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رفعت عودة ق�سي�س و�أنا وخبراء التنمية الب�شرية!

ماذا بعد منبج؟
} حميدي العبدالله
ماذا بعد منبج؟ هذا هو السؤال المطروح على الواليات المتحدة،
القائد الفعلي للمعركة ض ّد تنظيم داعش في هذه المنطقة.
لإلجابة على هذا السؤال هناك ثالثة سيناريوات مطروحة:
ـ السيناريو األول ،التوجه جنوبا ً باتجاه مدينة الباب المعقل
األس��اس��ي لداعش ال��ذي ي��وازي في أهميته مدينة منبج .ولكن ال
يبدو أنّ السيطرة على مدينة الباب سيكون أمرا ً يسيرا ً على «قوات
سورية الديمقراطية» لسببين أساسيين ،السبب األول ،أنّ هذه
المنطقة هي امتداد لمحافظة الرقة التي تشكل عمقا ً يمكن داعش من
حشد مئات وربما آالف المقاتلين بحرية أكبر مما كان عليه الحال
في مدينة منبج ،فضالً عن أنّ منبج كانت قريبة من المناطق التي
سيطر عليها األك���راد ش��رق نهر ال��ف��رات على عكس مدينة الباب.
إضاف ًة إلى أنّ سكان المدينة الساخطين على تنظيم داعش ال يرون
في «قوات سورية الديمقراطية» بديالً أكثر تن ّورا ً وأكثر رشدا ً في
ضوء التصريحات والممارسات التي أعقبت السيطرة على مدينة
منبج .السبب الثاني ،أنّ فتح معركة الباب ستقود حكما ً إلى خلق
تصب في مصلحة توسيع الجيش
ظروف ميدانية في هذه الجبهة
ّ
السوري نطاق سيطرته في محيط مطار كويرس وصوالً إلى دير
حافر ومسكنة وحدود الرقة اإلدارية.
وبديهي أنّ الواليات المتحدة ليس من مصلحتها مساعدة الجيش
السوري ،حتى وإنْ كان ذلك بشكل غير مباشر ،في توسيع سيطرته
على هذه المنطقة.
ـ السيناريو الثاني ،التوجه نحو جرابلس وتطهير المنطقة من
سيطرة داعش ،األمر الذي يقود إلى محاصرة اعزاز ،وربط مناطق
سيطرة األك��راد في ريف الرقة بقضاء عفرين عبر شريط التفافي
يقع إلى جنوب اعزاز .دون هذا السيناريو معارضة تركية واضحة،
واحتمال تقديم أنقرة الدعم للجماعات المسلحة في هذه المنطقة
أي هجوم لألكراد ،س��واء كان الهجوم يستهدف داع��ش ،أو
لص ّد ّ
التشكيالت األخرى المرتبطة بتركيا.
ـ السيناريو الثالث ،العودة إلى الرقة ،ال سيما مع اقتراب موعد
االنتخابات األميركية ،وحاجة اإلدارة الديمقراطية إلى انتصار على
داعش في العراق أو سورية ،انتصار مد ّو يساعد حملة كلينتون في
مواجهة اتهامات دونالد ترامب لإلدارة الديمقراطية بتصنيع داعش
وإشاعة الفوضى ،وعدم الجدية في محاربة هذا التنظيم اإلرهابي.
لكن أيضا ً العقبات التي حالت في السابق دون وضع هذا السيناريو
موضع التنفيذ ال تزال قائمة ،بما في ذلك معارضة سكان المنطقة
ونقص العديد في «قوات سورية الديمقراطية».

رو�سيا الجديدة
ـ ببطء سيكتشف المتابعون والمحللون أنّ زمان التح ّول في قطبية النظام
العالمي يتغيّر من واشنطن إلى موسكو.
ـ بينما تنسحب أميركا عسكريا ً من الدول التي أنشأت فيها قواعد عسكرية
وتفقد ثقة دول أخرى تملك فيها قواعد هامة كتركيا تق ّرر روسيا للمرة األولى منذ
نهاية اإلتحاد السوفياتي وحلف وارسو إنشاء أول حلف عسكري موا ٍز للحلف
األطلسي يولد من رحم الحرب في سورية وتحت عنوان الحرب على اإلرهاب.
ـ لم تعلن موسكو تشكيل حلف جديد وأهدافه ،لكنها للمرة األولى تعلن عن
اتفاقيات عسكرية نوعية من عيار ال يتحقق إال بين حلفاء استراتيجيين.
ـ يعلن مصدر عسكري روسي أنّ القاذفات التي تحمل أسلحة نووية سيكون
لها م ّتسع في االتفاقية مع سورية باستخدام قاعدة حميميم.
ـ تعلن إيران فتح مطاراتها الحربية للمرة األولى منذ انتصار الثورة أمام غير
سالحها ،وتخص روسيا بذلك.
تأسس على مواجهة الهيمنة األميركية وحماية مفهوم دولة
ـ يتشكل حلف ّ
االستقالل الوطني وتط ّور ليصير حلفا ً لمواجهة اإلرهاب يشبه ما حدث عشية
نهاية الحرب العالمية الثانية بتالقي تنافسي بين روسيا وأميركا ،وروسيا
تتقدّم هذه المرة.

