
أسامة أبو ارشيد

إلــى دالئل   جديدًا ينضاف 
ً
دليال أردت  إذا 

ــذي  كـــثـــيـــرة ســـابـــقـــة بـــشـــأن الـــحـــضـــيـــض الــ
وصلت إليه القضية الفلسطينية، يكفيك أن 
تنظر إلى اللقاء املوّسع الذي جمع فصائل 
وشــخــصــيــات فــلــســطــيــنــيــة، فـــي مــقــدمــتــهــم 
حركتا فتح وحماس، في موسكو، بهدف 
القائم  الفلسطيني  االنــقــســام  إنــهــاء  بحث 
يــقــّرون،  فالفلسطينيون   .2007 عـــام  مــنــذ 
ـــعـــّد وال 

ُ
ــــواٍر ال ت بــعــد ســنــن مـــن جــــوالت حـ

ـــحـــصـــى، فـــي الـــقـــاهـــرة والــــدوحــــة وقــطــاع 
ُ
ت

غـــزة، وغــيــرهــا مــن الــعــواصــم واملــــدن، أنهم 
عــــاجــــزون عـــن تــحــقــيــق مــصــالــحــٍة وطــنــيــٍة 
 

ٍ
بإرادٍة ذاتية، وأنهم بحاجة إلى عوٍن عربي
وأجنبي، حتى ولــو كــان روســيــا. وال تقف 
الــذاتــي،  الفلسطيني  الــعــجــز  عــنــد  املشكلة 
بغض النظر عن األسباب واملسببات اآلن، 
األكبر  الــجــزء  يتحمل  عّمن  النظر  وبغض 
ــكـــون الــوســيــط  مــــن الــــلــــوم، فــــاألدهــــى أن يـ
ليل نهار دماء  نفسه طرفا مجرما، يسفك 
مجازر  ويرتكب  مباشر،  بشكل  السورين 

بشعة ضدهم. 
في التفاصيل، استضاف معهد الدراسات 
 

ُ
َرض

َ
ت

ْ
)ُيف للعلوم  األكاديمية  في  الشرقية 

أنـــه هيئة غــيــر رســمــيــة ومستقلة ملــن كــان 
ــز دراســــــات  ــراكــ ــا مــ ــيــ ــّدق أن فــــي روســ يــــصــ
موسعا  لقاء  الكرملن(،  عــن  كليا  مستقلة 

محمود الوهب

السؤال املطروح بقوة اآلن: ملاذا اللجوء إلى 
واالبتعاد  الــســوريــة،  املسألة   

ِّ
لحل أستانة 

عــن املــســار الـــذي بــدأتــه األمـــم املــتــحــدة منذ 
دفاعا  ال  أنفسهم،  الــروس  له 

َّ
وعط البداية، 

عـــن الــنــظــام الـــســـوري أو رأســــه طــبــعــا، بل 
ينجلي  مــا  منها  يعقوب،  نفس  فــي  لغايٍة 
اآلن، ومنها ما ستكشفه األيام املقبلة؟ هل 
الغاية املضمرة تدمير سورية فحسب، وقد 
تحققت اآلن؟ ثمَّ من هي الجهة املستفيدة 
مـــن تــحــقــيــقــهــا؟ مــطــلــب وقـــف إطــــالق الــنــار 
ــمـــى مـــــن الـــشـــعـــب  ــعـــظـ ــــدف لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الـ ــ هـ
ـــذي ســـيـــوقـــف الـــنـــزيـــف  ـــ الـــــســـــوري، فـــهـــو الـ
البشر  من  السورية  األرض  على  الحاصل 
األولــى  االنطالقة  ومنه  والشجر،  والحجر 
الشروخ  وردم  الــجــراح،  لترميم  والرئيسة 
التي  املجنونة  الحرب  هذه  أحدثتها  التي 
كلها  كانت »جريمته«  افتعلت ضد شعٍب 
أنه خرج إلى الشارع مساملا، ومطالبا بنوٍع 
من الحرية تضمن له عيشا كريما، وترفع 
الــظــاملــن تسلطا وفــســادًا..  عــن كاهله ظلم 
فما كان إال أن قوبل بما ال يخطر على باله 
أبدًا، بل بما ال يخطر على بال أيِّ طاغيٍة أو 
مستبدٍّ على اإلطـــالق. فهل جــاءت أستانة 
من حقيقة الحال التي وصل إليها الشعب 
الــســوري، وأنــهــا ظــروف موضوعية قــادت 
إليها، أم أن إرادة الطرف األقوى في الصراع 
)روســــيــــا( هـــي الـــتـــي فـــرضـــت تــغــيــيــر ذلــك 
املسار؟ ترّجح الوقائع األمر الثاني، فعلى 
ت 

َّ
الرغم من كل ما فعلته األطراف التي تجن

على الشعب السوري، وأولها روسيا، فإن 
مــصــالــحــهــا تــرتــبــط، الـــيـــوم، بــإيــقــاف هــذه 
الحرب املجنونة التي جّرت عليها مصائب 
 الـــطـــرف الـــذي 

َّ
كــثــيــرة غــيــر مـــرئـــيـــة، ولـــعـــل

يبدو منتصرًا اليوم هو األكثر تضّررًا من 
اســتــمــرار الـــصـــراع. فــروســيــا الــتــي هــدمــت 
الــبــالد الــســوريــة فـــوق رؤوس أصــحــابــهــا، 
وجــبــلــت الــتــربــة الــســوريــة بــدمــاء شعبها، 
وعلى الــرغــم مما تبدو عليه مــن قــوٍة ذات 
الــشــعــب   آالم هــــذا 

َّ
أن تــعــي جـــيـــدًا  أهـــمـــيـــة، 

وأن  مختلفة،  وأساليب  بطرق  ستالحقها 
الشعب  مــع  املــــدى هــي  بــعــيــدة  مصلحتها 
ومكوناته،  وأطيافه  قــواه  بكامل  الــســوري 
تــلــك، خصوصا  أو  الفئة  مــع هــذه  وليست 

سيف الدين عبد الفتاح

الــذي يتعلق بتجّدد مشاهد  األمــر  يأتي 
االســتــبــاحــة فــي مصر فــي إطـــار مــا يقوم 
ــا يـــعـــّبـــر عــنــه  ــ بــــه الـــنـــظـــام االنــــقــــالبــــي، ومـ
مــن فــشــٍل فــي حــمــايــة جــنــود مــصــر. ومــع 
 فـــي الــغــضــب من 

ً
ــك، ال يــــتــــرّدد لــحــظــة ــ ذلـ

 
ً
أن تقصيرًا وفشال الذين يعلنون  هــؤالء 

متكّررة،  أصبحت   
ً
حالة يشكالن  أمنين 

نفسها  األخــطــاء  تكرارها عن  مع  وتعّبر 
تتكّرر  القومي،  مصر  بأمن  تتعلق  التي 
 

ّ
هــذه األجـــواء فــي عــمــٍل فــاضــٍح، يستخف

عن  نفسها  بــالــروايــة  ويــخــرج  بالنفوس 
وزارة الداخلية في أحداث سابقة.

ونــجــد الــبــيــان نــفــســه يــتــحــّدث ببجاحة، 
ــم »تـــصـــفـــيـــة« عــنــاصــر  ــ مـــتـــفـــاخـــرًا أنــــــه تـ
الجثث  يــتــركــون  ثــم  فــي »شـــقـــة«،  معينة 
ويـــصـــّورونـــهـــا، مـــّدعـــن أن هــــؤالء كــانــوا 
مـــتـــجـــمـــعـــن، وتــــبــــادلــــوا  أو  مـــجـــتـــمـــعـــن، 
إطــالق الــنــار مــع األجــهــزة األمنية. وعلى 
ــك، تــمــت تــصــفــيــتــهــم، ثـــم يــربــطــون  إثـــر ذلــ
ــم يــكــن من  هــــذه »الــتــصــفــيــة« بــــأن ذلــــك لـ
له  ملــا تعّرضت  انتقاما  أجــهــزة األمـــن إال 
مــن عــمــلــيــاٍت اســتــهــدفــتــهــم أخــيــرًا )حــدث 
ــي فــي  ــافــ ــطــ ــك عــــقــــب حــــــــادث كــــمــــن املــ ــ ــ ذلـ
الـــعـــريـــش، وحـــــادث كــمــن الــعــجــيــزي في 
املنوفية، وغيرهما من الوقائع املشابهة( 
ويرّوجون ذلك باعتباره نجاحا منقطع 

النظير. 
ــة الــخــائــبــة الــتــي  ــروايـ ــذا هـــو نـــمـــوذج الـ هـ
احترفها هــؤالء، والتي يتم، في كل مرة، 
ــؤالء املـــغـــدوريـــن،  ــ تــكــذيــبــهــا مــــن ذوي هــ
 أخرى، فتكون الفضيحة. 

ً
بتقديمهم رواية

ــوا 
ّ
ــهــمــوا ثــم ُصــف

ُ
كــيــف أن هـــؤالء الــذيــن ات

ــن مــعــتــقــلــن قــبــل  ــ كــــانــــوا فــــي قــبــضــة األمــ
شهور معلومة؟ وعلى سبيل املثال، كان 
أبناء العريش في حــوزة وزارة الداخلية 
منذ شهر أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
فكيف لهم أن يقوموا بتدبير هذا الحادث 
)استهداف كمن املطافي( وتنفيذه، وهم 
رهن االعتقال، مجموعة من شباب مصر 
بــعــضــهــم لـــم يــبــلــغ الــعــشــريــن عــامــا بــعــد، 
وآخـــــرون تـــجـــاوزوا الــعــشــريــن بــقــلــيــل، ال 
يــتــوّرع هــذا النظام عن قتلهم على نحو 
جبان، ثم يّدعون كل الدعاوى الكاذبة في 

رواية زائفة. 
كـــــــان ذلـــــــك مـــســـتـــفـــزًا لــــذويــــهــــم مـــــن أهــــل 
الـــعـــريـــش وقــبــائــلــهــا أن يــقــتــل أبــنــاؤهــم 
ــار الـــقـــانـــون، فــخــرج  ــارج إطــ ــارٍد خــ ــ ــدٍم بـ بــ
األول في  فــشــلــن:  عــن  ليكشفوا  األهــالــي 
الــتــأمــن(،  )مــن مهامه  الكمن  اســتــهــداف 

غالية شاهين

إنه موسم الحصاد لسنابل هذي البالد 
الــثــورة ســريــعــا، كما لو  الــتــي أنضجتها 
الشمس. واليوم  كان نيسان الهبا متقد 
ــــى الـــبـــيـــادر.  نــحــصــد قــمــحــه ونــحــمــلــه إلـ
وهــنــاك.. فــي الــبــيــادر الــتــي تخبئ رائحة 
ــــدرس  ــد قــــســــوة عـــجـــلـــة الــ ــهـ الــــبــــالد وتـــشـ
الــتــي تـــدوس الــقــمــح، لتفصله عــن القش 
ــفــــرز  ــوائــــــب، قـــــد بــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة الــ ــشــــ والــــ

الحقيقي.
ــادر الــقــمــح يـــعـــرف معنى  ــيـ ــن يـــعـــرف بـ مـ
»املـــذراة«، تلك التي تقذف بالحبوب إلى 
الخفيف،  الــقــش  عنها  لينفصل  الـــهـــواء، 
ويطير إلى شرق البيدر، فالرياح غربية 

دائما في سورية.
يــنــتــظــر الـــســـوريـــون دائـــمـــا أيــــام الـــريـــاح، 
ازدادت  وكلما  قمحهم،  بتذرية  ليقوموا 
ــلـــى فــصــل  ســــرعــــة الــــريــــح كــــانــــت أقـــــــدر عـ
املصابة  القمح  وحــبــات  والشعير  الــقــش 
والــخــفــيــفــة عـــن حــبــات الــقــمــح الــنــاضــجــة 
 التي 

ّ
السليمة، فترتفع معها كومة الغث

تتراكم شرق البيدر.
كانت الثورة السورية حصادنا، وما زلنا 
بيادرنا  البيادر. وتماما شرق  اليوم في 

يقبع »حضن الوطن«.
 

