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قضايا وآراء
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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

من سيجلس على كرسي رئاسة وزراء العراق؟
ابورضا صالح
ماه��ي حظوظ العبادي للجلوس على كرس��ي
رئاس��ة الوزراء؟ وماهي نظرة القوائم الفائزة في
ما يخص التحالف مع بعضها البعض؟
صحي��ح أن��ه م��ن المبك��ر التنب��ؤ باالس��م ال��ذي
س��يجلس على كرسي رئاس��ة الوزراء في العراق
وكل ط��رف يعتب��ر ش��خصية مناس��بة لرئاس��ة
الوزراء بناء على معلوماته و معرفته للوضع في
العراق وأحيانا بناء على أمنياته.
لك��ن الش��يء المؤكد ه��و أنه في ه��ذه الحالة،
هناك ثالثة حاالت محتملة وثالثة سيناريوهات
هي األقرب إلى الذهن من بقية السيناريوهات.
وحسب آخر األرقام المعلنة من قبل المفوضية
العلي��ا المس��تقلة لالنتخاب��ات ف��ي الع��راق حول
ع��دد المقاع��د التي حصل��ت عليه��ا األحزاب في
البرلم��ان الراب��ع ف��إن األرق��ام تش��ير ال��ى تق��دم
قائم��ة س��ائرون بزعام��ة الس��يد مقت��دى الص��در
وقائمة فتح للحشد الشعبي على باقي القوائم.
وم��ع ذل��ك ف��إن االع�لان الرس��مي ع��ن ع��دد
األص��وات ف��ي كل م��ن ده��وك وكرك��وك
منتص��ف الليل��ة الماضي��ة وحص��ول قائم��ة
النص��ر برئاس��ة العب��ادي عل��ى  24ال��ف ص��وت
وقائم��ة الفت��ح الت��ي يتزعمه��ا العام��ري على 18
أل��ف ص��وت وحصولهم��ا عل��ى المراك��ز الراب��ع
والخام��س في هذه المناط��ق فإنه من المحتمل
أن يحص��ل تغيي��ر كبير في األرق��ام المعلنة من
قبل المفوضية لما حازته األحزاب.
ولذل��ك هن��اك أخبار غير مؤكدة تتحدث عن
تصدر قائم��ة النصر نتائج االنتخابات العراقية.
وتق��ول مص��ادر مطلع��ة أن النتائ��ج النهائي��ة
ستعلن بشكل رسمي يوم الخميس.
وف��ي ظ��ل ه��ذه الظروف ب��دأت مش��اورات الكتل

واألح��زاب الفائ��زة مباحاثاته��ا به��دف االئت�لاف
تمهيدا لتعيين رئيس مجلس الوزراء.
وف��ي تغري��دة ل��ه على صفحت��ه الش��خصية في
«تويت��ر» دع��ا الس��يد مقت��دى الص��در القوائ��م
الفائ��زة ف��ي االنتخاب��ات م��ا ع��دا قائمت��ي فت��ح
والنص��ر للتحال��ف مع��ه وه��ذا ف��ي وق��ت تتحدث
األخبار عن عقد جلس��ات بهدف تش��كيل تحالف
بين العامري والمالكي والعبادي.
وم��ن الطبيع��ي إذا م��ا تمك��ن كل ط��رف م��ن
اح��دى القائمتين المتصدرة نتائج االنتخابات -
حس��ب النتائج الرس��مية المعلنة حتى االن -من
تشكيل تحالف مع القوائم االخرى فإنها ستوفق
ف��ي تقدي��م رئي��س ال��وزراء وتش��كيل الحكوم��ة
المقبل��ة .لك��ن النقط��ة المهم��ة ه��ي المعضل��ة
الموجودة التي ستواجه كال من هذه القوائم.
وفيما يخص قائمة س��ائرون على الرغم من أن

الس��يد مقتدى الص��در تمكن من تص��در القوائم
االنتخابي��ة م��ن خ�لال الحض��ور المنظ��م ف��ي
االنتخاب��ات واالس��تفادة م��ن المجتم��ع المدن��ي
بالش��كل المطل��وب فإن��ه س��يواجه مش��كلة ف��ي
تقدي��م رئي��س ال��وزراء .ووفق��ا للمحللي��ن إذا
كان مقت��دى الص��در يملك بدي�لا عن العبادي
لرئاسة مجلس الوزراء فإن تحالف قائمة النصر
مع قائمة سائرون سيكون له تعقيداته الخاصة.
