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عل ــى «داع ــش» حت ــى ل ــو كان ــوا ض ـ ّـد س ــلطته،
واعتباره ــم مش ــمولني برعاي ــة الس ــلطة أو
«املعارض ــة الخليجي ــة املعتدل ــة» يع ـ ّـد تجاوزًا
ّ
ويعب ــر ف ــي الحقيق ــة ع ــن س ــوء فه ــم
للواق ــع،
ّ
ّ
متعم ــد ملعضلته ــم الت ــي تتع ــن معالجته ــا
بس ــرعة .فداع ــش املطل ــوب رأس ــه اآلن ه ــو
الس ــلطة الت ــي يخض ــع له ــا ه ــؤالء الن ــاس

ولي ــس النظ ــام أو «جي ــش اإلس ــام» أو ...ال ــخ،
وعلي ــه يصب ــح توضي ــحّ املوق ــف من ــه مرتبط ــا
باملوق ــف م ــن أه ــل الرق ــة والجزي ــرة (ري ــف
الحس ــكة ودي ــر ال ــزور والبوكم ــال) أنفس ــهم.
عل ــى ال ــروس توضي ــح ه ــذه املس ــألة قب ــل
الخ ــوض ف ــي املس ــائل اإلجرائي ــة الت ــي تخ ـ ّـص
«املرحل ــة االنتقالي ــة» ،فه ــم ليس ــوا واضح ــن

كفاي ــة بعد في موقفهم م ــن «داعش» واملناطق
الخاضع ــة لس ــلطته ،وان كان رفضه ــم لقصف ــه
خ ــارج التفوي ــض األممي ّ
متقدم ــا عن كثير من
املواق ــف األخ ــرى الت ــي ّأي ــدت ق ــوات التحال ــف
االمبريال ــي ،ول ــم تكت ــرث بمصي ــر البش ــر
املش ــمولني بأعم ــال القص ــف.

ّ
هذا ال يعني ّأن روسيا قد ّ
غيرت موقفها من النظام ،ولكنها على األقل لم تعد تتعامل معه وحده (أ ف ب)

املجتم ــع هن ــا ف ــاض ب ــه الكي ــل ،ول ــم يع ــد
إطال ــة أمد
يحتم ــل األدوار الت ــي تس ــتفيد م ــن ّ
الح ــرب ،وه ــذا يعن ــي أن ــه مس ــتعد لتلق ــف ّأية
مب ــادرة تأت ــي باالتج ــاه املعاك ــس وتعم ــل
ّ
جدي ــا عل ــى وض ــع مس ــار سياس ــي لألزم ــة.
ف ــي ه ــذا اإلط ــار يب ــرز ال ــدور املص ــري كإط ــار
ممك ــن ملواكب ــة «املب ــادرة الروس ــية» عربي ــا،
ّ
وخصوص ــا ف ــي ظ ــل التط ـ ّـور ال ــذي تش ــهده
ً
العالق ــة ب ــن البلدي ــن .أص ــا تب ــدو مص ــر
ه ــي األق ــرب إل ــى روس ــيا (م ــن حي ــث املوق ــف
السياس ــي ال العس ــكري) ف ــي تناوله ــا لألزمة

