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حمليات �سيا�سية

قراءة في نتائج
االنتخابات «الإ�سرائيلية»
راسم عبيدات
سقطت ك � ّل ال��ره��ان��ات الفلسطينية والعربية وال��دول�ي��ة على
سقوط اليمين الصهيوني في االنتخابات ،وبالتحديد رئيس
ال��وزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو ،ال��ذي تعرض لحمالت
إعالمية شرسة من قبل قوى «إسرائيلية» ودولية ،مته ّمة إياه
بتدمير الدولة ومصالحها ،وتخريب وتشويه صورة وعالقات
«إسرائيل» الدولية ،وخصوصا ً بعد أن أذ ّل الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما في عقر داره ،وأذ ّل معه ك ّل التوابع العربية التي
تتعامل م��ع أم�ي��رك��ا على ق��اع��دة ال��دون�ي��ة واالس �ت �ج��داء ،ورهن
مصالحها وقراراتها وإرادتها لـ»السيد» األميركي.
حققت قوى قوى اليمين «اإلسرائيلي» المتطرف فوزا ً ساحقا ً
في هذه االنتخابات ،وبالذات حزب «ليكود» بزعامة نتنياهو(30
مقعداً) ،أما «البيت اليهودي» برئاسة نفتالي بينت ،فقد فاز بثمانية
مقاعد ،باإلضافة إل��ى عشرة مقاعد لحزب «ك��والن��و» برئاسة
موشيه كحلون وستة لحزب «إس��رائ�ي��ل بيتنا» برئاسة وزير
الخارجية أفيغدور ليبرمان ،يضاف إلى ذلك األح��زاب الدينية
«شاس» و»يهوديت هتوراه» ( 14مقعداً) ،وبالتالي فإنّ نتنياهو،
ومعه هذا الطيف السياسي الواسع اليميني المتطرف ،هو األكثر
حظا ً لتشكيل الحكومة الجديدة ،ليس فقط حكومة يمينية ضيقة،
بل لديها أغلبية واسعة ومريحة ،ستعتمد عليها في تمرير أية
قرارات أو تشريعات أو قوانين ،وتحديدا ً في الجوانب السياسية
واألمنية ،وهذا ليس مربط الفرس ،لك ّن ما يثير االستغراب هو
سذاجة وسطحية تحليالت بعض الكتاب والقادة الفلسطينيين
والعرب الذين رأوا أنّ التطور الدراماتيكي والتغير األب��رز هو
الموحدة في الكنيست ( 14مقعداً) ،كما اعتبروا
القوة العربية
ّ
أنّ فوز قوى الوسط واليسار (هرتسوغ ـ ليفني) تحطيم لليمين
وانقالب جذري في السياسة «اإلسرائيلية» ،وكأن هذه القوى
ستسلم مفاتيح القدس وتقتلع ك ّل المستوطنات من األراضي
الفلسطينية المحتلة عام.1967
الموحدة التي أوصى قادتها
العربية
يخص القائمة
أما في ما
ّ
ّ
«المعسكر ال�ص�ه�ي��ون��ي» بتشكيل ال�ح�ك��وم��ة ال �ق��ادم��ة ،وذهب
رئيسها أيمن ع��وده بعيدا ً في تخيالته ،عندما ص� ّرح لفضائية
«ال �م �ي��ادي��ن» ،ب��أ ّن�ه��م حققوا ال �ه��دف م��ن ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات بدفع
نتنياهو إلى خانة المعارضة ،ويتضح أنّ هذه القائمة ،رغم ما
تشكله من قوة انتخابية ثالثة في الكنيست ،لن تستطيع التأثير
في السياسة «اإلسرائيلية» ،وبالذات في القضايا والقرارات ذات
البعد االستراتيجي سياسيا ً وأمنياً ،وإذا ما ق�دِّر لهذه الوحدة
موحد متفق عليه ،يمكن لها أن تح ّد
أن تستمر ،وف��ق برنامج
ّ
من «تغول» و»توحش» اليمين المتطرف تجاه حقوق شعبنا في
الداخل الفلسطيني.
وقبل ال�ق��راءة لهذه النتائج ،يجب التأكيد على حقائق ثابتة
ف��ي الفكر الصهيوني ،تتبناها وت��ؤم��ن بها ك � ّل أل ��وان الطيف
«اإلسرائيلي» من أقصى يسارها إل��ى أقصى يمينها ،أال وهي
أنّ االستيطان مرتكز أساسي وعامل رئيسي وجوهري في ك ّل
برامج األحزاب الصهيونية ،وهي بمثابة الثابت ال المتغير ،وأي
حزب يحاول أن يقفز عن هذا الثابت ،يدرك تماما ً أنه بذلك ينتحر
سياسيا ً ويعزل جماهيرياً ،ويخسر وج��وده في «الكنيست»،
لذلك كان هذا الثابت البند األساسي في دعاية أغلب ،إن لم يكن
جميع األحزاب الصهيونية ،والعديد منها بدأ دعايته االنتخابية
بزيارة المستوطنات ،أو القيام بزيارة استفزازية للمقدسات
اإلسالمية (األقصى والحرم اإلبراهيمي) ،أو إطالق تصريحات
