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زيارة وزير الخارجية الأردني لإيران:
كلمة ال�س ّر الغربية
} حميدي العبدالله
قام وزير خارجية األردن بزيارة إلى طهران هي األولى لوزير خارجية
أردني منذ فترة طويلة.
أي دول���ة ف��ي المنطقة تحمل
وزي����ارات ال��م��س��ؤول��ي��ن األردن��ي��ي��ن إل��ى ّ
دائما ً دالالت ورسائل .األردن من الدول القليلة في المنطقة التي ترسم
سياساتها العربية استنادا ً إلى تنسيق كامل مع الحكومات الغربية ،وال
سيما مع اإلدارة األميركية .صحيح أنّ الحكومات األردنية المتعاقبة منذ
إبعاد غلوب باشا (أبو حنيك) عن سدة المسؤولية في األردن في منتصف
عقد الخمسينات من القرن الماضي ،كانت تأخذ بعين االعتبار األوضاع
وال��ت��وازن��ات اإلقليمية ،ول��م تتجاهل ه��ذه ال��ت��وازن��ات وال م��رة واح���دة،
واضطرت أحيانا ً إلى اعتماد سياسات ال تعبّر تماما ً عن السياسات الغربية،
ولكن في الغالب كانت السياسات األردنية معيارا ً لقياس طبيعة التح ّوالت
التي يشهدها اإلقليم في ظ ّل الصراع بين الدول الغربية التي تسعى إلى
الهيمنة والنفوذ وبين شعوب المنطقة التي تسعى إلى التحرر.
ولكن ف��ي ح��االت م��ح��دّدة ،تعبّر زي���ارات المسوؤلين األردن��ي��ي��ن إلى
عواصم دول في منطقة كانت في حالة صراع حادة مع الغرب ،وتحديدا ً
مع الواليات المتحدة ،عن تغيّر في اتجاهات السياسة الغربية ،إزاء هذه
الدول ،وبهذا المعنى فإنّ زيارات المسؤولين األردنيين إلى هذه العواصم
بمثابة كلمة س ّر غربية ،تشير إلى انتهاء مرحلة الصراع ،أو على األق ّل
انتهاء مراحل القطيعة والصراع المفتوح.
زي���ارة الملك األردن���ي عبدالله ال��ث��ان��ي إل��ى دم��ش��ق ف��ي أع��ق��اب األزم��ة
التي عاشتها سورية بعد اتهامها باغتيال الرئيس رفيق الحريري ،بعد
ع��ام  ،2005كانت مؤشرا ً على ع��ودة العالقات األوروب��ي��ة  -السورية،
واألميركية  -السورية الحقاً .واليوم زي��ارة وزي��ر الخارجية األردني
ناصر ج��ودة ه��ي إش���ارة إل��ى تغيير ج��ذري ف��ي السياسة الغربية إزاء
إيران في ضوء االحتماالت المرجحة للتوصل إلى اتفاق حول ملف إيران
النووي ينهي الحصار وحالة العداء وحشد الدول ض ّد إي��ران .ولم يكن
خارج التوقعات في ضوء تجارب سابقة أن يكون األردن في طليعة الدول
التي تعبّر عن وجهة األحداث والتطورات الجديدة عبر مبادرات مسؤولين
أردنيين زيارة طهران.
إضاف ًة إلى هذه الدالالت التي تحملها زيارة ناصر جودة إلى إيران ،ال
شك أنّ ثمة مصالح وطنية أردنية ،كان لها دور إضافي في تحديد موعد
الزيارة وربما أيضا ً في تحديد جدول أعمالها .فمن المعروف أنّ إيران
اليوم باتت العبا ً إقليميا ً مؤثراً ،ولها حلفاء أقوياء في سورية والعراق،
وم��ع��روف أنّ األردن يشترك ب��ح��دود طويلة م��ع ه��ذي��ن ال��ب��ل��دي��ن .ومن
البديهي أنّ لألردن مصلحة في االنفتاح على إيران والتعاون معها طالما
أنّ ذلك لم يعد محظورا ً من قبل الحكومات الغربية.

