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بداية تغيير �أردني نحو �سورية؟

�سيناريوات الحرب اليمنية
} حميدي العبدالله
افتراضيا ً هناك ثالثة سيناريوات ينتظر أن تسلك الحرب في اليمن واحدا ً
منها:
السيناريو األول :أن تنجح الضربات الجوية في الح ّد من سعي حركة
أنصار الله والجيش اليمني في السيطرة على ك�� ّل أنحاء اليمن .لكن بعد
مرور أسبوع على بدء العملية الجوية ال يبدو أنّ هذا السيناريو قد تحقق أو
أنه قابل للتنفيذ .فعلى الرغم من الضربات الجوية التي استهدفت المطارات
وخطوط إمداد الجيش وأرتال تح ّركه ،وال سيما في المحافظات الجنوبية ،إال
أنّ الجيش وأنصار الله حققوا في ظ ّل القصف الجوي المزيد من السيطرة
على مناطق في اليمن ،وال سيما في المحافظات الجنوبية ،بل أكثر من ذلك
دخلوا إلى مناطق كان من الصعب على الجيش اليمني الدخول إليها ألنها
كانت خاضعة لسيطرة «القاعدة» في محافظة شبوة.
فالضربات الجوية ل��م توقف حتى اآلن زح��ف الجيش وح��رك��ة أنصار
الله للسيطرة على مناطق كانت خ��ارج سيطرته قبل «عاصفة الحزم» ولم
ينتقل زمام المبادرة إلى جانب أنصار هادي .وبالتالي فإنّ الرهان على هذا
السيناريو هو رهان ال يستند إلى وقائع جدية ،ويبدو أنه استند إلى قناعات
افتراضية ال أكثر وال أق ّل.
السيناريو الثاني :أن تتراجع بالتدريج الهجمات الجوية بعد أن يكمل
الجيش وح��رك��ة أن��ص��ار ال��ل��ه سيطرتهما على م��ا تبقى م��ن مناطق خارج
سيطرتهما ،أو تنحصر هذه الهجمات في المناطق التي سوف تنحصر فيها
االشتباكات ،وتقبل السعودية والدول المشاركة لها في الحرب على اليمن،
قبول مبدأ الحوار والح ّل السياسي ووقف العملية الجوية ،وانطالق الحوار
برعاية دولية وفي دولة لم تشارك في الحرب على اليمن .على الرغم من أنّ
هذا السيناريو هو األكثر منطقية واألكثر واقعية ،واألق ّل خطورة على جميع
األط��راف ،إال أنه ال يزال غير ممكن حتى هذه اللحظة ،ألنّ هناك من ال يزال
يتوهّم بالقدرة على تحقيق شيء ما عن طريق العدوان العسكري.
السيناريو الثالث :أن تتط ّور المواجهة العسكرية على صعيدين ،األول ش ّن
السعودية وحلفائها هجوما ً برياً ،إضافة إلى الهجوم الجوي الحالي ،والثاني
أن يبادر الجيش اليمني وأنصار الله إلى خوض معارك برية داخل السعودية،
إضافة إلى قصف صاروخي لمدن ومنشآت ومواقع سعودية ،وهذا كان من
بين الخيارات التي ألمح إليها عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله الذي
تحدث عن أنّ جميع الخيارات مفتوحة .في حال سلكت الحرب هذا المسار
فإنه من غير المستبعد في هذه الحال أن يتسع نطاق الحرب ،وقد تتدخل
الحكومات الغربية ،على األق ّل في الحرب الجوية ،بذريعة حماية مصالحها
وحماية دول حليفة لها .وإذا ما كان هذا السيناريو هو السيناريو المرجح،
ف��إنّ منطقة الخليج وال��ج��زي��رة العربية ،ق��د تتح ّول إل��ى ساحة ح��رب غير
مسبوقة في تاريخ المنطقة.

