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َببكي و َبروح

جنيف  3يعقد �إذا...
} حميدي العبدالله
أُعلن األس�ب��وع الفائت أنّ األمين العام لألمم المتحدة ب��ان كي
مون ،واألمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ،اتفقا على بذل
مزيد من الجهود إلنعاش مفاوضات جنيف بين الحكومة السورية
والمعارضة.
واض��ح أن��ه رغ��م ه��ذه ال��دع��وات التي كانت سبقتها أيضا ً دعوة
أص��دره��ا وزي��ر الخارجية ال��روس��ي ل�لإس��راع ف��ي عقد جنيف ،3
ف��إنّ جنيف هذا لن يعقد في وقت قريب ،أو على األق � ّل قبل إنجاز
االنتخابات الرئاسية في مطلع حزيران المقبل .ومن اآلن وحتى
إنجاز االستحقاق ُيتوقع أن تحصل تطورات تقود إلى تجاوز جنيف
 ،3إال في حالة واحدة قد تقود إلى عقده بعد االنتخابات الرئاسية في
سورية.
قبل ع��رض طبيعة ه��ذه الحالة ،تكمن العوامل التي ق��د تسدل
الستار على جنيف في اآلتي:
العامل األول ،استلزام متطلبات إجراء االنتخابات الرئاسية توفير
األم��ن واالستقرار في المناطق التي تض ّم كثافة سكانية لتسهيل
مشاركة غالبية ساحقة من أبناء الشعب السوري في االنتخابات.
وه��ذا يعني أنّ الجيش العربي السوري سيقوم بحسم عسكري
واسع النطاق في المناطق المحيطة بالتج ّمعات في هذه المحافظات،
ويتوقع في هذا السياق أن تصبح محافظة حمص ،أكبر المحافظات
ال�س��وري��ة لناحية المساحة الجغرافية ،وث��ال��ث أكبر المحافظات
لناحية عدد السكان ،خالية تماما ً من السالح والمسلحن ويعود
األمن واالستقرار إليها ،كما ستكون محافظة ريف دمشق ،إضاف ًة
إلى محافظة دمشق ،خالية أيضا ً من السالح والمسلحين ،ويتوقع
أن يحدث تح ّول كبير في غضون شهر من اآلن في محافظة حلب،
وذل��ك كلّه سيكون ذا تأثير كبير في الح ّل السياسي وف��ي طبيعة
تفاهمات جنيف ،إذ يصبح مستحيالً أن يكون ما ورد في جنيف 2
صالحا ً ألن يكون أساسا ً سياسيا ً لعقد جنيف  3فاألوضاع الميدانية
والظروف السياسية شهدت تح ّوالً جذريا ً مقارنة مع ما كانت عليه
الحال لدى عقد جنيف  1وجنيف .2
العامل الثاني ،إنجاز االنتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس بشار
األسد لوالية ثالثة ،وهذا متوقع في ضوء حجم التأييد الذي يحظى
ب��ه ،وف��ي ض��وء مستوى تأييد منافسيه ف��ي االنتخابات المقبلة.
وبديهي أنه في ضوء نتائج مثل هذه االنتخابات سيكون مستحيالً
أن ي�ك��ون ف��ي ع��داد ج��دول أع�م��ال جنيف  3بند متعلق بالمرحلة
االنتقالية بالمفهوم الذي يتبناه الغرب واالئتالف المعارض.
ال�ع��ام��ل ال �ث��ال��ث ،ت�ص��اع��د ح��دة ال�ت��وت��ر ب�ي��ن روس �ي��ا وال��والي��ات
المتحدة ،وتدهور العالقات بين البلدين إلى درجة غير مسبوقة،
على األق � ّل منذ سقوط االتحاد السوفياتي .فجنيف في األساس
ثمرة تعاون روسي ـ أميركي ،وهذا التعاون غير قائم اليوم ،وليس
هناك تقاطع مصالح موقت يدفع الطرفين إلى التفاهم حول كيفية
ح ّل األزم��ة في سورية وتحييدها عن الخالفات بين البلدين ،لذا،
حتى لو عقد جنيف  3فإنه سيكون ميدان صراع بينهما ،وستكون
المواقف متباعدة ،ويصعب َج ْس ُر اله ّوة التي تفصل الموقف بين
موسكو وواشنطن.
أي بعد إجراء االنتخابات
في حالة واحدة يمكن أن يعقد جنيف ّ ،3
الرئاسية في سورية مطلع حزيران المقبل.
تتجسد في قبول الغرب األمر الواقع الجديد ،والبحث
هذه الحالة
ّ
عن أسلوب للتكيّف مع هذا الواقع يحفظ له ماء وجهه ،ويس ّهل عليه
االدعاء بأنه لم يهزم بل حقق بعض أهدافه ،أي عقد جنيف  3على
قاعدة االعتراف بشرعية االنتخابات الرئاسية وتولّي الرئيس بشار
األس��د رئاسة الجمهورية لوالية ثالثة ،وتشكيل حكومة موسعة
تشارك فيها المعارضة وفقا ً للمراحل الثالث التي شرحها الرئيس
بشار األسد في خطابه في دار األوبرا.

