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انطلقــت رؤيــة القيــادي فــي الحركــة الصهيونيــة 
فالديميــر جابوتنســكي، وفقــا لمقالــه فــي 1923/11/4 
مــن ضــرورة تنفيــذ المشــروع الصهيونــي خلــف 
جــدار مــن حديــد يعجــز الســكان العــرب المحليــون 
عــن هدمــه. ذاك المقــال الــذي جــاء تحــت عنــوان 

الحديــدي:  الجــدار 
أن  يجــب  الصهيونيــة 
ــه  ــي طيات ــدم؛ حمــل ف تتق
تجــاه  العنصريــة  مفاتيــح 
أن  يريــد  لعــدو  العــرب 
أصحــاب  رؤوس  يــدس 
األرض فــي جــداره، لكــي 
حقوقهــم  فــي  يفاوضهــم 
ويفــرض  بعــد  فيمــا 
شــروطه، ألنــه يــرى أنــه ال 
يمكــن أن يكــون هنالــك 

اتفاقيــة طوعيــة بيــن اليهــود والفلســطينيين، ال 
المنظــور. المســتقبل  فــي  وال  اليــوم 

ســبعة وســبعون عامًــا بين مقال جابوتنســكي 
»الحديــدي« وخطــاب »بيــت العنكبــوت«، ليتحــول 
الجــدار الــذي كان يحمــي الكيــان، إلــى نســيج 
ضعيــف هــو أشــبه بأوهــن البيــوت رســم معالمــه 
فــي خطــاب  العــام لحــزب اهلل  األميــن  ســماحة 
التحريــر فــي الخامــس والعشــرين مــن أيــار/ مايــو 
عــام 2000. فمــن الدولــة العميقــة، المتجــذرة علــى 
دولــة  إلــى  الحديديــة  بالقبــة  والمحصنــة  القــوة 
المشــاكل  مــن  نتيجــة مجموعــة  تتــآكل  هشــة 
السياســية الداخليــة واالجتماعيــة البنيويــة؛ تحلــل 
ــا  ــا عنكبوتي ــح بيتً ــدي ليصب ــوم الجــدار الحدي مفه
فيــه  يعــارض  لــم  الــذي  الوقــت  وفــي  أكثــر.  ال 
نمــوذج جابوتنســكي ُفتــح حــوار مــع الفلســطينيين 

فــي مراحــل تاليــة، باتــت اليــوم لغــة الصواريــخ 
المعــادالت  ترســم  التــي  هــي  والمســيّرات 
بيــن الكيــان والفلســطينيين. وعلــى عكــس مــا 
كان يؤمــن، أنــه وبعــد أن يشــجّ الفلســطينيون 
ــي هــذا الجــدار ســيقرون  ــال جــدوى ف رؤوســهم ب

ــف،  ــن الضع ــم م ــي وضــع دائ ــم ف ــت بأنه ــع الوق م
ــم  ــن موعــد تدشــين مفاوضــات معه ــا يحي وعنده
ــة فــي فلســطين،  حــول وضعهــم وحقوقهــم القومي
دوليــة  قــوى  ليرجــو  اإلســرائيلي  الوضــع  انقلــب 

لينعــم باألمــن والهــدوء.
اليــوم، يصــرح رونــي ألشــيخ المفتــش العــام 
الســابق لشــرطة »إســرائيل« أن عــودة مصطلــح 
بيــت العنكبــوت إلــى النقــاش »يشــكل تهديــدًا 
اســتراتيجيا إلســرائيل«، بعدمــا كان منظــرو الكيــان 
مــن  يكــون  مــا  أبعــد  فــوالذي  بجــداٍر  يعتــدّون 

االختــراق أو التضعضــع.
الجــدار  فكــرة  صاحــب  يدعــي  كان  وحيــث 
الحديــدي االختــالف مــع الفلســطينيين ولكــن مــع 
الحفــاظ علــى االحتــرام، فــي الوقــت الــذي يــرى فيــه 
أنــه مــن المســتحيل طــرد العــرب مــن فلســطين، 

وانــه ســيبقى دائمًــا هنالــك شــعبان فــي فلســطين، 
ــة، مــع المســاواة فــي  ــح اليهــود أغلبي بشــرط أن يصب
الحقــوق؛ تجلــت أبشــع نمــاذج التمييــز العنصــري 
ــم  ــة، وت ــى األراضــي المحتل ــود عل ــرب واليه ــن الع بي
التنكيــل بالفلســطيني أشــد تنكيــل وعمــل الصهاينــة 
علــى ترحيــل أصحــاب األرض قســرا مــن منازلهــم 
وقراهــم وحتــى مــن بالدهــم بشــكل كّلــي وجمعــي.
ــزل معالــم الجــدار الحديــدي،  اليــوم، وبعــد تزل
بــات األمــن أمــرًا صعبــا إن لــم نقــل مســتحيال 
علــى األراضــي المحتلــة، وبــات أهــون الحلــول علــى 
اليهــود هــو حمــل حقائــب الســفر والعــودة إلــى 
حيــث أتــوا، وذلــك ألن األمــن فــي كيــان قائــم علــى 
ــر هــو »شــرط وجــوب ال شــرط كمــال”. أرض الغي

