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ال�شياطين الجدد

وا�شنطن وتل �أبيب
والفو�ضى العربية

} شهناز صبحي فاكوش
} حميدي العبدالله

تغطي الفوضى واالضطرابات المسلحة غالبية البالد العربية ،من شرق
الوطن العربي في البحرين واليمن ،إلى غربه في تونس مرورا ً بمصر ،ومن
شماله في ليبيا إلى أقصى جنوبه في جنوب السودان ،إضاف ًة إلى سورية
والعراق ،وإذا كانت الممالك العربية قد نجت من الفوضى واالضطرابات
ألنها تشكل خط الدفاع األخير عن المصالح األميركية ،وحتى أمن الكيان
الصهيوني ،إال أنّ فوضى الحرب اقتربت من المملكة العربية السعودية،
وباتت على حدود المملكة األردنية.
ما الذي جنته وتجنيه واشنطن وتل أبيب من انتشار الفوضى والحروب
على هذا النحو؟
تصب في مصلحة
ال شك أنّ ثمة عددا ً غير قليل من األه��داف قد تحققت
ّ
واشنطن وتل أبيب ،أو على األق ّل في مصلحة الكيان الصهيوني:
أوالً ،إنهاك وإل��ه��اء القوى التي تشكل ع��دوا ً حقيقيا ً للكيان الصهيوني
وتهديدا ً جديا ً له ،وفي مقدمة هذه القوى سورية وحزب الله في لبنان.
ثانياً ،تحويل األنظار عن القضية األساسية ،وهي قضية فلسطين ،حيث
لم يعد هناك من يهت ّم بهذه القضية ويضعها في مرتبة اهتماماته األولى ،إذ
أنّ الحروب الداخلية جعلت ه ّم الشعب العربي من المحيط إلى الخليج هو
أي شيء آخر.
الحصول على األمن واالستقرار قبل ّ
ثالثاً ،دفع عدد من الحكومات واألنظمة العربية لاللتصاق أكثر بواشنطن
وت��ل أبيب وتنفيذ إمالءاتهما أم�لاً في الحصول على دعمهما وحمايتهما
والحفاظ على بقاء الحكومات في السلطة ،ولع ّل اعتماد حكومات الممالك
العربية على الدعم األميركي ،وتعزيز عالقاتها السرية مع الكيان الصهيوني،
وتقديم العراق لتنازالت ت ّم عبرها إعادة النفوذ األميركي ،ولو جزئياً ،دليل
واض��ح على ما تسعى واشنطن وتل أبيب إلى تحقيقه من خالل الفوضى
والحروب التي تدور رحاها على امتداد الوطن العربي.
راب��ع��اً ،إنهاك وتفكيك جيوش عربية كثيرة ،بعضها ك��ان يشكل تهديدا ً
مباشرا ً للكيان الصهيوني مثل الجيش العربي السوري ،وبعضها كان يمثل
تهديدا ً غير مباشر ،كما هو حال الجيش العراقي ،إضاف ًة إلى الخوف الدائم،
على األق�� ّل على المدى البعيد ،من جيوش أخ��رى ،مثل الجيشين المصري
واليمني.
ألي عاقل
هذه المكاسب التي حققتها وتحققها واشنطن وتل أبيب ،ال يمكن ّ
تجاهلها أو التشكيك فيها ،وبهذا المعنى ال يمكن مجاراة الذين يقولون إنّ
سياسة «الفوضى البناءة» التي رفع شعاراتها المحافظون الجدد قبل وأثناء
وجودهم في الحكم في عهد الرئيس بوش االبن لم تحقق شيئا ً أو سياسة
فاشلة بالمطلق ،ويحق للمحافظين الجدد أن يقولوا إنّ سياستهم لم تكن
مج ّرد أوه��ام ،فهذه األه��داف ما كان لها أن تتحقق لوال الفوضى والحروب
وحتى اعتماد التنظيمات اإلرهابية ،وتوظيفها لضرب الدول التي كانت أكثر
استقرارا ً وأكثر قدرة على المواجهة.