�سابقة نادرة� :أميركا منق�سمة
حول م�صلحة «�إ�سرائيل»
} روزانا ر ّمال
في سابقة نادرة تحدّى أعضاء في الحزب الجمهوري في الكونغرس األميركي
القائد األعلى للبالد رئيس الواليات المتحدة األميركية ،وفي سابقة خطيرة ظهر
الخالف االستراتيجي الذي يتعلق باألمن القومي للواليات المتحدة والنظرة
نحوها بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى العلن ،وفي سابقة خطيرة الخالف
اليوم خالف هو ألي توقع يتعلق بمصلحة «إسرائيل» في الشرق األوسط.
الخالف الذي ظهر بين البيت األبيض والكونغرس وصفه جو بايدن بأنه ال
يرتقي إلى مؤسسة احترمها ،وهذا النوع من التصريحات الحادّة يعكس حجم
الخالف واالنقسام الذي نشأ في الساحة األميركية والذي برز ألول مرة في
ما يطال مصالح او مخاوف «إسرائيل» ،ولربما بات هذا الخالف بالنسبة إلى
كثيرين في واشنطن وتل أبيب أه ّم بكثير من توقيع االتفاق مع إيران بح ّد ذاته،
ألنه بدأ يؤشر إلى أنّ شيئا ً ما في الواليات المتحدة تغيّر.
تغيّرت النظرة الى «إسرائيل» في بعض أوساط الرأي العام وأعضاء في
الكونغرس ،ال بل من حزب وازن وكبير هو الحزب الديمقراطي ،وهو مهما
حاول اعتبار مصالح «إسرائيل» فوق اي حساب في المنطقة بتصريحاته ،فهو
بال شك يسعى من خالل االتفاق الى الخروج من حلقة مفرغة ط ّوقت الواليات
المتحدة لعقود طويلة ضمن مخطط الرعاية والحماية للكيان «اإلسرائيلي» منذ
نشوئه وبال شك ال يمكن قراءة موقف نتنياهو سوى بعين التحدّي الواضح لك ّل
من حزب داخلي سياسي او غريمه في أميركا الحزب الجمهوري اوالً و تل ابيب
ومصالحها ثانيا ً وهي التي تستشرف خطرا ً وقلقا ً غير محدود من االتفاق مع
ايران.
األكيد انّ الرسالة التي وجهها الجمهوريون الى ايران والتي تتض ّمن تذكيرها
بانّ موضوع رفع او تعليق العقوبات عنها يتعلق بموافقة الكونغرس يهدف الى
التشويش بغرض عرقلة اي جدية إيرانية تتعلق بالنظرة إلى مستقبل اتفاقية
طويلة األمد اذا ما خسر الحزب الديمقراطي االنتخابات االميركية ،وبالتالي
تصرف أعضاء الكونغرس الـ 47الذين ارسلوا الرسالة انهم األساس في اي
مستقبل اذا لم يكونوا االساس اليوم في اي حاضر او «اتفاقية».
األكيد ايضا ً انّ الرسالة هذه جاءت بالتزامن مع خطاب نتنياهو امام
الكونغرس ودعم اإليباك له ايضاً ،وهي بالتالي اي الرسالة واحدة من سلسلة
اإلجراءات التي اتفق نتنياهو على اتخاذها مع األعضاء الجمهوريين الذين لم
يتوقفوا عن التصفيق له.
اما في الموقف فإنّ الذي جرى يعكس انقساما ً خطيرا ً داخل الواليات المتحدة
حول «اسرائيل» ومصلحتها ،بحيث تعتبر سابقة فإنّ الرسالة هذه لن تزيد باراك
المضي قدما ً في توقيع االتفاق مع ايران ،وهو الذي
اوباما سوى اصرارا ً على
ّ
يعرف تماما ً انّ وضع نتنياهو الذي يستجدي دعما ً في االنتخابات «االسرائيلية»
غير مطمئن ،وهو الذي استقبل عكس توقعاته بتظاهرة حاشدة أولى من نوعها
في األراضي المحتلة مدعومة من اليسار بدالً من التصفيق الذي قوبل به في
الكونغرس.
محاوالت الرهان على المستقبل بعد رحيل اوباما وتحذير ايران من تصديق
نجاح اي اتفاق وكأنه تأكيد على انّ التوقيع على االتفاق آتٍ ال محال قد فشل
بالنسبة إلى البيت االبيض ،وهو الذي اكد عبر جو بايدن انّ الغالبية الساحقة من
االتفاقيات األميركية الدولية تعمل من دون مصادقة الكونغرس ،مشيرا ً كمثال
قريب على نجاح الديبلوماسية ،الى االتفاقيات الروسية  -األميركية المشتركة
إزاء ح ّل مشكلة السالح الكيميائي السوري.
أولى مؤشرات االنقسام األميركي حول مصالح «إسرائيل» تظهر الى العلن...
اوباما يتحدّى وال بأس من اإلعالن للمرة األولى عن االنقسام االميركي نحو
مصالح «إسرائيل» العليا...

«توب نيوز»

تحية لع�شائر العراق
كان الرهان األميركي وال يزال عراقياً ،والسبب أنّ تاريخ العراق ومكانته وإمكاناته
ومكانه ،أيّ حجم وثرواته وموقعه الجغرافي.
الفتنة تكون عراقية أو ال تكون.
تركيب العراق السكاني مع تاريخ مليء بالتش ّوهات واإللتباسات المذهبية ،وهو
يحتضن أضرحة األئ ّمة ،ويشكل أكبر بلد لكثافة سكانية لمذهبهم بين العرب وفيه
تقيم المرجعية األقدم لهم ،أسباب تجعل الضغط المذهبي بفعل التخطيط األميركي
والتمويل السعودي أن ينفجر غضبا ً وانفالتا ً للعصبية في العراق فقط.
ال ينفع ارتكاب المجازر واإلساءات في السعودية والبحرين ومصر وسواها لتقع
الفتنة ألنّ مهمتها تفجير الغضب المذهبي في العراق.
اختراع «داعش» لتقسيم العراق أصالً عبر تب ّني العشائر بحجة الحماية والر ّد
بمجازر مذهبية.
لم تقبل العشائر حماية «داعش» وال انتظرت حماية أميركا والسعودية.
عقالنية وحكمة المرجعيات في العراق بوليصة تأمين ض ّد الفتنة ،لكن تجاوب
عشائر العراق للقتال ض ّد «داعش» تحت قيادة حزب الله جائزة ذهبية ال تقدّر بثمن
لهوية وطنية عراقية ض ّد الفتنة وض ّد أميركا و«إسرائيل».
س ّم الفتنة من العراق والترياق عراق.

