
عبد الوهاب األفندي

بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة »الــــديــــلــــي تـــلـــغـــراف« 
البريطانية )10 يوليو/ تموز 2016(، فإن 
رئيس الوزراء البريطاني األسبق، توني 
بلير، فاوض دولة اإلمارات على خدماٍت 
الــغــرب مقابل 35  فــي  لتحسني صورتها 
مليون دوالر يتقاضاها على مدى خمس 
ســنــوات. واملــشــهــور عــن بــلــيــر، بــطــل غــزو 
الــعــراق ومصائب أخــرى، أن صورته هو 
أحــوج إلــى التحسني، حتى وســط حزبه 
الـــذي ضــّحــى بــه لتجنب فــقــدان السلطة، 
ولــكــن بــعــد فــــوات األوان. يــكــفــي أن قــنــاة 
فيلمًا   2007 عــام  فــي  تلفزيونية عرضت 
ــّور إرســــالــــه إلـــــى مــحــكــمــة   يــــصــ

ً
مــتــخــيــا

ــيـــة، لــيــواجــه املــحــاكــمــة  الــجــنــايــات الـــدولـ
بسبب جرائم حرب. ولم يكن عالم الواقع 
أرحم به، حيث أن تقرير تشيلكوت الذي 
نــشــر الـــعـــام املـــاضـــي حــمــل إدانــــــاٍت قــويــة 

لسياساته التي أدت إلى غزو العراق.
اتخذ بلير من  أكــثــر،  ولتحسني صــورتــه 
لوم اإلســام ذريعة ودريئة، فهو يجادل 
بـــأن غـــزو الـــعـــراق، وســيــاســات إســرائــيــل، 
والـــدعـــم األمــيــركــي ألنــظــمــة وحــشــيــة في 
مــنــاطــق كـــثـــيـــرة، ال عـــاقـــة لــهــا بــالــعــنــف 
ــــذي يـــســـود مــنــاطــق كــثــيــرة مـــن الــعــالــم  الـ
اإلسامي، ويصل شرُره إلى دوٍل غربية. 

رندة حيدر

ــرزح الــعــالــم الــعــربــي تــحــت وطـــأة  بــيــنــمــا يــ
ــال الـــداخـــلـــي  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــيــــة واالقـ ــلــ الـــــحـــــروب األهــ
ــاب الــجــهــادي املــتــوحــش،  ــ وضـــربـــات اإلرهــ
ــم حـــــــــّدة الـــــخـــــافـــــات بــني  ــاقــ ــفــ ــل تــ ــ وفـــــــي ظــ
ــدول األشـــقـــاء، تستغل إســرائــيــل تــراجــع  الــ
أفريقيا، كي  فــي  العربيني  والــنــفــوذ  الـــدور 
األفــريــقــيــة،  الـــقـــارة  فــي  تغلغلها  تستكمل 
ومن أجل توثيق عاقاتها مع دوٍل كانت، 
ــــن أشــــــد مـــنـــاصـــري  ــــب، مـ ــريـ ــ حـــتـــى وقــــــت قـ
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني 

واملعادين لدولة إسرائيل.
ــداث الــتــي شــهــدتــهــا األســابــيــع  ــ تشكل األحـ
ــبـــر دلـــيـــٍل  ــــذا الــصــعــيــد أكـ املـــاضـــيـــة عـــلـــى هـ
الذي قطعته إسرائيل  الكبير  على الشوط 
األفريقية  القارة  في  عاقاتها  ترسيخ  في 
وتــوســيــعــهــا. فــفــي مــطــلــع الــشــهــر الــجــاري، 
بنيامني  رئيس حكومتها،  بــرزت مشاركة 
ــر الـــــــــذي عـــقـــدتـــه  ــ ــمـ ــ ــــؤتـ ــيــــاهــــو، فــــــي املـ ــنــ ــتــ نــ
أفريقيا  لــدول غرب  االقتصادية  املجموعة 
في ليبيريا، واستغل املناسبة لإلعان عن 
انتهاء األزمة بني باده والسنغال، بسبب 
إقدام السنغال ونيوزيلندا على تقديم قرار 
الـــدولـــي 2334 إلـــى مجلس  ــن  مــجــلــس األمــ
األمن الذي يدين االستيطان في ديسمبر/ 
عــلــى  ــي، وحـــصـــولـــه  ــ ــاضـ ــ املـ األول  كــــانــــون 
أكــثــريــة 14 عــضــوًا، بــعــد امــتــنــاع الــواليــات 

املتحدة عن التصويت. 
كما برزت زيارة رئيس الحكومة اإلثيوبية، 
ــام ديــــســــالــــني، إســــرائــــيــــل فــي  ــ ــريـ ــ هـــيـــلـــي مـ
مــن شهر يونيو/ حزيران  األول  األســبــوع 
برفقة 13 وزيــرًا، وتم فيها توقيع اتفاقات 
تعاون. دفع ذلك كله وغيره جامعة الدول 
العربية إلى دق ناقوس الخطر، والتحذير 
لنفوذها  العربية  الــدول  من مغبة خسارة 
في القارة األفريقية، فأصدرت بيانًا أعربت 
فــيــه عـــن قــلــقــهــا مـــن الــــعــــودة اإلســرائــيــلــيــة 
إلى  األفريقية، ودعــت  الــقــارة  إلــى  النشطة 
مــنــاقــشــة املـــوضـــوع فــي اجــتــمــاعــهــا املقبل. 
والسؤال كيف سيؤثر التغلغل اإلسرائيلي 
ــزاع  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــــف هـــــــذه الـــــــــــدول مــ ــواقــ ــ ــى مــ ــلــ عــ
الفلسطيني، وعلى تصويتها  اإلسرائيلي 
انــعــكــاســات  ــة؟ وأي  ــيــ الــــدولــ ــافـــل  فــــي املـــحـ
بعيدة املــدى لذلك على مستقبل العاقات 

محمود الريماوي

في زيــارة له أخيرًا )الثاثاء 20 يونيو/ 
ـــن جــمــلــة زيــــــــاراٍت  ــران الـــــجـــــاري( مـ ــ ــزيـ ــ حـ
دورية ومتعاقبة إلى طهران، وعلى وقع 
الهزيمة التي ُيمنى بها تنظيم داعش في 
املوصل على يد الجيش العراقي، استمع 
رئيس الــوزراء العراقي،  حيدر العبادي،  
من مضيفه املرجع واملرشد علي خامنئي 
اتخاذ  مــن  بالتحذير  مفعم  تــوجــيــٍه  إلــى 
أي إجـــــــراء بـــحـــق املــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة 
)الــشــيــعــيــة(، وخــصــوصــًا الــتــي تنضوي 
فــــي »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، ألن »داعــــــش« 
قـــد يـــهـــّدد بـــغـــداد الحـــقـــًا.. وقــــد بــــات هــذا 
بصفته  مباشرة،  للعبادي  يتبع  الحشد 
ــائـــدًا عــامــًا لــلــقــوات  رئــيــســًا لــلــحــكــومــة وقـ
املليشيات  أعــضــاء  وقــد حــافــظ  املسلحة. 
وقادتها وفق هذه الصيغة على وضعهم 
بقياداتهم  االرتـــبـــاط  وعــلــى  التنظيمي، 
الحشد  مليشيات  حافظت  كما  نفسها، 
الــخــاصــة بها  الــعــســكــريــة  عــلــى عقيدتها 
تــنــظــيــمــاٍت طــائــفــيــة. وكــــان املـــرجـــع علي 
آيــات االعتدال  آية من  السيستاني، وهو 
العراق،  أهل  العراق، قد دعا  الوطني في 
عــقــب اســـتـــيـــاء »داعـــــــش« عــلــى املــوصــل 
املالكي،  نــوري  إبــان عهد  بطريقٍة مريبٍة 
ــراط ملــواجــهــة خطر  إلـــى الــتــطــوع واالنـــخـ
ــــرى تــكــيــيــفــهــا  ــــوة جـ ــــي دعــ »داعـــــــــش«. وهـ
قائمة،  مليشيات  عــلــى  شــرعــيــٍة  إلســبــاغ 
ولتبرير إنشاء مليشيات جديدة صافية 
طــائــفــيــًا، بغير االخــتــاط والــتــنــوع الــذي 
ــة  ــامـ ــراق، مــــع إقـ ــ ــعــ ــ ــ ــعـــب ال يـــتـــصـــف بــــه شـ
ــاٍت وثــــقــــى مـــــع الـــــحـــــرس الــــثــــوري  عــــــاقــــ
ــذات قــائــد فــيــلــق الــقــدس،  ــالـ اإليــــرانــــي، وبـ

قاسم سليماني.  
املــرجــع خامنئي لم  املـــرء أن  ويــســتــوقــف 
يدُع ضيفه إلى تعزيز القدرات الدفاعية 
والـــقـــوى األمــنــيــة لـــبـــاده بـــصـــورة عــامــة، 
العادة في املخاطبة بني قادة  كما جــرت 
القوات املسلحة،  إلى  الــدول، ولم يتطّرق 
ــاع الـــوطـــنـــي وركــيــزتــه  ــدفــ وهــــي عـــمـــاد الــ
ــه خــــّص  ــنــ ــكــ ــد، ولــ ــ ــلـ ــ ــل بـ ــ ــي كــ ــ األســـــــــــاس فــ
مليشيات الحشد دون سواها، بتوجيهه 
الــتــحــذيــري الــداعــي إلـــى عـــدم إضعافها، 
وذلك وفقًا لنبوءة املضيف بأن »داعش« 
ســـوف ينتقل مــن املــوصــل شــمــال الــبــاد 
إلى العاصمة بغداد. وواقع الحال أن هذه 
الدعوة تستبق أي دعوٍة إلى حل الحشد 
ومــلــيــشــيــاتــه، بــعــد انــتــفــاء الــســبــب املعلن 
وفي  »داعــــش«.  مكافحة  وهــو  لتشكيله، 
وقٍت يشهد فيه التنظيم اإلرهابي تقهقرًا 
ــدًا يـــشـــي بـــانـــهـــيـــاره فــــي غــضــون  ــزايــ ــتــ مــ
أسابيع، ما يهيئ وضعًا جديدًا في باد 

ميسون شقير

»..فــإن  التاريخ فيقول:  ابــن خلـدون  ُيــعــّرف 
الــتــاريــخ مــن الــفــنــون الــتــي تــتــداولــهــا األمــم 
والرحال.  الركائب  إليها  وتشد  واألجــيــال، 
وهـــو، فــي ظـــاهـــره، ال يــزيــد عــن أخــبــار عن 
ــقــــرون  األيــــــــام والــــــــــدول والــــســــوابــــق مــــن الــ
األولى، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل 
الوقائع  بكيفيات  وعــلــم  دقــيــق،  للكائنات 
وأســبــابــهــا عــمــيــق؛ فــهــو لـــذلـــك أصـــيـــل في 
سردًا  ليس  إذن،  التاريخ،  عريق«.  الحكمة 
 لــلــوقــائــع، بــل هو 

ً
لـــأحـــداث، وال تــســجــيــا

ــه، ولــــكــــن  مــــع الــتــفــســيــر  ــلــ ــذلــــك كــ عــــــرض لــ
والتحليل.