التعليق السياسي

} نصار إبراهيم
(مالحظة :ممنوع الضحك ...الموضوع عن
ج ّد جدي!)
صباح هذا اليوم كان جميالً ومميّزاً ...زارني
صديقي الرائع رفعت عودة قسيس ...وزيارة
رفعت ل��ي دائ��م��ا ً تفتح على ال��ف��رح والبهجة
وأيضا ً األسئلة وتبادل ال��رأي ...خاصة ونحن
نستعرض واقع الحال بما هو أقرب إلى المسرح
العبثي ...في ك ّل زيارة لرفعت ال نترك أيّ أداة
من أدوات السؤال :كيف ،لماذا ،ماذا لو ...ماذا
بدون لو ...متى...؟
وف��ي السياق ن��ع��رج ب��ص��ورة ع��رج��اء على
الوضع االقتصادي والمعيشي ...وهذا يقودنا
ب���دوره إل��ى ال���دور «ال��ه��ائ��ل» ال���ذي ت��ق��وم به
«م��ش��ك��ورة» م��ا تسمى بمؤسسات ووك���االت
ومنظمات التنمية ...التي تأتي إل��ى بلداننا
وهي تحمل معها «حبوب» التنمية المستدامة
السحرية ...وم��ع ك�� ّل دفعة مساعدات يأتي
وكالعادة جيش من الخبراء والمستشارين
في مختلف أنواع وحقول التنمية (بما في ذلك
تحويل بيض الضفادع إلى بيض دجاج) ،ذلك
ألنّ موازنة أيّ مشروع أو دفعة «مساعدات»
يجب أن تتض ّمن أوال ً وقبل أيّ شيء حصة هؤالء
الخبراء والمستشارين الذين «يعرفون واقعنا
أكثر منا بكثيييير» ...إنهم معلمون من «طراز
رفيع» أو «جديد» يعرفون تفاصيل تفاصيل
بيئتنا ومجتمعاتنا ...ماذا نحب أن نأكل وماذا ال
نحب ...يعرفون كم بقرة وكم خروفا ً وكم حجرا ً
في أرضنا ...يعرفون كم حبة عنب يحمل ك ّل
عنقود ...وكم جندبا ً سيم ّر في الحقل ...يعرفون
نوع القمح الذي نزرعه ونوع النباتات الضارة
وكم فرخا ً من البوم األبيض يفقس ك ّل عام...
ومخاطر الدبابير والنمل والجرذان ...وأنواع
لبن الجميد ...والزبيب ...باختصار إنهم خبراء
«غير شكل».
بصراحة ه���ؤالء ال��خ��ب��راء والمستشارون،
وخاصة أولئك الذين يرسلهم البنك الدولي أو
صندوق النقد الدولي وهم يحملون معهم ما ّ
خف
حمله وغال ثمنه من أجهزة تكنولوجية تقيس
نبض ك ّل نعجة وك�� ّل خ��روف حتى وهو جنين
في بطن أم���ه ...وم��ع تلك األج��ه��زة تأتي أيضا ً
رزمة الشروط والضوابط التي علينا كمجتمعات
«متخلفة ومعاقة» نفسيا ً واقتصاديا ً وجسديا ً
االلتزام بها إذا ما أردنا أن يستم ّر سيل العطايا
والهبات من القوى والمؤسسات الداعمة ...وهي
ش��روط ملزمة ...بدونها ال هبات وال تنمية...
كيف مثالً يجب علينا أن نرفع الضرائب على
أغلبية الشعب «الطفيلي» ...وكيف يجب رفع
الدعم عن المواد األساسية كالمحروقات والخبز
وال��ش��اي والسكر وال��ق��ه��وة ...ورف��ع الدعم عن
قطاع الصحة وقطاع التعليم مثالً ...ثم تأتي بعد
ذلك التوجيهات بضرورة دعم القطاع الخاص
وأصحاب رؤوس األموال وخفض الضرائب على
مشاريعهم لتشجيع االستثمار ...وأيضا ً تشجيع
االستثمار الخارجي وفتح األس���واق المحلية
للمنافسة ...وإزالة الحماية الجمركية عن رعاة
األغنام والمزارعين البسطاء ...وكيف أنّ على
مزارعينا مثالً إذا ما أرادوا التط ّور استبدال
زراعة القمح بالورد أو بدال ً من الزيتون أن نزرع
«فريز» يعني «ستروبري» ...أو كيف مثالً بدل
المطالبة بمياهنا الطبيعية أن نعيد تدوير مياه
المجارير ...بهذا فقط تت ّم التنمية وتجري إعادة
هيكلة االقتصاد ليصبح حيويا ً وفاعالً...