ويعتق��د بع��ض المحللي��ن أن الص��در س��يطلب
م��ن العب��ادي منح��ه بع��ض المقاع��د الوزاري��ة
الخاص��ة وف��ي ه��ذه الحال��ة وف��ي ح��ال تأكي��د
العبادي على ضرورة استقالل رأيه فإنه ستضاف
مش��كلة جدي��دة إلى باق��ي التعقي��دات الموجودة
باألص��ل .لك��ن ف��ي االتج��اه المعاك��س ،ف��إن
االتف��اق بي��ن قوائ��م فت��ح والنصر ودول��ة القانون
عل��ى معارض��ة اس��تفتاء االنفص��ال ف��ي منطق��ة

كردس��تان وتأكيده��م عل��ى قضي��ة مواجه��ة
تنظيم «داعش» وإخراجه من العراق يقدم آفاقاً
واضح��ة له��ذا التحال��ف ،لكن يبقى الس��ؤال هنا
ه��ل رؤس��اء قائمت��ي النص��ر ودول��ة القان��ون على
استعداد للتعاون معا؟.
يش��ير الماض��ي القري��ب والحمل��ة االنتخابي��ة
األخي��رة في ظل تركيز كل من قائمتي النصر
ودول��ة القان��ون عل��ى قضي��ة معين��ة ،إل��ى صعوبة
حص��ول ه��ذا االئت�لاف .إال أن تض��ع األط��راف
الثالث��ة خالفاته��ا جانب��ا وتهتم بمصال��ح أكثر
أهمي��ة والتركي��ز عل��ى تش��كيل الحكوم��ة وأن
تعتب��ر اس��تمرار التعاون بينها في ظل مش��اركة
الط��رف الثال��ث وه��و قائم��ة الفت��ح ف��ي التع��اون
المستقبلي میسرا للوصول إلی غایاتها.
الس��يناريو الثال��ث ه��و أن تق��دم قائم��ة النص��ر
مرش��حها لرئاس��ة ال��وزراء ف��ي ظ��ل االئت�لاف
م��ع األح��زاب األخ��رى .وس��يكون ه��ذا الس��يناريو
ممكن��ا ف��ي ح��ال أدت النتائ��ج ف��ي محافظت��ي
ده��وك وكركوك إلى حصول تغييرات في عدد
مقاعد القوائم االنتخابية وحصل العبادي على
المركز األول أو الثاني .وفي هذه الحالة س��يتم
تنفيذ السيناريو الثاني مع تغيير طفيف.
وبغض النظر عن إمكانية تحقق السيناريوهات
المذك��ورة أع�لاه ،أظه��رت نتائ��ج االنتخاب��ات
العراقي��ة ،رغ��م أن حج��م المش��اركة كان دون
المطل��وب ،أظه��رت أن الن��اس متفائلي��ن بش��أن
مس��تقبل الع��راق ،ويطالب��ون ب��أن يك��ون الع��راق
مستقال وخاليا من التدخالت الخارجية.
تبقى نقطة واحدة فقط وهي أن تركيز الحكومة
المستقبلية على مكافحة الفساد والجهد المبذول
لتعمي��ق النه��ج االقتص��ادي باالضاف��ة إل��ى إع��ادة
البن��اء وإع��ادة تطوي��ر البلد له وس��يكون مؤثرا جدا
في حضور العراق على الساحة الدولية.

مدروس وخطط محكمة
تأخر
ٌ
عمليات الجيش السوري ضد «داعش» جنوب دمشقٌ :
علي حس��ن
ف��ي الوق��ت ال��ذي تط �وَي في��ه بل��دات يلدا وببي�لا وبيت س��حم جنوب
دمش��ق صفح��ة الحرب بانتهاء عملي��ات إجالء المس��لحين الرافضين
للتس��وية منها ،يواصل الجيش الس��وري عملياته العس��كرية على حيي
مخي��م اليرم��وك والحج��ر األس��ود ،أكثر م��ن ثالثة أس��ابيع على بدء
العمل العسكري و«داعش» اإلرهابي بدأ يلفظ أنفاسه بعكس الجيش
ال��ذي اتب��ع خط � ًة طويل��ة النف��س ُتالئم طبيع��ة المعرك��ة المحكومة
بالطبيعة العمرانية المعقدة هندسيا.
