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من الصحافة

دالالت االنتفاضة في القدس واألقـصـــى فـي «األضـحـــى»

افتتاحية اليوم

حروب الخسارة الفادحة
م��ن الطائ��رات وحامالته��ا ،والق��وة
الباطشة الموزعة في الكثير من مناطق
العالم،وما تقوم به من أعمال قت��ل
وإره��اب مباش��ر ،تنق��ل
واش��نطن البندقي��ة إل��ى
م��كان آخ��ر ،أو بمعن��ى
أكث��ر دق��ة تتج��ه
إل��ى الس�لاح األكث��ر فت��كا،
االب��ادات الجماعي��ة الت��ي كان��ت
تمارس��ها بقوة الس�لاح ،والي��وم تجددها
بط��رق أطلق��ت عليه��ا اس��م العقوب��ات،
وال ن��دري كيف يحق لدولة تدعي أنها
تق��ود تحالف��ا عالميا لمحارب��ة االرهاب
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ونص��رة الش��عوب ،كي��ف له��ا أن تك��ون
الج�لاد ال��ذي يع��دد وس��ائل فتك��ه ،ب��ل
يتباهى بابتكار المزيد منها.
الح��روب التجاري��ة والعقوب��ات،
آخ��ر م��ا ف��ي الجعب��ة االميركي��ة،
وال يظن��ن أح��د أن األم��ر
س��وف ينعكس بش��كل
إيجاب��ي عل��ى م��ا
تري��ده واش��نطن وم��ن
معه��ا ،ربم��ا تحق��ق ف��ي
البداي��ة بع��ض م��ا تري��ده،
وه��و على حس��اب الش��عوب ،ولكن ذلك
لي��س نهاي��ة المط��اف أب��دا ،وال يمك��ن

ل��ه أن يس��تمر إل��ى م��ا نهاي��ة ،فالح��روب
التجاري��ة الب��د أنه��ا س��تنعكس على من
يتخذه��ا ،فهل يظ��ن االميركيون أنهم
س��وف يكونون بمنأى عم��ا يتخذونه من
عقوبات بحق العالم كله ؟
عال��م الي��وم ،اليمك��ن أن يقب��ل
العقوب��ات،،إن كان��ت فالب��د انه��ا
س��تنعكس عل��ى الجمي��ع وف��ي نهاي��ة
المط��اف عل��ى م��ن اتخذه��ا أوال ،وم��ا
يج��ري لي��س لعب��ة يمك��ن التحك��م
بخيوطه��ا إل��ى م��ا نهاي��ة ،إنه��ا ح��روب
الخسارة الكبيرة ،ولكن أوال واخيرا على
من يبدأ بها.

