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 أضاعها معظم قادتنا امليامني، 
ً
كم فرصة

عــلــى أثــرهــا ضــاعــت حــقــوقــنــا الــعــربــيــة في 
العراق وسورية ولبنان واليمن والسودان 
ــــي، وقــــبــــل ذلــــــك ضـــاعـــت  ــقـ ــ ــريـ ــ والـــــقـــــرن األفـ
فــلــســطــني وســبــتــة ومــلــيــلــة واإلســـكـــنـــدرون 
الجرار  واألحـــواز وأوغــاديــن والحبل على 
فــي قــادم األيـــام. ضّيعوا هيبتنا وأهـــدروا 
ــا. صــــادقــــوا من  ــنـ ــرواتـ روا ثـ

ّ
كــرامــتــنــا وبــــــــذ

كل  مع  وتحالفوا  ليس جديرا بصداقتنا، 
ــّرا، وآخــرهــم إســرائــيــل.  أراد بأمتنا شــ مــن 
ــّرب أحـــدث  ــة تـــجـ ــاديـ ــا االتـــحـ ــيـ تـــركـــوا روسـ
سورية،  فــي  أهلنا  رؤوس  على  أسلحتها 
ــفــت 

ّ
فقتلت اإلنـــســـان وأحـــرقـــت الــــزرع وجــف

ــنــــازل واملــســتــشــفــيــات  الــــضــــرع، ودّمـــــــرت املــ
ــــدارس، وشــــّردت أكــثــر من  والــجــامــعــات واملـ
15 مليون ســـوري. وقــبــل ســوريــة، شـــّردوا 
العراقيني، ومعظمهم من أصحاب  ماليني 
ــران  ــان إليـ املـــؤهـــالت الــعــلــمــيــة الــعــالــيــة، وكــ
 .. الــعــربــيــة«.  »الكعكة  فــي  األكــبــر  النصيب 
حدث ذلك كله، وقادتنا في غّيهم يعمهون.

)2(
تناقلت وسائل اإلعالم العربية والدولية، 
قبل أيام، أن مفاوضات جرت في بغداد بني 
السعودية وإيران، بوساطة رئيس الوزراء 
ما  الكاظمي. وسرعان  العراقي، مصطفى 
نــفــت الـــريـــاض تــلــك األخـــبـــار، ولـــم تكذبها 

علي أنوزال

عندما ينشر هذا املقال، يكون قد مضى أكثر 
من 20 يوما من اإلضــراب عن الطعام الذي 
يــخــوضــه  صــحــافــيــان مــغــربــيــان معتقالن، 
ســلــيــمــان الــريــســونــي، آخـــر رئــيــس تحرير 
لصحيفة »أخبار اليوم« التي كانت من آخر 
قبل  املغرب  في  املستقلة  الورقية  الصحف 
أن تتوقف عن الصدور ألسباب مادية قبل 
الــراضــي، صحافي مستقل  وعمر  أسابيع، 
الجريئة.  االستقصائية  بتحقيقاته  عــرف 
بــدون  االحتياطي  االعتقال  رهــن  وكالهما 
محاكمة، منذ أكثر من 11 شهرا للريسوني، 
لــلــراضــي. ويطالب  وأكــثــر مــن تسعة أشهر 
دفاعهما، ومعه منظمات حقوقية مغربية 
ودولية كثيرة باإلفراج عنهما ومتابعتهما 
في حالة سراح، خصوصا أنهما ما زاال في 
موضع الشبهة التي تنتظر من القضاء أن 
يؤكدها أو ينفيها من خالل محاكمة عادلة. 
وهــــذا هــو املــطــلــب الــثــانــي الــــذي يــنــادي به 
الصحافيني في محنتهما،  كل من يناصر 
ــد اتــســعــت دائــــرة املــنــاصــريــن أكــثــر منذ  وقـ
بـــدأ اثــنــاهــمــا إضــرابــهــمــا عــن الــطــعــام الــذي 
يهّدد حياتيهما في كل لحظة بسبب فقدان 

الوزن واألمراض التي يعانيان منها. 
عــــرف ســلــيــمــان الــريــســونــي بــافــتــتــاحــيــاتــه 
الــالذعــة الــتــي تنتقد األوضــــاع فــي املــغــرب، 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــرة بـــتـــســـمـــيـــة األشـ ــيــ ــبــ ــكــ وبـــــجـــــرأتـــــه الــ
وقت  في  افتتاحياته  نجحت  بمسمياتها. 
قصير في أن تحطم تابوهات كثيرة، وفي 
مضايقات  لــه  تسبب  أن  فــي  نفسه  الــوقــت 
كــثــيــرة، أدت بــه فــي الــنــهــايــة إلـــى االعــتــقــال، 
»اعــتــداءات جنسية«  في  التحقيق  بدعوى 
الــذي مضى عليه  سبت له. ومنذ اعتقاله 

ُ
ن

زهاء العام، ظل الريسوني في السجن بدون 
محاكمة، وكان مطلبه الوحيد متابعته في 
حــالــة ســـراح، خصوصا فــي غــيــاب أي أدلــة 
مــاديــة تــديــنــه. أمــا عمر الــراضــي فقد عرف 
في  تنبش  التي  االستقصائية  بتحقيقاته 
قضايا الــفــســاد فــي املــغــرب، وهــو مــا جعل 
يزعجها  أكثر من جهة،  من  جلده مطلوبا 
نــبــشــه فــــي خـــبـــايـــا الـــصـــفـــقـــات املــشــبــوهــة، 
وفــــي ســيــاســة الـــريـــع الــتــي يــســتــفــيــد منها 
ــار مــــســــؤولــــي الــــــدولــــــة. وحـــتـــى  ــبــ بـــعـــض كــ

حيّان جابر

نـــجـــح الـــــشـــــارع الــفــلــســطــيــنــي املــنــتــفــض 
داخــــل مــديــنــة الـــقـــدس فـــي إجـــبـــار الــدولــة 
ــيــــة عــــلــــى إزالــــــــــــة الــــحــــواجــــز  ــيــــونــ ــهــ الــــصــ
الــحــديــديــة واملــتــاريــس الــتــي كــانــت تغلق 
بــــــاب الــــعــــمــــود، تـــحـــت ضـــغـــط املـــقـــاومـــة 
ــاٌح مــهــم وضـــــروري  ــو نـــجـ الــشــعــبــيــة، وهــ
فــي هــذه املــرحــلــة الــتــي نــمــّر بــهــا. أواًل من 
أجــــل إفـــشـــال أو حــتــى إعـــاقـــة املــخــطــطــات 
الــصــهــيــونــيــة. وثــانــيــا لــجــهــة رفـــع الـــروح 
املـــعـــنـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي كــســرتــهــا 
عـــشـــرات الـــهـــزائـــم املــيــدانــيــة والــســيــاســيــة 
على  التأكيد  بــهــدف  وثالثًا  وهــنــاك.  هنا 
الــشــارع وإصـــراره على استعادة  حيوية 
لتطويق  ورابعًا  املستلبة.  حقوقه  جميع 
ــتــــســــالم الــعــربــي  مـــســـار الــتــطــبــيــع واالســ
الـــجـــاري راهـــنـــا. كــمــا ال بـــد مـــن اســتــذكــار 
مجمل الهبات الفلسطينية الشعبية التي 
شهدتها غالبية األراضي الفلسطينية في 
األشــهــر والــســنــوات القليلة املــاضــيــة، من 
مسيرات العودة في غزة، وهّبات القدس 
املتالحقة، والحركات االحتجاجية داخل 
واملــســيــرات  عــام 1948،  املحتلة  األراضــــي 
الــتــي تــنــاهــض جــــدار الــفــصــل العنصري 
والــتــوســع والــتــمــدد االســتــيــطــانــي، سيما 
فــي مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، فجميعها 
نــمــاذج مهمة وحــيــة عــن حيوية الــشــارع 
كـــان طابعها  وإن  وإصـــــــراره،  ــمـــوده  وصـ

العام ذا صفة مناطقية.
عــلــى تحقيق  األمــثــلــة  عـــشـــرات  لــديــنــا  ا 

ً
إذ

ومناطقية  مرحلية  وانتصارات  إنجازات 
ــاك، بـــفـــعـــل املـــقـــاومـــة  ــ ــنــ ــ ــفـــرقـــة هـــنـــا وهــ ــتـ مـ
الــشــعــبــيــة، فــي حــني يــصــعــب الــعــثــور على 
ــابـــر لــلــمــنــاطــق، أو  أي إنــــجــــاز جـــمـــاعـــي عـ
إلى مستوى استعادة  على اختراٍق يرقى 
بعض الحقوق الفلسطينية املستلبة، على 
الشعبية  التضحيات  ضخامة  مــن  الــرغــم 
واســتــمــراريــتــهــا. وهـــو مـــا يــســلــط الــضــوء 
ــى كــيــفــيــة  ــ ــ عـــلـــى مــســألــتــني مــهــمــتــني، األولـ
الــبــنــاء عــلــى اإلنـــجـــازات املــنــاطــقــيــة اآلنــيــة، 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق إنــــجــــازات راســـخـــة على 
مستوى كل فلسطني. بينما تعبر الثانية 
عـــن ضـــــرورة الــتــعــمــق فـــي األســـبـــاب الــتــي 
حتى  وتكامله  النضال  تطور  دون  حالت 
انتزاع مزيد من اإلنجازات واالنتصارات، 
ــواء عـــلـــى املـــســـتـــوى املـــنـــاطـــق أو عــلــى  ــ ــ سـ

مستوى كل فلسطني.
بالتعّمق  اليوم  مطالبون  نحن  وبالتالي، 
فـــي هـــاتـــني املــســألــتــني، بــعــد الــتــعــبــيــر عن 
املحقق  بــاالنــتــصــار  واحتفالنا  سعادتنا 
ــزيـــدا  فــــي الــــقــــدس أخـــــيـــــرا، كــــي نـــضـــمـــن مـ
مـــن االحـــتـــفـــاالت واالنـــتـــصـــارات الــراســخــة 

بشار نرش

ــــل وُمـــثـــقـــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــــاض مـ ــخـ ــ ــّم مـ ــ ــــضـ فــــــي خـ
ــات واملــعــانــاة الــتــي ضربت  ــ بــصــنــوف األزمـ
تمضي  اللبنانيني،  مــن  الساحقة  األكــثــريــة 
األزمــــــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى تــفــاقــمــهــا الــيــومــي 
 على الحلول، مستنسخة في كل يوم 

ً
عصية

جديدًا يزيد من بؤس املواطنني، على الرغم 
مــن كــل الــلــقــاءات واملـــشـــاورات واالتــصــاالت 
الــداخــلــيــة والـــحـــراك الــخــارجــي والــنــصــائــح 
معرقلي  على  العقوبات  بفرض  والتهديد 

تشكيل الحكومة. 
ــزال عــمــلــيــة  ــ ــ ــع، ال تـ ــ ــــوضـ فــــي خـــضـــم هـــــذا الـ
تــألــيــف الــحــكــومــة عــلــى حــالــهــا مــن الجمود 
مصالح  فيه  تتقاطع  بحيث  والستاتيكو، 
الرئيس  لبنان،  فــي  الرئيسة  األزمـــة  طــرفــي 
مــيــشــال عـــون ومــعــه صــهــره جــبــران باسيل 
الــحــريــري،  سعد  املكلف  الحكومة  ورئــيــس 
على العنوان األبرز، وهو عدم استعداد أيٍّ 
مــن طــرفــي األزمــــة لتقديم تــنــازالت للطرف 
اآلخـــــــر فــــي املــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
الحفاظ على ستاتيكو التعطيل الحكومي، 
بــعــدمــا وصــلــت األمــــور بينهما إلـــى حائط 
مسدود، وأصبح واضحًا أنه ال حكومة إال 
في حال اعتذار الحريري أو استقالة عون، 
وأن حكومة تجمعهما أمر شبه مستحيل، 