التعليق السياسي

الحرب الكونية الثالثة ...م�ساومات وتالزم م�سارات!
} محمد ح .الحاج
انتهى زمن الحروب الكالسيكية ،لن يشهد العالم
حروبا ً مثل الحربين العالميتين األولى والثانية ،مع ذلك
نعيش حربا ً كونية ثالثة إيقاعها مختلف ،حرب مصالح
وتنازع نفوذ وسيطرة ،وقد تط ّورت من حرب باردة إلى
ساخنة ،الحرب الحديثة تشمل مناحي الحياة بأكملها،
وليس ممكنا ً القول بأنّ شعبا ً يعيش حرا ً بمعزل عن
الشعوب األخ��رى ،ف��إنْ ك��ان صغيرا ً هو تابع بشكل
ما ،وإنْ كان كبيرا ً فهو يتأثر بمسار وتفاصيل الحرب
الكونية ،مقاطعة ،عقوبات ،حرب اقتصادية ،سياسية
وثقافية ،وفي عملية البحث عن تسوية لنزاع ما في
منطقة من المناطق الساخنة تبدأ عملية المساومات
وربط التسوية المطلوبة بمسائل أخرى ال يفطن إليها
اإلنسان العادي وال يعتقد بأنّ لها مطلق عالقة بقضايا
يجري الحديث عنها أو بتفاصيل المساومات على
تسوية لها!
الحرب الكونية الثالثة بدأت غداة انتهاء الثانية
بحرب ب��اردة لم يخجل أي من أطرافها من اإلع�لان
واإلقرار بها ،وفي كثير من المراحل والمناطق انقلبت
إل��ى ساخنة إم��ا مباشرة أو بالواسطة ،لكن إدارة
الصراعات ووضع الخطط لها واستثمارها وما يرافقها
من عمليات لوجستية أو استطالع واستخبارات فقد
استمرت أصيلة وليست بالوكالة ،ونتذكر حروب
فيتنام والوس وكمبوديا وحروب المشرق المتعددة،
وليس انتهاء باالحتقان بين الكوريتين وارتفاع حدته
إلى حدود االنفجار .مع ذلك شهد العالم مؤخرا ً تدخالً
عسكريا ً سافرا ً تحت راية األمم المتحدة ،وبقرارات
أسموها دولية رغم معارضة أغلب دول العالم ،منها
التدخل في العراق وصربيا ،وبعد ذلك ليبيا ،وكاد
األم��ر يصل ح��دود التنفيذ في سورية ل��وال الموقف
الروسي المدعوم من دول «بريكس» واستخدام حق
النقض المزدوج الروسي الصيني وهو ما منع التدخل
العسكري من قبل حلف «الناتو» تحت غطاء الشرعية
الدولية ،وهكذا يستم ّر التدخل بال غطاء شرعي سواء
بشكل محدود أو ما هو تحت ذرائع شتى وبطلب من
عناصر سورية عميلة تخدم مصالح حلف «الناتو»

أو بعض أعضائه (تركيا وفرنسا) ،أو لمصلحة دول
تابعة للنظام األميركي في المحيط العربي (قطر
والسعودية) ...أس��وأ ما في األم��ر أن تكون الخدمة
لمصلحة الحكام وليس الشعوب.
أواخ��ر القرن الماضي حصل نوع من التقارب بين
الشام والعراق رغم استحالة اللقاء بين القيادتين،
لكنها مصالح الشعب ال��واح��د وت��داع��ي��ات الحصار
الجائر على الشعب العراقي .أضاء األحمر في دوائر
الحكومة العالمية السرية ،ه��ذا سلوك يقترب من
المحظور ،فالقاعدة :ممنوع لقاء الشام والعراق على
أي مستوى ...وهكذا تح ّركت دوائر القرار وجرى وضع
الخطط قيد التنفيذ الجتياح المنطقة ،وما أسموه غزوة
نيويورك ك��ان نتاج العقل الصهيو – ماسوني ،أما
اإلخراج والتنفيذ فقد كان بإشراف المستويات العليا
من الموساد واالستخبارات المركزية ،وبأيدي عمالء
من جنسيات مختلفة كأدوات تب ّرر الحقا ً استهداف دول
بعينها ،بعدها ت ّم استبعاد العراق في المرحلة األولى
الستحالة ربط نظامه بـ«القاعدة» ولعدم استكمال
المعطيات التي تب ّرر ،لكنه بقي هدفا ً كما سورية ،وما
حدث في أفغانستان كان التمهيد الجتياح المنطقة
سواء بتوسيع القواعد العسكرية أو تطويرها أو االنفراد
بالنفوذ فيها بعد عملية فرط عقد القطب الثاني (االتحاد
السوفياتي) وانحسار نفوذه في المشرق العربي
وأفريقيا وباقي دول العالم ،حتى في البلدان التي
كانت تدور في فلكه لعقود طويلة أو التي شكلت حلف
وارسو ...وكانت حقبة اعتبرها البعض استكماال ً لنصر
لم يكتمل مع نهاية الحرب الكونية الثانية ،مع ذلك لم
يطمئن «الناتو» إلنجازه أو يقتنع به بل ط ّور زحفه إلى
عمق بالد القيصر مستهدفا ً تطويقه لتجريده من سالحه،
لكن القيصر الجديد استعاد أنفاسه ،ثبت أقدامه وبدأ
هجومه المعاكس لتشكيل خ��ط دف��اع جديد يوقف
الزحف «الناتوي» باتجاه حدوده األكثر حساسية...
أستونيا ،التفيا ،أذربيجان وأخيرا ً أوكرانيا ...وماذا
بعد؟ حرب قرم أخرى!
االتحاد الروسي ،الوريث الشرعي لالتحاد السوفياتي
السابق ،ورث األنياب النووية ،وال��ت��وازن المهزوز،
المتأئر بضعف االقتصاد والحرب المالية التي شنتها