ّ
ربما كانت رياح السنوات املاضية أخف
من أن ترمي كل الحبوب الفارغة جانبا، 
لــكــن مــا وصــلــت إلــيــه الــبــالد الــيــوم ليس 
أكثر من اشتداٍد في الريح لم يستطع أن 
يجبر القمح الحقيقي املليء على أن يطير 
بعيدًا عن ساحات الثورة، لكنه بالتأكيد 
بدأ يزيح عنا تلك الحبوب املريضة التي 
سبق أن امتّص النظام خيرها، وحشاها 
الريح  تذروها   

ً
فأصبحت خفيفة بالسم، 

اآلن، لتعود إلى »حضن الوطن«.
بدا من الواضح اآلن أننا سنخسر بعضا 
مـــن الــكــم الــــذي اعــتــقــدنــا أنــنــا نــمــلــكــه في 
الــذي توهمنا  الــثــورة. ذلــك الكم  صفوف 
 
ً
يـــومـــا أنـــنـــا بــحــاجــتــه، فــأعــطــيــنــاه قــيــمــة
ليست له، وتواطأنا عن وعي، أو ال وعي، 
بــدأنــا  جميعا  لكننا  بيننا.  وجــــوده  مــع 
نتلّمس أقدامنا على األرض أكثر، وبتنا 
نــــدرك أنــنــا نـــواجـــه الـــيـــوم زمـــن الحقيقة 
الــكــاشــف أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، وال 
أقنعة بعد اليوم يخفي فيها هذا »الكم« 

وجوهه املشوهة.
ــــى حــضــن  صــــفــــوف الـــعـــائـــديـــن الــــيــــوم إلــ

لــفــصــائــل وإطــــــــارات فــلــســطــيــنــيــة بـــن 15-
في  الــجــاري،  الثاني  يناير/كانون  مــن   17
ومستقبل  الفلسطينية  »املصالحة  نـــدوة 
الـــبـــالد«. وبــاإلضــافــة إلـــى حــركــتــي حماس 
ــت الـــجـــبـــهـــتـــان، الــشــعــبــيــة  ــ ــاركـ ــ ــح، شـ ــ ــتـ ــ وفـ
وحركة  فلسطن،  لتحرير  والديمقراطية 
الــجــهــاد اإلســــالمــــي، والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة- 
واملــبــادرة  الشعب،  وحــزب  العامة،  القيادة 
ــنـــن  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ويـــــــوم االثـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
املاضي، اجتمعت الوفود الفلسطينية مع 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، 
 امللح على جراحاتنا 

ِّ
الذي لم يترّدد في َرش

أمــامــه  الــجــالــســن  ــــر  كَّ
َ
ذ فلسطينيا، عــنــدمــا 

بأن استمرار الشرخ واالنقسام فلسطينيا، 
واحـــدة تجمعهم، يصّعبان  رؤيـــة  وغــيــاب 
مــن إمــكــانــيــة حــل أزمــاتــهــم وأزمــــة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. جــانــب آخـــر مـــن ســوريــالــيــة 
املشهد هنا أن الدبلوماسية الروسية التي 
فلسطينيا،  وتــطــالــبــنــا،  الفـــــروف،  يمثلها 
والــوحــدة لصالح قضيتنا، هي  بــاالتــفــاق 
الــدبــلــومــاســيــة نــفــســهــا الـــتـــي تــعــمــل على 
رَّ 

َ
تشتيت املعارضة السورية وتمزيقها ش

مـــمـــزق، دع عــنــك اصــطــنــاع »مـــعـــارضـــاٍت« 
ــد.  ــ تــعــمــل تـــحـــت جـــنـــاح نـــظـــام بـــشـــار األسـ
العبث  الروسي في محاوالت  الــدور  ولعل 
السورية  املــعــارضــة  فــي تشكيلة مــن يمثل 
النظام فيه ما  مــع  مــفــاوضــات أستانا  فــي 

يكفينا مؤونة التفصيل والتوثيق. 

حماس كل األمور«، على الرغم من أن قطر 
تــكــفــلــت بــتــغــطــيــة تــكــلــفــة الـــكـــهـــربـــاء ثــالثــة 
أشهر. عمليا، ليست سلطة رام الله بريئة 
أبدًا من الحصار املفروض على قطاع غزة، 
ــا فــيــه مــعــروف، وقـــد ســبــق لعباس  ودورهــ
نفسه أن تباهى بأنه من نصح نظام عبد 
الفتاح السيسي في مصر بإغراق الحدود 
مع قطاع غزة بمياه البحر. أضف إلى ذلك، 
مسؤولن  عن  قلت 

ُ
ن كثيرة  تصريحات  أن 

فـــي ســلــطــة عـــبـــاس تـــؤكـــد أن ثــمــة »فــيــتــو« 
إسرائيليا على أي مصالحٍة مع »حماس«، 
ورأب الـــصـــدع بـــن جــنــاحــن مـــن أجــنــحــة 
فاضحة،  الفلسطيني. هذه حقائق  الوطن 
 عندما نضعها 

ً
لكنها تصبح أكثر فجاعة

فــي سياق بحثنا عــن مصالحٍة ذاتــيــٍة في 
دولــٍة تمارس اإلجـــرام ضدنا، نحن العرب 
ْيـــن،  ــمـــن، إن كـــــان بـــقـــي لـــالنـــتـــمـــاء ــلـ ــسـ واملـ

العروبي واإلسالمي، عندنا معنى. 
مـــا ســبــق مـــن نــقــد يــتــعــلــق تــحــديــدًا بملف 
املــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة - الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ولـــــيـــــس بـــــمـــــحـــــاوالت تــــعــــزيــــز الــــعــــالقــــات 
ــا فــلــســطــيــنــيــا. ثـــمـــة فــــــارق بــن  ــيــ ــع روســ مــ
ــــوم، أحـــبـــبـــنـــا أم  ــيـ ــ ــاقـــن، فـــروســـيـــا الـ ــيـ الـــسـ
كرهنا، العب دولي مهم جدا، وهي تمكنت 
من التمّدد في ساحاٍت شبه فارغة، نتجت 
ــراجـــع والـــــتـــــرّدد األمـــيـــركـــي، تحت  ــتـ عـــن الـ
ــا، ومـــن تــلــك الــســاحــات  ــامـ إدارة بــــاراك أوبـ
العربية. ولذلك، أي  والفضاءات، منطقتنا 
عن  بحثهم  فــي  للفلسطينين  يــوّجــه  نقد 
دعٍم وتفاهمات، وإن في الحدود الدنيا، مع 
فــي مكانها، خصوصا بعد  الـــروس، ليس 
تصويت مجلس األمن الدولي، أواخر العام 
املاضي، على إدانة االستيطان اإلسرائيلي، 
وتهديدات فريق الرئيس األميركي الجديد، 
األميركية  الــســفــارة  بنقل  تــرامــب،  دونــالــد 
إلـــى الـــقـــدس املــحــتــلــة. فـــاوضـــت املــعــارضــة 
الــســوريــة، نفسها، روســيــا، وال زالـــت، قبل 
تــدخــلــهــا الـــعـــدوانـــي فـــي ســـوريـــة وبـــعـــده. 
بما  تفاوضها،  كانت  عندما  وباملناسبة، 
فــي ذلـــك فــي مــوســكــو، فــي مــرحــلــة مــا قبل 
الـــعـــدوان املــبــاشــر، فــاوضــتــهــا وهـــي تعلم 
أنها أحد الداعمن األساس لعصابة بشار 

األســد. هــذه من أســٍف ضــرورات السياسة، 
ولـــكـــن ضـــــــرورات الــســيــاســة ال يــنــبــغــي أن 
تنسينا أبـــدًا الــبــوصــلــة األخــالقــيــة، وهــي، 
بــــهــــذا املـــعـــنـــى، تـــجـــعـــل مــــن روســــيــــا عــــدوًا 
التعامل  إلى  معتديا، حتى وإن اضطررنا 
الــيــوم، ألســبــاٍب عمليٍة فــوق طاقتنا  معها 
وقدراتنا. ولعل من املهم التذكير، هنا، بأن 
مع  تجمعها  عالقات  السورية  للمعارضة 
دولٍة كالواليات املتحدة، مثال، على الرغم 
مــن أنها ارتكبت جــرائــم حــرب فــي الــعــراق، 
وسياساتها في املنطقة سيئة بحق العرب.
ــــى اجـــتـــمـــاعـــات بـــحـــث املــصــالــحــة  ــودة إلـ ــ عــ
فــلــســطــيــنــيــا فـــي مــوســكــو. مـــا جــــرى هــنــاك 
ٍز للفلسطينين جميعا، 

ْ
في هذا امللف ُمخ

خـــصـــوصـــا أن الــجــمــيــع يــعــلــم يــقــيــنــا أنـــه 
ــالــــحــــة، فــــمــــا عــجــز  ــا مــــصــ ــهـ ــنـ ــتـــج عـ ــنـ لـــــن تـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عـــــن تـــحـــقـــيـــقـــه فـــــي عــقــر 
وطــنــهــم املــحــتــل، وفـــي الــعــواصــم الــعــربــيــة، 
ــقــوه فــي مــوســكــو، وال فــي غيرها 

ّ
لــن يــحــق

مـــن عـــواصـــم الـــعـــالـــم. ثــمــة انـــعـــدام لــــإرادة 
املصالحة  تحقيق  فــي  الــذاتــيــة  السياسية 
فلسطينيا، والقيادة الفلسطينية الرسمية 
مرتهنة في هذا امللف للفيتو اإلسرائيلي، 
ِقــَصــِر  عنك  دع  عربية،  تحفظات  ولبعض 
والفصائلية  الشخصية  واملناكفات  النظر 
املسكونة بها. هذه هي الحقيقة، وإنكارنا 

لها لن يغّير من الواقع شيئا.   
)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن(

الدافئة،  املياه  أقدامها في  أن رّسخت  بعد 
بيكو«  »ســايــكــس  مــنــذ  لنفسها  وانــتــقــمــت 
األولـــى قبل مائة عــام، إذ خــرجــت، حينها، 
»من املولد بال حمص«، إلى تجاهلها يوم 
ليبيا أيــضــا فــي الــعــام 2011. ومــمــا يدخل 
في مصلحة روسيا اليوم أن تفّكك العزلة 
ودولــيــا،  عربيا  قتها،  طوَّ الــتــي  السياسية 
أيضا،  الــداخــلــيــة  تأثيراتها  مــن  تــزيــل  وأن 
خــصــوصــا بــعــد حــادثــة الــطــائــرة الــتــي راح 
 إلــى 

ً
ضــحــيــتــهــا نــحــو 90 روســـيـــا، إضـــافـــة

الــســوريــة، فضال  مــن سبقهم عــلــى األرض 
عما  ناهيكم  سفيرها،  اغتيال  حــادثــة  عــن 
أنــفــقــتــه مــن مــلــيــارات الــــــدوالرات، فــي وقــٍت 
اختناقاٍت  الريعي  اقتصادها  فيه  يعاني 
عميقة، وهي التي تتطلع عامليا إلى قيادة 
مـــحـــور جـــديـــد يــنــافــس الــــواليــــات املــتــحــدة 
 الــســالح 