حرب ال�سعودية البرية
في �سورية ال في اليمن...
} سعد الله الخليل
بين النفي والتأجيل واعتبار التدخل البري آخر الخيارات السعودية في عاصفة
حزمها على األراضي اليمنية ،تدرك الرياض صعوبة بل واستحالة تحقيق أهدافها في
كسر شوكة الحوثيين ،في ظ ّل سيطرة اللجان الثورية والجيش المتحالف معها على
األرض ،وفي قرارة نفسهم يق ّر منظرو «غزوة سلمان» بأنّ حدود مقدرتهم تتوقف
على األجواء اليمنية ،وربما بح ّد أدنى الواجهات البحرية وما تحمله من مغامرات ال
يمكن تقدير نتائجها ،أما التوغل البري فيحمل في طياته إمكانية تح ّول األرض اليمنية
إلى مقابر جماعية للقوات الغازية ،ولع ّل تجربة العدوان السعودي في تسعينيات القرن
الماضي على اليمن ليست مشجعة.
تضارب التصريحات السعودية يكشف غياب النية السعودية بالتدخل البري في
أي تدخل ب ّري في
اليمن ،فالمتحدّث باسم التحالف السعودي أحمد العسيري يستبعد ّ
الوقت الراهن في خطط المملكة ،رغم الطلب المتك ّرر من عبد ربه منصور هادي ووزير
خارجيته ،فيما سفيرها في واشنطن عادل الجبير يؤكد أنّ الحرب السعودية في اليمن
ستكون برية في نهاية المطاف.
إذا ً الحرب السعودية البرية ليست في اليمن رغم الضجيج والوعيد ،بل في ساحة
أكثر حرارة وأكثر التصاقا ً بحليفتها وبأداتها المطيعة ،فمن البوابة األردنية التابع
المطيع ألوامر المملكة ،تخوض السعودية بالتنسيق مع حليفتها التاريخية «إسرائيل»
حربها البرية باستخدام خالصة مقاتلي «القاعدة» بمس ّميات مختلفة والمز ّودين
باألسلحة المتط ّورة من دبابات وصواريخ مضادّة للدبابات ومصدرها الرياض،
باإلضافة إلى دعم تواجد «جبهة النصرة» في درعا وما تكشفه معارك بصرى الشام
من رمي الطائرات األردنية لألسلحة والذخيرة للجماعة أحد الشواهد على الدخول
السعودي المباشر في الحرب على سورية بقواتها «القاعدية» تحت مس ّمى «النصرة»
بعد تآكل التشكيالت المنضوية تحت مس ّمى «الجيش الح ّر».
يفسر الدخول السعودي البري المباشر في األزمة السورية الخطوة األردنية
ربما ّ
بإغالق معبر نصيب الحدودي بحجة اشتداد المعارك قرب المعبر ،فهل يمكن لعاقل
متابع للتصريحات األردنية أن يقتنع بأنّ نيران األزمة السورية لم تصل إلى المعبر قبل
الخطوة األردنية؟
يبدو أنّ وراء األكمة ما وراءها ،فبعد الفشل الذريع للمجموعات المسلحة المتواجدة
في الجنوب في التقدّم ،وبعد عمليات مثلث الموت التي أنهى فيها الجيش السوري حلم
إنشاء منطقة عازلة على تخوم الجوالن المحت ّل ،جاءت الخطوة األرد ـ سعودية بإغالق
المعبر تمهيدا ً لنقل مقاتلي «القاعدة» من المعسكرات األردنية إلى الداخل السوري
معسكرات كشفت عنها كبريات الصحف العالمية ولع ّل ما نقلته »واشنطن بوست« عن
مصادر خليجية رفيعة عن توسيع السعودية منشآت التدريب في األردن بعد تراجع
الرئيس األميركي باراك أوباما في تهديداته ضرب سورية.
الخطوة األرد ـ سعودية قابلها ر ّد سوري سريع بإغالق المعبر من الجانب السوري
أي عبور عبره غير شرعي ما يمنح الجيش
بشكل تا ّم حتى إشعار آخر واعتبار ّ
أي قوافل تم ّر عبر المعبر.
السوري مشروعية ضرب ّ
تزج السعودية بمقاتلي تنظيم «القاعدة» في الساحة السورية ،فمملكة
ليس بغريب أن ّ
آل سعود تمتلك المخزون األكبر من هؤالء المقاتلين الجاهزين للقتال تدريبا ً وفكرا ً في
وأي قوة أخرى على التحرك بفاعلية على األرض
ظ ّل عجز جيشها والجيش األردني ّ
يفسر إصرار األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على
السورية ،وهو ما ّ
التكرار والتأكيد بأنّ القوة العربية العسكرية المشتركة المزمع تشكيلها ،والتي اتفق
عليها العربان في قمتهم بشرم الشيخ ،لن تستخدم في سورية ،وهي تصريحات
ليست من باب الوازع األخالقي المعدوم منذ عقود بل إلدراكها مقدار العجز عن
المواجهة على األرض السورية.
منذ بدء األزمة السورية والسعودية تحارب على األرض السورية عبر النسخة
السورية من تنظيم «القاعدة» ،وما إن ثبت فشلها وعجزها حتى أدخلت النسخة
السعودية األصلية والتي يبدو أنّ مصيرها سيكون كمصير سابقاتها ...فأرض الشآم
تأبى هضم المشتقات القاعدية السعودية وما ّ
لف لفيفها.
«توب نيوز»

بين عدن والجليل
عندما تعلن القناة «اإلسرائيلية» السابعة أنّ الطيارين اإلسرائيليين كانوا أصحاب
باع طويل في الغارات على اليمن نتساءل عن س ّر االهتمام «اإلسرائيلي» باليمن.
نسق قبل أشهر من الحرب على اليمن.
نعرف أنّ رئيس المخابرات «اإلسرائيلية» ّ
نعرف أنّ وزير خارجية هادي منصور طمأن «اإلسرائيليين» في تصريح علني أنّ
قلقهم من الصواريخ التي نصبها الحوثيون لحساب حزب الله لم يعد له مب ّرر ألنها
د ّمرت ولن يسمح بوصول سواها.
نعرف أنّ اله ّم المشترك للسعودية و«إسرائيل» كان كسر شوكة الحوثيين ومنعهم
من الوصول إلى باب المندب ،وقد وصلوا رغم القصف الجوي.
نعرف أنّ الهجوم الفعلي على عدن ش ّنه الحوثيون في قلب «غ��زوة سلمان»
وذروتها.
نعرف أنّ الرهان السعودي ـ «اإلسرائيلي» كان على تأمين وصول منصور هادي بحرا ً
إلى عدن ليكون يافطة مواصلة الحرب براً.
منصور هادي خبرة انطوان لحد وشبيهه.
استرداد عدن من قبل الحوثيين رغم سيطرة الطيران والبحرية السعوديين يغلقان
الجو والبحر يعني سيناريو شبيها ً لما سيفعله حزب الله في الجليل ،مع فارق أنّ الدفاع
الجوي والبحري لحزب الله سيكون حاضراً.

