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من الصحافة

هل زا َرت َث َ
الثة وفود ِعراق ّية َت ُضم َبرملان ّيني إسرائيل ِف ْع ًل؟ ولِ اذا
ذه ال َّتسريبات؟
العراق اآلن بمِ ْثل َه ِ
اس ِتهداف ِ
زاعم) ِوزا َرة الخارج ّية اإلس��رائيل ّية
(م َ
أثا َرت َ
َح��ول ِزيا َرة ثال َث��ة وفود ِعراق ّي��ة لدَولة االح ِتالل
�ابقينُ ،ردود
اإلس�
ّ
�رائيلي َت ُض��م ُنوّابا حال ّيين وس� ِ
خاص � ًة بع��د أن نف��ى
غاض َب��ة ف��ي بغ��دادَّ ،
ِفع��ل ِ
زاعم ُ
ك ِّل ًّيا،
نوّاب و َردت أسماؤهم هذه َ
الم ِ
وأكدت ُ
َّ
كتلهم النياب ّية وجود َحملة
َ
َ
َ
هدفهم َ
لخلق
ت
س
ت
دة
عم
ت
م
�ويه
َتش�
ُ
َّ
ِ
( ِف ْتن��ة) َ
الص��ف الوَطن� ّ�ي
لش��ق َّ
راقي.
ال ِع ّ
راقي (سني) دا َفع
َتحا ُلف ال َقرار ال ِع ّ
بش��دَّة ع��ن الس��يد خالد المفرج��ي ،رئيس
ِ
المذك��ور آ ِنف��ا ،ال��ذي و َرد
كتل��ة التحال��ف َ
ألمته،
المط ّبعين ،وقال (إ ّنه اب��ن بار ّ
اس��مه بي��ن ُ
والجرح ال ِفلسطيني ما ِثل في قلبه قبل َعينيه)،
ُ
ون َف��ى أن يك��ون زار األرض المحتل��ة ،كم��ا َنفى
النائ��ب الس��ابق أحم��د الجرب��ا األم��ر نفس��ه،
واض َح��ة،
وق��ال إ ّنه��ا عمل ّي��ة تزوي��ر ( َتس��قيط ّية) ِ
يتزعمه الس��يد نوري
أم��ا ائت�لاف القانون الذي ّ
ّ
المالك��ي ،رئي��س ال��وزراء األس � َبق ،ف َق��د أص��دَر
بَيان��ا ق��ال في��ه ّ
(إن ال ّثواب��ت الوطن ّي��ة والدين ّي��ة
واألخالق ّي��ة للنائب��ة عالية نصي��ف ،ال ُعضو فيه،
معروفة للجميع ،لم ولن تفكر يوما بزيارة العدو
المج� ِ�رم) ،ول��م يَصدُر ح ّت��ى اآلن ّ
أي
ُّ
الصهيون� ّ�ي ُ
تعلي��ق ِمن قبل ال ّنائبين الحال ّيين في ال َبرلمان
راقي الس ّيدين أحمد الجبوري وعبد الرحيم
ال ِع ّ
الشمري ،وكذ ِلك النائب السابق عبد الرحمن
اللوي��زي الذي��ن و َردت أس��ماؤهم ِضم��ن الوف��ود
َّ
الثال َثة.
ال ِع��راق بأطيا ِف��ه السياس � ّية والطائف ّي��ة
وال ِعرق ّية كا ّفة ُمستهدَف ِمن قبل دولة االح ِتالل