وقفات مع أول ميثاق عاملي للحقوق
لبي��ك الله��م لبي��ك ..لبي��ك ال ش��ريك ل��ك
لبيك ..إن الحمد والنعمة لك والملك ..ال شريك
لك ..شعار وفد اهلل اآلن في المشاعر المقدسة ،تلهج
ب��ه قلوبه��م وألس��نتهم وحناجره��م ،ف��ي خض��وع وذل
وحم��د هلل ،اعترا ًف��ا منهم بأن المل��ك كله هلل وحده،
تلبية واس��تجابة لنداء ودعوة نبي اهلل وخليله إبراهيم
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راجي��ن رحمت��ه وعف��وه وغفرانه ،ويلب��ي معهم الحجر
والش��جر والمدر ،مصدا ًقا لقول النبي« :ما من مس��لم
يلبي إال لبى من عن يمينه أو عن ش��ماله من حجر أو
شجر أو مدر ،حتى تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا».
إنه��ا أي��ام مب��اركات ،تتس��م بالخي��رات وكم��ال
الدي��ن ،فيه��ا وض��ع نبين��ا وحبيبن��ا ألمت��ه أول ميث��اق
عالمي للحقوق ،ووالذي نفسي بيده لكأننا معه «صلى
اهلل عليه وآله وس��لم» ،وبين جموع المس��لمين نستمع
إل��ى آخ��ر وصاياه لألم��ة ،ذارفي��ن الدموع ،وه��و يودعنا
وداع��ه األخي��ر ال��ذي ل��ن نلق��اه بع��ده إال ي��وم القيام��ة
وعلى حوضه الشريف ،ويا لحسرة من سيحرم من
هذا بذنوبه ،أعاذنا اهلل تعالى وعافانا.
كان مم��ا ج��اء فيه��ا قول��ه« :أيه��ا
الناس اس��معوا قولي فإني ال أدرى لعلي
ال ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف
أب��دًا ،أيه��ا الن��اس إن دماءك��م وأموالك��م
عليك��م ح��رام إل��ى أن تلق��وا ربك��م كحرم��ة
يومك��م ه��ذا وكحرم��ة ش��هركم ه��ذا وإنك��م
س��تلقون ربكم فيس��ألكم عن أعمالكم وقد بلغت فمن
كان عن��ده أمان��ة فليؤده��ا إلى من ائتمن��ه عليها ،وإن
كل ربا موضوع ،ولكن لكم رؤوس أموالكم ال تظ ِلمون
وال تظ َلم��ون قض��ى اهلل أن��ه ال رب��ا ،وإن رب��ا عب��اس ب��ن
عبدالمطل��ب موض��وع كل��ه ،وإن كل دم كان ف��ي
الجاهلي��ة موض��وع ،وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة
بن الحارث بن عبدالمطلب».
ف��كان أول م��ا ح ّرم عل��ى أمته دماءه��م وأعراضهم،
وأن حرمته��م أش��د م��ن حرم��ة الكعبة المش��رفة ،وهذا
الي��وم الجليل يوم عرفة ،وش��هر اهلل الحرام ذو الحجة،
ث��م ح��رم الربا ،تأكيدًا على حرمته تعال��ى لهَ « :وأَ َح َّل
َُّ
الربَا» ،وقول األسوة الحسنة« :لعن اهلل
الل ا ْل َب ْي َع و َ
َح َّر َم ِّ
آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء»،
ولو تمعن الناس متدبرين هذا الكالم ،لما وجدنا أحدًا
يتع��دى على أح��د بالباطل ،ولما س��فكت الدماء ،ولما
سرقت ونهبت األموال ،ولما أضحت األمة القوي فيها
يأكل ويجور على الضعيف.
ث��م يس��توصي بالنس��اء خي � ًرا ف��ي ه��ذا الموق��ف
الجام��ع« :أم��ا بع��د أيها الن��اس فإن لكم على نس��ائكم
ح ًقا ،ولهن عليكم ح ًقا لكم عليهن أال يوطئن فرشكم
أحدًا تكرهونه ،وعليهن أال يأتين بفاحش��ة مبينة ،فإن
فعلن فإن اهلل قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع،
مبرح ،فإن انتهين فلهن رزقهن
وتضربوه��ن ضر ًب��ا غير ٍ
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وكسوتهن بالمعروف ،واستوصوا بالنساء خي ًرا فإنهن
عندك��م ع��وان ال يملك��ن ألنفس��هن ش��ي ًئا ،وإنكم إنما
أخذتموه��ن بأمان��ة اهلل واس��تحللتم فروجهن بكلمات
اهلل ،فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت».
فيوصي بحفظ حقوقهن ،التي كثي ًرا ما تتعرض
اآلن لج��ور وبط��ش عظي��م مم��ن ال يراع��ون اهلل ف��ي
نسائهم.
ث��م ه��ا ه��و ذا يوصين��ا باالعتص��ام بالدي��ن ،ال��ذي
تركت��ه األم��ة ،وأعرض��ت عن��ه -إال من رح��م -وبإعالء
قيم��ة اإلخ��وة واالستمس��اك به��ا ،وع��دم ظل��م بعضن��ا
ً
بعض��ا ،فيق��ول« :وق��د ترك��ت فيك��م م��ا إن اعتصمتم
ب��ه فل��ن تضل��وا أب��دًا ،كت��اب اهلل وس��نة نبي��ه ،أيه��ا
الن��اس اس��معوا قول��ي واعقل��وه ،تعلمن أن كل مس��لم
أخ للمس��لم ،وأن المس��لمين إخوة فال يحل المرئ من
أخي��ه إال م��ا أعط��اه ع��ن طي��ب نفس منه ،ف�لا تظلمن
أنفس��كم ،الله��م ه��ل بلغ��ت فذكر ل��ي أن الن��اس قالوا
اللهم نعم ،فقال رسول اهلل اللهم اشهد.
ث��م يق��ر للعال��م والبش��رية جمع��اء قان��ون ومب��دأ
المس��اواة بي��ن الجمي��ع ،مس��ط ًرا وواض ًع��ا «صل��ى اهلل
عليه وسلم» قانو ًنا وميثا ًقا من أعظم قوانين اإلنسانية
ومواثيقه��ا ،وهو قانون وميثاق المس��اواة بين البش��ر،
ونب��ذ العنصرية والطبقية ،وعدم االعتبار مطل ًقا
بالفروق الجنسية والعرقية واللونية ،فالناس
سواس��ية كأس��نان المش��ط ،ال تفاض��ل
بينه��م إال بالتق��وى والعم��ل الصال��ح،
فيقول في رقي لم تش��هده البشرية قبله
وال بعده« :يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن
أباك��م واح��د أال ال فضل لعربي على أعجمي
وال أعجم��ي عل��ى عرب��ي وال ألحم��ر عل��ى أس��ود وال
ألس��ود عل��ى أحم��ر إال بالتق��وى ،إن أكرمك��م عند اهلل
أتقاك��م ،أال ه��ل بلغت؟ قال��وا :بلى يا رس��ول اهلل قال:
فيبلغ الشاهد الغائب» ،إن اهلل قد أعطى كل ذي حق
حق��ه فال وصية لوارث ،الولد للفراش وللعاهر الحجر
وحس��ابهم عل��ى اهلل» ،ولم��ا فرغ م��ن خطبته نزل عليه
قوله تعالى« :ا ْل َي ْو َم أَ ْ
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الفاروق عمر بكى ،فقيل له :ما يبكيك؟ قال :إنه ليس
بعد الكمال إال النقصان.
وبعدم��ا أق��ر نبين��ا مواثيق��ه العالمي��ة ألمت��ه
وللبش��رية كله��ا في خطبت��ه ،قال للصحاب��ة« :وأنتم
ُتس��ألون عن��ي ،فما أنت��م قائلون؟» قال��وا ،ونحن معهم
مقرين« :نش��هد أنك قد بلغت رس��االت ربك ،وأديت،
ونصح��ت ألمت��ك ،وقضي��ت ال��ذي علي��ك» ،فق��ال
بإصبع��ه الس��بابة ،يرفعه��ا إل��ى الس��ماء وينكته��ا إل��ى
الناس« :اللهم اشهد ،اللهم اشهد»..
كل عام وش��عبنا وكل أمتنا بخير وطاعة ورخاء
وبركة واعتصام بدينها ورس��ولها ،وعيد س��عيد علينا
جميعا يا رب.
أحمد نور الدين