تؤكد على قدسية االستيطان وعدم التنازل عن القدس ،أو حتى
السماح بإقامة دولة فلسطينية غربي نهر األردن ،كتصريحات
نتنياهو في مهرجان األحزاب اليمينية في تل أبيب «متحدون من
أجل أرض إسرائيل الكاملة».
أما المر ّكب الثاني الثابت في ك ّل برامج األحزاب «اإلسرائيلية»،
فهو أنها ترفض جميعها ح ّق العودة للشعب الفلسطيني ،حتى
أنّ أكثر األحزاب «اإلسرائيلية» يسارية ،ال تصل إلى ح ّد اإلقرار
واالع�ت��راف بالحدود الدنيا من حقوق الشعب الفلسطيني في
الدولة المستقلة في حدود الرابع من حزيران.
الثابت الثالث ،هو أنّ األحزاب «اإلسرائيلية» تعتبر أنّ العرب
يخضعون بالقوة فقط ،لذلك فإنّ ك ّل حزب يريد أن يحقق نتائج
سياسية وشعبية وتمثيالً أوسع وأكبر في «الكنيست» والحكومة،
يرى أنّ الطريق إلى ذلك هو اإليغال في الدم الفلسطيني والعربي،
عبر ارتكاب الجرائم والمجازر وتوسيع القمع واإلذالل وامتهان
كرامة شعبنا الفلسطيني.
أثبتت نتائج االنتخابات أنّ المجتمع «اإلس��رائ�ي�ل��ي» يميني
متطرف وعنصري ،كما أثبتت أنّ المحرك الرئيسي في صنع
السياسة العامة ،لم يعد األمن ،بل هو واحد من تلك العوامل ،وأنّ
المق ّرر األساسي في ذلك هو االستيطان ،وقد استطاع أنصار
التيار الصهيوني الحاكم ،الذين يرون أنّ الظروف الفلسطينية
وال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة م��ؤات�ي��ة ل �ه��م ،م��ن أج��ل االح �ت �ف��اظ باألمن
واالستيطان والسالم معاً ،أن يحققوا نصرا ً كبيرا ً على أصحاب
نظرية األمن هو المحرك األساسي للسياسة «اإلسرائيلية» ،وما
يد ّل على ذلك هو السقوط المدوي لوسائل اإلعالم «اإلسرائيلية»
واالستطالعات الموجهة التي خدعت الناس وص��ورت لهم أنّ
نتنياهو و»ل�ي�ك��ود» ل��ن يحصلوا على عشرين مقعداً ،حتى أنّ
نتنياهو نفسه لم يتوقع النصر الذي حققه ،وقد م ّهد لخسارته
بالحديث عن دعم خارجي من أجل إسقاطه.
اآلن لن يفيد التذاكي وال التباكي وال الندب ،فالحقيقة عارية
وليست في حاجة إل��ى إنتظار أو ره��ان .علينا أن نغادر خانة
رهن حقوقنا وقضيتنا وثوابتنا على من سيفوز في االنتخابات
األميركية و»اإلسرائيلية» ،ألنّ ه��ذا ال��ره��ان ثبت عقمه وفشله
وعدم واقعيته.
إنّ ال�خ�لاف بين األح ��زاب «اإلسرائيلية» ليس ج��وه��ري�ا ً في
القضايا االستراتيجية والسياسية والموقف من حقوق شعبنا
الفلسطيني ،بل هي أدوار موزعة ،فاليمين المتطرف يعبّر عن
مواقفه في شكل واضح وصريح ،والوسط واليسار يعبران عن
المواقف نفسها ،لكن مغلفة بديبلوماسية (االستيطان ،القدس،
الالجئين ،الكتل االستيطانية الكبرى).
ما العمل؟ وبماذا سنر ّد على نتنياهو الذي قال :ال انسحابات
وال دولة فلسطينية غرب نهر األردن وال تقسيم للقدس؟ الر ّد
يجب أن يكون إعالنا ً القيادة الفلسطينية ،رسمياً ،االنتهاء الكلي
من المرحلة االنتقالية التي بدأت عام  1994وأنّ دولة فلسطين
ستصبح الواقع السياسي الجديد ،ب��دالً من التكوين االنتقالي
الذي استم ّر  21عاماً.
من هنا تبدأ رحلة العمل ،بتعطيل ك ّل االتفاقات مع دولة الكيان
المحت ّل ،من التنسيقات المختلفة األشكال إلى سحب االعتراف
بـ «إس��رائ�ي��ل» ،قبل التوجه إل��ى الجنايات الدولية ،أو اتخاذ أي
خطوات أخرى.
وموحدة ،بعيدة
ال ب ّد من رسم استراتيجية فلسطينية شاملة
ّ
عن لغة المناكفات ،استراتيجية تفرض حضورا ً حقيقيا ً لفلسطين
في مواجهة مشروع االحتالل العنصري.
انتهى زمن المفاوضات ولم يعد هناك مجال للبحث عن الحجج
والذرائع ...نتنياهو بات واقعا ً أمامكم فال مناص من أن تقرروا
ما يجب أن يكون لقضيتكم وشعبكم ومصالحكم الوطنية العليا،
والتاريخ لن يرحم المتخاذلين أبداً...
Quds.45@gmail.com

