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الوطنية ال�صعبة ...والعروبة ال�صعبة*

وا�شنطن وتل �أبيب
والفو�ضى العربية

} معن بشور**
} حميدي العبدالله

لك ّل سياسة دينامية ،وهذه الدينامية قد تقود ،وغالبا ً ما تقود ،إلى
عكس ما يسعى إليه المخططون وراس��م��و معالم ه��ذه السياسة .فإذا
كانت أهداف «الفوضى البناءة» التي كانت ترجمتها على الساحة العربية
الحروب التي تجتاح أكثر من  90في المئة من الدول العربية قد تحققت
وفق ما رسمه المخططون ،إال أنّ نتائجها ،وحتى أعراضها الجانبية ال
تصب كلها في مصلحة واشنطن وتل أبيب ،بل يمكن القول إنّ بعض
ّ
تداعياتها تشكل تهديدا ً استراتيجيا ً لمصالح هاتين الدولتين لم يكن
في حسابهما عندما أطلقوا سياسة «الفوضى البناءة» وأشعلوا فتيل
الحروب في المنطقة ،ومن أبرز هذه النتائج التي لم تكن في حسابات
واشنطن وتل أبيب:
أوالً ،اقتراب خروج العراق كليا ً من دائرة التبعية والهيمنة األميركية،
واقترابه أكثر من منظومة المقاومة والممانعة ،ولع ّل الصراخ المتعالي
عن النفوذ اإليراني في العراق أوضح دليل على هذه الحقيقة ،ال سيما أنه
لم يعد للواليات المتحدة من قوى مؤيدة ذات وزن حقيقي في العراق،
وحتى نفوذ األخوين النجيفي آخذ بالزوال بعد تسليم مدينة الموصل
وك ّل محافظة نينوى لتنظيم «داعش» ،وعجزهم عن تجهيز قوات قادرة
على استعادة المحافظة ،وهم آجالً أم عاجالً سوف يضطرون لالستعانة
بقوات الحشد الشعبي التي تجاهر بانتمائها إلى قوى المقاومة والممانعة،
لتخليص المحافظة من سيطرة «داع��ش» واضطهادها المشين لسكان
المحافظة وتحويل حياتهم إلى جحيم ال ُيطاق ،مثلما يستنجد سكان
ووجهاء األنبار اآلن بقوات الحشد الشعبي.
ثانياً ،خسارة اليمن بما يمثله من موقع استراتيجي ،ولع ّل هروب
القوات األميركية من قاعدة العند الجوية ،وانسحاب قطعها البحرية من
ميناء عدن ،دليل واضح على هذا التح ّول االستراتيجي الكبير في معادلة
التوازن بين منظومة المقاومة والممانعة من جهة ،والمنظومة األخرى
التي تقودها ال��والي��ات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى،
ال سيما بعد أن ب��ات ب��اب المندب تحت سيطرة ق��وى حليفة لمنظومة
المقاومة والممانعة وفي مقدّمتها إيران.
ث��ال��ث��اً ،اق��ت��راب خطر االض��ط��راب��ات وال��ح��روب م��ن المملكة العربية
السعودية ،وإذا كان مفتاح النجاة من الحرب بيد حكومة السعودية ،إذا
أوقفت حربها على اليمن قبل أن ينتقل حريقها إلى داخل المملكة سواء
بالتقاصف المدفعي والصاروخي مع أنصار الله والجيش اليمني ،أو
اقتحامات برية متبادلة على الحدود اليمنية – السعودية ،إال أنّ ذلك
ال يحول دون تسجيل ،منذ اآلن ،حقيقة أنّ السعودية باتت محاصرة
وحتى مستنزفة بعد حربها على اليمن.
رابعاً ،تعاظم قدرة الردع عند فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين
في مواجهة الكيان الصهيوني ،ولع ّل حرب غزة عام  ،2014وعملية
المقاومة ض ّد العدو الصهيوني في م��زارع شبعا اللبنانية أسطع دليل
على هذه الحقيقة.