المه ّم ...استم ّر الحوار بيني وبين رفعت
طويالً ...قلت :ولكن ك ّل هذا الكالم يبقى عاما ً
ون��ظ��ري��اً ...هل يمكن أن ت��ورد بعض األمثلة
لتبيّن لي قيمة وأهمية دور هؤالء الخبراء حتى
ال أواصل النظر إليهم بعين الشك والريبة وعدم
االحترام ...ولكي اقتنع بأنّ راتب المستشار أو
الخبير الذي قد يصل إلى  20000ألف دوالر
من أصل مشروع موازنته  40000ألف دوالر
مثالً هو راتب مب ّرر ومنطقي تماماً ...ويستحقه
بجدارة.
ف ّكر رفعت قليالً ثم قال :األمثلة أكثر من أن
تحصى يا صديقي ولكني سأقف أم��ام ثالث
تجارب ستبرهن لك أيها الش ّكاك الن ّمام على
أهمية ال���دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ه���ؤالء الخبراء
والمستشارون:
***
اسمع يا نصار أيها المتخلف :في إحدى
القرى كان أحد خبراء البنك الدولي يم ّر بسيارته
بين التالل والمنحدرات ...وفجأة شاهد أحد
الرعاة يسير مع أغنامه ...لفت المشهد نظر
هذا المستشار ...فأوقف السيارة على جانب
الطريق الترابي وتوجه إل��ى ال��راع��ي ...ألقى
التحية ...ثم سأل الراعي :ماذا تفعل؟ قال :كما
ترى أرعى األغنام! فكر الخبير قليالً ثم قال :أيها
الراعي لو قلت لك كم هو عدد أغنامك دون أن
أعدّها ...هل ستعطيني خروفاً!؟
نظر ال��راع��ي إل��ى القطيع المتحرك على
السفح ...هز رأسه قليالً ثم قال :نعم موافق...
إذا ع��رف��ت ع��دده��ا دون أن تعدّها سأعطيك
خروفا.
ّ
ألحضر
قال الخبير :حسنا ً فقط لحظة واحدة
جهازي من السيارة ...لم يقل الراعي شيئاً ...عاد
الخبير أو المستشار إلى السيارة وأحضر منها
كمبيوتره الشخصي (الالب توب) وجلس على
األرض وبدأ االتصال عبر األقمار الصناعية...
وج��رى تحديد الموقع ...وب��دأ يحسب ...بعد
عشر دقائق رفع رأسه وقال :أيها الراعي عدد
القطيع  79رأساً ...هل هذا صحيح!؟
نظر ال��راع��ي إل��ى القطيع بدهشة ث��م ق��ال:
نعم صحيح! قال الخبير إذن من حقي أن آخذ
خروفاً ...قال الراعي :نعم« ...اللي أولو شرط
آخرو رضى» ..إذهب وخذ خروفاً.
توجه الخبير إلى القطيع وحمل خروفاً...
وذهب إلى سيارته ووضعه في المقعد الخلفي
ثم ه ّم بالرحيل...
فجأة صاح الراعي :أيها الرجل ...إذا قلت لك
إلي؟
ما هي طبيعة عملك هل ستعيد الخروف ّ
ابتسم الخبير وهو ينظر إلى الراعي األحمق
والجاهل ...وقال :حسناً ...موافق ...قل!
قال الراعي :إنك تعمل مستشارا ً في البنك
الدولي!
صعِ ق الرجل من المفاجأة ...وقف مدهوشاً...
ُ
ث��م نظر بعدها إل��ى ال��راع��ي وق���ال ل��ه :نعم
صحيح ...ولكن قل لي كيف عرفت ذلك؟
قال الراعي لقد كان األمر سهالً :أوال ً لقد جئت
إلي وتدخلت في شؤوني دون أن يدعوك أحد...
ّ
وثانياً :رحت تستخدم أدوات أنا ال أفهمها...
وثالثاً :لقد قلت لي معلومة أنا أعرفها مسبقاً...
ورابعا ً وهو األه ّم :أنك وصلت إلى نتيجة ليس
لها عالقة بما كنت تفكر ...فقد أخذت كلب القطيع
بدال ً من الخروف ...فأعد لي كلبي وانصرف.
***
هذا هو المثال األول ...وإذا لم تقتنع إليك
المثال الثاني :يقال إنّ أرن��ب��ا ً ذه��ب إل��ى أحد

الخبراء في التنمية االقتصادية واإلدارة...
وق��ال ل��ه :أيها المستشار ...كما ت���رى ...أنا
أرن��ب ...وأعمل بج ّد ونشاط ..وألنني أركض
بين الحشائش واألش����واك ...ف��إنّ ه��ذا يشكل
لي مشكلة حيث تنغرز األش��واك في أقدامي...
باعتبارك خبيرا ً ومستشارا ً كبيرا ً كيف يمكن أن
تساعدني للتخلص من هذه المشكلة!؟
نظر الخبير إلى األرنب وقال :نعم أيها األرنب
إنها مشكلة جدية ...لهذا أحتاج أسبوعا ً من
أجل التفكير ومراجعة الدراسات والمعلومات
(الداتا) وربما سأحتاج إلى بحث ميداني...
بعدها سأعطيك الحلذ.
غاب الخبير ،وعاد بعد أسبوع ...نادى على
األرنب وقال له :لقد وجدت الح ّل لمشكلتك أيها
األرنب...
فرح األرنب كثيراً :ممتاز أرجوك قلي كيف.
قال الخبير عليك أن تسير أعلى من الحشائش
واألشواك بمقدار  20سنتمرا.
مممممممممممم! همهم األرن�����ب ...وال��ل��ه
صحيح ...وغادر...
بعد  3أيام عاد األرنب إلى الخبير صارخاً:
ما هذا الذي اقترحته علي ...أنت تعرف أنني
أرنب ولي أربعة قوائم ...وأسير وأركض وأقفز
على األرض ...أنا ال أطير ...فكيف تريدني أن
أسير أعلى من الحشائش واألشواك بمقدار 20
سنتمترا ...ها!؟؟؟
نظر إليه الخبير وقال بصرامة :هذه ليست
مشكلتي أيها األرنب ...أنا قدّمت لك الح ّل وأنت
عليك أن تجد الطريقة للتطبيق.
***
الحكاية الثالثة :ي حارة من الحارات كان
هناك قط مشاغب ومشاكس ج��داً ...لم يترك
قطة من تحرشاته واع��ت��داءات��ه ..األم��ر الذي
أغضب أصحاب القطات ...فذهبوا إلى صاحب
القط وقالوا له :اسمع لم نعد نحتمل «زعرنات
َ
قطك ...يجب أن تجد له حالً ...قال
وولدنات»
الرجل :ما هي المشكلة :قالوا :إنه ال يترك قطة
دون أن يهاجمها ويتحرش بها ويعتدي عليها...
حتى أصبحت القطات يخشين الخروج للعب
واللهو ...يجب أن توقفه عند حدّه.
قال الرجل :نعم إذا كان يفعل ك ّل هذا يجب
إيقافه ...ولكن كيف!؟ قالوا :ليس هناك سوى
ح ّل واحد ووحيد وهو قطع عضوه التناسلي...
ق��ال الرجل حسنا ً سأقوم ب��ذل��ك ..وفعالً نفذ
الرجل وعده...
ولكن بعد خمسة أيام عاد أصحاب القطات
أكثر غضباً ...وراح��وا يصرخون ويشتمون:
هذا لم يعد يطاق ...يجب أن تجد لنا حالً مع
هذا القط السافل ...لقد أصبح الوضع أسوأ من
قبل!...
استغرب الرجل وده��ش ...وذهب إلى القط
وقال له :تعال هون ...ما الذي تفعله ...كيف
تتحرش بالقطات وأن��ت غير ق���ادر ...ابتسم
القط وقال :لقد أصبحت أعمل مستشارا ً للقطط
األخرى!
***
هذا ك ّل شيء ...أدام الله التنمية المستدامة
علينا وعلى مجتمعاتنا ب��إش��راف وتوجيه
وش����روط ال��ب��ن��ك ال��دول��ي وشقيقه ص��ن��دوق
النقد ال��دول��ي ومختلف وك���االت التنمية مع
جميع الخبراء والمستشارين الذين يقدمون
المساعدات :ليس للبيع أو المبادلة بل ...هدايا
صافية ال تشوبها شائبة ...وتحياتي إلى رفعت
عودة قسيس.