ــارل مـــاركـــس إن الــتــاريــخ  ــ يـــقـــول هــيــغــل وكــ
يعيد نفسه، ولم يكونا يعنيان أن ما حدث 
مــرة فــي املــاضــي يتكرر فــي الــحــاضــر، لكن 
الحركة  نمط  عــودة  تعني  العميقة  النظرة 
اريخّية وعودة مظاهره العامة وآثارها 

ّ
الت

عــلــى كـــل األصــــعــــدة الــســيــاســيــة والــفــكــريــة 
ــة، هـــي عـــــودة آللـــيـــة األســـبـــاب،  ــيـ ــانـ واإلنـــسـ
ــذا، يـــعـــود الـــتـــاريـــخ  ــ ولــطــبــيــعــة الـــنـــتـــائـــج. لــ
ــر فـــي الـــحـــاضـــر.. في 

ّ
بــالــتــأكــيــد حـــني تــتــوف

املوضوعية  األســبــاب  كــل  العميق  نسيجه 
التي أّدت إلى نشوء نمط الحركة التاريخّية 
ــذا املـــنـــظـــور، يـــكـــّرر  ــ فــــي املــــاضــــي. ضـــمـــن هـ
التاريخ نفسه اليوم بعد ثمانني عاما، حني 
يعيد صناعة مجزرة »الغرنيكا« في حلب، 
فكلتا املدينتني كان لهما نصيب كامل من 
املوت املمنهج والشامل، من الدمار الكامل 
املــريــع،  كــأن البشرية لــم تقطع أي مسافٍة، 
خـــال هـــذه الــثــمــانــني ســنــة، وكــــأن الــتــاريــخ 
ــــزرة. قــصــفــت  ــــجـ مــــجــــّرد اجــــتــــرار لــثــقــافــة املـ
الــبــاســك شمالي  إقــلــيــم  فــي  الغرنكيا  بــلــدة 
والعشرين  الــســادس  يــوم  إسبانيا صــبــاح 
من إبريل/ نيسان عام 1937،  بـ 44 طائرة 
ــنـــازي، و13  مــن طــابــور كـــانـــدور األملـــانـــي الـ
طائرة تابعة لساح جو إيطاليا الفاشية، 
وبــصــمــت عـــاملـــي وتـــواطـــؤ أمـــيـــركـــي، وذلـــك 
ضد  الفرانكوي  العسكري  لانقاب  دعما 
حكومة الجمهورية اإلسبانية الثانية. بناء 
اإلسبانية  القومية  الجبهة  مــن  طلب  على 
املتمثلة  األملــانــيــة  الــنــازيــة  آنــــذاك،  لحلفيها 
املتمثلة  بهوس هتلر، والفاشية اإليطالية 
بــدكــتــاتــورهــا مــوســولــيــنــي، حــمــلــت عملية 

القصف كاالسم الرمزي »عملية روغن«. 
استمر قصفها ساعات، وحسب إحصاءات 
 و800 

ً
الــحــكــومــة، كـــان هــنــالــك 1654 قــتــيــا

جريح، من أصل 7000 من إجمالي سكاني 

فاملشكلة هــي فــي »الــتــطــّرف اإلســامــي«، 
مع وضع خطني تحت »اإلسامي«. وفي 
إحـــــدى خــطــابــاتــه الـــشـــهـــيـــرة، هـــاجـــم من 
بــأال يستخدم تعبير »اإلرهــاب  نصحوه 
اإلســـــــامـــــــي«، حـــتـــى ال يــــجــــرح مــشــاعــر 
 إنــــه ال بـــد مـــن تسمية 

ً
املــســلــمــني، قـــائـــا

األشياء بأسمائها، والتأكيد على أن هذا 
إرهاٌب يستند إلى عقائد اإلسام.

ويـــذهـــب بــلــيــر إلــــى الـــزعـــم بــــأن املــقــاومــة 
الــروســي  الــقــمــع  ومــقــاومــة  الفلسطينية، 
الهنود  املسلمني  وثـــورة  الــشــيــشــان،  فــي 
الفيليبني  فــي  والــصــراعــات  كشمير،  فــي 
ــان والـــــعـــــراق  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ والـــــصـــــومـــــال وأفــ
وغـــيـــرهـــا، تــنــطــلــق كــلــهــا مـــن فــهــم معني 
لها بمظالم تعّرض  لــإلســام، وال عاقة 
لــهــا الـــنـــاس، أو بــغــزو واحـــتـــال أجنبي. 
ــلـــول فــــي فــلــســطــني أو  ــه، فـــــإن الـــحـ ــيـ ــلـ وعـ
الــعــراق ال تتمثل فــي إنــهــاء االحــتــال أو 
عقائد  وإنــمــا بتصحيح  املــظــالــم،  إنــهــاء 
ــنــــاس، ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــكـــر »املــــتــــطــــّرف«.  الــ
الفهم  مــن  يتخلص  الـــذي  فالفلسطيني 
 ،

ً
املغلوط لــإلســام، أو من اإلســام جملة

 
ً
ســيــرى فــي االحــتــال اإلســرائــيــلــي نعمة
ربانية، وفي حكومة نتنياهو عداًل يفوق 
الــخــافــة الـــراشـــدة. أمـــا الــعــراقــي صاحب 
تمثالني  فسيقيم  الــصــحــيــحــة،  الــعــقــيــدة 
ويشكرهما  لهما،  يسجد  وبلير  لــبــوش 

ــأن مــحــاربــة  زاد تـــرويـــج هــــذه األوهــــــام بــ
اإلسام هي الطريق األقصر إلى محاربة 
ــاب، وتــأمــني كــل احــتــال وطــغــيــان.  ــ اإلرهــ
ــذه الــفــئــة  ــى هــ ــا لــبــثــت أن انــضــمــت إلــ ومــ
الــكــارهــة لــإلســام فئة أخـــرى مــن النخب 
التي ولدت  الديمقراطية  العربية، كرهت 

من نضال الشعوب السلمي ضد القهر. 
وبينما رحب كثيرون في الغرب بالفتح 
العربي الجديد، ورأوا فيه الحل النهائي 
للعنف واإلرهــاب، فإن بلير وأحباءه في 
ابتأسوا  معروفة  عربية  ودول  إسرائيل 

أشــــد بــــؤس بـــهـــذا الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي. وقــد 
أســبــابــه اإلضــافــيــة لكراهية  لبلير  كــانــت 
الربيع العربي، حيث إنه كان على مودٍة 
مــع طــغــاة الــعــرب مــن حسني مــبــارك إلى 
معمر القذافي. وكان قد اتهم أيام حكمه 
بأنه قبل استضافة مصر أيام مبارك في 
أسرته  مــع  الثمن  مدفوعة  خاصة  عطلة 

كلفت 20 ألف جنيه. 
وقــــد حــــاول الــتــوســط لــلــقــذافــي، لتجنب 
إســقــاطــه. ولـــم يلبث اســـم تــونــي بلير أن 
بـــرز كــأحــد أكــبــر الــداعــمــني النــقــاب عبد 
بدعم  جــاء  بثمن  ولكن  السيسي،  الفتاح 
سخي من دولة اإلمارات، حيث زار مصر 
أكــثــر مــن 13 مــرة بــني االنــقــاب فــي 2013 
مــســتــشــارا  أيـــــار 2016، وعـــمـــل  ــايــــو/  ومــ

للسيسي، ومسّوقًا نظامه.
ويـــرّوج بلير ومــن حــولــه َوْهـــَم أن وجــود 
نظام دموي، مثل السيسي، يكّمم األفواه 
واملدني  السياسي  العمل  أبـــواب  ويغلق 
أمام كل الشرفاء في باده، هو الضمانة 
لــلــقــضــاء عـــلـــى اإلرهــــــــاب عـــبـــر »تــجــفــيــف 
منابع« الفكر اإلسامي. وهذا أشبه بما 
سّولت له نفسه، حني رأى في غزو العراق 
بعد  مــا  فــي  يعتذر  أن  قبل  مبينًا،  فتحًا 
العراق  وبــاٍل على  مرغمًا عما سّببه من 
 عـــن ضــحــايــا مـــن جــنــوده 

ً
وأهـــلـــه، فــضــا

ضحايا  أضــعــاف  بلغوا  أميركا  وجــنــود 

خطأ  وهــنــاك   .2001 سبتمبر   11 حـــادث 
مرّكب في هــذا الفهم املعوج الــذي تبنته 
دول الحصار على قطر )ربما بنصيحة 
بــلــيــريــة مـــدفـــوعـــة الـــثـــمـــن، وشــــر املــهــالــك 
مــا يــشــتــريــه املــــرء بــحــّر مـــالـــه(، بــدايــة من 
ــديـــن اإلســــامــــي هو  ــقـــوالت بــلــيــر إن الـ مـ
ــتـــرك لــكــل  ــشـ ــبــــّرر الـــوحـــيـــد واملـ حـــصـــرًا املــ

أحداث العنف. 
أمـــٌر بــني الخطل كما يظهر أعــاه.  وهـــذا 
وحــتــى لـــو كــــان األمــــر كـــذلـــك، فــــإن سجن 
كـــل مـــن يـــدعـــون لـــإلســـام وتــقــتــيــلــهــم لن 
يــحــل املــشــكــلــة، فـــي وقــــت تــتــوفــر فــيــه كل 
النصوص ذات الشأن على اإلنترنت. ولم 
يؤد تغييب حركة اإلخــوان املسلمني في 
مصر قسرًا إلى استسام الجميع للنظام 
حركاٌت  املقابل  في  نشأت  بل  الناصري، 
بـــاإلخـــوان، وتكاثرت  لها  أخـــرى ال صلة 
ومــارســت الــعــنــف، ومـــا تــــزال. وأخــيــرًا إن 
الوهم بأن األنظمة القمعية املفلسة التي 
تـــكـــذب صـــبـــاح مـــســـاء، وتـــرتـــبـــط بــأبــشــع 
املمارسات، ستكون هي من يقود حركة 
»إصــاح اإلســـام«، هو ال شك دليل على 
جـــهـــٍل مــطــبــٍق بـــأمـــور الــســيــاســة والـــديـــن 
وشأن البشر، فإن حزبًا من فقهائه بلير 
ونتنياهو ال ُيصلح دينًا وال دنيا، وأنا 

بذلك زعيم.
)أكاديمي سوداني(

ــعـــاقـــات  ــهــــدت الـ األفـــريـــقـــيـــة الـــعـــربـــيـــة. شــ
اإلسرائيلية األفريقية، في املاضي، صعودًا 
كانت   ،1960 سنة  ففي  كثيرين.  وهــبــوطــا 
كاملة  دبلوماسية  عاقات  تقيم  إسرائيل 
أكتوبر/  أفريقية. بعد حــرب  دولـــة   33 مــع 
تشرين األول 1973، قطعت دول كثيرة في 
لكن  بإسرائيل.  عاقاتها  األفريقية  القارة 
هذه العاقات ما لبثت أن عادت تدريجيًا 
بدءًا من الثمانينيات، نتيجة عدة عوامل، 
مــنــهــا: تــوقــيــع مــصــر اتــفــاقــيــة الـــســـام مع 
إسرائيل؛ تــورط أنظمة عربية في نزاعات 
بــني الــــدول األفــريــقــيــة؛ وتـــدهـــور األوضــــاع 
االقــتــصــاديــة فــي أفــريــقــيــا، نتيجة ارتــفــاع 

أسعار النفط.  
عــلــى الــصــعــيــد اإلســـرائـــيـــلـــي، كــــان اهــتــمــام 
الـــحـــكـــومـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي تــعــاقــبــت 
على الحكم بالعاقات األفريقية يتصاعد 
ــات  ــ ــويــ ــ ــــع، بـــحـــســـب ســــلــــم األولــ ــــراجـ ــتـ ــ يـ أو 
الـــحـــكـــومـــيـــة. لـــكـــن، مـــنـــذ مـــجـــيء بــنــيــامــني 
نتنياهو إلى رئاسة الحكومة سنة 2009، 
ــة حــكــومــتــه الــثــانــيــة،  ــ ال ســيــمــا خــــال واليـ
شــهــدت الــعــاقــات اإلســرائــيــلــيــة األفــريــقــيــة 
قــفــزة نــوعــيــة، ســــواء عــلــى مــســتــوى حجم 
ــارات الــرســمــيــة بـــني إســرائــيــل  ــزيــ تـــبـــادل الــ
وهــــــذه الـــــــــدول، أو عـــلـــى صــعــيــد مـــجـــاالت 
األفريقية.  القارة  مع  االقتصادي  التعاون 
وقد جسدت جولة نتنياهو األفريقية، في 
صيف الــعــام املــاضــي، على أكــثــر مــن سبع 
املــســار. كما شهدت  أفريقية قمة هــذا  دول 
 
ً
مــحــاوالٍت حثيثة أيضًا  األخيرة  السنوات 

لــتــوطــيــد الــعــاقــات مــع دول أفــريــقــيــة ذات 
أغلبية إسامية، مثل مالي وغينيا. ويرى 
خـــبـــراء أن إســرائــيــل تــحــولــت، أخـــيـــرا، إلــى 
مــنــافــس اقــتــصــادي جـــدي لــكــل مــن فرنسا 
والــــواليــــات املــتــحــدة والـــصـــني وتــركــيــا في 