ليس بجديد تواجد الشياطين المأجورين في
منطقتنا ...لكن ظهورهم المكثف واستيالءهم على
األرض وتح ّكمهم برقاب العباد ،بدأ يدخل المجال
السياسي منذ ظهور السعوديين أبناء محمد بن عبد
الوهاب في الحجاز ،وبيعهم فلسطين لليهود.
رغم أنّ الشاه في إي��ران كان من أتباع الواليات
المتحدة األميركية ،لكن التخلي عنه أو عن أيٍّ من
زجه في أمر ما ،يكون
عمالئها ،ال يحتاج إال توريطه أو ّ
فيه تحقيق مصلحة استعمارية ،ثم ينتهي بالضربة
القاضية ،أو بإهماله للوصول إلى النتيجة ذاتها.
ُس� ِّ
�خ��ر ص��دام حسين بعد تنحية البكر لضرب
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،بحجة «محاربة
الشيعة» ...عجباً! ألم يكن الشاه رجلهم شيع ّياً؟
أدخلت العراق في حرب أنهكت جيشها على مدى
ثماني سنوات ،ثم ورطته ابريل غالسبي باتجاه
الكويت وص��وال ً إل��ى احتالل أميركا للعراق وح ّل
الجيش العراقي.
إذا ً الشياطين تصنعهم أميركا وترسلهم إلى
المنطقة .أو تنتقيهم من شياطين ال��داخ��ل لتنفيذ
مآربها حيث توجد لها مصالح ...وهي المتن ّفذة في
العالم على أنها القادر الوحيد على رسم الجغرافيا
الحديثة ...حيث تضع يدها.
الزرع الجديد أنبت سلمان على العرش السعودي...
هذا الداعم الرسمي لإلرهاب ،ولـ«اإلخوان المسلمين»
كما ت��ح �دّث عنه ت��اري��خ��ه ال��ح��اف��ل ،وت��أك��د بحرب
«عاصفة الحزم» على الجار اليمني ،وهي باكورة
منجزاته اإلرهابية في المنطقة.
الحرب على اليمن هي المسمار األول في نعش
النظام السعودي ،ولو استجدى بعد إشعال نيرانها
ق��رارا ً مما يُدعى بالجامعة العربية ،متذ ّرعا ً بحلف
ع��رب��ي تدعمه دول اش��ت��راه��ا ببعض المعاهدات
السابقة مثل باكستان ،لكنها لم تدخل معه حيث ال
منطقية في ذرائعه ض ّد اليمن.
أما المسمار األه ّم ...فهو في هبوب عاصفة قرارات
سلمان في البيت السعودي ،بانتزاع مراكز القوة من
إخوته واحتكار والية العهد ولثالثة أجيال في أبنائه.
سابقة في تغيير للنظام الملكي القائم .ما استفز
الشيطان األق��دم في بالطهم ،الهزاز الفيصل ـ أقدم
وزير خارجية متعارف عليه ـ عند تنحيته.
المسمار األك��ب��ر تدقه مؤسسة حقوق اإلنسان
«هيومن رايس ووتش» ،بإعالنها استخدام العدوان
السعودي على اليمن؛ القنابل العنقودية المحظورة
دولياً ،التي تترك آثارها اإلجرامية على المواطنين
المدنيين ،وتدعم ذلك بإصابات حية وآثارها عليهم.

جاءت «عاصفة الحزم» على اليمن عربون والء
ألم��ي��رك��ا ،لينال ال��ض��وء األخ��ض��ر لتحريك أحجار
الشطرنج على الرقعة السعودية ،بما يوافق أهواءه،
وهو ال ُمب ََّشر منذ توليه من قبل أوباما؛ أنّ مشكلته مع
الشباب في الداخل السعودي.
التو ّرط في العدوان على اليمن دفاعا ً عن شرعية
يتنسمها الحجازيون والنجديون
وديمقراطية ،ال
ّ
وأبناء شبه الجزيرة العربية ...مسمار آخر ّ
يدق في
نعش العرش ،وسيأتي عليه بريح صرصر ،ال تبقي
وال تذرذ.
ك��ان اعتداء ب��وش االب��ن على العراق ليس فقط
ب��ذري��ع��ة أسلحة ال��دم��ار ال��ش��ام��ل ،ب��ل دف��اع��ا ً عن
ديمقراطية مزعومة ،د ّم��رت ال��ع��راق وأع��ادت��ه إلى
ما قبل الحضارة ،فهل مطلوب من سلمان أن يكون
مستنسخا ً منه ،ليلعب ذات الدور التدميري ،معلنا ً
هويته األمريكية؟
الشياطين ال��ج��دد ف��ي السعودية ي��دع��ون إلى
مجلس التخريب الخليجي ،ولكن هذه المرة في كامب
دايفيد وبحضور أوباما ...لماذا «كامب دايفيد؟ هي
رسائل واضحة غير مش ّفرة يطلقها أوباما الذي وعد
الكيان الصهيوني بأنه ما زال االبن المدلل وأمنه من
مسؤوليته.
أول��ه��ا تطييب خ��واط��ر نتنياهو وح��ك��ام الكيان
الصهيوني ،الذين توجسوا من تخلي أميركا عنه
بتوقيع االت��ف��اق ال��ن��ووي مع إي���ران ،وثانيها منح
مزيد من األمان للكيان الصهيوني بتثبيت المعاهدة
المصرية معه ،والتي تحمل ذات االسم ،والشهود دول
الخليج.
أم��ا األم��ر ال��ذي ُي��راد توضيحه للعلن فهو وضع
الجميع بمن فيهم ملك المغرب الذي ال يحضر القمم
العربية ،ويقضي معظم الزمن ليس في المغرب
بل في قصوره بفرنسا .ها هو في ضيافة سلمان
السعودي ،ليكون في حاضنة الكيان الصهيوني
«كامب دايفيد».
ما يدعى بمجلس التعاون الخليجي الذي أدخل
المغرب واألردن ف��ي تكوينه .وه��م��ا ليسا ضمن
الجغرافية التي ص ّنع منها المجلس ،داللة واضحة
على تج ّمع تالمذة اإلدارة األميركية ملوكا ً وأم��راء
ومشيخات.
أما استبعاد العراق بداية ونهاية ،وهي األقرب
جغرافياً ،يشهر هويته العماالتية ،األميركية الغربية،
وحمايتها لالستبدادية القائمة فيها ،بحجة أنظمتها
الضامنة لها بعيدا ً عن الديمقراطية .التي تتذ ّرع بها
لمواجهة أيّ نظام جمهوري.
الداللة الكبرى محاربتها اليوم لجميع األنظمة
العربية الجمهورية ،بأشكال مختلفة فإما أن ُتذعن