العالقات ال�سعودية ـ «الإ�سرائيلية» من تحت الطاولة �إلى التحالف اال�ستراتيجي
} رضا حرب*
لربما يتساءل أيّ مراقب او مهت ّم بما يجري على ساحة
الشرق االوسط عن التط ّور السريع في العالقات بين الكيان
الوهابي والكيان الصهيوني :هل تجمع الكيانين مصالح
مشتركة وعدو مشترك فقط؟ أم انّ هناك مشتركات فكرية
تضرب جذورها في التاريخ لم يُسلط الضوء عليها؟ وعندما
يتخذ رموز التطبيع المصالح المشتركة والعدو المشترك
مب ّررا ً لتسويق تحالف مع تل أبيب ،يدفعنا األمر للبحث
في األهداف الحقيقية وراء هذا التحالف االستراتيجي غير
ال ُمعلن.

المشتركات الفكرية بين الكيانين

كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا
األميركية الدكتور ايان لوستيك  Ian Lustickعام 1988
بحثا ً شيّقا ً جدا ً بعنوان «ألجل األرض والرب :االصولية
اليهودية في إسرائيل For the Land and the Lord
 »Jewish Fundamentalism in Israelيسلط فيه
الضوء على نمو التطرف الديني في الكيان الصهيوني،
والمبادئ السبعة التي يستند إليها رع��اة ودع��اة الفكر
التلمودي في التعاطي مع «اآلخر».
ِ
يحاسبون
 - 1تف ّوق اليهود «شعب الله المختار» –
ُحاسبون.
وال ي َ
 - 2ال سالم مع الغوييم (اآلخر)  -عليهم ان يختاروا
بين القتل او الرضوخ لقوانينهم (السالم بالقوة ضمن
شروطهم).
 - 3الدولة اليهودية النقية (بدون كفار) هي دولة الله.
 - 4العهد مع الله  -يمثلون الله على األرض وما يفعلوه
بتخويل من الرب.
 - 5قتل الغوييم (اآلخر) دليل على اإليمان ويق ّربهم الى
الرب.
 - 6الله خلق الغوييم كي يخضعوا لحكمهم.
 - 7وضع الرب على عاتقهم إصالح العالم.
من خ�لال تشخيص وتشريح دقيق لسلوك النظام
السعودي والعائلة الحاكمة على الصعيدين الداخلي
وال��خ��ارج��ي وف��ت��اوى رج��ال ال��دي��ن الوهابيين وسلوك
التنظيمات اإلرهابية وه��ي كلها بال استثناء وهابية،
ومقارنة ك ّل ذلك بالعناوين السبعة الرئيسية ،سنجد
بال تحفظ انّ الفكر الوهابي ال يختلف عن الفكر التلمودي
لألصولية اليهودية ،وعلى األرجح مستوحى منه ،كما أنها
على األرجح تشكل الدافع وراء هذا التحالف ،او على األقل
دافع إضافي.

األهداف المشتركة

من وجهة نظري ال يقوم ايّ تحالف استراتيجي بين
دولتين او مجموعة من ال��دول إال على قاعدة «تحقيق
مجموعة من األهداف الجيوسياسية المشتركة والمتفق
عليها ضمن رؤية موحدة» .ما هي األهداف الرئيسية؟
 – 1ضرب محور المقاومة :عندما اتفق زعماء دول
االع��ت��دال العربي ع��ام  2004على ش��رح هواجسهم من
«الهالل الشيعي» الى األميركيين ،فضالً عن تحريض
الواليات المتحدة لشنّ حرب على إيران وسورية وحزب
الله ،أرادوا في نفس الوقت توصيل رسالة الى المجتمعات
العربية تقول انّ الخطر الذي يشكله «الهالل الشيعي» على
«األمة العربية» يفوق الخطر الصهيوني .وما يص ّوره إعالم
«االعتدال العربي» ال يختلف عن أدبيات السلفية الجهادية
(التنظيمات اإلرهابية الوهابية) ،وفي كثير من األحيان

