18

الثالثاء  1تشرين األول  2019العدد 3869

الثالثاء  1تشرين األول  2019العدد 3869

رأي

رأي

فلسطينيو الـ  48واالنتخابات اإلسرائيلية
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق الثامن
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

جوزيف مسعد *

من أهم سمات النظام االنتخابي اإلسرائيلي
منذ عام  ١٩٤٨هو أنه يفرض بالقانون على
ّ
كل األحزاب املسموح لها خوض االنتخابات
دع ــم ال ـق ــوان ــن وال ـب ـن ـيــة الـعـنـصــريــة لـلــدولــة
التي ّ
تمت مأسستها للحفاظ على الفوقية
الـيـهــوديــة وحـمــايـتـهــا .ويـشـمــل ذل ــك الحظر
التام ّ
ألي حزب يناوئ الصهيونية ،وتجريمه
ومنعه من خوض االنتخابات .وال يزال هذا
الــوضــع قــائـمــا حـتــى يــومـنــا ه ــذا ،رغ ــم مــرور
أكثر من سبعة عقود على تأسيس املستعمرة
االستيطانية اليهودية.
ونـتـيـجــة ط ــرد إســرائ ـيــل لتسعني بــاملـئــة من
الشعب الفلسطيني الــذي كان يقطن أراضي
ف ـل ـس ـط ــن حـ ـي ــث ت ـ ــم ت ــأسـ ـي ــس امل ـس ـت ـع ـم ــرة
االستيطانية ،قــام مؤسسوها العنصريون
ّ
بمنح من تبقى من الفلسطينيني حق االقتراع
بعد أن أخضعوهم للحكم العسكري حتى
عام  ،١٩٦٦حيث لم تعد أعــداد الفلسطينيني
ّ
املـ ـتـ ـن ــاقـ ـص ــة وال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة تـ ـش ــك ــل تـ ـه ــديـ ـدًا
ديموغرافيًا للمستعمرة االستيطانية .وقد
ك ــان لـحــزب َ
«م ـب ــاي» الـحــاكــم فــي تـلــك الفترة
شـبــه احـتـكــار للسلطة فــي ال ـبــاد ،بـمــا فيها
التجمعات الفلسطينية التي كانت تخضع
لنظام أبارتهايد عنصري يشمل قوانني ّ
تحد
من حرية التنقل (كان على فلسطينيي الدولة
أن يـحـصـلــوا عـلــى ت ـصــاريــح مل ـغ ــادرة قــراهــم
ودخـ ــول ق ــرى أو م ــدن أخ ــرى وإال تـعـ ّـرضــوا
لالعتقال) ،وهو ما ّ
سهل على حزب «مباي»
ال ـح ـصــول ع ـلــى أص ــوات ـه ــم ف ــي االن ـت ـخــابــات
مقابل تقديم خــدمــات اجتماعية لهم كانوا
محرومني منها وتصاريح للتنقل ،وهــو ما
لــم يكن بـمـقــدور األح ــزاب األخ ــرى الـقـيــام به.
لقد كــانــت خ ـيــارات الناخبني الفلسطينيني
مـحـصــورة فــي مــا بــن األح ــزاب الصهيونية
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـن ــادي ب ــرام ـج ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة
التأسيسية بإقامة دولة يهودية كولونيالية
عـلــى أراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــن امل ـس ـلــوبــة ،بما
«ح ــروت»
فيها حــزب مناحم بيغن اليميني ِ
والـ ـ ـ ـ ــذي أض ـ ـحـ ــى ف ـ ــي م ـ ــا بـ ـع ــد أه ـ ـ ــم مـ ـك ـ ّـون
لـتـحــالــف الـلـيـكــود .وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى عنصريتها
العلنية ،لــم تكن هــذه األح ــزاب تقبل أعضاءً
فيها مــن الـعــرب ،حيث اقتصرت عضويتها
عـلــى الـيـهــود ح ـص ـرًا .وق ــد ك ــان ال ـحــزب األقــل
عدائية ملواطني إسرائيل من الفلسطينيني،
والذين كانوا أشبه باألسرى في وطنهم ،هو
الحزب الشيوعي ،حيث كان الحزب الوحيد
الذي سمح بعضوية العرب فيه رغم التزامه
بالصهيونية ،كما كــان يطالب برفع الحكم
ال ـع ـس ـكــري ع ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن .وقـ ــد حصد
الـحــزب أقلية مــن أص ــوات الفلسطينيني في
هذه الفترة ،فيما ذهبت أغلبية أصواتهم إلى

