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هل َنرى السيد إسماعيل هنية في ِدمشق َقريبا؟
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المقاوم��ة اإلس�لام ّية (حم��اس) عل��ى
ُ
ِ
رأس��هم اللواء قاس��م
�ى
�
ل
ع
ّل
و
األ
�ف
�
الص
والص��ورةُ ،م َع ِّب��را
الص��وت
َّ
ُّ
وب َّ
َ
ِ
الم�لأِ ،
الحرك��ة ،ف��ي إع��ادَة ُجس��ور س��ليماني ،زعي��م َفيل��ق ال ُق��دس ف��ي
ع��ن َرغ َب��ة َ
الس��وريّةَ ،
َّ
الح��رس الث��وري اإليران��ي ،وه��ذا َغ َض ٌب
وط��ي
َ
التحا ُل��ف م��ع ال ِقي��ادة ُّ
َ
ٌّ
وناجم َع��ن ُج ْر ٍح
ر،
�ر
�
ب
وم
�وم،
�
ه
ف
م
�وري
�
س
ق
ل
ع
ما
وكل
ريب،
ق
ال
�ي
�
ض
الما
ة
فح
َص
ُ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ِ
ِ
َ
الس��وريّة،
فيها من َشوا ِئ ٍب وأدران.
كبي� ٍ�ر ،أل ّنه��ا ،أي ال ِقي��ادة ُّ
ضالي��ا ُس��وريًّا َض ْخ ًم��ا ف��ي
ف َبع��د حدي��ث الس��يد يحي��ى الس��نوار ُت َم ِّث��ل إ ْر ًث��ا ِن ًّ
لقناة (الميادين) ها هو السيد إسماعيل ُن ْص � َرة القض ّي��ة ال ِفلس��طين ّية يَرت ِك��ز
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النظ��ام َو َق َف أبناء سورية.
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األش ّقاء في سورية ،بَنوا
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وعن رئيس م��كان إقامت��ه ،وبن��ا ًء عل��ى َمعلوم� ٍ
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�رات عل��ى َم��دى َّ
ومؤام� ٍ
َّ
ّ
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ال َنع� ِ�رف كي��ف س��يكون َص��دى ه��ذا ال َعس� ّ
وب ُقوّة ،في
كان َي ِق��ف دا ِئماِ ،
(االعت��ذار)
عزيز
الواض��ح َّ
والصري��ح م��ن ِق َبل َخندَق ِمح �وَر ُ
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التنس��يق م��ع (ح��زب اهلل) ف��ي
الس��وريّة الت��ي َص��دَّت ُلبن��ان ،وال ِقي��ادة اإليراني��ة ف��ي ِطه��ران
أوس��اط ال ِقي��ادة ُّ
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َمرة.
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(سياس � ّي ًة) براغمات ّي � ًة ال ِفت � ًة،
ُمرو َن � ًة ِ
األم��ر ال��ذي يَد َفعن��ا َّ
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ِقياداته��ا بال َكثي��ر ِم��ن
والمس��ؤول ّية ُتج��اه
ُروح ال ِكب��ر َ
م��ن اخ َتلف��وا معه��ا ،ونعتق��د أن
ال َوق��ت ق��د ح��ان ل َتج��اوز ال َكثي��ر م��ن
الموا ِق��ف واألخط��اء ،وإع��ادَة ُجس��ور
َ
التنس��يق َّ
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ُمن��ذ َعش� ِ�ر َس� ٍ
وإحادَتها عن أهدا ِفها.
نأم��ل أن َن��رى الس��يد إس��ماعيل
َ
هني��ة ُ
وكل ِرفاق��ه اآلخري��ن ف��ي ِدمش��ق
المس � َتقبل القري��ب ،م��ع َتفهُّمن��ا
ف��ي ُ
الرس��م ّية َّ
الت ُّ
ل � ُكل َّ
والش��عب ّية
حفظ��ات َّ
الس��وريّةَ ..فم��ا يجم��ع بي��ن حرك��ة
ُّ
المقاوم��ة اإلس�لام ّية حماس واألش� َّ�قاء
ُ
ف��ي س��ورية أكث��ر بكثي��ر ِج��دًّا مم��ا
ُي َف ِّرقه��م ،أو هك��ذا َنعت ِق��د ..وال َكريم من
إليس كذلك؟
َع َذ ْرَ ..
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«لقاء واحد ال يكفي» لحل األزمة النووية
القرار الشجاع من الرئيس األمريكي دونالد ترامب والزعيم كيم
جون��ج أون ،مك��ن م��ن الوص��ول إل��ى هذه المرحل��ة وهي عق��د لقاء قمة
نووي��ة خ�لال س��اعات قليلة ،وأن الرئيس ترام��ب نفذ عزمه لحل
قضية األس��لحة النووية والس�لام في ش��به الجزي��رة الكورية
ف��ي عم��ل حقيق��ي ،بينم��ا أب��دى الزعي��م كي��م اعتزام��ه
للنزاع النووي عبر اتخاذ إجراءات اس��تباقية جريئة مثل
إغالق موقع التجارب النووية في بونج كيه.
القم��ة المق��رر انعقاده��ا ف��ي س��نغافورة خالل س��اعات
هي حجر الزاوية التاريخي في االنتقال من الحرب إلى الس�لام،
ولكن هل يكفي هذا اللقاء لحل األزمة النووية في المنطقة ؟
يمك��ن له��ذه الجهود أن تنجح في التخلص من العداء بين الواليات
المتح��دة األمريكي��ة وكوري��ا الش��مالية والتوص��ل إل��ى اتف��اق جزئ��ي
بخص��وص البرام��ج النووي��ة في ش��به الجزيرة الكورية ،ولك��ن لن يكون
كافيا إلنهاء األزمة بالكامل .وربما نحتاج إلى عام أو عامين أو أكثر
لح��ل ه��ذه األزم��ة العميق��ة بي��ن البلدي��ن وقضي��ة األس��لحة النووي��ة،