يتف ّوق على اإلعالم الصهيوني .طبعا ً الجهلة والحاقدون
صدّقوا كذبة «الهالل الشيعي» على قاعدة العداء لك ّل ما
سواهم .العدو المشترك هو «محور المقاومة» مع انه يض ّم
وسنة (الجهاد اإلسالمي والجبهة
شيعة (ح��زب الله) ُ
الشعبية ـ القيادة العامة وحماس قبل انتقالها الى المحور
اآلخر) وعلمانيين (الحزب السوري القومي االجتماعي).
اإلسراف السعودي في تمويل اإلعالم المرئي والمسموع
والمقروء لشيطنة إي��ران وحزب الله وتصويرهما خطرا ً
استراتيجيا ً وايديولوجيا ً على «السنة» يضع «إسرائيل»
بمقام «الصديق والجار الطيّب» الذي ال يشكل ايّ خطر،
وبالتالي التحالف معه لمواجهة العدو المشترك أمر حتمي
ومب ّرر .ضمن هذه الرؤية الموحدة يعمل الكيان الوهابي
على نقل بوصلة ال��ص��راع في اتجاه آخ��ر غير االتجاه
الطبيعي ،ترتاح «إسرائيل» ويدفع الفلسطينيون الثمن
األغلى.
عندما يعلن أن���ور عشقي ب�لا خجل أم���ام حشد من
الصهاينة األميركيين واإلسرائيليين عن «العدو المشترك»،
كان في نفس الوقت يعلن عن انتقال العالقات السعودية
االسرائيلية من تحت الطاولة والغرف المظلمة الى العلن.
أنور عشقي ليس أكثر من ساعي بريد.
الحرب على العراق وسورية واليمن في سياق الحرب
على محور المقاومة .تدمير سورية ألنها دول��ة مقاومة
وتشكل امتدادا ً استراتيجيا ً إليران وحزب الله ،وتقسيم
العراق الى ثالث دول تكون الدولة «السنية» في نينوى
واألنبار منطقة فصل تعزل الجناح الشرقي عن الجناح
«س َّنة»
الغربي لمحور المقاومة ،فضالً على ذلك ،يكون ُ
ال��ع��راق ،كما في غير ال��ع��راق ،وق��ودا ً لحروب التحالف
الصهيو  -وهابي ،والحرب على اليمن في إطار «أسرلة»
البحر األحمر لتشديد الحصار على الشعب اليمني المقاوم.
ال ب ّد ان نعترف بأنّ السعودية نجحت إلى ح ّد ما في
تحويل بوصلة الصراع باتجاه غير االتجاه الطبيعي
وهو الصراع مع «إسرائيل» .وينبغي علينا ان نعترف
انها استطاعت أيضا ً إلى ح ّد ما خلق انطباع جديد وهو
انّ «إسرائيل» ليست ع��دوا ً وال تشكل خطرا ً على العالم
العربي.
 - 2توازن قوى جديد :عندما تحدث وزير الخارجية
السعودي عادل الجبير عن ضرورة إقامة «توازن قوى»

جديد في المنطقة ،لم يأخذ أحد كالمه على محمل الج ّد
نظرا ً للعنتريات الفارغة التي يطلقها بين الحين واآلخر،
والتي تضعه في خانة «أسوأ وأغبى وزير خارجية» في
تاريخ المنطقة .ت��وازن قوى جديد ب��أيّ معنى؟ مع من
وض ّد من؟ كان الجبير يلمح الى رؤية جديدة لدى الرياض
لتعويض عالقتها بالواليات المتحدة ،بمعنى االنتقال من
حضن األصيل إلى حضن الوكيل ،ونفهم منها انّ فلسطين
مدفوعة على الحساب – هي الضحية.
منذ ح��رب تموز  2006عمل ح��زب الله على امتالك
القدرات التي تؤهّ له الدخول في معادلة «التدمير المتبادل»
والعمل بموجبها في حال وقوع عدوان شامل ،واستطاع
ان يفرض نفسه كقوة استراتيجية تؤهّ له ان يكون العبا ً
جيوستراتيجيا ً على مستوى المنطقة.
في بداية الحرب على سورية عبّر السعوديون عن
فرحتهم بـ«تو ّرط» حزب الله ،وظنوا انّ قوته ستتآكل
وعدد مقاتليه سيتقلص وجمهوره سينتفض مما يسهل
لـ«إسرائيل» «القضاء» عليه ،لكن على عكس ك ّل التوقعات،
فقد استطاع مع حلفائه قلب المعادلة الميدانية ،وتجهيز
جيش تضاعف مرات ،ونجح في اكتساب خبرات هامة في
استراتيجية «الردع الهجومي» .اليوم ،السعودية تطالب
«إسرائيل» بشنّ حرب شاملة على حزب الله إلجباره على
الخروج من سورية .التخبّط واضح ،تعاني من مشكلة في
قصر النظر وعمى في بُعد النظر.
بعد فشل التحالف العربي بقيادة السعودية في
إلحاق الهزيمة بالشعب اليمني وانتقال المعارك الى
داخ��ل المملكة ،وبعد عدم استجابة أه�� ّم دول إسالمية
االنضمام ال��ى حلف «منتصف الليل» المعروف باسم
«التحالف االس�لام��ي» «السني» ،يعتقد آل سعود انّ
التحالف مع «إسرائيل» يمكن ان يعيد للسعودية بعضا ً
من هيبتها وسيشجع «إسرائيل» على شنّ حرب على
حزب الله لإلخالل بالتوازنات والمعادالت الجديدة التي
فرضتها حرب تموز .ما ال يدركه العقل السعودي يدركه
االستراتيجيون االسرائيليون .ايّ حرب جديدة مع حزب
الله سيكون لها تداعيات جيوسياسية خطيرة على
«إسرائيل».
 – 3شرعنة وجود «إسرائيل»« :إسرائيل» كيان غير
شرعي في نظر المسلمين عامة والعرب خاصة وبنظر