القوائم العربية التابعة لحزب مباي.
وامل ـفــارقــة هـنــا هــو أن ح ــزب «حـ ــروت» ،الــذي
ك ـ ــان ي ـت ــرأس ــه ب ـي ـغ ــن ،كـ ـ ــان ،ب ـم ـع ـيــة ال ـح ــزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي ،يـ ـمـ ـث ــان ال ـ ـصـ ــوت األع ـ ـلـ ــى فــي
ال ـك ـن ـي ـســت اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـل ـم ـطــال ـبــة بــإن ـهــاء
الحكم العسكري على الفلسطينيني في عام
 ١٩٦٠وإنهاء نظام التصاريح العنصري ،ال
سيما أن ذلــك كــان سيسمح لحزب «حــروت»
الــدخــول إل ــى التجمعات الفلسطينية لنيل
أصوات الفلسطينيني وهو ما كان سيمنحه
الـفــرصــة لكسر االحـتـكــار االنـتـخــابــي لحزب
مـبــاي .لكن حــزب مـبــاي الحاكم رفــض إلغاء
الـحـكــم الـعـسـكــري حـتــى ع ــام  .١٩٦٦واستمر
ح ــزب م ـب ــاي ،الـ ــذي أص ـب ــح املـ ـك ـ ّـون األك ـب ــر لـ
«ائتالف حزب العمل» في فترة ،١٩٦٩ / ١٩٦٨
باحتكار الحكم في إسرائيل حتى عام ،١٩٧٧
عندما ربــح ائـتــاف «الـلـيـكــود» االنتخابات
وأزاحه عن الحكم.
فــي تلك األث ـنــاء قــامــت إســرائـيــل بـغــزو مصر
وســوريــا واألردن فــي ع ــام  ،١٩٦٧مــا أضــاف
عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن فـلـسـطـيـنـيــي غ ــزة والـضـفــة

ال ـغــرب ـيــة ،ب ـمــا فـيـهــا ال ـق ــدس ال ـشــرق ـيــة ،إلــى
سـكــانـهــا ،نــاهـيــك عـ ّـمــن تـبـقــى مــن الـســوريــن
مــن سـكــان هضبة الـجــوالن الــذيــن لــم تتمكن
إسرائيل من طردهم .وبخالف ما حصل بعد

لم تكن هذه الخيارات
الكاذبة والظالمة يومًا
أكثر من فخاخ
للفلسطينيين تهدف
إسرائيل من خاللها إلى
توريطهم سياسيًا وبنيويًا

ّ
عام  ١٩٤٨عندما تمكن اإلسرائيليون من منح
من تبقى من الفلسطينيني حق االقـتــراع ،لم
يكن هذا الخيار متاحًا هذه املرة ،حيث أنهم
لم يتمكنوا من طرد سوى بعض مئات اآلالف
من الفلسطينيني من الضفة وغــزة .وبما أن
الـعــدد املتبقي مــن ســوريــي هضبة الـجــوالن
ً
املحتلة ،بعد طرد معظم سكانها ،كان ضئيال
وال يهدد ديموغرافيًا الفوقية اليهودية في
البالد ،فقد ُمنحوا حق االقتراع بعد أن ضمت
إســرائـيــل الهضبة إليها فــي عــام  .١٩٨١لكن
ذلك لم يكن ممكنًا في الضفة وغزة .وقد نتج
عن هذا الوضع النظام العنصري اإلسرائيلي
ذا املستويات الثالثة:
امل ـس ـتــوى األول :نــاخ ـبــون ي ـه ــود ي ـحــق لهم
انتخاب قيادات يهودية ملتزمة باالستعمار
اليهودي ألرض الفلسطينيني.
املستوى الثاني :ناخبون فلسطينيون داخل
إس ــرائ ـيــل ال ي ـحــق ل ـهــم إال ان ـت ـخــاب ق ـيــادات
ّ
عليها أن تــدعــم ،أو عـلــى األق ــل أل تـعــارض،
استعمار أراضيهم وشعبهم.
امل ـس ـت ــوى الـ ـث ــال ــث :سـ ـك ــان ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ال

خالل االنتخابات االسرائيلية األخيرة (أحمد غرابلي  -أ ف ب)

