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يوم الأر�ض ...خلفياته ودوافعه ومعانيه

الخالف بين �أردوغان و�أوغلو:
م�سرحية قبل االنتخابات �أم ماذا؟

} رامز مصطفى

} حميدي العبدالله
تحدّثت تقارير إعالمية عن وجود خالف حا ّد بين الرئيس التركي رجب
طيّب أردوغ ��ان وبين حكومته ،وت�ب��ادل الطرفان اتهامات ح��ول السياسة
الرسمية التركية إزاء األك ��راد ،ب��ل إنّ أردوغ ��ان ذه��ب بعيدا ً وات�ه��م رئيس
الحكومة التركية بأنه يقيم اتصاالت ويعمل لحساب فتح الله غولين.
الخالف بين أردوغ��ان وداوود أوغلو وأرينج نائب أوغلو شكل مفاجأة
للكثيرين ،ألنّ االنطباع العام هو أنّ داوود أوغلو وأي�ض�ا ً أرينج يعمالن
لمصلحة أردوغ ��ان ويستمدّان وزنهما داخ��ل ح��زب العدالة والتنمية من
دعم أردوغان لهما ،فهل تشكل مبادرة أوجالن لح ّل األزمة الكردية أساسا ً
لخالف جدّي داخل حزب العدالة والتنمية ،علما ً أنّ سياسة حكومة داوود
أوغلو إزاء األكراد ال تختلف عن سياسة أردوغان عندما كان رئيسا ً للحكومة،
تفسر هذا الخالف المفاجئ؟
أم أنّ هناك عوامل أخرى ّ
حتى ه��ذه اللحظة ي�ب��دو أنّ ال�خ�لاف ليس ج � ّدي �اً ،وه��و مسرحية جرى
التخطيط لها عشية االنتخابات لضمان تحقيق النجاح في المعركة االنتخابية
من قبل حزب العدالة والتنمية ،ال سيما أنّ توجيه االتهام إلى داوود أوغلو
بأنه يتعامل مع فتح الله غولين من قبل أردوغان وانتقاده سياسة االنفتاح
على األكراد يسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين ،الهدف األول ،الحصول على
دعم كردي لمرشحي حزب العدالة والتنمية في االنتخابات المقبلة ،فإيحاء
أردوغ��ان عبر تصريحاته بأنّ حكومة داوود أوغلو تقدّم التنازالت لصالح
األكراد هو دعاية انتخابية لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه داوود أوغلو
في األوساط الكردية .كما أنّ توجيه االتهام إلى رئيس الحكومة التركية بأنه
متواطئ مع فتح الله غولين وجماعته ،فهي األخرى دعاية انتخابية لصالح
هذا الحزب في صفوف مناصري هذه الجماعة ،فقادة حزب العدالة والتنمية
على قناعة هذه المرة بأنه إذا لم يحصلوا على نسبة يعت ّد بها من أصوات
األك��راد ،وإذا ما ص ّوت مناصرو جماعة فتح الله غولين ض ّد حزب العدالة
والتنمية ،فإنّ هذا يعني أنّ مقاعد حزب العدالة سوف تتقلّص عما كانت عليه
في البرلمان السابق ،وهذا من شأنه أن يؤثر على خطط أردوغ��ان ،وحزب
العدالة والتنمية ،وال سيما لجهة تعديل الدستور واالستمرار باالنفراد في
الحكم ،وقطع الطريق على وجود معارضة برلمانية قوية قادرة على إحباط
هذه الخطط.
ومن الواضح أنّ هذه مخاطر جدية تواجه حزب العدالة والتنمية في ضوء
استطالعات الرأي ،وفي ضوء نتائج االنتخابات البلدية األخيرة ،وحتى في
ضوء نتائج االنتخابات الرئاسية ،حيث لم يفز مرشح حزب العدالة والتنمية
بأكثر من  52%من أصوات الناخبين ،األمر الذي يعني أنّ  48%من الناخبين
يعارضون هذا الحزب وسياسته.
لكن هل تنجح مناورات حزب العدالة في الوصول إلى غاياتها؟ األرجح
صعب في ضوء مستوى الخالف بين فتح الله غولين وحزب العدالة
أنّ ذلك
ٌ
والتنمية ،ومستوى ال�خ�لاف وأج ��واء ع��دم الثقة بين األك ��راد والحكومة
التركية.

