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ماتت الإن�سانية ...تقبل التعازي في اليمن

البرزاني
وانف�صال �شمال العراق

لم تكن نكبة فل�سطين...
الأخيرة!!

} شهناز صبحي فاكوش

} حميدي العبدالله
من حيث المبدأ األكراد في العراق وسورية وتركيا وإيران شعب،
مثله مثل شعوب األرض األخرى ،له حقوق ولديه تطلعات ويعيش
على أرضه منذ آالف السنين ،وهو يختلف عن الكيان الصهيوني،
ألنه لم يش ّرد شعبا ً آخر ويح ّل محله ،بل عانى من اضطهاد حكومات
المنطقة التي يعيش فيها األكراد وسلبت أبسط حقوقه.
أي دولة أن يحصل على
وبديهي أنّ من حق الشعب الكردي في ّ
حقوقه كاملة ويتمتع بها.
لكن ثمة ف��ارق��ا ً كبيرا ً بين الحصول على ه��ذه ال��ح��ق��وق ،وبين
التعاون مع أع��داء الشعوب لفرض أمر واقع يتعارض مع مصالح
هذه الشعوب ،بما في ذلك الشعب الكردي.
واضح حتى اآلن أنّ تقسيم العراق ،هدف استعماري أكثر منه
تعبير عن إرادة العراقيين ،أك���رادا ً أو ع��رب��اً ،سنة أو شيعة ،ومن
ي��راج��ع ت��اري��خ ال��ع��راق عند احتالله م��ن قبل بريطانيا بعد سقوط
الدولة العثمانية ،يالحظ أنّ ما يخطط اآلن للعراق ،جرى السعي
لتطبيقه أثناء االحتالل البريطاني في عشرينيات القرن الماضي،
لكن إرادة العراقيين بالعيش مع بعضهم البعض أسقطت المخططات
البريطانية.
اليوم يتك ّرر المشهد ذات��ه .من جهة تسعى ال��والي��ات المتحدة
والدول الغربية إلى تكريس تقسيم العراق الذي سعى إلى تحقيقه
«بول بريمر» ولكن العراقيين ،أكرادا ً وعرباً ،سنة وشيعة ،عارضوا
بغالبيتهم الساحقة مخطط التقسيم .يوافقون على وج��ود دولة
اتحادية إلزال���ة مظالم شكت منها ك�� ّل مكونات الشعب العراقي،
لكنهم يعارضون في غالبتيهم تقسيم العراق إلى ثالث دول على
أسس قومية ومذهبية .الطرف الوحيد الذي خرج عن إجماع غالبية
العراقيين ه��و مسعود ال��ب��رزان��ي ،ولكنه جوبه بمعارضة كردية
وعربية ،ومعارضة خارجية ،األمر الذي وضعه في مسار غير قادر
معه على ترجمة تطلعاته لالنفصال الكامل إلى أمر واقع.
حماس البرزاني لالنفصال يبدو أنه أقرب إلى المزايدة السياسية
منه إلى التمسك بمبادئ محددة .فالبرزاني يواجه معارضة كردية
قوية ،وال سيما لجهة إعادة انتخابه رئيسا ً إلقليم كردستان العراق.
كما يواجه الجماعات التكفيرية التي تشكل تهديدا ً لإلقليم وعاصمته
أرب��ي��ل ،وه��و تحت تأثير ه��ذه ال��ع��وام��ل يطلق م��واق��ف ومبادرات
متناقضة ،فمن جهة يص ّرح بالدعوة إلى االنفصال ،ويسعى إلى
الحصول على دعم عسكري بعيدا ً عن الحكومة المركزية في بغداد،
لكنه مقابل ذلك يحتاج إلى المال ،ويحتاج إلى دعم بغداد المالي
والعسكري لص ّد مخاطر تنظيم القاعدة.
ويعتقد البرزاني أنه في حال تمسكه بخيار االنفصال يحافظ
على شعبية واسعة في صفوف األك��راد تتيح له البقاء في رئاسة
إقليم كردستان العراق ،ولكنه من جهة أخرى غير قادر على الذهاب
بعيداً ،في هذا الخيار ،ليس فقط ألنّ غالبية األكراد ال يجارونه في
ذلك ،وأيضا ً ألنه يحتاج إلى دعم بغداد العسكري والمالي.
هكذا تصبح تصريحات بارزاني عن االنفصال مجرد لغو ال طائل
منه ،وتنال من مصداقيته وهيبته أكثر من منحه شعبية إضافية.