} طاهر محي الدين
يبدو أنّ عدوى حالة «ببكي وبجي» التي يعتمدها فريق
 14آذار في لبنان لم تكن من اكتشافه ،أو بتعبير أدقّ ،
لم يكن لديه الحصرية أو براءة االختراع لهذه السياسة،
بل كان هذا الفريق مج ّرد تلميذ ين ّفذ سياسة معل ّميه في
االتحاد األوروبي وأميركا ،فلكم سمعنا منها مواقف عال
سقفها وتصاعد دخانها الواهي من تصريحات تقول
إنهم لن يشاركوا في حكومة فيها حزب الله ،وإنهم لن
يقبلوا بمشاركته إلاّ عندما ينسحب من سورية ،وإنّ عليه
نزع سالحه ،وإنهم لن يم ّرروا حكومة فيها حزب الله،
وأطلقوا مع ساكن بعبدا معادالت الخشب ،فر ّد عليهم
السيد نصرالله بمعادالت ال��ذه��ب ،فرضخوا وانحنوا
ودخ �ل��وا ال�ح�ك��وم��ة ،ل�ك� ّن أص��وات�ه��م ع��ادت لتعلو بعدم
الموافقة على بيان فيه كلمة مقاومة ،وه �دّدوا وأرعدوا
وأزب��دوا بأنهم لن يمنحوا الثقة لبيان وزاري يتض ّمن
كلمة المقاومة ،وقاوموا بك ّل أسلحة أميركا وأذنابها من
العربان والغربان ،ولكنهم أذعنوا وسقطوا أم��ام ثبات
رجال الله وحكمة وحنكة الرئيس نبيه بري ،ومن جديد
منحوا الثقة لحكومة «تمام بيك» فأثبتوا بالدليل القاطع
أنهم من جماعة « َببكي و َبروح».
ه��ذه ح��ال جميع ال�م�ه��زوم�ي��ن ت�ح��ت وط ��أة ضربات
ال�ج�ي��ش ال �ع��رب��ي ال �س��وري ورج� ��ال ال �ل��ه ف��ي الميدان،
والصمود األسطوري للشعب السوري الذي ثبّت إجراء
االنتخابات الرئاسية في سورية ،والتي ه�زّت عروش
ممالك أوروب��ا االستعمارية وصهاينة الرمال العربية
من صحراء المغرب إلى صحراء الربع الخالي ،وتداعوا
وتنادوا وتعاضدوا تنفيذا ً لنداء رأس القطيع الفرنسي
لمنع إج��راء هذه االنتخابات ،لمعرفتهم ويقينهم بفوز
الرئيس األس��د المنتصر فيها ،وبنسبة لم يصل إليها
أكبر رأس فيهم ،إذ تفيدهم تقارير أجهزة استخباراتهم
ومكاتب اإلح �ص��اءات ب��أن نسبة نجاح الرئيس األسد
ستتجاوز السبعين في المئة ،فحاولوا بكامل طاقاتهم
م�ح��ارب��ة إج ��راء ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات ع�ل��ى ع��دة مسارات،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تسعير وت �ي��رة ال �ح��رب واإلره� ��اب على
األراضي السورية عن طريق عميلهم التركي من جهة،
وم�م��ارس��ة الضغط وال�ح�ص��ار اإلن�س��ان��ي على الشعب
السوري اقتصاديا ً من جهة أخرى.
ل �ك �نّ �ه��م ،ع �ن��دم��ا ف �ش �ل��وا ف��ي ت�ط�ب�ي��ق ديمقراطيتهم
«الداعشية» ،ق � ّرروا منع السوريين من ممارسة حقهم
الدستوري بانتخاب رئيس جمهوريتهم على أراضي
القارة األكثر تشدّقا ً بالديمقراطية ،بدءأ من فرنسا «أم
الحريات» ،ثم ألمانيا وهنغاريا ورمز االستعمار العالمي
األعظم «الممكلة المتحدة» ،التي عانى من ظلمها وإرهابها
واستعمارها مساحات كبيرة من الكرة األرضية ،والتي
صنعت الكيان الصهيوني وأوج��دت��ه على أرض�ن��ا في
فلسطين ،والتي أنتج جهاز استخباراتها مختلف أنواع
التطرف اإلسالمي« ،تنظيم األخوان المسلمين» والكيان
ومتحججين
«الوهّابي» في بالد الحجاز ونجد ،مدّعين
ّ
بأنّ هذه االنتخابات غير شرعية وال يمكن االعتراف بها
وبنتائجها بسبب األع��داد الكبيرة للنازحين للسوريين
خارج األراضي السورية ،وبسبب ما يدّعون أنه «الظلم»
الذي يمارسه هذا النظام على الشعب السوري ،وأنّ هذه
االنتخابات ستكون مسرحية يقودها النظام ...إلى ما
هنالك من عويل ونحيب ،متناسين أنهم الصانع والداعم

األس��اس��ي لمآسي شعوب العالم ال��ذي غ��زوه ود ّم��روه
ف��ي ح��روب�ه��م م�ن��ذ ال �ق��رون ال��وس�ط��ى ح�ت��ى ال �ي��وم ،من
فيتنام إلى أفغانستان والعراق وليبيا ...والع ّد ال ينتهي
ع��ن ج��رائ��م ديمقراطياتهم ال�م��وب��وءة .وس�ي��زي��دون هذا
العواء أكثر ويرفعون سقف التصعيد اإلعالمي وإطالق
المصطلحات التي تندّد بهذه االنتخابات للتغطية على
هزيمتهم ،ثم يرضخون من خالل تصريحات يمتطون
فيها ظهور شعوبهم المغيّبة التي يستهلكونها وينهكونها
بالضرائب لتمويل حروبهم وإجرامهم بإيهام شعبهم
أنهم يستخدمون هذه األموال «لمكافحة اإلرهاب».
