
سالم لبيض

ــد يــــجــــادل الــــيــــوم فــــي هــيــمــنــة حــركــة  ــ ال أحـ
النهضة على الخريطة الحزبية اإلسالمية 
في تونس، واعتبارها ناطقا وحيدا باسم 
اإلســــالم الــســيــاســي الــتــونــســي، عــلــى الــرغــم 
مــن مــحــاوالت تقصيها مــن هـــذا االنــتــمــاء، 
ملــا عــلــق بــه مــن وصــمــة ونــعــوت تــصــل حــّد 
اإلدانــــــــة، واالســـتـــعـــاضـــة عــنــه بــمــا يسميه 
الذي  للبريق  الديمقراطي،  قادتها اإلســالم 
ــم تــــداولــــه فــي  ـــمـــا تــ

ّ
يـــحـــدثـــه املـــصـــطـــلـــح، كـــل

الغربية،  والسياسية  األكاديمية  األوســاط 
فقد اختفت التنظيمات اإلسالمية األخرى 
مــن املــشــهــد الــســيــاســي  الــديــمــقــراطــي، بعد 
اخــتــار حــزب اإلصـــالح والتنمية، لسان  أن 
 نفسه بعد 

ّ
حال اإلسالميني التقدميني، حل

االنتخابات التشريعية سنة 2014 التي لم 
يفز فيها بأي مقعد نيابي، وانضمام أمينه 
العام إلى املكتب السياسي لحركة النهضة، 
واختيار تنظيم أنصار الشريعة اإلسالمي، 
ــــروف ســـابـــقـــا بـــالـــجـــمـــاعـــة الــتــونــســيــة  ــعـ ــ املـ
الله بن  أبــي عياض سيف  املقاتلة، بقيادة 
حـــســـني، فــســطــاط الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة 
ــقــــاطــــهــــا  ــتــــهــــدف الــــــــدولــــــــة، وإســ الـــــتـــــي تــــســ
ـــرة 

ّ
وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا بـــالـــعـــنـــف املــــســــلــــح، مـــبـــش

بـــاإلمـــارة اإلســالمــيــة بــديــال عــنــهــا، ورفــض 
حــــزب الــتــحــريــر اإلســــالمــــي االنــــخــــراط في 
اللعبة الديمقراطية، واالعتراف بالدستور 
الــرغــم من  واملــؤســســات املنبثقة عــنــه، على 
وجــــــوده الـــقـــانـــونـــي، واالكـــتـــفـــاء بــالــدعــايــة 
ألفـــــكـــــاره بـــالـــوســـائـــل املــــتــــاحــــة والــتــعــبــئــة 
وتنظيم أنصاره، استعدادا لليوم املوعود.

أبدت حركة النهضة حماسة الفتة لالنتباه 

علي أنوزال

تدل كل املؤشرات في املنطقة على أن طبول 
حرب عربية إيرانية قادمة أصبحت ترتفع 
أكثر من ذي قبل، ودول مؤثرة في املنطقة، 
العربية  ــــارات  واإلمـ الــســعــوديــة  خصوصًا 
ــذا االتــــجــــاه بــدعــم  ــ املـــتـــحـــدة، تـــدفـــع فــــي هـ
األمــيــركــي، دونــالــد  الرئيس  مــن  وتشجيع 
تــــرامــــب، وبـــتـــرحـــيـــب مــــن إســــرائــــيــــل الــتــي 
الجديدة  ربــح حروبها  إلــى  دائــمــًا  تسعى 
ضد خصومها وأعدائها في املنطقة بدون 
حــرب وبــأقــل تكلفة. جــربــت هــذه الوصفة 
مـــع ســـوريـــة ومــــع حــــزب الـــلـــه الــــغــــارق في 
ــك مـــع عـــراق  املــســتــنــقــع الـــســـوري، وقــبــل ذلـ
إلــى تجريبها مع  صــدام حسني، وتسعى 

آخر أعدائها في املنطقة: إيران.
املـــؤشـــرات عــلــى دنـــو وقــــوع حـــرب إيــرانــيــة 
فقط  عنها  البحث  ال يجب  جــديــدة  عربية 
فـــي الــتــصــريــحــات الـــنـــاريـــة املــتــبــادلــة بني 
التي  الوقائع  في  وإنما  والرياض،  طهران 
التي  تلك  أو  األرض،  فــوق  تتفاعل بسرعة 
يتم التخطيط لها في غرف مظلمة، ولعل 
أبرزها هي فكرة إرسال قوات تحالف عربي 
إلى سورية، وهو االقتراح الذي أعلنت عنه 
به  وتــدفــع  أميركا  لــه  وتخطط  السعودية، 
إســرائــيــل، ولــكــل واحــــد مــن هــــؤالء غــايــاتــه 
وأهدافه التي ليست بالضرورة متشابهة، 
لكنها كلها تلتقي عند غاية واحــدة، كبح 
أدى  لو  املنطقة، حتى  اإليراني في  النفوذ 

ذلك إلى نشوب حرب مع إيران. 
الحرب ضد إيران، هي ما تسعى إليه الدول 
الـــثـــالث عــالنــيــة، لــكــن أيــــًا مــنــهــا ال تــريــدهــا 
ــالـــة، وعــلــى  ــالـــوكـ ــًا بـ ــرة، وإنــــمــــا حـــربـ ــاشـ ــبـ مـ
أرض أخــرى غير أرضــهــا، وال يوجد اليوم 
مكان مناسب، وأكثر مالءمة لتجريب هذه 
الــحــرب مــن الحلبة الــســوريــة الــتــي تحولت 
إلى أكبر مختبر مفتوح لتجريب األسلحة 
الفتاكة، وخوض الحروب املستقبلية. فكما 
تم تجريب كل خرائط الحرب العاملية على 

علي العبداهلل

كـــشـــفـــت الــــضــــربــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة 
للنظام  بحثية  ومــراكــز  عسكرية  ملــواقــع 
السوري فجر 14 إبريل/ نيسان الجاري 
عـــن تـــحـــوالت مــيــدانــيــة ذات أبـــعـــاد جيو 
املحور  تشكل  آيتها  واضــحــة،  سياسية 
الـــثـــالثـــي الـــغـــربـــي، والـــحـــشـــد الــعــســكــري، 
البحري والجوي، الضخم شرق املتوسط، 
وانــتــقــال املــحــور مــن الــوعــيــد بــالــرد على 
ــر بـــشـــأن اســـتـــخـــدام  ــمــ خـــــرق الـــخـــط األحــ

األسلحة الكيميائية إلى التنفيذ. 
ــة بـــعـــد ســــجــــال ســيــاســي  ــربــ جــــــــاءت الــــضــ
ــم  غـــربـــي روســــــي صـــاخـــب فــــي أروقـــــــة األمــ
املــتــحــدة )مــجــلــس األمـــن الــدولــي ومجلس 
النظام  بــشــأن مسؤولية  اإلنــســان(  حــقــوق 
الـــســـوري عــن قــصــف مــديــنــة دومــــا بسالح 
كيميائي يـــوم 7 إبــريــل، اســتــمــر أســبــوعــا، 
أنكرت روسيا خالله حصول هذا القصف؛ 
ــــوذ الـــبـــيـــضـــاء  ــــخـ ــة، الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــهــــمــــت املـ واتــ
اململكة  واتهمت  الــصــور،  بفبركة  تحديدا، 
أن تبدأ  ذلـــك؛ قبل  فــي  املــتــحــدة بلعب دور 
ترويج روايات عن اكتشاف مواد كيميائية 
فــــي مـــســـتـــودعـــات فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة فــي 
ــة، مــــصــــدرهــــا املــمــلــكــة  ــيــ ــرقــ ــشــ الــــغــــوطــــة الــ
املتحدة وأملانيا، واستخدمت حق النقض 
)الــفــيــتــو( يـــوم 4/11 ضـــد مـــشـــروع الــقــرار 
األمـــيـــركـــي الــبــريــطــانــي الــفــرنــســي، وألــقــت 
سحبا من الشك على تحقيق بعثة منظمة 
حــظــر األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة بـــقـــول وزيـــر 
خــارجــيــتــهــا ســيــرغــي الفــــروف إن موسكو 
تأمل »أن تتغلب املهنية عند التحقيق في 

هذا الحادث«.
شــهــد الــســجــال الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
ــى الـــضـــربـــة  ــلــ ــرد عــ ــ ــالــ ــ ــا بــ ــيــ ــربــ تــــلــــويــــحــــا غــ
ــــدور قــــرار  ــــدم صــ ــــال عـ الــكــيــمــيــائــيــة، فــــي حـ
مــــــن مـــجـــلـــس األمـــــــــــن، وتـــــهـــــديـــــدا روســــيــــا 
على  الــتــي ستطلق  الــصــورايــخ  »بمواجهة 
ســـوريـــة، واســـتـــهـــداف مــنــصــات إطــالقــهــا«، 
لبنان،  فــي  الــروســي  السفير  وفــق تصريح 
ألكسندر زاسيبكني، ما أضفى على الضربة 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة مـــغـــزى اســتــراتــيــجــيــا 
فـــحـــواه »االســتــخــفــاف بـــالـــردع الـــروســـي«، 
ـــطـــط لــهــا كي 

ُ
فــالــضــربــة الــتــي ُصــمــمــت وخ

الــروســي،  الــرئــيــس  تــكــون تحديا لغطرسة 
فالديمير بوتني، ونزعته اإلمبراطورية، من 
خــالل امتصاص عنصر الــقــوة الــذي يلوح 
بـــه: الـــســـالح، بــإظــهــار الـــقـــدرات الــعــســكــريــة 
ــة، وخـــصـــوصـــا األمـــيـــركـــيـــة، الــتــي  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
بــأشــواط،  وتسبقها  الروسية  على  تتفوق 
ــة جـــويـــة  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــبــــر تـــنـــفـــيـــذ ضــــربــــة صـ عــ
تــحــت أنـــظـــار الــضــبــاط الــــــروس، وقــواتــهــم 
الدفاعية التي مألوا الدنيا ضجيجا بشأن 
العملياتية،  وقدراتها  الفنية  خصائصها 
وهــــــذا ألـــحـــق بـــهـــم وبـــرئـــيـــســـهـــم وبـــالدهـــم 
املتكّررة  تحذيراتهم  بذهاب  قاسية  إهانة 
الــريــاح،  أدراج  بــعــواقــب وخيمة  ووعــيــدهــم 
ــن الـــتـــحـــّدي األمـــيـــركـــي الــصــريــح  نــاهــيــك عـ
الرئيس  بتغريدات  إن  ورئيسها،  لروسيا 
األميركي دونــالــد ترامب الــذي وجــه كالمه 
قادمة(،  )الصواريخ  ورئيسها  روسيا  إلى 
األميركية مايك  املــخــابــرات  كــالم رئيس  أو 
بومبيو: »الرئيس بوتني لم يستوعب إلى 
ــارة. وعلينا مواصلة العمل  حــد كــاف اإلشـ

على هذا االتجاه«. 
ــا ورئــيــســهــا  ــيـ ــورة روسـ ــ ت الـــضـــربـــة صـ

ّ
ــز ــ هـ

فالديمير بوتني )اعتبرها السفير الروسي 
ــة لــبــوتــني(  ــانــ ــتـــحـــدة إهــ لـــــدى الـــــواليـــــات املـ

عبد اللطيف السعدون

تــكــون فاتحة  أن  ليست مــصــادفــة عــابــرة 
أفالم أول دار عامة للسينما في السعودية 
فيلم »النمر األسود« األميركي الذي يروي 
لنا حكاية صنع ملك، كيف يؤهل الفارس 
ؤ كـــرســـي الـــعـــرش،  ــقــــادم لـــتـــبـــوُّ املـــرشـــح الــ
ــداٍث غالبا  وكــيــف يــخــتــبــر فـــي خــضــم أحــــ
 بــجــدارة وإتــقــان، لكي 

