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الحدث

الحدث
على الغالف

غزو العراق لن ّ
يتكرر

تهديدات إسرائيلية بالجملة:
جاهزون لمواجهة بوتين ...وإسقاط األسد
يحيى دبوق
ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة بـ ــالـ ــرد عـلــى
االع ـ ـتـ ــداءات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى مـطــار
« »T4الـع ـس ـكــري ،وج ــدت صــداهــا في
ت ــل أبـ ـي ــب ،الـ ـت ــي أكـ ـ ــدت ع ـب ــر م ـص ــادر
عـسـكــريــة رفـيـعــة ،أم ــس ،أنـهــا تتعامل
ب ـج ــدي ــة م ــع ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـ ـ ـ ــواردة مــن
إيــران ،ودفعتها إلى استنفار عسكري
وجـ ـه ــوزي ــة اس ـت ـخ ـب ــاري ــة ،ع ـل ــى ط ــول
الجبهة الشمالية.
انـتـظــار تلقي ال ــرد لــم يمنع إســرائـيــل
مــن توجيه تـهــديــدات مقابلة ،أظهرت
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة إف ـ ــراط ـ ـه ـ ــا ح ـ ـجـ ــم ال ـخ ـش ـي ــة
وال ـتــوجــس اإلســرائ ـي ـل ـيــن ف ــي أعـقــاب
الـتـهــديــدات اإليــران ـيــة ،إذ وصـلــت إلــى
حد التلويح بإسقاط النظام السوري
والــرئـيــس بـشــار األس ــد ،الـخــط األحمر

تسعى تل أبيب عبر اإلفراط
بالتهديدات إلى التأثير في قرار
إيران بالرد على اعتداءاتها
ال ــروس ــي ،ال ــذي ال تـقــوى تــل أبـيــب من
ناحية عملية على تجاوزه.
فــي حــديــث إل ــى صحيفة «م ـعــاريــف»،
ق ــال ــت م ـص ــادر ف ــي «ال ـق ـي ــادة الـعـلـيــا»
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ّـة األمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش
اإلسرائيلي ،إنه في حال نفذ اإليرانيون
ع ـم ـل ـي ــة «ع ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــة» ض ـ ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل،
ان ـطــاقــا م ــن األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،فــإن
األســد ونظامه سيدفعان الثمن« :هو
ون ـظــامــه ،أي األس ــد بشخصه وذات ــه،
س ـيــدفــع ال ـث ـمــن ،ويـخـتـفــي م ــع نـظــامــه
من الخريطة والعالم» .لكن في موازاة
هذه التهديدات ،أكدت املصادر نفسها
أن «إسرائيل غير معنية بالتصعيد»،
لـتـعـيــد وت ـس ـتــأنــف ال ـت ـهــديــد بــات ـجــاه
ال ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة« :لـ ـك ــن ف ــي ح ــال
ان ـضــم ح ــزب ال ـلــه ال ــى الـ ــرد اإلي ــران ــي،
الله (السيد
فعلى األمــن العام لحزب ّ
حسن) نصر الله أن يــدرك أنــه سيدفع
ثمنًا باهظًا جدًا ،وأن مصيره سيكون
مشابهًا ملصير األسد».
وال ــواض ــح مــن اإلفـ ــراط بالتهديدات