إال في حال طرأ ما ليس في الحسبان.
على  ــة  ــقـ ــوافـ املـ وارد  فـــي  عــــون  أن  يـــبـــدو  ال 
حكومة وفــق شــروط الــحــريــري، ولــن يكون 
في وارد تقديم أي تــنــازالٍت قبل أن يضمن 
ــبـــران بــاســيــل،  دورا فـــاعـــال لـــه ولــصــهــره جـ
ســـواء فــي الــفــتــرة املتبقية مــن عــهــده أو في 
حقبة الفراغ الرئاسي املتوقعة بعد انتهاء 
واليته في 31 أكتوبر/ تشرين األول 2022. 
لذا يتعاطى مع تشكيل الحكومة كتفصيل 
 ال مشكلة 

ّ
وأن اللبنانية،  األزمــة  بسيط في 

اسمها الفراغ الحكومي، ما دام أن الحكومة 
تفعيلها  ويمكن  قــــادرة،  تـــزال  ال  املستقيلة 
بمعاودة اجتماعات مجلس الوزراء. لذا من 
عما  املكلف  للرئيس  يــتــنــازل  أن  املستبعد 
ل ألف مرة 

ِّ
يعتبره حصته الشرعية، ويفض

الستاتيكو  الحالية من  الوضعية  استمرار 
ــــم أوراقــــــهــــــا 

ِّ
عــــلــــى تــــألــــيــــف حــــكــــومــــة يــــســــل

الــســلــطــويــة فــيــهــا لـــغـــيـــره، وخـــصـــوصـــا أن 
التهديدات األوروبية بفرض عقوبات على 
معرقلي تشكيل الحكومة في لبنان ال تزال 
إعالمية، وحتى لو تحّولت هذه التهديدات 
ر، على 

ِّ
م ولن تؤخ إلى عملّية، فإنها لن تقدِّ

اعتبار أن حسابات العهد ترّكز على املوقف 
الثقة  ترميم  إعــادة  وتــعــّول على  األميركي، 
مــع واشــنــطــن مــن أجـــل رفـــع الــعــقــوبــات عن 
وتعويمه  داخليًا  صــورتــه  لتلميع  باسيل، 
العام  الــرئــاســي  االســتــحــقــاق  قبل  سياسيًا 
املقبل. وفي هذا اإلطــار، يمكن إدراج رفض 
عون التوقيع على مشروع تعديل املرسوم 
الخاص بتعديل الحدود البحرية الجنوبية 
بني لبنان و»إسرائيل«، والتي القت ترحيبًا 
ــار رســــائــــل املـــســـاومـــة  ــ ــ أمـــيـــركـــيـــًا ضـــمـــن إطـ
الـــعـــونـــيـــة مــــع واشـــنـــطـــن تــحــقــيــقــًا لــلــهــدف 
الــســابــق. وبــالــتــالــي، تــبــقــى نــظــرة الــرئــيــس 
 ،

ً
ــديـــدة مــحــكــومــة عــــون إلــــى الــحــكــومــة الـــجـ

فـــي املـــقـــام األول، بــالــنــظــرة إلـــى اســتــحــقــاق 
لن  فعون  املقبل،  العام  الجمهورية،  رئاسة 
يـــوافـــق عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة ال تــتــنــاســب 
ــى 

ّ
ـــهـــا هـــي الـــتـــي ســتــتــول

ّ
ورؤيــــتــــه، طـــاملـــا أن

رت االنتخابات 
ّ
مهام الرئاسة في حال تعث

الــرئــاســيــة، ودخــــل مــوقــع الـــرئـــاســـة األولــــى 
ــفـــراغ. أمـــا الــحــريــري فــال يــبــدو أنــه  حــقــبــة الـ
للتأليف، في وقــٍت يزيد فيه من  مستعجل 
رأسماله السياسي داخليًا وعربيًا ودوليًا، 
ــّديـــه لــــشــــروط الـــعـــهـــد الــــذي  ــــالل تـــصـ مــــن خـ
ف، ولــرئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 

َ
ُيــســتــنــز

جبران باسيل. لذا يعّول على التكليف الذي 
سيبقيه في موقع السلطة مع اقتراب ثالثة 
)املحلية(،  البلدية  انتخابية،  استحقاقات 
والنيابية والــرئــاســيــة، ومــا قــد تــفــرزه هذه 
االنـــتـــخـــابـــات، وتـــحـــديـــدًا الــنــيــابــيــة، األكــثــر 
أيـــار 2022، مــن أكثرية  أهــمــيــة، فــي مــايــو/ 
عيد تشكيل الحكومة، وتمّهد لبدء 

ُ
جديدة ت

في  فاعلة  لشراكة  التمهيد  أو  جــديــد،  عهد 
البالد  في حــال دخلت  الرئاسة  صالحيات 
في فراغ رئاسي، على غرار الذي حصل بعد 

انتهاء والية الرئيس ميشال سليمان. 
ــتـــجـــارب  ــريــــري تــــكــــرار الـ ــذا ال يــــريــــد الــــحــ ــ لــ
ــانـــت لــلــعــهــد ولــبــاســيــل  الـــســـابـــقـــة، حـــيـــث كـ
تحت  ويــصــّر  الحكومة،  فــي  الفصل  الكلمة 
عـــنـــوان الــحــفــاظ عــلــى املــــبــــادرة الــفــرنــســيــة، 
إلــى مــبــادرة رئيس مجلس النواب  إضــافــة 
ــري، عـــلـــى أن تـــكـــون الـــحـــكـــومـــة مــن  ــ نــبــيــه بــ
االختصاصيني، وخالية من أي ثلث معطل، 
خصوصا لفريق عون وباسيل، وهو بذلك 
ــام خـــيـــاريـــن: الـــفـــراغ حتى  ــ يــضــع الــعــهــد أمـ
سريٍع  بشكٍل  ُيستنزف  الــذي  العهد  نهاية 
وواضٍح مع تحميله كل أسباب الفراغ وما 

ينتج عنه من أزمات، أو التأليف معه.
)كاتب سوري(

طهران أو تقّرها. واملفاوضات بني الدول، 
في حاالت الحروب وفي اشتداد األزمــات، 
أمر مشروع، وال عيب فيه وال خجل. أقّرت 
إيران عن طريق أطراف بعيدة عن السلطة 
إعــالمــيــا بــــأن مـــحـــادثـــات تــمــت فـــي بــغــداد 
بني رجال مخابرات سعوديني وإيرانيني، 
راوغ.  من  وهناك  الحدث  أنكر  من  وهناك 
ــا يــطــلــب املــــواطــــن الـــعـــربـــي املــغــلــوب  ــنـ وهـ
عــلــى أمـــره مــصــارحــتــه بــمــا يــجــري حــولــه، 
وأن يــدرك »قــادة دبلوماسية الفهلوة« أن 
 
ً
دبلوماسية الغرف املظلمة لم تعد مجدية

في عالم مفتوح لم يعد فيه أسرار.
نــاديــت مــنــذ ســنــني أن الـــحـــوار مــع إيـــران 
فإيران  والتاريخ،  الجغرافيا  أمر تفرضة 
دولة مكتملة التكوين، وفيها مؤسسات 
رة فـــي مــجــتــمــعــهــا، تــقــابــل الــعــالــم 

ّ
مـــتـــجـــذ

بــوجــوه مــتــعــّددة، لــكــن هــدفــهــا واحــــد لم 
أو  قــويــة سياسيا  إيـــران  تكن  لــم  يتغير. 
احتالل  قبل  اقتصاديا، وحتى عسكريا، 
فـــي أكــثــر  ــراق عــــام 2003. ونــــاديــــت،  ــعــ الــ
ــواٍت للحوار  مــن مــنــاســبــة، بـــأن الــوقــت مــ
مــع طــهــران، قبل أن تجمع قــواهــا. وكــان 
يعيننا في ذلك املقاومة العراقية الباسلة 
قادتنا، حتى  تجاهلها  التي  الــعــراق  في 
إيـــران، عن طريق عمالئها  منها  تمّكنت 
ــاديــــت بــحــمــايــة الـــحـــدود  فــــي الـــــعـــــراق. نــ
الــعــراقــيــة ـــــ اإليـــرانـــيـــه )1458كــــلــــم(، منعا 
ــافـــل املـــلـــيـــشـــيـــات املــســلــحــة  لــتــســلــل جـــحـ

إلـــى اإلمــــــارات املــتــحــدة. أثــبــتــنــا بــأفــعــالــنــا 
وسياساتنا املرتجلة ضعفنا، وأن مهمتنا 
حماية الذات، ال الوطن، فصغرنا في نظر 
قادة الدول العظمى. قال الرئيس األميركي 
األسبق، باراك أوباما، بحسب ما نقل عنه 
الــعــرب متخلفون وبــدو  إن  لـــه،  مــســتــشــار 
وليس لديهم حضارة، فيما كان يقول إنك 
إذا نظرت إلى تصرفات اإليرانيني تجدهم 
اســتــراتــيــجــيــني وغــيــر مــتــهــوريــن ولــديــهــم 
نظرة عاملية، وأن ايران ترى نفسها العبا 
مهما على املــســرح الــدولــي. لــهــذا، يحسب 

العالم الصناعي حسابا إليــران، وال يقيم 
لنا، نحن العرب، وزنا.
)4(

ــار يـــنـــشـــدون  ــبــ ــكــ ــا الــ ــنــ ــادتــ جــــــاء بـــعـــض قــ
إيــران عبر قنواٍت متعّددة،  التفاوض مع 
من  ضير  وال  مختلفة،  مستوياٍت  وعلى 
ــو على  ــتـــواصـــل، ولــ تــلــك الــحــلــقــات مـــن الـ
إيـــران قبل  الــيــوم ليست  إيـــران  استحياء. 
ــك، يـــجـــب أن  ــ ــ ــوات. وعــــلــــى ذلـ ــ ــنـ ــ خـــمـــس سـ
تكون آلية التفاوض معها مختلفة، ومن 
منطلق القوة ال الضعف. ومن هنا، يجب 
تحقيق نصر فعلي في الساحة اليمنية، 
الحاسم.  الــردع  دبلوماسية  مستخدمني 
ــراه مــتــوفــرة إذا  ــ وكـــل وســائــل الــقــوة واإلكـ
عند  الوطنية  السياسية  اإلرادة  تــوفــرت 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة. ويــجــب الــحــســم في 
سورية لصالح الشعب السوري وتحجيم 
أدوار الــدول األخــرى التي تحتل سورية. 
وشّد  تركيا  على  املباشر  االنفتاح  يجب 
أزرها في مواجهة قوى التآمر وتشعيب 
أزمــــاتــــهــــا. قــــد نــخــتــلــف فــــي اجــتــهــاداتــنــا 
تــــجــــاه مــــشــــروع تـــركـــيـــا، ولــــكــــن الــلــحــظــة 
الـــراهـــنـــة تــقــتــضــي مــنــا جــمــيــعــا تجنيب 
كـــل االجـــتـــهـــادات جــانــبــا، والــتــركــيــز على 
ــعــــرب، وهــــو أن نظهر  مـــا نـــريـــد، نــحــن الــ
قــوة واحـــدة ذات سعة  العالم بأننا  أمـــام 
فــي الــســوق )350 مــلــيــون إنــســان( ووفـــرة 
ــة، وفـــوق  ــاقـ ــطـ فـــي املـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة والـ

هـــذا املــكــانــة االســتــراتــيــجــيــة، والـــتـــي هي 
العالم. نملك  مركز مواصالت واتصاالت 
ونستطيع أن نحكم كل املمرات التجارية 
ــوا، ومـــن هنا  ــ فـــي الــعــالــم بـــرا وبـــحـــرا وجـ

يكون رّدنا على أوباما.
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ــم لـــلـــضـــعـــفـــاء حـــســـابـــا.  ــالــ ــعــ ال يـــحـــســـب الــ
والخيام  الطعام  وجــبــات  تقديم  فــي  يجّد 
للضعفاء واملــشــّرديــن من ويــالت الحروب 
والــنــزاعــات. تــقــديــم املـــبـــادرات والــتــنــازالت 
ــن فــــي شـــأن  ــ ــــى مــجــلــس األمــ والـــشـــكـــوى إلـ
والــدعــوة  مــجــٍد،  اليمن غير  فــي  الحوثيني 
إلـــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة جــّربــهــا الــعــرب،  
وكانت نتائجها وخيمة عليهم في العراق،  
فال يجوز تكرار التجارب الفاشلة. الحسم 
الفعلي في الشأن اليمني  أمر مطلوب عن 
طــريــق الــقــوة لتحقيق مــخــرجــات الــحــوار 
ــة،  ــيـ ــدولـ الــــوطــــنــــي، وقــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـ
ومبادرات مجلس التعاون الخليجي بكل 
الــطــرق إلجــراء  سلبياتها. يمهد فعل ذلــك 
عملية تفاوضية مع كل األطــراف، حوثية 

