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ماذا يعني تجاهل سورية عرض نتنياهو؟
– م��ا إن وضعت الحرب ف��ي الغوطة أوزارها
ورس��مت مش��هد س��ورية الجدي��د حت��ى دخل��ت
القي��ادات واإلع�لام ف��ي كي��ان االحت�لال ف��ي
خط��اب سياس��ي إعالم��ي جدي��د .واض��ح أن��ه
ومنس��ق ،وواض��ح أن��ه يش��كل خالصة
م��دروس ّ
ق��راءة المس��ار االفتراض��ي المقب��ل لس��ورية.
مسار ال مكان فيه ألوهام تغيير موازين القوى.
مس��ار س��تكون اليد العليا فيه للدولة السورية
وجيشها ورئيسها .مسار ال تنفع معه المكابرة
واإلن��كار لجه��ة مصي��ر مش��روع الح��رب عل��ى
س��ورية وإصابت��ه بالفش��ل ،والخط��اب الجديد
يق��وم عل��ى ثالثي��ة ،ركيزته��ا األول��ى إش��هار
ه��ذا االعت��راف بالحقيق��ة الس��ورية ،حقيق��ة
تدح��رج االنتص��ارات الس��ورية واس��تحالة
ص ّده��ا ،وركيزته��ا الثاني��ة إع�لان االس��تعداد
للعودة إلى تفاهم فك االش��تباك الموقع عام
 1974والذي أس��قطته «إسرائيل» علناً وعمداً
الس��تبداله ّ
بخطته��ا الجاه��زة لبن��اء ح��زام
أمن��ي ،بالتع��اون م��ع تنظي��م القاع��دة بفرعها
المسمى جبهة النصرة ،كقوة صلبة
السوري
ّ
متماس��كة عقائدي��ة تراه��ن «إس��رائيل» عل��ى
صناع��ة اس��تقرار ح��دودي لعق��ود بوجوده��ا،
وتش��كل درع��ا قلبه��ا بع��د ط��ول اس��تثمار عل��ى
التالع��ب ب��أوراق الجن��وب الس��وري بش��راكة
إس��رائيلية س��عودية قطري��ة أميركي��ة
بريطاني��ة كت��ب عنه��ا الكثير وس��يكتب عنها
أكث��ر .أم��ا الركي��زة الثالث��ة فكان��ت رب��ط
مشروع تسوية تنتهي بانتشار الجيش السوري
بالتراض��ي ف��ي الجنوب باش��تراط يتراوح بين
االنس��حاب الكام��ل إلي��ران وح��زب اهلل م��ن
س��ورية ،واالنسحاب من الجنوب بعمق يتراوح
بين  25و 40كلم .وحده األدنى عدم مواكبة
الجيش الس��وري في المناطق التي سيدخلها
بموجب التسوية بوحدات من حزب اهلل أو من
إيران.
– تزام��ن وتكث��ف الح��راك اإلس��رائيلي م��ع
محاوالت عس��كرية واضح��ة لتصعيد الغارات،
والتهدي��دات المعلن��ة والمح��ددة باس��تهداف
الحض��ور اإليران��ي وتس��ليح ح��زب اهلل ،وبلغ��ة
س��قفها أعلى بكثير مما كش��فته المواجهات
المتراكمة عبر س��نوات الحرب الس��ورية ،من
ح��دود الق��درة اإلس��رائيلية ،بص��ورة أراد ق��ادة
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دلوني على شيء أنتقد به إيران

