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�أمانو في طهران« ...زيارة ق�صيرة لكن مفيدة»

مدارات

روحاني :ال تفاو�ض حول ال�صواريخ الإيرانية
وصل أمس إلى العاصمة اإليرانية
طهران المدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية يوكيا أمانو في زيارة
تهدف إلى الدفع باتجاه تقدم الحوار
والتعاون بين إيران والوكالة.
وت��أت��ي زي���ارة أم��ان��و قبل  25آب
والتي من المفترض أن تقدم فيها
ط��ه��ران معلومات تتعلق بتحقيق
تجريه الوكالة الدولية حول إجراءات
تعزيز الثقة.
والتقى أمانو خ�لال ال��زي��ارة كالً
من الرئيس اإليراني حسن روحاني
ورئ��ي��س منظمة ال��ط��اق��ة ال��ذري��ة
اإليرانية علي أكبر صالحي إضافة
إل��ى وزي���ر الخارجية محمد ج��واد
ظريف ،حيث أكد الرئيس روحاني
أن موضوع الصواريخ اإليرانية غير
قابل للتفاوض ،مشيرا ً إلى سلمية
النشاط النووي لبالده.
وأش��ار روحاني خالل اللقاء إلى
أن الوكالة الدولية أك��دت م��رارا ً في
تقاريرها أن��ه ال يوجد أي انحراف
في البرنامج النووي اإليراني ،وقال:
«من وجهة النظر األخالقية والدينية
واس��ت��ن��ادا ً إل��ى فتوى قائد الثورة
اإلس�لام��ي��ة ،فإنه ال وج��ود ألسلحة
الدمار الشامل في المنظومة الدفاعية
للجمهورية اإلسالمية في إي��ران».
وأضاف أن على الوكالة الدولية أن
تلعب دورا ً أكثر فاعلية وتأثيرا ً في
معالجة الموضوع النووي اإليراني،
مشددا ًعلى أن قدرة إيران الصاروخية
غير قابلة للتفاوض تحت أي عنوان
أو على أي مستوى.
وأوض����ح ال��رئ��ي��س روح��ان��ي أن

طهران كانت جادة في محادثاتها مع
دول ( )1+5والوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة ،ول��م تطالب ب��ش��يء أكثر
من حقها في تخصيب اليورانيوم
لألغراض السلمية.
من جهة أخ��رى ،أش��ار أمانو إلى
المحادثات الجيدة والبناءة إليران
مع الوكالة خالل العام األخير ،معربا ً
عن أمله ومن خالل تواصل هذا النهج
ف��ي أن يستمر ه��ذا التعاون ب��روح
بناءة.
كذلك التقى خالل الزيارة بوزير
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي محمد ج��واد

ظ��ري��ف ،ال��ذي أك��د ع��زم إي���ران على
مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة بصفتها المؤسسة
ال��وح��ي��دة ذات األه��ل��ي��ة ال��دول��ي��ة
ف��ي ال��ش��أن ال��ن��ووي ،م��ؤك��دا ً تنفيذ
الوكالة لمهماتها باعتبارها منظمة
مهنية ومحايدة وفي إطار مقرراتها
وقوانينها .واس��ت��ع��رض الطرفان
في اللقاء مسيرة التعاون وش��ددا
على البيان المشترك المو ّقع العام
الماضي بين الجمهورية اإلسالمية
والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعلقت المنظمة الدولية في بيان

صدر عنها في أعقاب الزيارة بأنها
كانت مفيدة وأنها سعيدة للغاية
لسماع التزام راسخ من إي��ران بحل
كل القضايا العالقة من خالل التعاون
بين الجانبين.
أم���ا رض���ا نجفي م��ن��دوب إي���ران
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فقال إن «زيارة السيد أمانو السابقة
كانت قصيرة للغاية بشكل حال دون
السماح لعقد اجتماع مع الرئيس
روحاني ومن ثم جرى ترتيب اللقاء
اآلن لكي تنقل توقعات الجمهورية
اإلسالمية إلى الوكالة الدولية للطاقة

الذرية على أعلى المستويات».
وكانت وزارة الخارجية اإليرانية
أعلنت السبت الماضي أن زي��ارة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية تأتي في إطار الجهود المبذولة
للتقدم بالمحادثات ودفع التعاون،
مشيرة في بيان إلى أنه من المقرر أن
يجري أمانو خالل زيارته إلى طهران
عددا ً من اللقاءات مع كبار المسؤولين
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
ويتضمن برنامج الزيارة اللقاء مع
رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
حسن روح��ان��ي ووزي���ر الخارجية
محمد ج��واد ظريف ومساعد رئيس
الجمهورية رئيس منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية علي اكبر صالحي.
يذكر أن المهلة المحددة التخاذ
المجموعة الثالثة م��ن اإلج���راءات
المتفق عليها بين طهران والوكالة
الدولية لتوضيح المسائل المتعلقة
بالبرنامج النووي اإليراني تنقضي
نهاية الشهر الحالي.
وكان الخبراء من الجانبين اتفقوا
أواخ��ر أيار الماضي على إيجاد حل
لمسألة الضمانات األمنية الخاصة
بمفاعل «أراك» ،فيما تعهدت طهران
تقديم معلومات ع��ن أح��د المراكز
ل�لأب��ح��اث ال���ذي يتم فيها تصميم
أج��ه��زة ال��ط��رد ال��م��رك��زي ،والسماح
للخبراء بزيارة هذا المركز إضافة إلى
مصنع أجهزة الطرد المركزي.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن ه��ذه هي
ال��زي��ارة الثانية ليوكيا أم��ان��و إلى
إي��ران بعد انتخاب حسن روحاني
رئيسا ً للجمهورية اإلسالمية.

