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معركة منبج بين ال�صعب وال�سهل
} حميدي العبدالله
لم تكن عملية السيطرة على مدينة منبج وط��رد تنظيم
داع���ش منها ت��رت��دي األه��م��ي��ة ال��ت��ي تحتلها اآلن م��ن قبل
ال��ت��ح��ال��ف ال���ذي ت��ق��وده ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة .ك��ان��ت أولوية
الواليات المتحدة هي الرقة وذلك لسببين رئيسيين ،السبب
األول أنّ السيطرة على الرقة يمنح الواليات المتحدة موقعا ً
تفاوضيا ً مع روسيا وم��ع ال��دول��ة الروسية يع ّوضها عن
الخسائر التي لحقت بالجماعات المسلحة المدعومة من
قبلها في ريف الالذقية وأرياف حلب وفي الغوطة الشرقية
ومحافظة درعا .السبب الثاني ،السيطرة على الرقة يضع
الواليات في مكانة تستطيع معها إدارة أوباما ،مع اقتراب
موعد االنتخابات األميركية ،االدّعاء بأنها جادّة في القضاء
على داعش ،ألنّ جميع المكاسب التي تحققت سابقا ً ض ّد
داعش ،سواء في سورية أو في العراق ،لم تكن المشاركة
األميركية ف ّعالة في الهجمات التي أدّت إلى تقهقر داعش.
لكن بعد حملة إعالمية ع��ن ق��رب السيطرة على الرقة
وط���رد داع���ش م��ن��ه��ا ،وه��ج��م��ات اس��ت��م��رت ل��م��دة ت��زي��د عن
أس��ب��وع��ي��ن ت��ك��ش��ف��ت ع���ن ت���ق���دّم م���ح���دود ل���ق���وات «س��وري��ة
الديمقراطية» اقتصر على السيطرة على بلدتين بالقرب من
عين عيس ،فجأة أطلقت الواليات المتحدة معركة السيطرة
على منبج ،وأس��دل��ت الستار على معركة السيطرة على
الرقة ،على األق ّل اآلن.
في حسابات الواليات المتحدة أن السيطرة على داعش
سيكون أسهل من السيطرة على الرقة وال يواجه التعقيدات
التي تواجه معركة السيطرة على هذه المدينة والمحافظة
التي ال وج��ود كبير لألكراد فيها ،واألك��راد يمثلون القوة
الرئيسية في التحالف الذي تعتمد عليه الواليات المتحدة.
لكن هل معركة السيطرة على منبج بهذه السهولة التي
تتوقعها الواليات المتحدة؟
ال ش��ك أنّ م��ع��رك��ة ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى منبج ب��ال��م��ق��ارن��ة مع
معركة السيطرة على الرقة هي أسهل .أوالً ألنّ الرقة هي
معقل داعش ،وثانيا ً الرقة مفتوحة على عمق يتصل بدير
ال��زور ومنها إلى العراق ،ويتصل بمحافظة الحسكة عبر
جبل عبد العزيز ،إضافة إلى أنّ سكان المحافظة العرب ال
يحبّذون أن يكون األك��راد هم الذين يقومون بطرد داعش
من مدينتهم ومن محافظتهم.
معركة منبج أيضا ً أسهل ألنّ لدى األك��راد حوافز أقوى
للقتال ف��ي ه��ذه المنطقة ألنهم يتطلعون إل��ى رب��ط قضاء
عفرين بعين العرب ،وكشفت الشعارات التي كتبت على
ال��ج��دران ف��ي ال��ق��رى ال��ت��ي سيطر عليها األك����راد و«ق���وات
سورية الديمقراطية» التي حملت عبارة «قادمون يا عفرين»
عن المحرك وراء السعي للسيطرة على منبج.
لكن على ال��رغ��م م��ن ك�� ّل ه��ذه ال��ع��وام��ل اإليجابية والتي
تعمل ف��ي مصلحة التحالف األم��ي��رك��ي – ال��ك��ردي ،إال أنّ
م��ع��رك��ة ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ن��ب��ج ل��ن ت��ك��ون ب��ال��س��ه��ول��ة التي
يتوقعها البعض ،ألنّ ما أنجز حتى اآلن هو القسم السهل
من العملية ،أما القسم األصعب ،فما زال دونه المزيد من
المعارك ،واألرجح أنّ معركة السيطرة على منبج ستكون
أي
أقرب إلى سيناريو السيطرة على عين العرب منه إلى ّ
أي أنها س��وف تستم ّر أسابيع طويلة وربما
ش��يء آخ��رّ ،
أشهر.

الخالفات والتفاهمات اليمنية
ـ رغم النفي المتك ّرر لوجود مسودّة للتسوية قام المبعوث األممي
بتسليمها صدرت مواقف مؤخرا ً تق ّر بوجود هذه المسودة وبمناقشتها
على المستويات القيادية لدى الطرفين.
ـ المسودة تض ّمنت تجميعا ً للفقرات التي يجب أن يتض ّمنها أيّ
اتفاق وتركت للتفاوض آليات التطبيق فجاء فيها االلتزام بتسلّم المدن
والسالح والمعتقلين من لجنة عسكرية متفق عليها وبحكومة توافقية
تمهّد لدستور وانتخابات
ـ الفقرات مقبولة من الفريقين والصراع يدور حول أيهما قبل ومن
يشكل اللجنة العسكرية الحكومة الحالية أم الحكومة التوافقية ،وهل
اللجنة قبل الحكومة أم الحكومة قبل اللجنة وهل تطبيق تسليم المدن
والسالح ملف منفصل عن التسوية الشاملة أم بند تطبيقي أول في سلة
سياسية شاملة مفتاحها تشكيل حكومة التوافق.