لذل��ك يحت��اج الرئي��س األمريك��ي أن يك��ون أكث��ر صب��راً وأن ينته��ج
سياس��ة جدي��دة م��ع الزعي��م الكوري الش��مالي .ولكن األه��م من عالقة
الواليات المتحدة وكوريا الشمالية ،هي عودة العالقات بين الشعبين
الكوريين إلى أصلها ،وأن يحافظ الشعبان على موقفهم وعزمهم بحل
القضي��ة ف��ي أي حال��ة من األح��وال بالنس��بة لقضية ش��به الجزيرة
الكوري��ة عل��ى األق��ل ،ويج��ب عل��ى الحكوم��ات أن تب��ذل قص��ارى
جهوده��ا لتحقي��ق التفكي��ك الن��ووي بصورة كامل��ة وبناء
نظام السالم في شبه الجزيرة الكورية.
ونج��د أن تحس��ين العالق��ات بي��ن الكوريتي��ن ي��ؤدي
إل��ى تحس��ين العالق��ات بين كوري��ا الش��مالية والواليات
المتح��دة والعك��س ،حي��ث يج��ب مواصل��ة المحادث��ات
العس��كرية ومحادث��ات الصلي��ب األحم��ر والمحادث��ات الرياضية
مث��ل األولمبي��اد المق��رر عقده��ا خ�لال األس��بوع المقب��ل ف��ي كوري��ا
الشمالية وستكون بداية جديدة للعالقات بين البلدين.
هاني محمد