الدفاع ال�شعبي :الجي�ش الأوكراني ق�صف لوغان�سك ب�صواريخ بال�ستية

الكرملين ينفي ت�صريح رئي�س حكومة دونيت�سك حول توريد ال�سالح
نفى دميتري بيسكوف السكرتير
الصحافي للرئيس الروسي ما أعلنه
رئيس حكومة جمهورية دونيتسك
الشعبية ح��ص��ول ق���وات ال��دف��اع
الشعبي على اآلليات العسكرية من
روسيا .وق��ال بيسكوف في حديث
أمس «قلنا مرات عديدة إننا ال نقدم
أية أسلحة».
وك��ان رئيس حكومة دونيتسك
ألكسندر زاخارتشينكو ق��ال في
وق��ت سابق إن «ق���وات الشعبي»
في الجمهورية حصلت على آليات
عسكرية من روسيا.
وقالت كييف إن القافلة الروسية
ال��ع��ال��ق��ة ع��ن��د م��ع��ب��ر دون��ي��ت��س��ك
الحدودي منذ نحو  5أيام تقل شحنة
م��س��اع��دات إنسانية إل��ى مناطق
ش��رق أوكرانيا .وق��د وقعت وزي��رة
السياسة االجتماعية األوكرانية
لودميال دينيسوفا ق���رارا ً تعترف
فيه الحكومة األوكرانية بأن جميع
مكونات الشحنة الروسية البالغ

وزن��ه��ا  1800ط��ن ه��ي مساعدات
إنسانية ستنقل إل��ى داخ��ل البالد
عبر ممثلي اللجنة الدولية للصليب
األحمر.
واقترحت روسيا بداية شهر آب
الحالي على مجلس األم��ن الدولي
إرس����ال م��س��اع��دات إن��س��ان��ي��ة إل��ى
مناطق شرق أوكرانيا على خلفية
تدهور الوضع اإلنساني هناك ،وذلك
تحت رعاية وإشراف اللجنة الدولية
للصلب األح��م��ر .وبناء عليه أعلن
وزي��ر الخارجية الروسية سيرغي
الفروف في  11من الشهر نفسه أن
موسكو توصلت إلى اتفاق حول هذه
المسألة مع كييف والصليب األحمر
الدولي ،وطلبت من الدول الغربية
عدم عرقلة إيصال هذه المساعدات.
إال أن الحكومة األوكرانية ومعها
دول غربية شككت في محتوى هذه
الشاحنات وعرقلت دخولها بحجة
أنها تقل معدات عسكرية إلى قوات
الدفاع الشعبي في المنطقة.

لكن ممثل هذه المنظمة في روسيا
باسكال كوتا اعتبر أن الضمانات
األمنية ال تزال غير كافية على رغم
توصل روسيا وأوكرانيا التفاق حول
إج���راءات عبور قافلة المساعدات
اإلنسانية الروسية.
وتابع كوتا أن موسكو وكييف
«ت��وص��ل��ت��ا إل���ى ات��ف��اق ح���ول آلية
تفتيش ال��ب��ض��ائ��ع» ،م��ش��ي��را ً إل��ى
أن التفتيش سيكون ف��ي الموقع
الحدودي في دونتيسك وهي بلدة
روسية على ال��ح��دود تحمل االسم
ذات��ه لمعقل المعارضة ف��ي شرق
أوك��ران��ي��ا .وأض���اف« :ننتظر اآلن
الضوء األخضر من كييف لدخول
البضائع وبإمكاننا البدء بالعملية
ف��ور الحصول عليه» ،موضحا ً أن
الصليب األحمر تلقى الئحة شاملة
بما تحمله شاحنات قافلة اإلغاثة
الروسية.
يشار إل��ى أن القافلة تقل م��واد
غذائية بينها  400طن من الحبوب
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و 100طن من السكر و 62طنا ً من
أغذية األطفال إضافة إلى  52طنا ً من
األدوية والمواد الطبية و 12ألفا ً من
أكياس النوم و 69مولدة كهربائية.
وك��ان��ت  16شاحنة ق��د وصلت
من أص��ل  280شاحنة من القافلة
ال��روس��ي��ة المحملة بالمساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة إل���ى نقطة التفتيش
الجمركي بمعبر دونيتسك الروسي
على الحدود مع أوكرانيا ،إذ أوضحت
شركة النقل التي تنفذ العملية أن
الشاحنات لن تعبر ال��ح��دود ،وأن
عملية التفتيش الجمركي ستجرى
في وقت الحق.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أك��د مجلس
بلدية مدينة دونيتسك مقتل 10
مدنيين وإص��اب��ة  8خ�لال الـ24
ساعة األخيرة جراء قصف المدينة،
مشيرا ً الى أن دوي االنفجارات سمع
في أنحاء المدينة كافة طوال الليلة
الماضية .وتعرضت مبان سكنية
ف��ي بعض أح��ي��اء المدينة لقصف

م��دف��ع��ي .وط����اول ال��ق��ص��ف أي��ض�ا ً
ضواحي دونيتسك.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال متحدث
باسم العملية العسكرية األوكرانية
إن قوات الدفاع الشعبي المناهضة
لكييف أسقطت الليلة مقاتلة من طراز
«ميغ  »29 -تابعة للطيران الحربي
األوكراني في مقاطعة لوغانسك.
وف��ي سياق آخ��ر نقل التلفزيون
الروسي عن مقاتلي الدفاع الشعبي
قولهم إن الجيش األوكراني قصف
لوغانسك بصواريخ بالستية من
طراز «توتشكا  -أو» .وقد عثر على
أجزاء من صاروخ قال خبراء إنه من
الطراز المذكور.
من جانبه نفى المتحدث باسم
م��ج��ل��س األم����ن وال���دف���اع ال��ق��وم��ي
األوكراني أندريه ليسينكو استخدام
ال��ج��ي��ش األوك���ران���ي ل��ل��ص��واري��خ
البالستية في لوغانسك ،مضيفا ً أن
الجيش ال يقصف المدن التي تجرى
فيها عمليات برية.