افتتاحية اليوم

الكي��ان فيه��ا اس��تعارة األس��لوب الس��وري ف��ي
الذه��اب إل��ى حاف��ة الهاوي��ة تفاوضي �اً ،تح��ت
ش��عار إما قبول الع��رض المفتوح أو المواجهة
المفتوحة .ومع تجاهل الدولة السورية كلياً
للع��رض اإلس��رائيلي ،رغ��م تبني��ه أميركي �اً
ودم��ج االنس��حاب م��ن القاع��دة األميركي��ة
ف��ي التن��ف كج��زء م��ن الع��رض ،إدراكاً بأن
الوظيفة الجوهرية للوجود األميركي تندرج
تحت عنوان تخديم مشروع األمن اإلسرائيلي،
وارتض��اء ضمن��ي لمعادل��ة ستش��كل نموذج �اً
ا للتك��رار ف��ي الش��مال الس��وري ،وس��عياً
قاب�ل ً
للحص��ول عل��ى ش��راكة روس��ية ف��ي تفعي��ل
الخي��ار التفاوضي تحت ه��ذا العنوان .وبقيت
الدول��ة الس��ورية تتحدّث بلغته��ا الخاصة عن
مفهوم التس��ويات التقلي��دي وهي تتقدّم نحو
الجن��وب بحش��ودها ،م��ن دون ذكر م��ا يتصل
بجواب ترصد «إسرائيل» بين السطور لقراءة
أي إش��ارة ،حول مس��تقبل الوضع على الحدود
بعد انتش��ار الجيش السوري وزوال ّ
أي دور
للجماع��ات المس � ّلحة .وعندم��ا م � ّر
م��ن الوق��ت م��ا يكف��ي لمن��ح فرص
القب��ول بش��روط التس��وية م��ن
الجماع��ات المس��لحة ،ب��دأ الهج��وم
العس��كري الس��وري ،غي��ر آب��ه بتهدي��دات
علني��ة أميركي��ة ص��ادرة ع��ن وزارة الدف��اع
تح ّذر من ه ّز الوضع في الجنوب السوري.
– ج��اءت االنتص��ارات المبه��رة بس��رعتها
ونوعيته��ا ،لصال��ح الجي��ش الس��وري ،واص��ل
اإلس��رائيليون خطته��م المثلث��ة ،االعت��راف
بالنص��ر الس��وري ،ورب��ط تس��هيل انتش��ار
الجي��ش الس��وري بع��دم مش��اركة ح��زب اهلل
واإليرانيي��ن .وخ��رج رئي��س حكوم��ة االحتالل
هذه المرة يجدد العرض بالعودة التفاق فك
االشتباك ،لكن سورية لم تع ّلق ولم تقل كيف
ستتص ّرف عندما تصل حدود الجوالن ،وتقف
وجه �اً لوجه م��ع قوات االحتالل ،لكن اإلش��ارة
الوحي��دة الت��ي قدّمتها س��ورية ،هي مش��اركة
ح��زب اهلل والق��وات الرديف��ة الت��ي يقوده��ا
مستش��ارون إيراني��ون في مع��ارك الجنوب إلى
جان��ب الجيش الس��وري .وفي ظل دعم روس��ي
ناري توقع األميركيون واإلس��رائيليون غيابه
ف��ي جبه��ة الجن��وب .وخاب��ت آماله��م كم��ا

ف��ي كل م��رة يق � ّرر الجي��ش الس��وري روزنامة
معرك��ة تحري��ر جدي��دة .وج��اءت الغ��ارة
اإلس��رائيلية على مطار التيفور وردّت س��ورية،
وربم��ا تتك��رر الغارات ويتك � ّرر الرد ويكون أش � ّد
تتقص��د
وأق��وى .وق��د ب��ات واضح �اً أن س��ورية ّ
الغموض تجاه مستقبل جبهة الجوالن.
– س��يبقى اإلس��رائيليون واألميركي��ون
عل��ى أعصابه��م وقت �اً طوي�ل ً
ا لمعرف��ة م��اذا
تري��د س��ورية .فربم��ا يك��ون للتجاه��ل س��بب
مباشر يتصل بالبعد السيادي لمفهوم الدولة
الس��ورية ،حي��ث ال يمك��ن القب��ول بإخض��اع
انتش��ار الجي��ش الس��وري ف��ي الجغرافي��ا
السورية بمساومات وشروط تجعل «إسرائيل»
ش��ريكاً ف��ي أم��ن جزء من س��ورية ،وش��ريكاً في
بس��ط الس��يادة الس��ورية .وتص � ّر س��ورية عل��ى
المض��ي بالعم��ل العس��كري وص��و ًال لح��دود
الجوالن الس��ترداد السيادة بقرار سوري وقدرة
س��ورية ،وعلى اآلخرين ،وخصوصاً «إسرائيل»
إم��ا المواجه��ة أو االنكف��اء ،ولكن م��اذا لو لم
تق��ل س��ورية ش��يئاً حتى بعد بل��وغ حدود
الج��والن؟ عنده��ا عل��ى «إس��رائيل»
أن تنتظ��ر أيض �اً .فربم��ا يك��ون
لالس��تمرار ف��ي التجاه��ل
س��بب س��يادي آخ��ر ال يقل
أهمي��ة ،وه��و أن بع��ض
الجغرافي��ا الس��ورية ال يزال
محت ً
ال في الش��مال ،ولن تلتفت
س��ورية لبح��ث مس��تقبل التفاهمات
الحدودي��ة إال ب��زوال كل العب��ث الح��دودي
أميركي �اً كان أم تركي �اً ،وخصوص �اً
إس��رائيلياً .لك��ن م��اذا ل��و أنه��ت س��ورية بس��ط
س��يطرتها ش��ما ًال وواصلت التجاهل ،هنا على
اإلس��رائيليين أن يب��دأوا بالقل��ق ،ألن��ه ربم��ا
تكون سورية قد ق ّررت أن تضع مصير الجوالن
المحت��ل عل��ى الطاول��ة قب��ل الذه��اب لخط��ة
إع��ادة اإلعم��ار ،توفيراً لخس��ائر الح��روب على
العمران واس��تثماراً للحال المادية والمعنوية
والتس��ليحية والميداني��ة للجي��ش والحلف��اء،
وطالم��ا أن «إس��رائيل» ه��ي َم��ن أس��قط ف��ك
االش��تباك ،فالبح��ث ع��ن بدي��ل يق��وم عل��ى
المعطي��ات الجدي��دة يرتب��ط بحس��م وض��ع
االحتالل في الجوالن.