هل تتحمل أميركا مسؤولية جرائم الحرب في الرقة؟
نش��رت منظم��ة العف��و الدولي��ة ،ي��وم  5يونيو،
تقري��را ع��ن انته��اكات حق��وق اإلنس��ان خ�لال
تحري��ر مدين��ة الرق��ة الس��ورية م��ن إرهابي��ي
داع��ش .واته��م مؤلف��و التقرير التحال��ف الدولي
بقي��ادة الوالي��ات المتح��دة ف��ي مقت��ل مئ��ات
المدنيي��ن وتدمي��ر مدين��ة الرق��ة خ�لال العملية
العس��كرية في ع��ام  .2017وباإلضاف��ة إلى ذلك،
دع��ت منظم��ة العف��و الدولي��ة إل��ى
إج��راء تحقي��ق بخص��وص انتهاك
القان��ون الدول��ي ،وطالبت بدفع
تعويضات للضحاي��ا ،فض ً
ال عن
إقام��ة حي��اة س��لمية ف��ي المدين��ة
الت��ي ل��م يت��م تطهيره��ا م��ن األلغ��ام
حتى اآلن.
وقال��ت منظم��ة العف��و الدولي��ة إن العملية
الت��ي اس��تمرت م��ن يوني��و إل��ى أكتوب��ر 2017
ونفذوه��ا م��ع انته��اك القان��ون الدول��ي وكان��ت
له��ا عواقب وخيمة على المدنيين .واس��تخدمت
الوالي��ات المتح��دة وحلفاؤها بريطانيا وفرنس��ا
الفس��فور األبي��ض ف��ي قص��ف عل��ى المدين��ة
ودمرت المنازل والبنية التحتية الحيوية.

توص��ل ممثل��و منظم��ة العفو الدولي��ة ،الذين
زاروا مدين��ة الرق��ة في فبراي��ر  2018وتحدثوا مع
ش��هود عي��ان ،إل��ى اس��تنتاج أن هجمات عش��وائية
وغي��ر متناس��بة م��ن قب��ل التحال��ف أس��فرت ع��ن
س��قوط ضحاي��ا ف��ي صف��وف المدنيي��ن وتعتب��ر
انته��اكا للقان��ون الدول��ي اإلنس��اني ويمك��ن
وصفها كجرائم الحرب.
أك��د تقري��ر منظم��ة العف��و الدولي��ة ،أن
طائ��رات التحال��ف دم��رت مص��ادر مي��اه الش��رب
ف��ي الرق��ة بالقص��د أيض �اً ،وقام مقاتل��و قوات
س��وريا الديمقراطي��ة بالنه��ب بعد تحرير
المدين��ة .تج��در اإلش��ارة إل��ى أن
األعم��ال عل��ى إزال��ة األنق��اض ل��م
يت��م تنفيذها ،ولم تتم إزالة األلغام
في الرقة بالشكل الكامل حتى اآلن.
ال ت��زال مدين��ة الرق��ة الس��ورية ف��ي
حالة خراب .وفقا لتقديرات األمم المتحدة،
ب��ات أكث��ر م��ن  %80م��ن مبان��ي المدين��ة مدمرة
وغي��ر صالح��ة للس��كن ،وال ت��زال أع��داد كبي��رة
م��ن األلغ��ام الت��ي خلفه��ا اإلرهابي��ون والقذائ��ف
والقنابل غير المتفجرة التابعة للتحالف تشكل

خطراً كبيراً على آالف األش��خاص الذين عادوا
إلى المدينة.
دعت وزارة الخارجية الس��ورية األمم المتحدة
مراراً وتكراراً إلى إدانة أعمال ما يسمى التحالف
الدول��ي والت��ي أدت إل��ى مقت��ل المدنيي��ن ،ووقف
جرائ��م الح��رب األمريكية في األراضي الس��ورية.
لكن بعد ثمانية أشهر يستمر البنتاغون في إنكار
مس��ؤوليته عن الكارثة اإلنس��انية التي أدت إليها
الحملة العسكرية للتحالف.
وم��ن الواضح أن الواليات المتحدة لن تعترف
أب��داً أنه��ا المس��ؤولة ع��ن تدمير المدين��ة ومقتل
المدنيي��ن .وباإلضاف��ة إل��ى ذل��ك ل��ن تش��ارك
واش��نطن ف��ي إع��ادة إعم��ار البني��ة التحتي��ة ف��ي
الرق��ة .كم��ا يبدو ق��ررت قي��ادة التحالف تحويل
الرق��ة إل��ى (مدين��ة ميت��ة) م��ن أج��ل إخف��اء
جرائ��م الح��رب والع��دد الحقيق��ي للضحايا بين
المدنيي��ن .م��ن المع��روف أن الوالي��ات المتح��دة
ل��م تتحم��ل مس��ؤولية ع��ن أفعاله��ا ف��ي س��ورية
والع��راق وال تعت��رف بذنبه��ا اآلن عل��ى الرغم من
ظهور تقرير منظمة العفو الدولية.
مريام الحجاب

كيف يفكر العدو؟

األزمة السورية في هزيعها األخير!