�أردوغان ي�ستعجل �إعادة ت�شكيل تركيا
} هدى رزق
ف��از أردوغ���ان في االنتخابات الرئاسية بما
ي��ق��ارب الـ 52ف��ي المئة م��ن أص����وات الناخبين
األت��راك في  10آب .لقد كانت توقعات شركات
اإلح���ص���اء وت��ل��ك ال��ت��ي أن��ج��زه��ا ح���زب العدالة
والتنمية تشير إلى نسب تتراوح بين  54و58
في المئة .ال شك في انها كانت انتخابات حامية
استخدمت فيها كل األسلحة وكانت على درجة
عالية م��ن التوتر والعدائية ،ل��م يترك أردوغ��ان
للحظ ممرا ً واح��داً ،بل استغل كل ثغرة وفرصة
للهجوم على خصومه على رغم توقعات أشارت
جميعها إل��ى تأكيد ف��وزه إال أن��ه استنفر قاعدته
واآلل���ة اإلع�لام��ي��ة إل��ى أق��ص��ى ال��ح��دود ،ووضع
جميع إمكانات الدولة كونه رئيسا ً للوزراء في
خ��دم��ة ان��ت��خ��اب��ات��ه ول���م ي��أب��ه ل�لاع��ت��راض��ات وال
للقوانين التي ت��ن��ادي بتوفير ف��رص متساوية
للمرشحين م��ال��ي��ا ً وإع�لام��ي��اً .اس��ت��غ��ل األح���داث
السياسية اإلقليمية ال سيما حرب غزة وموقف
«إس��رائ��ي��ل» ال��ع��دائ��ي وأض���اء ب��ق��وة على معتقده
الديني ورك��ز على مذهبه السني ووض��ع��ه في
أعلى المراتب بالنسبة إلى المعتقدات األخرى .
تفوق أردوغ��ان على حزبه .فالحزب نال 50
في المئة في انتخابات عام  .2011هذا يعني أنه
سيكون مرتاحا ً في إعادة تشكيل الحزب واختيار
رئيسه الذي ربما سيكون رئيسا ً للحكومة التي
يطمح بتشكيلها .إن ال��م��ادة ال��دس��ت��وري��ة 101
ت��ح��ت��م ع��ل��ى ال��رئ��ي��س ال��م��ن��ت��خ��ب االن��س��ح��اب من
ال��ح��زب وعضويته بعد ف���وزه ل��ذل��ك ه��و يستعد
أج��ل الجولة التي يفترض
إلى انتقاء خلفه .لقد ّ
بالرئيس القيام بها لشكر مؤيديه ،كما هي العادة
بعد االنتخابات عاد إلى العمل مباشرة ودعا إلى
اجتماع لقيادة ح��زب العدالة والتنمية من أجل
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د .ه��ل سيستطيع تحقيق
طموحاته بهذه النسبة التي حصل عليها والتي
تعتبر دون طموحاته مع االستحقاقات الداهمة؟
إن إعادة تشكيل السياسة في تركيا انطالقا ً من
ح��زب��ه ه��و م��وض��وع أس��اس��ي بالنسبة إل��ي��ه ،هو
مفتاح النجاح في انتخابات  2015أو الفشل .

لقد ب��دأ عهد أردوغ���ان ال��ذي أطلق عليه تسمية
«تركيا الجديدة» وه��ذا يعني العمل الحثيث على
تحويل ال��ن��ظ��ام م��ن برلماني إل��ى رئ��اس��ي قوي،
يم ّكنه من جمع السلطات في يده .لقد حان الوقت
بالنسبة إليه للتفكير بسياسة خارجية جديدة
ال سيما أن ت��رك��ي��ا ج���زء م��ن المنطقة المشتعلة
والمتغيرة .
ي��ري��د م��واج��ه��ة ال���داخ���ل ب��أح��ص��ن��ة ج��دي��دة في
ال��ح��زب ت��دع��م م��واق��ف��ه وت��ش��د أزره .صحيح أن
المعارضة ضعيفة ولم ينل مرشحها كمال الدين
إحسان أوغلو سوى ما يقارب الـ 39في المئة بعد
نسبة الـ 43في المئة التي حققتها في االنتخابات
المحلية ،لكن المؤشرات االنتخابية تدل على عدم
ق���درة ه��ذه المعارضة المشرذمة على مواجهة
س��ي��اس��ات أردوغ��������ان وت��ش��ي��ر إل����ى انفضاض
جمهورها من حولها بسبب إخفاقاتها في اجتراح
ح��ل��ول سياسية وم��واك��ب��ة المتغيرات الحاصلة
إقليميا ً ومحلياً ،هي اكتفت بانتقاد صعود العدالة
والتنمية متأخرة .
ل��م تنته ح���رب أردوغ�����ان ع��ل��ى ال��داع��ي��ة غولن
بعد .ال تشعر جماعة «الخدمة» باألمن في دولة
ُتعلَن فيها الحرب على المصارف الغير موالية
ألردوغ���ان بقوة ال��دول��ة ،و ُيت َهم فيها الموظفون
األمنيون المسؤولون عن ملفات تحقيق حساسة
بالتجسس ،وتقوم فيها الدولة بمطاردتهم بحجة
«ال���دول���ة ال���م���وازي���ة» غ��ي��ر ال��م��وج��ودة أص��ل�اً في
القوانين ،وال تسير فيها قواعد المنافسة العادلة
الخاصة بالديمقراطية على نحو مضبوط .قسم
كبير منهم لم يشارك في االنتخابات بل استنكف.
تلوح بوادر خالفات داخل حزب العدالة والتنمية
بدأت تظهر من خالل مواقع التواصل االجتماعي.
والخوف من أن تقود سياسة أردوغ��ان الجديدة
في الحزب إلى انشقاقات بعد محاوالت إلقصاء
الحرس القديم أو اتهامهم بالتآمر بعد ما الحت
ب���وادر م��ح��اوالت اس��ت��ف��راده ف��ي إع���ادة موضعة
سلطته عبر الجناح الشاب األردوغاني في حزب
العدالة والتنمية الجديد.

