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ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5861

من الصحافة

حديث عن الغد العربي بلغة األمس..
متى يحمي العرب وجودهم ودورهم؟

افتتاحية اليوم

ضرورة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
في هذه الساعات واأليام الصعبة ،التي يعيشها الشعب
الفلس��طيني الش��قيق ف��ي قط��اع غ��زة والضف��ة الغربي��ة،
بس��بب الممارس��ات اإلجرامي��ة ،والت��ي ترق��ى إل��ى ما يمكن
تس��ميته «إره��اب الدول��ة» ،وهو أم��ر اعتادته إس��رائيل ،فإن
الكلمات تفقد في الواقع معناها ،أمام الدماء الغزيرة،
ومواك��ب الش��هداء ،الذي��ن تج��اوز عدده��م المائة،
من��ذ  30م��ارس الماض��ي ،ومنه��م س��تون ش��هيدا
أم��س األول فقط ،وأكثر من ألفين وس��بعمائة
جريح ،منهم العشرات في حالة الخطر.
وإذا كانت إسرائيل قد سمحت لقواتها باستخدام
الرص��اص الح��ي والمطاط��ي والغ��از المس��يل للدم��وع
بش��كل مف��رط ف��ي مواجه��ة الفلس��طينيين الع��زل ،وف��ي
انته��اك فاض��ح ل��كل األع��راف والمواثي��ق الدولي��ة ،وهو ما
أدانته كل دول العالم تقريبا باستثناء دول قليلة محدودة
ومعروف��ة مواقفه��ا ودعمه��ا غير المحدود إلس��رائيل تحت
كل الظروف ،فإن مواكب تشييع الشهداء الستين أمس،
ومنه��م أطف��ال ونس��اء وش��يوخ ،وه��ي المواك��ب الت��ي ل��ن
تتوق��ف ف��ي الواقع ،تفرض على الع��رب والمجتمع الدولي
كذلك العمل بكل السبل من أجل إيجاد نوع من الحماية
الدولية للش��عب الفلس��طيني الش��قيق في الضفة الغربية
وغزة ،وهو ما سبق وطالب به الرئيس الفلسطيني محمود

عب��اس ،قبل س��نوات ،صحيح أن إس��رائيل رفض��ت مثل هذه
الحماي��ة الدولي��ة للش��عب الفلس��طيني ،كم��ا رفض��ت أية
محاوالت للتحقيق الدولي في ممارس��اتها التعس��فية ضد
الفلسطينيين في األراضي المحتلة ،ولكن الصحيح أيضا
أنه ال يمكن ترك الفلسطينيين لمواجهة ممارسات إرهاب
الدولة على النحو الذي يقوم به الجنود اإلس��رائيليون
ب��دم بارد ،ول��ذا فإنه من المهم والض��روري أن تعمل
االجتماع��ات العربي��ة ،ف��ي إط��ار جامع��ة ال��دول
العربي��ة ،واالجتماعات اإلس�لامية ،في إطار
منظم��ة التع��اون اإلس�لامي ،وال��دول
العربي��ة واإلس�لامية ف��ي تحركاته��ا
الفردية والمتع��ددة األطراف داخل األمم
المتح��دة وف��ي كل المنظم��ات الدولي��ة
ذات الصل��ة ،م��ن أج��ل إقن��اع كل األط��راف
الدولي��ة بتوفي��ر حماي��ة دولي��ة للش��عب الفلس��طيني حتى
يت��م التوص��ل إل��ى تس��وية عادل��ة وش��املة وإقام��ة الدول��ة
الفلس��طينية المس��تقلة ليعي��ش الفلس��طينيون ككل
الش��عوب ف��ي دولته��م في أمن وس�لام واس��تقرار وهو ش��رط
ض��روري ،وبدون��ه ل��ن يتحق��ق األمن إلس��رائيل ،فالش��عوب
المغتصب��ة حقوقه��ا تنتص��ر ف��ي النهاي��ة ،مهم��ا عظم��ت
التضحيات.