كانت أو إيرانية.
آخـــر الــقــول: ال مــكــان للضعفاء بــني األمـــم. 
لــلــدول الضعيفة، والــحــرب من  وال نــاصــر 
وسائل الدبلوماسية السترجاع الحقوق، 
فهل لديكم، يا قادتنا امليامني، إرادة لحجز 
مكان لنا نحن العرب بني األمم املنتصرة؟ 
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

للتوقيف  الــراضــي  تــعــّرض  اعــتــقــالــه،  بيل 
ٌ
ق

عــــدة مــــــرات، وخـــضـــع لــســلــســلــة تــحــقــيــقــات 
لصيقة  مراقبة  موضوع  وكــان  ماراثونية، 
كشف  ما  حسب  اتصاالته،  على  تتجّسس 
تــقــريــر ملــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة. وانــتــهــت 
قبل  باعتقاله  واملضايقات  املالحقات  هــذا 
تسعة أشــهــر، ووجــهــت لــه أكــثــر مــن تهمة، 
تتعلق باملس بسالمة الدولة، والتخابر مع 
إلــى قضية  عمالء دولــة أجنبية، باإلضافة 
اغتصاب، وكلها تهم ظل الراضي ينفيها، 
ويـــقـــول إن الـــغـــرض مــنــهــا إســـكـــات صــوتــه. 
فــي حالة  يــطــالــب بمتابعته  املــقــابــل،  وفـــي 
سراح، خصوصا بعد أن طالت فترة سجنه 

بدون محاكمة.
كان ملثل هذه املتابعات أن تكون طبيعية، 
الصحافيني توبعا في حالة ســراح،  أن  لو 
ــرة فــي  ــوفــ ــتــ خـــصـــوصـــا أن األدلـــــــــة غـــيـــر مــ
الحالتني، كما أنهما ودفاعهما مستعدون 
أمــام  بحضورهما  الــضــمــانــات  كــل  لتقديم 
ــروط املــحــاكــمــة  ــ مــحــكــمــٍة تــضــمــن لــهــمــا شــ
ــذه الـــشـــروط  ــ ــم هـ ــ الــــعــــادلــــة. والــــحــــال أن أهـ
ــراح املــــــؤقــــــت، إلعـــــــداد  ــ ــسـ ــ ــالـ ــ تـــمـــتـــيـــعـــهـــمـــا بـ
دفــاعــمــهــا بــكــل حـــريـــة، فــهــمــا صـــّرحـــا أكــثــر 
مــن مـــرة، قــبــل اعــتــقــالــهــمــا، عــن احترامهما 
يجب  الــذي  للقانون  وخضوعهما  القضاء 

أن يتساوى أمامه الجميع.
وداخـــــل الـــوســـط اإلعـــالمـــي، تــشــهــد قضية 
ــام  ــعــ ــطــ ــن الــ ــ ــ الــــصــــحــــافــــيــــني املـــــضـــــربـــــني عـ
ــا. وقــبــل  ــمـ ــهـ ــن زمـــالئـ ــتــــزايــــدا مــ تـــعـــاطـــفـــا مــ
مائتي صحافية  مــن  أكثر  وقــع  أسبوعني، 
وصــحــافــي مــغــربــي عــريــضــة عـــبـــروا فيها 
في  مصيرهما،  على  الكبير«  »قلقهم  عــن 
عن  املفتوح  إضرابهما  في  استمرار  حالة 
ــتـــهـــاك املــتــكــّرر  الـــطـــعـــام، واســـتـــنـــكـــروا »االنـ
ــــالت مــن الــعــقــاب«  لــقــريــنــة الـــبـــراءة« و»اإلفــ
الــــــذي تــتــمــتــع بــــه صـــحـــافـــة الــتــشــهــيــر فــي 
املـــغـــرب، املــحــمــيــة مــن جــهــات نــافــذة داخــل 
أدوارا  التي لعبت  الــدولــة. وهــي الصحافة 
اعتقالهما،  قبل  بهما،  التشهير  في  سيئة 
ولطخت سمعتهما ودانتهما قبل أن يوجه 
ُيتابعان  التي  التهم  مــن  أيــا  القضاء  لهما 
ــة الــتــي  ــافـ ــا. وهـــــــذا الــــنــــوع مــــن الـــصـــحـ بــــهــ
ازدهرت مع انحسار ثورات الربيع العربي، 
واتــــســــاع رقـــعـــة تــأثــيــر الــــثــــورات املـــضـــاّدة 

نــحــقــق  حـــتـــى  بــشــكــل دوري،  ــة  ــمـ ــراكـ ــتـ واملـ
ــلـــة، ونــســتــعــيــد  أهـــدافـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــامـ
مجمل حقوقنا. ولتكن البداية من أسباب 
مجمل  على  الطاغية  املناطقية  الطبيعة 
ــال الـــتـــحـــّركـــات الــشــعــبــيــة الــنــضــالــيــة  ــكـ أشـ
الــصــاعــدة راهــنــا، وهـــي باملناسبة عــائــدة 
ــة فــلــســطــيــنــيــة داخــلــيــة  ــيــ ــى عــــوامــــل ذاتــ ــ إلـ
ومــوضــوعــيــة خــارجــيــة، خــارجــة عــن إرادة 
والــجــذريــة  الجامعة  الفلسطيني  الــشــارع 
والــوطــنــيــة، ورغــبــتــه وتــوجــهــاتــه، وفـــق ما 
تعكسه الشعارات التي يرّددها املنتفضون 
فــي ســاحــات املــواجــهــة املــبــاشــرة مــع قــوى 
ــــالل الـــصـــهـــيـــونـــي، واســــتــــنــــادا إلـــى  ــتـ ــ االحـ
أشكال الدعم واملؤازرة الشعبية الحاصلة 
افـــتـــراضـــيـــا ومـــيـــدانـــيـــا فـــي بـــاقـــي مــنــاطــق 

فلسطني وتجمعات الجئيها خارجها.
املناطقية  الــتــحــركــات  فــإن طبيعة  وعــلــيــه، 
ــن إرادة  ــ ــة عـ ــ ــارجـ ــ ــل خـ ــ ــوامـ ــ ــن عـ ــ نـــاتـــجـــة عـ
الفلسطينيني، من دون أن يعني ذلك عجز 
الشارع عن تغييرها، إن استهدفها بشكل 
مــبــاشــر فـــي املــرحــلــة املــقــبــلــة. مـــا هـــي هــذه 
العوامل؟ وكيف يمكن تجاوزها في املدى 
القريب أو املتوسط؟ لكن وقبل البدء بذكر 
عــنــوانــيــهــا الــرئــيــســيــني، البـــد مــن اإلشــــارة 
ــــى أن تــرتــيــبــهــا الــــــــوارد هـــنـــا ال يــعــكــس  إلـ
يتطلب  أخــر   

ٌ
فهذا شــأن أولويتها،  ترتيب 

يمكن  قــلــيــال،  وتــحــلــيــال مختلفا  مــعــالــجــة 
التطّرق له الحقا في موضع آخر، وإن كنت 
أميل إلى اعتبارها ذات أولوية متساوية. 
وبــنــاء عــلــيــه، فلتكن الــبــدايــة مــن الــعــوامــل 
التي  الصهيونية،  وبالتحديد  الخارجية، 
فرضت قيودا قانونية وديمغرافية وأمنية 
ـــحـــول 

َ
ــيــــودا ت ــة داخــــــل فــلــســطــني، قــ ــارمــ صــ

مع  الفلسطينية  التجمعات  تواصل  دون 
بــعــضــهــا بــعــض، اجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا 
ــذي يــنــشــئ فـــجـــوات  ــ ــر الــ ــ وســـيـــاســـيـــا، األمــ

باالنتصار  ناديت  العراق.  إلى  اإليرانية 
لــلــمــقــاومــة الــعــراقــيــة الــبــاســلــة، ولـــكـــن ال 
امليامني، وما  قادتنا  انشغل  لقد  مجيب. 
بــــرحــــوا مــنــشــغــلــني، بـــمـــحـــاربـــة بــعــضــهــم  
ــراق، وإيـــــــران  ــعــــ ــلـــى صـــعـــيـــد الــــ بـــعـــضـــا عـ
وحــدهــا فــي الــســاحــة الــعــراقــيــة، أحكمت 
قــبــضــتــهــا، والـــخـــالص مـــن تــلــك الــقــبــضــة 

الفارسية يحتاج عمال غير عادي.
لم ينشغل قادتنا بتوحيد قوى املعارضة 
السياسية واملسلحة ملواجهة الشر القادم 
ــلـــى الـــــعـــــراق والـــــعـــــرب جـــمـــيـــعـــا. راحــــــوا  عـ
يتنافسون فيما بينهم ملن تكون السيادة 
على العراق، لهذا النظام أم لذاك، وفشلوا 
جميعا، وخرجت دولة العراق ليحتضنها 
الطائفي  بالفكر  املــدعــم  اإليــرانــي  الحضن 
ــذا هـــو الـــعـــراق الـــيـــوم يــنــخــره  ــ املــقــيــت. وهـ
الجهل واملـــرض واألمــيــة والــفــقــر والفساد 
بعد  »العراق  الكاتب  مقال  )انظر  والظالم 
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تــهــيــمــن إيـــــران الـــيـــوم هــيــمــنــة كــامــلــة على 
أربع عواصم عربية. تصل نيران سالحها 
إلـــى أســـــوار قــصــور الــحــكــام واملــؤســســات 
االقـــتـــصـــاديـــة واملـــــراكـــــز االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
ـــران  ــيـ ــلــــى ذلــــــــك ضــــــربــــــات نــ والـــــشـــــاهـــــد عــ
د واملنصور من إيران تطاول  الحوثي املؤيَّ
ــعـــدت لتصل  ــدن الـــســـعـــوديـــة، وتـ مــعــظــم مــ

إلــى »نيابات  الــشــرق، تحّولت  مــن  القادمة 
عــامــة« تنهش أعـــراض أصــحــاب األصـــوات 
املــعــارضــة واملــنــتــقــدة واملــمــانــعــة، وأحــيــانــا 
حــتــى املــخــتــلــفــة أو فــقــط املــســتــقــلــة، تصنع 
باالعتقال،  وتــأمــر  القضائية،  امللفات  لها 
ــام  ــكــ ــــدر األحــ ــــصـ ــه االتـــــهـــــامـــــات، وتـ ــ ــــوجـ وتـ

وتنفذها مع سبق إصرار وترصد.
ترتفع اليوم أصوات رصينة وهادئة داخل 
املغرب وخارجه، مطالبة باتخاذ اإلجراءات 
القانونية املناسبة لتصحيح هذا الوضع، 
ــل األطــــــــــراف األخــــــرى  ــ ــقــــوق كـ ــــع حـــفـــظ حــ مـ
املــّدعــيــة فــي كــلــتــا الــقــضــيــتــني، بــمــا يضمن 
للجميع الحق في محاكمة عادلة وشفافة، 
منطق  لتغليب  العقل  صــوت  واستحضار 
الحكمة على الرغبة في االنتقام من قلمني 
الحقيقية  تهمها  كــل  جــريــئــني  صــحــافــيــني 
ي خطوط 

ّ
صراحتهما وقدرتهما على تخط

سّيج الهامش الصغير املتبقي من 
ُ
حمراء ت

حرية الصحافة في املغرب.
لــقــد حــافــظ املــغــرب، عــلــى الــرغــم مــن زحــف 
الـــثـــورة املـــضـــاّدة، عــلــى هــامــش ضــيــق من 
ــــذي ســمــح بــظــهــور أســمــاء  الـــحـــريـــة هـــو الـ
صـــحـــافـــيـــة عـــصـــامـــيـــة ومــــســــتــــقــــلــــة، مــثــل 
ــــي،  ــراضـ ــ ــر الـ ــمــ ــلـــيـــمـــان الــــريــــســــونــــي وعــ سـ
حــتــى فـــي ظـــل غــيــاب الــصــحــافــة املستقلة 
الــقــضــاء عليها  فــي  السلطة  الــتــي نجحت 
تــدريــجــيــا بــالــتــرهــيــب أو الــتــرغــيــب أو عن 
طــريــق »الــقــتــل الــرحــيــم« مــن خـــالل الخنق 