وا�شنطن تناور من الإرهاب
�إلى االعتدال
لم ولن تهدأ النوايا األميركية واالقليمية من محاوالت استدراج الداخل
السوري نحو واقع يفرض المعارضة السورية المسلحة فصيالً اساسيا ً في
مستقبل سورية وطرفا ً ال مف ّر منه من أي حوار ،علما ً أنّ االتفاق على تفكك
المعارضة المسلحة بات معضلة يعرف األميركي انّ أوان لحمها قد فات ،ولكنه
يعرف ايضا ً انه لم يوفر جهدا ً لوصلها.
ً
األزمة السورية التي دخلت عامها الخامس لم تعهد حتى الساعة استقرارا في
وضع قوى المعارضة تمثيالً او تسليحا ً او موقفاً ،ومع هذا الالستقرار شهدت
محاوالت الواليات المتحدة وقراراتها بشأن دعم المعارضة السورية المسلحة
وتدريبها مؤخرا ً سلسلة إخفاقات في إطارها ،فلم تستطع توحيد الجبهات
والفصائل تحت وقع التقدّم الذي أحرزه الجيش السوري في أه ّم المعارك التي
راهن األميركيون عليها كمفصل.
الحديث عن الواليات المتحدة كأصل للمشروع بر ّمته دون سواها يعكس
محوريتها في الملف السوري من دون ان يكون لغيرها دور مق ّرر بشأنه،
ويعكس طرح مشاريع تتناسب مع مجمل سياستها الخارجية في المنطقة
فتناور في ملف تارة وتفاوض أحياناً.
ملف تسليح المعارضة السورية جديده إعالن وزير الدفاع األمريكي ،آشتون
كارتر ،عن بدء تدريب قوات من «المعارضة السورية المعتدلة» كما يس ّميها
للقتال ض ّد تنظيم «داعش».
الحرص على إطالق فصيل سوري معارض ومسلح ُيس ّمى معتدالً هدف
أميركي لم يقبل حتى الساعة دولياً ،ولم تتمكن الواليات المتحدة من النجاح في
تشكيله عملياً ،والهدف المعلن عنه كان منذ بدء المحاوالت «إسقاط األسد» ،او
الحكم الحالي برئاسة الرئيس السوري بشار األسد ،علها تنجح في حجز مقعد
اي مفاوضات مقبلة.
لفصيل سوري قوي في ّ
يبدو انّ الفشل في هذا اإلطار جعل األميركيين يستديرون استدارة الواقع
كما يحاولون اإليحاء بإعالنهم تدريب فصيل معارض ليس بهدف إسقاط األسد
إنما لمقاتلة «داعش» ،وهذا ما يمكن ان يصبح مقبوالً بطبيعة الحال من قبل كثر
من الفرقاء الدوليين فتكون الواليات المتحدة نجحت بتشكيل فصيل معارض
صح التعبير سياسياً.
سوري مسلح ذات «هدف نبيل» اذا ّ
ّ
بغض النظر عن مسألة الوقت ،وكم من الممكن ان تنجح الواليات المتحدة في
تدريب فريق فعلي قادر على القتال ،فإنها بال شك ترسم تساؤالت عديدة حول
تبدّل هدفها من كونه تدريب معارضة لقتال األسد الى تدريب معارضة لقتال
«داعش» ،فهل تحاول واشنطن شرعنة معارضة مسلحة تحت «عنوان نبيل»
يب ّرر فشلها في ما عجزت عن تشكيله من معارضة مسلحة موحدة تقاتل الجيش
السوري او النظام؟
أم انها محاولة لاللتفاف على نوايا تقديم «النصرة» كفريق معتدل فينض ّم من
خالل ذلك عدد كبير من مسلحيهم تحت لوائها فيتغيّر العنوان من االرهاب إلى
االعتدال؟
جاء هذا اإلعالن في مؤتمر صحافي عقده كارتر حيث قال« :نعلن أنّ التدريب
قد بدأ ،برنامج التدريب حساس ومعقد وهو جزء من عملياتنا ض ّد تنظيم
داعش ...ننتظر أن تبدأ المجموعة الثانية بالتدريب خالل أسابيع».
ُيشار إلى أنّ مسؤولين في وزارة الدفاع األميركية قالوا لـ«سي أن أن»
األربعاء ،بأنّ التدريبات ستكون في مواقع باألردن وتركيا وستشمل تدريبات
على األسلحة الخفيفة والتواصل إلى جانب التكتيكات في ساحة المعركة...

«توب نيوز»

انهيار جنبالط
لم يعتد جنبالط أن يخاطب يوما ً باللغة التي سمعها في محكمة الحريري تشكيكا ً
بصدقه وتفكيكا ً لمزاعمه.
حتى في أش ّد لحظة الخصومة كان الجميع يحرص على مراعاة خاطر البيك وترك
مسافة تليق بالبيك ،وكان فريق كامل يتب ّرع بالتنظير للخصوصية الجنبالطية.
أمام الدفاع كان جنبالط وحيدا ً ولم يكن أحد من هؤالء موجودا ً ليدعمه بالتبريرات
والتدخالت رغم محاوالت رئيس المحكمة والمدعي العام بقي جنبالط وحيدا ً
فأحس
ّ
بالخوف.
كان ال ب ّد من تعريض جنبالط لالمتحان لصدقية المحكمة فوقعت الفضيحة.
كلما سئل عن كلمة قالها لسفير تناقض كالما ً قاله بعد زمن لسفير آخر تذ ّرع
بالهروب الفضائحي متذ ّرعا ً بذاكرته المثقوبة االنتقائية.
في لحظة سئل هل كان اغتيال الحريري ض ًد سورية فقال نعم.
كاد يبكي جنبالط عند إصرار الدفاع على مواصلة األسئلة فطلب استراحة قبل
أن ينهار.
ومؤسسها وصاحبها وفيلسوفها سقط بالضربة القاضية
شاهد المحكمة
ّ
وسقطت معه المحكمة فك ّل ما تفعله هو على الطريقة الجنبالطية.
تناولني جنبالط فأشكره وأشفق على حاله وهو يسقط.
حبل الكذب قصير وحبل الصبر طويل وليد بيك...