�أميركا وافقت قبل �أ�سبوع
على «عا�صفة الحزم» ال�سعودية
} روزانا رمال
قالت السفارة األميركية في الرياض يوم السبت  15آذار إنها حثت ك ّل المواطنين
األميركيين في السعودية على اتخاذ احتياطات متزايدة ،كما ألغيت الخدمات القنصلية
األميركية في الرياض وجدّة والشرقية ،بسبب مخاوف أمنية متزايدة .وأضافت
السفارة في بيان لها إنّ الخدمات القنصلية في الرياض وجدّة والظهران ستلغى ،وحثت
ك ّل المواطنين األميركيين على اتخاذ احتياطات إضافية لدى التنقل في السعودية.
ولم يشر البيان إلى طبيعة هذا التهديد .أما الالفت فإنّ السفارة األميركية في الرياض
حذرت موظفي النفط الغربيين في السعودية من أنهم ربما يكونون هدفا ً لهجمات
متشدّدين .ولم تحدّد الرسالة من هم هؤالء المتشدّدين ،وال طبيعتهم وما إذا كانت
المخاوف تندرج ضمن اإلطار نفسه.
يخطر للقارئ أو السامع مباشرة أنّ هذا التهديد يندرج ضمن إطار طبيعي ،وهو
هجمات من «القاعدة» أو «داعش» تتخ ّوف منها السعودية دائماً ،وهي ليست في منأى
عما يجري في جوارها ،وبالتالي فإنّ هذا البيان منبثق من معلومات أمنية استخبارية
أميركية تابعة لسفاراتها واستخباراتها في السعودية ،إال أنّ من يعرف السلوك
األميركي وتعاطيه مع عمل قنصلياته وسفاراته حول العالم يمكنه استشراف الكثير،
فحرب تموز في لبنان والتفجيرات التي أعقبت عام  ،2005كانت السفارة األميركية قد
وأجلَت رعاياها من البالد قبل حدوثها ،حتى أضحى
استبقت مرارا ً انفجار األوضاع ْ
ً
ً
أي بيان من السفارة األميركية في بيروت مؤشرا إلى أنّ شيئا ما سيحدث ،وقد تعدّدت
ّ
األحداث والشواهد.
هذه االحتياطات المتخذة ليست سوى تنبيه أميركي من أنّ األسابيع المقبلة الساخنة
سياسيا ً التي تسبق االتفاق النووي بين إيران ومجموعة  ،1+5ستتح ّول الى ساخنة
عسكريا ً قبل  31آذار الجاري ،ألنّ أمرا ً ما سيحصل ،وألنّ السعودية على موعد مع
مواجهة حقيقية وحرب لم تكن في الحسبان سوى عند الواليات المتحدة وحلفائها ،فت ّم
اتخاذ االحتياطات الالزمة المطلوبة من أجل تأمين سالمة األميركيين.
الحرب على اليمن وتحديدا ً على الحوثيين ،ال يمكن بأي طريقة من الطرق ان تكون
حربا ً مفاجئة جاءت اثر دخول الحوثيين الى عدن ،تماما ً كما لم يكن ممكنا ً اعتبار أنّ
«إسرائيل» نفذت حرب تموز  2006الدقيقة والمخططة األهداف كر ّد فعل على عملية
حزب الله واسر الجنديين ،وإال كان يجب على «اإلسرائيليين» بالعقلية نفسها والموقف
نفسه الر ّد بحرب على لبنان بعد العملية األخيرة في مزارع شبعا ،والتي أتت ر ّدا ً على
عملية القنيطرة.
منسقة تسبق االتفاق النووي اإليراني ،وهي مواجهة طلبتها السعودية
عملية
إذاً ،هي
ّ
وج ّهزت لها وحضرت معها الحلفاء فلبّوا النداء فوراً.
ك ّل شيء سريع ال يعكس سوى جهوزية وتنسيق مسبق نحو وجوب التخلص من
الحوثيين ،ألنّ هذا الخليج ال يمكن له ان ُيدار أو ُيحكم من قبل اإليرانيين ،وبالتالي على
السعودية خوض حرب من أجل مكانتها ومهابتها ونفوذها ،وللتوضيح أكثر فإنّ حجز
المقعد السني في المنطقة بات قضية وجود ...تكون السعودية أو ال تكون.
االتفاق النووي مع ايران يزعج «إسرائيل» تماما ً كما يزعج السعودية ،لكن المفارقة
أيضا ً وفي أول تعليقات المسؤولين «اإلسرائيليين» على غارات السعودية على
الحوثيين ،كان أنّ أخبارا ً سا ّرة تأتي من اليمن ،وأنّ السماع بالغارات السعودية يمثل
حدثا ً سارا ً لدى «اإلسرائيليين».
الهجوم على الحوثيين بالنسبة إلى السعوديين سا ّر أيضاً ،وال مانع من تقاطع
المصالح.
أميركا وحلفاؤها يخططون ،وسخونة االتفاق األميركي مع إيران وازدواجيته بدأت
تظهر.