ديع
ي

ان منفع��ة القان��ون موض��ع ش��ك الن معاقبة
نش��طاء ال �ـ ب��ي.دي.اس الذي��ن يعيش��ون خ��ارج
اس��رائيل ت��كاد تك��ون متع��ذرة ،ب��ل واذا م��ا حصل
ان عوق��ب أي منه��م ،فل��ن يك��ون لذل��ك تأثي��ر
عل��ى ق��وة الحرك��ة .آخ��رون م��ن نش��طائها
تحركه��م كراهي��ة جارف��ة الس��رائيل ،فيم��ا
يدف��ع آخري��ن عط��ف غير متحفظ م��ن جانبهم
على الفلسطينيين ،ولكن ثمة ايضا من يحبون
اس��رائيل ويعتق��دون بص��دق ب��أن الضغط وحده
سيش��جع االس��رائيليين على انقاذ انفس��هم من
المصيب��ة .ف��ي كل ح��ال ،فان القان��ون لن يردع
ه��ؤالء او اولئ��ك ب��ل يب��دو أنه سيش��جعهم ،الن
تجن��د الكنيس��ت يؤك��د نجاحه��م .بالمقاب��ل،
ف��ان القان��ون كفي��ل ب��ان يخي��ف مواطني��ن
اس��رائيليين يقاوم��ون االحت�لال ويعتقدون بأن
الدعوة العلنية لمقاطعة المستهلكين والتعفف
ع��ن العالق��ات التجاري��ة م��ع المس��توطنات ف��ي
المناط��ق هي وس��يلة اقناع ش��رعية ف��ي مجتمع
ديمقراط��ي .ولم��اذا ال؟ في��م يختلف اس��تخدام
الم��ال لتحقي��ق ايديولوجيا عن اس��تخدام منع

المال لمقاومة ايديولوجيا اخرى؟ ولماذا يكون
تموي��ل وس��ائل دعائي��ة لغ��رض تحقي��ق مش��روع
الض��م لمناطق يهودا والس��امرة مش��روعا بينما
اثقال اقتصادي على تثبيت وضع المستوطنات
ليس مشروعا؟
ف��ي نق��اش ف��ي اللجن��ة ادعى النائ��ب كيش،
المب��ادر لمش��روع القان��ون ،بان��ه يتبن��ى حري��ة
التعبير ،ولكن استخدام سالح المقاطعة
يخ��رج ع��ن القواع��د الت��ي تس��تهدف
ضمانها .وم��ن أجل فحص مفعول
حجت��ه ينبغ��ي مراجع��ة بع��ض
حاالت المقاطعة.
فه��ل تنطب��ق الحج��ة ايض��ا عل��ى
مقاطع��ة اغذي��ة معين��ة العتب��ارات الح�لال،
مقاطع��ة ع��روض فني��ة العتب��ارات الحش��مة،
مقاطعة الرجال ال تعجب معاييرهم االخالقية
المقاطعي��ن ،وبالطب��ع مقاطعة اعم��ال تجارية
ف��ي البل��دات العربي��ة؟ ف��ي كل ه��ذه الح��االت
يس��تخدم المقاطع��ون االج��راءات االقتصادي��ة
ك��ي يؤث��ر فكره��م ف��ي وع��ي الجمه��ور وعل��ى

