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الفصل الجديد
عامر محسن
ٌ
«اإلمارات ّ
العربية هي شريك استراتيجي للواليات
ّ
المتحدة .اإلمارات لن تقاتل أيًامن حلفاء أميركا.
بــل ســوف نقاتل فــي الخندق ذات ــه ،ونهزم
ّ
العدو نفسه… كما حصل في أفغانستان… ال
أعتقد أن امتالك اإلمارات للـ«اف »35-سيكون
إسرائيل .من يعتقد ذلك ال يملك
خطرًا على ّ ّ
منطقًا… أظن أنه منذ عام  1976لم يحصل
صدام عسكري بين العرب ّوإسرائيل… ال أرى أن
أحدنا يريد قتال اآلخــر| ...حتى لو اختلفنا حول
مسألة معينة فهذالن يصل إلى مرحلة نذهب
فيها إ ّلــى الحرب ضـ ّـد إسرائيل .فنحن نفهم
جـ ّـيـدًا أن ــه ،كما أننا ٌحلفاء لـلــواليــات المتحدة،
فإسرائيل هي حليف آخــر للواليات المتحدة.
لدينا ّما يشبه األخ األكبر .لن نتقاتل ألن األخ األكبر
سيتدخل ويقولّ :
«هيا ،توقفوا عن الشجار»…
الرسالة الوحيدة التي يمكن أن أوصلها هي
أن (أنصحكم) باالستماع إلى الشيخ محمد بن
زايــد… هو مرشدنا ،والحكمة تخرج من هذا
الرجل ،ونحن نرنو إليه .نحن نعبده ببساطة»،
وكيل وزارة الدفاع المساعد في اإلمارات،
اللواء ركن طيار عبد الله الهاشمي ،في
حديث خالل «مؤتمر دبي لقادة القوات
ٍ
الجوية».

ل ــدى الـصــديــق ابــراه ـيــم مــالـ ّـك  -وه ــو كاتب
ّ
نظرية عن أنه في السنوات
من السعودية -
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا م ـن ــذ ح ـ ــرب س ــوري ــة،
اخـ ـتـ ـلـ ـف ــت شـ ـ ـ ــروط امل ـ ـعـ ــركـ ــة م ـ ــع امل ـ ـشـ ــروع
الـصـهـيــونــي ال ـغــربــي ف ــي مـنـطـقـتـنــا بـشـكـ ٍـل
جـ ّ
ـذري ،إذ زال ــت املـســافــة بــن الـعــربــي الــذي
يعمل فــي هــذا امل ـشــروع وبــن اإلســرائـيـلــي.
امل ـ ّـد الـعـلـنــي لـجـســور الـتـحــالــف ب ــن «ع ــرب
أمـ ـي ــرك ــا» وب ـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
ّ
املــواض ـيــع األمـنـيــة والـعـسـكـ ّ
ـريــة ،قــد يشكل
ّ
املــرح ـلــة األخـ ـي ــرة ف ــي ه ــذا ال ــت ـم ــاه ــي .نـقــرأ
ّ
خـبـرًا عــن أن وزي ــر الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلـ ّـي
 إسرائيل كاتس  -قد أبلغ الكنيست بأنهالتقى شخصيات رفيعة املستوى فــي أبو
ّ
تنضم إسرائيل
ظبي وتـ ّـم االتـفــاق على أن
إلــى التحالف «البحري» في الخليج ،الذي
ت ـق ــوده أم ـيــركــا وت ـش ــارك فـيــه دول مجلس
ال ـت ـع ــاون .وأض ـ ــاف كــاتــس (ف ــي كــامــه إلــى
ّ
لجنة الخارجية والــدفــاع في الكنيست) أن
إســرائ ـيــل سـتـقـ ّـدم «مـعـلــومــات استخبارية
وأش ـك ــال أخـ ــرى م ــن ال ــدع ــم» إل ــى الـتـحــالــف
الغربي-العربي .هذه هي املـ ّـرة األولــى التي
ً
ّ
حلف
عربية ،مباشرة ،في
تشارك فيها دول
ٍ
ع ـس ـك ـ ّ
ـري م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،وال ي ـج ــد ال ــوزي ــر

