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صفقة القرن :حراك فلسطيني مثابر ..واألطراف المؤثرة في حالة انتظار!

ماذا قال صاحب
ُ َّ
المخطط المشهور؟
بقلم :توفيق أبو شومر
َّ
المخطط المش���هور هو ٌ
لواء
صاح���ب
عس���كري إس���رائيلي ،متقاع���د ،كان
َ ْ ُ ُّ ُ
َ
���ه النخبة
ل���واء ،غفعاتي ،اختارت
قائد
ِ
ْ
العس���كرية ،وعينت���ه رئيس ش���عبة
التخطي���ط ف���ي الجي���ش ،ث���م أصبح
باحث���ا مرموقا في مج���ال األمن القومي
والعسكري ،ثم ،خبيرا في قضايا الشرق
األوسط ،في مركز جامعة ،تل أبيب.
ْ
أشركته إسرائيل في مباحثات السالم
الفلسطينية اإلسرائيلية ،شارك عضوا
في وفد ،ش���معون بيرس ،في مباحثات
السالم مع الرئيس ،ياسر عرفات.
يحار ْب ُه المنافسون السياسيون ،بل
لم ِ
َّ
عينوه رئيسا للجنة التحقيق عن أحداث
س���فينة ،مرمرة التركي���ة ،التي حاولتْ
كس���ر الحصار على غزة ،العام 2010م،
بالنيابة عن ،رئيس هيئة األركان ،غابي
أشكنازي.
ْ
منحت���ه إس���رائيل رخصة تأس���يس
ش���ركة خاص���ة لتقديم االستش���ارات
للصناعات العسكرية اإلسرائيلية.
َّ
ق���دم دع���وى ف���ي القض���اء الدولي
ض���د الحكومة المصرية ،بعد سلس���لة
تفجي���رات أنابي���ب الغ���از ،التي كانت
ُ
ت ِّزود إسرائيل بالغاز ،وحصل على حكم
قضائ���ي يقضي بتعويض إس���رائيل
عن األضرار ،التي س���ببتها التفجيرات،
بملي���ار وثمانمائة ملي���ون دوالر العام
2011م.
إن���ه ،الباح���ث ،والمستش���ار ،واللواء،
والقانوني ،والخبير العسكري ،والكاتب
الصحاف���ي ،غي���ورا أيالن���د ،صاح���ب
المخطط الذائع الصيت؛ وهو توس���يع
قط���اع غ���زة باتج���اه س���يناء ،واقتطاع
سبعمائة وعش���رين كيلومترًا لتوسيع
َ
ُ
ُ
مصر المساحة
قطاع غزة ،على أن تمنح
نفسها من صحراء النقب! َّ
َ
قدم الباحث،
َ
غيورا أيالند ،مش���روعه إلى مركز ،بيغن
الس���ادات ،في جامعة ،بار إيالن ،العام
. 2015
نفس���ه ،ال ي���زال َّ
غي���ورا أيالندُ ،
يقدم
مشورته للسياس���يين ،الذين يدرسون
اقتراحات���ه ،يش���جعونه ،ويمنحونه ما
ُيري���د من معون���ة ،هو نفس���ه إعالمي
بارز ،يقرؤه السياس���يون ،ويستفيدون
نتج لهم في منجمه
مما يكتب ،ألن���ه ُي ِ
الفكري ،أفكارًا ثمينة!
غي���ورا أيالندَ ،
مقال له في
كتب آخ���ر
ٍ
صحيف���ة ،يديع���وت أحرون���وت ،يوم
 ،2018-1-21يقت���رح الحل���ول اآلتية،
َّ
إكماال لخط ِته الس���ابقة ،تأسيس دولة
فلسطين في قطاع غزة:
«يج���ب عدم االعتماد عل���ى أبي مازن،
لكي ُيدير قطاع غزة ،وفق سياسة الجزرة
والعصا ،على إسرائيل أن تتجاوزه.
يجب االعتراف بغزة دولة فلسطينية،
يج���ب االعتراف بحماس مس���ؤولة عن
إدارة غزة ،والتفاوض معها.