عليه حكومة الظ ّل العالمية ،مسموح أن يستم ّر ضمن
ح��دود ،وممنوع أن يستم ّر متمتعا ً بمركزه الموروث
كقطب عالمي ،وم��ن ال��داخ��ل ب��دأت عمليات القضم
ومحاوالت الدفع نحو التآكل ،ويبدو أنها لم تنجح فما
زال هناك من يبحث ،بل ويعمل بج ّد للحفاظ على موقعه
وتطويره والتعويض عن حلف جرى خرقه وتمزيقه بل
واستهداف العاصمة التي حمل اسمها ،وارسو أصبحت
شعارا ً التفاقية تخدم مصالح حكومة الظ ّل الماسونية،
لكن موسكو تجد أكثر من بديل ،وأكثر من محور لهجوم
معاكس ،موسكو لم تعد الشيطان األحمر ،بل ستكون
الحليف للقوة المتنامية الصاعدة بوتيرة أس��رع من
المتوقع لتكون بيضة القبان على ساحة (شرق أوسط)
ليس كما يريده الغرب وحكومة الظ ّل ...بينما تبقى
اإلدارة األميركية «الشيطان األكبر» الذي ال يجد بدا ً من
الحوار مع الدولة التي اعتبرها مركز محور الش ّر ،وقد
اقترب في هذا الحوار من اإلقرار بحقوقها المشروعة ،لكن
ما ال يعرفه العامة هو ربط هذا االعتراف بمواقف ونتائج
في مواقع أخرى تدخل في حساب التسوية والمساومات
ومنها (العراق – اليمن – سورية – وأفغانستان ،واأله ّم
في لبنان وما يتعلق بأمن الكيان الصهيوني الذي يسيطر
على أغلب أقطاب حكومة الظ ّل العالمية) ،لكن إيران ال
تخرق اتفاقاتها ،وال تتخلى عن تحالفاتها وال تستبدل
مواقفها المبدئية التي تشكل استراتيجية بعيدة األمد،
ومنها التحالف مع الروسي ،وهكذا تضع في المقابل
شروطها ،وتستعرض مصالحها في الشرق األوروبي
المجاور ،وث��روات بحر الخزر ،حصتها ،ونصيبها من
المشاريع المستقبلية ،روابطها مع ال��دول المسلمة
التي استقلت كالطاجيك والكازاخ واألذريين وغيرهم،
وقد تضع على الطاولة القضية األوكرانية ...ك ّل األمور
ترتبط ببعضها وال انفصام ،وإذا كان األميركي يجيد
استثمار الربط بين القضايا ،فإنّ اإليراني والروسي بما
يملكان من أوراق قوة ليسوا أق ّل حنكة في إجادة اللعبة،
فهما ينطلقان من مصالح جذرية ذاتية ،بينما يساوم
األميركي لتحقيق مصالح متعدّدة ،صهيونية – تركية
– سعودية إلخ ...إضافة إلى مصالحه التي هي نسبية
بالمقارنة ،مع فارق وجود الضغوط األوروبية التي
يتع ّرض لها الموقف األميركي بالنسبة إلى العقوبات

�صانعة الن�صر...
} شهناز صبحي فاكوش
عبر الزمان كانت المرأة األكثر أهمي ًة في مجتمعها ،وكانت مك ّونا ً هاما ً في صناعة
انتصارات وطنها ،يسجل لها التاريخ باعا ً في مناهضة األوضاع االجتماعية التي
حاولت تقزيم دورها ،وإبعادها عن الساحة الوطنية في مختلف المجاالت.
المرأة في مختلف أرجاء العالم عانت كثيراً ،فنراها تثور ض ّد الحياة المنزلية
التي تستهلكها في االتحاد السوفياتي ،عبر ملصق أعلنت فيه في الثامن من آذار
أنها ض ّد عبودية المطبخ .وأنها تطالب دولتها باتخاذ دور ها ّم لتتح ّرر من كونها
مواطنة من الدرجة الثانية.
خصص عيدا ً عالميا ً للمرأة ،لم تعترف به الواليات
يوم الثامن من آذار الذي ّ
المتحدة األميركية ،إال إثر بعض اإلضرابات النسوية دفاعا ً عن الحقوق المفقودة.
الدولة التي تدّعي أنها بلد الحرية والديمقراطية والمساواة ،هي في الواقع األكثر
عنصرية.
أعلن عيد المرأة العالمي رسميا ً إثر انعقاد أول مؤتمر لالتحاد الديمقراطي
العالمي في باريس عام  ،1945حتى أصبح تقليدا ً عالمياً ،علما ً أنه أعلن سابقا ً
عام  ،1910إال أنّ كثيرا ً من الدول لم تهت ّم ،ألنّ حقوق المرأة فيها مصادرة.
المرأة التي أع ّزها اإلسالم وأكرمها ،وجعلها سيدة في ك ّل المواقع ،فكانت مع
المقاتلين في الميدان ،وشريكا ً في القرار السياسي ،عالمة ومتعلّمة ،حتى وضع
الجنة تحت أقدام األمهات ،وقال عنها الرسول الكريم :ما أكرمهن إال كريم وما
أهانهن إال لئيم.
اليوم يأتي اإلره��اب ليمارس عليها العنف والحيف بك ّل أشكاله ،ليعيدها
إلى الجاهلية وما قبلها ،إنْ في سورية أو في الوطن العربي؛ وحتى في العالم،
فأصبحت سلعة تباع وتشرى في أسواق النخاسة في الموصل بحجة أنها من غير
دين اإلسالم.
اعتبرها اإلره��اب من غنائم الحرب فجعلها أَمَ�� ًة ضمن ما دع��وه «ما ملكت
أيمانكم» ،في تفسير خاطئ لما ورد في ديننا الحنيف ،والتصاقا ً بتفسير أبجدية
ّ
تعف عنها النفس
الحروف ،للوصول إلى إرض��اء شهوات غريزية حيوانية،
البشرية الكريمة.
حالة من موروث عثماني ضحل ،لم نره إال في قصور سالطينهم ،لم يكن في
صدر اإلسالم ،ولم يتعاطاه ال الرسول وال خلفاؤه وصحبه .صنعوا منها اليوم
مقاتلة إرهابية ،وسلعة رخيصة يتداولونها في ما بينهم ،عندما استهلكت بما

