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يتم تحرير تكريت
هل ّ
خالل �أيام قليلة؟

�أ�ضع على جدول �أعمالكم بند ًا عنوانه« :االهتمام بمئوية وعد بلفور»

} حميدي العبدالله
تحدّث أكثر من مسؤول عراقي ،سواء وزير الدفاع أو الناطقين باسم
الحشد الشعبي ،أنّ تحرير تكريت بشكل كامل سوف يت ّم خالل أيام
قليلة ،بل إنّ بعض التقديرات ذهبت إلى توقع إنجاز تحرير المدينة من
أي خالل ثالثة أيام.
إرهابيي «داعش» في غضون ( )72ساعةّ ،
هل تقديرات المسؤولين العراقيين صحيحة أم أنها مبالغ فيها؟
من حيث المبدأ ،تحرير تكريت سيت ّم بك ّل تأكيد في ضوء اإلنجازات
التي حققتها القوات العراقية في محيط المدينة ،وفي ضوء حجم وطبيعة
القوة التي ت ّم حشدها لتحرير المدينة ،حيث ت ّم توفير متطلبات عملية
أي عدد من المقاتلين يفوق ثالثة أضعاف
التحرير بالمعايير العسكريةّ ،
عدد إرهابيّي «داعش» المتواجدين في مدينة تكريت ،وتزويد المقاتلين
باألسلحة المناسبة ،س��واء كثافة النيران ،أو االستطالع الجيّد بك ّل
أشكاله بما في ذلك االستطالع الجوي.
لكن الحديث عن تحرير تكريت خ�لال بضعة أي��ام قليلة فيه الكثير
من المبالغة التي تقترب من ح ّد التهور .فتكريت مدينة كبيرة ،وفيها
كتل اسمنتية واسعة مؤلفة من أنساق من األبنية ،تشكل بح ّد ذاتها
تحصينات دفاعية ،وقام تنظيم داعش الذي يحوز على خبرات عسكرية
م��ن خ�لال وج��ود ضباط سابقين ف��ي الجيش العراقي ف��ي تشكيالته
العسكرية ،بإنشاء تحصينات إضافية ،األمر الذي يؤكد أنّ تحرير مدينة
تكريت س��وف يستدعي قتاالً من بيت إل��ى بيت ،وبالتالي ف��إنّ تطهير
المدينة بشكل كامل قد يستغرق أسابيع طويلة وربما أشهراً ،ال سيما أنّ
سقوط تكريت ،يعني تحرير محافظة صالح الدين ،وهذا يعني سقوط
«داعش» في العراق ،ألنّ تواجد هذا التنظيم عندها يكون بات محصورا ً
في محافظة نينوى ،وتحديدا ً في مدينة الموصل ،وبعض أج��زاء من
محافظة األنبار .وعندما تفرغ قوات الجيش العراقي من معركة تطهير
صالح الدين ،سوف تكون قادرة على حشد قوات كبيرة لتطهير محافظة
األنبار التي لم تسقط كلها بيد تنظيم «داع��ش» ،وسيكون باستطاعة
القوات العراقية وقوات العشائر ،حتى من دون االستعانة بقوات الحشد
الشعبي في هذه المنطقة ،القضاء على «داع��ش» وتطهير المناطق التي
خضعت لسيطرتها ،وعند ذلك تصبح مدينة الموصل مط ّوقة من كافة
منسقا ً تشارك فيه قوات الجيش العراقي،
الجهات ،وبالتالي فإنّ هجوما ً ّ
وقوات البيشمركة ،وقوات الحشد الشعبي من سكان محافظة نينوى،
سيكون كفيالً بتحرير المدينة ،حتى وإنْ اقتضت العملية خوض معارك
لبضعة أسابيع ،لهذا فإنّ تنظيم «داع��ش» يعتبر معركة تكريت معركة
مصيرية وعليها يتوقف مستقبل بقاء هذا التنظيم مسيطرا ً على أجزاء
واسعة من العراق ،وال سيما في محافظة األنبار والموصل ،ويتوقع في
ضوء ذلك أن يستميت في القتال لتأخير سقوط مدينة تكريت ،وهذا من
شأنه أن يطيل أمد معركة تحرير المدينة نسبياً ،وبالتالي يبدّد التوقعات
التي تتحدث عن احتمال تحريرها في غضون أيام قليلة.