وت

عين على الصحافة االجنبية

لقاءات مستمرة بني مسؤولي اإلمارات وإسرائيل

ني

كشفت مجلة «نيويوركر» الشهرية األمريكية في تقرير للصحفي «آدم
إنت��وس» مفاج��آت جدي��دة مثي��رة حول التع��اون اإلماراتي اإلس��رائيلي
لمواجه��ة إي��ران وتقوي��ض سياس��ة إدارة «أوبام��ا» ف��ي التعام��ل مع
طهران.
وقال��ت المجل��ة األمريكي��ة إن الق��ادة الخليجيي��ن كان��وا
يحجم��ون بش��كل تقلي��دي ع��ن إج��راء لق��اءات مباش��رة م��ع
المسؤولين اإلسرائيليين لكن ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»
كان له وجهة نظر مختلفة منذ اللحظة األولى حيث كان يرى أنه
يتشارك و«نتنياهو» قضية مشتركة وهي عداء كل منهما إليران.
ويمك��ن إرج��اع العالق��ة الس��رية بين اإلمارات و(إس��رائيل) إلى سلس��لة من
اللق��اءات الس��رية الت��ي عقدت في مكتب في واش��نطن العاصم��ة عد التوقيع
على اتفاقية أوسلو عام .1993
ف��ي وق��ت مبك��ر من والية «بي��ل كلينت��ون» األولى كانت اإلم��ارات راغبة
ف��ي ش��راء طائ��رات مقاتل��ة م��ن ط��راز إف 16-م��ن الوالي��ات المتح��دة ،لك��ن
المس��ؤولين األمريكيي��ن واإلماراتيي��ن كان��وا قلقي��ن من اعتراض إس��رائيل
الت��ي أرادت أن تناق��ش األم��ر مباش��رة م��ع الق��ادة اإلماراتيي��ن لمعرفة كيف
ينوون استخدام الطائرات األمريكية ،وفقا لـ(نيويوركر).
وقد لجأ «محمد بن زايد» آنذاك إلى «ساندرا تشارلز» المسؤولة السابقة
ف��ي إدارة «ج��ورج بوش االبن» ،التي كانت تقوم بأعمال استش��ارية في ذلك
التوقيت لصالح اإلمارات وهي التي قدمت طلبا لتنسيق االجتماع المحتمل.
وكجزء من عملها مع اإلمارات  ،قدمت «تشارلز» المساعدة إلى «جمال

الس��ويدي» ،وه��و أكاديم��ي إماراتي ،قام في عام  1994بإنش��اء مركز أبحاث
مدعوم من قبل الحكومة في أبوظبي يطلق عليه مركز اإلمارات للدراس��ات
والبحوث اإلستراتيجية وهو المركز الذي تحول إلى قناة اتصال خلفية مع
(إسرائيل) ،وفق المجلة األمريكية.
ووفق��ا لـ«نيويورك��ر» كان «بن س��لمان» على اس��تعداد للتعامل بمقاربة
أقل أيديولوجية مع الدولة العبرية ،وخالل اجتماعاته األولى في واش��نطن،
كان حريص��ا عل��ى التأكي��د أن «إس��رائيل ل��م تهاجمن��ا أب��دا» و«أنن��ا
نتش��ارك عدوا مش��تركا» ،وفي اللقاءات الخاصة ،أكد «بن سلمان»
أن��ه س��تعد إلقام��ة عالق��ة كاملة م��ع (إس��رائيل) كم��ا أعرب عن
ازدرائ��ه للقي��ادة الفلس��طينية واس��تعداده للمض��ي قدم��ا ف��ي
تسوية نهائية حتى لو لم يكن الفلسطينيون راضين عنها.
وم��ع اقت��راب والي��ة «أوبام��ا» الثاني��ة م��ن نهايته��ا ،رص��دت
االستخبارات األمريكية المكالمات الهاتفية بين كبار المسؤولين
ف��ي اإلم��ارات و(إس��رائيل) بما في ذلك محادثات بين مس��ؤول إماراتي
رفيع المستوى وبين «نتنياهو» شخصيا.
بع��د ذلك التقطت وكاالت االس��تخبارات األمريكية اجتماعا س��ريا بين
كب��ار المس��ؤولين ف��ي البلدي��ن ف��ي قب��رص وهو اجتم��اع تش��ك المخابرات
األمريكية أن «نتنياهو» حضره بشكل شخصي وفقا لـ(نيويوركر).
وركز االجتماع المش��ار إليه على مواجهة إيران أيضا ولم يتم إبالغ إدارة
«أوباما» به وهو ما أثار استياء الرئيس األمريكي وإدارته.
ويعل��ق مس��ؤول أمريك��ي عل��ى االجتماع بالقول :ش��رع أوباما ف��ي التقريب
بي��ن اليه��ود والع��رب ألج��ل الس�لام ولكن��ه نج��ح ب��دال م��ن ذلك ف��ي صناعة
معارضة مشتركة لسياساته تجاه إيران.
آدم إنتوس