فــي  قــد صــرح  كان  الــذي  جابوتنســكي  إن 
نفســه  ويلــزم  يقســم  ألن  مســتعد  أنــه  مقالــه 
مبــدأ  يناقــض  شــيًئا  يفعلــوا  لــن  أنهــم  وأبنــاءه 
الحقــوق المتســاوية، وأنهــم لــن يحاولــوا طــرد أحــد، 
عــاد واســتدرك كالمــه بوصفــه عقيــدة مســالمة، 
ليتســاءل حــول امكانيــة تحقيــق هــدف مســالم 

دائمًــا. ســلمية  وســائل  باســتخدام 
اعتبــر  الســؤال،  هــذا  عــن  ولإلجابــة 
جابوتنســكي ان األمــر ال يعتمــد علــى موقفهــم 
موقــف  علــى  كلــي  بشــكل  بــل  العــرب،  تجــاه 
العــرب تجاههــم وتجــاه الصهيونيــة. وبرأيــه، »ال 
بيــن  اتفاقيــة طوعيــة  يكــون هنالــك  أن  يمكــن 
اليهــود وبيــن عــرب فلســطين، ال اليــوم وال فــي 
المســتقبل المنظــور«، وهــو ال يريــد إيــذاء الصهاينــة 
المعتدليــن، وال يظــن أنهــم ســيتأذون بـ«اســثتناء 
أدركــوا منــذ  الذيــن ولــدوا عميانًــا، فقــد  أولئــك 
ــرب  ــل ع ــن المســتحيل أن يقب ــه م ــد أن ــن بعي زم
فلســطين طواعيــة بتحويــل »فلســطين« مــن دولــة 

عربيــة إلــى دولــة بأغلبيــة يهوديــة”.
الفلســطينية  الحــرب  فــي  حصــل  مــا  إن 
األخيــرة هــو ســريان ضمنــي لصالحيــة نظريــة 
ــى الجيــش اإلســرائيلي. هــذا  بيــت العنكبــوت عل
قائــد  يعالــون،  موشــيه  وصفــه  الــذي  الجيــش 
األركان ووزيــر الحــرب الســابق، بأنــه فــي مواجهــة 
ــده  ــع يفق ــة، يكــون عرضــة لهل إرادة المقاومــة الصلب
لكــن  عســكريًا،  قويــة  دولــة  »إســرائيل  توازنــه 
مدلــل  رفاهيــة  مجتمــع  هــو  المدنــي  مجتمعهــا 
غيــر مســتعد للقتــال. فــي مقابــل قــوة الجيــش 
اإلســرائيلي وتفوّقــه التكنولوجــي واالســتراتيجي، 
ال يبــدي الجمهــور اإلســرائيلي اســتعدادًا للتضحيــة 
مصالحــه  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  أبنائــه  بحيــاة 
ــرائيل  ــإن إس ــك، ف ــة. لذل ــه الوطني ــة وأهداف القومي
مثــل بيــت العنكبــوت، تبــدو قويــة مــن الخــارج، 

لكــن عندمــا تلمســها تتفــكك”.
إن مصــداق بيــت العنكبــوت بــدا جليــا غامضــا 
بعــد آخــر صــراع صهيونــي مــع المقاومــة فــي لبنــان، 
ورســم معالــم خيوطــه فــي حــرب غــزة هــذا العــام.

 كل شــعب أصلــي، متحضــر أم ال، بحســب 
أراضيــه  »يعتبــر  جابوتنســكي  الصهيونــي  فكــر 
وطنــه األم، ويعتبــر نفســه الســيد الوحيــد علــى 
ــذه األرض، ويريــد الحفــاظ علــى هــذه الســيادة  ه
دومًــا، وســيرفض االعتــراف بــأي أســياد جــدد، بــل 

لــن يعتــرف بــأي شــركاء فــي هــذه األرض”.
هــذا الفكــر كفيــل بــأن يطــرد الصهاينــة مــن 
جــاؤوا  ولــو  حيــن،  بعــد  ولــو  المحتلــة،  األرض 
بأكملهــا  فلســطين  بنــوا  ولــو  فوالذيــة  بجــدران 
ــا  ــر عنه ــا »مســتعمرات« كمــا عب مســتوطنات ألنه
جابوتنســكي، وهــي لــم تتــأتَّ مــن صلــب األرض 
بــل هــي مبــانٍ هشــة مســتعارة كمــا قاطنوهــا.