الطائرات ت�سقط و ُت�سقط معها الم�شاريع
} سعدالله الخليل
بعد سقوط الطائرة التركية يأتي دور الطائرة األميركية ،فحين أسقطت
الرشاشات السورية المضادّة للطيران طائرة (اإلف  )4في المياه السورية
في محافظة الالذقية وعلى ارتفاع  100متر أنهت المضادّات الجوية مغامرة
الطيران التركي بمحاولة دخول العمق السوري ،واكتفى حينها «طيب» تركيا
«اإلخواني» بالتهديد والوعيد وسوق الذرائع بأنّ الطائرة أسقطت في المياه
اإلقليمية عبر صاروخ موجه بالليزر ،ورغم أنّ التقارير أشارت إلى إعداد
طائرات (اإلف  )16للقصف في سورية ،وتراجعت أنقرة ألنها لم تكن على
دراية كافية باألنظمة الروسية المضادة للطائرات المنتشرة في سورية،
وتوقف المشروع التركي في التدخل باألجواء السورية ومعها ذهبت أحالم
أوغلو بمنطقة حظر جوي في الشمال السوري.
ومع إسقاط المضادّات الجوية طائرة االستطالع األميركية ومن البوابة
البحرية أيضا ً تبدأ مرحلة جديدة من التعاطي السوري مع النوايا والخطط
األميركية ،والتي لم تكن يوما ً سليمة أو بريئة حيالها ،ولم تنكر واشنطن
فقدان االتصال بالطائرة ،وأق ّر المسؤولون األمنيون بسقوطها ،وإنْ كانوا
ما زال��وا غير متيقنين من أنّ الجيش السوري( ،أو «ق��وات األس��د» بحسب
التعبر األميركي) ،هو مَن أسقط الطائرة ،وفي هذا التخفي محاولة يائسة
لعدم تج ّرع العلقم مرتين ،مرة بإسقاط الطائرة وانكشاف النوايا وفشل
مخططاتها الذريع الذي تمثله من جهة ،وقدرة الجيش السوري الحاضرة بعد
أربع سنوات من الحرب واالستهداف الممنهج لقدرات الدفاع الجوي السورية
على أيدي عمالئها من جهة أخرى ،وأبسط الردود على عدم يقين واشنطن
بالتساؤل إنْ لم يسقط الجيش العربي السوري الطائرة فمن يا ترى أسقطها؟
«جبهة النصرة» مثالً؟ أو عمالء واشنطن في ريف الالذقية غير القادرين على
الر ّد على رشاشات الجيش التي تصطاد عرباتهم.
يأتي إسقاط الطائرة األميركية بعد أيام من تصريحات جون كيري الداعية
إلى التفاوض مع الرئيس األسد إلنهاء الحرب ،تصريحات ر ّد عليها الرئيس
األسد بطلب أفعال ال أقوال ،فإذ باألفعال عدائية ،طائرة استطالع من طراز
إم كيو -1أقلعت من قاعدة تركية بالتزامن مع زي��ارة المبعوث األميركي
الخاص المسؤول عن تشكيل التحالف ض ّد «داعش» جون ألن ليطمئن أنقرة
بأنّ موقف واشنطن من األسد ما زال كما هو ليأتي الجواب بإسقاط الطائرة،
الثابت أنّ موقف األسد ال يزال ثابتا ً كما هو.
يحاول ألن طمأنة أنقرة ،ويتظاهر بالصالبة ويخفي دموعه على سقوط
طائرة بالده ،ويتساءل عن خطة بالده في قادمات األيام بعد أن فشل مشروع
مواجهة تنظيم «داعش» لتمدّد طائرات بالده في الجغرافية السورية وضرب
مواقع سورية من بوابة الحرب على اإلرهاب.
ربما فهم ألن بما أنه قريب من األراضي السورية تحذير دمشق الواضح
عقب اإلعالن عن تشكيل حلف واشنطن االستعراضي لمواجهة «داعش» حين
اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنّ أيّ خروج لضربات التحالف
عن مسار مواجهة «داعش» سيقابل بر ّد قوي غير قابل للتفاوض وال المناورة
بما يتماشى مع مواجهة خرق السيادة السورية ،فكان الصاروخ السوري
بمثابة صفعة تتهي حلما ً أميركيا ً بتكرار السيناريو األميركي في اليمن
وباكستان وأفغانستان حيث تسرح وتمرح الطائرات األميركية وتقصف
األه��داف بذريعة محاربة اإلره��اب دون أن ي� ّ
�رف ألميركي جفن أو يحسب
حساب ر ّد فعل لدولة أو حكومة.
تعرض القنوات األميركية فيديو حطام الطائرة األميركية بانتظار تبرير
منطقي من قياداتها ،أو تفسير لحقيقة ما جرى بعيدا ً عن المواربة والخداع
الذي يالزم المسؤولين األميركيين ،ربما يمتلك أحدهم الجرأة بقول الحقيقة
ويفصح بالفم المآلن بسقوط مشروع تمدّد الطائرات األميركية في األجواء
السورية ويق ّر بحقيقة مفادها أنّ سقوط الطائرات يسقط مشاريع أصحابها.
«توب نيوز»

طائرات تح�سم حروب ًا
 قررت السعودية دعم عدن عاصمة لليمن والحصار على صنعاء بدعوةالدول إلى نقل سفاراتها منها ،فردّت إيران بإرسال طائرة معونات إلى مطار
صنعاء ،فسقط قرار العزل السعودي،
 ق ّررت «إسرائيل» أن ترسم خطا ً أحمر لمنع المقاومة من االقتراب من جبهةالجوالن ،فأرسلت طائرة تغتال المقاومين هناك ،وترتب على الغارة عملية
نوعية رادعة في مزارع شبعا رسمت معادلة الحرب في المنطقة ،وأسقطت
بنتيجتها الدور «اإلسرائيلي» في األزمة السورية.
 من قبل ج ّربت تركيا أن ترسم بعربدة طيرانها في األجواء السورية مدىالتوغل األمني والعسكري واختبار نظرية المناطق العازلة ،وكان إسقاط
الطائرة الحربية التركية بالدفاعات السورية اختبارا ً لقدرة أنقرة على السير
في خيار الحرب ،فسقط مع الطائرة قرار الحرب التركي على سورية.
 أمس حاول األميركيون التذاكي لتوسيع مفهوم تحليق طيرانهم في األجواءالسورية ،فأرسلوا طائرة بدون طيار فوق الالذقية ،لتثبيت أمر واقع يجعل
األجواء السورية مفتوحة امامهم ،فردّت سورية بإسقاط الطائرة األميركية
وحسمت حدود التذاكي والتدخل األميركيين.
 طائرات تحسم حروبا ً من دون التو ّرط في الحروب لكن الحسم وراءه إرادةحاسمة.