ألهوائها ،والقبول بأن تكون تحت اإلبط األميركي،
المحكوم باللوبي الصهيوني .لتخرج بأق ّل الخسائر،
على أن تبقى حذرة من أيّ حركة ترفع بها رأسها.
أو أن تخ ّرب بلدها وتنتهك حرماتها مباشرة ،كما
في غزو العراق ،وضرب الناتو لليبيا ،أو بأيد مختلفة
تجمعها الهوية اإلرهابية ،كما في الحرب القذرة ض ّد
سورية.أو أن تذعن للتقسيم كما السودان .أو أن تد َّمر
بأقرب ي ٍد لها وهذا ما يحدث في اليمن.
وقد تترك للفوضى وعدم االستقرار كما هي الحال
في تونس ...أو أن تبقى تحت التهديد المستم ّر بنشر
اإلرهاب ،أو االعتداءات البينية الداخلية كما الجزائر،
أو النزاع الطائفي والفراغ السياسي كما لبنان .إذن
ال ب ّد أن يبقى المواطن العربي يقفز على الصفيح
الساخن.
هوالند إلى الخليج لتوقيع صفقة بيع مقاتالت
فرنسية لقطر ،ثم ليح ّل ضيفا ً على الرياض وبعدها
سيكون ضيفا ً مرحبا ً به على مجلس «كامب دايفيد».
ك ّل شيء مطروح للبيع ،فال ضير أن تبيع األردن
معبر «نصيب» لـ«النصرة» ،فسابقتها كانت في بيع
«وادي عربة» البن صهيون ،وال ضير أن تبيع دول
الخليج نفطها مقابل سالح تقتل به جوارها من األهل.
لم ال فسوق عكاظ ما عاد ينصب للشعر ديوان
العرب فقط ،بل لبيع الهوية العربية ،فهل ينطبق
عليه المثل المصري «مولد وصاحبه غايب»؟ إنْ
كان كذلك فهل من أمل في عودة هذا الصاحب...؟ أم
أن األمل يتالشى على يد جو بايدن المقيم اليوم في
العراق ،ليعلن نهاية صالحية «سايكس ـ بيكو»،
وي��ب��دأ بتقسيم ال��ع��راق عمليا ً إل��ى ثالثة أقاليم؟
بتسليح العشائر لما أسماه تسليح السنة ،ليكون لها
َق ْطعٌ جغرافي؟
إقليم كردي بوجود البرزاني في واشنطن للتسليح
لتحرير الموصل وإل��ح��اق��ه بجغرافيا كردستان
وتوسيع ال َق ْطع الجغرافي الكردي ،ومنح كليهما ماال ً
كثيراً ،واإلقليم الثالث للشيعة العراقيين ،فهل يحقق
بايدن أمنيته رغم رفض الحكومة العراقية وتحذير
إيران؟
وخريطة «ال��ش��رق األوس���ط ال��ج��دي��د» ه��ل ينال
«ش��رف» تنفيذها بايدن نائب أوباما فيكتب اسمه
التاريخ كما كتب قبالً اسمي سايكس وبيكو« .ما
حدا أحسن من ح��دا» ،التجربة تبدأ في العراق كما
بدأ االستعمار الجديد أولى حمالته في العراق عام
.2003
هل ينتشر فايروس التقسيم إلى اليمن وسورية
كما يُعلن؟ وه��ل تسمح أميركا أن يتقاسمه معها
شركاء أتراك وسعوديون؟ سؤال قد ال يكون له جواب
اآلن؟

الخطة البديلة في الحرب ال�سعودية على �سورية!...

القاعدة الأميركو ـ خليجية
«العمالة مقابل ال�سعادة»...