ً
اإلسرائيلي غضاضة في إعــان األمــر أمام
وسائل اإلعالم.
عـ ـ ـ ــدا عـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ،حـ ـ ــن تـ ـ ــراقـ ـ ــب الـ ـصـ ـح ــاف ــة
الخليجية ّ والثقافة السياسية «الجديدة»
ّ
التي ّ
الصهيونية
يتم بثها حول الصراع مع
والتعامل مع الكيان (مع جرعة العنصرية،
ال ــازم ــة ،ض ـ ّـد الـفـلـسـطـيـنـيــن) ،و«تــوي ـتــر»
ي ـس ـم ــح لـ ــك ب ـ ــأن ت ـف ـه ــم بـ ــوضـ ــوح ال ــوج ـه ــة
ّ
الـسـيــاسـي ّــة الـتــي تـحــث عليها الـحـكــومــات،
ّ
ّ
فأنت تتيقن من أن الهامش  -حتى باملعنى
الثقافي  -بني املقاومة وأعدائها
الخطابي،
ّ
حساب على
بتسجيل
ًا
ر
مؤخ
(قمت
قد زال
ٍ
«تويتر» باسم مـ ّ
وسعي
في
فأصبح
ـف،
ـ
ـزي
ٍ
ّ ٌ
ّ
«حجة»
الطائفية هنا
متابعة هذه األمور).
ّ
وليست سببًا؛ بمعنى أن املقاومة ،لو كان
مــركــزهــا مـصــر ،والـنـظــام اإليــرانــي يقف مع
أمـيــركــا وإســرائ ـيــل ،ملــا كــانــت هـنــاك مشكلة
مــع الـشـيـعــة وال ـف ــرس .وس ـ ّ
ـوري ــة أي ـضــا هي
«حـ ّـجــة» مناسبة ملــن يــريــد أن يشتغل ضدّ
املقاومة ،وأن ينال ثمار ذلك املوقف وينتمي
إلــى املــؤسـســة الـثــريــة  -س ــواء فــي الـغــرب أو
ّ ّ
يهم أن األحداث على
العربي (وال
في عاملنا ّ
ّ
األرض ،وتكشف الحقائق مع الزمن ،يجعل
ّ
سرديتهم أضحوكة).
من
إن أردتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن تـ ـ ـفـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــوا ك ـ ـي ـ ــف ت ـع ـم ــل
«اإلمبريالية» فأنت تجد أثرها هنا تحديدًا،
حــن يقف فــي جبهةٍ واح ــدة :اإلســامــي مع
ّ
العلمانيّ ،
السعودي مع القطري ،املنظمات
ّ
الــدول ـيــة م ــع املـنـظـمــات الـسـلـفـيــة املـســلـحــة،
ـات
اإلخ ـ ــوان ـ ــي وال ـت ــروت ـس ـك ــي؛ وم ـت ـنــاق ـضـ ٍ
ـات أخ ـ ــرى،
ت ـت ـق ّــات ــل وتـ ـتـ ـص ـ ّـارع ف ــي سـ ــاحـ ـ ٍ
ولكنها وقفت صفًا واحـدًا في سورية حني
كــانــت ال ـح ــرب ف ــي أوج ـه ــا ،ف ـهــذا م ــا تفعله
توجه نفسها ّ
اإلمبريالية حني ّ
ّ
ضد
اإلرادة
هــدف ّ
معي ،ثـ ّـم يـعــودون إلــى االفـتــراق بعد
ٍ
ذلك (كانت هناك حالة مشابهة للغاية في
الثمانينيات ،خالل الحرب على إيران ،حني
كـنــت تـجــد الـعـلـمــانــي واإلس ــام ــي ،القومي
العربي وربيب النظام الخليجي ،واليساري
ً
ّ
وال ـن ــاص ــري وحـسـنــي م ـب ــارك ،كــلـهــم فـجــأة
ّ
فــي جـبـهــةٍ واحـ ــدة ،يــراه ـنــون عـلــى ص ــدام -
ّ
وأكثرهم أنـكــره وتخلى عنه ،وتــرك العراق
يحتضر تحت الحصار ،مــا أن تـصــادم مع
أميركا).
ّ
الـحـقـيـقــة ه ــي أن ه ــذا ه ــو سـيــاقـنــا ال ـي ــوم،
وه ــؤالء هــم الـنــاس الــذيــن يعيشون حولك،
والـنـخــب والـحـكــومــات الـتــي تتعامل معنا
وم ــع مـسـتـقـبـلـنــا .املــواج ـهــة ل ــم ت ـبــدأ أم ــس،
ّ
ول ـكــن م ــا تـغـ ّـيــر ف ــي ّ
األي ـ ــام األخ ـي ــرة ه ــو أن
الحرب الباردة لم تعد كذلك ،ورأس الحربة
ليس أميركا هذه املـ ّـرة ،بل إسرائيل ،ونحن
مــا زلنا فــي الـبــدايــة .هــذه املــواجـهــة ،لحسن

ّ
ـى م ـس ـت ــوى اإلع ـ ــام
الـ ـ ـح ـ ــظ ،ال تـ ـج ــري ع ـل ـ ّ
والـثـقــافــة (أق ــول دوم ــا إن ــه لــو كــانــت الحرب
يـكـسـبـهــا م ــن يـسـتـقـطــب املـثـقـفــن والـطـبـقــة
ُ
الــوس ـطــى ،لـكــانــت امل ـقــاومــة قــد هــزمــت منذ
أم ـ ٍـد بعيد ،ولكانت الـسـفــارة األميركية في
بيروت أو بغداد أقوى من ّ
أي حركة شعبية
جيل
في ّالبلد)؛ املواجهة هنا تعتمد على ّ ٍ
تشكل في إقليمنا ،احترف الحرب ،وتحضر
ُّ
مستعد للقتال
باستمرار في صمت ،وهــو
ٍ
والتضحية.

