
عادل سليمان

اخــتــار الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
وإدارته الجمهورية، أن تكون أولى زياراته 
الــوقــت املبكر مــن فترة  الخارجية، فــي هــذا 
األوســط،  الشرق  إلــى قلب منطقة  رئاسته، 
وبالتحديد إلى اململكة العربية السعودية، 
والتي اتخذها قاعدة لعقد ثالثة اجتماعات 
أميركية – سعودية، وخصص  أولها  قمة، 
ــــذي كــان  لــهــا الـــيـــوم األول مـــن الــــزيــــارة، والـ
وعلينا  خالصًا.  أميركيا   - سعوديًا  يوما 
أمــام مــا جــرى فيها، وقد  أن نتوقف كثيرًا 
جـــاءت فــي ســيــاق تاريخي شــديــد األهمية 
بالنسبة ملا تشهده منطقة الشرق األوسط 
تــرامــب  إدارة  مــن اضــطــرابــات، ومـــا أعلنته 
استراتيجية  عــازمــة على تطوير  أنــهــا  مــن 
شـــرق أوســطــيــة جــديــدة، تختلف عــن التي 
الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس  إدارة  تــتــبــعــهــا  ــانــــت  كــ
إلــى االنسحاب  أوبــامــا، والتي كانت تميل 
الـــتـــدريـــجـــي، أو فـــي أحـــســـن الــــظــــروف عــدم 
ــــي مــشــكــالت  ــــورط أكــــثــــر مـــمـــا يـــجـــب فـ ــتــ ــ الــ
املــنــطــقــة، مــن دون الــوضــع فــي االعــتــبــار ما 
سيترتب على تلك اإلستراتيجية من فراغ، 
واحــتــمــاالت مــلء ذلــك الــفــراغ بقوى دولية، 
أو إقليمية، أو حتى قوى/ فاعلني من غير 
الدول »non state actors«، أو وقوع تغييرات 
ظم الحكم التقليدية، والحليفة، 

ُ
حادة في ن

أو تعم املنطقة حالة من الفوضى العارمة، 
وهو ما يتعارض مع املصالح األميركية. 

إلى  االفتتاحية،  تــرامــب، في كلمته  وأشــار 
ما  تربط  التي  االستراتيجية  العالقات  أن 

حلمي األسمر

ــن حـــركـــة حـــمـــاس،  ــاءون عــ ــ ــــشـ ــا تـ ــوا مــ ــولــ قــ
لـــ  اســـتـــســـلـــمـــت  أو  انـــبـــطـــحـــت  أو  تــفــتــحــت 
»الواقعية السياسية«، أو أي شيء ينتقص 
مــنــهــا أو يــنــتــقــدهــا. قـــولـــوا إنــهــا »خــذلــت« 
»الشرعية«،  على  وانقلبت  شعبها،  أبــنــاء 
لكن أحدا ال يستطيع أن يّدعي أنها تتآمر 

على القضية، وتنسق مع العدو.
مهما كان موقفك من »حماس«، ال تستطيع 
إال أن تنظر إليها واحدة من أنبل الظواهر 
فـــي حــيــاتــنــا، فــهــي، ومــعــهــا قــلــة قــلــيــلــة من 
الفصائل، من تستطيع أن »تهّدد« إسرائيل 
إسرائيل«  »أمــن  وتجعل  الفعلي،  بــاإليــذاء 
مــكــلــفــا جــــدا. حــركــة حـــمـــاس، وعــلــى الــرغــم 
مــن تحولها مــن »ثـــورة« إلــى »شبه دولــة« 
وسلطة وحكم، وربما أيضا أجهزة قمع)!(، 
ــاريـــخ الــنــضــال   فـــي تـ

ً
 مــضــيــئــة

ً
تــظــل بــقــعــة

الذي  الفلسطيني، بعيدا عن كل »الحمق« 
يـــمـــارســـه ضـــدهـــا، ســـــواء بــالــتــآمــر عليها 
بــصــورة مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة. أثبتت 
»حماس« أنها ليست فصيال مقاوما فقط، 
بل تكاد تكون هي غزة، وهي نبض الشعب 
الفلسطيني وضميره الذي يأبى أن يموت، 
ــه، ومــا  عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل مـــا تــعــّرضــت لــ

تتعّرض له أيضا.
ما مناسبة قول هذا عن »حماس«؟

هــو حــدث »صغير« ربما مــّر مــرور الــكــرام، 
ــن يــنــتــقــدونــهــا،  ــالــــكــــاد تـــوقـــف عـــنـــده مــ وبــ
ــلـــون عـــرضـــهـــا« بــالــتــعــبــيــر الــبــلــدي.  و«يـــشـ
ــيـــد وشــبــه  »حــــمــــاس« هــــي الــفــصــيــل الـــوحـ
لــم يــزل يعيش فيها  الــدولــة الوحيدة التي 
ــة املــكــتــب  ــاســ ــرئــ »مــــــســــــؤوالن ســــابــــقــــان« لــ
الــســيــاســي فــيــهــا، خـــالـــد مــشــعــل ومــوســى 
أبو مرزوق. ترك كل منهما مقعد الرئاسة، 
ــادا إلـــى صــفــوف املــســؤولــني الــســابــقــني،  وعــ
 ال يــكــاد 

ٌ
ــســــؤول ســـابـــق« مـــرتـــبـــة ولـــقـــب »مــ

يحظى بها أحد في دنيا العرب، فاملسؤول 
الذي يمسك بزمام الكرسي، )حتى ولو كان 
رئــيــس قــســم، أو مــديــر مــركــز دراســــــات، أو 
رئيس دكانة( ال يكاد يتركه إال مطرودا أو 

برهان غليون

اإلسالمي  العربي  األميركي  املؤتمر  شّكل 
فــي الــريــاض، فــي 21 مــايــو/ أيـــار الــجــاري، 
تـــحـــوال كـــبـــيـــرا فــــي الـــســـيـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة، 
باملقارنة مع السياسة التي صاغتها إدارة 
الرئيس باراك أوباما السابقة تجاه الشرق 
األوسط. وبالنسبة لبلدان املشرق العربي، 
الخليج بشكل خــاص، يشكل هذا  ولبلدان 
املــؤتــمــر حــدثــا غــيــر مــســبــوق، نــجــمــت عنه 
اتفاقات وصفقات سيكون لتنفيذها تأثير 
كــبــيــر عــلــى مــجــرى الــصــراعــات املــرّكــبــة في 
املنطقة، على الرغم من أن أحدا ال يستطيع 
أن يــتــنــبــأ مــنــذ اآلن أو يــعــرف حــــدود هــذه 
التأثيرات، أو أن يقدر مدى التزام األطراف 
بها. ولعل املهم، أو األهم، فيها ليست القيمة 
الكبيرة للصفقات التجارية أو االقتصادية 
التي وقعت خاللها، على الرغم من املبالغ 
املالية الالفتة التي وسمتها، وإنما املعاني 
والدالالت، أو إذا شئنا، الصفقة السياسية 
وراءهــــا. وهــي تتلخص، فــي نــظــري، وكما 
الحظها وركز على بعضها معظم محّرري 

الصحافة الدولية، في ثالثة أمور. 
أواًل، استعادة الواليات املتحدة انخراطها 
بــشــكــل أكـــبـــر فـــي قــضــايــا ومــصــيــر الــشــرق 
األوسط واملشرق والخليج خصوصًا، بعد 
أن حرصت اإلدارة السابقة على االنسحاب 
الــعــســكــري، وحــتــى الــســيــاســي، مــن املنطقة 

عمومًا. 
وثــانــيــا، قــبــول الـــواليـــات املــتــحــدة، بــقــيــادة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، وبــشــكــل واضـــح، 
إضــافــة بند جــديــد إلــى بنك األهــــداف التي 
وتمّسكت  أيضًا،  السابقة  اإلدارة  حّددتها 
ــم تقبل  بــهــا خــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، ولــ
تــجــاوزهــا، مــهــمــا كـــان الـــحـــال، وهـــو وضــع 
ــران للهيمنة عــلــى املــشــرق  ــ إيـ حـــد لــطــمــوح 
هــدفــًا جــديــدًا وثــابــتــًا مــن أهـــداف السياسة 
ــانــــب هــــــدف مــكــافــحــة  ــة، إلــــــى جــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
داعش  بتنظيم  املتمثل  والتطّرف  اإلرهــاب 
ــــي األهـــمـــيـــة نــفــســهــا  وجـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة، وفـ
تقريبا. وتنبع أهمية إضافة هذا البند هنا 
واملوجهة  املمولة  املليشيات  أنــه يضع  من 
من طهران على قدم املساواة مع املليشيات 
واملــنــظــمــات املــتــطــّرفــة »الـــســـنـــيـــة«، ويــعــيــد 
دولــة  لتنظيم  اإلرهــابــيــة  بالصفة  التذكير 

حزب الله اللبناني. 
واألمــر الثالث، غير املرئي في نظري، لكنه 
األهم، إدخال إسرائيل ألول مرة شريكًا في 
اإلقليمي،  النظام  بناء  إعــادة  الصراع على 
 ومعزولة 

ً
أبيب مرفوضة أن بقيت تل  بعد 

فـــيـــه، مــــن خـــــالل الـــجـــســـر الــــــذي مــثــلــه مــنــذ 
املؤهل  العسكري  األميركي  الحضور  اآلن 
ــة، وبـــذريـــعـــة مــصــلــحــة  ــهـ لــلــتــنــامــي، مــــن جـ
ــل األمـــنـــيـــة فـــي مـــواجـــهـــة الــهــدفــني  ــيـ ــرائـ إسـ
اإلرهـــاب  الــحــضــور، محاربة  لــهــذا  املعلنني 

ووقف الزحف اإليراني على املنطقة. 
ما من شك أيضا في أن الرياض كانت وراء 
املهمة  اإلقليمية  السياسية  األحـــداث  هــذه 
التي تطمح منها اململكة العربية السعودية 
أميركي  إلــى تشكيل حلف  الخليج  وبلدان 
عربي إسالمي، ذكر أنه سيكون على مثال 
حلف شمال األطلسي )الناتو( الذي يضمن 
منذ عقود أمن أوروبا الغربية واستقرارها. 
ــتــــمــــّول، ربــمــا  ــــاض هــــي الــــتــــي ســ ــريـ ــ وأن الـ
مــع بــعــض دول الــخــلــيــج، تــكــالــيــف تحقيق 
هـــذه الــخــطــة، وتــمــويــل الــحــلــف الــســيــاســي 
الــعــســكــري الــجــديــد. وال شــك أيــضــا فــي أن 
 
ً
 مهمة

ً
إقامة هذا الحلف سوف تشكل رافعة

لــلــســيــاســات الــخــلــيــجــيــة فـــي املــنــطــقــة، وأن 

أميركا والسعودية تم وضع أساسها  بني 
في أول قمة أميركية – سعودية، تم عقدها 
بــني الــرئــيــس األمــيــركــي فــرانــكــلــني روزفــلــت 
في  آل سعود،  العزيز  عبد  املؤسس  وامللك 
فــبــرايــر/ شــبــاط 1945، والــتــي كــانــت على 
ــة األمـــيـــركـــيـــة كــويــنــســي، في  ــارجـ ــبـ ظــهــر الـ
ــرة بــقــنــاة الـــســـويـــس، والــتــي  ــ الــبــحــيــرات املـ
أثناء عودة  بالسرية، وجــاءت في  أحيطت 
روزفــلــت مــن مؤتمر يالطا الـــذي حـــّدد فيه 
شكل  أميركا،  بقيادة  املنتصرون،  الحلفاء 
العاملية  الــحــرب  أعــقــاب  فــي  العاملي  النظام 
الثانية، بما في ذلك منطقة الشرق األوسط 
بطبيعة الحال، وقد أسفرت تلك القمة عن 
توقيع »معاهدة كوينسي«، نسبة إلى اسم 
البارجة األميركية »يو إس إس كوينسي« 
التي تمت القمة على متنها، وهي املعاهدة 
ــيـــة  ــيـــچـ ــتـــراتـ ــة اإلسـ ــعـــالقـ ــلـ الــــتــــي أســــســــت لـ
الــعــمــيــقــة بــــني أمـــيـــركـــا والـــســـعـــوديـــة. وقـــد 
البحري  العقيد  املــعــاهــدة  مــضــمــون  كــشــف 
األميركي املتقاعد، وليم إيــدي، والــذي كان 
أول وزيـــر مــفــوض أمــيــركــي فــي السعودية 
ترجمته  تمت  لــه،  كــتــاٍب  فــي   )1946-1944(
تــضــمــنــت  ــام 2008، وقـــــد  ــعــ الــ فــــي  ــره  ونــــشــ
األولى  أربــع نقاط محددة، تنص  املعاهدة 
ــرار املــمــلــكــة تــحــت حــكــم آل  ــقـ ــتـ عــلــى أن اسـ
سعود جزء من املصالح الحيوية للواليات 
االستقرار.  هــذا  بحماية  وتتعهد  املتحدة، 
الثانية أن استقرار شبه الجزيرة  والنقطة 
العربية، وإعطاء القيادة اإلقليمية للعربية 
املنطقة، هو  فــي  املهم  ودورهـــا  السعودية، 
أيضًا جزء من املصالح الحيوية للواليات 

من إعــالن قيام دولــة إسرائيل على األرض 
الفلسطينية في مايو/ أيار 1948. 

