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انهيار ال�سيا�سة
الدعائية ال�صهيونية �ضدّ �إيران
} حميدي العبدالله
ك��ان واض�ح�ا ً أن��ه عندما ت�ق� ّرر ال��والي��ات المتحدة أنّ مصالحها
تتحقق من خالل تسهيل التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها
النووي ،سوف ترضخ لذلك جميع األطراف المعارضة التي ذهبت
بعيدا ً ف��ي محاربة إي ��ران ،س��واء تحت تأثير مصالحها الخاصة،
أو مراعاة لالستراتيجية األميركية السابقة ،بما في ذلك تل أبيب،
وإذا كان من المتوقع أن يحدث تكيّف في مواقف حلفاء الواليات
المتحدة ،وإنْ تدريجياً ،إال أنه ما لم يكن متوقعا ً أن تقود سياسة
التكيّف إلى انهيار الحملة الدعائية التي قادها رئيس حكومة العدو
ووزير حربه ض ّد هذا االتفاق ،بالتعاون مع الجمهوريين وأنصار
تل أبيب في الواليات المتحدة ،وحتى داخل إدارة أوباما.
الحملة الدعائية ض � ّد إي��ران كانت تؤكد على أنّ برنامج إيران
النووي هو برنامج عسكري وليس سلمياً ،وتجاهلت ك ّل التأكيدات
اإليرانية واستعداد طهران لتقديم ضمانات للمجتمع الدولي بأن
يستم ّر برنامج إي��ران في إط��اره السلمي ،ولكن لم تؤخذ مواقف
طهران على محمل الج ّد ال من قبل اإلدارات األميركية المتعاقبة ،وال
من قبل حكومات العدو «اإلسرائيلي».
الحملة الدعائية الصهيونية ض ّد إيران تح ّولت في اآلونة األخيرة
إل��ى حملة م��زدوج��ة ،موجهة ض� ّد إي��ران وض � ّد إدارة أوب��ام��ا تحت
يصب في مصلحة
دعوى أنّ االتفاق بين إيران ومجموعة ()1+5
ّ
إيران ويك ّرسها دولة نووية ،ويساعد الحقا ً على تمكينها من امتالك
سالح نووي متى أرادت وبالتوقيت الذي تختاره .لكن يبدو أنّ هذه
الحملة الدعائية آخذة باالنهيار ليس فقط ألنّ الصوت الصهيوني
بات محاصرا ً في ظ ّل تهافت الدول الغربية حليفة الكيان الصهيوني
في القيام بزيارات إلى طهران للحصول على عقود لشركاتها ،بل
وأيضا ً ألنّ الخالف حول الموقف من االتفاق انتقل إلى داخل الكيان
الصهيوني ،وتحديدا ً إلى المؤسسات التي تلعب ال��دور األساسي
في رسم سياسة تل أبيب وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.
انهيار الحملة الدعائية الصهيونية ض ّد إيران كشفت عنه وقائع
مؤتمر «معهد أبحاث األم��ن القومي» ال��ذي عقد مؤخراً ،وال سيما
الخالف ال��ذي وقع بين وزي��ر حرب العدو «موشي يعالون» وبين
رئيس أركان جيش العدو «غادي إيزنكورت» ،الذي أكد على عكس
الحملة الدعائية التي يقودها نتنياهو ويعالون التي تتهم إدارة أوباما
بالتفريط والتنازل أم��ام إي��ران «أنّ االت�ف��اق بين إي��ران ومجموعة
(« )1+5ليس سلبيا ً بك ّل ب�ن��وده» بل ذه��ب أبعد من ذل��ك وق��ال إنه
«يمثل فرصة».
ال شك أنّ ه��ذا االنقسام داخ��ل المؤسسات الصانعة للسياسة
واالستراتيجية الصهيونية هو صدى للموقف األميركي الجديد،
وبديهي بعد أن تخرج أص��وات ب��وزن ص��وت رئيس أرك��ان جيش
ال �ع��دو ،وتتخذ ه��ذا ال�م��وق��ف ،ف��إنّ ال��ره��ان على اس�ت�م��رار الحملة
الدعائية الصهيونية ض ّد إيران ،أو على األق ّل استمرار فعاليتها على
أي أساس.