فرار  29م�صاب ًا بـ«�إيبوال» �إثر هجوم
�شنه م�سلحون على مركز عزل في ليبيريا
ف َّر  29شخصا ً مصابا ً بفيروس إيبوال في هجوم شنه
مسلحون على مركز لعزل المرضى المصابين بالوباء في
مونروفيا عاصمة ليبيريا.
وأكدت ريبيكا ويسي الشاهدة على الحادث الذي وقع
ليل السبت /األحد« :لقد كسروا األبواب ونهبوا المركز.
وه��رب جميع المرضى» .وأك��د كالمها السكان واألمين
العام للعاملين في المجال الصحي في ليبيريا جورج
ويليامز.
وقال ويليامز إن  29مصابا ً بفيروس إيبوال كانوا في
المركز لتلقي اإلسعافات األولية قبل نقلهم إلى المستشفى.
لكن الغموض ما زال يكتنف عدد المرضى الفارين .وأكد
أنهم «كانوا جميعا ً مصابين بفيروس إيبوال» ،ولم يقدم

مزيدا ً من اإليضاحات ما عدا القول إن تسعة قد توفوا.
وأوضحت ويسي أن أشخاصا ً معظمهم من الشبان
كانوا مسلحين بالهراوات ،دخلوا بالقوة ثانوية ضاحية
مونروفيا التي تضم مركز عزل المصابين .وأضافت أنهم
كانوا ي��رددون كلمات معادية للرئيسة الليبيرية ألين
جونسون سيرليف مؤكدين أن��ه «ال يوجد إيبوال» في
البالد.
وخالل خمسة أشهر حصد وباء إيبوال الذي يعد األخطر
منذ ظهور هذه الحمى النزفية المعدية جدا ً قبل  38عاما ً
 1145وفاة ،كما تفيد الحصيلة األخيرة لمنظمة الصحة
العالمية ،وه��م  413في ليبيريا و 380في سيراليون
وأربعة في نيجيريا.