يملكون حق االقتراع باملرة ويخضعون ،كما
ّ
تخضع أراضيهم ،الستعمار يهودي ال يكل
منذ عام .١٩٦٧
وبينما ّ
تغير الوضع بالنسبة إلى املواطنني
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي إس ــرائ ـي ــل ف ــي ع ــام ١٩٦٦
بانتهاء الحكم العسكري ،وهو ما سمح لهم
َ
بالتصويت لـ ّحــزب شـيــوعــي جــديــد َ«راكـ ــح»
(ك ــان قــد انـشــق عــن الـحــزب الشيوعي األكثر
صهيونية وعنصرية «ماكي») ،والــذي أدرج
فلسطينيني في قائمة مرشحيه ،عاد وتغير
مــن جــديــد فــي الـثـمــانـيـنـيــات والتسعينيات
ّ
عندما بــدأت تظهر «أحــزاب عربية» مستقلة
أو كجزء من ائتالفات مع أحــزاب صهيونية
تـبـنــت ل ـغــة ال ـح ـقــوق امل ـت ـس ــاوي ــة .وهـ ــذا كــان
ال ـس ـيــاق الـتــاريـخــي الن ـش ـقــاق عــزمــي بـشــارة
عن الحزب الشيوعي وقيامه بتأسيس حزب
«التجمع الوطني الديمقراطي» في عام ١٩٩٥
الــذي طالب إسرائيل بــأن تصبح «دولــة لكل
مــواط ـن ـي ـهــا» ول ـيــس دولـ ــة ي ـه ــودي ــة .ل ــم يكن
ب ـم ـقــدور ح ــزب ب ـش ــارة قــانــونـيــا اإلعـ ــان عن
مناوءته ألســس الــدولــة ،ولكن كــان بمقدوره
مساءلة التزامات الدولة العابرة للحدود ،عبر
مبدأ «الجامعة اليهودية» ،تجاه املجتمعات
اليهودية خارج إسرائيل أكثر من التزاماتها
تجاه مواطنيها ،وهو ما قام به الحزب علنًا.
ل ــم ت ـكــن اس ـت ـجــابــة إس ــرائ ـي ــل ل ـه ــذه املـطــالــب
سريعة وعدائية فحسب ،بــل أيضًا واصلت
تشريعها لقوانني إضافية لضمان الفوقية
اليهودية والــدونـيــة الوطنية للفلسطينيني
كمواطنني في دولتها ،كــان آخرها وأكثرها
صرامة «قانون الدولة  -الوطنية» الذي صدر
في تموز/يوليو .٢٠١٨
أم ـ ــا انـ ـتـ ـخ ــاب ــات األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي فـهــي
استمرار للنهج نفسه .فقد تنافس قائدان
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــان مـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـسـ ـج ــات
الحافلة بالجرائم والفظائع ضــد الشعب
الفلسطيني ،هما بنيامني نتنياهو وبني
غــانـتــز ،ال ـلــذان يـلـتــزمــان بنفس امل ـقــدار من
ال ـس ـي ــاس ــات االس ـت ـع ـم ــاري ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
وبـقــوانــن إســرائـيــل الـعـنـصــريــة ،بـمــا فيها
«ق ــان ــون ال ــدول ــة-ال ــوط ـن ـي ــة» ال ـ ــذي يــدعـمــه
غ ــان ـت ــز م ــع ت ـع ــدي ــات ب ـس ـي ـطــة .وقـ ــد عـ ّـبــر
املرشحان عن مواقفهما العنصرية تجاه
امل ــواطـ ـن ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وفـلـسـطـيـنـيــي
الـضـفــة وغـ ــزة ،واألخـ ـي ــرون بـمـثــابــة أســرى
لـ ـ ــدى إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل .رغـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،قـ ـ ــرر ال ـ ـقـ ــادة
الـفـلـسـطـيـنـيــون امل ـن ـت ـخ ـبــون ف ــي «ال ـقــائ ـمــة
املشتركة» ،والذين تنحصر خياراتهم بني
م ــن يـعـتـبــرونــه م ـجــرم ح ــرب أك ـبــر م ــن بني
املــرش ـحــن ال ـي ـهــود وم ـج ــرم ح ــرب أص ـغــر،
ال ـق ـيــام بــاخـتـيــار مــن يـعـتـقــدون أن ــه مـجــرم
ّ
ال ـح ــرب األصـ ـغ ــر ،أي ج ـ ــزار غـ ــزة ،أو قــائــد
الجيش اإلسرائيلي السابق بني غانتز.