محور المقاومة تحديداً .وسيبقى كيانا ً غير شرعي يعيش
في خوف دائم على وجوده مهما تعاظمت قوته طالما ال
يعترف بوجوده العالم االسالمي والعربي ،خصوصا ً
المسلمين «السنة» .هنا يأتي دور السعودية كزعيمة
للعالم االسالمي «السني» من بوابة الحرمين الشريفين
وال��رش��وة وإف��س��اد األنظمة ،لتمنح الكيان الصهيوني
االعتراف الذي تريده .يخطئ من يعتقد انّ إسرائيل تريد
اعترافا مجردا من «الحق التاريخي» .السعودية ستمنحها
االعتراف بأنها هي «إسرائيل التاريخية» المزعومة.
مساعي السعودية الحثيثة تأجيج الصراعات القومية:
عربي فارسي ،والمذهبية :شيعي سني لتبرير إقامة
عالقات استراتيجية مع الكيان الصهيوني ،التحالف
الصهيو  -وهابي يشكل «ضمانة سنية لوجود إسرائيل».
من الواضح انّ جامعة الدول العربية أسيرة قرارات
دول «االعتدال العربي» .قرار الجامعة تصنيف حزب الله
منظمة إرهابية ال قيمة عسكرية او معنوية له ،لكن القرار
مجرد رسالة لـ«إسرائيل» تقول« :عدوكم هو عدونا».
السؤال ال��ذي يفرض نفسه في ه��ذا السياق :هل يقبل
المسلمون «السنة» ان يكونوا مجرد أدوات في ضياع
حقوق الفلسطينيين وهم من «السنة»؟ وان يكونوا وقودا ً
لحروب الصهيو -وهابية؟ في الجزء الثالث نجيب على
هذه التساؤالت ألهميتها في نجاح او فشل التحالف.
 – 4دول��ة غ��زة :بالتحالف مع «إس��رائ��ي��ل» ،تكون
السعودية قد أسقطت من أجندتها ك ّل االعتبارات المتعلقة
بحقوق الشعب الفلسطيني .فما هو البديل؟ ال يمكن ان
يستم ّر الوضع عليه وفي جموده الحالي ،ال حرب وال سالم،
يجب ان يكون للفلسطينيين دولة لوضع ح ّد لصراع في ما
لو استم ّر يهدّد وجود الكيان االسرائيلي .الوطن البديل
يقوم على توسيع المساحة الجغرافية لقطاع غزة من خالل
ض ّم مناطق صحراوية من شبه جزيرة سيناء وإقامة دولة
للشعب الفلسطيني ،تكون المنزوعة السالح ،وما تبقيه
«إسرائيل» للفلسطينيين من الضفة الغربية يُمنح الحكم
الذاتي ،فتستق ّر كافة الجبهات باستثناء الجبهة الشمالية
مع سورية ولبنان .المفاوضات السرية بين دول االعتدال
العربي من جهة و«إسرائيل» والواليات المتحدة من جهة
أخرى قائمة على مبدأ دولة فلسطين هي غزة الموسعة.
قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقل جزيرتي
صنافير وت��ي��ران للسيادة السعودية رغ��م موقعهما
االستراتيجي واهميتهما لألمن القومي المصري ليس
من باب فعل الخير ،والالفت انّ قرار معاملة السعوديين
كمعاملة المصريين في ش��راء األراض��ي الصحراوية قد
تزامن مع تسريبات عن شراء فلسطينيين أراضي حول
القدس المحتلة لصالح دول��ة خليجية وم��ن ثم بيعها
لإلسرائيليين.
المفاوضات السرية حول الدولة البديلة لم تعد سرا ً
وعلى األرجح ستأخذ منحى جديدا ً من الجدية واالندفاع
عندما تدخل ه��ي�لاري كلينتون البيت االب��ي��ض ك��أول
رئيس للواليات المتحدة من الجنس اللطيف .والباقي
على جامعة الدول العربية التي ستكون أول من يعترف
بـ«دولة فلسطين» في غزة.
األهداف األربعة تشكل خطرا ً غير مسبوق على المنطقة،
فهل ينجح التحالف الصهيو  -وهابي في تدمير المنطقة
وشعوب المنطقة وضياع فلسطين التاريخية؟ في الجزء
الثالث واألخير نجيب على السؤال.

* المركز الدولي للدراسات األمنية والجيوسياسية
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ما بين تموز و�آب حكاية انت�صار
والمقاومة م�ستمرة