ان �ط�لاق �ا ً م��ن س�ي��اس��ة « َب �ب �ك��ي و َب�� ��روح» سيجدون
المخرج لرضوخهم لألسد وإللزامية التعامل معه على
أنه الشريك األساسي بل حجر األساس في الحرب على
اإلرهاب العالمي ،وأنّ نظامه وقيادته أثبتا بالدليل القاطع
حنكته وثبات جيشه والتفاف شعبه حوله وقوة تحالفاته
المبدئية وحلفائه وثباتهم ،وأثبتا في السنوات األربعة
م��ن ال�ح��رب على س��وري��ة أن��ه ال��رج��ل األق��وى واألذك��ى،
وأنه شريك بل قائد حقيقي للدفاع عن أمن أوروبا ومنع
انتقال اإلرهاب إليها بالهجرة العكسية لإلرهابيين إلى
مواطنهم التي أتوا منها إلى سورية.
بلىَ « ،ببكي و َبروح» سيأتون صاغرين لطلب الغفران
من تحت الطاولة وفوقها ويق ّرون بفوز األسد المد ّوي
ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ف��ي س��وري��ة ،وس��وف
ي�ع�ت��رف��ون بهزيمتهم ال �ك��ام �ل��ة ،وس �ي��أت��ون��ه بشروطه
وشروط حلفائه المنتصرين ألنهم أعادوا رسم الخرائط
العالمية من جديد ،تلك الخرائط التي يرسم وسيرسم
حدودها الصمود األسطوري للدولة السورية بجميع
مك ّوناتها.
«ب�ب�ك��ي و َب�� ��روح» ،ال�س�ي��اس��ة ال �ت��ي ينتهجها الغرب
م��ع ال��رئ�ي��س األس��د المنتصر ،ستكون ل��زام �ا ً سياسة
أذنابهم م ّمن م ّولوا وس ّعروا ود ّم��روا وفتكوا بسورية
والسوريين ،والمتو ّرطين في الدم السوري حتى أعلى
رؤوسهم ،من األعراب وهم يهرولون منذ مدة ويبعثون
برسائل ووساطات ليعودوا إلى دمشق من جديد ،تلك
الرسائل التي بعثوا بها بالخفاء خ��وف�ا ً م��ن مش ّغليهم
للبعض ،وخ��وف �ا ً م��ن تجويعهم م��ن صهاينة األع��راب
للبعض اآلخ��ر ،وم��ن أن تقوم ه��ذه ال��دول التي تع ّهدت
والزج
مشروع التدمير العربي من الدفع بأموالها الطائلة
ّ
بإرهاب الكون إلى تلك البالد التي سيكون موقفها إلى
جانب ال��دول��ة ال�س��وري��ة ،بما ال يتناسب م��ع المشروع
أميركي ،األعرابي ،العثماني السلجوقي إلقامة
الصهيو ـ
ّ
«الشرق األوسط الكبير».
«ببكي و َبروح» ،ستكون سياسة الذين كفروا بسورية
وقائدها وشعبها من صمودها من أبناء سورية ،م ّمن
خ��رج��وا مطالبين ومضلّلين وت� � ّم ام�ت�ط��اؤه��م م��ن قبل
أعداء سورية ،واستعملوا حطبا ً لحريق وطنهم وتعريته
وتسليمه إلى أعدائه ،وهدموا وخ ّربوا ود ّمروا وأحرقوا
البنى التحتية وث��روات وطنهم وسرقوا نفطهم وباعوه
ألعدائهم تحت شعارات خدعوا بها ،ثم تبيّن لهم أنهم
كانوا مخدوعين واهمين.
بلى ،هؤالء جميعا ً «سيبكون ويأتون» إلى سورية التي
سقطت على أبوابها المؤامرات الكونية كلّها ،وانتصرت
ّ
وسيسطرها
بتاريخها وشعبها وق��ائ��ده��ا وجيشها،
التاريخ بأحرف لم تكتب من قبل.

ستشهد مصر على مدى األي��ام المقبل ح��وادث أقل ما
يمكن وصفها بالمأسوية ،وتستلزم من كل م ّنا اليقظة
والحيطة ،بل ينبغي وأدها قبل أن تحدث.