ولم تكن هذه الخيارات الكاذبة والظاملة يومًا
أك ـثــر م ــن ف ـخــاخ لـلـمــواطـنــن الفلسطينيني،
تـهــدف إســرائ ـيــل مــن خــالـهــا إل ــى توريطهم
سـيــاسـيــا وبـنـيــويــا كـمـتـعــاونــن مــع الـقـيــادة
اإلسرائيلية فــي اضطهادهم وفــي اضطهاد
ّ
إخوانهم األقــل حظًا منهم في الضفة وغــزة،
نــاه ـيــك ع ــن مــايــن الـفـلـسـطـيـنـيــن املـنـفـيــن
ف ــي ال ـش ـتــات .وق ــد ك ــان ذل ــك دائ ـم ــا ج ــزءًا من
استراتيجية فـ ّـرق ُ
تسد اإلسرائيلية ،ولهذا
عارض كثير من املواطنني الفلسطينيني في
إسرائيل املشاركة فــي االنتخابات األخـيــرة.
ولكن على الرغم من ذلك شارك ستون باملئة
من الناخبني الفلسطينيني في االنتخابات.
لـ ــم ي ـس ـب ــق أن ق ـ ــام الـ ـ ـق ـ ــادة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون
املنتخبون فــي إســرائـيــل بــدعــم مـجــرم حــرب
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب مـ ـن ــاف ــس لـ ــه كــي
يصبح رئـيــس وزراء إســرائـيــل (وهـنــا يجب
التنويه إلــى أن حــزب «التجمع» كــان الحزب
ال ــوح ـي ــد ض ـمــن «ال ـق ــائ ـم ــة امل ـش ـت ــرك ــة» ال ــذي
رفــض أن يقوم بذلك األسـبــوع املــاضــي) .فقد
قــام في عــام  ١٩٩٢عــدد من أعضاء الكنيست
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ب ــدع ــم ح ـك ــوم ــة رابـ ـ ــن ال ـتــي
كانت تواجه تصويت ثقة في الكنيست ،كان
يـهــدف إلــى إسقاطها واستبدالها بحكومة
يـمـيـنـيــة تــرفــض م ـحــادثــات ال ـس ــام الـقــائـمــة
حينذاك (قد حصل النواب الفلسطينيون في
املقابل على التزام الحكومة بعدم هدم بيوت
الفلسطينيني في منطقة جبل أبــو غنيم في
ّ
الـقــدس املحتلة وت ـنــازالت أخ ــرى) ،لكنهم لم
يبعثوا بتوصية إلى رئيس الدولة يطالبون
بــرابــن كــرئـيــس وزراء .وق ــد كــانــت الـقـيــادات
الفلسطينية املنتخبة في إسرائيل تعي عادة
بأن اختيار واحــد من مرشحني يهود يلتزم
جميعهم باضطهاد الفلسطينيني ،مواطنني
أو غير مواطنني ،ليس خيارًا.
إذا ما قام غانتز بتشكيل الحكومة الجديدة أو
دخل كشريك في الحكومة مع نتنياهو وحزب
الليكود سيتورط قــادة «القائمة املشتركة»
الفلسطينيون الذين صوتوا لغانتز ،وهو ما
ّ
يعد سابقة خطيرة ،في جرائم حرب إسرائيل
ضد الشعب الفلسطيني لسنني قادمة .فكيف
إذًا سـيـتـهـ ّـرب ه ــؤالء ال ـق ــادة الفلسطينيون
لـلـقــائـمــة املـشـتــركــة م ــن تــورط ـهــم املستقبلي
فــي هـجــوم إســرائـيـلــي على غ ــزة ،أو اجتياح
لقرى الضفة ،أو إطــاق نــار على متظاهرين
فـلـسـطـيـنـيــن م ــن مــواط ـنــي إس ــرائ ـي ــل الــذيــن
يعترضون على سرقة أراضيهم؟
* أسـتــاذ السياسة وتــاريــخ الفكر العربي الحديث
في جامعة كولومبيا في نيويورك ،صدر له حديثًا
ك ـتــاب «اإلس ـ ــام ف ــي ال ـل ـي ـبــرال ـيــة» ،ج ـ ــداول للنشر،
ّ
بيروت ( )٢٠١٨و«آث ــار استعمارية :تشكل الهوية
الوطنية في األردن» ،دار مدارات ،القاهرة (.)٢٠١٩

أميركا في سوريا :النفط والنفوذ ومحاصرة القوات
علي إبراهيم مطر *
ّ
ّ
األميركية
االستراتيجية
ُوضعت سوريا في
م ـنــذ أحـ ـ ــداث  11أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر ،2001
ّ
عندما رأت إدارة جورج دبليو بوش االبن أن
على دمشق أن تختار بني املحورين ،محور
أميركا أو املحور اآلخر .وقد رأى البنتاغون
ّأن الرئيس بشار األسد ٌ
جزء من املشكلة ،ما
ّأدى إلى وضعية أكثر عدوانية تجاه سوريا
(انظر ،دايفيد دبليو ليش« ،سوريا سقوط
مـمـلـكــة األس ـ ـ ــد» ،تــرج ـمــة أنـ ـط ــوان بــاس ـيــل،
الطبعة األول ــى ،بـيــروت ،شركة املطبوعات
للتوزيع والنشر ،2014 ،ص .)26 - 25
ّ
يشكل دعم الرئيس بشار األسد لحزب الله
ّ
في لبنان ،وحــركــات املقاومة الفلسطينية،
ً
وفــي مقدمتها حركة «ح ـمــاس» ،فضال عن
عــاقــاتــه االسـتــراتـيـجـيــة مــع إيـ ــران ،مشكلة
ّ
وقد
كبرى في العالقة ّالسورية مع واشنطنً ،
ّ
شكلت ًالحرب ضد تنظيم «داعــش» ذريعة
ّ
مناسبة للواليات املتحدة األميركية ،لتعود
ّ
قواتها العسكرية إلــى املنطقة العربية من
بــابـهــا ال ــواس ــع ،عـبــر إعـ ــادة تـمــوضــع هــذه
ّ
القوات وزيادتها في العراق ،بعد االنسحاب
منه عام  .2011ومن ثم الدخول إلى سوريا،
الـ ـت ــي ل ــم ت ـن ـصــع ل ـل ـس ـي ــاس ــات األم ـي ــرك ـي ــة،
وبالتالي إعــادة تثبيت نفوذها في منطقة
الشرق األوسط.
ومنذ أن أعلنت الواليات املتحدة ّ
مد نطاق