أن إسرائيل تسعى الى التأثير على
ق ــرار إي ــران بــالــرد عـلــى اعـتــداءاتـهــا،
وإن لـ ــم يـ ـك ــن ب ــاتـ ـج ــاه إل ـ ـغـ ــاء الـ ــرد
فتأجيله قــدر اإلم ـكــان ،أو التخفيف
من مستواه ووطــأتــه على إسرائيل،
رغم التأكيد اإلسرائيلي على جدية
الـ ـتـ ـه ــدي ــدات الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن ط ـه ــران
فــي اليومني املاضيني .جدية ّ
عبرت
ع ــن نـفـسـهــا اس ـت ـن ـف ــارًا واس ـت ـع ــدادًا
عسكريني مــع جهوزية استخبارية
ع ـل ــى م ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة ،أك ـ ــدت عـلـيـهــا
مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب
ع ـل ــى ط ـ ــول ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة مــع
سوريا ولبنان.
م ــع ذل ـ ــك ،ت ـه ــدي ــدات إس ــرائ ـي ــل بــالــرد
على الرد اإليراني من خالل استهداف
الـ ـنـ ـظ ــام فـ ــي سـ ــوريـ ــا وكـ ــذلـ ــك األس ـ ــد،
س ــاح ذو ح ــدي ــن ،وي ــؤث ــر سـلـبــا على
الـجــانــب الــروســي ويـت ـجــاوز خطوطًا
حمراء وضعتها موسكو لكل الجهات
امل ــؤث ــرة ف ــي ال ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة ،وإن
ّ
قابله أمل إسرائيلي بأن يؤثر تراجعًا
فـ ــي الـ ـت ــوث ــب اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ل ـ ـلـ ــرد ،األمـ ــر
الـ ــذي دف ــع نـتـنـيــاهــو ال ــى ال ـط ـلــب من
وزرائ ـ ــه ف ــي مـسـتـهــل جـلـســة املـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغ ــر ل ـل ـش ــؤون األم ـن ـيــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـقـ ــدت ل ـب ـحــث
«ت ـع ـق ـي ــدات وتـ ـ ـط ـ ــورات» ال ــوض ــع فــي
س ــوري ــا ،إلـ ــى وقـ ــف ال ـت ـع ـل ـي ـقــات على
األحـ ــداث املـتـســارعــة ه ـنــاك ،الفـتــا إلــى
ّ
أن الــوضــع مـتــوتــر وح ـس ــاس ،ويجب
االمتناع عن التصريح أمام اإلعالم في
كل ما يتعلق بموضوع التوتر مقابل
سوريا.
وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة ال ـخ ـش ـيــة وال ـت ـه ــدي ــدات،
ع ـ ّـب ــرت إس ــرائ ـي ــل أم ــس ع ـبــر صحيفة
«ي ــديـ ـع ــوت أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت» ،ع ـ ّـم ــا كــانــت
ف ــي ال ـ ـعـ ــادة ت ـت ـج ـن ـبــه ،وهـ ــو ال ـحــديــث
ع ـ ـ ـ ــن «ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة» ض ــد
ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
وإن ش ـ ـ ـ ـ ّـددت ال ـص ـح ـي ـف ــة ع ـل ــى شـكــل
الدبلوماسية ،مــع التشديد
املــواجـهــة
ّ
على الــوقــوف صــفــا واحـ ـدًا إلــى جانب
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ضـ ـ ــد املـ ـص ــال ــح
الروسية.
بحسب الصحيفة ،التعبير عن املوقف
ال ـع ــدائ ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ـج ــاه روس ـيــا
ب ـ ــرز ف ــي ال ـب ـي ــان ال ـ ـصـ ــادر ع ــن وزارة