} عباس الجمعة*

نحن اليوم نتوقف أمام انتصارت صنعتها المقاومة في لبنان وفلسطين،
ونقف أمام خطاب مه ّم جدا ً لسيد المقاومة السيد حسن نصرالله في بنت
جبيل ،حيث شكل نقطة تح ّول كبيرة ،نعم نحن أمام ذكرى انتصار المقاومة
الذي أفشل مخططات العدو الصهيوني واإلدارة األميركية وأفشل «الشرق
االوسط الجديد».
لقد تحقق االنتصار والصمود والتضحية ب��إرادة المقاومين وب��إرادة
الشعب اللبناني وجيشه الوطني ،ولن ننسى حامي المقاومة الرئيس نبيه
بري الذي شكل باحتضانه ودعمه للمقاومة بكافة الوسائل ،فكيف ال وهو
يحمل المقاومة والقضية الفلسطينية في كافة البرلمانات العربية والدولية
ويشكل بوصلة النضال من أجل حرية األرض واإلنسان.
كذلك كان انتصار وصمود الشعب الفلسطيني بتضحياته ومقاومته في
قطاع غزة ،ورغم ذلك شعورنا بتعاظم الضغوط والمؤامرات الرامية الى
تجريد األمة من سالحها ،أيّ من حقها وقدرتها على مقاومة محتلي األرض
ومغتصبي الحقوق انطالقا ً من إدراك أعداء أمتنا بأنّ ظاهرة المقاومة آخذة
في االتساع والنمو ،كما ً ونوعاً ،وها هي تسطر بتضحياتها معركة على
امتداد المنطقة ،وانّ هذه المقاومة كفيلة ال بتحرير األراضي المحتلة فحسب،
بل في إحداث تغيير حاسم في ميزان العالقات الدولية بأسرها مع انتصار
سورية والمقاومة في معركة حلب ،وإخراج العالم كله من هيمنة األحادية
القطبية األميركية المتغطرسة ،ومن نفوذ العنصرية التوسعية الصهيونية
المتمادية ،وكالهما أيّ الهيمنة والعنصرية يشكالن وجهان لظاهرة الفاشية
الجديدة التي تحاول التحكم بمنطقتنا والعالم.
لذلك شكل خطاب السيد حسن نصرالله الدعوة لك ّل أدوات التواصل
والتكامل والتفاعل بين ك ّل ساحات المقاومة وقواها ،ف��أزال ك ّل العقبات
وتجاوز ك ّل العوائق ونزع ك ّل األلغام المزروعة للفصل بين مقاومة هنا
ومقاومة هناك.
ومن هنا نرى انّ أيّ رهان على الخلل في ميزان القوى الظاهري لصالح
قوى االحتالل والهيمنة ،سواء قامت به أنظمة ودول ،او شرائح وجماعات،
هو رهان خائب وخاسر حتماً ،ليس بالمعيار الوطني والقومي واالسالمي،
بل بالمعيار الواقعي ايضاً ،وخاصة انّ خط المقاومة بكافة أطرافها أصبح
واضحاً ،وهذا يؤكد على صعود حركة المقاومة وتطويرها ،والى تراجع
وارتباك في صفوف األعداء الذين لن تنفعهم ك ّل محاوالتهم بإثارة الفتن
وإشعال الحروب األهلية ،ومن يتابع بدقة ما يجري على الساحة الدولية
واإلقليمية يالحظ بوضوح صحة ما نقول.
فنحن عندما نتحدث عن ذلك ندعو الى فتح أوسع حوار األحزاب والقوى
العربية ،إلعادة تحليل وتركيب كافة القضايا التي تواجه واقعنا العربي ،من
أجل النهوض بكافة القوى اليسارية والتقدمية والقومية العربية حتى يت ّم
فتح باب الحوار أيضا ً بين مختلف التيارات والحركات الفاعلة على اختالف
مشاربها الفكرية واأليديولوجية ...الماركسية ،والقومية ،واإلسالمية
المتن ّورة ،إذ رغم االختالف على المستوى اإليديولوجي ،فنحن نميّز بين
التيار اإلسالمي المقاوم للمشروع اإلمبريالي الصهيوني ،وبين التيار
الظالمي االستئصالي التكفيري الذي يرفض الحوار ويعتبر نفسه البديل
المطلق لكافة التيارات األخرى الفاعلة في الواقع العربي.
انّ مقاومة االحتالل تستدعي من الجميع عالقة تفاعلية واضحة ،كما
انّ الوحدة بين مختلف القوى واألحزاب العربية بك ّل مستوياتها وتمسكها
بالمقاومة التي هي درع ه��ذه الوحدة وحصنها الرئيسي ،حيث أثبتت
التجارب انّ مقاومة الشعوب لمحتليها وأعدائها تكون أجدى وأفعل إذا
ترافقت مع عالقات وبنى ديمقراطية صحيحة ،كما أثبتت التجارب أيضاً،
خصوصا ً في فلسطين والمنطقة ،ان ال ديمقراطية مع االحتالل ،اذ ال ديمقراطية
بدون حرية وال حرية في ظ ّل التدخل االمبريالي االستعماري ،وخاصة انّ
المعركة الجارية كشفت زيف ادّعاء خطاب السالم المخادع ،كما أظهرت،
وبوضوح مرة أخرى ،األطماع االمبريالية والصهيونية في محاولة لحذف
ك ّل أبجديات المقاومة من قاموس المنطقة العربية ،حيث فتحت المعركة
الجارية بمواجهة اإلرهاب آفاقا ً جديدة على المستقبل ،ولكن لن تكون تلك
نهاية األمور ،وخاصة انّ المرحلة تستدعي مواجهة سيناريو آخر وحلقة
جديدة من المخطط الصهيوني األميركي ،وعلى الرغم من ك ّل المؤامرات
التي تحيكها اإلدارة األميركية في ما اصطلح على تسميته بـ«الشرق األوسط
الجديد» القائم على الحروب الطائفية وتفتيت المنطقة ،إال أنّ الوعي القومي
العربي أصبح الحصانة األول��ى للتصدّي لهذه المشاريع االستعمارية
الجديدة التي تقودها االمبريالية األميركية والقوى االستعمارية وحليفهم
الكيان الصهيوني ،النه لم يعد خافيا ً على أحد مدى تو ّرط بعض دول الخليج
العربي بمشروع تقسيم المنطقة في إطار ما س ّمي مشروع الشرق األوسط