رمت عاصفة الحزن (الحزم) بذور الموت في اليمن،
مدجن منثور في ك ّل األرض اليمنية ،قنابل ،صواريخ،
موت ّ
مقذوفات بوارج ...ما ينتج موتا ً مختلف األشكال أشالء
أطفال بقايا نساء ...أطياف رج��ال ...انتشرت رائحة
الموت حتى أزكمت األنوف.
ك ّل ما يحدث حسب االدّعاء السعودي له أهدافه ...أية
أهداف تلك؟ قتل جماعي تدمير منشآت حيوية تخريب
مقومات حياة البشر! سجود قسري للمؤسسات الخدمية
لبنى تحتية.
على األرض ونهايتها دون قيام ،ومحو كامل
ً
تنتهي الحياة ببطء وتزهق األرواح على عدد الدقائق
في ك ّل مكان في اليمن ،وعلى لسان المتحدثة باسم اللجنة
الدولية للصليب األحمر في صنعاء.
بوارج التحالف المشؤوم تضرب من البحر ،وطائرات
آل سعود تقصف بيد طياريها الصهاينة من مختلف
الجنسيات ك�� ّل شبر في اليمن ...تنهي على مقدرات
المحروقات والمشتقات النفطية ،وتد ّمر موارد المياه ،كما
تد ّمر حتى شبكات الصرف الصحي.
تلك هي أه��داف الحرب على اليمن ،م��وت لألطفال
بانعدام ال��غ��ذاء وال����دواء ،واحتجاز المواطنين في
محافظات تعلن بكاملها مناطق عسكرية خالفا ً لكل
القوانين الدولية.
يتحدثون عن دعم الشرعية والحرب السعودية على
اليمن ألجلها ،الشرعية تدعم بقصف المشافي والمدارس
والمصانع والمطارات والمدن!
الشرعية هدف تريد السعودية دعمه ،وتقول إنها
حققت ألجله بعض أهدافها .هل الهدف الذي تقصد تحقق
بشنّ ستين غارة مؤخرا ً على ست من المحافظات خالل
اثنتي عشر ساعة ،واستخدام القنابل العنقودية وهي من
األسلحة المحرمة دولياً؟
الهدف الذي تحقق حقيق ًة وال يخفى على أحد ،هو
اإلب��ادة الجماعية في تدمير صعدة كما قال العسيري
لتصبح قاعا ً صفصفاً ،لمحوها وكثير من المواقع عن
الخارطة.
الهدف تحقق بضرب مؤسسات االتصال والكهرباء،
وتشديد الحصار على الشعب اليمني ومنع الغذاء
والدواء ،ليحاصر من الداخل بالركام والدمار الناتج عن
أكثر من مئتي غارة ،وتراكم القمامة التي تنشر األوبئة إلى
جانب ما تتركه القنابل المحرمة،
الهدف تحقق في منع المساعدات اإلنسانية عن الشعب
اليمني ،والتلوث البيئي الذي يؤكده المبعوث األممي
السابق لليمن ،الهدف تحقق في تأجيل ما دعي بالهدنة
اإلنسانية أليام أربع .لتأخذ قوات التحالف وقتا ً في القتل
واإلبادة والتدمير أكثر.
تحقق الهدف بحصار بري وبحري وج��وي .وإغالق
جميع المنافذ ،واحتجاز الطائرات التي ه ّربت إلى جيبوتي
كي ال تد ّمر .واحتجاز العاملين في الموانئ ،ومنع عبور
المهجرين إلى خارج الحدود.
الهدف تحقق بمنع أبناء اليمن المغتربين األطباء
وغيرهم؛ من العودة إلى اليمن للوقوف إلى جانب أهلهم
وذويهم.