عامر محسن
الضحايا وسوق السياسة
ّ
ّ
ّ
حديث
أي
قبل
يجب،
الزائفة،
واألخالقيات
الثنائيات
حتى نتوقى من منطق
ٍ
ً
ّ
ّ ٌ
ّ
الغربية القادمة ،أن يكون هناك اتفاق على منطلقنيّ .أوالّ ،أن الحرب
عن الضربة
وأسبابها ونتائجها ال ترتبط ّ
شكل بحماية املدنيني أو الحرص على
بأي
ٍ
ّ
ّ
لبوس «أخالقي» على هذه
محاولة لخلع
السوريني أو غيرهم من العرب؛ وأي
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ألنك ستجعل
فقط
ليس
هذا
.
منطقي
إشكال
الحرب سيوصلنا ،حكمًا ،الى
ٍ
ً
ّ
«أخالقية»
أشخاص كدونالد ترامب (أو ماكرون ،أو بن سلمان) سلطة
من
ّ
ٍّ
ألنه ـ ـ بحسب القواعد «الديمقراطية
ومرجعًا للحق في هذا العالم ،بل
ايضًا ّ
الدولية ـ ـ ّ
ّ
فإن كل ما ٌيفعله الحلف األميركي في
والليبرالية» في العالقات
حرب خارج القانون ،وهو «جريمة» في عرف القانون الدولي.
بالدنا هو عمل ٍ
ّ
َ
ّ
ّ
وحده إيفو موراليس ،الرئيس البوليفي ،ذكر بأن تلويح اميركا بشن الحرب،
ٌ
انتهاك للقانون الدولي يستدعي
هي وحلفائها ،مع إذن دولي أو بغيره هو
ّ
َ
املحاسبة (مثلما كان غزو العراق ،ايضًا ،حربًا غير قانونية ،ولم يحاسب
عليها أحد).
ّ
ّ
املشكلة هي ليست حني تنحاز الى صف املؤسسة الغربية وأتباعها في
ّ
أخالقيًا .من ّهنا كان
الوطن ،بل هي حني تحاول أن تعطي انحيازك هذا بعدًا
ّ
ّ
العربية هو ،تحديدًاَ ،
حرب
كل
دعم
ن
م
الجناح «االنساني الليبرالي» بني النخب
ٍ
ّ
ّ
ّ
غربي ٍة كاسحة في السنوات املاضية دمرت بالدًا وفككت مجتمعات كاملة،
ّ
وسوريا ،ووقف في صف ّأي ميليشيا تحظى برضى
من العراق الى ليبيا
ّ
واشنطن ،وهو فعل ذلك بكل راحة ضمير وطمأنينة (مع «ليبراليني» كهؤالء،
ّ
ّ
فاشيني) .لهذا ّ
السبب يجب تجنب الخطاب األخالقوي
انت ال تحتاج الى
ّ
ّ
السهل في مجال السياسة ،دفاعًا عن األخالق واملبادئ وليس الجتنابها.
ّ
ّ
فأنت ،حني تتدثر باألخالق والضحايا وانت تقف خلف ترامب وحروبه،
ّ
قيمة هذه املبادئ
منبر
أو تصدح بها من على
ٍ
خليجي ،فأنت تخفض ّ ً
من ّ
ّ
شأن ّ
منطقية وحقة.
قضيتك أو تجعلها
وتسفهها ،وال ترفع من
ّ ّ
املنطلق الثاني هنا هو أن الضربة القادمة ،مهما كان شكلها وتبعاتها ،ليست

طلب نتنياهو من وزرائه «وقف التعليقات على األحداث المتسارعة» (أ ف ب)

ال ـخ ــارج ـي ــة ،وت ــأك ـي ـدًا ع ـلــى اس ـت ـخــدام
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائ ــي فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
املـسـتـنــد بحسب االدعـ ــاء اإلســرائـيـلــي
ال ــى ت ـق ــدي ــرات اس ـت ـخ ـبــاريــة عـسـكــريــة
للجيش ،علمًا بأن صحيفة «هآرتس»،
ً
أمس ،وتحت عنوان بارز ،أشارت نقال
ّعن مصادر استخبارية إسرائيلية الى
أنه ال يوجد أدلة راسخة على استخدام
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ــي ف ـ ــي دومـ ـ ـ ـ ــا ،وإن تـبـنــت
إسرائيل الرواية املتداولة لدى الغرب.

بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ص ـ ـ ـح ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــة «يـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوت
أحرونوت» ،البيان اإلسرائيلي املوجه
ض ــد م ــوسـ ـك ــو ،س ـب ــب آخ ـ ــر ،وه ـ ــو رد
دبـلــومــاســي عـلــى الـبـيــان ال ـص ــادر عن
الكرملني فــي اتـجــاهــي إدان ــة :الهجوم
ع ـل ــى م ـط ــار  ،T4وك ــذل ــك اإلفـ ـ ـ ــراط فــي
استخدام القوة ضد املدنيني في غزة.
و«من جهة املحافل السياسية واألمنية
ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،ال ـغ ـط ــاء الــدب ـلــومــاســي
الـ ــروسـ ــي ل ـل ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري وم ـن ـحــه

شرعية استخدام سالح كيميائي ،يعد
ت ـهــدي ـدًا خـطـيـرًا وحـقـيـقـيــا إلســرائ ـيــل.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن إســرائ ـيــل عـلــى اسـتـعــداد
ملواجهة مباشرة مع روسيا».
في السياق نفسه ،تجاوز رئيس شعبة
االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية
ال ـس ــاب ــق ،رئ ـي ــس م ــرك ــز أب ـح ــاث األم ــن
الـ ـق ــوم ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ال ـ ـل ـ ــواء ع ــام ــوس
ي ــدل ــن ،امل ــواجـ ـه ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة مــع
ال ـ ــروس ،لـيـلـمــح إل ــى إم ـك ــان املــواجـهــة