ــع تـــلـــك اإلشــــــــارة الــخــاصــة  ــ أحــــــاط مــــن وضـ
بالقمة األمــيــركــيــة - الــســعــوديــة األولـــى في 
1945 فى منت الكلمة االفتتاحية للقمة كان 
قــد أحـــاط الــرئــيــس تــرامــب علما بتفاصيل 
ــــرى فــيــهــا مــــن اتــــفــــاقــــات، وحــــــــوارات،  مــــا جـ
ومــا جــرى بعدها على مــدى 72 عــامــًا، وأن 
األمر يتطلب أن تكون قمة ترامب - سلمان 
تـــجـــديـــًدا، وتـــطـــويـــرا، لــقــمــة روزفـــلـــت - عبد 
العزيز، على املرتكزات نفسها، مع الوضع 
في االعتبار ما جرى من متغيراٍت تتطلب 
ــات. وتـــمـــت الـــقـــمـــة املــغــلــقــة،  ــيـ تـــطـــويـــرًا لـــآلـ
وتــم اإلعــالن عن التوصل إلــى اتفاق بشأن 
رؤية استراتيجية مشتركة بني السعودية 
وأمـــيـــركـــا، وقــعــهــا املــلــك ســلــمــان والــرئــيــس 
ــرامــــب، ولــــم يــتــم اإلعــــــالن عـــّمـــا تضمنته  تــ

الرؤية، وأعقب ذلك توقيع 16 اتفاقية  تلك 
عسكرية واقتصادية، قيمتها أكثر من 465 
مليار دوالر، منها حوالى 115مليارا بشكل 
فـــوري، والــبــاقــي على مــدى بضع ســنــوات. 
وهذا ما تم اإلعالن عنه، وما شاهده العالم، 
وال أعــتــقــد أنــــه يــخــتــلــف كـــثـــيـــرًا، مـــن حيث 
كوينسي  معاهدة  في  جــاء  عما  املضمون، 
من التزامات متبادلة. ولكن، يبقى السؤال 
األكثر أهمية بالنسبة ملن ال زالوا يتمسكون 
بــــأن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الــقــضــيــة 
القدس  العربية، وأن قضية  املركزية لألمة 
اإلســالمــيــة، ونحسبهم  األمــة  لكل  محورية 
كثيرين، وهو هل تطرق الحديث بني امللك 
والرئيس إلى تلك القضية؟ واذا كان هذا قد 

حدث، فما هو فحوى ذلك الحديث؟
أعــقــبــت الــقــمــة الــرئــيــســيــة قــمــة ضــمــت قــادة 
دول مجلس التعاون الخليجي، تم اإلعالن 
آلية ملراقبة  بعدها عن االتفاق على إنشاء 
ــنـــع حـــركـــة األمــــــــوال لــتــمــويــل مــنــظــمــات  ومـ
ــاب. ثــم كـــان الــخــتــام بعقد  ــ الــتــطــّرف واإلرهــ
األميركية  وهــي  الكبرى،  االحتفالية  القمة 
ــا مـــلـــوك  ــهـ ــيـ ــة الــــتــــي شــــــــارك فـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ - اإلسـ
ورؤســــــاء ومــمــثــلــون لــنــحــو 56 دولـــــة. وقــد 
اســتــحــقــت زيـــــــارة تــــرامــــب وصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
عديدة  فعاليات  أن  إلــى  بالنظر  ملحمية، 
بمئات  وصفقات  اتفاقيات،  خاللها:  جــرت 
املليارات من الدوالرات، وتفاهمات، واألهم، 
قمم ثالثة، أبرزها قمة أميركية - سعودية 
لــتــجــديــد مـــعـــاهـــدة كــويــنــســي الــتــاريــخــيــة، 
ــعـــت دول  ــمـ ــا قــــمــــة تـــكـــمـــيـــلـــيـــة، جـ ــتـــهـ ــبـ ــقـ أعـ
الثقل  مركز  تمثل  والتي  التعاون،  مجلس 

الرئيسي للنفوذ األميركي في املتطقة. أما 
لتدشني  بــروتــوكــولــيــة،  فهي  الثالثة  القمة 
السعودية، ولتشكيل قوة إسالمية،  زعامة 
احتياطية، للتدخل ملحاربة اإلرهاب إذا لزم 
األمــــر، قــوامــهــا 34 ألـــف جــنــدي، بــعــد إعــالن 
نيابة عن  اإلرهـــاب  لن تحارب  أنها  أميركا 
ــد. وانــطــلــق تــرامــب مــن الــريــاض إلـــى تل  أحـ
أبيب، ليستقبله نتنياهو، ويقول له  »أنت 
قادم من الرياض إلى تل أبيب، وأنا أتطلع 
إلى اليوم الذي أتوجه فيه من تل أبيب إلى 
الرياض. وليقول ترامب فى كلمته إنه ملس، 
اته في الرياض، أن هناك ما يجمع  في لقاء
الـــعـــرب وإســــرائــــيــــل، وهــــو الـــعـــدو املــشــتــرك  
ــران، وركــــز عــلــى الــســعــوديــة، وأن الــوقــت  ــ إيـ
مناسٌب لتحقيق السالم بني الفلسطينيني 
أي  يقل كيف، وال على  ولــم  واإلسرائيليني 
أساس، وبني اإلسرائيليني وأي فلسطينيني 

على وجه التحديد.
 وانطلق ترامب إلى القدس ليزور كنيسة 
الــقــيــامــة، ولــيــرتــدي الــطــاقــيــة الــيــهــوديــة، 
ويصلي أمام حائط البراق )املبكى(. وفي 
اليوم التالي زار بيت لحم وكنيسة املهد، 
والــتــقــى الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، محمود 
عباس، الذي أكد اعترافه بدولة إسرائيل، 
ــتـــرافـــهـــا بـــدولـــة  ــم مــــن عـــــدم اعـ ــرغــ عـــلـــى الــ
فلسطني، وعن استعداده لتحقيق السالم 
مــع اإلســرائــيــلــيــني، بــرعــايــة تــرامــب الــذي 
يأمل أن يدخل التاريخ باعتباره من حقق 
السالم بإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية 

– اإلسرائيلية. 
)كاتب مصري(

محموال على األكف إلى الدار اآلخرة. انظروا 
حولكم، هل تتذكرون اسما غير اسم سوار 
الذهب، الرئيس السوداني الذي قاد انقالبا 
على الفساد، وأجرى انتخاباٍت ديمقراطية، 
وتوارى تاركا »الكرسي« لرئيس منتخب؟ 
ال أتذكر اسما سواه، وها هو خالد مشعل، 
ومـــن قــبــلــه مــوســى أبـــو مـــــرزوق، يــتــشــّرفــان 

بحمل اسم »مسؤول سابق«.
ــا  املــــفــــارقــــة الــعــجــيــبــة هـــنـــا أن مــشــعــل وأبــ
مرزوق يتشاركان في هذا السلوك مع سالم 
الفالحات، املراقب العام السابق في جماعة 
اإلخــوان املسلمني في األردن، والتنظيمان 
بعضهما من بعض، ومتهمان بأنهما ضد 
التنظيمات  مــن  بوصفهما  الديمقراطية، 
املــســؤول األول في  »الــديــنــيــة«، فيما يبقى 
التنظيمات اليسارية مسؤوال حتى املوت.

فــي بــالد الــعــرب، ثّمة مواجهات بـــاردة، أو 
املواجهات، على  تلك  كل  ساخنة ودموية، 
نــحــو أو آخــــر، هـــي حــــروب أهــلــيــة، بينية، 
على  بمثابة صــراع  أو  أو مذهبية،  عرقية 
مختلفة  اتجاهاٍت  بني  أو صــراع  السلطة، 
أو صــراع بني شعب مظلوم  أيديولوجيا، 
االستثناء،  غــزة  وحدها  القمعي.  ونظامه 
ــدو« حقيقي،  حــيــث تــخــوض حــربــا مــع »عــ
هــو عــدو األمـــة، بــال لبس أو تــأويــل، وتلك 
تخوض  التي  هاشم  لغزة   

ٌ
ومــيــزة  

ٌ
فضيلة

صــراعــنــا الــتــاريــخــي، بــعــيــدا عـــن حــروبــنــا 
الــعــبــثــيــة، عــلــى حـــد تــعــبــيــر أخــيــنــا الكبير 
ــذا، تتلقى  األســـتـــاذ فــهــمــي هـــويـــدي. مـــع هــ
»حـــمـــاس« يــومــيــا طــعــنــات فــي الــظــهــر، من 
الــقــريــب والــحــبــيــب والـــعـــدو، وجـــديـــد هــذه 
تــرامــب،  األمــيــركــي،  الرئيس  مــن  الطعنات، 
الذي زج اسم »حماس« في مقارنة صادمة 
مـــع تــنــظــيــم داعـــــش الـــــذي ســـمـــاه »الـــدولـــة 
اإلسالمية« و»جماعات أخرى«، واعتبرها 
ــي قــمــة  ــي ســـيـــاق كــلــمــتــه فــ ــة«، فــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ »إرهـ
الفلسطيني،  الرئيس  وبحضور  الرياض، 
محمود عــبــاس، وأكــثــر مــن رئــيــس وممثل 
ــة عــربــيــة وإســالمــيــة. تــرامــب  لخمسني دولـ
ــي حـــديـــثـــه عـــمـــا ســـمـــاهـــا »ســـفـــالـــة«  حـــــّر فــ
اإلرهــابــيــني، ولــكــن »حــمــاس« ليست منهم 

باالجتياحني،  مــهــّددة  عــديــدة  عربية  دواًل 
اإليــرانــي والــروســي، ســوف تستفيد منها 
بشكل أو آخر، كما سيكون لها انعكاسات 
مهمة عــلــى مــجــريــات الــصــراع فــي ســوريــة 
التي تحولت أو حولتها األطراف املنخرطة 
الحرب  لــنــيــران  الرئيسي  املــوقــد  إلــى  فيها 