يجب تجني���د الدول لدعم مش���اريع
َّ
التنمي���ة في قطاع غزة! (ه���ذا ما نفذه،
وزير التعاون الدولي ،تساحي هنغبي،
ف���ي مؤتم���ر المانحين في بروكس���ل،
عندما طال���ب الدول المانح���ة بتقديم
مليار دوالر إلنعاش اقتصاد غزة -1-31
2018م) ،يجب العمل على إنشاء ميناء
لغزة .يجب الضغط على مصر للس���ماح
لس���كان غزة بالس���فر إلى الخ���ارج عبر
أراضيها»
ما أكثر مراكز الدراسات واألبحاث في
بالدنا! وما أكثر الباحثي���ن المرموقين!
َّ
ولكن ،ما أقل استفادتنا مما ُينتجون من
أفكار ،إذ إن معظم سياسيينا يشغلون
أوقاتهم لي���س في مج���ال التثقيف،
والتوعية ،وإنتاج ُّ
الدرر الفكرية ،بقدر ما
ينش���غلون بملفات الصراعات الحزبية،
والحصول على االمتيازات!
وما أكث���ر مراكز الدراس���ات واألبحاث
الت���ي تق���دم استش���اراتها لمموليها
في الخ���ارج ،وتلتزم بقوانين مش���اريع
الم َّ
التمويل ُ
سيرة ،بحيث تعود الفوائد
م���ن تل���ك األبح���اث والدراس���ات على
الدول ُ
الم َم ِّول���ة ،أكثر من فوائدها ،على
أوطانهم!

بقلم :هاني حبيب
م���ا أن يعود الرئي���س محمود عباس من زيارته لموس���كو الساحة الس���ورية وإسقاط الطائرة اإلسرائيلية وتداعياتها مع تأكيدها على موقفها الثابت إزاء القضية الفلس���طينية الش���هر الج���اري أو بداية آذار القادم ،وال���ذي قد يصطدم ـ
الح���راك ـ مع ع���دم رغبة األطراف المؤثرة عل���ى الصدام مع
واجتماعه م���ع الرئيس بوتي���ن ،إلى رام الل���ه ،حتى يعقد على احتم���االت تده���ور وتدحرج األحداث م���ن المواجهة ورفضها القرار األميركي بشأن القدس.
ّ
ً
إال أن التحرك العماني المشار إليه ،يتخذ بعدًا أكثر أهمية إدارة ترام���ب رغم مواق���ف هذه األطراف المنتقدة بش���دة
اجتماعًا مماثال مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى حرب ش���املة ،من المرجح أنه كان ل���ه تأثير على مجرى
في رام الله ،والذي يزور فلسطين للمرة األولى ،وحسب وكالة مباحثات القمة ،ذلك أن هذه األحداث أعادت التأكيد على أن على ه���ذا الصعيد ،فعمان لعبت وال تزال ،أدوارًا سياس���ية للسياس���ة األميركية ،خاصة بعد االعتراف بالقدس عاصمة
األنباء العمانية فإن هذا اللقاء ،س���يبحث عددًا من القضايا الوضع في سورية ما زال يحظى بأولوية في سياق العالقات بالغة التأثير على الصعيد اإلقليمي في مجال الوس���اطات إلس���رائيل ،وتبرر ه���ذه األط���راف موقفها بأنه���ا بانتظار
اإلقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تطورات القضية الروس���ية ـ األميركية ،وبحيث يكمن تأثير إس���رائيلي بالغ السياس���ية الهادئة واألقل ضجيجًا واألكثر تأثيرًا ،وكانت مضامي���ن وتفاصيل م���ا س���تطرحه إدارة ترام���ب قبل أن
الفلسطينية ،ومن المتوقع أن يقوم الرئيس عباس إثر ذلك األهمية في س���ياق هذه العالق���ات المتقاطعة بما يجعل الدبلوماس���ية العمانية ه���ذه وراء العديد من الوس���اطات تحدد موقفًا نهائيًا ،كما أنها تنصح القيادة الفلس���طينية
بش���د الرحال إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس األمن روسيا أقل اكتراثًا بالملف الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ،بعدما الناجح���ة في منطق���ة الخلي���ج العربي ،وربما يك���ون الدور باالنتظار ،أيضًا ،في حين أن الجانب الفلسطيني ال يستطيع