ّ
المظلة العربية

المجتمع هنا فاض به الكيل،
ولم يعد يحتمل األدوار التي تستفيد
من إطالة أمد الحرب
وس ــبل معالجته ــا .وه ــذا موق ــف ثاب ــت
القاهرة
للدبلوماس ــية املصري ــة ،حيث بقي ــت
ّ
طيل ــة الفت ــرة املاضي ــة بعي ــدة م ــن التدخ ــل
املباش ــر ف ــي الح ــرب ،ول ــم تت ـ ّ
ـورط ف ــي دع ــم
ّ
أي م ــن أطرافه ــا كم ــا فع ــل الكثي ــرون ،وه ــذا
يس ــاعدها في لعب دور الوس ــيط النزيه الذي
يبح ــث عن ــه املجتم ــع الس ــوري من ــذ فت ــرة .ما
ً
يه ـ ّـم املجتم ــع هنا فضال ع ــن النزاهة ونظافة
الي ــد ه ــو املق ــدرة عل ــى التأثي ــر ف ــي مجري ــات
ّ
الخاصية
الص ــراع ،ورغ ــم افتق ــاد مصر له ــذه
بحك ــم ع ــدم ارتباطه ــا املباش ــر بامليليش ــيات
املحتربة إال أنها تس ــتطيع عبر التنس ــيق مع
ً
روس ــيا فع ــل الكثي ــر .يمكنها مثال اس ــتضافة
ّ
املفاوض ــات إذا أب ــدت أط ــراف معين ــة م ــن
املعارض ــة رفضها انعقاد الحوار في روس ــيا،
أيضًا عبر «عالقاتها املتينة»
وباس ــتطاعتها ّ
م ــع الس ــعودية ح ــض األخي ــرة عل ــى تحجي ــم
امليليش ــيات التابع ــة له ــا ،وبالتال ــي ت ــرك
البيئ ــات الس ــورية «املحس ــوبة عليه ــا» ّ
تعب ــر
كم ــا تش ــاء ع ــن رأيه ــا ف ــي مش ــروع الح ــوار
املقب ــل .ق ــد ترف ــض ه ــذه البيئ ــات الح ــوار

جلسة الكنيست «األربـعــاء  »12 /3ملناقشة
األزمة املحتدمة وتحديد موعد االنتخابات
امل ـ ـب ـ ـكـ ــرة .وق ـ ـ ــد ص ـ ــادق ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للكنيست بــالـقــراء تــن التمهيدية واألول ــى
على مـشــروع قــانــون حــل الكنيست وتقديم
موعد االنتخابات املقبلة ،والذي أصبح نافذًا
(املشروع) بعد القراءتني الثانية والثالثة في
جلسة «يوم االثنني  .»12/ 8لم ييأس رئيس
الحكومة من إمكان تشكيل حكومة ائتالفية
جــديــدة قبل موعد الحسم بالكنيست ،لكن
جـهــوده بــاءت بالفشل .مــع انـطــاق السباق
الحزبي نحو بناء تكتالت وازنة تحوز أكبر
نسبة مــن عــدد مقاعد الكنيست العشرين،
بــدأ نتنياهو حملته االنتخابية املــزدوجــة:
داخـ ــل ح ــزب الـلـيـكــود «ب ـعــد أســاب ـيــع ع ــدة»
لـتــرؤســه مــن جــديــد ،وانـتـخــابــات الكنيست
في 17مارس /آذار ،بعدوان جوي استهدف
م ــواق ــع عـ ــدة ف ــي ريـ ــف م ــدي ـن ــة دمـ ـش ــق ،فــي
م ـح ــاول ــة م ـك ـشــوفــة ل ـل ـت ـعــويــض ع ــن فـشـلــه
فــي تحقيق أه ــداف عــدوانــه الــوحـشــي على
غ ــزة ،واخ ـفــاقــاتــه املـتـتــالـيــة فــي كـبــح جماح
الـتـحــركــات الجماهيرية فــي مدينة القدس
والضفة املحتلتني .مع هدف مباشر :توجيه
رس ــال ــة واضـ ـح ــة ل ـكــل امل ـع ـن ـيــن بـتـفــاعــات
األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،ب ــأن ــه قـ ـ ــادر ع ـل ــى إع ـ ــادة
اللعب بأوضاع أقطار املشرق العربي ،وفي
املـيــدان العملي ،خصوصًا ســوريــا ولبنان،
باستهداف قوى املقاومة .األحزاب املعارضة
لرئيس الحكومة ،هاجمت إق ــدام نتنياهو
عـلــى مـهــاجـمــة األراض ـ ــي ال ـســوريــة ف ــي هــذا