ً
مــا تبدو مصنوعة

ولتطويع  عليه،  السحر  من  هالة  تضفي 
كاريزما له، تضمن حالة احتفاء واحتفال 

عند مواطنيه. 
ــده  ــاهــ تـــــــــدور أحـــــــــــداث الــــفــــيــــلــــم الـــــــــذي شــ
السعوديون في مملكة واكاندا األفريقية 
من  بحيراٍت  على  تعوم  والتي  املتخيلة، 
مـــعـــدٍن نــفــيــس وعـــالـــي الــقــيــمــة والــتــأثــيــر، 
له »فايبرانيوم«،  متخيل هو اآلخر يقال 
وقد حققت هذه الدولة بفعل وجــود هذا 
املــعــدن الـــذي نــتــج عــن هــبــوط نــيــزٍك على 
أرضها انتقاال تكنولوجيا مذهال، جعلها 
ــدة مــن جــنــان الــلــه على  تــتــحــول إلـــى واحــ
ــزارع الــدائــمــة الــخــضــرة،  األرض، حــيــث املــ
واملــركــبــات  للسحاب،  الناطحة  واملــبــانــي 
ــك، فـــإن  ــذلــ ــا كــ ــهــ ــة. وألنــ ــذابــ ــجــ الــــفــــارهــــة الــ
عيون قوى باحثة عن نفوذ تحط عليها 
وتخلق صــراعــات وحــروبــا داخلها ومن 
وجواسيس   

ٌ
مرتزقة فيها  شــارك  أجلها، 

وعمالء سريون، استخدموا آخر ما ظهر 
وأوشكت  والسالح.  الحروب  تقنيات  من 
تلك  الحروب والصراعات أن تدفع مملكة 
أميرها  لوال ظهور  الهاوية،  إلى  واكاندا 
ــاال« الــــــذي نـــجـــح، بــعــد  الــــشــــاب »تـــــي تــــشــ
مــطــاردات ومــنــاورات مذهلة، في القضاء 
ما  الــذيــن حصلوا بطريقٍة  املــرتــزقــة  على 
عــلــى كــمــيــات مـــن مــعــدن »الــفــايــبــرنــيــوم« 
النفيس من بالده، وتاجروا بها، كما بارز 
منافسني عديدين، وانتصر عليهم، وأكل 
للقدرات،  الواهب  العشب  واكــانــدا«  »قلب 
 
ً
ــة ــدراٍت خـــارقـ ــذا مــــا جــعــلــه يــمــتــلــك قــــــ ــ وهــ

وعقال استراتيجيا متميزا، واستطاع أن 
يــكــون العــبــا مــاهــرا فــي املـــدار املحيط به، 
وقد أتقن لغاٍت عــدة، وبــرع في استخدام 
الــســالح. ولذلك أعطي لقب »النمر  أنــواع 
للجلوس على  األســـود«، وأصبح جاهزا 

كرسي العرش. 
مــا فهمناه مــن مشاهد مقتطعة من  هــذا 
فيلم »النمر األســـود«، والــذي ربما حمل 
الــفــيــلــم مــشــاهــد ومـــالمـــح أخــــرى سنحت 

ــعـــرض في  الـــفـــرصـــة لــجــمــهــرة حـــضـــور الـ
بها.  واالستمتاع  متابعتها  من  الرياض 
الفيلم  أن اختيار  الذهن  إلى  وقد يتبادر 
الــســعــوديــة  فــي  للسينما  عـــرض  أول  فــي 
محاولة مقصودة لإليحاء بأن ثمة ما هو 
مشترك بني البطل الخارق، أمير واكاندا 
تي تشاال، وولي العهد السعودي األمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان. ولــتــرســيــخ فـــكـــرة أن 
األمير املحّمل بالذهب يستطيع الوصول 
إلى أي مكان في العالم، وأنه القادر وحده 
على حــل املــشــكــالت الــتــي تحيط بــبــالده، 
وقـــيـــادة مـــشـــروع تــحــديــٍث غــيــر مــســبــوق. 
وربما يكون محمد بن سلمان قد شاهد 
الفيلم من قبل، واستحسنه، إذ وجد فيه 
قيامه  فــي  ومتناغما  قــاعــدا  قائما  نفسه 
وقعوده مع طموحاته وتطلعاته. ويدعم 
الفيلم ليس  هــذا األمــر ظنونا أن اختيار 
وليد مصادفة عــابــرة، ذلــك أن محمد بن 
ـــلـــك خــطــوة 

ُ
ســلــمــان يــقــتــرب مـــن كــرســي امل

خطوة، وقد ال تمر بضعة أسابيع، وربما 
أيـــام ليصل إلـــى الــقــمــة، بــعــدمــا نــجــح في 
تحالفاٍت  وأقـــام  منافسيه،  على  الــقــضــاء 
ــة نــــافــــذٍة وفـــاعـــلـــٍة،  ــيـ مـــع شــخــصــيــاٍت دولـ
وصوله  استبق  وقــد  إليها،  ظهره  أسند 
ــلـــي  ــلـــى املــــســــتــــوى الـــداخـ ــعـــــرش عـ ــ إلــــــى الـ
بجملة »مــنــجــزاٍت« قــدمــهــا ملــواطــنــيــه في 
إطار ما وصفته أقالم غربية صديقة بأنه 
انــفــتــاح مــجــتــمــعــي واســـــع، أحــــد جــوانــبــه 
واملسرح  بالسينما  امللفت  االهتمام  هــذا 
والفنون األخرى، وإعطاء املرأة السعودية 
بـــعـــض مــــا ُحــــرمــــت مـــنـــه مــــن حــــقــــوق فــي 
دور  للعب  يؤهلها  بما  املاضية،  العقود 

أكبر في عملية بناء املجتمع وتطويره. 
ــنــــجــــزات«  يـــبـــقـــى أن مــــا يـــجـــعـــل هـــــذه »املــ
فــاعــلــيــتــهــا هـــو شــــرط تحققها  تــكــتــســب 
فــي مــنــاخ ديــمــقــراطــي حــر، يقر بالخالف 
التعبير  حـــريـــة  وبـــاحـــتـــرام  واالخــــتــــالف، 
والنقد وحقوق اإلنسان. وهذا لم يحصل 
بعد في السعودية، وما يرشح من أخبار 
ترصدها منظمات ومراكز دولية معنية 
بــحــقــوق اإلنـــســـان يــكــشــف عــن انــتــهــاكــات 
اعــتــقــاالت تعسفية ملــعــارضــني،  صــارخــة: 
ــة املـــعـــتـــقـــد واالحــــتــــجــــاج،  ــريــ وتـــقـــيـــيـــد حــ
ــــول إلــــــى مـــواقـــع  ــــوصــ ــيـــد حــــريــــة الــ ــيـ ــقـ وتـ
اإلنترنت، والتدخل في الحياة الشخصية 
للمواطنني إلى آخر ما تتكتم عليه دوائر 

النظام وحلقاته اإلعالمية.
)كاتب عراقي(

عن  الــدفــاع  فــي  واستماتت  املحلي،  للحكم 
االنــتــخــابــات املــزمــع إجــراؤهــا فــي 6 مايو/ 
ــة مطلقة  ــويــ أيـــــار املـــقـــبـــل، واعــتــبــرتــهــا أولــ
ــة مــن تــاريــخ تونس 

ّ
فــي هـــذه الــفــتــرة الــهــش

املــــعــــاصــــر، ولـــــم تــــّدخــــر جــــهــــدا فــــي تــرمــيــم 
الدستورية،  والهيئة  القانونية  النصوص 
املتعلقة بها، مثل القانون االنتخابي، حتى 
أنها قبلت بمشاركة األمنيني والعسكريني، 
بــعــد أن كــانــت تــعــارض ذلـــك بــقــوة، ومجلة 
ــاري مــنــاقــشــتــهــا  الـــجـــمـــاعـــات املــحــلــيــة الــــجــ
فــي الــبــرملــان، وســـّد الــشــغــورات فــي الهيئة 
الــتــنــازالت  لــالنــتــخــابــات، وتــقــديــم  املستقلة 
الــســيــاســيــة املــفــضــيــة إلـــى تــثــبــيــت السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وخـــصـــوصـــا رئــــيــــس الــــدولــــة 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي، املـــاســـك بجميع 

خيوط لعبة السلطة، موعد االنتخابات.
لــحــركــة الــنــهــضــة ثــــأر كــبــيــر مـــع املــشــاركــة 
خصوصا،  واالنــتــخــابــيــة  كــكــل،  السياسية 
ــراف الـــقـــانـــونـــي بــهــا  ــ ــتـ ــ ــتـــدعـــى االعـ فـــقـــد اسـ
نحو أربعة عقود منذ ظهورها سنة 1972 
جماعة إسالمية، مرورا بإعالنها سنة 1981 
اتجاها إسالميا، وصوال إلى االعتراف بها 
سنة 2011 حزب حركة النهضة، وقد شاءت 
ــعــتــرف بــهــا أحـــد رجــال 

ُ
ــــدار أن يــكــون امل األقـ

دولة بن علي، األشرس عداوة للنهضويني، 
فــي  ــنـــوشـــي،  ــغـ الـ مــحــمــد  األول  وزيـــــــره  أي 
حكومته الثانية، بعد عقدين من النزاعات 
إليه  آلــت  السلطة  الــدمــويــة والــصــراع على 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة بــعــد انــتــخــابــات 1989 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا اإلســالمــيــون 
مــــزّورة، ومــدخــال نحو الحكم االســتــبــدادي 

الذي استمر عشريتني كاملتني.
ويبدو أن شراهة حركة النهضة اإلسالمية 

ل نتائج 
ُ
املنافذ والفراغات، هي التالية: تمث

االنتخابات املحلية والتشريعية الجزائرية 
سنتي 1990 و1991 التي اكتسحتها الجبهة 
اإلسالمية لإلنقاذ، وفــازت بأغلبية املقاعد 
الــنــيــابــيــة واملـــجـــالـــس الــبــلــديــة والــــواليــــات، 
حامية  معركة  مقدمة  نتائجها  كانت  وقــد 
الــوطــيــس عــلــى الــســلــطــة، اســتــحــالــت حــربــا 
فــيــهــا مــئــات آالف الضحايا  أهــلــيــة، قــضــى 
ـــت بـــالـــحـــقـــبـــة  ــرفــ ــ ــتــــني، عـ ــلــ ــامــ عــــشــــريــــتــــني كــ
السوداء في تاريخ الجزائر، وانخرط فيها 
إسالميو الجزائر، مستخدمني كل الوسائل 
للدولة  إلى عدو رئيسي  املتاحة، فتحولوا 
الجزائرية، وأخرجوا نهائيا من دائرة الفعل 

واملشاركة السياسيني.
انـــتـــخـــابـــات 1989 في  نــتــائــج  اســتــحــضــار 
تــونــس الــتــي اســتــخــدمــهــا بــن عــلــي وسيلة 
لــكــشــف الـــــقـــــدرات الـــبـــشـــريـــة والــتــنــظــيــمــيــة 
إلى  تقدموا  الذين  التونسيني  لإلسالميني 
تــلــك االنــتــخــابــات بــقــوائــم مــســتــقــلــة، ُعــرفــت 

يخلو  ال  مشهٍد  فــي  البنفسجية،  بالقوائم 
النتيجة  كانت  والتحدي.  االستعراض  من 
مزورة، ومدخال للتأسيس لحياة سياسية 
صــوريــة، ولــتــعــدد شكلي استمر إلــى سنة 
اإلسالميني  املعتقلني  آالف  صاحبه   ،2011
والــضــحــايــا واملــنــفــيــني، والــتــعــطــيــل الكامل 
وحــرمــان  ســيــاســيــا،  املــجــتــمــع  لديناميكية 
الــتــونــســيــني مـــن حــقــهــم فـــي الــديــمــقــراطــيــة 
كل  وقــمــع  السلطة  على  السلمي  والــتــداول 
مــكــونــات املــجــتــمــعــني، الــســيــاســي واملــدنــي، 
وقــيــام الـــدولـــة األمــنــيــة والــعــائــلــيــة، مطلقة 