وإلقاء خطاب تاريخي أمام أعضائه ،هذا الحراك الفلسطيني كان���ت في ظروف س���ابقة ،قد دعت إلى مؤتم���ر دولي في األكثر بروزًا في س���ياق هذه السياس���ة ،نجاح سلطنة عمان االس���تجابة لهذه النصيحة ،ألن الدولة العبرية ،اتخذت من
النشط يهدف في األساس للبحث عن رعاية دولية للعملية موسكو إلحياء العملية التفاوضية على الملف الفلسطيني في التمهيد لعق���د االتفاق الدولي 1+5 ،على ملف االتفاق القرار األميركي ،ضوءًا أخضر لمزيد من الخطوات الميدانية
ً
بديال ع���ن الواليات ـ اإلس���رائيلي ،أكثر من مرة خالل واليتي الرئيس األميركي النووي اإليراني ،وإذا ما تذكرنا أن الرئيس عباس ،سبق وأن على صعيد االس���تيطان وإمكاني���ات متزايدة التخاذ خطوة
التفاوضي���ة م���ع الجانب اإلس���رائيلي
المتحدة التي أخرجت نفس���ها من هذا الدور إثر االعتراف الس���ابق اوباما ،غير أن مثل هذه الدعوة لم تلق أي استجابة تقدم باقتراح تشكيل جسم أو هيئة دولية على غرار  ،1+5أكثر خطورة بضم الضفة الغربية ،أو على األقل ما تس���ميه
من قبل واش���طن وتل أبيب ،وإعالن الرئيس الروسي بوتين كبديل عن الدور األميركي إلحياء العملية السياس���ية على إسرائيل المستوطنات الكبرى في الضفة إليها ،دون التفات
األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل.
لم يكن لتغيير مكان القمة الفلس���طينية ـ الروسية ،من من أنه تش���اور هاتفيًا م���ع الرئيس ترامب ح���ول «النزاع» الملف الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ،فإن ذلك قد يفسر ،نسبيًا إلى الموقف والقرارات الدولية ،وال حتى االلتفات إلى ما قيل
منتجع سوتش���ي إلى موس���كو إثر تحطم الطائرة المدنية الفلس���طيني ـ اإلس���رائيلي ،قبل س���اعات م���ن عقد القمة على األقل طبيعة الدور الذي س���تقوم به سلطنة عمان في عن انتقاد أميركي إلسرائيل مؤخرًا حول المسألة المتعلقة
ّ
باإلجراء اإلسرائيلي المرتقب لضم الضفة الغربية!
الروس���ية في أحد مطارات العاصمة الروسية ،أي تأثير على الفلس���طينية ـ الروسية ،ما هي إال إش���ارة غير مباشرة ،إلى هذا السياق!
كل ه���ذا الحراك ،يأتي في ظل اقت���راب طرح إدارة ترامب
مجرى ما تناولته القمة من مباحثات ،غير أن العامل الزمني ،أن روس���يا ليس���ت في وارد أي احتكاك سياسي مع اإلدارة
Hanihabib272@hotmail.com
وبعد يومين م���ن تفجر األوضاع العس���كرية واألمنية على األميركية على خلفية الملف الفلس���طيني ـ اإلس���رائيلي ،صفقتها الت���ي تحدثت عنها كثي���رًا ،والمتوقع مع نهاية

المواجهة مع إسرائيل :صراع القوى العظمى
بقلم :أشرف العجرمي
أثلج س����قوط طائ����رة الـ اف  16اإلس����رائيلية صدور الكثيري����ن في المنطقة
من العرب وغي����ر العرب ،وظهرت من جديد مصطلحات كاد الناس ينس����ونها
مث����ل «محور المقاومة» ،وحتى األطراف التي تآمرت على س����ورية وعلى محورها
«المقاوم» عادوا للتمجيد والمديح والش����د على أيدي السوريين الذين أوضحوا
ً
ً
لإلسرائيليين بما ال يدع مجاال للشك بأن ما كان سائدًا قبل أسبوع ليس مقبوال
اليوم ،فهل نحن أمام تغيير جذري في قواعد اللعب في سورية أم أن هذا كان
حادثًا عابرًا قد ال يتكرر؟
ف����ي الواق����ع أحدث س����قوط الطائرة القاذفة اف  16التي تش����كل عماد
قوات الجو اإلس����رائيلية صدمة كبيرة في إس����رائيل ،فهذه ه����ي المرة األولى