خفايا
خفايا

«داع�ش» و«الن�صرة» �إلى الوراء د ّر...
 جمال الكندي
تتوالى أخبار االنتصارات الكاسحة من أرض المعارك في
العراق وسورية ،على مسامع أميركا وحلفائها في المنطقة،
وترتفع أص��وات العويل والصياح عبر قنواتهم اإلعالمية
التي ت�ح��اول أن تقلل م��ن حجم اإلن �ج��ازات العسكرية وأن
تغلفها بالغالف الطائفي ،وخصوصا ً في العراق.
إنّ التقدم العسكري في العراق وعنوانه العريض «تحرير
محافظة صالح الدين من الدواعش» وجعلها منطلقا ً لتحرير
باقي المناطق ،ك ّون حلفا ً جديدا ً حاولت أميركا وأدواتها تأخير
ظهوره أو إضعافه ،عبر تضخيم الدور اإليراني وإبرازه بأنه
جاء عبر الحشد الشعبي للسيطرة على المنطقة ،لك ّن إرادة
العراقيين كانت فوق الجميع بعد أن تكاتفت العشائر السنية
مع الحشد الشعبي والجيش العراقي لمواجهة ع��دو واحد
زُرع لخلق فتنة طائفية يلج منها األم�ي��رك��ي وع�م�لاؤه في
الجسم العراقي ويتدخل بذريعة محاربة اإلرهاب.
«نحن م��ع أخ��وة العقيدة وال��وط��ن ف��ي الحشد الشعبي»،
قالتها العشائر العراقية ،فشكلت بذلك حلفا ً مقدسا ً وضع
مصلحة العراق في المقام األول ،وعبر بها برك ومستنقعات
الفتن الطائفية التي حاولت أميركا ومن معها افتعالها منذ
ظ�ه��ور ال��وح��ش «ال��داع �ش��ي» ف��ي المحافظات العراقية ذات
األكثرية السنية.
انقلب السحر على الساحر ،فوصفة «داعش» لقلب المنطقة
على حلف المقاومة ،لم تنفع األميركيين ،لسبب بسيط ،هو
أنّ التنظيم اإلرهابي لم يميز بين أحد ،فك ّل من خالفه ،سوا ًء
من المكون الشيعي أو السني أو المسيحي ت ّمت تصفيته،
لذلك غابت البيئة الحاضنة التي ينطلق منها لنشر مبادئ
دولته المزعومة ،وكسرت شوكته وشوكة من يموله بالمال