ب��دأت الحي��اة الطبيعي��ة بالعودة إلى بل��دات يلدا وببيال وبيت س��حم
إذ بدأ س��كانها النازحون بالعودة إلى بيوتهم لتفقدها بعد أربعة أعوام
م��ن الن��زوح ،ودخل��ت ق��وى األم��ن الداخلي وعناصر الش��رطة الروس��ية
باإلضاف��ة إل��ى تمرك��ز الجي��ش الس��وري عل��ى المح��اور والنق��اط
المحاذي��ة لمخي��م اليرم��وك والحج��ر األس��ود ،حي��ث ت��دور المع��ارك
العنيف��ة م��ع تنظي��م «داع��ش» اإلرهابي من��ذ أكثر من ثالثة أس��ابيع
اس��تطاعت قوات الجيش المهاجمة خاللها اس��تعادة مناطق عديدة و
تضيي��ق الخن��اق على «داع��ش» حيث بات محاصرا م��ن كل الجهات.
مص��د ٌر عس��كري س��وري تح��دث لن��ا ع��ن طبيع��ة المعرك��ة الدائرة مع
داع��ش وأس��باب تأخ��ر اس��تعادة حيي الحجر األس��ود والمخي��م مقارن ًة
بمع��ارك أخ��رى ،وق��ال :إ ّن��ه «م��ن غي��ر الصحي��ح أن تق��ارن أي��ة عملي��ة
عسكرية يخوضها الجيش السوري ضد اإلرهابيين في أية منطقة مع
عملية عسكرية أخرى فلكل معركة ظروفها الميدانية التي تحكمها،
جورج حداد
تب��دو تركي��ا ف��ي الظاه��ر انها متماس��كة حول
الس��لطان رج��ب طي��ب اردوغ��ان .والواق��ع ان هذا
المظه��ر السياس��ي لتركي��ا ه��و مظه��ر خ��ادع
تمام��ا .فالس��لطة التركي��ة الحالي��ة تق��وم على
«تحال��ف اكراه��ي» بين تيارين «او معس��كرين»
كبيرين هما:
 التي��ار التاريخ��ي المتمث��ل ف��ي األتاتوركي��ة«العلماني��ة الس��طحية التغريبي��ة» وال��ذي
يتحص��ن في الجي��ش وجميع االجه��زة القديمة
للدولة وال سيما االجهزة االمنية.
 التي��ار االس�لامي ،خصوص��ا «االخوان��ي»،ب��كل اجنحت��ه «المتطرف��ة» والداعم��ة لالره��اب
التكفيري «الداعشي» ومشتقاته ،و«المعتدلة»،
المعادية والموالية للغرب.
ويق��وم ه��ذا «التحال��ف االكراه��ي» بي��ن
االتاتوركي��ة واالردوغاني��ة عل��ى عوام��ل الخوف
التالية:
اوال :الخ��وف م��ن ان��دالع فتن��ة مذهبي��ة س��نية
ـ علوي��ة ف��ي تركي��ا ،حي��ث ان الس��لطة «م��ن
اي��ام الس��لطنة العثماني��ة ،م��رورا بالمرحل��ة
االتاتوركي��ة ،حت��ى المرحل��ة االردوغاني��ة
الحالي��ة» ه��ي س��لطة تهم��ش «القزلب��اش»
العلويي��ن الذي��ن يمثل��ون «اقلي��ة» كبي��رة جدا
في تركيا تتراوح بين  10ـ  15مليون نسمة.