ـ قضايا الخالف ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة.
ـ هناك تداول لح ّل وسط يقوم على تشكيل مجلس رئاسي من عشرة
أشخاص يض ّم ثالثة لك ّل فريق منهم الرئيس الحالي ونائبه ورئيس
حكومته وثالثة للحوثيين وحلفائهم وأربعة من الشخصيات التي
تحظى باحترام ورضا الفريقين ويتولى المجلس إدارة الحكومة وتشكيل
اللجنة العسكرية والحقا ً الحكومة الجديدة.
ـ الح ّل الهادئ يتقدّم يمنياً.

التعليق السياسي
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هل بات الخطر على حدودنا ....قريباً؟
ديمونة حين ينفجر!
} د .رفعت سيد أحمد
ــ قبل أيام زخرت الصحافة وأروقة المخابرات
اإلسرائيلية بأخبار وتحليالت خطيرة ،لم نلتفت
إليها ،وانشغلنا في مصر بـ(صراعات الديكة)
على مشاكل داخلية أو خارجية ،ليست بذات
القيمة والخطر عما سنتحدث عنه!
ــ أتت األخبار ،من داخل الكيان الصهيوني
لتقول إنّ مفاعل دي��م��ون��ة ق��د ت��ع��دّى عمره
االف��ت��راض��ي ،وأن���ه ق��د ق���ارب النهاية ب��دون
استعدادات إسرائيلية حقيقية لعالج اآلث��ار
الرهيبة لتلك النهاية ،األمر الذي يعني انفجارات
أو زالزل أو تل ّوث وتسريب نووي شبيه بمفاعل
(تشيرنوبل) السوفياتي ،وآثاره المد ّمرة.
التحذيرات العالمية األخ��رى ،تقول إنّ ثمة
كارثة ستطال (إسرائيل) مع ال��دول العربية
المواجهة وبالتحديد (م��ص��ر) ،وإنّ آثارها
ستطال القلب ال��ع��رب��ي ،ورغ���م تنامي هذه
المخاوف إال أنه لوحظ أن ال أحد يتحدّث ،فلقد
استغرق إعالمنا العربي (والمصري خاصة)
المقروء والمرئي في القضايا التافهة وازدحمت
برامج (التوك شو) بالمشاكل واألخبار شديدة
السطحية ،قليلة الفائدة ،وي���زداد األم��ر ألما ً
عندما نالحظ أن صحافة الكيان الصهيوني
وإع�لام��ه ومجلس نوابه (الكنيست) هم من
أثار القضية في األيام الماضية ،وليس إعالمنا
ومجلس نوابنا ألنّ األخيرين مشغولين بأمور
أخرى يؤسفني أن نقول إنها ال ترقى إلى هذا
الخطر المهدّد لألمن القومي المصري.
***
ـ��ـ لقد كتبت «ه��آرت��س» اإلسرائيلية قبل
أس��ب��وع واح��د وبقلم حاييم ليفينسون «أنّ
ع��ددا ً من الثغرات والعيوب ت ّم اكتشافها في
مفاعل ديمونة النووي اإلسرائيلي ،ال��ذي ت ّم
إنشاؤه عام  ،1963مما دفع عددا ً من الخبراء
المتخصصين لإلعراب عن قلقهم
اإلسرائيليين
ّ
من التقادم التاريخي له».
وق����ال ل��ي��ف��ي��ن��س��ون «إنّ ب��ع��ض ال��ص��ور
التلفزيونية والموجات فوق الصوتية كشفت
عن قرابة  1537ثغرة وعيبا ً في مفاعل ديمونة،
األمر الذي يثير المخاوف لدى العلماء النوويين
اإلسرائيليين» .وأوضح «أنّ التخ ّوف الحقيقي
من المفاعل يتمثل في م��دى دق��ة اإلج���راءات
األمنية لتأمينه ،ومنها توفير األمان والحماية
للعاملين فيه ،وصيانة المق ّر الدائم له خشية
تع ّرضه أليّ اه��ت��زازات أرض��ي��ة أو هجمات
بالصواريخ المعادية».
وأشار الكاتب إلى «أنّ بناء المق ّر الرئيسي
للمفاعل ت ّم قبل عقود من الزمن من غطاء من
ال��ب��اط��ون المسلح يكسو الطبقة المعدنية
األصلية له ،بحيث يت ّم وضع القضبان الخاصة
بالوقود النووي في جوفها ،وخ�لال ذلك يت ّم
إجراء العملية المتعلقة باالنشطار النووي.
***
تأكيدا ًلذلك أكد الخبراء النوويين اإلسرائيليين
في المجالت الصهيونية المتخصصة أنّ نواة
المفاعل النووي تعمل مع تقادم الزمن على
امتصاص كميات كبيرة من الحرارة واإلشعاع،
وه��و ما ي��ؤدّي مع زي��ادة المدة الزمنية على
تآكلها ،وهو األمر الذي يظهر التخ ّوف المتعلق
بإمكانية عدم قدرته على الصمود أكثر من هذه
المدة نتيجة الضغط المتزايد.
ــ ورغم أنّ «إسرائيل» تقوم بين حين وآخر
باستبدال منظومات المفاعل وأب��راج التبريد
فيه ،لكن ال يمكنها – وفقا ً للصحافة اإلسرائيلية
– القيام بعملية موازية تتعلق باستبدال نواة
المفاعل ذات��ه ،وه��ذا مح ّل خطر إضافي يدفع
إدارة المفاعل للقيام بصورة دورية رصدها عبر
عدة أدوات وأساليب.