ويومئذ يفرح املؤمنون ..ماذا بعد االنتخابات؟!
النتائج المعلنة لإلنتخابات ،تفيد
أن األب��واب مفتوح��ة عل��ى إحتم��االت
كثي��رة ،تب��دأ وال تنته��ي ،وإذا أخذن��ا
بنظ��ر اإلعتبار؛ أن التحفيز اإلعالمي
قب��ل االنتخاب��ات ش��يء ،وم��ا يحص��ل
بعده��ا م��ن تحالف��ات ش��يء آخ��ر ،فإن
علين��ا اإلق��رار بحقيق��ة أن الدعاي��ة
االنتخابي��ة ال ترس��م طريق مس��تقبل
م��ا بع��د االنتخاب��ات ،فه��ي ليس��ت
إال وس��يلة للحص��ول عل��ى المقاع��د
النيابي��ة ،وبعده��ا تب��دأ األحابي��ل
السياس��ية.
والمن��اورات
أع��داء ومتنافس��و م��ا قب��ل
االنتخاب��ات ،س��يتعين
عليه��م أن يتحالف��وا
بعدها ،لتش��كيل حكومة ،وإذا
بق��وا على مواقفه��م العدائية ما
قب��ل االنتخاب��ات ،فل��ن يتس��نى ألي
منه��م المش��اركة بالحكومة ،لذلك
ف��إن تحالفه��م بع��د االنتخاب��ات؛ ُي َع ُّد
تحصي��ل حاصل.في الصورة أن نتائج
القوى الش��يعية الكب��رى متفرقة ،هي
ذاته��ا الت��ي كان��ت علي��ه قب��ل أرب��ع
س��نوات  ،وقب��ل ثمان��ي س��نوات أيض��ا
مجتمعة.
م��ن يعتقد أن التيار الصدري تقدم
الصفوف واهم جدا ،فقد حصد التيار
الص��دري  27مقع��دا نيابي��ا فقط ،من
أصل  56مقعداً لكتلة (س��ائرون) التي
تزعمها ،وهذا العدد الذي حصل عليه
أق��ل بأربع��ة مقاع��د ،عما حص��ل عليه
عام !2014

إئت�لاف «س��ائرون» ربم��ا يتحال��ف
م��ع الس��يد العب��ادي ،و ربم��ا أيض��ا
يجم��ع م��ن هن��ا وهن��اك م��ن كت��ل
صغي��رة أحالف��ا ج��دداً ،لك��ن ذلك لن
يكف��ي لتش��كيل حكوم��ة ،أو الحص��ول
عل��ى ثق��ة البرلم��ان الجديد..وعل��ى
التي��ار الص��دري أن يبح��ث عن س��بيل
آخ��ر ،لتش��كيل حكوم��ة ق��ادرة عل��ى
تنفيذ تطلعاته.
إئت�لاف «الفت��ح»؛ وه��و الثان��ي في
تسلس��ل اإلئتالف��ات الفائ��زة ،أق��رب
م��ا يك��ون ال��ى تحال��ف القان��ون
ال��ذي يق��وده الس��يد المالك��ي،
وإذا أخذن��ا بنظ��ر اإلعتب��ار
أن الس��يد العب��ادي،
ال يمكن��ه الس��ير
بخط��وات أبع��د م��ن
حزبه األم»الدعوة»،
فس��نجد أن��ه س��يكون
مضط��را ،للتحال��ف م��ع
زعيم حزبه السيد المالكي ،الذي يبدو
ه��و اآلخ��ر ق��د حس��م أم��ره بالتحالف
م��ع الفت��ح ،وبذلك س��يكون مجموع
المقاع��د ،الت��ي يجل��س عليه��ا ن��واب
ه��ذا التحال��ف المحتم��ل ،ق��د تجاوز
 115مقع��دا ،وهي جلس��ة مريحة جدا
لتشكيل حكومة ،متجاوزا ما كان قد
حص��ل عليه في االنتخابات الس��ابقة،
بمقدار  15مقعدا على األقل..
لكن هذه الحكومة؛ ليس��ت برئاس��ة
أي من المالكي أو العبادي بالتأكيد،
وس��يكون الفت��ح ه��و م��ن سيس��مي

رئي��س ال��وزراء الجدي��د ،حت��ى ل��و
كان م��ن خ��ارج رج��االت الفتح ،وهذا
أم��ر محتم��ل ج��دا ،وعنده��ا س��يكون
الب��اب مفتوح��ا لتحالف«س��ائرون»
لإلش��تراك بالحكوم��ة الجي��دة ،بع��د
أن يك��ون قد تمت اإلس��تجابة لمطلبه
بعدم تولية المالكي ،وبعد أن يكون قد
تمت االس��تجابة لمطل��ب الفتح بعدم
تولية العبادي..
إئت�لاف الحكم��ة ل��ن يك��ون بعي��دا
بالتأكي��د »،ع��ن ه��ذا «التحال��ف
الوطن��ي» الجدي��د ،وس��يجد متس��عا
م��ن األمكن��ة ،له في ال��وزارة الجديدة،
وربم��ا س��ينال اكث��ر م��ن إس��تحقاقه،
ألنه لعبها صح وكان «كد اللعبة»..
عموما وهذا هو المهم في األمر ،هو
أننا بحاجة الى وقت إلبتالع ما حدث،
وس��نحتاج ال��ى م��دة راحة وإس��تجماع
للق��وى ،قب��ل الش��روع بالح��وارات
المفضي��ة لتش��كيل حكوم��ة ،لك� َّ�ن
الواقفي��ن على أبواب الغرف المغلقة،
افادون��ا ب��أن ه��ذه الح��وارات ق��د بدأت
حت��ى قب��ل االنتخاب��ات ،وأن الطري��ق
بين واشنطن وبغداد والرياض وعمان
وطهران مزدحمة!..
كالم قب��ل الس�لام :نتيج��ة
االنتخاب��ات كان��ت إنتص��ارا باه��را
للش��عب العراق��ي ،وه��ي باألخ��ص
إنتص��ار لمح��ور المقاوم��ة ،وهزيم��ة
للمح��ور األمريك��ي الصهيوس��عودي..
ويومئذ يفرح المؤمنون !..سالم..
قاسم العجرش