«توب نيوز»

وا�شنطن تربح في الحالين
لم تعلن واشنطن أنها جزء من الحلف الذي أعلنته السعودية للحرب على الحوثيين،
فضمنت عدم إغضاب إيران.
أعلنت واشنطن تأييد السعودية في حربها ومساندتها لوجستيا ً واستخباريا ً فضمنت
تشجيع السعودية.
إذا أدّت الحرب السعودية إلى تحقيق إنجازات ،وتمكنت من توجيه ضربات للحوثيين،
ونجحت في قلب الطاولة عليهم من داخل اليمن استردّت واشنطن منطقة هامة كاليمن
من موقع مناهض لسياساتها.
إذا وصلت الحرب السعودية إلى التهيئة لتفاوض حول اليمن في ظروف أفضل
للسعودية كسبت واشنطن حالً سياسيا ً متوازنا ً في اليمن يحفظ لها دورا ً فيه.
إذا فشلت السعودية وتو ّرطت في الحرب وتك ّبدت خسائر وبدأت تستغيث ،سيكون
بيد واشنطن حبل النجاة بمفاوضات إيرانية يمنية بشروط تسعى السعودية إلى
رفضها والتملص منها.
تواصل واشنطن السير في مفاوضاتها مع ايران لبلوغ التفاهم حول ملفها النووي.
الحلف الذي تقوده السعودية حول اليمن هو المفاوض اإلقليمي إليران من حلفاء
واشنطن ،وميزان القوى حول اليمن سيحدّد موازين التفاوض بينهما دون أن تخسر
أميركا على أيّ من الجبهتين.
واشنطن تط ّبق التعاون والتفاوض المزدوج وتكسب في الحالتين وعلى الجبهتين.

التعليق السياسي

يُحيي الشعب الفلسطيني في الثالثين من آذار من
ك ّل عام ،ذكرى يوم األرض الفلسطينية .تلك الذكرى
التي ح ّولها الفلسطينيون يوما ً للتأكيد على تمسكهم
بأرض وطنهم ،وعدم التسليم واإلذعان إلى ك ّل إجراءات
وسياسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى االستيالء على
األرض وطمس هويتهم الوطنية ،ومن ثم القول إن ال
حقوق للفلسطينيين على أرضهم ،حيث تسعى الحركة
الصهيونية إلى فرض كيانها المصطنع عبر ما يُس ّمى
بـ«الدولة القومية للشعب اليهودي».
هبة األرض الفلسطينية في الثالثين من آذار عام
 1976ليست مصادفة أو وليدة لحظتها ،بل جاءت
تعبيرا ً عن سياق طويل عمره من عمر النكبة ،من
الممارسات العنصرية التي انتهجها الكيان الغاصب
بحق الفلسطينيين ،من اضطهاد وتهميش وطمس
لهويتهم الوطنية.

الخلفية الصهيونية

اعتبرت الحركة الصهيونية أنّ األرض الفلسطينية
يجب أن تكون ركيزتها األول���ى إلن��ج��اح مشروعها
االستيطاني ،وه��ذا ما أش��ارت إليه أدب��ي��ات الحركة
الصادرة عن المؤتمر الصهيوني األول عام  1897في
ب��ال بسويسرا .وحسب المفاهيم الصهيونية ،لجأ
الصهاينة ومن أجل الحصول على االستيالء على األرض
الفلسطينية بطرق عدة:
 1ـ القوة العسكرية واالغتصاب وارتكاب المجازر.
 2ـ مصادرة األراضي قسراً ،وهذا ما مارسته حكومة
االنتداب البريطاني ،ومن ثم الكيان الصهيوني.
 3ـ شراء األراضي بشتى الطرق واألساليب...
وعليه قامت المعادلة «اإلسرائيلية» في تعاملها مع
شعبنا في مناطق في فلسطين التاريخية عام 1948
بـ(أرض أكثر وعرب أق ّل).
رغم ك ّل الممارسات الصهيونية الهادفة إلى تنفيذ
سياسة التهويد ،حافظت منطقة الجليل بأغلبيتها
العربية على طابعها العربي الفلسطيني .فعمدت
سلطات االحتالل الغاصب عام  1975إلى اإلعالن عن
مشروع تهويدي جديد تحت مس ّمى «تطوير الجليل»،
مخطط تهويد الجليل ،والذي أعده «يسرائيل كنج» قائد
ما يُس ّمى لواء المنطقة الشمالية في آذار  ،1976وحذر
فيه من ازدياد تعداد الفلسطينيين ،والذي أصبح مساويا ً
لعدد اليهود ،وأوص��ى فيه الحكومة «اإلسرائيلية»
بضرورة العمل على خفض نسبة الفلسطينيين العرب
في الجليل والنقب ،من خالل االستيالء على أراضيهم
الزراعية والتضييق عليهم اقتصاديا ً واجتماعياً،
لدفعهم نحو ترك أرضهم والهجرة.
وه��ذه الخطة كانت كفيلة بمصادرة عشرين ألف
دون���م م��ن أراض���ي الفلسطينيين حسب م��ا خططت
ل��ه حكومة الكيان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» الغاصب بهدف
خلق تغيير ديموغرافي لصالح اليهود على حساب
الفلسطينيين .وهذا ما ذهبت إليه نشرة وزارة الزراعة
الصهيونية عام  1975والتي ذكرت «أنّ هناك مشكلة
خاصة في الجليل ،هي أقلية السكان اليهود بالنسبة
إلى األقليات غير اليهودية ،والتي تؤلف  70في المئة
من مجموع السكان» .وبذلك كشفت هذه النشرة عن
األهداف الحقيقية لما ُس ّمي زيفا ً خطة «تطوير الجليل».
وقد مهّدت سلطات الكيان الطريق إلى ذلك بسلسلة
تمس بالمباشر الفلسطينيين
واسعة من القوانين التي
ّ
وممتلكاتهم وأراضيهم .ومن أبرزها:
ونتيجة تكثيف الصهاينة لمصادرتهم لألراضي