عني على الصحافة االجنبية

الواليات املتحدة ستندم على ظهور قوات بحرية صينية في الخليج الفارسي

أعلن��ت بكي��ن ألول م��رة ف��ي التاري��خ مش��اركتها طويل��ة ع��ن ش��راكة بي��ن الصي��ن والوالي��ات المتح��دة
المحتملة في التحالف البحري ،مع الواليات المتحدة ف��ي المج��ال العس��كري .م��ن ناحي��ة أخ��رى ،م��ن أج��ل
االس��تقرار في الخليج الفارس��ي  ،يحتاج الصينيون إلى
في الخليج الفارسي.
وف��ي الص��دد ،ق��ال رئي��س لجن��ة مجل��س االتح��اد امت�لاك قواع��د بحرية خاصة بهم .ف��ي إفريقيا ،لديهم
للش��ؤون الخارجي��ة ،قس��طنطين كوساتش��يف ،وجود عسكري بالفعل ،لكن في الخليج الفارسي  ،ليس
للصين قواعد .واستخدام القواعد األجنبية ،األمريكية
لـ»فزغلي��اد»« :م��ن الناحي��ة النظري��ة ،ه��ذا
مثال ،ال يعني وضع قدم راسخة هناك”.
ممك��ن .الصي��ن ،دول��ة ذات س��يادة مث��ل أي
ب��دوره ،ي��رى مدي��ر مرك��ز دراس��ات الصي��ن
دول��ة أخ��رى .لديه��ا اهتمام��ات وف��رص
ف
ز
االس��تراتيجية ،بجامع��ة الصداق��ة ف��ي
لتحقي��ق إمكاناتها البحرية في مختلف
غ
لياد
موس��كو ،أليكس��ي ماس��لوف ،أن الس��فن
أنح��اء العال��م .لكن األمر س��يبدو لي غريبا
الحربي��ة الصيني��ة س��تظهر قريب��ا قبال��ة
ج��دا إذا انضم��ت الصين بالتحديد إلى التحالف
س��واحل إي��ران واإلم��ارات العربي��ة المتح��دة
األمريكي .من الصعب جدا افتراض أن يقدم الصينيون
والمملك��ة العربي��ة الس��عودية .ووفق��ا ل��ه ،ف��إن
على مثل هذا التفاعل مع منافس بل خصم هو الواليات
الصي��ن «تعتزم اختبار نفس��ها ف��ي دور عضو في تحالف
المتحدة».
ويرى المحلل العسكري الكسندر غولتس أن توحيد عس��كري م��ن أجل إع�لان نفس��ها في المس��تقبل كقوة
الجه��ود م��ع الوالي��ات المتح��دة ف��ي الخلي��ج الفارس��ي عسكرية عالمية”.
ولم يستبعد ماسلوف أن تندم الواليات المتحدة في
س��يعني منعطفا جديا جدا في سياس��ات الصين .فقال
لـ»فزغلي��اد»« :عل��ى األرج��ح ،ه��ذه خدع��ة دبلوماس��ية .المستقبل إذا بدأ الصينيون بالفعل في حراسة الخليج
بعده��ا س��يقول الصيني��ون إنه��م درس��وا المقترح��ات الفارسي..
الكسندر كولباكوف ويوري زايناشيف
األمريكي��ة ورأوا أنه��ا ال تناس��بهم .ل��م نس��مع من��ذ فترة