َّ
األمــيــركــيــة، مـــع إدراك كــامــل بــــأن

لها هــذه القيادة، فال بد من  وحــده ال يخوِّ
اقتصاد قوي وراسخ. ذلك إذا استبعدنا ما 
أميركا  مع  حساباتها  تصفية  من  حققته 
قبل  الــحــل  عــمــومــا، واستعجالها  والــغــرب 
تغير الرئاسة في الواليات املتحدة، ومهما 
قــيــل بــشــأن الــرئــيــس الــجــديــد. كــذلــك إذا ما 
أغــمــضــنــا الـــعـــن عـــن مــوضــوعــة إســرائــيــل 
تدمير  مــن  باالنتهاء  وغبطتها  ــلــة«، 

ّ
»املــدل

ســــوريــــة. لــتــركــيــا، هـــي األخـــــــرى، مصلحة 
مهمة، بعد أن ضِمن لها االتفاق الذي برزت 
فــيــه شــريــكــا حــقــيــقــيــا، نـــفـــوذًا إقــلــيــمــيــا في 
شمال سورية يمنع، على األقــل، من إقامة 
ــة كـــرديـــة، ربــمــا هــــّددت أمــنــهــا، ونــالــت  دولــ
احتماٍل  إلــى  إضــافــة  وهيبتها،  قّوتها  مــن 
كــبــيــر بــمــشــاركــتــهــا فـــي اإلعـــمـــار، فـــي وقـــٍت 
الـــدوالر، ناهيكم  أمــام  تتراجع فيه ليرتها 
ــمــــال إرهـــابـــيـــة  ــيــــوم مــــن أعــ عـــمـــا يــنــالــهــا الــ
ــة، تــــدخــــل فــــي مـــخـــطـــط إقــلــيــمــي  ــيـ ــامـ ــقـ ــتـ انـ
 
ً
 ناهضة

ً
ودولي يستهدفها بوصفها دولة

في منطقة الشرق األوسط، ربما ال تريدها 
إسرائيل إلى جانبها في املنطقة. ويلتقي 

الغرب كله مع إسرائيل في هذا الغرض.
ــــه ُيــبــقــي 

َّ
ال يـــبـــّرر ذلــــك كــلــه أســـتـــانـــة، بـــل إن

ــاذا أســـتـــانـــة  ــ ــ ــؤال الـــرئـــيـــس قـــائـــمـــا: ملـ ــ ــسـ ــ الـ
بالذات، بعيدًا عن األمم املتحدة التي رعت 
جنيف1 وجنيف2، وإن كان دورها سيأتي 
وفــق األّول منهما على مــا هــو معلن؟ هل 
التي  لــلــدول  نــفــوذ  بمناطق  األمـــر  يتعلق 

والثاني فــي اخــتــالق روايـــٍة عــن املنفذين 
على  للتغطية  محاولة  فــي  وتصفيتهم، 
الفشل األول بالفشل الثاني، يدمن هؤالء 
الــفــشــل املـــركـــب، حــيــنــمــا  يــقــومــون بــهــذا 
الفعل، وما زالــوا يتحّرون الكذب في كل 
روايٍة، ويقّدمون حاالٍت من التناقض في 
الروايات، حتى إن روايتهم تملك عناصر 
نقضها مــن غير عــبء كبير، فــي كــل مرة 
يستخفون بــأرواح الجنود، ومــرة أخرى 
فــيــهــم،  ـــهـــمـــوا 

ُ
ات مـــن  أرواح  يــســتــبــيــحــون 

ومــــرة ثــالــثــة يــســتــخــفــون بــعــقــول الــنــاس 
بروايتهم الزائفة. 

كــــان ذلــــك بـــدايـــة تـــحـــرك أهـــالـــي الــعــريــش، 
يــنــافــحــون عــن أبــنــائــهــم أمــــام هـــذا الــجــهــاز 
الــخــائــب، ال يستطيعون  الــفــاشــل  األمـــنـــي 
الــســكــوت عــمــن قــتــل أبـــنـــاءهـــم، لــفــشــلــه في 
ــان عــلــيــهــم أن  ــاســــي، كــ قــيــامــه بــعــمــلــه األســ
ــــف هـــذه  يــكــشــفــوا املـــســـتـــور، ويـــــؤّكـــــدوا زيـ
الرواية. خرج هؤالء باجتماٍع فيما بينهم، 
الخرقاء  الحمقاء  الطريقة  بــهــذه  يــنــّددون 
 مــن الــبــالهــة، وافــتــراض 

ً
الــتــي تشكل حــالــة

يتتبعون،  ال  وربما  يفهمون،  ال  الناس  أن 
ــة  ــ ــروايــ ــ ــدقــــون هـــــــذه الــ ــيــــصــ وبــــالــــتــــالــــي ســ
املتناقضة. بدا هؤالء في مشاهد استباحة 
وتــعــريــة وفــضــح لــهــذه الـــروايـــات الــزائــفــة، 
أنـــه تــم اســتــهــداف أبنائهم  لسبب بــســيــط، 
ــادح، فــصــارت  ــ ــارد وبــاســتــخــفــاف فــ ــ ــدم بـ بــ
ــد املــشــاهــد  مــمــارســة الــقــتــل والــتــصــفــيــة أحـ

التي يداري بها هؤالء فشلهم الذريع.
ــنــــود،  ــداف لــــجــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــكـــــّرر اســ مــــشــــهــــد مـــــتـــ
وإخـــفـــاق األجـــهـــزة األمــنــيــة فـــي مــواجــهــة 
ذلــــك، واخــتــيــار »الــداخــلــيــة« بــعــضــا ممن 
هـــم تــحــت يــديــهــا، لــتــصــفــيــتــهــم وإســـنـــاد 
الــفــعــل زورا وبــهــتــانــا إلــيــهــم. مـــع تــكــرار 
هــذه الــروايــة، طفح الكيل، وصــار الناس 
ال يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــصـــمـــت عـــلـــى تـــكـــرار 
عملية االســتــبــاحــة املــحــفــوفــة بــحــالــٍة من 

االستخفاف والبجاحة واالفتراء.
ــعــــده بــــأيــــام، يــتــم   فــــي الــــوقــــت نــفــســه وبــ
حديث هؤالء عن فقدان مدّرعة، ليعّبروا 
ــــي، ولـــكـــن  ــنـ ــ ــن تـــقـــصـــيـــر أمـ ــ لـــيـــس فـــقـــط عـ
ــانــــات مـــتـــوالـــيـــة، لــيــتــأكــد أن هــذه  عـــن إهــ
املــنــظــومــة االنــقــالبــيــة ال تــهــتــم بـــأي حــال 
ــــن يــســتــهــدفــون  ــــذيـ ــهـــة هـــــــؤالء الـ ــواجـ بـــمـ
أمــن مصر وجــنــودهــا، ولــكــن تعبيرا عن 
حــالــة تــرهــل فــي األداء، وفـــي الــقــول كــذب 
ــــالن عن  ــراء. ويــتــرافــق مـــع هـــذا اإلعـ ــتــ وافــ
حـــدث آخـــر يــشــكــل حــالــة اســتــبــاحــٍة على 
امتداد الجغرافيا املصرية، هذه املرة على 
طـــريـــٍق مــخــتــلــف، وفــــي جــغــرافــيــا أخــــرى، 
يـــتـــم اســــتــــهــــداف كـــمـــن بـــالـــشـــكـــل نــفــســه، 

الــثــورة وتنقّيها من  ف 
ّ
بشار األســد تنظ

أكــبــر شــوائــبــهــا، بــعــد أن عــــّرت املــحــن كل 
فليس  الشريفة.  رايتها  تحت  املنضوين 
الـــعـــمـــيـــد مــصــطــفــى الـــشـــيـــخ، أو الــشــيــخ 
سبقهم  ممن  غيرهما  أو  البشير،  نــواف 
رعت 

ُ
ز أغمادًا كانت قد  إال  أو سيتبعهم، 

قتلع منها اآلن؛ 
ُ
في جسد الثورة، وهي ت

ليست إال حبوب قمح فارغة لن يضيرنا 
أن تعود إلــى شــرق بيدر الــثــورة، لتكون 
 الـــذي 

ّ
ــقـــش ــع الـ فـــي مــكــانــهــا الــصــحــيــح مـ

أو  سيحرقه بشار األســد، ليدفئ قدميه، 
فهذا  علفا لحيوانات مزرعته،  يرميه  قد 
ــقـــش شـــرق  ــا ُيـــصـــنـــع بـــكـــومـــة الـ تـــمـــامـــا مــ

البيادر.
ولــكــي تكتمل املــقــارنــة، ال بــد مــن معرفة 
الــفــارغ هــو داٌء  أن مــا يصنع هــذا القمح 
يــصــيــب الــســنــابــل مـــن حــــشــــراٍت دخــيــلــة، 
صاب بها 

ُ
االمــتــالء، وال ت تهاجمها حن 

إال الـــحـــّبـــات الــضــعــيــفــة، وهــــو تــمــامــا ما 
قــامــت بـــه أجـــهـــزة الــنــظــام األمـــنـــيـــة، حن 
النضج،  ــبــيــل 

ُ
ق الــثــورة  حــاولــت مهاجمة 

فكان هؤالء العائدون اليوم هم املتلقي.
ليس األمر بالتأكيد انتقااًل من ضفٍة إلى 
أخرى فحسب، فلم نعد في زمن االختيار 
اليوم، وهو كذلك ليس إحساسا مفاجئا 
الثورة قد شارفت  أو حديثا بأن سفينة 
على الغرق، فال أحد من الثوار الحقيقين 
ُيـــصـــدق ذلــــك أو يــقــبــلــه. بـــل هــــو، بـــرأيـــي، 
قام عشرات  انتهاء ملهمة موكلة مسبقا، 
أو مئات ويقومون بها حتى اللحظة، لكن 
للشخص  تــبــعــا  انــتــهــائــهــا يختلف  زمـــن 

ومكانه املهمة الخاصة به وطبيعتها.
لم ننكر يوما أن كل مفاصل معارضتنا 
مخترقة  كــانــت  وهيئاتها  ومؤسساتها 
بأننا  نكابر  كنا  لكننا  األول،  اليوم  منذ 
ــــادرون عــلــى املــســيــر حــتــى بــوجــود تلك  قـ
االختراقات. أما اليوم فقد باتت املراجعة 
لــكــل مــفــصــل ضــــــرورة، وكـــشـــف كـــل عــيــٍب 
ــا، كــمــا بــــات الــتــســتــر عــلــى الــخــطــأ،  ــبـ واجـ
حتى ولــو بحسن نية، مقتال يجب أن ال 

ُيهمل أبدا.
ــاء الـــذيـــن  ــرفــ ــورة الــــســــوريــــن الــــشــ هــــي ثـــــ
ســيــحــصــدون غــاللــهــا يـــومـــا، ويــجــمــعــوه 
أرضهم  ويــبــذروا  الــقــادمــة،  للبالد  زوادة 
من جديد، وهم من سيخبزون طحينهم 
ــــوٍر يـــوقـــدونـــه مــمــا تـــراكـــم شــرق 