الفلسطينية منذ نكبة عام  ،1948حيث مثلت الذروة
لهذه ال��م��ص��ادرات م��ا أق��دم��ت عليه حكومة الكيان
الصهيوني ف��ي التاسع والعشرين م��ن آذار العام
 1976من وضع اليد على اآلالف من الدونمات في
مناطق الجليل الفلسطيني في سخنين وعرابه ودير
حنا وعرب السواعد .علما ً أنّ السلطات الصهيونية
قد صادرت منذ العام  1948وحتى العام  1972أكثر
من مليون دونم من أراضي القرى العربية في الجليل
والمثلث ،إضافة إلى ماليين الدونمات األخرى التي
استولت عليها عام 48

دور المفكرين والقادة الصهاينة

 ورد في مذكرات «نبي» الصهيونية األبرز هرتزل:«أنّ الحركة الصهيونية منذ نشأتها كحركة وضعت
أمامها هدف االستيالء على الح ّد األقصى من األرض
كحتمية إلقامة دولة يهودية كبيرة».
 ناحوم غولدمان« :إنّ مستقبل الصهيونية العالميةيتوقف على سياسة الهجرة اليهودية إلى «إسرائيل»،
فإذا حلت مشكلة الهجرة وهي المشكلة الثانية ،فإنه لن
تكون هناك مشكلة أولى وهي مشكلة األمن».
 األب الروحي أوشيسكين وفي خطابه أمام اللجنةالتنفيذية الصهيونية عام  1937قال «ليست الزراعة
االسم

هي ما نصبو إليه ،بل أننا نطمح في الدرجة األولى
إلى أن نضمن لألمة أوسع الحدود الممكنة لبالدنا».
وأضاف« :ولما وضعنا البرامج من أجل الحصول على
األراضي كان هذا الهدف دائما ً نصب أعيننا االستيالء
على مناطق بعيدة .ففضالً عن ج��ودة األرض كانت
تحركنا الرغبة لتوسيع الحدود مهما بلغت المصاعب».
 ووضع بن غوريون األسس العملية للسياساتاالستيطانية الصهيونية لك ّل الحكومات المتعاقبة في
تنفيذ برنامج تهويد األرض الفلسطينية ،حين قال:
«االستيطان نفسه هو الذي يق ّرر إذا كان علينا أن ندافع
عن الجليل أم ال».
 وج���اء على ل��س��ان رع��ن��ان فايتس رئ��ي��س قسماالستيطان في الوكالة اليهودية سابقا ً «إنّ مخططي
االستيطان الصهيوني خالل الستين عاما ً المنصرمة
عملوا على أساس أنّ حدود المستقبل للدولة اليهودية
يجب أن تعيّن م��ن خ�لال أنظمة م��ن المستوطنات
السكانية ،تبدأ كنقاط استيطانية ،وتأخذ بالتوسع
ألكبر مساحة ممكنة من األرض».
ـ عبر نتنياهو عام  2003عندما كان وزيرا ً للمالية
في حكومة شارون عن التوجهات نفسها في كلمة ألقاها
أمام مؤتمر هرتسليا في دورته الثالثة .ومما جاء فيها
«إننا نواجه مشكلة ديموغرافية ،لكنها غير متركزة في
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ا�ستراتيجية الطوق النظيف خيار �أميركي الحتواء �إيران