التعليق السياسي

} د .جورج جبور



السادة أعضاء القمة العربية:
أحييكم ،باالحترام المناسب ،من سورية الجريحة
المتعافية ،وأضع على جدول أعمالكم ،بقدر ما أملك
من قدرة إقناع ،بندا ً يفرضه عليكم تاريخ جامعة
الدول العربية ،وال سيما منه تاريخ مؤتمرات القمة
بدءا ً من أولها في أنشاص عام .1946
عنوان البند« :االهتمام بمئوية وعد بلفور»
وانشغالي بمحاولة إقناع القمة وضع هذا البند
على جدول أعمالها قديم يعود الى عام  .2007وقد
يكون معروفا ً لديكم ،او لدى بعضكم ،أو لدى األمين
العام الحالي للجامعة ،ألن األمين العام السابق
للجامعة ،السيد عمرو موسى ،قدّم للطبعة الثانية
من كتابي :وعد بلفور (دمشق ،الطبعة الثانية،
تشرين األول أوكتوبر  ،)2007وألنه ،تنفيذا ً للتقديم
وتجاوبا ً مع روح الكتاب ،بدأ منذ ذلك التاريخ
تقليدا ً جديدا ً في عمل الجامعة ،هو إصدارها بيانا ً
سنويا ً عن الوعد في الثاني من الشهر الحادي عشر
من ك ّل عام.
لم يعد يفصلنا عن مئوية وعد بلفور إال أق ّل من
سنوات ثالث .والمناسبة تاريخية ثقافية إعالمية
سياسية بامتياز .سوف ينشغل بها العالم .هي
تخصنا قبل غيرنا ،فما أحرانا أن ننشغل بها ونهيّئ
ّ
لها منذ اآلن.
لن أثقل عليكم بتعداد الكثير مما يمكن القيام
به في مجال تبيان الظلم ال��ذي أوق��ع بالشعب
الفلسطيني نتيجة ذل��ك الوعد .أكتفي هنا بذكر
نقاط خمس ،يحسن أن تكون في جوهر االهتمام
تخص التاريخ ،واثنتان منها
بالمئوية ،ثالث منها
ّ
للعمل منذ هذه اللحظة.
أوالً« :إسرائيل» :أليست روديسيا آسيوية؟ يتولد
هذا االنطباع من رسالة خطها هرتزل في عام 1902
إلى رودس ،منشئ روديسيا البائدة وهي في نصف
منها دولة زيمبابوي .يقول هرتزل في رسالته :لو
كانت آسيا الصغرى في نطاق اهتمامك يا رودس،

لكنت نفذت المشروع الصهيوني الذي أدعوك إلى
تب ّنيه على نحو ما نفذت به مشروعك في أفريقيا.
عند هرتزل :المشروعان شقيقان بل توأمان .لو
اهت ّم رودس بآسيا الصغرى ونفذ ،لكان من الممكن
السم فلسطين أن يصبح روديسيا ال «إسرائيل».
ثانيا :الرئيس ويلسون والد مشارك في الوعد.
هو أيضا ً صاحب مبدأ حق الشعوب في تقرير
مصيرها ،وهو أيضا ً الناقم على االتفاقات السرية
ومنها اتفاقية سايكس ـ بيكو الممهّدة لوعد بلفور،
وه��و موفد بعثة كينغؤ -كرين إل��ى ب�لاد الشام
الستطالع رأي السكان في أمر مستقبلهم .ال يمكن
التوفيق بين إجازة ويلسون مسودة الوعد وبين
ثوابت سياسته المعلنة .إشهار ه��ذا التناقض
مفيد في ترسيخ إدراك أعمق لمحركات السياسة
األميركية ،وال سيما في المنطقة العربية .ولنالحظ
أنّ الثقافة العربية العامة ال تزال تعبّر عن اإلعجاب
بويلسون في تب ّنيه مبدأ حق الشعوب في تقرير
مصيرها ،وهو موقف صائب ،لكنها تهمل عادة ما
هو موقف صائب أيضاً ،ومؤدّاه أنه كان هو نفسه
أساسيا ً في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه
في تقرير مصيره بنفسه .لم يصدر وعد بلفور إال
بعد إجازة ويلسون له .ال نجانب الحق إنْ قلنا إنّ
الرئيس األمريكي والد مشارك في وعد بلفور.
ثالثا :تصريح بلفور العنصري عام  1919عن
سمو الصهيونية التي يب ّرر لها ممارسة العنصرية
القاتلة على الفلسطينيين .أتى هذا التصريح بعد
إصدار الوعد بعامين ،ومؤدّاه أنّ الصهيونية مهما
كانت ،مصيبة أو مخطئة ،إنما هي قيمة سامية
من قيم الحضارة الغربية ،وينبغي األخ��ذ بها
دون االلتفات إلى رغبات سبعمائة ألف من سكان
فلسطين .كان لهذا التصريح دوره في إقناع عصبة
األمم بالموافقة على ما أصبح صك االنتداب على
فلسطين في عام .1922
تلكم ن��ق��اط ث�لاث تاريخية ثقافية إعالمية
سياسية يحسن أن يكون إشهارنا العالمي لها في
جوهر عملنا المبرمج إذ نستع ّد لمئوية الوعد .وال