الصالحيات واملهام والوظائف.
ــوان  ــ ــ ــــوف عـــلـــى تـــجـــربـــة جـــمـــاعـــة اإلخـ ــوقـ ــ الـ
املــســلــمــني فــي مــصــر الــتــي أنــهــاهــا الجيش 
املصري يوم 30 يونيو/ حزيران 2013 في 
مشهد دراماتيكي، أدى إلى سجن كل قادة 
الحركة اإلخوانية، بمن فيهم محمد مرسي، 
الفائز في االنتخابات الرئاسية سنة 2012، 
الدم  رقــع  وتوسع  الضحايا  آالف  وسقوط 
وانفتاح مصر على ما يشبه الحرب األهلية 
التي ال تزال تداعياتها قائمة، واالنتهاء من 
ثورة يناير التي سقط فيها الشهداء بهدف 
إنــهــاء حكم حسني مــبــارك وحــزبــه الواحد 
استمرت  التي  املــخــابــرات  ودولـــة  وعائلته، 
اإلسالميني  تجربة حكم  نقد  عــقــود.  ثالثة 
نتائجها  مــن  كــان  التي  الترويكا  فترة  فــي 
املأساوية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي، والجنود في الشعانبي 
ــّمـــن خــطــط  عـ الـــنـــظـــر  ســـنـــة 2013، وبـــقـــطـــع 
مــن االغتياالت  السياسي  ونــفــذ، والــغــرض 
الـــتـــي أدت إلــــى ســـقـــوط حــكــومــة الــتــرويــكــا 
اإلســالمــيــني ينفتح على  فــوز  فــإن  الثانية، 
مــثــل تــلــك االحـــتـــمـــاالت املـــأســـاويـــة الــقــابــلــة 

لــلــتــكــرار واملــــعــــاودة. يــخــوض اإلســالمــيــون 
مناخ  في  املحلية  االنتخابات  التونسيون 
إقــلــيــمــي ودولـــــي لـــم يــقــبــل بــهــم بـــعـــد، على 
الــرغــم مــن الــخــطــوات الحثيثة الــتــي قــامــوا 
ــنـــازالت الــعــمــيــقــة الــتــي قــدمــوهــا  ــتـ بــهــا، والـ
داخليا لفائدة مــراكــز قــوى دولــة األعــمــاق، 
وحزبها املمثل لها، نداء تونس، وخارجيا 
لفائدة لوبيات صنع السياسات والقرارات 
واالتــحــاد  األميركية  املتحدة  الــواليــات  فــي 
ــــي، والــوعــود الــتــي ألــزمــوا أنفسهم  األوروبـ
بها، خصوصا في ما يتعلق باالختيارات 
ــرى لــــلــــبــــالد الـــقـــائـــمـــة  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
ــتـــصـــاد الــــســــوق. ويــخــطــئ  عـــلـــى فــلــســفــة اقـ
يتعاطون  عندما  التونسيون  اإلسالميون 
املحتملة  وإفــرازاتــه  االنتخابي  املشهد  مــع 
على أنه معطى داخلي محض. وُيخشى أن 
يكون يوم 7 مايو/ أيار املقبل الذي ستعلن 
فيه نتائج االنتخابات مختلفا عما سبقه 
املقدمة  النتائج ستكون  أيــام، وأن تلك  من 
واألداة التي ستجهض املسار الديمقراطي 
برمته، إن تأكد الفوز الكاسح لإلسالميني 
والعودة بالبالد إلى مرّبع االستبداد األول، 
التضحيات  بعد  الوخيمة،  واستتباعاته 
الــكــبــيــرة الــتــي قــدمــتــهــا الــطــبــقــة السياسية 
ــيـــة  ــكـــريـــة واملـــدنـ ــفـ املــــعــــارضــــة، والـــنـــخـــب الـ
املــتــحــّررة عــلــى مـــدى نــصــف قـــرن أو يــزيــد، 
ــّرد نـــهـــم لــلــســلــطــة  فــالــســيــاســة لــيــســت مــــجــ
وكــرســي الحكم، وإنــمــا هــي قـــراءة عقالنية 
القوة والحفاظ على املكاسب  في توازنات 
اختيار  وحسن  الــدمــاء،  وحقن  السياسية، 
القضايا املرتبطة بها وحماية املجتمع من 

املعارك املدمرة والحروب األهلية القاتلة.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

اإلرهــاب فــوق أراض عربية، يتم التخطيط 
الــيــوم لتجريب خــرائــط الــحــروب الــجــديــدة 
واملستقبلية مع إيــران وفوق أراض عربية، 
 إحـــدى فــصــول هــذه الحرب 

ً
وقــد بــدت فــعــال

في اليمن، لكن الواقعة الكبرى هي املنتظرة 
ــة  ــيـ ــرانـ ــرب الـــعـــربـــيـــة اإليـ ــحــ فــــي ســــوريــــة. الــ
أميركا وإسرائيل  الجديدة تريدها كل من 
والـــســـعـــوديـــة حـــربـــًا بـــالـــوكـــالـــة، تــخــوضــهــا 
غير  أرض  وعلى  جيوشها،  غير  بجيوش 
أراضيها، وضحاياها لن يكون بالضرورة 
مـــن رعـــايـــاهـــا. ومــــا فـــكـــرة إرســــــال جــيــوش 
عربية إلى سورية سوى بداية إعــالن هذه 
إيـــران، ونفوذها املتعاظم في  الــحــرب ضــد 
املــنــطــقــة وفــــوق األرض الــســوريــة. بــاألمــس 
القريب، خاضت الدول الثالث نفسها حربًا 
بالوكالة ضد إيــران، بذريعة وقف تصدير 
ثــورتــهــا، وتــحــت شــعــارات قــومــيــة عروبية 
وفــــوق أرض الـــعـــراق وبــجــيــوشــه. والـــيـــوم، 
 طــبــولــهــا أن 

ّ
ــــراد لــهــذه الـــحـــرب الــتــي تــــدق ُيـ

تــجــري فـــوق األرض الــســوريــة، وبــجــيــوش 
اإلرهــاب، وتحت  عربية، وبذريعة محاربة 
شعارات دينية إسالمية. باألمس، شرعنوا 
الــــحــــرب عـــلـــى أنـــهـــا بــــني الــــعــــرب والـــفـــرس 
املــجــوس، والــيــوم يــريــدون شرعنتها على 

أنها بني السنة والشيعة الروافض.
مــع األســـف، ذاكـــرة بعض الــعــرب قصيرة، 
وإال تـــذّكـــروا الــحــرب الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة، 
فمن شجع صــدام حسني على غــزو إيــران 
عام 1980 هي الواليات املتحدة التي كانت 
تــريــد االنــتــقــام مــن الــثــورة اإليــرانــيــة التي 
املنطقة،  فــي  األســـاســـي  حليفهم  أســقــطــت 
شــــاه إيـــــــران، واحـــتـــجـــزت الــدبــلــومــاســيــني 
انــدالع  وقبيل  عندها.  رهــائــن  األميركيني 
ــدام حــســني ضـــوءًا  ــ تــلــك الـــحـــرب، تــلــقــى صـ
ــيـــج، وخـــصـــوصـــًا  ــلـ الـــخـ مــــن دول  أخــــضــــر 
الدخول  قبل  أيامًا  زارهــا  التي  السعودية 
فــي الــحــرب الــتــي خاضها تحت شــعــارات 
قــومــيــة عـــروبـــيـــة ملـــواجـــهـــة املــــد الــفــارســي 
اإليراني. والنتيجة يعرفها الجميع مقتل 

ا مهما من رصيدها الدولي؛  وأفقدتها جزء
كــمــا حــطــت مــن شـــأن ســالحــهــا، وأجهضت 
خــــطــــة الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــــي مــنــاكــفــتــه 
ة 

ّ
املتحدة عبر تبني سياسة حاف الواليات 

املتواتر  التصعيد  إلــى  والــلــجــوء  الــهــاويــة، 
ما  الــنــووي،  االستنفار  مرحلة  يبلغ  حتى 
إلــى الجلوس  املــتــحــدة  الــواليــات  سيضطر 
الــتــفــاوض، لبحث تقاسم  معه على طــاولــة 
ــام االتــحــاد  الــنــفــوذ فـــي الــعــالــم، كــمــا فـــي أيــ
 »NG« السوفييتي. سياسة رد عليها موقع
ــــدور فـــي فــلــك الــكــرمــلــني،  ــــذي يـ الــــروســــي، الـ
ــــود«، في  فــي تعليق لــه عــلــى »االثــنــني األسـ
أقوى  تملك سالحًا  »أميركا  بعنوان  مقالة 
اللذين  من سالح سارمات وبوريفسنيك«، 
فــي خطابه  الــروســي  الرئيس  أعلن عنهما 
ــام البرملانيني  أخــيــرا عــن حــالــة االتــحــاد أمـ
الـــــروس، بــقــولــه: »لــــدى أمــيــركــا ســـالح آخــر 
املــعــارك الحربية وبلوغ حافة  غير خــوض 
النزاع النووي الشامل، فهي بوسعها خنق 

موسكو بالعقوبات االقتصادية«.
لم يكن هدف الضربة عسكريا باملطلق، فقد 
ــفــذت بعد اإلعـــالن عــن الــقــرار 

ُ
ــطــط لها ون

ُ
خ

وحلفائه  للنظام  ســمــح  مــا  بــأيــام،  ها 
ّ
بشن

ــــروس واإليـــرانـــيـــني بـــأخـــذ احــتــيــاطــاتــهــم  الــ
قواتهم  نشر  إعـــادة  عبر  الخسائر  لتالفى 
ما  املــبــاشــرة،  الضربة  لتجنب  وأسلحتهم 
يــكــن تحقيق مكاسب  لــم  هــدفــهــا  أن  يعني 
عسكرية، بل استثمار حدث عسكري )ضربة 
الــكــيــمــيــائــي( فـــي تــحــقــيــق هــــدف ســيــاســي: 
الــذي خطته روسيا  الحل  االعــتــراض على 
مـــع تــركــيــا وإيـــــران فـــي أســتــانــة وســوتــشــي 
للصراع في سورية، وطرح بديل يتسق مع 
قرارات األمم املتحدة. وهذا ما أّكده التحرك 
الــدبــلــومــاســي الــغــربــي؛ بــعــد ســـاعـــاٍت على 
الضربة؛ عبر طرح مشروع قرار في مجلس 
األمـــن للحل فــي ســوريــة، قــائــم على تنفيذ 
وخصوصا  الصلة،  ذات  الدولية  الــقــرارات 
القرارات 2118 و2254 و2401، التي تتناول 
السالح الكيميائي والحل السياسي ووقف 
الــنــار والــجــوانــب اإلنــســانــيــة، مــع التمسك 
ولكنها  للتفاوض.  وحــيــدا  جنيف  بمسار 
)الــدول الثالث( ال تريد تكرار خطأ روسيا 
يأخذ مصالح  ال  منفرد،  حــل  على  بالعمل 
الفاعلني في امللف السوري بعني االعتبار، 
فـــدعـــت إلــــى حـــل تـــوافـــقـــي، بــاالســتــنــاد إلــى 
قـــرارات دولــيــة صوتت عليها دول مجلس 

األمن، بما في ذلك روسيا ذاتها.
هدفت الضربة إلــى إفــهــام روســيــا أنــه غير 
على  السيطرة  فــي  بــاالنــفــراد  لها  مسموح 
ــة، وأنــــــه ال حــــل مــــن دون مــشــاركــة  ــ ــــوريـ سـ
املتحدة بخاصة،  والــواليــات  بعامة  الغرب 
حل  وتــرويــج  التناقضات  على  اللعب  وإن 
سياسي خارج إطار األمم املتحدة لن يمر؛ 
وإنه ال بد من تغيير قواعد اللعبة بالعودة 
إلى مسار جنيف، والتخلي عن املحاوالت 
غـــيـــر املـــجـــديـــة لــتــمــريــر حــــل عـــبـــر مــســلــســل 
ــنـــي تــغــيــيــر  ــعـ ــــي، مـــــا يـ ــــشـ ــوتـ ــ أســــتــــانــــة وسـ

سلوكها وسياستها. 
لــم تقبل روســيــا الــدعــوة الــغــربــيــة إلـــى حل 
ــه يــقــلــص  ــ ــيــــة، ألنـ ــرارات الــــدولــ ــقــ ــالــ يـــلـــتـــزم بــ
ــت 

ّ
دورهــــــــا وحـــصـــتـــهـــا فــــي ســـــوريـــــة، فــشــن

الضربة  على  وإعــالمــيــا  سياسيا  هجوما 
والدول الثالث، على أمل إجهاض تحركها 
السياسي، فقد دان الرئيس بوتني »العدوان 
ــذر مـــن تــداعــيــاتــه  ــ عــلــى بــلــد مــســتــقــل«، وحـ
ــلــــن عــــن دعــــوة  ــي، وأعــ ــ ــدولـ ــ ــنـــظـــام الـ عـــلـــى الـ
ــــن لــعــقــد جــلــســة طــارئــة  بـــــالده مــجــلــس األمـ
ــــذي قـــامـــت بـــه واشــنــطــن  لــبــحــث الـــتـــطـــور الـ