العسكرية ،الفتًا الى أن إسرائيل قادرة
على مواجهة أع ــداء كثر وحــدهــا ،وإن
استلزم األمر إسقاط النظام السوري،
لكن في حال توسعت املواجهة لتشمل
ً
قـتـ ّـاال مـبــاشـرًا ضــد إي ــران ،أو أدت إلى
تــدخــل روس ــي ،ف ــان إســرائ ـيــل بحاجة
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة مل ـســاعــدت ـهــا،
وم ــن امل ـه ــم ل ـكــا ال ـط ــرف ــن (األم ـي ــركــي
واإلسرائيلي) االستعداد لسيناريوات
مشابهة.

تقرير

ّ
بغداد :واشنطن ليست بحاجة لمجالنا الجوي
عـ ـل ــى وقـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات األم ـي ــرك ـي ــة
بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا،
ك ــان الف ـت ــا أم ــس س ــري ــان ال ـشــائ ـعــات
عـ ــن إمـ ـك ــانـ ـي ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام واش ـن ـط ــن
ّ
الجوي العراقي لهذا الغرض.
املجال
مـ ـص ــدر ح ـك ــوم ــي عـ ــراقـ ــي نـ ـف ــى ،فــي
حــديـثــه إل ــى «األخ ـب ــار» ،الـحــديــث عن
طلب الــواليــات املتحدة من الحكومة
اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـج ــال ـه ــا الـ ـ ـج ـ ـ ّـوي ،الف ـتــا
إل ـ ــى أن «واشـ ـنـ ـط ــن ل ـي ـســت ب ـحــاجــة
للمجال ال ـجـ ّـوي ال ـعــراقــي» .ورأى أن
«م ــن يثير مـثــل ه ــذه األك ــاذي ــب هدفه
خلط األوراق» ،مضيفًا أن الحكومة
االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة «ل ـ ـ ــم تـ ـع ــط أي م ــواف ـق ــة
الس ـت ـخــدام مـجــالـهــا الـ ـج ـ ّـوي ،ونـحــن
لسنا طرفًا في النزاع السوري».
ب ــدوره ،أع ــرب املـتـحــدث بــاســم رئيس
الوزراء سعد الحديثي ،حرص بغداد
ّ
على أل ينعكس أي تصعيد محتمل
فــي ســوريــا على الــوضــع فــي الـعــراق،
ّ
ـث صـحــافــي عـلــى أن
م ـشــددًا فــي حــديـ ٍ
«تطورات األوضــاع في سوريا يجب

ّ
أل تسمح لتنظيم داعــش بالبقاء أو
ّ
ال ـتــوســع ف ــي م ـنــاطــق أخ ـ ــرى» .وأك ــد
أن الـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة م ــوج ــودة عند
الـ ـح ــدود م ــع س ــوري ــا ،ح ـيــث ات ـخــذت

استعداداتها بسبب وجــود مسلحي
«داعـ ـ ـ ــش» ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـق ــري ـب ــة مــن
حدودها ،مضيفًا أن «العراق مستعد
ملواجهة أي خطر قد يهدده».

بغداد :نحن لسنا طرفًا في النزاع السوري (أرشيف ــ أ ف ب)

وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،انـ ـتـ ـق ــد زع ـي ــم
«ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري» م ـق ـتــدى ال ـصــدر،
تـهــديــدات الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ،املـتـعـلـقــة ب ـتــوج ـيــه ّالـضــربــة
التي باتت «استفزازية» .وحذر من أن
«تصريحات تــرامــب االسـتـفــزازيــة قد
ّ
تجر املنطقة إلى الهاوية» ،مشيرًا إلى
ًّ
ّ
أن «الحروب ليست حل عقالنيًا على
اإلطالق ،والتدخل في شؤون الشعوب
وال ـ ـ ـ ـ ــدول أمـ ـ ـ ـ ٌـر مـ ـ ــرفـ ـ ــوض ،وال ـش ـع ــب
السوري هو املعني الوحيد في تقرير
مصيره وحكومته» .وفي معرض ّ
رده
ـؤال عــن املستجدات األخـيــرة،
على س ـ ٍ
ّ
رد بــأن «الـعــراقـيــن لــن يسمحوا بأن
تتوسع الحرب في سوريا وتنسحب
ّ
إل ـ ـ ــى ب ـ ـ ــاده ـ ـ ــم» ،مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا ل ـل ـح ـكــومــة
االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ي ــرأسـ ـه ــا ح ـي ــدر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،أن أن ـ ـصـ ــاره م ـس ـت ـعــدون
لـ«حماية الحدود الغربية للبالد ،كي
نـبـعــد ال ـشــر األم ـي ــرك ــي ،ب ــل االح ـتــال
األميركي في سوريا».
(األخبار)