الدفاع عن حقوقهم بعد إنهيار العراق -مصر -سورية
واهتمام السعودية بجغرافيتها ومصالحها الخليجية.
ثانياً :ألنّ اي��ران ُتجيد سياسة مواجهة المصالح
والسياسات األميركية في المنطقة ،وكان آخرها مشروع
«الشرق األوسط الجديد» الذي ت ّم إفشاله عبر المقاومة
في حرب تموز  ،2006وبقدر ما نجحت واشنطن في
عزل طهران ،نجحت طهران في توظيف أخطاء واشنطن
االستراتيجية ف��ي المنطقة ،وك��ان أعظمها احتالل
العراق ،الذي بدأت معه المواجهة تتخذ شكلها الحادّ،
فعلى أرض العراق التي تعرفها طهران جيدا ً وتحسن
استخدام تناقضاتها المذهبية ت ّمت المواجهة الحادّة
رأس ّيا ً وعرض ّياً.
ثالثاً :يد طهران التي كانت مغلولة إلى عنقها انبسطت
«سنيين» معاديين لها على طرفي
ب��زوال نظامين ُ
حدودها في العراق وأفغانستان ،فاستثمرت الفرصة
بشكل ممتاز وساعدها في ذلك غياب و/أو تغيّب أليّ
دور للعرب ،وبقدر ما أساءت واشنطن والغرب تقدير
نتائج سقوط النظامين ،أحسنت طهران استغالل هذه
النتائج وتوظيفها وتوليفها لمصلحتها.
رابعاً :قاد الصراع الشرس بين طهران وواشنطن على
أرض العراق ،رفضا ً لسياسة القطيعة من نحو ،وطلبا ً
للوصل من نح ٍو آخر ،إلى إعادة النظر في ك ّل ما سبق،
وها هي واشنطن فـ»تل أبيب» تستخلص الدروس من
حربها السياسية الطويلة ض ّد نظام طهران وتحاول
بحكم مأزق العراق والمسألة السورية االستماع إلى
مطالب النظام وشكواه وربما استيعابه واحتوائه.
ويضيف ويس ّرب مجتمع الميديا هذا وبخبث أيضاً ،أنّ
طهران لم ترفض قط الحوار مع واشنطن و«تل أبيب»! ال
بل كانت تطلبه وتسعى إليه ،غير أنّ الشروط التي م ّرت
بها العالقات بينهم لم تسمح لواشنطن و«تل أبيب»
باالنفتاح على نظام بدائي الفكر والمشاعر والممارسة،
حتى فرضت الظروف ومشروع إيران النووي ومتاعب
واشنطن في العراق والمنطقة وتآ ُكل النظام العربي،
إلى قدر من التطبيع وعالقات وصل تحلم به طهران
كما تشير وسائل الميديا هذه لتشويه صورة إيران،
وقد يفضي إلى تطبيع آخر بين إيران وإسرائيل ،يدفع
«السنة» الذين سيمتلئ
ثمنه العرب ،خاص ًة العراقيون
ُ
الجماج ُم وال�� ّد ُم
إقليمهم الموعود ،وال��ذي ستشيده
ِ
ب��ـ«ع��رب اللجوء» بتفريغ محيط «إسرائيل» منهم،
وسيتخذ إقليمهم مستقبالً شكل «جمهورية» (كوسوفو
نموذجاً) وهو ما يدفعنا إلى فهم أسباب تصفية «عوائل
وزعامات ُسنية» داخل بيوتها بالكواتم في مرحلة ما،

عرب «إسرائيل» .ولذا فإنّ المشكلة الديمغرافية لن تكون
قائمة هناك عندما ينتقل هؤالء السكان إلى السيادة
الفلسطينية .وقد حدّدت «وثيقة االستقالل» قيام دولة
يهودية وديمقراطية .ولكي ال تلغي الديمقراطية الطابع
اليهودي للدولة ،لذا يجب ضمان أغلبية يهودية»،
ويضيف نتنياهو «إنّ مسألة العالقة بين األغلبية
اليهودية واألقلية العربية هي مسألة نسيج العالقات
والقدرة على دمج هذه األقلية في حياة الدولة واالقتصاد
والمجتمع من جهة أولى ،ومسألة العدد من جهة ثانية.
وإذا ما ت ّم دمج األقلية العربية في الدولة ،ووصل عددهم
إلى  35في المئة أو  40في المئة من مجمل عدد السكان،
عندها ستصبح الدولة اليهودية ملغية وتتح ّول إلى
دولة ثنائية القومية» ،ويخلص نتنياهو إلى القول:
«حتى لو بقيت نسبتهم حوالي  20في المئة ،فالعالقات
ستبقى تتسم بالتحدّي والعنف ،وفي هذه الحالة أيضا ً
مس ادّعائنا بشأن النسيج الديمقراطي .ولذا نحن
سيت ّم ّ
بحاجة إلى انتهاج سياسة توازن بين هذين األمرين.
وقبل أيّ شيء يتعيّن علينا أن نضمن أغلبية يهودية في
دولة إسرائيل».