تجاه السلطة وممارسة الحكم لم تشبعها 
نــتــائــج انــتــخــابــات ســنــة 2011 الــتــي انبثق 
عنها املجلس الوطني التأسيسي، وتشكيل 
والثانية، وبعد  األولــى  الترويكا  حكومتي 
التشريعية  االنتخابات  في  الجزئي  الفوز 
لسنة 2014، املؤدي إلى التحالف مع حزب 
نداء تونس، على قاعدة مقاربة الشيخني، 
التي  السبسي،  والــبــاجــي  الغنوشي  راشــد 
ارتسمت في اجتماع باريس الذائع الصيت 
سنة 2013، واملشاركة في حكومتي الحبيب 
الصيد ولو جزئيا، وفي حكومتي الوحدة 

الوطنية التي شكلها يوسف الشاهد.
اخــتــار حـــزب حــركــة الــنــهــضــة املــشــاركــة في 
ــابـــات الـــبـــلـــديـــة، والـــتـــرشـــح فــــي كــل  ــتـــخـ االنـ
ــا يــفــيــد  ــر، وعــــددهــــا 350 دائــــــــرة، مــ ــ ــدوائــ ــ الــ
ــذا الــــحــــزب ســـيـــكـــون مــمــثــال فــــي كــل  ــ ــأن هـ ــ بـ
الـــبـــلـــديـــة، نــاهــيــك أنــــه سيحتكر  املـــجـــالـــس 
بــعــض الـــدوائـــر بــمــفــرده، لــغــيــاب منافسني 
له، أو لضعفهم الناتج عن انعدام خبرتهم 
والدعائي  االتصالي  االنتخابية، وعجزهم 
ــقــــدرات الــلــوجــســتــيــة واملــالــيــة  وفــقــدانــهــم الــ
الــتــي تــمــّكــنــهــم مـــن الـــوصـــول إلـــى الــنــاخــب، 
املستقبلية.  ورؤاهـــــم  بــبــرامــجــهــم  وإقــنــاعــه 
أربع تجارب انتخابية لها مآالت مجتمعية 
التونسيني  اإلسالميني  على  وجــب  دقيقة، 
أن يــضــعــوهــا نــصــب أعــيــنــهــم، ويــدرســوهــا 
ــدا، ويـــســـتـــخـــلـــصـــوا مـــنـــهـــا الـــــــــدروس  ــ ــيــ ــ جــ
والعبر، وهم ينخرطون بما أوتــوا من قوة 
الدولي،  مرّدها مشروعهم  ودعائية،  مالية 
ورأسمال بشري ضخم، واستثمار تاريخي 
ورمـــــزي النــتــمــائــهــم اإلســــالمــــي، وتــوظــيــفــه 
فـــي مــعــركــة ســيــاســيــة صـــرفـــة، كــانــت دائــمــا 
محكومة بخلفية التمكني والتموقع، وسّد 

مــلــيــون عـــراقـــي فـــي تــلــك الـــحـــرب العبثية، 
ومــثــلــهــم مـــن اإليـــرانـــيـــني، وهــــدر مــلــيــارات 
ــرٍب  ــن املــــــال الـــعـــربـــي فــــي حــ الـــــــــــدوالرات مــ
مــجــنــونــة، انــتــهــت بــانــقــالب صــــدام حسني 
على حلفائه العرب، واحتالله الكويت. وما 
زالت التداعيات السلبية لكل تلك الكوارث 

تتفاعل حتى يوم الناس هذا. 
الواقع  اإليرانية في  العراقية  الحرب  كانت 
ــدول  ــ ــة، ألن أغـــلـــب الـ ــيــ ــرانــ حـــربـــًا عـــربـــيـــة إيــ
العربية ساندت فيها العراق، ودعمته باملال 
الرغم من بشاعة  والعتاد والــرجــال. وعلى 
ــــت أكـــثـــر مـــن ثــمــانــي  تــلــك الـــحـــرب الـــتـــي دامـ
سنوات، وجربت فيها كل الخطط الحربية 
املجنونة، ومختلف أنواع األسلحة الفتاكة، 
بما فيها املحظورة دوليًا، فإنها لن تكون 
الــحــرب العربية  ســوى نــزهــة قصيرة أمـــام 

اإليرانية املقبلة في حال اندالعها. 
الـــعـــرب وبـــالدهـــم لـــن يـــكـــونـــوا، فـــي نــهــايــة 
ــذه الـــحـــرب  ــ ــار هـ ــ ــــوى حـــطـــب نـ املــــطــــاف، سـ
وســاحــتــهــا، أمـــا املــســتــفــيــد الــوحــيــد منها 
فلن تــكــون ســوى دولـــة واحـــدة فــي الشرق 

األوسط، هي بكل تأكيد إسرائيل.
)كاتب مغربي(

وحـــلـــفـــاؤهـــا، مـــوضـــحـــًا أن الـــقـــصـــف الــــذي 
صارخ  انتهاك  وحلفاؤها  واشنطن  نفذته 
ملــيــثــاق األمــــم املــتــحــدة والـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
ووصفه بأنه »عمل عدواني ضد دولة ذات 
سيادة، تقف في طليعة الدول التي تكافح 
اإلرهـــاب«. وقــال وزيــر خارجيتها سيرغي 
الفــروف إن »الضربة الثالثية على سورية 
نسفت عملية السالم«، وحذر مما أسماها 
»مــــحــــاوالت لــتــدمــيــر ســـوريـــة وتــقــســيــمــهــا 
وإبــقــاء وجـــود قـــوات أجنبية فــي أراضيها 
إلى األبد«، وشدد على »رفض موسكو تلك 
التي تأتي في إطــار »الهندسة  املحاوالت« 
االتفاقات  تخالف  ألنها  الجيوسياسية«، 
ــي خــــصــــوص تـــســـويـــة األزمــــــة  ــ الــــدولــــيــــة فـ
ــؤكـــدا »إصــــــــرار« بـــــالده »عــلــى  ــوريـــة، مـ الـــسـ
تأسيس اللجنة الدستورية بدعم من األمم 
املتحدة والدول الضامنة«، ما يعني تمّسكه 
بنتائج سوتشي ورفضه املشروع الغربي، 
وهـــو مــا كــــّرره الــســفــيــر الـــروســـي فــي األمــم 
املتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بقوله: »جهود 
ــات املـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا  ــ ــــواليـ الـ
فــي األمـــم املــتــحــدة لــبــدء تحقيق جــديــد في 
وإنعاش  في سورية،  الكيميائية  األسلحة 
مــحــادثــات الــســالم تــأتــي فــي غــيــر وقــتــهــا«، 

وطرحه خطة مضادة من ست نقاط.
وقــد عكس السجال السياسي واإلجـــراءات 
ــــوف روســـيـــا، ألول مــــرة منذ  املـــيـــدانـــيـــة، وقـ
تــدخــلــهــا الـــعـــســـكـــري املـــبـــاشـــر فــــي ســـوريـــة 
ــام 2015،  ــ ــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول عــ فــــي شـ
موقفا دفاعيا، في مواجهة موقف أميركي 
هـــجـــومـــي يـــضـــع لــــهــــا، بـــتـــحـــّركـــه املـــيـــدانـــي 
والــســيــاســي مــع املــمــلــكــة املــتــحــدة وفــرنــســا، 
خطوطا حــمــراء مــن أجــل ردعــهــا وتقليص 
نــفــوذهــا فــي ســوريــة واملــنــطــقــة، وهـــو مــا لم 
تقبل به؛ فصعدت في نقدها املوقف الغربي 
الــوجــود الغربي في سورية،  )عــدم شرعية 
الضربة  لتقسيم ســـوريـــة،  أمــيــركــيــة  خــطــط 
عــدوان على دولــة مستقلة.. إلــخ(، وافتعلت 
دخــول  )عــرقــلــة  قضايا  واختلقت  مشكالت 
بعثة املفتشني إلى دوما، االدعاء باكتشاف 
مواد كيميائية مصدرها بريطاني وأملاني، 
انتقاد إحجام أميركا وبريطانيا عن إرسال 
خبرائهم إلى دوما، التلويح بتزويد النظام 
اجتماع  الــســوري صــواريــخ إس 300، عقد 
لــغــرف التنسيق األمــنــي الــروســي اإليــرانــي 
الــنــظــام الـــســـوري الــعــراقــي فــي بــغــداد للرد 
على التحرك الغربي( كي تربك دول املحور 
الغربي، وتشل تحركها ريثما ترتب أوراقها 
فــي مــســرح الــجــريــمــة. لكنها عـــادت وقبلت 
االنحناء للعاصفة، وتمرير اتفاق أولي في 
»خلوة باكاكرا« السويدية بالقبول بالعودة 
ــفـــاوضـــات جــنــيــف، وتـــأمـــني وصـــول  إلــــى مـ

املساعدات اإلنسانية إلى املحتاجني. 
)كاتب سوري(

عن اإلسالميين والحكم المحلي في تونـس

الحرب العربية اإليرانية المقبلة

واشنطن ــ موسكو بعد الضربة

»النمر األسود« 
في السعودية

السياسة ليست مجّرد 
نهم للسلطة وإنما 
هي قراءة عقالنية 

في توازنات القوة

العرب وبالدهم 
لن يكونوا، في 
نهاية المطاف، 

سوى حطب نار هذه 
الحرب وساحتها

لم تقبل روسيا الدعوة 
الغربية إلى حل يلتزم 

بالقرارات الدولية 
ألنه يقلص دورها

آراء

مروان قبالن

عندما الحظ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الضربة الثالثية التي قادتها 
املاضي أحدثت شرخا في  السوري األسبوع  للنظام  املتحدة على مواقع  الواليات 
العالقات الروسية - التركية، كان يشير إلى تحوٍل يطرأ على االصطفافات اإلقليمية 
والدولية في املسألة السورية التي توشك على االنتقال من طور حرب الوكالة إلى 
طور املواجهة املباشرة بني أطراف الصراع الرئيسيني. لكن ماكرون فاته أن التأثير 
األهم للضربة طاول العالقات الروسية - اإلسرائيلية أكثر مما طاول غيرها، فمنذ 
 
ً
العام 2015، وصوال قــّررت روسيا زيــادة وجودها العسكري في سورية صيف 

تفاهم مشتركة  نقاط  إسرائيل  وجــدت  نفسه،  العام  املباشر خريف  التدخل  إلــى 
عديدة مع روسيا بشأن سورية. وبمقدار ما حد الوجود العسكري الروسي من 
يفيد  أنــه  وجــدت  إسرائيل  أن  إال  فــوق ســوريــة،  اإلسرائيلي  الطيران  حرية حركة 
أيضا في الحد من حرية الحركة اإليرانية على األرض. فوق ذلك، كانت إسرائيل 
تشارك روسيا موقفها في ضرورة الحفاظ على نظام الرئيس بشار األسد، على 
اعتبار أن عدوا تعرفه خيٌر من عدو ال تعرفه، وأن بديال إسالميا يمكن أن يكون 
نتنياهو موسكو في سبتمبر/  زيــارة  االتــفــاق خــالل  تم  لها بكثير. وعليه،  أســوأ 
الطرفني  بــني  احتكاك  أي  ملنع  لجنة عسكرية مشتركة،  إنــشــاء  على  أيــلــول 2015 
في األجــواء السورية، ما يعني السماح للطيران اإلسرائيلي بضرب أهــداف داخل 
سورية، شريطة أال تؤثر في نتيجة الصراع بني النظام واملعارضة، وتتجنب قوات 
النظام التي كانت روسيا تعيد بناءها وتأهيلها، بغية هزيمة املعارضة واستعادة 
السيطرة على األراضي التي خسرتها. بمعنى آخر، االقتصار على ضرب تحركات 
وأهداف إليران وحزب الله تعمل خارج إطار الصراع البيني السوري. وكان نتنياهو 
أنه زار موسكو أكثر من واشنطن منذ خريف  التفاهم، بدليل  حريًصا على هذا 
األم.  لغته  الروسية  اللغة  الــذي تعد  ليبرمان،  أفيغدور  2015، صحبة وزيــر حربه، 
انتهى هذا التفاهم اآلن، أو في طريقه إلى الزوال، ملاذا؟ تعتقد إسرائيل أن روسيا، 
وليس إيران أو النظام السوري، هي من أسقط طائرة إف 15 فوق الجليل، في رحلة 
وأن  املاضي،  فبراير/ شباط  العاشر من  فــور في  تي  العودة من استهداف مطار 
ذلك كان ردا على سلسلة هجمات طاولت الوجود العسكري الروسي في سورية، 
الكتف،  بــصــاروخ محمول على  إدلــب  فــوق  السوخوي  كــان آخرها إسقاط طائرة 
تشك موسكو أن واشنطن وراءها. وكان إسقاط الطائرة االسرائيلية بمثابة رسالٍة 
لذلك  السورية.  األجـــواء  في  الحركة  بحرية  عــادت تسمح إلسرائيل  ما  أن روسيا 
استهداف  عــاودت  قاعدة حميميم، عندما  مع  الــعــادة،  إسرائيل، خــالف  تنسق  لم 
مصنع طائرات الدرونز اإليرانية في مطار تي فور في التاسع من إبريل/ نيسان 
الجاري، والذي أسفر عن مقتل الضابط اإليراني املسؤول عنه مع سبعة آخرين، بل 
استخدمت الطائرات اإلسرائيلية ممرات جوية خاصة بالطيران األميركي، منسقة 