ريب أنّ هذا اإلشهار مفيد معنويا ً في تغذية وعي
دولي يؤدّي في النتيجة إلى إبالغ الفلسطينيين
بعض حقوقهم .ولنتذكر :بحسب القانون الدولي
كان االسترقاق شرعيا ً وكذلك كان االستعمار ،بطال.
تبدّلت األزمان وتبدّلت معها األحكام.
تلكم نقاط ث�لاث ه��ي غيض م��ن فيض وآت��ي
إلى نقطتي العمل المستحسن القيام به من هذه
اللحظة.
النقطة االول��ى :يجب تشجيع فكرة المطالبة
باإلعتذار عن الوعد .هي فكرة جليلة ينهض بشرف
القيام بها حشد من المتط ّوعين على امتداد العالم.
أحييهم.
النقطة الثانية :يحسن حث الهيئات الثقافية
العربية ،وفي طليعتها اتحاد الجامعات العربية،
لتنفيذ اق��ت��راح وافقت عليه ،ع��ام  ،1989ال��دول
العربية واألف��ري��ق��ي��ة ،م��ن خ�لال ال��ت��ع��اون بين
منظمتيهما ،بإنشاء مؤسسة لدراسات االستعمار
االستيطاني المقارن في العالم .كانت لي عن عملية
التنفيذ رسالة في  15كانون الثاني يناير 2007
إلى أمين عام الجامعة ،وك��ان ج��واب عنها في 8
آذار مارس  .2007وال ريب أنّ الرسالة وجوابها
محفوظان في ملفات الجامعة .قدّمت االقتراح إليكم
عبر الحكومة السورية ،عام  .1971والتفاصيل
ال��دق��ي��ق��ة يتض ّمنها ك��ت��اب��ي« :ن��ح��و ع��ل��م عربي
للسياسة» (دمشق ،الطبعة الثالثة.)2010 ،
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هل تع ّو�ض ليبيا خ�سارة المو�صل؟!
} محمد محمود مرتضى
إنّ ما يقوم به تنظيم «داع��ش» من
تسريع في وتيرة عملياته في ليبيا
ومن استعراض لقوته هناك ،ال يمكن
فصله عن المشهد السائد في العراق
وسورية ،ال سيما لناحية االستعدادات
الحثيثة لمعركة الموصل .فالتنظيم
ال��ذي ب��ات يعلم تماما ً أنّ خسارته
للموصل هي مسألة وقت فقط ،يسعى
إل���ى ت��ع��وي��ض خ��س��ارت��ه المتوقعة
لعاصمة الخالفة.
توسع
لقد استطاع «داعش» تحقيق ّ
سريع في سورية والعراق مستفيدا ً
من الفوضى التي س��ادت في األول��ى
بعد انطالق االزمة فيها ،ومن سياسات
عقيمة في الثانية منذ تسلّم بول بريمر
للحكم (الحاكم المدني للعراق) إبان
اإلطاحة بالطاغية صدام حسين.
لكن التنظيم ال��ذي أعلن عن قيام
«خالفته اإلسالمية» منتصف العام
الماضي ما لبث أن أدرك أنّ ما حققه
من مكتسبات لن يستم ّر ،خصوصا ً بعد
بدء تخريج دفعات من المتد ّربين سواء
من الحشد الشعبي والعشائر (العراق)
او الدفاع الوطني (سورية).

وال��واق��ع أنّ اختيار ليبيا لم يكن
عمالً عشوائياً ،فهذا البلد الكبير يعاني
م��ن ف��وض��ى ال��س�لاح م��ن��ذ اإلط��اح��ة
برئيسه معمر القذافي فيما مخازنه
كانت مليئة بالسالح ال��ذي سيطرت
عليه ال��ج��م��اع��ات المسلحة ومنها
«داع��ش» ،دون اإلغفال عن أنّ ليبيا
كانت مركزا ً رئيسيا ً منذ مدة لتدريب
المقاتلين قبل إرسالهم الى سورية
والعراق .لكن األهمية األساس لليبيا ال
تقتصر على هذه الجوانب اللوجستية
وحسب ،بل لع ّل األه�� ّم من ذل��ك كله
هو الموقع االستراتيجي الذي تتمتع
ب��ه .فمساحة ه��ذه الدولة المترامية
األطراف على حدود بلدان عدة تجعلها
منطلقا ً مركزيا ً لالستقطاب باتجاه
مصر وتونس شرقا ً وغرباً ،اضافة الى
الجزائر في أقصى الغرب والجنوب
الغربي ،والنيجر في الجنوب ،دون
ان ننسى تشاد .وهذا يعني انّ الحدود
الجنوبية لليبيا قد تمثل نوعا ً من
التواصل مع جماعة «بوكو ح��رام»
في نيجيريا الطامحة للتوسع الى
النيجر.
ول��ع��ل��ه ل��ي��س م��ص��ادف��ة ان يقوم
ه��ذا األخ��ي��ر «ب��وك��و ح���رام» بمبايعة

البغدادي طمعا ً بالتواصل معه بعد
ان شهد التنظيم تمدّدا ً كبيرا ً في ليبيا.
ويُضاف إلى ذلك عشرات اآلبار النفطية
التي سيطر عليها التنظيم ما يع ّوض
له تراجع إمداداته المالية الناتجة عن
خسارته للعديد من اآلبار في سورية
وال��ع��راق .دون أن نغفل عن اإلطاللة
المهمة لليبيا ع��ل��ى ح���وض البحر
المتوسط ما يؤ ّمن له إمكانية إيصال
العشرات من أنصاره الى أوروب��ا عبر
بوابة الهجرة المتصاعدة بالقوارب
البحرية.
م��ن ه��ن��ا ت��ب��رز أه��م��ي��ة ليبيا في
استراتيجية التنظيم ،ال سيما مع
�وس��ع
ط��م��وح��ات��ه ال��ك��ب��ي��رة ف���ي ال��ت� ّ
واستقطاب العناصر والمؤيدين له في
مصر ،أكبر ال��دول العربية من حيث
العدد السكاني ،وتونس ،الدولة التي
ينحدر منها العدد األكبر من المهاجرين
الملتحقين بالتنظيم.
صحيح أنّ الموصل هي «عاصمة
ال��خ�لاف��ة» وه���ي م��ن ه���ذه الناحية
المعنوية ال يع ّوضها شيء ،خصوصا ً
إذا اقترب اإلطباق على الرقة من عدة
جهات بشكل او بآخر ،لكن في الوقت
نفسه ف��إنّ الحصول على موطئ قدم

كبير ف��ي ليبيا س��ي��ؤدّي حتما ً الى
انتقال لعبة «االستقطاب» من العراق
الى ليبيا ،وهذا األمر (أي االستقطاب)
يبقى ضرورة كبيرة للتنظيم وإال يفقد
شعار «الخالفة» أثره ألنه يمثل جوهر
مفهوم «الهجرة» في «الفكر السلفي
الجهادي».
وس��واء استطاع «داع��ش» ترسيخ
أقدامه في ليبيا أو لم يستطع ،فإنّ القدر
المتي ّقن من دخوله الى الساحة هناك،
هو أنّ الفوضى آتية ،ليس فقط الى
ليبيا ،التي تجتاحها الفوضى أصالً،
وإنما إلى مجمل القارة األفريقية .وبهذا
المعنى يظهر «داعش» على أنه مشروع
ووسيلة لنشر الفوضى «غب الطلب»
حسبما تقتضية المصالح الغربية
وبعض المصالح العربية.
من هنا فإنه من المتوقع أن تزداد
وتيرة العنف في ليبيا وتزداد عمليات
التفجير التي يقوم بها «داع��ش» في
المدن الكبرى من أجل إتعاب القوى
األم��ن��ي��ة وإض���ع���اف قبضتها على
المدن المستهدفة تمهيدا ً للسيطرة
عليها وهذه هي العمدة الرئيسية في
استراتيجية التنظيم التي تعتمد دائما ً
على ما يس ّمى «النكاية واإلنهاك».