االقتصادي البطيء. 
)كاتب مغربي(

عميقة يصعب ردمها بني ليلة وضحاها، 
ويــقــيــم أولــــويــــات نــضــالــيــة مــخــتــلــفــة بني 
ــنـــاك، وفـــق الـــظـــروف والــحــيــثــيــات  هــنــا وهـ
الــحــاصــلــة فـــي كـــل مــنــهــا، كــمــا فـــي خــوض 
ــراط  ــخــ غـــــزة مـــعـــركـــة كـــســـر الــــحــــصــــار، وانــ
الــقــدس فــي مــعــركــة حمايتها مــن حمالت 
ومجابهة  الصهيونية،  العرقي  التطهير 
السرطان االستيطاني في الضفة، ومعارك 
فــلــســطــيــنــيــي 1948 املـــرّكـــبـــة فـــي مــواجــهــة 
الــصــهــيــونــي وفاشيته  الــجــهــاز  عــنــصــريــة 

تجاه أرض فلسطني وشعبها.
في حني يكمن العامل الذاتي الفلسطيني 
ومـــجـــمـــل  »أوســـــــــلـــــــــو«  ــة  ــطــ ــلــ ســ دور  فـــــــي 
الــجــســم الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي )داخــــل 
االنقسامي  وخــارجــهــا(  الــتــحــريــر  منظمة 
وفعال  خطابا  يــمــارس  الـــذي  والتقسيمي 
مناطقية  طــبــيــعــة  ذا  وإعــالمــيــا  ســيــاســيــا 
ــئــــني  ــة وانـــــقـــــســـــامـــــيـــــة، بـــــــني الجــ ــ ــويــ ــ ــئــ ــ وفــ
ــزيـــني،  ــارج فــلــســطــني، ومـــقـــدســـيـــني، وغـ ــ خــ
وضفاويني، وفلسطينيي 1948، إذ ينطلق 
من  الفلسطيني  السياسي  الجسم  مجمل 
مخاطبة كل من هذه التجمعات على حدة، 
الـــذي يتطلبه ضبط مسارها  الـــدور  وفــق 
الـــنـــضـــالـــي، بـــمـــا يــحــمــي مــــشــــروع الـــقـــوى 
الــســيــاســي الــتــجــزيــئــي واالنـــهـــزامـــي الـــذي 
فلم  أي استثناء،  الجميع من دون  يتبناه 
ذاتــهــا فلسطني  لــهــم،  وفــقــا  تعد فلسطني، 
ــه  ــم يـــعـــد شــعــبــهــا ذاتــ الـــتـــاريـــخـــيـــة، كـــمـــا لــ
شعبها األصلي الوارد تعريفه في امليثاق 
التحرير  لــم يعد  الــوطــنــي األســاســي، كما 
ــّول إلـــــى مــســاومــة  ــا تــــحــ ــرا بـــقـــدر مــ ــريـ تـــحـ
ــالــــي، لــــم يـــعـــد الـــنـــضـــال  ــتــ ــالــ رخـــيـــصـــة. وبــ
وفــقــهــم نـــضـــاال تـــحـــّرريـــا بـــقـــدر مـــا أصــبــح 
نــضــاال مــســاومــا. وهـــو مـــا يــعــيــق تطوير 
النضاالت الشعبية وتكاملها هنا وهناك، 
ــة والـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــلـ ــداخـ بــفــعــل الــــعــــوامــــل الـ
التعمق  دون  من  بالعموم،  ذكرناها  التي 

بتفاصيل )وتركيبة( كل منها.
طبعا، يستحيل على الشارع الفلسطيني 
تجاوز ذلك كله بني ليلة وضحاها، في حني 
يمكن تجاوزه على املدى املتوسط وربما 
، إن تمّكنا من وضع خطة عمٍل 

ً
أسرع قليال

واضحة املعالم، عملية وسياسية على حد 
سواء، إذ ال تنحصر العوائق القائمة على 
املــســتــوى املــيــدانــي فــقــط، بــل لها ركائزها 
الــســيــاســيــة واإلعـــالمـــيـــة واألمـــيـــنـــة، الــتــي 
الحواجز  يكسر  متكامال،  مــســارا  ب 

ّ
تتطل

ثانيًا،  وذاتـــيـــا  أواًل  صهيونيًا  املــفــروضــة 
ــدة الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة  ــ كــــي نــســتــعــيــد وحــ
الــهــدف، فعلى املستوى اإلجرائي  ووحــدة 
الــتــواصــل، ومن  إلــى توطيد  نحن بحاجة 
الــعــالقــات مــا دون السياسية، أي على  ثــم 
مستوى النشطاء والحركات االحتجاجية 
والــتــمــثــيــلــيــة والــنــقــابــيــة والــتــخــصــصــيــة، 
بــــمــــا يـــتـــيـــح حــــــــدا أدنـــــــــى مــــــن الـــتـــنـــســـيـــق 
والـــحـــوار، وتــشــابــك الــخــطــاب والــــرؤى من 
دون الــفــصــائــلــيــة والــحــزبــيــة الــســيــاســيــة. 
إلى  النضالي  املستوى  على  نحتاج  كما 
مناطقية  نــضــاالت  مــن  النضاالت  تحويل 
إلــــى  ــة  ــيـ ــقـ ــاطـ ــنـ مـ وقــــضــــايــــا  ــــاب  ــطـ ــ خـ ذات 
نضاالٍت فلسطينية تخاض على مستوى 
املـــنـــاطـــق، أي عــلــيــنــا الــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
الـــخـــطـــاب واألهــــــــــداف اآلنــــيــــة واملـــبـــاشـــرة 
املــســتــهــدفــة مـــن قــبــل كـــل حـــركـــة نــضــالــيــة 
مناطقية، بحيث تتسع قائمة األهداف إلى 
السياسية  التقسيمات  ما يتجاوز حــدود 
والجغرافية الصهيونية. وأخيرًا، البد من 
دعم )ومد( الجهود السياسية الرامية إلى 
فرز بنى سياسية وطنية وبرنامج تحرر 
قضيتنا  منطلقات  يستعيد  فلسطيني، 
ــدة األرض  ــ الــرئــيــســيــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى وحــ
والشعب والقضية، فهل نشهد تسارع هذا 

املسار قريبا؟
)كاتب فلسطيني(

القادة العرب والفرص الضائعة

قضية الريسوني والراضي في المغرب

ماذا بعد هبّة القدس؟

لبنان... تقاطع المصالح 
في التعطيل الحكومي

لم ينشغل قادتنا 
بتوحيد قوى 

المعارضة السياسية 
والمسلحة لمواجهة 

الشر القادم على 
العراق والعرب جميعًا

هل من صوت حكيم 
يدّق ناقوس الخطر 
في المدينة قبل أن 

تقع الكارثة؟

نحتاج إلى تحويل 
النضاالت من نضاالت 

مناطقية ذات 
خطاب وقضايا 

مناطقية إلى نضاالٍت 
فلسطينية

آراء

أرنست خوري

أّيــا كانت  مقابلة وزيــر الخارجية اإليــرانــي، محمد جــواد ظــريــف، جــديــرة بــالــقــراءة، 
أهداف التسريب الصوتي لها ومصدره ونتائجه. املسؤولون األميركيون املصّرون 
أدوات تصدير  اتفاق جديد مع طهران ال يقّيد  إبــرام  أو  النووي  على إحياء االتفاق 
التخريب في املنطقة العربية، سيكونون معنيني بالتعليق على الحوار أو على األقل 
باستخالص دروسه بصمت. خصوم طهران، بعد قراءتهم حديث الوزير، يمكنهم 
االستناد إليه في مقاالت ودراسات وتصريحات اإلدانة لسياسة هذا البلد وللدمار 
واإلفقار والتخلف الذي ينشره حكامه. أما جمهور املمانعة، فلن يجد على األغلب 
أســبــابــا كــثــيــرة للغضب مــن الــدكــتــور ظــريــف، فــاالنــتــقــاد الــنــاعــم لــقــاســم سليماني 
»الحرب  ملعادلة  برضوخه  الرجل  ينهيه  ما  سرعان  بلده،  في  الحربي  وللمستوى 
الذبح« بتعبير إلياس  إيــران منذ ثورة الخميني، حني بدأ »زمن  التي تحكم  الدائمة« 

مرقص، كما ينقل عنه الراحل ميشيل كيلو في أحد حواراته التلفزيونية. 
يقّدم ظريف في حوار الساعات السبع تعريفا للسياسة وفق املفهوم الذي تصّدره 
هي  الحرب  الوسطى:  القرون  من  املستعارة  األيديولوجية  عّدتها  من ضمن  الثورة 
الدبلوماسية والسياسة، ال وسيلة لتحقيق غرض سياسي مثلما رأى منظر  غاية 
الحروب كارل فون كالوسفيتز في القرن الثامن عشر. السياسي يأتمر من الضابط 
ال العكس. يخبر ظريف في حواره السّري غير املعّد للنشر كيف أنه عمل منذ تعيينه 
في منصبه عام 2013 تحت إشراف املستوى الحربي. مصطلح الحرب ال يستخدمه 
الــرجــل، بــل يستعير تعبير »املــيــدان« أو »ســاحــة املعركة« لــإشــارة إلــيــه. و»املــيــدان« 
الحربي  املستوى  الخارجية«.  السياسة  في  األولــى  الكلمة  »له  كانت  بحسب ظريف 
في هرم الحكم اإليراني يملي على الدبلوماسية أولوياتها وأدوات شغلها وحركتها 
( وما ال نطلبه. يمكن 

ً
ومفاوضاتها ومواقفها وما نطلبه )من سيرغي الفروف مثال

لوزير خارجية أن يطلب أمرًا سياسيا من املستوى الحربي، لكنه يبقى مجرد طلب. 
 من قاسم سليماني أال يستخدم طائرات »إيران إير« )الطيران 

ً
كان ظريف يطلب مثال

الحكومي( للرحالت بني إيران وسورية، »لكن سليماني لم يكن يقبل«. ربما تكون 
اإليراني، وكيف تتوزع  النظام  األكثر تعبيرًا عن ديناميات عمل  الخالصة هي  تلك 
مراكز القوى فيه، بعيدًا عن ثرثرات »الديمقراطية اإليرانية الفريدة من نوعها« فرادة 
دموية »الديمقراطيات الشعبية«. في إيران إذًا، للمستوى السياسي الدبلوماسي، من 
حكومة ووزير خارجية ومفاوضني وسفراء وحتى رئيس جمهورية، سلطة توزيع 
الــزوار األجانب وقــدرة تحمل مشقات  االبتسامات وإجــادة لغات أجنبية واستقبال 
بالحرس   

ً
ممثال الــعــســكــري،  للمستوى  بينما  املــكــثــف،  اإلعــالمــي  والــظــهــور  السفر 

الخارجية في اجتماع أسبوعي  الـ نعم والـ كال، يتم إبالغهما لوزير  الثوري، سلطة 
الدبلوماسية  أنفقت  إنني  »أقــول بجرأة  إيــاه في صيغ متعددة:  مثلما يخبر ظريف 
ألجل امليدان )ساحة املعركة( أكثر من أن يضحي امليدان للدبلوماسية )...(. في كل 
مرة كنت أذهب إلى التفاوض كان الشهيد سليماني هو الذي يقول خذ هذه النقاط 
في االعتبار )...(. الكثير من التكاليف الدبلوماسية التي تحملناها كانت بسبب أن 
امليدان كانت له األولوية بالنسبة للنظام، وإلى هذا الحّد تمت التضحية بالدبلوماسية 
ألجــل املــيــدان، وهــذه هي نتيجة أن يكون الــقــرار بيد املــيــدان«. الــيــوم، سيكون فصل 
مضمون حوار ظريف عن املفاوضات الجارية حاليا في فيينا تغريدًا خارج أنغام 
الــنــووي، يقول  اتفاق 2015  إلــى  التوصل  الــروس وضعوا ثقلهم إلفشال  السياسة. 
ظريف. لسيئي الظن أن يضعوا تتمة العبارة على لسانه: يمكن لنا، نحن اإليرانيني، 
أن نتعاون معكم يا أميركان، لتسجيل هدف جديد في املرمى الروسي الذي تشتهونه 
أكثر مما ترغبون إضعاف نظامنا. في حال صّحت التخمينات حول نية محمد جواد 
ظريف الترشح النتخابات الرئاسة في يونيو/ حزيران املقبل، فإّن املقابلة تصلح ألن 
لحركة  الحمراء  الخطوط   

ُ
أعــرف وللخارج:  للداخل  موجها  انتخابيا  برنامجا  تكون 

وتوزيع  الثرثرة  فلنواصل  كرئيس.  املشاغبة  إلــى  أسعى  ولــن  السياسي  املستوى 
االبتسامات في الدبلوماسية، ولنترك خلفاء قاسم سليماني يوّسعون حروبهم.