السوق األفريقية.  
ــة لـــــهـــــذا الــــتــــوغــــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ثـــــّمـــــة أهــــــــــــداف أسـ
أهــداف  تتقدمها  أفريقيا،  فــي  اإلسرائيلي 
ذات طـــابـــع اســتــراتــيــجــي- أمـــنـــي لــحــمــايــة 
مــصــالــح إســـرائـــيـــل فـــي الـــقـــارة األفــريــقــيــة؛ 
ــــى تــطــويــر  ــرمـــي إلـ وأهــــــــداف اقـــتـــصـــاديـــة تـ
الــتــعــاون االقــتــصــادي مــع هـــذه الــــدول، من 
ــلـــيـــة،  ــبــــرات اإلســـرائـــيـ خـــــال تـــســـويـــق الــــخــ
خصوصا في الزراعة، والصحة، والتعليم، 
ــثــــة؛ وأهــــــــداف  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــحــــديــ

الرافدْين ملعالجة أزمة النازحني، وضمان 
الــبــنــاء،  الـــى مناطقهم، وإعــــادة  عــودتــهــم 
وخصوصًا في املوصل، وتعزيز الوحدة 
الوطنية، وتقوية القوات املسلحة لحماية 
ــل الـــبـــاد،  ــ الـــحـــدود والــســلــم األهـــلـــي داخـ
التي  الجسيمة  املخالفات  والتحقيق في 
 مــوثــوقــة، 

ٌ
ــة ــيـ تــطــّرقــت لــهــا مــنــظــمــاٌت دولـ

مــثــل منظمة الــعــفــو الــدولــيــة )أمــنــســتــي( 
رايــتــس ووتـــش، والتي  ومنظمة هيومن 
طاولت املدنيني، وهي مخالفات ارتكبها، 
التنظيم اإلرهــابــي، إضافة  في األســـاس، 
إلـــــى جــــهــــاٍت أخــــــــرى، لــــم تـــكـــتـــم عــــداءهــــا 
منهم  االنــتــقــام  إلــى  وسعيها  للمدنيني، 

على ما لم يقترفوه.
وبـــهـــذا، فـــإن الـــدعـــوات إلـــى عـــدم إضــعــاف 
مــلــيــشــيــات الــحــشــد، بــعــد االنــتــصــار على 
 
ً
تـــكـــون مـــحـــاولـــة تـــعـــدو أن  »داعــــــــــش«، ال 

ــــارئ الــــذي  ــــطـ ــرف الـ ــظــ ــي الــ لـــاســـتـــثـــمـــار فــ
ظــهــر فــيــه »داعـــــش«، مــع مــحــاولــة إدامــتــه، 
والــتــهــويــل مـــن مــخــاطــر غــيــر مــرئــيــة، من 
أجل اإلبقاء على  ازدواجية الساح، ومن 
القوات املسلحة على حيازة  أجل منازعة 
القوة.  استخدام  وعلى  الشرعي،  الــســاح 
وهـــو أمـــٌر يعيد اســتــنــســاخ تــجــربــة حــزب 
ــل االحــتــفــاظ  ــ ــــذي واصـ الـــلـــه فـــي لــبــنــان، الـ
اللبناني،  الجنوب  تحرير  بعد  بساحه، 
وتــحــول مــن منظمة مــقــاومــة إلــى منظمٍة 
تـــمـــارس الــســيــاســة الــداخــلــيــة مــســتــقــويــة، 
الــذي ترفض التخلي عنه، كما  بساحها 
تحّول الحزب إلى منظمة عابرة للحدود 
اللبنانية، كما تشهد على ذلك العاقة مع 
الحوثيني االنقابيني في اليمن، ومساندة 
نظام دمشق في حربه على شعبه، وحتى 
ــراق لــهــذا  ــعـ إقـــامـــة وجـــــوٍد مــتــشــعــٍب فـــي الـ

الحزب، من وراء ظهر شعب العراق.
وعلى هذا النحو، تطمئن طهران إلى أن 
أذرعتها من مليشياٍت محليٍة، تضمن لها 
فــي مفاصل  والتغلغل  الــنــفــوذ  اســتــمــرار 
الــــدول واملــجــتــمــعــات، وتــســهــم فــي إعـــادة 
الهندسة االجتماعية، بما يكفل التغليب 
الــطــائــفــي والــتــقــيــد بــاألجــنــدة اإليــرانــيــة، 
وهو ما يشكل مساسًا متماديًا بالنسيج 
االجتماعي وبالوحدة الوطنية، ويسلب 
كما  اليمن،  في  استقاله  الوطني  الــقــرار 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة ولـــبـــنـــان. وهــــو ما 
يـــجـــري تــعــريــفــه بـــالـــتـــدخـــات اإليـــرانـــيـــة 
املنطقة  شعوب  منها  تشكو  التي  الفظة 
ودولــــهــــا، بــعــد أن عــايــنــت مــظــاهــر هــذه 
ــدمــــــرة. ومـــن  ــدخــــات ونـــتـــائـــجـــهـــا املــــ ــتــ الــ
الواضح أن القائمني على  هذه التدخات 
فــي  الــــنــــظــــر   إعــــــــــادة  فـــــي وارد  ــيــــســــوا  لــ
ــذه، وحــيــث  ــ ســيــاســتــهــم االســتــكــبــاريــة هـ
على   

ً
مــعــركــة الحشد  مليشيات  تــخــوض 

الــبــلــدة. لــذلــك، اعــتــبــر عــمــا إرهــابــيــا، نظرا 
بــســاح متطور  املــديــنــة  الستهدافه ســكــان 
ــــراٍت حـــربـــيـــٍة ثــقــيــلــٍة  ــائـ ــ ــــدا آنــــــــذاك، مــــن طـ جـ
املتفجرة  القنابل  بأطنان  وخفيفٍة محملة 
والــحــارقــة. وكــان حجم هــذا الرعب والقتل 
والـــدمـــار الــهــائــل مــقــصــودا لتجهض هــذه 
لبقاء أجمل وأفضل  آخــر احتمال  املــجــزرة 
تــجــربــة أوروبــــيــــة لــبــنــاء نـــظـــام جــمــهــوري 
الــدعــوة  ديــمــقــراطــي متقدم ومــتــفــّرد، حمل 
ــم الــعــقــول اإلســبــانــيــة، مــثــل لــوركــا  إلــيــه أهـ
وبيكاسو. وبالتالي، ليتم اغتيال حلم آالف 
ــان، وتــفــعــيــل حـــرب أهــلــيــة اســتــمــرت  ــبـ اإلسـ
ــنــــوات، خــســر الــبــلــد فــيــهــا أفــضــل  ثــــاث ســ
كــــوادره مــن قتل واعــتــقــال وتــشــريــد ونفي، 
وانتصر الديكتاتور فرانكو، بسبب الدعم 
خافت  التي  والفاشية  الــنــازيــة  مــن  املطلق 
الديمقراطي  الجمهوري  املــد  يصل  أن  مــن 
إلـــيـــهـــا، ويــــزلــــزل وجــــودهــــا الــــهــــش، وبــقــي 
سفاح الغرنيكا أربعني عاما بعدها يحكم 

البلد بالرعب والحديد.
ثمانون عــامــا هــو الــزمــن الـــذي يفصل بني 
الــدمــاء نفسه، فحلب  لــون  لهما  مجزرتني، 
مدينة التاريخ تدمر بساح الجو الروسي، 
وبـــمـــوافـــقـــة  اإليـــــــرانـــــــي،  األرض  ــــاح  ــــسـ وبـ
وصمت عاملي مخجل وخـــاذل، فحلب هي 
املدينة التي ثار طاب جامعتها منذ أكثر 
مــن خمس ســنــوات، وعــوقــبــوا بتصفيتهم 
جــمــيــعــا، وبــاعــتــقــال مـــن بــقــي، فــقــد اغتيل 
ــالــــب، أغــلــبــهــم مــن  ــة طــ ــائـ ــد عـــلـــى مـ ــزيـ ــا يـ مــ
كلية الــهــنــدســة املــدنــيــة، وقــتــل الــطــاب في 
الــســكــن الــجــامــعــي، ورمـــيـــت الــطــالــبــات من 
السورية  املدينة  وحلب  العالية،  الطوابق 
املعارضني  لسيطرة   

ً
خــاضــعــة بقيت  الــتــي 

ــاتــــوري نــحــو  ــتــ ــكــ ــديــ ــــوري الــ ــســ ــ ــلـــنـــظـــام الــ لـ
أربعة أعــوام، تعّرضت سنة كاملة لقصف 
من  واملدفعية،  الجو  مــن  وعنيف،  مستمر 
الــروس ومليشيات  النظام وحلفائه  قوات 
وأميركي  عاملي  وتــواطــؤ  إيرانية، وصمت 
أدى إلى تحويل املدينة األولى على األرض 
ــد لـــقـــبـــور بــا  ــا شــــواهــ ــايـ ــقـ إلـــــى أطـــــــال، وبـ
أســمــاء.  يــقــول الــتــاريــخ  إنــه لــوال مساعدة 
ــا انــتــصــر فــرانــكــو،  هــتــلــر ومــوســولــيــنــي ملـ
وملا اغتيل لوركا والحلم الجمهوري، وملا 
كانت مجزرة غرنيكا. ويقول أيضا إنه لوال 
أطــمــاع بــوتــني والــســاح الـــروســـي، وإيـــران 
ومليشياتها، ملا ظل النظام السوري القاتل 
ــا كــانــت مـــجـــزرة حــلــب وحــمــص  قــائــمــا، وملـ

والرقة ودرعا وإدلب.  
)كاتبة سورية(

صــبــاح مــســاء على »الــفــتــح املــبــني« الــذي 
أنــقــذه مــن الــقــهــر، وأدخـــلـــه إلـــى ســاحــات 
ــفـــســـه، ســيــكــتــشــف  ــدر نـ ــقــ ــالــ ــة. وبــ ــريــ ــحــ الــ
الــشــيــشــانــي الـــــذي يـــطـــرح »الـــوهـــابـــيـــة«، 
ــــام »املـــــــــودرن«، فـــجـــأة أن  ويــتــبــنــى اإلســ
بــوتــني هــو رســــول الــلــه إلنــقــاذ غــروزنــي 
من نفسها، عبر تدميرها كما تم تدمير 
وعامله  لفاديمير  ويسبح  وثمود،  عاد 
قـــديـــروف صـــبـــاح مـــســـاء. وكـــذلـــك الــحــال 
فــي كــل بــلــٍد مبتلى بــدكــتــاتــور االحــتــال 
ــا إن تـــنـــفـــتـــح بـــصـــيـــرة  ــمــ ــه. فــ ــ ــنـ ــ أرحـــــــــم مـ
حتى  املبني،  الحق  على  الزنازين  سكان 
يكتشفوا أن ما هم فيه من قهر وتعذيب 
وحـــرمـــان مــن أبــســط الــحــقــوق مــا هــو إال 
نــعــمــة مـــن نــعــم الــدكــتــاتــور كـــانـــوا عنها 
غــافــلــني. ولـــوال فــن قــنــاة الــجــزيــرة )التي 
الزنازين  في  بمشاهدتها  لهم  يسمح  ال 
على كل حال(، الكتشفوا أن قيودهم هي 
إال نعيم  الحرية، وتعذيبهم ما هو  عني 

مقيم.
ــاهـــو،  ــيـ ــنـ ــتـ ــه نـ ــفــ ــيــ ــلــ ــلــــيــــر وحــ وقــــــــد ظــــــل بــ
ــتـــطـــّرف من  وبـــعـــض أســـاطـــني الــيــمــني املـ
أنــصــار إســرائــيــل فــي أمــيــركــا، يــرّوجــون 
ــاة، ويـــهـــاجـــمـــون  ــ ــزجــ ــ ــذه الـــبـــضـــاعـــة املــ ــ هــ
»الليبراليني« الذين يرفضونها، من دون 
مع مجيء  ولكن،  من يشتري.  أن يجدوا 
دونــالــد تــرامــب إلــى الــرئــاســة هــذا الــعــام، 

سياسية في طليعتها الحصول على دعم 
هذه الدول لها في املحافل الدولية. 