ٌ
«حرب إقليمية»

ّ ّ
ّ
كما أن «مــلــة الكفر واحـ ــدة» ،ف ــإن املـقــاومــة،
ـدود على
على الجانب اآلخ ــر ،تقاتل بـ ّـا ح ـ ٍ
مستوى اإلقليم .كان طريفًا أن إسرائيل قد
انـتـبـهــت إل ـ ّـى ه ــذا ال ــواق ــع وأخــاف ـهــا ،وأعـلــن
ّ
نـتـنـيــاهــو أن ـ ــه س ـي ـضــرب امل ـق ــاوم ــة ف ــي كــل
ّ
وسورية والعراق
فلسطني ولبنان
مكان ،في ّ
واليمن ،ونفذ تهديده ،وال يرى العديد من
املحللني واملثقفني العرب ما رآه نتنياهو،
ـوحــدهــم عـ ّ
حـ ّـتــى حــن يـ ّ
ـدوهــم عبر الـغــارات
وال ـ ـق ـ ـصـ ــف .هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــال ل ـي ـس ــت ج ــدي ــدة؛
ّ
التاريخ السياسي للشرق األوسط يقوم كله
وصراع
حروب تجري في أكثر من بلد،
على
ٍ
ٍ
ّ
وتصل
لبنان،
إلى
فيمتد
العراق
في
يشتعل
ّ
ّ
سورية وفلسطني (وهو ما يغذي
آثاره إلى
ّ
ّ
بلد
ســرديــة مظلومية رائـجــة فــي أكـثــر مــن ٍ
عــربــي ،أول ـهــا لـبـنــان ،عــن «ح ــروب اآلخـ ّـريــن
ّ
ع ـلــى أرضـ ـن ــا»؛ كـ ــأن ه ـنــاك م ــن ل ــم ي ـتــدخــل،
ّ
باملثل ،في أرض اآلخرين وحروبهم؛ وكأن
هذا هو سبب انتفاء السيادة واملنعة ،وليس
عــارضــا مــن عــوارضــه) .ي ــروي امل ـ ّ
ـؤرخ حــازم
قـنــديــل فــي كـتــابــه عــن «ج ـم ـهـ ّ
ـوريــة يــولـيــو»
ّ
أن ما دفع بريطانيا وفرنسا إلى التحالف
لضرب عبد الناصر كان يتجاوز السيطرة
عـلــى مـصــر فــي ذات ـهــا ،بــل كــانــت بريطانيا
تخشى على حلفائها في الخليج والعراق
مــن ال ـت ـمـ ّـدد ال ـنــاصــري ،فيما كــانــت فرنسا
تعتزم ضرب عبد الناصر بسبب دوره ّفي
دع ــم ال ـث ــورة ال ـجــزائــريــة  -وبــالـفـعــل ،فــإنـنــا
نــدفــع إل ــى ال ـيــوم ثـمــن هــزيـمــة عـبــد الناصر
أم ــام خـصــومــه ،و ّلــو لــم تنجح الـجــزائــر في
ـاق أكـثــر
ن ـيــل ك ـيــان ـهــا ،ل ـكــنــا ال ـي ــوم ف ــي س ـي ـ
ظلمة حـ ّـتــى مــن وضـعـنــا الـحــالــيّ ٍ .
النظرية
ّ
«االنعزالية» ،عدا عن ّأنها ٌ
وهم فهي  -في كل
بلد ّ -
حجة العدو واملشبوه.
ّ
أزعم بأن أحداث السنوات املاضية قد خلقت
واق ـع ــا ج ــدي ـدًا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وضــاع ـفــت من
ّ
ّ
ونظريتي هــي أن نتنياهو
قــدرة املـقــاومــة؛
ّ
ليس مـتـهـ ّـورًا وال مـغــامـرًا ،بــل إن إسرائيل
قد فهمت هذا الواقع وتبعاته القادمة أكثر
من واشنطن  -التي تعمل أساسًا بمنظور

ّ
ّ
ّ
سورية أصبحت
إقليمية ،والحرب في
قوة
في خواتيمها .هــذه هي الوقائع الجديدة
ّ
بأثمان
التي تشكلت في السنوات املاضية،
ٍ
ودم ،هذا هو الخطر الذي
باهظة
ٍ
ونضال ٍ
ّ
نستعد
تقصفه إســرائـيــل ال ـيــوم ،وه ــو مــا
لخوض الحرب من أجل الدفاع عنه.