انتفاضة األرض وشهدائها

بعد إصدار وزير الجيش اإلسرائيلي إسحاق رابين
في العام  1976قراره بمصادرة حوالي  21ألف دونم
من األراضي الفلسطينية التي تعود لبلدات دير حنا،
سخنين وعرابة في منطقة الجليل ،اتضح أنّ هدف
خطة «تطوير الجليل» هي المزيد من االستيالء على
األرض الفلسطينية في مناطق الجليل والمثلث ،تنادت
نخب الشعب الفلسطيني ،إلى عقد اجتماع بهدف بحث
سياسة االستيطان ،ومخاطرها على الهوية الوطنية
الفلسطينية .وفي نهاية االجتماع اتفق على تشكيل
لجنة للدفاع عن األرض باسم «اللجنة الوطنية للدفاع
عن األراض���ي» .والتي عقدت اجتماعها األول قاعة
فندق غراندنيو في الناصرة في آب  .1975وكان
من مق ّرراتها الدعوة إلى مؤتمر شعبي يطالب بوقف
مصادرة األراضي ،وإلى إصدار نداء موجه إلى الرأي
العام لحمله على مواجهة ومقاومة مصادرة األرض
الفلسطينية.
ومساء يوم التاسع والعشرين من آذار اقتحمت قوة
حرس الحدود والشرطة قرية عرابة ،وباشرت بإطالق
النار على المواطنين ،استشهد على أثرها الفلسطيني
خير ياسين كأول شهداء يوم األرض .وفي يوم الثالثين
من آذار ،وفي خطوة تهدف إلى إفشال اإلضراب العام
ال��ذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية ،أص��درت الشرطة
«اإلسرائيلية» ق��رارا ً ُمنع بموجبه التج ّول في ُقرى
الجليل والمثلث لمدة  24ساعة .ولكن هذا القرار لم يجد
طريقا ً له عند الفلسطينيين الذين خرجوا في حشود
كبيرة إلى الشوارع والساحات معبّرين عن سخطهم،
واشتبكوا مع الجيش والشرطة ،في مواجهة لم يسبق
لها مثيل حيث سقط العشرات من الشهداء والجرحى
واعتقال المئات .والشهداء هم:
اليوم وبعد م��رور تسعة وثالثين عاما ً على يوم
األرض سيبقى الصراع مفتوحا ً بين الشعب الفلسطيني
وق��واه مع الكيان الصهيوني وسياساته العنصرية
واالستيطانية الهادفة إل��ى محو هويتنا الوطنية،
والحؤول دون تحقيق الفلسطينيين أي من تطلعاتهم
وأمانيهم على وطنهم فلسطين .ول��ع�� ّل انتخابات
«الكنيست» األخيرة قد أظهرت وبشكل واضح وجلي
المستويات المتقدمة من العنصرية وخطاب الكراهية
لشعبنا الفلسطيني ،من خالل الحملة الشعواء التي
مارسها نتنياهو.