وبالفعل، بدأت نواتج التغلغل اإلسرائيلي 
في أفريقيا بالظهور، ففي التصويت أخيرا 
على قرار »اليونسكو«، في الشهر املاضي، 
املعارض فرض السيادة اإلسرائيلية على 
مدينة القدس، صوتت توغو مع إسرائيل، 
وصــــوتــــت الـــســـنـــغـــال ونــيــجــيــريــا ضـــدهـــا، 
وامــتــنــعــت الـــكـــامـــيـــرون، وســـاحـــل الـــعـــاج، 

وغانا، وغينيا عن التصويت. 
والواضح أن إسرائيل تستغل تراجع الدور 
العربي وغيابه عن الساحة األفريقية، لكي 
ــا ونـــفـــوذهـــا. وهــــي تــحــاول  ز وجـــودهـ

ّ
تـــعـــز

ــاع الــداخــلــيــة  ــ االســتــفــادة مــن تــــرّدي األوضـ
الــعــربــيــة، لــكــي تــثــبــت لــلــدول األفــريــقــيــة أن 
الغضب  مــن  اآلن،  بــعــد  تــخــشــى،  أال  عليها 
الـــعـــربـــي إذا وقــــفــــت إلـــــى جـــانـــبـــهـــا. وهـــي 
ــة الــنــاشــبــة بـــني قطر  ــ حــالــيــًا تــســتــغــل األزمـ
الــتــي تمارسها  والــســعــوديــة، والــضــغــوط 
األخـــيـــرة عــلــى بــعــض األنــظــمــة فـــي الــــدول 
األفــريــقــيــة الــواقــعــة تــحــت تــأثــيــرهــا لقطع 

عاقاتها بقطر، لتعزيز نفوذها. 
ــي نـــجـــاح مـــنـــاقـــشـــات جــامــعــة  ــك فــ ثـــّمـــة شــ
الـــدول العربية فــي مــواجــهــة هــذه الهجمة 
اإلســرائــيــلــيــة عــلــى أفــريــقــيــا، ويــبــدو أن من 
الصعب أن تؤدي هذه النقاشات إلى إيجاد 
الــدور العربي وغيابه عن  الحلول لتراجع 

الساحة األفريقية. 
)كاتبة لبنانية(

الحدود السورية العراقية، من أجل تأمني 
الثوري  ممر بري يضمن لقوات الحرس 
حرية االنتقال برًا من إيــران إلى العراق، 
ومـــن الـــعـــراق إلـــى ســـوريـــة، ومـــن ســوريــة 
إلــى لبنان. وصــواًل إلــى موانئ املتوسط 
ــحــــدود الـــســـوريـــة األردنــــيــــة. وتــجــري  والــ
التغطية على هذه التحّركات التي مضى 
عليها أكثر من عقد بوابٍل من الشعارات 
ــان  ــ ــأن هــــذه األوطـ ــ بــمــحــاربــة أمـــيـــركـــا! وكـ
ليست ُملكًا لشعوبها، بل تعود ُملكيتها 
ألمــيــركــا. ومــن ذلــك مــا تــحــّدث بــه املرجع 
العبادي بضرورة عدم  خامنئي لضيفه 
الثقة بأميركا، وعدم اإلفساح في املجال 

ألّي وجود لها في العراق.
حسنًا. إذا كان املقصود أن يتمتع العراق 
النفوذ  عــن  بعيدًا  واســتــقــالــه،  بسيادته 
األجنبي األميركي أو أي نفوذ آخر، فذلك 
مما يدعو إلى الترحيب به والثناء عليه، 
فقد آن للعراق أن يستعيد قراره الوطني 
املستقل، وسيادته على أرضــه وحــدوده. 
ــفـــوذ  ــنـ ــلــــى أن الــــــدعــــــوة إلـــــــى رفـــــــض الـ عــ
بما  نــفــســهــا!  ــران  ــ إيـ الــخــارجــي تستثني 
يضع بــاد الــرافــديــن أمــام خيار التخلي 
عن سيادته واستقاله، وهو ينوء تحت 
 
ً
محبة إيرانية توسعية، تخلط  متعمدة

ما هو ديني بما هو سياسي وعسكري. 
ُيشار في هذا املعرض.. معرض الحديث 
عـــن إدامـــــة مــلــيــشــيــات الــحــشــد الــشــعــبــي، 
لانتخابات  التحضيرات  في خضم  أنــه 
البرملانية املزمع إجراؤها في العراق في 
بحر العام املقبل 2018، فإن قوًى سياسية، 
في مقدمتها رئيس ائتاف دولة القانون 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق، نـــوري املــالــكــي، 
املعترك  فــي  املــلــيــشــيــات  ــال  تستعد إلدخــ
هذه،  املليشياوية  وبصفتها  االنتخابي 
ــذه املـــجـــمـــوعـــات إلـــى  ــ ــتـــحـــّول هـ بــحــيــث تـ
أحـــــزاب ســيــاســيــة مــســلــحــة )تــنــفــرد دون 
السياسية  والــقــوى  ــزاب  األحــ مــن  غيرها 
بـــحـــيـــازة الــــســــاح واســــتــــخــــدامــــه(، وبــمــا 
 برملانية وقانونية، 

ً
يسبغ عليها شرعية

 بـــدل 
ٌ

وبـــحـــيـــث يــصــبــح لـــلـــعـــراق جــــيــــوش
 بدل الدولة 

ٌ
جيش واحد، وتقوم فيه دول

الوطنية الواحدة، كيانًا قانونيًا سياديًا 
يــســتــظــل الــجــمــيــع بــمــظــلــتــه ومــرجــعــيــتــه. 
أن خاضت  الطائفية  للمليشيات  وسبق 
العام  السابقة في  البرملانية  االنتخابات 
2014 تــحــت حــــراب الـــســـاح، وانــتــزعــت، 
ووزارات عديدة.  مقاعد  متوقع،  كما هو 
بكياناتها  نــفــســه،  الــوقــت  فــي   ،

ً
محتفظة

ــة عـــــن الـــــدولـــــة.  ــلـ ــقـ ــتـ املـــلـــيـــشـــيـــاويـــة املـــسـ
والجديد، هذه املرة، أن ارتباطها الشكلي 
برئيس الوزراء يتيح لها التمتع بتمويٍل 
ــة.. وبــــهــــذا، فــــإن الـــدولـــة  ــ ــــدولـ كـــامـــل مـــن الـ
الجديدة تدفع من جيبها كلفة  العراقية 
الخروج عليها، وهو أمــٌر ال نظير له في 

الدول املستقلة.
)كاتب من األردن(

دول الحصار ومعضلة بلير »اإلسالمية«

التغلغل اإلسرائيلي الجديد في أفريقيا

تقوية الحشد الشعبي وإضعاف العراق

الغرنيكا تتكرّر في حلب

برز بلير أحد أكبر 
الداعمين النقالب 

السيسي، بثمن جاء 
بدعم سخي من 

اإلمارات

أهداف أساسية 
للتوغل اإلسرائيلي، 
تتقدمها أهداف 

ذات طابع 
استراتيجي ــ أمني

استنساخ تجربة حزب 
اهلل في لبنان الذي 

واصل االحتفاظ 
بسالحه بعد تحرير 

الجنوب اللبناني

آراء

ميشيل كيلو

 عن إمكانية الحل السياسي وموعده أكثر مما يحيرهم أي 
ُ

يحّير السوريني السؤال
الثقة بوجود حل في ظل خروج  ها فقدانهم  بة، فمردُّ

ّ
سؤال آخر. أما حيرتهم املعذ

قضيتهم من أيديهم، وعجزهم عن ممارسة أي تأثير جدي ومنظم على املمسكني 
بأوراقها، من األجانب والعرب، ناهيك عن افتقارهم إلى قيادة، وتهافت دور ممثليهم 
الذين يبدون أقرب إلى املتفرج على مأساتهم، منهم إلى جهٍة تتابع أهدافًا يرتبط بها 
 يرد الكارثة عّمن لم تبتلعهم بعد محارق 

ً
مصير املاليني منهم الذين ينتظرون حال

ومجازر األسد وإيران وروسيا. 
ملتابعة التطورات التي تلعب دورًا تقريريًا بالنسبة للحل، يجب أن نتوقف عند بناء 
عسكر واشنطن، منذ نيف وعــام، قواعد عسكرية على األرض السورية، تمتد من 
شمالها وشرقها إلى جنوبها الغربي، تشكل، مع مثيالتها في شمال العراق، بنية 
في  بإقامتها  األميركيون  فشل  التي  البنية  بديل  تكون  قــد  متكاملة،  استراتيجية 
البنية ترابط فيها قــوة عسكرية  الــعــراق، بعد غــزوه بني عامي 2003 و2010. هــذه 
يمتلكون مدافع ودبابات وراجمات صواريخ  عديدها عشرة آالف جندي وضابط، 
وطائرات وسفنًا حربية، كلفوا بقطع طرق إمداد إيران إلى سورية ولبنان، وبإغالق 
الــحــدود العراقية مــع ســوريــة، واملــســاعــدة على طــرد »داعـــش« مــن محور الــرقــة/ دير 
منتخبة  مدنية  وقــراه مجالس  مدنه  إدارة  الــذي ستتولى  البوكمال  امليادين/  الــزور/ 
 

ٌ
وفصائل من الجيش الحر. بعد إنجاز هذه املهام، يأمل األميركيون أن يحدث تحّول
مفصليٌّ فــي الــوضــع الــســوري يبدل حسابات الـــروس، ويحد مــن قــدرة إيـــران على 

معارضة تفاهم دولي على حل، واألسد على إحراز نصر عسكري. 
بقواتها  لكي تخوض حربًا  العسكري في سورية،  الوضع  هــذا  تبني واشنطن  هل 
املباشرة ضد إيران والنظام وروسيا، أو ألنها تريد التراضي مع موسكو على حل 
سياسي، انطالقًا من التوازن العسكري بينهما، أو من تفوقها عليها. وفي الحالتني 
من إنهاء انفرادها بالشؤون السورية؟ بغض النظر عن أن لالنتشار األميركي مهام 
تتخطى سورية إلى اإلقليم، وخصوصًا منه إيــران، فإن فاعليته كانتشار مستقر 
 سياسيًا، يلبي مصالح روسيا أيضًا، ويقلص 

ً
تتطلب العمل إليجاد بيئٍة تضمر حال

مصالح إيــران ودورهــا في إدامــة الصراع السوري. ما هي التنازالت التي ستطلبها 
كل دولــة من األخــرى؟ سيقّرر الــرد على هذا السؤال صــورة الحل وهويته، وما إذا 
مع  الــدولــتــني سيتعارض  بــني  العسكري  والــحــضــور  السياسي  النفوذ  تقاسم  كــان 
وحدة سورية دولة ومجتمعًا، أو سيكتفي بطمر نيران الصراع تحت رماد تفاهمهما 
وحــســب. سيعّزز تـــوازن الــقــوى بــني روســيــا وأمــيــركــا فــرص الــحــل السياسي الــذي 
يعطله اليوم أمران: بدائله التي تطورها روسيا بصورة منفردة، وعدم اكتمال البناء 
العسكري األميركي، وبالتالي محدودية قدرته على تنفيذ مهمته الرئيسة: منع إيران 
من الوصول البري الحر إلى سورية ولبنان، الذي سيحقق عسكر واشنطن، لكونه 
يحدد استباقيًا جزءًا رئيسًا من نتائج املعركة ضد طهران التي ستبلغ أوجها بعد 
لف سورية بحزامني أرضيني، سيمتد أولهما من شمال العراق إلى املتوسط بمحاذاة 
الحدود التركية، وثانيهما من حدود العراق الشمالية إلى األردن وفلسطني بمحاذاة 
حدود إيران األمنية، وسيضع قيامهما »سورية املفيدة« الروسية بني فكي كماشة، 
لن تكون إسرائيل بعيدة عنها، ربما كانت ضرورية إلقناع الروس بالتخلي عن إيران، 
موقع  فــي  يطبق  الحل موضعيًا  هــل سيكون  الــســوري.  تركيا  دور  تقليص  مقابل 
واحــد، ثم ينتقل تدريجيًا إلى غيره، بحيث يسهل تنفيذه في ظل وقف إطــالق نار 
شامل يسبقه، يتيح انصراف القوتني الكبيرتني إلى ضبط أوضاعهما داخل سورية 
وخارجها، والتحكم بمشكالٍت قد يتسبب بها هذا الطرف أو ذاك، وخصوصًا إيران؟ 
أعتقد أن الحل املتدرج، في ظل وقف إطالق نار شامل، ويسمح للسوريني بالعودة 
إلى وطنهم، يمتلك فرص نجاح حقيقية، سيزيد منها التزام الدولتني بهدف جنيف: 