التي تس����قط فيها طائرة إس����رائيلية في مواجهة مع ق����وات معادية منذ عام
 ،1982فلم يتوقع اإلس����رائيليون على ما يبدو أن يجرؤ نظام األس����د على تحدي
القوة الجوية اإلس����رائيلية والسعي للحد من حرية نشاط إسرائيل في األراضي
السورية .وعلى ما يبدو أن القرار السوري الذي اتخذ منذ فترة بالتصدي للعدوان
اإلس����رائيلي مرتبط أساسًا بتدخل إس����رائيل المكثف لحماية قوات المنظمات
اإلرهابية المعارضة في جنوب س����ورية بعدما استعادت قوات النظام السيطرة
على مناطق واس����عة وتقترب من االنتصار التام على هذه المنظمات المدعومة
من إسرائيل وعلى رأسها «جبهة النصرة» .طبعًا الدعم اإلسرائيلي ال يستهدف
فقط اضعاف النظام الس����وري واستمرار تمزيق س����ورية ،بل كذلك منع قوات
حلفاء النظام السوري من السيطرة على مساحات واسعة من المناطق المحاذية
للجوالن المحت����ل .وقد وجهت إس����رائيل ضربات كبيرة وقوي����ة لقواعد حلفاء
سورية.
النظام الس����وري يش����عر اآلن أنه في وضع مريح ج����دًا لمواجهة العربدة
اإلس����رائيلية فليس لديه ما يخس����ر في أية مواجهة ،فالبالد مدمرة وإسرائيل
تمارس العدوان بش����كل دائم .وأي حرب مع إس����رائيل سيستفيد منها مهما

كانت النتائج .والمس����ألة األهم هي أن روسيا التي دفعت ثمنًا باهظًا من أجل
حماية النظام وانتصاره على أعدائه المدعومين من أميركا وإسرائيل لن تسمح
إلس����رائيل بتهديد النظام بشكل جدي ،وهذه الرسالة أبلغها الرئيس الروسي
فالديمير بوتين لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو .بمعنى أنه توجد
حصانة للنظام في المواجهات والحروب القائمة والقادمة.
الرد الس����وري على القصف اإلس����رائيلي في الواق����ع هو جزء من الصراع
الروسي  -األميركي ،وقبل ايام قليلة قامت الواليات المتحدة بقصف قوة تابعة
للنظام السوري ولحلفائه بمن فيهم قوات روسية لمجرد أنها حاولت االستيالء
على حقل نفطي مهم في منطقة دير الزور من قوات سورية الديمقراطية التي
تدعمها واشنطن .وهذا أغضب روسيا وجعلها تتهم الواليات المتحدة بمحاولة
الهيمنة على الثروات الس����ورية ،وأنها ال تنوي الخروج من سورية .مع العلم أن
الوجود األميركي في سورية غير شرعي فهي لم تدخل بناء على طلب الدولة بل
دخلت بحجة القضاء على «داعش» ،واآلن هي تحاول ضمان ابقاء سيطرة القوات
الكردية على حقول النفط المهمة وخاصة حقل «العمر» و»التنك» الكبيرين في
منطقة دير الزور ومن ثم التعاقد معها على استثمارها ،على الرغم من أن روسيا
ق����د وقعت اتفاقيات مع الحكومة الس����ورية على اس����تخراج النفط من الحقول
السورية لتمويل بناء الجيش السوري وإعادة إعمار سورية.
صحي����ح أن إس����رائيل منزعجة جدًا م����ن تواجد قوات إي����ران وحزب الله
قريب����ًا من الح����دود ،وهي تتوقع اندالع الحرب مع إيران في س����ورية وأن الحرب
هي مس����ألة وقت ليس إال ،ولكن الموضوع بالنس����بة للواليات المتحدة هو أبعد
من ذلك وهو اس����تثمار اس����تراتيجي بعيد المدى ،وقد أظه����رت المواجهة مع
الطائرات اإلس����رائيلية في س����ورية أن القول الفصل في الحرب والس��ل�ام بين
إسرائيل والنظام السوري وحلفائه هو لروسيا .وهذا ال يعني أن أميركا بعيدة أو
غير معنية ولكن األولويات األميركية تختلف نسبيًا عن األولويات اإلسرائيلية.