في ذلك مع القيادة املركزية األميركية، املسؤولة عن العمليات في سورية. 
أثار هذا األمر غضبا شديدًا في موسكو التي تبرعت، خالف عادتها، بالكشف عن 
تنفيذ إسرائيل الضربة. وكان الفتا أن إسرائيل نفذت ضربتها ا في اليوم نفسه 
مهامه  بولتون،  الجديد، جــون  األميركي  القومي  األمــن  فيه مستشار  باشر  الــذي 
في البيت األبيض، في مؤشر على إدراك إسرائيل معنى أن تصبح إيران القضية 
ومستشاريه  الرئيس  بــني  الــيــوم  واشنطن  فــي  إجــمــاع  عليها  ينشأ  التي  الوحيدة 

لشؤون األمن القومي والخارجية والدفاع واالستخبارات.
الوضع في سورية وسياسة  أن حسابات إسرائيل، وقراءتها  ا 

ً
أيض يعني هذا 

واشنطن في املنطقة، بدأت تختلف مع اتضاح عزم إيران البقاء في سورية بعد 
على  محلية  مليشيات  وإنشاء  قواعد عسكرية،  بناء  من خــالل  النظام،  تثبيت 
شاكلة حزب الله. كما أن تقديرات إسرائيل األولية املرحبة بدخول روسيا إلى 
امليدان السوري تغيرت أيضا، إذ تبدو روسيا إما غير راغبة أو عاجزة عن لجم 

النفوذ اإليراني.

أنطوان شلحت

من األمور املثبتة، وقائعًيا، استناًدا إلى جوالت املحادثات اإلسرائيلية - الفلسطينية على 
مدار ربع قرن، أن هناك بعض التباين في مواقف أحزاب دولة االحتالل بشأن مسألتي 
الحدود الدائمة ومدينة القدس، في حني أن هناك إجماًعا على رفض عودة الالجئني 
 العودة، وذلك بموازاة 

ّ
ا لحق

ً
الفلسطينيني إلى وطنهم الذي هّجروا عنه عنوة، تطبيق

 األوحد« لقضية هؤالء الالجئني هو التوطني. وهو إجماع عابر 
ّ

إجماع على أّن »الحل
ألغلبية األحزاب والحركات السياسية. وإذا ما تركزنا بالطرف »اليسارّي« من الخريطة 
، موقف رئيس مركز بيريس للسالم، 

ً
السياسية اإلسرائيلية، ال ُبّد من استعادة، مثال

أوري سافير الذي سبق أن تولى رئاسة الوفد اإلسرائيلي خالل مفاوضات أوسلو 
ومنصب املدير العام لوزارة الخارجية، حني كتب، في إثر مؤتمر أنابوليس )نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2007(، مقالة شّدد، في سياقها، على أّن اإلسرائيليني باتوا يعرفون، 
 قضية الالجئني يمكن أن 

ّ
في ذلك الوقت، عملًيا، مالمح االتفاق الدائم. ولفت إلى أّن حل

يتّم بواسطة عودة قسم منهم إلى دولة فلسطينية، قال إّن حدودها الدائمة ستقّر على 
أساس خطوط 1967 مع تعديالٍت متبادلة، وتعويض القسم اآلخر منهم، وتوطينه في 
دول متعّددة بحسب قوانني كل دولة، »وهو ما سيخّولنا أن نمارس حق النقض ضد 
دخــول سكان فلسطينيني إلى إسرائيل«، على حّد تعبيره. قبل سافير نشر بيني 
ألــون، أحد وزراء حزب املفدال )صهيوني - ديني(، ما أسمي »املبادرة اإلسرائيلية«، 
الفلسطينيني«، وبموجبها يتوجب  الالجئني  ووصفها بأنها »خطة للسالم وتأهيل 
بدء تأهيل كهذا بتفكيك وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا(، وبلورة 
خطة تعويض لكل الالجئني الفلسطينيني، بغية تمكينهم من التحّول إلى مواطنني في 

دول مستعدة الستيعابهم والبدء بحياة جديدة.
ومع أّن ما تعرف باسم »قضية اليهود العرب« تنطوي على ُبعد ُمهم، يتعلق بخفايا 
هيكلة الذاكرة القومية اإلسرائيلية وصراعات الهوية اليهودية في دولة االحتالل، فإنه 
 التوطني. ومن ذلك أّن ألبرت بابوشدو، رئيس 

ّ
يجري تجييشها ملصلحة تزكية حل

الغرفة التجارية والصناعية اإلسرائيلية - املصرية، وهو يهودّي من أصل مصرّي، 
 عملًيا لها منذ نشوئها. 

ً
الفلسطينيني وجدت حال أّن مشكلة الالجئني  كتب مرة 

وأوضح: على الرغم من أن 700 ألف الجئ فلسطيني اضطروا إلى مغادرة بيوتهم 
ل من أهمية حادثة 

ّ
في 1948، وهذا ال خالف عليه، فإننا نميل إلى أن ننسى ونقل

تاريخية أخرى ال تقل ُرعًبا، وهي أنه في تلك الفترة اضطر 1.5 مليون يهودي من 
الدول العربية إلى مغادرة بيوتهم. وأنا من هؤالء الالجئني، وأحببت بيتي في مصر 
ت املشكلة من خالل تبادل 

ّ
ال أقل مما أحّب الالجئ الفلسطيني بيته في يافا. وُحل

وحان  عانينا،  ونحن  األمرين،  عانوا  الفلسطينيون  فالالجئون  واملعاناة،  السكان 
الوقت إلغالق ملف املاضي والنظر نحو املستقبل«. وفي رأيه، ال تجوز إعادة العجلة 
إلى الوراء، أي ال ينبغي إعادة الالجئني إلى أماكنهم، وإحداث مشكالت جديدة أكبر من 
القديمة بكثير. و»يجب أن يبقى الالجئون اليهود والفلسطينيون في أماكن إقامتهم، 
فــي حياتهم،  جــديــدة  فتح صفحة  مــن  وتمكينهم  لهم،  تعويضات  دفــع  ينبغي  لكن 
 األمر األهم من كل التفصيالت الواردة أعاله هو الداللة 

ّ
ونسيان أوجاع املاضي«. لعل

الــدعــوات واملــبــادرات  إلــى حقيقة أن جميع  الكامنة فيها، والتي من شأنها أن تحيل 
 برباط وثيق إلى جذر أساسي واحد، هو رفض حق 

ٌ
والذرائع بشأن التوطني مشدودة

ح في عام 2002 
ّ
العودة. وسبق ليوسي بيلني، وهو أحد أبرز مهندسي »أوسلو«، أن أل

على أن تنتقل املفاوضات السياسية بني إسرائيل والفلسطينيني من التمحور حول 
حق العودة إلى التمحور حول »مشكلة الالجئني«. وغير خاٍف أن الهدف من مطالبته 
 وقبل أي شيء، ويعكس اإلصرار اإلسرائيلي على رفض االعتراف 

ً
هذه سياسّي أوال

ا في وطنهم الذي اغتصب، وما يزال يغتصب. كما أن في هذه 
ً
بأن للفلسطينيني حق

السبعني  الــذكــرى  احتجاجات  الــعــودة ضمن  إطــالق مسيرات  يبّرر  ما  التفصيالت 
للنكبة، والتي تعيد إلى العودة معناها التاريخي، قبل القومي.

ماجد عبد الهادي

في حديقة املنزل الذي أقطنه، مع أسرتي، وسط مدينة الدوحة، ثمة اآلن قبٌر لعصفور، 
بللة 

ُ
امل بتربته  جــدًا،  الصغيرة  مساحته  املــجــازي.  وليس  للعبارة،  الحرفي  باملعنى 

حديثًا، واملحاطة بحجارة، تحاكي في تشكيلها قبور البشر، لم تلفت انتباهي حني 
دلفت البوابة الخارجية، عائدًا من العمل، غير أن الحزن على وجه طفلتي الصغرى، 
ذات األحد عشر ربيعًا، قادني إلى أن أتعرف، بعد لحظات، على حكايٍة ذات شجون؛ 
على  فتعاونتا  الجيران،  ابنة  تقتنيه صديقتها،  الــذي  الصغير  امللون  الطائر  مــات 
 لدفنه فيها، بمراسم طفولية، غلبت عليها دموع 

ً
إخراجه من القفص، وحفرتا حفرة

الحزن؛ وغاب عنها جواب تساؤلهما البريء؛ ملاذا تموت العصافير؟
سأقع، هنا، في حيرة البحث عن جواب بسيط، للتساؤل الصعب، من دون أن أغفل 
، وكان من شأنها، على األرجح، أن 

ً
عن تزامن طرحه مع أحداٍث مثيرٍة لألسى فعال

 آخرين، مثل أبناء الشهيد الفلسطيني فادي البطش الذي اغتيل في 
ً
دفعت أطفاال

 أصعب، وأشد 
ً
العاصمة املاليزية، كواالملبور، يوم السبت املاضي، ليطرحوا تساؤال

قسوة بما ال يقاس؛ ملاذا يموت اآلباء، بل ملاذا ُيقتلون؟
ستستدعي املــقــاربــة، كــذلــك، فيضًا إضــافــيــًا مــن اإلحـــســـاس بــالــقــهــر، حــني نــرى 
الفلسطيني  الشهيد  إعـــادة جثمان  ترفض  العنصرية،  االحــتــالل  ــة  دول إســرائــيــل، 
املتهمة بالتوّرط في قتله، إلى قطاع غزة، وتطلب من الشقيقة العربية الكبرى، مصر، 
منع مروره عبر أراضيها، حتى تحرمه من أن ُيوارى ثرى وطنه، بني أهله، ومحبيه.