ثاني��ا :احتم��ال التفجي��ر العس��كري من جديد
ـ بقي��ادة ال �ـ «ب ك ك» ـ للمس��ألة الكردي��ة ف��ي
تركي��ا .ثالث��ا :الخوف الم َرض��ي التركي «وهو
م��رض تاريخي» من روس��يا .فالس��لطة التركية
«اي س��لطة كان��ت» تع��رف تمام��ا ان عي��ن
روس��يا ،ومن��ذ اي��ام القيصري��ة لم ول��ن تحيد عن
مضائق البوس��فور والدردنيل ،التي تعتبر روس��يا
انه��ا مغتصب��ة م��ن قبل االت��راك ،وأنه��ا ينبغي ان
تك��ون «في اكث��ر االحتماالت اعت��داال» منطقة

وبطبيعة األحوال يُنهي الجيش الس��وري كل المعارك التي يخوضها
خالل وقت قياسي تستغرق طبيعتها أكثر من الوقت الذي أنجزها فيه
لك��ن معركة حي��ي مخيم اليرموك والحجر األس��ود لها خصوصيتها
وله��ا أس��بابها الت��ي تحكم عامل الزمن ،وأول هذه األس��باب عدم وجود
المدنيين ،ورغم أنه عام ٌل جيد بالنس��بة إلتاحة االس��تهدافات الجوية
والمدفعي��ة بأريحي��ة كبي��رة ج��داً م��ن قب��ل الجي��ش الس��وريّ ،إل أن��ه
كان ف��ي الكثي��ر م��ن المناط��ق األخ��رى عام ً�لا مس��اعدا ف��ي تس��ريع
عملي��ة اس��تعادة الس��يطرة حي� ُ�ث يلع��ب المدني��ون عام�لا ضاغط��ا
عل��ى الجماع��ات المس��لحة وه��ذا ال يتوف��ر ف��ي حي��ي مخي��م اليرموك
والحج��ر إذ ن��زح أهلهم��ا من��ذ أع��وام هرباً م��ن بطش إرهابي��ي داعش».
وق��ال المص��در العس��كري :إ ّن «الس��بب الثاني هو الطبيع��ة الجغرافية

المعقدة والبنية العمرانية الصعبة التي تمنع توغل العربات المدرعة
الثقيل��ة والمصفح��ة األساس��ية في عملي��ات االقتحام الب��ري ولذلك
ب��ات موض��وع الم��دة الزمني��ة خ��ارج إرادة الق��ادة الميدانيي��ن وص ّع��ب
المعركة قلي ً
ال» ،مؤكدا :أ ّن «قوات الجيش الس��وري التي اس��تعادت
مناط��ق كثي��رة م��ن س��يطرة تنظي��م «داعش» ل��ن تعجز عن اس��تعادة
هذي��ن الحيي��ن» ،جازما أن «من حقق إنج��ازات ميدانية كبيرة خالل
وق��ت قياس��ي ف��ي الغوطة الش��رقية س��يعيد الك � ّرة في مخي��م اليرموك
والحج��ر األس��ود ف��إرادة القتال والروح المعنوية ل��دى مقاتلي الجيش
عالية جدا حيث يتم االعتماد عليهم اآلن بش��كل ش��به كامل في ظل
عدم مقدرة س�لاح المدرعات على التقدمّ ،إل أن كثافة األنفاق تعيق
تقدم المش��اة أيضا وهذا س��بب آخر في تأخر اس��تعادة مخيم اليرموك
والحجر األس��ود» .وأكد المصدر العس��كري ذاته أ ّن «قوات المشاة قد
أح��رزت تقدم��ا جديدا واس��تعادت ع��ددا من كتل األبنية جنوب ش��رق
الحج��ر األس��ود باإلضاف��ة إل��ى دوار ح��ي الجزي��رة ش��مال الغربي فيما
بس��طت س��يطرتها على كتل أبنية جديدة تضم مدرس��ة أسد بن فرات
ش��مال األون��روا وبذل��ك لم َ
يتبق لداعش من س��يطرته س��وى مس��احة
تق��در بي��ن الكيلومت��ر والكيلومت��ر مرب��ع ونص��ف وليس ل��دى إرهابييه
الق��درة عل��ى مواصلة القتال كثيرا فيها ألن حالتهم النفس��ية س��يئة
وخصوص��ا بع��د خ��روج كام��ل مس��لحي التنظيم��ات اإلرهابي��ة م��ن
المناطق المحيطة بهم إلى الشمال السوري وتدمير الجيش السوري
عبر اس��تهدافاته المكثفة خالل األس��ابيع الماضي��ة لكامل تحصينات
إرهابيي داعش وتجهيزاتهم الهندسية الدفاعية».