والعتاد ،وها هي بشائر النصر تلوح في العراق ولن يوقف
أحد انتصارات الجيش العراقي مع الحشد الشعبي والعشائر
العراقية ،فالعنوان القادم بعد صالح الدين «معركة الحسم»
في األنبار ونينوى.
الحال في سورية ال تختلف عنها في العراق ونحن نسمع
عن اإلن �ج��ازات العسكرية ك� ّل ي��وم ،على ام�ت��داد الجغرافية
ال�س��وري��ة  ،وه��ا ه��ي «جبهة ال�ن�ص��رة» ال�ت��ي ت�ح��اول أميركا
وح�ل�ف��اؤه��ا وضعها ضمن «ال�م�ع��ارض��ة ال�م�ع�ت��دل��ة» ،حسب
توصيفهم ،تخسر «قادتها» في الجنوب السوري بعمليات
تكتيكية استخبارتية تخترق جسمها القيادي ،ما يؤكد أنّ
الجيش السوري في كامل جهوزيته وحاضر في الميدان
بعد أربع سنوات من محاوالت استنزافه.
فاجأ التقدم ال�س��وري األخ�ي��ر ف��ي جميع جبهات القتال
المحور األميركي ،وما التخبط في التصريحات األميركية
م��ؤخ��راً ،إال دليل على ذل��ك ،فعندما يخرج أح��ده��م ليقول:
«س ��وف نحمي ال�م�ع��ارض��ة المعتدلة ال�ت��ي ن��درب �ه��ا» ،وبعد
أي��ام يصدر تصريحا ً آخ��ر يناقض التصريح األول مفاده
أنّ اإلدارة األميركية ال تسعى إل��ى ه��دم ال�ن�ظ��ام السوري
وم��ؤس �س��ات��ه ،ب��ل تسعى إل��ى ال �ت �ح��اور م��ع ال��رئ�ي��س بشار
األس��د لح ّل األزم��ة السورية ،وأنّ الخيار العسكري سقط
في سورية ،ما يد ّل على غياب االستراتيجية الواضحة لدى
أميركا في المنطقة وتخبطها ،بسبب اإلرهاب الذي بات يهدّد
الغرب عبر اإلرهابيين األجانب العائدين إلى أوروبا.
إنّ ب��وادر الحسم ف��ي ال�ع��راق وس��وري��ة تلوح ف��ي األفق،
وتراجع األميركيين عن تصريحاتهم األخيرة بشأن النظام
السوري ،يوحي بأنهم أصبحوا شبه مقتنعين بأنّ الرئيس
األسد هو ص ّمام األمان لسورية وال ب ّد من التعامل معه وهو
يتمتع بشعبية واسعة وتأييد كبير ،والكالم المك ّرر بأنه فاقد
للشرعية أصبح لالستهالك المحلي والخليجي فقط .

با�سيل عر�ض العالقات الثنائية مع وفد ديبلوما�سي �صيني

�سيكه :م�ستمرّون بدعم لبنان في المحافل الدولية
عرض وزير الخارجية والمغتربين
ج��ب��ران باسيل العالقات الثنائية
بين لبنان والصين ،في المجاالت
كافة ،مع المبعوث الخاص لشؤون
اإلص��ل�اح����ات ل��م��ج��ل��س األم����ن وو
سيكه ،يرافقه القائم بأعمال السفارة
الصينية.
وأش���ار سيكه إل��ى أن��ه بحث مع
باسيل ف��ي «كيفية دف��ع العالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة والثقافية
واالقتصادية بين الصين ولبنان،
البلدين الصديقين ،ف��ي مجاالت
مختلفة» ،م��ش��ي��را ً إل��ى «ال��ت��ع��اون
والتنسيق بين البلدين في الشؤون
اإلقليمية والدولية».
وقال« :في المنطقة ،أزمات ونقاط
ساخنة كثيرة مثل أزمة سورية التي
دفعت بالكثير من الالجئين السوريين
إلى لبنان الذي بذل جهودا ً كبيرة في
ه��ذا المجال وتح ُّمل ه��ذه األع��ب��اء.
إنّ الصين عبرت عن تفهم الجانب
اللبناني وقدمت مساعدات إنسانية،
ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال ،وع��ب��رت للوزير
باسيل عن استعدادها ألن تستمر في
تقديم الدعم للبنان في هذا المجال،
سياسيا ً وف��ي المحافل ال��دول��ي��ة،
واقتصاديا ً وتنمويا ً أيضاً .إننا نبذل
الجهود سويا ً لح ّل القضايا الساخنة
ع��ن ط��ري��ق ال��م��ف��اوض��ات لتحقيق
ال��ح�� ّل ال��س��ي��اس��ي ،ه���ذا م��ا تتمناه
الصين ،وه��ن��اك تنسيق م��ع لبنان
وجامعة ال���دول العربية ،ف��ي هذا
اإلطار».
من جهة أخ��رى ،لفت سيكه إلى
مبادرة طريق الحرير البحرية التي

الصينيين والعرب ،سيعقد بعد نحو
شهرين من ه��ذا ال��ع��ام ،و»سيشكل
فرصة جيدة لدفع هذا التعاون قدماً»،
مؤكدا ً «أنّ الصين تولي اهتماما ً كبيرا ً
لتعاونها مع لبنان».
وك��ان باسيل استقبل وف���دا ً من
ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة أط��ل��ع��ه على
ال��ت��ح��ض��ي��رات ال��ج��اري��ة لتنظيم
«المؤتمر المسيحي العالمي األول
لدعم مسيحيي الشرق» ،الذي سيعقد
في شهر تموز المقبل في جامعة سيدة
اللويزة في زوق مصبح ،بالتعاون
مع ك ّل الكنائس اإلقليمية والعالمية.
كما التقى سفير فنلندا ك��اري
كاميلوت.