لكن قصة البطش هذه، على ما حملته من دالالت، تظل مجرد مثاٍل جديد، في سياق 
عربي، اتصف في السنوات القليلة املاضية، أكثر ما اتصف، بارتكاب مذابح وجرائم 
 
ً
جماعية، يصعب حصرها، ال سيما في سورية والعراق واليمن وليبيا ومصر فضال

كثر،  أطفال  وبينهم  األخــيــرة،  أنفاسهم  من ضحاياها  األلــوف  ولفظ  فلسطني،  عن 
تحت أنقاض بيوتهم املدمرة، أو تمّزقوا إربًا نتيجة القصف، من دون أن يحصلوا 
في موتهم املفجع، حتى على حق الدفن، وفق ما دعت إليه الشرائع السماوية، منذ 
بعث الله غــرابــًا كــي ُيــري اإلنــســان كيف يـــواري ســوأة أخــيــه. وباملناسبة، يمكن ملن 
يشاء، أن يجد على مواقع وسائل اإلعالم الجديد، في وقتنا الراهن، ال في زمن قابيل 
وهابيل، تسجيالٍت مصورة لكالٍب تدفن قططًا ميتة، كما يمكنه أن يجد، في املقابل، 
فيديوهات تعرض بشرًا، من أتباع الجنرال خليفة حفتر، ال يتوّرعون، عن نبش قبور 
خصومهم، إلخراج جثثهم منها، ثم سحلها في الشوارع، ومثلها آلخرين من مقاتلي 
بــالــجــرافــات،  الــيــرمــوك  فــي مخيم  الفلسطينيني  الــشــهــداء  يــحــرثــون مقبرة  »داعــــش« 
 عن الصور الشهيرة التي وثقت موت ألوف املعتقلني 

ً
وصوال إلى إزالتها تمامًا، فضال

تحت التعذيب بأيدي جالدي نظام بشار األسد، قبل ترك جثثهم تتعفن في أقبيٍة ال 
أحد يعرف مكانها. وأذكر، أن إسرائيل كانت سباقة، منذ نشوئها، في انتهاك حرمة 
املوت، إْن بتدميرها مقابر أصحاب األرض الفلسطينيني وأضرحتهم، أو باحتجاز 
سمى مقابر األرقــام، فتراٍت 

ُ
جثث األلوف من أبنائهم، في ثالجات املوتى، وفي ما ت

تمتد إلى عشرات السنني، الستخدامها أوراق مساومة سياسية وأمنية.
عود على بدء، تظل التساؤالت قائمة، وإن احتاجت بعض تعديل؛ ملاذا يموت األطفال 
 في بالدنا، وكيف ألٍب أن يواسي طفلته في حزنها على موت عصفور، وهو 

ً
قتال

يعلم ما لم تعلم بعد، عن أبناء جيلها الذين تمّزقهم صواريخ الغزاة، والعصابات 
كالذي  بسيطة،  بقبوٍر  حتى  املعلن،  الجماعي  موتهم  فــي  يحظون  فــال  الحاكمة، 
هنا  خاطري  إلــى  بيتها. ستقفز  حديقة  في  ميت  لطائر  هي وصديقتها  حفرته 
عبارة منقولة عن الكاتب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني، يقول فيها »الغزالن 

تحب أن تموت عند أهلها. الصقور ال يهمها أين تموت«.
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تــنــمــو األفـــكـــار، وقــريــبــا مــنــهــا تنمو 
املقّصات برؤوسها املدببة وبآذانها 
ــارا، إذ تــتــنــوع  ــ ــهــ ــ ــ ــيـــا ون لـ ــة  ــلـ ــامـ ــعـ الـ
األفكار، وتتنوع املقصات، مقصات 
مقصات  متوعدة،  مقصات  ناعمة، 

ممهلة ال مهملة.
تنمو األفكار، بعضها يستمد نموه 
من أشعة الشمس، وبعضها يستمد 
قــوتــه مـــن أنـــــوار األولـــــن واآلخـــريـــن، 
بــعــضــهــا تـــّدعـــي الــنــمــو وهــــي ضـــده، 
فحن تنمو األفكار تتضخم حلوقها 
وصدورها وبطونها حقدا على الذي 
يــجــري أمـــامـــهـــا، هـــي عــــدوة األفــكــار 
أشــــــرارا يجب  األفـــكـــار  تــعــتــبــر  إذن، 
الــتــخــلــص مــن »تــنــطــعــهــا« وتــطــاولــهــا 
أحيانا  تعتبرها  حـــديـــدي،  كقصب 
 تحمل التضاريس التي 

ً
أنهارا جارفة

طميا  لتصير  طريقها  فــي  تنتصب 
في السدود واألودية اآلسنة، تعتبرها 
أحيانا وحــوشــا ضــد وحـــوش، وهي 
الحياة  يعيش  أن  بينهما  ملا  تريد  ال 
بــكــل أبـــعـــادهـــا، ومــــا بــيــنــهــمــا أنــــاٌس 
خلقوا كي يتمتعوا كغيرهم بخيرات 

وفــســحــتــهــا  ــا  ــهــ ــارتــ ونــــضــ األرض 
وسعتها با قيود، وال شروط سوى 
االلتزام بالحق والواجب في الحركات 

واألهداف والغايات.
تــنــمــو األفــــكــــار وتـــنـــمـــو أضــــدادهــــا، 
فتضيق املسافة بن األنوار واألقمار 
ــرار واألضــــــــرار، ويــنــشــأ  ــ ــ وبــــن األشـ
الـــتـــاســـن، واألفــــكــــار نــفــســهــا ألــســن 
مــشــحــوذة، وأســهــم ســـديـــدة، تعرف 
أبــعــاد املــكــان والـــزمـــن، لـــذا ال تحتاج 
إلى تبريراٍت تحدد وجودها وجدارة 
مــؤداهــا، األفــكــار ولـــدت كذلك ونمت 
بطابعها ذاك، لذا ال تستطيع أن تلون 
أن  تستطيع  ال  لونها،  بغير  نفسها 
أن  تستطيع  وال  الـــحـــربـــاء،  تــحــاكــي 
والتواري  بالتخلف  نموها  تستبدل 
خــلــف الــقــطــعــان الــتــي تــحــتــمــي وراء 
بؤسها منذ أن فقدت أنوار فطرتها.

تنمو األفكار تأبى التوقف واالنتظار، 
وبدونه،  من عناصر حياتها،  النمو 
تــصــبــح وجـــهـــا شــائــهــا ال يستحق 
الحياة، هي هي منذ خلق آدم، هي ال 
تحب النمو، تحب االنتماء با تنام، 

تــحــب الــغــبــاء بــا تــنــاه، تــحــب الثغاء 
بــا مــعــنــى ســـوى طــلــب قــطــعــة خبز 
ــاء تــســاعــد على  ــة مــ يــابــســة وجـــرعـ
البلع وإطــفــاء حــريــق الــجــوف، تحب 
النماء حن يكون معاكسا لصفاته، 
وفي مقدمتها الزيادة والتطور بغية 
الذي ينمو  النماء  التطوير والتغيير، 
ــنــمــاء  نــقــصــانــه نـــحـــو الـــنـــقـــصـــان، ال
النمو  نموه تشويه وجــه  غاية  الــذي 
ــه. لـــكـــن األفـــكـــار  ــ ــ ــان ــ ــه وأركــ ــاتـ ــفـ وصـ
تتحدى  العقبات،  تتحّدى  الحقيقية 
الــقــّر والـــحـــّر والــتــشــذيــب والــضــرب، 
ــلـــه ألنــــهــــا اشــتــقــت  تـــتـــحـــّدى ذلـــــك كـ
مـــن أخــتــهــا الــشــمــس الـــتـــي تــخــتــرق 
األغلفة،  وعشرات  املسافات  ماين 
كـــي تــــؤدي مــهــمــتــهــا، هـــي مــفــطــورة 
الــنــاس، ال على تشذيب  على خدمة 
أفكارهم وحلق أشعارهم، فاألفكار 
ــا مـــــن نـــــور،  ــهــ ــانــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة أغــــصــ
وأشـــعـــارهـــا مـــن ألـــق الــحــقــائــق الــتــي 
تــأبــى أن تــنــمــحــي رغـــم كـــل الـــزوابـــع 

واألعاصير املوسمية واليومية.
لحسن ملواني )المغرب(

الجلسة  عقد  أعــتــاب  على  نسير  ونــحــن 
الوطني  للمجلس  »والحاسمة«،  الفاصلة 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي أواخـــــر شــهــر إبــريــل/ 
نــيــســان الــحــالــي، وســـط حــالــة االنــقــســام 
الــســيــاســي والــجــغــرافــي، ومـــا الحـــق ذلــك 
ــوقــــف الــفــصــائــلــي،  ــي املــ ــام فــ ــقـــسـ ــن انـ مــ
القضية  املــجــلــس، تعيش  انــعــقــاد  بــشــأن 
ــوأ فــصــولــهــا عــلــى مر  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة أسـ
ــك بــعــد أن أصــــدرت حركتا  الــتــاريــخ، وذلـ
ــــي مــوقــفــا،  ــــامـ ــهــــاد اإلسـ ــــجــ حـــمـــاس وال
واضــحــا وصــريــحــا وغــيــر قــابــل للعودة 
بــشــأن عــــدم مــشــاركــتــهــم، فـــي جــلــســات 
رام  فــي   املــقــرر عقدها  الوطني  املجلس 

الله.
القاهرة،  أخيرا، ساد نقاش عاصف في 
ما بن وفدي حركة فتح، بقيادة محمود 
برفقه  فتح،  حركة  رئيس  نائب  الــعــالــول 
أعـــضـــاء مـــن الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــلــحــركــة، 
الــســيــاســي للجبهة  املــكــتــب  مـــع مــمــثــلــي 
الــشــعــبــيــة، بــقــيــادة أبـــو أحــمــد فـــؤاد نائب 
األمــــن الـــعـــام لــلــجــبــهــة، بــهــدف إقــنــاعــهــم 
الوطني.  باملشاركة في فعاليات املجلس 
ولــكــن جـــاءت الــتــصــريــحــات مــن الــقــاهــرة 

ــك بــمــبــاركــة  ــ ــة، وذلـ تــفــيــد بـــعـــدم املـــشـــاركـ
حــركــة حــمــاس الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، على 
ملا  وفقا  املشاركة  في  الــرافــض،  موقفها 
تــحــدث بـــه الــقــيــادي فـــي حــركــة حــمــاس، 
سامي أبو زهري،  وقال: »هذا قرار مهم 

واستراتيجي«.
ما تبحث عنه الفصائل الفلسطينية هو 
الــعــودة إلــى اتــفــاق بــيــروت، مــن أجــل عقد 
اإلطار القيادي املوحد للمنظمة، وهو من 
ُيقرر عقد املجلس واالتفاق على جدول 
وممثليه،  انعقاده  ومــكــان  ووقــتــه  أعماله 
وليس تفّرد حركة فتح في عقد املجلس، 
دعوة  على  التأكيد  مع  ملن حضر،  وفقا 
كل القوى السياسية الرئيسية إلى جلسة 

املجلس الوطني، وذلك بتوافق وطني.
السياسي  املكتب  عضو  عنه  كشف  مــا 
ــــحــــركــــة حـــــمـــــاس، حــــســــام بـــــــــــدران، أن  ل
بالتعاون  تقود حراكا سياسيا،  حركته 
مـــع حــركــة الــجــهــاد اإلســـامـــي والــجــبــهــة 
الشعبية وقادة الفصائل الفلسطينية في 
الداخل والخارج، ُيعد بمثابة الدخول في 
انقسام سياسي جديد، ال تقل خطورته 
عن االنقسام الذي وقع في العام 2007. 

إذا لم تنجح جهود حركة فتح في وضع 
النصاب القانوني والتمثيلي والفصائلي 
الكامل، بكل مكونات الشعب الفلسطيني 
الفلسطيني،  الــوطــنــي  املجلس  إطـــار  فــي 
فنحن على أعتاب إنشاء منظمة تحرير 
جــديــدة وبــديــلــة، وســتــكــون بــمــثــابــة أكبر 
تجمع لقوى املعارضة التفاق السام مع 
املفاوضات  ملفاهيم  والرافضة  إسرائيل، 
مـــع إســـرائـــيـــل، وهـــي تــمــثــل قـــوة شعبية 
وجماهيرية عريضة بن أوساط الشعب 
»الفكرة  أن  الفلسطيني. وُيضيف بدران 
الـــتـــي يـــجـــري اإلعــــــداد لــهــا تــتــلــخــص في 
عــقــد مــؤتــمــر وطـــنـــي عــــام تـــشـــارك فيه 
ــقــــوى الــســيــاســيــة،  ــ جــمــيــع الــفــصــائــل وال
فلسطينية  تتخلله مشاركة شخصيات 
ــاء مــــن املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي،  ــامـــة وأعــــضــ عـ
الــذيــن رفــضــوا تلبية الــدعــوة فــي بيروت 
املجلس  عقد جلسة  مع  بالتزامن  وغــزة 
الوطني املقررة في 30 من إبريل/ نيسان 
الطريقة  رفضهم  على  للتأكيد  الــجــاري، 
الــتــي يــديــر بــهــا الــرئــيــس مــحــمــود عباس 

مؤسسات منظمة التحرير«.
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

أحمد طه

ــة، فــي  ــريــ نــــشــــرت مـــجـــلـــة »آخـــــــر ســــاعــــة« املــــصــ
أغسطس/ آب 1951، حديثًا منسوبًا إلى شيخ 
األزهــر حينذاك، عبد املجيد سليم، انتقد فيه 
ها باملال على األزهر، وقال: 

ّ
حكومة الوفد لضن

»تقصير وتقتير هنا، وتبذير وإسراف هناك«. 
وكــان امللك فــاروق يصطاف في مدينة كابري 
تـــه حــديــث الــشــيــخ،  اإليــطــالــيــة. وبــمــجــّرد قـــراء
عبر  فأرسل رسالة  بالنقد،  املقصود  ــه 

