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تطلعات البغدادي:
الممكن والم�ستحيل
} حميدي العبدالله
في أحدث خطاب له جاء لير ّد على إشاعات عن إصابته بقصف جوي للطائرات
العراقية ،أعلن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» نية تنظيمه التمدّد إلى ك ّل من
اليمن ومصر والسعودية .ويأخذ كثيرون هذه التصريحات على محمل الج ّد في
ضوء عاملين أساسيين:
العامل األول ،ال��ق��درات التي أظهرها التنظيم في العراق وس��وري��ة ،وقدرته
على السيطرة على أكثر من ثلث مساحة العراق ،وعلى مناطق واسعة في أرياف
دير الزور والرقة وحلب .حيث بدأ كثيرون يعتقدون أنّ تهديدات البغدادي تجد
سبيلها إلى التنفيذ ،ويت ّم إطالقها بعد أن يكون التنظيم قد هيأ الشروط والظروف
التي تساعده على تحقيق ما يعلن أنه ينوي العمل من أجله.
العامل الثاني ،مبايعة تنظيمات «القاعدة» في اليمن والسعودية ومصر وليبيا
لتنظيم أبو بكر البغدادي ،وبالتالي توافرت له القوة المحلية في هذه الدول األربع
للعمل على وضع مخططه الستهداف هذه الدول موضع التطبيق.
لكن السؤال الها ّم :ما هو الواقعي في تطلعات البغدادي ،وما هو صعب المنال،
ويصعب تحقيقه؟
في اليمن ال شك في أنّ التنظيم يستطيع االستيالء على مناطق واسعة في
جنوب اليمن ووسطه ،وهذه المناطق يسيطر عليها اآلن تنظيم «القاعدة» الذي
أعلن مبايعته لـ«داعش» .واألرجح أنّ محافظات جنوب اليمن ،باستثناء محافظة
مدينة عدن ،يمكن أن تصبح تحت سيطرة تنظيم «داعش» ،ال سيما في ظ ّل تفكك
الجيش اليمني وعقم الضربات الجوية التي تشنّها الطائرات األميركية هناك ،كما
أنّ التنظيم يستطيع االحتفاظ بالسيطرة على بعض المناطق في وسط اليمن،
ولكن من الصعب على التنظيم تحقيق أكثر من ذلك ،وهذا يعني أنّ وضعا ً يشبه
الوضع في العراق سوف ينشأ في اليمن ج��راء ذل��ك ،وتتوافر شروطه ،وبهذا
المعنى ،يمكن االستنتاج أنّ تطلعات البغدادي في اليمن قابلة للتنفيذ على هذا
النحو.
أي
في مصر يصعب على تنظيم «داع��ش» تخطي حالة اإلره��اب القائمة اآلنّ ،
توجيه ضربات إرهابية ض ّد أهداف مدنية وعسكرية بين فترة وأخرى ،ولكن من
الصعب على التنظيم أن يسيطر على أي منطقة بشكل كامل ،وحتى في سيناء
فإنّ قدرة هذا التنظيم على فرض سيطرة واضحة وراسخة في منطقة محدّدة
أمر مشكوك فيه .من هنا فإنّ تطلعات البغدادي وطموحاته في مصر غير قابلة
للتطبيق ،وج ّل ما يستطيع القيام به تكثيف األعمال اإلرهابية هنا وهناك ولكنه
أي منطقة في مصر.
عاجز عن السيطرة على ّ
أما في السعودية فثمة عوامل متناقضة تجعل من الصعب معرفة ماذا سيحقق
البغدادي و«تنظيم الدولة اإلسالمية».
ال ش��ك أن��ه ف��ي السعودية ثمة ت��ي��ار ق��وي ي��دع��م تنظيم «داع���ش» وتنظيمات
«القاعدة» األخرى ،ودائما ً كان داخل المذهب الوهابي تيار يكفر األسرة السعودية
ويعمل ضدها ،ولكن وال مرة واحدة أصبح هذا التيار قادرا ً بمفرده على تحدي
الدولة السعودية ،فك ّل شيء متوقف على ما سيحدث في العراق واليمن ،وهي
الدول المجاورة للسعودية ،فإذا ما ترسخت سيطرة تنظيم «داعش» في العراق
واليمن ،فاألرجح أنّ التنظيم سيكون قادرا ً على تحدي سيطرة األسرة السعودية،
والتسبّب بوضع أعلى مما حدث في العقود السابقة التي أعقبت عودة األفغان
العرب ،ولكن إذا فشل تنظيم «القاعدة» في العراق واليمن وفق َد سيطرته ،فسوف
تكون التحديات داخل السعودية أق�� ّل ،ويمكن احتواؤها على غرار ما حدث في
الماضي.

فيينا وكيري وال تمديد
} روزانا رمال
خالفا ً لك ّل الكالم عن استبعاد وصول وزير الخارجية األميركي جون كيري إلى
فيينا ،للمشاركة في المفاوضات الدائرة حول الملف النووي اإليراني ،وصل كيري،
ولم تصدق وزارته التي قالت إنّ برنامجه المليء بين لندن وباريس ال يسمح بالذهاب
إلى فيينا.