الهدف كما أعلن وكما يخفون ،يكمن فى إحداث حالة
من الفوضى تعكر البالد وتحيل دون اتمام االنتخابات
الرئاسية .ال يريدون لمصر االستقرار وعبور النفق المظلم.
الساعون إلى إشعال مصر وطعنها يدركون أنّ الشعب
أسقط مخططاتهم ،ليس فى مصر فحسب ،بل في المنطقة
العربية كلّها ،ولذلك ال يريدون لمصر وال لمن قطع عليهم
الطريق أن يؤخذ بيد مصر الى شاطئ االمان.
أضحى جميع أف��راد الشعب يعرفون تماما ً مَن يريد
لمصر الشر ،فلم يعد خافيا ً على أحد أنّ الجماعة اإلرهابية
بأذرعها كافة لن يرتاح لها بال ولن تتوانى عن المزيد من
التقتيل والتخريب وأكل أكباد بنى الوطن .ولم يعد خافيا ً
على أحد من الذين يديرون الشأن األميركي بأجهزته كافة،
يتربّصون بمصر بعدما أسقط الشعب ومن ورائه جيش
مصر الوطني المشروع األميركي ،ليس فى مصر وحدها

مارتن �أنديك و�سوزان راي�س
نموذجا �سيا�سة �أميرك ّية عمياء
} رامز مصطفى
على عادتهم ،يعمد المسؤولون والموظفون
في اإلدارة األميركية إلى تحميل المسؤوليات
وتوزيعها يمينا ً وي �س��ارا ً حين يتعلق األمر
بالكيان الصهيوني وممارساته وجرائمه.
فخالل أق ّل من عشرة أيام ،عمل ك ّل من مارتن
أنديك ،ناظر المفاوضات ،بين حكومة نتنياهو
ومنظمة التحرير ،وسوزان رايس مستشارة
األم� ��ن ال �ق��وم��ي األم��ي��رك��ي ،ع �ل��ى ال �م �س��اواة
بين الضحية وال�ج�لاد ،بين حكومة نتنياهو
والسلطة الفلسطينية ف��ي م��ا يتعلق بتوقف
المفاوضات ووصولها إلى مأزقها الراهن.
أك��د أن��دي��ك ف��ي تصريحات حديثة ل��ه أمام
معهد واش�ن�ط��ن ل��دراس��ات ال �ش��رق األوس��ط
أن ك �ل�اً م ��ن ن �ت �ن �ي��اه��و وم��ح��م��ود ع��ب��اس لم
يعمال ك � ّل م��ا ف��ي وسعهما الس�ت�م��رار عملية
ال �م �ف��اوض��ات ،وأن ك�ل ً
�ا منهما ذه��ب للبحث
ع��ن اس�ت�م��رار مستقبله السياسي بشكل أو
آخر .يخشى نتنياهو على ائتالفه الحكومي،
ل��ذا يستمر باالستيطان .ويبحث أب��و مازن
عن بديل له بمعايير يوافق عليها ،وهو ذهب
بالتالي في خطوات غير موافق عليها أميركياً،
س��واء توجهه نحو االنضمام إل��ى المنظمات
واالتفاقات الدولية ،ومن ثم ذهابه نحو تطبيق
المصالحة مع حماس.
أم��ا س ��وزان راي ��س ف��ي زي��ارت�ه��ا األخيرة
ل�لأراض��ي الفلسطينية المحتلة فطالبت كال
الطرفين الفلسطيني و«اإلسرائيلي» باالمتناع
عن القيام بخطوات من شأنها أن تساهم في
تأزم األوضاع بينهما .هذا األسلوب األميركي
ال�م�ت�ع� ّم��د ت�ف��رض��ه ع �ق��دة ال �خ��وف م��ن مراكز
ال�ض�غ��ط ال�ص�ه�ي��ون��ي ال �ح��اض��رة ف��ي مواقع
القرار األميركي مجلس الشيوخ والكونغرس
ووسائل اإلع�لام وغيرها .ويبدو أنّ الوزير
ك�ي��ري ف��ي تصريحاته ال�ت��ي ح ّملت نتنياهو
مسؤولية فشل المفاوضات وتراجعه عنها
سريعاً ،شكلت نموذجا ً احتذاه كل من مارتن
أن��دي��ك وس � ��وزان راي���س ف��ي تصريحاتهما
األخ �ي��رة ال�ت��ي تجنّبوا فيها تحميل نتنياهو
وح��ده مسؤولية م��ا تعانيه المفاوضات من
استعصاء في توقفها ،على الرغم من الجهود
وضغوط الوعيد والتهديد ،للسلطة ورئيسها
بالطبع!