جريج :حزب اهلل تجاوز كالم ال�سنيورة
لفت وزير اإلعالم رمزي جريج إلى أنّ البيان الذي تاله
الرئيس ف��ؤاد السنيورة في البيال «لم يكن من صياغته
وحده أو موقفه ،إنما عبّر عن موقف قوى  14آذار بالنسبة
إلى المواضيع الخالفية» ،مؤكدا ً «أنّ حزب الله تجاوز
الموضوع ،بدليل انعقاد جلسة الحوار اليوم (أمس)».
ورأى في حديث إذاع��ي أم��س« ،أنّ حصول الحوار أمر
إيجابي ،في ح ّد ذاته ،وال أحد يتنازل عن موقفه ،ربما أزال
الحوار بين المستقبل وحزب الله بعض التشنج وبعض
مظاهره ،بعد ذلك وصلوا إلى النقطة التي يريدون البحث
فيها أال وهي االستحقاق الرئاسي وال ب ّد للفريقين من مقاربة
هذا االستحقاق».
وف��ي ما يتعلق بتعيين القادة األمنيين والخوف من
الفراغ ،وال سيما في قيادة الجيش ،قال« :إذا كان من الممكن
التعيين وحصل اتفاق على تعيين قيادة جديدة فهذا أمر

جيد ،أما إذا كان الخيار بين الفراغ والتمديد ،فالتمديد أفضل
بالتأكيد ،وال ب ّد من أن يستعمل وزير الدفاع ومجلس الوزراء
الصالحيات المعطاة لهما من أجل ملء الفراغ».
ور ّدا ً على سؤال ع ّما إذا كانت حكومة الرئيس سالم تخطت
مرحلة الخالف على طريقة اتخاذ القرار ،أج��اب« :عقدت
جلستان لمجلس الوزراء واعتمد الرئيس سالم التوافق ولم
يلجأ إلى التصويت ،واآللية التي اتبعها سوف تنسحب على
ك ّل المراسيم ،فالتوافق ال يعني بالضرورة اإلجماع».
وح��ول ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي وك�لام البطريرك الماروني
الكاردينال بشاره الراعي أنه لم يعد في استطاعته فعل
شيء ،قال جريج« :ك ّل واحد منا يمكنه أن يفعل شيئاً ،وال
يمكن أن نستسلم لألمر الواقع ،واستمرار الشغور في هذا
المركز ينتج عنه تعطيل في عمل المؤسسات الدستورية
األخرى ،وبذلك تفقد البالد المركز األساسي لنظامها».

قهوجي مستقبالً باولي والوفد العسكري الفرنسي
ال��خ��ط��ط وال��ب��رام��ج التفصيلية
لتزويد الجيش باألسلحة واألعتدة
الفرنسية باإلضافة إل��ى عرض

(داالتي ونهرا)

ترأس رئيس الحكومة تمام سالم عصر أمس في السراي
الحكومية اجتماعا ً للخلية الوزارية لشؤون النازحين ،في
حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس ووزير العمل سجعان قزي ،وجرى البحث في
أوضاع النازحين السوريين في لبنان.
وكان الرئيس سالم استقبل ،ظهراً ،األمين العام لـ»اللقاء
األرثوذكسي» النائب السابق مروان أبو فاضل ،على رأس
وفد من اللقاء ،ض ّم :موسى فريجي ،نقوال سابا ،رجا بدران
وسمير نعيمة.
ولفت أبو فاضل إلى أنّ اللقاء «تركز على ثالثة محاور،

(مديرية التوجيه)

أنواعها المقترحة ،وسبل إجراء
تدريبات عليها وفقا ً الحتياجات
الجيش.

أولها حقوق الطائفة األرثوذكسية في ك ّل المراكز في الدولة
اللبنانية» ،مجدّدا ً التأكيد «أنّ ّ
حق الطائفة األرثوذكسية
مهدور» .وقال« :لن نقبل أن يبقى كذلك ،نحن ال نتكلم عن
أشخاص بل عن مواقع تعود طبيعيا ً إلى الطائفة ونريدها،
وهذا واضح».
وأعلن «أنّ المحور الثاني من اللقاء تناول البحث في
الغطاء السياسي لتمكين الجيش اللبناني من القيام بما هو
مطلوب منه ،وخصوصا ً على الحدود بين لبنان وسورية».
وأضاف« :كذلك جرى البحث مع الرئيس سالم في اآللية
المعتمدة داخل مجلس الوزراء ،وكان الحديث مطمئنا ً بأنه لن
يكون هناك قرار كبير خارج اإلجماع أو التوافق».