} د .سلوى خليل األمين

أي ف��رق بين ش��ارون وب��ن غوريون وموشي داي��ان
وبوش االبن وبين الملك السعودي الجديد سلمان ومن
تحالف معه في الهستيريا التي تمارس على اليمن؟ أيّ
فرق بين القصف على قانا وجنوب لبنان عام 2006
وقصف غزة لمرات عدة؟
كما ال فرق بين جمال باشا السفاح وأردوغان السفاح،
وما يمارس على األرض السورية من مجازر وما مورس
أيام السفر برلك،
كما يتأكد انتفاء الفوارق رغم مرور الزمن بين حسين
األب في األردن وعبدالله االبن ،فذاك باع العرب لدايان
وغولدا مائير ،وهذا يبيع سورية لـ«إسرائيل» وأميركا
و«القاعدة» و«النصرة» ،وهو يد ّربهم على األرض األردنية
منسقا ً مع «إسرائيل».
العدو واحد ،والمعتدى عليه موزع في أقطار رسمتها
أقالم سايكس وبيكو قبالً .والمخطط لها اليوم ما رسمته
الصهيونية والماسونية؛ التي ما ع��ادت مقتصرة في
محفلها على رايس وبوش المر ّوجان لمشروعها الشرق
أوسطي الجديد.
المحفل اليوم يلملم بالمجاهرة وبال حياء المتحالفون
ِ
والمرسلون لإلرهابيين إلى سورية ،والزاحفون
ض ّد اليمن،
إلى تأييد ما يحدث ض ّد اليمن وسورية ،وك ّل شريك في
سفك الدم في بلدين بارك الله بهما الشام واليمن.
يد ّمرون المدن والبيوت ،والقصف العشوائي يد ّمر
الحياة ،ويزهق أرواح المدنيين .ولما تهتز بهدوء مؤسسات
حقوق اإلنسان العالمية ،فتتثاءب األمم المتحدة وتصحو
بعد يقينها بأنّ الحياة بدأت تتالشى في اليمن ...فتبدأ
بنصب الخيام ،كما نصبتها قبالً للفلسطينيين.

ال ف��رق بين بني صهيون المحتلين لفلسطين
الواضحين للعالم ،وب��ي��ن بني س��ع��ود الوهابيين
المحتلين لشبه الجزيرة العربية ،فالجذر واحد واألصل
واحد.
كما ال فرق بين السفاح الج ّد التركي جمال باشا وبين
السفاح الحفيد أردوغان .وال فرق بين انتهاك السيادة
في سورية وال��ع��راق وال��س��ودان التي طالتها مجددا ً
طائرة صهيونية .لم يهتز لها التحالف العربي الذي
يدّعون وجوده ألجل األمن العربي.
الجميع يسعى استرضا َء بني صهيون ليبقي على
عرشه .كان سرا ً وتلميحا ً واآلن جهرا ً وتصريحاً ،فصك
التثبيت على العروش يمنحه نتنياهو ال��ذي تحدّى
أوباما في عقر داره ما جعل التبّع يهرعون ألداء فروض
الطاعة بقتل األقربين.
الطائرة السعودية تهبط في مطار بن غوريون في
فلسطين المحتلة ،عربونا ً لحسن النية ّ
الطيعة ،التي
استم ّرت بالقصف العشوائي على اليمن بعد إعالن
نهاية «عاصفة الحزم» وبدء «عاصفة األمل» ،استمر
القصف ألنّ بني صهيون لم يكتفوا من الدماء العربية.
ال ب�� ّد تستم ّر اإلب����ادة الجماعية ول��و بلغ العدد
مليونين ويزيد ،حتى يتأكد موت اإلنسانية وانتشار
الهستيريا ...فيصبح الجميع فاقدا ً لألهلية ويحجر
الصهاينة في فلسطين المحتلة على الجميع و«تشرعن
الدولة اليهودية»!
عندها يعلن في ورقة نعي اإلنسانية تقبّل التعازي
في اليمن الذي كان يوما ً سعيدا ً وهو اليوم غارق في
بحر الموت...

دولة غزة :الممكن والم�ستحيل!