ــ وأكدت أنه رغم مرور ك ّل هذه المدة الزمنية
على بناء مفاعل إسرائيل النووي الذي حصلت
عليه م��ن فرنسا ( ،)1958فهي ال تخضع
للمراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
وترفض التوقيع على معاهدة منع انتشار
األسلحة النووية.
***
ــ وفي موازاة هذه الصرخة الصهيونية التي
ال يه ّمها العرب المحيطين بالمفاعل بل يه ّمها
المستوطنين اإلسرائيليين .وقد جاءت مطالبات
أخرى من داخل الكنيست اإلسرائيلي ،فها هو

 1537ثغرة وعيب في المفاعل
الذي تعدّ ى عمره االفترا�ضي!
النائب العربي في طلب أبو عرار يصرخ مح ّمالً
إسرائيل المسؤولية عن حياة العرب البدو في
النقب في ظ ّل دراس��ات وتحذيرات من انفجار
مفاعل ديمونة النووي السري ،وحذر من كارثة
قد تنجم عن انفجار المفاعل المذكور ،ضاما ً
صوته ل�لأص��وات المطالبة بإغالق المفاعل
فوراً.
***
ــ وقبل أسبوعين ،كشف إسرائيليون في
مؤتمر علمي بتل أبيب عن وجود أعطاب خطيرة
في النواة المعدنية للمفاعل النووي بديمونة،
وعرض نتائج الفحص األخير من عام 2015
التي كشفت وج��ود  1537عيبا ً ت�� ّم ترقيمها
وفحصها بشكل متواصل – كما سبق وأشرنا –
وتناولت أغلبية األبحاث المقدّمة موضوع األمن
بالمفاعل وحماية الموظفين ،وصيانة المفاعل
لحمايته م��ن ال��ه��زات األرض��ي��ة وال��ص��واري��خ
وحماية السكان في النقب.
وأشارت الصحافة الصهيونية إلى أنّ هؤالء
العلماء الذين شاركوا في المؤتمر المذكور ال
يعارضون حيازة إسرائيل للسالح النووي ،وأنّ
تحذيراتهم ومخاوفهم انطلقت من حرصهم على
أمن وسالمة مفاعل ديمونة الذي بنته إسرائيل
بمساعدة كبيرة من فرنسا بخمسينيات القرن
الماضي ،وت ّم تفعيله ألول مرة عام .1963
ــ وفي تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية العامة،
دعا أحد مؤسسي مفاعل ديمونة البروفسور
ع��وزي إيفن الحكومة إلغالقه ألسباب أمنية،
وعلل دعوته بقوله إنّ عمر المفاعل يح ّوله
إلى خطر بيئي وإنه قد حقق أهدافه ولم تعد
هناك حاجة له ،ويرجح إيفن أنّ إسرائيل ال
تملك القدرة والرغبة باستبدال النواة ،ألسباب
سياسية وعلمية واقتصادية ألنّ ذلك يعني –
وفق تعبيره – بناء مفاعل جديد.
***
وقبل أيام وحول ذات الموضوع ،كتب سفير
مصري سابق (أمين شلبي) مقال في موقع
«سي أن أن» االخباري جاء فيه« :يتوافق هذا
العام مع م��رور  30عاما ً على كارثة انفجار
المفاعل ال��ن��ووي السوفياتي في تشيرنوبل
بك ّل تداعياته الحياتية والبيئية على محيطه
البشري والجغرافي ،وحيث ما زالت تعاني من
آثار إشعاعاته حتى اليوم.
وقال السفير شلبي في موضع آخر من مقاله:
«والواقع أنّ ما أثير في اسرائيل قد سبق أن
أثرناه خالل مؤتمر عُ قد في الجامعة العربية
أوائ��ل ه��ذا العام لمناقشة تداعيات االتفاق
النووي على األمن القومي العربي ،ونبّهنا خالل
المناقشات من تقادم المفاعل النووي االسرائيلي
 -الذي يرجع انشاؤه الى عام  - 1963وأه ّم

من ذلك عدم خضوعه أليّ تفتيش دولي؛ حيث
ترفض اسرائيل رقابة الوكالة الدولية للطاقة،
ف��ض�لاً ع��ن ع��دم عضويتها ف��ي معاهدة منع
االنتشار  .»NPTوعبّرنا عن آمالنا أن تطرح
الدبلوماسية العربية ه��ذا الخطر خ�لال قمة
األمن النووي التي كان مق ّررا ً عقدها في أواخر
آذار  2016في واشنطن.
ويرتبط بذلك قضية أشمل وهي جعل منطقة
ال��ش��رق األوس���ط خالية م��ن ال��س�لاح النووي
وجميع أسلحة الدمار الشامل ،وهي القضية
التي تقدّمت بشأنها مصر بمبادرة في أوائل
التسعينات ،وعلى مدى  35عاما ً قوبلت هذه
المبادرة بالتجاهل أوال ً ثم بإحباط أيّ جهود
جادة إلنشاء هذه المنطقة».