الجديد ،ك ّل ذلك دعما ً للمشروع الصهيوني من خالل التطبيع حيث كشفوا
عن حقيقتهم المتصهينة من خالل دعمهم قوى اإلرهاب التي تستهدف تمزيق
المنطقة وتفتيت مشروع المقاومة ك ّل ذلك خدمة ألسيادهم الصهاينة.
لقد شكلت المقاومة على امتداد المنطقة وفلسطين درع لألمة في وجه كيان
االحتالل الصهيوني كما شكلت حصنا ً بوجه المنظمات اإلرهابية ،نجد من
الضرورة أن نقف أمام أبرز الدروس والعبر التي جسدتها التجربة النضالية
لكافة قوى المقاومة ،وأهمية تم ّثلها في هذه اللحظة السياسية التي نعيشها
في ذك��رى انتصار المقاومة على المشروع الصهيوني وحلفائه ،وبدور
الجماهير الشعبية العربية الحاسم في تحقيق هذا االنتصار ،بحيث لم تفقد
البوصلة التي تشير إلى فلسطين يوما ً أو تلك التي تحدّد وبوضوح معسكري
أصدقاء وأعداء الشعب الفلسطيني وثورته في وجه الظلم التاريخي الذي
ّ
وبغض النظر عن التناقضات واالختالفات والتعارضات مهما كانت
لحق به،
حدتها ،موضوعية وصحية ،فنحن نتطلع ان تكون مصدرا أساسيا لالرتقاء
والتقدم والتطور ،طالما بقيت مضبوطة ألولوية تناقضها األساسي مع
عدوها الرئيسي ،ولقواعد الحوار والحوار فقط ،لتعطي مثالً ونموذجا ً غير
مألوف في واقعنا العربي ومنه الفلسطيني.
ونحن اليوم في زمن إنتصار المقاومة في حرب تموز ،نؤكد على نشر
ثقافة المقاومة ومواجهة االحتالل ورفض التبعية ،والسعي من أجل وطن
عربي متح ّرر من ك ّل القيود ،ونحيّي أولئك الذين صنعوا بالدم والتضحيات
الجسام قرابين عطاء على مذبح الحرية والتحرير ،نحيّي الشهداء والجرحى
والمعتقلين واألسرى من تح ّرر منهم ومن ينتظر والى ك ّل المقاومين سواء
بالبندقية أو بالموقف والكلمة والفكر وإلى ك ّل جندي مجهول في عملية
تحرير األرض ،وك ّل ذلك يدعو الى كسر القيود والتقاليد البالية وباتجاه
التط ّور والتقدّم ورفض الواقع المرير ،من خالل ثورة متمردة على ك ّل ما
هو سائد من تخلّف و قهر اجتماعي واستبداد ،وفقر ،وح��دود مصطنعة،
واحتالالت ،باتت ال تع ّد وال تحصى.
وامام ك ّل هذه األوضاع نرى مشاركة فاعلة وانخراطا ً حارا ً في المواجهة
ال��دائ��رة في سورية من قبل ق��وى المقاومة العربية بما فيها الفصائل
الفلسطينية وعلى وجه الخصوص الجبهة الشعبية القيادة العامة وبعض
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وهذا ما جعل قوى المقاومة تحظى
بمزيد من االلتفاف الشعبي والتقدير في سورية وخاصة المقاومة بقيادة
حزب الله والحزب السوري القومي االجتماعي ،حيث ال يميّز بين الشهداء
سواء من لبنان او سورية او فلسطين ،وهذا ما يترك بصماته على حقيقة
المعركة الجارية.
إنّ أمور المنطقة ت��زداد تعقيداً ،تنشأ أحالف وتضمحل أح�لاف ،لكن ال
شيء ّ
يدل على أنّ الواليات المتحدة ستتخذ موقفا ً يحترم الدروس والعبر
التي أفرزتها تجربة الحرب على سورية ،حيث يدفع شعب سورية الثمن،
ثمنا ً غاليا ً من الموت والدمار ،وخاصة انّ اإلدارة األميركية ال تريد حسم
معركة حلب ض ّد (النصرة) وشركائها ،ألنّ االنتصار في حلب يعني بداية
سقوط الغزو و(االع��ت��دال) ال��ذي يع ّولون عليه الستمرار نزيف سورية
والسوريين ،حيث ترتكب القوى اإلرهابية أفظع المجازر في التاريخ ،بحق
الشعب السوري والعراقي وغيره بدعم من القوى االستعمارية واالمبريالية
والرجعية ،ولكن لن يفلحوا ً في إضعاف المقاومة ،مهما كانت األوراق التي
يلعبون بها ،عسكرية كانت أم أمنية أم سياسية أم حتى مالية ،وهم الذين
اشتهروا باستخدام المال السياسي واإلس�لام السياسي أبشع استخدام،
وعلى نطاق واس��ع ،ونحن على ثقة بأنّ سورية ستنتصر ويرتفع العلم
السوري الوطني فوق ك ّل رابية من روابيها ،كما انتصرت المقاومة الوطنية
اللبنانية ،وستنتصر فلسطين ويرتفع العلم الفلسطيني فوق قدسها عاصمة
الدولة الفلسطينية.
ختاماً :ال ب ّد من توجيه التحية الى ك ّل قطرة دم من الشهداء ،ساهمت
بانتصار المقاومة في تموز وال��ى ك ّل قطرة دم من الشهداء انتصرت في
قطاع غزة والى ك ّل قطرة دم من الشهداء اليوم تسجل صفحات المجد على
ك ّل شبر من األراضي العربية ،فالمقاومة العربية تبني اليوم من فلسطين
الى سورية الى لبنان صرحا ً من العزة ،ونحن نبارك ألنفسنا بهذا النصر
العظيم في الجنوب العربي المقاوم ،ونقول في ذكرى االنتصار إنّ الهزيمة
ليست قدرا ً متى توفرت إرادة الصمود والقتال والممانعة ،وانّ «إسرئيل»
ليست عصية على اإلنكسار وهي التي ذاقت مرارة الهزيمة في لبنان ،فنحن
ننحني تقديرا ً للمقاومة في لبنان وألبطال االنتفاضة والمقاومة في فلسطين
وألسرى فلسطين األبطال ،وألبطال المقاومة في سورية والعراق واليمن،
وليبقى خيارنا مقاومة واحدة ،مقاومة تبشرنا بهزيمة المحتلين وبعصر
عربي جديد آتٍ ال محال.

* كاتب سياسي