�اح َقة ِمن ال ِعراق ّيين ِم��ن ُم ْخ َتلف الطوائف
َّ
الس� ِ
َ
ُ
الخارجين على
َعض
ب
ناك
ه
كان
وإذا
واألعراق،
ِ
َّ
واب��ت ال ِعراق ّي��ة الوطن ّي��ة ق��د َزاروا إس��رائيل،
الث ِ
ِمثل الس��يدين مث��ال األلوس��ي ،وأحمد الجلبي،
�وارج َع��ن َّ
ف� ّ
الش��عب ال ِعراق� ّ�ي وقيمه
�إن ه��ؤالء خ� ِ
َ
َم��رت
وأخالق��ه،
وكان والؤه��م ألمري��كا الت��ي د َّ
وحاصرت��ه ،واح َت ّلته وق َتل��ت أك َثر ِمن 3
ال ِع��راق
َ
ماليين ِمن أبنا ِئه ،وقد ف َقد األوّلّ ،
أي األلوس��ي،
انتقامي
النائ��ب الس��ابق ولدي��ه َق ْت ً�لا ف��ي َع َم� ٍ�ل
ٍّ
َ
أم��ا ال ّثان��يّ ،
أي الراحل
وخ ِس��ر مقع��ده ال ّنياب� ّ�يّ ،
َّ
َ
َ
ْ
َ
رحم عليه إال ال ِقلة
الجلبي ،فقد مات دُون أن يت َّ
النا ِد َرة ،و َت َب َّرأ ِمنه ُ
َّ
كل ِمن َع ِمل م َعه ،باس�ِ�ت ْثناء
ُم َش ِّغليه في واشنطن وتل أبيب.
األش � ّقاء األك��راد في ِش��مال ال ِع��راق َد َفعوا
عاطيهم َمع اإلسرائيليين،
َث َم ًنا غال ًيا ِمن ج ّراء َت ِ
الحما َي��ة،
ُّ
والرك��ون إل��ى وُعو ِده��م الكا ِذ َب��ة ف��ي ِ
والوُقوع في ِمص َيدة وعودهم في َن ْيل االس ِتقالل،
وع َ
ندم��ا أج��روا االس � ِت ْفتاء ،وحا َول��وا تطبيق��ه
ِ
َجدوا برنارد هنري ليفيَ ،ع ّراب
باال ْن ِفص��ال لم ي ِ
ه��ذا االن ِفصال إلى جا ِن ِبهم ،وط َعنتهم إس��رائيل
ف��ي َّ
الظ ْه��رِ ،م ْث َلم��ا ط َع َنت أمريكا أش��قا َءهم في
وس ْحب ُقوّاتها ِمن
ِشمال سورية ،ب َت َخ ِّليها ع ْنهُمَ ،
ُهناك.
ال ِعراق ال َق ّ
وعبر بوّابة
الس��احة َ
وي عا ِئ ٌد إلى ّ
َّ
للمشاريع األمريك ّية واإلسرائيل ّية وفي
الت َصدِّي َ
ِظل هذا َّ
تصاعد في استراتيج ّياته ال
التغيير ُ
الم ِ
للم َط ِّبعين،
َنعت ِقد أ ّنه س � َيكون ُهناك َم��كا ٌن ِفيه ُ
َج��ب ُم َ
ْ
حاكمته��م أل ّنه��م
وإن و ِ
ُج��دوا فإ ّن��ه ي ِ
َمش��رو ُع ( ِفت َنة) ،وي َ
لون ْ
ُش� ِّ�ك َ
اخ ِترا ًقا ل ُكل ُخطوط
االح ِمرار.
الوَطن ّية ال ِعراق ّية القا ِن ّية ْ

ماذا بعد ..وما العمل؟
أرج��و أن يعذرن��ي الق��ارئ ألنن��ي س��أكثر
م��ن التس��اؤالت ،والس��بب ه��و أن اإلجاب��ة
الدقيق��ة والصحيح��ة ع��ن أي س��ؤال تكم��ن
ف��ي أن الوق��وف عل��ى الحقيق��ة ه��و صن��دوق
مقف��ل مفتاح��ه الس��ؤال :م��اذا بع��د؟ وم��ا
العم��ل ،وكي��ف؟ ..وتس��اؤالت غيره��ا تنطل��ق
مم��ا تحق��ق م��ن انتص��ار للمش��روع الوطن��ي
الس��وري عل��ى اإلره��اب واإلرهابيي��ن وعلى
ال��دول الراعي��ة والداعم��ة
له��ذا اإلره��اب ،وعل��ى كل
المش��روعات والمخطط��ات
التي استهدفت سورية بقيادة
المايس��ترو األمريكي وما يسمى
حلف��اءه م��ن أع��داء س��ورية .لذل��ك
فإن المسؤولية التي تبرز في هذا الصدد
هي أنه البد من تحصين االنتصار ،وتركيز
دعائمه وتثبيت مقوماته ،هو انتصار عسكري في
الميدان وعلى األرض والبد أن يسفر بالضرورة
والنتيج��ة والوع��ي ع��ن انتص��ار سياس��ي ،أي إن
االش��تباك السياس��ي أو المخرج��ات السياس��ية
له��ذا االنتص��ار الب��د أن تك��ون وتبق��ى ف��ي الي��د
وأن ُتس��تثمر ف��ي تح��والت ب��دأت تأخ��ذ مداه��ا
ومس��اراتها ف��ي الواق��ع بالدلي��ل والمحس��وس
والتط��ورات وه��ي التي س��تعزز عملي��ة تحصين