تعيــد التطــورات األخيــرة فــي الكيــان الصهيونــي 
بالسياســة  الكيــان  هــذا  تأثــر  مــدى  حــول  النقــاش 
األميركيــة والمتغيــرات الداخليــة فــي الواليــات المتحــدة. 
الرئاســية  االنتخابــات  فــي  ترامــب  ســقوط  فمنــذ 
األميركيــة، بــدأ العــد العكســي لســقوط نتنياهــو -الرديــف 
االســرائيلي لشــخصية ترامــب- ولــو أن األول تمكــن مــن 
ــة  ــالث دورات انتخابي ــن خــالل ث ــه م ــاج زعامت ــادة إنت إع
متتاليــة وأعــدّ العــدة لــدورة رابعــة بهــدف تحصيــن موقعــه 
ــه مــن  ــال إزاحت ــا فســاد واحتم ــي قضاي مــن المحاكمــة ف
المشــهد السياســي عبــر ائتــالف حزبــي منافــس. غيــر 
الحــرب  نتائــج  أمــام  لــم تصمــد  نتنياهــو  أالعيــب  ان 
األخيــرة مــع غــزة والتــي قلبــت المنــاخ السياســي فــي 
وزر  حكومتــه  تحميــل  درجــة  الــى  االحتــالل،  كيــان 
فقــدان الــردع مــع غــزة وضعفــه فــي التعامــل مــع المقاومــة 

المتناميــة.     وقدراتهــا 
فــي  أن هنــاك تشــابهًا نســبيًا  أن نلحــظ  ينبغــي 

واالســرائيلية: األميركيــة  الســاحتين  أحــداث 
علــى  األميركــي  اليميــن  غلــوّ  أدى  جهــة،  فمــن 
ــة عارمــة  ــد رغب ــر وّل ــى انقســام خطي ــي ال ــد الداخل الصعي
لــدى كل مناهضــي ترامــب )وبعضهــم مــن أعضــاء الحــزب 
ــراع،  ــق االقت ــر صنادي ــه عب ــص من ــي التخل ــوري( ف الجمه
سياســات  علــى  احتجاجيــًا  الغالــب  التصويــت  فــكان 
ممــا  أكثــر  ترامــب(  يمثلــه  )الــذي  المتطــرف  اليميــن 
االنتخابــي.  وبرنامجــه  بايــدن  لمنافســه  تأييــدًا  كان 
ــى  ــن ال ــات اليمي ــرائيلية، أدت سياس ــاحة االس ــي الس وف
بيــن  ليــس  الصهيونــي  المجتمــع  داخــل  اســتقطابات 
يســار ويميــن، بــل داخــل اليميــن نفســه، وظهــرت قناعــة 
علــى نطــاق واســع بــأن نتنياهــو  يتشــبث بالســلطة بــأي 
ثمــن حتــى لــو أدى ذلــك الــى حــرب أهليــة، مســتعينًا فــي 
ذلــك باألحــزاب الدينيــة الصهيونيــة التــي تتبــادل معــه 

الحكوميــة. والمنافــع  االنتخابيــة  الخدمــات 
ومــن جهــة أخــرى، حــدث فــي مــا مضــى ترابــط بيــن 
شــخصيتي ترامــب ونتنياهــو تمظهــر فــي تمــاهٍ غيــر 
مســبوق بيــن التوجهــات السياســية للجانبيــن فــي قضايــا 
ــات المتحــدة  ــي الوالي ــب ف ــدة. وشــجع ســقوط ترام عدي
العديــد مــن الساســة اإلســرائيليين علــى التفكيــر فــي 
لــم  لكنهــم  نتنياهــو،  األوثــق  حليفــه  مــن  التخلــص 
صفوفهــم.  لتوحيــد  الكافيــة  الطاقــة  يملكــون  يكونــوا 
وجــاءت المواجهــة االخيــرة مــع الفلســطينيين لتكشــف 
ــكان  ــة نتنياهــو، ف ــان وسياســات حكوم ــة الكي ضعــف بني
التوجــه لــدى عــدد مــن القــوى الحزبيــة هــو التضحيــة 
ــى السياســات  ــاظ عل ــدة الحف ــى قاع ــداء عل ــشَ ف ــه كب ب
اليمينيــة المهــدَّدة أمــام نهضــة فلســطينية عارمــة مــن 
ــكان  ــدر اإلم ــة ق ــع السياســات األميركي ــم م ــة، والتناغ جه
مــن جهــة اخــرى. وبذلــك، يتــم إنقــاذ برنامــج اليميــن 
نتنياهــو  محــاوالت  وتســقط  االســتيطاني  الصهيونــي 
تعريــض التحالــف مــع الواليــات المتحــدة لالهتــزاز بفعــل 

معارضتــه عودتهــا لالتفــاق النــووي مــع ايــران.   