يدعى «جهاد النكاح» ،حيث ال يق ّر بذلك ال شرع وال شرعة.
أما النساء في مختلف أنحاء العالم فقد استهوى اإلرهاب البعض منهنّ  ،نتيجة
غياب األسرة ومق ّوماتها ،في اآلداب والسلوك األخالقي المفقودين .فوجدن في
نزوعهنّ إلى الجماعات اإلرهابية حالً ،حيث يمارسن ك ّل الموبقات واآلثام ،التي
ير ّوج لها على أنها ّ
حق مشروع لديهم.
أما المرأة السورية ،هذه األبية أبداً ،مالئة الدنيا وشاغلة الناس ،إنها تكتب
بدم أبنائها أسمى آيات النصر ،قرابين للوطن ليظ ّل سيّد نفسه ،حرا ً مستقالً،
مك ّملة مسيرة ابنها الشهيد ،مؤدّية رسالتها في تربية أبنائه ،على نهج البطولة
والشهادة.
ّ
تسطر المرأة اليوم في بعض أقطار الوطن الكبير ،الذي اجتاحته رياح
كما
الزمهرير ،أروع الصور في مناهضة المؤامرة العاصفة ،مدافعة عن حقها ووجودها
وإنسانيتها ،وخير مثال المرأة التونسية ،التي مألت الشوارع انتصارا ً لذاتها
ولسورية حيث أدركت بوعيها جلل ما يحصل ،في حين أشهر الكثيرون العداء
لها.
المرأة السورية التي تواجه اليوم أعداء بلدها بصمودها ،وقوتها وصبرها
وعزيمتها متكئة على جراحها ،شامخة بما تقدّمه للوطن ،هي شريكة حقيقية
في صناعة النصر الذي نعمل جميعا ً لتحقيقه ،فهي في صفوف الجيش العربي
السوري ،وفي ك ّل ميادين الوطن .الذي أعلن أنه مقبرة اإلرهابيين ،وكثيرهم يف ّرون
من هذه الحقيقة.
المرأة السورية أثبتت اليوم أنها األقدر واألجدر في صناعة نصر الوطن ،ألنها
األ ْولى ببناء اإلنسان المقدام ،الذي يدافع اليوم عن حرية واستقالل بالده .وستظ ّل
على نهج بناء إنسان ما بعد الحرب ،القادر على إعمار وطنه ،وستكون قدرة وقوة
فاعلة كعهدها دائماً.
تحية أل ّم الشهيد في وطن الشهداء ،تحية لزوجة الشهيد التي ستكمل مسيرته،
تحية للمرأة السورية ،التي استحقت بجدارة كونها قاضيا ً وضابطا ً في الجيش،
أستاذة ومعلمة ،وقائدا ً سياسيا ً وإداري �اً ،إضافة إلى دخولها سوق العمل في
مختلف المجاالت.
المرأة السورية السباقة في ك ّل شيء واألولى في ك ّل شيء ،نالت منصب نائب
رئيس الجمهورية فكانت األولى بين الدول العربية.
هنيئا ً لسورية بنسائها صانعات نصرها على جميع الصعد ،ومؤسسات
النصر في وطننا األعز.

} سومر منير صالح*
تقترب االنتخابات «اإلسرائيلية» التي ستحسم
معها قضية «يهودية الدولة» في «إسرائيل» ،هذه
العربي
القضية ق��د تعيد رس��م خريطة ال��ص��راع
ّ
الصهيوني مجدداً ،حال إقرار القانون في «إسرائيل»،
ّ
ألنّ اإلقرار في ح ّد ذاته هو بداية إجراء الترانسفير
الفلسطيني داخل الخط
القسري بحق شعبنا العربي
ّ
األخضر (عرب ،)48أيّ النكبة الثانية وعودة القضية
الفلسطينية إلى نقطة الصفر ...حيث شكل تح ّول
مراقب إلى دول ٍة مراقب غير عضو
فلسطين من كيانٍ
ٍ
في منظمة األمم المتحدة بتاريخ 2012/11/29
ضرب ًة لمشروع «يهودية الدولة اإلسرائيليّة» من
ناحيتي الحدود ومدينة القدس ،فنسفت بذلك ركنين
أساسيّين من أرك��ان ه��ذا المشروع بعد االعتراف
األممي بفلسطين دول ًة وفق حدود الرابع من حزيران
ّ
العالمي
ع��ام  ،1967كما شكل ت��زاي��د االع��ت��راف
ّ
وخصوصا ً
األوروبي بالدّولة الفلسطينية وفق تلك
ّ
الحدود هاجسا ً مؤرقا ً لحكومة نتنياهو خوفا ً من
العزلة الدوليّة ،دفع بها إلى سنّ تشريع «الدّولة
القومية» في محاولة من نتنياهو لفرض «الطابع
الدولي
اليهوديّ إلسرائيل» في مواجه االع��ت��راف
ّ
بدولة فلسطين ...مما دفع به إلى محاولة إقرار قانون
إعالن «إسرائيل دولة يهودية» في «الكنيست» ،بعدما
أق � ّر باألغلبية في جلسة الحكومة «اإلسرائيلية»
بتاريخ  ،2014/11/23األمر الذي أثار جدال ً حا ّدا ً
السياسية والدينية في «إسرائيل»،
بين التيارات ّ
وأف��ض��ى بتاريخ  2014/12/2إل��ى ع��زل حزبي
«هناك مستقبل» بزعامة وزي��ر المالية يائير البيد
و«الحركة» بزعامة وزيرة العدل تسيبي ليفني من
الحكومة ،وشمل قرار العزل  4وزراء من الحزبين إلى
جانب البيد وليفني ،هذه األزمة السياسية قادت إلى
ح ّل الكنيست لنفسه بتاريخ  2014/12/8مفسحا ً
المجال أمام انتخابات مبكرة في آذار ...2015
هذه االنتخابات هي أزم��ة سياسية في الشكل
وصراع جوهري على مدى «يهودية اسرائيل» ،بين
رؤيتين متناقضتين ح��ول «هوية ال��دول��ة» ،رؤية
التيار المتديّن لـ«الدولة اليهودية» والتي تقوم على
مبدأ الدولة الدّينية ،بمعنى أنّ «الشريعة اليهودية
ـ الهاخاال» هي بمثابة الدستور لهذه الدولة ،وهو ما
أكد عليه يائير البيد في معرض تعليقه على مشروع
قانون «اليهودية» في الحكومة حين ق��ال( :أنتم
تريدون دولة شريعة) ،بينما تقوم الرؤية العلمانية
لـ«الدولة اليهودية» على مبدأ «دولة اليهود» ،دون أن
تعني تطبيقا ً كامالً لـ«الشريعة اليهودية» على جميع
مناحي الحياة العامة...
انطالقا ً م��ن ذل��ك تأتي أهمية ه��ذه االنتخابات