�أوغلو يت�سلل
�إلى مقعد جنيف «»3
زار رئيس وزراء تركيا احمد داوود اوغلو الحدود التركية ـ السورية،
ومكث لفترة قصيرة حيث قصد ضريح سليمان شاه الواقع على بعد امتار
من الحدود التركية ،في حين اعتبرت سورية ان الزيارة هي تسلل وخرق
للقوانين والمواثيق الدولية.
بعد الزيارة نقل اوغلو تحيات سليمان شاه الى االتراك ضمن تجمع
انتخابي حاشد في ك ّل من مدينتي شانتلي اورفة واضنة ،وعليه اعتبرت
سورية في موقف أوردته وكالة «سانا» أن الزيارة تأتي في طار الحملة
االنتخابية والدعائية لحزب العدالة والتنمية قبل االنتخابات النيابية المقررة
في حزيران بهدف التحريض والتعبئة.
واذا كان شهر حزيران شهر االستحقاق االنتخابي التركي الكبير
والشهر األدق بالنسبة إحزب العدالة والتنمية فإنّ األوان قد فات للحشد
من أجل ذلك حتى ولو استثمرت تركيا هذا التسلسل من اجل كسب نقاط
معنوية من الداخل التركي والمحاولة على اللعب على الغرائز القومية في
البالد واستنهاض مشاعر المجد ونشوة االنتصار التي كانت السلطات
العثمانية تبثها في ارجاء السلطنة ،فحاول اليوم قلب المشهد ونقل مشاعر
المجد هذه الى االتراك وارسال رسائل إلى الداخل وإلى المنطقة بال شك.
اولى الرسائل التركية هي التأكيد على حضور انقرة القوي في الملف
السوري حتى ولو جاء بدخول غير شرعي لرئيس وزراء دولة متخطيا ً
ك ّل هاجس امني وخارقا ً ك ّل ما يعرف بالبروتوكول ومراسم االستقبال،
باي حرج في المجاهرة بالعالقة مع اإلرهابيين
وبالتالي من دون الشعور ّ
في المنطقة تلك وباالجهزة الغير شرعية االستخبارية التي نسقت وأ ّمنت
الوغلو الزيارة ،باالضافة الى قطع الشك باليقين ان الضباط االتراك
واالمن التركي موجودون على االراضي السورية وينسقون مع الجماعات
المسلحة بشكل يومي.
ثانيا :تحاول تركيا تسليط األضواء عليها إعالميا ً منذ بضعة اسابيع
حيث دعمت الجماعات االرهابية للتقدم في جسر الشغور وإدلب مستكملة
االستعراض لتحافظ على تصدر المشهد فيبدو دخول اوغلو تسلالً دخول
الفاتح المنتصر الى اراضي الغزو المفترضة في اجندة التركي فيكون
عامل الجذب هذا حدثا ً يش ّد األنظار اليه من جهة وتذكيرا ً انّ لتركيا مقعدا ً
اي مفاوضات تتعلق في سورية من جهة أخرى وهذا هو األه ّم،
حاسما ً في ّ
وبالتالي فإنّ حجز مقعد مميّز يحتاج للتذكير بالنسبة الى األتراك وعلى
العكس تثبت هذه الزيارة انّ تركيا ال تريد وال تستخدم هذه االستعراضات
الي تدخل عسكري اعلنت هي رفض المشاركة فيه فيو ّرطها
كمقدمة ّ
ويو ّرط الحزب الحاكم القلق أساسا ً من االنتخابات في اي حرب ستكون
مكلفة تنسف ك ّل ما تفادته تركيا على مدار الوقت في األزمة السورية
وتباهت به ،وهو الحرب بالوكالة.
ال يحرج تركيا المجاهرة بالتنسيق مع االرهاب ،تماما ً كما ال يحرجها
تذكير العالم بحجمها الذي تسعى الى ترسيخه بمنطق القوة كقوة اقليمية
عظمى في العالم السني بعد إخفاقات السعودية وتراجع حظوظ مصر فيها.

«توب نيوز»

تنحّ ي �سلمان
تنحي سلمان بن عبد العزيز
لم يعد في مستطاع أحد وصف ما كتبناه عن ّ
تحليالً أو رغبات.
القمة التي سيلتقي فيها الرئيس األميركي باراك أوباما بملوك الخليج وأمرائه
مناسبة ال يمكن للملك السعودي أن يغيب عنها.
القمة ستبحث مستقبل العالقات األميركية ـ الخليجية.
سيطرح أوباما في القمة رؤيته لعناصر عدم االستقرار الخليجي الذي سبق
وحذر منها وارتباطها بمجموعة إصالحات سياسية ودستورية ستطلبها أميركا.
القمة تأتي بعد حرب اليمن وقبل شهر لتوقيع التفاهم النووي مع إيران.
القمة تجمع قادة الخليج برئيس الدولة األه ّم في العالم والدولة التي ترعاهم.
يغيب سلمان ويمثل السعودية محمد بن نايف ومحمد بن سلمان.
السبب المعلن روزنامة مواعيد.
القمة ليست مفاجئة وكانت في نهاية نيسان وأرجئت إلى منتصف أيار أصالً
بطلب سعودي لتغيير الوضع اليمني قبلها.
ق ّرر سلمان اإلسراع في تسليم ولي العهد ويصير نجله وليا ً للعهد ،فيحمل عنه
وزر الفشل في اليمن ،ويفتح العهد األميركي الجديد برجلي أميركا وثالثهما من
تختاره واشنطن وليا ً لولي العهد فيكون سلمان أرضى الغضب في العائلة ببقاء
نجله ورحيله.