فل�سطين ق�ضيتنا ( ...تتمة �ص)1
أنّ «حكومته مستع ّدة بسرور لتسهيل إقامة وطن قومي يهودي في
وجه الرئيس األميركي
فلسطين» .وفي  31آب (أغسطس) ّ ،1918
ويلسون الرسالة التالية إلى الحركة الصهيونية« :يس ّرني أن
أغتنم هذه المناسبة ألعرب عن ارتياحي للتق ّدم الذي حققته الحركة
الصهيونية في الواليات المتحدة ولدى الشعوب الحليفة منذ الوعد
الذي أعلنه السيد بلفور باسم الحكومة البريطانية».
وفي  27شباط (فبراير)  ،1919استمع مؤتمر السلم المعقود في
باريس إلى مطالب الحركة الصهيونية إلقامة وطن قومي لليهود.
وبمناسبة مرور عام على وعد بلفور ،أي في الثاني عشر من شهر
وجه اللورد كرزون ،وزير خارجية
تشرين الثاني (نوفمبر) ّ ،1919
بريطانيا الجديد رسالة أعاد فيها تأييد وعد بلفور .لقد حرصت على
استعادة هذه اإلشارات التي قرأها التالميذ العرب واطلعوا عليها
في كتب المدارس االبتدائية والثانوية والجامعية بهدف وحيد هو
أ ّننا نعرف ،فلماذا نغمض أعيننا ونتجاهل؟
أريد العودة إلى ما بدأت به حديثي ألقول :إنّ تحليل ما تم ّر به األمة
ودولها من تط ّورات يزيد من قناعتنا بأنّ القوى الغربية مستم ّرة في
محاوالتها التي تقوم بها في ك ّل يوم بهدف حرف انتباهنا عن
عدونا الرئيسي وهو «إسرائيل» وتدمير حضارتنا واإلس��اءة إلى
صورتنا ومنجزاتنا بل إلى التشكيك في مدى امتالكنا لعقولنا.
ومما ال شك فيه هو أنّ ك ّل الدول واألمم تم ّر في تاريخها وتعاملها
مع جغرافيتها السياسية والتحديات الماثلة أمامها بمشاكل قد
تزيد كثيرا ً عن الصعوبات التي نم ّر بها في الوطن العربي ألسباب
ال داعي لتكرارها ،وبالتأكيد هذا شيء طبيعي في ديالكتيك الحياة.
إالَّ أنّ ما ال يمكن تصديقه هو أن يصل األمر ببعض أبناء جلدتنا ،أو
هكذا نعتقد ،بالتحالف مع الشيطان لقتل إخوتهم ،ولقتل وطنهم
العربي وتفتيته أكثر مما هو اآلن ،وهو يعرف أنّ الخطوة التالية
لمن يتحالفون معهم ض ّد أشقائهم هي القضاء عليهم بالذات.
بماذا يختلف عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الفيصل بما قاله
عام  1915بأنه ال مانع لديه من إعطاء فلسطين لليهود المساكين
عن إع�لان بلفور والبيانات األخ��رى التي أصدرتها الحقا ً الدول
االستعمارية قبيل انتهاء الحرب العالمية األولى ،وبعد ذلك عندما
قدّمتْ وعودها السخية لمن ال يملك إلى من ال يستحق وأعطتْ
فلسطين وطنا ً قوميا ً لعصابات مجرمة ارتكبتْ أثناء إنشائها
«للوطن القومي» جرائم إبادة وتطهير عرقي ال سابق لها في التاريخ
البشري .ولم يعد مستغربا ً أن نسمع اآلن أنّ العدو «اإلسرائيلي»
هو الذي دفع إلى المواجهة في غزّة وليس المقاومة منذ خطف
المستوطنين الثالثة الذي لم تظهر حقيقته ح ّتى اآلن ،ونحن نتابع
جريمة الحرب التي ترتكبها «إسرائيل» ضد الشعب الفلسطيني
في غزّة .إنّ «إسرائيل» تخوض حربها اإلجرامية لقتل غزّة بدعم
من بعض الدول العربية واإلسالمية ،بما في ذلك تركيا التي يز ّود
أردوغانها «إسرائيل» بالطعام لجنودها وبالمحروقات لطيرانها
لقتل أبناء غزّة.
عندما تشن إسرائيل حربها المستم ّرة على شعبنا في غزّة وتقتل
حوالي ألفين من األطفال والنساء والشيوخ ،وتجرح حوالى عشرة
آالف من المدنيين األبرياء ،وتد ّمر الكنائس والجوامع والمنشآت
المدنية وتجتاح قطعان داعش المتوحشة شمال العراق وتستمر
في ارتكاب جرائمها بقطع الرؤوس وتدمير المقامات الدينية وتفتيت
مكونات الوحدة الوطنية السورية وإذك��اء األم��راض االجتماعية
واألخالقية في دير الزور وحلب والر ّقة ،فإنّ ذلك ليس صدفة على
اإلطالق .وإذا نظرنا إلى أن داعش وأخواتها من التنظيمات اإلرهابية
لم تكن جديدة وليست إطالقا ً مفاجأة للمتابعين ،فإنّ المراقب
العادي ال بد أن يرى ،من دون أ ّية مكبرات للصورة على عينيه،

الرابط بين ما يجري من قتل وتدمير في سورية والعراق وما يجري
في فلسطين .وعندما تمتد يد المجموعات اإلرهابية إلى لبنان ل ُتعيد
إلى عاصمته مناظر الدمار وإلى بلدة عرسال ذكريات الحرب األهلية
في لبنان ،وترتكب نفس هذه الجماعات األعمال اإلرهابية في سيناء
ومدن مصر بشمالها وجنوبها ،وعندما ننظر إلى ما يجري من فقدان
لألمن والسالم والدولة في ليبيا ،فال بد من كشف الصورة الحقيقية
لما يحدث في الوطن العربي من غربه إلى شرقه.
وقبل الدخول في تحليل أبعاد ذلك ،ال بد من التأكيد على أ ّننا ال
نح ّمل العامل الخارجي كل أخطائنا ،لكنني أؤكّد أنّ من يقف خلف
معظم المشاكل هي «إسرائيل» .ولمن ال يريد تصديق ذلك أن يتع ّرف
إلى الضغوط التي يقوم بممارستها المسؤولون األميركيون في
الدول العربية على حكوماتها وعلى من يس ّمون أنفسهم بالمعارضة
أو الشخصيات الوطنية وغيرها لتطبيع العالقات بين «إسرائيل»
وهذه الدول .ألم نقل في مقاالت سابقة إنّ الدبلوماسيين األميركيين
والغربيين اآلخرين يق ّدمون ما ُيس ّمى دبلوماسيا ً «بنقاط الحديث»
إلى كل االجتماعات السياسية العربية لوضع حد لسقف القرارات
العربية بحيث تتناسب وتوجهات ال��دول الغربية وأنّ ذلك هو
خطوط حمراء للقرارات التي ستصدر عن االجتماعات العربية .وقد
سمعت أنّ دبلوماسيين «إسرائيليين» يتواصلون مع ممثلي بعض
الدول العربية قبل أ ّية فعالية أو تح ّرك عربي لتزويدهم بالتعليمات.
ولم يعد س ّرا ً أ ّننا ك ّنا نرى بأم أعيننا العالقات الحميمة بين بعض
دبلوماسيي الدول العربية التي ط ّبعتْ عالقاتها مع «إسرائيل»
عندما كانوا يجتمعون في األمم المتحدة في نيويورك مع بعض
«زمالئهم» «اإلسرائيليين» بعد كل اجتماع للمجموعة العربية حيث
يتم تقديم تلخيص لهم حول ما دار في االجتماع العربي أمام مرأى
كل الدبلوماسيين اآلخرين من دون أي خجل أو شعور بالعار!
لقد تح ّدث الرئيس بشار األس��د بلغة ال تقبل التأويل حول
مركزية القضية الفلسطينية في واقعنا العربي وأ ّنه ال يمكن أن
نعالج مشاكلنا التي نمر بها من دون االنتباه إلى ما يم ّثله الخطر
الصهيوني على أمتنا .وال أجافي الحقيقة عندما أقول إنّ الكثير
ح ّتى من الخالفات العربية – العربية منشؤها «إسرائيل» ومصالح
«إسرائيل» .وفي مركزية القضية الفلسطينية قال الرئيس األسد:
«كل األحداث التي شهدتها المنطقة العربية  -كانتْ عبارة عن
سلسلة مترابطة من أجل تذويب القضية الفلسطينية ،وكل األموال
التي دفعتها تلك الدول  -الخليجية وغيرها – منذ نشأتها كانتْ
من أجل هذا الهدف فقط .وها هم اليوم في غزّة يقومون بنفس
الدور الذي قاموا به في سورية ...إنّ ما يجري في سورية والمنطقة
برمتها مرتبط بشكل مباشر بفلسطين وما يحصل في األراضي
الفلسطينية والنأي بالنفس هنا هو كمن يشاهد النار تلتهم بيت
جاره وال يساعد في إطفائها ظ ّنا ً منه أ ّنها لن تأتي إليه وهي تتق ّدم
رويدا ً رويداً .ويتابع الرئيس األسد بلغة ال تقبل التأويل إذ يقول:
إنّ من يعتقد أ ّنه يمكن لنا العيش بأمان ونحن ننأى بأنفسنا عن
القضية الفلسطينية فهو واهم ،فهي ستبقى القضية المركزية...
خصوصا ً أ ّننا كلّنا نعرف أنّ سياسات العالم والمنطقة بما يخص
هذه المنطقة وخصوصا ً الدول العربية ترتبط بشكل أساسي بما
يحصل في فلسطين».
إنّ اإلرهاب الذي يجتاح المنطقة اآلن هو اإلرهاب الذي ُتمارسه
«إسرائيل» مباشر ّة من ِق َبل جيشها أو جواسيسها أو عمالئها .إنّ
إرهاب «إسرائيل» هو إرهاب الدولة حيث تعتمد «إسرائيل» هذا
الشكل الدنيء والالأخالقي للحفاظ على كيانها مهما كان الثمن.
ويدعم «إسرائيل» بذلك حلفاؤها المخلصون والذين ال يترددون
عن تنفيذ تعليمات القيادة الصهيونية وتنظيماتها الس ّرية العالمية