تركيا تتأرجح بني الناتو وروسيا
دولي��ة حرة تمتلك فيها روس��يا امتيازات خاصة
بالتالؤم مع أمنها القومي ،التجاري والعسكري.
ه��ذه المخ��اوف ه��ي الت��ي تعط��ي المظه��ر
الموح��د لتركي��ا خل��ف اردوغ��ان .وه��ي نفس��ها
المخاوف التي أملت وتملي السياس��ة المتذبذبة
والمتناقضة لتركيا من االرهاب التكفيري.
فعش��ية وخ�لال ان��دالع الطاع��ون الداعش��ي
ف��ي س��وريا والع��راق وس��قوط حل��ب والموص��ل
واالراضي الشاس��عة في س��وريا والع��راق باأليادي
السود للدواعش المبرقعين بالمعارضة العميلة،
ب��رزت تركي��ا اردوغ��ان بوصفه��ا اكب��ر مرك��ز
تجمع وانطالق ،وأكبر ملجأ وظهير ،للجحافل
الداعش��ية .ولك��ن بع��د التدخ��ل الجوي لروس��يا،
بطل��ب م��ن الس��لطة الش��رعية الس��ورية ،وقص��م
ظه��ر الداعش��ية وبداي��ة نهايته��ا ،أيقن��ت تركيا
ان الداعش��ية المنهزم��ة يمك��ن ان تك��ون مدخ�لا
لتحريك المسألة الكردية داخل تركيا بالذات،
فانقلبت ـ اي تركيا ـ على الداعشية ،ورضيت ان
تق��ف في آس��تانة الى جانب روس��يا واي��ران الجل
التس��وية السياس��ية الس��لمية لالزم��ة الس��ورية.
اال انه��ا تف��ردت ف��ي التدخ��ل العس��كري غي��ر
المش��روع ف��ي ش��مال س��وريا ،للحؤول دون نش��وء
منطق��ة كردي��ة يدعمه��ا الجي��ش االميرك��ي
تك��ون منطق��ة نف��وذ لل �ـ «ب ك ك» التركي ،مما
يه��دد االم��ن القوم��ي الترك��ي ووح��دة االراضي
التركية الحقا.
ه��ذه االوض��اع فرض��ت نوع��ا م��ن التماي��ز ف��ي
المواق��ف االميركي��ة ،من جه��ة ،والتركية ،من
جهة اخرى ،ليس فقط في ش��مال س��وريا ،بل في
كل االزم��ات االخ��رى ف��ي المنطق��ة المحاذي��ة
لتركيا ولروس��يا .وظهر ذلك بش��كل واضح في

تخلف تركيا «المطلة على البحر االس��ود» عن
حشد قواتها الحربية الى جانب القوات البحرية
االميركية والناتوية في البحر االسود بمواجهة
البحرية الروسية المرعبة ،ال سيما بعد استعادة
روس��يا لش��به جزي��رة القرم م��ن اوكراني��ا .ال بل
ان تركي��ا اردوغ��ان وقع��ت االتف��اق التاريخي مع
روس��يا حول مد انبوب الغاز القاري «الذي س��مي
«الس��يل التركي» بطلب ش��خصي من اردوغان»
ال��ذي س��يعبر االراض��ي الروس��ية والبحر االس��ود
فاالراض��ي التركي��ة ،وال��ذي س��تكون محط��ة
«الترمين��ال» الخاص��ة ب��ه ف��ي اليون��ان «وذل��ك
بطل��ب م��ن الط��رف الروس��ي» ،ومن اليون��ان يتم
توزي��ع الغ��از الروس��ي عل��ى مختلف بل��دان اوروبا
الشرقية والوسطى والجنوبية .وطبعا ان تركيا
ستقبض في كل السنوات القادمة مئات مليارات
ال��دوالرات اج��رة ترانزي��ت الغاز الم��ار في مياهها
االقليمي��ة ف��ي البح��ر االس��ود وف��ي اراضيه��ا.