التعليق السياسي

} د .ناجي شراب*
منذ أن سيطرت حماس على غزة  2007والتساؤل
المطروح ب��دون إجابة حتى اآلن لماذا ذهبت حماس
للسيطرة على غ��زة؟ وم��ا هي أهدافها االستراتيجية
والتكتيكية؟ والتساؤل األه�� ّم هل تستطيع أن تنفصل
بغزة وتعلن كينونة مستقلة تحت اي مس ّمى؟ بداية
في أدبيات نشأة ال��دول ال يشترط مساحة معينة وال
عدد سكان معيّن لقيام الدولة ،لكن يشترط حكومة
محددة مقبولة ولها شرعيتها الداخلية واإلقليمية
والدولية .ومعنى ذلك نعم يمكن قيام دولة مستقلة في
غزة بك ّل معطياتها الجغرافية والسكانية ،لكن تنقصها
الحكومة المعترف بها ،وهذه المعضلة التي واجهت
وتواجه حركة حماس ،وهي معضلة الحكم الخارجة
عن حدود وأهداف حركة حماس ،والمعضلة الرئيسية
التي تواجه حماس أنه ال يمكن قيام أي شكل للدولة في
غزة واالحتالل قائم ،وهو ما يعني االنتظار حتى ينتهي
االحتالل لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ،والسؤال
هل ننتظر حتى أن ينتهي االحتالل اإلسرائيلي؟ يفترض
أن االحتالل اإلسرائيلي قد انتهى من غزة ،واستبدل إما
بعالقة الحرب ،وإما بإطار هدنة شبه دائم...
الخيار الثاني ه��و األق���رب إل��ى أه���داف وت��ص��ورات
الحركة السياسية ،فخيار الحرب ال يمكن ان يحقق
هدف االستقالل ،وله تداعيات خطيرة على مقومات
بقاء حركة حماس في غزة ،وهذا قد يتعارض مع الهدف
االستراتيجي للحركة ،وه��و إقامة كينونة سياسية
مستقلة في غزة تمهيدا ً للدولة الفلسطينية ومنها لمفهوم
«الدولة اإلسالمية» الكاملة في إطار الهدف العام لحركة
«اإلخ��وان المسلمين» ،وهو قيام دولة خالفة إسالمية
وهذه أهداف استراتيجية بعيدة المدى وأبعد عن الواقع
القائم ،لذلك ال ب ّد من التعامل مع ما هو قائم ،إال أنّ هذا
الهدف مرتبط بمدى نجاح اإلخ��وان في إقامة حكمهم
في دولة مركزية كمصر ،هذا الهدف بدأت مالمحه بحكم
«اإلخوان» في مصر لمدة عام ،ومن ثم ت ّم التأجيل ،في
هذا السياق قد يفهم كيفية التعامل مع غزة ،من منظور
أنها الكينونة األق��وى لإلخوان المتبقية ،ومنها يمكن
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االنطالق من جديد نحو إحياء ه��ذا الهدف ،وه��ذا هو
الهدف من تقوية حماس وبقائها في غزة ،والحيلولة
دون حرب قد تكون مكلفة سياسياً ،فحركة حماس هي
الفرع األقوى لحركة اإلخ��وان ،وخصوصا ً من المنظور
العسكري ،فحماس هي الوحيدة التي تملك ذراع��ا ً
عسكريا ً أق��رب إلى تنظيم الجيوش ،وهو القادر على
الحفاظ على هذه الكينونة اإلسالمية ،وبالتالي البديل
لهذا الخيار ،وتحقيقا ً لهذا الهدف قد يأتي خيار الهدنة،
لكن هذا الخيار يصطدم بالواقع السياسي الفلسطيني
العام ،وبحالة االنقسام واستمرار االحتالل.
من هذا المنظور ،ال تستطيع حركة حماس أن تذهب
بعيدا ً بغزة ،وال تملك إال التعامل مع هذا الواقع من خالل
التمسك بالوحدة الفلسطينية ،وبالتعامل مع الك ّل
الفلسطيني ،ولكن بما ال يتعارض مع أه��داف الحركة
االستراتيجية ،وهي االحتفاظ بغزة ككينونة انطالق
ووثوب لما هو أكبر منها .وحيث أنّ القضية الفلسطينية
وخياراتها مرتبطة بالبيئة العربية واإلقليمية والدولية،
وخصوصا ً حالة غ��زة التي يحكم خياراتها المحدّد
الجغرافي وطبيعة العالقة مع مصر و«إسرائيل» وهما
محدّدان رئيسان في تحديد خيارات من يحكم غزة ،إلى
جانب المحدّد الفلسطيني ذاته.
هنا تقف حماس ام��ام ه��ذا الخيار الثالوثي ،وهو
على النحو ال��ت��ال��ي :سيناريو ال��ع�لاق��ات العدائية،
بمعنى خيار الحرب مع «إسرائيل» ،واستمرار الحالة
العدائية والمتوترة مع مصر ،واستمرار حالة االنقسام
الفلسطيني ،والتفكير في خيارات اإلدارة المستقلة ،او
اإلعالن المستق ّل لغزة تحت اي مس ّمى ،هذه االحتماالت
الثالث في هذه العالقة المركبة تتعارض وأهداف الحركة
االستراتيجية ،وقد تفقدها الكثير من عناصر قوتها ،ألنه
قد تترتب عليها نتائج سلبية على الواقع المعاشي في
غزة ،مما قد يقود إلى حالة من االنفجار الداخلي في غزة،
أخذا ً في االعتبار البيئة الخاصة التي تتميّز بها غزة...
أذك��ر منها الحالة السكانية المزدحمة على مساحة
صغيرة قابلة للتقلص بسبب حالة البناء المتزايدة
لمواجهة احتياجات السكان ،والحالة التجارية التي
تعتاش عليها غزة ،وتنامي الشريحة الشبابية المعطلة