قطع واستثناء .الجيوش األميركية موجودة في بالدنا من
أمرًا جديدًا أو حالة ٍ
أقصاها الى أقصاها ،وهي تضرب في سوريا منذ سنوات ّ،والجميع يعرف
ّ
أنهم لم يأتوا لكي يرحلوا بسهولة .ومن مسح مدنًا مثل الرقة واملوصل بمن
ّ
فيها لن يوفر دمشق أو غيرها .الحرب قائمة ،وليسّ على مستوى سوريا
ً
بلد في املنطقة .أكثر
فحسب ،بل هي أصبحت عامال
مشتركًا في تاريخ كل ٍ
ً
هذه ّالدول ّإما عاشت حروبًا مباشرة وغير مباشرة تديرها واشنطن ،أو
حصار وعقوبات كاسرة ،أو وقعت تحت الغزو
لسنوات تحت
وجدت نفسها
ٍ
ٍّ
املباشر واإلحتالل .حتى الشعوب التي لم يزرها الغزو األميركي بطائراته،
ّ
وهوية أنظمتها
مثل مصر واألردن وفلسطني ،كانت أقدارها السياسية
ّ
ّ
األهم في تقرير حياة أهلها تشكلها اإلرادة األميركية وجدول
والعوامل
ّ
حروبها في االقليم .أكثر من ذلك ففي حالة سوريا ،يجب أن نكرر ملن ينسى،
ّ
فإن ما تفعله اميركا وتركيا والسعودية وقطر وغيرها منذ سنوات ،من
ّ
والتنسيق لتدمير البلد ،هو
تصدير امليليشيات والسالح الى فتح الحدود
ً
«إعالن حرب» ّ
بأي مقياس؛ وهم ببساطة اختاروا مرحلة يعرفون أن الجيش
ٍ
السوري فيها لم يكن قادرًا على مبادلة العدوان بمثله .الوهم هنا هو فيمن
ّ
يعتقد ّ
حلقات وتنقطع ،أو ّأن في اإلمكان تجنبها
بأن املواجهة تحصل في
ٍ
ّ
«تسويات» ،أو أن الحرب على اقليمنا ـ ـ في السياق العاملي الحالي ـ ـ يمكن
وعقد ّ
ّ
حرب جديدة وتصعيد ،ليست
تراجع اميركي ،أو
ضربة ،أو
أن تتوقف .كل
ٍ
ٍ
ّ
بداية العالم وال نهايته ،بل هي ٍ ّ
مستمر ،يأخذ
صراع
في
جديدة
مرحلة
د
مجر
ٍ
ٍ
ّ
ً
ّ
أشكاال مختلفة في كل بلد ولكنه ،في اآلن نفسه ،يجمعنا معًا.