الجوية ّ
ّ
ضد «داعش» في األراضي
ضرباتها
ّ
السورية ،بدأت تعتمد على شريكني للعمل
ّ
فــي امل ـيــدان الـعـسـكــري :األول هــو املقاتلون
األكراد من أعضاء وحدات «حماية الشعب»
ال ــذي ــن أدى تـعــامــل األم ـيــركـ ّـيــن مـعـهــم إلــى
استفزاز الجانب التركي ،والنوع الثاني هو
املـقــاتـلــون مــن املـعــارضــة ال ـســوريــة .بحلول
أكتوبر /تشرين األول  2015نشرت الواليات
املتحدة أول دفعة من قواتها الخاصة إلى
سوريا ،كــأول وجــود عسكري أميركي على
األرض منذ بــدء الـحــرب السورية وتشكيل
الـتـحــالــف الــدولــي فــي أغـسـطــس /آب 2014
بعد أحداث املوصل.
ّ
ومـ ــع ت ـســلــم دون ــال ــد ت ــرام ــب إدارة الـبـيــت
األب ـ ـيـ ــض ،أوعـ ـ ــز إل ـ ــى ال ـب ـن ـت ــاغ ــون فـ ــي 27
ديسمبر /كانون األول  2016بإعداد خطة
هجومية بقدر أكبر ملحاربة تنظيم داعش
فــي ســوريــا وتقديمها خــال شـهــر ،وخطة
أخ ــرى حــول مناطق آمـنــة ،ودخـلــت الـقــوات
ً
األم ـي ــرك ـي ــة مـ ـب ــاش ــرة ف ــي س ــاح ــة ال ـص ــراع
ع ـنــدمــا ن ـش ــرت جـ ـن ــودًا ف ــي مـنـطـقــة منبج
إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي
تـسـيـطــر ع ـلــى امل ــدي ـن ــة ل ـ ــردع أي ت ـحــركــات
لـ ـلـ ـق ــوات الـ ــروس ـ ـيـ ــة أو ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام أو
القوات التركية والفصائل املتحالفة معها،
(البنتاغون يسلم تــرامــب خطته الجديدة
لتدمير "داعــش" ،روسيا اليوم 27 ،فبراير/
شباط .)2017

كانت املهمة األميركية تقوم في سوريا على
ّ
رئيسية ،هي:
ثالث نقاط
 -1تثبيت السيطرة األميركية وعدم السماح
ل ــروس ـي ــا وإيـ ـ ـ ــران بـ ـم ــلء ال ـ ـفـ ــراغ م ــن خ ــال
محاربة اإلرهاب في منطقة الشرق األوسط.
 -2االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ال ـع ـس ـك ــري
املحدود الذي يقوم على الضربات الجوية،
والعمليات الخاصة
والنشاط
ّ
االستخباري ّ
التدخل ّ
البري الواسع
املـحــدودة ،وتجنب
ملنع استنزاف هذه ّ
القوات.
 -3تسليح القوات البرية الحليفة ،وتدريبها،
وإسنادها ،مثل قــوات سوريا الديمقراطية،
ً
ّ
وبعض ًقوى املعارضة السورية ،لتشكل أداة
عـ ّـسـكـ ّ
ـريــة ملـحــاربــة الــدولــة ال ـســوريــة ،وتـكــون
ّ
رئيسيًا لواشنطن في سوريا.
حليفًا

منع إقامة طريق يمتد
إيران مرورًا بالعراق،
من ً
وصوال إلى سوريا

 -4تـعــزيــز ال ــوج ــود الـعـسـكــري األم ـيــركــي في
ســوريــا ملحاصرتها ،ومــن ثــم السيطرة على
آبار النفط في شرقها.