ركر
ويو

م��ا م��ن ش��ك ف��ي أن اس��تعادة الدول��ة
الس��ورية الس��يطرة على عم��وم المناطق
الداخلية من التنظيمات المسلحة التي
انكف��أت إل��ى مناط��ق حدودي��ة تحظ��ى
بحماي��ات دولي��ة (تركي��ا ف��ي الش��مال
والوالي��ات المتح��دة في الش��رق والنفوذ
األميرك��ي  -األردن��ي  -اإلس��رائيلي ف��ي
الجن��وب) تش � ّكل انتق��ا ً
ال إل��ى مرحل��ة
جدي��دة ومختلف��ة في األزمة الس��ورية ال
يمك��ن أن يت��م التعام��ل معه��ا بالوس��ائل
واألساليب التي استخدمت في المناطق
الداخلي��ة! (التف��اوض بضغ��ط الحص��ار
والضغط العسكري المباشر).
لك��ن ال يمك��ن الق��ول بإمكاني��ة
ٍّ�ل سياس��ي لألزم��ة دون
الوص��ول إل��ى ح�
توف��ر صي��غ م��ا للتعام��ل مع ه��ذا الواقع
الجدي��د ،بما ي��ؤدي إل��ى «تحرير» تلك
المناط��ق وإع��ادة دمجه��ا ف��ي الخريط��ة
الوطني��ة الس��ورية ،وه��و أم��ر ال يمك��ن
توق��ع حدوثه دون الدخول في مفاوضات
دولي��ة جدي��ة تش��ارك فيه��ا ه��ذه ال��دول
األجنبي��ة الراعي��ة لوج��ود المس��لحين
على األراضي السورية! فعلى أي
أس��اس (أو مجموع��ة أس��س)
يمك��ن أن تنطلق مثل هذه
المفاوضات؟
ال يمك��ن الدخ��ول ف��ي
مضم��ون اإلجاب��ة ع��ن ه��ذا
السؤال دون وضع اليد على مساحة
اس��تراتيجية يمك��ن أن تش��كل منطق��ة
تقاط��ع لمصالح ه��ذه القوى الدولية (أو
األساسية منها على األقل)!
م��ن الواض��ح أن الع��ودة إل��ى الخي��ار
األول (تدمي��ر س��وريا والس��يطرة عل��ى
المنطق��ة) ل��م يع��د متاح �اً ،فم��ا ه��و
الممك��ن؟ العم��ل ب��كل الوس��ائل والس��بل
عل��ى تقزي��م انتص��ارات الط��رف اآلخ��ر
واحتوائها ضمن أدنى الحدود الممكنة.
بين الضغوط واإلغراءات:
 -1الضغط على دمشق عبر المناطق
الحدودي��ة المس��يطر عليه��ا واس��تثمار
تلك الس��يطرة لفرض ش��روط وتنازالت
سياس��ية وأمني��ة وبنيوي��ة قب��ل الس��ماح
بع��ودة تلك المناط��ق إلى حضن الدولة
السورية.
 - 2اس��تثمار الحاج��ة إل��ى إع��ادة
اإلعمار من أجل التس��لل عبر الكثير من
األط��راف (ال س��يما المقاول��ون ورج��ال
األعم��ال والقط��اع الخ��اص والمص��ارف