والمعلوم����ات الت����ي تم تداوله����ا حول القرار الس����وري بالتص����دي لكل عدوان
إسرائيلي تؤكد أن س����ورية كانت مستعدة لقصف إس����رائيل بصواريخ أرض
أرض من طراز س����كود وأن الذي منع س����ورية من القيام بذلك هو روسيا بعد أن
ناشدتها إسرائيل باحتواء الموقف.
المواجهة القادمة بين س����ورية وإسرائيل مرتبطة بقرارات أميركا وروسيا في
صراعهما على المصالح في س����ورية في مرحلة إعادة بناء س����ورية .وقد أظهرت
األح����داث األخيرة قدرة روس����ية أكبر عل����ى التدخل ،ولكن يجب أال نس����تهين
بالق����درات األميركي����ة ،فال تزال أميركا متفوقة عس����كريًا على روس����يا وال تزال
إس����رائيل أقوى من سورية .ولعل التدخل التركي الذي يأتي بتوافق مع مصالح
ً
س����ورية وروسيا في اضعاف القوات الكردية يغير قليال من الواقع على األرض،
فتركي����ا ترى مخاطر كبيرة في الدعم األميركي لتعزي����ز قدرات «قوات الحماية
الكردية» التي تعتبرها حليفة حزب «العمال الكردس����تاني» ،وس����ورية وروسيا
تريدان القضاء على حلفاء أميركا إللغاء مبرر الوجود األميركي في سورية.
إس����رائيل تخش����ى أن تق����وم إيران وس����ورية وحزب الل����ه بإطالق آالف
الصواريخ على العمق اإلسرائيلي بشكل ال يجعل منظومات الصواريخ المضادة
للصواريخ قادرة على التصدي لها ،حيث تقول التقديرات أن هذه الجبهة قادرة
على إطالق إثني عش����ر ألف صاروخ دفعة وحدة ،بمعنى أنه ال توجد إلس����رائيل
ق����درات لمواجهة ه����ذا الكم الهائل من الصواريخ الت����ي تحتوي على صواريخ
بالغة الدقة ومتطورة أكثر بكثير من التي جربتها إس����رائيل في حربها األخيرة
مع حزب الله في عام  ،2006وهناك نوايا معلنة لدى س����ورية وحزب الله بضرب
البنية التحتية اإلسرائيلية من محطات طاقة ومطارات ومنصات استخراج الغاز
وغيرها .ولكن هل تسمح روسيا بحرب قد تخلط األوراق ،وماذا سيكون الموقف
األميركي منها ،وكيف س����تتصرف واش����نطن؟ هذه أسئلة تحدد مصير ومدى
الحرب القادمة.

في عيد الحب :الرجل والمرأة ،كراهية أم خوف؟
بقلم :عبد الغني سالمة
ما القاسم المش����ترك بين األصوليين والمتعصبين من كل الديانات ،ومعهم
الجنراالت العس����كريون والسياس����يون وقادة األحزاب ،وأم����راء الحروب ،وزعماء
الطوائف ،ومعهم كل أتباعهم المتشددين؟! طبعا جميعهم ذكور ،لكن الجواب
ببساطة :موقفهم العدائي من المرأة.
ه����ؤالء تاريخيا ،ناصبوا الم����رأة العداء ،وهم أول من أنزله����ا من عليائها ،حين
كانت بمرتبة اآللهة (في الحقبة العش����تارية) وهم الذي����ن حددوا لها مكانتها
االجتماعية الدنيا ،أي في أس����فل الس����لم ف����ي النظام االجتماع����ي القائم على
ُ
المـلكي����ة والتراتبية ،وهم من فرضوا عليها تلك األدوار والمهام الوظيفية التي
صارت بمثابة ُع����رف وقوانين وقيم اجتماعية ،قيدت حرك����ة المرأة في إطارها،
وحددت صورتها النمطية ..وهؤالء خاضوا كل حروبهم ومارس����وا كل جرائمهم
تحت مس����ميات ورايات مختلفة ،ولكن كانت المرأة دوما حاضرة في خلفياتهم
الذهنية ،وفي عقلهم الباطن ..تحركهم إحباطاتهم الجنس����ية ،ومشاعر الكبت
ُ
ّ
ُ
ورهاب الم����رأة ..تلك األمراض
كوري النمطي،
المقموعة ،وأمراض العص����اب الذ
ضخم����ت فيهم مش����اعر الكراهية؛ كراهي����ة الحياة ،وكراهي����ة اآلخرين ،وحتى
كراهية أنفسهم.