«درع الفرات» في االستراتيجية
األميركية
ل ـق ــد س ـع ــت واشـ ـنـ ـط ــن مـ ــن خ ـ ــال ان ـت ـش ــار
ق ـ ّـوات ـه ــا ف ــي س ــوري ــا ،إلـ ــى ال ـس ـي ـطــرة عـلــى
املنطقة املعروفة بـ ـ «درع الـفــرات» ،الواقعة
مـ ــا بـ ــن نـ ـه ــر الـ ـ ـف ـ ــرات إلـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــرق وت ـل ــك
الـ ــواق ـ ـعـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـغـ ــرب م ـ ـنـ ــه ،ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تسيطر عليها «داع ـ ــش» ،ملــا تـحـتــويــه من
ـروات نـفـطـيــةٍ يـمـكــن واش ـن ـطــن الـحـصــول
ثــ
ٍ
عليها ،واالسـتـفــادة من موقعها خــال ّأية
مفاوضات تحفظ لها مكاسب اقتصادية
ّ
س ــوري ــاٌ .ك ــذل ــك فـ ــإن ه ــذه امل ـن ـط ـقــة هي
ف ــي ٌ
منطقة واصلة بني سوريا والعراق ،تسعى
واشنطن من خاللها ملنع التقاء الجيشني
ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوري والـ ـع ــراق ــي وع ـ ــدم ف ـتــح ال ـح ــدود
الـ ـس ــوري ــة ال ـع ــراق ـي ــة م ــن خـ ــال ال ـس ـي ـطــرة
عليها ،وبالتالي منع إقامة طريق يمتد من
ً
إيران مرورًا بالعراق ،وصوال إلى سوريا.
ً
لم توفر واشنطن سبيال إال واستخدمتها،
وم ـن ـهــا «الـ ـح ــرب ب ــال ــوك ــال ــة» ف ــي س ــوري ــا،
م ــن أج ــل تـنـفـيــذ م ـشــروع ـهــا ل ـشــرق أوس ــط
جـ ــديـ ــد ،وسـ ـع ــت إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر الـ ـنـ ـظ ــام فــي
ســوريــا ،وتقطيع أوص ــال الــدولــة السورية
وتــدمـيــر بنيتها السياسية واالقـتـصــاديــة

وال ـع ـس ـك ــري ــة ،وحـ ــاولـ ــت ش ــرذم ـت ـه ــا عـلــى
ـس ط ــائ ـف ـي ــة .وتـ ـح ــت ذريـ ـع ــة م ـحــاربــة
أسـ ـ ـ ٍ
ـش» ،دخلت القوات األميركية وقـ ٌ
ـوات
«داعـ ٌ
تابعة للتحالف الــدولــي إلــى عـ ّـدة مناطق،
ّ
تتمكن من إقامة ّ
عدة قواعد عسكرية،
لكي
ت ـح ــاف ــظ مـ ــن خ ــال ـه ــا ع ـل ــى وجـ ــودهـ ــا فــي
س ـ ــوري ـ ــا ،ل ـق ـط ــع الـ ـط ــري ــق عـ ـل ــى الـ ــوجـ ــود
الـ ــروسـ ــي واإليـ ـ ــرانـ ـ ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،حـيــث
تـنـتـشــر ف ــي املـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة والـشـمــالـيــة
الـشــرقـيــة مــن ســوريــا ال ـعــديــد مــن الـقــواعــد
ّ
العسكرية األميركية.

آبار النفط والقواعد العسكرية
األميركية

ّ
ّ
األميركية شرق
العسكرية
وتتوزع القواعد
ّ
س ــوري ــا ،ف ــي املـنـطـقــة امل ـم ـت ــدة ش ــرق ــي نهر
الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من
معبر التنف الحدودي ،إلى الشمال الشرقي
ّ
ّ
النفطية ،وتتوزع
بالقرب من حقول رميالن
ّ
ّ
في الحسكة ودير الزور وحلب والرقة.
ّ
أضـ ــف إلـ ــى م ــا تـ ـق ــدم ،أن ت ـ ـ ــوزع ال ـق ــواع ــد
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة جـعـلـهــا أش ـب ــه ب ــال ـط ــوق ال ــذي
ُي ـح ـيــط ب ـم ـنــابــع ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ال ـس ــوري
ّ
شرقي نهر الفرات ،وهو ما ُيمثل
املوجود
غــال ـب ـيــة الـ ـث ــروة ال ـبــاط ـنـ ّـيــة ل ـس ــوري ــا ً .وقــد
ً
أقــامــت واشـنـطــن قــاعــدة اسـتــراتـيـجـ ّـيــة لها
ف ــي مـنـطـقــة ال ـت ـن ــف ،ح ـيــث ت ــأت ــي «أه ـم ـيــة
ال ـب ــادي ــة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ف ــي أج ـن ــدات واشـنـطــن