} سومر صالح
} سعد الله الخليل

يبدو أنّ الحرب السعودية على اليمن ،والتي تجاوزت يومها األربعين ،لم تشبع
شهية القتل السعودية ومن ورائها واشنطن بالسعي إلى وقف معاناة اليمنيين
اإلنسانية التي وصلت إلى مستويات خطيرة من نقص حا ّد في المواد اإلغاثية وندرة
في المشتقات النفطية جراء استهداف طيران مملكة آل سعود «أم المسلمين الحنونة»
المنشآت االقتصادية والمصافي ومصانع األلبان واألجبان والزيوت ...وك ّل ما
يعتقدون أنه يكسر إرادة اليمنيين في الحياة ويدفعهم إلى االستسالم ورفع الراية
البيضاء ،بحسب التص ّورات األميركية التي تدير وتخطط لحروب السعودية في
فأي عاقل يمكن أن يقتنع بنفي السعودية إدارتها حربا ً أميركية بالوكالة.
المنطقةّ .
ربما تكشف ما تطرحه تقارير المنظمات الدولية من أرقام جانبا ً ال بأس به من
الحقيقة وتقدّم مؤشرات قريبة إلى الواقع عما وصلت إليه األوضاع المأساوية في
أي  80في المئة من سكانه
اليمن عن اقتراب وصول نحو  20مليون شخص فيه ّ
عتبة الجوع أو المعاناة من «انعدام األمن الغذائي» ،بحسب لغة العاملين في مجال
اإلغاثة ،وهي أرقام تكشف النوايا الحقيقية وراء الحروب األميركية سواء باألصالة
أو بالوكالة.
بدا جليا ً أنّ الحروب األميركية في العالم خالل العقود األخيرة يحكمها معيار
واحد وهو الوالء لواشنطن ومقدار الطاعة والخنوع لمشاريع السيد األميركي ،وبنا ًء
عليه صنّفت دول العالم في حلفين بين أخيار وأشرار ،فمن بايع السيد األميركي
استحقّ الحظوة ونعِم بالرخاء ،ومن رفع الصوت رافضا ً سلّطت عليه واشنطن
أزالمها وأدواتها من الشرق والغرب ،ولع ّل نموذج الرئيس السوداني عمر حسن
البشير النموذج األكثر وضوحاً ،فمن مطلوب إلى محكمة الجنايات الدولية إلى رئيس
بانتخابات شرعية وبنسبة  98في المئة بمج ّرد قبوله بتقسيم السودان ليصدر حكم
البراءة بحقه و ُتغسل يديه من دماء السودانيين.
الحرب األميركية ض ّد إيران بأدواتها االقتصادية من عقوبات وتجميد أرصدة
حاضرة في أجندة واشنطن منذ إعالن الثورة اإلسالمية وكسر اليد األميركية من
بوابة الملف النووي اإليراني ،فيما الملف النووي الباكستاني ال غبار عليه والمعيار
الوالء والعالقات الوطيدة مع سيد البيت األبيض.
في العالقة مع سورية ،لم توفر واشنطن فرصة الستهداف دمشق بالعقوبات منذ
بأي معدات
نشأة سورية الحديثة ،والتي تجلت بقطع كافة الطرق أمام تزويد سورية ّ
تساعدها في بناء اقتصادها ومشروعها النهضوي ،وشكلت العقويات األميركية وال
تزال سمة االقتصاد السوري الذي استطاع كما االقتصاد االيراني وإنْ كان بشكل
ّ
أخف من قدرات ذاتية للصمود في وجه الهجمة األميركية ،ومع انتقال المشروع
األميركي في المنطقة إلى مراحل المواجهة من بوابة ربيع الشعوب أ ّمنت واشنطن
مظلة لحماية األنظمة التابعة لها في دول الخليج العربي ،فمعايير حقوق اإلنسان
محترمة في السعودية وقطر ،والشعب البحريني يمارس ديمقراطية ق ّل نظيرها
في المنطقة ،وحمالت االنتخابات السعودية تجري على قدم وساق ،وها هي المرأة
تنافس في السعي للوصول إلى عرش المملكة بعد أن تخطت مجلس الشورى ونالت
الحق بقيادة السيارة ،وال خوف على أبناء قطر والوافدين األجانب ،طالما أنّ أموال
تلك الممالك والمشيخات في الجيب األميركي وفق قاعدة ك ّل ما لي فهو لي وما لك
أيضا ً لي ،ما يمنح الرئيس األميركي الحق في التصرف بأموال تلك الممالك وفق
رغباته ومقتضيات إنقاذ اقتصاده من إبرام عقود تسليح فلكية إلى افتعال حروب
تضخ المزيد من الدوالرات في الخزينة األميركية.
قاعدة واشنطن ومن يدور في فلكها واضحة في التعامل مع الشعوب والدول:
«العمالة مقابل السعادة» ،والقرار الوطني تدفع الشعوب ثمنه عقوبات أميركية
وحروب دموية.

«توب نيوز»

بد�أت حرب القلمون
منذ كلمة سيّد المقاومة قبل يومين وحالة من االستنفار في اإلعالم السعودي ال تطال
ما قاله عن اليمن ،وال عن العراق ،وال عن الفشل السعودي.
اختار السعوديون ح��رب القلمون عنوانا ً لحملة استنفروا لها ك� ّل السياسيين
واإلعالميين التابعين تر ّوج لمعادلة أنّ السيد تراجع عن حرب القلمون ،وأنه خائف منها
بعد الذي جرى في إدلب وجشر الشغور وأنه ته ّرب من المواعيد ألنه يريد التخلص من
الوعود.
قال السعوديون بألسنة متعدّدة أنّ حرب القلمون لن تقع ،وأنّ السيد يعرف أنّ الوضع
السوري ينهار وأنّ حالة السيد كانت مرتبكة.
استخدم السعوديون دناءة وسفالة في مستوى الخدمة اإلعالمية التي وظفوها لهذا
الغرض ال تستخدم من زعران الشوارع.
بدأت الحرب والسيد قال لن نحدّد موعدا ً وال سقفا ً ألنّ المعارك ستتحدث عن نفسها.
ها هي المعارك تتحدث يا سلمان.
«جبهة النصرة» و«جيش فتحك» يغلقون دكاكينهم ويهربون أمام الجيش السوري
ومقاتلي حزب الله.
تتساقط مواقعهم بال قتال وحيث يقاتلون يُقتلون ويؤسر الباقي.
السيد واثق من نصره وهدوء الواثق ال يعرفه المنافقون والمهزومون.