فوج��ئ كي��ان االحت�لال الصهيون��ي
والمستوطنين الصهاينة باألعداد الكبيرة من أهلنا
العرب الفلسطينيين يحتشدون للصالة في صبيحة
عي��د األضحى المبارك في المس��جد األقصى ،فقد
تج��اوزت أعداد المصلي��ن المائة ألف مواطن ،األمر
الذي شكل حائال دون تمكن المستوطنين بدعم من
ق��وات االحت�لال م��ن اقتح��ام وتدني��س األقصى في
هذا اليوم المبارك للعرب والمسلمين.
هذا القرار العربي الفلس��طيني في كس��ر قرار
االحت�لال لمنعه��م م��ن الص�لاة في األقص��ى وبهذه
الكثاف��ة ،وتأكي��د قدرته��م عل��ى ف��رض إرادتهم في
مواجه��ة المحت��ل ،إنم��ا يؤكد جملة م��ن الدالالت
المهمة ،منها:
الدالل��ة األول��ى :أن أبن��اء ش��عبنا العرب��ي ف��ي
فلس��طين المحتل��ة إنم��ا يثبت��ون الي��وم وف��ي كل
ي��وم أنه��م حم��اة عروب��ة األقص��ى وفلس��طين وأنه��م
عل��ى اس��تعداد للدفاع عن المقدس��ات وعم��وم أرض
فلس��طين المحتل��ة مهم��ا بلغ��ت التضحي��ات ،وهم
يؤك��دون بذل��ك أنه��م رأس الحربة لألم��ة جمعاء
ف��ي مواجه��ة االحت�لال الصهيون��ي العنص��ري
االستيطاني .وهذا يدلل مجددا على إرادة المقاومة
الت��ي يملكه��ا الش��عب العرب��ي الفلس��طيني ،والت��ي
برهنت أنها ال تلين أو تنكسر مهما اشتدت اعتداءات
االحتالل وازداد إرهابه وقمعه الدموي.
الدالل��ة الثاني��ة :أن انتفاض��ة األضح��ى
ف��ي الق��دس المحتل��ة تعط��ي له��ذا العي��د معن��ى
حقيقي��ا ،وه��و أن ال عي��د للمس��لمين طالم��ا أن
الق��دس وفلس��طين كله��ا ت��رزح تح��ت االحت�لال
ويج��ري االعت��داء يومي��ا عل��ى األرض والمقدس��ات
وأهلن��ا الصامدي��ن المرابطي��ن والمس��تنفرين ليل
نه��ار للتص��دي العت��داءات المس��توطنين وجن��ود
االحتالل.
الدالل��ة الثالث��ة :تأكي��د جدي��د عل��ى ق��درة