على روسيا ،والتي تشكل عقوبات معادلة أو أش ّد وطأة
على األوروبيين ذاتهم ،ألمانيا وال��دول االسكندنافية
وربما أغلب دول السوق األوروبية تأثرت بها بعد امتناع
روسيا عن استيراد منتجات هذه ال��دول واستبدالها
بمنتجات دول أخرى ،هذا ما دفع بقادة فرنسا وألمانيا
للبحث عن تسوية للقضية األوكرانية ووقف الصراع
وإيجاد مخرج للتحلل من العقوبات المفروضة على
روسيا واستعادة العالقات الطبيعية إلدراك هؤالء أنّ
القضية ال تتعلق بالداخل األوكراني إنما هي عملية ثأر
أميركي – صهيوني من الموقف الروسي – الصيني
بشأن القضيتين السورية ،واإليرانية ،واستخدامها
كورقة ضغط لمساومة الروس الذين رفضوا المساومة
في المطلق ،هذا ما أعلنه الرئيس بوتين بشكل واضح
وصريح.
اإلقرار األميركي بقوة وتأثير الدور اإليراني على ساحة
اليمن ،وفي الداخلين العراقي والفلسطيني ،وضمن
الساحتين السورية واللبنانية ،وتأثيره في أفغانستان
وباكستان ،هو شهادة صريحة ب��أنّ إي��ران هي القوة
اإلقليمية رقم واحد على ساحة المنطقة ،كما أنه الدافع
المؤسس للحوار معها وليس محاربتها الستحالة
ّ
هزيمتها ،كما أنّ هذا االعتراف يمهّد لممارسة ضغوط
على دول حليفة في المنطقة لدفعها إلى الحوار معها
وإيجاد مخارج للقضايا الخالفية العالقة (في العراق
واليمن وسورية ولبنان) ،الحكومة التركية أكثر الحلفاء
إدراكا ً لخطورة الصدام مع الدولة اإليرانية بعد ارتكاب
األتراك ألخطاء متعدّدة ال يمكن لإليرانيين نسيانها أو
غفرانها ،األتراك ليسوا معنيين بالصدام مع الروسي
ألنهم األح��وج إليه من الناحية االقتصادية واألمنية،
مع ذلك يمارسون ما يكفي من النفاق السياسي على
الساحة األوروبية بجناحيها الغربي والشرقي ،وهم
أشبه بالغراب الذي حاول تقليد مشية الحجل فأضاع
مشيته ...اإلدارة األميركية تعترف بأن ال ح ّل من دون
مشاركة الرئيس األسد ،ويكابر األتراك!...
مؤكد أنّ الشعب ال��س��وري ال ،ول��ن يغفر لألتراك
(خصوصا ً ح��زب العدالة والتنمية) ممارساته وما
ارتكبه من جرائم بحقه ،ومطالبته بتعويض ما نهبه
من ثرواته مهما طال الزمن ،فال مساومة وال تسويات...

لي�س �شعراً...
لكن هذه �أحوالنا وتلك م�صر
} ثائر أحمد إبراهيم*

اإلسرائيلي» عبر تحالف حزبي (العمل
في «الكنيست
ّ
 الحركة) واستقطاب حزب (يوجد مستقبل -يشعتيد) ،أو تحقيق أغلبي ٍة مناهض ٍة لهذا القانون عبر
ضمان تصويت حزب «كاديما» برئاسة شاؤول موفاز
ض ّد مشروع القانون حال عرضه على «الكنيست»،
وه��ذا السيناريو يتض ّمن نجاحا ً محتمالً للقوى
النفسي
اليسارية في االستثمار األمثل لحالة اإلرهاق
ّ
لدى «اإلسرائيليين» والناتج عن تزايد مشاعر الخوف
لديهم من مخاطر فتح الجبهة الشمالية ،وتزايد حالة
العزلة الدّولية على «إسرائيل» من قبل الدّول الحليفة
لها خصوصا ً الواليات المتحدة األميركية ،وتحميل
سياسات نتنياهو المسؤولية عن ذلك.
وف���ي اع��ت��ق��ادي أنّ ردود ال��ف��ع��ل الفلسطينية
والدوليّة لطرح قانون «ال��دول��ة القومية» ،وق��درة
«اإلسرائيلي»
التيارات العلمانية على إقناع الناخب
ّ
بعدم ج��دوى إق��رار القانون ،إضاف ًة إلى التصعيد
الفلسطيني داخل الخط األخضر ،متزامنٌ مع تصعيد
ّ
في موقف الحكومة الفلسطينية والمتمثل باالستمرار
في سياسة االنضمام إل��ى المنظمات واالتفاقيات
اإلنساني ،والتهديد
الدولية ،وخصوصا ً في المجال
ّ
بإمكانية العودة إل��ى تبني استراتيجية حركات
ال��ت��ح� ّرر الوطني كبدي ٍل لسياسة المفاوضات،
السيناريو الثاني أقرب إلى التطبيق من
سيجعل ّ
غيره ،وبخالف ذل��ك سيكون سيناريو اإلق��رار في
«الكنيست» ح��اض��راً ،فنتنياهو وم��ن خلفه ق��ادة
اليمين و«الليكود» يدركون جيدا ً أنّ البيئة اإلقليمية
والدولية المحيطة بـ«إسرائيل» قد تغيّرت لصالح
الدولي المتنامي ،والذي
أجندات مكافحة اإلره��اب
ّ
بدأ يطرق أبواب أوروب��ا ،وصراع المصالح الدولية
الدولي الراهن ،واالتجاه نحو ح ٍّل
وشكل النسق
ّ
سلمي لقضية الملف النووي اإليراني ،وأنّ تراجعا ً
ٍّ
قد حدث في مركزية القضية الفلسطينية في اإلقليم
العربي ،نظرا ً النشغاله بأحداث وتداعيات «الربيع
�ي» واألول��وي��ة أصبحت إلع���ادة االستقرار
ال��ع��رب� ّ
�ي في دول «الربيع
والمحافظة على ّ
السلم األه��ل� ّ
العربي» ،هذه المتغيّرات يمكن االستفادة منها في
إنهاء الخطر الديموغرافي العربي المتعاظم في
األراض��ي المحتلة ع��ام  1948في نظر نتينياهو،
فتمرير القانون في «الكنيست» سيكون بأق ّل ردود
فع ٍل ممكنة في هذه الظروف اإلقليمية والدولية ،وقد
يتجه اليمين المتطرف في «إسرائيل» إلى اعتبار
إقرار قانون «اليهودية» في مقابل االتفاق النوويّ
بين الغرب وإي���ران وتجاهل مصالح «إسرائيل»
األمنية ،للتخفيف من حدة ردود الفعل الدولية حال
اإلقرار في الكنيست.