المعروفة .وقد رأينا ّ
مؤخرا ً في بعض قيادات الحكومات الغربية
في بلدان مثل فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة وآخرين قادة
ووزراء يدافعون عن «إسرائيل» أكثر مما يدافعون عن بلدانهم .أ ّما
إرهاب داعش والنصرة ومئات الكتائب واأللوية المرتبطة بهذه
التنظيمات اإلرهابية اإلجرامية ،فإ ّنه يرتبط بهذه الدوائر الغربية
والعربيةالخليجية.
إنّ الحضن الدافئ ال��ذي ترعرعت فيه القاعدة هو الحضن
األميركي والخادم ال ُمطيع والمن ّفذ المخلص للسياسات األميركية
هي العائلة السعودية حيث ت ّم استخدام القاعدة منذ والدتها
على يد حكّام السعودية ضد الوجود السوفياتي في أفغانستان.
وهذا التحالف السعودي – األميركي مستمر في تقديم الخدمات لـ
«إسرائيل» .فكل ما تقوم به الواليات المتحدة وسياساتها وإداراتها
المختلفة في منطقتنا ما كان له أن يتم إالَّ لخدمة مصالح «إسرائيل»
االستراتيجية وقصيرة ومتوسطة المدى في الشرق األوسط وفي
العالم.
ليس غريبا ً أبدا ً أن نسمع اآلن أنّ بعض الدول العربية تحالفتْ
مع إسرائيل في عدوانها على غزّة ،والسؤال المطروح هنا :ما هو
الغريب في ذلك؟ إذا نظرنا إلى التحركات السياسية التي قامتْ بها
بعد الدول العربية ،خصوصا ً الخليجية منها ،فإ ّننا سنجد أ ّنها لم
تقم إالَّ بما يخدم األهداف «اإلسرائيلية» ،فهي مارستْ م ّرة أخرى
الدور الذي مارسته في عام  2008عندما د ّمرتْ «إسرائيل» لبنان
وأطلق حينها سعود الفيصل عبارته المخزية التي يزعم فيها أنّ
المقاومة اللبنانية و ّرطتْ لبنان والعرب في حرب «عبثية»!
لقد وصل الحد في التمادي على مشاعر العرب والمسلمين من
ِق َبل مسؤولي الدول التي تتحالف من دون خجل مع «إسرائيل»
إلى عقد اجتماعات ُيمارس فيها هؤالء كل انحطاطهم مما دفعنا
إلى أن نقول في اجتماعين متتاليين للجامعة العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي في عام « :2009-2008نفهم أنّ البعض لم
يعد يكترث بالقضية الفلسطينية ومعاناة شعب فلسطين .وإذا كان
األمر كذلك بالنسبة للعرب والمسلمين ،فلماذا ال نتعاطف اآلن مع
الشعب الفلسطيني كبشر وليس كأصحاب قضية عادلة وأش ّقاء
ومناضلين .فلنقف إلى جانب هذا الشعب بالبعد اإلنساني كما
وقفنا إلى جانب شعب جنوب أفريقيا في نضاله ضد نظام الفصل
العنصري ومع نضاالت شعوب أخرى في آسيا وأميركا الالتينية
من أجل االستقالل والتحرر».
لقد قيدتْ اتفاقيات كامب ديفيد ووداي عربة شعبنا العربي
في مصر واألردن ،وها نحن نرى أنّ تأثيرها الحقيقي يتبلور من
خالل البطش بالشعب الفلسطيني من دون خوف من تفاعالت
ذل��ك وم��ن دون أدن��ى احترام لمشاعر الشعب العربي .إنّ من
ُيمارس القتل باسم اإلخوان المسلمين وأدواتهم في مصر يخدم
«إسرائيل» في إضعاف هذا البلد الذي كان له دورا ً أساسيا ً في
الدفاع عن نضال الشعب الفلسطيني .كما أنّ التحالف المعلن بين
المجموعات اإلرهابية المسلّحة في سورية مع «إسرائيل» أصبح
واضحا ً وضوح الشمس .وها هم قادة هذه المجموعات يعلنون
على المأل أ ّنهم متحالفون مع إسرائيل ضد سورية حيث يزودهم
الكيان الصهيوني بالسالح والمأوى والعالج والطعام والتغطية
الميدانية واللوجستية ورد هؤالء «الثوار» المزعومين بأفضل منه
موجهة
عندما هاجموا ق ّوات الدفاع الج ّوي السورية التي لم تكن ّ
إالَّ ضد الطيران اإلسرائيلي .وكل ما ُتمارسه «إسرائيل» من تحالف
مع هذه المجموعات المسلّحة إنما يتم بتنسيق تام مع الواليات
المتحدة وأجهزة االستخبارات الغربية وبتعليمات ملزمة منها.
وعندما أراد محمد مرسي أن يثبت صداقته للصهاينة وعمالته