التعليق السياسي

ت���ج���ري ع��ل��ى األرض ال��س��وري��ة
إره��اص��ات خطرة تنبئ بقرب ان��دالع
المواجهة اإلقليمية حتماً ،كما تشهد
المنطقة «ال��ش��رق أوس��ط��ي��ة» إع��ادة
تموضع لبعض السياسات اإلقليمية،
انطالقا ً من المستجدات في الملفين
السوري وال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،فنالحظ
انكفاءا ً قطريا ً وإماراتيا ً في الشكل عن
مجريات األمور على الساحة اإلقليمية
جنوني
ف��ي مقابل ان��دف��اع س��ع��وديّ
ّ
تجاه الحرب .هذا االنكفاء ليس مردّه
الوعي السياسي أو العودة عن األخطاء
السياسية السابقة التي أغرقت العرب
في الفوضى وال��دم ،بل م��ردّه عامالن:
أولهما الرغبة األميركية ف��ي إعطاء
الفرصة األخ��ي��رة للملكة السعودية
قبل توقيع االتفاق النووي بين إيران
والغرب لكسب المعارك في ساحات
االشتباك السعودي في المنطقة ،كنوع
م��ن الترضية لجنون صبية الحكم
الجدد في المملكة ،والعامل الثاني هو
دراية الكيان القطري باستحالة النجاح
السعودي في مخططاته في سورية،
فكأنها ت��ري��د م��ك��ان��ة م��ا ب��ع��د المهلة
األميركية للسعودية من ب��اب وراث��ة
ال��دور القطري للسعودية كما عودتنا
السياسة االنتهازية القطرية.
بالعودة إلى المخطط السعودي في
المنطقة وبعد فشل «عاصفة الحزم»
في تحقيق الهدف الحقيقي للعدوان
ف��ي اليمن وه��و اس��ت��ج��رار المواجهة
العسكرية المباشرة مع إيران إلجهاض
ليس فقط االت��ف��اق ال��ن��ووي ب��ل ال��دور
اإليراني الجديد في المنطقة بعد توقيع
االتفاق النووي مع الغرب ،لكنّ هذه
المناورة السعودية فشلت في تحقيق
ال��ه��دف ،فانتهى بنك األه���داف وفشل
سيناريو ال��ح��رب اإلقليمية ،انطالقا ً
من اليمن .وهنا نالحظ أنّ الواليات
المتحدة ل��م ت��رغ��ب ب��ان��دالع الحرب
السعودية اإليرانية انطالقا ً من اليمن
فأرسلت سفنها وقاذفاتها الصاروخية
إل��ى ب��اب المندب وانتهت المواجهة
بإيقاف الحرب بشكلها «عاصفة الحزم»
واستبدالها بنسخة م��ع�دّل��ة اسمها
«إع���ادة األم���ل» ،بمعنى أنّ ال��والي��ات
المتحدة أرادت حفظ ماء الوجه للملك
وابنه في مقابل دور إيراني في الح ّل
السياسي في اليمن ،بمعنى احتواء

أميركي مزدوج للصراع .،جرى الحديث
بعده عن سيناريو نقل «عاصفة الحزم»
إلى سورية وأرسل الحريري مفاوضاً،
لكنّ الموقف المصري كان حازما ً بعدم
المشاركة ف��ي أيّ عملية جوية ض ّد
سورية وأعطت اإلمارات إشارات مماثلة
بسحب مقاتالتها م��ن األردن والتي
أنيطت بها مه ّمة ضرب أهداف داعشية
في سورية ضمن االئتالف الدولي لضرب
داعش في سورية والعراق .هنا وجدت
السعودية نفسها في مأزق ،فعملت على
إعادة تقييم الحرب في اليمن واالستفادة
م��ن دروس الفشل هناك لعلها تفلح
في س��وري��ة ،فاندفع محمد بن نايف
إلى تركيا بتاريخ  6نيسان على رأس
وف � ٍد عسكريّ استخباراتي للتحضير
لسيناريو «عاصفة حزم» جديدة ض ّد
سورية ،ولكن بنسخة معدلة فالطلعات
الجوية في سورية ،على غرار النموذج
اليمني لن تفي بالغرض نتيجة عدة
عوامل  :أولها قوة الدفاعات الجوية
السورية واستحالة تحقيق النصر مع
تكبدها الهزيمة المحتومة ،وثانيها
الموقف اإلي��ران��ي ال��ذي لن ي��ت��ردّد في
ال��دخ��ول في المعركة بقوته الجوية
والبحرية وال��ص��اروخ��ي��ة ،م��ا يعني
انتقال المعركة إلى األرض السعودية
وهنا نقرأ إرس���ال إي���ران لسفنها إلى
مضيق المندب ،ف��ي إش���ارة أبعد من
دعم اليمن فإذا كان حال اليمن إرسال
سفن ،ما طبيعة الر ّد في سورية؟! هنا
الرسالة اإليرانية .أما العامل الثالث
فهو أنه ال يوجد غطاء إقليمي أو دولي
لمثل هذا السيناريو السعودي ،فكانت
الخطة السعودية استبدال الضربات
الجوية والتي أثبتت فشالً ذريعا ً في
اليمن ،بتوجيه «صدمات عنيفة» برية
ض � ّد الجيش ال��س��وري بالتنسيق مع
تركيا و األردن و أطراف لبنانية ،تقوم
التنظيمات العاملة باإلمرة السعودية
والتركية بتنفيذ هذه الصدمات وتقوم
ال��ط��ائ��رات التركية واألردن��ي��ة بمه ّمة
اإلسناد اللوجيستي والمخابراتي لهذه
الفصائل اإلرهابية ،ويكون هدف هذه
الصدمات إح���داث ه��زات عنيفة على
�ي في
المستويين
الشعبي وال��رس��م� ّ
ّ
س��وري��ة ،وإض��ع��اف ال���روح المعنوية
للمقاتل والحاضن الشعبي السوريّ ،
متزامنا ً مع تكثيف الحمالت اإلعالمية
والحرب االقتصادية ،تكون نتيجتها
اإلح��ب��اط الشعبي العام في سورية،