هناك ٌ
أرض في الشمال تغزوها ذئاب الليل ،ويصمت عن هول
المصاب أشقا ٌء جنوبيون.
صادم ٌة حكايانا ،شماليون منسيون!...
شماليون منكوبون فوق ذلك الجسد المقطع للخريطة ،وذات
لي ٍل إذ غف ْونا بان في أقصى زوايا الحلم أبنا ٌء لقاهرة المعز،
ِحى الن َكدِ.
وأسوا ٌر تحاصرها ضباع الغدر ،وذاكر ٌة تد ّنسها ل َ
هناك كان لي ج ّد يرتل:
في البعيد شماليون محميّون!...
وهنا على أرض الكنانة راي ٌة عربي ٌة ُغسلت بفتوى كاهنٍ .
وإ ّْذ ما شاع ٌر رسم القصيدة كي يع ّري سوءة الكافور قام
لحربه حرس الزمان.
وهنا على أرض الكنان ِة ال��رواة يثرثرون ،عن سيد النيل
ُ
ُ
المشانق إن تلفظ
السؤال وترتفع
المقاتل حيث يستعصي
ساكنٌ بفم المقال.
أص ُل الحقيقة في الشمالِ ،ومن الرواية أنّ في أرض الكنانة
راي ٌة في الحل ِم حتى الحين منسية!...
ومن الخليج إلى المحيط وعلى امتداد مضارب الرم ِل القميء
الخفاق
البيرق
قماش
وفوق ُشطآن اإلجابة راي ٌة أخرى ،وعلى
ِ
ِ
ِ
مكتوب بأقالم الخطيئة أنّ معدننا الخطية.
ٌ
ُ
يعلك نصف أغنية عن المستقبل
في ك� ّل ليل ك��ان ج��دي،
المهووس بالنسوة الشمالية.
الدامي ،وعن تاريخنا
ِ
ْ
الخيول.
وكان يحلف أنّ كافورا ً عقر
وأنّ كافوراً ،تناسى ك ّل تاريخ الكرامة مذ تعهّد في فناء البيت
خلف أمواج المحيط األطلسي أن يحمي غزاة الليل من الفحول،
فاألصول هي األصول.
في ك ّل ليل كان جدي ينكت الجيب المقابل قلبه الهرم الحزين
ليسمعنا ص��راخ ح��روف قصته ،وينثر بين أعيننا ُقصاصة
صفح ٍة صفرا َء مهمل ًة ومنسية.
في ذيلها ،إمضاء كافور القبيح وفي متنها ك ّل األدلة أنه باع
القضية.
إني ألمقت أن يكون كافورا ً وجدّي في منام واحدٍ ،فال كافور
ينفي عن عباءته تهم الخيانة ،وال جدي يهادن كافورا ً حيث فرط
باألمانة.
وأقلت ذاتي عن متابعة الحديث ،فلست أقبل أنّ تاريخ السيادة
كذبة ،وأنا الشمالي يسري في ثنايا طينتي دفق الكرامة!...
ففي الشمال تالحمت أبناء يعرب كالصخور ،وتراصفت
كرماح قاهرة المعز لكي تر ّد جحافل الهمج الرعاع.
ولست أهذي إذ أقلب ناظري بين الحقيقة والضياع!...
ولقد أفقت فما وجدت سوى الشمال ،ورأي��ت نيرانا تسيل
وإبليس
من الشمال ،ورأيت آساد تقاوم جيش أنصاف الرجال
ٍ
وقابي ٍل ونمرو ٍد وفرعونٍ  ،وهناك في قلب الحريق حيث األرض
تغلي فارس في زي ضيغم قسورة ،وسيوف أصحاب النبي
محمد مستنفرة ،ورجال جيش لم يهن متجمهرة وهديرها ملء
الزمان بزمجرة.
وعلى المنابر ناطق يتلو علينا ما يلي:
قامت قواتنا المسلحة الباسلة بص ّد هجوم العصابات
التكفيرية عن أرض الشمال ،وال تزال نيران مرج دابق تعلو على
ظالم تاريخ التآمر األسود الحالك.
ولقد قامت جنود القائد قانصوه الغوري بتدمير قافلتين من
الخراف الضالة ومئة ناقة جرباء لإلرهابية البسوس ،إضافة
إلى تسعة مواخير كانت ذئاب آل بن عبد الوهاب تتخذها مقرات
لرعاتها ومستودعاتٍ لعلف جمالها ،وإنّ ك ّل اإلشاعات حول
إصابة القائد الغوري كاذبة وهو يتابع مع عناصره مالحقة
فلول اإلرهابيين في ك ّل المسالك.
كما أنّ الباشا محمد علي قد أستنفر جيش الجنوب وسيّره
نحو درعية ابن سعود الهالك.
وإن جان برد الغزالي الذي أفلت من كمين رجال الله ذات
يو ٍم وظ ّل طليقا ً يؤ ّمن دخول المتسللين من العثمانيين الجدد
إلى بالط الدولة ،سقط باألمس في أيدي أسود الله المقدسة
الشمالية ،وال صحة لألخبار الواردة عن استرداد االخشيديّين
لقاهرة الملك المعز وال لك ّل األقاويل التي ّ
تفشت عن ضياع حاكم
مصر في تحديد خيارات اصطفافاته بعد أن كبّلته اتفاقية.
لقد خابت مؤامرة الفرنجة مع خوارج التاريخ إلجراء فصل
جراحي بين عقل وجسد وروح األقاليم العربية المصرية
والسورية والعراقية.
هذا وقد أوقعت قواتنا الباسلة العديد من مرتزقة اإلرهابي
العثماني الطامع بنشر ظالمه فوق ربوع األمة كي يغلق عين
القمر المنير بين قتيل وجريح ،وهناك أنباء متضاربة عن إصابة
األعور الدجال وفراره نحو صحراء الربع الخالي.
أما حديث الخائبين عن الجنود المتهامسين حول الشاعر
الذي قال كالما ً كثيرا ً عن الفارق الهش بين النساء و بين الشجر،
وعن كافور ال��ذي ينجب ذراري الهزيمة ،فهي محض افتراء
ودجل ،فلن يهان الحق في دولة المقاومين طالما أنّ ريتا محمية
بألف عين وبندقية.
وختاما ً فإننا نعد شعبنا الشمالي العظيم أنّ حارس النفط
اللعين سيسقط مهما كانت التضحيات أو غال الثمن.
التوقيع :المقاوم بأمر شعب الشمال ،الجيش العربي
السوري.