اإلقليمية والدولية. 
لكن، بعد اإلشـــارة إلــى ذلــك كله هناك عدة 
ملعرفة  للعرب،  مهمة  لــي  تبدو  مالحظات، 
طبيعة املسار الذي يهم معظمهم خوضه، 
مــن أجـــل تــأمــني اســتــقــرار نظمهم وأمــنــهــم 
حــدود  معرفة  وكــذلــك  واإلقليمي،  الوطني 
الــرهــانــات الــتــي يضعونها عــلــى مــثــل هــذا 
ــلـــى إيــــجــــاد حــلــول  الـــتـــحـــالـــف، وقـــــدرتـــــه عـ
ــرة في  ــدمــ نــاجــعــة وســـريـــعـــة لـــلـــنـــزاعـــات املــ
املــنــطــقــة، وتــطــمــني الــحــكــام والــشــعــوب معا 
البلدان ومستقبل الجماعات  على مصائر 
واألفـــــــراد، خــصــوصــا أن تــحــالــفــات عــديــدة 
سابقة كانت قد أنشئت، منذ عقود، للهدف 
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ نـــفـــســـه، بـــمـــا فــيــهــا مــــع الـ
ــويـــني، لــكــنــهــا، لـــم تحظ  ــيـ وحــلــفــائــهــا اآلسـ
بالقدر نفسه من الجّدية والبذل واإلشهار، 
مع أنها لم تقدم أيضا أي مساعدة تذكر في 
مواجهة الخليج األزمة التي يعيشها منذ 

اندالع ثورات الربيع العربي.
ــــن، وهــــــذه هــي  ــــذهـ ــا يـــتـــبـــادر إلـــــى الـ أول مــ
املـــالحـــظـــة األولـــــــى، يــتــعــلــق بــســبــر حقيقة 
االنـــخـــراط األمــيــركــي الــجــديــد فـــي املنطقة 
ــر كـــمـــا ظــهــر  ــ ــبـــدو األمــ وجـــديـــتـــه وعـــمـــقـــه. يـ
عبر مــا نقلته وســائــل اإلعـــالم، ومــا نعرفه 
الـــجـــديـــدة،  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  رئـــيـــس  عـــن 
وكأنه صفقة أكثر منه خيارا سياسيا، أو 
تعبيرا عن خطط جيوستراتيجية جديدة 
تقّدم  دوليا،  قانونيا  التزاما سياسيا/  أو 
مـــن خــاللــه واشــنــطــن خــدمــاتــهــا فـــي نــجــدة 
دول الــخــلــيــج فـــي مــقــابــل عـــقـــود عــســكــريــة 
واقــتــصــاديــة، كــمــا لــو كــانــت واشــنــطــن رّب 
األمنية  للخدمات  تــجــاريــة  شــركــة  أو  عمل 
ما يضعف  وهــذا  واملستوى.  الكلفة  عالية 
ويدرجه  لــألمــر،  االستراتيجي  الطابع  مــن 
في خانة الحسابات التكتيكية الرامية إلى 
اســتــغــالل الــوضــع الــصــعــب لـــدول املنطقة، 
من أجل تحقيق مكاسب إضافية، من دون 
ككل،  املنطقة  بمصير  حقيقي  اهــتــمــام  أي 
يعكس  ال  وهــو  الراهنة.  الصفقة  وبنتائج 
ــــرورة تـــغـــيـــيـــرا عـــمـــيـــقـــا لـــحـــســـابـــات  ــالـــــضـ ــ بـ
السياسة األميركية، وجوهرها االنسحاب 
ووضعها  املنطقة،  مــن  الجيوستراتيجي 
ــويــــة أو ثــــانــــيــــة فـــــي ســلــم  فـــــي درجــــــــة ثــــانــ

اهتمامات واشنطن االستراتيجية. 
الـــرد  الــثــانــيــة بطبيعة  املــالحــظــة  وتــتــعــلــق 
ــًا، عــلــى  ــيـــجـــي خــــصــــوصــ ــلـ الــــعــــربــــي، والـــخـ
ــــذي يــمــثــلــه مـــا ينبغي  الـــتـــحـــّدي الــكــبــيــر الـ
اعــتــبــاره، منذ اآلن، زلـــزال الــشــرق األوســط 
ــــذي ال يــقــتــصــر عــلــى تــغــول  أو املـــشـــرق، والـ
النظام اإليراني، وانتهاكه األعراف الدولية 
املــتــحــدة، وتصميمه على  ومــواثــيــق األمـــم 
اختراق الدول وتحطيمها من أجل فتح ممر 
له يطوق فيه الخليج، ويمسك ورقة املشرق 
الـــعـــربـــي بــأكــمــلــه فــــي مـــواجـــهـــة الــضــغــوط 
ذلــك، وفي  مــن  أكثر  ولكنه يشمل  الغربية، 
نــظــري أهــم مــن ذلــك وأخــطــر، انــفــجــار أزمــة 
النظم العربية السلطوية الفاشلة والفاقدة 
للشرعية، ومن ورائها أزمة الدولة الحديثة 
، وبــقــيــت فــي املنطقة 

ً
الــتــي سميت وطــنــيــة

دولـــة الــعــصــابــة أو الــعــشــيــرة أو الــحــزب أو 
وتتحكم  تحكمها  الــتــي  الــضــيــقــة  الــنــخــبــة 
ــع الــــوقــــت، وتـــفـــاقـــم الــعــجــز  ــقـــدت مـ بـــهـــا، وفـ
املــادي واألخــالقــي، ذروة  والفشل والفساد 

املتحدة، وجاء في النقطة الثالثة أن اململكة، 
ــلــــواليــــات املـــتـــحـــدة  ــابــــل، تـــضـــمـــن لــ ــقــ فــــي املــ
إمدادات الطاقة، وتتضمنت النقطة الرابعة 
ــادي، والـــتـــجـــاري،  ــتــــصــ طــــــر الـــتـــعـــاون االقــ

ُ
أ

واملالي. ومدة املعاهدة ستون عامًا. 
هـــذا عــن املــعــاهــدة املــوقــعــة، أمـــا األهـــم فهو 
مــا ورد فــى مــذكــرات ولــيــم إيــــدي، وغيرها 
ــــذي دار بني  ــادر، عـــن الــحــديــث الـ مـــن املــــصــ
ــــت واملـــــلـــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــلــ ــ ــيــــس روزفــ ــرئــ الــ
الوقت،  ذلــك  فــي  تمثل،  كانت  بشأن قضية 
مــحــورًا رئيسيا فــي شكل الــشــرق األوســط 
بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة وانــتــصــار 
ــا كـــان  ــادة أمــــيــــركــــا، وهـــــي مــ ــيـ ــقـ الـــحـــلـــفـــاء بـ
إقامة  ومشروع  اليهودية،  باملسألة  ُيعرف 
فــي فلسطني كما ورد  لليهود  وطــن قومي 
فــي وعــد بلفور 1917، وهــو املــشــروع الــذي 
تــبــنــاه الــحــلــفــاء بــعــد ذلـــــك، طــلــب روزفـــلـــت 
الــعــزيــز أن يــوافــق، أو ال يعترض،  مــن عبد 
على املــشــروع، وألـــح فــي طلبه، ولــكــن امللك 
املــصــادر، رفض  لتلك  الــعــزيــز، وطبقًا  عبد 
الحلفاء  على  وأن   ،

ْ
وقاطعا واضحًا  رفضا 

اليهودية ال  للمسألة  آخــر  عــن حــل  البحث 
يكون على حساب العرب وفلسطني، ألنهم 
ال دخــــل لــهــم بــمــا تـــعـــّرض لـــه الـــيـــهـــود في 
أوروبــــا مــن مــظــالــم. وانــتــهــى الــحــوار بوعد 
ــرارًا فــي هــذا  مــن روزفـــلـــت بــأنــه لــن يتخذ قــ
الشأن من دون الرجوع للملك عبد العزيز. 
ثـــم تــوفــي روزفـــلـــت بــعــد أشـــهـــر، واســتــكــمــل 
خــلــفــاؤه مـــن بــعــده املـــشـــروع الــصــهــيــونــي، 
ولم يرجع أحد إلى امللك عبد العزيز، ولكن 
معاهدة كوينسي ظلت صامدة، على الرغم 

بــالــتــأكــيــد، لــيــس ضــــروريــــًا أن تـــكـــون أخــا 
مسلما أو عضوا في تنظيم حماس، حتى 
ك إلــى حد 

ّ
تنفر من هــذا الــوصــف، ويستفز

كل  شــأن  حــمــاس،  فحركة  والتقيؤ،  التقزز 
حـــركـــات الــتــحــّرر الــوطــنــي فـــي األرض، لم 
ولن تكون إرهابية، اعترف بهذا ترامب أو 
غيره، ومجّرد ربط اسمها باإلرهاب ُيشعر 
ــرار العالم  ــ مــاليــني الــعــرب واملــســلــمــني وأحـ
بــــاإلهــــانــــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تــصــنــيــفــات 
البيت األبيض التي ال تستند إلى األخالق 
أصال، ويبدو أنها ليست معنية من حيث 
املـــبـــدأ بــــ »جـــــرح« مــشــاعــر مــاليــني الــنــاس، 
عــلــى يقني  إنــنــي  بــل  الــفــظــة،  بتصنيفاتها 
أن تــصــنــيــفــات تـــرامـــب نــفــســه فـــي خــطــاب 
قــمــة الـــريـــاض لـــم تـــرق ملــعــظــم الــحــاضــريــن 
فـــي الــقــمــة، فــهــم يــعــلــمــون قــبــل غــيــرهــم من 
اإلرهــابــي واملــجــرم و«الــســافــل« الـــذي حول 
العالم إلــى غــابــٍة تــســوده أخــالق االفــتــراس 

واستقواء القوي على الضعيف.
بـــنـــوك  فــــــي ســـــجـــــالت  ــبــــحــــث  نــ بــــقــــي أن 
ســويــســرا، وفـــي ســجــالت الـــشـــركـــات، عن 
حسابات مشعل وأبــو مــرزوق وأوالدهــم 
وأنــســبــائــهــم وأقـــربـــائـــهـــم، لــنــعــرف ثـــروة 
الــتــي نهبوها في  هـــؤالء وكمية األمــــوال 
املسؤولية،  كرسي  على  جلوسهم  أثــنــاء 

ومدى ترّبحهم من الوظيفة العامة.
)كاتب من األردن(

ــارة  ــ فـــي انــــعــــدام الــشــرعــيــة والــصــدقــيــة وإثـ
النقمة والسخط والخذالن، من غير املمكن 

لها أن تستمر معها. 
ويبدو لي هنا أيضا أن األخذ بخيار تأمني 
الحمايات الخارجية أو التحالفات الدولية 
واإلقــلــيــمــيــة، وتـــعـــزيـــز الــــقــــوات الــعــســكــريــة 
فيها، وهو  األميركيني  الدفاعية ومشاركة 
القديم  الخيار  ولكنه  جــديــدا،  خــيــارا  ليس 
املستمر منذ عقود، قد جاء تجنبا للتفكير 
ــارات إبـــداعـــيـــة، كــــان مـــن املــمــكــن أن  ــيـ فـــي خـ
يــكــون فــي صلبها وجــوهــرهــا الــعــمــل على 
وضــع أســس وشـــروط بــنــاء الــقــوة الــذاتــيــة، 
وتــقــديــم االعــتــمــاد عــلــى الـــــذات، والــتــعــاون 
املراهنة  استمرار  بــدل  العربية،  الــدول  بني 
عــلــى االعـــتـــمـــاد عــلــى الــــخــــارج، وأن يــتــركــز 
السياسية،  النظم  إصــالح  على  منها  قسم 
ــن املـــشـــاركـــة  ــ ــعــــوب ملــــزيــــد مـ ــل الــــشــ ــيــ ــأهــ وتــ
الدولة  تجاه مصير  باملسؤولية  والشعور 
والبالد، ومن ضمنها أيضا خيار مراجعة 
الــتــي وضعت  الــفــاشــلــة  التنمية  ســيــاســات 
شــــعــــوب املـــــشـــــرق فـــــي حـــــالـــــٍة مـــــن الــــبــــؤس 
لم  إن  تهّدد  املتفاقمة،  والعطالة  والبطالة 
إلى  املنطقة  بتحويل  بــعــد،  فعلت  قــد  تكن 
نوعية  عــن  النظر  بــصــرف  مــوقــوتــة،  قنبلة 
املــســتــغــلــني واملــســتــثــمــريــن لـــلـــوضـــع، وهــم 
اليوم إيــران وروسيا بالدرجة األولــى. لكن 
الــســبــاق عــلــى اقتسام  فــي  يمكن أن تــدخــل 
كعكة املشرق املنهار، سياسيا واقتصاديا، 
ــــرى من  ــــوى ودول أخـ نــخــب وعــصــائــب وقـ
ــه، ولــلــهــدف  ــارجــ ــيـــم، أو مـــن خــ ــلـ داخـــــل اإلقـ