النحو السابق ،فهو رهان ال يستند إلى ّ

�شيخ الثورة الم�سكين �أعمى يقود عميان ًا
فكيف ال�سبيل �إلى النور؟

طالق و�شيك لتفاهمات فيينا في «جنيف »3
} سومر صالح
مع اقتراب الموعد المفترض النعقاد جلسات
«جنيف  »3السوري ،وفق مخرجات القرار 2254
وتوافقات فيينا للح ّل السوري ،وتفاهمات أخرى
أميركية  -روسية مؤ ّرخة بتاريخ ،2015/12/15
بدأت السعودية حملة شرسة إلجهاض مخرجات ما
سبق ،سواء بإطالق النار على مبدأ الح ّل تارة ،عبر
سياساتها التصعيدية ض ّد موسكو وطهران بشكل
مباشر ،أو عبر أدواتها في المعارضة السورية
بشكل غير مباشر ،وتارة أخرى ترفع من سقوفها
التفاوضية عبر ذات األدوات بشكل استفزازي
متع ّمد ،لذلك نستطيع القول إنّ مؤتمر «جنيف
 »3يواجه خيارين ال ثالث لهما ،إما اإلسقاط أو
السقوط ،وف��ي ك�لا الحالتين يبدو ظاهريا ً أنّ
الرياض هي السبب سواء ب��إدراج فصيل إرهابي
هو «جيش اإلسالم» في المفاوضات ،أم بمطالبتها
بخروج روسيا عسكريا ً من سورية ،ورف��ع حدّة
االستقطاب مذهبيا ً ض � ّد إي���ران وح��زب الله في
المنطقة ...وغيرها من االستفزازات السعودية
الالعقالنية ،ولكن هنا سنتوقف قليالً عند حقيقة
الموقف السعودي وفعاليته وجدواه ،فلو عدنا إلى
أطر فيينا للح ّل والمؤ ّرخة بتاريخ 2015/10/30
و ،2015/11/14نجد أنها في الجوهر اتفاق
أميركي -روسي جرى بحضور المجموعة الدولية
للعمل حول سورية ،وعلى هذا األس��اس وضمن
تفاهمات  2015/12/15ص��در ال��ق��رار ،2254
وأخ���ذت ال���دول على عاتقها ف��رض وق��ف إط�لاق
النار وإطالق العملية السياسية في سورية ،وفق
إعالن «فيينا  »2والنص الختامي يؤكد ذلك «أنّ
المجموعة الدولية تعهّدت كدول منفردة وداعمة
لمختلف األطراف المتحاربة في سورية على اتخاذ
جميع الخطوات الممكنة بغية االلتزام بوقف إطالق
النار من قبل الجماعات أو األفراد التي تدعمها»...
إذا ً الخروج السعودي عن أطر فيينا للح ّل من
المفترض أال يوقف مسار «جنيف  »3بل من المفترض
معاقبة السعودية على أعمالها وسياساتها ،ولكن
ما نجده هو العكس ،دعم فرنسي وتركي ومتعدّد
األط����راف ل��خ��ط��وات ال��س��ع��ودي��ة ف��ي محاوالتها
إلجهاض «جنيف  ،»3وصمت أميركي مشكوك فيه،
لذلك نحن أمام خيارين إما أنّ السعودية بلغت من
القوة والنفوذ ما م ّكنها من مجابهة اإلجماع الدولي
في فيينا وف��ق مصالحها وأجنداتها المنفردة،
والخيار الثاني هو أنّ الواليات المتحدة دفعت بها
إلى إجهاض «جنيف  »3لتحقيق أجندات أميركية
تتقاطع مع مصالح السعودية ،وطبعا ً الخيار األول
مستبعد ألنه في مواجهة روسيا والدرس الروسي
إقليمي
لتركيا ما زال حاضراً ،ولو كان األمر محض
ّ
لقبلنا به شكالً ،إذا ً األمر واضح الواليات المتحدة
هي من تريد عرقلة «جنيف  »3السوري ،وأنا أقول
عرقلة وال أقول إجهاض «جنيف  »3مبدئيا ً كما هي
الرغبة السعودية والفرنسية.
كما ه��و معلوم األزم���ة ال��س��وري��ة ه��ي ساحة
االشتباك الدولي األب��رز ،وبالتالي أيّ تغيّر في
قواعد ال��ص��راع ال��دول��ي وشكله من الطبيعي أن
ينعكس على األزمة السورية سياسيا ً وعسكرياً،

وهو ما جرى مؤخرا ً في محاولة عرقلة «جنيف
 ،»3فعلى وقع صدمات ثالث تلت 2015/12/18
أيّ تاريخ ص��دور القرار الدولي  ،2254حاولت
الواليات المتحدة عرقلة ك ّل التفاهمات مع روسيا
وعلى جميع الصعد واألزمات ،بانتظار اتخاذ قرار
أميركي حاسم بشأنها ،سواء في سورية أو أوكرانيا
أو قضية ال���درع الصاروخية وال���درع المضادة
الخ ...وأولى الصدمات هي إجراء محتمل الختبار
القنبلة الهيدروجينية الكورية الشمالية والتسلح
الباليستي النووي ،والذي يعني إجهاضا ً مسبّقا ً
لمسار اإلستراتيجية األميركية بخروجها اآلمن من
الشرق األوسط باتجاه الشرق األسيوي ،وتع ّززت
تلك الصدمة باتجاه حليف كوريا الشمالية األه ّم
والمنافس اللدود للواليات المتحدة وهي الصين
إل��ى اختراق ق�لاع ال��والي��ات المتحدة في الشرق
األوسط ،ال سيما السعودية ومصر واألردن ،األمر
الذي أربك ك ّل الحسابات األميركية استراتيجيا ً
وجيو اقتصاديا ً في العالم.
أما الصدمة الثانية فهي ثبات االستراتيجية
اإليرانية في الشرق األوس��ط على عكس المتوقع
أميركيا ً بعد إن��ج��از التسوية بشأن برنامجها
النووي ،والتي ازدادت تصلبا ً سياسيا ً وعسكريا ً
في الشرق األوسط عبر برنامجها الباليستي وتأكيد
قوتها العسكرية باحتجاز البحارة األميركيين في
رسالة إثبات النفوذ في الخليج ،إضافة إلى موقفها
في العراق وموقفها من العدو الصهيوني ،األمر
الذي استدعى مراجعة أميركية لموقفها من إيران.