االنتص��ار بإط��اره الوطن��ي ،وكذل��ك القومي،
إضافة إلى الشأن اإلقليمي والدولي.
وبالمحصلة نجد أن س��ورية بهذا االنتصار
ه��ي قط��ب الرح��ى ،والجغرافي��ا المحوري��ة
المركزي��ة ف��ي عملي��ة ف��رز بي��ن محوري��ن أو
مشروعين هما :المشروع األمريكي -الصهيوني
م��ع ملحقات��ه وتوابع��ه م��ن جه��ة ،والمش��روع
الوطني والقومي واإلنس��اني بتحالفات محوره
وتمتي��ن العالقة بي��ن أطرافه ومكونات��ه وأبعاده
من جهة ثانية.
والش��ك ف��ي أن اندح��ار المش��روع األول
قد أص��اب أطرافه بالتآكل والتراجع ،بل
الهزيم��ة وأن انتص��ار مح��ور مكافح��ة
اإلره��اب ،وم��ن ضمن��ه مش��روع
المقاوم��ة والتح �دّي والمجابه��ة
ق��د تك��رس كحقيق��ة عل��ى األرض وفي
الواقع وفي الفضاء السياسي ،بحيث لم يعد
للمشروع األمريكي وتوابعه إمكانية حجب هذه
الحقيقة أو القفز فوقها أو تناسيها عن عمد أو
وترصد ألنه بالنتيجة ال يمكن
عن سبق إصرار ّ
ألحد أن يحجب نور الشمس بغربال ،أو يغمض
العينين عن رؤية الحقيقة.
نق��ول ه��ذا ،لنؤك��د أن السياس��ة ف��ي
اش��تباكاتها عل��ى قاع��دة االنتص��ار العس��كري

تك��ون وف��ق رؤي��ة موضوعي��ة ومنطقي��ة وعلمية
ووف��ق مصال��ح حيوية .ه��ذا ما تقوله السياس��ة
ف��ي االس��تراتيجيات وه��ي التي س��تكون موضع
وموط��ن االش��تباك وف��ق المخرج��ات الت��ي
تحقق��ت بالنص��ر الباه��ر لس��ورية م��ع حلفائها
عل��ى المؤام��رة بكليته��ا ،تأسيس �اً لمس��ألة
التعاط��ي الج��اد والص��ادق واإلرادة حي��ال كل
قضاي��ا المنطق��ة وض��رورة تحقي��ق المزي��د من
عوام��ل االس��تقرار والق��وة والمنع��ة والتكاملي��ة
بالتالي على أساس المديين المنظور والبعيد.
وفي صلب هذا التوجه سيكون الموقع الرئيسي
في المعادالت القادمة لسورية على المستويين
الرس��مي والش��عبي عل��ى ح��د س��واء ،والعم��ل
بالتال��ي على توظي��ف المتغي��رات أو التحوالت
لمصلح��ة معادل��ة ردع االحت�لال الصهيون��ي،
وع��دم الس��ماح لـ«إس��رائيل» بتخط��ي حال��ة
التآكل والتراجع في «قدراتها الردعية».
إن الع��رب عائ��دون إل��ى س��ورية وقادم��ون
إليه��ا ،مس��ار آخ��ذ ف��ي التكامل على قدم وس��اق
ف��ي العالق��ات العربي��ة -العربي��ة ،وهو م��ا يعني
ع��دم قدرة أحد على اس��تبدال العدو الصهيوني
بصراعات ونزاعات مع أعداء وهميين لمصلحة
هذا العدو الوحيد والرئيسي.
أحمد صوان

كيف يفكر العدو؟

قانون القومية سيعيد إسرائيل إلى الوراء

ه

آرت
س

أح��د اإلنجازات البارزة .والمش��رعون فيها يجب
عليه��م توخ��ي الح��ذر قب��ل اتخ��اذ خط��وات م��ن
ش��أنها أن تضر بذلك .تقريباً هذا بالضبط ما
سيفعله قانون القومية.
حقيق��ة أن الكثي��ر م��ن المواطني��ن الع��رب
يفضل��ون اعتب��ار أنفس��هم فلس��طينيين ال عرباً
إس��رائيليين م��ن أج��ل تأكي��د تماثله��م م��ع
النض��ال الفلس��طيني إلقام��ة دول��ة فلس��طينية
مس��تقلة ،وه��م يس��تغلون الفرص الت��ي لديهم،
وتدل قبل كل شيء على مؤهالتهم وتطلعاتهم،
لكن أيضاً يجب أن تكون مصدر فخر للمواطنين
اليه��ود .الكثي��ر م��ن مواطن��ي اس��رائيل ،الع��رب
واليه��ود ،ي��رون التأكي��د الزائ��د ف��ي الوق��ت
الحال��ي عل��ى الطابع «اليه��ودي» للدولة ،كما
يظه��ر ذلك ف��ي قانون القومي��ة ،وكذلك في
خف��ض المكان��ة المهين��ة تقريباً للغ��ة العربية،
خط��وة ترج��ع إل��ى ال��وراء التق��دم ال��ذي تحق��ق
خالل السنين ،وال يغير في األمر من أي تالعب
قانوني.
موشيه آرنس