وصل كيري وانض ّم مساءأوا من أمس فورا ً إلى االجتماع الذي ض ّم وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف ومفوضة شؤون األمن والخارجية في االتحاد األوروبي
كاترين آشتون ،وقال إنّ التمديد ليس مطلوبا ً للمفاوضات رغم ك ّل اإلشاعات عن طلب
إيراني للتمديد ،وقد ص ّرح رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني بأن ال مصلحة
للغرب في تمديد المفاوضات ،والمنطلق الذي لم يص ّرح به الريجاني هو أنّ من يقرأ
سيرة التفاوض النووي ،سيكتشف أنّ إنجازات إيران النووية التقنية من التخصيب
إلى رفع مستواه إلى تحسين أجهزة الطرد المركزي وصوالً إلى مفاعل الماء الثقيل ،قد
اي تمديد سيحمل المزيد من هذه اإلنجازات،
ت ّمت كلها في ظ ّل مفاوضات سابقة ،وأنّ ّ
وأنّ الغرب الذي كان يفاوض تحت سقوف منخفضة قياسا ً للسقف الحالي بعدما
صارت اإلنجازات اإليرانية أمرا ً واقعاً ،سيجد نفسه ك ّل مرة بعد التمديد يفاوض تحت
سقوف أعلى لمصلحة إيران نوويا.
أما في السياسة فالواضح أنّ التفاهم إذا ت ّم ،سيضمن انخراطا ً إيرانيا ً في ُبعدين
يمسان مباشرة جوهر التحديات التي تعني الغرب وأميركا في المقدمة ،وهما
ّ
الحرب على اإلرهاب وصناعة التسويات واالستقرار في منطقة الشرق األوسط،
وك ّل تمديد للتفاوض يعني تأخيرا ً في انخراط إيران وحلفائها في هذه الحرب وتلك
التسويات ،بينما ال بدائل أميركية تع ّوض الغياب ،ال بل إنّ الغياب سيرتب بصراحة
كما يقول باحثون أميركيون ،تعاظما ً في قوة «داعش» وتجذرا ً في بنيتها ،خصوصا ً
داخل السعودية حيث البيئة الفكرية الحاضنة للوهابية ،وحيث إذا وصلت قوى
«داعش» سيصير صعبا ً االجتثاث ،وفي المقابل سيحقق في النفوذ اإلقليمي أصدقاء
إيران مزيدا ً من التنامي ،تماما ً كما حدث في اليمن ،حيث فوجئ الجميع بحجم قدرة
الحوثيين على رسم مستقبل اليمن ،بعدما كانوا مج ّرد فصيل صغير ج ّل ما يملكه هو
قدرة الصمود في صعدة ،وقد يظهر أكثر من يمن في منطقة الخليج أو أفريقيا ،يصبح
على التفاوض السياسي واالستراتيجي أن يضعها في االعتبار ،تماما ً كما دخل اليمن
على خط الحسابات.
وحدها «نيويورك تايمز» عنونت اليوم أنّ االتفاق األميركي اإليراني بات قريباً ،وأنّ
وصول كيري إلى فيينا يعني أنّ األمور تتقدم ،وأنّ التمديد صار مستبعدا ً لحساب
ترجيح الوصول إلى االتفاق التاريخي المنشود ،الذي سيغيّر وجه الشرق األوسط
وربما العالم برسم خرائط جديدة وتوازنات جديدة.
وتمسك إيراني برفع العقوبات مقابل
فيينا ويومان إضافيان أيضاً ،وتفاوض شاق،
ّ
توقيع االتفاق ،وضعف وارتباك أميركيان يستظالن بتعقيد التفاهم على القضايا
التقنية ،والمخرج المنتظر مبادرة ح ّل وسط يتقدم بها وزير الخارجية الروسية
سيرغي الفروف ،بعد تفاوض سري ثنائي مع ك ّل من كيري وظريف لصياغة المخارج
التي تجنّب الجميع مخاطر الفشل ،والتمديد الذي يسعى إليه اللوبي الضاغط في
واشنطن لحساب «إسرائيل» وتركيا والسعودية ،والذي يعلم فريق الرئيس باراك
اوباما أنّ هدفه منعه من تحقيق إنجاز بهذا الحجم ،يدفع إدارته إلى موقع ربما
يحسن وضعها االنتخابي بتخفيف وطأة األزمات والفشل السياسي اللذين تعاني من
ّ
نتائجهما...
االثنين المقبل يوم موعود.

«توب نيوز»

الت�سخين الرو�سي الأميركي �إيراني
تتزايد حماوة المواقف المتبادلة بين روسيا وأميركا على خلفية النزاع األوكراني.
لم يعد ممكنا للغرب كله إعادة البحث في مصير شبه جزيرة القرم.
وضع شرق اوكرانيا صمود عسكري يستعصي إنهاؤه على حكومة كييف المدعومة من
الغرب في ظ ّل حزم روسي بتوفير ك ّل أسباب الصمود له.
االستنزاف األوكراني تسخين ال ينهيه حسم ال بالعقوبات وال بالتدخالت.
تسيير خط الغاز من جانب روسيا عبر أوكرانيا بعد تفاهمات بين المانيا وروسيا
وأوكرانيا وفرنسا يعني أنّ خيط التفاهمات بدأ لكنه متوقف عند نقطة عبور تنتظر شيئا
ما.
على ضفة مقابلة ال فائدة ترتجى للغرب من الضغط على روسيا في الملف اإليراني قيد
لحظات التفاوض الحاسمة.
في القضية السورية صار واضحا ً بتكرار المواقف من أوباما وكيري وهاغل ،وصوال ً إلى
الجنرال ديمبسي ،أنّ قضية أميركا بالح ّد األدنى لم تعد الحرب على سورية ،ووصلوا إلى
القول انّ الرئيس األسد شريك في الحرب على «داعش».
الحرب الكالمية الغربية على روسيا بعنوان أوكرانيا تنتظر المفاوضات في فيينا لطلب
الضمانات الروسية كالضمانات األوروبية ألوكرانيا.