وكذل��ك س��تقبض اليون��ان .وهك��ذا تجم��ع
المصال��ح االقتصادي��ة بلدي��ن عضوين في حلف
النات��و ،هم��ا تركي��ا واليونان ،مع روس��يا .واليوم
ب��دال م��ن ان تقف الزوارق وس��فن خفر الس��واحل
التركي��ة ف��ي البح��ر االس��ود ال��ى جانب الس��فن
االميركي��ة والناتوي��ة فإنه��ا تق��ف ال��ى جان��ب
السفن والزوارق وورشات العمل الروسية لحماية
خط انبوب الغاز الروسي في البحر االسود .ولكن
ه��ذا ل��م يمن��ع تركي��ا ،بوصفها عض��و قديم في
النات��و ،م��ن طلب تزويدها بالطائ��رات المطاردة ـ
القاذف��ة من الطراز الجديد من الجيل الخامس
م��ن ط��راز  .F-35 Lightning IIوعق��دت اتفاقي��ة
بهذا الش��أن لتس��ليم تركي��ا  116طائرة من هذا
الط��راز 100 ،منه��ا أصبح��ت جاه��زة للتس��ليم.

ولكن التسليم متوقف ألن سياسيين وعسكريين
اميركيي��ن يعترض��ون عل��ى تزوي��د تركيا بهذه
الطائ��رات الحديثة ،ويقولون ان تركيا بدال من
ان تك��ون ه��ي ف��ي خدم��ة امي��ركا والنات��و فإنه��ا
تريد ان يكونا هما في خدمتها.
وال ب��د ان نذك��ر هن��ا األزم��ة الت��ي نش��بت بين
اردوغ��ان والنات��و ف��ي تش��رين الثان��ي الماض��ي،
حينم��ا كان��ت ق��وات مش��تركة من النات��و تقوم
بمن��اورات عس��كرية ف��ي الن��روج وعم��د بع��ض
العس��كريين لوض��ع لوح��ة للتهدي��ف وضع��وا
عليه��ا ص��ورة اردوغ��ان وص��ورة مصطف��ى كمال
اتات��ورك تح��ت عب��ارة «اع��داء مش��روطين» ك��ي
يطل��ق عليه��ا الجن��ود الن��ار .وق��ام حين��ذاك
اردوغ��ان بس��حب القوة التركية المش��اركة في
المناورات .وقد تناولت وس��ائل االعالم التركية
هذه الحادثة بغضب.
وبع��د محاولة االنقالب الفاش��لة ض��د اردوغان
س��نة  2016اتهم��ت االوس��اط التركي��ة امي��ركا
بالوقوف خلف المحاولة.
ولك��ن وزي��ر الخارجي��ة الترك��ي وغي��ره م��ن
المس��ؤولين االت��راك اك��دوا ف��ي اكث��ر م��ن
مناس��بة ب��أن تركي��ا ل��ن تخ��رج من حل��ف الناتو
وتتحالف مع روسيا.
ولكن انطالقا من الدعم العس��كري االميركي
لإلنفصالي��ة الكردي��ة ف��ي ش��مال س��وريا ،ف��إن
بع��ض المحللي��ن االتراك اخ��ذوا يضعون عالمة
اس��تفهام ح��ول ال��دور ال��ذي يمك��ن ان تلعب��ه
القاع��دة العس��كرية االميركي��ة ف��ي انجرلي��ك
في داخل تركيا بالذات.
وربما لهذا السبب وقعت تركيا اتفاقية مع روسيا
لشراء منظومة  400-Sالروسية للدفاع الجوي.
والس��ؤال المط��روح االن ه��و :الى متى س��تبقى
االردوغاني��ة ق��ادرة عل��ى الرق��ص ف��وق الحب��ل
المش��دود للعالق��ات المتوت��رة بي��ن روس��يا وبي��ن
اميركا والناتو؟

فلتسقط واقعية الوهم فهي النكبة
غال��ب قنديل
منذ بدء موجات الهجرة واالستيطان في فلسطين تولت القوى
الرجعي��ة العربية تعميم الوه��م حول التحركات الممكنة عربيا
ودوليا باس��م قضية فلس��طين وش��عب فلس��طين وتراكم في هذا
الس��ياق نهج سياس��ي اعتنقته قيادات فلسطينية متالحقة باسم
الواقعية وفي س��بيل تحاشي الصدام مع القوى العالمية القاهرة
الداعمة للحركة الصهيونية .