طل��ب من��ي بع��ض الفض�لاء المحترمي��ن
الحريصي��ن عل��ى مصلحت��ي أن أكتب مقاال
ول��و قصي��را ف��ي نق��د الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليراني��ة ،ونعته��ا باألوص��اف الت��ي تعودن��ا
عل��ى س��ماعها م��ن الكثي��ر م��ن اإلس�لاميين،
والمجوس��ية
بالصفوي��ة
كوصفه��ا
واالمبراطوري��ة الفارس��ية والعمالة إلس��رائيل
وأمري��كا وغيره��ا من األوص��اف ..ووعدني أني
إن فعل��ت ذل��ك ،فس��تلغى كل الته��م الت��ي
أته��م به��ا ،والت��ي تقف بين��ي وبي��ن الكثير من
مصالح��ي ،وأخبرن��ي ـ وهو في غمرة حماس��ته
ـ أن��ي إن فعل��ت ذل��ك ،ف��إن قلمي س��يوضع في
الم��زاد العلن��ي ،وق��د يش��تريه بع��ض األم��راء،
وق��د أصي��ر حينه��ا صاح��ب قص��ر كقص��ر
القرن��ي ،أو صاح��ب ث��روة كث��روة القرض��اوي
وحسان وغيرهما.
كان الع��رض مغري��ا ج��دا ،تتله��ف ل��ه
النف��وس الظائم��ة ،والغرائز الت��ي تبتهل كل
فرص��ة ،وتقتن��ص كل س��انحة ..لكن��ي بع��د
البحث الطويل لم أجد كلمة واحدة يمكنني
أن أش��تم به��ا تل��ك القطعة الكريم��ة من بالد
اإلس�لام ،والتي كانت ف��ي كل تاريخها رمزا
للحضارة والرقي والتواصل اإلنساني.
له��ذا كتبت ه��ذه الرس��الة المفتوحة لكم
معشر القراء الكرام عساكم تشاركونني في
البحث عن أشياء ذات بال يمكننا أن ننتقد بها
ه��ذه الجمهوري��ة ،وتنال��وا لذلك من��ي الثناء
الجمي��ل م��ع بعض العط��اء الذي ق��د يصلني
عندما يوضع قلمي في المزاد العلني.
وأرج��و فق��ط أال تذكروا لي ذلك الوصف
ال��ذي مججن��اه ،وه��و وصفه��ا بـ [المجوس��ية]،
وال��ذي ال يقبله إال العق��ول المغرر بها ،فأنتم
تعلمون أن فارس منذ دخلت اإلسالم لم تخرج
منه ،وأن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم
أخب��ر بذل��ك ،ب��ل أخب��ر أن (اإليم��ان لو كان
عن��د الثريا لتناوله رج��ال من فارس)([..)]106
ول��و أنن��ا قلنا بذلك ،فس��تصبح أكثر ثروتنا
في التفس��ير والحديث والفقه واللغة وغيرها
مص��ادر مجوس��ية مش��كوك فيه��ا ،ألن أكث��ر
العلم��اء كانوا فرس��ا ،أو لهم عالقة بالفرس.
وأرج��و أال تذك��روا ل��ي كذل��ك وصفه��ا
باالمبراطوري��ة الفارس��ية ،فأنت��م تعلم��ون أن
الكثي��ر م��ن ال��دول الت��ي حكمت إي��ران كانت
دوال عربية ابتداء من بني أمية وبني العباس،
وق��د حكمه��م ف��ي فت��رات كثي��رة إل��ى العصر
الحال��ي رج��ال م��ن ذوي أص��ول عربي��ة ،ول��م
يس��تكبروا عليهم ،ولم يطالبوا برحيلهم ،ولم
يطالبوا بعودة كسرى ،وال أبناء كسرى.
وأرج��و أال تذك��روا ل��ي كذل��ك وصفها بـ