التسويات تنضج.
التعليق السياسي

أوابد حظي ّ
ن�ساء �سورية� :شقائق الرجالٌ � ...
بهن الوطن
جان دارك ال�شرق ...ال�سيف الدم�شقي المن�سي نازك العابد
رانيا مشوح
نسا ٌء ُكثر كان لهن دورا ً كبيرا ً في تاريخ سورية و نهضتها ،و من
السيدات اللواتي ساهمن في علو اسم سورية ،وكُنّ نموذجا ً مش ّرفا ً
للمرأ ِة السورية.
أبصرت المناضلة نازك العابد النور عام  ،1887والدها مصطفى
باشا العابد من أعيان دمشق ،تولى محافظة الكرك ،ووالية الموصل
في أواخر الفترة العثمانية ،أما والدتها فهي فريدة الجالد ،من النخبة
المتنورة من نساء المجتمع الدمشقي .وقد نشأت العابد في هذه البيئة
النخبوية ،فتعلمت مبادئ اللغات العربية والتركية في المدرستين
الرشيديتين ،الدمشقية والموصلية ،ودرس��ت الفرنسية في مدرسة
الراهبات في الصالحية في دمشق ،كما تعلمت مبادئ اإلنكليزية
واأللمانية.
ُنفيت مع عائلتها في الحرب العالمية األولى إلى «إزمير» فدخلت
مدرسة الفردوس للمرسلين «األميركان» ،لتتابع فيما بعد تحصيلها
العلمي في المعاهد الخاصة للتعليم باإلضافة إلى تعلم فنون التصوير
والموسيقى (البيانو) ،واهتمت بعلمي التمريض واإلسعاف.
فور عودتها من المنفى في أواخر عام  ،1918بدأت العابد نشاطها
في الكتابة ،فكتبت في بعض الصحف كـ«لسان العرب» واتخذت من
مجلتي «العروس» ( وهي أول مجلة صدرت في سورية لصاحبتها
ماري عجمي) ومجلة «الحارس» منبرا ً آلرائها وأفكارها المستنيرة
الجريئة ،وشاركت أيضا ً في المؤتمرات النسائية الوطنية والدولية
أسست
في مصر ولبنان .وعقب الثورة العربية الكبرى عام ّ ،1916
وترأست جمعية «نور الفيحاء» لمساعدة ضحايا الثورة.
ناصرت العابد في كتاباتها ّ
حق المرأة في االنتخاب ،عندما طرح
في المؤتمر السوري عام  ،1919وتحدثت باسم الجمعية واستكتبت
سيدات دمشق العرائض الالزمة لتأييد االستقالل أثناء وجود لجنة
«كينغ كراين» األميركية ،التي ت ّم تشكيلها بناء على اقتراح الرئيس
األميركي ويلسون للوقوف على رغبات المواطنين في فلسطين
وسورية ولبنان وشرق األردن ،تمهيدا ً لتقرير مصير المنطقة .وقادت
تظاهرت نساء المعارضة ،ما أثار إعجاب أحد أعضاء اللجنة تشارلز
كراين بذكائها وقوة حجتها ،فكان اسمها ضمن أبرز األسماء في أوراقه
وخواطره.وقبل أن يغادر البالد طلب منها أن تختار عددا ً من الطالبات،
لينفق من ماله على تعليمهن في الكلية األميركية للبنات.
عين الملك فيصل ،ابن الشريف حسين ،نازك العابد رئيسة لجمعية
النجمة الحمراء عام  ،1920لتصدر في أول شباط  1920مجلة «نور
الفيحاء» وهي مجلة أدبية اجتماعية ،بهدف النهوض بالمرأة ،كذلك
أسهمت في تأسيس «النادي النسائي الشامي» الذي ض ّم نخبة سيدات
الشام ،ومدرسة بنات الشهداء ومكتبتها ،كذلك أسهمت في إنشاء مصنع
يخصص لصالح األيتام ،وتم منحها رتبة نقيب
للسجاد ،والذي ريعه
ّ
فخرية في الجيش ،نتيجة لمواقفها البطولية والوطنية.
وعندما بدأ الفرنسيون التمهيد للغزو ،وبعد إنذارهم الملك فيصل
بالمغادرة ،حيث بدأ الجيش يستع ّد لص ّد العدوان الفرنسي ،1920
ب��ادرت نازك إلى إنشاء مستشفى للجرحى وهيأته في بضعة أيام،
كاشفة ع��ن شجاعة ق � ّل نظيرها لتمضي ح��اس��رة ال��وج��ه بلباسها
العسكري ،مخترقة صفوف الثوار مدافعة عن الوطن والحرية تحفز
اله ّمم وتوقد حماسة المدافعين ، وبصحبة وزي��ر الحربية يوسف
العظمة في ميسلون  24تموز 1920تفقدت نازك العابد الجند ،ويقال
أنها هرعت إليه بعد أصابته في المعركة وأنه أسلم الروح بين يديها.
وبعد دخ��ول القوات الفرنسية أرض الوطن ،ب��دأت ن��ازك العابد
نضالها ض ّد المستعمر لتقف مع حرائر دمشق في االحتجاج ،عنوة على
االنتداب الفرنسي؛ وذلك بتنظيم مظاهرات تطالب برحيل قوات االحتالل
واالستقالل والحرية ،وعليه بدأت نازك جهادها األكبر س ّرا ً وجهرا ً بكل
الوسائل المتاحة ،فضاقت أعين االنتداب الفرنسي بنشاطها ،ورصدتها
شرطته ،فأغلقت المجلة والمدرسة ،ومنعتها من عقد ندوات خاصة
وعامة ،فما كان منها إال االلتحاق بصفوف المقاومة السرية لمقارعة
المستعمرين.