تحالف قوى االس��تكبار العالمي؛ وقوى
العمال��ة والنف��اق العرب��ي وكل م��ن دار ف��ي
فل��ك الوالي��ة والطاع��ة العمي��اء ألمري��كا
وإسرائيل ؛ أولئك المنبطحون والخاضعون
تح��ت إم��رة أمري��كا أم اإلره��اب ف��ي وطنن��ا
العربي واإلسالمي ..
كل م��ن كن��ا نس��مع عنه��م أنه��م رعاة
الس�لام وأنه��م حم��اة األوط��ان؛ وأنه��م ق��ادة
الش��عوب ..اليوم ُكش��فت حقائقهم وظهرت
للعل��ن الكثي��ر م��ن خفاياه��م .الع��دوان
الس��عودي األمريك��ي واإلمارات��ي عل��ى
اليم��ن ع��رى ح��كام المش��يخة
الخليجي��ة عل��ى حقيقته��م؛
وب��دت الص��ورة واضح��ة
للعي��ان أنه��م ليس��وا س��وى
(أحذي��ة) يقوده��م األمريك��ي
واإلسرائيلي كيفما يشاء ويوجههم
كيفما يش��اء وأينما يريد العدوان على
اليمن كش��ف لنا هشاشة النظام السعودي
وضعف��ه وكش��ف لن��ا وللكثيري��ن أن��ه نظ��ام
فاشل؛ ونظام فاسد ومتسلط وقمعي وظالم
حتى على أبناء شعبه .
وظه��رت أمامنا حقيق��ة واضحة وجلية
هي أن الس��عودية ال تمتلك جيش��ا بمستوى
المواجه��ة جي��ش ه��ش وضعي��ف ال يصل��ح
لخ��وض المع��ارك وال الثب��ات ف��ي ميادي��ن
النزال.
ظه��ر لن��ا أيض �اً خب��ث ودن��اءة علم��اء
الب�لاط الملك��ي؛ وكي��ف أنه��م ال يخطبون
ف��ي الم�لأ إال بم��ا يملي��ه عليه��م حكامه��م

وملوكه��م ؛ رأين��ا كي��ف يحرف��ون آيات اهلل
ويقلبون معانيها ؛ إرضاء لحكامهم..
شاهدناهم وسمعناهم كيف أنهم أفتوا
بقت��ل المس��لمين؛ وجعل��وا من دماء وأش�لاء
أطفال ونس��اء وش��يوخ اليمن؛ تج��ارة يجنون
فيها الكثير من المال الحرام..
العدوان على اليمن كشف لنا وللكثير
م��ن الش��عوب العربي��ة المس��تبصرة؛ حقيقة
ما يحاك من مخططات إس��رائيلية أمريكية
ف��ي االس��تيالء واالس��تحواذ عل��ى م��ا تبق��ى
م��ن حق��وق وثروات الش��عوب العربية لتنتفع
منها أمريكا وإس��رائيل ..العدوان على اليمن
كش��ف لن��ا م��ا معن��ى مجل��س أم��ن؛ وما
معن��ى أمم متحدة ؛ وما معنى حقوق
إنس��ان ؛ وكي��ف يت��م التآمر على
الش��عوب العربي��ة وس��لبها
حرياتها وكرامتها وكيف
ُتنهب خيراتها ..
العدوان على اليمن ع ّرى
أنظم��ة دول الخليج(الفارس��ي)
الداع��م والمم��ول الرئيس��ي للمش��روع
األمريك��ي ال��ذي يس��تهدف الش��رق األوس��ط
ويس��عى إلى تفتيته وتدمي��ره ..العدوان على
اليمن جعل إسرائيل تظهر لتقول للعالم إنها
تخ��اف م��ن اليمنيين وإنه��ا تقات��ل جنبا إلى
جنب مع الس��عودية في معركة (الحديدة)؛
بهدف السيطرة على باب المندب..
الع��دوان عل��ى اليم��ن كش��ف لن��ا
المنافقي��ن ف��ي الداخ��ل اليمن��ي وأس��قط
األقنعة عن وجوه الكثير ممن كانوا يدعون

الوطني��ة؛ ويتش��دقون به��ا والي��وم أصبح��وا
أعداء لوطنهم وشعبهم..
العدوان على اليمن كشف لنا وللشعوب
العربي��ة م��ن ه��م بنو س��عود وبنو زاي��د؛ وأنهم
الذي��ن باع��وا القضي��ة الفلس��طينية؛ وأنه��م
الذي��ن وضع��وا أيديه��م بأيدي اإلس��رائيليين
واألمريكيي��ن ،وأنه��م ش��ركاء رئيس��يون ف��ي
تنفي��ذ المش��اريع الصهيوني��ة ف��ي الس��يطرة
على البلدان والشعوب العربية ..
الع��دوان عل��ى اليم��ن كش��ف للعال��م
بأس��ره؛ كي��ف أن الش��عب اليمن��ي صم��د
وواج��ه عدوانه��م العس��كري واالقتص��ادي؛
ول��م يركعه��م حص��ار وال قتل وال دم��ار على
م��دى أربع��ة أع��وام؛ وم��ا زاده��م ذل��ك إال قوة
واقت��دارا؛ وإبداع��ا لرج��ال اهلل ف��ي التصني��ع
واالبت��كار إلعداد القوة التي يرهبون بها عدو
اهلل وعدوه��م  ..الع��دوان عل��ى اليمن كش��ف
للعال��م أن الش��عب اليمن��ي يتنف��س الحري��ة
ويأب��ى العي��ش إال بعزة وكرام��ة وأنه برجاله
وقيادته الحكيمة هم من سيكش��فون حقيقة
ه��ذا العالم،وأنه��م من س��يعيدون له��ذه األمة
عزته��ا وكرامته��ا؛ وأنه��م م��ن تضحياته��م
س��يصنعون المج��د له��ذه األم��ة وحف��ظ م��ا
تبقى من ماء وجهها ..
الع��دوان على اليمن س��يهزم وس ُيس��قط
مش��روع أمري��كا وإس��رائيل ف��ي المنطق��ة
وس��تنتصر اليم��ن ألن م��ن يقوده��ا قائ��د
قرآن��ي يمان��ي ،وألنها يمن اإليم��ان والحكمة
اليمانية.
نــــوالأحــــمـــــد