ل��دى التدقيق في التصريحات والعبارات
التي وردت على لسانهما ،نجد أنّ خدمة قدمها
ك ّل من الثنائي األميركي لنتنياهو وحكومته،
ف �م��ارت��ن أن��دي��ك ح ��اول إي �ص��ال رس��ال �ت��ه إلى
«اإلسرائيليين» بأن كالمه عن االستيطان وما

يمكن أن يتسبّب م��ن أض��رار ف��ادح��ة لمسار
ال�م�ف��اوض��ات أس��اس��ه ال �ح��رص ال�ش��دي��د على
فكرة «يهودية ال��دول��ة» ،وحمايتها من التبدد
وتعريضها للخطر! وه��وب��ذل��ك ،أي أنديك،
يبدي قلقه على مفهوم هذه الدولة العنصرية
الخالصة العرق والجنس ،ما اعتبره نتنياهو
تشجيعا ً غير مباشر ل��ه ،ف��ان��دف��ع ف��ي اتجاه
قانون ذي عالقة بيهودية دول��ة «إسرائيل»،
بمعنى أن ت�ك��ون دول��ة لليهود .أم��ا س��وزان
رايس ،مستشارة األمن القومي ،فاستفاضت
ب� ��دوره� ��ا ،وب� �ع ��د دع��وت��ه��ا ال� �ت ��زم ال �ط��رف��ان
الفلسطيني و«اإلسرائيلي» بعدم القيام بأي
خ�ط��وات تؤثر ف��ي العملية التفاوضية .وفي
ال �ح��دي��ث ع�م��ا ت�س�ت�ث�م��ره ال ��والي ��ات المتحدة
في أنظمة «ال��دف��اع اإلسرائيلي»ُ .يظهر مدى
ال �ت��زام �ه��ا أم ��ن ال �ك �ي��ان ،ف��ال��والي��ات المتحدة
استثمرت في هذا المجال  900مليون دوالر،
وذهبت رايس في القول« :إنّ كل دوالر أميركي
يصرف على األمن في الكيان هو استثمار في
حماية المصالح المشتركة».
إنّ سلوك أنديك وراي��س ،وقبلهما الوزير
ك� �ي ��ري ،وم��ع��ه اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة ،حيال
ال �م �م��ارس��ات «اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة» ف��ي م��ا يخص
التهويد واالستيطان واالع �ت��داءات المتكررة
ع �ل��ى ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ل�ط��ال�م��ا اتسمت
وطبعت باالنحياز األعمى للكيان الصهيوني،
بل والدفاع عن هذه الممارسات والسياسات
منذ نشأة هذا الكيان .والمشكلة ال تكمن في
سياسات هذه اإلدارة وتشكليها على الدوام
القلعة التي يحتمي بها هذا الكيان ،فالواليات
المتحدة األميركية بحزبيها اللذين يتعاقبان
على إدارت �ه��ا ف��ي القضايا التي ت ّمس الكيان
ومصالحها ،ال ت��دوي��ر ل�ل��زواي��ا م��ع أح��د ،بل
استخدمت كل شيء بما في ذلك حق النقض
أو ال�ف�ي�ت��و ،ل�ح�م��اي��ة ه ��ذا ال �ك �ي��ان وق��ادت��ه من
ال�م�س��اءل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة .بينما تكمن المشكلة
والمصيبة الكبرى في الجامعة العربية بمعظم
دول �ه��ا ال �ت��ي ت�ح��اب��ي اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة على
حساب الشعب الفلسطيني .وم��ن ثم منظمة
التحرير والسلطة ال�ت��ي عليها حسم أمرها
في عدم مجاراة اإلدارة األميركية ومسايرة
خاطرها على الدوام.
ال ي �ش � ّذ م ��ارت ��ن أن ��دي ��ك وس� � ��وزان راي ��س
وال��وزي��ر ك �ي��ري ع��ن ال �ق��اع��دة األم�ي��رك�ي��ة في
التعامل م��ع ال�م��وض��وع الفلسطيني ،ب��ل مع
قضايا العرب والمسلمين .إنهم نتاج سياسة
أميركية تقليدية عمياء تكيل بمكيالين ،وتنظر
بعيون من خلف نظارات «إسرائيلية».

ال�شرق الأوكراني قرم �آخر� ...إ ّنها لعنة كو�سوفو

تحيا م�صر
} ماجدي البسيوني*
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بل في عالم العرب أجمع.
تع ّرى أمام الشعب المصري مشروع أردوغان العثماني
الذى ظن أنه اقترب من إعادة مصر وكامل خريطة الوطن
العربي إلى عصر االحتالل بدعوى الخالفة ،وبهذا نعود
الى عصور الجاهلية والباب العالي.
أدرك كل مواطن على أرض المحروسة أن مليارات آل
حمد وصلت إلى أياد بعينها بغية حرق األخضر واليابس.
الشعب المصري نفسه يعي تماما ً أن ال ف��رق ما بين
«الخ ّوان» والوهابيين ،فمنابع اإلره��اب واحدة ومحرك
اإلرهاب واحد.
أضحت مصر ت��درك أن فلسطين ليست حماس التي
صار هدفها هو هدف الكيان الصهيوني نفسه في تمزيق
الوطن ،وليس توحيده لتحرير فلسطين التى غيّبت عمدا ً
عن المشهد.