نفيت عن الوطن بعد دخول المستعمر الفرنسي إلى دمشق نتيجة
مواقفها الوطنية ،فأبعدت إلى اسطنبول لمدة عامين ()1922 – 1920

وعند عودتها رص��د الفرنسيون تحركاتها إلدراك��ه��م م��دى خطورة
نشاطها .تعرضت نازك العابد بسبب شجاعتها وإقدامها ونشاطها
الوطني ،لمضايقات شتى ،اضطرتها إلى اللجوء إلى شرق األردن ،حيث
أصيبت بخيبة لم تكن تتوقعها ،فراحت تلتمس لقضية بالدها آفاقا ً
ّ
وحق
واسعة ،تنشر فيها أخبار الثورة العربية وأسبابها ومالبساتها،
بالدها في الحرية واالستقالل ،وساعدتها شجاعتها ويسارة عيشها على
التجوال في أميركا وعواصم الغرب شارحة واقع بالدها ومطالب قومها
الوطنية ،لزعماء السياسة والصحافيين ،فحظيت باإلعجاب والتقدير،
ونوهت الصحف الغربية بجرأتها وبطولتها حتى أنها لقبتها بـ«جان
دارك» العرب ،وجعلت الرحالة والكاتبة اإلنكليزية روزيتا فوريس من
مواقف نازك العابد حبكة لروايتها «سؤال» التي نشرتها عام .1922
طال تجوال نازك بعيدة عن أهلها ووطنها ،فعادت إلى الوطن بعد
يمس سلطة االحتالل ،وفرضت
تعهدها بعدم المشاركة في أي عمل
ّ
عليها السلطة اإلقامة اإلجبارية في مزرعتها الخاصة في ضواحي
دمشق ،فراحت تشتغل في الزراعة ،وهناك تعايشت مع أهل الغوطة
الشرقية ،فساعدتهم في تطوير العمل الزراعي ،وأوق��دت فيهم روح
الثورة على المستعمر ،فكانت إحدى ثائرات ثورة  ،1925حيث عملت
بصمت وخفاء متنكرة بزي الرجال ،غير آبهة للخطر.
تزوجت نازك عام  1929محمد جميل بيهم الذي مثل بيروت في
المؤتمر السوري األول الذي انعقد في دمشق عام  ،1920وانتقلت
لإلقامة في بيروت ،إال أنّ وجودها هناك لم يثنِ من عزيمتها بل ازدادت
فأسست جمعيات اجتماعية
نشاطا ً في العمل من أجل النفع العام ّ
عدة منها :جمعية المرأة العاملة ،وميتم تربية بنات شهداء لبنان
أسست لجنة مهمتها تثقيف األم
عام  .1957وفي السبعين من عمرها ّ
اللبنانية في مجاالت الحياة كافة ،وانتخبت عام  1959رئيسة لها،
وقد أقيم بهذه المناسبة أول احتفال بعيد األم في لبنان .وتوفيت نازك
العابد في العام نفسه عن عمر ناهز  72عامًا ،قضتها في النضال في
سبيل عزة بالدها وصون كرامتها ،ودفنت في مقبرة العائلة في باب
اآلس في حي الميدان في دمشق.
جان دارك الشرق ،نجمة ميسلون ،السيف الدمشقي المنسي ،الوردة
ألقاب عدة ال تكاد تفي السيدة نازك حقها كمناضلة من الطراز
الدمشقية،
ٌ
الرفيع ،أ ّرق جفنها وأدمى مقلتيها حزن وطنها واغتصاب المستعمر
ألراضيه ،فكانت الثائرة بحق حتى بقي عبق نضالها يفوح في أرجاء
الوطن الذي أحبته ليستنشق أبناؤه وبناته رسالتها باذلين في سبيله
ك ّل ما أمكن من جه ٍد وما ٍل وولد.

من الذي يثير اال�شمئزاز!؟
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} نصار إبراهيم
بعد ك ّل عملية من عمليات المقاومة ...درجة العادة أن تصدر بيانات وكلمات
عن قيادات وقوى فلسطينية وأيضا ً عربية «تدين وتستنكر وتشجب»...
أما لماذا؟ فذلك ألنّ تلك المقاومة حسب وجهة نظرهم؛ أوال ً «تض ّر» بسمعة
الشعب الفلسطيني؛ وثانيا ً ألنها تجري بدون «طلب اإلذن» من القيادة ...فهي
صاحبة القرار النهائي في الحرب والسالم (ال أدري عن أي حرب يتحدثون...
فعلى ح ّد علمي أنّ الفلسطينيين تحت االحتالل ،وبالتالي فهل هناك شعب
تحت االحتالل بحاجة إلعالن حرب كي ينهي االحتالل!؟)...
المه ّم وفق هذا المنطق أنّ على من يريد أو يفكر بالمقاومة عليه أن يطلب
اإلذن أوالً؛ وثالثا ً ألنّ هكذا عمليات «تض ّر» عملية السالم ...أي والله هكذا
«ت��ض� ّر» ...والبديل هو أنّ على الفلسطينيين أن ينتظروا مئة عام أخرى
فقد يحصلون على خمس سنوات انتقالية جديدة ...وبعدها سنرى ...يا
سالااااام!
على أية حال ،هذا النمط وهكذا ردود فعل ال تغري في النقاش وال في الردّ...