وه���و م��ا سينعكس ع��ل��ى م��ش��اورات
جنيف 3ومايليها .طبعا ً سيتم تنفيذ
ه��ذا السيناريو على مراحل متالحقة
بمعنى إحداث هزات عنيفة ض ّد الجيش
السوري على مراحل متتابعة في جبهات
مختلفة إلح��داث األثر المطلوب فكانت
البداية من مدينة إدلب وجسر الشغور،
تليها م��ح��اول��ة أخ���رى ف��ي الجنوب
السوري حيث بدأت الفصائل العاملة
بالتوجيه السعودي بتصفية الوجود
«الداعشي» هناك كمقدمة إلحداث هزة
عنيفة هناك ،تليها الجبهة الشرقية
لحمص والقلمون ،وت��ك��ون خاتمتها
في محيط العاصمة دمشق عبر األداة
اإلرهابية زه��ران علوش وال��ذي أعطي
مه ّمة سعودية بخلخلة الوضع األمني
في دمشق ضمن تلك الخطة السعودية
أثناء زيارته األخيرة إلى تركيا.
مجمل هذه الهزات العنيفة ستعمل
على تشتيت الجهد العسكري السوري
وم��ح��اص��رة ال��ق��ي��ادة ال��س��وري��ة بفعل
ال��ض��غ��ط ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام المحبط
حينها .وقد يكون مثل هذا السيناريو
أوس��ع إذا ما ق � ّررت السعودية تغطية
ع��دوان «إسرائيلي» على «حزب الله»
ف��ي الجنوب ،عبر عملية برية تربك
الحليفين السوري وحزب الله ،في وقت
تقوم التنظيمات اإلرهابية في الجرود
القلمونية وال��ب��ق��اع ال��ش��رق��ي بمه ّمة
التشتيت والتمدّد داخل لبنان.
على ما يبدو إنّ الخطة السعودية
هي مح ّل ترحيب أميركي ،فقد كان محمد
بن نايف وليا ً للعهد ومحمد بن سلمان
وليا ً لولي العهد بقرار أميركي ،وظهر
هنا عادل الجبير وزي��را ً للخارجية مع
إع��ادة بندر بن سلطان إل��ى الواجهة
بانتظار عودة ما إلى مواقع صنع القرار
السعودي.
طبعا ً األه���داف األميركية مختلفة
عن األه���داف السعودية في سورية،
فالواليات المتحدة تريد حصار إيران
س��ي��اس��ي �ا ً ف��ي س��وري��ة ل��دف��ع��ه��ا إل��ى
تقديم حزمة تنازالت جديدة في ملفها
النووي قبل حزيران المقبل والضغط
على روسيا لدفعها إلى تقديم تنازالت
سياسية وعسكرية ف��ي ملف شرق
أوك��ران��ي��ا .لذلك ك��ان ال��ق��رار األميركي
تنفيذ السيناريو السعودي ب��أدوات
إرهابية ميدانية وليس ضربات جوية
(سعودية عربية تركية) ال تستطيع
الواليات المتحدة بعدها ضبط الصراع

وتداعياته ،وخصوصا ً على «إسرائيل»،
بينما األه��داف السعودية في مثل هذا
السيناريو هي محاولة إسقاط الدولة
ال��س��وري��ة أو ف��رض وق��ائ��ع ميدانية
لتحصيل مكاسب سياسية في سورية
السياسي ،إضافة إلى
إذا ما أنجز الح ّل
ّ
فرض نفسها قوة إقليمية عسكرية في
مواجهة إيران النووية مستقبالً.
بعد مجمل ما ت ّم تقديمه على ما يبدو
كانت القراءة السورية عميقة للحدث
اإلدلبي وما يليه ،وكانت زي��ارة وزير
الدفاع العماد فهد جاسم الفريج إلى
طهران وزيارة وزير الداخلية اللواء محمد
الشعار إلى روسيا أبعد من االطالع على
جاهزية المحور للردّ ،في حال المواجهة
البرية والجوية ،لتتخطاها إلى إيصال
رسائل إل��ى المحور برمته ،فسورية
التزمت الصمت سابقا ًك��ي ال تحرج
حلفائها ولكنّ الصمت لن ي��دوم كثيرا ً
ور ّد العدوان سيكون بقطع اليد التي
ستمت ّد إلى سورية ،ومعنى ذلك أنّ الر ّد
لن يطاول فقط األدوات اإلرهابية في
السورية السابقة
الداخل وفق السياسة ّ
للر ّد على األعداء ،بل سيطال اليد المم ّولة
وال��م��درب��ة لإلرهابيين ،ألنّ القيادة
السورية لن تنتظر إلى ما ال نهاية في
تلقي الضربات واالكتفاء بر ّد العدوان،
لذلك كان القرار السوري بتأمين الجبهة
الداخلية بعملية استباقية للجيش في
القلمون السوري وعرسال اللبنانية،
بالتنسيق م��ع «ح��زب ال��ل��ه» وتأمين
محيط العاصمة السورية انطالقا ً من
جوبر ،وق��د أُبلغ الحلفاء نفاذ الصبر
ال��س��وري على المسارات السياسية،
وأطلقت عمليات للمقاومة السورية في
الجوالن المحتل بمعنى إعالن الجهوزية
الكاملة للمواجهة العسكرية مع العدو
«اإلسرائيلي» في رسالة تح ٍّد واضح ٍة
من القيادة السورية.
السياسي أتوقع ر ّدا ً
من باب التحليل
ّ
قاسما ً للقوات السورية على معسكرات
وميليشيات اإلره��اب��ي زه��ران علوش
في محيط العاصمة دمشق ،بمعنى
إعالن المواجهة العسكرية المؤجلة مع
الوهابية السعودية وعندها ستقطع
اليد التي ستمتد على سورية ،وطبعا ً
يبقى القول إنّ إجهاض هذا السيناريو
ال��س��ع��ودي سيكون ف��ي ي��د المجتمع
السوري بتماسكه وثبات معنوياته
وإي��م��ان��ه ب��ق��وة جيشه وق��درت��ه على
النصر ،شعارنا دائما ً جيشنا أملنا.
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الم�شروع الوطني...
وال�ضياع