* باحث بدرجة الدكتوراه – دراسات سياسية

* محام

حلم «يهودية الدولة» في ميزان االنتخابات «الإ�سرائيلية»...
المبكرة ،فهي من ستق ّرر مستقبل «يهودية الدولة في
إسرائيل» والتي حاول بنيامين نتينياهو التأثير عليها
قبيل االنتخابات من خالل مجموعة من المعطيات
السياسية ومنها( :إحياء خطاب اليمين واليسار في
ّ
«إسرائيل» مجدداً ،ودعوة يهود فرنسا للهجرة إلى
«إسرائيل» إثر حادثة «شارلي إيبدو» ومتجر باريس
 2015/1/9ومقتل رهائن يهود ،وشنّ عملياتٍ أمني ٍة
على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة ،واستهداف
«حزب الله» في تلك العمليات ،إضاف ًة إلى رفع نبرة
اإليراني
الس
ياسي ض ّد المشروع النوويّ
الخطاب ّ
ّ
ّ
«اإلسرائيلي» على هذا
د
�ر
�
ال
باحتماالت
والتلويح
ّ
ّ
المشروع بشك ٍل أحاديٍّ .)...
هنا يمكن طرح ثالث سيناريوات حول مستقبل
ق��ان��ون «ال��دول��ة اليهودية» ان��ط�لاق�ا ً م��ن النتائج
المتوقعة لالنتخابات:
السيناريو األول :إق���رار م��ش��روع ال��ق��ان��ون في
ّ
«اإلسرائيلي» ،وهذا السيناريو يفترض
«الكنيست
ّ
ف��وز تجمع الليكود واليمين المتطرف بأغلبية
األصوات في «الكنيست اإلسرائيلي» ،وقدرتهم على
ٍ
تحالف محتم ٍل
حشد األعداد المطلوبة إلقراره ،عبر
مع تيار «الحريديم» المتشدد ،والتيارات الدينية
مثل حزب «البيت اليهودي» بقيادة اليميني نفتالي
بينيت ،إلنجاح التصويت وليس بالضرورة تشكيل
حكوم ٍة ائتالفي ٍة نظرا ً إلى معارضة أفيغدور ليبرمان
حكومة مشتركة مع «الحريديم» ،وسترتب عليه
إشكاليات ج ّمة في الداخل والخارج ،وفي مقدّمها
اندالع انتفاضة فلسطينية داخل الخط األخضر لتمت ّد
إلى أرجاء فلسطين المحتلة كافة...
الثاني« :تجميد» طرح المشروع على
السيناريو
ّ
ّ
الكنيست ،ومردّه إلى أمرين إ ّما عدم قدرة «الليكود»
واليمين المتطرف على تحقيق أغلبي ٍة برلماني ٍة في
الكنيست ،أو تحقيق أغلبي ٍة الزم ٍة إلقرار هذا القانون،
مع إدراك قادة «الليكود» واليمين المتطرف لحجم
التداعيات المحتملة إلقرار هذا القانون ،بعد الجدل
األوروبي غير المتوقع،
الدائر في «إسرائيل» ور ّد الفعل
ّ
وتوجه السلطة الفلسطينية إل��ى تب ّني خيارات
أكثر حزما ً تجاه «إسرائيل» كاالنضمام إلى اتفاقية
محكمة الجنايات الدوليّة والتوجه نحو التصعيد
بما يشمل ك ّل االحتماالت ومنها احتماالت تعليق أو
إيقاف التعاون األمني مع «إسرائيل» ،واحتمال ح ّل
السلطة لنفسها وحدوث انتفاض ٍة فلسطيني ٍة ثالثة،
ّ
األمر الذي سيدفع بـ«الليكود» وحلفائه إلى «تجميد»
طرح القانون على «الكنيست» دون إلغائه ،بانتظار
ٍ
ظروف أكثر مالءمة.
السيناريو الثالث :عدم إقرار مشروع القانون في
ّ
السيناريو ينطلق من قدرة التيارات
«الكنيست» ،وهذا ّ
العلمانية  -اليسارية على تحقيق أغلبي ٍة برلماني ٍة
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