والصدمة الثالثة وهي بعكس الصدمتين األولى
والثانية هي إيجابية في مضمونها أميركيا ً وتمثلت
بانخفاض حا ّد في أسعار النفط واشتعال حرب
نفطية بين السعودية من جهة وإي��ران وروسيا
من جهة ثانية ،أنعشت االقتصاد األميركي ومن
المحتمل على المدى المتوسط أن تربك الحسابات
الروسية في مختلف مناطق الصراع الدولي ،األمر
الذي استدعى أيضا ً عرقلة أميركية لك ّل التفاهمات
المبرمة مع روسيا بانتظار النتائج المحتملة التي
ستسفر عنها حرب أسعار الطاقة.
وعلى وق��ع الجموح السعودي إلثبات القوة
ورسم النفوذ وخصوصا ً ض ّد إيران وروسيا ،وعلى
وقع االمتعاض الفرنسي من السياسية األميركية
في الشرق األوس���ط ،ك��ان للواليات المتحدة ما
تريد ،من عرقلة تفاهمات فيينا للح ّل وإجهاض
مسبق لـ»جنيف  ،»3بانتظار تبلور رؤية أميركية
جديدة تراعي الصدمات الثالث السابقة الذكر ،أو
تعيد حساباتها تلك وفق المعطيات الجديدة بما
يعظم ناتج الصراع الكلي لمصلحتها ،مع تج ّنب
الخسارة االستراتيجية المحتملة بخسارتها في
الشرق اآلسيوي ...مع فقدانها الزعامة في الشرق
األوسط ،لذلك كان القرار األميركي هو التريّث على
المستوى الدولي والعرقلة على مستويات الح ّل
اإلقليمي مبدئياً...
هذا األمر له خالصة واحدة على مستوى األزمة
السورية ضمن سيناريوين ،األول هو انعقاد مؤتمر
«جنيف  »3شكالً ،وتدل مؤشراته على فشله نتيجة،
نظرا ً إلى حجم العراقيل واأللغام المزروعة في
مساره التي ولو ت ّم تجاوز بعض النقاط العالقة،

ومنها مسألة التمثيل المعارض المتعدّد االتجاهات
في الوفد أو مسألة إدراج ميليشيا «جيش اإلسالم»
ضمن الوفد وغيرها ...وهنا أفترض ضغطا ً أميركيا ً
على السعودية إلتمام األمر ،وهو ما حدث في زيارة
كيري إل��ى الرياض م��ؤخ��راً ،ولكن الشك في ظ ّل
هذه المناخات التصعيدية سواء من السعودية أو
أدواتها المعارضة في الداخل السوري ،واستماتة
اردوغان بدعمه العسكري لميليشيات اإلرهاب في
سورية وح �دّة االنقسامات بين «مجلس سورية
الديمقراطية» و»هيئة التنسيق» من جهة مع
«هيئة الرياض» من جهة أخ��رى ...ال تدع مجاال ً
للشك باحتمال الفشل.
أما السيناريو الثاني فهو انعقاد مؤتمر «جنيف
 »3ولكن عدم اكتمال عقد الجلسات وتأجيل موعد
اللقاءات المباشرة بين الوفود الحاضرة ،بانتظار
ن��ض��وج مناخات ال��ح��ل ،وبالتالي فشله شكالً
ومضموناً ،وفي كال االحتمالين خالصة واحدة وهي
سقوط أطر فيينا للح ّل السوري ومخرجاتها سواء
القرار  2254أو تفاهمات ( 2015/12/15كيري
 بوتين) ،وحدوث طالق بين الواليات المتحدةوروسيا على ما اتفق عليه سابقاً ،ألنها نكوص
في الثقة المتبادلة من الجانب األميركي والتي
على أساسها وافقت موسكو على سلة الحلول
المتكاملة ،وموسكو تدرك جيدا ً المساعي األميركية
للعرقلة والمماطلة ،وبالتالي أيّ محاولة لعقد
مؤتمرات ولقاءات في جنيف أو غيرها مستقبالً
بين الواليات المتحدة وروسيا ،في حال إجهاض
هذا المؤتمر شكالً ومضموناً ،تعني حكما ً االحتكام
إلى سلة متكاملة وجديدة من التفاهمات الروسية
األميركية من جهة ،واألميركية -اإليرانية من جهة
مقابلة ،والتي أجزم انها ميدانية بحتة من الجانب
الروسي والسوري بشقها السوري ،وميدانية أيضا ً
من الجانب اإليراني بشقها المتعلق باليمن...