التعليق السياسي

لغز العقوبات في نووي �إيران...
من زوايا ا�ستراتيجية �أبعد

وزير اإلعالم األردني والقيادي اإلخوني السابق سميح
المعايطة؛ رئيس مجلس إدارة الرأي شبه الرسمية حالياً ،ينتقد
هزال دعم الدول القادرة على تمويل أكالف استضافة الالجئين
السوريين ،بأق ّل من ثمن قصر أو يخت في واحدة من عواصم
«العالم األول» ،فيما هم الذين أشعلوا الحرب على سورية
وم ّولوها وز ّودوها بالمقاتلين.
الكاتب عبد الرحمن الصوفي يقدّم تساؤالً حول مقالة
المعايطة ...هل هي بداية «عودة الوعي»؟ هل ستكون هذه
المقالة بداية استدارة واضحة في المواقف؟

} حسن شقير

محمد شريف الجيوسي
كتب رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي األردنية شبه الرسمية؛
وزيراإلعالم األسبق ،رئيس تحرير «الرأي» و«العرب اليوم» في
فترتين سابقتين؛ والذي شغل فترة موقع عضو مجلس الشورى
في جماعة «إخوانيّي» األردن ،وله مواقف نقدية منهم اآلن...
كتب مقالة بعنوان (تب ّرعات استعراضية) في صحيفة «الرأي»
الورقية األردنية ،مقالة انتقادية لما يُس ّمى (مؤتمرات المانحين
للشعب السوري) من حيث أنّ دوال ً مقتدرة ج��داً ،بعضها أنفق
مواقف سياسية وعسكرية كبيرة ومكلفة إلسقاط النظام (يقصد
الدولة الوطنية السورية) ،لكنها عندما يكون األمر متعلقا ً بكلفة
الحرب التي أشعلوها وز ّودوها بك ّل أنواع المقاتلين بمن فيهم قوى
التط ّرف ...نسمع عن أرقام تثير الحزن ،وربما ال يراها بعضهم
كافية لو أراد ان يشتري يختا ً أو قصرا ً في إحدى عواصم العالم
األول.
وفي ما يلي النص الكامل لمقالة سميح المعايطة وزير اإلعالم
األردني األسبق دون أدنى تدخل:
مؤتمرات المانحين للشعب السوري وال��دول التي تح ّملت
أعباء أزمتهم فيها مواقف جادّة تستحق الشكر ،لكن فيها تب ّرعات
وأرق��ام ال تصلح إلغاثة أسر منكوبة أو تمويل جمعية خيرية
نشيطة ،وبخاصة عندما تكون هذه التب ّرعات من دول مقتدرة جدا ً
وبعضها أنفق مواقف سياسية وعسكرية كبيرة ومكلفة إلسقاط
النظام ،لكنها عندما يكون األمر متعلقا ً بكلفة الحرب التي أشعلوها
وز ّودوها بك ّل أنواع المقاتلين بمن فيهم قوى التط ّرف ،نسمع عن
أرقام تثير الحزن ،وربما ال يراها بعضهم كافية لو أراد ان يشتري
يختا ً أو قصرا ً في إحدى عواصم «العالم األول».
لن نتحدث عن بقية الدول ،لكن االأردن بلد يستضيف حوالي
مليون ونصف مليون شقيق سوري ،والك ّل أصبح يعرف ماذا
يعني ه��ذا من أعباء على ك� ّل ش��يء في األردن( ،ونحن لسنا
من الدول التي أشعلت النار في سورية ،ولم تكن حدودنا وال
أموالنا تقدّم تسهيالت إلدامة سيالن الدم السوري ومعه ماليين
المش ّردين) ولهذا فاألزمة السورية أزمة العالم ،وبخاصة الدول
التي كانت وما زالت شريكا ً في تلك الحرب ،بل وفي استيراد
التط ّرف من ك ّل مكان إلى حدودنا ،وواج��ب العالم وه��ؤالء ان
يقدّموا ما عليهم ليس صدقة على الشعب السوري وعلى االأردن
بل جزء من واجبهم ،ولهذا فأزمة من هذا الحجم ال يكفي فيها من
البعض حمالت إغاثة تقدّم مواد غذائية وصوبات وبطانيات
وصناديق التمر بمبالغ ال تزيد عن عشرات الماليين ،مع أنّ هذه
المبالغ رمزية أمام ما ت ّم دفعه وما هم مستعدون لدفعه ثمنا ً
ألسلحة أو تجهيز تنظيمات تقاتل النظام ،ليدفعوا لمن يشاؤون
لكن عليهم ان يدفعوا ما عليهم من واج��ب لتمويل مساعدة
الشعب السوري والدول التي تح ّملت عبء حروبهم ،لكن اللجوء
الى التب ّرعات االستعراضية واألرقام الرمزية قياسا ً إلى حجم
األعباء أمر يكشف أوال ً حقيقة المواقف.
كما أشرت هنالك دول ت��ؤدّي واجبها وتستحق الشكر ،لكن
هناك دوال ً ت��رى نفسها مهمة وت��خ��وض ال��ح��رب ض � ّد النظام