عين على الصحافة االجنبية

ترامب أشعل عود ثقاب دون أن يمتلك خطة إلطفاء ناره

ا

نش��رت صحيفة الغارديان مقاال لراش��يل ش��ابي اعتبرت
في��ه أن ترام��ب ق��د أش��عل ع��ود ثق��اب ف��ي الق��دس حي��ث
اندلع��ت الني��ران ،لكن��ه في الوقت نفس��ه ال يمتلك
خط��ة إلطف��اء هذه النيران ،مش��يرة إلى أن أولى
النتائ��ج ه��ي مقت��ل عش��رات الفلس��طينيين
خالل الساعات الماضية.
ونش��رت ش��ابي ص��ورة مركب��ة عل��ى رأس
المقال جانبها األيمن ينقل شطرا من حفل نقل
الس��فارة تجلس في��ه إيفانكا ترامب إل��ى جوار زوجها
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته وهم
يصفقون في س��عادة بالغة تصفها ش��ابي بأنها مثل سعادة
الق��ط ال��ذي حصل لتوه على كمية كبيرة من القش��دة.
وف��ي الجان��ب اآلخ��ر م��ن الص��ورة يظه��ر ش��اب فلس��طيني
ف��ي قط��اع غ��زة وإل��ى ج��وارة فت��اة محجب��ة ترف��ع العل��م

ديان

لغار

الفلس��طيني ،بينم��ا يرت��دي الش��اب كمامة ض��د الدخان
والنيران مش��تعلة حوله وهو يركض خالل االش��تباكات
م��ع الق��وات اإلس��رائيلية .وتقول ش��ابي إن مبعوث الس�لام
األمريك��ي الس��ابق ف��ي المنطق��ة ،مارت��ن أندي��ك ،الحظ
الف��ارق بي��ن جانب��ي الص��ورة وعل��ق عليه��ا قائ�لا “إنها
لحظة حالوة مريرة”.
“تزام��ن نق��ل الس��فارة م��ع ي��وم مرور س��بعين
س��نة عل��ى إنش��اء إس��رائيل أو عل��ى النكب��ة
كم��ا يس��ميها الع��رب ل��ه رمزي��ة واضح��ة”
تق��ول الكاتب��ة مضيف��ة أن “ممارس��ات ترام��ب
ف��ي الش��رق األوس��ط ليس��ت ديبلوماس��ية ولكنه��ا
فق��ط مجرد إش��عال متواص��ل للنيران ف��ي المنطقة
التي ستدفع الثمن وستواجه تبعات ما يفعله ترامب”.
راشيل شابي

كيف يفكر العدو؟

العودة لسياسة االغتيال
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ل �وّح وزي��ر األم��ن الداخل��ي اإلس��رائيلي ،جلع��اد
أردان ،بع��ودة حكومت��ه إل��ى سياس��ة االغتي��االت
لق��ادة “حم��اس” ف��ي قطاع غ��زة .وق��ال أردان
ف��ي مقابل��ة صحيف��ة “يديع��وت احرون��وت”
اإلس��رائيلية ”:،لق��د ح��ان الوق��ت ألن يدف��ع
قادة حماس ثمنا شخصيا لتنظيم هذه األعمال
اإلرهابية”.
وأشار في هذا الصدد إلى قائد حماس في غزة يحيى
الس��نوار ،والقادة اآلخرين الذين يش��اركون في مس��يرات