املدى القصير  -وهي ستفعل ّ
شيء ملنعه
أي
ٍ
ّ
حرب مفتوحة .هنا،
من التجذر ،ولو بثمن
ٍ
االن ـش ـقــاق الـسـيــاســي فــي الـخـطــاب العربي
يـصــل إل ــى الـتـعــابـيــر واملـ ـف ــردات :نتنياهو،
ومـ ـع ــه قـ ـس ـ ٌـم ك ـب ـي ــر مـ ــن ا ّل ـن ـخ ــب ال ـع ــرب ـي ــة،
يـ ـق ـ ّـدم ــون الـ ـح ــرب ع ـل ــى أنـ ـه ــا ضـ ـ ّـد «إيـ ـ ــران
ّ
ـاوم عــربـ ّـي في
وأذرعـ ـه ــا» ،كـمــا ك ـ ًـان ك ــل م ـق ـ ٍ
الستينيات «عميال» لالتحاد السوفياتي.
ّ
ّ
الطريف هو أن من يوصم بعمالء إيران ،في
لبنان والـيـمــن وفلسطني وال ـع ــراق ،هــم من
ّ
يشكل  -باملعنى األكاديمي  -أقرب ما يكون
إلــى الـحــركــات الشعبية الحقيقية فــي هذه
ولكن ال ضير في ذلك ،فاملقاومون
البلدان.
ٌ
بالفعل جبهة واحدة ،ولوال إيران والحرس
ً
الـ ـث ّــوري ،ل ـكــان امل ـق ــاوم ــون وح ـيــديــن ف ـعــا،
وكنا سنقع تحت رحمة األنذال.
ال يمكن تلخيص املعنى االستراتيجي ملا
حصل في السنوات املاضية في مقال .وقد
ال يــريــد الـكـثـيــرون فـهــم مــا ج ــرى ،أو جمع
ّ
املتفرقة ،ولكن إسرائيل ترى هذه
الصورة
األمــور ّ
جيدًا .الحرب في اليمن لن تنتهي،
ف ـح ـســب ،ب ـف ـشــل الـ ـغ ــزو وم ـن ــع اسـتـئـصــال
«أنـصــار الـلــه»؛ اليمن سيخرج مــن الحرب
ب ـل ـدًا مختلفًا عــن الـيـمــن ال ــذي ع ـهــدوه في
املــاضــيٌ :
بلد نــال استقالله وسـيــادتــه عبر
ـرب
ال ـق ـت ــال وخ ــرج ــت ح ــري ـت ــه م ــن رحـ ــم ح ـ ٍ
أسطورية ،فهو لن يكون تابعًا من جديد.
ً
بـلـ ٌـد أصـبــح ق ـ ّـوة صــاروخـيــة (سيحافظون
ّ
ّ
عليها ،وتتزايد وتتطور من غير شك) ،تضع
ّ
كــل عــواصــم الخليج فــي مــرمــاهــا ،وتشرف
ّ
ـوط امل ــاح ــة ف ــي ال ـعــالــم .في
عـلــى أه ــم ّخ ـطـ ٌ
تكون جيش حقيقي للمقاومةُ ،ولد
العراق
أيــام االحتالل وأصبح عمالقًا بعد الحرب
ض ـ ّـد «داعـ ـ ــش» إن ش ـئ ـتــم ش ـه ــادة غــربـ ّـيــة،
ف ــاق ــرأوا تـقــريــر مــايـكــل نــايـتــس فــي «معهد
ّ
واش ـن ـط ــن»  -ال ـص ـه ـيــونــي  -ال ـ ــذي يـتــتـبــع
ّ
املقاومة في العراق .التقرير
توسع فصائل
ّ
ف ـي ــه ن ــواق ــص ول ـك ــن ــه ي ـش ـيــر إلـ ــى االت ـج ــاه
العام لألمور :بحسب نايتس ،ارتفع عديد
«امل ـج ـم ــوع ــات الـ ـخ ــاص ــة» ف ــي ال ـ ـعـ ــراق مــن
ّ
أق ــل مــن  4آالف مـقــاتــل ّأيـ ــام االح ـت ــال إلــى
مــا يــزيــد عــن  60ألـفــا ال ـيــوم؛ كــانــت فصائل
ّ
متخفية ،ال تعرف أسماء قادتها
صغيرة،
إال من لوائح اإلرهاب األميركية ،فأصبحت
ّ
(يقدر
جحافل منظمة في عشرات األلــويــة
ً
ال ـت ـق ــري ــر م ـث ــا أن «ك ـت ــائ ــب حـ ــزب الـ ـل ــه» -
«الـسـ ّ
ـريــة»  -كــان لديها أقــل من  400مقاتل
قبل عــام  ،2010فأصبحوا أكثر مــن عشرة
آالف ال ـيــوم) .هــذه مجموعات لها مشارب
ومــرجـعـيــات وق ـي ــادات سـيــاسـيــة مختلفة،
ولـكـنـهــا كـلـهــا ت ـت ـشــارك ال ـت ــراث الـسـيــاســي
ذات ــه وت ـقــاتــل س ــوي ــة« .ح ــزب ال ـل ــه» أصـبــح

ساعة الحقيقة

في هذه
اللحظات
تحديدًا
ال معنى
للتحليل
العسكريّ،
فقد أصبحت
الكلمة
للميدان

(أ ف ب)