التعليق السياسي

تحضرني ونحن نلتقي في ه��ذا الصرح الثقافي
الحضاري كلمة لمن يحمل ه��ذا الصرح اسمه ،وهو
سماحة اإلم���ام ال��راح��ل الشيخ محمد مهدي شمس
الدين ،يقول فيها« :في هذه المنطقة أكثريتان عربية
وفيها المسلم وغير المسلم ،ومسلمة فيها العربي
وغير العربي» ،وهي كلمة بالغة األهمية لكي نتح ّرر
جميعا ً من عقدة األقليات التي تتح ّول مع تفاقم ظاهرة
الغل ّو والتطرف والتوحش إلى عقدة بالغة الخطورة
تتحكم بعالقاتنا ومسار حياتنا ،فيسعى البعض ِباسم
األكثرية إلى إقصاء من يعتبرهم أقليات وتهميشهم
واجتثاثهم ،فيما يدعو البعض اآلخ��ر من يعتبرهم
أقليات إل��ى التحالف في ما بينهم لمواجهة طغيان
األكثرية ،فنصبح أسرى احتراب واقتتال يمت ّد إلى مئات
السنين.
هنا التمسك بالعروبة التي يش ّكل اإلسالم روحها،
ويش ّكل المسيحيون العرب عمادا ً من أعمدة نهضتها،
وبعد التأكيد عليها كهوية ثقافية وحضارية جامعة لك ّل
من يجمعهم تاريخ المنطقة وجغرافيتها العربية ،هي
أحد أبرز المداخل للخروج من عقد األكثرية واألقليات
التي ّ
تلف عنق األمة وتضغط عليها ،كما تتسلل إلى
مسام أجسادنا وخالياها لتفتك بها.
وسيرة الشهيد الكبير عبد الكريم الخليل والعديد من
شهداء السادس من أيار ،هي واحدة من النماذج التي
تؤكد على متانة العروبة وعمقها س��واء بكون هؤالء
جسدوا بتن ّوع بيئاتهم ومشاربهم واألقطار
الشهداء قد ّ
التي انتسبوا إليها وح��دة األم��ة العربية وعروبتها،
أو ألنهم رأوا في العروبة هوية تنطوي على مشروع
نهوض وإصالح وتح ّرر وحرية ،فال عروبة مع التخلّف،
وال عروبة مع االستبداد ،وال عروبة مع التبعية ،وال
عروبة مع االستتباع.
والمنتدى األدب��ي ال��ذي أسسه الشهيد الشاب عبد
الكريم الخليل قبل مائة عام (والذي يُعاد تأسيسه اليوم
على يد نخبة من أبناء هذه المنطقة اآلبية الشامخة،
وبالتعاون مع رابطة آل الخليل الناهضة والوفية)،
حمل في اسمه عنوانين رئيسيين يحتاجهما العرب
اليوم على طريق نهضتهم وتح ّررهم وصون وحدتهم،
العنوان األول هو «ال��ح��وار» ال��ذي تشكل المنتديات
إحدى مظالته وآلياته ،والعنوان الثاني هو «الثقافة»
التي يشكل األدب ركنا ً رئيسيا ً من أركانها ،ففي أمة
غنية بالتن ّوع كأمتنا يصبح الحوار أداتها لمعالجة
كل التحديات ،وتصبح الثقافة حصنا ً لألمة وضمانة
لتج ّذر عروبتها التي هي في األساس هويتها الثقافية
مهما حاولوا طمسها وتمزيقها بشتى السبل.
وفي مواجهة الكثير من التضليل ،وما أكثره هذه
األيام ،ومن التجني والظلم وما أوسع من انتشارها في
هذه المرحلة ،يكتشف الباحث في سيرة الشهيد الذي
نلتقي حول ذكراه المئوية اليوم ما يدحض ك ّل محاوالت
التشويه التي يتع ّمدها البعض لشطب مرحلة هامة من
مراحل نضالنا وتش ّكل وعينا القومي ،وهو تشويه نجح
في االلتفاف على ذكرى  6أيار وإلغاء اعتبارها مناسبة
وطنية حتى قال البعض إنّ المشكلة في شهداء  6أيار
إنهم من ك ّل الطوائف فلم يجدوا أح��دا ً يحتفل بذكرى
استشهادهم ،في حين أنهم لو كانوا منتمين إلى طائفة
واحدة لوجدنا االحتفاالت تع ّم لبنان ومناطق عديدة
منه.