***
ــ أمام هذه الحقائق والمخاطر القادمة من
(تشرنوبل إسرائيل :مفاعل ديمونة) نطرح
السؤال المهم :ما العمل؟ إنّ الصمت أو إخفاء
الرؤوس في الرمال ،ودعوة إسرائيل إلى مؤتمر
س�لام جديد ،دون أن يم ّر على ه��ذه القضية،
ودون أن توضع على رأس أولوياته لهو تأجيل
للخطر ،وليس منعا ً له .إنّ «إسرائيل» ليست
دول��ة س�لام وأمامنا ( 1800مذبحة وعملية
قتل) ب��دم ب��ارد مارستها الدولة الصهيونية
منذ  1948حتى اليوم ويمكن لمن يريد من
الخبراء وال��رؤس��اء ودع��اة السالم الدافئ أن
يعود إلى وثائق هذه المجازر على موقع مركز
يافا للدراسات ()www.yafacenter.com
وبالتالي هي ليست في حاجة إلى من يعطيها
(األم���ان) لكي نعطي الفلسطينيين (األم��ل)،
إنها تحتاج إلى من يكبح إجرامها وإرهابها
العسكري وال���ن���ووي ،إل��ى م��ن ي��ج��رده��ا من
أسلحة اإلره��اب النووي والعنصرية والذبح
على الهوية .إنّ من بحاجة إلى (األمن واألمل
معاً) بحق هو الشعب الفلسطيني ،وهو الذي
يستحق أن (نطبّع) معه ،وأن نحميه وندافع
عنه ألن��ه ج��زء أصيل م��ن أمننا القومي ،أما
(دولة مفاعل ديمونة) ،فهي الخطر ،وعشرات
التجارب تؤكد أنها ليست دولة سالم وال تسعى
إل��ي��ه ،وك�� ّل م��ح��اوالت «ال��س�لام» معها كانت
نتيجتها الفشل ،واليوم يأتي خطرها النووي
ليخرج للجميع لسانه ،إنّ ديمونة سينفجر
(ه��ذا ما تؤكده الحقائق المج ّردة!) ،وخطره
سيد ّمر ،ليس دعوات السالم الدافئ فحسب ،بل
ك ّل البشر على هذه األرض؛ هكذا تقول الصحافة
والكنيست والمخابرات اإلسرائيلية ...فماذا
بقي لكي نتحرك جديا ً لمواجهة هذا الخطر قبل
فوات األوان؟
E – mail : yafafr @ hotmail. com

هل بات لبنان على �صفيح �ساخن؟!
} د .سلوى الخليل األمين*
كلما وقف اللبناني متباهيا ً بأنه يعيش األمن واألم��ان في وطن تعشش فيه ك ّل
األصابع الدولية ومخابراتها القادرة على زعزعة االستقرار في اللحظة المناسبة ،يفاجأ
بما يحرك الرمال الساخنة ،بحيث أنّ هناك من يصدر قراراته الحاسمة من أجل زعزعة
االستقرار ،الذي طالما حرص عليه من االنهيار حزب الله الذي ما زال يتلقى الطعنات
في ظهره والغايات واضحة ومقروءة ،ما يتع ّرض له من سلبيات بعض السياسيين
الذين يحاورهم بروح رياضية عالية ،تهدف إلى بسط الهدوء على الساحة اللبنانية
في ظ ّل حرب شعواء تجتاح المنطقة ،بدءا ً من سورية حتى العراق وصوال ً إلى اليمن
ناهيك بقضية فلسطين الكبرى.
مع ك ّل هذا ،ما زال البعض من أركان السلطة اللبنانية يح ّرض في الس ّر والعلن على
ك ّل ما يقوم به بعض العقالء من القادة السياسيين العاملين على حفظ التوازن األمني
في الوطن ومنهم حزب الله المتمسك بحرص شديد على حفظ الوطن من االنهيار .لكن
على ما يبدو أنّ في المقلب اآلخر من خطوط التماس السياسية ،المرسومة أهدافها
بين الفرقاء المتناحرين على الساحة اللبنانية ،جهات يعرفها القاصي والداني ،من
مصلحتها إثارة الشغب في لبنان من جديد بل تفجير الوضع األمني المستق ّر بقرار
ّ
بغض النظر عن قرار اإلدارة األميركية القاضي
دولي متفق عليه محليا ً وإقليمياً،
بحصار المقاومة ماليا ً بعد أن عجزت عن حصار سالحها الذي اعتبروه سبب الخلل في
لبنان ،والعكس مثبت في يوميات ك ّل لبناني لجهة الشعور باألمان من زحف الدواعش
باتجاه لبنان ،بعد محاوالتهم المؤلمة في عرسال وخطف الجنود اللبنانيين ،ومن ث ّم
تحويل عاصمة لبنان الثانية طرابلس إلى مرتع للتكفيريين الذين كادوا أن يح ّولوا
المدينة إلى بؤرة لإلرهاب المنظم.
هذا اإلرهاب المنظم تنظيما ً دقيقا ً بات واضحا ً ومفضوحاً ،تمت ّد ضرباته المؤلمة
مجدّدا ً إلى عقر الديار األميركية وآخرها حادثة اورالندو ،وإلى فرنسا أيضا ً حين قام
أحد اإلرهابيين بقتل شرطي فرنسي واحتجاز زوجته ومن ثم قتلها ،ونجاة طفلهما
بعد تدخل الشرطة الفرنسية ،قد أدخلت أوروبا من جديد في مدارات الخوف والرعب
والقلق ،الذي طالما ح ّذر منه الرئيس بشار األسد حين اجتاحوا سورية بحرب كونية
مجرمة ،جنودها من المرتزقة اإلرهابيّين الذين صنعتهم أميركا وأوروبا والصهيونية
مدججين بأحدث أنواع األسلحة
العالمية ،وحملتهم شعائر التطرف الديني ،وأرسلتهم ّ
إلى سورية لتخريبها وتدمير البشر والحجر فيها ،توصالً إلى اإلذعان وتوقيع السالم
ّ
المذل ،الذي بدأ يتحرك حاليا ً عبر اجتماعات في فرنسا تنادي بالدولتين الفلسطينية
و«اإلسرائيلية».