ألنها باتت معروفة ومتوقعة ...والساذج فقط هو من ينتظر غير ذلك ...ألنّ
هذا الخطاب هو خطاب بنية ومصالح وخيارات باتت واضحة ...فل َم الغرابة
ول َم االستغراب ول َم الشتائم؟
ليس هذا ما يثير استغرابي ...ما يدهشني أكثر من ذلك بكثير هو الخطاب
الذي يأتينا نحن الفلسطينيين ،من هناك من بعيد ...من وراء البحار...
مما ُيس ّمى بالدول «الديمقراطية» أو «المتطورة» راعية وحامية «حقوق
اإلنسان ...والحيوان أيضا» ...فقد درجت العادة واستق ّر الحال أمام ك ّل عمل
فلسطيني مقاوم على وصفه هكذا« :عمل مثير لالشمئزاز ...وعمل مقرف...
عمل وحشي ...ودنيئ ...وحقير ...وكريه »...و ...يا سالم!
في الحقيقة ما أريد أن أقوله لهؤالء ...إنّ ك ّل هذه البالغة في الوصف ال
تعني ولن تعني الفلسطينيين في شيء ...ويجب أن ال تعنيهم في شيء...
هذه هي الحقيقة ...فخذوها مني وال تبالغوا حفاظا ً على صحتكم الجسدية
والنفسية وأنتم تبحثون في القواميس عن كلمات أكثر هوالً.
فالمعادلة في وعي وتجربة الفلسطينيين أكثر بساطة ووضوحا ً مما
تعتقدون ،لقد أثرتم أنتم و«احتاللكم» قرف الفلسطينيين واشمئزازهم على
مدار قرن وال تزالون ...ومارستم وغطيتم ودعمتم ك ّل عمل وحشي ودنيء
وحقير ومقرف ض ّد الفلسطينيين :القتل ،والمجازر ،والحرق ،والتدمير،
والتهجير ،وسرقة األرض ،والمياه ،وقطع األش��ج��ار ...ومحو التاريخ
واغتصاب الجغرافيا ...وبعد ك ّل ذلك ماذا تنتظرون من الفلسطينيين...
ه��ا...؟ أن يبوسوا أيديكم وأي��دي االحتالل ...ما هو قائم فعالً هو معادلة
سياسية بسيطة من الدرجة األولى ...وبالتالي فإنّ ر ّد الفلسطينيين الطبيعي
والمنطقي حتى النهاية هو بالضبط هذا ،أيّ أن يجعلوكم أكثر قرفا ً واشمئزازا ً
وبصورة دائمة ...ذلك هو هدفهم...
فأنتم وسياساتكم أصل القرف وأصل االشمئزاز وأصل الوحشية وأصل
العنصرية وأصل الكراهية والموت في حياة الفلسطينيين ...هذا هو نبع
القرف األصيل ...فاشمئزوا أكثر فأكثر وصوال ً إلى الحد األقصى ...واقرفوا
بقدر ما تريدون ...فهذا بالضبط ما يريده الفلسطيني ردا ً على ما سبّبتموه
له من وي�لات وق��رف وم��وت على م��دار الساعة والدقائق واألي��ام والشهور
والسنوات والعقود والقرن...
أما إذا أردت��م أن تتخلصوا من اشمئزازكم وقرفكم ...فليس هناك سوى
طريق واح��د أوح��د :توقفوا عن سياساتكم وخطابكم المقرف ...ليرحل
االحتالل وليستعيد الشعب الفلسطيني وطنه وحقوقه وذاته وكرامته...
وغير ذل��ك ...ليستم ّر القرف واالشمئزاز ...وليفيض حتى يغمركم ...ليس
ه��ذا فحسب بل وبإمكانكم أن تضيفوا ما تشاؤون من شتائم وأوص��اف
للفلسطينيين ومقاومتهم :إرهابيون ،قتلة ،مجرمون ،وحوش ،ليس لديهم
إحساس ،صراصير ...قولوا ما تشاؤون ...فقد يكون ذلك مفيدا ً الستمرار
تخدير ال��رأي العام والنفاق في مجتمعاتكم ...كي تواصل قبول ودعم
سياساتكم الغبية ...أليس هذا ما تريدونه؟ حسناً ...استم ّروا إذن ما دام
لم يعد بمقدوركم أن تعيشوا ب��دون القرف والقذارة في السياسة واألمن
واالقتصاد والسلوك ...أما بالنسبة إلى الفلسطينيين فإنهم سيهزون أكتافهم
استخفافا ً وسيواصلون نضالهم ومقاومتهم ...ومع ك ّل ذلك وقبله وبعده لن
تنتهي المقاومة ولن يتوقف الصراع وفق الشروط التي تحلمون بها ...إذن
ليستم ّر قرفكم حتى يفيض فهذا ال يه ّمنا وال يعنينا ...تلك هي الحكاية ...فال
تنتظروا من الفلسطينيين غير ذلك ...أم تتوقعون منهم أن يجري اغتصاب
وطنهم وقدسهم أمام عيونهم فيزغردوا؟ أي حماقة هذه!