وضمن جميع السيناريوات والنتائج المحتملة،
ف��ال��ح��رب على اإلره����اب مستمرة ف��ي س��وري��ة،
باعتبارها الشرط الالزم والضروري إلخراج سورية
من أزمتها ،بل وعلى عكس ما يعتقد البعض ،يشكل
فشل جنيف  3أو عدم انعقاده فرصة سورية مهمة
إلج��راء المراجعات سواء على مستوى الحكومة
السورية الشرعية والتي قدّمت تنازالت إلنجاح
جهود عقد مؤتمر «جنيف  ،»3والتي لن تجد في
العودة عنها مستقبالً أيّ حرج ،وأول تلك التنازالت
مبدأ قبول التفاوض مع وفد معارض مرتهن كليا ً
ألجندات آل سعود وآل ثاني ونظام اردوغان ،وعلى
مستوى المعارضات السورية المتشظية شكالً
ومضمونا ً وخصوصا ًالداخلية منها ،يشكل الموقف
المتشدّد واإلقصائي لمعارضة الرياض واسطنبول
فرصة تاريخية لمراجعة أجنداتها وتوحيد جهودها
وتصويب بوصلتها باتجاه الشعب السوري في
مواجهة طغيان معارضة الرياض وأخواتها ...بدال ً
من تصويب البوصلة في االتجاه الخطأ سياسياً...
اآلتي من األيام واألحداث قد يحمل الجديد وأحيانا ً
الال متوقع في السياسية ،لذلك تبقى أولوية مكافحة
اإلرهاب هي الثابت واألساس وانتصارات الجيش
السوري هي البوصلة والفيصل هو الميدان.

} سعدالله الخليل

صراخ من بقي من قادة المجموعات المسلحة المنسحبة من الشيخ مسكين،
واستنجادها بالدول العربية الداعمة لها ،يعيد إلى الذاكرة المشاهد األولى لما
أطلق عليه يوما ً «الثورة السورية» ،حينها جاهدت قيادات المعارضة السورية
إلبعاد تهم الدعم الخارجي من الدول الخليجية عن حراكها التخريبي ،وبعد
أشهر قليلة من محاوالت التخ ّفي الفاشلة ،تسلّل أغلب قادة هذه المعارضات
إلى العباءة الخليجية ،وأظهروا ما خفي من والءات .وكما خرجت من درعا أولى
صيحات الحرية والتخريب خرجت أيضا ً أولى شرارات أسلمة الحراك باستنفار
القنوات المحسوبة على السعودية وقطر للترويج لشيخ الجامع العمري في
درعا والملقب بشيخ الثورة السورية أحمد الصياصنة ،قبل استنساخ التجربة
عبر العرعور والعريفي وما لحقهم من شيوخ حملت من الثورية ما يكفي لتغذية
ما يجري في سورية بآالف مؤلفة من فتاوى إباحة الدم والعرض والممتلكات
العامة والخاصة.
وبالرغم من اكتشاف السلطات السورية في الجامع العمري ومنذ األشهر
األول��ى لألزمة للدور المشبوه للصياصنة بتحويل الجامع إل��ى مستودع
للذخيرة ومشفى ميداني ،أطلقت سراحه بعد اعترافات بثها التلفزيون السوري
للشيخ الضرير ،حينها دافع إعالم العدوان على سورية عن الصياصنة متهما ً
الدولة السورية والتلفزيون بفبركة االعترافات والصور لتشويه صورة الشيخ
المسكين مستغلة ضعف بصره.
هرب شيخ الثورة إلى األردن إلدارة العمليات من هناك ،وقبل أشهر أوفدته
غرفة العمليات المشتركة متسلالً إلى درعا للح ّد من الخالفات والتناحر بين
الفصائل المتقاتلة في ما بينها على خلفية تقدّم الجيش في درعا ،على أمل
قدرته التوفيق في ما بينها واستعادة التوازن ،اال أنّ الشيخ المسكين فشل في
إعادة المياه إلى مجاريها بعد تساقط تلك المجموعات وسقوط أحالم المنطقة
العازلة ،حينها أشيع أنّ الصياصنة نقل إلى المشفى.
اليوم ،وبعد سقوط الشيخ مسكين ماذا عسى أن يح ّل بالشيخ المسكين؟
بالتأكيد لن يكون بأفضل حال من شيوخ مملكة آل سعود ومن راهن عليهم
من جماعة الرياض بانتزاع مكان في التسوية السورية ،فعلى أبواب النسخة
الثالثة من ملتقى جنيف تسقط عنترياتهم وخطوطهم الحمر التي تالشت أمام
التهديد األميركي بوجوب الذهاب إلى المفاوضات قبل تدهور الوضع الميداني
أكثر ،وإصابة المشروع األميركي والسعودي في المقتل ،فتستدعى السعودية
ومن معها إلى طاولة جنيف صاغرة ،وتعيد االعتبار لألكراد الذين باتت
مشاركتهم محسومة في ضوء اإلصرار الروسي والتفهّم األميركي رغم الرفض
الفرنسي والسعودي.
أمام استحقاق جنيف بدت األمور أكثر وضوحا ً وال ينفع من سار في ركب
السعودية وأق ّر بوثيقة الرياض التي رماها األميركي في سلة نفايات فيينا
محاوالت التنصل من المركب السعودي ،كما تسعى هيئة التنسيق المعارضة
والشخصيات المستقلة التي شاركت في ملتقى الرياض ،بعد أن أدركت غرق
المركب السعودي.
ما بعد الشيخ مسكين سقط ك ّل شيوخ الثورة الوهابية ...فأعمى ال يمكن أن
ّ
يدل أعمى إلى النور.