أبواب العمل أمامها.
هذه البيئة ال تساعد على الذهاب للخيارات السابقة،
بالتالي البديل لهذا الخيار الثالوثي اإليجابي ،وأقصد به
الحفاظ على عالقات هادئة بعيدة عن العدائية مع مصر،
والحيلولة دون استمرار خيار الحرب مع «إسرائيل»
بالتفكير في خيار الهدنة مقابل السماح ببناء كينونة
مستقلة مثل الميناء والمطار وفتح المعابر ،والتعامل
مع السلطة الفلسطينية على أنها حالة ملك للجميع
والتعامل مع المصالحة من منظور المصالحة الوظيفية
التي تضمن إيجاد حلول للمشاكل الوظيفية والمعابر،
وملفات الخدمات التي تشكل عبئا ً على الحركة في غزة،
مع االحتفاظ ببنيويتها األمنية والسياسية واإلقتصادية
والتعليمية واإلعالمية والبحثية ،التي نجحت حركة
ح��م��اس ب�لا ش��ك ف��ي ترسيخها .وم��م��ا ق��د ي��ؤث��ر على
خيارات حماس وقدرتها في قيام دول��ة مستقلة من
عدمه في غزة أنّ حركة حماس لم تعد مج ّرد تنظيم أو
حركة عادية ،بل تح ّولت إلى فاعل من غير ذوات الدول
له تأثيره وحضوره العربي واإلقليمي والدولي ،وهذه
الفاعلية للحركة تفرض عليها ضرورة التعامل مع ك ّل
التح ّوالت اإلقليمية والدولية ،وك ّل المحاور والتحالفات
التي تشهدها المنطقة بقدر كبير من الحذر ،فهي تحاول
انتهاج سياسات متوازنة ،لكن يبدو انّ هذه التحوالت
وبروز مخاطر جديدة وتحالفات متعارضة كالتحالف
الشيعي ال��ذي ت��ق��وده إي���ران ،والسني ال��ذي تقوده
السعودية أن يضع حماس أمام تحديات كبيرة قد ال
تفرض عليها الذهاب بعيدا ً بغزة في اتجاه االنفصال.
والبديل لذلك الحفاظ على غزة في إطار الك ّل الفلسطيني
مع االحتفاظ ببنيتها المستقلة انتظارا ً لما قد تفرزه
التح ّوالت والتحالفات والمحاور التي تخطط للمنطقة،
وانتظارا ً لما قد تحمله الحالة الفلسطينية من مفاجآت
سياسية قد تتيح للحركة دورا ً أكبر ،في هذا التصور
يمكن أن يت ّم التعامل مع خيار غزة ،وتكييفه مع خيارات
الحركة .والموضوع يحتاج إلى مزيد من النقاش.