[الصفوية] ،فالدول��ة الصفوية كانت مملكة،
وإي��ران الحالي��ة جمهوري��ة ،والصفوية كانت
تخض��ع لحك��م الفرد ،وإي��ران الحالية تخضع
لحكم المؤسس��ات ،والصفوي��ة كانت مرحلة
تاريخي��ة ،وإي��ران الحالي��ة واق��ع ن��راه ونس��مع
عن��ه ..ول��و أننا طبقن��ا هذا الوص��ف ،لوصفنا
تركيا بالعثمانية ،ووصفنا مصر بالفاطمية
والممالي��ك ،ووصفن��ا الش��ام باأليوبيي��ن
واألمويي��ن ..وهك��ذا ل��ن نترك ب�لادا إال ونجد
في تاريخها ما يقبل ،وما يرفض.
فلذل��ك دعون��ا م��ن ه��ذا الوص��ف وم��ا
يتتبع��ه من كون الصفويين فرضوا المذهب
الش��يعي على اإليرانيين ،فأنتم تعلمون أيضا
أن األيوبيي��ن فرض��وا المذه��ب الش��افعي،
والس�لاجقة فرض��وا المذه��ب األش��عري،
والمأم��ون ف��رض المذه��ب المعتزل��ي،
والمت��وكل ف��رض المذه��ب الحنبل��ي ،واب��ن
عب��د الوه��اب وم��ن مع��ه م��ن آل س��عود
فرضوا المذهب السلفي ..فلذلك
ال ترموهم بمثل هذه الحجارة،
فكل البيوت مبنية من زجاج.
وأرج��و أال تذك��رو ل��ي أيضا
ما يس��مونه بتصدي��ر الثورة ،فأنتم
تعلم��ون أن العال��م مفت��وح ،وأن كل
ث��ورة ناجحة تص��در ،رضي أصح��اب الثورة
أو ل��م يرض��وا ..فثورة تش��ي جيفارا صدرت وال
ت��زال تصدر ..وث��ورة تونس وح��رق البوعزيزي
نفسه صدرت ..وصار الكل يحرقون أنفسهم..
ولذل��ك ال داع��ي له��ذا الوصف ،واته��ام إيران
به ..فهي لم تفعل س��وى أن خرجت من عباءة
الش��اه ال��ذي كان عب��دا ألمري��كا ،وكان
لذل��ك تأثي��ره الكبي��ر ف��ي الش��عوب الت��ي ال
تزال تخضع لعبودية الشاهنشاهات.
وال تذكروا لي كذلك التمدد الشيعي..
فأنتم تعلم��ون أن الكل يتمدد ..فهناك قنوات
تنش��ر المسيحية ،وأخرى تنس��ر الماركسية،
وأخ��رى تنش��ر الوجودي��ة ..حت��ى عب��دة
الش��ياطين له��م وس��ائلهم الت��ي ينش��رون به��ا
أفكاره��م ..وحت��ى أنتم أيضا تنش��رون كل ما
تفك��رون فيه ،وال تدعونه حبيس عقولكم؛ فال
تلوموهم على شيء أنتم تفعلون مثله.
وال تذك��روا ل��ي ع��دم وج��ود مس��اجد
للس��نة في طهران ..تل��ك األيقونة التي تردد
كثي��را ،فأنت��م تعلمون أن المس��اجد هلل ،وأنه
ال يصح أن توضع مساجد خاصة بكل مذهب،
وتعلم��ون أيض��ا أن المس��اجد اإلس�لامية ف��ي
كل الب�لاد ال تف��رق بين مرتاديه��ا ،وإال عدنا
لزم��ن التعص��ب ال��ذي كانت تقام في��ه أربعة
محاريب ،لكل مذهب محرابه الخاص به.

العرب يعودون إلى حروب «داعش والغبراء»!

عين على الصحافة االجنبية

إسرائيل تقول  :القرم لنا

سف

تح��ت العن��وان أعاله ،كت��ب فيكتور س��وكيركو ،في صحيفة
(س��فوبودنايا بريس��ا) الروس��ية  ،حول مطام��ع دول مختلفة
بش��به جزيرة الق��رم ،وخطط إس��رائيلية لتثبيت وجودها
هناك ،على خلفية تاريخية وجاء في المقال:
ف��ي الق��رم نفس��ه ،حيادي��ة مطلق��ة ،عل��ى األق��ل
بالنس��بة للمس��تجمين .فيم��ا يبق��ى وض��ع الق��رم
م��ا وراء ال��كادر .فروس��يا تع��ده روس � ّياً ،وأوكراني��ا (أرضا
محتل��ة) ،وتت��ار الق��رم (موطن��ا أصلي��ا) .وه��ا ه��م اليه��ود ال
يمانع��ون العي��ش عل��ى أرض ش��به الجزي��رة ه��ذه ،كمواطني��ن
بكام��ل الحق��وق ،ولي��س كس � ّياح .فإضاف��ة إل��ى  8-6آالف منه��م
توجه حوالي  40ألفا بطلب إلى رئيس روس��يا
يعيش��ون ف��ي الق��رمّ ،
فالديمي��ر بوتي��ن لمنحه��م الجنس��ية الروس��ية وإمكاني��ة العي��ش
ف��ي الق��رم .وف��ي الصدد ،قال نائ��ب المدير العام ل��وزارة الخارجية