الت�صريحات الأميركية...
اعتراف بالهزيمة �أم تالعب على الوقت؟
جمال العفلق

قهوجي بحث مع باولي تنفيذ الهبة ال�سعودية
والتقى رئي�س هيئة �أركان الجي�ش الإيرلندي
استقبل ق��ائ��د الجيش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي ،ف���ي م��ك��ت��ب��ه في
اليرزة ،رئيس هيئة أركان الجيش
اإليرلندي الفريق كونور أوييل،
على رأس وف��د ،وبحث معه في
سبل تعزيز ال��ع�لاق��ات الثنائية
ب��ي��ن ج��ي��ش��ي ال��ب��ل��دي��ن ،وم��ه�� ّم��ة
الوحدة اإليرلندية العاملة ضمن
ق��وات األم��م المتحدة الموقتة في
لبنان.
ث���م ال��ت��ق��ى ق��ه��وج��ي السفير
ال��ف��رن��س��ي ف��ي ل��ب��ن��ان ب��ات��ري��س
باولي ،ومسؤول شركة «أوداس
 »ODASالفرنسية األم��ي��رال
إدوارد غيالود ،على رأس وفد من
الشركة وعدد من ممثلي شركات
فرنسية عاملة في مجال تصدير
الصناعة العسكرية ،بهدف إطالق
تنفيذ برنامج الهبة السعودية من
العتاد والسالح الفرنسي ووضع

�سالم تر�أ�س اجتماع خلية النازحين
وا�ستقبل وفد اللقاء الأرثوذك�سي

سالم مترئسا ً االجتماع في السراي

باسيل وسيكه خالل لقائهما في قصر بسترس
طرحها الجانب الصيني منذ سنة
ون��ص��ف ال��س��ن��ة ،م��ش��ي��را ً إل���ى «أنّ
الصين تهتم بهذا االقتراح الذي يربط
بين دول شرق آسيا الوسطى وغربها
والعالم العربي».
وأوضح «أنّ طريق الحرير البرية
والبحرية تلتقي في غرب آسيا ،لذلك
فإنّ لبنان والعالم العربي هما ملتقى
لهذا ال��ح��زام والطريق ،لذلك نحن
نعتبر أنّ لبنان والعالم العربي هما
شريكان طبيعيان واستراتيجيان،
والصين مستعدة ألن تدعم المزيد من
التعاون في هذا المجال لكي ترتقي
عالقة التعاون بين الجانبين إلى
مستوى جديد».
وأشار إلى مؤتمر لرجال األعمال

«داعش والنصرة إلى الخلف د ّر» ...فشلت أدوات أميركا
في تغيير الواقع في العراق وسورية ،ستتغير المعادالت
وقد بدأت االستدارة األميركية تظهر ببطء .ففي العراق لم
يجد األميركيون وسط اللحمة الوطنية الكبيرة بين جميع
المكونات العراقية في محاربة «داع��ش» إال التسليم باألمر
الواقع وإع�لان فشل المخطط الطائفي ال��ذي كان مع ّدا ً لهذا
ال�ب�ل��د .أم��ا بالنسبة إل��ى ال �م��دة ال�ت��ي ح �دّدوه��ا للقضاء على
«داع��ش» والتي تراوحت بين ثالث وعشر سنوات ،فها هي
تتبخر أم��ام الزحف الكاسر للقوى الوطنية العراقية ،ولم
تنفع ال�م�ح��اوالت األميركية لمساعدة «داع ��ش» ،م��ن خالل
المطالبة بوقف ال�ض��رب��ات الجوية أو بمساعدته ميدانياً،
أم��ام إرادة شعب يريد أن يعيش بكرامة وع��زة ومحبة بين
جميع مكوناته من دون تدخل دولي أو إقليمي في شؤونه
الداخلية.
وفي سورية ،سقطت ورقة إسقاط العاصمة دمشق من
الجنوب ،وتقطعت أوصال اإلرهابيين في األرياف الجنوبية
الثالثة (القنيطرة ودرع��ا ودم�ش��ق) ،وفشل مشروع غرفة
العمليات المشتركة «م ��وك» لخلق خ��اص��رة رخ ��وة تكون
منطلقا ً إلس �ق��اط دم �ش��ق ،ب�ع��د أن غ �ي��رت س��وري��ة ومعها
ق��وى المقاومة خارطة سيطرة المسلحين ،وأربكت العدو
الصهيوني الذي طالب برجوع قوات «أندوف» إلى الشريط
العازل بين سورية وفلسطين المحتلة.
إنّ التقدم النوعي في العراق وس��وري��ة ،مع ق��رب توقيع
االتفاق النووي مع إي��ران ،سيرسم خارطة جديدة للشرق
األوس ��ط ،مغايرة تماما ً لما ك��ان ي�ع� ّد للمنطقة بعد الربيع
ال�ع��رب��ي  ،وه��ا ه��ي ال���دول ال �ت��ي أرادت أم�ي��رك��ا وحلفاؤها
إض�ع��اف�ه��ا وت�ق�س�ي�م�ه��ا ،ت �ف��رض أج�ن��دت�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة وتغير
المعادلة ،وتفرض على واشنطن إعادة النظر في حساباتها.