أنطوان شلحت

تعقد جمعية الثقافة العربية في أراضي 1948، سوية مع منظمة »عمق شبيه« التي 
األربعاء،  اليوم  والــتــراث«،  الثقافة  »حقوق  بـ يتعلق  ما  في  االنتقاء  تحارب سياسة 
مؤتمًرا صحافًيا في حيفا تسلط فيه مزيًدا من األضواء على سياسة التمييز التي 
تنتهجها إسرائيل في كل ما يرتبط بامليزانيات املخصصة ملواقع التراث املبني في 
د ضرورة الحفاظ على هذه املواقع، في سياق التمّرد على 

ّ
البلدات العربّية، وكي تؤك

 على املاضي العربي واإلسالمي لفلسطني.
ّ

محو كل ما من شأنه أن يدل
ل في تعرية موقف ما 

ّ
الصحافي يتمث للمؤتمر  حّدد 

ُ
امل الهدف  أن  الرغم من  وعلى 

سمى »وزارة القدس والتراث« التي ال تعتبر كل ما هو غير يهودي أو صهيوني 
ُ
ت

ــا يــســتــلــزم صـــرف أمــــوال رســمــيــة لــلــحــفــاظ عــلــيــه، والـــوقـــوف عــنــد دالالتــــه في  ـ
ً
ـــراث

ُ
ت

الحاضر، فإن الغاية األبعد تكمن في استدعاء املاضي. ويرمي هذا االستدعاء إلى 
السعي  أن  ا  عــاد ســّرً فما  الحاضر،  استنهاض  بغية  للتاريخ،  ا 

ً
رديف املاضي  جعل 

يــزال منطوًيا على حرص  ال  املاضي  استمالك  إلــى  املؤدلج صهيونًيا  اإلسرائيلي 
بالتوازي مع  بفلسطني،  والقومية،  الدينية  التاريخية،  اليهودية  الرابطة  بإبراز  كبير 
العربية   - اإلسالمية  الرابطة  وقيمة  أهمية  مــن  التقليل  على  وأدهـــى،  أشــّد  حـــرٍص، 

التاريخية، الدينية والقومية، بالبلد.
ا 

ً
وتتكشف باستمرار وثائق تثبت أن ديفيد بن غوريون، وهو القائد األقوى نفوذ

في الحركة الصهيونية منذ أربعينيات القرن العشرين الفائت، وأول رئيس للحكومة 
اإلسرائيلية، عمل، في عام 1948 وبعده، بصورة ممنهجة، على محو كل ما كان 
قائًما في فلسطني من شواهد عربية، وأساًسا عمل على محو املاضي اإلسالمـي. 
 ،2007 عــام  ظهر  ا صحافًيا 

ً
تحقيق  ،

ً
مــثــال نستعيد،  أن  يمكن  هــذا،  على  للنمذجة 

وأشير، في سياقه، إلى أن قيادة الجيش اإلسرائيلي اتبعت سياسة مقصودة كانت 
تهدف إلى تدمير املساجد، وذلك في نطاق سياسة محو القرى والبلدات العربية التي 
بقيت فارغة إثر نكبة 1948، وما رافقها من عمليات تهجير وتطهير عرقية. وبناء 
على ذلك، من بني 160 مسجًدا كانت في القرى الفلسطينية التي شملها اتفاق الهدنة 
ا 

ً
)1949(، وبقيت تحت سيطرة إسرائيل، لم يظل سوى أقل من 40 مسجًدا، وفق

الدعاء هذا التقرير، علًما أن األرقام الحقيقية للمساجد التي تّم تدميرها أكبر كثيًرا. 
غير أن األمر األهم من هذه األرقام، على أهميتها الفائقة، بالنسبة ملا نحاول أن نسبر 
التدمير الواسعة  غــوره، أن ذلك كله ترافق مع انعدام أي توثيق إسرائيلي لعمليات 
هذه، اللهم باستثناء توثيق يتيم لعملية تفجير طاولت »مشهد النبّي حسني« في 
مدينة املجدل، التي تقع بالقرب من مدينة تسمى »أشكلون« في الوقت الحالي، وهي 
أن  اإلسرائيلّي  التوثيق  هــذا  تموز 1950. ويؤكد  يوليو/  تنفيذها في  عملية جــرى 
تفجير ذلك »املشهد املقّدس« كان عمال مقصودا، وكان جزًءا من عملية أوسع في 
تلك املنطقة على وجه التحديد، شملت تدمير مسجدين آخرين على األقل، واحد في 
يبنا واآلخر في أسدود. كما يتبنّي أن املسؤول املباشر عن عمليات التدمير هذه هو 
الجنرال موشيه ديان الذي كان يشغل منصب قائد الجبهة العسكرية اإلسرائيلية 

الجنوبية في ذلك الوقت.
ــبــع فــي ذلك 

ّ
ــا عــن نهج إسرائيلي عــام ات

ً
ل هــذا التوثيق انــحــراف

ّ
فــي واقــع األمـــر، شك

ا لتعليماٍت صارمة صادرة عن قيادة الجيش اإلسرائيلي. ونجم التوثيق 
ً
الوقت، وفق

أول صيغة  اإلسرائيلية«، وهــي  اآلثــار  »دائـــرة  تبادل رسائل بني رئيس  عن عملية 
الــذي يصفه  يافني،  اإلسرائيلية«، ويدعى شموئيل  اآلثــار  ملا تسمى حالًيا »سلطة 
التحقيق الصحافي بأنه »رجل علم« أكثر من كونه »نصيًرا لحقوق العرب«، وبني 
قيادة الجيش اإلسرائيلي بشأن مصير املوقع املذكور. وكانت إحدى هذه الرسائل 
إدارًيــا على  التحديد، وتضّمنت احتجاًجا   بما حدث في املجدل على وجه 

ً
متعلقة

تفجير املوقع املقّدس. 
بشأن  العربية  الثقافة  مــشــروع جمعية  املبني  الــتــراث  على  الــحــفــاظ  جهد  وُيــكــّمــل 
الفلسطينية  للذاكرة  وتعضيًدا  للتاريخ،  ا 

ً
رديف يكون  أن  يمكن  ما  كل  استنهاض 

ص منه إسرائيلًيا تتواتر.
ّ
الجماعية من املاضي، الذي ما زالت محاوالت التخل

مروان قبالن

تثير الشهادة التي أدلى بها وزير الخارجية اإليراني، جواد ظريف، في األيام األخيرة 
ألنها  ليس  كبيرا،  اهتماما   )2021  -  2013( الخارجية  وزارة  في  الطويلة  لخدمته 
تكشف جوانب ومعلومات غير معروفة )علًما أن معلومات مهمة كشفت عنها(، بل 
 
ٌ
ألسباب أخرى عديدة، يرتبط بعضها بمالبسات تسريبها، وبعضها اآلخر مرتبط

بأنها جاءت من مصدرها األول، حيث تحّدث ظريف بمرارة عن تجربته، ومعاناته في 
التعامل مع السلطة الفعلية التي تدير سياسات ايران الخارجية واألمنية، خصوصا 
في املنطقة العربية، وأيضا ألن صاحبها أراد على ما يبدو أن يبّرئ ذمته مما يعتبره، 
مواربة، فشال إيرانيا في السياسة الخارجية، أعاد البالد إلى املربع األول، بعد أن بذل 
هو )ظريف وفريقه( جهودا كبيرا في إخراجها من حال العزلة والحصار والتوتر 
التي طبعت عالقتها مع الغرب أربعة عقود، وهو خطاٌب يناقض تماما ما يصدر عادة 
عن طهران من إبراز لنجاحاتها. ال نعرف كثيرا عن مالبسات تسريب الشهادة التي 
كان املقصود بها، أو في جزء منها على األقل، أن تبقى سّرية، لذلك سنتجاوزها. 
السلطات  بني  العالقة  لطبيعة  الشهادة  توضيح  هو  هنا  عليه  التركيز  يستحق  ما 
الدولة  وبنية  الشعب،  مــن  »املنتخبة«  الحكومة  بها  واملقصود  ــران،  إيـ فــي  الرسمية 
املوازية، واملقصود بها املؤسسة األمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الحرس الثوري، 
وفي قلبه فيلق القدس. يكشف ظريف، في هذه املقابلة، أن دوره ال يعد كونه ُمسّوقا 
وقــد جاء  كثيرا عنها.  يعلم  أو ال  فيها،  له  يد  وقـــرارات ال  لسياسات   )Salesman(
صادًما قوله إن دوره في السياسة الخارجية للبالد هو »صفر«. في أحيان أخرى 
كثيرة، لم يكن لدى ظريف أدنى معرفة بقراراٍت على مستوى كبير من األهمية، فهو 
العراق رًدا على اغتيال  ، بقرار ضرب قاعدة »عني األســد« في 

ً
لم يكن يعرف، مثال

قاسم سليماني. يقول: »هل تعلمون أن أميركا علمت بالهجوم على قاعدة عني األسد 
قبل أن أسمع به أنا؟«، ويستطرد: »لقد سمعت بالهجوم على القاعدة بعد ساعتني 
من إبالغ رئيس الوزراء العراقي بذلك«. أما عن استقالته التي جاءت احتجاًجا على 
عدم اطالعه على زيارة بشار األسد إلى طهران عام 2018، فيقول: »علمت بوجود 
األسد في طهران من شاشة التلفزيون«. وعن أكثر املواقف إحراجا بالنسبة له، يقول 
أيــام لم يخبره خاللها أحد أن الطائرة األوكرانية تم إسقاطها  ظريف إنه ظل ثالثة 
عن طريق الخطأ بعد أن ظنتها الدفاعات اإليرانية صاروخا أميركيا أطلق رًدا على 
قصف إيران قاعدة عني األسد. ويضيف أنه طلب في اجتماع مجلس األمن القومي، 
الطائرة، إخباره بما إذا تم إسقاطها بصاروخ. »انظروا،  أيام على كارثة  بعد ثالثة 
أنا وزير الخارجية، ومن املفترض أن أبّرر ذلك«. لكن الحاضرين نفوا األمر بشدة، 

وطلبوا منه نفيه على حسابه في »تويتر«، وهو ما فعله، وتسبب له بإحراج كبير.
األسوأ بالنسبة لظريف أن وزير الخارجية األميركي، جون كيري، كان يطلعه خالل 
اجتماعه به على أمور عن بالده ال يعرفها هو، فقد أخبره كيري مرة أن إسرائيل 
ضربت 200 هدف إيراني في سورية حتى عام 2016. كما أخبره أن الخطوط الجوية 
اإليرانية ضاعفت رحالتها الى سورية ست مرات بعد رفع العقوبات عنها في إشارة 
الى استخدامات غير مدنية للناقل الوطني اإليراني، وقد نفى ظريف ذلك، ليتبنّي له 
صحة األمر، عندما سأل عنه بعد عودته إلى طهران. يشرح ظريف أيضا كيف أن 
سليماني كان يملي عليه ما يفعل، ويستخدمه لتبرير أو تجميل تحّركاته العسكرية 
واألمنية على األرض. يقول ظريف: »كان سليماني يفرض شروطه عند ذهابي إلى 
أي تفاوض مع اآلخرين بشأن سورية، وأنا لم أتمكن من إقناعه في أي مرة برأيي«. 
 عدم استخدام الطيران املدني في سورية لكنه رفض. واشتكى ظريف 

ً
طلبت منه مثال

أخيرا من أن ليس لديه أي سلطة على التعيينات في وزارته، فأغلب التعيينات سواء 
داخل الوزارة أو بخصوص سفراء إيران في الخارج تصدر عن جهات أمنية، يقول: 

»إن معظم هيكل وزرارة خارجيتنا شأن أمني«. 