ّ
عــلــى تــــن

البيدر أو »حضن الوطن«.
)إعالمية سورية(

فــــي ســــيــــاق املــــفــــارقــــات الــــصــــادمــــة أيـــضـــا، 
أنـــه فـــي وقـــت كــانــت الــفــصــائــل والــتــيــارات 
تلتقي في موسكو بحثا عن  الفلسطينية 
كــان هــنــاك تصعيد في  مصالحٍة وطــنــيــة، 
الــتــراشــق اإلعـــالمـــي بـــن فــتــح و»حـــمـــاس« 
الكهرباء  ــة  أزمـ املــســؤول عــن  حـــول حقيقة 
فــي قــطــاع غــــزة، فــرامــي الــحــمــد الــلــه، الــذي 
التوافق  أنه رئيس وزراء حكومة  يفترض 
مخرجات  على  بناء  الفلسطيني،  الوطني 
الحركتن عام  بــن  الــشــاطــئ  اتــفــاق مخيم 
عن  بــاملــســؤولــيــة  ــمــــاس«  »حــ اتـــهـــم   ،2014
ــّراء تشكيلها »حــكــومــة ظــل« في  األزمــــة، جـ
القطاع، كما قــال. في حن تتهم »حماس« 
حــكــومــتــه بــأنــهــا ال تــعــمــل حــكــومــة وفـــاق 
 لــحــركــة 

ً
وطـــنـــي، بـــقـــدر مـــا تــعــمــل حـــكـــومـــة

الكهرباء  أزمـــة  وأن  الــلــه،  رام  وسلطة  فتح 
نــتــاج تــخــلــي حــكــومــتــه عـــن مــســؤولــيــاتــهــا 
فــي الــقــطــاع، وفـــرض ضــرائــب باهظة على 
ــة أن  ــادمـ ســـكـــانـــه. وتـــأبـــى املـــفـــارقـــات الـــصـ
تنتهي عند ذلــك الحد، فمع إعــالن الوفود 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــوســكــو تــوصــلــهــا إلــى 
اتفاق، يوم 11/17، يقضي بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية، وهو أمر اتفقوا عليه مرات 
عديدة في سنوات االنقسام العشر، آخرها 
ــل مـــن أســـبـــوعـــن، كــان  ــيـــروت قــبــل أقــ فـــي بـ
مــحــمــود عــبــاس يــشــن هــجــومــا الذعــــا على 
ــمــــاس« يــــهــــّدد فـــيـــه بـــعـــدم حــــل مــشــكــلــة  »حــ
الكهرباء في القطاع، إن لم »تصحح حركة 

شاركت في صناعة املأساة السورية، على 
نحو مباشر أو من خلف حجاب، ذلــك إن 
التي  بــالــفــيــدرالــيــات  أو  بالتقسيم  نقل  لــم 
يقول بها كل من يقرأ الواقع، ويرى تمركز 
لة في الشأن السوري، وفق 

ّ
األطراف املتدخ

حــدوٍد صارت شبه واضحٍة، شرقا وغربا 
الغموض  من  الرغم  على  وجنوبا،  شمااًل 
الذي يلف منطقة جنوب الجنوب، وأعني: 
درعــا والــســويــداء. وعلى نحو أوضــح: هل 
ثــّمــة حــصــة إلســرائــيــل مـــن الــكــعــكــة؟ أم أن 
إسرائيل اكتفت بتدمير سورية على غير 
صــعــيــد وانــشــغــالــهــا بــنــفــســهــا عــلــى مــدى 
التي  إن بقيت ســوريــة  ذلــك  املــقــبــل،  العقد 

يعرفها الجميع؟
مــا قــامــت بــه إيـــران مــبــاشــرة، أو عــن طريق 
ــفـــزازيـــة فــي  ــتـ مــلــيــشــيــاتــهــا، مــــن جــــرائــــم اسـ
حوض بردى، وفرضت نفسها بذلك شريكا 
ثــالــثــا، يــؤّكــد مــا نــذهــب إلــيــه. ولكنه يؤكد، 
في الوقت نفسه، املهام الجديدة املفروضة 
فــإذا  النتائج،  بــهــذه  الــســوري  الشعب  على 
كــانــت غــايــة الـــذيـــن خـــرجـــوا إلـــى الـــشـــوارع، 
كما أسلفت، الوصول إلى نوٍع من الحرية، 
ترفع عن كاهلهم ظلم الظاملن، وتؤّمن لهم 
عــيــشــا كــريــمــا، فـــإن املـــهـــام الــقــادمــة أصــعــب 
، وهي العمل من أجل نيل الحريتن 

ّ
وأشق

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة عــلــى الـــســـواء، فهل 
األمر  أن  أم  الــســوري مبتغاه،  الشعب  ينال 

محض سراب؟
)كاتب سوري(

)استهداف ثم تأتي عربات اإلسعاف ثم 
استهداف(. وتكرار املشاهد نفسها، وكأن 
هذه األجهزة قد أصيبت بالتعامي نفسه 
عــن األحـــــداث. والــوقــائــع لــم تتعلم منها 
أي شــــيء، اســتــبــاحــة لــجــغــرافــيــا جــديــدة 
فــي مصر، ثــم يخرج مــن يخرج بالنغمة 
واألسطوانة املشروخة نفسها، مؤّكدا أنه 

ال يوجد أي تقصير أمني.
ما هذا الذي يمكن أن يحدث إال أن يكون 
الــجــهــاز األمــنــي مسّيسا، يــواجــه خصما 
الخصم  مواجهة  فــي  ويفشل  مصطنعا، 
ــّكــــل بـــمـــا أســــمــــاه اإلرهـــــــاب  الـــحـــقـــيـــقـــي، نــ
الحقيقي،  اإلرهـــاب  بــه  املحتمل وتــالعــب 
ثم يأتي سدنة إعالم إفكه، فال يتحدثون 
إال عن إرهاٍب ومواجهة اإلرهاب، فتخرج 
القرارات ملواجهة آخرين، وتدبج القوائم 
لــيــضــعــوا عــلــيــهــا مـــن ال يــمــكــن وصــفــهــم 
باإلرهابين على قوائم اإلرهاب، تاركن 

اإلرهاب الحقيقي يمرح ويتالعب. 
تــتــرافــق مــع ذلــك حــالــة إعــالمــيــة تتناسب 
فمن  واالستخفاف،  االستباحة  حالة  مع 
كان باألمس متحدثا عسكريا خلع بزته 
العسكرية وصار نائبا في مجلس إدارة 
شركات إلدارة قنوات وفضائيات إعالمية، 
وها هي مجموعة من القنوات نشأت في 
وكأنه  ومخابراتية،  أمنية  أجهزة  حضن 
الــذيــن يشكلون  هــــؤالء  لــم يكفهم خــدمــة 
 إلفكهم وغصبهم وترويج فشلهم 

ً
سدنة

بــانــتــصــارات زائــفــة، مــا لــهــذا الــزيــف صار 
ــا لـــهـــذه الــطــغــمــة االنـــقـــالبـــيـــة ضمن  ــدنـ ديـ
هــيــمــنــٍة فـــّجـــٍة وفــــاجــــرٍة، لـــم يــكــتــفــوا فيها 
ــــالم،  بــمــن يــعــمــل لــديــهــم فـــي وســـائـــل اإلعـ
ليواصلوا  املجال  هــذا  إلــى  لكنهم دخلوا 
إفك النظام الفاجر الفاشي وترويج فشله 
الكاذبة  النجاحات  ثـــوٍب مــن  فــي  املــتــكــّرر 

والفناكيش الفاضحة. 
ألم يئن لهذا الزيف أن يتوقف؟ هذا الزيف 
 
ً
الــــذي يــحــمــلــونــه لــم تــكــن ثــمــرتــه إال قتال

 ألبرياء في سلسلٍة مريبٍة 
ً
لجنود، وقتال

مـــن الــقــتــل املــســتــمــر فـــي عــــرٍض مستمر، 
ال يهم هـــؤالء عــدد مــن قــتــلــوا، ولــكــن يهم 
الزائفة  انتصاراتهم  يحصدوا  أن  هــؤالء 
الــخــائــبــة فــي مــعــزوفــة االفـــتـــراء والــكــذب، 

يقوم بها سدنة اإلفك اإلعالمي وأذرعه.
ــــؤالء الـــذيـــن  ــهـ ــ ــلــــى صــــــوت لـ ــأعــ ــول وبــ ــقــ نــ
املنافقن  واملادحن  املجتمع،  يعسكرون 
لــذلــك، إنــه على الــرغــم مــن تلك العسكرة، 
تضيع كل مظاهر األمــن واألمــان، ويزيد 
ــــوٍب وحـــــدٍب من  عــــدد الــقــتــلــى مـــن كـــل صـ
ــة يـــجـــب أن  الــــجــــنــــود واألهــــــالــــــي. صــــرخــ
نطلقها: أما آن لهذا الزيف أن ينتهي؟ من 
طغمة انقالب لم تحمل إال الخراب ملصر 
وأهــلــهــا، ملــصــر الــوطــن والــشــعــب، قــالــوا.. 
إنهم يحمون األرض والنفوس، فإذا بهم 
يستبيحون األرض والعرض وكل نفس، 
لــلــحــفــاظ عــلــى كــراســيــهــم، ومــصــالــحــهــم 
الخبيثة والدنيئة. أما آن لهذا الزيف أن 

يتوقف وينتهي.
)أستاذ جامعي مصري(

لقاءات موسكو والحضيض الفلسطيني

تأّمل في لقاء أستانة ومآالته

أما آن لهذا الزيف أن ينتهي

حضن الوطن... 
شرق البيادر

ما عجز 
الفلسطينيون عن 

تحقيقه لن يحّققوه 
في موسكو

على الرغم من تلك 
العسكرة في مصر، 
تضيع مظاهر األمن 

واألمان، ويزيد 
عدد القتلى

الطرف الذي يبدو 
منتصرًا في سورية 

اليوم هو األكثر تضّررًا 
من استمرار الصراع

آراء

بشير البكر

الـــدول والــشــعــوب، وما  إيـــران فــي ســوريــة بمنطق العالقات بــن  ال عالقة لحسابات 
القرن العشرين على صعيد تصفية االستعمار، بل هي أقرب  حققته البشرية في 
إلى حسابات القرون الوسطى التي تعتمد معايير لم تعد لها أية قيمة اليوم. ومن ذلك 
أجنبية وغريبة  والتهجير، وإحــالل مجموعات سكانية  بالغزو  البلدان  تغيير هوية 
عن أهل البلد، كما هو حاصل في سورية على يد السلطات اإليرانية. وعلى الرغم 
لهم وتصرفاتهم 

ّ
ٍس طويل، فإن تدخ

َ
مما يتصف به القادة اإليرانيون من دهاٍء ونف

 على أسٍس سليمة من الناحيتن، السياسية 
ً
وسياساتهم في سورية ال تبدو مبنية

واألخالقية.
عــام 2011، رفعوا  السلمية  السورية  الــثــورة  قمع  بقوة في  اإليــرانــيــون  انخرط  حن 
الدفاع  على  زت 

ّ
ترك السوري،  النظام  عن  للدفاع  لتغطية مشروعهم  بّراقة  شعارات 

ــذه الـــشـــعـــارات، فــانــحــرفــوا  ــت هـ
ُ
ــه إســرائــيــل. ولــكــْن تــبــّن تــهــاف عــن املــقــاومــة فــي وجـ

بسرعٍة خياليٍة إلى مرحلة الدفاع عن املقامات الشيعية، حن انتقلوا في عام 2013 
إلــى التدخل العسكري املباشر، مــن خــالل إرســـال خــبــراء إيــرانــيــن، وزّج حــزب الله 
األرض  كــامــل  على  املعركة  فــي  وباكستانية  وأفغانية  عراقية  شيعية  ومليشيات 
السورية. ومنذ ذلك الوقت، لم تعد طهران تخفي لجوءها إلى أدواٍت طائفيٍة من أجل 
مشروع استعماري بدأته في العراق ولبنان، وتريد مّده إلى سورية والخليج واليمن.