اإلس��رائيلية أليك��س ب��ن زيف��ي ،الع��ام الماضي( :أي قرار س��يتخذ
على أساس الحوار الروسي األوكراني سوف يناسبنا ..فحتى يتم
التوصل إلى إجماع ،تعتزم إسرائيل الحفاظ على موقف محايد).
يمكن افتراض أي ش��يء ،خاصة وأن س��احة األلعاب السياس��ية
ال يمكن التنبؤ بها .وكخيار :س��وف يتم تطوير ش��به جزيرة
الق��رم الروس��ية بمس��اعدة إس��رائيل ،الت��ي عل��ى اس��تعداد
لتوظي��ف اس��تثماراتها فيه��ا وإع��ادة توطي��ن يه��ود من
أص��ل س��وفيتي هن��اك .كييف في هذه الحالة س��وف
تغل��ق فمه��ا تلقائي��ا ح��ول (الض��م) ،وس��وف تلغ��ي
واش��نطن العقوبات ،وس��وف تحافظ موسكو على التفوق
اإلقليم��ي (ف��ي المق��ام األول بفض��ل القواع��د العس��كرية).
وبالنتيجة ،فإن شبه جزيرة القرم لنا ..هي على أية حال لنا.
فيكتور سوكيركو

وبود

كيف يفكر العدو؟

إحباط في إسرائيل جر ّاء الطائرات الورقية الحارقة

هار

اإلع�لان اإلس��رائيلي ال��ذي ص��در ،ي��وم
االثني��ن ،بش��أن تقلي��ص انتق��ال البضائع
من قطاع غزة وإليه يكشف حالة اإلحباط
ل��دى المس��توى السياس��ي والعس��كري
ج � ّراء الوض��ع الناش��ئ عل��ى ح��دود
القطاع .الوسائل المتعددة التي
حاول��ت المؤسس��ة األمني��ة
اس��تخدامها رداً عل��ى
الطائرات الورقية المشتعلة
ل��م تس��فر ع��ن نتائ��ج حقيقية.
واس��تخدام العقوب��ات االقتصادي��ة
هدف��ه اس��تخدام بدي��ل م��ن المطالب��ة
المتزايدة في الحكومة بإطالق النار على
مطلق��ي الطائ��رات الورقي��ة الذي��ن ه��م،
ف��ي أغلبيته��م ،م��ن الصبية والش��بان .من
الممكن أن يجبر تش��ديد الحصار س��لطة
«حم��اس» على تغيير توجهها ،لكن حالياً
لي��س هناك ما يضمن أن األمور س��تتقدم
في االتجاه الذي ترغب فيه إسرائيل.
من��ذ نهاي��ة عملية «الج��رف الصامد»،
الت��ي ب��دأت ف��ي مث��ل ه��ذا الي��وم قب��ل 4

س��نوات ،امتنعت إسرائيل من إغالق معبر
كفر سالم باستثناء يوم واحد ،أُغلق فيه
رداً عل��ى إطالق صواريخ في كانون األول
األخير ،وفي يوم آخر في أيار وهذه السنة،
بع��د أن أض��رم مثي��رو ش��غب فلس��طينيون
الن��ار ف��ي مب��ان للمعب��ر ف��ي الجان��ب
يطب��ق الق��رار الجدي��د على
الغ��زاوي .ال َّ
إدخ��ال الم��واد الغذائي��ة واألدوي��ة،
لكن��ه س��يلحق الض��رر باس��تيراد
البضائ��ع إل��ى القط��اع ،وف��ي
طليعته��ا م��واد البن��اء،
وسيوقف التصدير الضعيف
للبضائ��ع الزارعي��ة م��ن القطاع
إلى الخارج.
توص��ل الفلس��طينيون بالصدف��ة إل��ى
فك��رة اس��تخدام الطائ��رات الورقي��ة خالل
موج��ة التظاه��رات الت��ي ب��دأت على طول
الس��ياج الحدودي في  30آذار هذه الس��نة.
عندما خمدت المش��اركة في التظاهرات
تحول��ت الطائ��رات الورقي��ة والبالون��ات
المش��تعلة إلى أدوات االحتكاك األساسية