مـ ــن خ ـ ــال ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـع ـب ــر ال ـت ـنــف
الحدودي ،الذي ّ
حولته إلى قاعدة عسكرية
ّ
عام  ،2017وتقع في منطقة ّاملثلث السوري
العراقي األردني ،حيث تتمثل أهداف هذه
ال ـق ــاع ــدة أس ــاس ــا بـتـعـطـيــل املـ ـم ــرات الـتــي
يستخدمها حلفاء ســوريــا( .ان ـظــر ،أحمد
العبدالله« ،البادية السورية وأهميتها في
أج ـنــدات أط ــراف ال ـص ــراع» ،مــرصــد الشرق
األوسط وشمال أفريقيا اإلعالمي «مينا»،
 26نيسان/أبريل  ،2019ص ).9
ومنذ بداية الحرب في سوريا حتى اآلن،
ّ
يـبــدو واض ـحــا أن واشـنـطــن تــريــد معاقبة
س ــوري ــا بـسـبــب وقــوف ـهــا إل ــى جــانــب قــوى
ّ
الفلسطينية،
املـقــاومــة ،ودعـمـهــا للقضية
وع ـ ـ ـ ــدم ت ـب ـع ـي ـت ـه ــا لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة،
وت ـح ــوي ـل ـه ــا إل ـ ــى دولـ ـ ــة غ ـي ــر ق ـ ـ ــادرة عـلــى
ت ـهــديــد أمـ ــن «إس ــرائـ ـي ــل» ،وإبـ ـع ــاده ــا عــن
املنظومة املمانعة لسياسة واشـنـطــن في
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط .ونـتـيـجــة إن ـه ــاك الــدولــة
السورية بالحرب مع الجماعات اإلرهابية،
ّ
استغلت تركيا ذلك ،لتقويض سيادة هذه
أراض لها ،بعد أن دعمت
الدولة ،واحتالل
ٍ ّ
امل ـعــارض ــة ال ـســوريــة ب ـشــتــى ال ـس ـبــل ،وفــي
هذا السياق يأتي الهدف من إقامة املنطقة
اآلمـنــة األمـيــركـيــة الـتــركـيــة ،الـتــي تعد أحد
ت ـج ـل ـيــات املـ ـش ــروع األم ـي ــرك ــي ف ــي منطقة
ّ
شرقي الفرات.
*أكاديمي وباحث في العالقات الدولية
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نهاية المجلس الدستوري
وسام اللحام *
ّ
بعد طول ترقب وانتظار ،أصدر املجلس الدستوري الجديد في  12أيلول 2019
قــراره األول (الرقم  )2019/4في الطعن املقدم بقانون املــوازنــة .وبالفعل ،قرر
املجلس الدستوري بعد تعليل مسهب إبطال مجموعة كبيرة من املواد وال سيما
تلك التي ّ
تمس استقاللية السلطة القضائية املكرسة في املادة  20من الدستور.
لكن موضوع بحثنا ال يتعلق بهذا الجانب من القرار رغم أهميته ،بل باملادة 80
من املوازنة التي ًتتعلق بحفظ حق الناجحني بتعيينهم في الوظائف املناسبة
البعض أنها «غير ميثاقية»
والتي أثــارت جدال سياسيًا واسعًا بسبب اعتبار
ّ
كونها ال تحترم املناصفة بني املسيحيني واملسلمني وتخل بالتوازن الطائفي.
فـقــد أع ـلــن املـجـلــس الــدس ـتــوري فــي مــوقــف شــديــد االس ـت ـغــراب أن ــه ق ــرر عــدم
ّ
التصدي لدستورية هذه املادة ،أي أنه استنكف عمدًا عن النظر فيها كون رئيس
الجمهورية أرسل رسالة إلى املجلس الدستوري يطلب فيها تفسير املادة 95
من الدستور التي تتعلق بالتمثيل الطائفي في وظائف الدولة .وما يفاقم من
خطورة األمــر هو اعتبار املجلس في القرار نفسه أن هذه املــادة غير واضحة
وغامضة ،علمًا بأن «االجتهاد الدستوري اللبناني والفرنسي مجمع على القول
بعدم دستورية النصوص التشريعية غير الواضجة وغير امل ـحــددة »...أي أن
املجلس اعتبر صراحة أن املــادة  80من قانون املوازنة هي مخالفة للدستور،
لكنه امتنع عن اتخاذ قرار بإبطالها ألن املجلس النيابي «أصبح واضعًا يده على
املوضوع».
إن موقف املجلس الدستوري هذا يشكل دون ّأي مبالغة انتحارًا قانونيًا مكتمل
األوصاف كونه يؤدي بكل بساطة إلى رفع يد املجلس الدستوري عن كل موضوع