الـ ــوقـ ــت .ال ـن ــائ ـب ــة ف ــي ال ـك ـن ـي ـســت ع ــن ح ــزب
«يوجد مستقبل» ،يفعات قريب ،قالت للقناة
الـثــانـيــة بـتـلـفــزيــون ال ـعــدو «إن نتنياهو لم
ينجح في تشكيل ائتالف بديل من الحكومة
الـتــي أعـلــن حلها األس ـب ــوع املــاضــي وبــذلــك
قــرر الذهاب لطريق إشعال الشرق األوســط
ف ــي ب ــداي ــة حـمـلـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة» ،مـضـيـفــة:
«لــن تنطلي علينا هــذه اللعبة» .كما صرح
عـضــو الكنيست فــريــج عـيـســاوي عــن حــزب
ً
«ميرتس» قائال« :نتنياهو يسعى دائمًا إلى
تعليق فشله على شماعات خارجية ليعلق
عليها فشله ،وفي حال السؤال عن أدائه في
الحكومة والتسبب في غــاء املعيشة يقول
إي ــران السبب ،وفــي حــال ســؤالــه عــن النظام
الصحي يتهم حــزب الـلــه» .أمــا حــزب العمل
ف ـق ــال أحـ ــد ق ــادت ــه مــوش ـيــه مـ ــزراحـ ــي« :قـبــل
االن ـت ـخــابــات س ـت ـتــداخــل األم ـ ــور ببعضها،
لذلك فإن أملي أال يصاب أحد بالجنون حتى
مــوعــد االنـتـخــابــات» .ومــن املـتــوقــع أن يلجأ
«املـجـنــون» فــي ظــل حــل الكنيست ،وقيادته
ل ـح ـكــومــة ت ـصــريــف أعـ ـم ــال إلـ ــى م ـمــارســات
فاشية عدة ،تلحق األذى بشكل أكثر دموية
بالبشر ،وتدميرية بالحجر.

تحالفات إنقاذية أم ثأرية؟
من الواضح أن ما أفرزته انتخابات الكنيست
ال ــ 19عــام  ،2013كــان فــي زي ــادة عــدد مندوبي
القوى السياسية /الحزبية التي ذهبت بعيدًا
ف ــي خ ـلــق ت ــواف ـق ــات اج ـت ـمــاع ـيــة /اق ـت ـصــاديــة،
عـمـقــت الـنـهــج ال ـفــاشــي وال ـع ـن ـصــري ،املـغـلــف

بليبرالية شكلية .وقبل الحديث عــن طبيعة
التحالفات املمكنة التي تستند إلى نقد تجربة
الحكومة _الــراهـنــة_ الـتــي ترأسها نتنياهو،
فــإن ائـتــاف ال ـضــرورة ال ــذي ينضج على نار
هادئة بني حزبي «العمل» و»الحركة» ،والذي
يتم تسويقه كونه «مركز يسار الوسط» الذي
سيحوز على نسبة مقاعد تفوق ما سيحصل
عليه الـلـيـكــود _ بحسب اسـتـطــاعــات مــراكــز
مـتـخـصـصــة ،وب ــرام ــج تـلـفــزيــونـيــة_ سيجذب
إل ـيــه ق ــوى أخـ ــرى سـتـنـشــأ م ــن ي ـمــن الــوســط
ً
(«ي ــوج ــد مـسـتـقـبــل» م ـث ــا) أو م ــن تشكيالت
جديدة (حزب موشيه كحلون املتوقع إعالنه