برنامج انتخابي مقترح لظريف الماضي رديفًا للتاريخ

شهادة ظريف... 
كواليس السلطة
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احتفاالت مقدسية بإزالة الحواجز من ساحة باب العامود )أحمد غرابلي/فرانس برس(



16
آراء

علي العبداهلل

)إلــى روح تيسير حــج حــســني.. كــان أخــا ورفيق 
درب(

ارتبط النظام الدولي الذي نشأ ُبعيد نهاية 
رئيس  غربي  بــدور  الثانية  العاملية  الــحــرب 
ـــــــب هــيــمــنــة وســـيـــطـــرة 

ّ
فــــي تـــشـــكـــيـــلـــه، مــــا رت

غــربــيــتــني عــلــى قـــيـــادتـــه وتـــســـيـــيـــره، بــوضــع 
قواعده وضبط مساراته، حيث غدا التحالف 
على  تشرف  عامليٍة  حكومٍة  بمثابة  الغربي 
ت بحصول 

ّ
النظام. ولكن الصورة اهتز هذا 

ــــاالت الـــســـيـــاســـة  ــــجـ ــــي مـ ــرة فـ ــيـ ــثـ تــــــطــــــّورات كـ
إقليمية  قوى  وظهور  العامليني،  واالقتصاد 
ودولية وازنة، عّبرت عن تطلعات وخيارات 
رؤى  وعــن  الغربية،  لتلك  ومخالفة  مغايرة 
بــديــلــة لــلــنــظــام الـــدولـــي والــعــالقــات الــدولــيــة 
السائدة، في تحدٍّ مباشر للهيمنة األميركية 
ونــظــامــهــا أحــــادي الــقــطــب الــــذي تــرتــب على 

انهيار االتحاد السوفييتي عام 1991. 
ــراع والـــتـــنـــافـــس، أدركــــت  ــدام الــــصــ ــتــ ومــــع احــ
القوى الجديدة الناهضة وزن الغرب الكبير، 
األمــيــركــي تــحــديــدا، وصــعــوبــة كسر هيمنته 
عبر مواجهاٍت فرديٍة معزولة، فشكلت بينها 
ــرا ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة: مــنــظــمــة شــنــغــهــاي  ــ أطـ
لــلــتــعــاون، الــتــي تــأســســت عـــام 2001، مــن كل 
ــتـــان وقــيــرغــيــزســتــان  ــازاخـــسـ مـــن الـــصـــني وكـ
ــان.  ــتــ ــكــــســ وروســـــيـــــا وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان وأوزبــ
واقتصادية: مجموعة البريكس، من البرازيل 
أفريقيا.  وروســيــا والهند والــصــني وجــنــوب 
واالتـــحـــاد الــجــمــركــي األوراســـــــي، أســـس عــام 
2000، من روسيا وبيالروسيا وكازاخستان. 
وتــأســيــس الــبــنــك اآلســـيـــوي لــالســتــثــمــار في 
أّسسته  بـــي(،  آي.  آي.  )أيــــه.  التحتية  البنية 
ــوالـــى مــائــة  ــام 2014 بــمــشــاركــة حـ الـــصـــني عــ
دولــــة وبــــرأس مـــال قــــدره مــائــة مــلــيــار دوالر. 
وطـــرح الــصــني مــبــادرة مــشــروعــهــا الــعــمــالق: 
»طريق واحد حزام واحد«، عام 2013 والبدء 
بخطواٍت تنفيذية فيه عام 2017 تمتد حتى 
جمهورية  لقيام  املئوية  الــذكــرى   ،2049 عــام 
الــصــني الــشــعــبــيــة، لــتــأمــني وصـــــوٍل آمــــن إلــى 
أسواق آسيا الوسطى وأوروبا بأقصر وقت 
ومــــن دون الـــتـــعـــّرض ملــضــايــقــات األســاطــيــل 
ــتـــي تـــجـــوب الــبــحــار  األمـــيـــركـــيـــة املـــتـــفـــّوقـــة الـ
واملحيطات، وبدأت بعقد اتفاقات مع حوالي 
ــة ملـــد خـــطـــوط ســكــك حـــديـــد فــائــقــة  ــ مـــائـــة دولـ
ــة، أو تطوير  ــامـ الــســرعــة، وتــعــبــيــد طـــرق وإقـ
مــوانــئ ومـــد أنــابــيــب للنفط والـــغـــاز؛ آخــرهــا 
االتــفــاق االســتــراتــيــجــي مــع إيــــران الستثمار 
400 مليار دوالر فيها خالل 25 عاما مقابل 
بسعر  والــغــاز  النفط  على  الثابت  الحصول 
تــفــضــيــلــي، لــتــشــكــيــل ثـــقـــٍل ســـيـــاســـيٍّ وأمــنــي 
الهيمنة  مــواز على طريق كسر  واقــتــصــادي 

بشرى المقطري

ــر فــــي الــــيــــمــــن، وتــتــســع  ــقـ ــفـ ــة الـ ــالــ ر حــ
ّ
تــــتــــجــــذ

املجتمع  طــبــقــات  مــعــظــم  لتشمل  نــطــاقــاتــهــا، 
الحرب  اليمني، محصلة لسياسات سلطات 
ل وسائل تعافي االقتصاد 

ّ
التي ما زالت تعط

ــوات اقـــتـــصـــاديـــة  ــنــ ــاد قــ ــجــ ــنــــي، عـــبـــر إيــ الــــوطــ
من  تمّكنها  الــحــرب،  اقتصاد  هجينة، ضمن 
نهب موارد الدولة وتنمية مكاسبها، مقابل 
اســتــمــرارهــا فـــي ســيــاســة تــجــويــع اليمنيني 
ضرائبها  مضاعفة  عن   

ً
فضال واستنزافهم، 

ــقـــطـــاع الــــخــــاص، بــحــيــث  عـــلـــى مـــؤســـســـات الـ
دورة  فــي  اليمنيني  إفــقــار  حلقات  تضاعفت 

مغلقة من الجوع واإلذالل والحرمان.
يــتــرابــط تــنــامــي مـــعـــدالت الــفــقــر فـــي املــنــاطــق 
ــاد الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة  ــ ــــسـ املــــــــحــــــــّررة، مـــــع فـ
بتركيبتها السياسية املتنافسة، إذ استمرت 
ملــصــلــحــة طغمتها  الـــدولـــة  ــوارد  ــ مـ إدارة  فـــي 
تأمني  حــســاب  على  والعسكرية،  السياسية 
دفــــع رواتــــــب مــوظــفــي الــــدولــــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الخدمية،  املــؤســســات  إصـــالح  عــن  تقاعسها 
الكهرباء  وقــطــاع  الصحي  القطاع  وتحديدًا 
اللذين يعانيان من شلل تام، األمر الذي أضّر 
بــحــيــاة املــواطــنــني، واســتــمــرار هـــدر السلطة 
الــشــرعــيــة، بــشــكــل مــتــعــّمــد، لـــفـــرص تحسني 
األوضــــاع اإلنــســانــيــة فــي املــنــاطــق الخاضعة 
لها، مقابل تكريسها واقع الفقر بكل الوسائل، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــعــطــيــل الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة. 
ومع أنها ال تملك قرارها السيادي في إدارة 
الذي  املــحــّررة،  املناطق  في  الخدمات  معركة 
يسيطر عليه حليفها السعودي، فإن السلطة 
ــغـــط عــلــى  ــانــــت تــســتــطــيــع الـــضـ ــة كــ ــيـ ــرعـ الـــشـ
الــوضــع اإلنــســانــي، وكذلك  حليفها إلصـــالح 
الــــذي تــتــلــقــاه فــي تنفيذ  الــدعــم املــالــي  إدارة 
 
ً
املـــواطـــنـــون، فــضــال مــشــاريــع يستفيد مــنــهــا 
عــن صــيــانــة الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة املــتــضــّررة 
جــــّراء الـــحـــرب، وســــداد رواتــــب املــوظــفــني، إال 
ــا تــقــاعــســت عــــن أبـــســـط مــهــامــهــا حــيــال  ــهـ أنـ
املواطنني، فيما دفعت سياستها االقتصادية 

الالمسؤولة نحو إفقارهم. 
ضاعف الفساد العميق لسلطة ال مسؤولة من 
حّدة الفقر في املناطق املحّررة، وإن استوعبت 

الــغــربــيــة، والــدفــع نــحــو صــيــاغــة عــالــم جديد 
قائم على التعّددية والنّدية. وهذا، مع تراجع 
القوة الخشنة للواليات املتحدة عن ذروتها 
فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الـــــبـــــاردة، أطــلــق 
تــنــافــســا مــحــمــومــا عــلــى تــجــمــيــع أوراق قــوة 
وزيــادتــهــا وزّجــهــا فــي ســاحــات الــصــراع؛ ما 
ٍر متصاعٍد في ضوء سعي الدول 

ّ
قاد إلى توت

الناهضة إلى تحّدي التفوق الغربي، والعمل 
على احتوائه، والحّد من هيمنته وسيطرته، 
بمنافسته في مجاالت التقنية واالختراعات 
واالقتصاد والتسلح، واالستحواذ على جزٍء 
متزايد مــن حصته فــي هــذه املــجــاالت بشكل 
متواتر، وسعي الواليات املتحدة إلى الحفاظ 
ــــادة ترتيب  عــلــى مــكــانــتــهــا الـــدولـــيـــة، عــبــر إعـ
ــتــســق مــع مــا تــعــتــبــره مخاطر 

ّ
أولــويــاتــهــا لــت

داهمة على نفوذها ودورها في قيادة النظام 
الـــدولـــي، حــيــث بـــات مــصــيــر الــنــظــام الــدولــي 
الغربي مرتبطا بنجاح الواليات املتحدة في 
وقف تدهوره، وفي السيطرة على التحّوالت 
والــــــتــــــطــــــورات الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة 

والعسكرية واألمنية في العالم.
قــــاد الـــتـــدافـــع الــكــبــيــر بـــني الــــواليــــات املــتــحــدة 
والقوى الصاعدة إلى تحّول في االستراتيجية 
وذات  أساسية  مهام  بــرزت  حيث  األميركية، 
أولـــويـــة: احـــتـــواء الــصــني وروســـيـــا. استدعت 
ــة األولــــــــــى، احـــــتـــــواء الـــــصـــــني، تــنــشــيــط  ــمـ ــهـ املـ
وتشكيل  آسيا،  شــرق  حلفائها  مع  عالقاتها 
تــحــالــف يــمــتــد مـــن الــيــابــان إلـــى إنــدونــيــســيــا 
وســــنــــغــــافــــورة، مــــــــرورا بــــكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والفيليبني وفيتنام وكمبوديا، وإقامة طوق 
عــســكــري وأمـــنـــي أمــيــركــي يــابــانــي أســتــرالــي 
هـــنـــدي. واســتــدعــى احـــتـــواء روســـيـــا الــتــركــيــز 
على سهل شمال أوروبــا والبحر األســود مع 
دور رئيس لبولندا في الشمال، ورومانيا في 
الــجــنــوب، مــع التفكير بـــإدراج تركيا فــي هذا 
املحور؛ لتعزيز التوّجه املعادي لروسيا. كما 
ســيــوفــر، بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، مــركــز ثقل مهم 
في وجه التوّسع اإليراني. واستدعى احتواء 
إيــــــران الـــتـــي تـــحـــّدت الــــوجــــود األمـــيـــركـــي في 
والــعــراق، وتحالفت مع  العربي  الخليج  دول 
فكرة  طــرح  لتحقيق هدفها،  والصني  روسيا 
نــاتــو عــربــي، أو نــاتــو إقــلــيــمــي يــجــمــع الـــدول 