* بروفيسور العلوم السياسية في جامعة األزهر
drnagish@gmail.com

منذ نكبة فلسطين في العام  ،1948وإعالن قيام دولة
«إسرائيل» من قبل بن غوريون في تمام الساعة الرابعة
م��ن بعد ظهر ي��وم الجمعة ف��ي  14أي��ار  1948ف��ي قاعة
متحف مدينة «تل أبيب» ،والعرب ما زال��وا ي��دورون في
فلك النكبات والحروب األهلية وحديثا ً ما أطلق عليه زورا ً
وبهتانا ً «ثورات الربيع العربي».
ً
فالنكبات ما زال��ت تتابع صعدا منذ احتالل الصهاينة
لفلسطين ،على إثر إعالن البريطانيين إنهاء انتدابهم عليها
وتسليمها لقمة سائغة لعصابات «الهاغاناه» اإلرهابية
الصهيونية ،التي استطاعت بدعم مباشر م��ن السلطة
البريطانية السيطرة على المدن الرئيسية والبلدات والقرى
الممتدّة من المطلة إلى حيفا والسهل الساحلي والنقب
الشمالي وج��ن��وب بحر الميت ،وذل��ك بعد إدخالها م��ا ال
يق ّل عن نصف مليون يهودي إلى فلسطين ،ومساعدتهم
في إنشاء قواتهم المسلحة ،التي سيطرت في ما بعد ،أي
بعد انسحاب البريطانيين وبدعم مباشر ومنظم منهم،
على المرافئ والمطارات ومعسكرات الجيش والمراكز
االستراتيجية ،بالرغم من تدخل الجيوش العربية التي
وجدت نفسها مضطرة إلى التدخل في فلسطين ،من أجل
مساعدة سكانها على السلم واألمان وإنشاء دولة يتمتع
فيها الجميع ب��ال��م��س��اواة وف��ق األس���س الديموقراطية،
لهذا دخلت الجيوش العربية ومنها :اللبنانية والسورية
وال��ع��راق��ي��ة وال��م��ص��ري��ة واألردن����ي����ة ل��م��س��اع��دة األخ���وة
الفلسطينيين ،ف��اس��ت��ط��اع��ت أن ت��ح��ق��ق ت��ق��دم��ا ً ع��ل��ى ك ًل
المسارات والجبهات ،بحيث وصل الجيش العراقي إلى
مسافة  10كلم جنوب تل أبيب والجيش السوري واللبناني
اللذين حققا تقدما ً في الشمال والجليل ،والجيش األردني
في القدس ،وكالعادة تدخلت الواليات المتحدة األميركية
وفرضت الهدنة التي استم ّرت من تاريخ  11حزيران
حتى  8تموز  ،1948مما جعل اإلسرائيليين يستكملون
تسليحهم وتدريبهم وتعبئة كل الطاقات البشرية لديهم
ال��ق��ادرة على حمل ال��س�لاح ،لدرجة ف��اق تعدادهم المائة
أل��ف م��ح��ارب ،ه��ك��ذا فشلت ال��ه��دن��ة ،واس��ت��م��رت الحرب
فاستطاع اإلسرائيليون السيطرة على  80بالمائة من
األراضي الفلسطينية ،بعدها فرضت الهدنة الثانية التي
أدّت إلى قيام دولة «إسرائيل» ،وكان أول المعترفين بها
الرئيس األميركي هاري ترومان ،في الوقت الذي كانت
فيه منظمة األمم المتحدة تدرس إمكانية وضع فلسطين
تحت الوصاية الدولية.
ه����ذه ال���ع���ودة ب���ال���ذاك���رة إل����ى م���ا ج����رى ف���ي فلسطين
وخ��س��ارة ال��ع��رب معركتهم فيها ،التي أدّت إل��ى تهجير
الشعب الفلسطيني م��ن أرض���ه ،ال ي��ج��وز إسقاطها من
يومياتنا الوطنية ،ألنّ «إسرائيل» آفة شيطانية ووباء معد،
وق��د زرع��ت في قلب ه��ذه األم��ة العربية ،كي يتم تفتيتها
وتقسيمها وش��رذم��ة شعوبها ،م��ن أج��ل تحقيق الهدف
الصهيوني األكبر ،وهو السيطرة الصهوينة الكاملة على
المنطقة العربية وتحقيق شعاراتهم التوراتية القائلة بأنّ :
«حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل».
لهذا ما زلنا نشهد أنّ التاريخ يعيد نفسه في عالمنا
العربي ،وذلك عبر هذه الحروب المفتعلة واالنتفاضات
المنظمة وال��ث��ورات الملتبسة ،فلبنان ه��ذا البلد الصغير
الواقف على خطوط الجبهات النارية في الجنوب ،استطاع
أن يسجل أه�� ّم انتصارين ف��ي ت��اري��خ ال��ع��رب على دولة
«إس��رائ��ي��ل» ،عبر تحطيم اس��ط��ورة الجيش ال��ذي ال ُيقهر
بفضل مقاومة شجاعة ،استطاعت تحرير األرض في
العامين  2000و 2006من رجس االحتالل الصهيوني