“العودة” ،قرب حدود قطاع غزة منذ عدة أسابيع.
وأض��اف ”:يج��ب الع��ودة إل��ى االغتي��االت المس��تهدفة،
يج��ب عليه��م أن يع��ودوا لالختب��اء تح��ت األرض خوف��ا
عل��ى حياته��م ،ولي��س تنظي��م الجماهي��ر للقي��ام
بأعم��ال إرهابية”.لك��ن أردان اس��تدرك قائ�لا
إن اقتراح��ه ه��ذا “ل��م يبح��ث عل��ى مس��توى
الحكوم��ة اإلس��رائيلية”.وأضاف ”:أن��ا ال
أمث��ل رأي أي ش��خص آخ��ر به��ذا الش��أن ،أن��ا
اتحدث عن موقفي الشخصي”.
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انف��ض جم��ع «الع��رب» وانقس��موا دوال
مصطرع��ة ،يتآم��ر بعضه��ا على بع��ض ،ويتواطأ
بعضه��ا م��ع واش��نطن أو حت��ى مع ت��ل أبيب على
البع��ض اآلخ��ر ،ب��ل إن األغن��ى ذهب��ا أس��ود أو
أبي��ض يقات��ل «إخوت��ه» الفقراء ويحت��ل بالدهم
ب��را وبح��را ،ويقي��م قواع��د عس��كرية س��تكون،
بالتأكيد ،لغيره ،األقوى واألبعد.
ابتع��د أغني��اء العرب عن فقرائهم مس��تظلين
بالعلم األمريكي (واإلس��رائيلي) واندفعت الدول
األصغ��ر واألغنى ف��ي مغامرات عس��كرية
ف��ي بع��ض الب�لاد «الش��قيقة»،
كسوريا وليبيا ،فضال عن اليمن.
ب��ل إن بع��ض ه��ذه ال��دول
العربي��ة ق��د جه��رت بتأييده��ا
للع��دوان اإلس��رائيلي الواس��ع عل��ى
منشآت عس��كرية وقواعد صواريخ ومطارات
ف��ي س��وريا ،األس��بوع الماض��ي ،بذريع��ة أنه��ا
«إيراني��ة» ،متجاهل��ة أن المهاجم هو العدو ،وأن
من تعرض للهجوم هو األخ الش��قيق ..خصوصا
أن «اإليراني» لم يدخل غازيا إلى سوريا ،وال هو
موجود خالفا إلرادة النظام السوري.
لم تعد كلمة «العرب» تعني جس��ما سياس��يا
أو كتل��ة مؤث��رة ف��ي السياس��ة العالمي��ة أو
اإلقليمي��ة .أس��قطت «فلس��طين» م��ن القاموس
السياسي ،ولم تسقط سهوا ،واحتلت «إسرائيل»
مرك��زا ممي��ز ف��ي الق��رار العربي بعدما أس��قط

الع��رب «الح��دود» بي��ن الوالي��ات المتح��دة
األمريكي��ة وإس��رائيل ..وانف��ض جم��ع دول ع��دم
االنحي��از بع��د أن غ��ادره «الع��رب» منحازي��ن
إل��ى المعس��كر األمريك��ي ،وبع��د أن زادوا م��ن
عالقاته��م التجاري��ة م��ع روس��يا ألس��باب تتص��ل
باالقتص��اد والس�لاح ال��ذي ال تبيعه��م مثل��ه
اإلدارة األمريكية.األس��وأ أن الع��رب ،والمقص��ود
دائم��ا األنظم��ة العربي��ة ،يقتتل��ون وال يقاتل��ون
عدوه��م الواح��د ،ناهي��ك بداعم��ه األعظ��م،
األمريكي..
كذلك فإن قوات عربية تشارك ــ ولو ُم َموّه ًة
ــ في الحرب في سوريا وعليها ،وتعلن اإلدارة
األمريكي��ة بصراح��ة فج��ة أن ق��وات
س��عودية أو ممول��ة م��ن المملك��ة،
وقطري��ة أو ممولة من قطر تقاتل
ض��د النظ��ام ف��ي دمش��ق بذريع��ة
«مناص��رة الس��نة» ض��د «النظ��ام
العلوي» .
إن ال��دول العربي��ة ،وأولي��اء العه��د واألم��راء
والرؤس��اء وال��وزراء يتزاحم��ون عل��ى أب��واب
واشنطن ،حاملين إليها قناطير الذهب ،وترامب
يطالبه��م بالمزي��د منوه��ا بأنه��م ال يس��تحقون
ثرواتهم الخرافية ،بل أن واشنطن أحق بها ألنها
سوف تستخدمها من أجل تقدم أمريكا بدال من
إنفاقها على القصور والحريم.
إن الع��رب يُهان��ون كل ي��وم ،بأش��خاص بعض