2
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} محمد أحمد الروسان*
 ...ترى «إسرائيل» الصهيونية في جنيف ايران ،أ ّنه
ّ
أشر إلى ح ّد ما على انتصار المك ّون الشيعي السياسي
ض�� ّد المكون الس ّني السياسي ،واس��ت��م��رار النسق
السياسي السوري وإج��راء االنتخابات السورية في
 3حزيران عام  ،2014وبقاء الرئيس لقيادة المرحلة
المقبلة التي يمكن أن تنتجها أي عملية سياسية تسووية
آت��ي��ة ،وجنيف غ��ي��ران أدخ��ل ال���دول العربية المطلة
على الخليج في دائرة الخطر االستراتيجي ،والتمهيد
للثورات فيها ألحداث التغيّرات المطلوبة أميرك ّياً ،وهذا
ما ال تريده «إسرائيل» الصهيونية اآلن على األق ّل .وترى
«إسرائيل» الصهيونية أنّ جنيف إيران ضمن لطهران
ح ّتى اللحظة عدم تدمير وال جهاز طرد مركزي واحد،
واستمرار العمل ح ّتى اآلن في مفاعل (آراك) ،والذي
يعمل بالمياه الثقيلة وهو مفاعل بحثي طبي ،كما مهّد
هذا االتفاق الموقت لشرعنة التخصيب ،فالصراع مع
الغرب وأميركا ومن ورائهم «إسرائيل» وبقايا البعض
العربي ،كان وما زال في موضوع التخصيب كعملية
وليس بنسب التخصيب.
تل أبيب الصهيونية ترى أنّ إي��ران قدّمت تنازالت
في الهوامش ونسب التخصيب وتفاصيل أخرى غير
معلومة ال تعيق حقها في التخصيب ال��ذي شرعنه
االتفاق في جنيفها الموقت.
«إسرائيل» الصهيونية ترى في جنيف إيران يعني
استخدام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ألوراقها
السياسية ،وأدواتها العملياتية في داخل الباكستان
وأفغانستان ومع حركة طالبان أفغانستان وطالبان
باكستان ،لتسهيل عمليات انسحاب جزئية لبعض
الق ّوات األميركية من أفغانستان ،مع عدم عرقلة أو
مواجهة المصالح األميركية هناك ،وه��ذا من شأنه
أن يقود ال��ى حالة م��ن التسكين على ط��ول خطوط
يصب في الصالح
العالقات األميركية اإليرانية ،وهذا ال
ّ
«اإلسرائيلي» الصهيوني.
ومن أجل اإلساءة الى صورة إيران في المنطقة ،ذهب
بعض وسائل الميديا األميركية المتصهينة في الداخل
األميركي وفي الداخل األوروبي ،وبعض وسائل الميديا
العربية وبعض الخليجية والتي تمثل خط الليكود
«اإلسرائيلي» الصهيوني في األعالم العربي ،والمتحالفة
مع ذلك البعض األميركي والبعض األوروب��ي ،صاروا
جميعا ً يتحدثون ع��ن أنّ مباحثات س��ريّ��ة ترعاها
واشنطن وأوروبا تجري بين طهران وتل أبيب هذا األوان
في جنيف وأماكن أخرى .وأضاف مجتمع وسائل الميديا
هذا بالتحديد والذي يفبرك ويحلّل ويس ّرب« :إنّ عورات
تكشفت بتنازلها عن نوويّها ونوويّ غيرها ،بحثا ً
طهران ّ
عن مدخل إلى حوار مع واشنطن فـ»تل أبيب» واستبدال
هياجها المذهبي بسلوك معتدل طمعا ً ب��دور إقليمي
مفقود بعد سقوط الشاه ،كونه منذ قيام النظام الديني
في طهران أحاطته واشنطن بسياج من العزل السياسي
وسحبت دوره اإلقليمي وكان موقعه الثالث في منظومة
الدفاع الغربية( :تركيا ،إسرائيل ،وإيران قبل سقوط
ال��ش��اه) ،يتساءل ه��ؤالء اليوم تساؤال ً ين ّم عن خبث
سياسي دفين ال براغماتية سياسية ،ولضرب وحدة
النسيج اإليراني الواحد والموحد ض ّد الخطر الخارجي،
يوحد إي��ران ،وتساؤل هؤالء هو« :اليوم
حيث األخير
ّ
هل تتهيأ طهران الى االنضمام لهذه المجموعة السابقة
بفعل العوامل التالية...
أوالً :تركيا علمانية الهوى إسالمية الجذور والهوية،
أعطت ظهرها لهذا الحلف وانسحبت منه وسلّمت وجهها
بتحسس ألم
لقِبلّة «دينها – موروثها  -مشاعرها
ّ
المسلمين العرب واألجانب ،الذين يعتبرونها آخر قالع
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واآلن عبر ال��دواع��ش ك��أداة صهيونية أميركية حيث
غالبية الضحايا من الس ّنة ،لكي يسارع اآلخ��رون
السنية ،بانتظار مدفع اإلقليم
االنتقال إلى المحافظات ُ
الذي سيفطر عليه صائمو دهر العبودية الجديدة.
إذا ً تك ّرس وسائل الميديا األميركية واألوروب��ي��ة
المتصهينة ،والمتحالفة م��ع بعض وس��ائ��ل إع�لام
عربية وخليجية تمثل التيّار الليكودي «اإلسرائيلي»
الصهيوني في اإلع�لام العربي ،يك ّرس ه��ؤالء بخبث
السني،
سياسي دور إيران الجديد ،وهو إقامة اإلقليم ُ
إذ ت ُف ّ
ضل «إسرائيل» هجرة الفلسطينيين على توطينهم
بالقرب منها أو على حدودها ،فالهجرة تعني نسيان
الوطن ،أما التوطين فيُذ ّكر به.
لقد سبق ه��ؤالء اآلنفون وزي��ر الخارجية اإليراني
ال��دك��ت��ور محمد ج��واد ظ��ري��ف ،ومعه سلفه ورفيقه
وصديقه الدكتور علي أكبر صالحي ،عندما أ ّك��دا أنّ
البعض من أجنحة اإلدارة األميركية ومن تقاطع معهم
من بقايا العرب ،يسعون الى ضرب الوحدة الوطنية
اإليرانية ونسيجها االجتماعي.
ويضيف كاتب هذه السطور التالي ... :ومن خلفهم
ال��ن��واة الصلبة ف��ي الكيان الصهيوني عبر مجتمع
المخابرات «اإلسرائيلي» الصهيوني ،ومن تساوق معه
من العالم السفلي في «إسرائيل» المافيا «اإلسرائيلية»،
بالتعاون مع شبكات زعيم مافيا سابق اسمه (شالوم
دوم��ران��ي) ذهب الى المغرب ليعيد هيكلة نفسه من
جديد هناك ،ويحمل الجنسية المغربية وله استثمارات
اقتصادية هائلة هناك وعلى عالقة قوية ج��دا ً مع
اليهودي المغربي أوزوالي ،AZOULAYوعاد إلى
الجنوب الفلسطيني المحتل اآلن «جنوب اسرائيل»،
وشبكة زعيم مافيا آخر اسمه (عمير مولتز) ،وشبكة
المافيوي (ريكو سيرازي) ،بجانب شبكات المافيا من
عائلة (كراجه) في نتانيا مختصة بتخزين مخزونات
السالح وتبيض األموال ،وعائلة (الحريري) في الطيبة
مختصة بتخزين السالح أيضا ً وتبييض األموال ،وهما
من األكثر رعبا ً في الوسط العربي المحت ّل – الشمال
الفلسطيني المحت ّل «إسرائيل اآلن».
وتتحدّث المعلومات ،أنّ ه��ذا العالم السفلي في
الكيان الصهيوني ،وبالتنسيق مع مجتمع المخابرات
الصهيوني والشرطة «اإلسرائيلية» ،وخ��اص��ة مع
وحدة (يمار) ومع طاقم خاص من قوة الهف ()433
في الشرطة «اإلسرائيلية» ،وهما المختصتان بمحاربة
هذا العالم السفلي ،قاموا ويقومون اآلن بأدوار عميقة
في العراق إلنشاء اقليم س ّنى وآخر شيعي وآخر كردي