اعتنقت تلك القيادات انماطا متالحقة من التكيف والتراجع
حت��ى بلغ��ت مؤخ��را ح��د اعتب��ار قضي��ة االس��تعمار الصهيون��ي
لفلسطين مسألة مطلبية تتعلق حصرا بتحسين شروط الحياة
الفلس��طينية تح��ت االحت�لال وتقديمه��ا كمج��رد قضية حقوق
إنس��ان وظه��رت انم��اط متفاوت��ة لهذا الن��وع من الفه��م المطلبي
السفيه والقاصر في األقاليم الفلسطينية الثالثة.
ف��ي األرض المحتل��ة ع��ام  1948ج��اءت عملي��ة مس��خ قضي��ة
التح��رر الوطن��ي مبني��ة على التس��ليم بوج��ود الكي��ان الصهيوني
االس��تيطاني وبأزليت��ه عل��ى أرض فلس��طين وعب��رت ع��ن نفس��ها
بمطال��ب «المواطن��ة» أي التطل��ع لدم��ج الفلس��طيني بالكي��ان

والدعوة إلكتسابه حقوقا موازية لمكتسبات الغاصبين.
يطن��ب بع��ض أصح��اب ه��ذا االتج��اه المبن��ي عل��ى تزوي��ر ف��ظ
للتاري��خ والهوي��ة ف��ي الكالم ع��ن التمييز العنصري لنس��ج غالف
ثقاف��ي يج��ذب الجمه��ور ويخاط��ب الخ��ارج ويس��تر حقيق��ة انهم
يروج��ون للتخل��ي عن الهوية الوطنية والقومية حتى لو تمس��كوا
به��ا لفظي��ا وم��ا تعوي��ل ه��ذا االتج��اه المتكي��ف م��ع االس��تعمار
الصهيوني على اكتس��اب مقاعد في الكنيس��ت س��وى تعبير فظ
ع��ن القضي��ة وبعدها الوطني التحرري وإطارها القومي األش��مل
بوصفه��ا قضية تحرير ش��امل لألم��ة العربية من براثن االحتالل
والهيمنة الغربية.
برهن��ت التج��ارب ان هوامش الوهم المتخيل في هذه الخيارات
بمختل��ف منوعاته��ا اليس��ارية واإلس�لامية قابل��ة للتوظي��ف ف��ي
خدم��ة الع��دو االس��تعماري الصهيون��ي الرجع��ي كم��ا كش��فت
فص��ول الع��دوان عل��ى س��ورية ول��م تن��ج م��ن ذل��ك التعف��ن داخل
فلس��طين المحتل��ة س��وى قلة عروبي��ة مقاوم��ة وتحررية تعرضت
لالضطه��اد والتنكي��ل م��ن جان��ب الع��دو وم��ن أش��قاء ورف��اق درب
مفترضين ألنها اظهرت وعيا وصالبة وجاهرت بموقفها القومي
والتح��رري ول��م تق��ع ف��ي حبائ��ل أفخاخ االس��تعمار االس��تيطاني
الصهيوني وكانت سورية هي الفيصل.
في الضفة الغربية المحتلة س��ادت نظريات التس��وية مع العدو
من��ذ رواب��ط القرى والبلديات وتوس��عت بالوهم التس��ووي رهانات
قي��ادة منظم��ة التحري��ر عل��ى اتفاق��ات تح��ت رعاي��ة الوالي��ات
المتحدة خصوصا منذ اتفاقات اوسلو وتحولت سلطة الوهم في
رام اهلل إل��ى جهاز تنس��يق امني لحماي��ة االحتالل الصهيوني من
غضبة الشباب الثائر.