حكامهم ،وعلى المستوى الدولي فال يملكون ردا،
ألن «جماهيره��م» معتقل��ة أو مهددة باالعتقال،
أو مخدرة بانعدام اإلمكان ،وبإقفال ميدان الثورة
في وجه هذه الجماهير بعد بعثرتها بالرش��وة أو
باإلره��اب أو بمقول��ة «م��ا فيش فاي��دة ...غطيني
يا صفية!!» .
إن المواط��ن العرب��ي يتقل��ب بي��ن إذالل
الداخ��ل واإلهان��ات الجارح��ة الت��ي يتتس��اقط
علي��ه كالمط��ر ،يومي��ا .لق��د اغتيل��ت أحالم��ه
بالوح��دة والتق��دم والعدال��ة االجتماعي��ة ،وم��ا
ج��رى ه��و العك��س تمام��ا :تكت��ل أغني��اء الع��رب،
بالث��روات الت��ي تفج��رت به��ا أرضه��م أو مياههم،
بعيدا عن «إخوتهم الفقراء» ،وانحازوا ــ سياسيا
واقتصاديا ــ إلى أعدائهم :اإلمبريالية األمريكية
والعدو اإلسرائيلي.
تجمع��ت األنظمة الملكي��ة واإلماراتية الغنية
م��ن المغ��رب حتى أبو ظبي ،مع اس��تثناء العرش
األردن��ي نأيا بالنفس عن القضية الفلس��طينية،
وترك��ت الجمهوري��ات الفقي��رة أو المنهك��ة
بالح��روب فيه��ا وعليه��ا (مص��ر ،س��وريا ،الع��راق،
لبن��ان ،الس��ودان ،الصوم��ال ..إل��خ) لمصيره��ا..
في حين اشتد الصراع بين اإلخوة األغنياء على
«اس��تعمار» األفقر من إخوتهم ،كما يجري في
بع��ض أنحاء ليبي��ا والس��ودان والصومال وصوال
إلى تنزانيا.
طالل سلمان

َّ
كشاشو الحَ مام ال ِّ
يحددون مسارات الصواريخ وأقدارها!
لق��د ب��دا المش��هد نه��ار  10أي��ار
ّ
وكأن الصواري��خ الس��ورية أفق��دت
ه��ؤالء توازنه��م أكث��ر بكثي��ر مم��ا
حص��ل ف��ي الجان��ب اإلس��رائيلي،
ال��ذي بالتأكي��د يع��رف خط��ورة
ومعان��ي ما جرى ،ولهذا فقد تص ّرف
وتعام��ل م��ع مع��ادالت المواجه��ة
به��دوء يناس��ب م��ا يعرفه ع��ن حدود
الق��وة وأثم��ان الته �وّر وردود الفع��ل
غير المحس��وبة في منطقة ش��ديدة
الحساس��ية ،فق��د ق��رأت «إس��رائيل»
النقلة الهجومية المفاجئة لسورية
وحلفائها وفهم��ت أبعادها ومعانيها
بع��د س��بع س��نوات م��ن الح��رب
العالمية التي لم يدّخر فيها الحلف
المع��ادي لس��ورية اي��ة إمكاني��ات من
أج��ل تدميرها ...ف��إذا بها في لحظة
حاس��مة تهاج��م وب�لا ت��ردّد وبص��ورة
مباش��رة «قبض��اي اإلقلي��م ...
إس��رائيل» وبم��ا يالق��ي االنتص��ارات
االس��تراتيجية التي حققتها سورية
بعناص��ر الق��وة الت��ي بات��ت تملكه��ا
ذاتياً أو كمحور مقاومة أو كدائرة
حلفاء خالل س��بع س��نوات ...وصو ً
ال
إلى االستعداد لخوض حرب شاملة،
بما يعني ّ
أن الشروط االستراتيجية
والعملي��ة لخ��وض تل��ك الحرب قد
أصب��ح واقع �اً ف��ي ض��وء م��ا راكم��ه
وأبدع��ه الجي��ش الس��وري م��ن بن��ى
ومنظوم��ات ق �وّة وتجرب��ة أس��طورية
في القتال.
ه��ذه ه��ي الرس��الة الكب��رى أو
الس��ؤال العمل��ي ال��ذي طرحت��ه
الصواري��خ الس��ورية بالن��ار ولي��س
كفرضي��ة :ه��ل «إس��رائيل» ق��ادرة
ومس��تعدة للذهاب إلى حرب شاملة،
وهل تمتلك مسبقاً شروط حسمها
كما اعتادت سابقا أم ال!؟ إذا كان
الج��واب نع��م ف��اآلن ه��ي اللحظ��ة
المناس��بة للمب��ادرة وش� ّ�ن تل��ك
الح��رب ..وغي��ر ذل��ك ه��و العج��ز
والتراجع.
لق��د تعامل��ت «إس��رائيل» م��ع
ه��ذا الس��ؤال المحم��ول على صهيل
الصواري��خ بغاي��ة الجدي��ة ،وبص��ورة
تتج��اوز أوه��ام وأمنيات نع��اج العرب
وأبقاره��م الت��ي تواص��ل الن��وم ف��ي
حظائ��ر الغطرس��ة اإلس��رائيلية
األميركي��ة ،ويدفع��ون ثرواته��م
مقابل وهم ّ
أن أميركا و«إس��رائيل»
تمل��كان أقدار المنطقة والعالم ،بما
في ذلك االستعداد لخوض الحرب
نيابة عن ملوك الكاز.
م��ا ح��دث بع��د رس��ائل الصواري��خ
الحاس��مة ه��و ّ
أن «إس��رائيل» وقف��ت
وق��رأت وحلل��ت وفهم��ت حقيق��ة
م��ا ج��رى ...وب��دون ت��ردّد راح��ت
تتص��رف وفق �اً لم��ا تملي��ه حقائ��ق
المي��دان ..فأعلن��ت :أنها غير معنية
بالتصعي��د ..وأنه��ا حقق��ت م��ا
تري��د ...وأنها تطالب المس��توطنين
ف��ي ش��مال فلس��طين والج��والن
المحتلي��ن بالع��ودة لمنازله��م

