيا أن يكون لروسيا وتركيا دور
خطير في تكوين هذه الشبكات االقتصادية والسياسية .فهل يتكامل الدوران
وتتأسس عالقة جديدة بين روسيا وتركيا محورها الطاقة وأنابيبها ،فتنتهي
بذلك تلك العالقة الباردة شديدة الحساسية التي تضرب جذورها في حرب
األمبراطوريتين  1774-1768ومن بعدها في حرب القرم 1856-1853؟
ما يمكن استنتاجه أنّ النظام االقتصادي الدولي الذي فرض على العالم
يسير بأنفاق ضبابية إنْ لم نقل مظلمة .فمن صنع هذا النظام في أوج
انتصاراته العسكرية قد ال يتمكن من الحفاظ عليه في أوج هزائمه العسكرية
وأزماته االقتصادية وفي مرحلة بروز قوى اقتصادية وعسكرية مواجهة له.

النقب ...ف�صل م�صر عن بالد ال�شام ال يزال ا�ستراتيجية �صهيونية
} أحمد أشقر
في الحادي والعشرين من حزيران  2013صادق
«الكنيست اإلسرائيلي» على خطة «برافرمان -بيجن»
بالقراءة األولى (هنالك ضرورة بقراءتين أخريين كي
يصبح القانون نافذاً) .وقد ص�� ّوت إلى جانب القرار
 43عضوا ً في الكنيست مقابل  40آخرين اعترضوا
عليه .وتقضي الخطة بضرورة تجميع عشرات القرى
العربية في النقب والتي ال تعترف «إسرائيل» بشرعية
وجودها ،أي تهجير عشرات اآلالف من أهاليها وحشرهم
في تجمعات تخطط إلقامتها دون األخذ بعين االعتبار
بتاريخ ه���ؤالء وال نمط حياتهم وال مصالحهم وال
ملكيتهم لألرض ،كما تقضي بمصادرة  800ألف دونم،
يطالب عرب النقب الحكومة بملكيتهم لها بموجب قانون
الملكية الخاصة.
في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2014
أعلن وزير اإلسكان الصهيوني ،أوري أرئيل عن خطة
سيعرضها على الحكومة تقضي بإعادة تجديد استمرار
السيطرة على أراضي العرب وتهويد النقب .وتقضي
الخطة المذكورة بإقامة  22مستعمرة منها  7لتجميع
القرى العربية التي ال تزال موزعة على جزء من أراضي
النقب وما تبقى 15 ،مستعمرة لليهود الستجالب نصف
مليون مستعمر حتى العام .2035
أثارت هذه المصادقة وما تبعها من إجراءات عدوانية
غضب أهالي النقب ،فتظاهر اآلالف منهم ،باإلضافة إلى
المئات من عرب المثلث والجليل ،معربين عن رفضهم
الخطة التي وصفوها بالـ»نكبة» .وأعلنت «لجنة
متابعة شؤون المواطنين العرب في إسرائيل» اإلضراب
العام في المناطق المحتلة عام  1948في الخامس عشر
من تموز .2013
* * * *
بدأت الخطط اليهوصهيونية تجاه النقب قبل والدة
أجداد «برافرمان» و«بيجن» عام  ،1898عندما اقترحت
الحكومة اإلنجليزية على اليهود منحهم كيانا ً في شمال
سيناء والعريش (ليمتد بعد ذلك إلى النقب) .وفي العام
 1903انطلقت بعثة مشتركة لفحص الموضوع على
أرض الواقع مع الحكومة المصرية ،لكنّ األخيرة ،التي
وافقت في بداية األمر ،عادت وتراجعت ،بعد ذلك ،ألنّ
حصة كبيرة من مياه
الكيان الوليد من شأنه أن يستهلك ّ
نهر النيل.
لم يَغِب هذا االقتراح ،وكذلك األدبيات التي ُكتِبت عن
المشروع ،في حينه ،عن ذهن وتفكير العرب والقوى
القومية األخرى ،آنذاك .فبعد سنتين من التخلي الموقت
عنه ،كتب الطبيب والفلكلوري الفلسطيني توفيق
كنعان ( ،)1964 1882-عام  ،1905محذرا ً العرب من
خطورة االستراتيجية الصهيونية تجاه النقب ،شارحا ً
أنّ النقب هو في صلب العقيدة الصهيونية ،ألنه المنطقة
التي تعزل مصر عن بالد الشام ،أي أنّ الصهيونية
ستستخدمه لتفكيك الوطن العربي وإضعاف األمة.