يجب على الحركة الوطنية
الفلسطينية أن تطور من
استعداداتها للمواجهة المقبلة
قريبًا) ،وعــن التصدعات املحتملة في بعض
األحــزاب .وإذا كان الشعار املركزي «ال لعودة
بـيـبــي مل ــرة راب ـع ــة لـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة» ال ــذي
تتوحد حوله القوى الطامحة بإنهاء الحياة
السياسية لنتنياهو ،الــذي يعمل على صوغ
شكل جديد من تحالفات قوى اليمني ،املدعوم
ب ـقــوى سـيــاسـيــة /ديـنـيــة «ال ـحــريــديــم» ،حــول
ب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــي واق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،م ــوغ ــل فــي
عــدائــه للفلسطينيني ،وفــي دعـمــه لعصابات
املستعمرين فــي الضفة وال ـقــدس املحتلتني،
وفــي إقــراره ملزيد من املمارسات «القانونية»
العنصرية ضد عرب الـ.48

رأي

وتعتب ــر أن ــه ال يمثله ــا أبـ ـدًا ،ولكنه ــا ال تمل ــك
ف ــي الواق ــع خي ــارات كثي ــرة يمك ــن التعوي ــل
عليه ــا ،وخصوص ــا بع ــد االنتفاض ــات
املوضعي ــة الت ــي قام ــت به ــا ض ـ ّـد «جي ــش
اإلس ــام» التاب ــع للس ــعودية .إذ تب ـ ّـن له ــا انه
ال يختل ــف ف ــي ش ــيء ع ــن النظام ال ــذي قاتلته
طيل ــة الس ــنوات املاضي ــة ،ال ب ــل يب ــدو النظام
أحيان ــا «أفض ــل من ــه» لجه ــة التص ـ ّـرف كدولة
تحتض ــن النازح ــن وال تطرده ــم م ــن أماك ــن
س ــيطرتها كم ــا تفع ــل املعارض ــة م ــع املوال ــن
ً
ع ــادة .ال ــروس إل ــى جان ــب آخري ــن م ــن حلف ــاء
النظ ــام (إي ــران وح ــزب الل ــه) ّ
يلم ــون جيـ ـدًا
به ــذه التط ـ ّـورات ،وباس ــتطاعتهم نقله ــا إل ــى
األط ــراف الت ــي تبدي اس ــتعدادها للع ــب دور،
لكنه ــا ال تمل ــك املعلوم ــات والخب ــرة الكافي ــة
إلنف ــاذه ،ومنه ــا مص ــر طبع ــا.

خاتمة

ّ
ال يجب التعويل على هذا «الحل» كثيرًا  ،فهو
ينط ــوي على كثير م ــن التعقيدات ويفتقد إلى
عناص ــر أساس ــية متصل ــة باألزم ــة ،غي ــر أن ــه
يبق ــى أفض ــل م ــن الطروح ــات العدمي ــة الت ــي
يبديه ــا الغ ــرب وال ــى جانب ــه الخلي ــج معتقـ ـدًا
ـتخرجه م ــن مأزق ــه وتنه ــي احتكام ــه
بأنه ــا س ـ ّ
إل ــى «التدخ ــل املباش ــر» ف ــي مواجه ــة النظ ــام
ّ
و»داع ــش» .عل ــى األق ــل ال ــروس ومعه ــم بعض
الع ــرب َيب ــدون ف ــي ه ــذه املرحل ــة حريص ــن
عل ــى تماس ــك املجتم ــع الس ــوري ،وم ــن هن ــا
ّ
يأت ــي دعمه ــم لفك ــرة التس ــويات املحلي ــة الت ــي
ّ
بات ــت ّ
وتوجهات ــه أكثر من
تعب ــر ع ــن املجتم ــع
ّأي ــة اس ــتراتيجية أخ ــرى ،رغم أنها ف ــي البداية
كان ــت تعبيـ ـرًا ع ــن اس ــتراتيجية الس ــلطة
وحده ــا .روس ــيا هن ــا تتص ـ ّـرف كم ــا تفع ــل في
ّ
وتمده ــم بالس ــاح
أوكراني ــا .تدع ــم حلفاء ه ــا
وامل ــال وق ــد ّ
تدم ــر ف ــي طريقه ــا مجتمع ــات
بكامله ــا (كم ــا حص ــل ف ــي س ــوريا) ،ولكنه ــا
ف ــي النهاي ــة تع ــود للبح ــث ع ــن تس ــويات م ــع
«املجتمع ــات الت ــي ّ
دمرتها» ،وتبدو في س ــياق
إنج ــاح التس ــوية «أكث ــر حرص ــا عل ــى املجتمع
م ــن نفس ــه» .ه ــذا م ــا يج ــب أن يعرف ــه اليس ــار
املهج ــوس بنق ــد روس ــيا ووضعه ــا عل ــى «قدم
املس ــاواة» م ــع االمبرياليات الغربية .هي ّ
تعبر
ع ــن طم ــوح ّ
توس ــعي بالفع ــل ،ولك ــن ّ ضم ــن
إط ــار التس ــويات الت ــي تحف ــظ م ــا تبق ــى م ــن
املجتمع ــات ،وال تتي ــح تس ــويتها باألرض كما
يفع ــل الغ ــرب.
* كاتب سوري