} راسم عبيدات
من يتابع ك ّل التصريحات الفصائلية والحزبية وبالذات
لسلطتي رام الله وغ��زة ...يستمع إلى موشحات أندلسية
وتصريحات نارية عن الحرص على المشروع الوطني
والوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام ورفض الحلول الموقتة
والدويالت والكانتونات وتقديم التنازالت او المفاوضات
من أجل المفاوضات إلخ...
وتتك ّرر ه��ذه الموشحات والتصريحات بشكل يومي
ص��ب��اح م��س��اء ،وف���ي ال��م��ق��اب��ل نستمع م��ن ن��ف��س الجهات
وال��ش��خ��وص والناطقين الرسميين باسمها وقياداتها
وإعالمييها ،وحتى مستشار الرئيس للشؤون الدينية
دخل على الخط ،إلى حمالت من ال��ردح وال��ردح المضا ّد
واالتهامات بالتخوين والتفريط والتفاوض بشكل منفرد
والسعي إلى تشكيل بديل ،أو إلى إقامة إمارة أو دويلة في
القطاع ،وكذلك اتهامات ببيع القضية والقدس واألقصى
وكأنها في وارد حساباتهم ،فنحن أهل القدس نعرف أنّ
آخر ما يفكرون به هو القدس ودعم صمود أهلها.
وفي ظ ّل هذه األجواء وهذه الحالة التي تبعث على األسى
وتصيب اإلنسان الفلسطيني بالغثيان والكفر بك ّل الفصائل
والحكومات والسلطات ،أصبحت الساحة الفلسطينية مرتعا ً
خصبا ً لتدخالت عربية وإقليمية ودولية ،وهي تدخالت من
شأنها تفكيك الساحة الفلسطينية وتدمير المشروع الوطني
وإنهاء القضية الفلسطينية ،ألنها (التدخالت) ال تهدف إلى
جمع الشمل ولملمة الجراح ،بل في ظ ّل سياسة المحاور
واألج���ن���دات تغلّب المصالح ال��خ��اص��ة وال��ج��م��اع��ات على
مصلحة الشعب والوطن ،ونحن كفلسطينيين نسهم في
ذلك ،حيث الساحة الفلسطينية تعيش حالة عميقة من عدم
الثقة بين مركبات ومك ّونات عملها السياسي والمجتمعي،
ويت ّم النظر الى ك ّل خطوة او فعل أو تح ّرك من هذا الطرف
او ذاك في إط��ار التشكيك والتخوين أو العمل المشبوه،
أي قوى سياسية حزبية او مجتمعية
وك ّل فصيل آخر او ّ
تتوسط بين الفريقين او تطرح مبادرة من أجل وقف حالة
النزيف الفلسطيني والتدمير الذاتي للجسد والمشروع
الوطني الفلسطيني ،تتهم بالتحيّز الى هذا الطرف او ذاك،
وتش ّن عليها وعلى قياداتها وتاريخها حملة شعواء ،تصل
ح ّد التشكيك والتخوين.
لم تنجح ك ّل اللقاءات واالتفاقيات في َج ْسر الهوة بين
ط��رف��ي االن��ق��س��ام ( فتح وح��م��اس) ،وال���ذي ب��ات يتك ّرس
وي��ط��ول وي��ت��ع�� ّم��ق وي��ت��ش��رع��ن ،وي��ت��رك الكثير م��ن اآلث���ار
السلبية على وح���دة ال��وط��ن والمجتمع ،وف��ي استطالته
واستدامته ،تنمو مصالح وامتيازات وعالقات وارتباطات
ألن��اس م��ن ك�لا الطرفين غير معنية بإنهائه م��ن الدوحة
إل��ى صنعاء إل��ى مكة فالقاهرة فالشاطئ ،واآلن مطروح
«مكة  »2وربما «مكة  »3و«القاهرة  »5و«قطر  »6وهكذا
دوال��ي��ك م��ن دون أي ب��ارق��ة أم��ل ،وك�� ّل ذل��ك سببه وم��ردّه
األساس غياب اإلرادة السياسية وتغليب المصالح العليا
للشعب الفلسطيني على المشاريع واألج��ن��دات الفئوية
والخاصة ،وك ّل طرف يريد ان يتسيّد ويقود الساحة بدون
شراكة مع اآلخر ،إما أنا وإما الطوفان ،وهم يستخدمون
المتغيّرات والتحالفات العربية واإلقليمية والدولية خدمة
لمشاريعهم وبرامجهم السياسية وليس خدمة للمصلحة
العامة وللمشروع الوطني ،رهانات مع ك ّل تبدّل وتغيّر
لكي يتمسك ك ّل طرف بوجهة نظره ومشروعه ورؤيته،
فحكومة ما ُيس ّمى بالوفاق الوطني التي تشكلت لمعالجة
هموم قطاع غزة من حصار وع��دم دوران عجلة اإلعمار
وفتح للمعابر والتحضير النتخابات تشريعية ورئاسية،
حتى هذه اللحظة لم تقلع وتدور في حلقة مفرغة ،والك ّل