نفسه، حتى لو اختلفت الوسيلة. 
الــراهــن  الــعــربــي  املسعى  يبقى  بالتأكيد، 
الذي تمثل في العمل على تجميع العالم 
ــــول املـــشـــرق،  ــــي مــــن حـ ــــالمـ الـــعـــربـــي واإلسـ
من  وإيجابيًا  مهمًا  خصوصا،  والخليج 
دون أدنــى شــك، ألنــه يعبر عن اإلحساس 
الــعــمــيــق بــالــخــطــر واألزمــــــــة املــســتــفــحــلــة، 
ويــعــمــل عــلــى احـــتـــوائـــهـــا وإيــــقــــاف مــســار 
لــكــن مشكلته تكمن  الــتــدهــور واالنــهــيــار، 
الجديدة،  والــخــيــارات  الحلول  تجنب  فــي 
ــيــــارات الـــســـابـــقـــة، مــع  ــى الــــخــ ــ ــــودة إلـ ــعـ ــ والـ
الحمايات  حــل  عــلــى  الــرهــانــات  مضاعفة 
الخارجية، في وقٍت يشكل فيه فشل هذه 
الخيارات السبب الرئيسي لألزمة امللتهبة 
الراهنة. يبدو لي كما لو أن العرب اعتقدوا 
أن مـــا لـــم تــحــقــقــه االســـتـــثـــمـــارات الــقــديــمــة 
فــي تــأســيــس تــعــاون وتــحــالــف مــنــتــج مع 
واشــنــطــن يــمــكــن أن تــحــقــقــه اســتــثــمــاراٌت 
أكبر ومجزية أكثر، وهذا ليس أمرًا مؤكدًا 
أبــدا، ما دمنا لم نخرج من املنطق القديم 
نــفــســه. بــالــتــأكــيــد، سيضمن هـــذا الــخــيــار 
العرب  االنفاس عند  أكبر اللتقاط  فرصة 
 بالنسبة 

ٍّ
والخليج، لكنه لن يشّكل أي حل

للمستقبل.هنا بيت القصيد.
)كاتب ومفكر سوري(

قمم ترامب والقضية الغائبة

مشعل مسؤوًال سابقًا لتنظيم »إرهابي«!

مؤتمر الرياض... أي خيارات للمستقبل؟

سيبقى األمل في 
أنبل ما قدمه الشعب 

الفلسطيني، وهو 
المقاومة

تتلقى »حماس« 
يوميا طعنات في 
الظهر من القريب 

والحبيب والعدو

إدخال إسرائيل ألول 
مرة شريكًا في 

الصراع على إعادة 
بناء النظام اإلقليمي

آراء

بدر الراشد

غالبا ما واجه اإليرانيون التصعيد األميركي ضدهم بتصعيد مقابل، ضد أميركا 
بصورة مباشرة، أو ضد دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا أن طهران تملك 
اإلنــفــجــار مع  إلــى نقطة  الــوصــول  الــتــي تجعل  اللعب واملــســاومــات  أوراق  كثيرًا مــن 
الواليات املتحدة مؤجلة دائما، خشية الدخول في مواجهٍة محسومة سلفًا ملصلحة 

الطرف األقوى. 
أكــثــر مــا يــثــيــر االنــتــبــاه فــي مــقــال وزيــــر الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة مــحــمــد جــــواد ظريف 
»مستعدون إلهداء السالم إلى املنطقة« في »العربي الجديد« )20 مايو/أيار املاضي(، 
أنه يجّدد تأكيد حصاد إيران لسياسات أميركا املضطربة في املنطقة، بعد أحداث 
سبتمبر/ أيلول 2001، من خالل اعتبار دور إيران في أفغانستان والعراق إيجابيا. 

أي في الدول التي احتلتها الواليات املتحدة العقد املاضي.
وكــأن ظريف يريد أن يقول إن ما تزرعه أميركا تحصده إيــران، على الرغم من أن 
األوضاع ما زالت كارثية في هذين البلدين، فأفغانستان مضطربة، وشبح »طالبان« 

يحوم في أجوائها. أما العراق، فعدد املليشيات اإلرهابية فيه أكبر من أن يحصى. 
 
ً
فالنماذج »البراقة« التي يطرحها ظريف للتعاون في مواجهة اإلرهــاب تظهر فشال

 في زراعة اإلرهاب في 
ٌ

إيرانيًا ذريعًا في صناعة االستقرار، وأن طهران نفسها طرف
املنطقة، ولم تحصد مما ُزرع العقد املاضي، إال األعاصير. 

تتطابق تجربة إيران في املنطقة مع تجربة املنظمات اإلرهابية، مثل القاعدة وتنظيم 
الــدول،  التي ال تنمو وال تترعرع إال في أجــواء انهيارات  الدولة اإلسالمية )داعـــش(، 
والــخــالفــات الــطــائــفــيــة، وغــيــاب املــجــال الــســيــاســي، والــتــحــول إلـــى ســيــاقــات مسلحة 
بالكامل. فإيران تتوسع عبر املليشيات، وعبر الطائفية، وهذان نقيضان للدولة، األمر 
الذي فعلته املنظمات اإلرهابية في العراق وسورية، وحاولت فعله في الخليج بالتسلل 
عبر العمليات الطائفية التي استهدفت مساجد الكويت والسعودية في 2014 و2015.

وهنا يأتي السؤال، أّي معنى للسالم في حديث ظريف؟ وسيكون الجواب قطعا أنه 
الــدولــة، أو  يــرّدده اإليرانيون توازيا مع محاوالتهم مد نفوذهم في هــذه  مجرد لغو، 

صناعة مليشيا جديدة في تلك.
موقف السعودية من إيــران أوضح من موقف إيــران تجاه اململكة، فالرياض عندما 
تتحّدث عن »عالقات حسن الجوار« ال تمّول مليشيات تضرب الداخل اإليراني. كما 
أن موقفها األكثر وضوحا، والــذي كــّرره وزيــر الخارجية عــادل الجبير، يؤكد على 
»عالقات إيجابية مع الشعب اإليراني« واالستعداد لعالقات أفضل »حال توقف إيران 

عن زعزعة استقرار املنطقة«، فمطالب الرياض أكثر تحديدًا ووضحًا. 
ال يمكن الحديث عــن تــفــاهــمــاٍت، فــي ظــل تـــورط إيـــران الــدامــي فــي الــعــراق وســوريــة، 
ودعمها مليشيات في اليمن ولبنان. لم تقم إيران بأي خطوة إيجابية تجاه الخليج 
 من التفاهم مع جيرانها 

ً
منذ هيمنتها على العراق، وخوضها حربًا أهلية فيه. وبدال

لنزع فتيل أزمتها النووية، ذهبت إلى التفاهم مباشرة مع الواليات املتحدة في عهد 
الرئيس األميركي باراك أوباما الذي كانت مقاربته للملف اإليراني مختلفة. 

 عربية وإسالمية، على السير 
ً
اليوم تلوم إيران دول مجلس التعاون الخليجي، ودوال

املنطقة،  إيــران  الــذي تجاهلت  الطرف  املتحدة،  الــواليــات  مع  بالتعاون  باتجاه عزلها، 
وذهبت إلى التفاهم معه في أزمة االتفاق النووي.  ال يوجد أحد في املنطقة، خصوصا 
في الرياض، يرغب بمواجهة مباشرة مع إيران. وحديث وسائل اإلعالم اإليرانية أن 
»أميركا لن تحارب إيران نيابة عن الخليج« محض لغو، فال يريد وال يتوقع أحد، أن 

تحارب أميركا إيران في منطقٍة غير مستقرة بقدر منطقتنا.
يتعلق األمر كله بإعادة االستقرار للدول التي انهارت فجأة في املشرق العربي، وتلك 
التي أصبحت أشباه دول، من العراق وسورية إلى لبنان واليمن. األمر الذي ال يحدث 
إال من خــالل مواجهة إيــران في تلك الــدول، والتوحد على رؤيــة واحــدة في املنطقة، 

ضمن تفاهماٍت مع قوى دولية بالتأكيد.

أحمد عمر

لم يكن في شهر رمضان ألعاب نارية، وهذا من الفضائل املحمودة، فهو في غنى 
ان من الحزن على مهزلة األلعاب النارية 

ّ
وكفاية. أسفُت بشدة، وكادت عيناي تبيض

 للثقافة اإلسالمية في حينه. 
ً
في دمشق. وكان ذلك بمناسبة تسمية حلب عاصمة

ــُت أعـــّد على أصــابــعــي كلها، بما فيها أصــابــع الــنــدم، أكــالفــهــا، وعـــدد السنني  ورحـ
والحساب والكتب التي كان يمكن أن تطبع، والبيوت التي ترفع، والعقول التي تصنع، 
لكن الرؤساء بعامة يحّبون الحفالت، واألعراس، واأللعاب النارية، وصناعة النجوم، 

فهم مثل األطفال. 
الفحولة.  فائض  أو  »ميعرفش«،  العريس  يكون  عندما  االحــتــفــال  يكون  مــا  وأشـــّد 
املوتى  بأصوات  الرؤساء  فيها  فاز  التي  العربية  العواصم  في  االحتفال  توقف  إذا 
يــزداد  الــريــاضــي:  الــقــانــون  الــســعــداء. يمكن صــوغ هــذا  املبحوحني، سقط حكامها 
 وطربًا طردًا مع الهزائم والخسارات الوطنية. الطرب قناع أو 

ً
اإلعالم العربي احتفاال

نكاية.. وامللك عقيم.
 لم يكن من ألعاٍب نارية في رمضان، سوى ضربة مدفع يتيمة، وبهيجة، ولم يكن في 
ها ويخرجها 

ّ
 بحجم برقة عجني الخبز، يفك

ً
بلدتي الصغيرة مدفع، بل كانت عبوة

احترامًا  الرسمي  بــالــزي  وهــو  بيته،  مــن  قريبًا  الساحة  فــي  ويطلقها  بــديــن،  رجــل 
 العبوة فيه بمنقار حديدي. وكنا نجتمع 

ُّ
ووقارًا، كان قد دفن أنبوبًا في األرض، يزق

 قطرها ثالثون مترًا أو أكثر، وهو 
ً
حوله، نحن األوالد، عند الغروب، فنشكل حلقة

رنا ويبعدنا. ونحن ننتظر رحيل الشمس، ولحظة نطق القنبلة ذلك الحرفني من 
ِّ
يحذ

وجع النار، تلك اللحظة التي تنتظرها األّمة كلها، فتشرب وتأكل في إيقاٍع واحد مع 
تكبيرات األذان، ثم نسابق بنات الريح التي تجري على أربع، والريح من غير أجنحة، 
بقية  لنجد  الوصول،  بعد  السماء،  إلى  أبصارنا  املائدة، ونرفع  إلى سواحل  لنصل 
دخانها ما زال يجرُّ ذيوله في السماء، فمن لم يسمع صوت املدفع، يرى دخانه. طلقة 

واحدة كان لها بهجة إحدى وعشرين طلقة احتفاال بيوٍم من أيام الشهر الرئيس.
ألعاب  احتفال عرفناه، كانت  أطــول  لكن رمضان هو  نارية في رمــضــان،  ألعاب  ال 
األطفال النارية القليلة تؤجل إلى يوم العيد، لكن رمضان كريم، وجميل، وسيٌد بني 
البيت  إلى  الطريق  شّمر األجنحة. وفي 