حربان ونخبتان

ّ
ّ
ّ
«مترددًا» وجبانًا ،تجنب
فرضية أن اوباما كان
من األوهام الشائعة في بالدنا
ّ
ّ
ّ
جهة ألن اوباما تدخل بالفعل ،ولواله
من
صحيح
التدخل في سوريا .هذا غير
ٍ
ّ
ملا كانت الحرب حصلت بهذا الشكل وهذا ّ
الكم من الضحايا واالقتتال الدولي،
ومن جهة أخرى ّ
ألن ما منع اوباما عن رمي جيشه في سوريا (إن كان هذا
ٍ
ّ
ّ
ّ
عقالنية وعسكريةّ
حسابات
كانت
عبير)
بالت
ل»
«التدخ
دعاة
يقصده
هو ما
ّ
ّ
وال لكان ّ
الجو السياسي
وسياسية ،شاركه فيها الكثير من قيادات جيشه،
ّ
ّ
مهي ًأ :كيري كان ّ
الخارجية،
يؤيد حربًا على سوريا ومثله هيالري وطاقم
ّ
ّ
األميركية املؤثرة كانت
حرب» لصالح املواجهة ،والنخب
اإلعالم كان «إعالم
ٍ
ّ
إجماع على تأييد الحرب .واليوم ايضًا ،بعد كل ما جرى ،يجمع
(وال ٌ تزال) في ّ ٍ
ّ
ّ
يميني متعصب مثل تاكر كارلسون في «فوكس» وصحافي يساري
معلق
ّ
كغلني غرينوولدّ ،
نقاش حول
محرر «ذا
ٍ
انترسبت» ،بأن ال وجود ملساحةّ
ّ
ّ
ّ
الصيغة املعلبة في تأييد
رأي خارج
سوريا بني النخب األميركية ،وأن أي
ٍ
ٌ
ّ
روسي أو ٍّ
ّ
محب
الحرب يجري إسكاته والتعامل مع صاحبه على أنه عميل
ّ
ّ
للطغاة ،وهذا في اميركا .املغزى هنا ،ملن ينتظر الغزو منذ سنوات ،أنك لم
ّ
الحرب املباشرة
تتعرض الى مؤامر ٍة وخديعة ،وال اوباما خذلك ،بل ّتم عرض
ً
في سوريا على البرملان في بريطانيا وأميركا حيث واجه مقاومة ورفضًا،
ّ
العسكرية كبيرة ،وليس لدى السوريني وحلفائهم يومها
املخاطرة
وكانت
ّ
ّ
ما يخسرونه (ال إن كنت تعتبر اوباما خادمًا لديك ،وهو يجب أن يتحدى
ويتورط في حرب بال أفقّ ،
ّ
ويدمر إرثه السياسي ومكانه
ألجلك،
ٍ
الكونغرس ّ
ٌ
وال فهو ّ
خداع متآمر).
في التاريخ،
املسألة هنا ،سواء بالنسبة الى العرب أو األميركيني الذين يدعون الى الحرب،
ّ
هي في أنه على عكس حالة العراق قبل سنوات (أو ليبيا حتى) فال أحد هنا
سياسي ،أو ّأنه سينقذ سوريا عبر القصف ،هو ّ
ّ
مجرد
مشروع
ّيدعي امتالك
ٍ
ّ
إجماع على الحرب لذاتها .السؤال يصبح أكثر كشفًا حني نستعيد أن املتشابه
ٍّ
ّ
الغربية في السنوات املاضية هو اشتراكها في النتيجة :تدمير
في كل الحروب