مقصرة في أداء واجبها ،رغم أنها تتح ّمل مع
بـ«ك َرم» ،لكنها
ّ
النظام ود ّول عديدة مسؤولية استمرار الدم والتشريد وتزايد
أعباء الدول المستضيفة.
اذا ك ّنا اليوم ال يصلنا إال أق ّل من  40في المئة مما يجب ،فكيف
سيكون الحال بعد خمس سنوات؟ وربما حتى التمر والصوبات لن
تصل إلى السوريين وال إلى غيرهم ألنّ الحماسة ستضعف والملل
سيصيب الجميع ولن يبقى إال األعباء التي نحملها.
وقد ع ّقب على المقال اآلنف الكاتب األردني عبد الرحمن الصوفي،
ونشر التعقيب على شبكة «األردن العربي» االلكترونية ...من ّوها ً
بأهمية المقالة من حيث أنّ كاتبها ليس ببعيد عن مطبخ صنع
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الوزير األردني األسبق سميح المعايطة
القرار في األردن ،وه��و «إخ��وان��ي» قطع عالقته التنظيمية مع
«اإلخوان المسلمين» ،ويعتبر على نطاق واسع في األردن إسالم ّيا ً
معتدالً ،وسط ّياً ،ال يمكننا تجاهل رأيه في مجريات األحداث.
وقال الصوفي :نلمس أنّ هناك ما هو أكثر من عتب على دول
الخليج لعدم التزامها بما هو مطلوب منها من تب ّرعات وهبات
لألردن لتساعده في تح ّمل أعباء اللجوء السوريّ .
وأضاف الصوفي :إنّ في مقالة المعايطة ،اتهاما ً مباشرا ً لتلك
أسست
ال��دول بأنها كانت السبب المباشر لهذا اللجوء عندما ّ
للفوضى في سورية.
وختم الصوفي باعتقاد راس��خ ب��أنّ من ك��ان يتهم (النظام
السوري) بالتسبّب في هذه الحرب الكونية الظالمة على سورية
وشعبها ،أصبح اآلن يعترف (ولو على استحياء) ،بأنّ هناك من
خطط لهذه الحرب ومن م ّول وسلّح واستورد المرتزقة وشذاذ
اآلفاق من ك ّل ركن وصوب إلى سورية.
وت��س��اءل :هل هي ع��ودة ال��وع��ي؟ هل ستكون مقالة سميح
المعايطة بداية الستدارة واضحة في المواقف؟ األي��ام المقبلة
ستحمل الجواب.
وجاء في مقالة الصوفي:
األردني األسبق لشؤون
ننتبه جيدا ً إلى ما يكتبه معالي الوزير
ّ
اإلع�لام السيد سميح المعايطة ،وهو في المناسبة يشغل اآلن
منصب رئيس مجلس إدارة جريدة «ال��رأي» الرسمية (أو شبه
يحب البعض أن يطلق عليها).
الرسمية كما
ّ
فهو كاتب ليس ببعيد عن مطبخ صنع ال��ق��رار في األردن،
وال يمكننا إال أن نعتبر كالمه (صدى) لما يتردّد في أروقة ذلك
المطبخ.
والسيد سميح المعايطة ،من خلفية إخوانية ،ولكنه اآلن ،وبعد
أن قطع عالقته التنظيمية مع «اإلخوان المسلمين» ،يعتبر على
نطاق واسع في األردن إسالم ّيا ً معتدالً ،وسط ّياً ،ال يمكننا تجاهل
رأيه في مجريات األح��داث ...ومن هنا تأتي أهمية ما يكتب،...
فعندما نستعرض ما جاء في مقاله المنشور في جريدة «الرأي»
األردنية (تب ّرعات استعراضية) ،نلمس أنّ هناك ما هو أكثر من
عتب على دول الخليج لعدم التزامها بما هو مطلوب منها من
تب ّرعات وهبات لألردن لتساعده في تح ّمل أعباء اللجوء السوريّ .
بل هناك (في مقالة المعايطة) اتهام مباشر لتلك الدول بأنها
أسست للفوضى في
كانت السبب المباشر لهذا اللجوء عندما ّ
سورية ،وعندما شجعت وحشدت وم ّولت وسلّحت تلك العصابات
من القتلة والمجرمين والتكفيريين الظالميين التي تسبّبت وكانت
وراء هذا اللجوء والتشريد لمئات اآلالف من األشقاء السوريين...
نعتقد اعتقادا ً راسخا ً ب��أنّ من كان يتهم (النظام السوري)
بالتسبّب بهذه الحرب الكونية الظالمة على سورية وشعبها،
أصبح اآلن يعترف (ولو على استحياء) ،بأنّ هناك من خطط لهذه
الحرب ومن م ّول وسلّح واستورد المرتزقة وشذاذ اآلفاق من ك ّل
ركن وصوب الى سورية.
هل هي (عودة الوعي)؟
هل سيكون مقال معالي سميح المعايطة بداية الستدارة
واضحة في المواقف؟
األيام المقبلة ستحمل الجواب.