ُ
املئزر، وت الشهور، ليس كمثله، وملثله ُيشدُّ 

التجول  للتجول، ومنع  أو منع  الــشــوارع، من غير طــوارئ  الــريــح، تخلو  على جناح 
السعيد لــن يـــدوم ســـوى نــصــف ســاعــة، فــال تسمع ســـوى هــمــس املــالعــق، بعدها 
آخر في  نهاٌر  ويبدأ  األمــة من جديد،  استيقظت  كأنما  بالحركة،  الشوارع  ستغلي 

الليل، بشموس صغيرة.
ضاق الرؤساء العرب بمدفع رمضان، إال من رحم ربي، وعلى رأس املتضايقني 
إسرائيل »الشقيقة«، بل إن رؤساءنا امليامني املنتخبني بأصوات املوتى ووالئهم 
 ،.. َعُدوُّ

ْ
ال ُهُم  ْيِهْم 

َ
َعل  َصْيَحٍة 

َّ
ل

ُ
َيْحَسُبوَن ك بــاألذان نفسه،  األبــدي، باتوا يضيقون 

دت له عضوًا 
ّ
وكانت سورية قد بدأت تفكر في توحيد األذان بصوت واحد، وجن

ثــم كــان أن دّمـــرت نصف مساجد  الــشــعــب، ملتحيًا بلحية نــصــف،  فــي مجلس 
سورية. وفي مصر شيوخ أزهريون يهاجمون األذان ليل نهار، من أجل »شوّية 
رز«، وقد يجعلون املؤذن إرهابيًا. في عهد عبد الفتاح السيسي، ُحظرْت موائد 
يصير  أن  بعضهم  ويخشى  االعتكاف،  وُمنع  بورسعيد،  محافظة  في  الرحمن 
اإلفطار إجباريًا علشان اإلنتاج، كما وقع في تونس التي لم يزدد إنتاجها بعد 
أو قد  اآلن،  الرقص حتى  إنتاج ســوى  الشهير في رمضان، وال  إفطار بورقيبة 
تسّن الحكومة الصوم، من غير ثــواب، في كل السنة علشان مصر. وسينطلق 
املصري،  سما  الراقصة  للداعية  الوالدين«  »عقوق  التلفزيوني  الديني  البرنامج، 
 
ً
الفرعون. وربما نجد دعــاًء بصوتها رنة الكبير،  الوالد  الناس على برِّ  ستحضُّ 
أهّز كويس..  الشعراوي، ويكون متنه: يا رب تخليني   من صوت 

ً
للموبايل، بدال

واإلنتاج ما يزال ينقص، كما تنقص األرض من أطرافها.
 للمال، وأخطاٌر دائمة، ونجوم السماء أجمل، وهي تستيقظ، 

ٌ
النارية إتالف األلعاب 

، من نومها بتلك الطلقة الوحيدة.
ً
ضاحكة

سالمة كيلة

لم تكن املليارات الثالث مائة ونصف املليار، أو األربع مائة ونصف املليار، هي أكثر 
السعودية، فقد أخذت  تــرامــب،  األميركي، دونــالــد  الرئيس  زيــارة  ما هو ملفت في 
الخليج  دول  أن  ر 

ّ
نتذك أن  ويكفي  املاضية،  العقود  في  أضعافها  املتحدة  الواليات 

خسرت في األزمة املالية األميركية سنة 2008 مبلغًا وصل إلى ثالثة تريليونات 
دوالر، وأن أموال النفط )مصدر الدخل الوحيد لهذه الدول( تمّر في أميركا بالضبط، 
م في توزيعها »استثمارات« 

ّ
ر بالدوالر فقط »خاوة«، ويجري التحك ألن النفط يسعَّ

وشـــراء ســالح وســلــع، حيث تحصل أمــيــركــا على أكــثــر مــن ثلثي مــداخــل النفط. 
دفع 

ُ
وتسعير النفط بالدوالر جزء من عناصر دعم »قوة الدوالر«، مثل الديون التي ت

.
ً
للدول بالدوالر. بمعنى أن أميركا تهيمن على مداخيل هذه الدول أصال

وربما كانت أهمية الصفقة في إعادة السعودية ارتباطها بأميركا، بعد أن حاولت، 
في السنوات األخيرة، بعد استالم الرئيس السابق، باراك أوباما، وتقرير سياسة 
انسحابية، أن »تنّوع« في شراء السالح والسلع، وصل إلى االتفاق مع روسيا، بعد 
تورطت  أن  بعد  السالح،  إلى  وإنكلترا. حيث أصبحت تحتاج  اتفاقات مع فرنسا 
في اليمن، الورطة التي كانت من حظ شركات السالح. وال شك في أن هدف فرض 
وأوروبـــا،  أميركا  في  األسلحة  الخليج تشغيل صناعات  دول  على  السالح  شــراء 
الصناعات التي ال تستطيع هذه الدول إهمالها، ألنها بحاجة إلى تطوير سالحها 

وجيوشها هي.
السعودية ضبط  على  أنها فرضت  فــي  تــرامــب  زيـــارة  موقع  كــان  ربما  وبالتالي، 
، حيث تحتاج صناعات السالح 

ً
مشترياتها من السالح، وتحديدها في أميركا أوال

 على االستمرار، في وضع بات التنافس كبيرًا في 
ً
األميركية »دعمًا« كي تبقى قادرة

ميدان األسلحة، بعد أن دخلت روسيا منافسًا قويًا، وفرض اختالف السياسات أن 
تميل دول الخليج، والسعودية خصوصًا، إلى الشراء من دول غير أميركا. ويبدو 
أميركا، وهو  فــي  االستثمار  فــي  أكثر  السعودية  يـــوّرط  أن  يريد  تــرامــب  أن  أيضًا 
الذي وعد بإقامة مشاريع كثيرة لتنشيط االقتصاد األميركي، وضمان استقرار 
االتــفــاقــات مــع دول خليجيٍة أخـــرى، مثل اإلمـــارات  العمالة. وربــمــا يوقع مثل هــذه 
وقطر والكويت، فهو يريد إعادة مركزة فوائض تلك الدول في أميركا، بعد أن بدأت 
 عن السوق األميركي، بعد األزمة 

ً
تستثمر في أوروبا وروسيا ودول أخرى، مبتعدة

أوباما،  بــاراك  التي ظهرت في عهد  والخالفات  األميركي،  االقتصاد  أصابت  التي 
وأثارت الخوف لديها من انعكاس هذا الخالف على االستثمارات في أميركا، حيث 

صدرت تهديداٌت أميركية بمصادرتها، قابلتها »تهديدات« سعودية بسحبها.
إذن، مثلت خطوة ترامب، ربما، إعادة ربط لهذه الدول بها، بعد أن قاد تراجع أميركا 
إلى ميلها إلى تشكيل »تحالفاٍت« جديدة، وباألساس االنتقال إلى مصادر جديدة 
إن مرحلة »ضعف  القول  يريد  ترامب  أن  يعني  هــذا  ولالستثمار.  السالح  لشراء 
أميركا« انتهت، وأن مصالح أميركا يجب أن تعود كما كانت. وبالتالي »ما ألميركا 
أجل  إيــران من  الخليجي من  الخوف  استغالل  السياق، جــرى  هــذا  ألميركا«. في 
ذلــك كــلــه، على الــرغــم مــن أن سياسة تــرامــب تــقــوم على »قصقصة« تــمــّدد إيــران 
ومحاصرتها، بالتالي، وبعكس سياسة أوباما، هناك توافق كبير على املوقف من 
اليمن والعراق وسورية  القيام بها تجاهها، في  التي يجب  الخطوات  إيــران، وعلى 
ولبنان. لهذا، نلمس أن ترامب يحصد مستفيدًا من الخوف من إيران، ومن التوافق 
على املوقف منها. ليتأّسس تحالف موجه ضد إيران، يمكن أن تظهر مفاعيله في 
الفترة املقبلة، حيث ال بد من حسم معركة اليمن وإنهاء دور إيران فيها، وهذا يعني 
إنهاء الظاهرة الحوثية. وال بد من تركيز الوجود األميركي في العراق، وقصقصة 
»الحشد الشعبي«. وفي سورية، ال بد من الضغط على روسيا، املعترف بمصالحها 

هناك، من أجل إنهاء وجود حزب الله واملليشيات التي ترسلها إيران.
ر في قمم الرياض. لكن، كيف ستسير األمور؟ هذا يعتمد  نظريًا، ربما هذا ما تقرَّ

على السياسة األميركية التي ظهرت زيادة تدخلها في سورية.

عبد الحكيم حيدر

أحيانا، يكون االسم نكاية فاضحة في صاحبه، وأحيانا ييّسر له بعض الطرق، 
»مغاسل«  في  للعمل  الولد مشمش  ترسل  كانت  أنها  أم مشمش  عن  روي  فقد 
رجال األعمال مساء، لغسل األموال والسير نظير »جعل« من براطيل قنوات رجال 
املخابرات، بشرط أن يسّرب إلى السادة املشاهدين ما تريده السلطات بلطٍف وخفٍة 
وسهوكة وتدّين ما إن لزم األمر.. مع بعض اآليات الكريمات واألحاديث الشريفة 
بالطبع، من دون أن يثقل أو يتفاصح على السادة املشاهدين بمصطلحات العلوم 
وامليسرة،  السهلة  اللذيذة  الطبخة  العفريت سر  الولد مشمش  وأدرك  السياسية، 
يدًا صغيرًا بجوار كتف 

ّ
مع اإلعالنات، وسمنة روابي، وخصوصا وهو يعمل سن

الدكتور عماد الدين أديب وتوجيهاته وتضميناته وأوامره.
أحيانا، كان يلزم األمر بعض املصطلحات السياسية »الحّراقة« لزوم الرجوع إلى 
ك« الولد مشمش 

ّ
املصادر )وتقليب( املصطلح السياسي إن لزم األمر، حتى »توت

نفسه  الولد مشمش  بعدما وجد  و)القلب(، وخصوصا  )والتقليب(  الّصنعة  في 
الدكتور عماد  الــذي كــان أستاذه  )االنــقــالب(  املفتوحة لجنة  السبع  البوابات  أمــام 
وضباطه،  وملحه  وعيشه  الغامضة  وخيوطه  بهاراته  من  القلب  في  أديــب  الدين 
حتى بعدما أتت األكلة روائحها، سافر هو اآلخر إلى »عمرة طويلة« للغرب، تاركا 
الولد مشمش، وقد اشتدت عظامه، وصار العبا أساسيا في الفريق، وفارق الدكة، 

فارتاح قلب أم مشمش جدا. 
الــثــورة وثـــّوارهـــا، وال  فلم يعد مشمش فــي حــاجــة للمصطلح، وال فــي حــرج مــن 
حتى يرّدد مساًء آية كريمة أو حديثًا شريفًا، لزوم إرضاء السادة املشاهدين، أو 
ب مصطلحاته، ميدانيا، بخفة 

ّ
صاحب القناة، فالولد مشمش صار عفريتا، ويقل

نادرة، مرة بالباريه ومرة بالبدلة الكاكي، ومرة ببدالت رجال الطاقة النووية، ومرة 
وراء ماكينة حصاد قمح عمالقة لها قدرة )دْرس( عشرين مليون فدان، )بس فني 

النفس اللي تاكل وتعمل فطير؟(.
وأخيرا، بدأ الولد مشمش في تغيير قّصات الشعر، مستوعبا كل املذابح التي مّرت 
 املصطلح، ومن دون أن يضجر، ومن 

ّ
عليه خالل ثالث سنوات، من دون أن يختل

دون أن يهتز للدم املراق، وهو يجري بالكاميرا من قناة السويس الجديدة إلى قمح 
ماليني األفدنة والصحراء التي تضحك بالخضرة، »يا صحرا ملهندس جاي«.