خاتمة
رغ ـ ــم ال ـت ـب ـن ــي الـ ــواسـ ــع فـ ــي اإلعـ ـ ـ ــام ولـ ــدى
بعض السياسيني ،للتوصيفات الجاهزة
وامل ـع ـل ـبــة ،ع ــن «ي ـس ــار وي ـمــن ووس ـ ــط» في
املشهد الحزبي /اإليديولوجي الصهيوني،
فـ ـ ــإن أجـ ـم ــل مـ ــا س ـم ـع ـتــه فـ ــي ت ـف ـك ـيــك ه ــذه
امل ـ ـص ـ ـط ـ ـل ـ ـحـ ــات ،مـ ـ ــا تـ ـ ـح ـ ــدث بـ ـ ــه الـ ـب ــاح ــث
واملـ ـخـ ـت ــص ب ــالـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي ال ــدكـ ـت ــور،
أنـيــس ف ــوزي قــاســم ،قـبــل أي ــام عـلــى شاشة
إحدى الفضائيات« :الفرق بني تلك األحزاب
ه ــو كــال ـفــرق ف ــي ال ـط ـعــم ،ب ــن ال ـكــوكــا كــوال
والبيبسي كوال» .بانتظار انتهاء املئة يوم
املتبقية للوصول إلى انتخابات الكنيست
ال ـع ـش ــري ــن ،ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـح ــرك ــة الــوط ـن ـيــة
الفلسطينية ،الفصائل واألحزاب والكتائب
املـقــاتـلــة وال ـقــوى املجتمعية ،أن تـطــور من
اسـتـعــداداتـهــا ملــواجـهــة مــا تحمله املرحلة
امل ـق ـب ـلــة .إن ـه ــا م ــدع ــوة ل ـب ـنــاء اسـتــراتـيـجـيــة
م ـق ــاوم ــة ،تـع ـمــل ع ـلــى ب ـن ــاء وح ـ ــدة وطـنـيــة
ح ـق ـي ـق ـي ــة ،ت ـن ـط ـلــق مـ ــن ب ــرن ــام ــج س ـيــاســي
وك ـف ــاح ــي ،يـسـقــط امل ــراه ـن ــات ع ـلــى ال ـعــودة
للمفاوضات ،ويقطع نهائيًا مــع السياسة
االنـتـظــاريــة ،ومــع نهج التنسيق والتفاهم
مــع أجـهــزة ال ـعــدو ،ويـصــوغ أط ـرًا سياسية
ومجتمعية وإدارية مالئمة ،ملواجهة التغول
االسـتـيـطــانــي /االسـتـعـمــاري ،واالع ـت ــداءات
ال ـيــوم ـيــة ال ـفــاش ـيــة ع ـلــى امل ــواط ـن ــن ال ـعــرب
وممتلكاتهم ومقدساتهم.
* كاتب فلسطيني
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