أكد أحد قيادات 14
آذار ،وهو مبت ِعد عن
األضواء منذ فترة ،أنّ
هذا الفريق أخفق في
عمله السياسي منذ
انطالقه عام ،2005
وذلك بسبب أدائه
السيّئ ،خصوصا ً
لجهة ممارسة سياسة
التهميش واإلقصاء
لشرائح مهمة وأساسية
في الدولة ،مما أفقد
الحركة المذكورة
صدقيتها ،وجعلها تظهر
على عكس الصورة
التي سعت إلى ترويجها
عن نفسها ،وهي أنها
إطار جامع لك ّل مك ّونات
الشعب اللبناني ،فيما
بيّن الواقع أنها ليست
كذلك بحسب القيادي
المشار إليه.

«ال أحد منا ،وأعني بذلك روسيا والواليات المتحدة
ودول التحالف ودوالً إقليمية ،يريد انهيار الحكومة
والمؤسسات السياسية في دمشق» ،جاء هذا التصريح
على لسان أحد أه ّم المسؤولين األميركيين ،وهو جون
برينان مدير وكالة االستخبارات األميركية ،ليتبعه بعد
ذل��ك وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري بتصريح
أكثر وضوحا ً اعتبر فيه ض��رورة التحدّث مع الرئيس
األسد من أجل الح ّل في سورية.
وب��ال��رغ��م م��ن م �ح��اوالت ح�ل�ف��اء ال��والي��ات المتحدة
التخفيف م��ن ال�ت�ص��ري��ح وإع �ط��اء تحليل وت��رج�م��ة له
لتفريغه م��ن مضمونه ،إال أنّ الجميع بقي ف��ي اإلطار
نفسه ،فالكالم واض��ح وال يحتاج إل��ى تحليل ،أميركا
تبحث عن مصالحها وال يعنيها الحلفاء ،وه��ي تعرف
كيف تعطيهم جوائز ترضية اذا لزم األمر ...وبهذا تكون
الواليات المتحدة قد سجلت تراجعا ً أمام حلف المقاومة،
أو بمعنى أخر قبلت بما فرضه الواقع العسكري الممت ّد
من الحدود السورية التركية الى تكريت في العراق.
ف��ال�م�ع��رك��ة ال��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة ال �ي��وم ُت��رس��م خطوطها
العريضة من خالل التقدّم الميداني على األرض ،واليوم
األرض يملكها حلف المقاومة ويحقق االنتصارات ،وهو
معني بما يحدث في األروقة السياسية وفي الغرف
غير
ّ
المغلقة.
ولكن تبقى التجربة مع الواليات المتحدة األميركية
م��ري��رة ...فأميركا ال تعترف بالحلفاء ولديها ترتيب
خاص للحلفاء ،فأمن «إسرائيل» هو خط أحمر ال يمكن
ألي إدارة أميركية أن ت�ت�ج��اوزه ...وم��ن ث� ّم يأتي دور
ّ
األتراك في المنطقة ،ومن بعدهم العرب ،وحتى العرب
ليسوا على درجة واحده لدى أميركا .ومن هنا ال ب ّد من
انتظار أفعال أميركا وليس أقوالها ،ألنّ ك ّل ما تصرح
به ال يأتي إال في إط��ار تبييض الوجه ومحاولة تطهير
وغسل اليدين من سيل الدم الذي نزف في المنطقة.
فعلى الرغم من الهزائم المتالحقة لقطعان المرتزقة
وانهيار حصونهم وانكشاف ك ّل معاني المؤامرة ،ما
زال��ت ال��والي��ات المتحدة ت��دع��م اإلره ��اب وتغذيه عبر
قنواتها العربية ال�ت��ي تنفذ تعليمات دوائ��ر «س��ي أي
آي» حرفياً ،وما تقوم به الواليات المتحدة اليوم من
محاوالت لتشكيل محور جديد يض ّم مصر والسعودية
وتركيا وف��ق مصالحها ه��ي ،فالدعم الخليجي لمصر
يأتي في وقت تقترب المفاوضات اإليرانية األميركية
على الملف النووي من تجاوز حاجزها األخير ...وما
تريده أميركا اليوم تشكيل حلف عسكري سيأتي في
إط��ار عربي أطلق علية اس��م «األم��ن القومي العربي»،