المقاوم��ة الش��عبية عل��ى إحباط خط��ط االحتالل
والمس��توطنين الصهاينة الهادفة إل��ى فرض األمر
الواق��ع الصهيون��ي ف��ي المس��جد األقص��ى وتهوي��د
المدينة القديمة ،لما تش��كله من ش��اهد حي ودائم
على الحضارة العربية واإلسالمية الضاربة جذورها
عميق��ا في تاريخ ه��ذه المدينة العربية العريقة .إن
هذا اإلنجاز الجديد ،الذي يأتي بعد إسقاط فرض
البواب��ات اإللكتروني��ة عل��ى مداخ��ل األقص��ى العام
الماض��ي وإجب��ار س��لطات االحتالل عل��ى تفكيكها،
إنم��ا ه��و ثم��رة من ثم��رات ه��ذه المقاومة الش��عبية
الت��ي توح��د فيه��ا ش��عبنا العربي في فلس��طين من
كل االتجاه��ات واألطي��اف ف��ي أبه��ى
تجلي��ات الوح��دة الوطني��ة الش��عبية
الحقيقية ف��ي ميدان مقاومة المحتل
الصهيوني.
الدالل��ة الرابع��ة :توجي��ه ضرب��ة
موجع��ة لخط��ط االحت�لال في كس��ر
إرادة المقاوم��ة الش��عبية الفلس��طينية ،فق��د برهن
الشعب الفلسطيني أن مقاومته ال تنكسر وال تلين
أمام إرهاب وقمع المحتل وإجراءاته التعس��فية ،بل
إنه��ا ت��زداد صالبة وقوة وبأس��ا وتأجج��ا في مواجهة
مش��اريع االحت�لال ،ويرتف��ع معه��ا االس��تعداد
للتضحي��ة ف��ي س��بيل الدف��اع ع��ن عروب��ة األرض
والحقوق والمقدسات ،مما صدم ويصدم قادة العدو
ويجعلهم في حيرة من أمرهم إزاء شعب استخدموا
مع��ه كل م��ا لديه��م م��ن إمكاني��ات وق��درات قم��ع
وإرهاب لفرض االستسالم عليه وجعله يرضخ لألمر
الواقع ،ولم يفلحوا في ذلك .الداللة الخامسة :أن
ش��عب فلس��طين المتمس��ك بحقوق��ه والمس��تعد
لمواصل��ة التضحية بدون حدود لن يس��مح بفرض
صفق��ة الق��رن الهادف��ة إلى إلغ��اء حقوق��ه الوطنية
التاريخية في أرضه ووطنه وتصفية قضية فلسطين
لمصلحة الصهاينة المحتلين الغاصبين ،وهو من

خ�لال انتفاضته ف��ي أول أيام عيد األضحى يؤكد
عل��ى رف��ض صفقة الق��رن وأن هذه الصفقة لن تمر
مهم��ا كانت التضحي��ات وأن القدس والمقدس��ات
س��تبقى عربي��ة .الدالل��ة السادس��ة :تأكي��د جديد
لجمي��ع الق��وى والفصائ��ل الفلس��طينية أن ش��عب
فلس��طين موح��د ف��ي المي��دان وهو ال ينتظ��ر قرارا
لتجس��يد هذه الوحدة في مواجهة العدو األساس��ي
الذي يش��كل الخطر الداهم والرئيس على الش��عب
والقضي��ة ف��ي آن مع��ا ،وبالتال��ي ه��ي دع��وة للتوحد
تح��ت عن��وان مقاوم��ة االحت�لال ومخططات��ه،
باعتب��اره التناقض الرئيس��ي ال��ذي يجب أن يتغلب
عل��ى أي تناقض��ات ثانوي��ة ،الت��ي ال
يج��ب ب��أي ح��ال أن تس��ود وتح��ل
مكان التناقض الرئيسي.
الدالل��ة الس��ابعة :أن ش��عب
فلس��طين يبرهن م��ن جديد على
أن ال خي��ار أمام��ه ف��ي مواجه��ة
المحتل ومش��اريعه االس��تيطانية التهويدية سوى
المقاوم��ة ب��كل أش��كالها الش��عبية والمس��لحة،
أم��ا خي��ار المهادن��ة والمس��اومة م��ع المحتل فقد
بره��ن أن��ه ال يعي��د حق��ا وال يحم��ي وطن��ا ،ب��ل إنه
يحق��ق للمحتل ما يريده ويس��عى إليه من أهداف
توس��عية اس��تعمارية .وعلي��ه ،ف��إن قي��ادة الس��لطة
الفلس��طينية ليس م��ن خيار أمامها س��وى مغادرة
اتف��اق أوس��لو وغي��ره م��ن االتفاقي��ات م��ع الع��دو،
مغ��ادرة قطعي��ة نهائية ،لتعود إلى خي��ار المقاومة
الش��عبية والمس��لحة ال��ذي يش��كل وح��ده العام��ل
األساس��ي الس��تعادة منظم��ة التحري��ر ،لتك��ون
اإلطار الوطني التحرري الذي تنضوي فيه جميع
الق��وى والفعالي��ات الوطني��ة لخ��وض ومواصل��ة
الكفاح لتحرير فلسطين وعودة أبنائها إليها بقوة
المقاومة والحق.
حسين عطوي