العربية وإسرائيل في تحالف واحد. 
ــى الـــتـــقـــارب،  ــع الـــصـــني وروســــيــــا إلــ وهـــــذا دفــ
والعسكرية  السياسية  جهودهما  وتنسيق 
ــواء الـــــتـــــحـــــّرك األمـــــيـــــركـــــي ضـــدهـــمـــا،  ــ ــ ــتـ ــ ــ الحـ
واستخدام تكتيك العصا والجزرة مع الدول 
لثنيها عن  املــتــحــدة  الــواليــات  مــع  املتحالفة 
وتوظيف  األميركي،  التوجه  وراء  االنسياق 
الــصــني الـــروابـــط االقــتــصــاديــة املـــتـــزايـــدة مع 
ــرب الـــتـــجـــاريـــة الــعــمــيــقــة  ــ ــحـ ــ الـــفـــيـــلـــيـــبـــني، والـ
بـــني كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، لتقويض 

اتفاق  حكومة  إن  إذ  السلطة،  فــي  خصومها 
فساد  مكافحة  بهدف  تشكلت  التي  الــريــاض 
السلطة الشرعية الذي أضّر بإدارة مؤسسات 
املواطنني،  الدولة، وانعكس سلبًا على حياة 
ــلــــس االنـــتـــقـــالـــي  ــا فـــــي ذلـــــــك وعـــــــــود املــــجــ ــمــ بــ
الــجــنــوبــي فـــي تــحــســني الـــوضـــع اإلنـــســـانـــي، 
مــا لــبــث أداؤهــــا أن صـــار اســتــمــرارًا ملنظومة 
ــات اقــتــصــاديــة  ــ ــ ــدت أزمـ ــ ــ ــاد، حـــيـــث أوجـ ــسـ الـــفـ
ــى األزمــــــــــات الــبــنــيــويــة  ــ ــة إلــ ــافـ جـــــديـــــدة، مـــضـ
جــّراء  اليمني  االقــتــصــاد  انهيار  مــن  الناتجة 
الرياض  اتــفــاق  الــحــرب، حيث رفعت حكومة 
سعر املشتقات النفطية والغاز املنزلي، األمر 
املــواطــنــني، مقابل عدم  الــذي ضاعف معاناة 
ــداد رواتـــب  إيــفــائــهــا بــمــســؤولــيــتــهــا حــيــال ســ
املناطق  فــي  والعسكريني  املــدنــيــني  املــوظــفــني 
ــّررة، فــيــمــا عـــجـــزت عــــن ضـــبـــط الـــســـوق  ــ ــحــ ــ املــ
املـــحـــلـــيـــة، بــحــيــث تــجــاهــلــت تـــالعـــب الــتــجــار 
ــواد الــغــذائــيــة. ومــن  ــ املـــوالـــني لــهــا بــأســعــار املـ
ــرى، فشلت الــســلــطــة الــشــرعــيــة، بعد  جــهــة أخــ
الــحــرب، وتعاقب حكومات  سبع سنوات من 
عديدة، في تأمني قطاع الكهرباء في املناطق 
املحّررة، حيث تعاني جميع املدن الخاضعة 
لسلطتها من استمرار انقطاع الكهرباء، فيما 
بقبول  كعادتها  األزمــة  هــذه  الحكومة  أدارت 
شروط ممولها، من خالل إجــراءات إسعافية 
مـــؤقـــتـــة، ال تــــهــــدف إلـــــى إيــــجــــاد حــــل جــــذري 
أرباحًا  لها  ق 

ّ
تحق بــل  الكهرباء،  قطاع  ألزمــة 

السعودية،  املنحة  إدارتــهــا  طــائــلــة، جــديــدهــا 
لتشغيل محطة كهرباء عدن، بحيث ضمنت 
املنحة  على  الحكومية  اللجنة  إشـــراف  نفقة 
 عن اعتمادها على وسطاء 

ً
السعودية، فضال

محليني مــن الــتــجــار املـــوالـــني لــهــا، فــي إمـــداد 
كوجه  واملــــازوت،  بالديزل  الكهرباء  محطات 
من أوجــه الفساد واإلثـــراء غير املشروع على 

حساب استدامة معاناة املواطنني. 
الــعــصــابــات، وإن أصــبــحــت سلطة  تــلــبــث  ال 
حــــاكــــمــــة، أن تـــكـــشـــف عــــن ســـلـــوكـــهـــا الـــقـــائـــم 
عــلــى الــنــهــب، بــحــيــث تـــحـــّول املـــواطـــنـــني إلــى 
ضــحــايــا دائــمــني. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تتغّول 
آليات نهب  الحوثي باختراع  سلطة جماعة 
املواطنني وفق  أدارت حياة  متجّددة، بحيث 
آلــيــة امــتــصــاص املــــوارد، الــتــي تــتــجــاوز نهب 

شبكة حــلــفــاء الـــواليـــات املــتــحــدة فــي منطقة 
ــيـــا فـــي دول  ــادئ، وتـــحـــّرك روسـ ــهــ املــحــيــط الــ
آسيوية وأفريقية وأميركية التينية والقطب 
ــتـــطـــويـــق الــــتــــحــــّرك األمـــيـــركـــي  ــالــــي، لـ ــمــ الــــشــ

وتشتيت قواه.
ارتــبــط الــتــعــاون الصيني الــروســي بــاحــتــواء 
ــركــــي ضـــدهـــمـــا، اعــتــبــرتــهــمــا  ــيــ ــّرك األمــ ــحــ ــتــ الــ
عامي  األمــيــركــي،  القومي  األمــن  استراتيجية 
املــتــحــدة،  لـــلـــواليـــات  ــدوتـــني  عـ و2018،   2015
وتقييده؛ وتحقيق اختراق في مناطق نفوذها 
وتــــرويــــج بـــديـــل ســيــاســي لــفــكــرة الــلــيــبــرالــيــة 
الغربية، والدعوة إلى إقامة نظام عاملي جديد 
الـــذي تعتبرانه غربيا،  الــحــالــي،  الــنــظــام  بــدل 
والــــذي تــجــاوزتــه الـــظـــروف، وفـــق دعـــوة وزيــر 
الخارجية، سيرغي الفروف، في مؤتمر األمن 
مقولة  وترويج   ،2017/2/18 يــوم  ميونخ  في 
الدولة - الحضارة في مواجهة املقولة الغربية 
ــة. نــظــام دولـــي قــائــم على قواعد  الــدولــة - األمـ
بديلة أساسها عدم التدخل في شؤون الدول، 
عــبــر تــرويــج الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق اإلنــســان، 
ــــدول، مـــع إعــطــاء  ــّديـــة فـــي الــعــالقــات بـــني الــ ونـ
ي بديل 

ّ
أولوية لالستقرار واالزدهــار عبر تبن

لنموذج التنمية الغربي، »يصلح للدول التي 
الــحــفــاظ، في  مــع  التنمية  فــي تحقيق  تــرغــب 
الوقت نفسه، على استقاللها السياسي«، وفق 
مــديــر معهد دراســــات اإلعـــالم فــي األكاديمية 
الصينية للعلوم االجتماعية، تشانغ شوهوا. 
كشف تصاعد الصراع بني الواليات املتحدة 
وكـــــل مــــن روســــيــــا والــــصــــني عــــن تـــبـــايـــن فــي 
ــي املـــــواقـــــف، فــالــســعــي  ــالـــح وتـــعـــقـــيـــد فــ املـــصـ
ــــى  ــدور الــــقــــوة األولـ ــ األمـــيـــركـــي لـــالحـــتـــفـــاظ بــ
ترى  القطبية جعلها  دولــي وحيدة  وبنظام 
أن من مصلحتها الفصل بني روسيا والصني 
والعمل على إبعاد األولى عن الثانية، للحد 
مــن فــرص تقّدمها الحــتــالل املــوقــع األول في 
النظام الدولي، في ضوء املعطيات الواقعية 
الــتــي تــجــعــل مـــن الــصــني أكــثــر خـــطـــورة على 
تــفــوقــهــا ومــوقــعــهــا الــــدولــــي: ثــانــي اقــتــصــاد 
العالم بناتج قومي حوالي 15 تريليون  في 
ثالثة  حوالي  ضخم  نقدي  احتياطي  دوالر؛ 
تــقــنــي صـــاعـــق؛  ــور  ــطـ تـ دوالر؛  تـــريـــلـــيـــونـــات 
ــاء االصــطــنــاعــي؛  ــذكـ خــصــوصــا فـــي مــجــال الـ
مــــوقــــع جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــي وجـــيـــوســـيـــاســـي 
مــؤثــر؛ جــيــش كبير ومــتــطــّور؛ مــوازنــة دفــاع 
كبيرة؛ 141 مليار دوالر؛ سوق هائلة، مليار 
ونــصــف املــلــيــار مــن الــبــشــر؛ نــفــوذ واســـع في 
دول كثيرة، حققته بالقروض واالستثمارات؛ 
رغبة متصاعدة للتنافس على املركز الدولي 
األول. وهـــذا وضــعــهــا فــي مــوقــٍف دقــيــٍق بني 
احتواء التحّدي الروسي وأساليبه املتعّددة 
حــروب  ومتفوقة؛  دقيقة  أسلحة  واملــتــطــورة: 
هجينة؛ حروب سيبرانية؛ وشهوة مفتوحة 

ـــوارد الــــدولــــة املـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، وفــــرض  مــــ
اإلتاوات اليومية، والتبّرعات لدعم الجبهات، 
إلــــــــى اقـــــتـــــســـــام مــــــصــــــادر دخــــــــل املــــواطــــنــــني 
واســتــنــزافــهــم مــالــيــًا، فــفــي مــقــابــل حــرمــانــهــا 
أكثر من مليون موظف يمني رواتبهم للسنة 
الوسطى  الطبقة  دفــع  الــذي  األمــر  الخامسة، 
الفقر،  ة 

ّ
حاف إلــى  واألكاديميني  املوظفني  من 

أوجــــــدت ســلــطــة الــجــمــاعــة طـــرقـــًا احــتــيــالــيــة 
الزكاة  املــواطــنــني، حيث حولت  أمـــوال  لنهب 
ؤخذ من األمــوال نسبة محّددة 

ُ
من فريضة ت

وفــق ضــوابــط شــرعــيــة، إلــى ضريبة باهظة، 
نتزع من أموال مؤّسسات القطاع الخاص، 

ُ
ت

في  للزكاة،  العامة  الهيئة  لشروط  وتخضع 
اليمني،  القوانني والدستور  تعدٍّ سافر على 
والصناعية  التجارية  الغرفة  جــبــرت 

ُ
ا حيث 

في صنعاء قبل أيام على قبول شروط الهيئة 
ــاٍة تــتــجــاوز %25  ــ الــعــامــة لــلــزكــاة بــفــرض زكـ
الــخــاص، وذلــك بعد  القطاع  على مؤسسات 
مداهمة معظم املحالت واملصانع وإغالقها، 
األمــر الــذي قد يــؤّدي إلى تهجير ما بقي من 
الـــرأســـمـــال الــوطــنــي فـــي املــنــاطــق الــخــاضــعــة 
ــك نــتــيــجــة ســيــاســة الــجــمــاعــة  لــلــجــمــاعــة، وذلــ
ال  التي  الخاص  القطاع  نهب مؤسسات  في 
تقتصر على الــزكــاة، بل رفــع رســوم ضرائب 
ــاوات  ــ ــرى، واإلتــ ــ الـــواجـــبـــات والـــضـــرائـــب األخــ
الــيــومــيــة. وفــرضــت جــمــاعــة الــحــوثــي أيــضــًا، 
قبل شــهــر، ضــرائــب جــديــدة على الــصــادارت 
الخاضعة  املناطق  إلى  التي تدخل  السلعية 
لـــهـــا، وصـــلـــت إلــــى 50%، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــــدن، األمـــر  الــبــضــائــع جــــرت جــمــركــتــهــا فـــي عـ
الغذائية.  املــواد  ارتفاع أسعار  الــذي ضاعف 
وأجــبــرت الجماعة مــالك املــنــازل فــي املناطق 
الخاضعة لها على تجديد أوراق امللكية، أيًا 
كان زمنها، مقابل دفع أمــوال طائلة لألمناء 
 عن 

ً
الــشــرعــيــني الــتــابــعــني لــلــجــمــاعــة، فـــضـــال

إدارة املجتمع باألزمات التي ضاعفت األزمة 
اإلنسانية، ودفعت املواطنني إلى حافة الفقر.
إحدى أكثر الوسائل إجرامًا في نهب املواطنني 
الحوثي  جماعة  إدارة  معاناتهم،  ومضاعفة 
ملف املشتقات النفطية والغاز املنزلي، حيث 
ــوات الـــحـــرب  ــنــ اعـــتـــمـــدت الـــجـــمـــاعـــة طــــــوال ســ
ـــات املــشــتــقــات 

ّ
عـــلـــى ســـيـــاســـة تــجــفــيــف مـــحـــط

لــلــتــمــّدد وبــســط الــســيــطــرة والــنــفــوذ وتهديد 
ــا، خــصــوصــا دول  ــ حلفائها فــي شـــرق أوروبـ
الــبــلــطــيــق، وبــــني اســتــثــمــار نـــقـــاط ضــعــفــهــا: 
النفط  بتصدير  مرتبط  ريعي هش  اقتصاد 
والغاز، تخلف تقني وإداري؛ تراجع في عدد 
السكان حوالى 144 مليون نسمة، ومساحات 
الــســكــان؛ 8.3 نسمات في  واســعــة خالية مــن 
الكيلومتر املربع، أكبر دول العالم باملساحة 
إلى  ودفعها  مربعا،  كيلومترا   17.575.400
 عن تحدي الهيمنة األميركية. 