امل ـس ــأل ــة ل ـي ـســت ف ــي أن ت ـخ ـت ــار الـ ـح ــرب أو
ّ
ّ
تتحمس لها ،فالخيار اتـخــذه عنك العدو،
والـحــرب قد فرضت عليك؛ الـســؤال الوحيد
ه ــو أيـ ــن ت ـق ــف م ـن ـه ــا؟ ال ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى ض ــرب ــات
ّ
ّ
إسرائيل في العراق ولبنان وســوريــة ،وكل
ما سينتج عن ذلك ،هو ليس قرارًا بأن تفتح
ّ
على نفسك حربًا ،وال ضربة ّ
نسترد
ثأرية
ّ ّ
أي شيء دفاعٌ
الشهداء ،بل هي قبل ّ
حق
بها ّ
ٌ
وتسعير لثمن حياتنا في هذا
عن النفس
ّالعالم .الجميع يعرف  -والتجربة تثبت -
أن ــه لــو ضــربــك ال ـعـ ّ
ـدو واستكنت أبـكــم ،فإن
ّ
يوم في
ّإسرائيل لن تتركك ،بل ستضرب كل ٍ
مكان ،من العراق إلى اليمن ،وستفتتح
كل ّ ً
س ـ ــن ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـه ــا ول ـٌح ـل ـف ــائ ـه ــا الـ ـع ــرب
ً
والغربيني .الحرب قائمة أصال ،ملن ال يعلم،
ّ
ّ
ّ
يوم
واليمنيون يضربون السعودية في كل ٍ
ّ
ويوسعون هجماتهم ويزداد أثرها (الحياة
ّ
فــي أج ــزاء كاملة مــن جـنــوب الـسـعــوديــة قد
أص ـب ـح ــت ص ـع ـب ــة ،وامل ـ ـط ـ ــارات غ ـي ــر آم ـن ــة،
واإلع ـ ــام يـفـعــل ج ـهــده إلخ ـفــاء مــا ي ـجــري)،
وهذا وحده  -وليس التراجع والتنازل  -هو
ما سيعصمهم وينهي الحرب في اليمن.
ّ ّ
ّ
يقرر كل
حني تحني ساعة الحقيقة ،فإن ما
ش ــيء هــو اس ـت ـعــدادك للتضحية .البعض
يسخر مــن التشديد على فـكــرة التضحية
وال ـ ـفـ ــداء ف ــي الـ ـت ــراث ال ــدي ـن ــي ،و ّيـعـتـبــرهــا
ّ
عقالنية ،وذلك ألنه ال يفهم
أخالقيات غير
ال ــدور األســاســي (وال ـضــروري والعقالني)
ل ـع ـق ـلـ ّـيــة ال ـ ـبـ ــذل واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـلـتـضـحـيــة
ف ــي م ـســار ّ
أي مـجـتـمـ ٍـع ي ـت ـعـ ّـرض ملــواج ـهــةٍ
ٍّ
وص ــراع .إن كنت غير مستعد ألن تخاطر
ّ
بشيء «على الطاولة» فأنت لن تتمكن من
ٍ
الفعل واملـنــاورة .من خــاض حروبًا طويلة
يفهم العالقة املباشرة بني أن تعيش ّ
حرًا
وأن ي ـك ـبــر ف ـي ـهــا أط ـف ــال ــك فــي
ف ــي أرضـ ـ ــك،
ع ـ ّـزة ،وبــن الـ ّـش ـهــداء الــذيــن ّ
شيعتهم على
ّ
ّ
هــذا الطريق .ومــن عــرف النصر والتحرير
ّ
يـصـبــح أك ـث ــر اس ـت ـع ــدادًا لـلـتـضـحــيــة ،ألنــه
ال يـقـبــل بــالــرجــوع إل ــى الـ ــوراء؛ ه ــذا الـنــوع
م ــن ال ـن ــاس ت ـحــدي ـدًا ال يـمـكـنــك ردعـ ــه عبر
التهديد بالحرب.
ل ـهــذا الـ ّـس ـبــب لـســت أت ـعــاطــف م ــع ال ــدع ــوات
ّ
ّ
التي تقول إن «الحل» للغارات اإلسرائيلية
ً
ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،مـ ـ ـث ـ ــا ،ه ـ ــو ف ـ ــي أن ت ـش ـتــري

ّ
ال ـ ـ ـ ـ ــ«اس »300-أو غ ـي ــره .كـ ــأن ه ـنــاك عــاجــا
«تقنيًا» ملشكلةٍ من هذا النوع (على الطريقة
فاشتر
الخليجية ،إن كانت هناك معضلة،
ِ
ًّ
حــا لها) .في هذا املجال تحديدًا ال يمكنك
للدفاع عن
شراء األمان ،والطريقة الوحيدة
وخاص ًة ّ
نفسك ّ
ّ
ضد
ضد من يعتدي عليك -
ـدو كــإســرائـيــل  -تـبــدأ بــأن تـكــون مستعدًاّ
ع ـ ٍّ
ّ
ّ
ّ
لفعل أي شيء ،مهما كان الثمن ،لترد على
ّ
املعتدي بلغته  -وإل فقد خسرت اللعبة قبل
ّ
أن تبدأ ،وسيمتطيك كل الناس.
في هذه اللحظات تحديدًا ال معنى للتحليل
الـعـسـكـ ّ
ـري ،فـقــد أصـبـحــت الكلمة للميدان.
امل ـف ــاج ــآت وع ــوام ــل الـ ـب ــأس واسـ ـتـ ـع ــدادات
ّ
السنوات املاضية سوف تتكلم عن نفسها.
ّ
كــل مــا يمكن فعله اآلن هــو أن تفهم املكان
الــذي نحن فيه ،ومن هم أعــداؤك وحلفاؤك،
ّ
وتتذكر ملاذا نخوض الحرب .اآلن هو ليس
الوقت ملواجهة جوقة الداخل ،التي أصبحت
ت ــراه ــن عـلــى «حـلـيـفـهــا» نـتـنـيــاهــو أو الـتــي
تـطــرح مختلف وص ـفــات االسـتـســام تحت
ّ
صيغة «العقالنية» ،جل ما يمكن فعله هو
أن ّ
ندون في عقولنا موقف هؤالء في ساعة
ّ
الحرب ،وأل ننساه في املستقبل.
خاتمة
الحرب.
إلى
يندفع
من
هي
فعليًا،
إسرائيل،
ٌ
ق ـص ـ ٌـف ي ـت ـقـ ّـصــد اس ـت ـج ــاب ّ
رد ،واعـ ـت ــراف
فـ ّ
ـوري بــال ـغــارات ،وتــوسـيـ ٌـع لرقعة األع ــداء.
بالحساب العقالني ،قد تكون هناك  -بالفعل
 أسـ ـب ـ ٌـاب إلس ــرائ ـي ــل ل ـكــي ت ـخ ـتــار ال ـحــرب
اليوم ،وليس غدًا .الخليج بدأ ينسحب من
حــرب اليمن ،الـعــراق ال يــزال تحت الهيمنة
األمـيــركـيــة ولـكــن ه ــذا ال يـبــدو أن ــه سـيــدوم،
ال ـح ــرب ف ــي س ــوري ــا ال ت ــزال مـفـتــوحــة ،وإن
كانت في مراحلها األخيرة .هذه «الفرص»
ل ــن ت ـكــون م ـت ــواف ــرة ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب.
الـيــوم تــواجــه إســرائـيــل انـتـشــار الـصــواريــخ
البالستية من حولها ،وغدًا ستواجه تهديد
ً
الصواريخ الجوالة (أو هي أصبحت ،أصال،
في ترسانة املقاومة؟) ،وبعد غد تبدأ أنظمة
ّ
الدفاع الجوي باالنتشار .فوق ذلك كله ،فإن
إسرائيل يمكنها اليوم أن تخوض الحرب
في ٍّ
ٍّ
مؤات ،فيه ابن سلمان وابن
إقليمي
جو
ٍ
ٌّ
زايد ومعسكر عربي كامل مستعد ملناصرة
ّ
إس ــرائ ـي ــل (ل ـح ـســن ال ـح ــظ أن ـهــم ال ي ـقــدرون
على القتال) .قد تبدو الـظــروف ،من وجهة
ـرب قد
نـظــر تــل أب ـيــب« ،مـثــالـيــة» ال ـيــوم ل ـحـ ٍ
تصبح ،سريعًا ،أكثر صعوبة .ولكن هنا ال
ّ
يجب أن ننسى املـ ّـرة األخيرة التي خططت
لحرب من هذا النوع ،وكانت
فيها إسرائيل
ٍ
ّ
والكل يجتمع ّ
ضد
الظروف أيضًا «مثالية»،
املقاومة .كان ذلك في مثل هذه األيام من عام
.2006