«توب نيوز»

ج ّرب اللبنانيون ّ
كل الفر�ضيات
 منذ الفراغ الرئاسي في لبنان كان محور االنقسام الذي يب ّرر الفشل هو رفضك ّل من الثامن والرابع عشر من آذار مرشح اآلخر.
 لمدة عام ونصف العام بقي المرشحان العماد ميشال عون ورئيس القواتاللبنانية سمير جعجع.
 حسم الصراع على الهوية السياسية للرئيس الجديد بتب ّني رئيس المستقبلسعد الحريري لترشيح النائب سليمان فرنجية وانسحاب جعجع وتب ّنيه
لترشيح عون.
 لم يتقدّم لبنان نحو الرئاسة في الحالتين. ترشيح الحريري لفرنجية انه حسم هوية الرئيس في جماعة الثامن منآذار.
 ترشيح جعجع لعون أنه عزز هذا الحسم وفوقه رتب اصطفافا ً إنتخابيا ًللقوات والعونيين سيشجع الحريري والنائب وليد جنبالط على السير بالنسبية
في قانون االنتخابات.
 من سيئات الترشيحين أنهما لم يترافقا مع رؤية لقانون انتخاب ،بل شكالهروبا ً منه وزادا االستقطاب الطائفي ،فترشيح الحريري لفرنجية أنتج توحيد
القوتين المسيحيتين الكبيرتين ،وترشيح جعجع لعون استنفر المسيحيين
والمسلمين عدائياً.
 لو يج ّرب اللبنانيون فرضية التفاهم على قانون اإلنتخاب باعتماد النسبيةسيقتربون من الرئاسة بترجيح عون أو فرنجية وتعويض الثاني بتمثيل في
الحكومة واإلدارة.
التعليق السياسي

ت�صريحات ماجد فرج
برعاية �أبو مازن!
} رامز مصطفى

بات من المؤكد أنّ هناك من يعمل على إبقاء اإلنسان الفلسطيني أسير حيرته
أمام ما يسمعه أو يقرأه من تصريحات متناقضة يطلقها على الدوام العديد من
المسؤولين في السلطة الفلسطينية ،في ملفات تتعلق بالفلسطينيين .ويقع
ّ
تمس بالمباشر حياة وأمن
ملف التنسيق األمني في أولويات تلك الملفات التي
ّ
الفلسطينيين في األرض المحتلة ،وعلى وجه التحديد في الضفة الغربية.
منذ ما قبل اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثالثة ،والجميع يسمع أنّ التنسيق
األمني مع االحتالل «اإلسرائيلي» قد تو ّقف ،تنفيذا ً لقرارات المجلس المركزي في
آذار من العام الماضي في دورته الـ ،27دورة «الصمود والمقاومة الشعبية» ،ردا ً
على تجميد «إسرائيل» أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية .وحسب قول
العديد من هؤالء المسؤولين لم يبق إالّ التنسيق االجتماعي المتصل بالقضايا
الحياتية ،وحركة التنقل من وإلى أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة .ولطالما ت ّم
التأكيد على ذلك خالل اللقاءات واالجتماعات التي جمعت الفصائل الفلسطينية مع
بعضها في بيروت قبل حوالى  3أشهر ،خصوصا ً مع اندالع االنتفاضة.
وبين الحين واآلخر تخرج علينا وسائل اإلعالم العبرية ،والتي تتحدّث بإسهاب
عن استمرار التنسيق األمني بين أجهزة السلطة واالحتالل ،وتصفه على أنه في
أحسن حاالته ،على الرغم من اندالع أعمال االنتفاضة .ومن موقع الحرص كنا نقول
إنّ وسائل اإلعالم «اإلسرائيلية» ،ومعلوماتها ال يُعت ّد بها ،ألنّ لها مصلحة في ّ
دق
األسافين بين أبناء الشعب الفلسطيني.
في مطلع تشرين األول من العام الماضي ،ن ّفذ ثالثة مقاومين عملية ايتمار شرق
نابلس ،استهدفت سيارة للمستوطنين قتل فيها اثنان منهم .يومها ونتيجة إصابة
أحد المقاومين الثالثة ،واضطراره دخول أحد المستشفيات للعالج ،وصلت إليه
األجهزة األمنية في السلطة وحققت معه ،وما أن غادرت حتى اقتحمت مجموعة من
المستعربين الصهاينة المشفى واعتقلت الجريح الفلسطيني .حركة حماس التي
تب ّنت العملية ،اتهمت يومها األجهزة األمنية التابعة للسلطة بالتواطؤ من خالل
تمرير المعلومات عن المقاوم الجريح إلى أجهزة أمن االحتالل الذي اعتقل بقية
أعضاء المجموعة.