�صراع �أميركا ـ �إيران ...في الزمن وعليه
} حسن شقير



يمكن لنا ،وبك ّل جرأة أن نصف الصراع الدائر اليوم
بين محور الممانعة والمقاومة وعلى رأسه إيران ،مع
بعض من دول تحالف العدوان على سورية ،وعلى
ٍ
رأسهم أميركا ،بأنه صراع في الزمن وعليه في أنٍ
معاً...
هو صراعٌ في الزمن ،كون هذا األخير يضغط في
االتجاهين ،ففي حين أنّ إيران ومعها أطراف الممانعة،
قد دخلوا ،ومنذ انطالق ما ُس ّمي بـ»ربيع العرب» في
زم ٍن يناقض تماماً ،ما كانوا يأملونه من ذاك الزمان
ال��ذي انبثق ع��ن نصر المقاومة ف��ي آب م��ن العام
 2006على الكيان الصهيوني ،مضافا ً إلى تباشير
االنتصار  -والتي كانت قد بدأت تلوح في األفق في
نهايات عهد بوش اإلبن وبدايات عهد أوباما  -على
االحتالل األميركي في العراق ،والذي أراده المحور
الممانع ،تراكميا ً في نتائجه على صعد متعدّدة ،إنْ
سياسيا ً أو اقتصادياً ،أو حتى ثقافيا ً وتعبوياً ،وذلك
على صعيد المنطقة العربية واإلسالمية بأسرها ...إال
ّ أنه  -ومع األسف  -قد تح ّول بعدها هذا الزمن ،مع
«ربيع العرب» الموعود ،إلى زم ٍن يعاكس ك ّل ما كان
مأموال ً لديه...
ه��ذا ف��ي زم��ن االت��ج��اه األول  -أيّ ل��دى محور
الممانعة  -أما في ما يتعلق بزمن أميركا ومعها الكيان
ٌ
بعض من دول وأطراف تحالف
الصهيوني ،ومعهما
العدوان على سورية ،فهو أيضا ً لم يكن ورديا ً تماما ً
عليهم  -و كما يتص ّور البعض  -وذلك على الرغم من
أنّ سمته الظاهرية ،تبدو وكأنها تلعب لصالحهم ،إال
أنّ التحديق في هذا الزمن الالحق لكال الحدثين -
نتائج حرب العام  2006وتباشير الهزيمة األميركية
في العراق  -يُد ّلل على أنّ هذا الزمن هو أيضا ً كان
وباال ً عليهم ،وعلى مجمل األصعدة...
فعلى الصعيد السياسي ،ب��دأت أميركا تتخ ّفف
روي��دا ً روي��دا ً من التزاماتها المباشرة تجاه حلفائها
جلي ،ح��ول اآلليات
في المنطقة ،وه��ذا ب��رز بشكل
ّ
الجديدة التي بدأت تر ّوج لها هذه اإلمبراطورية في
كيفية الحفاظ على أم��ن الكيان الصهيوني ،وذلك
باستراتيجيات بعيدة عن الحماية المباشرة له ،األمر
الذي سبّب أزمة حقيقية معه ،وذلك تحت عنوان نووي
في ظاهره ،وكذا األمر بالنسبة لبعض من حلفائها في
الخليج ...وهذا في ح ّد ذاته كان مؤشرا ً على بدايات
ال��ت��راج��ع األم��ي��رك��ي ف��ي المنطقة ،وال���ذي ع��زز هذا
االعتقاد أيضا ً وأيضاً ،انطالق المفاوضات النووية،
ما بين أميركا وإي��ران ،وذلك ضمن منظومة الـ،1+5
مع إصرار أميركي على الوصول إلى نتائج تراكمية
لهذه المفاوضات ،على الرغم من جملة االعتراضات
الصهيونية وبعض الخليجية عليها ،وذلك من دون
أن نغفل  -كما أغفل البعض  -ذاك االنتصار اإليراني
األولي في بدايات التفاوض ،والذي تمثل بفصل الملف
النووي اإليراني التفاوضي عن أيّ التزام آخر حول دور