فحال عبد الكريم الخليل ،كحال العديد من إخوانه
من شهداء  6أي��ار ،هي تعبير عما يمكن تسميته هذه
األيام بالوطنية الصعبة ،والعروبة الصعبة ،واإليمان
الصعب.
فوطنيتهم حالت دون قبولهم باالستبداد ولكنها
أيضا ً حالت دون استقوائهم باألجنبي بذريعة مواجهة
االستبداد...
وعروبتهم ح��ال��ت دون قبولهم بإلغاء هويتهم
القومية ،لكنها حالت أيضا ً دون قبولهم باستخدام
العروبة لتفكيك دولة كبيرة في هذا الشرق ،لذلك كان
إصرار أغلبهم ،ومن بينهم الشهيد عبد الكريم الخليل،
على اإلصالح والالمركزية والمشاركة المتكافئة بين
مك ّونات هذه الدولة...
كذلك حال إيمانهم بالرساالت السماوية دون قبولهم
باستغالل القيّمين على السلطنة آنذاك ،اإلسالم للطغيان
أو الهيمنة ،أو باستغالل بعض معارضيهم للمسيحية
لكي تصبح دعوة لالنكفاء واالنفكاك عن بيئتهم ،وقد
رفضوا جميعا ً أن تنسب أخطاء السلطة القائمة آنذاك
وخطاياها لضرب اإلسالم وتشويه صورته ،أو لتصوير
المسيحيين كمواطنين من الدرجة الثانية فتمسكوا
بالعروبة كهوية ،وبالمواطنة للمساواة في الحقوق
والواجبات.
ومنذ قرن ونيّف ،وربما قبله ،ما زلنا نعيش هذه
المعادلة الصعبة ،الوطنية الصعبة ،والعروبة
الصعبة ،واإليمان الصعب ،وندرك أنّ قدرنا هو فك عقد
تلك المعادلة واالنطالق نحو فجر عربي جديد ،ونهضة
عربية مشرقة ،ولنا في الشهيد عبد الكريم الخليل
والعديد من شهدائنا ،المشعل والقدوة والنموذج...
ال بل إنّ تكامل ال��ح��وار ،بل اكتماله بالثقافة ،بل
وانتشار ثقافة ال��ح��وار وعمادها القبول باآلخر هو
الذي يوصلنا جميعا ً إلى ب ّر األمان في زمن تتالطم فيه
األم��واج ،وتتفاقم فيه األزم��ات ،وتتعاظم فيه المحن،
ألنه يؤكد على فكرة المشاركة داخ��ل الدولة ،كبيرة
أو صغيرة ،بين أمم أو جماعات ،بين أقوام أو طوائف
ومذاهب ،ألنّ ما من طغيان فئة على فئة إال وحمل في
داخله بذور االنفجار ،وما من هيمنة لكبير أو صغير ،أو
وتؤسس الحتقان ستظهر نتائجه
لقوي أو ضعيف إال
ّ
مع األيام.
لذلك لم تكن دعوة الخليل وصحبه في عمقها سوى
دع��وة للمشاركة ،رفضها من ظ��نّ أنّ سطوته دائمة
وعنجهيته راس��خ��ة فدعته ق��درت��ه ال��ى ظلم الناس
متناسيا ً قدرة الله عليه.
تتجسد شهادة الخليل وصحبه ،دعوة إلى
واليوم
ّ
المشاركة سواء على مستوى الوطن أو األمة أو اإلقليم،
ألنّ المشاركة التي ترجمها اللبنانيون ميثاقية ،تبقى
صمام األم��ان في وجه ك ّل األعاصير التي تعصف بنا
كوطن وكأمة وكإقليم ،بل هي حصن المقاومة ودرعها
مثلما المقاومة دعوة مستمرة للمشاركة في الدفاع عن
الوطن وصون استقالله.

* نص الكلمة التي ألقيت في االحتفال الذي أقامته
رابطة آل الخليل والمنتدى األدبي في مجمع اإلمام
شمس الدين الثقافي التربوي ،في الذكرى المئوية
الستشهاد عبد الكريم الخليل والذكرى السنوية
لشهداء السادس من أيار.
** المنسق العام لتج ّمع اللجان والروابط الشعبية

ماذا تحقق بعد عام
على المبادرة الفل�سطينية في لبنان؟
} رامز مصطفى
عام مضى على إطالق «المبادرة الفلسطينية لحماية
الوجود الفلسطيني في لبنان» ،والتي حظيت بمواكبة
لصيقة من قبل مرجعيات سياسية وأمنية لبنانية في
اإلطارين الرسمي والحزبي .ساهمت هذه المواكبة في
إخراج المبادرة إلى نور اإلعالن عنها ،وتحديدا ً من مخيم
عين الحلوة .وقد القت هذه المبادرة في حينه ترحيبا ً
واسعا ً من قبل الجمهور الفلسطيني في المخيمات،
والجهات الرسمية في الدولة اللبنانية ،وكذلك من
قبل األحزاب والقوى اللبنانية على مختلف تالوينها
ومشاربها السياسية من قوى  8آذار  14وآذار .ومر ّد
هذا الترحيب الواسع أنها المرة األولى التي تتمكن فيها
الفصائل والقوى الفلسطينية من صوغ رؤية موحدة
من أجل حماية الوجود الفلسطيني في لبنان ،وعدم
تمكين القوى المتربصة في هذا الوجود من توظيف
واستغالل الفلسطينيين في الداخل اللبناني بما يهدّد
أمنه واستقراره وسلمه األهلي.
وبعد عام على هذه المبادرة ،السؤال المشروع الذي
يطرحه الكثيرون ،ما الذي تحقق من هذه المبادرة؟
وهل تمكنت من طمأنة الفلسطينيين قبل اللبنانيين
على المستوى الشعبي والرسمي؟ ومؤكد أنّ هناك
أسئلة كثيرة على ألسنة الفلسطينيين واللبنانيين في
آن ،حول المبادرة وماذا حققت في عام.
قبل اإلجابة على السؤالين ،ال ب ّد من التطرق إلى
التحديات التي واجهت الفصائل والقوى الفلسطينية،
جراء قبولها فكرة تب ّني صوغ المبادرة ،ومن ثم إقرارها
والموافقة عليها:
ـ أوالً :وضعت الفصائل والقوى الفلسطينية نفسها
وجها ً لوجه أمام تح ّمل مسؤولياتها ،من موقع أنها
الضامن والمسؤول عن تنفيذ هذه المبادرة والسهر
على تطبيقها.
ـ ثانياً :وضعت الفصائل والقوى الفلسطينية نفسها
أمام التحدّي الصعب في التأكيد على أنها المرجعية
السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني في لبنان أمام
الدولة اللبنانية بأجهزتها ومؤسساتها من جهة ،وأمام
مؤسسات المجتمع المدني واأله��ل��ي في المخيمات
وجوارها من جهة ثانية ،من خالل قدرتها على تنفيذ
ما ورد من نقاط في أهداف هذه المبادرة والتي بلغت
 19هدفاً.
ـ ثالثاً :وضعت الفصائل والقوى الفلسطينية أمام
التحدّي األص��ع��ب ،م��ن خ�لال قدرتها على مواجهة
الجهات أو المجموعات التي تخرق المبادرة ،خصوصا ً
تلك المجموعات المو ّقعة على المبادرة من خارج
الفصائل والقوى الفلسطينية .وتحديدا ً في مخيم عين
الحلوة حيث تواجدها ،وكيفية التعاطي مع خروقاتها.
أما في اإلجابة على األسئلة ،فعلى الرغم من تم ّكن
الفصائل والقوى الفلسطينية من تشكيل القوة األمنية،
ومباشرة عملها في مخيم عين الحلوة ،والتي بدأت
بـ 150عنصر وضابط ،ليصل عديدها اآلن إلى أكثر
من  250عنصر وضابط ،ونجاح القوة األمنية في
فرض هيبتها ،وتم ّكنها من توقيف عدد من المطلوبين
في قضايا مختلفة .ولكن لألسف فإنّ هذه الهيبة بدأت
بالتآكل مع أول عملية قتل داخل مخيم عين الحلوة،