محطات افتراق
يعانــي  واالســرائيلي  االميركــي  المجتمعيــن  كال 
مــن انقســامات سياســية وأيديولوجيــة وعرقيــة لــم تعــد 
ــر  ــى امتصــاص التوت ــاج ال ــن يحت ــة. وكال المجتمعي خافي
بيــن وقــت وآخــر عبــر تغييــر فــي أعلــى الهــرم. هــذا أمــر، 
وأمــر آخــر ملحــوظ هــو أن »إســرائيل« لــم تنجــح طويــاًل 
فــي االبتعــاد عــن مقتضيــات المصالــح األميركيــة فــي 

المنطقــة. ومــن دون تعليــق 
كبيــر  تباعــد  علــى  أمــل  أي 
نالحــظ  الجانبيــن،  بيــن 
نوعــًا مــن الفتــور شــابَ هــذه 
العالقــات فــي ثــالث محطــات 
رئيســة خــالل العقــود الثالثــة 

الماضيــة:
اطــالق  مــع  األولــى: 
ــد للتســوية فــي  مؤتمــر مدري
تســعينيات  بدايــة  المنطقــة 
أثــر  علــى  الماضــي  القــرن 

الحــرب التــي قادتهــا الواليــات المتحــدة فــي الكويــت، 
ــود(  ــن الليك ــامير )م ــحاق ش ــة اس ــت حكوم ــن اعترض حي
علــى مبــدأ اقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة، لكــن حاجــة 
الكيــان للدعــم المالــي االميركــي الســتيعاب المهاجريــن 
الــى  دفعــه  وغيــره  الســوفياتي  االتحــاد  مــن  اليهــود 
التخفيــف مــن اعتراضاتــه واشــتراطاته، وتمكنت واشــنطن 
عبــر ضمانــات قــروض بعشــرة مليــارات دوالر مــن ترويــض 
السياســة االســرائيلية لحســاب مصالحهــا األوســع، ومــن 
ثــم تُرجــم ذلــك بإزاحــة شــامير مــن المشــهد االســرائيلي 
وجــاء اســحاق رابيــن )مــن حــزب العمــل( ليقــود مســار 
أوســلو مــع مــا أصبــح الحقــًا ســلطًة فلســطينية علــى غــزة 
وأريحــا. مــع اإلشــارة الــى أنــه بعــد اغتيــال رابيــن عــام 1995، 
تراجعــت قــدرة األحــزاب الصهيونيــة األكثــر انســجامًا مــع 
ــى االســتقطاب وتنامــت قاعــدة  ــة عل السياســات األميركي
ــل  ــرة »ح ــض فك ــي ترف ــة الت ــة المتطرف ــزاب اليميني األح
الدولتيــن« أو تجميــد االســتيطان، ال ســيما بعــد الهجــرات 
ــذا  ــره، وه ــابق وغي ــوفياتي الس ــاد الس ــن االتح ــرة م الكبي
مــا أدى الــى تغييــر فــي بنيــة المجتمــع الصهيونــي وفــي 

تركيبــة حكوماتــه المتالحقــة.
إدارة  محــاوالت  نتنياهــو  عرقلــة  الثانيــة:  المحطــة 
الســلطة  مــع  المفاوضــات  مســار  إحيــاء  أوبامــا  بــاراك 
فــي  االســتيطان  تجميــد  أســاس  علــى  الفلســطينية 
الضفــة الغربيــة، ومــن ثــم توجههــا إلبــرام االتفــاق النــووي 
مــع ايــران عــام 2015، والــذي اعتــرض عليــه نتنياهــو عالنيــة 
ــه الشــهير.  ومــن داخــل الكونغــرس االميركــي فــي خطاب
بيــدَ أن تشــتت االحــزاب اإلســرائيلية المنافســة لنتنياهــو 
السياســة  مــع  متناســب  تغييــر  بإجــراء  يســمح  لــم 
األميركيــة اإلقليميــة، وجــاء ترامــب الــى الســلطة عــام 2016 
ــي  ــه ف ــم ب ــن يحل ــم يك ــر ل ــو بتغيي ــال نتنياه ــي آم ليحي
التوجهــات األميركيــة علــى غيــر صعيــد )نقــل الســفارة 

االعتــراف  القــدس،  الــى  ابيــب  تــل  مــن  االميركيــة 
ــم االســتيطان  ــى الجــوالن، دع بالســيادة االســرائيلية عل
ــروا  ــة األون ــن وكال ــل ع ــع التموي ــة، قط ــة الغربي ــي الضف ف
المهتمــة بالالجئيــن الفلســطينيين، إغــالق مكتب منظمة 
ــع  ــي واشــنطن، وتشــجيع التطبي ــر الفلســطينية ف التحري
االســرائيلي مــع دول عربيــة بمعــزل عــن الفلســطينيين(. 
ــل بنقــض ترامــب  ــواٍز تمث ــر أميركــي م ــاك تغيي وكان هن