ألميركا خاطب مرسي رئيس الكيان «اإلسرائيلي» «بصديقي
العزيز والعظيم» أ ّما المجموعات األخرى فقد أعلنتْ أ ّنها ال عالقة
لها بالنضال من أجل قضية الشعب الفلسطينية أل ّنه ال توجد أصالً
بالنسبة لهم ولفلسفتهم الدينية المش ّوهة والساقطة والدموية
أ ّية عداوات مع «إسرائيل» .وكم ضحكت عندما رأيت بلدا ً عربيا ً
ينسق مع أستراليا واللكسمبورغ مشروع قرار
في مجلس األمن ّ
الستخدام الفصل السابع ضد سورية ،أال يضحككم كل ذلك؟
الحمد لله أنّ بلدين غير عربيين هما اللذان لم يقبال ذلك وشطباه
من مشروع القرار!
أال يعني كل ذلك أنّ من ُيحارب سورية إنما يحاربها لمواقفها
التي ال تحيد عنها في دعمها للقضية الفلسطينية؟ أال يعني ذلك
أنّ فهم سورية للقضية الفلسطينية التي تشكّل البوصلة لمواقفها
السياسية ولتحليلها لمصالحها الوطنية والقومية هو السبب
األساسي الكامن وراء هذه الحرب التي تخوضها داعش والنصرة
والجبهة اإلسالمية والجيش الحر وغير ذلك من كتائب وألوية
القاعدة على سورية بسبب دعمها للقضية الفلسطينية واعتبارها
القضية المركزية للعرب! هل هنالك من هدف للعدوان «اإلسرائيلي»
على غزّة غير قتل العرب وإذاللهم؟
توحدها سياسياً،
توحد بالد العرب جغرافيا ً ويجب أن ّ
فلسطين ّ
وعلى ت��راب فلسطين سيتقرر مصير األ ّم��ة العربية فالجوالن
وجنوب لبنان ت ّم احتاللهما من ِق َبل «إسرائيل» للمساومة على
فلسطين .إالَّ أنّ سورية والمقاومة الوطنية يرفضان ذلك مهما
كانتْ المغريات .وقد كتب المث ّقف العربي الفلسطيني الكبير
رشاد أبو شاور« :على أرض فلسطين تقرر مصير العرب في كل
معاركهم التاريخية الكبرى في مواجهة العرب والتتار وهكذا
تتواصل المعركة في زمن االستعمار والصهيونية واإلمبريالية
األميركية ...وال ننسى الرجعية العربية الخائنة المتحكّمة
ببالدنا ،التي ال يفترض بنا أن نغفل عن دورها لحظة ،وفي مق ّدمها
(أسرة آل سعود) الفاسدة ،فالنظر يجب أن يبقى مركّزا ً عليها،
فهي العدو الداخلي الخطر ،وهي تخترق وطننا خ ّدم ًة ألعدائنا...
وهي تابع ذليل ألعداء األ ّمة أميركا والكيان الصهيوني» .وبعد
ذلك يتح ّدث رشاد أبو شاور بكلمات دقيقة في تعبيرها وعروبية
في مضمونها عندما يقول« :إنّ ما يفاقم تعب الجماهير العربية
– هو الهجمة اإلرهابية التي دهمتْ سورية وليبيا وتونس ومصر
والعراق واليمن الذي لم يسلم يوما ً من تآمر آل سعود» .وصحيح
ما قاله هذا المفكّر العربي عندما قال إنّ فلسطين هي الكاشف
للحكام المرتبطين بالغرب ولعمالتهم وخياناتهم ،وهي التي
ّ
توضح للجماهير من عدوها ومن صديقها ،شعبنا ال ينسى ،وهذه
واحدة من أبرز وأعمق صفاته.
عندما نهضتْ سورية خالل السنوات األخيرة وحققتْ قفزة
تنموية كبرى على رغم قلّة مواردها الطبيعية ،واقتربتْ من أن
تكون نموذجا ً ُيحتذى به في المنطقة وخارجها خصوصا ً عندما
ازدهرتْ مدنها وأسواقها وأصبح زوارها من الغرب إلى الشرق
يأتون إليها أفواجا ً لمشاهدة عظمة شعبها وحضارته الضاربة
في عمق التاريخ ،وعندما مارستْ سورية دورا ً قياديا ً في تقديم
أفكار مبتكرة حول دمج البحور الخمسة في تعاون مثمر لمصلحة
شعوب دول هذه الجغرافيا السياسية الشاسعة ،وج ّدد الرئيس
األسد عالقات سورية العربية مع حلفائها الطبيعيين في قا ّرات
العالم .وتصدّتْ سورية من خالل الدور الفاعل والمبدع لقائدها
الرئيس بشار األسد ،الذي قال في كل مكان ذهب إليه وفي كل لقاء
مع قادة البلدان التي زارها وزاروه إنّ التح ّدي الرئيسي في المنطقة
هو إنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» لألراضي الفلسطينية والسورية