نتنياهو ي�سقط مبكر ًا!...
} سومر صالح
أدرك نتنياهو وم��ن خلفه ق��ادة
اليمين والليكود مع بدايات العام
 2011أنّ البيئة اإلقليمية والدولية
المحيطة بـ«إسرائيل» تمثل فرصة
استثنائية لتمرير مشرع «يهودية
الدولة» ،منطلقا ً من قناعة مفادها أنّ
تراجعا ً قد حدث في مركزية القضية
الفلسطينية في اإلقليم العربي ،نظرا ً
إل��ى انشغاله ب��أح��داث وتداعيات
�ي» ،التي جهدت
«الخريف ال��ع��رب� ّ
«إس��رائ��ي��ل» وم��ن خلفها المنظمة
الصهيونية ع��ل��ى دع���م وت��دري��ب
«ق���ادت���ه���ا» ،وم��س��ت��ف��ي��دا ً م��ن دع��م
جمهوري لمشروعه ف��ي ال��والي��ات
المتحدة األميركية .هذه المتغيّرات
يمكن االستفادة منها «إسرائيلياً» في
إنهاء الخطر الديموغرافي العربي
المتعاظم في األراضي المحتلة عام
 ،1948عبر تمرير قانون «يهودية
الدولة» في الكنيست والذي سيُواجَ ه
بأق ّل ردود الفعل اإلقليمية والدولية
في هذه الظروف ،والتخلي المصري
األردني حتى عن الح ّد األدنى المتفق
عليه في اتفاقيتي اإلذعان في األعوام
( 1978كامب ديفيد) و ( 1994وادي
عربة) ،وقد يتجه اليمين المتطرف
ف��ي «إس��رائ��ي��ل» إل��ى اعتبار إق��رار
قانون «اليهودية» في مقابل االتفاق
النوويّ بين الغرب وإيران وتجاهل
أميركا لمصالح «إسرائيل» األمنية،
فاتجهت حكومة نتنياهو إلى محاولة
إقرار قانون «إسرائيل دولة يهودية»
في الكنيست ،بعدما أق ّرته باألغلبية
في جلسة الحكومة «اإلسرائيلية»
ب��ت��اري��خ  ،2014/11/23األم��ر
الذي أثار عاصفة سياسية ودينية
ف��ي «إس��رائ��ي��ل» وأف��ض��ى بتاريخ
 2014/12/2إلى أزم��ة سياسية
ق���ادت إل��ى ح�� ّل الكنيست لنفسه
ب��ت��اري��خ  2014/12/8مفسحا ً
المجال أمام انتخابات مبكرة في آذار
.2015
ف��ي النتيجة ف���از نتنياهو في
االنتخابات التي كان عنوانها إقرار
«يهودية الدولة» وإجهاض االتفاق
الغربي مع إيران ،الذي أكده نتنياهو
في خطابه في الكونغرس األميركي،
هنا اتجهت إدارة الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما إل��ى إيجاد صيغة ما
ترضي «إسرائيل» من جهة ،ومن جهة
أخرى تمنع تقويض االتفاق النووي
مع الغرب عبر إرضاء الجمهوريين
الذين يعتبرون االتفاق بح ّد ذاته
خطرا ً على «إسرائيل» ،فعملت إدارة
اوباما على تهيئة المناخات اإلقليمية
العربية لتمرير مشروع «يهودية
الدولة» عبر توريط السعودية في
ال��ح��رب اليمنية ف��ي محاولة منها
لفرض التقسيم السياسي في هذا
البلد بين ش��م��ال وج��ن��وب ظاهره
سياسي ومضمونه ديني ،ثم عملت
ب��ال��ت��وازي ع��ل��ى م��ش��روع تقسيم