إيران اإلقليمي ،أو على صعيد موقع الكيان الصهيوني
وأمنه المنشود ،وال ُمطالب دوماً ،بأن يتربّع في قلب
أية صفقة أو أي اتفاق محتمل...
لم يكن ثقل الزمن على المقلب ْين ،مقتصرا ً على هذا
الميدان السياسي فقط ،إنما تبلور بشكل أساسي
في ميدان الرهانات المتقابلة ،ففي حين أنّ إيران
كانت تأمل في الزمن الالحق للحدثين المفصليّين
والمذكورين أعاله ،بأن يستق ّر العراق الواحد الموحد،
بوجهه الممانع الصرف ،وذلك من دون أية انقسامات
داخلية ،عمودية كانت أو أفقية ،وراهنت أيضا ً على
تعزيز محور الممانعة ،انطالقا ً من ع��راق ما بعد
االنتصار ،وصوال ً إلى سورية فلبنان ،حتى فلسطين
بوجهها المقاوم ،مدعومة بتكاتف حقيقي من تركيا –
«المنتفضة» في حينه ،والمتكاتفة مع محور الممانعة
في وجه المشروع الصهيوني ،األمر الذي كاد يُشكل -
لو اكتمل  -فرصة حقيقية إلضفاء الصبغة الجامعة
حول قضايا الصراع العربي ـ الصهيوني ،وفرصة
حقيقية لوأد مشروع الفتنة المذهبية في المنطقة في
مهدها ،هذا إضافة إلى أنّ هذين الحدثين العظيمين
أيضاً ،كان المأمول االستراتيجي منهما ،أن يساهما
بج ّد في وأد ما ُتس ّمى «عملية السالم» نهائيا ً مع
الكيان الصهيوني ...ولكن ما حدث بعدها كان عكس
ذلك تماماً...
ه��ذا ال يعني بالتأكيد أنّ أميركا ومعها تحالف
العدوان على المنطقة ،قد ح ّل الزمن المعاكس لمحور
الممانعة ،زمنا ً منعما ً عليهم ،وذلك إذا تخطينا الجانب
االستنزافي ،الذي يع ّول عليه ك ّل هؤالء ،والسبب في
ذلك ،يُظهر بأنّ العراق المد ّمى باإلرهاب ،هو لغاية
اليوم ال ي��زال مدموغا ً بدمغة الممانعة ،ومشروع
أميركا في أقلمته ،يعيش مأزقا ً حقيقياً ،وذلك بفعل
االستراتيجية المعاكسة التي تسير بها إيران وقوى
الممانعة في كيفية مواجهتهم للدواعش ،ولمخططات
فصلنا في ذلك سابقاً،
أميركا التفتيتية فيه ،بحيث أننا ّ
وبشك ٍل مط ّول ...وبالتالي فإنّ زمن العراق اليوم ،هو
زمن الحسرة لدى أميركا وحلفائها ،والتي يعبّر عنها
جنراالت وسياسيّو أميركا من التطورات األخيرة
والمرتقبة فيه...
في سورية ،ال يختلف زمن الخيبة األميركي عما
سبقه في العراق ،فمع بداية العام الخامس للحرب
عليها ،ها هو جون كيري باألمس ،يعود مجددا ً ليقول
بضرورة التفاوض مع الرئيس األسد  -وإنْ ربط ذلك
بممارسة الضغوط عليه للوصول إلى ذلك  -وهذا
الكالم ،وإنْ ك ّنا ال نع ّول عليه كثيراً ،إال أنه يُدلل على
مدى اليأس األميركي وبعض العربي ومعه اإلرهابي
من إح��داث أيّ اختراق في سورية ،ال بل انّ مسار
التطورات فيها ،يشي بأنّ القرار المتخذ لدى محور
الممانعة فيها ،بالتكافل والتضامن م��ع الميدان
العراقي الحالي ،والميدان اللبناني الالحق ،وبعد
تيئيس االستنزاف فيها ،وتحويل التهديد إلى فرصة
لصالح الممانعة ،وعلى الصعد كافة ...ك ّل ذلك وأكثر

يشي بأنّ زمن سورية الموعود لدى أميركا وتحالف
العدوان معها ،قد أصبح هبا ًء منثوراً ...أما في لبنان،
فلقد اعتقدت أميركا ومعها الكيان الصهيوني ،أنّ
اإلره��اب ال��ذي ُوض��ع أم��ام المقاومة ،وذل��ك كرافعة
لالستراتيجيات الصهيو ـ أميركية الفاشلة في إضعاف
المقاومة ،والتي بيّنا الكثير من استراتيجياتها في تلك
الفترة التي تلت الحرب  -الفيصل في العام ،2006
وما كان يخشاه الكيان الصهيوني من كسر للتوازن
العسكري ،قد أصبح شيئا ً ال يُذكر في زمن الفكاك من
قواعد االشتباك وفتح الجبهات بعضها على بعض...
أما في الساحة الفلسطينية ،فلقد أثبتت حروب
الكيان الصهيوني على قطاع غزة ،منذ  2008حتى
 ،2014وما شهدته من مفاجآت عسكرية وسياسية
للمقاومة أيضاً ...من دون أن نغفل عما ح ّل ويح ّل
اليوم في زمن التفاوض الفلسطيني  -الصهيوني،
والمتعثر على كافة الصعد.
خالصة القول ...يبدو أنّ الزمن المصاحب لبداية
العام الخامس للحرب الكونية على سورية والمنطقة،
قد دخل في زمن التسابق عليه ،ففي حين أنّ أميركا
ومعها الكيان الصهيوني وباقي دول تحالف العدوان
على المنطقة يسابقون تسريع الزمن ال��ذي تديره
إيران وأطراف الممانعة في ميدان الساحات الثالث
(العراق ،سورية ،لبنان) ،دون أن نغفل تسريع الزمن
اليمني أيضاً ،وذلك كله بغير ما يشتهيه ك ّل أولئك في
التحالف المقابل ،والذي «يرفع» الرأس األميركي فيه
هذه األيام ،شعاراً ،يس ّميه «الصبر اإلستراتيجي»،
مطلب لجعل
وما يعنيه ذلك مما أسميته يوماً ،بأنه
ٌ
الحرب على داعش «حربا ً مديدة» ،وذلك في سبيل
خدمة االستراتيجيات الكبرى والصغرى ألميركا
والكيان الصهيوني على ح ّد سواء...
ال يتسع المقام هنا ،للتفصيل في شرح الدواعي
اإلضافية إلبطاء الزمن األميركي في ما تدّعيه أميركا من
محاربة اإلرهاب ،والذي يجاريها في المقلب اإلرهابي،
بنشر مكثف لثقافة الدعشنة في المناطق المسيطر
عليها لدى الكثير من الشرائح المجتمعية هناك...
ولكن تكفي اإلشارة هنا إلى تصريحات سابقة ألوباما،
حول «وجوب منع قيام نماذج حزب الله في المنطقة»
والتي سبقتها أيضاً ،تصريحات لموشيه يعلون حول
ضرورة «قتل األع��داء بأيدي األع��داء» ،معطوفة على
تصريحات لبني غانتس مؤخراً ،والتي أشار فيها إلى
«ضرورة إبقاء الحرب على داعش ضمن المربع األول»،
وذلك لضمان عدم انتقالها إلى المربع الثاني مع الكيان
الصهيوني ...فإنّ ذلك كله يُسهّل علينا الفهم الحقيقي
لذاك السباق الزمني الحاصل اليوم...
بكلمة واحدة ،يبدو أننا في الربع الساعة األخير من
المعركة ،فأيّ زم ٍن سيسابق الذي سيليه؟
إنه باختصار الوجه المخفي للصراع ما بين إيران
وأميركا ،وبغض النظر عما تحمله معها األيام النووية
المقبلة من مفاجآت.