اليوم ،نحن وكسائر عموم الشعب الفلسطيني ،من نصدّق؟ هل نصدّق وسائل
اإلع�لام العبرية ،أو مسؤولي السلطة؟ وبين تلك وه��ؤالء ،يأتينا الخبر اليقين،
ليؤكد ما نحن قانعون به ،من أنّ التنسيق األمني لم يتوقف لحظة واحدة ،وهو
ما يلمسه سائر الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة .وهذا اليقين اليوم هو
مسؤول المخابرات في السلطة اللواء ماجد فرج .الذي اعترف إذا جاز التعبير
في مقابلة أجرتها معه مراسلة الشؤون األمنية والعسكرية في مجلة «ديفنس
نيوز» ،بأنّ التنسيق األمني مع «إسرائيل» لم يتوقف ،مقدّما ً جردة حساب أمني،
من خالل تأكيده على منجزات أجهزته التي تم ّكنت من إحباط  200هجوم ض ّد
فلسطيني على األق ّل ،على خلفية مقاومتهم االحتالل
«اإلسرائيليين» ،واعتقلت 100
ّ
في الضفة الغربية المحتلة ،منذ ان��دالع االنتفاضة الثالثة .وأض��اف فرج «أنّ
التنسيق األمني مع إسرائيل يمثل الجسر الذي يمكن ان يُبقي على حضور الظروف
المالئمة لكال الطرفين ،الى أن تتهيأ الظروف المناسبة بين السياسيين نحو العودة
الى مفاوضات جادّة».
وجاءت األقوال األخيرة التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود
عباس أمام ممثلي وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية في مق ّر رئاسة السلطة
بمدينة رام الله المحتلة ،بمثابة التغطية وتشكيل مظلة حماية للواء ماجد فرج
وتصريحاته حول التنسيق األمني مع االحتالل ،وذلك من خالل قول أبو مازن:
«إنّ ما تقوم به األجهزة األمنية من إجراءات يت ّم بأمر منه» ،مؤكدا ً «أنّ التنسيق
األمني مع الجانب اإلسرائيلي ال يزال قائماً» ،ومشيرا ً إلى «أنّ سياسته قائمة على
منع توريط الفلسطينيين في حروب ال يقدر عليها» ،ومدافعا ً عن األجهزة األمنية
التابعة للسلطة من اعتقاالت أو منع المنتفضين من الوصول إلى أماكن االحتكاك مع
قوات االحتالل بقوله« :إنّ هذه األجهزة تريد حماية الفلسطينيين وحماية البلد».
يوجه رسائل متعدّدة ،أولها تطمين نتنياهو وحكومته
وهو بذلك أيّ أبو مازن ّ
ومستوطنيه إلى أنّ السلطة مص ّرة في إبقائها على التنسيق األمني مع الكيان
المتفجرة ضمن السيطرة ،وثانيا ً إلى
وأجهزته األمنية ،ومعنيّة في إبقاء األوضاع
ّ
منتقدي تصريحات اللواء فرج ،بأنّ األخير ينفذ أوامره وتعليماته ،ومرفوض بل
ممنوع الحديث حول الموضوع ،وثالثا ً لمن انبرى في تبرير تصريحات اللواء ماجد
فرج والدفاع عن تصريحاته ،بأنّ عليكم أالّ تب ّرروا فليس لدينا ما نخشاه أو نخجل
تسجل لرئيس السلطة ،لجهة وضوحه ومباشرته في التعبير عن
منه ،و(هنا نقطة
ّ
مواقفه من دون مواربة).
من الواضح أنه ومع اقتراب دخول االنتفاضة شهرها الخامس ،هناك رسالة
أراد أن يوصلها كبير المسؤولين األمنيين في السلطة الفلسطينية اللواء ماجد
فرج ،وبخاتم رئيس السلطة ذاته؟ هل هي قوله« :إنّ تهيئة الظروف المناسبة
نحو العودة إلى المفاوضات الجادّة ،يتطلب العمل للح ّد من االنتفاضة ،وصوال ً إلى
إنهائها ،وآن أوانها»؟

الأمن القومي من منظور عبد النا�صر وزيف تبريرات �أدعياء النا�صرية اليوم
} ابراهيم ياسين
في هذا الزمن العربي المليء بالصراعات والتناقضات،
والذي يشهد هجمة غربية استعمارية تفتيتية ،وإرهابية
تكفيرية ،ج��رت ت��غ� ّي��رات ب���ارزة على مستوى العالم
والمنطقة ،كان أه ّمها سقوط نظام سيطرة القطب الواحد
لصالح نظام متعدّد األقطاب ،وبروز تكتالت دولية سياسية
واقتصادية وعسكرية ،قاسمها المشترك مواجهة السيطرة
األميركية في آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية ،وبرزت
تح ّوالت إيجابية بعد تسليم الغرب وأميركا بحقوق إيران
النووية عبر االتفاق النووي وملحقاته ورفع العقوبات عن
ايران والحظر عن أموالها المج ّمدة في البنوك الغربية،
ثم التكيّف األميركي مع الحضور الروسي العسكري في
سورية ،والتسليم بالمعادلة التي فرضها في الحرب ض ّد
قوى اإلرهاب وداعميهم ،والخطوط الحمراء التي فرضتها
روسيا في سورية ،إنطالقا ً من التوازن العسكري الذي
فرضه الحضور العسكري الروسي النوعي إلى جانب
الجيش العربي السوري.