جونسون  ...ترامب البريطاني
بف��وز بوري��س جونس��ون برئاس��ة وزراء بريطاني��ا خلف �اً لتري��زا م��اي ،تك��ون
موضة الرؤس��اء المهرجين ،قد حققت إقبا ً
ال جماهيرياً س��احقاً ،وأصبح موس��م
«الترامبي��ة» ظاه��رة عالمي��ة ،عاب��رة للق��ارات ،تقوم عل��ى الزعم��اء المالكمين
والمصارعين والمشاكس��ين والمس��تفزين ،الذين يمألون الدنيا س��باباً وشتماً،
وصخب �اً ،ويفتعل��ون المش��اكل م��ع القض��اء ورج��ال اإلع�لام ،والمؤسس��ات
االقتصادي��ة ،واألجه��زة األمني��ة ..ألنه��م ببس��اطة أدرك��وا أن ه��ذا م��ا يطلب��ه
المس��تمعون «الناخب��ون» ،الذي��ن مل��وا م��ن الرؤس��اء والساس��ة النمطيي��ن،
والدبلوماسية الراكزة والموزونة.
فهن��اك ش��ريحة واس��عة ف��ي الجمه��ور الغرب��ي أصابه��ا الضج��ر والمل��ل من
السياس��ة الوق��ورة ،واألس��اليب الدبلوماس��ية المنتقاة ف��ي تصرفاته��ا وعباراتها،
وصار يعجبهم أس��لوب «الصفع على الوجه» ،والسياس��ة منزوعة الدسم
من اللياقة والكياسة .إذاً التشابه بين جونسون وترامب ،ليس صدفة،
وال يتعل��ق فقط بالمظهر الخارجي والش��عر المنكوش ،والش��غف
المنفلت باالستعراض إلى حد التهريج ،وعدم ضبط النفس ،بل
بالخي��ارات الش��عبوية ،واالنع��زال عن اآلخر ،والمواقف المس��تفزة،
والتصريحات الفجة الجارحة ،والقنابل الموقوتة ضد األقليات وكل
م��ن يختل��ف مع��ه ،والعجز ع��ن ترتي��ب األفكار .إن��ه باختصار االستنس��اخ
البريطان��ي للترامبي��ة .وف��ي ظ��روف أخ��رى كان اإلنجلي��ز س��يطلقون عل��ى
جونس��ون :غريب األطوار ،لكن في هذه اللحظة التي أصبح الخروج من االتحاد
األوروبي يعادل انتصار بريطانيا في الحربين العالميتين الكبريين ،فإن جونسون
سيصبح البطل المنقذ ،الذي سيخلص الجزيرة الهادئة من الغرباء والدخالء.
وبوصول حكم بريطانيا إلى يد جونسون ،تكون المملكة المتحدة قد انتقلت
م��ن وس��ط اليمي��ن إلى يمين اليمين ،وهو مس��احة جديدة م��ن المتمردين على
المؤسس��ات الليبرالي��ة القائم��ة ،وتحال��ف المتطرفين من مختل��ف االتجاهات
لتدمي��ر ق��وى الوس��ط ،وبح��ث عن الهوي��ة البريطانية بعي��دا عن أوروب��ا ،في بلد
يعيش على أوهام تاريخ مضى والحنين إلى اإلمبراطورية.
وتحاول بريطانيا اآلن نفض يدها من ش��ريكها األوروبي التي تعايش��ت معه
عل��ى مض��ض ،ومد يده��ا إلى حليف أميركي طالما اعتبرت��ه صديقها المميز،
وحليفه��ا اإلس��تراتيجي ،ف��ي صورة هزيل��ة ،تتناقض مع صورة بل��د عريق حكمه
ونستون تشرشل ،وكلمينيت أتلي ،وأطلق ثورة صناعية كانت محرك االنتقال
األوروب��ي م��ن عص��ر لعص��ر .غي��ر أن علين��ا أن ال ننس��ى ،أن معركة الخ��روج من
االتحاد األوروبي حصدت رئيسين للوزراء قبل وصولها إلى يد بوريس جونسون:
ديفي��د كامي��رون ال��ذي كان وراء االس��تفتاء عل��ى عضوي��ة االتحاد ،واس��تقال
بعدم��ا خس��ر الرهان على البق��اء ،ثم تيريزا ماي التي فاوض��ت االتحاد األوروبي
على اتفاق ينظم عملية الخروج ،لكنها فشلت في كسب ثقة البرلمان ،فاضطرت
هي أيضاً لالستقالة .واآلن يواجه بوريس جونسون تحدي تنفيذ التزامه بإخراج
بريطاني��ا م��ن االتحاد ،باتفاق أو من دون اتفاق و«مهما َّ
كلف األمر» بحلول 31
من أكتوبر القادم ،كما قال.
لك��ن أم��ام هذا التحدي عوائ��ق كثيرة بدأ رئيس الوزراء الجديد يكتش��فها
من��ذ األس��بوع األول لتولي��ه الس��لطة .أه��م العوائ��ق تأثير هذا الق��رار على وحدة
الكي��ان البريطان��ي ،وم��ا يمك��ن أن يعقب��ه م��ن احتم��ال انفص��ال اس��كتلندا ع��ن
المملك��ة المتح��دة ،بعدم��ا صوت��ت أكثري��ة أبنائه��ا ض��د الخ��روج م��ن االتح��اد