سواء كان الدخان النووي الخارج من لوزان ،أبيض ناصعاً ،أو حتى رمادياً ،فإنّ المنشود
من البيان السياسي غير المو ّقع ،أو حتى من االتفاق الكلي الحقاً ،سيبقي لغز العقوبات
الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي وآلية رفعها  -والتي جرى التفاوض
حولها في م ّد وجز ٍر شديدين في اليومين الماضيين ـ محط متابعة أوسع مما قد يعتقده
البعض ،وذلك من زوايا استراتيجية عدة ،تفوق ك ّل ما ُحكي ،ويُحكى عنه على الدوام.
استكماال ً لما ذهبت إليه في مقالتي السابقة ،حول اختالف النظرتين األميركية واإليرانية
في آليات وزمن مواجهة اإلرهاب في المنطقة ،وعالقة ذلك في كونها العقدة األساس في
الرفض اإليراني لالتفاق المتتالي ،واإلصرار الحتمي على مسألة التزامن ما بين التوقيع
والرفع ،والذي يبدو أنّ مفاوضات لوزان باألمس ،قد ثبتت إلى ح ّد كبير مبدأ التزامن في
االتفاق ،وبالتالي فإنّ هذا االنتصار الثاني إليران ،بعد فصل سالل التفاوض ،يفرض على
المتابع أن يستشرف الزاوية االستراتيجية النعكاس هذا الرضوخ األميركي الثاني.
في اليوم التالي لتثبيت االتفاق المتزامن ستبدأ التحليالت والقراءات التي ُتعنى بموقع
ودور إيران اإلقليمي ،وكيف سينعكس هذا االتفاق على الملفات الشائكة في المنطقة ،سلبا ً
أم إيجاباً ،وستنقسم اآلراء ضمن فسطاطين اثنين ،أحدهما يذهب إلى أنّ عقد المنطقة قد
ُوضعت على طريق الح ّل ،أما اآلخر ،واستنادا ً إلى ما يدور اليوم من أحداث كبرى في المنطقة،
وتك ّون أحالف جديدة ،وقيام نواة لقوات عسكرية ضاربة ...إنما يؤشر إلى أنّ ميدان الصراع
سيغلق في النووي ،ليفتح على مصراعيه في ما وراء النووي ،وأمامه أيضاً.
في  2كانون األول من العام  ،2013توصلتُ  -ضمن مقالة على صفحات «البناء»  -إلى أنّ
نووي إيران ،بعد توقيع االتفاق المرحلي ،قد فضح الخالف الصهيو ـ أمريكي تماماً ،وذلك في
مجاالت ثالثة :العقوبات ،البيئة الجغرافية العربية المستجدة ،واإلرهاب ومسار محاربته
ومكوثه في المنطقة.
بعد الذي حدث باألمس ،يبدو أنّ رؤية أوباما في نظرته إلى هذه المجاالت الثالثة ،هي
التي ُفرضت في لوزان  -وذلك ضمن حساباته  -فرفع العقوبات ،وفقا ً للمطلب اإليراني في
كتحقيق لرؤية نتنياهو مع المفارقة  -لدى أطراف الممانعة مجتمعين
التزامن ،سيُستثمر -
ٍ
في تعزيز عرى التكامل بين الرأس الممانع واألذرع المحيطة بالكيان الصهيوني من جهة،
وفي محاربة اإلرهاب من جهة ثانية ،والذي سيك ّرر نموذج تكريت ،سواء في العراق ،أو حتى
الحقا ً في سورية ،فضالً عن أنّ الدول العربية وتحديدا ً الخليجية منها ،ال ب ّد أنها ستخضع
لمنطق االنكشاف المتزايد أمام النفوذ اإليراني  -المتفلّت من قيود الملف النووي  -في
المنطقة ،هذا فضالً عن إمكانية بدء زمن مكوثها  -أيّ هذه الدول  -تحت مقصلة التساؤالت
ٍ
ضغط نووية ،كانت تراهن
الداخلية ،أو حتى الخارجية ،وذلك تأسيسا ً على فقدانها لورقة
عليها في يوم من األيام.
بهذه النتائج األولية ،يكون االتفاق المتزامن قد حقق إليران قفزة طويلة في استعادة
بوصلة الصراع مع الكيان الصهيوني ،والذي جهد ،وعلى مدى السنوات الخمس الماضية
في حرفها عنه ...األمر الذي سيفتح الباب واسعا ً أمام استحقاقات كبرى في المنطقة ،كانت
تقف حتى األمس القريب ،في ما وراء النووي.
إذا خرجنا قليالً من هذه الزاوية ،إلى زاوية استراتيجية أبعد من ذلك ،والتي تندرج في
سياق العالقة الوثيقة في ما بين تط ّور نظرة الرأي العام في الداخل اإليراني إلى السياسة
النووية في ك ّل هذه السنوات التي خلت ،فإننا نجد أنّ هذا التفاهم النووي األ ّولي ،وهذا
اإلذعان األميركي لمبدأ التزامن ،سيحقق بدقة ما ذهبتُ إليه في مقالة سابقة ،حول معركة
الرأي العام في الملف النووي ،بحيث أنّ أوباما يكون اليوم قد أحيا  -دون أن يقصد  -الرأي
العام الثوري في إيران خلف قيادته المحافظة في تب ّنيها للمرونة البطولية ،وذلك بعدما
كان يأمل أن يجهضه في اللعب على التتالي ،وذلك وفقا ً لعقيدة الحرب الناعمة التي يديرها
منذ وصوله إلى البيت األبيض ،األمر الذي سيجعل من إيران  -الثورة أنموذجا ً يُحتذى ،أو
على األق ّل يُتوقف عنده ،ولدى الكثير من النخب السياسية في العالم العربي ،عاجال ً كان
ذلك أم أجالً.
زاوية استراتيجية ثانية ال ب ّد من اإلضاءة عليها أيضاً ،وهي جدلية العالقة حول موقع
االتفاق النووي بحلته اإليرانية ،في منظومة النظام العالمي الجديد ،والذي يعيش العالم
والمنطقة تحديدا ً مخاض والدته العسيرة هذه األي��ام ،وذلك بفضل التحايل واالستماتة
األميركية بالتربّع في أحاديته السابقة ،لذلك فإنّ االتفاق المتزامن سيكون بال شك عامالً
رافدا ً ومهما ً في الولوج إلى عتبة النظام العالمي الجديد ،وهذا مردّه إلى أن إيران المتح ّررة
من سيف التتالي بين التوقيع والرفع ،سيجعلها تدخل في هذه المنظومة الدولية الجديدة،
كدولة قوية وقيمة مضافة لمن ينتظرها ويشاركها في ضرورة وأد النظام الدولي األحادي،
سواء منظمة شنغهاي ،أو مجموعة «بريكس» ،وغيرها من التكتالت الدولية واإلقليمية
األخرى ،والتي عانت األم ّرين من تلك األحادية ...وهذه الزاوية ال نعتقد أنها تغيب لحظة عن
الفكر االستراتيجي للعقل النووي المفاوض في لوزان.
خص ملف العقوبات
خالصة القول ،وبعد ولوج عتبة االتفاق اإليراني  -الغربي في ما
ّ
بأع ّمها األغلب ،فإنّ ذلك ستكون له تداعيات كبرى على مسار العالقات البينية ،الدولية
منها ،فضالً عن اإلقليمية ،ال بل انّ نماذج الحكم السياسي وآليات العمل الديبلوماسي فيها،
ستكون محط نظر وتأ ّمل في المدى المنظور.