 للنظام األسدي. 
ً
نقل سورية إلى الديمقراطية بديال

محمد أبو الغيط

بينما يمتلئ الفضاء اإللكتروني املصري املعارض بحملٍة ضد تنفيذ أحكام باإلعدام 
على ستة من شباب اإلخوان املسلمني، فإن من الالفت استعراض نموذج من تجارب 

استخدام النظام املصري هذه األحكام.
صدر في سنة 1999 حكم باإلعدام على ثمانية أشخاص، منهم محمد الظواهري، 
شقيق زعيم »القاعدة«، أيمن الظواهري، في قضية »العائدون من ألبانيا«، ضمن 50 
متهمًا ُحكم عليهم بأحكام متنوعة. كانت اإلمارات ألقت القبض على الظواهري الذي 
كان يعمل فيها مهندسا وسلمته إلى مصر، ومن وقتها وطوال 12 عامًا لم يتم تنفيذ 
أحكام اإلعدام بالقضية. هنا، تظهر فجوة قانونية وضعها عمدا من يوصفون في 
القانون ال يحّدد أية فترة زمنية لتنفيذ اإلعــدام بعد  القوانني«.  مصر بأنهم »ترزية 
انتهاء درجات تقاضيه، وبعد مرور 14 يومًا متاحة للرئيس إللغائه، بعد وصوله من 

وزير العدل، وهنا فجوة  أخرى، ألنه ال مدى زمنيًا محددًا لهذا اإلرسال.
املجلس العسكري هو الذي أفرج عنه يوم 17 مارس/ آذار 2011، مع أن هذا لم يكن 
قطعا من مطالب أي تنظيم ثوري أو حزب معارض أو حتى »اإلخوان«. بعدها بيومني 
بض عليه مرة أخرى، وقيل إن ذلك بسبب وجود حكٍم عليه، وكأن من أطلق 

ُ
فقط، ق

سراحه لم يكن يعرف، ثم فجأة قالوا إنه أصبح بإمكانه تقديم طعن في الحكم، وأعيد 
اإلفراج عنه، وبسرعة في يونيو/ حزيران 2011 أسقط القضاء العسكري األحكام 
تمامًا، من اإلعدام إلى البراءة! في إبريل/ نيسان 2011، دخل محمد الظواهري ميدان 
السوداء،  الــرايــات  القاهرة في مشهد درامــي، وســط رجاله من حاملي  التحرير في 
يــرّددون التكبيرات وهتافاٍت تدعو إلى تحكيم اإلســالم. وطوال الفترة التالية، كانت 
له محطات شهيرة عديدة، مثل تصريحاته عن حكم الشريعة القادم في مصر، وإن 
السياسة  يمارسون  الذين  اإلخــوة  دور  يكملون  السالح  حاملي  املجاهدين  اإلخــوة 
قيادة  في  أمهر  كانوا  سبتمبر«   11« هجمات  منفذي  بــأن  وتفاخره  واالنتخابات، 
أمنية في  تـــرّدده مصادر  أهــم مشاهده هو ما  أن  الطائرات من حسني مــبــارك. إال 
اإلعالم )من دون تأكيد أو نفي من الجانب املقابل(، أن محمد مرسي أرسله، بسيارة 
ما  أكثر  مــن  هــذا  إن  ويقولون  فــي سيناء،  الجنود  ليتوسط عند خاطفي  الــرئــاســة، 
العدوية مباشرة،  العسكرية. بعد فض االعتصام في ميدان رابعة  القيادات  استفز 
تم القبض على الظواهري، في 17 أغسطس/ آب 2013، واحتفل اإلعــالم جدا بذلك 
احتفاال واسعا، وتم اتهامه في أكثر من قضية، أهمها »تنظيم الطائفة املنصورة«، ثم 
ُحكم له بالبراءة في قضيتني في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2016، وعاد إلى منزله 

بهدوء، ولكن هذه املرة من دون أي ظهور إعالمي.
ملاذا  بريئا،  كــان  ولــو  أفرجتم عنه مرتني؟  ملــاذا  إرهابيا،  كــان  لو  تنتهي:  األسئلة ال 
سجنتموه سنوات في املرتني؟ لو كان اإلعدام مستحقا فكيف ينتظر 12 عاما؟ ولو 
كان ظلما فلماذا صدر من البداية؟ وملاذا لم تؤكد أو تنفي مصادر رسمية في أيٍّ 
من جانب الدولة أو »اإلخوان املسلمني« قصة سيناء؟ تشرح قصة الرجل كلها نمطا 
أمنيا في االستخدام والتوجيه.  طوال 12 عاما، استغلت األجهزة األمنية املصرية 
وجود محمد الظواهري في حوزتها ورقة هامة ملساومة »القاعدة«، وأيضا ملساومة 
استراتيجية  من  جــزءا  الظواهري  كــان  مباشرة،  الثورة  بعد  األميركيني.   حلفائهم 
تحقيق  حسب  أفغانستان.  إلــى  مصر  تــحــول  خطر  بترويج  منهجيتها  اتضحت 
أن  يكشف  مــصــر«،  »مـــدى  على  بهجت  حــســام  الصحافي  نــشــره  مميز،  صحافي 
القيادات ممن  أبــرز  أفــرج عن نحو 800 سجني إسالمي، منهم  العسكري  املجلس 
أعلنوا رفض مبادرة وقف العنف، بينما أفرج مرسي عن 27 منهم فقط. بعد فّض 
اعتصام ميدان رابعة، كان الغرض قد انتهى، وعادت الحاجة إلى رسم صورة الدولة 
األمنية القوية، فتتابعت أخبار القبض عليهم، مع ترديد دعاية كاذبة أن مرسي هو 
التشابه مع ما فعله بشار األســد، حني أطلق سراح  من أخرجهم. وفــي هــذا بعض 
الــثــورة، في  أول  الجهاديني من سجن صيدنايا في  »القاعدة« وغيرهم من  مقاتلي 
نه بعدها من القضاء عليها. يفعلون كل 

ّ
فعل عمدي ألسلمتها وتسليحها، بما يمك

شيء لترسيخ عبارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أخيرا عن سورية بأنه ال 
يوجد بديل، بينما هم يقتلون ويسجنون كل بديل ديمقراطي، ويتعمدون تصدير 

»الالبديل« الجهادي إلرعاب مجتمعاتهم داخليا والغرب خارجيا. هذا ما يفعلون؟

بيار عقيقي

. لم تعد القارة قادًرة على تأمني ظهرها 
ً
عام واحد كان كافيًا ألن تتغّير أوروبا قليال

»أميركا  ترامب واضحًا في مسألة  الرئيس دونالد  قــوي. كان  أميركي  عبر حليف 
الذاتية عسكريًا، على وقع احتكاكاٍت  «. اختار األوروبيون االستعانة بقدراتهم 

ً
أوال

طفيفٍة في بحر الشمال، بينهم وبني الــروس. فقد كشفت املفوضية األوروبية، يوم 
األربعاء، عن »خطٍة غير مسبوقة لتمويل الدفاع األوروبي املشترك ملساعدة أوروبا 
على أن تصبح قوة عسكرية عاملية«. وذلك عبر إنشاء صندوق قيمته 5.5 مليارات 
»التركيز على األمن والدفاع وتحديد أهدافه  يورو سنويًا عقب اقتراح فرنسي أملاني، لـ

مجّددًا، عقب قرار بريطانيا العام املاضي الخروج من االتحاد األوروبي«.
تسمية »صندوق الدفاع« تبدو لطيفة قياسًا على الحلم األوروبي، بتشكيل »جيش 
أوروبي«. األمر الذي بوشر بحثه منذ نحو 30 شهرًا. وكان رئيس الوزراء البريطاني 
أن  الحكومة،  مــن  استقالته  قبل  املــاضــي،  الــعــام  قــد طلب  كــامــيــرون،  ديفيد  السابق، 
أوروبــي  إلــى جيٍش  االنضمام  يرغبون في  البريطانيني ال   »ألن 

ً
الفكرة سرّية تبقى 

موّحد«. انتهى عهد كاميرون، وخرجت بريطانيا من االتحاد األوروبي. وتبدو فكرة 
، لسياسٍة أمنيٍة تعاونيٍة بني األوروبيني والبريطانيني، 

ً
الجيش األوروبي حاليًا، مدخال

بصفتهم »خارج أوروبا«، وبسبب التحّديات األمنية التي تشهدها لندن. وهو ما قد 
تقيمها  التي  االقتصادية«  بـ«الشراكة  شبيهًا  العسكرية،  الشراكة  من  عهدًا  ن 

ّ
ُيدش

أوروبا مع عدٍد من دول البحر األبيض املتوسط. وإذا كان األوروبيون يعملون على 
أن »داعــش«  الطبيعي  املفترضون؟ من  األعــداء  األمنية، فمن هم  تحصني ساحتهم 
الذي يتجه إلى االنهيار امليداني في سورية والعراق، هو أحد األعداء األساسيني، سواء 

ذها في أوروبا.
ّ
في الشرق األوسط، أو من خالل عمليات »الذئاب املنفردة« التي نف

»العدو الثاني« هو روسيا التي لم تخف نياتها في بسط نفوذها على امتداد املنطقة 
الشرقية من أوروبــا، خصوصًا أن األمــور لم تتوقف عند النزاع األوكــرانــي، وال في 
مولدافيا  في  السلطات  الروسي من  االمتعاض  إلــى  تها 

ّ
تخط بل  البلطيق،  مــنــاورات 

أن يكونا من حلفاء موسكو، ال بل  الروسية في  الرغبة  لتجاوزهما  ومونتينيغرو، 
شمال  وحلف  األميركيني  مع  عالقتهما  تمكني  على  وبريشتينا  شيسيناو  تعمل 
األطلسي. مع ذلك، يستبعد مدير »معهد إيغمونت.. املعهد امللكي البلجيكي للعالقات 
ــا«، ألن روسيا  أوروبــ أن »تشكل روســيــا خطرًا على  بيسكوب،  الــخــارجــيــة«، سفن 
باعتقاده »أضعف مما تبدو عليه«. ويؤكد الخبير البلجيكي أن »جيوش دول االتحاد 
األوروبي، التي يبلغ عدد أفرادها 1.5 مليون جندي، أقوى من الجيش الروسي، غير 
 بما فيه الكفاية، فعندما يتعلق األمر بتنفيذ مهماٍت خارج حدود 

ً
أنها ليست قوية

أوروبــا، ال بد من االعتماد على الدعم األميركي. يعود ذلك إلى أننا لم نستثمر في 
أو  بالطائرات بال طيارين  البعيدة، وال  املسافات  تلك  النقل واإلمــداد ملثل  منظومات 

باألقمار الصناعية أو تزويد الطائرات بالوقود في الجو«.
يكشف بيسكوب فعليًا عن الحاجة األوروبية إلى توسيع نطاق عملها خارج أوروبا، 
خصوصًا في املناطق الساخنة. قد تكون ليبيا إحداها التي فشل فيها األوروبيون 
ل »األطلسي«، والواليات املتحدة أساسًا، في العمليات 

ّ
عام 2011، ما استدعى تدخ

 ذريعًا«. وهو ما سمح الحقًا 
ً
األمنية هناك. بالنسبة لألوروبيني، كانت ليبيا »فشال

للرئيس األميركي، دونالد ترامب، بأن يطلب منهم تخصيص ميزانية دفاعية أكثر 
املالية  املــبــالــغ  فــي تخصيص  حاليًا  أوروبــــا  ليست مشكلة  األطــلــســي.  منظومة  فــي 
لتحديث املستويات األمنية، بل في تحفيز املواطنني األوروبيني عسكريًا. وهو أمٌر 
ـ 1991(، خصوصًا  الــبــاردة )1947  الحرب  لم يعتده األوروبــيــون، في عهد ما بعد 
أن شبح الفشل، مع ابتعاد األميركيني، يبقى أقوى بالنسبة إليهم. وقد انعكس ذلك 
 إلى إجراء استفتاء 

ً
في اضطراب الساحة الداخلية، مع اتجاه مقاطعة كاتالونيا مثال

لالنفصال عن إسبانيا في 1 أكتوبر /تشرين األول املقبل. يشير ذلك إلى أن السباق، 
مع الــوقــت، بني تحصني أوروبـــا املــوّحــدة وتشتتها بــات أســرع مع خــروج بريطانيا، 

وسيكون أسرع في األشهر املقبلة.