أمريكا اآلن :لوحة تشكيلية بال ألوان ثابتة
عندم��ا ب��دأت مؤسس��ات السياس��ة
الخارجية األمريكية تبحث في نهاية القرن
العش��رين ع��ن رؤي��ة للسياس��ة الخارجي��ة
للق��رن الجديد الق��ادم ،فقد حدثت عملية
تفاع��ل بي��ن أف��كار كلها متأث��رة بصدورها
ف��ي فت��رة انتق��ال م��ن حقب��ة م��ن التاري��خ
سميت بالقرن األمريكي ،إلى حقبة جديدة
تحمل من الش��واهد ما يش��ير إلى أن القرن
الجديد قد ال يكون كسابقه.
وشعار القرن األمريكي حمل في بداية
ظهوره وانتشاره في عام  ،1914بريقا للشعور
القوم��ي جع��ل األمريكيين يش��عرون بأنهم
ق��ادرون عل��ى أن يطبع��وا العال��م بطابعه��م،
في وقت كانت فيه شمس القوة األمريكية
تب��زغ بقوة على العالم .وأن اآلخرين س��وف
ينظ��رون إليه��ا باعتباره��ا النم��وذج الملهم
والمثل الذي يحتذى.
ولق��د اس��تحوذت الوالي��ات المتح��دة
م��ع ق��وة صعوده��ا عل��ى موازي��ن الق��وة،
ومفاتي��ح القي��ادة العالمي��ة ،حي��ن آل إليها
مي��راث اإلمبراطوري��ة البريطانية في أوائل
س��تينات القرن العشرين .وإن كانت هناك
ق��وى أخرى خالف الواليات المتحدة تلعب
أدوارا مؤثرة في العالم في تلك الفترة من
التاريخ ،منها روسيا ،وفرنسا ،وبريطانيا.
وأثن��اء تش��خيص مؤرخ��ي
وعلم��اء السياس��ة األمريكيي��ن
للق��رن األمريك��ي ،ف��إن
منه��م م��ن ش��بهه بصعود
اإلسكندر األكبر ،وظهور
إمبراطوريت��ه العظم��ى ف��ي
الق��رن الراب��ع قب��ل المي�لاد،
وس��يادة اإلمبراطوري��ة الرومانية في
الق��رن األول قبل المي�لاد ،وإمبراطورية
الصي��ن ف��ي الق��رن الثال��ث عش��ر الميالدي
واإلمبراطوري��ة البريطاني��ة ف��ي الق��رن
التاس��ع عش��ر ،وكله��ا تمتع��ت بوض��ع
الهيمنة في العالم.
ولم��ا كان صع��ود دول��ة إل��ى أعل��ى
مرات��ب النفوذ السياس��ي ،والقوة المهيمنة
في العالم ،ال يأتي إال إثر حدث بعينه مهما