والطالب لمدارسهم ...وهكذا كان.
المضحك ح ّد القهقهة في هذا
َّ
«كشاش��ي
الس��ياق ه��ي ردود فع��ل
الحم��ام» الع��رب م��ن المحي��ط
َ
إل��ى الخلي��ج الفارس��ي ...ومس��توى
الس��قوط والغب��اء ال��ذي وصل��وا
إلي��ه بم��ا ف��ي ذل��ك االعتق��اد ب� ّ
�أن
صفيره��م وتلويحه��م بالعي��دان أو
رقصهم بالس��يف مع ترامب س��يغ ّير
مسارات الصواريخ وأقدارها.
لق��د ب��دت ردود فع��ل ه��ؤالء
وكأنه��م يعيش��ون في غيبوب��ة تثير
السخرية ،تجلى ذلك بوضوح حين
ل��م يفهم��وا حت��ى ردود فعل حارس��ة
أقداره��م «إس��رائيل» رغ��م وضوحها
الش��ديد ،فراح��وا يحاول��ون تفس��ير
وتبري��ر مواقفها وردود فعلها وصو ً
ال
إل��ى تقويلها ما لم تق��ل ...وكأنهم
كان��وا يتم ّن��ون ف��ي أعماقه��م ّ
أن
ه��ذه «العقالني��ة» اإلس��رائيلية ه��ي
مج��رد مزح��ة وليس��ت تعبي��راً ع��ن
فش��ل وخ��وف ورع��ب م��ن المواجه��ة
الحقيقية.
ليس هذا فحسب ،بل إنهم فقدوا
حت��ى ّ
كل منطق بس��يط فس��قطوا
ّ
ف��ي التباس��ات السياس��ة ب��كل غب��اء،
فب��دوا مج � ّرد ه��واة يثي��رون
والش��فقة
الس��خرية
ال أكث��ر ...تجل��ى
ذل��ك حي��ن تج��اوزوا
الحقائ��ق الواضح��ة
وراح��وا يطلق��ون ثرث��رات
غبي��ة م��ن ن��وعّ :
أن ال��ذي
أطل��ق الصواري��خ عل��ى الج��والن
ليس��ت س��ورية وإنم��ا إي��رانّ ،
وأن
الصواري��خ الس��ورية ت � ّم تدميره��ا
بقب��ة «إس��رائيل» الحديدي��ة ،أو
أن «إس��رائيل» نجح��ت ف��ي تدمي��ر
القواع��د والدفاع��ات الجوي��ة
السورية كلها...
م��ا يثي��ر الس��خرية ف��ي ه��ذا
الس��ياق ه��و تبري��ر االصطف��اف
المخ��زي لكشاش��ي الحم��ام الع��رب
مع «إسرائيل» ومباركة اعتداءاتها
ووحش��يتها ض � ّد س��ورية ودعمه��ا
للمجموع��ات اإلرهابي��ة انطالق �اً
م��ن القناع��ة ّ
بأن ذلك ه��و المعادل
لمواجه��ة التهدي��د «اإليران��ي
الصفوي الفارس��ي الرافضي» الذي
يس��تهدف «األم��ة العربي��ة» كم��ا
يقولون!
وهك��ذا راح ه��ؤالء الحمق��ى
يس��وقون التبري��رات ويطلق��ون
الش��عارات بعي��داً ع��ن ّ
أي منط��ق،
وب�لا خج��ل فق��ط الك��ذب الصفي��ق
والوقاحة التي ليس لها حدود!...
فم��ا دام��ت إي��ران ه��ي الس��بب ف��ي
مواقفه��م المهين��ة ه��ذه ،إذن أي��ن
كانت نخوتهم قبل أن يسمع الكثير
م��ن الع��رب ب��أ ّن هن��اك دول��ة اس��مها
إي��ران ...أي��ن كان هؤالء الفاش��لون
ف��ي دروس التاري��خ والجغرافي��ا
واالجتم��اع ف��ي ع��ام نكب��ة الع��رب