ــران. ــع اي ــووي م ــاق الن االتف
فــي  للســلطة  بايــدن  مجــيء  الثالثــة:  المحطــة   
واشــنطن والــذي عــدّل فــي التوقعــات االســرائيلية. وال 
يتوقــف األمــر هنــا عنــد حــدود بعــض االختــالف فــي حدود 
التأييــد التقليــدي لـــ »إســرائيل« بيــن الحزبيــن الجمهوري 
والديمقراطــي فــي الواليــات المتحــدة. فالحقيقــة أن هنــاك 
تغييــرًا بــدأ يُلحــظ فــي المــزاج األميركــي العــام، وثمة جيل 
سياســي جديــد فــي أميــركا وداخــل الحــزب الديمقراطــي 
»إســرائيل«  يمحــض  وال  ســابقه  مــن  ليبراليــة  أكثــر 
التأييــد المطلــق، وال يســتطيع أن يهضــم التفكيــر اليمينــي 
اإلســرائيلي بمنــع إقامــة دولــة فلســطينية وحــق الشــعب 
حــدود  ضمــن  أرضــه  علــى  العيــش  فــي  الفلســطيني 
معتــرف بهــا دوليــًا. فالســردية اإلســرائيلية التــي اســتولت 
ــود بشــأن حــق  ــة عق ــة طيل ــة األميركي ــول النخب ــى عق عل
ــة قوميــة يهوديــة أضحــت  اليهــود وحدهــم فــي إقامــة دول
أقــل جاذبيــة فــي نظــر الكثيــر مــن األميركييــن. عــالوة 
علــى ذلــك، فــإن النشــاط المؤيــد للفلســطينيين علــى 
ــراق حواجــز  ــع التواصــل االجتماعــي تمكــن مــن اخت مواق
اإلعــالم التقليــدي المؤيــد لـــ »إســرائيل«، ولــم تتمكــن 
قيــود فيســبوك وتويتــر مــن كبــح هــذا النشــاط الــذي ظهــر 
علــى نحــو جلــي إبــان العــدوان االســرائيلي األخيــر، وحقــق 
اســتقطابات هامــة باللغــة االنكليزيــة ولغــات غربيــة أخــرى.

االتفــاق  الــى  العــودة  بايــدن  ادارة  إيــالء  ان  كمــا 
النــووي مــع ايــران أولويــة خاصــة شــّكل افتراقــًا عــن 
توجهــات حكومــة نتنياهــو الــذي بــدأ بالتلويــح بالتحــرك 
مــن دون التوافــق مــع واشــنطن، وهــو تلويــح ال يلقــى 
المتحــدة فحســب، بــل  الواليــات  ليــس فــي  تقديــراً 
التفريــط  مــن  تخشــى  اســرائيلية  أوســاط  وداخــل 

أميــركا. مــع  اإلســتراتيجي  بالتحالــف 
العودة الى بيت الطاعة

بعــد هــذه المحطــة الثالثــة، تعــود »إســرائيل« مجــددًا 
ــي أو  ــة« األميرك ــت الطاع ــميته »بي ــن تس ــا يمك ــى م ال
ــودة  ــرى، وهــذه الع ــة الكب ــح األميركي ــع المصال التكيــف م
السياســات  مــع  التصــادم  عــدم  قاعــدة  علــى  مبنيــة 
األميركيــة وضروراتهــا اإلقليميــة فــي التعامــل مــع ايــران 
النوويــة تحديــداً، وتخفيــف االحتــكاك والتباين مــع االدارة 
االميركيــة فــي التعامــل مــع الملــف الفلســطيني الملتهب 
حســاب  علــى  بالضــرورة  ليــس  لكــن  األيــام،  هــذه 
الــذي  االســتيطان  فــي مشــروع  اليمينيــة  التوجهــات 
يُعــد جوهــر المشــروع الصهيونــي. تالقــت المصلحــة 
األميركيــة الرســمية ومصلحــة إســرائيلية حزبيــة داخليــة 
فــي إزاحــة نتنياهــو مــن المشــهد. وستســتغل اإلدارة 
االميركيــة هــذا التغييــر لمحاولــة إحيــاء المفاوضــات بيــن 
الســلطة الفلســطينية وحكومــة االحتــالل بهــدف نــزع 
الشــرعية عــن المقاومــة الفلســطينية والمحــور الــذي 
يســاندها فــي المنطقــة، وســتقدم واشــنطن حوافــز هامــة 
لحكومــة اليميــن الصهيونــي المقبلــة برئاســة بينيــت 
لكــي تســمح بحــدوث تقــدم فــي مســار التفــاوض. وهنــا 
ســتبرز معوقــات جديــدة مــن خلفــاء نتنياهــو الذيــن 
الشــعب  يتبنــون علنــًا نهجــًا متشــددًا حيــال حقــوق 
بعــض  بإخــالء  يتعلــق  مــا  فــي  خاصــة  الفلســطيني، 
األراضــي المحتلــة أو تجميــد االســتيطان او إقامــة الدولــة 
ــة  ــى الحلق ــًا ال ــور الحق ــذا ســيعيد األم الفلســطينية، وه

المفرغــة الســابقة علــى صعيــد المفاوضــات.
إدارة بايــدن ليســت  الــى ان  وال بــد مــن اإلشــارة 
امــالء سياســاتها علــى »إســرائيل«،  فــي  اليــد  مطلقــة 
السياســية  البيئــة  داخــل  التناقضــات  فــي ظــل  خاصــة 
لكــن  نفســه.  الديمقراطــي  الحــزب  وداخــل  االميركيــة 
حاجــة »إســرائيل« الماسّــة الــى  دعــم الواليــات المتحــدة 
هــي حاجــة وجوديــة مــن أجــل تحمــل الضغــوط والحفــاظ 
ــة  ــيدفع الحكوم ــا س ــي، م ــكري النوع ــوق العس ــى التف عل
اإلســرائيلية المقبلــة الــى تقليــل االحتــكاكات العلنيــة مــع 

أميــركا بهــدف تجــاوز تحديــات هــذه المرحلــة.
مــن المهــم فــي الختــام مراقبــة مــدى نجــاح الحكومــة 

الصهيونيــة المقبلــة فــي:
بتهديــدات  المصحــوب  الداخلــي  التوتــر  إدارة   -

اليميــن. صفــوف  داخــل  الجســدية  بالتصفيــة 
- إدارة المواجهة العسكرية مع قطاع غزة.