في ظ ّل هذه التح ّوالت اإليجابية تم ّر الذكرى الثامنة
والتسعين لوالدة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لتؤكد
على صحة أفكاره ومواقفه الوطنية والقومية في مواجهة
المشاريع واألح�لاف االستعمارية التي كانت أهدافها
محصورة بحفظ أمن الكيان الصهيوني ،وتأمين طرق
إمداد الغرب بالنفط وثروات األمة المنهوبة.
لقد كانت رؤية جمال عبد الناصر في ل ّم الشمل العربي
وتقليص الخالفات العربية على طريق التضامن العربي
والعمل العربي المشترك ،وص��وال ً لتحقيق أه��داف األمة
العربية في التح ّرر والعدالة والوحدة ...وفي التصدّي
لكيان العدو الصهيوني وفي رفض مشاريع السيطرة
اإلستعمارية الغربية.
كان جمال عبد الناصر ينظر إلى األمن القومي المصري
بأنه جزء ال يتجزأ من األمن القومي العربي ،وبدأت مالمح
تلك النظرة تتوضح له في بداية انتصار ث��ورة تموز
(يوليو)  ،1952عندما كتب ناصر خواطره في كتابه
«فلسفة الثورة» ،حيث كتب عن دور مصر وأمنها القومي
من خالل الدوائر الثالث ،العربية واألفريقية واإلسالمية.
وت��ط � ّورت ه��ذه النظرة لتشمل بلدان العالم الثالث
الموجودة في الدائرتين األفريقية واإلسالمية .هذا التط ّور

ترجم ميدانيا ً من خالل دعمه لحركات التحرير الوطنية
وللثورات التي قامت في هذه الدوائر ،وكذلك في الوطن
العربي ،كاليمن الجنوبي وشماله ،والجزائر ،والمقاومة
الفلسطينية ،وكافة الحركات التقدّمية في الوطن العربي
والعالم ،معتبرا أنّ من يهدّد األم��ن القومي العربي هو
الصهيونية واالستعمار العالمي المباشر وغير المباشر.
وساند حركات التح ّرر في أفريقيا وأميركا الالتينية،
مستندا ً إل��ى نظرته لألمن القومي العربي م��ن خالل
شعاره الذي نادى به «نصادق من يصادقنا ونعادي من
يعادينا».
من هذا المنطلق جعل جمال عبد الناصر مصر مستقلة
تماما ً عن النفوذ الغربي ،وأصبحت مصر قوة إقليمية في
العالم يُحسب لها الحساب ،واستوحت العديد من الثورات
القومية التي قامت في الوطن العربي من أفكاره ونضاالته
وتجاربه ،وكانت إنجازاته القومية غير مسبوقة بالنسبة
للزعماء العرب اآلخ��ري��ن ،مما جعلت الزعماء العرب،
وزعماء العالم الثالث يحرصون على إقامة عالقات جيدة
مع مصر عبد الناصر من أجل كسب شعبية بين مواطني
بالدهم ،وقامت أنظمة حكم جديدة مؤيدة له في الجزائر
والعراق وليبيا والسودان واليمن الشمالي وجنوبه ،وفي
الخليج العربي وبين الفلسطينيين.
هذا المفهوم لألمن القومي العربي الذي انتهجه الزعيم
جمال عبد الناصر ،والذي سعى إلى تحقيقه ،يطرح نفسه
اليوم بقوة في واقع األمة العربية وقواها التقدّمية ،ال
سيما من يعتبرون أنفسهم جزءا ً من المشروع الناصري
والقومي العربي ،فهل هذه القوى اليوم بمستوى هذا
الموقف الريادي والمتقدّم الذي انتهجه الزعيم الخالد،
وكيف يتبدّى اليوم موقف هذه القوى من االختراقات
الكبيرة التي يتع ّرض لها األمن القومي العربي من قبل
ال��دول االستعمارية وكيان العدوالصهيوني ،وأدواتهم
العربية واإلقليمية؟
بالمفهوم الناصري الحقيقي يجب على أيّ ناصري
أو قومي عربي في يومنا ه��ذا أن يتصدّى بقوة وحزم
وحتى االستشهاد لما يتع ّرض له األمن القومي العربي
من تهديدات واستباحات خطيرة ،تجاوزت أو تكاد تكون
بمستوى تلك التي كانت سائدة عشية وإثر انتصار ثورة
تموز (يوليو) عام .1952
فاليوم يدرك أيّ مراقب ومتابع أنّ التهديدات لألمن

القومي العربي تتأتى من العوامل التالية:
العامل األول :ال��وج��ود االستعماري في الكثير من
الدول العربية ،إنْ كان على شكل قواعد عسكرية للقوات
األميركية ،التي تتخذ لها قواعد دائمة في ك ّل من قطر
والبحرين والسعودية واألردن ،وتتواجد اليوم بذريعة
محاربة قوى اإلرهاب التكفيري الممثلة بـ»داعش» ،في
العراق وسورية.