التصعيد اإلسرائيلي :احتماالت االنزالق إلى حرب إقليمية
عبدالله السناوي *
التصعيد اإلســرائـيـلــي بــالـنـيــران على أكثر
م ــن جـبـهــة ف ــي تــوقـيــت واح ــد غـيــر مسبوق
بـمـسـتــوى انــدفــاعــه وغ ـيــر اع ـت ـيــادي بحجم
استفزازه .اتساع رقعة العمليات وتزامنها
يــومــئ إل ــى انـ ــزالق محتمل لـحــرب إقليمية
واسعة تشمل سوريا والعراق ولبنان وغزة،
غير أن هذا االحتمال يبدو في الوقت نفسه
شبه مستبعد بالنظر إلــى حسابات دولية
وإقليمية ماثلة .بني ما هو محتمل لالنزالق
وال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات امل ــاثـ ـل ــة ت ـ ـبـ ــدو ال ـت ـص ــرف ــات
اإلسرائيلية أقرب إلى حماقات قوة ال تدرك
أنها تملك الرصاصة األولى ال كل الرصاص،
الضربة األولــى ال كل الضربات .ال أحــد في
اإلقليم يريد مثل هذه الحرب خشية كلفتها
اإلنسانية الباهظة ،أو ما قد يترتب عليها
م ــن ت ـخــريــب ف ــي ال ـب ـنــى األس ــاس ـي ــة املنهكة
واهتزازات في قدر االستقرار الداخلي ،غير
أنه ال يمكن استبعادها أو نفي احتماالتها.
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ال ي ــري ــدونـ ـه ــا
وي ـعــرفــون عــواقـبـهــا الــوخـيـمــة عـلــى أمنهم

ذاته ،الذي باسمه قاموا بعمليات التصعيد
العسكري.
الفكرة الرئيسية في ذلك التصعيد تعود إلى
جوهر نظرية األمــن القومي اإلسرائيلي ،إن
الــدولــة العبرية ق ــادرة على ال ــردع والترويع
ودخــول معارك متزامنة على أكثر من جبهة
لتفكيك إرادة األطــراف األخــرى .وقــد عرضت
ال ـق ـي ــادة اإلســرائ ـي ـل ـيــة آخ ــر ط ـب ـعــات نـظــريــة
أمنها القومي على النحو التالي :أن أجهزة
اسـتـخـبــاراتـهــا رص ــدت وتــابـعــت قـبــل بضعة
أس ــاب ـي ــع ع ـم ـل ـيــة ن ـق ــل طـ ــائـ ــرات م ـس ـ ّـي ــرة مــن
طهران إلى دمشق لتحميلها باملتفجرات قبل
توجيهها ملــواقــع فــي شـمــال إســرائـيــل ،تحت
إشــراف قائد فيلق القدس بالحرس الثوري
اإليراني اللواء قاسم سليماني.
ه ــذه نـقـطــة أولـ ــى ف ــي ال ــرواي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
امل ـ ـش ـ ـكـ ــوك ف ـ ــي ص ـح ـت ـه ــا أري ـ ـ ـ ــد بـ ـه ــا  -ك ـمــا
ه ــي الـ ـع ــادة  -ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى يـقـظــة األج ـهــزة
االس ـت ـخ ـبــارات ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة وجــاهــزيـتـهــا
فــي جمع املعلومات واالخ ـتــراق قبل توجيه
الضربات العسكرية التي قيل إنها استباقية.
بصياغة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني

ن ـت ـن ـيــاهــو ل ـن ـظــريــة األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ف ــي آخــر
طبعاتها« :إذا جاء شخص لقتلك ،قم واقتله
ً
أوال» مقتبسًا التعبير مــن الـتـلـمــود بهدف
التأثير على اليمني الصهيوني األكثر تطرفًا.
الجديد هــذه املــرة االعـتــراف اإلسرائيلي بما
قامت به على عكس عشرات املــرات السابقة
مما اعتبر تغييرًا جوهريًا فــي مواجهة ما
تـسـ ّـمـيــه الـتـمــركــز اإلي ــران ــي فــي س ــوري ــا .وقــد
كــانــت الـضــربــات الـتــي وجـهــت ملـخــازن سالح
وم ــواق ــع وق ـ ـيـ ــادات ف ــي «ال ـح ـش ــد الـشـعـبــي»
بالتوقيت نفسه تطويرًا لذات النظرة .حسب
املحللني العسكريني اإلسرائيليني فإن الهدف
من هذه التفجيرات ،التي ضربت في العراق
وسيادته قبل الحشد وتنظيماته ،هو «منع
إقامة قواعد صواريخ باليستية في العراق
ق ــادرة عـلــى ض ــرب إســرائ ـيــل» و«عــرق ـلــة شق
م ـم ــر ت ـه ــري ــب بـ ــري ي ـس ـمــح ب ـن ـقــل ص ــواري ــخ
وأسـلـحــة إيــرانـيــة إلــى مـخــازن حــزب الـلــه في
بيروت».
هــذا خـيــار أمـنــي جــديــد يجب الـتــوقــف عنده
بااللتفات والتحليل ،وهو يؤشر إلى متغير
جوهري في قواعد االشتباك له انعكاساته

عـلــى الــداخــل الـعــراقــي ومـسـتــويــات تماسكه
الــوطـنــي أم ــام اسـتـبــاحــة أمـنــه وأج ــوائ ــه رغــم
الـتــواجــد العسكري األمـيــركــي فــوق أراضـيــه.
ب ـص ـيــاغــة ن ـت ـن ـيــاهــو ف ـ ـ «أن ـ ــا ال أم ـن ــح إيـ ــران
الـحـصــانــة ف ــي أي م ـك ــان» مـشـيـرًا عـلــى وجــه
التحديد إلى سوريا والعراق ولبنان واليمن،
دون أن ي ـت ـط ــرق إلـ ــى إي ـ ـ ــران ن ـف ـس ـهــا ،ال ـتــي
تحصنها قوتها العسكرية مــن أي عمليات
مــن هــذا الـنــوع خشية ردات الفعل والــدخــول
في حرب إقليمية واسعة .املعنى – هنا  -أن
نتنياهو يطلب ال ــردع ال ال ـحــرب ،لـكــن يظل
ً
االن ــزالق محتمال .هــذه صياغة جــديــدة عند
الحافة لقواعد االشتباك.
الـتـطــور األخ ـطــر فــي خ ــرق قــواعــد االشـتـبــاك
كــان سقوط طائرتي استطالع إسرائيليتني
في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية
ب ـ ـيـ ــروت ،ثــان ـي ـت ـه ـمــا ك ــان ــت م ـف ـخ ـخــة وأدى
انفجارها إلى أضرار بالغة في مركز إعالمي
ت ــاب ــع ل ـ ـ «ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» .ل ــم ي ـح ــدث م ـث ــل ه ــذا
االخـتــراق منذ عــام ( ،)2006وهــو مــا استثار
غضب زعيم «حــزب الله» ّ
ملوحًا بما وصف
برد متناسب ومدروس خالل األيام املقبلة.

لــم يـكــن مستعدًا أن يتقبل تـحــت أي ــة ذريـعــة
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى م ــا ق ـب ــل ع ـ ــام ( )2000ع ـنــدمــا
ك ـ ــان ل ـب ـن ــان م ـس ـت ـبــاحــا ب ــال ـك ــام ــل ل ـل ـغ ــارات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،تــأتــي وق ـت ـمــا ت ـشــاء وت ـضــرب
وقتما تشاء دون أي ردع .ولم يكن مستعدًا –
بنص كالمه – أن يجري على لبنان ما يجري
حاليًا فــي الـعــراق مــن غ ــارات وضــربــات دون
ّ
رد ،معتبرًا أن هذا مسار يضرب في صدقية
املـ ـق ــاوم ــة واحـ ـت ــرامـ ـه ــا ل ـن ـف ـس ـهــا ول ـب ـل ــده ــا.
تهديدات السيد حسن
اإلسرائيليون أخــذوا
ُ
نصر الله على محمل الجد ،أخليت حواجز
فــي مـ ــزارع شـبـعــا وات ـخ ــذت إجـ ـ ــراءات أمنية
تحسبًا ل ـ ٍّ
ّ
ـرد مــا ال
مـشــددة فــي أمــاكــن عــديــدة
يـعــرفــون متى وكـيــف وأي ــن؟ فيما هــو جديد
ه ــذه املـ ــرة م ــا قـ ــرره املـجـلــس األع ـل ــى لـلــدفــاع
في لبنان من أنــه من حق اللبنانيني الدفاع
عن أنفسهم .هذه رسالة تحذير معلنة أن ما
قد يقدم عليه حــزب الله من رد ســوف يكون
محاطًا بسياج مــن شرعية الــدولــة وقبولها
املسبق.
وفيما اعتبره اإلسرائيليون «نكسة أمنية»
فإن «ذاكرة الطائرة األولى» صارت في حوزة