هذا المفهوم الخاطئ الذي بنت عليه السلطة األميركية حساباتها باءت بالفشل ،وما
زالت مظاهرها الخائبة واضحة للجميع ،حين العمليات اإلرهابية تتنقل على األرض
األميركية باسم داعش والنصرة بحرية تامة ،تنتج قتل أبرياء ،وحين وزير الخارجية
األميركية جون كيري في مباحثاته مع نظيره الروسي سيرغي الفروف من أجل ترسيخ
الح ّل السلمي والسياسي في سورية ما زال خاضعا ً لعمليات الم ّد والجزر ،التي هي من
صلب البراغماتية التي تمارسها السلطة األميركية ،دون أيّ اعتبار لما يسقط خاللها
من ضحايا حتى على أرضهم.
وها هي األيام تشهد على أنّ السياسة األميركية هي سياسة من يدفن رأسه في
الرمال ،من هيروشيما إلى كوبا حتى كوريا وبالد العرب المتنقلة بحسب سلطة
حكامها بين النقاط المرسومة بدقة ،حيث لك ّل دوره ولك ّل مسراه المرسوم ،ومجراه
الذي ينفذ بأوامر سلطوية أميركية عليا ،ممنوع منعا ً باتا ً االنزياح عنها أو مخالفة
بنودها ،مهما عال الصراخ والتهديدات بسحب األموال السعودية ،التي وصلت إلى
حدود إبالغ األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بعدم دفع األموال لمنظمات األمم
ومهجريه ،بعد القرار الصادر بإدانة حكام المملكة
المتحدة التي تعنى بفقراء العالم
ّ
العربية السعودية بأنهم خلف مقتل أطفال اليمن.
المالحظ دائما أنّ الحقيقة ضبابية ،بل من المطلوب حذفها من أجندات الكبار وفقا ً
لمصالح أوطانهم ،بحيث اعتبار ك ّل من يدافع عن أرضه وعروبته المرفوعة على
األجندة الفلسطينية إرهابياً ،حتى لو كان فاعالً في صلب السياسة المحلية لوطنه،
كما هو األم��ر الفعلي الواقع في لبنان بالنسبة لحزب الله ،ال��ذي هو حزب مقاوم
وسياسي في آن ،لديه نواب منتخبون من قبل الشعب في المجلس النيابي اللبناني،
وأيضا ً وزراء في السلطة التنفيذية ،ولهم جمهورهم بين ك ّل الطوائف اللبنانية التي
تدرك أنّ وجود حزب الله في لبنان هو ص ّمام أمان ض ّد العصابات اإلرهابية ،وفي
طليعتها داعش والنصرة وغيرها من التنظيمات التي ما زالت تحارب الدولة السورية
بأسلحة متط ّورة ج��داً ،مصدّرة إليها من أميركا وأوروب��ا وتركيا بأموال خليجية
سعودية وقطرية وتسهيل مرور من قبل تركيا ،علما ً أنّ باستطاعة السلطة األميركية
إيقافها بسرعة البرق ،لو أرادت فعالً تعميم السالم في منطقة الشرق األوسط بدءا ً من
سورية.
اليوم لبنان مهدّد بأمنه وأمانه ،لهذا يسأل الجميع هل بات وضع الوطن على
صفيح ساخن ،نتيجة تهديد حزب الله بعقوبات مالية ،أصدرتها اإلدارة األميركية،
والتزمت بها حاكمية مصرف لبنان ومعها إدارات المصارف اللبنانية ،كما فعل بنك
لبنان والمهجر ،الذي كان عرضة لتفجير أنتج أضرارا ً مادية وهلعا ً عند اللبنانيين،
خصوصا أنّ العقوبات المالية األميركية المطالب محاصرة حزب الله بها ،قد تطال
شريحة كبيرة من متم ّولي الطائفة الشيعية ،الذين يتهمون زورا ً بأنهم من مم ّولي
حزب الله ،علما ً أن السيد حسن نصرالله طالما أوضح نافيا ً هذا الموضوع بر ّمته ،عبر
القول :إنّ لدى حزب الله مؤسساته وطرق تمويله التي ال يمكن أن تسبّب ضررا ً أليّ
كان ،إنْ على المستوى الطائفي المتمثل بالطائفة الشيعية أو على المستوى الوطني،
لهذا بات من المسلمات في األجندة األميركية ،التي بدأت سياساتها تهت ّز في الداخل
على لساني المرشحين للرئاسة هيالري كلينتون ودونالد ترامب الذي فجع بترشحه
الحزب الجمهوري ،محاربة حزب الله ،ومن خلفه الطائفة الشيعية ولبنان كك ّل،
بعقوبات مصرفية ،والغاية واضحة ،الهدف منها تهجير الجهاز المصرفي من لبنان،
دعما ً إلسرائيل المتض ّررة من الحرية المصرفية في لبنان والتي تحلم حاليا ً بشنّ حرب
على لبنان ال تدرك نتائجها.
من هنا يبدو مقياس الحملة المضادّة على حزب الله التي انطلقت شراراتها فورا ً
بعد انفجار فردان ،من حيث مسارعة البعض إلى اتهام الحزب باألمر ،علما ً أنّ سياسة
الحزب هي سياسة واعية ومدركة ،ال تسمح بالوقوع في المحظور ،إال أنّ من يشتهون
العمل على تسعير النار في لبنان بواسطة الطوابير الخامسة التي تسرح وتمرح من
أجل فكفكة أيّ توافق يحصل او قد يحصل بين األفرقاء في لبنان ،وخصوصا ً لجهة
انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية الذي بات في حكم القرار المنتهي ،سيقعون
حتما ً في ش ّر أعمالهم المفخخة ،ولن يسمح لهم بوضع لبنان على صفيح ساخن مهما
تشاطروا في كيل التهم وتنفيذ اإلمالءات الخارجية.