عنوان الكاتب:
https://www.facebook.com/pages/Nassar
Ibrahim/267544203407374

ال�صهيونية المت�أ�سلمة (ال�صهيو�إ�سالمية) هل ي�صبح القرار الإماراتي جزء ًا
من واقع �سيا�سي ــ �أمني في الخليج والمنطقة؟
ومنابع الإرهاب الدولي
د .حسام الدين خالصي
هل هو آخر المطاف حيث نصل إلى تداعيات
وتخبّطات في الموقف السياسي المعلن في أروقة
األمم المتحدة (عبر مجالسها الغير ملزمة والتي
تعتبر منابر خطابية وسلعة إعالمية) لتصدير
المواقف السياسية للدول التي تصاب بنكبات
سياسية ،وإلى دول تخلع عن وجهها برقع الحياء
السياسي العروبي واإلس�لام��ي ،ول��دول تتحدث
بلسان صهيوني صرف (مصلحة وهدفا ً وغاية)؟
هل هو آخر المطاف عندما ينطق اللسان العربي
بمطالب صهيونية حقيقية واض��ح��ة ال لبس
فيها وال مواربة ،هل هو آخر المطاف لتعلن دول
الصهيوإسالمية حقيقة انتمائها وعالنية انحيازها
لمصلحة الدولة المارقة «إسرائيل» بال خجل؟
هل هو آخر المطاف أم هناك بقية من استحياء!
فالخطاب الخليجي الذي تمثله السعودية ومن
قبلها قطر وطرحها وتحديها بمساواة الجالد
مع الضحية ووضع المقاومة الوطنية والجيش
العربي السوري (المعنيان الوحيدان بصورة
جدية بمحاربة ذيول الصهيونية المتس ّربة عبر
الحدود والمدعومة من قبل دول باتت ال تخفى على
أحد) في كفة واحدة مع اإلرهاب الداعشي المصنع
أميركيا ً والمستورد عربيا ً وأوربيا ً وتركياً.
العاقلون يتساءلون هل بلغت حمى الغيظ أوجها
ماض
لدى السعودية ألنّ الجيش العربي السوري
ٍ
مع المقاومة اللبنانية الوطنية في التصدي لك ّل
إرهاب على أراضي البلدين ،وألنّ المخطط ال يسير
بالسهولة المتوقعة وألنّ التراجعات والمراجعات
الدولية ب��دأت تظهر مللها من اللعبة األميركية،
أم هي الخطوة التالية في المخطط الرامي إلثارة
الفتنة السنية الشيعية في ك ّل من لبنان وسورية
والعراق ،وأنّ المطلوب تصعيد الخطاب الطائفي
من جديد؟
العاقلون يتساءلون هل هي خطوة تشبه خطوة
البغدادي في التحريض الطائفي والمذهبي عندما
دع��ا إل��ى محاربة الشيعة في أرض الحجاز؟ أال
يشبه خطاب المندوب السعودي خطاب البغدادي
التحريضي ولكن بلغة ديبلوماسية ،فكالهما
المندوب السعودي وال��ب��غ��دادي وجهان لعملة
واح��دة غاظهما نجاح الجيش العربي السوري
والمقاومة الوطنية اللبنانية على أراضي الدولتين،
فيما يدّعي كل من السعودية و«داعش» الدفاع عن
أهل السنة في البالد (مع العلم الدولي بأن غالبية
ضحايا اإلرهاب الصهيوإسالمي الداعشي هم من
أهل السنة الشرفاء الذين ال يف ّرقون في الوطن بين
دين ودين ،والذين يعرفون أنّ القدس هي قضيتهم
ويرفضون اي خيار آخر).
وألنّ النار التي اشتعلت بأيدي فلسطينية من
عرب  1948وباتت االنتفاضة وشيكة ،وما وعد
به الصهاينة حول انتفاضة في الضفة لربما بات
قاب قوسين لتحقيق انتفاضة ثالثة ،وبات تسليح
الضفة الغربية واقع تفرضه الهيمنة الصهيونية
واستبدادها واستخفافها باألقصى وبالقدس التي
غفل عنها البغدادي والسعودي والقطري والتركي
وسائر أمصار أوروبا فيما عدا محاوالت اسبانية

وسويدية خجولة ،لذلك أتت األوام��ر من الكيان
الصهيوني للصهيوإسالم السعودي بتحريك القديم
– الجديد أال وهو الخطاب الطائفي من منابر محلية
ودولية واستنهاض البواقي من عصابات القتل
والتدمير الداعشية بمختلف أسمائها على الرغم
من تمثيلية اإلم��ارات في إعالنها قائمة الجماعات
اإلرهابية على مسامع العالم في خطوة لتبرئة
دول الخليج ،ألننا نعتبر اإلمارات الناطق اإلعالمي
لمجلس التعاون الخليجي.
تأتي الخطوة السعودية القرعاء في خض ّم
تجاذب سياسي من ك ّل األطراف حول ضرورة الح ّل
السياسي لألزمة السورية ،وفي ظ ّل تصريحات
للرئيس األس��د ح��ول المرحلة المفصلية التي
تم ّر بها المنطقة ،والتي سترسم وجهتها وفقط
عالئم الصمود للشعب السوري والجيش العربي
والمضي بمسيرة المصالحة الوطنية
السوري،
ّ
التي تخطو نحو تجريد الحركات االرهابية من
السالح وإع��ادة تأهيل السوريين الذين ارتكبوا
بحق وطنهم الخطأ األكبر ،والسعودية هنا تشعر
بحراجة الموقف ألنّ عمر األزمة قد طال وسورية لم
صب الزيت على النار ،لذلك تعود
تنكسر ،وال ب ّد من ّ
إلى ذات الخطاب ال��ذي يدّعي الدفاع عن السنة
وعن الشعب العربي السوري من خطر الجيش
والمقاومة و«داعش»!