وم���ج���ازره ال��م��ت��واص��ل��ة ،ال��ت��ي ل��م ت���ردع ل��ت��اري��خ��ه بعض
سياسيّي ه��ذا البلد ،الذين يعملون في الس ّر والعالنية
ض ّد المقاومة الوطنية الشريفة ،الواقفة على خطوط النار
من أجل حماية السيادة اللبنانية ،فما يؤسف له أنهم ما
زال��وا يتحفوننا بتصريحاتهم المتوافقة مع العصابات
اإلرهابية من «النصرة» إلى «داع��ش» إلى «القاعدة» ،مما
يد ّل على أنهم ال يشعرون بالخطر المحدق بلبنان وشعبه
كافة ،امتدادا ً من حدوده البقاعية حتى الجنوبية المتاخمة
للعدو الصهيوني ،وال يؤمنون بتضحيات المقاومة في
ألي احتالل داعشي لمناطق
حزب الله ،الواقفة بالمرصاد ّ
لبنانية ،كما انهم لم يوافقونها سابقا ً على تصدّيها لغطرسة
بني صهيون واجتياحاتهم التدميرية المفاجئة للجنوب
اللبناني ولك ّل المناطق اللبنانية ،خصوصا ً في هذه اآلونة
التي تدار فيها معركة القلمون السورية المتاخمة للحدود
البقاعية ،التي يخوضها هؤالء المقاومون دفاعا ً عن لبنان
واللبنانيين ،بحيث يتطلب الواجب الوطني الوقوف صفا ً
واح���دا ً خلف المقاومة والجيش اللبناني المبتلي بهكذا
سياسات شخصانية ،تد ّمر معنوياته العالية ،وتح ّد من
دعمه بالسالح والعتاد ،وتخلق له المشاكل في توجهاته
القيادية ،التي يجب أن تراعي التراتبية الوظيفية والكفاءة
التي هي األه ّم.
أم��ا س��وري��ة ،قلعة ال��ع��روب��ة وقلبها النابض بالحياة،
الحاملة قضية فلسطين على رؤوس سيوفها ومهود
قلوب أبنائها ،فإنها تستحق من ك ّل العرب وقفة جهادية
أخ��وي��ة تمنع تفتيتها وتقسيمها ،وك��ذل��ك ال��ع��راق الذي
اب��ت��ل��ي ب��االح��ت�لال األم��ي��رك��ي دون رف��ة ج��ف��ن م��ن القادة
األعاريب الذين شجعوا صدام حسين على محاربة إيران
على مدى سبع سنوات ،إضافة إلى ما يجري حاليا ً من
ح��رب سعودية م��د ّم��رة على اليمن السعيد ،أض��ف إليها
النكبات التي ما زالت تتماهى في ليبيا ومصر وتونس،
والقلق الذي تعيشه الشعوب العربية في تلك البلدان التي
عرفت األمن واألمان في فترات سابقة شابتها العديد من
ال��ت��ج��اوزات واألخ��ط��اء ،التي كانت تغطيها دوائ��ر القرار
العالمي ،عبر خطط م��دروس��ة غايتها ال��وق��وع ف��ي الفخ
الصهيوني األميركي ال��ت��ورات��ي المسيطر على قرارات
منظمة األم��م المتحدة ،التي لم تستطيع لتاريخه اتخاذ
ال��ق��رارات اآلي��ل��ة إل��ى الحفاظ على س��ي��ادة ال��دول وحرية
شعوبها.
إنّ ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي المقبل على ذك���رى نكبة فلسطين
في  14أي��ار ،ي��رزح حاليا ً تحت نير نكبات متنقلة ما لم
يسارع الحكام والمسؤولون إلى لملمة الواقع المشرذم،
عبر تجاوز المناكفات واألحقاد والغباء المستشري في
ال��ع��ق��ول ،ال��ن��ات��ج ع��ن ع��دم ال��غ��وص ف��ي عمق السياسات
العالمية المرسومة والمعدة بدقة لتفتيت العالم العربي،
وال���ت���ي ن��ش��ه��ده��ا ح��ال��ة الإس���ت���ق���رار ف���ي ط���ول المنطقة
وعرضها ،ام��ت��دادا ً من لبنان وسورية وال��ع��راق وصوالً
إلى اليمن ومصر وليبيا وغيرها من الدول العربية ،التي
ع��رف��وا كيف يغرقوها ف��ي مشاكلها الداخلية وأحقادها
القبلية وجهل بعض حكامها ال��ذي��ن ي���دورون حاليا ً في
فلك الصهيونية العالمية ،مسقطين من أجنداتهم قضية
فلسطين وشعبها المش ّرد في الشتات.
نعم لم تكن نكبة فلسطين األخيرة ولن تكون األخيرة،
إذا لم تتغيّر المعادالت القائمة على مهادنة «إسرائيل»
وزج��ه��ا ف��ي ال��ح��روب الداخلية
وع��ق��د ال��م��ع��اه��دات معها،
ّ
ال��ع��رب��ي��ة ال��م��م��ت��دّة ع��ل��ى ط���ول ال��ح��دود م��ن ل��ب��ن��ان م���رورا ً
بسورية وصوالً إلى العراق فاليمن.