 باحث وكاتب سياسي
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نتائج االنتخابات «الإ�سرائيلية»
والدر�س الفل�سطيني
} رامز مصطفى
أس��دل الستار على االنتخابات «اإلسرائيلية» األكثر التباسات
ومفاجآت ،وه��ي التي حظيت باهتمام واس��ع من قبل الكثير دول
العالم ،ومن قبل المراقبين ووسائل اإلع�لام والكتاب والباحثين
ومراكز الدراسات واألبحاث ،ومؤسسات استطالع الرأي .ووقف
في أوائ��ل ك� ّل ه��ؤالء السلطة الفلسطينية برئيسها ومؤسساتها.
وبالتأكيد عناوين االه�ت�م��ام وال�ت��رق��ب لهذه االن�ت�خ��اب��ات .ومب ّرر
اهتمام السلطة الفلسطينية يأتي من خلفية تأثير هذه االنتخابات
على القضية الفلسطينية وعناوينها ،ومجريات األحداث وتطوراتها
الحاكمة للعالقة القسرية بين السلطة الفلسطينية و«اإلسرائيليين»،
وتحديدا ً بعد التوقيع على «اتفاقات أوسلو» العام  1993ومع ما
رافقها من ربط لقضايا حيوية وخصوصا ً االقتصادية والحياتية
واألمنية والعسكرية .ومت ّممات «أوسلو» المتصلة بمفاوضات الح ّل
النهائي وعناوينه (بموجب أوسلو كان من ال ُملزم التفاوض حولها
في العام .)1998
ولكن جريا ً على عادة المك ّونات السياسية وائتالفاتها الحزبية
التي تخوض انتخابات «الكنيست» ،حاذرت خالل مرحلة التحضير
لهذه االنتخابات الخوض في الموضوع الفلسطيني والمفاوضات
مع السلطة .وقد انتهت هذه االنتخابات إلى فوز حزب «الليكود»
ورئيسه بنيامين نتنياهو ،من خ��ارج ما توقعته وسائل اإلعالم
ومراكز ومؤسسات استطالع الرأي ،حيث فاز نتنياهو بـ 30مقعداً،
مقابل  24مقعدا ً لتحالف هرتسوغ وليفني «المعسكر الصهيوني».
وقد عزت أوس��اط فلسطينية ومتابعة البرامج االنتخابية التط ّرق
إلى العناوين الفلسطينية ومستقبل العملية السياسية مع منظمة
التحرير والسلطة ،على أنّ هذا األمر حالة وقتية تفرضها االنتخابات
وتشكيل الحكومة.
هذا كذب بالتأكيد ،ألنّ الحقيقة التي ال تقبل التأويل أو التشكيك
بها ،أنّ الكتل الحزبية الرئيسية تتقاطع عند مسألة واحدة ال ثانية
لها ،وه��ي منع الفلسطينيين م��ن تحقيق تطلعاتهم الوطنية على
أرضهم الفلسطينية ،وفق استراتيجية صهيونية محدّداتها حدود
الدولة العبرية وأمنها ويهوديتها ،ومنع عودة الالجئين والقدس
عاصمة م��وح��دة لدولتهم ال�م��زع��وم��ة .وه��ي م��ن أج��ل ذل��ك عملت
وتعمل على تجريد الفلسطينيين من ك ّل إمكانية لتحقيق هدفهم في
أن يكون لهم دولة ذات سيادة وطنية خالصة وعاصمتها القدس.
وك ّل ما عداها من طروحات على أنها أفكار مرنة تقدّمت أو تتقدم بها
تمس المضمون.
«إسرائيل» هي شكلية ال ّ
بمعنى آخر ،هو أنّ فهم قادة الكيان الصهيوني للسالم قائم على
تصب في خدمة «إسرائيل» .وجاء تصريح
أساس أنّ التسوية يجب أن
ّ
نتنياهو وقبل يوم واحد على فتح مراكز االقتراع لهذه االنتخابات
بقوله «إنني في حال عودتي إلى رئاسة الحكومة ،فإنني لن أسمح
تقسم وستبقى موحدة
بأن تكون هناك دولة فلسطينية ،والقدس لن ّ
كعاصمة لدولة إسرائيل» ،ليُدلّل على أنّ الورقة الفلسطينية قد ت ّم
استخدامها من أجل كسب أصوات الناخبين .الذين دللوا من جانبهم
أيضا ً على الكراهية والعنصرية التي يضمرونها للفلسطينيين ،وقد
فج عندما ص ّوتوا لحزب الليكود ورئيسه نتنياهو
أعلنوا عنها بشكل ّ
على برنامجه ورؤيته السياسية ،وبالتالي أوصلوه مرة جديدة إلى
ص��دارة نتائج ه��ذه االنتخابات ،التي وعلى ال��دوام يجب أالّ يغيب
عن بالنا أنّ هذه األح��زاب هي صدى وانعكاس لمواقف «المجتمع
اإلسرائيلي» الذاهب نحو المزيد من التطرف واإلرهاب.
في االنتخابات السابقة كان هناك من يع ّول على ما ُيس ّمى بالقوى
اليسارية في «إسرائيل» ومن ضمنها حزب العمل! ورغ��م ذلك لم
يصل الفلسطينيون إل��ى ش��يء بعد انتهاء أي��ة انتخابات وتشكيل
الحكومات في الكيان .أما االنتخابات اليوم وبعد أن تالشت «قوى
اليسار اإلسرائيلي» وتح ّول حزب العمل إلى حزب يميني صهيوني