إنه زمن العهر السياسي عندما تساوي دولة
راعية ل�لإره��اب وبك ّل وقاحة بين جيش عربي
وحركة مقاومة وبين حركة إرهابية صهيونية
أدان��ه��ا العالم ب��أس��ره وش��ك��ل لها حلفا ً وهميا ً
للتصدّي لها ،والسعودية هنا تزامن تصريحها
مع تصريحات ج��ون كيري ال��ذي يتس ّول الدعم
المادّي لمشروعه الصهيوني فينفي انّ التحالف
ما جاء لمساعدة النظام في سورية ليطمئن بعض
الهزازين الممتلئين حقدا ً على سورية ،والذين
وصفهم رئيسها بأنهم أنصاف رج��ال ولربما لو
عاد التاريخ إلى ال��وراء قليالً لقالت عنهم القيادة
السورية أنهم ليسوا برجال على اإلطالق.
في العموم إنّ الحركة البهلوانية السعودية
لن تفضي إال إلى خيبة أمل جديدة ،فك ّل الوعي
لدى دول محور المقاومة ،والك ّل مجمع على عدم
األخص في لبنان،
االنجرار إلى فتنة طائفية ،وعلى
ّ
وكذلك األمر في سورية والعراق ،وإيران ماضية في
ملفها النووي نحو النجاح في ظ ّل اإلخفاق األميركي
ال��واس��ع ،وم��ا ذه��اب وزي��ر الخارجية السعودي
(ه��زاز أرض الحجاز) إل��ى روسيا في زي��ارة قد
تكون عالجية من االنفصام الحا ّد ال��ذي يعانيه
من فقدانه القدرة على تحقيق أحالمه ،وليستعمل
نفوذه النفطي لعدم اشتعال الضفة الغربية في
انتفاضة ثالثة مقدما ً تنازالت على األرض السورية
(ولن يه ّمنا االستعراض الالأخالقي لمندوبه في
األم��م المتحدة) وذل��ك للطلب من روسيا الضغط
على إي��ران لتخ ّفف من دعمها لحركات المقاومة
الفلسطينية وعدم حرف دفة الصراع إلى الداخل
الفلسطيني ،واالكتفاء بجبهة غزة بما يتناسب
وقدرة الجيش «االسرائيلي» خوفا ً على «إسرائيل»،
وبذلك يكون الصهيوإسالميون الجدد قد تع ّروا
تماماً ...ولقادمات األيام حق تقرير الصواب.

راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
واضح أنّ القرار الذي اتخذته دولة اإلمارات العربية
بتصنيف  83منظمة وجمعية ومؤسسة كمنظمات
إرهابية ،يشكل في ح ّد ذات��ه سابقة أمنية – سياسية
عربية ،وعملية اتخاذ القرار وتطبيقه وتداعياته ،هل
ستطال المشهد الفلسطيني؟ وهل سينعكس هذا القرار
على العالقات الفلسطينية الداخلية ،وكيف ستتصرف
وتكون ردة فعل «حماس» على هذا القرار؟ فهي معنية
به بشكل مباشر وال يمكن لها ان تغض النظر عنه او
تتجاهله ،وخصوصا ً أنّ حركة اإلخ���وان المسلمين
العالمية هي من ضمن المجموعات المصنفة إرهابية،
وه��و أم��ر مهم ج��دا ً لنا كفلسطينيين ع��ام��ة ،ولحركة
حماس خاصة ،فللحركة ارتباطات فكرية وتنظيمية
وسياسية مع تلك الجماعة ،وقرار اإلمارات العربية إنْ
كان يتناظر مع القرار المصري بإخراج حركة «اإلخوان
المسلمين» عن القانون في مصر ،فإنّ القرار اإلماراتي
جرى التعبير عنه بشكل قانوني أع� ّم وأشمل ،بحيث
يشمل المؤسسات والجمعيات اإلغاثية المرتبطة بحركة
اإلخوان المسلمين ،وتحديدا ً في بريطانيا ،ونحن نعرف
جيدا ً بأنّ هذا القرار أتى ويأتي في إطار صراع المحاور
العربية واإلقليمية والدولية المشتبكة في اكثر من
ساحة وميدان ،فمصر والسعودية واإلم��ارات العربية
تصطف في محور واحد مقابل المحور القطري -التركي
– اإلخواني ،وسبق للسعودية ان سحبت سفيرها هي
ودول مجلس التعاون الخليجي من الدوحة ،وطالبتها
بترحيل «اإلخوان المسلمين» عن أراضيها ،وكذلك إغالق
محطة «الجزيرة» الفضائية التي تمارس التحريض ض ّد
السعودية والنظام المصري ،وهدّدت تلك الدول بفرض
مقاطعة شاملة على قطر بسبب ذل��ك ،وقد استجابت
قطر جزئيا ً للمطالب السعودية والمصرية واإلماراتية،
ورحلت عددا ً من قيادات اإلخوان عن أراضيها ،من اجل
ّ
خفض حالة التوتر مع دول هذا المحور.
تداعيات القرار اإلم��ارات��ي ستترك تأثيراتها بشكل
مباشر على حركة حماس ،وإنْ كانت األمور وتعقيدها
وطبيعة الصراع مع االحتالل ،قد تؤخر وتح ّد من تلك
التأثيرات على حماس والساحة الفلسطينية ،ولذلك ال
يجوز عدم أخذ هذا القرار على محمل الجدّ ،أو التقليل
من اهميته ،ولذلك فإنّ حركة «حماس» إذا لم تسارع
ال��ى إع��ادة صياغة البند الخاص في ميثاقها ،وال��ذي
يؤكد على االرت��ب��اط الفكري  -السياسي بينها وبين
جماعة «اإلخوان المسلمين» ،نحو فك هذا االرتباط وهذه
العالقة ،ف��إنّ القرار والقانون اإلماراتي يعني شموله
لحركة «حماس» مستقبالً.