واللبنانية المحتلّة واستعادة الحقوق الثابتة والمشروعة وغير
التوصل إلى الحل
القابلة للتص ّرف للشعب الفلسطيني وضرورة
ّ
العادل والشامل للقضية الفلسطينية أل ّنها تم ّثل جوهر الصراع في
المنطقة ،ورفض كل السياسات التصفوية المشبوهة والضغوط
السياسية األميركية والغربية المعروفة ،عادتْ هذه األطراف من
أعداء سورية وشدّتْ صفوف تابعيها في المنطقة وداخل سورية
لكي يقوموا باالنقضاض على هذا الوجه السوري الحضاري
المشرق ،فكان الدعم المطلق للمجموعات اإلرهابية التي لم
يبخلوا في إطالق أجمل األسماء الدينية عليها ،إالَّ أ ّنها بقيت قبيحة
مثل قبح أصحابها .وزاد من حقد هؤالء الدفين العالقات التحالفية
لسورية مع منظمات المقاومة العربية ودول المقاومة الصديقة
أكان ذلك مع قوى المقاومة في لبنان أو مع الثورة اإلسالمية
اإليرانية التي طردتْ سفارة «إسرائيل» من طهران ،في الوقت
الذي كانتْ بعض الدول العربية تقوم بالتحضير لفتح سفارات
«إسرائيل» في عواصمها للرد على طهران أو إقامة عالقات س ّرية
يمتدحها قادة «إسرائيل» وحاخاماتها بشكل علني في أيامنا
هذه وهم يقتلون شعبنا الفلسطيني من دون رحمة أو إحساس
باإلنسانية.
يتوجه إلى خونة القضية وحلفاء
أال يحق لكل عربي اآلن أن
ّ
«إسرائيل» ليقول لهم:
ستالحقكم فلسطين ودم��اء شعبها وأطفالها وستلعنكم في
يقظتكم وفي أحالمكم ،فال تحاولوا الهرب إلى األمام وسيلعنكم
شعبكم ،ولن يحترمكم ح ّتى من تق ّدمون جلّى الخدمات لهم أل ّنهم
يحتقرونكم وهم اآلن وغدا ً وبعد غد سوف لن ينظروا إلى وجوهكم
القبيحة بل إلى جيوبكم وإلى آبار نفطكم!
كفاكم أيها الحكّام والمتمولون ما سفكتم من دماء الفلسطينيين
والسوريينوالمصريينوالليبيين،فإنّ التاريخسيلعنكموسيفضح
أمام أطفال أطفالكم أ ّنكم كنتم أغبياء وحمقى ومج ّرد أدوات رخيصة
تقومون بتنفيذ مخططات ال ُتش ّرفكم اآلن أو ح ّتى نهاية العالم!
افهموا ،فلسطين هي البوصلة ،وأنتم لستم بحاجة إلى خبراء
ومحللين لكي تدركوا أنّ كره شعوبكم لكم هو خيانتكم لفلسطين
وقتلكم للسوريين وتدميركم لليبيا!
توقفوا عن التمادي في تبذير أموال وثروات شعوبكم وأمتكم
ودعمكم ألع��داء فلسطين ،ولتعرفوا أنّ فلسطين ستقتحم غرف
نومكم في الدنيا وفي قبوركم ،وسيحاسبكم الشعب السوري الذي
لم يتآمر في تاريخه على عربي كما تتآمرون عليه اآلن ،وتدعمون
قتلة ومن يسفك دماء أبنائه ،فأرض الشام أرض مق ّدسة سار على
دروبها كل الرسل واألنبياء فباركوها وبينما أنتم تدمرونها فما هو
دينكم! اعلموا أنّ من يزرع العاصفة في طريق أخيه لن يحصد إالَّ
الشوك.
هذه هي لحظة الحقيقة ،سورية تحقق إنجازات على طريق
مكافحة اإلره��اب وأدوات���ه وستعود قوية به ّمة جيشها ودم��اء
شهدائها وحكمة قيادتها وتضحيات شعبها والتفاف الشرفاء من
العرب حولها ودعم أصدقائها لها .أ ّما فلسطين فستبقى هي القضية
المركزية ألمتنا وهي بوصلة كرامتنا ،فمهما د ّمرتْ إسرائيل وقتلتْ
من الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ،فإ ّنها ستبقى سكينا ً
تقض مضاجع الصهاينة والمتصهينين عربا ً أو غربيين ،وإن ابتعد
عنها من خان قضيتها العادلة ،فإ ّنها ستأتي بسيفها وعلى حصانها
األبيض لتلزمه بالوقوف معها واالنتصار لها .وسيلعن التاريخ كل
من سيقول لفلسطين «اذهب وقاتل وحدك إ ّننا ها هنا قاعدون» .هل
فهمتم؟ اللهم فاشهد!

د .فيصل المقداد