- إدارة التباينــات مــع االدارة االميركيــة فــي الملــف 
الفلســطيني والملــف النــووي مــع ايــران.

وعلــى الصعيــد األميركــي، مــن المهــم مالحظــة مــدى 
قــدرة اإلدارة األميركيــة علــى:

- تمريــر االتفــاق مــع ايــران بــدون ارتــدادات مــن 
داخــل الكونغــرس وأوســاط المحافظيــن األكثــر التصاقــًا 

اإلســرائيلية. بالمصالــح 
- التعامــل مــع الملــف الفلســطيني الشــائك بوجهيــه 
المواجهــة  نتائــج  ضــوء  علــى  والسياســي،  العســكري 
ــة الفلســطينية. ــة المقاوم ــن كلم ــت م ــي أعْل ــرة الت االخي

نصر اهلل وفرصة اإلنقاذ من يلبي النداء؟
غالب قنديل

ــة  ــة اإلنقاذي ــوة الخــالص والرؤي ــي والسياســي  دع ــداول الرســمي والحكوم ــارج الت ــت خ ــا زال م
الواقعيــة، التــي طرحهــا األميــن العــام لحــزب اهلل ســماحة الســيد حســن نصــراهلل. ومــن الواضــح أن 
الواقــع السياســي العقيــم والتائــه  مــا زال يســبح فــي حالــة اغتــراب وانعــدام وزن بعيــدا عــن همــوم 

ــة. ــاس ومعاناتهــم الخانق الن
أوال: مــا تقــدّم بــه ســماحة الســيد مــن اقتراحــات وأفــكار فــي منــاخ الكارثــة االقتصاديــة والماليــة، 
كان تعبيــرا أمينــا وصادقــا عــن حميــة قائــد المقاومــة وحرصــه علــى مصالــح شــعبه ووطنــه فــي ظــروف 
شــديدة الصعوبــة والحــرج، يتحسّــس قائــد المقاومــة معانــاة شــعبه فــي ظلهــا، ويتّجنــد مــع أخوتــه 
ورفاقــه، راميــا بثقــل المقاومــة وعالقاتهــا فــي ســبيل المســاعدة علــى تخّطــي المحنــة الخطيــرة، التــي 
ــل بتفاعالتهــا وارتداداتهــا حالــة غيــر مســبوقة، يجمــع الخبــراء علــى أنهــا تعــرّض البلــد لكارثــة  تمّث

شــديدة الخطــورة.
وفــي هــذا الســياق، تقــدّم الســيد برؤيــة متقدمــة وســبّاقة، نعلــم  جميعــا أن الواقــع السياســي، 
الــذي يتباكــى وينتحــب، ال يجــرؤ علــى الســير بهــا ألنــه أدمــن الخنــوع أمــام األميركــي المتغطــرس، 
وهــو يخشــى إغضابــه، علــى الرغــم مــن دروس التجــارب المــرة، التــي تظهــر ألي عاقــل حصيــف وجهــة 
ــه،  ــن حرصــه وحكمت ــع م ــل ســماحة الســيد، بداف ــة. ولع ــح الوطني ــق المصال العمــل المجــدي لتحقي
تحاشــى تقليــب المواجــع وفتــح حســاب المســؤولية عــن الكارثــة، التــي كانــت حاصــل خيــارات 
سياســية واقتصاديــة وماليــة، كان حــزب اهلل مــع بعــض القــوى والشــخصيات الوطنيــة قــد انتقدوهــا 
وعارضوهــا وحــذروا منهــا فــي ذروة انتفــاخ وتغــوّل النهــج اإلعمــاري الريعــي. وبهــذا الترّفــع، وبحكمتــه 
ونبلــه، أعطــى الســيد األولويــة لنــداء العمــل المشــترك لإلنقــاذ، وتجــاوز محاكمــة المنطــق الخاطــئ 
وتعييــن المســؤولية عــن الكارثــة، التــي قــاد البــالد إليهــا فــي تجبّــره وعنــاده، وهــي لــم تكــن أبــدا قــدرا 

محتومــا ال بديــل عنــه، أو ال ســبيل لــردّه وتحاشــيه.
ــة  ــة تخطــي الكارث ــي ســبيل الخــالص وأولوي ــد ســائر شــركاء الوطــن ف ــا: أخــذ الســيد بي ثاني
بــدال مــن فتــح الحســابات والمناكفــات فــي وقــت حــرج وثميــن، فقــدّم نــداء العمــل المشــترك راســما 
الخطــة واألهــداف التــي يدعــو ســائر الشــركاء للتحــرّك علــى أساســها. وفــي هــذا مأثــرة جديــدة لقائــد 
ــى المجــادالت  ــري عل ــة والشــعبية والهــمّ المصي ــات الوطني ــم األولوي ــي تقدي ــه ف ــة ولحكمت المقاوم
والمناكفــات غيــر المجديــة. وعســى اآلخريــن فــي الواقــع السياســي يتّعظــون بــدل أن يقــع لبنــان 