أسابيع حّمالة مفاجآت؟ شقيق الظواهري والثورة

األمن األوروبي: فوق كل اعتبار
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تعتبر السلطات املغربية جماعة العدل واإلحسان، 
ــلـــى الــرغــم  جــمــاعــة تــشــتــغــل خـــــارج الـــقـــانـــون، وعـ
مــن رفـــع اإلقـــامـــة الــجــبــريــة عــن زعــيــمــهــا الــروحــي، 
ومــرشــدهــا الــراحــل عبد الــســالم يــاســني، مــع بداية 
األلــفــيــة الــثــالــثــة، وإطــــالق إشــــارات إيــجــابــيــة تعطي 
االنضمام  من  قريبة  باتت  الجماعة  بــأّن  االنطباع 
ــت 

ّ
إلــــى املــشــهــد الــســيــاســي الـــرســـمـــي، إال أنــهــا ظــل

واملراقبة ضد  املتابعة  وأدوات  أساليب   
ّ

كــل تشّدد 
أعضائها. لكن باملقابل تفتح لها املجال وتسمح لها 
بإقامة برامجها وأنشطتها في الساحات العمومية 
واســـتـــعـــراض عــضــالتــهــا فـــي املــســيــرات الــوطــنــيــة، 
أخيرا في  التي نظمت  املسيرة  الحال في  كما هو 
العاصمة الرباط، تضامنا مع الحراك الذي شهدته 
الحركات  لــشــؤون  متتبعون  يــرى  الــريــف.  منطقة 
اإلســـالمـــيـــة وقــضــايــاهــا أن األســـبـــاب الــتــي تــقــود 
السلطات املغربية إلى التصعيد ضد جماعة العدل 
السياسية  مواقفها  طبيعة  إلــى  تعود  واإلحــســان 
التي تنهج مبدأ املقاطعة للعملية السياسية برمتها 
ــرفـــض لــلــمــشــاركــة الــســيــاســيــة، بحيث  ــار الـ ــيـ وخـ
تحصر الجماعة اإلشكالية في مسألة إعادة توزيع 
السلطات، وتحديد الصالحيات من جديد، والتقّيد 
بــمــبــادئ اإلســـــالم، ذلـــك أّن الـــبـــرملـــان، فـــي نــظــرهــا، 
هيكلتها  ألن  الفعل،  شــروط  إلــى  تفتقد  مؤسسة 
واالختصاصات املخولة لها ال تسمح لها إال بهامٍش 
ضيق ال يمكنها من تطبيق ما تسطره من قوانني 
وتفعيله. غير أن هــذه األفــكــار وهــذه املــواقــف التي 
يتقاسمها الجميع لكن بصور مختلفة، سرعان ما 
تختفي وينمحي أثرها عندما تقّرر هذه الجماعة 
الــنــزول إلــى املــيــدان، وأذكـــر فــي هــذا الــصــدد، على 
سبيل املثال، قضيتني اثنتني، األولى تتعلق بحركة 

أخيرًا  شهدته  الــذي  بالحراك  والثانية  فبراير،   20
ففيما  الحسيمة.  مدينة  وتــحــديــدًا  الــريــف،  منطقة 
إلى  نزولها  ارتــبــط  التي  فبراير   20 حركة  يخص 
الشارع باندالع ثورات الربيع العربي، تأسس سلوك 
هذه الجماعة في عالقتها بها على التوجس، بحيث 
ترّددت الجماعة كثيرا قبل أن تقّرر املشاركة، وفعال 
انخرطت في هذا الحراك إال أّن انخراطها كان في 
البدء رمزيًا، وملا فتح لها املجال، واستتب لها األمر 
شرعت في اختراق الحركة، عبر ما تسّمى مجالس 
الـــدعـــم، وبــالــتــالــي ســحــب الــبــســاط مــن تــحــت أقـــدام 
منظميها والفاعلني األساسيني فيها، حتى أغرقت 
يــعــودوا  لــم  الــذيــن  بأتباعها  ووقــفــاتــهــا  مسيراتها 
يخفون شعاراتهم في تأسيس دولة الخالفة التي 
تتناقض مع سقف مطالب حركة 20 فبراير، وهو 
الجماعة  أّن  عديدين،  متتبعني  وحسب  يعني،  ما 
التنديد  فــي  شــركــاؤهــا  فيهم  بــمــن  الجميع  تلغي 
واالحتجاج، عن طريق اعتماد استراتيجية التوغل 
والتوسع كواجهة لتصريف مواقفها ومخططاتها 
الراديكالية. وبعدما قرأت قيادة الجماعة أّن الحركة 
انسحبت بشكل فجائي ومن  أهــدافــهــا  تــخــدم  لــن 
دون مقدمات، وبّررت الجماعة انسحابها كما قال 
عبدالواحد  الجماعة،  في  السياسية  الدائرة  رئيس 
ها تعرضت الستفزاز من تيارات أخرى 

ّ
املتوكل، بأن

الــريــف،  الــحــراك. وبخصوص حـــراك  مشاركة فــي 
الجماعة هذه  اختفت  تماما، بحيث  األمر مختلف 
املــّرة عن الوجود ولم يظهر لها أي أثر في وقفات 
ت تراقب الوضع من 

ّ
املتظاهرين ومسيراتهم، وظل

إلــى أن وضعت الحرب أوزارهـــا وتوقف من  بعيد 
توقف واعتقل ومن اعتقل، لتخرج ببالغ استنكاري 
وتنديدي، تدين فيه على حد تعبيرها طريقة تعامل 

املخزن مع هذا الحراك الشعبي، وتعلن من خالله 
الحراك،  نشطاء  مع  املطلق  تضامنها  العام  للرأي 
واصطفافها إلى جانب الشعب في املطالبة بحقوقه 
الريف  فــي  العسكرة  أجـــواء  كــامــلــة، واســتــنــكــارهــا 
ودعوة الدولة إلى سحب العسكر من املنطقة، وإزالة 
وإلغاء  الطرقات،  من  الريف  املهينة ألهل  الحواجز 
الترهيب.  أشــكــال  كــل  ووقـــف  الــعــســكــري،  الظهير 
السؤال في هــذا اإلطــار: مــاذا كــان سيكون موقف 
جماعة العدل واإلحسان، لو أن الشارع لم يتعاطف 
الرموز  أّن بعض  ولــو  الــريــف،  مع نضاالت سكان 
املخزنية نفسها لم تعترف بمشروعية املطالب التي 
الزفزافي، كيف كان سيكون  رفعها رفــاق ناصر 
تعاطيها مع هذه القضية لو أنها أخذت مسارا آخر 
غير الذي كانت تتوقعه؟ يقتضي املنطق اإلنساني 
الــســلــيــم، فــي مــثــل هـــذه املــقــامــات، أن يــكــون الفعل 
استراتيجية  على  وأهدافه مؤسسًا  منطلقاته  في 
الغامضة  والنظرة  االلتباس  على  وليس  الــوضــوح 
والطوباوية التي تتبنى نهجًا غيبيًا ميتافيزيقيًا ال 
يفهمه خاصة الناس وباألحرى العامة، كما يقتضي 
ألــوان  إلــى إنــشــاء فــضــاء يسعى جميع  أن نسعى 
طيفنا السياسي مهما اختلفت آرائنا وتصوراتنا 
بحسب  مــرّده  وغموض  التباس  وإيديولوجياتنا. 
مهتمني بقضايا وشؤون الحركات اإلسالمية، إلى 
أن »العدل واإلحسان« التي تشترك، من ناحية، في 
بعض أدبياتها التربوية مع الطرق الصوفية، حيث 
يشتمل منزعها الروحي على تصّور تربوي قائم 
ناحية  والذكر، تصر من  والجماعة  الصحبة  على 
كلها  الصوفية  األحـــوال  هــذه  تلبس  أن  ثانية على 

بلباس سياسي مادي ونفعي.
عبدالرحمان األشعاري (المغرب)

ا جيًدا 
ً
لم يكن املسؤول الفلسطيني قارئ

تعّرضت  فما  العربية؛  املنطقة  لــتــطــّورات 
عات شعبية إلى 

ّ
له املنطقة في أعقاب تطل

إيقاف قطارات الديكتاتورية التي احترفت 
كتم أنفاس ماليني الشباب نراه ينعكس 
بصور متعّددة على الشباب الفلسطيني، 

خصوًصا في قطاع غزة.
 

ّ
ـــت غــــزة تـــتـــأرجـــح ســيــاســّيــا فـــي ظــل

ّ
ظـــل

املـــتـــغـــّيـــرات الـــتـــي أعــقــبــت ثــــــورات الــربــيــع 
أّن  يـــوًمـــا  ــؤوٍل رأى  ــســ مــ فــبــني  ــي،  ــربـ ــعـ الـ
ــح، وآخـــــر يغلق  ـ

ّ
ــرن ــتـ حـــصـــار غــــزة بــــدأ يـ

أبــوابــهــا ويــضــع مــفــاتــيــحــهــا عــلــى طــاولــة 
ــرفـــني  ــني طـ ــ ــ ـــــغـــــوط الــــّســــيــــاســــيــــة، ب

ّ
الـــــض

شعبية  قاعدة  على  يستندان  سياسّيني 
آخذة  بابية 

ّ
الش عات 

ّ
التطل أّن  نجُد  كبرى، 

ــى بــــات أصـــحـــاب هــذه 
ّ
ــص، حــت

ّ
ــتــقــل فـــي ال

عنها  ويتنازلون  بها،  يزهدون  عات 
ّ
التطل

زيـــادة عدد  يتجاوز  زهـــاء ثمن بخس ال 
ســـاعـــات الـــكـــهـــربـــاء املـــتـــاحـــة فـــي جـــدول 

الوصل اليومّي في قطاع غزة.
تــعــيــش غـــزة عــتــمــة ســيــاســيــة قــبــل عتمة 
كهربائها التي يحترف طرف فلسطيني 
أتـــون أطــمــاعــه السياسية  أن يــزّجــهــا فــي 
لتصبح ورقة ضغط يلّوح بها في وجوه 
مــن يــديــرون شـــؤون غـــزة، فــإّمــا االنقياد 
 ما أرى« أو زيادة 

ّ
إلى فكرة »ال أريكم إال

ساعات العتمة.
وفـــــي غــــمــــار هـــــذه الــــصــــراعــــات الــعــلــنــيــة 
وغــيــرهــا الــخــفــّيــة، بــاتــت حــقــوق الــشــبــاب 
 واقـــع 

ّ
ــل ــزة أحـــالًمـــا مــؤّجــلــة، فـــي ظـ فـــي غـ

يــراوح مكانه، وجمود مقصود  سياسي 
على  تــُعــد  لــم  الــتــي  الفلسطينية  للقضية 
 

ّ
العربي، في ظل املشاهد  اهتمامات  م 

ّ
سل

املنطقة  بها  تغرق  شائكة  أخــرى  ات 
ّ
ملف

العربية.
الفلسطيني  الشباب  هــذا  إلــى  ينظر  فَمن 
املأساة،   مختلفة من 

ً
الــذي عــاش فصوال

قبل طموحاته،  بحقوقه   
ً

قليال ر 
ّ
يفك َمــن 

في  أجــنــدتــه،  على  مستقبلهم  يضع  َمــن 
 اخــتــالف األجــنــدات وارتــبــاط أغلبها 

ّ
ظــل

بقرارات خارجية؛ فهل بات مقدوًرا على 
الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي أن يــكــون الــوقــود 
على  يــلــّح   

ٌ
وســـؤال السياسية،  للخالفات 

بــات أغلبهم فيه خارج  الشباب في واقــٍع 
 

ّ
إطار اهتمام أرباب السياسة، وملاذا يظل

الشباب هو الوقود؛ ومتى سيقود؟
ســــــؤال تــبــقــى اإلجــــابــــة عــلــيــه مــشــفــوعــة 
بــمــا ســـتـــؤول إلــيــه األوضــــــاع الــســيــاســيــة 
املنطقة،  لــتــطــّورات  املرتهنة  الفلسطينية 
إلى طريقني،  انقسام حركة فتح   

ّ
في ظل

وبـــحـــث حـــركـــة حـــمـــاس عـــن مـــخـــرج آمــن 
يــحــفــظ مــكــانــتــهــا ومــقــاومــتــهــا؛ بــعــد أحــد 
 من أن 

ً
عشر عاًما من حصار غزة، فبدال

تسقط فكرة الحصار بمعونة عربية إلى 
الفلسطينيني الصابرين في غزة، ها هم 
ُيدّولون الحصار مستهِدفني بلًدا عربّيا، 
نا على بعضنا نحترف أن نكون 

ّ
ألم تَر أن

قر فليس أكثر 
ُّ

أسوًدا، أما في حضرة الش
من أحمال وديعة ومطيعة.