ال��ع��راق ان��ط�لاق�ا ً م��ن دع��م أميركي
للكرد في الشمال العراقي وهو ما
بدا جليا ً في حرب أميركا «الهزيلة»
ض ّد «داعش» في العراق ،استتبعه
الجمهوريون الحقا ً بمشروع تقسيم
العراق إلى ثالث كيانات سياسية،
مع تسهيل أميركي لمحاولة تركية
سعودية لفرض حكومة أمر واقع في
الشمال الغربي من سورية ،ك ّل هذه
المحاوالت األميركية بهدف تهيئة
المناخ اإلقليمي لتكون «إسرائيل
اليهودية» كيانا ً سياسيا ً قويا ً في
المنطقة المفتتة طائفيا ً وعرقياً.
ه��ذه السياسات األميركية القت
قبوال ً من نتنياهو فعمل على تخفيض
نبرة العداء والتهديد بحرب إقليمية
وضربة استباقية لمشروع إي��ران
النووي بعيد نجاحه في االنتخابات
المبكرة ،وعمل نتنياهو بذات الوقت
على إجهاض االتفاق بأيا ٍد عربية
فكان الدعم «اإلسرائيلي» للسعودية
في حربها على اليمن ،في محاول ٍة
ل��ت��وري��ط إي���ران ب��ح��رب استنزاف
م��ع ال��ع��رب ب���دال ً م��ن «إس��رائ��ي��ل»،
طبعا ً فشل نتنياهو ف��ي مخططه
نتيجة فشل التحالف العربي في
ع��دوان��ه ،كما فشلت أميركا بفرض
حكومة األم��ر ال��واق��ع ف��ي سورية،
ليجد نتنياهو نفسه ف��ي م��أزق
أكبر من إجهاض االت��ف��اق النووي
بين إي���ران وال��غ��رب ،وه��و تشكيل
االئ���ت�ل�اف ال��ح��ك��وم��ي ،ف��ال��ت��ي��ارات
الدينية ترفض مشروع «يهودية
الدولة» انطالقا ً من قناعة توراتية
ال سياسية ،وهو غير ق��ادر بمفرده
على تشكيل االئتالف الحكومي في
ظ�� ّل ص���راع المصالح السياسية
والحزبية الداخلية «اإلسرائيلية»،
تاريخي
ليتجه إل��ى تقديم ت��ن��ازل
ّ
بسحب مشروع «يهودية الدولة»
من بيانه الحكومي المرتقب ومقدّما ً
ت��ع � ّه��دا ً ل�ل�أح���زاب ال��دي��ن��ي��ة بعدم
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لتبدأ بالتالشي التدريجي مع استمرار هذا المسلسل
الدموي ،والذي ليس آخره وإنْ كنا نتمنى ،كان اغتيال
المواطن الفلسطيني مجاهد بلعوس قبل أيام ،وقبله
المواطن اللبناني م��روان عيسى الذي ت ّم استدراجه
بهدف قتله.
وعليه فإنّ القوة األمنية التي جاءت ترجمة عملية
للمبادرة الفلسطينية ،لم تنجز شيئا ً نستطيع الركون
إليه س��وى تشكيل القوة األمنية ،التي من الواضح
في ظ ّل ما يشهده مخيم عين الحلوة ،أنّ حضورها
وفعاليتها دون المستوى المطلوب والمأمول منها ،إنْ
على مستوى ضبط األوض��اع األمنية في المخيم ،أو
وقف مسلسل القتل ال ُمدان والمستنكر .ناهينا عن اتهام
المخيم بأنه يأوي مطلوبين للعدالة اللبنانية .وهذا
يقودنا مباشرة إلى نتيجة أنّ الجمهور الفلسطيني
واللبناني في ج��وار مخيم عين الحلوة غير مطمئن
على اإلطالق لما يجري .وهو ال يستطيع الركون إلى
أنّ الفصائل وال��ق��وى الفلسطينية التي وقفت خلف
المبادرة .وهذا ما تعكسه حالة االستياء شبه العامة
داخل المخيم بسبب عجز الفصائل وقوتها األمنية عن
اإلمساك بزمام األوضاع داخل المخيم .وهذا ما يسبّب
حالة اإلح��راج التي تعيشها الفصائل أمام جمهورها
والحراكات الشعبية والجماهيرية التي ب��دأت ومنذ
مدة في رفع صوتها لوقف هذا المسلسل الدموي .وأمام
الدولة ومرجعياتها وأجهزتها وإداراتها التي وفرت
ولو بالقدر المتاح ما يُعطي القوة األمنية القدرة على
التحرك والمبادرة.
إنّ استمرار هذا السياق على النحو ال��ذي يعيشه
مخيم عين الحلوة ُي��ن��ذر بما ه��و أس���وأ .األم��ر ال��ذي
سيترك من المخاطر والتداعيات الشيء الكثير ،إنْ
كان على المستوى السياسي أو الوطني أو األمني أو
االجتماعي وحتى اإلنساني ،بما يُدخل حق العودة في
مأزق خطر للغاية ،لما يمثله مخيم عين الحلوة من ثقل
سياسي ووطني واجتماعي ،وعلى أنه عاصمة الشتات
الفلسطيني .ومن دونه تكون قضية الالجئين قد دخلت
عمليا ً في دائرة التصفية الجدية .األمر الذي ال ب ّد من
التنبه من أخطاره علينا جميعا ً كفلسطينيين ،فصائل
وقوى وجمهورها في المخيمات وخارجها ،خصوصا ً
أنّ هناك من يتربّص بنا نحن الفلسطينيين ويعمل
جاهدا ً للوصول إلى تحقيق هذا الهدف ،والجميع من
فصائل وقوى يدركون حقيقة السعي «اإلسرائيلي»
مدعوما ً من اإلدارة األمريكية ،الهادف إلى إسقاط حق
العودة بشكل نهائي .والمشاريع وال��رؤى حول ذلك
تمأل أدبيات الفصائل والقوى الفلسطينية وخطابها
السياسي.
بعد م��رور عام على مبادرة الفصائل حول حماية
الوجود الفلسطيني وتحييد المخيمات ،المطلوب أن
تقف الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان أمام ما
حققته هذه المبادرة ،وتقييم تجربة عام من عمل القوة
األمنية ،واستخالص ال���دروس والعبر .شريطة أن
تتحلى قيادات الفصائل والقوى بقدر وافر من الشفافية
والموضوعية في تقييمها لهذه التجربة ،التي كانت
متعثرة في بعض األحيان ،ومعطلة في أحيان أخرى.
وفي المحصلة أنها تجربة لم تؤدي الغرض المطلوب
منها.