تريده واشنطن وبلدربيرغها «إسرائيل» ثانية في
الشمال العراقي ،وهذا هو محور خالف وصراع مستتر
على طول خطوط العالقات «اإلسرائيلية» ـ األميركية،
حيث تريده «إسرائيل» الحالية مجرد اقليم ال أكثر وال
أق ّل وكجيب أمني وجغرافي لها ،وهناك أدوار ما زالت
مستترة إزاء الداخل اإليراني ،انْ لجهة الشمال اإليراني،
وانْ لجهة شمال غرب اي��ران ،وانْ لجهة شمال شرق
ايران ،وانْ لجهة الحدود مع العراق وإقليم كردستان.
بل تناسى هؤالء المطلعون ،أنّ من يقوم بقتل العوائل
في بيوتها ،انْ من جهة الس ّنة ،وانْ من جهة الشيعة،
وفي بيوتهم بكواتم صوت ،هم فرق الموت من دواعش
ودوام���س وغيرها (ب��إس��ن��ادات مافيوية اسرائيلية
صهيونية حاقدة) التي أنشاها ج��ون نيغروبونتي
وزميله السفير األميركي السابق في سورية روبرت
ف��ورد ،عندما كان األخير قائما ً باألعمال األميركي في
العراق.
دمشق سمحت بطريقة ما لواشنطن وعبر تحالفها غير
الشرعي بالقضاء على األوروبيين في عصابة «داعش»،
وكامل التنظيمات والتشكيالت األخرى في الميدان (مع
يصب في مصلحة
االمتعاض اإليراني والروسي) أل ّنه
ّ
دمشق ،القضاء على عصابة «داع��ش» ،ويحرر بوتين
من الضغوط الغربية في تسليم «أس  »300إلى دمشق،
اعترضت موسكو وط��ه��ران على ض��رب��ات التحالف
وصمتت سورية ولم تعلّق لحاجة في نفس يعقوب،
بعد ذلك تحرك الجيش السوري وبالتنسيق برا ً وجوا ً مع
العراق وبدعم إيراني كبير بتوجيه ضربات قويّة قاصمة
إلى عصابة «داع��ش» ،والتي صارت أميركية بامتياز
نقية من األوروبيين (التأثير األوروبي) ،فتبخر الحديث
عن تنظيم «خراسان» ،والذي أول من تحدّث عنه جون
برينان ،وصار الحديث اآلن هو في كيفية جلب ق ّوات بريّة
أميركية بجانب تدريب معارضات هنا وهناك.
حيث واشنطن تعمل اآلن على إعادة توجيه عصابة
«داعش» ،لتوظيفها في عملية الفصل الميداني ما بين
إي��ران والعراق شرقا ً وما بين سورية ولبنان غرباً،
تمهيدا ً إلع��ادة إشعال ال��ص��راع بين ال��ع��راق وإي��ران
والخليج ،وبين سورية ولبنان و«إسرائيل».
وتعمل واشنطن على حماية أسطولها الخامس ،وهو
الوحيد القادر على تحييد الدفاعات الجوية السورية
الروسية عبر صواريخ التوماهوك وال��ك��روز ،والتي
تنطلق من القطع البحرية الجاثمة على سطوح البحار،
حيث األسطول الخامس يتواجد في أحد خلجان دول
الجوار السوري ،وعملت واشنطن على محاولة فصل
الساحل السوري عن سلطة الدولة المركزية في دمشق،
كونه األم��ر الوحيد ال��ذي يحدث شرخا ً في مؤسسة
القصر والجيش ويغيّر المعادالت.
قامت واشنطن بحماية أسطولها الخامس من القوارب
المفخخة القادمة من اليمن ومصر ،عبر إعالن عدّة أقاليم
يمنية انفصالها عن الدولة المركزية ،وأنشأت عاصمة
لها في عدن ،ثم أشعلت شبه جزيرة سيناء في حرب
دموية ض ّد القوات المصرية ،ثم أشعلت الجبهة الليبية
المصرية لتشتيت الجيش المصري ،وك��ان الطلق
األميركي األخير ،عبر محاولة انقالبية على الرئيس
األسد في الداخل السوري ،مدعومة عسكريا ً أميركيا ً
عبر طائرة االستطالع األميركية ذات الصواريخ األربعة
المتطورة والقنابل الذكية ،والتي تم إسقاطها بعد تحرير
وحماية واشنطن لصواريخ األسطول الخامس األميركي
المتواجد في أحد خلجان دول الجوار السوري.
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