* رئيسة ديوان أهل القلم

�أيمكن لرو�سيا التحالف مع «�إ�سرائيل»؟
} د .فايز رشيد
لم تحظ زيارة بكثرة التحليالت السياسية لفحواها ومدلوالتها ،كما حظيت
زب��ارة نتنياهو الرابعة (األخيرة خالل ستة أشهر) إلى موسكو ،ولقائه مع
الرئيس الروسي بوتين .ملخص ك ّل تلك التحليالت يتمحور حول أنّ البلدين
أصبحا على شفا التحالف االستراتيحي .وأنّ العالقات بينهما ستكون على
حساب العالقات الروسية – العربية .واحتمال تأثير ذلك على الموقف الروسي
من القضية الفلسطينية .وأنّ المستقبل يشي بتط ّور كبير في العالقات بينهما.
للعلم ،الزيارة ت ّمت بمناسبة الذكرى السنوية الـ  25الستئناف العالقات
الدبلوماسية بين موسكو وتل أبيب.
من جانبها ،ف��إنّ الصحف اإلسرائيلية أب��رزت هذه الزيارة في إط��ار من
استنتاجات مبالغة ،فمثالً وصف المراسل السياسي لصحيفة «يديعوت
أحرونوت» إيتمار آيخنر الزيارة قائالً« :إنّ نتنياهو وبوتين بحثا التطورات
المتفاقمة في المنطقة واستكمال التفاهمات التي توصال إليها خالل الزيارة
األخيرة لنتنياهو إلى الكرملين قبل شهرين ،حيث سيت ّم التوقيع على اتفاقيات
جديدة ،بجانب بحث مواجهة التهديدات األمنية والوضع في سورية ومستقبل
العملية السياسية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
وذكرت المراسلة السياسية لصحيفة «معاريف» دانة سومبيرغ في أحد
تقاريرها «أنّ التعاون األمني بين موسكو وتل أبيب تصدّر المباحثات ،وتخلّلتها
محاولة إسرائيلية لدفع روسيا ألخذ دور في المبادرات السياسية التي تشهدها
المنطقة ،وأنّ روسيا وسورية ستقومان بجهد سياسي ض ّد المبادرة الفرنسية
لعقد مؤتمر دولي للسالم».
أما المراسل السياسي لصحيفة «هآرتس» باراك ربيد فذكر «أنّ اللقاءات
تط ّرقت لزيادة التعاون العسكري والتنسيق بينهما في سورية ،وتناولت
نقاشاتهما الحديث عن إمكانية تمديد قرار وقف إطالق النار في سورية.
من جهته ،نقل المراسل العسكري لموقع «ويلال اإلخباري» أمير تيفون عن
نتنياهو قوله« :إنّ روسيا دولة عظمى عالمية ،وأنّ عالقات إسرائيل بها تقوى
يوما ً بعد يوم ،وهو يع ّول على التنسيق المتواصل ألنه يخدم أمن إسرائيل،
ويمنع أيّ تصعيد عسكري متوقع على التخوم الشمالية .بدوره ،قال أريئيل
بولشتاين في صحيفة «إسرائيل اليوم» إنّ روسيا دولة عظمى على مستوى
العالم ،مما يعني أنّ تقوية عالقات إسرائيل معها تع ّد كنزا ً استراتيجياً؛ فاألمر
ال يقتصر على المجال السياسي ،بل يتعدّاه إلى التعاون الثقافي واالقتصادي،
مما يفتح أسواقا ً جديدة أمام المزارعين والتجار اإلسرائيليين.
وأش��ار رئيس فرع حزب الليكود في روسيا ميخائيل لوفوفيكوف  -عبر
الصحيفة نفسها  -إلى أنّ التعاون وزي��ادة الزيارات المتبادلة بين روسيا
وإسرائيل يشيران إلى رغبة مشتركة في توثيق العالقات ،فضالً عن رفع مستوى
الثقة المتبادلة ،مما يدعم مواقف إسرائيل السياسية أمام المخاطر المحدقة ،ال
سيما مخاطر نزع الشرعية وحرمانها من «حقها» في الوجود .ورأى الكاتب

«الليكودي» أنّ روسيا ترى في اإلسالم الراديكالي تهديدا ً لها ،داخليا ً وخارجياً،
مما يجعل الخطوط الحمراء التي رفعتها إسرائيل في ظ ّل الصراعات التي
تشهدها المنطقة ،قابلة للترجمة على األرض ،وتحويلها لثوابت يمنع التنازل
عنها .وتتفق معظم التحليالت  ،على هدفين رئيسيين :األول يتصل بتطورات
األزمة السورية ،والتنسيق االستخباري والعسكري بشأنها بين الجانبين.
والثاني بالتح ّوالت االستراتيجية التي تشهدها المنطقة ،وسعي دولها لملء
الفراغ المترتب على االنسحاب األميركي المتد ّرج من المنطقة وقضاياها.
وبخصوص هذه النقطة بالتحديد يرى سفير «إسرائيل» األسبق في الواليات
المتحدة ،مايكل اورن «أنّ روسيا تمأل اآلن الفراغ الذي خلّفته الواليات المتحدة
في الشرق األوسط» .وفي اعتقاده ،وفقا ً لما نقلت عنه الصحف االسرائيلية،
«ان هذه الحقائق على األرض ،ال يمكن التنكر لها .حيث وقع انسحاب أميركي
استراتيجي دبلوماسي من المنطقة ،بينما يجري تزايد واضح لتدخل روسيا
دبلوماسيا ً وعسكريا ً فيها .والحظ السفير أنّ نتنياهو ليس وحده الذي يزور
الرئيس الروسي بوتين عدة مرات في السنة .فزعماء عرب وشرق اوسطيون
آخرون يزورونه ايضاً .كما يرى السفير أنّ األميركيين سيظلون ماضين في هذه
السياسة االنسحابية ،حتى بعد االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة،
معلال ذلك باجتياز األميركيين حروبا ً منهكة في منطقتنا ،وقد ملّلهم الشرق
االوسط ،بعد ان استثمروا تريليون دوالر في العراق ولم يروا سنتا ً واحدا ً في
المقابل ،على ح ّد قوله.