تس

المش��تركة لألم��ة ،وج��اءت أي��ام ش��هدت تآم��ر الع��رب عل��ى الع��رب،
وبخاص��ة ع��رب النفط والغاز عل��ى «العرب الفقراء» ،مصر وس��وريا
مع محاولة الهيمنة على لبنان ودمجه في مخطط التوسع.
ويمكن لخبراء االقتصاد في مصر أن يحاضروا في تأثير الحصار
ال��ذي فرضت��ه دول الغ��از والنفط للهيمنة على القرار السياس��ي في
القاهرة.
أما في سوريا فال داعي للمحاضرات ،بل إن شهود الحال موجودون
ع��ن األدوار المباش��رة الت��ي لعبتها بعض هذه ال��دول ،في الحرب في
س��وريا وعليه��ا ،وتغذي��ة «المعارض��ات» متع��ددة ال��والء واالتج��اه،
بالم��ال والس�لاح والتدري��ب واإلي��واء وتوفير المناب��ر اإلعالمية لها،
وتحري��ض الكف��اءات عل��ى الهج��رة ،وتنظي��م تل��ك المعارض��ات في
جبه��ة (م��ع أنه��ا جبه��ات فيه��ا م��ن والئ��ه لتركي��ا ،وم��ن ه��و رهينة
السعودية ،ومن يتخذ من قطر مقرا ومصدر تمويل وتسليح..إلخ).
بس��حر س��احر تحول��ت دول النف��ط والغ��از إل��ى مص��در تموي��ل
وتسليح لقوى االعتراض في العديد من البالد العربية ،وصوال إلى
ليبيا البال دولة.
تم��ددت ني��ران الفتن��ة ف��ي األرض العربي��ة ..وكان م��ن الس��هل
نسبة بعضها إلى إيران إلضفاء طابع مذهبي عليها ،وطمس تنامي
العالقة مع العدو اإلسرائيلي ..والفتنة السنية – الشيعية ال تحتاج
إلى جهود شاقة إلشعالها سواء في العراق أو حتى في سوريا ،فضال
عن البحرين ،وأخيرا في اليمن (بين الزيود والشوافع).
والفتن��ة هن��ا تطم��س الوج��ه السياس��ي للمش��كلة ،وتجع��ل م��ن
احت�لال اليم��ن ،مثال ،نصرة للش��وافع عل��ى الزيود ،وم��ن الفتنة في
العراق نصرة للس��نة على الش��يعة ،ومن الفتنة بالحرب في س��وريا
وعليها نصرة للسنة على العلويين (ومعهم اإليرانيون).
وهك��ذا تطم��س حقيق��ة الص��راع ،وتغل��ب الطائفي��ة
والمذهبي��ة على الجوهر السياس��ي ،ويضيع الناس في
متاهات الفتنة!
وماذا يريد العدو اإلسرائيلي أكثر تدميرا لوحدة
األمة ومستقبل شعوبها من حروب األشقاء هذه التي ال
أس��اس له��ا – بالمعن��ى – العمل��ي ،فض�لا عن وح��دة التاريخ
والجغرافي��ا والمصي��ر – للتق��دم إل��ى الهيمن��ة عل��ى الوط��ن العربي
كل��ه «م��ن محيطه الهادر إل��ى خليجه الثائر» كم��ا كان الهتاف
الشعبي أيام زمان.
***
كل انقسام عربي قوة لهذا العدو.
وكل خ�لاف عرب��ي – عربي يفتح مزيدا م��ن األبواب أمام هيمنة
هذا العدو..
وم��ن ح��ق نتنياه��و أن يق��ف أم��ام حليف��ه األمريك��ي متباهي��ا بأن
إس��رائيل ق��د أس��قطت الحص��ار العرب��ي ،ب��ل وهي تكاد تس��قط – مع
واش��نطن وبع��ض العواص��م العربية – تعبير «الوط��ن العربي» الذي
تفس��خ اآلن وتح��ول إل��ى دول فقي��رة وضعيف��ة وإل��ى دول غنية بدأت
تبرز عندها اآلن نزعة إمبريالية .لقد سقطت األخوة وحلت محلها
المصلحة .وما الفرق بين اس��تعمار غربي واحتالل إس��رائيلي وبين
هيمنة أهل النفط والغاز على قرار أشقائهم الفقراء.
لم تعد العروبة هوية جامعة.
طالل سلمان