يوجه لها االتهامات ،فحماس تتهمها بأنها ال تولي مشاكل
أي مشكلة من
أي اه��ت��م��ام ،ول��م تعمل على ح�� ّل ّ
ال��ق��ط��اع ّ
مشاكل القطاع الحياتية والمعيشية واالجتماعية ،وكذلك
المشكلة األساسية روات��ب موظفي سلطة حماس الـ40
ألفاً ،وأخفقت الزيارات التي قام بها وزراء حكومة الوفاق
أي حلحة لألمور ،حتى
بمن فيهم رئيس الوزراء في إيجاد ّ
انّ حماس فرضت ما يشبه اإلقامة الجبرية على وزراء تلك
الحكومة الذين قدموا الى قطاع غزة في زيارتهم األخيرة
ومنعتهم من التواصل مع وزاراتهم وموظفيها في القطاع،
متهمة إياهم بخرق التفاهمات التي جرت بين رئيس الوزراء
وحكومة حماس ،وفي المقابل حكومة الوفاق والسلطة
الفلسطينية وجهتا اتهامات إلى حماس بأنها ال تريد تمكين
حكومة الوفاق من السلطة في قطاع غزة والسيطرة على
المعابر واألجهزة األمنية وغيرها.
ف��ي ظ�� ّل ه��ذه الحالة وم��ع تفاقم أزم���ة حكومة حماس
أي حلحة
السياسية والمالية ،بسبب عدم القدرة على إنجاز ّ
ف��ي قضايا رف��ع الحصار ودوران عجلة اإلع��م��ار وفتح
المعابر وأزمات الفقر والبطالة والجوع والكهرباء والماء
والصرف الصحي ،باتت غزة كبرميل بارود سينفجر في
أي لحظة لتطال تداعياته ليس حماس وقطاع غزة ،بل ك ّل
الساحة الفلسطينية ،حيث وجدنا بأنّ هناك أطرافا ً عربية
(قطر) وإقليمية (تركيا) ودولية (سويسرا وروسيا) وحتى
األمم المتحدة روبرت سيري وأمين عام األمم المتحدة بان
كي م��ون والرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر ،هذه
األط���راف تدخلت وط��رح��ت م��ب��ادرات على حركة حماس
م��ن أج��ل إي��ج��اد حلول تمنع م��ن حالة االن��ف��ج��ار ،وعنوان
تلك الحلول وال��م��ب��ادرات «تهدئة مقابل إع��م��ار» ،وجرى
تناقل أخبار عن مشروع اتفاق برعاية قطرية – تركية –
سويسرية بين حماس و«اسرائيل» تهدئة طويلة األمد من
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ميناء مراقب من حلف الناتو ووقف األعمال العدائية ،على
ان تلتزم حماس بعدم تهريب السالح وحفر األنفاق وإنتاج
الصواريخ.
ف��ي ذروة ال��ح��دي��ث ع��ن ت��ل��ك االت���ص���االت ب��ي��ن حماس
و«اسرائيل» اشتعلت الساحة على نحو غير مسبوق من
ال��ت��راش��ق اإلع�لام��ي واالت��ه��ام��ات ب��ي��ن ح��م��اس والسلطة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،ول��ت��ص��ل األم�����ور إل���ى ح��� ّد ات���ه���ام الرئيس
الفلسطيني محمود عباس «إس��رائ��ي��ل» وح��م��اس بإجراء
اتصاالت في إطار ما تعتبره منظمة التحرير التفافا ً على
المشروع الوطني .وتسود قناعات في صفوف عدد من
فصائل منظمة ال��ت��ح��ري��ر ،وخ��ص��وص��ا ً ح��رك��ة ف��ت��ح ،بأنّ
«إس��رائ��ي��ل» تسعى للفصل بين الضفة والقطاع ،وتعمل
على إنشاء دولة في غزة حتى يسهل فرض الحكم الذاتي
في الضفة الغربية .وليس هذا فقط بل مستشار الرئيس
ل��ل��ش��ؤون الدينية ال��ه��ب��اش ف��ي خطبة الجمعة ش�� ّن حربا ً
شعواء على حركة حماس ،وصلت ح ّد تخوين من يقومون
ب��االت��ص��االت وال��ت��ف��اوض م��ع «إس��رائ��ي��ل» م��ن خ��ارج إطار
منظمة التحرير وبدون موافقة الرئيس عباس.
نحن ن��درك أنّ هناك اآلن ص��راع��ا ً ض��اري��ا ً يجري بين
فتح وح��م��اس على كعكة سلطة خالية م��ن ال��دس��م ،وهذا
الصراع سيقودنا حتما ً الى كارثة حقيقية ،تتمثل في تفكك
المشروع الوطني وانهيار مرتكزاته األساسية القدس
والالجئين والدولة الفلسطينية المستقلة ...وتع ّمق حالة
التيه والضياع وفقدان البوصلة.
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