اإلقليمي��ة والدولي��ة وكذل��ك ال��دول
الخليجية التي ال تتحرك إال بأوامر من
واشنطن).
 - 3تصعي��د الضغ��وط الدولي��ة
واإلقليمي��ة والداخلي��ة عل��ى ح��زب اهلل
ف��ي لبن��ان (العقوبات المصرفي��ة ولوائح
اإلره��اب ،والدع��م المال��ي والسياس��ي
للق��وى المعادي��ة للح��زب وغي��ر ذل��ك)
حت��ى التلوي��ح بالح��رب المباش��رة عل��ى
لبنان!
 - 4رف��ع مس��توى الضغط األميركي
عل��ى إي��ران إل��ى أعل��ى مس��توى ممك��ن
كاالنسحاب من االتفاق النووي وفرض
عقوب��ات جدي��دة عل��ى طه��ران وعل��ى
الشركات األوروبية التي تتعامل معها.
 - 5تجدي��د الضغ��وط عل��ى روس��يا
والس��عي الس��تثمار النف��وذ الصهيون��ي
من أجل التأثير في قرارات موسكو سواء
بالمساعي المباش��رة المتكررة لبنيامين
نتنياه��و والوزي��ر أفيغ��دور ليبرم��ان ،أم
بالتهدي��دات غي��ر المباش��رة م��ن اللوب��ي
الصهيون��ي ف��ي الكونغ��رس واإلدارة
األميركية.
م��ا م��ن ش��ك ف��ي أن ه��ذه الضغ��وط
مؤث��رة بالفع��ل (وإن كان تأثيره��ا
متفاوت �اً هن��ا وهن��اك) لكنها في
جميع األح��وال ال ترقى إلى
مس��توى إح��داث تغيي��ر
اس��تراتيجي لم��ا وصل��ت
إلي��ه موازي��ن الق��وى عل��ى
الس��احة الس��ورية وامتداداته��ا
اإلقليمي��ة والدولي��ة .إن أقص��ى م��ا
يمك��ن األم��ل ف��ي تحقيقه ه��و االحتواء،
بص��ورة ش��ديدة الخصوصي��ة ،ف��ي م��ا
يتعل��ق بالخط��ر الوج��ودي عل��ى الكي��ان
الصهيون��ي ،وه��و أم��ر ل��م يع��د باإلم��كان
تحقيق��ه إال بالتلوي��ح بتس��وية دولي��ة
إقليمي��ة ترب��ط م��ا بي��ن األزم��ة الس��ورية
واألزم��ة ف��ي المنطق��ة ،عل��ى نح��و يمكن
أن تتقاطع فيه مصالح جميع األطراف:
• مقاب��ل الس��ماح بع��ودة المناط��ق
الحدودي��ة إل��ى كن��ف الدول��ة الس��ورية
ودم��ج أع��داد كبي��رة م��ن المقاتلي��ن
الس��وريين في صفوف القوات المس��لحة
الس��ورية بأطره��ا التنظيمي��ة الجدي��دة
وعل��ى قواع��د وطني��ة صارم��ة ،يج��ري
اس��تئناف المفاوض��ات الس��ورية -
اإلس��رائيلية م��ن أج��ل التس��وية انطالقاً
م��ن النقط��ة الت��ي كان��ت ق��د توقف��ت