الكب��رى ع��ام  ،1948أين كان��وا أثناء
الع��دوان الثالث��ي عل��ى مص��ر ع��ام
 1956وأثن��اء ح��رب حزي��ران ع��ام
 1967وح��رب تش��رين ع��ام  1973هن��ا
�يصفر أح��د ّ
س� ِّ
الكشاش��ين ويقول :يا
ناكر الجميل ألم يوقفوا النفط!...
هن��ا ل��ن أعلق على ه��ذا النفط الذي
يحاول��ون معادلت��ه بال��دم  ،لنتاب��ع:
أي��ن كان��وا أثن��اء غ��زو لبن��ان ع��ام
 1982وأثناء االنتفاضة الفلسطينية
ع��ام  ،1987وأي��ن هم الي��وم من إعالن
ترام��ب الق��دس عاصم��ة أبدي��ة
إلس��رائيل» ،ولم��اذا ال تث��ور نخوته��م
لف��ك حص��ار «إس��رائيل» ع��ن 2
ملي��ون فلس��طيني محاصري��ن ف��ي
قط��اع غزة منذ ع��ام !2007؟ في ّ
كل
هذه األحداث والويالت لم تكن إيران
حاضرة ...وال قاسمي كان مولوداً...
وال ح��زب اهلل ق��د بل��غ س� ّ�ن الرش��د
بعد ...أليس كذلك!؟ لقد كشف
صفي��ر ّ
كشاش��ي الحم��ام الع��رب
ه��ؤالء الوعي ال��رث الذي وصلوا إليه
وه��م يتخ ّبطون في ّ
كل ش��يء وعلى
ّ
كل المس��تويات ...فأخط��أوا حت��ى
ف��ي ألف باء السياس��ة ،التي تقول إ ّن
م��ن ح��ق ال��دول أن تبن��ي التحالفات
وتعق��د اتفاقي��ات الدف��اع وأن تتس��لح
وأن تق��وم ب� ّ
يؤم��ن لها ش��روط
�كل م��ا ّ
الصم��ود واالنتص��ار ...ألي��س
ه��ذا م��ا تق��وم ب��ه حليفته��م
«إس��رائيل»!...؟ فلم��اذا
يب � ّررون لـ«إس��رائيل»
م��ا تق��وم م��ن تركيم
لعناص��ر الق��وة وبن��اء
التحالفات بينما سورية ال
يحق لها ذلك!...؟
لق��د وصل��ت ه��ذه الصدم��ة وم��ا
ترت��ب عليها من س��لوك وتصريحات
ح � ّد التفاه��ة م��ن ن��وع تصريح��ات
وزي��ر خارجي��ة البحرين ال��ذي أعلن
ّ
«أن م��ن ح��ق إس��رائيل الدف��اع ع��ن
نفس��ها» !...باإلضاف��ة إل��ى األب��واق
الصغي��رة م��ن مه ّرج��ي ش��بكات
التواصل االجتماعي الذين يقاربون
السياس��ة واس��تراتيجيات الص��راع
والحروب واالش��تباكات بين الدول
بعقلي��ة «كشاش��ي الحم��ام» ذاته��ا
ّ ..
أي م��ن خ�لال الصفي��ر والتلوي��ح
بالعصي والعيدان الطويلة من على
الس��طوح واالس��تعداد للقس��م ب� ّ
�أن
م��ا ج��رى هو مج��رد طبخ��ة وعملية
منس��قة م��ع «إس��رائيل» لك��ي يبق��ى
النظ��ام الس��وري.لهذا ف� ّ
�إن الصدمة
الت��ي أحدثته��ا الصواري��خ الس��ورية
ترك��زت باألس��اس ف��ي أعم��اق وعي
حث��االت المهزومي��ن الع��رب ،الذين
أسس��وا من��ذ عق��ود لمنظوم��ات
ّ
مهزوم��ة سياس��ياً وعس��كرياً وثقافياً
واجتماعياً وإعالمياً...
ب��ل لق��د تج��اوز األم��ر ه��ذا
المس��توى كثي��راً ..فبينم��ا كان
ه��ؤالء الكشاش��ون يب � ّررون ف��ي
الس��ابق مواقفهم بع��دم القدرة على