إذا ما جاز التعبير .هل هناك من إمكانية للرهان على أي من هذه
األحزاب التي خاضت أو تخوض االنتخابات؟ الخارطة االنتخابية
وائتالفاتها تؤشر بشكل واضح أن من تنافسوا أو يتنافسون على
مقاعد «الكنيست» هم أحزاب يمينية بالكامل ،والحديث عن «حزب
ميرتس» اليساري وفق التصنيف «اإلسرائيلي» ،ال يقدّم وال ُيغيّر
في المعادلة الداخلية للكيان وتوجهاته السياسية في شيء ،والتي
أثبتت نتائج االنتخابات ه��ذه الحقيقة التي ق��ادت زعيمته «زهافا
جالؤون» إلى االستقالة على خلفية إخفاق حزبها في هذه االنتخابات.
فائتالف العمل بزعامة هيرتزوغ ،وحزب الحركة بزعامة تسيفي
ليفني قد اختارا تسمية الئتالفهما «المعسكر الصهيوني» وهذه هي
حقيقة ك ّل األحزاب «اإلسرائيلية» بأنها صهيونية ،ولكن استخدام
هيرتزوغ وليفني لهذا االسم يأتي في سياق المزايدة على نتنياهو
وحزبه الليكود ،وحتى األحزاب األخرى لك ّل من ليبرمان ونفتالي
بنيت في أنهما األكثر صهيونية أي هيرتزوغ وليفني ،وهي أيضا ً
خطوة تهدف الستمالة الناخب «اإلسرائيلي».
في اليوم التالي على انتهاء العملية االنتخابية بفوز نتنياهو وحزبه
«الليكود» في انتخابات «الكنيست» في دورتها العشرين .السؤال
المطروح على السلطة ورئيسها أوالً ،ومن ثم على منظمة التحرير
ثانياً .عن طبيعة الرد الفلسطيني على نتائج هذه االنتخابات؟ ومن
دون استباق ما ستُقدم عليه ك� ّل من المنظمة والسلطة للر ّد على
هذه العنصرية الصهيونية المتمادية ،والشاهرة لسيف إرهابها في
التهويد واالستيطان واالغتياالت واالعتقاالت وتواصل العدوان
والحصار على قطاع غزة .يجب القول ال ب ّد من استخالص العبر
في رهاناته الخاسرة على سياق سياسي من المفاوضات التي ثبُت
عقمها وفشلها ،ولم تجلب للقضية الفلسطينية سوى المزيد من
التبديد في عناوينها وحقوقها الوطنية.
وعلى أهمية التصريحات التي أدل��ى بها أكثر من مسؤول في
السلطة والمنظمة ،ولكنها غير كافية ،بل ومسيئة ،لسبب بسيط أن
هذه التصريحات أصبحت ممجوجة ومكررة .ولو ُقدر جمع هذه
التصريحات ،ألهّلت أصحابها الدخول إلى كتاب غينتس لألرقام
القياسية .واالستخالص يجب أن يستند إل��ى حقيقة واح��دة على
ضوء الممارسات والسياسات «اإلسرائيلية» ،ومن ثم على نتائج
االنتخابات التي أعادت نتنياهو بقوة إلى رئاسة الحكومة وهو لن
يعطي السلطة أي شيء بالمطلق ويستخدم المفاوضات فقط لتقطيع
الوقت ،وذ ّر الرمال في عيون المجتمع الدولي .ونتنياهو الذي سيجد
نفسه مطلق اليدين وأكثر راحة في تعاطيه مع السلطة الفلسطينية.
وستكون اإلدارة األميركية واالت�ح��اد األوروب��ي واألم��م المتحدة
أي شيء على نتنياهو وحكومته المقبلة في
أكثر عجزا ً في فرض ّ
يخص المفاوضات والعملية السياسية ،ألنّ فوزه وبك ّل بساطة
ما
ّ
هو استفتاء على برنامجه ورؤيته ونهجه ،خصوصا ً في ما يتعلق
بـ»إسرائيل» ويهودية الدولة على حساب الفلسطينيين.
في ظ ّل التجارب المتك ّررة مع الكيان وقياداته وحكوماته ،ال ب ّد
من اإلقالع عن الرهانات الخاسرة على أنّ هناك من داخل هذا الكيان
بمك ّوناته السياسية وأطيافه السياسية من هو مهت ّم أو مكترث
لعملية سياسية تفاوضية مع السلطة ومنظمة التحرير س��واء ما
ُس ّمي باليمين أو اليسار .وقد يكون المستحسن عودة نتنياهو إلى
رئاسة الحكومة ،على قاعدة من تعرف ممارساته وسياساته ،أفضل
ممن ستتع ّرف عليه ،والمقصود هنا هرتسوغ الذي كان يريد في
حال نجاحه أن يأخذ السلطة نحو التدويخ السياسي في مفاوضات
جديدة ،وهذا كان من شأنه أن ُيسهم في رفع العزلة التي تعاني منها
«إسرائيل» ،ولو بشكل جزئي .والدرس الفلسطيني األه ّم على ضوء
نتائج هذه االنتخابات هو أنّ السكين «اإلسرائيلية» كانت وستبقى
واحدة  ،مهما كانت اليد التي تمسك بها .وما ير ّد هذه السكين إلى
نحرها هو إعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني ،وأساسه
االنحياز إلى خيار الشعب الفلسطيني في المقاومة.