األوروبي .ومشكلة الحدود األيرلندية ،هذه الحدود ستصبح آخر معبر بري بين
بريطانيا واالتحاد بعد خروجها منه ،ما يفترض رقابة على البضائع التي تعبره،
وهو أمر صعب التحقيق بسبب االتفاق الذي قام بين أطراف األزمة الداخلية في
ايرلن��دا الش��مالية .ويري��د االتحاد األوروبي ضما ًنا إلبق��اء الحدود مفتوحة بين
أيرلن��دا الش��مالية وجمهورية أيرلندا .وينط��وي هذا الضمان على إيجاد طريقة
لمحاس��بة بريطانيا عند مخالفة تعهداتها .ومن هنا جاءت ش��روط ما يُعرف بـ
«ش��بكة األم��ان» «باكس��توب» ،والتي ال يمكن إلغاؤه��ا إال باتفاق بين الطرفين
 وه��و ترتي��ب وصفه مؤيدو البريكس��ت المتش��ددون الذين خرب��وا صفقة تيريزاماي بالتبعية.
ومع انتخاب جونسون غادرت بريطانيا مربع النقاش الذي دار في أوروبا بعد
سقوط االتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة .وفي النقاش الذي دار كانت
هن��اك مدرس��تان :تعمي��ق االتح��اد ،وتوس��يعه .التعميق كان يعني الس��ير قدما
ف��ي اتج��اه الوالي��ات المتحدة األوروبية في واحدة من أهم عمليات الهندس��ة
السياس��ية ف��ي العالق��ات الدولي��ة بخط��وات مث��ل إقام��ة بن��ك مركزي
موح��د ،وط��رح عمل��ة مش��تركة «الي��ورو» ،ونظ��ام «الش��نغن» ال��ذي
يجعل دول االتحاد وحدة جمركية أمنيا واقتصاديا .أما التوسيع
ف��كان ق��د ض��م كل ال��دول الت��ي خرجت من عب��اءة حلف وارس��و،
وتحررت من الشيوعية ،إلى االتحاد األوروبي وفق خطوات .كانت
بريطانيا معارضة للتعميق ،ومحبذة للتوس��يع ،ألن نظرتها لالتحاد
األوروب��ي كان��ت ذات طبيع��ة إس��تراتيجية مهمتها من��اوأة اإلمبراطورية
الروس��ية ،وربم��ا أيض��ا من��ع ألماني��ا من قي��ادة أوروبا تح��ت العب��اءة االقتصادية.
وس��يحمل تاري��خ انتخ��اب جونس��ون ،ما يمكن تس��ميته بالوالية الرابعة للس��يدة
ثاتش��ر ،تلك التي لم تتمكن تاتش��ر من الحصول عليها .فتتجه بريطانيا نحو
مزي��د من خفض الضرائب والخصخص��ة وتحرير االقتصاد ودولة أصغر حجماً
وإضعاف لحقوق العمال.
خطابات جونسون ،في داوننغ ستريت ومانشستر ،تفيض بالمبالغات ،وهي
ليس��ت من قماش��ة الزعماء البريطانيين ،الذي نفضوا التراب عن القوة الكامنة
في األمة .قوة ظهرت مرتين فقط في القرن العش��رين على يد ونس��تون تشرش��ل
في  1940الذي أنقذ العالم من الفاشية ،وحكومة ثاتشر بالتخلص ممن سمتهم
«المبت ّلين بالماء» لتنفذ خطتها إلنقاذ االقتصاد السيئ.
المؤسس��ة الليبرالي��ة الحاكم��ة والصحاف��ة ،المتواطئت��ان م��ع االتح��اد
األوروبي ،جميعهم يكرهون ما يحمله جونسون المهرج من العنصرية واليمينية،
ويخش��ون م��ن عملي��ة التطهي��ر األيديولوج��ي ال��ذي يقودها جونس��ون ،مخلصاً
مجل��س ال��وزراء م��ن الموالين لبروكس��ل والذين ظلوا يش��ككون في ق��درة األمة
على النجاح خارج االتحاد األوروبي.
وكان ملفت��ا للنظ��ر ،أن يك��ون ضم��ن فري��ق جونس��ون ،أعض��اء م��ن الذي��ن
كتب��وا مجموع��ة م��ن المق��االت اليميني��ة ع��ام ُ 2012نش��رت بعن��وان «بريطانيا
أنليش��د» « :نح��ن البريطانيي��ن من أكس��ل الناس في العال��م .فنحن نعمل أقل
ع��د ٍد من الس��اعات ونتقاعد باك��راً وننتج القليل ،وفيما يصب��و األطفال الهنود
ألن يصبح��وا أطب��اء أو رج��ال أعمال ،ينحصر اهتم��ام أقرانهم في بريطانيا بكرة
القدم وموسيقى البوب».
عبير بشير