* باحث وكاتب سياسي

يوم الأر�ض وحق الدفاع عنها
} د .مصطفى يوسف اللداوي
ي��وم األرض م��ن المحطات الهامة في
ت��اري��خ ال��ش��ع��ب الفلسطيني ،وصفح ٌة
ناصعة من صفحات نضاله ومقاومته،
وانعطاف ٌة أساسية في مسيرته النضالية،
وهي مناسبة يتوقف أمامها الفلسطينيون
ف��ي أرض��ه��م وشتاتهم ك��ل ع���ام ،يحيون
ذك��راه��ا ف��ي ك��ل أرج���اء ال��وط��ن وخ��ارج��ه،
ويؤكدون على معانيها ،ويكررون الثوابت
التي سقط م��ن أجلها ال��ش��ه��داء ،وضحى
في سبيلها المقاومون ،وه��ي أن الشعب
الفلسطيني متمسك ب��أرض��ه ،ثابتٌ على
عصي على الطرد ،ومتم ّر ٌد على
حقه ،وأنه
ّ
ٌ
ورافض للرحيل.
االقتالع،
وه��و ع�لام� ٌة ف��ارق��ة ف��ي ت��اري��خ شعبنا
الفلسطيني ،وان��ع��ط��اف � ٌة حقيقة ضد
الممارسات «اإلسرائيلية» ،ورسال ٌة خالدة
أنّ األرض لدينا هي الهوية والعنوان ،وهي
الكرامة والشرف ،وأننا في سبيل تحريرها
نضحي ،وأننا
نقاتل ،ومن أجل استعادتها
ّ
ونفيس ،ولن
نبذل في سبيلها ك� ّل غ��ا ٍل
ٍ
نف ّرط فيها ،ولن نساوم عليها ،ولن نقبل
بغيرها وطنا ً وال سكناً ،وأننا فيها نحيا
وفيها ن��م��وت ،وف��ي ث��راه��ا ن��دف��ن ،ومنها
نبعث إن شاء الله.
وهو مناسب ٌة للتأكيد على وحدة القضية
الفلسطينية ،ووح���دة ال��ت��راب الوطني
الفلسطيني ،فأرضنا واح���دة ،وقضيتنا
مشتركة ،ووطننا لنا جميعاً ،و«إسرائيل»
هي العدو الوحيد للشعب الفلسطيني،
فهي التي احتلت واستوطنت واغتصبت،
وقتلت وش���� ّردت ون��ف��ت واع��ت��دت ،وهي
التي سرقت ونهبت وصادرت ،وهي التي
هدمت البيوت ،وخ ّربت ال��زروع ،ود ّنست
ال��م��ق��دس��ات ،وع��اث��ت ف��ي ت��اري��خ شعبنا
وأرضنا فسادا ً وتخريباً.
وهو يوم كشف فيه الفلسطينيون عن
كثي ٍر من معاني العزة والشموخ الوطني،
والكرامة القومية ،وقد هبّوا جميعا ً للدفاع
عن أرضهم ،والتصدّي للمشروع الصهيوني
االستيطاني االستعماري ،الذي ال يميّز في
سياساته بين الضفة الغربية وقطاع غزة،
والقدس الشرقية ،وأراض��ي الفلسطينيين
في المثلث والنقب وعكا والجليل ،وفي
سخنين وعرابة وكفر ك ّنا والطيبة وغيرها.
إن��ه ي��و ٌم يعلن فيه الفلسطينيون بك ّل
ص��رام � ٍة وك��ب��ري��اء ،وص��راح�� ٍة ووض���وح،
تمسكهم بأرض آبائهم وأجدادهم ،وتشبّثهم
ّ
بهويتهم الوطنية والقومية والدينية،
وحقهم في الدفاع عن وجودهم ،رغم ك ّل
م��ح��اوالت االح��ت�لال لخلعهم من أرضهم،
واقتالعهم من جذورهم ،وقد شكل هذا اليوم
أول تح ّد حقيقي للممارسات «اإلسرائيلية»،
وكسر حاجز الخوف لديهم ،وأوق��د فيهم