كان تأثي��ره .لكنه محصلة عملية متصلة
األح��داث والحلق��ات ،وبالنس��بة للوالي��ات
المتح��دة فقد كانت هذه الحلقات تتكون
مما وصلت إليه الواليات المتحدة بدءا من
ع��ام  1880إل��ى تق��دم في اإلنت��اج الصناعي،
أوص��ل نصيبه��ا م��ن اإلنت��اج العالم��ي إل��ى
 %28.6وبذلك تجاوزت الوضع الذي كانت
تتمتع ب��ه بريطانيا كأكبر دولة صناعية
في العالم ،باإلضافة إلى ثرائها في اإلنتاج
الزراعي ،والموارد الطبيعية ،وبدء تشييدها
أول س��فينة للبحري��ة م��ن الصل��ب ،والت��ي
تسير بالبخار.
وتتابع��ت الحلق��ات باش��تعال الح��رب
العالمي��ة األول��ى ع��ام  1914حي��ن أصبحت
الوالي��ات المتح��دة ق��وة عظم��ى بالفع��ل،
وتحوله��ا إل��ى مناف��س اقتص��ادي ق��وي
ألوروب��ا ،باس��تحواذها عل��ى م��ا يزي��د ع��ن
 %35م��ن النات��ج الصناع��ي ف��ي العال��م،
واحتالله��ا بس��رعة المرك��ز ال��ذي كان��ت
تشغله بريطانيا ،كمركز للنشاط المالي
العالمي.
ثم جاءت الحرب العالمية الثانية عام
 ،1939لتظه��ر الوالي��ات المتح��دة كق��وة
عظم��ى مس��يطرة عل��ى الش��ؤون الدولي��ة،
ورغ��م دخوله��ا في صراع الح��رب الباردة مع
االتح��اد الس��وفيتي ،فق��د تمتع��ت بق��درات
مادي��ة إنتاجي��ة وعس��كرية ،ل��م يس��بق أن
بلغته��ا ق��وة دولي��ة أخ��رى ،ولديه��ا نظ��ام
لحرك��ة مجتم��ع بالغ��ة الدق��ة ف��ي
تغذي��ة ش��رايينه بأعل��ى المه��ارات
من النوابغ والعلماء ،وأصحاب
الخب��رات في العال��م ،وقفزة
هائل��ة ف��ي التكنولوجي��ا
الحديث��ة ،وكل م��ا تنتج��ه،
حت��ى ص��ار االقتص��اد األمريك��ي
ينت��ج م��ا يس��اوي  %50م��ن اإلنت��اج
العالمي ،ووصل مستوى المعيشة إلى أعلى
المستويات في العالم.
وكان يس��ند ذلك ف��ي الداخل توافق
فري��د بي��ن توجه��ات ال��رأي الع��ام ،وصن��اع
السياس��ة الخارجي��ة ،وفر له��ا أقصى تأييد

لدوره��ا السياس��ي ف��ي العال��م .وض��م ه��ذا
التوافق ف��ي إطاره ،األحزاب على اختالفها،
والمفكري��ن المنتمين إلى اليمين واليس��ار
على السواء.
إل��ى أن بدأت الواليات المتحدة تش��هد
من��ذ فترة حكم أوباما ،وهو ما ازداد قوة ،مع
مجيء ترامب إلى الحكم ،غياب مبدأ وطني
يك��ون هادي��ا س��ليما للدول��ة ،يتواف��ق علي��ه
الجميع.
وب��دأت االنقس��امات تظه��ر بق��وة عل��ى
مس��تويات ال��رأي الع��ام ،وأيض��ا ف��ي صف��وة
النخب��ة الت��ي كان��ت تؤس��س لمعايي��ر
السياس��ة الخارجي��ة المطل��وب اتباعه��ا.
وب��دأت الواليات المتحدة تظهر في مواقف
سياس��ية خارجية ،س��واء مع المنافسين ،أو
مع الحلفاء ،فاقدة االتجاه والهدف.
ولعل البروفيسور فينسنت أوجر أستاذ
دراس��ات األمن القومي بجامعة هارفارد ،قد
ح��اول تقدي��م تش��بيه رم��زي له��ذه الحال��ة،
فق��ال :إن الس��احة السياس��ية األمريكية قد
تحولت إلى ما يش��به لوحة تش��كيلية تحت
التكوين ،تلقى إليها األيدي بلون ،ثم تقذف
عليه��ا أي��دي أخ��رى ،أو حتى نف��س األيدي،
بلون آخر قد يزيح اللون األول من مكانه.
إن المش��كلة الكب��رى الت��ي تواج��ه
الوالي��ات المتح��دة اآلن ،تتمث��ل ف��ي رغب��ة
عارم��ة ف��ي إبق��اء أمري��كا دول��ة مهيمن��ة،
ف��ي حقب��ة زمني��ة صع��دت فيه��ا ق��وى دولية
سياس��يا ،واقتصادي��ا ،وعس��كريا ،إل��ى
مستوى ال يسمح للواليات المتحدة عمليا
االحتفاظ بوضع الهيمنة.
وحتى لو ظلت متمسكة بهذا المفهوم،
فإن��ه يمكن أن يقود إلى صدامات عس��كرية،
وه��و أمر ل��م تعد الواليات المتحدة تتحمل
نتائجه ،ولن يتقبله الشعب األمريكي.
لق��د تجاوزت الوالي��ات المتحدة عصر
الق��رن األمريك��ي ،وه��ي اآلن تعي��ش مرحلة
انتقالي��ة الت��ي يعقبه��ا صناع��ة نظ��ام دولي
جدي��د ،وال بد أن تك��ون لقوى أخرى غيرها،
إرادة في تحديد طبيعة هذا النظام وشكله.
عاطف الغمري