لها في سورية. وهذا يكشف، 
ّ
تبدو إيران اليوم على عجلٍة من أمرها لقطف ثمار تدخ

ة على النظام السوري تسديدها، تتعلق باعتماد 
ّ
من جهة، أن هناك فواتير مستحق

ثانية، هي  له بقيمة 4.5 مليارات دوالر. ومن جهة  مالي قديم كانت فتحته طهران 
تريد بناء عدة مشاريع تجعل من وجودها أمرًا واقعًا وراسخًا. ولذا، ستباشر قريبًا 
الخليوي والكهرباء  الهاتف   ذات طابع نفعي سريع، مثل شركة 

ً
مشروعاٍت حياتية

مثل  االستراتيجية،  الصبغة  ذات  املــشــروعــات  تغفل  أن  دون  مــن  والـــزراعـــة،  واملــيــاه 
املطارات واملرافئ. ولهذا، فتحت للنظام اعتمادًا ماليًا جديدًا بقيمة 3.5 مليارات دوالر، 

وذلك خالل زيارة رئيس وزراء النظام إلى طهران، قبل أيام.
التدخل  التي أطلقتها قبل  الخطة  إيـــران مــن مشروعات هــو فــي صلب  بــه  بــدأت  مــا 
الروسي، وهي الدفاع عن »سورية املفيدة«، القائمة على االحتفاظ فقط باملدن الحيوية 
ومناطق الثروات، ولكن التدخل الروسي غّير من الحسابات، ألنه وضع في حسابه 
 على رفضه، ألنها كانت، وال تزال، 

ً
كل األرض السورية، وهو أمر لم تكن طهران قادرة

في أمّس الحاجة للدور الروسي الذي ينسب لنفسه إنقاذ نظام دمشق من السقوط، 
مثلما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، منذ يومن، عندما 

ل لكانت دمشق ستسقط بعد ثالثة أسابيع«. 
ّ
قال »لو لم نتدخ

توقيعها  تم  التي  الخمس  االتفاقات  على  اإليــرانــي  االقتصادي  االستحواذ  يقف  ال 
خالل األيام األخيرة، بل هناك حركة إيرانية دؤوبة، خالل السنوات الست املاضية، 
على شراء األراضي والعقارات في العاصمة دمشق، ويتحّدث السوريون باستفاضٍة 
 من العاصمة السورية، وبدؤوا في التمّدد 

ً
شديدٍة عن امتالك إيران مساحاٍت كبيرة

نحو املحافظات األخرى.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا الوضع قابل للديمومة؟ تؤكد كل املؤشرات أن 
 وأخيرًا، بوجود بشار 

ً
هذا الوضع شاذ جدا، وال يمكن له أن يستمر، وهو مرتبط، أوال

األسد وبطانته في الحكم، وفي اليوم الذي يغادر هؤالء، فإن كل الحضور اإليراني 
القوانن  منطلق  مــن  فيه،  النظر  إعـــادة  عمليًا  وستجري  عفريت،  كــف  على  يصبح 
 من السورين، بالنظر 

ً
الخاصة بالسيادة. وباإلضافة إلى ذلك، باتت إيران مكروهة

إلى ما أشاعته من حرٍب طائفيٍة في سورية، كلفت مليون ضحية ودمار عدة مدن, 
وأي حكم ســوري يتمتع بقدر من االستقاللية سيجد أن من واجبه مقاضاة دولة 

إيران على األضرار البشرية واالقتصادية التي ألحقتها بسورية.

نصري حجاج

تتأمل مشهد مؤتمر هاري ترومان في تل أبيب، وتستمع إلى ما يقوله املعارض 
 
ً
 عن الجيش السوري الحر، ثم تشاهد مقابلة

ً
السوري املسمى عصام زيتون، ممثال

متلفزة مع صحافي سوري كردي معارض من أمام أبواب معهد ترومان، وإسمه 
سيروان كاجو، ثم تأتيك عبر »سكايب« مداخلة لجنراٍل سابق في األمن السياسي 
إسرائيلية،  لقناة  يتحدث  الــدنــدل،  نبيل  اســمــه  األســـد،  بــشــار  لنظام  األمـــن  لجهاز 
داعمًا الحضور السوري في املؤتمر، مطالبًا دولة إسرائيل دعمًا وتفهمًا لألهداف 
املشروعة للشعب السوري في الحرية والعدالة والديمقراطية. وفي اللحظة نفسها، 
أم  قرية  في  اإلسرائيلية  العرقي  التطهير  عمليات  التلفزات  تشاهد على شاشات 
إلــى قتيل وعـــدة جــرحــى فلسطينين  أدت  الــتــي  واملــواجــهــة  الفلسطينية،  الــحــيــران 
التي فاقت كل  القتل  ر عمليات 

ّ
برصاص جنود االحــتــالل، فال يسعك ســوى تذك

وصف، وقام بها نظام األسد، وكوارث التطهير العرقي التي حدثت في سورية من 
وأتباعهم، تحت بصر إسرائيل وبتشجيع منها،  اإليرانين  قوات األسد وحلفائه 
إسرائيلي  أكثر من مسؤول  عّبر  كما  واســتــمــراره،  النظام  هــذا  تحافظ على  لكي 
يريد  مــاذا  نفسك:  تسأل  السورية.  الكارثة  على  مــّرت  التي  املاضية  السنوات  في 
هؤالء السوريون في تل أبيب من إسرائيل، غير اإلمعان بإذالل الشعب السوري، 
ورجمه بتهمة جديدة فوق كل التهم التي فبركها النظام السوري، وكل داعميه، عربًا 

وعجمًا، كي يضعوا املسمار األخير في نعش ثورة الحرية املوؤدة.
لو افترضنا أن هؤالء يمثلون املعارضة السورية، أو جزءًا منها، كما يّدعون، حيث 
 أهدافهم من اإلتصال بإسرائيل 

ً
لم نسمع بيانًا رسميًا ينفي ذلــك، فما هي فعال

وأجهزتها اإلستخبارية، وهل يعتقدون أن إسرائيل سوف تساعدهم في التخلص 
من نظام األسد؟ أال يقرأون التاريخ؟ ألم يطلعوا على تجارب بعض القوى السياسية 
في املنطقة التي رأت، ذات يوم، مصلحتها بالتحالف مع إسرائيل، وتوهمت أن هذه 
سوف تساعدهم في تحقيق حريات شعوبهم، والتخلص من مضطهديهم؟ ليس 
 مصطفى البرزاني 

ّ
التاريخ بعيدًا، وال غامضًا، كما يتخيل بعضهم. لقد تعاون املال

املــاضــي مــع إســرائــيــل، عبر وســاطــات إيــرانــيــة شاهنشاهية  الــقــرن  فــي ستينات 
الشعب  اكتشف، ومعه  لكنه  السوفياتية ومعرفتها،  املخابرات   وبإشراف  وقتها، 
الكردي، أن إسرائيل وإيران وموسكو اإلشتراكية لم يكترثوا ألحالم األكراد، وإنما 
التاريخ،  املحلية واالستراتيجية. وقد نجد في  كانوا يستخدمونهم في معاركهم 
بتفاصيله املعقدة، ما يبّرر هذا التعاون، وإن كنا ال نقبل به، فقضية الشعب الكردي 
من أكثر قضايا الشعوب تعقيدًا، كون كردستان تقع وسط غيالن قوى عظمى، 
محلية ودولية، العراق وسورية وإيــران وتركيا وروسيا، وهي مصالح تجعلها ال 
تــتــرّدد في إبـــادة  األكـــراد والــعــرب، من أجــل املحافظة على مصالحها. وكــان املال 
البرزاني زعيمًا تاريخيًا  لشعبه، وربما كان يعتبر نفسه يتعامل مع كل هؤالء ندًا 
لنِد، وليس كما يبدو اليوم زيتون والدندل واملصري وكاجو وغيرهم مجرد أدواٍت 
نكرة تافهة وذليلة. ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل أي خدمٍة حقيقية للشعب الكردي، 

في طموحه نحو االستقالل والحرية وتقرير املصير. 
ولو رجعنا إلى سبعينات القرن املاضي، ونظرنا الى تجربة حزب الكتائب اللبناني 
فــي تعامله مــع إســرائــيــل، لــوجــد هـــؤالء البلهاء الــســوريــون درســـًا واضــحــًا لنتائج 
أمام  الذليل  السوري  النظام  التعامل، والتعويل على مساندة إسرائيل، فحتى  هذا 
إسرائيل لم يقبل أن يكون لبنان على يمينه، كما لم يقبل أن تكون الحركة الوطنية 

اللبنانية على يساره، فسحق الطرفن معًا، بمباركة إسرائيل نفسها.
مــثــل هـــذه الــعــالقــات، وال أقـــول الـــزيـــارت فــقــط، هــي الــيــوم طعنة للشعب الــســوري، 
ولتضحياته في سورية والجوالن املحتل، وطعنة للشعب الفلسطيني وورقة رابحة 
يقّدمها هؤالء ألعداء حرية السورين في صفوف املمانعة وتّرهاتها عن مقاومة 
العدو اإلسرائيلي. وفي  إسرائيل نفسها التي، في جوهرها الفكري العنصري، ال 

تكترث لغير مصالحها.

ميشيل كيلو

ذاب الثلج وبان املرج، فإذا بواقع الفصائل املذهبية املسلحة هو النقيض املطلق 
ملا كانت تّدعيه حول دفاعها عن الشعب السوري ضد الطغيان األسدي. ومع أن 
روا الفصائل مرارًا وتكرارًا من العسكرة ومخاطرها، وفي مقدمها 

ّ
كثيرين حذ

القطاعان،  يلتزم  قيادٍة سياسيٍة،  بلورة  على  الثورة  قــدرة  في إضعاف  دورهــا 
دون  تحل  لــم  هــؤالء  تحذيرات  فــإن  وقــراراتــهــا،  ها 

ّ
بخط والسياسي،  العسكري 

طغيان العسكرة على السياسة، والتمذهب على  مشروع الحرية، ونجاحها في 
إنهاك الحراك وإزالة طابعه املجتمعي والسلمي، فال عجب إن أفضى وضٌع هذه 

سماته إلى هزيمة  حلب، وما ترتب عليها من حقائق منها: 
إلى  الــســوريــن  سبيل  هــو  املذهبية  والفصائل  للتنظيمات  الــثــورة  ارتــهــان   ،

ً
أوال

الهزيمة، ألسباب بينها التناقض البنيوي بن هويتها ومشروعها وهوية الثورة 
ومشروعها، والقطيعة بن ممارسات فصائلها وما يتطلبه نجاح أي عمل ثوري/ 
وطني من برامج وخطط تكّرس لخدمة الحرية ومطالب الشعب، إن غابت، صار 
من املحال أن تلعب الفصائل دورًا يقطع مع بندقيتها املتمذهبة التي أخضعت 
املجال السياسي لفوضاها، وأسهمت في تهميشه، بدل أن تخضع هي له، وترى 
في السورين شعبًا واحدًا، تستحق مكوناته جميعها الحماية، وليست طوائف 

ومذاهب وإثنيات مصطرعة مقتتلة. 
ثانيًا، انفكاك الحاضنة الشعبية املتسارع عن الفصائل املذهبية املتأسلمة الذي 
أنــه أخذ  إلــى  والــذي يوجد ما يشير  الشبابي،  القطاع  لــدى  نالحظه، خصوصًا 
الحرية  األصلي:  الثوري  ورهانه  وحدته  استعادة  ويتلمس سبل  نفسه،  يجمع 