ّ
ّ
املحورية
موجة من العنف والتخلف .كانت هذه هي الفرضية
بلد وإغراقه في
ٍ
ٍ
ضد غزو العراقّ ،أن ال عالقة بني ّ
ملن وقف ّ
صدام وطبيعة نظامه وبني أهداف
ّ
ّ
بحجة ّأنه يقاتل ديكتاتورًاّ ،
يدمر بلدًا ّ
ألحد أن ّ
وأن االحتالل
الغزو ،وأنه ال يحق ٍ
ّ
الديمقراطية ـ ـ ضمن ّأي مفهوم لها (بالنتيجة حتى ّ
ّ
صدام ،في
هو عكس
ٍ
أحلك ّأيامه ،لم يفعل بالعراق ما فعله األميركيون وأعوانهم ،من الحصار الى
ّ
ّ
ولكن هذا النقاش قد ُحسم وقد طواه التاريخ ،ومن يدافع عن الغزو
الغزو).
ّ
ّ
ّ
اليوم يعرف جيدًا املصير الذي يتمناه ألهل سوريا ومن حولها ،وال حجة له
في تجميل موقفه.
هذا اإلجماع ،في الحالة الغربية ،قد يكون مفهومًا عبر دراسة حالة هذه ّالدول
وأزماتها وظروفها الداخلية .هم يريدون الحرب في الشرق األوسط ّ
ربما
ً
ّ
ضربة ّ
ّ
خصم ال يملك
ضد
الغربية ،ووجدوا ّأن
ٍّ
ألنهم يخافون أفول الهيمنة ً
سالحًا نوويًا قد تكون «حاجة» اليوم إلعادة فرض هيبتهم ومنع التراجع .أو
ّ ّ
ربما يتفقون على أن اقليمنا ال يجب أن ُيترك لغيرهم ،أو أن ُيسمح لقوى
هم
ّ
ّ
مخالفة فيه بالبقاء والتمدد .بل ربما هم ،ببساطة ،ال يعتبرون أهل هذه البقاع
بشرًا مثلهم ،فالحرب ّ
ضدهم ٌ
مكلفة.
أمر سهل
ومستساغ طاملا هي غير ّ
العربيةّ ،
ّ
فإن الخطاب الذي ّ
يؤيد الحرب حولنا ال يعكس ال فشل
ّأما في الحالة
ًّ
ّ
ّ
ّ
نخب تعمل ّ ملصلحتها القومية وتملك منظارًا مستقل
الدولة العربية ّ في بناء ٍ
ّ
لشؤونها ،حتى أصبح أكثر مثقفي ومفكري هذه البالد يستثمرون في
ّ
الغربي ٌ
ّ
بعيد وقد ال يقدر على التماهي مع
مشاريع تعلن الحرب على شعبهم.
أهل هذه األرض وفهم ظروفهم الحقيقية ،أو هو ببساطة يجهل سياقنا ،ولكنّ
ّ
ّ
انحياز سياسي وأخالقي
للحرب والضربة هي حالة
«عربية»
نخب
حماسة ٍ
ٍ
ّ
ّ
أكثر وضوحًا .بعضهم يوقع عرائض في املطبوعات الغربية ليلعب دوره
الصغير في شرعنة احتالل بالدهّ ،
ّ
كأن من ّ
الغربية
يتمول من الحكومات
يستاء
ويعمل لديها يملك أن يعطيها «إذنًا» في هذا املضمار؛ والبعض اآلخر
ً
ً
ّ
ّ
ويطلب منا الحذر ألنه يخشى أن ال تكون الضربة كبيرة كفاية ،وكاسحة
كفاية؛ هو «يخشى» أن ال يحصل لبلده ما حصل للعراق وليبيا .الوضع
ّ
يؤشر الى ّ
تطور «االقتصاد السياسي»
اسوأ اليوم من حالة غزو العراق ،وهو
للثقافة واإلعالم في بالدنا منذ عام ّ .2003أيام حرب بغداد ،كانت ّ
حجة
من ّ
ّ
نفعي متفائل وهو
يؤيد الغزو تقوم على افتراضني مترابطني؛ األول
ّ
يزعم وجود «فرصة ّ
ذهبية» لـ«تحرير» العراق من صدام ،وإخراجه من ربقة
ّ
ّ
بلد ديمقراطي مزدهر ،وأن كل ذلك في املتناول وبكلفة
الحصار ،وتحويله الى ٍ
قليلة (من يرفض عرضًا كهذا؟) .االفتراض الثاني كان في أخذ ّ
االدعاءات
ً
ّ
ّ
دولة قوية
األميركية على أنها حقيقة ،وأن األميركيني يطمحون فعال الى بناء ٍ
ومزدهرة مكان العراق «القديم».
ّ
حتى هذا املنطق البسيط املخادع لم يعد موجودًا .ال أحد يزعم ّ
بأن
اليوم،
ّ
ّ
وتحوله الى
جديد
من
بلده
ستبني
ها
أن
أو
وعودها
في
صادقة
أميركا
ّ
سويسرا؛ و«قادة الرأي» بني العرب ،من أرفع الشيوخ الى «املثقف الحديث»،
يؤيدون حربًا وهم يعرفون ّ
جيدًا ماذا تعني لنا :هم يقولون لنا ،ببساطة،
ّ
ّ
إنهم يريدون لبالدنا أن ّ
تدمر وألهلنا أن يموتوا ،حرفيًا؛ ويضيفون أن هذا
ّ
ّ
هو موقفهم «األخالقي» ّ،ألنهم «ضد األسد» ،ويفترض بنا أن نأخذ كالمهم
ّ
ّ
بالد مفككة تتخللها الشروخ
ٍ
بلطف وتفهم .هذا ،بالطبع ،ليس غريبًا في ٍ
ّ
والتبعية .منذ فتر ٍة
والحروب ،وال معايير ّفيها وال حدود للطموح الفردي
ً
ّ
لبنانيون في اإلمارات يحاضرون علنًا في
قصيرة ،مثال ،كان مثقفون
حرب على بلدهم للجم نفوذ املقاومة و«حزب الله» (وال نذكر
«الحاجة» الى
ٍ
هذا للمطالبة باملحاسبة ،أو بتطبيق القانون ،بل فقط لتوضيح مستوى
املواجهة ونوعية النخب وشراسة الخصم).