الروح الوطنية ،وأحيا بينهم مفاهيم االنتماء
والعودة إلى األصول.
ي��وم األرض ال��دام��ي ،ال��ذي ل�� ّون ت��راب
ال��وط��ن ب���ال���دم ،وص��ب��غ أرض���ه باللون
األحمر القاني ،وأخ��رج الجماهير العربية
والفلسطينية في ثور ٍة عارمة منذ أربعين
عاماً ،ما زال��ت أحداثه إل��ى اليوم ماثلة،
وجرائم االحتالل على األرض باقية ،وقبور
الشهداء مشادة ،ولكنه يو ٌم أرسى دعائم
حاول العدو «اإلسرائيلي» أن يهزها ،وغير
قواعد كان يتمنى العدو ترسيخها.
فهذا يو ٌم ربط أطراف األرض ببعضها،
ووص����ل ج��ن��وب��ه��ا ب��ش��م��ال��ه��ا ،ووس��ط��ه��ا
بأقصاها ،ونادى بتحريرها كلها وعودة ك ّل
أبنائها إليها ،وأكد على تمسك الفلسطينيين
بكامل حقوقهم ،وحقهم المطلق في استعادة
أمالكهم المغتصبة ،وأكد أنها حقوق مقدسة
وثابتة ،وغير قابلة للتصرف أو المساومة،
وأنه ال يحق أليّ كان أن يتص ّرف فيها ،أو أن
يتنازل عنها ،فهي حق األجيال ،وملك األمة.
كشف يوم األرض عن جدي َة المخططات
«اإلسرائيلية» واستمرارها ،وأنها تهدف إلى

تهويد األرض الفلسطينية ،وطرد سكانها
العرب الفلسطينيين منها ،وهي سياس ٌة
ماضية ومتواصلة ،وإنْ توقفت أحياناً،
فإنها تنتهز الفرصة المناسبة لتحقيق
المؤسسين األوائل
أهدافها ،فهذا حل ٌم راود
ّ
للدولة العبرية ،وما زال يدغدغ عواطف
قادتها الجدد ،ويعيش في مخيّلتهم ،وهم
ال يخفونه وال ينكرونه ،بل يفصحون عنه،
ويكشفون للرأي العام عن حقيقة نواياهم،
وي��ص � ّورون فلسطين أرض���ا ً نقية لهم ،ال
يسكنها غير اليهود ،وال يعيش فيها العرب،
فهي بزعمهم لليهود وطنٌ
خالص ،وال مكان
ٌ
لألغيار فيه ،ولكن الفلسطينيين أطلقوا
في ه��ذا اليوم رسال ًة واضحة إل��ى العدو
«اإلسرائيلي» ،أننا لن نستسلم ألي قرا ٍر
يصادر أرضنا ،ويستولي على ممتلكاتنا،
وسنبقى في أرضنا ثابتين أمام ك ّل محاوالت
الخلع والطرد.
يخطئ من يظن أنّ أهلنا الفلسطينيين،
الذين ما زالوا يسكنون أرضهم ،ويعيشون
فوق ترابهم ،قد استكانوا وسلّموا باألمر
ال��واق��ع ،وخضعوا لالحتالل وتعاملوا