فــي مــآل بيزنطــي معــروف النتائــج، ودوامــة ســجاالت فــي الســقوط الحــرّ الــى الهاويــة الســحيقة.
إن نــداء ســماحة الســيد هــو فرصــة لســائر األطــراف والقيــادات للتالقــي حــول العناويــن اإلنقاذيــة 
ــة  ــف الكارث ــن وق ــدًء م ــاذي المنشــود، ب ــة المشــتركة للمشــروع اإلنق ــورة الصياغ ــا، وبل ــي اقترحه الت
وصــوال الــى القيامــة والنهــوض مــن جديــد بــذات الحميــة والتصميــم. وهــذا يســتدعي توافــر الوعــي 
ــدة،  ــادرة الوحي ــذه المب ــب تحــركا شــعبيا داعمــا له ــة، كمــا يتطّل ــادات المعني ــد معظــم القي واإلرادة عن
ــوب اليــوم تحريــك  ــول واقعيــة وممكنــة. ولذلــك، المطل التــي تحمــل أمــل الخــروج مــن الكارثــة بحل
أوســع نقــاش ممكــن عبــر وســائل اإلعــالم وفــي البلــدات واألحيــاء والمناطــق اللبنانيــة بــدون اســتثناء، 
إلطــالق حملــة شــعبية واســعة مــا أمكــن، لترجمــة هــذا البرنامــج وتحويلــه الــى خطــة تنفيذيــة دون 
أيّ تأخيــر. ونتوقــع مــن ســائر الوطنييــن فــي مختلــف أنحــاء لبنــان أن يبــادروا بســرعة الــى دراســة 

خطــاب اإلنقــاذ، والبــدء بالتحــرّك الشــعبي لتحويلــه الــى خطــة وطنيــة.
ثالثــا: إن بــالدة الواقــع السياســي وقصــوره الفكــري وتخّلفــه الثقافــي تدعونــا الــى التأكيــد علــى 
أهميــة التحــرّك والمبــادرة لمالقــاة الجهــد، الــذي نثــق بــأن قيــادة حــزب اهلل لــن تبخــل أو تتــردّ فــي 
بذلــه حيــث تســتطيع، لتكويــن إرادة مشــتركة مــع ســائر األطــراف السياســية فــي البــالد، وبلــورة خطــة 
ــعة  ــط واس ــوة ضغ ــن ق ــة يســتدعي اســتقطاب وتكوي ــذه الخط ــل ه ــن احتضــان وتفعي ــة. ولك إنقاذي
وفاعلــة مــا أمكــن، حتــى ال يتبــدّد أمــل الخــالص فــي رتابــة وبــالدة الســلوكيات البيروقراطيــة األثيــرة 
عنــد الواقــع السياســي، كمــا نعرفــه. وقــد ســبق أن تكّفــل بدفــن ووأد الكثيــر مــن األفــكار والفــرص فــي 

دوامــة إدمــان اســتالبه لقــوة العــادة، والرتهانــه الــى مراكــز الســيطرة االســتعمارية فــي العالــم.
إننــا نهيــب ختامــا، بســائر األطــراف السياســية والقيــادات المســؤولة وجميــع وســائل اإلعــالم أن 
تتحــرك بأســرع وقــت ممكــن وعلــى الفــور، لتنظيــم نقــاش وطنــي شــامل حــول خطــة اإلنقــاذ، وحــّث 
ــة،  ــح واالرتباطــات الخارجي ــد وجــدران المصال ــا، وكســر حواجــز التبّل ــات لفرضه الهمــم وحشــد الطاق
التــي تقــف فــي طريــق إنقــاذ البلــد، وهــو، كمــا برهــن قائــد المقاومــة، هــدف وطنــي ممكــن التحّقــق 
وليــس مســتحيال، ورصيــد المقاومــة وقائدهــا ســيكون يقينــا، كمــا نعــرف ونــدرك، عنصــر دفــع وتحفيــز، 
ورصيــدا قويــا، يســهّل علــى لبنــان اجتيــاز هــذه المحنــة والتعافــي، متطلعــا الى طــرق أبواب المســتقبل 

الواعــد بهمّــه أبنائــه المخلصيــن والمبدعيــن، وهــم غالبيــة ســاحقة تنتظــر صحــوًة وخطــة عمــل.