عندها في المراحل الماضية.
• يج��ري البح��ث ف��ي توفي��ر ح��ل
للمش��كالت الحدودي��ة البري��ة والبحرية
بي��ن لبن��ان وإس��رائيل يس��حب ذريع��ة
احتف��اظ ح��زب اهلل بس�لاحه ،م��ا يوف��ر
مناخاً مالئماً للتوصل إلى اس��تراتيجية
دفاعي��ة جدي��دة ف��ي لبن��ان تتضم��ن
احت��واء الدول��ة لذلك الس�لاح بطريقة
ما (يالحظ هنا ما كشفه الرئيس نبيه
ب��ري قبل أيام حول الرس��الة األميركية
المفاجئ��ة بش��أن اس��تعداد إس��رائيل
للتف��اوض ح��ول الح��دود البحري��ة
والبري��ة ،بم��ا ف��ي ذل��ك موض��وع م��زارع
شبعا!).
• الوص��ول بالتصعي��د األميرك��ي
م��ع إي��ران إل��ى تس��وية تس��مح بالرب��ط
الجغراف��ي واالقتص��ادي بي��ن طه��ران
والمتوس��ط مقاب��ل اندم��اج إي��ران ف��ي
عملي��ة الس�لام م��ع إس��رائيل ،خاصة في
الوق��ت ال��ذي تدخل في��ه ال��دول العربية
أفواج �اً ف��ي تل��ك التس��وية (علم �اً ب��أن
التهدي��دات بالح��رب م��ع إي��ران ال معنى
لها بسبب هشاشة المصالح األميركية
ف��ي المنطق��ة تج��اه مخاط��ر مث��ل تلك
الح��رب ،كمضي��ق هرم��ز والمنش��آت
النفطي��ة الحساس��ة ف��ي الخلي��ج
(الفارس��ي) والمنطق��ة الش��رقية م��ن
السعودية التي تقع جميعها تحت مرمى
حجر من األراضي اإليرانية!
• الدخ��ول الج��دي ف��ي عملية تس��وية
لألزم��ة األوكراني��ة تح��رر روس��يا م��ن
أعبائه��ا وم��ن العقوب��ات الدولي��ة الت��ي
ترتب��ت عليه��ا (يالحظ في ه��ذا المجال
أن مجل��س األم��ن الدولي ق��د توصل في
الخام��س م��ن حزي��ران الج��اري ،ألول
م��رة من��ذ وق��ت طوي��ل ،إل��ى بي��ان تبن��اه
باإلجم��اع يطالب الحكوم��ة األوكرانية
بس��حب األس��لحة الثقيلة م��ن المناطق
الش��رقية وتجدي��د الح��وار بن��اء عل��ى
اتفاق��ات مينس��ك (ش��باط  )2015الت��ي
كان الغ��رب ق��د انقل��ب عليه��ا بع��د ي��وم
واحد من إنجازها ،ورفض مذذاك العودة
إلى ما تحتويه من تفاهمات!).
ف��ي ه��ذه المس��احة م��ن التهدي��دات
والضغ��وط واإلغ��راءات ،تق��ف حالي �اً
م��آالت األزم��ة الس��ورية وربم��ا أزم��ة
المنطق��ة بكامله��ا! فه��ل تص��ل ه��ذه
المآالت إلى نهاياتها؟ متى؟ وكيف؟
عدنان بدر حلو

مقاطعة ممنوعة  ..مقاطعة مسموحة

الق��رارات السياس��ية والمي��ول االجتماعي��ة.
فلماذا بالتالي ال يفرض عقاب عليهم ايضا؟
وفي��م يختل��ف تنظي��م مقاطعة ضد ش��ركة
انت��اج جبن��ة الكوت��ج ع��ن فع��ل مش��ابه يقص��د
مقاطع��ة بضائ��ع تنتج ف��ي المناط��ق المحتلة؟
فالمعركت��ان تجري��ان بواس��طة س�لاح مش��ابه:
الم��ال .في الحال��ة االولى تس��تهدف المقاطعة
الضغط على المنتج كي يخفض سعر الجبنة
وف��ي الحال��ة الثاني��ة تس��تهدف تقلي��ص جدوى
االحت�لال .كم��ا تتعلق المع��ارك ايضا بالقيم،
ولهذا فانه يرافقها تنديد اخالقي.
فس��عر الجبن��ة ،المبال��غ في��ه ب��رأي
المقاطعي��ن ،ه��و حال��ة تمثيلي��ة ،نموذج
ب��ارز عل��ى الرأس��مالية الخنزيري��ة،
فيم��ا أن ثم��ن االحت�لال ه��و
قم��ع الفلس��طينيين وافس��اد
المجتم��ع االس��رائيلي .فلم��اذا
بالتال��ي مب��ررة الدع��وة لمقاطع��ة
الجبن��ة ذات الس��عر المبال��غ في��ه،
ومحظ��ور الدع��وة اال المقاطعة للفطر والخمر
المنتجين في المستوطنات؟
يارون لندن