ملح وعلى درجة
بعد ال��ق��رار اإلم��ارات��ي ثمة س��ؤال ّ
عالية من األهمية ،هل حركة «حماس» التي وظفت ك ّل
ماكنتها اإلعالمية ،وجيّرت ك ّل مواقفها السياسية لصالح
«اإلخ��وان» في مصر ،وأمدّتهم بك ّل أشكال الدعم ،ض ّد
النظام المصري الحالي ،تمتلك القدرة واإلرادة على أن
تأخذ خطوات او ق��رارات ذات طابع استراتيجي ،كأن
تعمد حماس عالنية إلى إلغاء ميثاقها اإلخواني ،لتعيد
تقديم ذاتها كحركة فلسطينية مستقلة ،ال صلة لها بأيّ
تنظيم دولي ،بعد مراجعة «فقهية» لمصلحة فلسطين
الوطن والقضية ،باعتبارهما فوق الجميع ،وان الصلة
بالجماعة باتت مرحلة من التاريخ ،ال حاضر لها وال
مستقبل.

بسبب طبيعة االرت��ب��اط��ات وال��ع�لاق��ات الفكرية
والتنظيمية والسياسية بين «حماس» وحركة اإلخوان
المسلمين العالمية ،ال اعتقد أنّ «حماس» ستقدم على
خطوة من هذا النوع ،فـ»حماس» وضعها القرار اإلماراتي
أمام خيارات صعبة ال تحسد عليها ،فإنْ هي أقدمت على
خطوة نوعية باإللغاء ،فلهذا القرار تبعات وتداعيات
خطيرة على اوض��اع حركة حماس الداخلية ،حيث ان
هناك تيارا ً قويا ً فيها ،قد يقدم على الخروج من الحركة،
خاصة التيار المرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بقطر وتركيا ،حيث
يستم ّد قراراته مباشرة من قيادة حركة اإلخوان العالمية،
وقد ظهر ذلك واضحا ً في الحرب العدوانية «اإلسرائيلية»
األخيرة على قطاع غزة ،والجدل العميق الذي دار في
صفوف الحركة ح��ول القبول بالمبادرة المصرية او
رفضها لوقف إطالق النار والتهدئة ،حيث كان هناك تيار
في حماس من منطلق عالقته المحورية مع قطر وتركيا،
يرفض أن تكون مصر الجهة الوحيدة الراعية التفاق
التهدئة والهدنة مع دولة االحتالل ،ولذلك كان يغلّب
مصلحة وأجندة هذا المحور على المصلحة الفلسطينية
والوطنية ،مقدما ً إخوانيته على فلسطينيته.
وف��ي المقابل إذا قبلت حماس ب��أن تجري مراجعة
وتعدّل في ميثاقها ،بما يؤكد على استقالليتها وفك
ارتباطاتها مع حركة اإلخوان المسلمين العالمية ،لكي
تتالفى عقوبات محتملة قد تفرض عليها في القريب
العاجل جراء تماثلها مع حركة اإلخوان المسلمين ،هذا
يعني تخلي الحركة عن هويتها الفكرية والسياسية
والتنظيمية ،وخصوصا ً أنّ جزءا ً من مكتب شورى حماس
ومكتبها السياسي يشارك في اجتماعات ولقاءات مجلس
الشورى لجماعة اإلخوان المسلمين.
وض��ع شائك ومعقد ،وفيه الكثير م��ن الصعوبات
بالنسبة إل��ى حركة حماس ،فهي قد تجد نفسها في
مأزق عميق وخطير ،حتى على الصعيدين الفلسطيني
والعربي ،وخاصة اذا ما أصبح القرار اإلماراتي جزءا ً
من واقع سياسي – امني في الخليج والمنطقة ،حيث
سيصبح من الصعوبة على الدول العربية التعامل مع
حركة حماس ،حيث أن أغلب ال��دول العربية ستلتزم
بالقرار ،وهي تستم ّد قرارها من أميركا أوالً ،وجزء من
الدول العربية ،سيتعاطى مع القرار من منظور مصالحه
وم��ا يحصل عليه م��ن دع��م م��ال��ي ونفطي إم��ارات��ي -
سعودي ،وآخر سيكون مجبرا ً على االلتزام وإال سيكون
تحت طائلة المحاسبة والمساءلة.
كذلك على الساحة الفلسطينية ،سينعكس األمر على
التعامل والعالقة ما بين سلطة رام الله وحركة حماس،
وبالتالي هذا القرار وهذا الواقع المستجدّ ،من شأنه أن
يفرط عقد ما يس ّمى حكومة الوفاق الوطني المتعثرة
أصالً ،حيث سيكون محظورا ً على حماس ان تكون جزءا ً
منها ،وكذلك محظورا ً على السلطة الفلسطينية حتى
التعاطي معها ،وه��ذا سيعقد ويصعّ ب ح��دوث انفراج
جدي في قضايا المصالحة وإنهاء االنقسام وحكومة
ال��وف��اق الوطني وال��وح��دة الوطنية وح��ت��ى التهدئة
واإلعمار.
القرار اإلماراتي يضع حماس تحت اختبار وخيار جدي
وصعب ،فهل ستغلّب حماس فلسطينيتها ووطنيتها على
أيديولوجيتها وإخوانيتها؟ أم ستستم ّر على نفس نهجها
ومنوالها وتتح ّمل تبعات ما قد يحدث؟
Quds.45@gmail.com