الولد مشمش ال  بــات  إلــى مشروع دونما ملل، حتى  ل مشمش من مشروع 
ّ
تنق

تصدمه، وال تصّده مذبحة، وال أي قانون فوق أو تحت دستوري، وال رابعة وال 
نهضة وال قضاء وال صحافة، وال حتى غياب دستور، وال حتى الجن األزرق.

املوجة  وأحـــب  الــحــال،  مــع  يتعايش  أن  »أســتــك«  بلغة سياسية  اســتــطــاع مشمش 
الولد  هــو  الــلــبــاس«. وهــا  »فــي دكــة  السياسة ومصطلحاتها  راكــنــا  وتبهلل فيها، 
اب 

ّ
مشمش قد كبر واخضّر شاربه، وانتقل من مجرد »عــّريــف« صغير في كت

الدكتور عماد الدين أديب إلى شيخ مقام وصاحب عمود، واستطاع أن »يشيل« 
برنامجا بنفسه، ومن حر عرقه ومصطلحاته. وها هو الولد مشمش في الباخرة 
في قناة السويس الجديدة، وفي الطائرة املحلقة فوق العواصم كافة، وفي أميركا 
السلمية يحصد  النووية  املشاريع  بــراس(، وخلف غبار  )راس  أحمد موسى  مع 
ويزرع الورد والريحان والقمح، ويغني للصحراء من فوق الدبابة، يد تزرع الورد، 
ويد تمسك السالح، وال يرد على الشامتني، حينما يقولون فيه شعرا، كنوع من 

جّر الشكل والتغامز:
اب والفستق.

ّ
يا أم مشمش أريحينا من املشمش/ فقد بالت ركائبه على العن
ولكن مشمش كان قد ركب الفرطاقة، وشرخ بعيدا في اللّجة.

أوهام ظريف عن السالم مدفعية سما المصري 
ومدفع رمضان

ترامب في الرياض

المعتز باهلل عبد الفتّاح ومشمش
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D

ــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب،  ـــرنـــى الــرئــيــس األمـ
ّ
ذك

ــفــيــلــم املـــصـــري »لــيــلــة ســقــوط  بــمــشــهــد مـــن ال
أمــن وإخــراجــه، وأعني  تأليف محمد  بــغــداد«، 
األميركية  االستخبارات  مشهد صالة عميلي 

في املسجد وإمامتهما املصلن.
قائد  البحث عن  العربي  العجز  استدعت حالة 
ــام لــهــم ملــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تــهــّددهــم،  وإمــ
ولـــم يـــجـــدوا ســـوى تـــرامـــب والــــواليــــات املــتــحــدة 
ملواجهة  ودعمهم  لقيادتهم  الــدور  بهذا  للقيام 
اإلرهاب الذي صنعتة أيديهم بقمعهم شعوبهم 
وتضييق الــحــريــات وانــتــهــاك حــقــوق اإلنــســان 
واالعــتــقــاالت، فما يطلقون علية اســم اإلرهــاب 
لن يحل بالقوة ألنهم عقائديون ولديهم أفكار 
القادة  عكس  أجلها،  من  يحاربون  ومعتقدات 
العرب واملسلمن الذين ال يهتمون إال بالجلوس 
عــلــى كــراســي الــحــكــم طــــوال بــقــائــهــم عــلــى قيد 
ألن  بالقوة  يواجه  ال  العقائدي  فالفكر  الحياة، 
ــرأي بــالــرأي  ــ الــفــكــر يــجــب أن يــواجــة بالفكر وال
الديمقراطية  غــيــاب   

ّ
ظــل فــي  بالحجة.  والحجة 

الحقيقية سيظل اإلرهاب والفكر املتطّرف قائمًا 
طــاملــا غــابــت الــديــقــراطــيــة عــن األوطــــان العربية 
واإلسالمية، فكلما زاد القمع في األوطان كلما 
العربية  القمة  تــأت  لم  املقابل.  اإلرهـــاب في  زاد 
ــيـــة األمـــيـــركـــيـــة بـــجـــديـــد، فــهــي مــجــرد  اإلســـالمـ
واملسلمن،  الــعــرب  لــلــرؤســاء  ديــكــور سياسي 
واللقاءات  القمم  هذة  مثل  بعقد  فهم يسعدون 
أمام  والسياسي  اإلعالمي  التلميع  على سبيل 
نحن  ها  لشعوبهم  يقولون  وكأنهم  شعوبهم، 
القوى  أكبر  القمم مع  هنا/ نفعل ونشارك في 
ماذا  أنفسنا:  وسألنا  للقمة  نظرنا  إذا  الدولية. 
الرياض للشعوب  التي عقدت في  القمة  قدمت 
ــّرد صــفــقــات،  ــجــ ــيـــة؟ ال شــــــيء، إنـــهـــا مــ ــعـــربـ الـ

سوى  منها  يستفيد  ال  وعسكرية،  سياسية 
السلطة،  في  بقاؤها  لتضمن  الحاكمة  األنظمة 
أما الشعوب فليس لها سوى القمع واالستبداد 
واســتــنــزاف مــواردهــا مــن أجـــل  شـــراء السالح 
لفتح مزيد من أبواب املبيعات ملصانع السالح 
بــأن تستقر  أميركا ستسمح  فهل  األمــيــركــي، 
الـــبـــالد الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة وتـــتـــقـــّدم لــأمــام 
وتـــهـــّدد بــتــقــدمــهــا الـــقـــوى الــدولــيــة الــكــبــرى، ما 
يجعلها تستغنى عن دعمها ومساندتها لهم؟

اإلجابة ال، ألّن عدم االستقرار يعني املزيد من 
طلب الــدعــم مــن الــقــوى الــدولــيــة وفــي مقدمتها 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، وضــمــان  وضــع 
الدول العربية واإلسالمية تحت السيطرة  وذلك 
ملــزيــد مــن اســتــنــزاف مــواردهــا وخــيــراتــهــا، بما 
األميركي  للشعب  الرفاهية  مــن  مــزيــدًا  ق 

ّ
يحق

مبدأ  تحقيق  إلــى  بــاإلضــافــة  العظمى،  ــــدول  وال
الحفاظ على أمن إسرائيل املزروعة في املنطقة 

من أجل املساعدة في تحقيق هذا الهدف.
ال يــهــم أمـــيـــركـــا اإلرهـــــــاب فـــي الــــــدول الــعــربــيــة 
واإلسالمية، فلتحترق هذه الدول، طاملا أّن نيران 
اإلرهاب لن تصل إليهم، أما في حالة وصولها، 
فهنا سيكون التدخل عن طريق إمالء األوامر 
إلى هذه الدول لفعل كذا وكذا، مثل محاربة هذة 
الدول لإلرهاب بأيديهم وعلى نفقتهم الخاصة، 
وبسالح هذة الدول، وإذا نفذ السالح فمصانع 
للتصدير  مفتوحة  أبوابها  األميركية  الــســالح 
مــقــابــل املـــلـــيـــارات الــتــى يــجــب أن تــدفــعــهــا هــذه 
الــوقــت نفسه تصمت أميركا عن  ــدول، وفــي  الـ
الراعية والداعمة لإلرهاب، حتى تستمر  الدول 
املعركة أطول فترة ممكنة لالستفادة القصوى 

منها.
حسام السندنهوري )مصر(

ل تاريخ 17 من أبريل/ نيسان يومًا مؤرقًا 
ّ
مث

اإلسرائيلّية،  الّساحة  على  عديدين  ملراقبن 
مهّمة  العبرّية عناوين  املواقع  له  أفــردت  فقد 
تنّبأت من خالله أن يسهم في توتير األوضاع 
على األرض، وخصوصًا أّن انتفاضة القدس 

لم تنطفىء شعلتها بعد.
« العبري قبل موعد إضراب 

ّ
نشر موقع »والال

حليالٍت عديدة تتخّوف من حدوث 
ّ
األسرى ت

ــّوات االحـــتـــالل عــلــى لــســان  ــ مــواجــهــات مـــع قـ
إسرائيليّن،  سياسّين  لن 

ّ
ومحل مسؤولن 

الرئيس  نــزاع  وإن كانوا وضعوها في إطــار 
حركة  في  القيادي  واألسير  عباس  محمود 
السلطة، لطمس  البرغوثي، على  فتح، مروان 
قضية األسرى اإلنسانية ومطالبهم العادلة، 

ورا منه قد وقع بالفعل.
ّ
إال أّن ما حذ

ــراب 1700 أســيــر شهره  ــل دخـــول إضــ
ّ
شــك

ت حكومة االحتالل وإدارة 
ّ
 تعن

ّ
الثاني في ظل

مصلحة سجونه بعدم التفاوض وتحقيق أيٍّ 
من مطالب األسرى، بل وفي ظل صمت عربي 
رسمي ودولي فظيع يدعوك للتساؤل في أي 
عالم أصبحنا اليوم، دافعًا أمام الفلسطينّين 
لــلــتــجــاوب مـــع مــطــلــب األســـــرى األخـــيـــر بــأن 
يــســتــعــمــلــوا خــيــار املـــســـيـــرات والـــتـــّوجـــه إلــى 
ماس مع املستوطنات اإلسرائيلّية 

ّ
الت مناطق 

واملواجهة مع قوات االحتالل، فاالعتصامات 
داخل خيم التضامن لم تعد تجدي نفعًا.

في  الشوارع  في  الشعبّية  املسيرات  انطلقت 
الــغــربــّيــة لتقطع طـــرق املــســتــوطــنــات  الــضــفــة 
اإلسرائيلّية، وحتى كتابة هذه السطور سقط 
حتى اآلن دفاًعا عن قضّية األسرى شهيدان، 
هما، سبأ عبيد من قرية النبي صالح شمال 
الــلــه، ومعتز بني شمسة مــن بلدة  غــرب رام 

في  مستوطن  يــد  على  ارتــقــى شهيدا  بيتا، 
مسيرة في بلدة حوارة في نابلس.

ــواقــــف أطــلــقــتــهــا  ــع مــ هـــــذا الــــحــــراك تــــــالزم مــ
الجهاد  الفلسطينية، وعلى رأسها  الفصائل 
الدكتور  العام  أمينها  لسان  على  اإلسالمي 
كبة، 

ّ
الن ذكــرى  في  كلمته  في  ح 

ّ
شل رمضان 

ــتــعــامــي  ــن ســـيـــاســـة ال ــــالل مــ ــتـ ــ را االحـ
ّ
ــذ ــ ــحـ ــ مـ

والــتــجــاهــل لـــأســـرى والــتــعــامــل مــعــهــم بكل 
قسوة، فللمقاومة »كلمة في املرحلة املقبلة«، 
ــام تــحــذيــر مـــن األجــنــحــة  ــ ــّدة أّيـ تــالهــا بــعــد عــ
قطاع  في  الفلسطينّية  للفصائل  العسكرية 
ــزة تـــوّعـــدت فــيــهــا االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي  غــ

»باللغة التي يفهمها«. 
ــدة مـــن قضية  ــديـ ــام مــرحــلــة جـ ــ إذًا نــحــن أمـ
الــدفــاع عــن األســـرى، عنوانها حـــراك شعبي 
ــارع يـــواجـــه الــجــنــود واملــســتــوطــنــن،  ـ

ّ
ــش فـــي الـ

وعسكري من املنتظر أن يتبلور في املرحلة 
كانت  وإن  األســــرى،  ظـــروف  تمليها  املقبلة، 
املعلومات الواردة من داخل سجون االحتالل 
تــنــبــىء أن ال شـــيء تــغــّيــر لــجــهــة اإلجـــــراءات 
املــضــربــن بن  نــقــل األســــرى  التعسفّية مــن 
األسيرة،  الحركة  قيادات  عــزل  الــى  الّسجون 
 إلى تقليل 

ً
ومنع الخروج الى الساحة، وصوال

األساسّية  الدعامة  وهــي  واملـــاء  امللح  كمّيات 
إلضــراب األســـرى، إال إّن كل تلك اإلجـــراءات 
لــم تــفــّت مــن عــضــد األســــرى، بــل إّن معركة 
األســــرى مــع الــّســجــان اإلســرائــيــلــي مــا زالــت 
األسيرة  الحركة  زالــت  ومــا  الوطيس،  حامية 
ة املعركة باقتدار وهي في تصاعد، 

ّ
تدير دف

وآخر فصولها تّوقف عدد من األســرى عن 
شــرب املــاء وعلى رأســهــم مـــروان البرغوثي، 
ودخــــــول دفـــعـــات جـــديـــدة مـــن األســــــرى في 

معركة »الــحــريــة والــكــرامــة«. تــاريــخ األســرى 
فـــي ســـجـــون االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي حــافــل 
حتى   1967 مــنــذ  ســقــط  فــقــد  بالتضحيات، 
يومنا 209 أسير شهيد، 72  نتيجة التعذيب، 
نتيجة  و74  الــطــبــي،  اإلهـــمـــال  نــتــيــجــة  و56 
استشهدوا  أســرى  و7  املباشر،  العمد  القتل 
ــم داخـــل  بــعــد إصــابــتــهــم بــأعــيــرة نـــارّيـــة وهــ
لــو سقط  ــه 

ّ
أن ينبئنا  التاريخ  هــذا  املعتقالت. 