بلى ،هؤالء جميعا ً الذين هزموا على يد الشعب المصري
والجيش المصري الوطني لن يستسلموا ،ولن يعلنوا عن
هزيمتهم ،ولن يرتاح لهم بال فيما مصر تعبر إلى ب ّر األمان،
لذا علينا بالحيطة واليقظة ووأد الخطر قبل أن يحدث.

العبور باالنتخابات الرئاسية ليس المنتهى ،بل البداية
النطالق مصر إلى ما يريده الشعب المصري ،ولن يتنازل
عنه بعدما تح ّمل عهودا ً من القهر والحرمان والنهب
والتبعية ،حتى باتت مصر بتاريخها كلّه مطمعا ً آلل حمد،
رغم أنّ عمر سيدة الغناء العربي أم كلثوم أكبر من تاريخ
قطر نفسها.
بلى ،مصر تحتاج إلى رجال ،إلى أسود ،إلى إرادة ال
تنثني...
قلناها منذ البداية ،إنّ مصر فى خطر لك ّنها تأبى االنحناء
ولن تعود خائبة...
مصر تحتاج إلى الروح نفسها التي عال بها صوت عبد
الناصر يوما ً حين قال :يد تبني ويد ترفع السالح ،ولن
يتأتى هذا إلاّ بتخليصها من الفساد والمفسدين.
بلى ،مصر ال تحتاج إلى كومبارس ،وال تحتاج إلى أياد
مرتعشة ...تحيا مصر.
*رئيس تحرير جريدة العربي
Magdybasyony52@hotmail.com

الهوت الع�صر وجبروته!؟
قراءة في نامو�س التكفير الجديد
} بو بكر صالح حميد ـ عدن
أسرف البعض وبالغ في اإلسراف إلى ح ّد مق ّزز ومقرف في توظيف ما أسموه بـ»الصحوة
اإلسالمية» أو الدينية ،إذ لم يلمس اإلنسان العادي أي مالمح لتلك المسماة بالصحوة على
الواقع ،لكن ما لم يتنبه إليه الناس والمجتمعات العربية أن األمر ال يمت إلى جوهر الصحوة
بأي صلة أساساً ،بل إن غموضا ً يغلّف المفهوم .وزعمت األمة أنها تملك إرثا ً كبيرا ًوضخما ً من
الذكاء والنبوغ والعبقرية خانها وخان تفكيرها السطحي ،ألنه كان يخبئ لها ما ال يس ّرها!
حضور آفة التكفير في مواجهة التفكير الح ّر هي بحد ذاتها العقبة التي انطوت عليها جملة
الكوارث والنكبات واالنتكاسات التي لحقت باألمة وتسببت بظهور حاالت التصدع والتمزق
التي اعترت بنية الدول ومؤسسات الدول ،ما سهّل االختراق الذي أتى بفوائد عظيمة للكيان
الصهيوني الغاصب لفلسطين واألرض العربية ،من دون أي وجه قانوني أو ديني أو
أخالقي ،وجعل ذلك التمزق الخطير أرضا ً خصبة لدخوله المشبوه والخطير الى جسد نظام
الدول وبنيانها القومي والثقافي واالجتماعي ،حتى وصل الى أهدافه المشبوهة في تأجيج
النزعة العنصرية واإلثنية والمذهبية بين نسيج األمة ،مؤججا ً نيران الفتنة لتخرج الفتنة
من تحت الرماد وتعيث في األمة أسوأ أنواع الدمار وحاالت االنقسام واالقتتال الداخلي تحت
ذرائع محض استعمارية.
إن بروز حاالت التكفير هو أحد أوجه التدمير المنهجي الذي سعى إليه العدو الصهيوني
واالستعمار صانعه ،كي ال تتمكن األمة من امتالك قرارها السياسي المستقل بال إمالءات
خارجية ،وما العدوان المنهجي الحاصل في سورية وليبيا ومصر وجنوبنا العربي المحتل
إالّ نتيجة طبيعية كشفت عن حقيقة وجهه القبيح والمش ّوه .وهذا ما ال يدع لنا مجاال ً
لمحاولة مناقشته أو الخروج باستنتاجات مبنية على أسس موضوعية وواقعية ،وإنما
يحشرنا في زاوية واحدة تؤكد تلك الطروحات التي تنبأت بمستقبل الذين يسمون أنفسهم
«اإلخوان المسلون» وباقي الحركات الدينية االرهابية ،وما كانوا يبشرون به ببزوغ فجر
صحوة إسالمية (وفارسها الذي يجدد فكرها ومعتقد الدين كما تدعي) ليعيد اإلسالم الى
أزهى عصوره! ويسقط ما كان يخدر به عقول األمة منابع اإللحاد والكفر والمروق والفسوق
والعصيان! وما اكثر المصطلحات! ومردها في حقيقة األمر االستعمار ،فهي في جوهرها
صنيعة االستعمار ،شأنها شأن الحركات األخرى مثل القاديانية أو األحمدية وسواهما.