العامل الثاني :التفكك والفوضى واالضطرابات التي
أصابت العديد من ال��دول العربية نتيجة انتشار قوى
اإلره��اب التي يجري تغذيتها أميركيا ً وصهيونيا ً ومن
قبل األنظمة الرجعية العربية الدائرة في فلك االستعمار
الغربي ،وأدّت إلى ضرب مق ّومات األمن القومي العربي،
وجعل البلدان العربية مش ّرعة أمام تغلغل قوى االستعمار
وأج��ه��زة المخابرات الغربية وال��م��وس��اد الصهيوني،
الذين يُمعنون في العبث بوحدة مجتمعاتنا العربية،
وإثارة الفتن ،وإدخالها في حروب عبثية تستنزف قواها
وقدراتها ،وتبعدها عن مواجهة أعدائها ،ال سيما العدو
الصهيوني واالستعمار الغربي ،وتزيد في حالة التفتت
والشرذمة وتقسيم ال��دول العربية إلى كيانات طائفية
ومذهبية وعرقية ،على غرار تقسيم السودان بإقامة دولة
الجنوب المدعومة صهيونيا ً وأميركيا ً وغربياً.
العامل الثالث :أدّى العامالن المذكوران آنفا ً إلى تكريس
عالقات بعض ال��دول العربية مع الكيان الصهيوني
والتشجيع عليها ،والتي تستند إلى اتفاقيات كامب ديفيد،
ووادي عربة ،وأوسلو ،وهي اتفاقيات ش ّرعت وجود كيان
العدو الصهيوني على أرض فلسطين ،وانتقصت من سيادة
واستقالل ك ّل من مصر واألردن وربطتهم باالستراتيجية
األميركية التي تخدم المشروع الصهيوني.
انطالقا ً من هذه العوامل ،فإنه من المفروض على أيّ
ناصري أو قومي عربي وتقدّمي التصدّي لهذه األخطار
التي تد ّمر األمن القومي العربي وتهدّد بالمزيد من التجزئة
واالنقسام ،وذل��ك عبر االنخراط في المعركة ض ّد قوى
االستعمار وأدواتها التكفيرية اإلرهابية ،وض ّد الحكومات
العربية الرجعية ،وفي مقدّمها الحكومة السعودية ،التي
تشنّ الحرب على اليمن ،وتقوم بتدميره إلخضاعه للهيمنة
السعودية األميركية ،ومنعه من التح ّرر وتحقيق استقالله
وتقرير مصيره بنفسه ،فال يمكن أن يكون الموقف في
الحرص على األمن القومي العربي معزوال ً عن الموقف

الحازم والواضح من هذه القوى الرجعية التي تتسبّب
في إلحاق األضرار الجسيمة بأمن األمة العربية ووحدة
أقطارها ،وبقضاياها القومية ،ال سيما قضية فلسطين،
تماما ً كما كان يفعل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر،
الذي لم يتردّد في خوض المعركة ض ّد قوى االستعمار،
إنْ كان في مصر ،أو من خالل دعم ونصرة حركات التح ّرر
والمقاومة العربية ض ّد اإلستعمار ،إنْ كان في الجزائر ،أو
في اليمن ،أو ضد كيان العدو الصهيوني ،ولم يتردّد أيضا
في نصرة ثورة الشعب اليمني بقيادة عبد الله السالل ،أو
في اتخاذ الموقف الحازم من الرجعية العربية ،ال سيما
الحكومة السعودية ،التي كانت وما زال��ت ،حتى يومنا
هذا تتآمر على ك ّل حركات التح ّرر العربية وعلى األنظمة
الوطنية ،إنْ كان في سورية أو العراق أو اليمن أو في مصر
عبد الناصر.
ولذلك فمن المستغرب ،ال بل من المستهجن ،أن نجد
بعض من يعتبرون أنفسهم في الخندق القومي أو م ّمن
يعتبرون أنفسهم ج��زءا ً من الخط الناصري والقومي
العربي التقدّمي ي��ت��ردّدون في اتخاذ الموقف الواضح
والحازم وغير المساوم في مواجهة من يهدّدون األمن
القومي العربي ،كما كان يفعل جمال عبد الناصر.
واألن��ك��ى ،ال بل األخطر أنّ بعض أدع��ي��اء الناصرية
والقومية العربية ،نجدهم إم��ا ان��خ��رط��وا إل��ى جانب
الحكومة السعودية الرجعية في تغطية حربها اإلجرامية
ض ّد شعبهم في اليمن ،كجماعة عبد الملك مخالفي وزير
خارجية حكومة هادي ،أو م ّمن يسوقون المب ّررات لقيام
السعودية بهذه الحرب وتغطيتها ،أو يحاولون تصوير
ما يجري من صراع ،بين قوى المقاومة والتح ّرر العربية،
وبين قوى االستعمار وأدوات��ه في المنطقة ،بأنه صراع
مذهبي تارة ،وصراع عربي ـ فارسي تارة ثانية ،وهو أمر
ينسجم مع المخطط الصهيوني الذي يسعى إلى تحويل
الصراع من ص��راع عربي ـ صهيوني ،إلى ص��راع عربي
ـ ف��ارس��ي .ولذلك وجدنا كيان العدو الصهيوني كيف
سارع إلى االستفادة من التوتير الذي افتعلته السعودية
مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لتحقيق هذا الهدف،
وتعزيز التعاون السعودي الصهيوني ض ّد إيران ،وقوى
المقاومة في لبنان وفلسطين وسورية ،والقوى التح ّررية
في اليمن.