شهداء في هذه املعركة وهم باتوا أقرب من 
أّي وقت مضى لتحقيق ذلك، إال أّن أسماءهم 
ــــور عـــلـــى الئــحــة  ســتــســجــل  بــــأحــــرف مــــن نـ

رف كأسرى شهداء.
ّ

الش
رئــيــس حكومة  نظر  تحت  هــي  املعطيات  هــذه 
االحتالل اإلسرائيلي، الذي يصّم آذانه، ويعمل 
بكل ما أوتي من قوة على محاربة األسرى عبر 
غط على السلطة الفلسطينّية لقطع رواتب 

ّ
الض

األســرى بحمالت سياسّية وإعالمّية،  عائالت 
فقد نشر مكتبه فيلما تحريضيًا على األسرى 
على  أكــثــر تحصل  إسرائيلين  »اقــتــل  عــنــوانــه 
املالي  التمويل  لقطع  محاولة  فــي  أكــبــر«  أمـــوال 
الــداعــمــة،  ــدول  ــ ال مــن  الفلسطينّية  السلطة  عــن 
وحــتــى اســتــصــدار تــشــريــعــات مــن تــلــك الـــدول، 
املالّية،  تمنع مساعدة األسرى من مساعداتها 
كذلك قام معهد »ممري« اإلسرائيلي الذي يتابع 
ــط بــاتــهــام  ــ ــــالم فـــي الـــشـــرق األوسـ وســـائـــل اإلعـ
عباس والحكومة الفلسطينية بالتحريض عبر 
وصف املضربن عن الطعام بـ »ألبطال«، فيما  
ينقل وزير األمن الداخلي غلعاد أردان األسرى 
حالتهم  تستدعي  الــتــي  الطعام  عــن  املضربن 
دخــــول مــســتــشــفــى، إلـــى ســجــون تــتــّوفــر فيها 

مستشفيات ميدانّية بعيدا عن تلك املدنّية.
أحمد الصباهي )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

دالل البزري

رسى السجال املشرقي، أخيرًا، على معادلة 
ســلــبــيــة، إثــــر إضـــــــراٍب عـــن الـــطـــعـــام خــاضــه 
ــنـــاء الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الـــســـجـــون  الـــســـجـ
اإلسرائيلية. وقوام هذه املعادلة بسيط جدًا: 
ــســون  الـــداعـــمـــون ملــحــور »املــمــانــعــة« مــتــحــمِّ
لهذا اإلضراب، ينظمون الفعاليات املختلفة 
الدعائية...  ماكينتهم  طون 

ِّ
وينش له،  إحياًء 

الــســوريــة ال يعارضون  الــثــورة  فيما داعــمــو 
اإلضــــراب بــالــضــرورة، ولكنهم يــلــّحــون على 
ــاك ســـجـــنـــاء ســــوريــــن فــي  ــنـ ــأن هـ ــ الـــتـــذكـــيـــر بـ
 شفافية من 

ّ
أقبية بشار األســد، ظروفهم أقل

الــســجــنــاء الــفــلــســطــيــنــيــن، وهــــم يــتــعــّرضــون 
لــــدرجــــاٍت مـــن الــوحــشــيــة تـــتـــجـــاوز وحــشــيــة 
اإلسرائيلي، كان آخر وجوهها املحرقة التي 

اكتشفت، أخيرًا، في سجن صيدنايا املرعب.
والخالصة أن الذين يقفون مع بشار األسد، 
من حزب الله وغيره من املليشيات، يرفعون 
الذين  فيما  الفلسطينين؛  السجناء  قضية 
ــذه املــلــيــشــيــات،  ــد هــ ــفـــوا ضـــد بـــشـــار، وضــ وقـ
يضعون األولوية للسجناء السورين. وكأن 
املشهد ينطق بأن: الذين يرفعون اآلن قضية 
الــســوريــن،  قضية  يــهــمــشــون  الفلسطينين 
والذين يحتجون عليهم، وعلى كل محورهم، 

سمير حمدي

ربــمــا كــانــت هــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة أحــد 
ــم مــخــرجــات الـــثـــورة الــتــونــســيــة، وأفــضــل  أهـ
الــذي شهدته  السياسي  التحول  عــن  تعبير 
ــواء من  تــونــس فــي مرحلتها االنــتــقــالــيــة، سـ
الــديــمــقــراطــي، أو من  نــاحــيــة تعميق املــســار 
جـــهـــة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــقــطــيــعــة مــــع املـــاضـــي 
االســتــبــدادي الـــذي عــرفــتــه الــبــالد فــي عقود 

ماضية. 
ــة الـــقـــانـــونـــيـــة، نــــشــــأت الــهــيــئــة  ــيـ ــنـــاحـ مــــن الـ
بوصفها تجسيدا ملا ورد في دستور ما بعد 
الــثــورة فــي تــونــس، حــيــث نــصــت املــــادة 148 
منه بوضوح على أنه »تلتزم الدولة بتطبيق 
ــة االنـــتـــقـــالـــيـــة فــــي جــمــيــع  ــدالــ ــعــ مـــنـــظـــومـــة الــ
الزمنية املحددة بالتشريع  مجاالتها واملدة 
املتعلق بها، وال يقبل في هذا السياق الدفع 
ــعـــدم رجـــعـــيـــة الــــقــــوانــــن، أو بــــوجــــود عــفــو  بـ
سابق، أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط 
ل 

ّ
الجريمة أو العقاب بمرور الزمن«. وقد تكف

بتاريخ  الصادر  القانون األساسي عدد 53، 
بتفصيل   ،2013 األول  كــانــون  ديسمبر/   24
مهام الهيئة، وتحديد صالحياتها ومجاالت 
نشاطها. ويمكن اختصار دورها في جوانب 
االستبداد  منظومة  تفكيك  أهمها  أساسية 
ومحاسبة املسؤولن عن االنتهاكات، وجبر 
الوطنية  الــذاكــرة  وحفظ  للضحايا،  الــضــرر 

ــــع أن  يـــهـــّمـــشـــون قـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. مـ
ــال الــفــلــســطــيــنــيــن ونــــضــــال الـــســـوريـــن  نـــضـ
ــون،  ــ ــداف مــتــشــابــهــة: األولـ ــ يــلــتــقــيــان حـــول أهـ
ــون مــــن احــتــل  ــهــ ــواجــ أي الــفــلــســطــيــنــيــن، يــ
مدعومة  واضــحــة،  رسمية،  بطريقة  أرضــهــم 
بالحرب والــقــرارات الــدولــيــة. فيما اآلخـــرون، 
يـــتـــعـــّرضـــون ألوســـــع عملية  الـــســـوريـــن،  أي 
ســرقــة ألراضــيــهــم؛ ســرقــة غــيــر مــعــتــرف بها، 
غــيــر رســمــيــة، غــيــر مــصــاغــة بــقــوانــن أقــّرتــهــا 
األحــد  رقــم  عليها،  للداللة  ويكفي  املــجــالــس. 
ــارج ســوريــة  ــر ســــوري خــ عــشــر مــلــيــون مــهــجَّ
 عــن عــمــلــيــات »املــصــالــحــة« 

ً
وداخــلــهــا، فــضــال

ـــضـــيـــة إلـــــى فــــــرٍز ديـــمـــوغـــرافـــي 
ْ
الـــقـــســـريـــة املـــف

مذهبي، بوسع الجميع تخّيل مآالته. والفرق 
ــة املــســتــورة  ــرقـ ــواح والـــسـ ــبــ ــتــــالل الــ بـــن االحــ
أي  ــنــــن،  لــــالثــ أن  أمـــــــرًا جــــوهــــريــــا:  يـــلـــغـــي  ال 
هي  ــدة،  واحــ قضية  والـــســـوري،  الفلسطيني 
القضيتن،  املفاضلة بن  أما  الحرية.  قضية 
والتكلم عن أولــويــة واحـــدٍة على األخـــرى، أو 
الــخــيــار بـــن الـــشـــّريـــن، فــهــمــا يــلــغــيــان قضية 

الحرية نفسها. ربما بطريقٍة ال واعية. 
فـــاملـــشـــرق الـــعـــربـــي كــلــه لـــديـــه قــضــايــا حــريــة 
ــه اآلن  يــطــرحــهــا عـــلـــى نـــفـــســـه. ولـــكـــنـــه مــتــنــبِّ
ـــى قــضــيــتــن، أكـــثـــر اشـــتـــعـــاال مـــن غــيــرهــمــا  إلـ
ــــن الــــقــــضــــايــــا: الــفــلــســطــيــنــيــة والــــســــوريــــة.  مـ

ضـــمـــن الـــغـــايـــة الـــكـــبـــرى املـــتـــعـــلـــقـــة بــــإرســــاء 
ضماناٍت تمنع عودة نظام الطغيان وإرساء 

أسس نظام ديمقراطي حقيقي.
وبــقــدر أهــمــيــة األهـــــداف الــتــي تــســعــى إليها 
كافيا الستهدافها  مثلت سببا  فقد  الهيئة، 
الهيئة خصما  مــتــعــّددة، تعتبر  أطـــراف  مــن 
لها وتهديدا لوجودها السياسي. وقد بدأت 
مشكالت الهيئة، منذ وصول الرئيس الحالي، 
حيث  الرئاسة،  إلــى  السبسي،  قائد  الباجي 
الرئاسي،  األرشــيــف  نقل  الهيئة من  تم منع 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق الحــقــا 
يــســمــح للهيئة بــالــنــفــاذ إلـــى هـــذا األرشــيــف 
ولــم تتوقف محاوالت تعطيل  وقتما تشاء، 
الــهــيــئــة ومــنــعــهــا مــن إتــمــام عــمــلــهــا، حــن تم 
الهيئة، ودفعهم  التأثير على بعض أعضاء 
إلـــى االســتــقــالــة، وكـــان الــهــدف التشكيك في 
اكتمال  عــدم  بــدعــوى  الهيئة الحــقــا،  شرعية 
نـــصـــابـــهـــا، عـــلـــمـــا أن هــــــذا الــــشــــغــــور مــــــازال 
مستمرا. وعلى الرغم من محاوالت التعطيل 
هــــذه، تــمــّكــنــت الــهــيــئــة مــن مــواصــلــة عملها، 
واســتــقــبــال مــا يــقــارب 63 ألـــف مــلــف تتعلق 
بــتــجــاوزات مختلفة فــي مــجــاالت مــتــعــددة، 
منها السياسي واالقتصادي، باإلضافة إلى 
ســعــي الهيئة إلـــى مــنــح فــرصــة لــلــقــوى التي 
ُهــّمــشــت تــاريــخــيــا مـــن أجـــل إبــــالغ صــوتــهــا، 
تــهــا لـــأحـــداث )خــصــوصــا من  وتــقــديــم قــراء
تــم اســتــبــعــادهــم ســنــوات  الــذيــن  اليوسفين 