من هنا يمكننا القول إن ما ذهب اليه كارل ماركس في توصيف الدين هو على هذا
النحو المريب والمتشابك والمعقد في مقولته المشهورة «الدين أفيون الشعوب» وتصب في
هذا المضمار وال تناقضه أو تعاديه مثلما حاول المر ّوجون الكاذبون للمقولة زورا ً وكذباً ،بل
كشفت حقيقة ذلك اإلرهاب وجوهره القابع وراء الدين وتستره بتلك الوقاحة المذلة!
رأينا كما تابعنا وقاحاتهم وترهاتهم المهترئة وبضاعتهم المزجاة في مصر عندما
ظهروا بتلك الصالفة والوقاحة والبالدة اعتقادا ً أن األمة ال تزال تحت تأثير التخدير القديم
لهم! و« ّ
بشروا بخطر زوال االسالم بسقوط مرسي من سدة الحكم! وصالة النبي معه وتبركة
وتشرفه؛ أي محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم) بالصالة! خلف محمد مرسي! وقوات
الناتو المباركة القوة اإللهية التي رأوا فيها بشارة نصرهم على أعداء الله والدين أو اإلسالم!
ناهيك عن دعواتهم المفضوحة للناتو وللكيان الصهيوني بنصرتهم على االنقالبيين في
مصر والنصير يون في سورية! وأغشوا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بدين جديد
تحمي ظهره وقائمته «إسرائيل» عبدالله!! ونسي العامة بغبائهم المعهود اآلية الكريمة
«ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم»! هنا بيت القصيد .الدين أفيون
الشعوبّ ،
سخروا منابر الجوامع والمساجد ،ك ّل على طريقته ،وما اختالفهم أمام الناس إال
مناورة إلخفاء حقيقة معتقدهم الخبيث والمد ّمر للعقول قبل األوطان ،فمن السخف أن ينجر
البعض وراء الذين يُس ّمون بالسلفية أو الجهادية ،إلخ ،ويصدقون تمثيلية ذلك التصادم
أو التضاد .وقد يقول قائل وماذا تسمي ما يحدث في سورية بين «داحس والغبراء» أعني
بين «داعش» و«جبهة النصرة» وبقية القائمة ،ظنا ً منه أنه دليل وال يحتاج إلى تأكيد أو
توضيح فال املك من القول إالّ ما قاله منظر السياسة وداهيتها المحنك ميكيافللي «الغاية
تبرر الوسيلة» .فالمال الذي يُضخ لتلك التنظيمات اإلرهابية منبعه واحد ويشرف عليه
واحد هو عدو األمة ودينها الحنيف .المستعمر الذي أبرز أنيابه بعدما أباحت له الهوتية
دين اليوم هتكها واحتاللها ونهب ثرواتها وخيراتها واالستيالء والسيطرة على منابع النفط
شريان الحياة آللة الغرب االستعماري ومو ّفر الحياة الرغدة لشعوبه على حساب أمة
اإلسالم ،وأنظمة عربية مستبدة صنيعة االستعمار في األساس تؤمن ذلك الترف للشعوب
االستعمارية! مقابل حماية ملكها ونظمها االستبدادية من السقوط أمام ثورات شعوبها!
وال ه ّم لها إال البقاء والديمومة والبقاء متربعة على العروش بجبروت وطغيان لسنوات
طويلة.

} محمد أحمد الروسان*
تسعى أروق���ة صنع ال��ق��رار ف��ي العاصمة
األميركية الى كسب حروب الواليات المتحدة
األميركية ،س��وا ًء في سورية أو في أوكرانيا،
وف��ي صراعاتها م��ع الصين وروس��يّ��ا ،وفي
فنزويال وج ّل آسيا وفي كوبا وح ّتى في تايوان
حيث الدور الروسي واضح بعد قرار المحكمة
الدستورية إق��ال��ة رئيسة ال���وزراء الجميلة
شناوترا األسبوع الفائت (أس��ف أوباما على
رحيلها ،بعدما أخذته بجمالها وصفر عساقيلها
ذات ليلة) عبر مخططات ت��وري��ط حلفائها
وأدواتها من خالل اجتراح هندسة أنواع جديدة
من حروب وغزوات يخوضها اآلخرون(األدوات)
بالنيابة عنها وعن المج ّمع الصناعي الحربي
و«بلدربيرغه» ف��ي ال��داخ��ل األم��ي��رك��ي ،فيما
تجلس الواليات المتحدة األميركية حول موقد
نار حروبها ،تلتقط الكستناء وبيض الحجل
الطازج مما أشعلته أي��ادي حلفائها وأدواتها
وعمالئها ،بتوجيه وإي��ع��از من ن��واة إدارتها
(جنين الحكومة األم��م��ي��ة) ،وع��ن��د األزورار
بالكستناء والبيض المشوي تحتسي النبيذ
المع ّتق كي ال تموت بازورارها.
أوكرانيا وتفاعالت ومفاعيل أزمتها الراهنة،
إن عموديا ً أو أفقياً ،ودور العامل الخارجي في
تمفصالتها وتحوصالتها ،جعلت منها مكسرا ً
ومطحنا ً لعظام نتاجات الكباش الروسي ـ
األميركي في أكثر من ملف في الشرق األوسط.