اما بخصوص التناقض الظاهري بين وجود روسيا على رأس التحالف الذي
يض ّم سورية وايران وحزب الله ،وبين جهود التحالف الروسي االسرائيلي،
تنقل الصحف اإلسرائيلية عن المسؤولين االسرائيليين اطمئنانهم إلى التعاون
الروسي مع إسرائيل ضمن منظومة عالقات واسعة .حيث يؤكد المسؤولون أنّ
الجانبين اتفقا على تنسيق العمل وحرية العمل للهجمات االسرائيلية داخل
سورية ،مقابل سكوت اسرائيل وحياديتها في المواجهات التي تقودها روسيا
على االرض السورية.
بالنسبة لإلعالم العربي ،فالكتابات والتحليالت كثيرة .غير أنّ ما يستوقف
المتابع لها ،أنّ استنتاجاتها في بعض مالمحها تميل إلى المبالغة ،وإلى تحديد
ذات األهداف الواردة في بداية التقرير ،فمثالً ركزت «إرم نيوز» على أنّ موسكو
ق ّررت إعادة دبابة إسرائيلية كانت القوات السورية قد غنمتها في العدوان على
لبنان عام  ،1982وت ّم نقلها إلى متحف موسكو ،لتسلّم اآلن إلى «إسرائيل» ضمن
المقايضة اإلسرائيلية الروسية حول سورية .أما جريدة «الشرق االوسط» فقد
ذكرت أنّ نتنياهو كشف عن اتفاق على حظر صواريخ «إسكندر» لدول الشرق
األوسط .أما صحيفة «العرب» فوصفت الزيارة بأنها تعبّر عن شراكة كاملة
بين البلدين ض ّد تحركات حزب الله.
بالنسبة للصحافة العالمية ،فقبل ساعات من لقاء نتنياهو  -بوتين ،تولت
صحيفة «التايمز» البريطانية (بثقة متناهية!) الكشف عن المقايضة الروسية
اإلسرائيلية بشأن الدور العسكري الروسي في الشمال السوري ،مقابل النفوذ

اإلسرائيلي في الجنوب السوري ،من درعا الى الجوالن .ويشير تقرير الصحيفة
إلى أنّ كلمة الس ّر في هذا الخصوص هي عقد تحالف بين الجانبين يتض ّمن
كبح جماح حزب الله اللبناني .بعد ان تشجع النظام السوري وحزب الله بما
حققاه مؤخرا ً من تقدّم في جبهات القتال لشنّ هجوم أوسع جنوبي سورية.
بعض الصحافة اإلسرائيلية وصفت زيارات نتنياهو إلى موسكو بأنّ وتيرتها
لم تكن على هذا المستوى مع الواليات المتحدة األميركية ،على األق ّل في سنوات
حكومات نتنياهو الثالث األخيرة.
ّ
وبغض النظر ع ّما يدور وراء الكواليس بين الجانبين اإلسرائيلي والروسي،
فإنّ الحديث عن تحالف استراتيجي روسي إسرائيلي هو وهم ،ألنه سيكون على
حساب التحالف االستراتيجي مع واشنطن ،وهذا سباحة في بحر الخيال ،ذلك
النه يتجاهل جوهر العالقة اإلسرائيلية األميركية .ما من شك أنّ وتيرة اللقاءات
اإلسرائيلية الروسية تشير الى تطور في العالقة بين الجانبين .لكن هذه العالقة
يجدر وضعها في مسارها الصحيح ،إذ إنها تأتي في إطار التقاء مصالح في
نقاط موضعية ،ولكنها أبعد ما تكون عن عالقة استراتيجية عامة وشاملة ،ففي
الشأن السوري ،فإنّ روسيا ليست معنية بتوسيع دائرة المواجهة فيها ،لتشمل
ك ّل األطراف المتواجدة على األرض ،بما في ذلك الغارات العدوانية التي يش ّنها
الكيان من حين إلى آخر في العمق السوري ،على الرغم مما تعلنه «إسرائيل» بأنها
تستهدف حزب الله اللبناني ،الحليف إليران ،واألخيرة على عالقة ذات خصوصية
مع روسيا ،استنادا ً إلى التقاء مصالح بينهما .ولكن ما هو ملموس حتى اآلن ،في
هذا الجانب ،أنّ التنسيق بين الجيشين ليس بالمستوى الذي أعلنته «إسرائيل»
قبل أشهر ،وإنما كما يبدو ،يتركز في تج ّنب أيّ صدام بينهما في األجواء السوري،
لكن من جهة أخرى ،فإنّ الجانبين الروسي والسوري معنيان بالظهور في شبكة
عالقات خارجية ،بعيدة عن محدوديات شبكة العالقة لك ّل طرف من الطرفين.
فروسيا معنية بالظهور كمن تستطيع اقتحام معسكرات ،وأنها ال تحشر ذاتها في
حلبات محدودة ،وهذا في مسار سعي بوتين لبناء السياسة الروسية من جديد،
كقوة عظمى لها وزن ال ّند للواليات المتحدة األميركية.