همزة و�صل �أم قطع؟
تقديمه إلى «الكنيست» إال بتوافق
مع فريقه الحكومي ،تنازل قاده في
اللحظة األخيرة إلى تشكيل ائتالف
ه� ّ
�ش وم��ره��ون ب��إرادة الحاخامات
الصهاينة وم��ن أمامهم المصالح
الضيقة لقادة األحزاب الدينية ،بذلك
يكون نتنياهو قد عاد إلى نقطة البدء
في األزمة السياسية «اإلسرائيلية»،
فمشروع «الدولة اليهودية» هو من
أطاح بائتالفه الحكومي ،ليجد نفسه
بعد االنتخابات عاجزا ً عن تمرير هذا
المشروع ،وعاجزا ً في الوقت ذاته
ع��ن إج��ه��اض «ات��ف��اق اإلط���ار» بين
إيران والغرب.
إذا فشل نتنياهو ف��ش�لاً ذري��ع�ا ً
في تحقيق وع��وده االنتخابية قبل
تشكيل حكومته العتيدة ،تكون
النتيجة السقوط السياسي المبكر
ل��ن��ت��ن��ي��اه��و ،ط��ب��ع �ا ً ه��و س��ي��ح��اول
تصدير أزمته السياسية كالمعتاد
إل��ى ال��خ��ارج ،فيجري الحديث عن
سعيه ل��ش��نّ ح���رب ع��ل��ى الجبهة
الشمالية ض ّد المقاومة اللبنانية،
عربي
وه��و بالتأكيد يحظى بدعم
ّ
خليجي لمثل هذه المبادرة ويضع
ّ
في حساباته الخاطئة أنّ سورية
مشغولة بأزمتها الداخلية وإيران لن
تغامر باتفاقها النووي مع الغرب،
وأن ال أف��ق سياسيا ً له في الداخل
بعد فشل تمرير «قانون اليهودية»
في الكنيست ،هنا قد يتجه نتنياهو
إلى إشعال الحرب ،لكنه بذلك يكون
ق��د حفر قبره ب��ي��ده ،ألنّ المقاومة
واض��ح��ة ب��خ��ي��ارت��ه��ا ،وأنّ ق��واع��د
االشتباك قد تغيّرت ،وأنّ المعركة
لن تكون في لبنان بل في الجليل
األعلى ،وأنّ الصواريخ لن تقف في
حيفا ،طبعا ً المقاومة بدأت بإجهاض
السيناريو «اإلسرائيلي» انطالقا ً
من تصفية ال���ذراع «اإلسرائيلية»
ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة« ،ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة»
اإلرهابية التي أوكلت إليها مهمة

االنقضاض على «ح��زب ال��ل��ه» في
البقاع الشرقي وجرود القلمون حال
التحرك «اإلسرائيلي» في الجنوب
اللبناني ،لتكون رسالة األمين العام
السيد حسن نصر الله أنّ الحزب
ج��اه��ز ليتواجد ف��ي األم��اك��ن التي
يتطلب وج��وده فيها ،رسالة تح ّد
إل��ى الخارج قبل الداخل ونقرأ في
انطالق عمليات المقاومة السورية
ف��ي ال��ج��والن رس��ال��ة أب��ل��غ مفادها
أنّ الحدود الجغرافية للمعركة قد
تغيّرت بالكامل...
طبعا ً الواليات المتحدة األميركية
ستعمل على دعم حليفتها «إسرائيل»
فإنْ نجحت ولن تنجح تكون أميركا
قد كسبت جولة في المنطقة ،وإنْ
خ��س��رت وه��ي ستخسر بالتأكيد
س��ي��ك��ون نتيجة ال��ه��زي��م��ة سقوط
�ي وال��ع��س��ك��ريّ
نتنياهو ال��س��ي��اس� ّ
وس��ق��وط حكومته ب��ر ّم��ت��ه��ا ،وم��ع
س��ق��وط��ه ي��م��ك��ن ال���ب���دء أم��ي��رك��ي �ا ً
بمفاوضات سالم بين الفلسطينيين
و«اإلسرائيليين» برعاية أوباما.
بالمجمل انتهى نتنياهو سياسيا ً
بفشله بتمرير «قانون اليهودية»
بانتظار الضربة القاضية في الجولة
المقبلة مع المقاومة اللبنانية ،ليكون
موعد جمهور المقاومة مع النصر
م��ج��دّداً ...طبعا ً المعركة ستكون
قاسية والخسائر كبيرة والتدمير
سيكون على نطاق واسع ،لكن هذه
المعركة لن تكون كسابقاتها ،ألنّ
م��ا بعدها ليس كما قبلها ،فحجم
الخسارة الصهيونية سيكون أكبر
من قدرة الكيان على تح ّمله عسكريا ً
وسياسياً ،ونحن كجمهور مقاومة
خضنا ج���والت ك��ث��ي��رة م��ع ال��ع��دو
«والموت لنا عادة وكرامتنا من الله
الشهادة» لكننا على ثقة بالنصر
مهما اشت ّد حقد الغزاة ودعم األعراب،
فمالمح النصر ترتسم ...والصمود
والصبر عناوين النجاح.