ّ
التراجع، والكف

وبـــني الــعــمــل عــلــى إبــعــادهــا عــن الــصــني عبر 
التسلطي  بنظامها  والقبول  معها  التفاهم 
وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا الـــواســـعـــة لـــحـــقـــوق اإلنـــســـان 
نخبتها  في  االنتشار  واســع  املالي  والفساد 
السياسية ومؤّسساتها املدنية والعسكرية، 
وغض النظر عن تنّمرها، ما يضرب صدقية 
ــيــهــا نــشــر الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
ســرديــتــهــا عـــن تــبــن

ــن حـــقـــوق اإلنـــــســـــان، ويـــحـــد مــن  والـــــدفـــــاع عــ
ــة ضــغــطــهــا عـــلـــى الـــصـــني فــــي هــذيــن  ــاهــ وجــ
امللفني. في املقابل، تواجه روسيا في تقاربها 
مــــع الـــصـــني وتــنــســيــق املــــواقــــف الــســيــاســيــة 

لتنمية  لــهــا،  الخاضعة  املناطق  فــي  النفطية 
 كالعادة 

ً
السوق السوداء التي تديرها، ملقية

املسؤولية على سلطة التحالف العربي، ملنع 
دخـــول ســفــن املــشــتــقــات إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 
 
ّ
مــقــابــل اســـتـــمـــرار جــمــاعــة الــحــوثــي فـــي ضــخ

املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لــلــســوق الــــســــوداء، ســـواء 
ـــات الــرســمــيــة 

ّ
نــة فـــي املـــحـــط

ّ
الـــتـــي كـــانـــت مــخــز

للدولة أو املحطات التجاربة، أو التي تتحّصل 
عليها من تجار موالني لها، يحتكرون توريد 
املشتقات إلــى الــســوق الــســوداء الــتــي تخضع 

والــعــســكــريــة مــعــهــا تـــعـــارضـــا مـــع تــوجــهــهــا 
الســـتـــرجـــاع مــوقــعــهــا فــــي الـــنـــظـــام الــــدولــــي، 
واحــتــالل مــوقــع القطب الثاني مــع الــواليــات 
املتحدة؛ بني عرقلة التفاهم مع األخيرة التي 
تريدها بعيدة عن الصني، وتعميق التناقض 
معها، وإغالق باب املساومة واملقايضة حول 
عبر  الــصــني  خــدمــة  وبـــني  واألدوار،  الــنــفــوذ 
املــســاهــمــة فـــي مــحــاصــرة الـــواليـــات املــتــحــدة 
ومواجهتها وتعزيز فرصها الحتالل موقع 
القوة األولــى في النظام الدولي الجديد، في 
ضـــوء امــتــالكــهــا أوراقــــا أكــثــر وأوزن، تسمح 
لــهــا فـــي الــتــقــّدم نــحــو هـــذا الـــهـــدف، فالصني 
باستثناء  املجاالت،  في معظم  تتقّدم عليها 

الصناعات العسكرية.  
وليست الصني بعيدة عن مواجهة تباينات 
وتعارضات وازنة، في سعيها إلى لعب دور 
ــــوازي قــدرتــهــا  مــتــقــدم فـــي الــنــظــام الـــدولـــي، يـ
تعديل  عبر  والتقنية،  واملــالــيــة  االقــتــصــاديــة 
ــدولـــي الـــراهـــن،  الـــقـــواعـــد الــنــاظــمــة لــلــنــظــام الـ
أو تــغــيــيــرهــا عــبــر تــنــافــســهــا وصـــراعـــهـــا مع 
ــات املـــتـــحـــدة، وتــنــســيــقــهــا وتــعــاونــهــا  الــــواليــ
مع روســيــا، فهي مع عــدم استفزاز الواليات 
ــة، ومـــع  ــ ــيـ ــ املـــتـــحـــدة خـــدمـــة لـــتـــوجـــهـــات روسـ
الــعــمــل عــلــى مــحــاصــرتــهــا وتــقــيــيــد حركتها 
عــبــر الــتــعــاون والــتــنــســيــق، لــيــس مــع روســيــا 
فــقــط، بــل ومـــع كــل الــــدول الــرافــضــة اســتــمــرار 
الــهــيــمــنــة والــســيــطــرة األمــيــركــيــة، وهـــي ضد 
الثاني في  املوقع  صعود روسيا واحتاللها 
الــواليــات  إلــى جــانــب  القطبية،  ثنائي  نــظــام 
املـــتـــحـــدة؛ فـــتـــاريـــخ الـــعـــالقـــات بـــني الــدولــتــني 
ــى في 

ّ
ــذا تــجــل لــيــس مــريــحــا أو مــطــمــئــنــا. وهــ

أراضــي روسيا ضمن  املــرور عبر  تحاشيها 
خــطــط مــشــروع »طــريــق واحـــد حـــزام واحـــد«، 
كما في تعزيز سالحها البّري، وحشده قرب 
الحدود املشتركة بينهما، وتجميدها اتفاقا 
بـ 400 مليار دوالر لشراء نفط وغــاز روسي 
مــن سيبيريا  أنابيب  خــط  بمد  عاما  ثالثني 

إلى شمال الصني.
يثير الصراع على قمة العالم مخاطر كبيرة، 
خصوصا مــع تصاعد احــتــرار األرض، وأثــر 
ذلــــك عــلــى الــبــيــئــة والــتــصــحــر وبـــــدء ذوبــــان 
الجليد فــي الــقــطــبــني، الــشــمــالــي والــجــنــوبــي، 
الساحلية، وأوبــئــة، مثل مرض  املـــدن  وغـــرق 
كـــورونـــا الــــذي تــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى بقائه 
ــة عــلــى  ــريـ ــشـ ــبـ ــّدد مــســتــقــبــل الـ ــ ــهـ ــ ســـــنـــــوات، تـ
الدولي  التعاون  األرض، ما يستدعي تعزيز 
املــدمــر، وما  تأثيرها  مــن  والــحــد  ملواجهتها، 
 عن هدر 

ّ
يتطلبه ذلك من الدول الكبرى بالكف

الوقت والطاقات في صراعات عبثية، وإقامة 
القبول بتعّددية  أســاســه  عـــادل،  نظام دولــي 

الرؤى والخيارات والتعايش بينها.
)كاتب سوري(

لــقــوانــني ســمــاســرة وتـــجـــار الــبــتــرول املــوالــني 
ــة بـــأســـعـــار  ــ ــاربـ ــ ــــالل املـــــضـ ــ لـــلـــجـــمـــاعـــة، مـــــن خـ
املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والـــغـــاز املـــنـــزلـــي، ووقـــف 
محطات الدولة، وإجبار املواطنني على الشراء 
مـــن الـــســـوق الــــســــوداء خـــيـــارًا وحـــيـــدًا أمــامــهــم 
مــع تــكــّبــدهــم أســعــارًا خــيــالــيــة، بحيث راكــمــت 
الــحــرب،  مــدى ســنــوات  الجماعة، على  سلطة 
ــا املــشــتــقــات  ــهــ أمــــــوااًل طــائــلــة مـــن خــــالل إدارتــ
الــنــفــطــيــة والـــغـــاز املــنــزلــي، نتيجة الــفــرق في 
والــســوق  الرسمية  التسعيرتني،  بــني  السعر 
ــدّرب على  ــ ــوداء، إال أن عــقــل الــعــصــابــة املـ الـــسـ
ــع،  الــنــهــب وامـــتـــصـــاص أمــــــوال املـــواطـــنـــني رفـ
أيــام، تسعيرة البترول في املحطات إلى  قبل 
11 ألف ريــال، وهي تقارب سعره في السوق 
السوداء، ورفعت أيضًا تسعيرة الغاز املنزلي 
إلى سبعة آالف ريال، وإن لم تصدر الجماعة 
قرارًا رسميًا بذلك. وفيما تسّوق الجماعة أن 
النفطية هو  الــهــدف مــن رفــع سعر املشتقات 
الــتــخــلــص مــن ظــاهــرة الــســوق الـــســـوداء، فــإن 
التي يدركها املواطنون في املناطق  الحقيقة 
الــخــاضــعــة لــهــا أن الــهــدف مــن هـــذه الــخــطــوة 
الــتــي جــــرت الــتــهــيــئــة لــهــا أكــثــر مـــن عــــام، هو 
ــتـــمـــرار فـــي نــهــب املـــواطـــنـــني، وشــرعــنــتــه  االسـ

بطرق ال قانونية وال أخالقية. 
الفقر املفروض على اليمنيني، الذي يتضاعف 
ــــون الـــعـــصـــابـــات  ــانـ ــ ــو قـ ــ ــًا بـــعـــد آخــــــــر، هـ ــومــ يــ
الـــحـــاكـــمـــة الــــتــــي تـــــرى فــــي بـــــؤس الــيــمــنــيــني 
السلطة، ومن  في  لبقائها   

ً
وفاقتهم ضــرورة

ثــم الســتــدامــة الـــحـــرب، بــحــيــث لــم تــكــن حالة 
 عن 

ً
 مــتــرتــبــة

ً
تــنــامــي الــفــقــر فــي الــيــمــن نتيجة

الحرب، وإن أسهمت في تخليقها،  تداعيات 
إال أن هذا الفقر الذي يقتل اليمنيني، وأودى 
أخـــيـــرًا بــحــيــاة عـــشـــرات مـــن األكــاديــمــيــني في 
جــامــعــة صـــنـــعـــاء، جــــــّراء عــجــزهــم عـــن شـــراء 
له  إلهيًا، بحيث يخضع  قـــدرًا  ليس  الــعــالج، 
املـــواطـــنـــون بــاعــتــبــاره مـــن ســنــن الــحــيــاة، بل 
جريمة ال إنسانية، ال تقل بشاعة عن الجرائم 
التي ترتكبها أطراف الصراع بحق اليمنيني. 
ومـــن ثــم عــلــى الــعــالــم تــجــريــم هـــذه األطــــراف، 
الــتــي تحصد ماليني  ووقـــف مشانق اإلفــقــار 

من الضحايا األبرياء.
)كاتبة يمنية(

الصراع على القمة

مشانق اإلفقار في اليمن

ليست الصين بعيدة 
عن مواجهة تباينات 

وتعارضات وازنة، في 
سعيها إلى لعب دور 

متقدم في النظام 
الدولي

تواجه روسيا في 
تقاربها مع الصين 
وتنسيق المواقف 
معها، تعارضًا مع 
توجهها السترجاع 

موقعها في النظام 
الدولي

فشلت السلطة 
الشرعية، بعد سبع 
سنوات من الحرب، 

وتعاقب حكومات 
عديدة، في تأمين 

قطاع الكهرباء في 
المناطق المحّررة

تتغّول سلطة جماعة 
الحوثي في اختراع 

آليات نهب متجّددة، 
بحيث أدارت حياة 

المواطنين وفق آلية 
امتصاص الموارد
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