وال تذك��روا ل��ي كذل��ك وصفه��ا
باالنح�لال األخالق��ي ،فأنت��م تعلم��ون أن
الدول��ة الوحي��دة ف��ي العال��م الت��ي تف��رض
الحج��اب عل��ى كل م��ن دخلها مس��لمة وغير
مس��لمة هي ه��ذه الجمهوري��ة ،وأتحداكم أن
تج��دوا ص��ورا عاري��ة ف��ي محالتها وش��وارعها،
أو تج��دوا مش��اهد خادش��ة للحي��اء ف��ي
أفالمها ومسلس�لاتها ،وقارنوا ذلك إن ش��ئتم
بنظيراتها من المسلسالت واألفالم التركية
الت��ي تعتبرونه��ا نموذج��ا للدول��ة اإلس�لامية
السنية.
وال تذك��رو ل��ي كذلك العمال��ة ألمريكا
وإس��رائيل ،فأنت��م تعلم��ون الحق��د األمريك��ي
واإلس��رائيلي عل��ى إي��ران ..وتعلم��ون أن ذلك
الحق��د ل��م يب��ق حبيس الص��دور ،وإنم��ا خرج
إل��ى الواق��ع عب��ر الح��رب الت��ي فرض��ت عليها
لثمان س��نوات كاملة ،وبعدها ذلك الحصار
المجحف ،والذي ال يزال مستمرا إلى اليوم..
ولذل��ك ال يمكنن��ي أن أكذب عيني ،وأصدق
أوهامكم وخياالتكم وظنونكم.
وال تذك��روا ل��ي ف��ي ه��ذا الس��ياق
شراء اإليرانيين للسالح من السوق
الس��وداء اإلس��رائيلية ،فأنت��م
تعلم��ون أنه ال حرج في ذلك،
فالمقاوم��ة الفلس��طينية
كان��ت تش��تري أس��لحتها م��ن
السوق الس��وداء اإلس��رائيلية ..وهكذا
كل الب�لاد تفع��ل أي ش��يء ألج��ل الحف��اظ
عل��ى أمنه��ا القوم��ي خاص��ة إذا حوصرت ،ولم
يبق بيدها حيلة.
وال تذك��روا ل��ي تدخلها في س��ورية ،فأنتم
تعلم��ون أنها حليف قديم لها ،وقفت بجانبها
أي��ام الح��رب العربي��ة واألمريكي��ة المفروضة
عليها ،وأنها لم تذهب لمساندة سوريا وشعبها
إال بع��د أن اجتمع��ت كل جي��وش العال��م
ومرتزقته��ا عل��ى حربها ،وأنه��ا لم تفعل ذلك
إال بن��اء عل��ى طل��ب م��ن الحكوم��ة الش��رعية
المعت��رف به��ا عالمي��ا ..وأنها م��ع ذلك كله
لم ترسل سوى خبراء ،ومتطوعين محدودين،
ولو أنها أرس��لت جيشها أو حرسها الثوري لما
بقي اآلن إرهابي واحد في سورية.
لذل��ك دعون��ا م��ن كل ه��ذه األوص��اف..
فق��د بحث��ت فيه��ا جميع��ا ،وابحث��وا ل��ي ع��ن
غيره��ا ،وأعدك��م أن بع��ض الري��ع ال��ذي
يصلن��ي س��يصلكم ..لك��ن فق��ط اح��ذروا أن
تكون��وا م��ن الذي��ن يبيع��ون ري��ع اآلخ��رة بريع
الدني��ا ،ويتثاقلون إلى ضيق األرض ،وينس��ون
سعة السماء.
الدكتو نور الدين أبو لحية