ولك����ن ،ما الذي جعل هؤالء الذكور ،األقوياء ج����دًا ،والمنتصرون دوما ،والذين ال
يحملون هذا القدر
يرون أنفس����هم إال في أبهى وأنقى صورة ،ما الذي يجعلهم ِ
من الكراهية ضد النس����اء؟ وهم بالطبع ال يعترفون بذلك ،أو ال يالحظون ..فكيف
يخاف الرج����ل المتخم بكل عناصر القوة من المرأة األضعف منه؟ الضعيفة إلى
ِّ
الح� ّ
���د الذي يجعلها تتلذذ في ّ
حب ُمعذبها! وقاهرها! الذي يجعلها تقبل بتلك
المنزل����ة الدونية التي وضعها فيها الرج����ل ،دون اعتراض منها ،بل بتما ٍه كامل
مع هذا الدور!
وللتأكيد على وجود كراهية مختبئة في أعماق الرجل ،وهذه الكراهية منبعها
الخ����وف من المرأة ،نالحظ أن الرجل ومنذ فجر التاريخ ،وهو ال يتوقف عن تأكيد
س����لطاته الذكورية في كل مناسبة ،وحتى دون مناسبة ،يؤكدها ويمارسها كل
يوم ،ودون رحمة ،وأحيانا مغلفة بعبارات رقيقة ..وحتى في مجالس الذكور (حين
ال تكون المرأة حاض����رة) تجدهم يتباهون باحتقارهم لزوجاتهم ،في تجاهلهم
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لهن ،وفي فرض سيادتهم المطلقة عليهن ،ويتبارون في سرد قصص غزواتهم عواطف حب حقيقية للمرأة لذاتها (كإنس����ان)؟ أم للخدمات التي تقدمها المرأة
الجنسية المظفرة ،وتصل درجة االحتقار إلى الترفع عن ذكر أسمائهن.
(الجنس ،الوالدة ،رعاية البيت واألوالد)..؟
«أش����كرك ،يا إلهي ،ألنك لم تجعلني امرأة» ،هك����ذا يدعو اليهود األرثوذكس
الم����رأة كائن جميل ،واإلنس����ان يحب الجمال ،ويحب النظر إلي����ه ..ولكن ،لماذا
ُ َ
في صالتهم« ..الحمد لله والشكر إنه خلقنا ذكورة» ،هكذا يقول الشعر الشعبي نغضب ونستفز عندما نرى امرأة جميلة في الشارع!؟ ويزداد الغضب واالستفزاز
العراقي (وأعتذر عن تكملة عجز البيت ،لس����فالته) ..في لغتنا نقرن الش����هامة طرديا كلما كانت أكثر جماال ،أو إذا كشفت عن أجزاء من جسدها!
ّ
والشجاعة والبطولة بالذكورة ،فعندما نريد مدح أحد نقول عنه رجل ..وبالعكس،
حين يلتق����ي الرجل بام����رأة جميلة ،يتوت����ر ..المفترض ْأن يرت����اح قلبه لهذا
عندما نريد أن نذمه نصفه بالمرأة .المرأة في الخيال الذكوري مقترنة بالضعف ،الجم����ال ،وأن يبتهج ،وبدال من ذلك يغضب ويثور! ف����ي واقع األمر ،هو يغضب
ّ
وقلة الحيلة ،والجبن ،والعجز..