اس��تثمرت قي��ادة نهج االستس�لام ادوات التروي��ج لواقعية الوهم
ب��كل إمكاناته��ا واس��تعانت بالرجعي��ة العربي��ة وبجمي��ع ادواته��ا
لتخلق نزعة يأس واستسالم «شعبية» تستند إليها وهي انطلقت
م��ن ن��زع الصف��ة القومي��ة ع��ن قضي��ة فلس��طين من��ذ معركته��ا
المش��بوهة ض��د الزعي��م جم��ال عب��د الناص��ر لتح��ول العصبي��ة
اإلقليمي��ة إل��ى رصيد تس��خره انتهازيا في عالقاتها ومس��اوماتها
الت��ي انته��ت بالتن��ازالت الت��ي القعر لها وما تزال أس��يرة منطقها
ونهجه��ا دون أي مراجع��ة حقيقي��ة رغ��م الوقائ��ع الصارخ��ة
والخي��ارات البديل��ة المتاح��ة باالنتق��ال الممك��ن إل��ى التحال��ف
الواض��ح م��ع مح��ور المقاومة وتبن��ي توجه في العالق��ات الدولية
ومرجعيات الدبلوماسية الفاعلة بعيدا عن وهم الدويلة وبالعودة
إل��ى خي��ار المقاومة واعتن��اق فكرة التحرر الوطن��ي الكامل الذي
ينبذ كل تفريط بحبة تراب فلسطينية بين النهر والبحر.
ام��ا ف��ي قطاع غزة الذي تريد الحرك��ة الصهيونية جعله اليوم
مش��روع الكي��ان الفلس��طيني الممس��وخ ال��ذي تقب��ل االعتراف به
لتكرس تصفية قضية فلسطين وفي احسن األحوال عقد صفقة
تضي��ف إلي��ه بعضا من أرض س��يناء العربية ،فالقيادة السياس��ية
التي تقود القطاع تلعب على الحبال في خياراتها بعدما كشفت
األح��داث ارتباطه��ا بمح��ور تركي��ا وقط��ر الرجع��ي التاب��ع عل��ى
حس��اب قضي��ة فلس��طين وه��و ما ورطها ف��ي العدوان على س��ورية
وم��ا ت��زال بقاي��ا أذرعه��ا عالق��ة ف��ي نه��ج اس��تهداف رك��ن مح��ور
المقاوم��ة ومرك��زه اإلقليم��ي رغ��م س��عيها االنته��ازي لمس��ايرة
الموق��ف اإليران��ي بقص��د الحص��ول عل��ى مص��در بدي��ل للدع��م
الم��ادي الذي حجبته عنها المش��يئة األميركية بهدف إلحاقها
بصفقة القرن المشؤومة تحت وصاية مصرية تركية قطرية.
ه��ل ه��ذا كل ش��يء؟ طبع��ا ال فف��ي المش��هد الفلس��طيني
ش��عب بط��ل ال يبخ��ل بالدم��اء يثب��ت يومي��ا انه يقظ ومتمس��ك
بوطن��ه ،وه��و اكتش��ف بالتجربة ان قضيته ليس��ت ام��را مطلبيا
يتعل��ق بحق��وق لتحس��ين عيش��ه تح��ت االحت�لال ب��ل ه��ي قضية
تح��رر وطن��ي تعن��ي المنطق��ة بأس��رها مع اتج��اه اط��راف المثلث
الصهيون��ي الرجع��ي االس��تعماري لتوحي��د الجه��ود ف��ي اخط��ر
فصول تصفية القضية التي تختصر فكرة الهيمنة االس��تعمارية
عل��ى الوط��ن العرب��ي برمت��ه وم��ن يتعامل م��ع القضية عل��ى انها
قضي��ة الفلس��طينيين بمفرده��م ل��ن يج��د الس��بيل الحقيق��ي
للتحري��ر وه��و م��ا اهت��دى إلي��ه المقاوم��ون الش��جعان ف��ي لبن��ان
وس��ورية والع��راق واليم��ن الذي��ن يعتنق��ون فلس��طين ويقدم��ون
التضحي��ات والدم��اء في مجابهة الكيان االس��تعماري الصهيوني
وحلفائ��ه ف��ي الغرب والخليج (الفارس��ي) وس��ائر الب�لاد العربية.
المج��د للش��هداء وللمقاومي��ن المبادري��ن ف��ي فلس��طين وحولها
والخزي لكل صانعي الخيبة وتجار الردة.