هزيم��ة «إس��رائيل» ّ
وأن  99من أوراق
الح� ّ�ل والح��رب والس��لم ه��ي ف��ي يد
أميركا...
نجدهم في هذه األيام قد تجاوزوا
هذه الفرضية كثيراً ،فذهبوا أبعد
وأبع��د ...إنهم يرفض��ون اليوم حتى
ّ
أي انتصار ملموس يحققه العرب..
إنه��م يرفض��ون حت��ى االعت��راف
ب� ّ
�أن باألم��كان ض��رب «إس��رائيل»
بالصواري��خ حتى وهي ت��دك مواقع
«الجي��ش ال��ذي ال يُقه��ر» ..إنه��م
ال يص ّدق��ون ذل��ك ..وال يري��دون
أن يص ّدق��وا ..ب��ل ويقس��مون عل��ى
ّ
أن ذل��ك ل��م يح��دث ،وأن��ه مج��رد
تتمثيلي��ة متف��ق عليه��ا ...وهم من
أج��ل ذل��ك مس��تعدّون أن يقس��موا
ب� ّ
ّ
وكأي كش��اش حمام
�كل األله��ة
كاذب بالضب��ط ّ
أن صواري��خ
س��ورية كانت مجرد ألع��اب نارية..
ّ
وأن صواري��خ «إس��رائيل» ق��د أب��ادت
منظوم��ات الدفاع��ات الجوي��ة
للجي��ش الس��وري ...إنهم يقس��مون
بذل��ك وإال كي��ف س��يب ّررون
رضوخه��م وقبوله��م ب��دور النعج��ة
أو البق��رة الحل��وب ف��ي م��زارع
أمي��ركا و«إس��رائيل» إذا اعترف��وا
ب� ّ
�أن س��ورية ق��ادرة عل��ى ض��رب
الجي��ش اإلس��رائيلي بالصواري��خ،
ّ
وأن «إس��رائيل» تبتل��ع الضرب��ة
وتس��كت وهي غي��ر قادرة وغير راغبة
وغي��ر مس��تعدّة للذه��اب إل��ى ح��رب
مفتوح��ة كم��ا كان��وا يتم ّن��ون
ّ
ويتوهمون!؟
التأم��ل نج��د ّ
أن
بقلي��ل م��ن
ّ
المرجعي��ة الفكري��ة له��ذا الس��لوك
تع��ود إل��ى ثقاف��ة االستس�لام
والتس��ليم بالهزيمة بصورة مطلقة،
وب� ّ
�أن أوراق الق��وة والح� ّ�ل ه��ي
ف��ي أي��دي «إس��رائيل» وحليفته��ا
الوالي��ات المتح��دة ،وبالتال��ي ف� ّ
�إن
التفكي��ر خارج س��ياق ه��ذه المعادلة
أو المسلمة هو سلوك متطرف ،غير
واقعي أو عقالني.
ثقاف��ة الهزيم��ة ه��ذه وترجماته��ا
السياس��ية ،اس��توطنت وع��ي ه��ذا
الفري��ق بم��ا يتناق��ض م��ع ّ
أي خي��ار
أو ثقاف��ة تداف��ع ع��ن الحق��وق
والكرام��ة والمقاوم��ة ،الوج��ه اآلخر
له��ذا الموق��ف ه��و تبري��ر الخض��وع
واالس��تجداء والقب��ول بوظيف��ة
النعاج أو األبقار الحلوب في حظيرة
الوالي��ات المتح��دة و«إس��رائيل»
هكذا بال نقاش أو تردّد.
هذا ما جرى ويجري ،ورغم ذلك
س��تبقى ف��ي النهاية حقائ��ق األرض
والتاري��خ والجغرافي��ا ...وفي لحظة
فاصل��ة س��تخرج األرض العربي��ة
أثقاله��ا ...أم��ا الصواريخ المدهش��ة
فل��ن يحرفه��ا ّ
كشاش��و الحم��ام عن
مس��اراتها ومداراته��ا المرس��ومة في
س��ماء ب�لاد الش��ام وه��ي ذاهب��ة نحو
أهدافها وأقدارها المحتومة.
نصار ابراهيم