ومنذ ذل��ك الحين ال ي��زال النقب م��اث�لاً ف��ي ف��ي الفكر
السياسي والتخطيط الصهيونيين بصيغ تؤكد ما جاء
به توفيق كنعان.
* * * *
تبلغ مساحة النقب  13مليون دون��م��اً ،أم��ا النقب
الفلسطيني فمساحته  11مليون دونماً .والمليونان
المتبقيان هما شمال سيناء والعريش .وكانت الخطة،
في حينه ،أن يبدأ المشروع من شمال سيناء ثم يتسع
باتجاه الشمال ،إلى النقب الفلسطيني.
ل��م تكتب الباحثة «ح��اي��ا ن��وح» ع��ن أهمية النقب
بالنسبة إلى الصهيونية ودول��ة «إ ٍسرائيل» .بالطبع،
يمكن معرفة السبب ،فالبحث عبارة عن رسالة ماجستير
(م��ن��ش��ورة) ف��ي الجغرافية االجتماعية ،وليس في
الدراسات االستراتيجية التي هي حكر على السياسيين
والعسكريين ،وال يبحث فيها داخل الجامعات والمعاهد
البحثية التابعة لها ،ب��ل ف��ي معاهد تكون مرتبطة
بالحكومات والجيش ،وتأخذ الطابع الس ّري أو شبه

الس ّري .والباحثة هي ِم َّمن يُعرفون بباحثي مرحلة
«ما بعد الصهيونية» ،التي تهدف إلى نسيان احتالل
الجزء األول من فلسطين وطرد أهلها عام  ،1948ومنحه
الشرعية ،ولو الضمنية منها ،والحديث عن النتائج في
أبعادها المدنية فقط ،كعدم المساواة والتمييز وما إلى
ذلك.
تقول الباحثة إنّ االهتمام بالنقب بدأ عام ،1948
لكنّ ه��ذا ليس دقيقاً ،فاالستعمار بالقرب من النقب
كان قد بدأ في العام  1912عندما أقامت مجموعة من
الصهاينة مستعمرة «روحاما» .وفي العام  1943أقامت
ثالث مجموعات أخرى ثالث مستعمرات شمال النقب.
ولم يمنع هذا الدولة من استخدام قوانين الطوارئ لعام
 ،1945والتي قال عنها مناحيم بيجن ()1992 1913-
إنها لم تكن موجودة في ألمانيا النازية ،بغرض قمع
العرب والسيطرة على أراضيهم ومصادر ثرواتهم .لذا
عمدت الصهيونية وأذرعها المختلفة إلى توسيع حدود
الكيان ،قدر اإلمكان ،وتقويتها في وجه «األعداء العرب»،
وسنّ القوانين واألنظمة لتثبيت ذلك ،ثم تسليمها إلى
«إسرائيل» واليهود ،وإقامة المستعمرات لهم .هذا ما
جاءت به الباحثة ،نقالً عن تنظير أرنون سوفير ،أكثر
المنظرين تأثيرا ً في مجال السيطرة على األراض��ي
والمياه العربية (ص  .)52 26-ما تقوله الباحثة ليس
دقيقاً ،فقد أقام ال ُمستعمرون اليهوصهاينة النواة األولى
ل ٌمستعمراتهم في العام  ،1946ومنذ ذلك الحين لم
يتوقف هذا االستعمار.
وكما أسلفنا ،وبسبب المكانة الخاصة للنقب ،فقد
ناقشت «لجنة الترانسفير» عام  ،1948علما ً أنّ االسم
الرسمي لها هو «لجنة الشؤون العربية» التي كان
يرأسها بن جوريون في بداية االحتالل ،مصير سكانه.
واقترح بعض أعضاء اللجنة إكمال طرد العرب منه،
شرقي مدينة
إال أنّ النتيجة كانت بضرورة تركيزهم
َّ
بئر السبع (ص  ،)30 29-كي تسهل عملية طردهم
إلى شرق األردن ،مستقبالً .ومنذ ذلك الحين وعملية
التركيز ،التي هي عنوان طردهم من أراضيهم وسجنهم
في تجمعات ضيقة ،مستمرة ،وقد بدأ اإلعداد لها عام
 ،1950حين قررت حكومة الكيان تركيز البدو في تسعة
مراكز ،ثم انخفض العدد إلى سبعة ،ثم إلى خمسة،
وف��ي ع��ام  1962خفضت الحكومة العدد إل��ى ثالثة.