عني على الصحافة االجنبية

أمريكا على أبواب حالة طوارئ
(ترام��ب ف ّك��ر بف��رض حالة الط��وارئ)،
عن��وان مق��ال إيلون��ا خاتاغوف��ا ،ف��ي
(موسكوفس��كي كومس��وموليتس) ،ح��ول
نية ترامب فرض حالة طوارئ بالتزامن مع
إيقاف عمل الحكومة.
وج��اء ف��ي المق��ال :ف��ي نهاي��ة الع��ام
الماضي ،تو ّقف عمل الحكومة في الواليات
المتح��دة .حكوم��ة الب�لاد ،ومعها ع��دد من
الهياكل الممولة من الميزانية الفدرالية،
علق��ت عملها .فالكونغرس والبيت األبيض
عج��زا ع��ن التوافق على اإلنف��اق الحكومي
للع��ام 2019؛ حج��ر العث��رة ،بن��اء جدار على
الحدود مع المكسيك.
وف��ي الصدد ،ق��ال كبير الباحثين في
معه��د الوالي��ات المتح��دة وكن��دا التاب��ع
ألكاديمي��ة العل��وم الروس��ية ،فالديمي��ر

فاس��يلييف :م��ن الممك��ن أن يعل��ن ترام��ب
الي��وم حال��ة الط��وارئ م��ن أج��ل بن��اء ه��ذا
الج��دار ..إع�لان العم��ل بقان��ون الط��وارئ،
ض��روري للحص��ول عل��ى األموال
الالزم��ة للبن��اء ،طالم��ا أن
الطرفي��ن متمس��كان
بمواقفها .الديمقراطيون
يقول��ون إنه��م مس��تعدون
لتخصي��ص  1.6ملي��ار دوالر ال
أكثر ،بينما يطلب ترامب  5.7مليار
دوالر ،وال أقل من ذلك بسنت واحد.
نظرا لخصوصيات التشريع األمريكي،
ف��إن إع�لان حال��ة ط��وارئ س��يعطي ترام��ب
الفرص��ة للحصول على األموال المطلوبة.
وق��د يك��ون ج��زءا م��ن الح��ل أيضا اس��تعادة
وظائ��ف الحكوم��ة .أو عل��ى األق��ل ،أن تب��دأ

الحكوم��ة تدريجي��ا ف��ي الع��ودة إل��ى العمل
الطبيعي.
كم��ا ينبغ��ي أال يغيب ع��ن األذهان أن
إيقاف عمل الحكومة تزامن مع عطلة عيد
المي�لاد واألي��ام األول��ى من الع��ام الجديد.
وأمريكا ،ال تعمل خالل عطلة عيد الميالد،
فلم يشعر األمريكيون حقاً بآثار القرار على
الحي��اة اليومي��ة .لي��س إلغ�لاق الحكوم��ة
تأثي��ر مؤل��م عل��ى المواطني��ن ،وعل��ى
االقتصاد ،طالما يمكن تحمله ،لكن
الصبر سرعان ما ينفد .لذلك،
ربما يض��ع ترامب هذا األمر
ف��ي االعتبار ويدرك الحاجة
إلى إيجاد حل سريع.
إغ�لاق الحكوم��ة ،أو التعليق
المؤقت للعمل الحكومي ،ليس ظاهرة
فري��دة ف��ي التاري��خ األمريك��ي ،فمن��ذ العام
 ،1976ت��م اللج��وء إل��ى ذلك ،ف��ي الواليات
المتحدة 20 ،مرة.
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بالضب��ط كم��ا أم��ل بعضن��ا ،ف��إن قان��ون
القومي��ة اختف��ى ف��ي م��كان م��ا ف��ي جواري��ر
الكنيس��ت ،فق��د ظه��ر فج��أة بق��وة كبي��رة،
وه��ذا األس��بوع س��يتم طرح��ه للتصوي��ت.
(مالحظ��ة :القان��ون تم��ت المصادق��ة علي��ه
بالق��راءة الثاني��ة والثالث��ة ف��ي .)2018/7/19
م��ن أملوا أن النقاش��ات الالنهائي��ة التي أجريت
ح��ول القان��ون ف��ي اللجن��ة الخاص��ة ،حي��ث ت��م
زائد
التوضي��ح للمش��اركين ،بأن��ه
ويض��ر بإس��رائيل ..خ��اب
أمله��م .فق��ط رؤي��ا ضيق��ة
ج��داً لماهية دولة إس��رائيل
يمكنه��ا أن تجع��ل الش��خص
يؤيد هذا القانون.
ال حاج��ة إلى التوضيح من خالل
قان��ون ب��أن إس��رائيل دول��ة يهودي��ة .فه��ذا
مفه��وم بحد ذاته .العلم والنش��يد يدالن على
ذل��ك ،وك��ذا اللغ��ة العبري��ة الت��ي ه��ي اللغ��ة
اليومي��ة لمعظ��م اإلس��رائيليين والح��روب التي
ت��م فيه��ا ص��د كل م��ن ح��اول تصفي��ة الدول��ة