ريسا
نايا ب

تنظر إلى خريطة الصراعات في ما كان يسمى ،من باب التمني،
«الوط��ن العربى» ،فتخاف من حاضره «المبش��ر» بغد أس��وأ ،وليس
بذلك الغد األفضل الذي حلمت به أجيال عبر القرن العشرين.
مضت أيام الزهو بالهوية العربية الجامعة ،وحلم الوطن العربي
الكبي��ر المتطل��ع إل��ى وحدت��ه بثق��ة االنتم��اء إل��ى األرض وتاريخها
وتضحيات أجيالها من أجل الحق بغد أفضل يليق بكرامة إنسانه.
هج��رت األجي��ال الجدي��دة أح�لام اآلب��اء واألج��داد :الوح��دة
والحري��ة واالش��تراكية ...واندث��رت معان��ي كلم��ات كان��ت تبش��ر
بالغد األفضل من مثل «العروبة» و«المصير المشترك» وصوال إلى
الوح��دة الت��ي يتجاوز بها األقوام التي تس��توطن هذه األرض لتثبت
حقه��ا ف��ي صياغ��ة حياته��ا بما يتناس��ب م��ع قدراته��ا وتضحياتها..
ولي��س فق��ط مع أحالمها .حلت الخصومات والقطيعة التي وصلت
أحيان��ا إل��ى حد الحرب مح��ل رايات األحالم الزاهي��ة وتوكيد إرادة
األمة بالتالقي من حول المصير المشترك.
تف��رق الع��رب أي��دي س��بأ .ذه��ب بعضه��م إلى الغ��رب ال��ذي احتل
بالده��م وص��ادر أحالمه��م في غ � ٍد أفض��ل ،وقاتلوا إخوانهم ش��ركاء
المصي��ر ...وذه��ب بع��ض آخ��ر إل��ى «الش��رق الش��يوعي» لعل��ه يج��د
حليف��ا يس��انده ف��ي مواجه��ة المش��روع اإلمبريالي ..وعندما س��قط
النظام الش��يوعي ومعه االتحاد الس��وفيتي والمعس��كر االش��تراكي
غرق��ت األنظم��ة العربية في الضياع وع��ادت إلى موقع التابع للغرب
األمريك��ي – اآلن – ف��ي غي��اب إرادة التحرر والصمود وبناء الذات في
قل��ب الصع��ب .تح��ول النف��ط (ومن بع��ده الغاز) من عنص��ر قوة إلى
س��بب جدي��د م��ن أس��باب التبعي��ة ومص��ادرة الق��رار العربي
الح��ر ..خصوص��ا بع��د جريم��ة اغتي��ال المل��ك فيصل
ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود عندما حاول اس��تخدام هذا
الس�لاح المرص��ود ،لمصلح��ة األمة العربي��ة وحماية
مصالحه��ا .ب��ل إن الغ��از ال��ذي اس��تولد من ش��به جزيرة
فقي��رة تلع��ب السياس��ة وكأنه��ا لعب��ة قم��ار« ،دول��ة تنف��رد
بقراره��ا فتخ��رج عل��ى اإلجم��اع العرب��ي وتعت��رف بدول��ة الع��دو
اإلس��رائيلي ،ث��م تتم��ادى ف��ي غروره��ا فتس��لم لألمريكيي��ن قاع��دة
العدي��د فيه��ا ،وم��ن بعده��م ومعهم تس��مح لتركيا أردوغ��ان بإقامة
قاع��دة عس��كرية ثاني��ة ..وتنف��ر أكث��ر فتش��تبك م��ع دول مجل��س
التعاون ،بعدما كانت قد قاتلت س��وريا باإلخوان المس��لمين الذين
احتضنتهم مع شيخهم القرضاوي فاشتبكت مع مصر.
وكان بديهي��ا أن تس��تفيد اإلدارة األمريكي��ة ،ث��م «الس��لطان
أردوغ��ان» م��ن ه��ذا االش��تباك الخليج��ي ،ب��ل االنقس��ام العرب��ي،
فيت��م احتضان ش��يخ قط��ر وحماية نهجه التقس��يمي بل التخريبي،
وال��ذي يخدم بالدرجة األولى العدو اإلس��رائيلي وهو العنوان األبرز
للمصالح األمريكية في المنطقة العربية.
***
بالمقاب��ل ف��إن الطم��وح القطري يضاف إلى االش��تباك مع مصر
ثم س��وريا واالش��تباك مع العراق بإرس��ال ثلة من جنودها على شكل
«صيادين» ..فلما اعتقلتهم بغداد وسجنتهم فعلت الدوحة كل ما
بوسعها لإلفراج عنهم ،ما لم يتم إال بعد سنتين أو يزيد ،واعترافات
صريحة تكشف بعض مخططات التوسع القطري.
***
ذهب��ت أي��ام الطم��وح إل��ى الوح��دة العربي��ة وحماي��ة المصال��ح
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بإس��رائيل .وق��ال وزي��ر الدف��اع ،أفيغ��دور
ليبرم��ان ،إن نح��و  28أل��ف دون��م م��ن
األح��راش الطبيعي��ة والحق��ول احت��رق
حت��ى اآلن ف��ي غ�لاف غ��زة (م��ا ي��وازي
مساحة نتانيا أو رحوفوت).
انتقل��ت «حم��اس» بالتدري��ج إل��ى إدارة
جم��ع ناش��طوها إنت��اج
ه��ذا الهج��ومّ :
الطائ��رات المش��تعلة وج��رى توزيعه��ا
عل��ى خالي��ا أطلقته��ا ف��ي اتج��اه الس��ياج.
وعندم��ا رد الجي��ش اإلس��رائيلي بهجمات
جوي��ة عل��ى س��يارات اس��تخدمها ه��ؤالء
الناش��طون ،وبمهاجم��ة مواق��ع عس��كرية
تابع��ة لـ(حم��اس) ،غي��رت الحرك��ة
معادل��ة ال��رد .ف��ي الش��هر ونص��ف الش��هر
األخيري��ن أُطلق��ت صليات م��ن الصواريخ
عل��ى مس��توطنات غ�لاف غ��زة ع��دة مرات،
واضط��رت إس��رائيل إل��ى وق��ف هجماته��ا
الجوي��ة ،خوف �اً م��ن أن ي��ؤدي إط�لاق
الصواريخ إلى جولة عنف واسعة ال ترغب
فيها.
عاموس هرئيل