وهدف هذا الحلف الذي سيض ّم تركيا الحقا ً لمحاربة
إي� ��ران س �ي��اس �ي �اً ،وك��ذل��ك م��ذه�ب�ي�ا ً ل�م��ا ُي �ق��ال إن ��ه «م � ّد
شيعي».
فاإلدارة األميركية تعيش اليوم أسوأ حاالت التخبّط
في التعامل مع الملفات الدولية ،من مخطط االنقالب
الفاشل في فنزويال ال��ذي كانت ت��دي��ره ...وثبات إيران
في مفاوضاتها على ملفها ال�ن��ووي السلمي ،وتمسك
السوريين والعراقيين بوحدة أراضيهم وتحريرها من
اإلرهاب ،وعدم تمكن الواليات المتحدة من تغيير موقف
موسكو في القضية األوك��ران�ي��ة ،وخطاب نتنياهو في
الكونغرس األميركي الذي كان هدفه إحراج أوباما ،ك ّل
هذا دفع بالبيت األبيض إلى التلويح بورقة االستدارة
نحو دمشق.
طبعا ال ننسى هنا أنّ اقتناع الواليات المتحدة بأن َمن
جمعهم حمد بن خليفة وبندر بن سلطان من معارضة
سورية كانوا جميعا ً أق ّل من المستوى المطلوب ،قد قال
عنهم أوباما أنهم «فانتازيا» ،بعدما ثبت للواليات المتحدة
أنها لن تتم ّكن من المراهنة على ك ّل من يتلقى األموال من
الخليجيين في تغيير قواعد اللعبة على األرض.
فالمعركة المقبلة ستكون بين الواليات المتحدة ومن
يعمل لديها في القضية السورية ،وعليهم قبل انتهاء
المفاوضات مع إيران أن يحققوا شيئا ً ما على األرض،
واال فإنّ أميركا ستتخلى عنهم وتطلب من دمشق فتح
أب��واب�ه��ا للقنوات الديبلوماسية ،ألنّ إدارة أوب��ام��ا لم
تعد ق��ادرة على تح ّمل خسائر جديدة ،وخصوصا ً أنّ
حليفها األول في المنطقة «إسرائيل» ال تزال في مدارها
االنتخابي ،والمزاد مفتوح على توسيع االستيطان في
القدس ،وهو ما يخالف تع ّهدات أميركا بوقف التوسع
االستيطاني ،للسير بما ُيس ّمى «ح � ّل الدولتين» الذي
انقضى عليه أكثر من عقدين منذ اتفاق أوسلو.
ول �ه��ذا علينا أن ن�ح��ذر م��ن تلك ال�ت�ص��ري�ح��ات ،فهي
ق��د ت�ك��ون ف�خ�ا ً ج��دي��دا ً ت��ري��د أميركا م��ن خ�لال��ه الضغط
على حلفائها لتحسين أدائهم في الحرب على سورية
وال�م�ق��اوم��ة .وإذا ك��ان��ت تلك التصريحات ج ��ادّة فإننا
سنجد انعكاسها على مؤتمر القمة العربية الذي سيُعقد
في أواخ��ر هذا الشهر في شرم الشيخ ،فحلفاء أميركا
سيتحدثون بالعربية ح��ول القضية ال�س��وري��ة وسبل
حلها ،وغير ذلك تبقى هذه التصريحات هي لالستهالك
السياسي فقط.
أما بالنسبة لنا على أرض الواقع فنعلم تماما ً أنّ أميركا
خسرت حربها وخسرت رهانها ،وه��ي ب��دأت تعترف
ّ
ستحط فيه أول
بذلك علناً ،وقد ال يكون بعيدا ً اليوم الذي
طائرة أميركية في مطار دمشق حاملة وفدا ً ال يق ّل أهمية
عن الوفد البرلماني الفرنسي الذي قبل أق ّل من شهر.