أما نتنياهو ،وعلى الرغم من التواطؤ الواسع ال��ذي تحظى به حكومته
من غالبية دول القرار العالمي ،إال أنه يشعر بشكل واضح بمحدودية شبكة
العالقات الخارجية إلسرائيل ،مقارنة مع ما كان في سنوات «االنفراج» في
العقد األخير من القرن الماضي ،وتدهورها في فترة حكوماته الثالث ،إلى
معني بالظهور ،خاصة أمام الرأي العام
الحضيض ،إن جازالتعبير .ولهذا فهو
ّ
اإلسرائيلي ،بأنه قادر على كسر الحواجز في العالقات الخارجية ،وأنّ حكومته
ليست محاصرة ،بموجب ما تدّعيه وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
قد يرى البعض أنّ نتنياهو يريد التلويح ل�لإدارة األميركية ،ولكن هذه
فرضية ليست منطقية ،حتى لو قصد نتنياهو هذا ،ألنّ العالقة اإلسرائيلية -
األميركية ذات عمق استراتيجي ،ال يستطيع أيّ م ّمن يقفون على رأس الهرم
الحاكم في البلدين اإلخالل بها ،كونها قائمة أساسا ً على العالقات االقتصادية،
ومنها العسكرية .وهذا ينعكس في حجم الدعم العسكري األميركي السنوي

إلسرائيل ،وال��ذي يصل حاليا ً إلى نحو  3.5مليار دوالر ،ومرشح لالرتفاع
الى مستوى  4مليارات دوالر وأكثر .إضافة إلى ذلك ،فإنّ اللوبي الصهيوني،
المتمركز في قلب رأسالمال المالي لألميركيين إضافة إلى الطغمة المالية،
التي في غالبيتها مؤيدة للوبي الصهيوني وللكيان ،هؤالء جميعا ً يخدمون
المصالح اإلسرائيلية ،مقابل دعم إسرائيل لنشاطهم االقتصادي .بالطبع كلهم
لن يسمحوا إلسرائيل بأيّ محاولة لإلخالل بالعالقة مع المؤسسة األميركية.
وهذا ظهر مثالً ،في االنتخابات األميركية في العام  ،2012حينما لعب نتنياهو
ومؤيدو اليمين اإلسرائيلي المتطرف في الواليات المتحدة ،دورا ً مكشوفا ً
إلسقاط الرئيس باراك أوباما عن الحكم .لقد أكدت تقارير ،ومنها تقرير لـ«معهد
سياسة الشعب اليهودي» ،التابع للوكالة الصهيونية ،أنّ تصرف نتنياهو
وغيره ،خلق حرجا ً كبيرا ً للمنظمات اليهودية الصهيونية في الواليات المتحدة.
أم��ام هذا الواقع ،يجدر وضع االتصاالت اإلسرائيلية الروسية في إطارها
الصحيح ،فالخالفات السياسية بين الجانبين ما تزال قائمة ،وهذا يتجلى في
التصريحات المتناقضة بشأن المفاوضات مع الجانب الفلسطيني؛ ففور إعالن
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،بأنّ نتنياهو أعرب عن موافقته على
«المبادرة العربية للسالم» من دون أيّ تغيير ،سارع نتنياهو إلى نفي النبأ ،وما
ذكره نتنياهو كان هو الصحيح بالتأكيد ،وتبعت ذلك تصريحات روسية حول
أسس الح ّل للقضية الفلسطينية ،التي ترفضها «إسرائيل».
العامل الحاسم الذي يناقض التحليالت المغرقة بجهلها في معرفة الواقع
الروسي ،هو االجتماع الثالثي الذي ت ّم عقده في العاصمة اإليرانية بين وزراء
دفاع ك ّل من روسيا وإيران وسورية ،بدعوة من وزير دفاعها ،وهو االجتماع
األول الذي يعقد على هذا المستوى منذ عام  ،2014في الوقت الذي تساند
فيه الطائرات الروسية القوات السورية في الحرب ض ّد داعش ،فيما تشارك
إيران بمستشارين عسكريين ،ومقاتلين عديدين .ووفق وكالة األنباء اإليرانية
الرسمية «إرن��ا» ،فإنّ وزراء الدفاع تبادلوا وجهات النظر بشأن التطورات
اإلقليمية األخيرة ،وسبل تعزيز وتوسيع الحرب على اإلرهاب .جاء ذلك بعد
يومين من خطاب ألقاه الرئيس األسد أمام مجلس الشعب ،أثنى فيه على دور
ك ّل من روسيا وإيران والصين وحزب الله للمساندة التي يقدّمونها للحكومة
السورية ،مؤكدا ً على أنّ الروابط بين دمشق وك ّل من طهران وموسكو تزداد
يوما ً بعد يوم .ووفق وكالة األنباء السورية قال األسد «إنّ اندحار اإلرهاب
ال ب ّد أن يتحقق ،طالما أنّ هناك دوال ً كإيران وروسيا والصين تدعم الشعب
السوري وتقف مع الحق وتنصر المظلوم في وجه الظالم ،فشكرا ً لهم ،ولثبات
مواقفهم المستمرة مع سورية ،فهي دول تحترم مبادئها وتسعى دائما ً لدعم
حقوق الشعوب في اختيار مصيرها» .جاء االجتماع بعد تعهدات روسية
بتقديم «الدعم األقوى» للحكومة السورية في معركتها الحالية في مدينة حلب
الشمالية .هذا وقد وتط ّرقت صحيفة «طهران تايمز» إلى ما جرى في االجتماع
الثالثي ،مؤكدة أنه ت ّم التط ّرق إلى شكل التنسيق حول العمليات التي تجري في
الرقة كانت على رأس أولويات مباحثات وزراء الدفاع الثالث.