من الرغبة والش����هوة التي أثارتها فيه المرأة! لماذا؟ ألنه ال يس����يطر عليها ،ألن
ُ
ّ
َ
ّ
الجنس����انية مصير الفرد مشاعر الشهوة ،وحب التملك والسيطرة على ما يشتهيه قد انطلقت من دواخله
ف����ي مجتمعاتنا (التي تدعي التطهر) تحدد الهوية ِ
ومكانت����ه؛ الذكر نعمة للعائلة ،واألنثى عبء! في ه����ذه الذهنية تقترن األنوثة بقوة ،وال قبل له بالتحكم بها ..المش����كلة أنه لن يستطيع فعل شيء حيال هذه
ُ
بالميوعة ،والفاحش����ة ..وتصبح عارا ُمخجال،
الموت أفض����ل منه .لذلك ،ما يفعله المرأة ،باستثناء حاالت التحرش واالغتصاب ،فإذا امتنع عنها (وهو غالبا يمتنع)
الذكر منذ بلوغه ،وحتى كهولته االطمئنان على فحولته ،ألنها رمز قوته وهيبته .ستتولد في دواخله صراعات قوية بين ما تريده غريزته (المكبوتة) وبين ما يأمره
في الحروب ،المرأة هي أول وأكثر من يدفع الثمن ..يغتصبها الجنود المنتصرون .به عقله الواعي (النظام االجتماعي).
اعتق����د الرجل أن للم����رأة قوة خفي����ة غامضة ،تجعله يدخل ف����ي هذه الحرب
وفي السلم ،ينتقم منها الذكور الذين تهزمهم السلطة ،والفقر ،والحاجة.
َ
وتل����ك كلها ،مظاه����ر الكراهية ،وعلينا بع����د ذلك ،أن نج����د العالقة بين تلك العنيفة في داخله ،مع أنها لم تفعل ش����يئا ،ولم تس����ع لدخول أي حرب ،كل ما
فعلت����ه أنها ظهرت في العلن ..من هنا تحديدًا ،وجد الرجل أن الحل األمثل ،هو
الكراهية والخوف ،واألسباب والدوافع وراءها.
ُ
ُ
بدأت الرهبة من المرأة في عصر المشاعية األولى ،حينها كان يعتقد أنها هي إخفاء المرأة خلف حجب سميكة .أي إلزامها البيت (هناك بوسع الذكر أن يفعل
م����ن تهب الحياة (الوالدة) ،وأنها منبع العط����اء (الرضاعة) ،وهي من تمنح الرجل فيها ما يشاء ،وقت ما يشاء) .وإذا كان ال بد من خروجها لألماكن العامة ،فعليها
لذته ونش����وته (الجنس) ،وهي التي تنتظم دورتها الش����هرية مع دورة القمر ..أن تتحجب ،أي أن تخفي زينتها وفتنتها..
في الواقع ،ليس اإلس��ل�ام أول من فرض الحجاب ،س����بقه إلى ذلك المجوسية
لكن هذا العصر س����رعان ما انتهى بانقالب رهي����ب ،تبدلت فيه األدوار ،وصارت
المرأة رمزًا للشر (اإلغواء) ،ورمزًا للخطيئة (الجنس) ،وتم تحميلها كل أوزار البشر ..واليهودية ..المجوس����ية فرض����ت على الم����رأة اللثام (الخم����ار) حتى ال تدنس
صحي����ح أنه تم س����حقها ،واالنتصار عليها ،لكن قلب الرج����ل وعقله الباطن ظل أنفاس����ها النار المقدس����ة ..غالة اليه����ود ،وحتى اآلن ،يفرضون على نس����ائهم
يخبئ مش����اعر الخوف منه����ا ،ويكتمها ،كما لو أنها خط� ٌ
���ر غامض ،إلى أن حول النقاب ،ويرفضون مصافحتهن.
ولك����ن لماذا المتزمت����ون (من كل األديان) هم األكثر ع����داء للمرأة؟ في الواقع،
مخاوفه إلى سطوة ذكورية بقوانين رسمية وتشريعات دينية.
ُ
كان ديدن الذكور ودافعهم الخف����ي (الجنس) ،وخوفهم من انفالت نزواتهم الصعود إل����ى الحدود القصوى والتطرف س����مات العص����اب الذكوري ،وأعراض
الجنس����ية ،لضعف س����يطرتهم عليه����ا ..ولتوضيح ذلك ،نس����مع الرجال وهم لم����رض الفحولة ،وم����ا يفعله هؤالء أنه����م يتغطون بالدين ،إلخف����اء أمراضهم
يتغزلون بالنس����اء ،ويعبرون عن مش����اعر الحب واللهف����ة ...ولكن هل فعال تلك الذكورية ..ويستقوون به لالستقواء على المرأة.
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