اليهودي��ة .لم��اذا إذاً بع��د أن ت��م ترس��يخ حقيقة
أن إسرائيل دولة يهودية يجب العودة والتأكيد
على ذلك من خالل قانون جديد؟
هن��اك س��بب ممت��از لم��اذا ال يج��ب القي��ام
بذل��ك؛ أكث��ر م��ن  20ف��ي المئ��ة م��ن مواطني
إس��رائيل ه��م من الع��رب ،وهم ال ين��وون الذهاب
من هنا ،وإس��رائيل ال تريد أن يغادروا .بالعكس،
أح��د اإلنج��ازات األكب��ر إلس��رائيل ه��و كونها
ديمقراطي��ة توفر المس��اواة لمواطنيه��ا العرب،
رغ��م أنه��ا محاط��ة بعال��م عرب��ي مع��ا ٍد له��ا ف��ي
معظمه.
لي��س ألن��ه ال يوج��د م��كان للتحس��ين
الكبي��ر ف��ي كل م��ا يتعل��ق بالمكان��ة
المتس��اوية للمواطني��ن الع��رب ،ولكن
إزاء حقيق��ة أن العالق��ة بي��ن اليه��ود
والع��رب ب��دأت بص��راع دموي قبل س��بعين
س��نة ،فإن إس��رائيل ومواطنيها العرب قطعوا
ش��وطاً كبي��راً :لق��د تعلم��وا كيفي��ة العي��ش
بس�لام والتغل��ب عل��ى الكثي��ر م��ن الصعوب��ات.
إنج��ازات كثي��رة حققته��ا إس��رائيل ،لك��ن ه��ذا
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افتتاحية اليوم

بحمالت تشويه غير مسبوقة ،ترتكز
اإلسرائيلي َ
هاجرت
جالية
على وُجود
يهودية عراقية كبيرة َ
ٍ
الم َّ
إقامة دولة
حتلة ُق َبي��ل و َبع��د َ
إل��ى ِفلس��طين ُ
َح��ن الكثي��ر م��ن أبنا ِئه��ا إل��ى
إس��رائيل م��ا زال ي ِ
ال ِع��راق ّ
ألن ه��ذه الجا ِلي��ة َج��رى إجباره��ا عل��ى
الهج��رة ِم��ن خ�لال عمل ّي��ات الترهي��ب الت��ي
ِ
�رائيلي ف��ي ه��ذا
ما َرس��ها (الموس��اد) اإلس�
ّ
المضم��ار ِم��ن ِخ�لال َز ْرع ُم َت َف ِّج��رات في
ِ
أماكن تواجدهمْ ،
ويش َت ِكي بعضهم
ِ
ِمن َّ
نصري َّ
ّ
ّ
مييزي
الت
الطا َب��ع ال ُع
للدول��ة اإلس��رائيل ّية ِض ّده��م،
ويَهود َعرب َ
آخرين.
الجالي��ة اليهوديّة كا َنت تعيش
بمعامل � ٍة
وحظ َي��ت ُ
�امحِ ،
ف��ي ِع��راق ُمتس� ِ
الحكومات ال ِعراق ّية َق ْب��ل عام ،1948
َّ
خاص � ٍة ِم��ن ُ
باع ِتب��ار أبنائه��ا ُمواطني��ن َل ِعب��وا دَورا ُم ِه ًّم��ا في
ُ
الحي��اة ال ِعراق ّي��ة ،الثقاف ّي��ة والفن ّي��ة
أوج��ه َ
كل ُ
وج��رى تمثيله��م ف��ي ُم َ
عظ��م
واالقتصاد ّي��ةَ ،
الحكوم��ات ال ِعراق ّية ،ولك��ن الدِّعاية الصهيون ّية
ُ
ومؤام��رات (الموس��اد) َش��و َ
َّه ْت ُص �وَر ه��ؤالء،
ُ
َ
وش َّككت في وال ِئهم ل َبلدهمِ ،من أجل دَف ِع ِهم إلى
الهجرة.
ِ
ال ِع��راق ُمس � َت ٌ
المؤامرات
هدف اآلن ِمن ِق َب��ل ُ
وال ِف َت��ن اإلس��رائيل ّية أل ّن��ه ي َتعا َفى ب ُق َّو ٍة ،و َيس��ير
ثابت��ة ،وإن كا َنت َ
ُ
بطيئة نحو اس � ِتعادة
بخ َط��ى ِ
َ
المنطقة،
د
و
�ه
�
ت
مكان
َوره ال َعرب� ّ�ي واإلس ّ
�لامي في ِ
ِ
المقا َوم��ة الذي ي َتصدَّى
واال ْن ِخ��راط ف��ي ِمحور ُ
للمشاريع األمريك ّية واإلسرائيل ّية ل َتفتي ِتها.
َ
(خ ٌّ
َّ
�رائيلي َ
ط
التطبي��ع َم��ع االح ِت�لال اإلس�
ّ
وخيان � ٌة ُ
كب � َرى ف��ي أع ُي��ن األغلب ّي��ة
َ
أحم � ٌر) ِ

6