تقرر السلطة السياسية إحالته أمام املجلس النيابي بحجة «تفسير الدستور».
ّ
إن تداعيات قــرار املجلس الدستوري خطيرة جدًا ألن املجلس يكون قد تنكر
لصالحياته بتفسير الدستور في معرض رقابته على دستورية القوانني ،كما
جاء في قرار سابق له ،إذ اعتبر صراحة أنه «يعود للمجلس أن يفسر الدستور
في معرض أعمال رقابته على دستورية نص تشريعي ما لتحديد مدى انطباق
هذا النص على أحكام الدستور( »...قــرار رقم  4تاريخ  29أيلول  .)2001وال
تقف نتائج هذا املوقف املستغرب على تحويل املجلس الدستوري إلى مؤسسة
رديفة ومستلحقة بالقرار السياسي الذي يستطيع منع املجلس من ممارسة
ّ
اختصاصه كلما قرر مجلس النواب وضع يده على مسألة ما ،بل أيضًا شكل
هذا القرار اعترافًا ضمنيًا بحق مجلس النواب بتفسير الدستور بغالبية عادية
ونصاب عادي ،ما يهدد كليًا إطاحة مبدأ
ّ
سمو الدستور ،علمًا بأن مجلس النواب
الدستوري ضمنيًا
منح المجلس
ّ
صالحية ال يملكها ال ي ـحــق ل ــه تـفـسـيــر ال ــدس ـت ــور ف ــي حــال
مجلس النواب
ّ
ك ــان امل ـق ـصــود بــذلــك الـتـفـسـيــر األصـلــي
واجباته
أهم
عن
ى
وتخل
املـلــزم الــوحـيــد وفـقــا ملــا شــرحـنــاه سابقًا
(«األخبار» عدد  7آب .)2019
لقد منح الدستور في املادة  19منه صالحية مراقبة دستورية القوانني للمجلس
الدستوري ،ما يعني أنه منحه حكمًا صالحية تفسير الدستور في معرض
رقابته تلك .وهذا يعني أن املجلس الدستوري هو الجهة ّ
املخولة لتقديم التفسير
األصلي للدستور وذلك خالل ممارسته الختصاصه املحفوظ له صراحة في
الدستور رقابته .وبالتالي ،يكون املجلس الدستوري في قراره هذا قد استنكف
عمدًا عن الفصل في قضية معروضة أمامه ،وقد ال تعرض مجددًا في املستقبل،
ّ
ما يعني أنه تنكر للحماية التي يجب عليه أن يوفرها للمواطنني عبر حرصه
الدائم على ضرورة احترام السلطة التشريعية للضمانات التي يوفرها الدستور
لهم.
وهو أيضًا أعلن انسحابه التام من كل قضية تقرر السلطة السياسية إحالتها
إلى مجلس النوابّ ،
مقرًا بأنه ال يحق له تفسير الدستور خالل رقابته لدستورية
القوانني بانتظار ما يقرره مجلس النواب ،وهذا ما يخالف األسس النظرية التي
القانون فور إقراره
هانس كلسن الذي اعتبر أن ً
وضعها العالم القانوني الكبير ً
في مجلس النواب يصبح مستقال عن إرادة املشترع استقالال تامًا ،وال يمكن
بالتالي العودة إلى نية املشترع من أجل إلــزام املحاكم بتفسير ّ
معي للقانون.
فتفسير الدستور فــي مجلس الـنــواب ّ
يتم عبر نقاش عــام بــن الـنــواب ينتهي
بالتوافق على إعطاء النص املختلف عليه أحد املعاني املمكنة ،وبالتالي يبقى
دون أي قيمة قانونية ملزمة ألن الدستور لم ّ
يخول مجلس النواب صالحية
تفسير الدستور ،ولم يحدد اآللية التي يصبح فيها هذا التفسير ملزمًا لسائر
السلطات في الدولة.
ّ
لقد منح املجلس الدستوري ضمنيًا مجلس النواب صالحية ال يملكها ،وتخلى
عن أهم واجباته ،وهكذا تكون الهيئة الجديدة للمجلس الدستوري قد ّ
عرضت
استقالل هذه املؤسسة لخطر شديد ،فجاء أول قرار لها ّ
مخيبًا لآلمال ،كونه
ّ
وبكل وضوح يشكل تسوية سياسية من أجل إرضاء مختلف أطراف السلطة
الحاكمة ،عبر إعالن مخالفة املادة  80من املوازنة للدستور من جهة ،لكن دون
اإلق ــدام على إبطالها من جهة أخــرى .لذلك ،وفــي حــال لم يتراجع املجلس في
ّ
قرارات الحقة له عن هذا األمر ،يكون قد وضع نفسه على سكة نهايته.
* أستاذ األعمال التطبيقية للقانون الدستوري في الجامعة
اليسوعية