مصطفى مطر (فلسطين)

فضاء مفتوح

آراء

فارس الخطاب

بــدأت األزمــة الخليجية املتصاعدة بني قطر 
وشقيقاتها من دول الخليج العربي )العربية 
السعودية ودولة اإلمارات ومملكة البحرين( 
اإلعامية  األداة  استخدام  ومصر، من خــال 
وتــوظــيــفــهــا بــشــكــل مــكــثــف صــــوب قـــطـــر، في 
االســــتــــغــــال املـــكـــثـــف واملـــــتـــــواصـــــل لــقــضــيــة 
تصريحات مــزعــومــة ألمــيــر دولـــة قــطــر، على 
التصريحات  لهذه  السريع  النفي  مــن  الــرغــم 
ــنـــاك تـــعـــّرض  قـــطـــريـــا، وتـــأكـــيـــد الـــســـلـــطـــات هـ
املوقع الرسمي لوكالة األنباء القطرية )قنا( 

لقرصنة إلكترونية على موقعها .
ولعل املوقف الذي برز بعد الحملة اإلعامية 
ــا زال، جــمــلــة مــن اإلجـــــراءات  ــان، ومـ املــكــثــفــة كــ
الدبلوماسية  الــعــاقــات  )قــطــع  الدبلوماسية 
وبحريًا،  وبــريــًا  جــويــًا  حــصــارًا  والقنصلية(، 
املقاطعة،  الــدول  القطريني من  املواطنني  طرد 
املـــطـــالـــبـــة بــغــلــق قـــنـــاة الــــجــــزيــــرة الــفــضــائــيــة 
وغيرهما  الجديد  العربي  ومــوقــع  وصحيفة 
ــرات رســمــيــة  ــذيــ ــحــ ــة، تــ ــيــ مــــن وســــائــــط إعــــامــ
وغــيــر رســمــيــة مــن مــزيــد مــن اإلجــــــراءات ضد 
قــطــر، فــيــمــا لـــو لـــم تــســتــجــب اإلدارة الــقــطــريــة 
»حفاظا  الــــدول  هـــذه  قدمتها  الــتــي  للمطالب 
على أمنها القومي«. وعلى الرغم من تحقيق 
الــتــصــعــيــد الــســعــودي - اإلمــــاراتــــي واملــصــري 
ــأة دولــــــة قــطــر  ــاجـ ــفـ اإلعــــامــــي مــبــتــغــاه فــــي مـ
بإجراءات هذا املحور، وفتح أبواب التطورات 

أسامة عثمان

ه انقلب إلــى ضـــّده، هــذا ما   مــا زاد عــن حــدِّ
ُّ

كــل
عصفت  التي  وبعة 

َّ
الز من  استخاُصه  يمكن 

ها 
ُ
ارتدادات ْت  وامتدَّ العربي،  الخليج  بمنطقة 

 الحملة 
َّ
إلى سائر املنطقة، والعالم. صحيح أن

على قطر لم ُيْعِوزها الذكاُء التكتيكي، وليس 
العاملي،  املناخ  ت 

ّ
استغل ألنها  اإلستراتيجي؛ 

وال سيما فــي عــهــد رئــيــس أمــيــركــي جــديــد ال 
يــزال غير متصالح تماما مع »املؤسسة« في 
ــد  الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وفــــي عــهــد رئـــيـــٍس تــعــهَّ
ــــاب وســحــقــه، إال  أن توسيع  بــاجــتــثــاث اإلرهـ
 وكياناٍت هي، 

ً
اإلرهـــاب؛ ليشمل دولــة مفهوم 

فـــي نــظــر دول الــعــالــم، لــيــســت إرهـــابـــيـــة، وفــي 
توصيف القانون الدولي واألمم املتحدة كذلك، 
)وبــقــّوة(  يستدعي  التوظيفي  التوسيع  هــذا 
املوضوعية  غير  املحلية،  السياسية  األبــعــاَد 
 
ً
الــتــي تــقــف وراء تــلــك الــحــمــلــة.  ولــنــأخــذ نــبــذة

ــــوء اســـتـــخـــدام  ــــة عـــلـــى سـ ـ
َّ
ــــدال مــــن املـــعـــطـــيـــات الـ

الــتــوقــيــت؛ إذ  مفهوم اإلرهــــاب، أوال مــن حيث 
لــدولــٍة، بــني عشّية وضــحــاهــا، أن  كيف يمكن 
ل إلى دولــٍة تساند اإلرهــاب في املنطقة  تتحوَّ
ــحــِدث أيَّ انعطافٍة في 

ُ
منذ ســنــني؟ وهــي لــم ت

 
ُ

أوراق بْعُد   
ّ

تجف ولــم  ومواقفها،  سياساتها 
في  اإلســامــيــة  العربية  ة  القمَّ فــي  مشاركتها 
األمــيــركــيــة،  الخليجية  الــقــّمــة  الـــريـــاض، وفـــي 
أولوياتهما  أعــلــى  فــي  كــان  أيــضــا؟ وكلتاهما 

السياسي  التوظيف  أن  إال  مصاريعها،  على 
لــأدوات اإلعامية في هذه الــدول أستمر في 
ــــرأي الـــعـــام الــخــلــيــجــي والــعــربــي ضد  ــارة الـ ــ إثـ
قــطــر، حــتــى تــنــاســى الجميع مــعــارك املــوصــل 
الدولة اإلسامية، ولم  ضد ما يسمى تنظيم 
يكترث أحد بانطاق معركة تحرير الرقة التي 
طـــال انــتــظــارهــا، كــمــا لــم يــعــد يــعــنــي أحــــدا ما 
يجري في إيران وإسرائيل )أعداء األمة األكثر 
نعم،  الـــصـــراع(.  إدارة  فــي  خــطــورة ومنهجية 
لــم يــعــد فــي الــســاحــة الــعــربــيــة، وربــمــا الــشــرق 
أوسطية اآلن، غير موضوع األزمة الخليجية 
والحملة ضد قطر، وسعي كل طرٍف في األزمة 
إلى كسب أكبر عدد ممكن من القوى الدولية 

إلى جانبه.
األزمة  في  لإلعام  السياسي  التوظيف  يمثل 
لتأثير  واضــحــة  صــــورة  الــحــالــيــة  الخليجية 
الــعــام،  الـــــرأي  األدوات اإلعـــامـــيـــة فـــي تــغــيــيــر 
اإلدارات  ــريــــده  تــ ــا  مــ بـــمـــوجـــب  صـــنـــاعـــتـــه،  أو 
الــســيــاســيــة لــكــل طــــرٍف فــي هـــذه األزمـــــة، وألن 
ضــربــة الــبــدايــة كــانــت مــن األدوات اإلعــامــيــة 
ــارات، فــإن تكريس صـــورة قطر  ــ فــي دولـــة اإلمـ
)املنفلتة( عن العقال الخليجي في سياستها 
خصوم  مع  التعامل  قضايا  وفــي  الخارجية، 
ــذه الـــــــدول، وقـــضـــايـــا املــنــظــمــات اإلرهـــابـــيـــة  هــ
ــا، كــانــت حـــاضـــرة ومـــعـــدة ســلــفــا قبل  ــواهـ وسـ
ــدة، وكـــانـــت ســـاعـــة الــصــفــر أو الــقــشــة الــتــي  ــ مـ
»ستقصم ظهر البعير« هي اآلذنة بإنطاقها، 
فكانت قضية تصريحات أمير قطر املزعومة 

ِفق على تأسيس مركز 
ُّ
مكافحة اإلرهاب، إذ ات

ف، وعلى التصّدي  عاملي ملواجهة الفكر املتطرِّ
املعلومات بشأن  له، وتبادل  الفكرية  للجذور 
كــاتــهــم، وتجفيف مــصــادر  ــني وتــحــرُّ اإلرهــابــيِّ
 

ُ
ع مــن هـــذه املــســألــة تجاهل تــمــويــلــهــم. ويــتــفــرَّ

 أميركا، وهي 
ّ
املوقف األميركي والدولي، إذ إن

أكثر الدول انخراطا عمليا واستخباريا تعلم، 
 دول املنطقة، وال سيما 

ِّ
وبالتفصيل، واقع كل

املوقع، مثل قطر، فكيف تقبل  املركزية  الــدول 
أهــّم أولوياتها  ة كانت  بمشاركة دولــٍة في قمَّ
ــاب، إذا كــانــت تــوالــت عــن تلك  ــ مــكــافــحــة اإلرهــ
املزمن  توّرطها  على  ــة 

َّ
الــدال املعلوماُت  الدولة 

فــيــه؟  واملــعــطــى الــثــانــي: املــبــالــغــة االنــفــعــالــيــة 
ــــاب؛ لتشمل كــيــانــاٍت  فــي تــوســيــع دائــــرة اإلرهـ
تهمة  الـــدولـــي  الــقــانــون  فــي  عليها  تنطبق  ال 
اإلرهــــــاب؟ بــل وال تــتــعــامــل مــعــهــا املــؤســســاُت 
الدولية، وفي مقدمتها األمم املتحدة على أنها 
إرهابية، بل العكس؛ ما دفع األمم املتحدة إلى 
الـــخـــروج عــن صمتها وإعــــان أن الــجــمــاعــات 
معايير  عليها  تنطبق  الــتــي  هــي  اإلرهــابــيــة 
األمـــم املــتــحــدة، إذ أّكــــدت األخــيــرة أنــهــا تلتزم 
التي تصدرها  اإلرهابية  التصنيفات  بقوائم 

مؤسساتها، وليس أّي جهٍة أخرى.
وكان من أبرز تلك األمثلة الصارخة، واملثيرة 
أوضحت  التي  الخيرية  قطر  جمعية  ر  للتندُّ
الخارجية القطرية بشأنها، وبشأن مؤسساٍت 
قطرية مشابهة، أنها »تحظى باحترام دولي، 