معه ،وأنّ رابطة االنتماء إل��ى عروبتهم
واالنتساب إل��ى دينهم قد ضعفت ،وأنّ
«إسرائيل» قد أثرت عليهم بثقافتها وقيمها،
وبما حاولت زرعه فيهم من عاداتٍ وتقالي ٍد
غريبة ،وباألسماء العبرية التي فرضتها
على شوارعهم ،وباللغة العبرية التي
فرضت تعليمها على أطفالهم ،وبمحاوالت
السيطرة على المرأة ،والتدخل في شؤون
األسرة العربية.
جاء يوم االرض ليؤكد حقيقة أنّ شعبنا
ه��ن��اك ،ف��ي ه��ذا ال��ج��زء الغالي والعزيز
م��ن ال��وط��ن ،ه��و ج��زء أص��ي��ل م��ن شعبنا
الفلسطيني ،وأن���ه ال ينبت وال ينفصل
ع��ن بقية ال��وط��ن وع��م��وم ال��ش��ع��ب ،رغم
كل المحاوالت «اإلسرائيلية» المحمومة
لعزلهم عن أهلهم وشعبهم ،إال أنهم أفشلوا
مخططاته وبقوا على حالهم لسانا ً وهيئ ًة
وشكالً ،وعاداتٍ وتقاليد وقيماً ،ال يف ّرطون
في موروثاتهم ،وال يتخلّون عن معتقداتهم،
وبقيت مساجدهم عامرة ،وكنائسهم عالية،
وأث��ب��ت��وا أنهم ال يتنازلون ع��ن ثوابتهم
وحقوقهم ،وال يف ّرطون في أرض��ه��م ،وال

يسكتون عن أي محاولة لمصادرتها أو
اغتصابها ،ويعلّمون أجيالهم الطالعة
حب الوطن ،ويورثونهم يقينهم بحقهم،
وإيمانهم بأرضهم ،ويزرعون أنفسهم في
أرضهم كاألشجار ،لتعطي أرضهم الهوية
واالنتماء األصيل.
أهلنا ال��ي��وم ف��ي األرض المحتلة عام
 1948هم حماة األقصى ،وجنود القدس،
وهم الغيارى على المقدسات ،وجنوده
المخلصون الذين ينافحون عن القدس،
ض ّد غالة المستوطنين ،الذين يحاولون
النيل من المسجد األقصى وباحاته ،فهم
الذين ي��ؤ ّم��ون المسجد األقصى للصالة
فيه ،ويتبارون في الرباط في باحاته،
في وقتٍ يصعب على أهل الضفة الغربية
وقطاع غزة الصالة فيه ،فنراهم يتنادون
من ك ّل أرجاء فلسطين ،لينوبوا عن شعبهم
وأمتهم ،في ال��ذود عن حياض المسجد
األقصى المبارك وحمايته والدفاع عنه.
أهلنا المتمسكون بأرضهم ف��ي عمق
فلسطين وش��م��ال��ه��ا ،وف���ي ص��ح��رائ��ه��ا
ووسطها ،ال ينسون أهلهم المحاصرين ،وال
يتخلون عن واجبهم تجاههم ،ويتح ّملون
من أجلهم الصعاب والعقبات ،ويتع ّرضون
ف���ي س��ب��ي��ل��ه��م ألذى ج��ن��ود االح���ت�ل�ال،
ف��ي��ض��رب��ون وي��ع��ت��ق��ل��ون ،وي��ت��ع � ّرض��ون
لإلهانة والتجريح ،ولكنهم يمضون قدما ً
في أداء واجبهم ،وال يلتفتون إلى المعاناة
التي يالقون ،ويرفضون سياسة التجويع
وال��ح��ص��ار ،والقتل وال��ح��رب واالع��ت��داء،
وي��ص��دح��ون ب��ع��ال��ي ص��وت��ه��م ف���وق ك� ّل
المنابر ،وفي ك ّل المناسبات ،يفضحون
ممارسات االحتالل ،ويؤكدون وقوفهم إلى
جانب شعبهم ،ويهبّون دوم �ا ً لمساعدة
إخوانهم المحاصرين في قطاع غزة ،الذين
تع ّرضت بيوتهم للتدمير نتيجة العدوان
«اإلسرائيلي» المتك ّرر عليهم ،فيعبرون
بمساعداتهم المادية عن أواص��ر المحبة
واألخ���وة وال��ت�لاق��ي ،وي��ؤك��دون التزامهم
ب��ال��واج��ب ،وت��م��س��ك��ه��م ب��ح��ث ال��ن��ص��رة
والعون.
في ي��وم األرض يتطلع الفلسطينيون
إلى اليوم الذي يعود فيه ذووهم وأهلهم
من الشتات ،وب�لاد اللجوء إل��ى أرضهم
ووطنهم ،فيجتمع شملهم على أرضهم من
جديد ،ويرون أنّ هذا اليوم الذي يعودون
فيه ،يو ٌم آتٍ ال محالة ،ولكنه يتطلب وحد ًة
فلسطينية ،ومساندة عربية وإسالمية،
ودعما ً وتفهّما ً دولياً ،وقبل هذا كله ،إصرا ٌر
ٌ
ورفض تام
فلسطيني على الحق والثوابت،
للتنازل والتفريط ،مهما عظمت الصعاب،
وازدادت الخطوب.
https://www.facebook.com
/moustafa.elleddawi
moustafa.leddawi@gmail.com