ّ
أن فهم 

الالسلكي من اليخت امللكي إلى الــديــوان، أمر 
فيها بعزل الشيخ عبد املجيد فــورًا، ووجــدت 
وزارة مصطفى النّحاس باشا في ذلك فرصة 
ــان عــلــى خــالف  ــص مــن الــشــيــخ الــــذي كـ

ّ
لــلــتــخــل

شديد معها، بسبب عدم استجابتها ملطالبه 
بتقديم الدعم املالي الالزم لألزهر، فأوعزت إليه 
أن يستقيل، وبالفعل تقّدم الشيخ باستقالته 
في 3 سبتمبر/ أيلول 1951 في مشهد تاريخي 
علي.  إسماعيل  ذكــر سعيد  مــؤســف، حسبما 
تداعت مقولة الشيخ إلى األذهان، على خلفية 
مشاهد متتابعة وقعت بصورة شبه متزامنة، 
فــي املــجــال السياسي املــصــري أخــيــرا، حملت 
وكثيفة،  كثيرة  واجتماعية  سياسية  دالالت 
االنحيازات  بشأن  والتأّمل،  ف 

ّ
التوق  

ّ
تستحق

ــــدر كــبــيــر من  االجــتــمــاعــيــة لــلــســلــطــة، فــيــهــا قـ
التناقضات، حيث تحظى فئات بالتدليل، في 

حني تعاني أخرى من التنكيل )!(.  
املشهد األول صدور ُحكٍم من محكمة القضاء 
اإلداري، حــمــل قــــدرًا مــن اإلنـــصـــاف ألصــحــاب 
املـــعـــاشـــات، عــنــدمــا قــضــى بــإضــافــة 80% من 
الــعــالوات الخمس األخــيــرة إلــى معاش األجر 
ــتــغــّيــر. ومـــن بـــاب تــقــديــرهــا حــاجــة أصــحــاب 

ُ
امل

الجهات  ها 
ّ
وحث الــعــوز،  يعانون  الذين   

ّ
الحق

الــتــنــفــيــذيــة عــلــى الــتــعــجــيــل بــالــتــنــفــيــذ، أمـــرت 
املحكمة بتنفيذ ُحكمها بمسودته األصلية من 

غازي دحمان

النخبة األميركية، على مدار ثماني  ارتكبت 
سنوات في سورية، كل األخطاء التي ُيفترض 
أن يقرأها هواة السياسة في كتيب إرشادي 
لــدى محاولة فهمهم عالم السياسة، ذلــك أن 
مــن أكــبــر أخــطــاء الــســيــاســة أن يــتــحــول عمل 

طرٍف إلى رصيد يصب في خانة الخصم.
أدارت أمــيــركــا دورهـــــا فـــي األزمـــــة الــســوريــة 
بــطــريــقــٍة ال يــتــمــنــاهــا لــهــا ســـوى خصومها. 
ــقــــراطــــيــــون وجــــمــــهــــوريــــون، وتـــقـــنـــيـــون  ديــــمــ
ــيـــاســـي  ــيــــف الـــسـ ــطــ ــل الــ ــ ــامـ ــ ــون، كـ ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ومـ
التفكير،  األميركي، تساندهم كبريات مراكز 
واملفكرين  املحترفني  الدبلوماسيني  وعــتــاة 
االستراتيجيني، انخرطوا في وضع تصورات 
ــيـــات  ــيـــجـ ــتـــراتـ وســــيــــنــــاريــــوهــــات ورســــــــم اسـ
للتعاطي مع األزمة السورية، وكانت النتيجة 

بنى على أخطاء.
ُ
دائمًا أخطاء ت

وقد شكلت طريقة إخراج الضربة على مواقع 
للنظام في سورية أخيرًا ذروة تلك األخطاء 
الــتــي انــبــنــت عــلــى خــطــأ تــكــتــيــكــي، قــــام على 
تحديد خط أحمر من دون بناء خط مواز له 
إلى  املسألة  اإلرادة والتصميم، وتحويل  من 
شكل من املناكفة وموسم الستعراض القّوة. 
والــــواقــــع أنــــه بــــات مــلــحــًا الــتــفــكــيــر بــطــريــقــٍة 
ــــط األحــــــمــــــر، لــيــس  ــــخـ مـــخـــتـــلـــفـــة بـــمـــســـألـــة الـ
 من دولــة عظمى لحماية 

ً
باعتبارها ضمانة

دون إعالن، مع إلزام جهة اإلدارة باملصروفات، 
بْيد أن الحكومة هرولت إلى تقديم استشكال 
أمـــــام مــحــكــمــة األمــــــور املــســتــعــجــلــة، لــلــحــؤول 
الذي  للدستور  باملخالفة  الُحكم،  تنفيذ  دون 
ينّص على اختصاص مجلس الدولة، بصورة 
حـــصـــريـــة، بــالــنــظــر فـــي املـــنـــازعـــات اإلداريـــــــة، 

قة بجميع أحكامه.
ِّ
تعل

ُ
ومنازعات التنفيذ امل

 
ً
املــشــهــد الــثــانــي، عــنــدمــا أقــــّر الــبــرملــان تــعــديــال

عــلــى أحـــكـــام الــقــانــون رقـــم 100 لــســنــة 1987، 
الـــوزراء،  بشأن تحديد رواتــب رئيس مجلس 
والــــــــوزراء، واملــحــافــظــني، ونـــّوابـــهـــم، وأعــضــاء 
السلك الدبلوماسي، حيث نّص التعديل على 
أن يتقاضى شاغلو هذه املناصب راتبًا يعادل 
الحّد األقصى من األجور، فيما يحصلون على 
معاشات تصل إلى 80% من الراتب، مع عدم 
خضوع تلك املعاشات ألّية رسوم أو ضرائب.

ــي بـــمـــوافـــقـــة الـــبـــرملـــان،  ــافــ ــاءت ثـــالـــثـــة األثــ ــ ــ وجـ
مــن حــيــث املــبــدأ، عــلــى مــشــروع قــانــون قّدمته 
رقم  القانون  أحــكــام  بعض  لتعديل  الحكومة 
140 لسنة 1956، بشأن إشغال الطرق العامة، 
املأكوالت،  لعربات  تصاريح  بمنح  والخاص 
حيث نّص التعديل على أداء طالب التصريح، 
الــطــلــب، رســم إشــغــال حسب نوع  عند تقديم 
األمــاكــن، وطبيعة اإلشــغــال والــنــشــاط، ال يقل 
عن 500 وال يزيد عن 20 ألف جنيه، مع تخويل 
السلطات املحلية بتحديد فئات تلك الرسوم. 
ح 

ّ
تتض بعضها،  إلــى  السابقة  املشاهد  بضّم 

االجتماعية  االنــحــيــازات  بــشــأن  الــرؤيــة جليًا 
للحكومة، ومدى ترتيب أولوياتها اإلنفاقية، 
والفئات التي تحظى بالعناية والرعاية، على 

حساب أخرى تعاني من اإلهمال والزراية. 
مــنــذ اتـــفـــاق الــحــكــومــة املــصــريــة مـــع صــنــدوق 
النقد الدولي في 2016 على إجراءات اإلصالح 
االقــــتــــصــــادي، واســـتـــجـــابـــتـــهـــا لـــوصـــفـــتـــه )أو 
باألدق شروطه التي تهدف إلى إضفاء الطابع 

لــلــشــعــب الـــســـوري مـــن الــكــيــمــيــائــي، بــقــدر ما 
إمكانية  مــن  ألميركا  مستقبلية  حماية  هــي 
لــتــهــا عـــن مــوقــفــهــا االنـــتـــهـــازي حــيــال  مــســاء
السوري،  الشعب  لها  يتعّرض  التي  املذبحة 
رت شعوب العالم، عشية 

ّ
وهي القّوة التي بش

إعالنها انتهاء التاريخ ملصلحتها، أن مذابح 
رواندا والبلقان لن تتكرر، وأسّست على هذا 

الوعد عصرها العاملي.
تــفــيــد الــــقــــراءة املــنــطــقــيــة لــلــخــط األحـــمـــر بــأن 
األســد  نــظــام  أن  افترضت  األميركية  النخبة 
ــه يــمــلــك  ــا أنــــ ــاملــ ــذا الـــــســـــالح، طــ ــهــ لــــن يـــلـــجـــأ لــ
 وهــامــشــًا واســعــًا فــي اســتــخــدام كل 

ً
أريــحــيــة

القضاء على  له  التي تحقق  األسلحة  أنــواع 
خصومه، بما فيها األسلحة غير املرئية، مثل 
آالف  لعشرات  السجون  فــي  اإلبـــادة  عمليات 
السجناء، واالستنجاد بقوى ومليشيات من 
استخدام سياسات  عــن   

ً
الــجــوار، فضال دول 

الــكــرم فــإن  ــذا  املــحــروقــة، وإزاء كــل هـ األرض 
التقدير األميركي يقوم على عدم حاجة نظام 
األسد الستخدام أسلحة كيميائية، وبذلك ال 
في  بالعقاب،  بالتهديد  االستقواء  من  بــأس 

حال خرق الخط االفتراضي.
ولم تكن املعالجات التالية لهذا الخطأ أفضل 
حـــــااًل، خــصــوصــًا أن املــعــطــيــات فـــي ســوريــة 
ــدرة األمــيــركــيــني  كــانــت تــتــغــيــر بـــأســـرع مـــن قــ
عــلــى مــجــاراتــهــا، طــاملــا هـــم فــضــلــوا الــركــون 
على هامش األحــــداث، واكــتــفــوا بــأن يضعوا 

ــآت الـــتـــي يــتــقــاضــونــهــا،  ــافـ ــكـ ــن الــــبــــدالت واملـ مـ
 
ً
سهم مجالس ولجانا عديدة، فضال

ّ
نظير ترؤ

عهم بامتيازات أخرى »غير مكتوبة«، 
ّ
عن تمت

تعود إلى ثقافٍة مجتمعيٍة تقوم على تفضيل 
دون  خــاصــة  بمعاملة  والـــثـــروة  السلطة  أهـــل 
سواهم، أّما األدهى فهو فرض ضريبة باهظة 
غــيــر مـــبـــاشـــرة عــلــى عـــربـــات املــــأكــــوالت الــتــي 
ال  مــن طرفْيها، حيث  الــفــقــراء  ق حولها 

ّ
يتحل

ت. 
ّ

يــقــدر أصــحــابــهــا عــلــى تكاليف فــتــح مــحــال
البسطاء  الحال، يكون زبائنها من  وبطبيعة 

قْيمات تسّد رمقهم.    
ُ
الذين يبحثون عن ل

املتتابعة  للحكومات  الرسمي  الخطاب  دأب 
ذلـــك  تــــرديــــد  ــلـــى  عـ  1952 ــيـــو  يـــولـ  23 لــــدولــــة 
ــن أجــل  الــتــصــريــح الــعــجــيــب: »نـــحـــن نــعــمــل مـ
مـــحـــدود الـــدخـــل«، ورّبـــمـــا كـــان هـــذا صحيحًا 
الـــفـــجـــوة بني   

ّ
الـــنـــاصـــريـــة، إال أن الــحــقــبــة  فـــي 

لــســان املــقــال وواقــــع الــحــال أخـــذت بــعــدهــا في 
االتـــســـاع تــدريــجــيــًا، حــتــى وصــلــت إلـــى درجــة 
الفصام التاّم، بعدما تحّول »محدود الدخل« 
السياسات  الدخل« بفضل  »معدوم  إلى شبه 
االقــتــصــاديــة الــحــكــومــيــة املــتــراكــمــة، مـــا يثير 
»محدود  لـ الحكومة  تعريف  بشأن  الــتــســاؤل 

الدخل« املقصود )!(.
ــة الــتــي  ــكـــومـ ــارد شـــــو: »الـــحـ ــ ــرنـ ــ قـــــال جــــــورج بـ
ــًا تــنــتــظــر  ــمــ ــعــطــي بـــــــاول، دائــ