حـــجـــب واقــــعــــهــــا، عـــلـــى الـــنـــظـــر إلـــيـــه بــعــيــون 
أيــديــولــوجــيــة صـــرفـــة. الــقــضــيــتــان الــســوريــة 
والــفــلــســطــيــنــيــة حــلــيــفــتــان مـــوضـــوعـــيـــتـــان. 
ــتـــان تــبــتــغــيــان الـــحـــريـــة، ال الــعــبــوديــة،  ــنـ االثـ

والعيش الكريم ألبنائهما على أرضهم. 
ــة عــلــى بـــّر،  وإذ لـــم تـــــرُس الــقــضــيــة الـــســـوريـ
لسورية  املحتلن  أن  إال  اللحظة،  هــذه  حتى 
أصــبــحــوا اآلن واضــحــن: روس، أمــيــركــيــون، 
أتــــــراك، إيـــرانـــيـــون بــحــرســهــم ومــلــيــشــيــاتــهــم، 
واملعارضة  ُعلو.  من  اإلسرائيليون  يراقبهم 
أفــق نضالها  توسيع  إلــى  تحتاج  الــســوريــة 
املقبل، لكي ال تبقى وحيدة، أسيرة مأساتها 
الفلسطينية  القضية  تحتاج  كذلك  الرهيبة. 
إلــــى الـــتـــحـــّرر مـــن قــبــضــة املــشــتــغــلــن عليها، 
املــتــصــّيــديــن لــهــا ولــخــطــابــهــا، الــواقــفــن على 

براءة من الجرائم التي اقترفها بحق الشعب 
الضغوط  إن  القول  املوضوعية  عقودًا. ومن 
ولشيطنتها  عــمــلــهــا  لتعطيل  الــهــيــئــة  عــلــى 
وتــصــويــرهــا خــطــرًا يــهــّدد الــوحــدة الوطنية 
ليست قليلة، وال ظرفية، وإنما هي حمالت 
ــزة، وتــصــل  ــركــ تــتــمــيــز بــأنــهــا مــتــواصــلــة ومــ
التشويه الشخصي، والتشكيك في  إلى حد 
وفي  والكرامة،  الحقيقة  هيئة  أعضاء  نيات 
بــن ســدريــن.  مقدمة هـــؤالء رئيستها ســهــام 
وهنا، تنبغي اإلشارة إلى أن رئيسة الهيئة 
تتمتع بشخصية قوية وقدرة على مواجهة 
املسلط  الضغط  مــع  والتعامل  الــصــعــوبــات، 
تنازالت،  أدنــى  تقديم  دون  من  الهيئة،  على 
وقــــد ســـاعـــدهـــا فـــي مــوقــفــهــا هــــذا خلفيتها 
الهيئة  فمهمة  االســـتـــبـــداد.  زمـــن  الــنــضــالــيــة 
التي تجمع بن كشف الحقيقة والدفع نحو 

ــة،  ــا... فــتــنــظــر إلـــــى الــقــضــيــة الـــســـوريـ ــ ــهــ ــ رأســ
ــٌر  ــ ــا. وهـــــــــذا أمــ ــهــ ــالــ ــة نــــضــ ــقـ ــيـ ــقـ بـــصـــفـــتـــهـــا شـ
ـــْت صــروحــا إعــالمــيــة 

َ
لــيــس هــّيــنــا. فـــإيـــران َبـــن

وتنظيمية وعسكرية، لتمرير كذبتها القائلة 
الــســوري.  الــنــظــام  ومعها  فلسطن،  بتحرير 
ــكـــي تـــخـــرج الــقــضــيــتــان مــــن األســـــــر، عــلــى  ولـ
األسدي  النظام  بأن  التذّكر  عليهما  أشكاله، 
لم يكن له ليدوم لوال إنشاء إسرائيل. ولوال 
إسرائيل أيــضــا، مــا كــان للتمّدد اإليــرانــي أن 
يــحــصــل، وتـــدخـــل قـــواتـــه املــســلــحــة فـــي حــرب 
األســــد ضـــد شــعــبــه، بــاســم فــلــســطــن، أيــضــا. 
نظام األســد ازدهـــر بفضل إســرائــيــل، بفضل 
احـــتـــاللـــهـــا فــلــســطــن والـــــجـــــوالن الـــســـوريـــة. 
ببقاء  واألســـد مصلحة  إليـــران  أن  والنتيجة 

إسرائيل، لكي يستمرا بالضحك علينا. 
أو  »إمــــا ســجــنــاء فلسطينيون  مــعــادلــة  ضــد 
سجناء سوريون«، ثّمة شعار يفرض نفسه: 
ضد  والسورين  الفلسطينين  السجناء  مع 
ر املتناِفسن. واملروحة الواسعة 

ُ
أعدائهم الُكث

التفكير،  بيكار  توسيع  تقتضي  األعـــداء  من 
وقبل ذلك الخروج من متالزمات: إما سورية 
أو فــلــســطــن، إمـــا ســـوريـــة أو الــبــحــريــن، إمــا 
صــــالح الـــديـــن األيـــوبـــي قـــائـــد عــظــيــم أو أنــه 

مجرم حقير.
)كاتبة لبنانية(

مــحــاســبــة املـــتـــورطـــن، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
بدور  تقوم  يجعلها  الوطنية،  الذاكرة  حفظ 
محوري في عملية االنتقال الديمقراطي، بل 
خصوصا  االنتقالية،  املرحلة  ضمير  تمثل 
املحمومة  املـــحـــاوالت  بــاالعــتــبــار  أخــذنــا  إذا 
لدى بقايا النظام السابق الستعادة نفوذهم 
على  أو  املــظــلــم،  ماضيهم  وتلميع  الــضــائــع، 
الوطنية،  الــذاكــرة  إلــغــاء  السعي نحو  األقـــل 
ــنــــاس نـــحـــو الـــتـــغـــاضـــي عــن  ودفــــــع عـــمـــوم الــ

جرائم سنوات الطغيان املظلمة.
التونسية في  التجربة  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
ــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، كــمــا تــجــســدهــا هيئة  ــعـــدالـ الـ
الحقيقة والكرامة، ليست األولــى من نوعها 
العربية، غير  املنطقة  العالم، وحتى في  في 
أنها تتميز عن غيرها بأنها ال تستهدف فئة 
محددة )مثلما حصل في التجربة العراقية 
في هيئة اجتثاث البعث(، كما أنها ال تجري 
الــذي وقعت  النظام  في ظل استمرارية ذات 
ــتــــجــــاوزات )مــثــلــمــا الـــحـــال مع  فـــي عـــهـــده الــ
أمـــام هيئة  وإنــمــا نحن  املــغــربــيــة(،  التجربة 
الصالحيات،  بكل  تتمتع  مستقلة،  رسمية 
مـــن أجــــل إرســــــاء ضـــمـــانـــات ووضـــــع ثــوابــت 
ــرار تــجــربــة االســـتـــبـــداد  ــكـ حــقــوقــيــة، تــمــنــع تـ
ــان، فـــي ظـــل تــونــس  وانـــتـــهـــاك حـــقـــوق اإلنــــســ
الجديدة، وهنا أهمية الهيئة وتأثيرها على 

املشهد التونسي العام حاضرا ومستقبال.
)كاتب تونسي(

ش عــلــى هــاتــن الــقــضــيــتــن هو  ــــذي يـــشـــوِّ والـ
القضية  الــــذي صــــادر  اآلن،  املــمــانــع  املـــحـــور 
ــن يــســتــنــزفــهــا  ــذ مــنــذ زمــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وأخـ
بمعارك لم تفِض، وال واحدة منها، إلى انتزاع 
هذا  يبدو  إعالميا،  واحــد.  فلسطيني  مطلب 
الفلسطينين  من  أكثر  »فلسطينيا«  املحور 
أنفسهم. وعلى األرض، ال يخدم هذا التالعب 
سوى توسيع املجال الحيوي اإليراني. لذلك، 
فهم، بتضامنهم مع الفلسطينين، يظهرون 
فــــي حــــالــــة واقـــعـــيـــة عــبــثــيــة جـــــــدًا: يــقــاتــلــون 
الــســوريــن، ولكنهم  على األرض ضــد حــريــة 
سعيهم  في  الفلسطينين  مع  »يتعاطفون« 
إلى الحرية. فيما اآلخرون، أي الذين ضربتهم 
تشّردهم،  على  بــالدهــم،  ضــيــاع  على  اللوعة 
 
ً
قضية يــجــدون  ال  الفلسطينين،  مــثــل  فــهــم 
تستحق العطاء غير قضيتهم. وهم بجانب 
ولكنه  بحق،  ينطقون  تفكيرهم  جــوانــب  مــن 
 لن يكتمل إال إذا وقفوا مع الفلسطينين؛ 

ٌّ
حق

اإلثنان يحتاجان إلى بعضهما.
واملعادالت السلبية ال تخلق حالة تغييرية: 
ال تغيير في فلسطن، وال في سورية. قضايا 
لكن قضايا  متداخلة،  متشابكة  كلها  العالم 
شعوب املشرق منصهرة بالنار والتعقيدات؛ 
ال تنفصل الواحدة عن األخرى إال بالفروقات 
الـــقـــادرة وحــدهــا على  املــذهــبــيــة،   - الطائفية 

ــر أثـــار  ــا تـــالهـــا( وهــــو أمــ حــكــم بــورقــيــبــة ومــ
حفيظة بــعــض الــقــوى املــتــنــفــذة فــي اإلعـــالم 
والسياسة، من أجل شن حملة منسقة على 
عمل الهيئة، واتهامها بالتدخل في ما ليس 
القانون  أن  مــن  الــرغــم  مــن مشموالتها، على 
األساسي الذي أقر إنشاءها يعلن بوضوح 
عن أهمية دورها في حفظ الذاكرة الوطنية.

ــــول مــلــفــات  ــد الــــصــــراعــــات املــخــتــلــفــة حـ ــعـ وبـ
الذاكرة الوطنية، جاءت خطوة الهيئة بشأن 
قضية املصالحة االقتصادية، األمر الذي أثار 
تونس،  نــداء  الحاكم حاليا،  الحزب  حفيظة 
الذي يدعم مشروعا للمصالحة االقتصادية 
الشاملة، قدمه الرئيس السبسي خارج أطر 
العدالة االنتقالية، والتي تمثل هيئة الحقيقة 
من  الرغم  وعلى  لها.  أهــم تجسيد  والكرامة 
الحقيقة  هيئة  تمكنت  املختلفة،  الــضــغــوط 
والــكــرامــة مــن الــصــمــود، بــل واســتــطــاعــت أن 
تصبح عامال مؤثرا في توجيه الرأي العام، 
وهو أمر تثبته نسب املشاهدة الكبيرة التي 
الــتــي  الــعــلــنــيــة  تحققها جــلــســات االســتــمــاع 
تبثها قنوات تلفزيونية وإذاعية. وتتضمن 
انتهاكات  بشأن  مؤثرة  شــهــادات  الجلسات 
مــريــعــة لــحــقــوق األفـــــــراد والـــجـــمـــاعـــات زمــن 
االســـتـــبـــداد، األمــــر الــــذي يــنــســف، فــي أحــيــان 
الــذي تبذله أجهزة  الجهد املضاعف  كثيرة، 
ــن أجـــل  إعــــــالم وقــــــوى مـــتـــنـــفـــذة ســـيـــاســـيـــا مــ
تبييض صورة النظام السابق، ومنحه صك 

سجناء فلسطينيون... سجناء سوريون

تونس: »الحقيقة والكرامة« بالمشهد

ضد معادلة التي 
تقول »إما سجناء 

فلسطينيون أو 
سجناء سوريون«

الضغوط على 
الهيئة وتصويرها 

خطرًا يهّدد الوحدة 
الوطنية ليست قليلة
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