“نيويورك تايمز”: الُمَسّيرات المتطورة تقّض 
مضاجع األميركيين في العراق

نشــرت صحيفــة “نيويــورك تايمــز” األميركيــة مقــااًل يشــير إلــى أن الطائــرات بــدون طيــار فــي العــراق، 
شــّكلت تحديــًا للقــوات األميركيــة، مضيفــة أن هــذه الطائــرات هــي أكبــر مــن الطائــرات المروحيــة الرباعيــة 

المتداولــة تجاريــًا، وأصغــر مــن طائــرات Reapers 9-MQ. فيمــا يلــي نــص المقــال المترجــم:
تقــوم “المجموعــات المدعومــة مــن إيــران”، مــن فصائــل المقاومــة العراقيــة، بتنفيــذ ضربــات بواســطة 

مســيّرات ضــد أهــداف أميركيــة حساســة فــي العــراق، وتنجــح فــي تخطــي الدفاعــات األميركيــة.
إنهــا طائــرات مســيَّرة صغيــرة محمَّلــة بالمتفجــرات، تنقــضّ علــى أهدافهــا وتُمطرهــا بالقنابــل 
المباشِــرة فــي هجمــات متأخــرة مــن الليــل، والســيما ضــد مواقــع االســتخابرات المركزيــة، ووحــدات 

العمليــات الخاصــة األميركيــة، وفقــًا لمســؤولين أميركييــن.
وقــال مايــكل مولــروي، الضابــط الســابق فــي وكالــة المخابــرات المركزيــة، والضابــط المتخصــص بسياســة الشــرق 
ــر تطــوراً،  ــدس، أصبحــت المســيّرات أكث ــق الق ــا فيل ــي يوّفره ــا الت ــه “بفضــل التكنولوجي ــي “البنتاغــون” إن األوســط ف

وتكلفتهــا باتــت منخفضــة نســبيًا. وتُعتبــر هــذه الطائــرات أحــد أهــم التهديــدات التــي تواجــه قواتنــا فــي العــراق”.
وقــال مســؤول كبيــر فــي األمــن القومــي العراقــي إن الطائــرات بــدون طيّــار شــّكلت تحديــًا للقــوات األميركيــة، لكنهــا 
كانــت مجــرد أدوات وليســت صلــب المشــكلة. وأضــاف المســؤول الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه، أن المســيّرات 

هــي “وســيلة ضغــط”، فإيــران فــي ضائقــةٍ اقتصاديــة. وكلمــا زاد الخنــاق عليهــا، زادت الهجمــات.
فــي المقابــل، قــال بعــض المحلليــن األميركييــن إن الهجمــات تســتهدف اآلن مســتودعات الطائــرات، 
حيــث المســيّرات مــن طــراز Reaper 9-MQ وطائــرات المراقبــة المروحيــة، فــي محاولــة لتعطيــل قــدرة 

االســتطالع األميركيــة، أو شــّلها.
الصواريــخ  دفاعيــة لمواجهــة  أقامــت منظومــة  المتحــدة  الواليــات  أن  أميركيــون  وذكــر مســؤولون 
والمدفعيــة وأنظمــة المورتــر فــي منشــآتها العســكرية، لكــن الطائــرات المســيّرة تحّلــق علــى ارتفــاع 

منخفــض للغايــة، بحيــث ال يمكــن لتلــك الدفاعــات اكتشــافها.
وقــال حمــدي مالــك، مــن معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق األدنــى، “إن هنــاك أدلــة متزايــدة علــى أن 
إيــران تحــاول إنشــاء ـ أو أنشــأت ـ بعــض المجموعــات الخاصــة، والقــادرة علــى شــنّ هجمــات عســكرية 

ــدة للغايــة ضــد المصالــح األميركيــة”. معقَّ
مــن جهتــه، أشــار مايــكل بريجينــت، مــن معهــد هدســون، وهــو ضابــط مخابــرات أميركــي ســابق فــي العــراق، إلــى 

أنهــا “طريقــة ناجحــة للغايــة للهجــوم”، بحيــث تنطلــق مــن مناطــق خــارج الوجــود العســكري األميركــي فــي العــراق.
ــة، يمكنهــا أن تغطــي أجــزاء أخــرى مــن  ــر األقمــار الصناعي وأضــاف بريجينــت أن طبيعــة المراقبــة عب

ــع األهــداف المتحركــة. ــرات محــدودة، وال يمكنهــا تتبُّ العــراق فقــط لفت
 9-MQ وهــذه الطائــرات هــي أكبــر مــن الطائــرات المروحيــة الرباعيــة المتداولــة تجاريــًا، وأصغــر مــن طائــرات
Reapers. ويبلــغ طــول جناحهــا 66 قدمــًا. وقــال محللــون عســكريون إنهــا تحمــل مــا بيــن 5 و30 كلــغ مــن المتفجــرات.

كمــا أشــار المحللــون إلــى أن هــذه التكنولوجيــا تشــبه، إلــى حــد بعيــد، مــا تنقلــه إيــران إلــى الحوثييــن فــي 
 المياديناليمــن، لشــنّ هجمــات ضــد المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الكيان الصهيوني بين الجدار الحديدي وبيت العنكبوت
فاطمة زعيتر

نتنياهو على خطى ترامب.. سقوط سياسي فأزمة داخلية فمحاولة ترميم الصدع
علي عبادي
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