ُ
تـــســـرق بــيــتــر لــت

صعوبات في استهداف نظام األسد وعقابه، 
 في هذا املجال، 

ً
حتى لو كانت النية صادقة

ــرة االســتــهــداف  ــ وأي مــحــاولــة لــتــوســيــع دائــ
ــالــــروس واإليــــرانــــيــــني، وأمــيــركــا  ســتــتــعــثــر بــ
مباشرة  حــرٍب  فــي  للدخول  ليست مستعدة 

مع هذين الطرفني لحسابات كثيرة.
ومــــــا دام األمــــــــر كـــــذلـــــك، فــــــإن لـــعـــبـــة الـــخـــط 
األحـــمـــر تــكــون قـــد وصــلــت إلـــى خــواتــيــمــهــا، 
فمن الطبيعي أن األســد الــذي لم يعد يملك 
ــًا فــي  ــًا، خـــصـــوصـ ــئـ ــيـ مــــن أصـــــــول دولــــتــــه شـ
واجهة  ســوى  ليس  العسكرية،  املستويات 
أن  املعقول  مــن  فليس  الكيميائي،  لعبة  فــي 
روسيا وإيران اللتني تديران مسرح املعركة 
تــغــفــالن عـــن جــزئــيــة  الـــســـمـــاء واألرض  مـــن 
املنطقي  بــل  الكيميائي،  الــســالح  اســتــخــدام 
 بينهما، 

ٌ
فـــي هـــذه الــحــالــة أن األمــــر مــنــســق

الــدعــم والتأييد مــن بـــاول«، وهــو مــا يعني أن 
على  فئة  تدعم  التي  االقتصادية  السياسات 
حساب أخــرى تهدف بــاألســاس إلــى استمالة 
األولــى واسترضائها، لضمان والئها وشــراء 
ــارل مـــاركـــس فــقــد تـــحـــّدث عن  ــا كــ ــ تــأيــيــدهــا. أّم
طبيعة الدولة، وأّكد على أنها ليست محايدة، 
وليست كيانًا مجّردًا من االنحيازات، أو عابرًا 
ــســيــطــرة 

ُ
لــلــطــبــقــات، وأنـــهـــا تــنــحــاز لــلــطــبــقــة امل

الدولتية  اآللــيــات  الــتــي تستخدم  اقــتــصــاديــًا، 
فــي حــمــايــة االمــتــيــازات الــتــي تحظى بــهــا في 
مــواجــهــة الــطــبــقــات األخـــــرى، بــل وتــعــمــل على 
مزيد من قمعها، وسلبها ما تبقى لديها من 
مكاسب قليلة. تحمل هذه املفارقات قدرًا كبيرًا 
من ازدواجية املعايير بشأن معاملة الحكومة 
مواطنيها، فبداًل من أن تعاملهم جميعًا على 
ــاواة، يــقــول واقــــع الـــحـــال بتفرقتها  ــســ قــــدم املــ
بينهم، إذ ينتمي بعضهم إلى فئة »املماليك« 
الــذيــن يــحــظــون بــاالمــتــيــازات، فــي حــني يقبع 
بعضهم فــي فــئــة »الــحــرافــيــش« الــتــي تتحّمل 
ن الحكومة في فرض 

ّ
التبعات. ففي حني تتفن

مــزيــد مــن الــضــرائــب الــتــي تــَعــِصــر الــفــقــراء، من 
أجــل َحــلــب الــقــروش القليلة مــن جيوبهم، في 
الوقت نفسه ال تجرؤ على مجّرد االقتراب من 
االمتيازات الكبيرة التي يحظى بها األغنياء، 
ف 

ّ
 عن تطبيقها برنامج تقش

ً
بل تزيدها، فضال

صـــارم عــلــى كـــّم الــســفــرات الــحــكــومــيــة، وحجم 
أمــام  املثل  بــه  تضرب  الدبلوماسية،  البعثات 
ــرّدد عــلــى مسامعه آنـــاء الليل  الــشــعــب الــتــي تــ
من  بالشكوى  ُمترعًا  خطابًا  النهار  وأطـــراف 
ضيق ذات اليّد، وعجزها عن تلبية مطالبه )!(.
ــــوع الـــحـــرافـــيـــش  ــــجـ ــا الـــــــســـــــؤال: ملـــــــــاذا يـ ــ ــنـ ــ وهـ
املطحونون فقط مــن أجــل الــوطــن، ويــرزحــون 
ــتــَرفــون 

ُ
امل املماليك  يشبع  بينما  بــؤســهــم،  فــي 

حتى التخمة، ويرفلون في نعيمهم؟
)كاتب مصري(

ومدرٌج على الئحة أهدافهما اإلستراتيجية، 
الفعل  ردة  لــحــدود  تــصــّورًا  لديهما  أن  كــمــا 
األميركي، بناء على ما أوجداه من معطياٍت 
تضّيق هامش التحرك األميركي، وأكثر من 
املستقبلية  خططهما  لصالح  ــفــه 

ّ
تــوظ ذلــك 

في الصراع.
ــة بـــســـيـــطـــة لــــــألحــــــداث الـــتـــي  ــعــ ــراجــ ولــــعــــل مــ
تكشف  بالكيميائي  الــغــوطــة  قــصــف  سبقت 
جــدًا  كــانــتــا متضايقتني  وإيـــــران  روســيــا  أن 
ضدهما  والدعائية  اإلعــالمــيــة  الحمالت  مــن 
الغوطة وفي  الوحشية في  بسبب أعمالهما 
ريــف إدلــب، وكــان صعبًا استكمال السيطرة 
على بقية املناطق، في إدلب وجنوب سورية، 
تحت ضغط تلك الحمالت، وجاءت الضربات 
الغربية لتمسح كل ما حصل، وتجّدد طاقة 
املـــاكـــيـــنـــتـــني الــــروســــيــــة واإليــــرانــــيــــة ملــتــابــعــة 
مــســارهــمــا اإلجـــرامـــي، ولــكــن هـــذه املــــّرة ليس 
 ،

ً
بوصفهما دولتني معتديتني ونظامًا وكيال

 للهيمنة الغربية وأدواتها 
ٌ
 مقاومة

ٌ
بل أطراف

في سورية واملنطقة.
ماذا في وسع أميركا أن تفعل بعدما كشفت 
ى من سوريني، 

ّ
م ما تبق

ّ
سل

ُ
أوراقها كاملة؟ ألم ت

لروسيا وإيـــران، ألن تفعال فيهم ما تشاءان 
من دون استعمال السالح الكيميائي؟، حتى 
لو تم استعماله، هل ستجد في املــّرة املقبلة 

موقعًا لنظام األسد تستهدفه؟
)كاتب فلسطيني(

عبر  املصري،  االقتصاد  على  »النيوليبرالي« 
تقليص دور الــدولــة، وتــعــزيــز حــريــة الــســوق، 
وتــمــهــيــد الـــطـــريـــق أمــــــام الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة 
وسائل  على  الهيمنة  من  وتمكينها  الكبرى، 
ــّكـــم فــــي مــقــالــيــد االقـــتـــصـــاد  ــتـــحـ اإلنـــــتـــــاج، والـ
ــنـــي( عـــبـــر قــــــــرارات 3 نــوفــمــبــر بــتــعــويــم  الـــوطـ
الــجــنــيــه، وتــقــلــيــص دعـــم املــحــروقــات بــصــورة 
املرحلة  فــي  كليا  بــإلــغــائــه  تنتهي  تــدريــجــيــة، 
األخــيــرة. وقــد جــاءت تلك الــقــرارات مصحوبة 
زادت  الــتــي  املضافة  القيمة  ضريبة  بتطبيق 
ــرّدت األحــــوال املعيشية ملاليني  تــ ــة، 

ّ
بــل الــطــني 

 
ّ
املــصــريــني الـــذيـــن بـــاتـــوا يـــرزحـــون تــحــت خــط

الفقر، وازدادت معاناتهم بشكل كبير.
الوسطى  الطبقة  مــن  تبقية 

ُ
امل البقية  ودخــلــت 

في صراع مرير من أجل البقاء، بعدما انصّبت 
أعباء تلك القرارات على كاهلها في املقام األول، 
 عن الطبقة الدنيا من الفقراء والكادحني 

ً
فضال

الـــتـــي أوشـــكـــت عــلــى االنـــســـحـــاق، تــحــت وطـــأة 
الغالء الفاحش الذي ضرب السلع األساسية، 
وقفز بأسعارها إلى مستوياٍت غير مسبوقة، 
ــاء اإلعــــالمــــي،  ــفـــضـ مــــع حـــديـــث رســـمـــي مــــأل الـ
بمطالبة املواطنني بضرورة الصبر والتحّمل، 
من أجل جني ثمار ذلك اإلصالح بعد حني )!(.

الــحــكــومــة ببضعة جنيهات  ــت 
ّ
فــي حــني ضــن

ــاف حـــيـــاة  ــفــ ــــن شـــأنـــهـــا تـــرطـــيـــب جــ قـــلـــيـــلـــة، مـ
أصــــحــــاب املــــعــــاشــــات، املـــعـــروفـــني بــالــبــؤســاء 
بــــون فـــي األرض« 

َّ
ــذ ــعــ ــ

ُ
وفــــي روايــــــة أخـــــرى »امل

الذين يعانون األمّرْين في هذه األيــام، بعدما 
حكوميٍّ  تــجــاهــٍل  مــع  بَكلَكله،  الــدهــر  طحنهم 
صارخ ملحاولة إنصافهم، أو بــاألّدق إنقاذهم 
مــّمــا تــركــهــم فــريــســة ســائــغــة لــلــفــقــر واملــــرض، 
أغدقت الحكومة نفسها بإسراٍف على فئٍة من 
الرفيعة  املناصب  ذوي  من  الحظوة  أصحاب 
الذين يحظون بتقدير أدبــي ومــادي كبير، ال 
إلى سيٍل  يمتّد  ما 

ّ
وإن رواتبهم،  على  يقتصر 

ساقًا على ساق في شرق سورية، ويعتقدوا 
ويأتون  الوجود،  اآلخرين سيراعون هذا  أن 
الحـــقـــًا ملـــفـــاوضـــتـــهـــم عـــلـــى وضـــــع تــرتــيــبــات 

مستقبل سورية ونظام الحكم فيها.
والــــحــــال، أن خـــصـــوم أمـــيـــركـــا انــتــبــهــوا إلــى 
األمــيــركــي،  التفكير  فــي  الــفــاضــح  الخلل  هــذا 
ــد فــي  ــديــ وســــــارعــــــوا إلــــــى صـــنـــاعـــة واقـــــــع جــ
تــأثــيــرهــا سلبيًا وحــســب،  ســوريــة، ال يجعل 
بل ويضمن أن أي تصّرف لها في مواجهتهم 
يــصــب أوتــومــاتــيــكــيــًا فـــي أرصـــدتـــهـــم، وهــو 
مــا جــعــل الـــورطـــة األمــيــركــيــة مــركــبــة، وجعل 
تأثيرها ال يتعدى الجعجعة من دون طحني. 
وقــــد اتــضــح ذلــــك جــلــيــًا فـــي الــضــربــة أخــيــرًا، 
فلكي تنفذ وعيدها، خاضت أميركا مناورة 
واسعة جــدًا، وشكلت تحالفًا من ثــالث قوى 
عــظــمــى، وحـــّركـــت أقــــوى قــطــعــهــا الــعــســكــريــة 
البحرية، لتصطدم بحقيقة عدم وجود بنك 
أهداف ألكثر من ثالثة مواقع يمكن ضربها، 
وهي أهداف كان في وسع ثالث طائرات من 
الجيل األول القيام بها، وإن كل هذا التحريك 

للقوات كان مجرد مصاريف زائدة.
وهــــذا راجـــــٌع، بــدرجــة كــبــيــرة، إلـــى املعطيات 
الـــتـــي صــنــعــتــهــا كـــل مـــن روســـيـــا وإيــــــران في 
بلد  إلى  سورية، ونتيجتها تحّولت سورية 
الدولتني، وجميع األصول  محتل من هاتني 
الــعــســكــريــة وغــيــر الــعــســكــريــة قـــد آلـــت لهما، 
وبـــالـــتـــالـــي ســتــجــد أمـــيـــركـــا وغـــيـــرهـــا دائـــمـــًا 

حرافيش ومماليك في مصر

عجز الحيلة األميركية في سورية

تتفنن الحكومة 
في فرض مزيد 

من الضرائب التي 
تعصر الفقراء

كانت المعطيات 
في سورية تتغير بأسرع 

من قدرة األميركيين 
على مجاراتها
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