للشعب السوري بصفته شعبًا واحدًا. 
التي  املتتابعة  هزائمه  نتيجة  وواقــعــه،  الفصائلي  التأسلم  خطاب  تراجع  ثالثًا، 
التي  السوري  الصراع  االنتصار، ومقوالته عن  بتحقيق  فضحت زيف وعــوده 
ترى فيه حربًا، هدفها انتزاع السلطة من العلوين، وإعطاؤها ألهل السنة، مثلما 
اإلنسانية. وكشفت  الفصائل مع اإلســالم وقيمه  أيديولوجية  فضحت تناقض 
أخيرًا ما أفضت إليه عالقاتها من قمع واضطهاد أسدي ضد مواطني املناطق 
التي تحكمها، وإذا كان لقادتها آذان تسمع، فال بد أنهم سمعوا سيل الشتائم 
الـــذي انــصــب عليهم بــعــد حــلــب، واتــهــم معظمهم بــالــخــيــانــة، وبــأنــهــم اخــتــراقــات 

مخابراتية.  
لئن كانت الفصائل املتمذهبة قد نجحت في خداع سورين كثيرين بعض الوقت 
بشأن حقيقة مواقفها من قضيتهم، وأقنعتهم بأنها تقاتل دفاعًا عن اإلسالم، 
وبعدها،  الكبرى«  حلب  »ملحمة  مــا سّمته  خــالل  تمامًا  انــهــارت  أكاذيبها  فــإن 
حيث تبّن أنها ليست إسالمية، ولو كانت كذلك، ملا تطابقت نظرتها إلى الشعب 
قادتها  وملا تصّرف  األســدي وممارساته،  النظام  نظرة  وممارساتها ضده مع 

وأمراؤها، كما يتصّرف ضباط مخابراته الفاسدون والقتلة. 
 أن تحقق للشعب فصائل يّدعي معظم قادتها أن سكاكينهم 

ً
ثم، ماذا يمكن أصال

ذان إرادة الله ضد الكفرة واملرتّدين، أي الذين يرفضون نهجهم 
ّ
وسالحهم ينف

من املسلمن، ويقارنونه بنهج الرسول )ص(، اإلنساني والرحماني، ويطالبونهم 
باالقتداء به، إن كانوا مسلمن حقا؟ وماذا تستطيع قيادات فصائل تركها بعد 
حلب عدد كبير من مقاتليها أن تفعل، بعد اليوم، إلقناع الشعب بأهليتها لحمل 
آماله وتحقيق أهدافه؟ أسقطت حلب ورقــة التوت عن عــورات هــؤالء، وفضحت 
يصّدقهم  أن  املستبعد  من  حتى صــار  وأفعالهم،  أقوالهم  بن  الكبير  التناقض 
دع بهم البارحة، واعتبرهم املدافع األمن عنه، فإذا بهم يسلمون حلب 

ُ
اآلن َمن خ

للنظام ويستسلمون له، من دون قتال، في عدد كبير من أحيائها، ويصعدون 
املدينة بحماية من  ليغادروا  الخضراء،  إلى حافالت األســد  العّزل  قبل مدنييها 
أن  إلــى  »الجهاد« ضــده،  على  قبل سويعات، تصميمهم  ما  إلــى  يعلنون،  كانوا 
يطردوه من كل شبر في سورية، بينما كانوا يخونون كل من صعد إلى هذه 

الحافالت قبلهم، بمن في ذلك من تخلوا عنهم، مثل مقاتلي داريا ومواطنيها. 
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اليمنيون والفن المواجهة المؤجلة
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أنحاء  اقتصادية صعبة، في معظم  أوضاعًا  اليمنيون  يعيش 
ق اليمنيون 

ّ
البالد، وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة يتعل

بأّي برنامج تنافسي، يكون فيه مبدع يمني، في اإلنشاد الديني 
االقتصاد،  والثقافة، كما في  األدب  الغنائي، في  الفن  كما في 
وهذا ما يحدث من تفاعل كبير مع املبدع اليمني، عمار محمد 
الفن  التنافسي في مجال  البرنامج  الــذي يشارك في  العزكي، 

الغنائي )آراب آيدول(، والذي تبثه قناة mbc في هذه الفترة.
الدعم   

ّ
كــل فيقّدمون  منهم،  باملبدعني  كثيرًا  اليمنيون  يتأثر 

املــمــكــن لـــه، طــاملــا هـــذا املــبــدع يــقــدم نــمــوذجــًا راقــيــًا فــي عملية 
التنافس، علمًا أّن العزكي ليس األول فقد سبقه نماذج كثيرة 
مبدعني،  يعتبرونهم  من  مع  اليمنيون  يتكاتف  حيث  مبدعة، 
حتى وهم في أحلك الظروف، في داخل اليمن، كما في خارجها. 
اليمن، مهاجرين ومغتربني، يدعمون  ولعل من هم في خارج 
بقوة هذا الشاب املتألق في سماء الفن العربي، حيث يثار جدل 
أّن من  الفن، علما  التواصل االجتماعي حول  كبير في مواقع 
يعشقون لغة السالم واملحبة،  ويؤمنون بدور الفن في مواجهة 

لغة الحقد والكراهية يشكلون غالبية الشعب اليمني.
هذه النوافذ تفتح لنا باب األمل واسعًا بأن الغد قادم وجميل، 
اليمن تزخر باملبدعني  أّن  العلم  اليأس، مع  الرغم من كل  على 
فـــي  املـــجـــاالت كــافــة، إال أّن طبيعة نــظــام حــكــم املــخــلــوع علي 
عبدالله صالح كانت قائمة على كبح جماح املبدعني واملتفوقني، 
وهناك أمثلة كثيرة ليس فقط كبح جماح املبدعني، وإنما تدمير 
املقبلة بعد  الفترة  أن  العلمية، وأعتقد  إبداعاتهم واختراعاتهم 
تــحــريــر الــيــمــن مــن ســلــطــة االنـــقـــالب ستشهد بــــروز مبدعني 
إلــى شرح  واملــوضــوع يحتاج  املــجــاالت،  فــي مختلف  كثيرين 

طويل قد تواتينا الفرصة للحديث عنه في موضوع آخر.
عبداإلله هزاع الحريبي )اليمن(

لـــم تـــبـــدأ أطـــمـــاع إيـــــران بــاملــنــطــقــة الــعــربــيــة مـــع اســتــالم 
اإلسالميني، بقيادة الخميني، مقاليد الحكم في إيران، 
بل يمتد إلى زمن بعيد، فمحاوالت ضم البحرين تمتد 
إلى أكثر من 150 سنة، إضافة إلى احتالل عّدة جزر 
عربية في مياه الخليج، واحتاللها إقليم األحواز العربي 
ومحاوالت التدخل في شؤون العراق، وخصوصًا في 
 بسط نفوذها تدريجيًا على 

ً
عهد حكم الشاه، محاولة

 املنطقة العربية .
ّ

كل
تأخذ منحى  ــأن 

ً
الــش بهذا  يتعلق  فيما  التطورات  بــدأت 

آخر، وخصوصًا بعد نهاية حكم الشاه الذي أسقطته 
الثورة التي قام بها الشعب اإليراني ضد حكمه، والتي 
استغلها الحقًا اإلسالميون بقيادة الخميني لالستيالء 
 ثورة الشعب اإليراني ضد 

ً
على مقاليد الحكم، مستغلة

حكم الشاه بمساعدة من الدول الغربية التي اعتبرت أّن 
 ضررًا ملصالحها.

ُّ
حكم اإلسالميني هو األقل

الخميني  استالم  مع  اإليرانية  األطــمــاع  واقــع  يتغّير  لم 
مختلفة  استراتيجية  اعتماد  تّم  ولكن،  الحكم.  مقاليد 
عما كانت تتبعه إيران في عهد الشاه، فتبني الخميني 
للقضية الفلسطينية ورفع شعار تحرير فلسطني خلط 
كثيرة،  سياسية  وقــوى  عربية  حكومات  على  األمـــور 
وعلى مفكرين عرب كثيرين. وفي املقابل، رفع شعار 
تصدير الثورة اإلسالمية الذي أطلقه نظام الخميني، ما 

أربك أنظمة عربية، وجعلها تدق ناقوس الخطر.
ها املستهدف األول 

َ
شعرت اململكة العربية السعودية أن

فحاولت  اإليــرانــي،  للنظام  الجديدة  االستراتيجية  مــن 
اعــتــمــاد تكتيك املــواجــهــة غــيــر املــبــاشــرة مــع املــشــروع 
حقيقية،  استراتيجية  اعتماد  مــن  والــهــروب  اإليــرانــي، 

مــبــنــيــة عــلــى أســــس مــوضــوعــيــة قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة 
أَن  أو  الجديدة،  واستراتيجيته  اإليراني  املشروع  خطر 
الــقــدرة على رسم  التكتيك هو عــدم  سبب اعتماد ذلــك 
وفي  الخليج،  دول  اعتمدت   .

ً
أصـــال االستراتيجية  تلك 

املشروع  ملواجهة  السعودية،  العربية  اململكة  مقدمتها 
اإليراني الجديد على  العراق بفتح مواجهة عسكرية مع 
نظام الخميني في إيران، آملني تغييره أو إضعافه إلى 
درجــٍة ال يعود فيها يشكل أي خطر على دول الخليج 
الــعــربــي بــالــدرجــة األولــــى مــع الــتــعــهــد لــلــنــظــام الــعــراقــي 
بدء  مــن  الــرغــم  على  وعسكريًا.  مــاديــًا  الكامل  بالدعم 
الــحــرب بــني إيـــران والــعــراق بدعم خليجي، لــم يثن ذلك 
النظام في إيران عن االستمرار في االستراتيجية التي 
املنطقة  فــي  نــفــوذه  ببسط  مــشــروعــه  لتنفيذ  وضعها 
العربية، واعتمادًا على العامل الديني وعالقة جيدة مع 
النظام السوري في حينه، والذي كان على عداوة معلنة 
مع النظام العراقي آنذاك، قامت بإنشاء أولى املجموعات 
تحت  لــبــنــان،  فــي  مباشر  بشكل  لها  التابعة  املسلحة 
الشيعية  الــحــاضــنــة  الــلــه مستفيدة مــن  مــســّمــى حـــزب 
يعيشها  كــان  التي  والتناقضات  االقتصادي  وواقعها 
الفلسطيني  والوجود  األهلية  الحرب  مع  مزامنة  لبنان 
 ذلك تحت 

ّ
والسوري واالجتياح اإلسرائيلي للبنان، كل

حجة مواجهة العدو اإلسرائيلي وتحرير فلسطني .
سنوات  ثماني  بعد  اإليــرانــيــة  العراقية  الــحــرب  توقفت 
كانت تصبو  ما  الخليج  ق دول 

ّ
تحق ولــم  املواجهة،  من 

الكبيرة  التكاليف  الرغم من  إليه من تللك الحرب، على 
التي تّم دفعها، عدا التكلفة البشرية الباهظة التي دفعها 
ــدأت بــعــد ذلـــك ظــهــور الــتــنــاقــضــات  الــشــعــب الــعــراقــي. بــ

وكانت  الــحــرب،  بسبب  العراقية  الخليجية  والــخــالفــات 
النظام  وتهديد  الكويت  الــعــراق  احــتــالل  نتائجها  أولــى 
الـــعـــراقـــي املـــبـــاشـــرالـــســـعـــوديـــة، تــلــتــهــا أحــــــداث كــارثــيــة 
عــام،  بشكل  واملنطقة  الخليج  دول  وعلى  الــعــراق  على 
وخــصــوصــًا بعد مــا تــّم جلب الجيش األمــيــركــي الــذي 
مه إليران، واحتل الخليج وصادر قرار 