كيف يفكر العدو؟

اإلسرائيليون يخشون حرب ًا أهلية« ..تهديد أكبر من إيران”!

مس��توى «إس��رائيل» ألبن��اء  18س��نة وم��ا فوق ،وفح��ص أيضاً صلة الش��عب في
�رب
اس��تطالع رأي يبي��ن أن غالبي��ة اإلس��رائيليين يخش��ون م��ن ح� ٍ
«إسرائيل» بيهود الشتات ووجد أن  %65يخشون من حصول قطيعة معهم%35 .
حرب مع إيران ،ومفوضة الس��جون المتقاعدة تقول
أهلية أكثر من ٍ
يخش��ون من ّ
تدخل يهود الش��تات في معركة االنتخابات ،مقابل %65ليس��وا
إن «الشعب اإلسرائيلي» يُثبت أن السياسة اإلسرائيلية ُتنتج صورة
ي
قلقين من ذلك.
بأن أكبر أعداء ش��عب «إس��رائيل» والخطر األساس��ي هم الدول
ديع
و
تأ
رئيس��ة منظم��ة «غيش��ر» ،مفوض��ة الس��جون المتقاع��دة
الع��دوّة أو منظم��ات اإلرهاب .على خلفي��ة معركة االنتخابات،
ح
ر
و
ن
الت��ي ّ
أوريت أداتو ،قالت إن «الش��عب اإلس��رائيلي» يُثبت أن «السياس��ة
المجتمع
تؤك��د أكث��ر من كل ش��يء على االنقس��امات ف��ي
وت
بأصوات مختلفة« :في
اإلسرائيلية» و«شعب إسرائيل» يتحدثان
اإلسرائيلي ،أُجري استطالع يحدد أن غالبية اإلسرائيليين ( )%55يخشون
ٍ
حي��ن أن السياس��ة اإلس��رائيلية ُتنت��ج صورة ب��أن أكبر أعداء ش��عب
حرب مع إيران ،التي يخشاها  .%44االستطالع أُجري
حرب أهلية أكثر من ٍ
من ٍ
إس��رائيل والخط��ر األساس��ي ه��م ال��دول الع��دوّة أو منظم��ات اإلرهاب،
«غيش��ر» (جس��ر) التي
عش��ية حلول التاس��ع من آب (العبري) ،لصالح منظمة
ِ
الشعب يحدد أن الخطر الحقيقي هو االنقسام والعنف الداخلي».
تعمل على دفع الحياة المشتركة في «إسرائيل”.
تمار طرابلسي حداد
االس��تطالع أج��راه معه��د جيوكرتوغرافي��ا وس��ط ع ّين��ة تمثيلي��ة عل��ى