باإلنابة في العراق وسورية واليمن، وهي ما 
العربي،  الخليج  بـــدول  محيطا  طــوقــًا  تشكل 
ــاب تـــعـــزيـــز دول،  ــ ــبـ ــ ــن أهــــــم أسـ ــ ــل ذلــــــك مـ ــعــ ولــ
مــثــل الــســعــوديــة واإلمـــــــارات وقـــطـــر، قــدراتــهــا 
اإلعامية؛ فهي من جهة تسعى إلى تحصني 
شعوبها من كل ما يقدم إليها عامليا وإقليميا 
على مستوى اإلعام بكل أشكاله، إضافة إلى 
األساليب األخرى التي أثّرت كثيرا في أدلجة 
ــربـــي، وخـــصـــوصـــا لــــدى الــشــبــاب.  ــعـ الــعــقــل الـ
ــانـــت، ويـــجـــب أن تــبــقــى،  ــن جــهــة أخــــــرى، كـ ومــ
وتوعيته  الــعــام  الـــرأي  لتعبئة  مهما  مــصــدرا 
صــــوب األهـــــــداف الــســيــاســيــة الـــتـــي تــنــضــوي 
إعــامــيــة، وكــانــت  أو وســيــلــٍة  أداٍة  أيـــة  تحتها 
الحالية حرب  األزمــة  أفــرزت  سببا إلنشائها. 
اإلعـــام بــني األشــقــاء فــي املنظومة السياسية 
إلــى صــراع  والجغرافية والــعــقــائــديــة، إضــافــة 

ــيـــة  ومــــــن هــــنــــا، جــــــاء مــــوقــــف وزيــــــــر الـــخـــارجـ
 
ّ
ــد أن ــ ــــذي أّكـ ــيـــركـــي، ريـــكـــس تــيــلــرســون، الـ األمـ
»تصنيف جماعة اإلخــوان املسلمني، كتنظيم 
األمــور،  د 

ِّ
اإلرهـــاب سيعق بأكمله، على الئحة 

ــحــا أن اإلخـــــوان الـــذيـــن عـــددهـــم خمسة 
ِّ

مــوض
ة،  مــايــني، تــم تقسيمهم إلـــى مــجــمــوعــات عـــدَّ
في  رسمية  مــواقــع  يحتلون  منهم  ا  جـــزء وأن 
ــيــــر هـــنـــا هــــو حــركــة  ــم.« املـــعـــطـــى األخــ ــهـ ــدانـ ــلـ بـ
منها،  واملوقف  )حماس(،  اإلسامية  املقاومة 
التي  الحركة  بــدت  إذ  الحساسية،  بالغ  وهــذا 
 الشعوب العربية واإلسامية 

ُ
ال تتماثل نظرة

ــهــا 
ْ
ــت ــظــم الــتــي زجَّ

ُّ
إلــيــهــا مـــع نــظــرة بــعــض الــن

بــدت وكأنها حركة  العاصفة،  بـــؤرة هــذه  فــي 
عدّوة متفق على عدائيتها، علما أنها تحصر 
املــحــتــلــة، ضد  املـــقـــاوم  فــي فلسطني  نشاطها 
االحتال، وهي تحرص على توازٍن غير قليل 

آخر من نوع جديد، وربما يظهر بهذه القوة 
ألول مــــرة، هــو الــعــدوانــيــة والــعــنــجــهــيــة التي 
برزت من كتاب ومحللني وإعاميني، يظهرون 
فــي هــذه الوسيلة اإلعــامــيــة ضــد أصــدقــاء أو 
زمــــاء لــهــم فــي املــهــنــة، وربــمــا يــكــونــون أبــنــاء 
بلد واحد أيضا، يظهرون في وسيلة إعامية 
ملــاذا يأخذ  في الطرف اآلخــر. وليس مفهوما 
موقفا  املــثــال،  على سبيل  الــســيــاســي،  املحلل 
سياسيا ضد اآلخــر، إذا كان واجبه التحليل 
السياسي لحدث أو ألحداث ما، وهو بالتأكيد 
ملـــاذا يتسابق  ثــم  ا مــن صناعتها؟  ليس جـــزء
بــعــض اإلعـــامـــيـــني الــخــلــيــجــيــني والـــعـــرب في 
الهجوم والتهجم على هذا الطرف أو ذاك في 
هذه األزمــة، وكأن العاقة بني قطر وأخواتها 

هي عاقة عداء تاريخي أو تقليدي؟ 
تملك كــل الـــدول فــي الــعــالــم، بــل حتى معظم 
التنظيمات واملنظمات الكبرى اليوم، أدواتها 
اإلعــامــيــة، وتسعى، بــا شــك، إلــى توظيفها 
لنشر رؤاها السياسية أو النضالية وتكريس 
هــذه الـــرؤى، لكن هــذه األزمــة أبــرزت مفهوما 
ذاك  لــإلعــام؛  السياسي  التوظيف  غير  آخــر 
هـــو الــتــوظــيــف الـــعـــدائـــي لـــإلعـــام، وهــــو أمــر 
بالغ الخطورة؛ ألن القرارات السياسية تعّدل 
التي  العقد  أمــا  بــقــرارات سياسية،  تلغى  أو 
تـــكـــّرس عــلــى مــســتــوى األفــــــراد أو الــشــعــوب، 
 
ً
فإنها ال تمحى بقرار، وستبقى زمنًا طويا

ال يمكن حسابه.
)كاتب عراقي(

في مواقفها؛ لكي ال تحسب على محوٍر معني، 
وهي بعد ذلك ليست حركة إرهابية في مفهوم 
الـــدول التي تــفــّرق )كما القانون الــدولــي( بني 
 املقاومة واإلرهاب.  ثم إنها في برنامجها 

ّ
حق

مايو/  فــي  املعلنة  وثيقتها  وفــي  الــســيــاســي، 
 عــلــى الشرعية 

ً
أيــــار املـــاضـــي، تــبــدو حــريــصــة

الدولية، بتوصيفها الصراع وطنيًا، سياسيًا، 
 
َّ
ونفي استهداف اليهود بوصفهم يهودا، وأن
الـــصـــراع مـــع الــيــهــود لــيــس بــســبــب ديــانــتــهــم، 
وإنما هو مع املشروع الصهيوني. فضا عن 
أنــهــا أبـــدت، وأّكــــدت اســتــعــدادهــا لــلــدخــول في 
ر 

ِّ
مؤش وهـــذا  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 

ر 
ُ
ط

ُ
على قابليتها لاندماج، واملشاركة في األ

الفلسطينية والعربية.    أما الخطأ والخطر 
 هــذا 

ّ
ــــذي ال يــخــفــى فــهــو أن اإلســتــراتــيــجــي الـ

الــتــوّســع، غــيــر املــســتــنــد إلـــى املــوضــوعــيــة في 
 أن ينقلب 

َ
توظيف مفهوم اإلرهــاب، ما أسهل

فــي أّي لــحــظــة، وفـــي أّي ظـــرف، إلـــى أّي دولـــة! 
وال سيما لــدوٍل سبق وأن حامت حولها تُهٌم 
والحالة  املناسبة،  وبهذه  باإلرهاب.  أميركية 
ها، 

ُّ
كل املنطقة  عليها  أشــرفــت  الــتــي  الخطيرة 

نــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة تــحــديــد مفهوم 
ــــاب، قــانــونــيــا، وااللـــتـــزام بـــه، عمليا؛ ألن  اإلرهـ
ــه خـــطـــر عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، ومـــــن شـــأن  الـــلـــعـــب بــ
ـــؤثـــر على 

ُ
الــتــوظــيــفــات غــيــر الــنــزيــهــة لـــه أن ت

فني له، اآلن، ومستقبا.
ِّ
وظ

ُ
صدقّية امل

)كاتب فلسطيني(

التي صممت لتكون القشة، وهي طلقة البداية 
فـــي مــــاراثــــون الــقــضــاء عــلــى قــطــر )الــحــالــيــة(، 
والسائرة  )املطيعة(  قطر  تنصيب  إلى  سعيا 
في طريق »الجمع« الخليجي في كل أمورها.

ــم تــلــق الـــصـــدمـــة اإلعـــامـــيـــة الـــتـــي أحــدثــتــهــا  لـ
 ذات 

ٌ
 وعــربــيــة

ٌ
 خــلــيــجــيــة

ٌ
فــضــائــيــاٌت وصـــحـــف

وزن وإمكانات إعامية وفنية ومالية كبيرة، 
ردا مــتــكــافــئــا مـــن وســـائـــل اإلعـــــام وأدواتـــهـــا 
تتوقع  تكن  لــم  دولـــة قطر  ربــمــا ألن  القطرية، 
ما وراء هذه الحملة اإلعامية، أو ألنها ظنت، 
ــر، أنــهــا فــعــا تــرتــبــط بتصديق ما  بــدايــة األمــ
روج مــن تــصــريــحــاٍت لــأمــيــر تــمــيــم بــن حمد 
ــم مــــن الــتــكــذيــب  ــانــــي. لـــكـــن، وعـــلـــى الــــرغــ آل ثــ
الــرســمــي، تــصــاعــدت الحملة اإلعــامــيــة، ومع 
الحرب  الجزيرة طرفًا في  ذلــك لم تدخل قناة 
اإلعــامــيــة الــواســعــة، مــا فــّســر تــأنــيــا وحكمة 
أفاقت  ما  التي سرعان  القطرية  الحكومة  من 
ــراءات الــتــي وصــلــت إلــى  ــ عــلــى جــمــلــٍة مــن اإلجــ
الحكم،  على  القطريني  املــواطــنــني  تأليب  حــد 
فكان التوظيف السياسي لقناة الجزيرة للرد 
عــلــى ســيــل الــهــجــمــات اإلعــامــيــة والسياسية 
من األطــراف األخــرى، وكسب مزيد من التفهم 
والتأييد من العرب والعالم، ومن شعوب دول 
العربية  ــدول  والــ الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
أألخــــــــرى. مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــــط عــمــومــا، 
ــاوره خــصــوصــا،  ــ ــ ــا جـ ــ والـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي ومـ
هائلة،  وسياسية  أمنية  تــوتــرات  مــن  تعاني 
ــتـــي تــجــري  ــبــــرز الــــحــــروب املـــبـــاشـــرة أو الـ وتــ

ل حافل في العمل اإلنساني، ومنها من  وسجِّ
ع بالصفة االستشارية في األمم املتحدة، 

َّ
يتمت

استنادًا إلــى قــرار صــادر عــن لجنة املنظمات 
الــحــكــومــيــة الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس االقـــتـــصـــادي 
واالجتماعي لأمم املتحدة، مثل جمعية قطر 
الخيرية«. وليس مثل هذه التوضيحات مّما 
األمــم  تعرفه  أمـــٌر  فهي  فيها؛  التشكيك  يمكن 
املتحدة، والعالم، ولسنا في حاجٍة إلى تتبع 
املكونة من 59 شخصية، وكذلك  القائمة  تلك 
قــــال ســتــيــفــان  بــعــد أن  12 هــيــئــة، وال ســيــمــا 
دوجاريك املتحدث الرسمي باسم األمني العام 
الدولية قوية  املنظمة  املتحدة: عاقات  لأمم 
مشاريع  وبينهما  الــخــيــريــة،  قــطــر  بمؤسسة 

مشتركة في اليمن وسورية والعراق.
هو  محورية،  األكــثــر  ه 

َّ
ولعل الثالث،  واملعطى 

املــوقــف مــن جــمــاعــة اإلخــــوان املــســلــمــني، وهــي 
تنظيم عاملي، املرشد العام لها )منذ تأسست( 
ــاع  ــمــ ــــي األســ ــر، وال يـــــــزال تـــــتـــــرّدد فـ ــــي مــــصــ فـ
تصريحاته، )محمد بديع( والجماعة في أشّد 
ة االنقاب  األزمة، واالستهداف  الدموي، عشيَّ
الذي أطاح الرئيس محمد مرسي، وأتى بعبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2013:« 
ثـــورتـــنـــا ســلــمــيــة، وســتــبــقــى ســلــمــيــة«، وهـــذا 
هــو املــوقــف الـــذي يمثل »اإلخـــــوان«، مــن جهة 
َمـــن صـــدر عــنــه، وِمـــن جــهــة الــظــرف الـــذي كــان 
ُيفتَرض أن يزعزع أيَّ نهج سلمي في العمل، 

ويستثير االنفعاالت التي قد تكون ثأرية. 

توظيف اإلعالم في األزمة الخليجية

حين يُساء توظيُف اإلرهاب

التوظيف العدائي 
لإلعالم بالغ الخطورة؛ 
ألن القرارات السياسية 

تعّدل أو تلغى بقرارات 
سياسية

من شأن التوظيفات 
غير النزيهة لمفهوم 

اإلرهاب أن ُتؤثر على 
فين له صدقيّة الُموظِّ
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