ّ
دمر العراق، وسل

دوله.
تــابــع الــنــظــام اإليـــرانـــي إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى لــبــنــان، 
للنفوذ  إلــى انحسار أكبر  الــلــه، مــا أدى  بواسطة حــزب 
الــســعــودي فــيــه، ثــم الـــوجـــود الــعــســكــري املــبــاشــر على 
ــــي الــســوريــة، بــعــد بـــدء الـــثـــورة الــســوريــة، ودفــع  األراضـ
وفتح  السلطة  على  االستيالء  إلــى  اليمن  في  الحوثيني 
العربية  للمملكة  الجنوبية  الحدود  على  مواجهة  جبهة 
السعودية، والتي أجبرت اململكة على املواجهة املباشرة 
التكتيك  محصلة  لتكون  العربي،  التحالف  اســم  تحت 
الخليجي السعودي في مواجهة إيران السيطرة الكاملة 
لبنان  على  والسيطرة  كليًا،  تدميره  بعد  الــعــراق  على 
وسورية واليمن جزئيًا، إضافة ملواصلة إيران بتطبيق 
مشروعها والتغلغل في الدول العربية كافة، فهل تغّير 
السعودية  العربية  اململكة  رأســهــا  وعــلــى  الخليج  دول 
بصياغة  اإليـــرانـــي  املـــشـــروع  مــواجــهــة  فــي  تكتيكاتها 
استراتيجية متكاملة تضع في حسبانها األمن القومي 

العربي وليس مصالح األنظمة العربية كأولوية؟
ــادرة عــلــى مــواجــهــة  ــ ــع اســتــراتــيــجــيــة قــ ال بـــد مـــن وضــ
املشروع اإليراني الذي يطّور أدواته باستمرار، بدال من 

تكتيك املواجهة بشكل غير مباشر.
ثائر حربا )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

منى عبد الفتاح

نــجــحــت الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة فـــي تــحــويــل 
ــات األزمـــــــــة  ــ ــبـ ــ ــّبـ ــ ــسـ ــ ــبــــهــــا عـــــــن مـ أنـــــــظـــــــار شــــعــ
غ 

َ
املبال باحتفائها  األســاســيــة،  االقــتــصــاديــة 

فيه بالرفع الجزئي للعقوبات األميركية عن 
الــســودان. وعلى الرغم من اإليجابيات التي 
ه ال يجب 

ّ
 أن

ّ
قها هذا القرار، إال

ّ
يمكن أن يحق

ه العصا السحرية لحل مشكالت 
ّ
التسليم بأن

ما 
ّ
وإن العقوبات،  تسببها  لم  التي  السودان 

ساهمت في تعميقها. 
شارك في هذا االحتفاء الشعب، كمن يبحث 
الحقيقي  السبب  فما  بــهــا،  يتعلق  ــٍة 

ّ
قــش عــن 

وراء رفـــع أمــيــركــا الــعــقــوبــات عــن الـــســـودان، 
وهل هي حقيقة ما أشار إليها بيان الرئيس، 
ــهــا »تــــطــــوراٌت إيــجــابــيــة« 

ّ
ــا، بــأن ــامـ ــــاراك أوبـ بـ

ــرة؟ وهــي  ــيـ حــدثــت خـــالل الــســتــة أشــهــر األخـ
ــاب بــالــقــبــض  ــ ــ املــســاهــمــة فـــي مـــحـــاربـــة اإلرهـ
على إرهــابــيــن داخـــل األراضــــي الــســودانــيــة، 
والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا 
بالقبض أيضًا على متهمن دولين، عملوا 
مع شبكاٍت لالتجار بالبشر. ثم هناك هدوء 
الــصــراع فــي دارفــــور وجــبــال الــنــوبــة، بحيث 

أصبح ال يتعّدى حدوده الطبيعية. 
اعترفت اإلدارة األميركية بذلك، بينما بقي 
اســـم الـــســـودان ضــمــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
لإلرهاب، حسب التصنيف األميركي، كما تم 
رهن القرار ستة أشهر للشروط التي ُسميت 
اإلرهــاب، عدم  الخمسة: مكافحة  باملسارات 
دعم املعارضة في جنوب السودان، السماح 
ــيــــة، وقـــف  ــانــ بـــتـــوصـــيـــل املــــســــاعــــدات اإلنــــســ

إبراهيم غرايبة

ر 
ّ

ثّمة إشارات وتحوالت وظواهر كثيرة تؤش
)ربـــمـــا( إلـــى جــغــرافــيــة ســيــاســيــة جــديــدة في 
العالم؛ مجيء دونالد ترامب رئيسًا للواليات 
املتحدة األميركية، وما يتوقع من سياساٍت 
جديدٍة يقدم عليها، مثل االنسحاب من حلف 
األطلسي )الناتو(، وإنهاء مستوى التحالف 
مــــع أوروبـــــــــا أو تــخــفــيــضــه، والــــتــــقــــارب مــع 
الوحدة  عن  البريطاني  واالنفصال  روســيــا، 
ــيـــة. وإذا أضــيــفــت إلـــى ذلـــك تــداعــيــات  األوروبـ
ــتــــحــــوالت املـــصـــاحـــبـــة لــتــقــنــيــات  الـــعـــوملـــة والــ
فــإن ذلــك يفتح املجال  الحوسبة واالتــصــال، 
لتخّيل عالٍم جديٍد ينشأ، ويبدو للجغرافيا 
 
ٌ
فيه معنى جديد أيضًا، وإن لم تتشكل خريطة
والتحالفات  العالقات  فإن   ،

ٌ
 جديدة

ٌ
سياسية

والصراعات قد تمضي في اتجاهات جديدة.
ــــط مــتــجــهــًا إلــــى الــعــزلــة  يـــبـــدو الـــشـــرق األوســ
ــتـــراجـــع االقـــتـــصـــادي. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال،  والـ
والجيوسياسية،  السياسية  أهميته  تراجع 
ولــــن يـــكـــون مــفــاجــئــًا أن تـــدعـــم روســـيـــا دورًا 
أوروبــــيــــًا، وخـــصـــوصـــًا ألملـــانـــيـــا، فـــي الــشــرق 
األوســـط، يــواجــه الــدوريــن التركي واإليــرانــي 
أو يشارك فيهما. وتستعيد روسيا  املقبلن 
ــذلـــك أفـــقـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي مــــع أوروبـــــــــا، بــــداًل  بـ
ــــد تــتــجــه دول الــخــلــيــج نــحــو  مــــن إيــــــــران، وقـ

الــحــرب، وحــقــوق اإلنــســان. حتى بــدايــة هذا 
 الحكومة السودانية 

ّ
العام، والعالم يشهد أن

 فــي الــعــدائــيــة مــع أمــيــركــا، ولم 
ً
كــانــت غــارقــة

تنجز أي إصالحات اقتصادية أو سياسية 
الخرطوم على  ذكر، كما شهد ثبات نظام 

ُ
ت

مــوقــفــه، وتــجــاهــلــه كــل الــــنــــداءات، ســــواء من 
داخل الحزب الحاكم أو من الشعب، مطالبة 
بضرورة اإلصالحات، فما زال العامل الذي 
بــســبــبــه أعــلــنــت الـــواليـــات املــتــحــدة فرضها 
قائمًا،  تجديدها،  ثــم   ،1997 عــام  العقوبات 
الــســودان في  الحتمية لفشل  النتيجة  وهــو 

عملية اإلصالح السياسي.
فـــي رســـالـــة بــعــث بــهــا الــرئــيــس أوبـــامـــا، في 
بــدايــة نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي عـــام 2012، 
ــــودان،  ــــسـ الـ عـــلـــى  ــقـــوبـــات  ــعـ الـ تـــجـــديـــد  أوان 
ــــى رئـــيـــســـي مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ  إلـ
 الظروف التي أدت 

ّ
األميركين، قال فيها إن

إلى فرض العقوبات على حكومة السودان، 
في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 1997، 
 اإلجراءات التي اتخذتها 

ّ
ما تزال قائمة، وإن

 
ً
الحكومة السودانية ما زالت تمثل سياسة
وتشكل  املتحدة،  الــواليــات  ملصالح   

ً
معادية

ــادي واســـتـــثـــنـــائـــيـــًا لــأمــن  ــ ــ تـــهـــديـــدًا غـــيـــر عـ
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــواليــات 
املتحدة. ولكن الحكومة السودانية ترجمت 
اإلعالن مما في خزانتها من مفرداٍت جاهزٍة 
ملــثــل هـــذه الـــظـــروف، مــثــل اإلكــــراه السياسي 
ــادي والـــضـــغـــوط مـــن أجــــل تــقــديــم  ــتـــصـ واالقـ
تنازالٍت بشأن مواقف الخرطوم السياسية، 
الهيمنة  بــمــشــاريــع  الــتــي تتصل  خــصــوصــًا 
األمــيــركــيــة فـــي املــنــطــقــة. واســتــنــكــر الــبــيــان 

الــهــنــد وبــاكــســتــان والــصــن، ألجـــل التحالف 
االقتصادي واالستراتيجي ومواجهة إيران، 
 بـــهـــواجـــس الــهــنــد 

ٌ
لــكــن بــاكــســتــان مــســكــونــة

وأفغانستان أكثر من أي مسألة أخرى.
تـــبـــدو روســـيـــا فـــي املــشــهــد الـــجـــديـــد تلتقط 
التاريخي  مسرحها  إلـــى  وتــعــود  أنــفــاســهــا، 
الــقــادمــة،  فــي حساباتها  وتنظر  الــجــغــرافــي، 
بعودة إيران وكوبا إلى التحالف مع الواليات 
ز 

ّ
ــــل، وتــــعــــز ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــتــــحــــدة، فـــهـــي تـــكـــســـب الـ املــ

وربما  وتركيا،  والــصــن  الهند  مــع  فرصتها 
إذا  أوروبــا،  إلى  تمتد شراكتها وتحالفاتها 
انسحبت الواليات املتحدة بالفعل من حلف 
الــواليــات  تعزل  أن  يعقل  هــل  لكن،  األطلسي. 
املتحدة نفسها عن أوروبا والشرق األوسط، 
وتــكــتــفــي بــمــجــالــهــا فــــي أمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة 

وشرق آسيا ..وربما إيران؟
وتبدو الهند تبحث عن موقٍع جديد يتجاوز 
الشراكة االستراتيجية مع روسيا أو الواليات 
 عظمى، 

ً
املتحدة، فهي تنظر إلى نفسها دولــة

، وتــــرى جنوب 
ً
تــقــود مــحــورًا عــاملــيــًا مــســتــقــال

آســيــا واملــحــيــط الــهــنــدي وبــحــر الــعــرب مجااًل 
الـــواليـــات  حــيــويــًا رئــيــســيــًا. وإذا اســـتـــعـــادت 
املتحدة إيران حليفًا استراتيجيًا، فهل تعود 
بذلك جغرافيا الصراع والنفوذ إلى ما كانت 
عليه قبل العام 1979؟ لقد تعّرضت الخريطة 
الثانية لتغّيراٍت  العاملية  الحرب  الناشئة عن 

ــن الــتــابــع لــأمــم  ضــمــن أعـــضـــاء مــجــلــس األمــ
 ألنــظــمــة 

ً
ــقــــدوا مـــراجـــعـــة املـــتـــحـــدة، الــــذيــــن عــ

رضت عليها 
ُ
 16 دولة ف

ّ
العقوبات، فوجدوا أن

عقوبات، وكانت حتى العقد األول من القرن 
الــعــشــريــن اثــنــي عــشــر نــظــامــًا، وفـــي كــل هــذه 
بالغة  أداة  ها 

ّ
أن العقوبات  لم تثبت  األنظمة 

الفعالية في تعزيز السالم واألمن الدولين، 
بل كان نجاحها محدودًا.