وال تزال سياسة تركيزهم في أق ّل عدد من المراكز هي
االستراتيجية القائمة .ومنذ ذلك الحين وعرب النقب
يعانون األم ّرين ،من الطرد ،إلى تسميم المواشي وآبار
الشرب ،وجرف األراضي المزروعة بالقمح والشعير،
وقتل ك�� ّل م��ن يقترب م��ن أبنائهم إل��ى ح��دود إح��دى
المستعمرات ،حتى أنّ السلطة التشريعية« ،الكنيست»،
س ّنت عام  ،2008قانونا ً يبيح قتل العرب ،وأطلقت عليه

اسم اإلرهابي «درومي» الذي قتل شابا ً عربيا ً من النقب،
ألنّ ه��ذا الشاب اقترب من مزرعة المجرم «دروم��ي»
بـ«داعي السرقة»! وحتى منتصف العام  ،2014هدم
الكيان الصهيوني قرية العراقيب «غير المعترف بها»
للمرة السبعين ،ألنّ أهاليها يرفضون مبدأ التركيز ،أي
طردهم من قريتهم .وفي غضون هذه الفترة الممتدة منذ
النكبة وحتى يومنا هذا ناقشت حكومة الكيان ،علناً،
خطة طردهم بالكامل من النقب ،فقد ذك��رت صحيفة
«هآرتس» ،في عددها الصادر بتاريخ ،20.11.1999
اقتراح وزير المالية يتسحاق موداعي ()2007 1926-
بطرد العرب من النقب ،وتقدير ورصد التكاليف المالية
الالزمة للتنفيذ .كان الهدف المعلن هو استجالب 400
ألف مهاجر من جمهوريات االتحاد السوفياتي ،في ذلك
الحين .وبحسب إحصائيات عام  ،2003يعيش في
النقب ما بين  150 140-ألف عربي ،تقريباً ،ويعيش
 55في المئة منهم في القرى غير المعترف بها .وقد
نعتت السلطات ه��ذه القرى بـ«غير المعترف بها»،
علما ً أنها تنسجم مع تعريف وزارة الداخلية بأنها قرية
عادية «مثلها مثل المناطر في الجليل» (ص  .)19وتؤكد
الباحثة أنّ هدف السلطات هو السيطرة على األراضي
ليس إال (ص .)59 52-
تتناول الباحثة القرى الثالث :الترابين ،وأم بطين،
والمقيمان ،غير المعترف بها ،بوصفها ح��االت ممثلة
لبحثها .وتقدم المعطيات الضرورية ألي بحث من
هذا النوع .فهي تسلط الضوء على المعطيات المادية
المختلفة :التاريخ ،السكان ،األبنية السكنية والعامة ،عدد
الطلبة ،والقوانين واألنظمة التي استخدمتها السلطات
ضدّها .وال تنسى الباحثة أن تؤكد أنّ هذه القرى كانت
قائمة قبل االحتالل عام ( 1948ص .)107 70-
رغم أهمية البحث ،من ناحية حشد المعطيات الالزمة
إلثبات ما تصبو إليه الباحثة :بأنّ سلطات الكيان تسعى
إلى السيطرة على األرض وتركيز /تقليل /طرد السكان من
النقب ...إال أنها تقع في ّ
الفخ الذي تنصبه نظريات ما بعد
الحداثة ،وتحديدا ً نظريات ما بعد االستعمار ،التي تعتقد
بانتهاء الصراع القومي ،ووجوب التح ّول إلى النضال
المدني الذي يكفل ،ليس ك ّل الحقوق القومية «للسكان
األصالنيين» ،بل جزءا ً من حقوقهم :المدنية فقط.
تقرأ الباحثة ما يحدث في النقب ،وفق النموذج الذي
حصل للهنود الحمر في أميركا ،والسكان األصليين في
أستراليا (علما ً أنّ المشرف على رسالتها الجامعية،
متخصص في السكان األصالنيين
أورن يفتحئيل،
ّ
في أستراليا) .وتقول ،أيضاً ،إنّ المواجهات العنيفة
للـ»أصالنيين» مع السلطات االستعمارية قد فشلت،
وإنّ تطوير أساليب غير عنيفة من شأنه أن يُثمر بعض
الشيء (ص .)26 22-

ما تقوله يعني الكثير :أوال ً أنّ الصراع الوطني في
األرض المحتلة عام  48قد انتهى .لذا فك ّل ما بقي هو
النضال المدني لتحسين ظروف العبودية ،ليس أكثر
وال أقل .ثانيا ً أنّ الصراع القومي :العربي ـ اليهودي
الصهيوني ،ال وجود له ،فك ّل ما بقي هو النضال المدني
(أيضاً) .هذا صحيح ،في جانب ما ألنه يحسن حياة
الناس اليومية ،لكنه ليس بالواقع الحتمي ،أبداً ،رغم
أنّ الفكر السياسي الفلسطيني العربي وغالبية النخب
الفلسطينية والعربية تقبل ما تقول به الباحثة .لذا
يتوجب ال��ع��ودة إل��ى المربع األول :قومية الصراع
وعروبته ،وعدا ذلك نكون مثل أحد شيوخ الهنود الحمر،
الذي حارب االستعمار ،لكن عندما اعتقل ابنه أصبح
ه ّمه أن تتم محاكمة ابنه بنزاهة ،وفقا ً لقانون المستعمر!