خاتمة

املغزى هنا هو ّأنه ،كما يقول العديد من الباحثنيّ ،
فإن هدف اميركا في ّحروبها
هو ليس بناء حكومات بديلة ،وهم يعرفون (على عكس عميلهم املحلي) ّ
بأن
مثال اآللوسي ال يمكن أن يحكم العراق ّ
وأن سوريا لن ّ
يعي حاكمها ٌ
أمير
ّ
ّ
مستقرًا .هدف الحرب هنا
خليجي وأن حربهم ،على األرجح ،لن تنتج نظامًا
معاد وفتح
نظام ٍ
هو التدمير بذاته كما يقول علي القادري وغيره ،وإسقاط ٍ
البلد كميدان حرب ،ولو كان تدمير املجتمع «ضررًا جانبيًا» .الشيء الوحيد
الذي في صالحنا هو ّأن الحرب الحقيقية ال تجري على «تويتر» وال بني
ّ
أرض ذرتها الحرب
النخب ومراكز األبحاث والتمويل ،بل هي تجري على
ٍ
ً
ّ
وضد شعب ّ
تحمل ـ ـ على مدى سنني ـ ـ ما ال ُيطاق.
أصال
ٍ
هناك العديد من املقارنات التي تجري بني الضربة القادمة في بالدنا وبني
ّ
يحذر البعض من ّ
التورط في سوريا خوفًا
غزو العراق عام  .2003في اميركا،
آخر ،ومئات املليارات من الدوالرات.
من
ٍ
«عراق ثانية» ،ومستنقع عسكري ّ
ولكن ،على الرغم من املتشابهات الكثيرة ،ال ّأن هناك فرقًا أساسيًا .اميركا
ّ
ال تزال تحكم العالم وهي قادرة على الضرب والتدمير ،وطيرانها يمكن أن
ّ
يطال ّأي مكان في أرضنا؛ هذا لم ّ
ّ
جذري.
بشكل
يتغير ،ولكن االقليم تغير
ٍ
ٍ
عام  ،2003كان الشرق األوسط مكانًا مختلفًا تمامًا .التنظيم العسكري
وإمكانات
األكثر نشاطًا يومها كان «حزب الله» (ببضعة آالف من العناصر)،
ّ
املقاومة ـ ـ محليًا ودوليًا ـ ـ كانت في حضيضها .شعوبنا مفقرة وغير منظمة،
وجيوش قديمة
حكومات متهالكة،
وال حاجز ّ ًبيننا وبني اإلحتالل سوى
ٍ
ٍ
غربي ّ
متفوق .في السنوات التي ّ
ٍّ
مرت أصبح
خصم
ال تملك خط ًَة ملواجهة
ٍ
ٌ
مدربا على ّ
ّ
الجميع ّ
السالح ،وخرجت تنظيمات تضم مئات اآلالف من املقاتلني
ٌ
ٌ
ّ
ّ
املجربني ،وجيل جديد من العراقيني وإخوانهم يتحسر ألنه لم يتح له ّأن يقارع
املرة األولى ،وهو ال ّ
األميركيني حني جاؤوا الى أرضه في ّ
يتدرب ال على
ّ
ّ
ّ
منع ذلك من التكرار .حني يصطدم النصل بالنصل سنفهم جيدًا الفارق بني
وأن ما يجب أن تخشاه أميركا هو ليس تكرار «حرب العراق»ّ ،
السياقنيّ ،
ألن
ما سيأتي سيكون أسوأ عليها بكثير؛ ومن عجنته الحرب واملأساة أصبح
يتقن لعبة البقاء.
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