خبراء حزب الله ،الذي يتكتم حتى اآلن ما قد
يكون قد حصل عليه من معلومات .السياق
األم ـنــي يـفـســر جــانـبــا مــن أس ـبــاب التصعيد
العسكري اإلسرائيلي على ثالث جبهات في
وقــت واح ــد ،ال كــل الـجــوانــب ،كما ال يلخص
بمفرده املشهد اإلسرائيلي قبل أسابيع من
انتخابات الكنيست في  17أيلول /سبتمبر
املقبل.
هـ ـن ــاك ف ــرض ـي ــة مـ ـت ــوات ــرة وعـ ـل ــى قـ ــدر كـبـيــر
مــن التماسك تـعــزو تـصــرفــات نتنياهو إلى
اق ـت ــراب االن ـت ـخــابــات وال ــوض ــع ال ـحــرج الــذي
يجد نفسه فيه على خلفية اتهامه مع زوجته
بالفساد واحتماالت الــزج به في السجن إذا
مــا خسر هــذه االنتخابات ،أو لــم يتمكن من
تشكيل الحكومة الجديدة على النحو الذي
حــدث بعد االنتخابات األخـيــرة ما استدعى
حل الكنيست والعودة إلى صناديق االقتراع.
بتعبير حليفه السابق األكثر تشددًا وخصمه
االنتخابي الحالي أفيغدور ليبرمان فإن ما
يفعله نتنياهو «حـفــل ثــرثــرة فــي الـعــاقــات
العامة االنتخابية».
األجـ ـ ـ ــواء الـ ـت ــي الحـ ـق ــت ن ـت ـن ـيــاهــو بــال ـصــور

نتنياهو
يطلب الردع
ال الحرب ،لكن
االنزالق
يظل ً
محتمال

واألحاديث بدت أقرب إلى أعمال املسرح من
أعـمــال القتال ،فاملجلس األمـنــي اإلسرائيلي
يـجــري اجتماعاته فــي مخبأ محصن تحت
األرض ،كــأن الـحــرب قــد قامت وإســرائـيــل في
خ ـطــر وج ـ ــودي وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ح ـيــاتــه مــن
ضـ ــرورات كـســب ال ـحــرب ،ربـمــا يقصد كسب
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .اسـ ـتـ ـخ ــدام ورق ـ ــة ال ـت ـه ــدي ــدات
األمنية قاعدة عامة في املــواســم االنتخابية
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،لـ ـك ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو أف ـ ـ ـ ــرط فــي
استخدامها لنفي اتهامات تالحقه بإضعاف
الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي أم ــام حــركــة «ح ـمــاس»
ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة ،وع ـج ــزه ع ــن إل ـح ــاق هــزيـمــة
سياسية بإيران رغــم توافر حلفاء إقليميني
لم يكن من املتصور أن يقفوا في معسكره.
لـهــذا الـسـبــب أدخ ــل غ ــزة فــي نـطــاق عملياته
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،خ ـ ــرق ال ـه ــدن ــة وقـ ـص ــف م ــواق ــع
واشـ ـتـ ـب ــك مـ ــع م ـق ــات ـل ـي ـه ــا ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
استهداف موقع لـ «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني – القيادة العامة» في سوريا .املثير
في القصة كلها ذلك النزوع اإلسرائيلي إلى
التصعيد العسكري غير املحسوب ،الذي قد
يفضي إلى حرب إقليمية ال يمكن استبعادها

بالفعل ورد الفعل ،فيما تميل إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترامب إلى نوع من التهدئة
م ــع إيـ ــران وف ــي مـلـفــات إقـلـيـمـيــة أخ ــرى مثل
الحرب في اليمن قبل االنتخابات الرئاسية
األميركية بعد عام.
ه ـنــاك فــرضـيــة تـتـحــدث عــن ص ــراع ــات داخــل
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ب ـشــأن إيـ ــران والتصعيد
الـعـسـكــري اإلســرائ ـي ـلــي ،ال ــذي يـحـظــى بدعم
مـعـلــن مــن رج ــال مـثــل ج ــورج بــومـبـيــو وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة وم ــاي ــك ب ـي ـنــس ن ــائ ــب الــرئ ـيــس
وجون بولتون مستشار األمن القومي ،فيما
ال تخفي مــؤسـســات أخ ــرى مـثــل البنتاغون
ان ــزع ــاج ـه ــا م ــن ضـ ــرب الـ ـع ــراق ح ـيــث يمكن
أن يتعرض الـضـبــاط والـجـنــود األميركيون
للخطر إذا ما أفلتت األمور من عقالها ،أو دفع
األم ــور إلــى حــرب إقليمية ليست فــي صالح
الواليات املتحدة .كما هي العادة في مقامرات
الـســاح فــإن الحسابات الــدولـيــة واإلقليمية
سوف تحكم إلى حد كبير التفاعالت وتضع
لها حدًا شرط أن تتوافر لها القدرة على لجم
هوس التصعيد اإلسرائيلي.
* كاتب مصري