ثــانــيــًا: خـــوف الـــواليـــات املــتــحــدة مــن اعتماد 
الـــســـودان الــكــامــل عــلــى الـــصـــن، فــقــد دخــلــت 
السودان  في  النفطي  االستثمار  في  الصن 
فــي تسعينيات الــقــرن املــاضــي، عقب خــروج 
شـــركـــة شـــيـــفـــرون األمـــيـــركـــيـــة، وتــــمــــّددت في 
الـــســـودان، وعــنــدمــا ذهـــب 75% مــن اإلنــتــاج 
انفصاله،  السودان بعد  إلى جنوب  النفطي 
ــرق 

َ
يعكف الـــســـودان والــصــن حــالــيــًا عــلــى ط

مــــجــــاالت حـــيـــويـــة أخـــــــرى، مـــثـــل االســتــثــمــار 
الزراعي واالستثمار في قطاع التعدين، فلم 
تــعــد الــعــقــوبــات تــخــدم املــصــالــح األمــيــركــيــة، 
وتمّدد الصن ماٍض في سبيله على حساب 

تقنيات الحاسوب واإلعالم، كالبث الفضائي 
والــفــاكــس. وكـــان الــربــيــع الــعــربــي )2011( من 
ــرنــــت وشـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل  ــتــ مـــتـــوالـــيـــات اإلنــ
االجتماعي. هل يمكن التصّدي لحراك التقنية 
ومـــا يصحبها مــن تـــحـــوالت؟ يــقــول الــتــاريــخ 
ــات والــخــســائــر،  ــ ال يــمــكــن، بــل يــزيــد ذلـــك األزمـ
فــروســيــا الــقــيــصــريــة رفــضــت إدخــــال تقنيات 
الــنــســيــج وســـكـــة الـــحـــديـــد بــعــكــس بــقــيــة دول 
أوروبــا. وكان تفسير القيصر لذلك، بوضوح 
الــثــورة،  تقنيات تشجع على  إنها  وصــراحــة، 
ثم كّررت الشيوعية أخطاء القيصر الروسي، 
فـــي مــحــاولــة حــظــر الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة، ومــنــع 
الناس من االستفادة منها واستخدامها. وفي 
بــريــطــانــيــا، بــذلــت امللكية جــهــودًا كــبــرى، ملنع 
لتحريم  الكنيسة  واستخدمت  النسيج  آالت 

أمــيــركــا ومــصــالــحــهــا اإلقــلــيــمــيــة فــي منطقة 
القرن األفريقي.

الــواليــات املتحدة مــن تقويض  ثالثًا: خــوف 
احتياطية  كعملة  األمــيــركــي،  الـــدوالر  مكانة 
رئيسية فــي صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وهــذه 
الصيني،  الــيــوان  يزعزعها  أن  يمكن  املكانة 
بعد دخوله سلة العمالت في صندوق النقد 
الـــدولـــي، وتــوجــه الـــســـودان، وجــــزء مــن دول 
فــي نظامهم املصرفي.  إدخــالــه  إلــى  املنطقة، 
وتساعد الــواليــات املتحدة على ذلــك في كل 

مرة تعيد فيها فرض العقوبات وتمديدها.
إلــى نتائج عكسية  العقوبات  رابــعــًا: أفضت 
هــــّدامــــة فــــي الـــــســـــودان، الســـتـــشـــراء الــفــســاد 
ــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة، فقد  عــلــى مــســتــوى كـ
ــراء نفسه  ــ عــمــل الــنــظــام الـــســـودانـــي عــلــى إثــ
ومعاونيه، حتى األسر املمتدة، بتحّكمه في 
السوق السوداء والسلع املحظورة. ونتيجة 
ــانـــى املــــواطــــنــــون فــــي ســبــيــل كــســب  لــــذلــــك، عـ
العيش. وإن كانت أميركا واملجتمع الدولي 
العواقب،  هــذه  ما يتغاضون عن مثل  غالبًا 
 تأثير تحكم النظام في السلع املحظورة، 

ّ
فإن

مثل النفط والسالح والذهب وغيرها، بعقد 
صــفــقــاٍت مــع الــصــن وروســـيـــا، ســتــكــون لها 

تأثيرات اقتصادية عاملية.
مــا لــم يتم اإلصـــالح عــن طــريــق املــوازنــة بن 
واملصالح  السياسي  اإلصـــالح  إلــى  الحاجة 
 مأزق العقوبات 

ّ
االستراتيجية للسودان، فإن

رضت ثم ُرفعت، تثِبت، يومًا بعد 
ُ
هذه، متى ف

 الــحــكــومــة تــخــســر الـــدعـــم الــشــعــبــي 
ّ
ــــوم، أن يـ

الداخلي، قبل أن تخسر عالقتها مع أميركا.
)كاتبة سودانية(

اســـتـــخـــدامـــهـــا،  هـــــذه اآلالت ومـــنـــع  مــنــتــجــات 
الجديدة  واالتجاهات  التوسع  منع  وحاولت 
في إنتاج امللح في أميركا والهند. كما حاولت 
السيطرة  فرنسا  في  األرستقراطية  الطبقات 
ــتـــاج املـــلـــح وتـــســـويـــقـــه.. وفــــي ســوريــة  عــلــى إنـ
وليبيا والـــعـــراق، حــظــرت اإلنــتــرنــت وأجــهــزة 
الــفــاكــس واالتــــصــــاالت... ثــبــت أن الــــدول التي 
تواجه التحوالت والحقائق الجديدة بالحظر 
ــتــــجــــاج  ــلـــفـــوضـــى واالحــ ــعــــّرض لـ ــتــ ــمــــع تــ ــقــ والــ
املـــدمـــر، وأن الــطــبــقــات الــتــي تـــحـــاول الــحــفــاظ 
تعصف  والــعــداء  باملواجهة  امتيازاتها  على 

بنفسها. 
غـــّيـــرت تــقــنــيــات الــحــوســبــة واالتــــصــــاالت في 
 
ً
اتجاهات الصراع، بداًل من أن تكون خارجية
وأهلية،   

ً
داخلية لتكون  واألقاليم،  الــدول  بن 

وسيكون مفتاح الخروج من هذا الصراع أن 
إدارة صراعاتها وتنافسها  الشعوب  تحاول 
على تنظيم املوارد والفرص والخدمات على 
نحو سلمي، ففي هذه القدرات الجديدة التي 
مــن جــديــد تشكيل  تــعــيــد  الــشــعــوب  تمتلكها 
خــريــطــة الـــعـــالـــم وعــــالقــــات الــــــدول واألقـــالـــيـــم 
وصراعاتها.. فهل أعطت الكوارث التي حلت 
والصومال  وأفغانستان  العربي  الــشــرق  فــي 
الــكــبــرى واملــؤثــرة أن تعيد  للشعوب والــــدول 

النظر في تنظيم الصراع؟
)كاتب أردني(

ــم مـــن إيــفــاء  تــجــديــد الـــعـــقـــوبـــات، عــلــى الـــرغـ
السودان بما التزم به، وهو هنا يعني تنفيذ 
ــام 2005،  بــعــض بـــنـــود اتــفــاقــيــة نــيــفــاشــا عــ
والتي أّدت إلى انفصال الجنوب في يناير/

اإلدارة  نكوص  مقابل  2011؛  الثاني  كانون 
األمــيــركــيــة عـــن وعـــودهـــا بــرفــع الــعــقــوبــات، 
ــّب فــــي مــصــلــحــة الـــحـــركـــات  ــــــه يـــصـ

ّ
وذكــــــر أن
املسلحة.

مـــا زالــــت مــطــلــوبــات اإلدارة األمــيــركــيــة من 
الـــســـودان كــمــا هـــي، ومــنــذ بــدايــة الــعــقــوبــات 
تــدور  املــاضــي، فهي  الــقــرن  منذ تسعينيات 
ــاور، هــــي قــضــيــة املــنــظــمــات  ــحــ فــــي ثـــالثـــة مــ
ــتــــي تــــم طـــــردهـــــا، وإمـــكـــانـــيـــة  اإلنـــســـانـــيـــة الــ
ــالـــم  اســــتــــبــــدالــــهــــا بـــــأخـــــرى مـــــن أنـــــحـــــاء الـــعـ
الشامل  الــســالم  اتــفــاقــيــة  املــخــتــلــفــة، تطبيق 
أســاس  حجر  كانت  االتفاقية   

ّ
ألن بأكملها، 

لحل مشكالت أخرى، مثل إقليم دارفور، وما 
زالت النزاعات تتجّدد في اإلقليم، ثم إيجاد 
سالم شامل فيه، يبدأ بالحوار مع الفصائل 
عة على اتفاقية أبوجا.

ّ
الدارفورية غير املوق

ــا الــبــيــان  ــرهــ ــتـــواضـــع األســــبــــاب الـــتـــي ذكــ  تـ
ــيـــركـــي لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات عـــن الــــســــودان،  األمـ
ــاء مـــلـــمـــوســـة يــمــكــن  ــيـ ــأشـ ــتــــي ال تـــبـــدو كـ والــ
ــدٍة عملية،  ــ اإلمـــســـاك بــهــا، أمــــام حــقــيــقــٍة واحـ
مع  العالقات  السوداني  النظام  تطبيع  هي 
 هناك عوامل أخرى أمسكت 

ّ
إسرائيل. كما أن

اإلدارة األميركية عن اإلفصاح عنها، ولكنها 
شّكلت الجو العام، ونسجت خيوط القرار:

أواًل: تأّكدت الواليات املتحدة من عدم فعالية 
السودان، ففي يناير/كانون  العقوبات على 
الــثــانــي 2016، كــانــت الـــواليـــات املــتــحــدة من 

مهمٍة في الفترة املاضية، كما حدث في االتحاد 
الــســوفــيــاتــي والــبــلــقــان، ومــــا ُيــتــوقــع حــدوثــه 
ــم في  ــ فـــي الـــشـــرق األوســــــط. لــكــن الــتــغــيــر األهـ
الصعود  مثل  ومعناها،  الجغرافيا  محتوى 
الــصــراعــات  االقــتــصــادي اآلســـيـــوي، وسلسلة 
ــثـــورة اإليـــرانـــيـــة عــام  الــتــي لـــم تــتــوقــف مــنــذ الـ
1979. وربـــمـــا يــكــون املــشــهــد الــجــيــوســيــاســي 
ــراع  الـــجـــديـــد لـــيـــس قـــائـــمـــًا عـــلـــى قــــواعــــد الـــصـ
الـــتـــي ألــفــهــا الـــعـــالـــم، لــكــنــه تــنــافــس ســيــاســي 
واملــوارد  التقنيات  تنشئه  واقتصادي جديد، 
الـــجـــديـــدة، فــالــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة تــعــنــي مــــوارد 
أعـــمـــال جـــديـــدة. وبطبيعة  جـــديـــدة وأســــــواق 
الحال، أوضاعًا اجتماعية وسياسية وثقافية 
جــــديــــدة... كــانــت حــركــة اإلصـــــالح الــديــنــي في 
القرنن الخامس والسادس عشر  أوروبــا في 
املــتــوالــيــات  مــن   )1688( البريطانية  والـــثـــورة 
وآالت  للمطبعة  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
الـــربـــيـــع األوروبـــــــــي )1848(  الـــنـــســـيـــج! وكــــــان 
املؤسس للديمقراطية األوروبية الحديثة من 
الشيوعية  والثورة  البخارية.  اآللة  متواليات 
مـــتـــوالـــيـــات  مــــن  كــــانــــت   )1917( روســــيــــا  فــــي 
الكهرباء وسكة الحديد. والثورتان الفرنسية 
)1789( واألميركية )1776( كانتا من متواليات 
الــتــحــول االجــتــمــاعــي والــســيــاســي املــصــاحــب 
انــهــيــار الشيوعية  املــلــح. وكـــان  لتطور إنــتــاج 
واالتحاد السوفياتي )1989( مصاحبًا لتطور 
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