} نصار إبراهيم
()1
أحلى أمن قومي «كبسة خليجية» ع «كرواسان» فرنسي!
ح ّل هوالند ضيفا ً معززا ً وفوق العادة على قمة عربان الخليج التي
عقدت في الرياض يوم  4أيار .2015
طبعاً ،وكما هو معلن ومعروف ،فقد عقدت القمة للتدارس في شوؤن
وشجون وتحديات األمن القومي لعربان الخليج في ضوء فشلهم وبؤسهم
وإجرامهم المد ّوي في اليمن الغالي ...وطبعا ً هوالند أعلن وأكد وشدّد على
أنّ أمن الخليج القومي هو من أمن فرنسا القومي ...وقبله وبعده أكد أيضا ً
باراك أوباما على أنّ أمن الخليج طبعا ً القومي هو من أمن أميركا القومي...
وطبعا ً وأيضا ً «إسرائيل» ال تنام الليل من حرصها وخوفها على األمن
القومي لعربان الخليج ...ألنه كمان من «أمنها القومي» ...ولو!
ولكن الغريب أن يحضر هوالند كضيف شرف فوق العادة قمة األمن
الخليجي ...فيما يتغيّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ...الذي
أعلن مرارا ً وتكرارا ً أنّ أمن الخليج هو خط أحمر ...يعني بالمصري «مسافة
السكة»!
ما علينا ...المه ّم ولتأكيد روابط األمن القومي الفرنسي مع األمن القومي
الخليجي ...يُقال بأنّ مسيو هوالند أحضر معه كهدية قومية فرنسية
علبة «كرواسان» بالتفاح ...فر ّد عليه العربان فورا ً بطبق كبسة خليجية
قومية معتبرة ...ولتأكيد األخوة الفرنسية الخليجية يُقال بأنّ الطباخين
الفرنسيين وبالتنسيق مع طباخي مشايخ الخليج زيّنوا طبق الكبسة
توحد األمن القومي الفرنسي
القومي بأصابع الكرواسان القومية ...وهكذا ّ
مع األمن القومي الخليجي ...وعالماشي طبعا ً و ّقع هوالند مع شيخ قطر
صفقة مقاتالت «رافال» البالغة قيمتها  6,3مليار يورو.
في أحلى من هيك أمن قومي؟ كبسة ع كرواسان!...
()2
«اإليرباص» السعودية في تل أبيب...
وهدنة كيري «اإلنسانية» في الرياض؟
يُقال بأن طائرة «إيرباص» سعودية قد هبطت «مضطرة» في مطار تل
أبيب ...طيّب مالو مطار الملكة عالية في عمان ...من شو بيشكي؟ المه ّم أنه
قيل أيضاً :إنّ سبب الهبوط قال شو «خلل فني» !...حلو ...ممكن ...وارد...
بيصير ...يحدث ذلك ...ولكن ماذا لو لم يكن خلالً فنياً...؟ هذا لن يعجب
شركة  ،EADSيعني «الشركة األوروبية للصناعات الجوية» والتي
مق ّرها في تولوز -فرنسا ،فهذا يض ّر بسمعتها في األسواق العالمية ،بما
يعنيه ذلك من خسائر ...يعني من حق الشركة أن ترفع دعوى للتحقيق
مع الخطوط السعودية والمطالبة بر ّد اعتبار ...يعني تعويض ...يعني
الملك سلمان طويل العمر الزم يدفع تعويض شي  50مليار يورو مثالً...
شو عليه ...مصاري زيّ الرز ...يال! مع إنو الخطوط السعودية بإمكانها
تصلح الطيارة بـ 500يورو عند أزعم ميكانيكي طيارات !...هذا ما حصل...
سنتابع ونرى!
وعلى هامش هذا الخبر سمعت أيضا إنو وزير الخارجية األميركي جون
كيري ...قد هبط هو أيضا ً «إضطرارياً» في الرياض ...قال منشان «يقنع»
(حلوة جدا ً كلمة يقنع ...وفي حال قلب الحروف ممكن أن تصبح يقمع)...
المهم ...أن كيري يريد أن «يقنع» وبك ّل أدب طبعا ً طويل العمر سلمان...
بأن «يوافق «على «هدنة إنسانية» في اليمن ...وعند ترجمة هذا الخبر
إلى اللغة العربية يصبح :كيري وباسم الهدنة «اإلنسانية» «سيقنع»
الملك سلمان أن «يتسحسل» عن ظهر الجمل الذي صعد عليه في اليمن...
«يتسحسل» أو يقفز أو ينزلق ال فرق المه ّم الزم ينزل ...هيك بصراحة أنا
فهمت هدنة كيري «اإلنسانية» ...إذا في هناك ترجمة غير هيك ...تفضلوا!