وعليه يتوجب رفض ما تخلص إليه ،في نهاية بحثها ،أال
وهو ضرورة تطوير النقب لسكانه العرب واليهود ،معا ً
(ص  ،)123أي تثبيت كون النقب المنطقة التي تفصل
مصر عن بالد الشام ،لكن هذه الم ّرة بمشاركة عربية ـ
فلسطينية .وال ّ
شك ،أيضاً ،في أنّ حصار قضاء غزة،
الواقع غربي النقب ،يندرج ضمن هذه االستراتيجية.
ال يستهدف االحتالل أراضي وقرى النقب فقط ،حيث
أقدمت شرطته على قتل ك ّل من معاذ سامي الجعّ ار
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في السنة أثناء جنازة الجعار .ومن تجارب الماضي،
نعرف أنّ قائمة قتل عرب من النقب ال تزال مفتوحة.
فقد أقدم قائد المنطقة الجنوبية في شرطة الكيان على
مكافأة الشرطي قاتل الجعّ ار بترقيته وض ّمه إلى طاقم
مكتبه .ه��ذه الترقية إش��ارة هامة تقول :أقتل عرب ّيا ً
تترقى!
* * * *
نعود ون��ك�� ّرر م��رة أخ���رى :إنّ خطة «ب��راف��رم��ان-
بيجن» خطوة جديدة في استراتيجية منع التواصل
الديموغرافي -الجغرافي بين عرب النقب مع شعبهم
في الضفة الغربية وقضاء غ�� ّزة والمثلث والجليل،
ومنع تواصل مصر مع بالد الشام .وما تواصل العدوان
على قضاء غ ّزة التي تعتبر جزءا ً طبيعيا ً من النقب ،إال
محاولة إضافية أخرى في سبيل استمرار تحطيم مصر
وجعلها تستجدي بدو الخليج إلنقاذ اقتصادها .هذا ما
ال يدركه النظام المصري الحالي في مصر .فهذا النظام
ال يدرك أنّ بارود غزة ودماءها ودموعها هم الح ّراس
األوفياء ألرض الكنانة وبدال ً من تحويل غ ّزة إلى شوكة
في خاصرة الكيان ،ح ّولها هذا النظام إلى خنجر في ك ّل
جسده.
أقدم ك ّل من حكومة «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية
والنظام األردني في السابع والعشرين من شهر شباط
الماضي على التوقيع على اتفاق ّ
شق قناة البحرين
(من البحر المتوسط إلى البحر األحمر) إلقامة مشاريع
تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية ومحاولة إنقاذ
ّ
يجف بحلول العام  ،2050كما
البحر الميت الذي ق ّد
يؤكد خبراء مؤيدين لهذه القناة التي بدأ التخطيط لها
في العام  !1941ويخطط الكيان الصهيوني لج ّر المياه
المحالة إلى النقب لتحقيق مشروعه التاريخي بتوطين
أربعة ماليين يهوديا ً إضافة إلى المليون الحالي .ومن
شأن هذه القناة في حال إتمام تنفيذ مراحلها كافة أن
تهدّد مكانة قناة السويس أو تش ّكل بديالً لها .والسؤال:
هل يمتلك نظام الردّاحين في السياسة واإلع�لام في
مصر القدرة على التصدّي لهذا المشروع ،أم أنّ خططهم
المقبلة ،كما يتم تسريب بعض تفاصيلها تباعاً ،هي
القيام ب��دور الكيان الصهيوني وقصف قضاء غ ّزة
بالطائرات التي تم ّول تكاليفها محميات «الخاليجة»؟

القرى الموجودة وغير الموجودة
(القرى البدوية غير المعترف بها في النقب)
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