ق �دّم األميركي ت��ن��ازالت في الملفين اإليراني
والسوري وح��ول حزب الله والملف العراقي
والملف اللبناني ،وك��ان يحتاج ال��ى تغطية
لمعظم ما تنازل عنه كي ال يجرح في كبريائه،
فذهب ال��ى فتح الملف األوك��ران��ي لتخريب
الساحة الروسية وإث��ارة ّ
دخان آخر للتغطية
على تنازالته في الشرق األوسط ،رغم حاجته
الى ستاتيكو في النهاية للتفرغ لعد ّويه المقبلين
روسيا والصين ،واألخيرة تتعملق اقتصاد ّياً،
واالقتصاد األميركي بات اآلن رهن االقتصاد
الصيني ،وبنت بكين جيشا ً حديثا ً ومتطوراً،
وبقي الجيش الروسي قو ّيا ً ومتماسكاً ،وتنامى
الشعور القومي الروسي مع بوتين وسياساته،
توسع في مجاله
ومجتمع االستخبارات الروسي ّ
الجيوبولتيكي وأضحت له أدواته الناعمة التي
من شأنها أن تقود الى تغيّرات مثيرة في خرائط
مجاله الحيوي ،وكما هي الحال في تغيّر البنى
السوسيولوجية واالستراتيجية ألوروب��ا إن
تمادت األخيرة في تساوقها مع واشنطن في
استهدافاتها للداخل الروسي والخارج الروسي،
في مجاالته الحيوية ذات الجزئية األه��م في
األمن القومي الروسي.
فالعاصمة األميركية ،وفي معرض مسارات
دعمها لسلطات االنقالب في كييف ،المحفوف
باألخطار على استقرار القارة األوروبية العجوز،
تشرعن مختلف أنواع مواجهات هذه السلطات
االنقالبية مع المعارضين في شرق أوكرانيا
وجنوب شرقها .الكاوبوي األميركي معروف
عنه تاريخ ّيا ً التشدّد والمرونة في السياسات

وتنفيذها ،وثمة في مفاصل الدولة األميركية
فريق يسعى الى مزيد من التصعيد مع الروسي،
ل��ف��رض م��زي��د م��ن ع��ق��وب��ات م��ش �دّدة وتقديم
مساعدات عسكرية إلى سلطات كييف الجديدة
(االنقالبيون النازيون الفاشست) ،وهذا الفريق
هو العصا األميركية الغليظة ،وبسببه أضحت
أميركا الشرطي األول في العالم ،وفريق آخر
يظهر شيئا ً من الحكمة والواقعية السياسية
والميدانية ،وقد يكون األقدر على فهم متغيّرات
ال��زم��ن ،يسعى وبصعوبة نتيجة ال��ص��راع
والخالف مع الفريق اآلخ��ر ،إل��ى جعل الباب
مفتوحا ً بقدر يتيح الوصول الى تقاربات ثم
دبلوماسي لهذه األزم��ة مع
تفاهمات ،فح ّل
ّ
الروسي.
ه���ذا ال��ف��ري��ق األم��ي��رك��ي ف��ري��ق األط��ف��اء
الدبلوماسي للنار التي أشعلتها واشنطن
عبر حلفائها وأدواتها في الداخل األوكراني،
يمكن وصفه بالتيّار المعتدل أو أ ّنه المتظاهر
باالعتدال مناديا ً بالتريث وتبريد سخونة
األج��واء ،ومعلنا ً أ ّن��ه ليس من الحكمة بمكان
حشر روسيّا بالزاوية ورفع سقوف التشنج
معها ،في ظل وجود ملفات مشتركة مهمة على
ط��ول خطوط العالقات األميركية ـ الروسية
وعمقها .فتحتاج واشنطن إلى موسكو كثيرا ً
وأكثر من حاجة الثانية إلى واشنطن في الملف
السوري ،والملف األفغاني ،والملف الباكستاني
(هنا نتساءل في هذا الملف عن سياقات زيارة
ن ّواز شريف رئيس ال��وزراء الباكستاني اليوم
الى إيران وهو طفل السعودية العربية المدلل)،
والملف اإليراني ،وملف كوريا الشمالية ،وملف
الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،وملف تايوان،
وفي ذلك رسالة مش ّفرة لموسكو ،نواة األخيرة
ف ّكت الشيفرة ،وهي لتقديم تنازالت محدودة
في ملفات أخ��رى ح ّتى في ت��اي��وان ،وأرسلت
الجواب عبر زي��ارة الرئيس بوتين الى القرم
وعبر العروض العسكرية في يوم النصر على
النازية ،وفي ذلك رسالة أيضا ً لليمين األوكراني
المتطرف النازي الفاشستي وسلطات انقالبه
في كييف.
بحسب ق����راءات مجتمع االس��ت��خ��ب��ارات
الروسية ،وفي ظل االصطفافات الدولية بسبب
األزم��ة السورية ونتاجها الطبيعي ،األزم��ة
األوكرانية ،تسعى واشنطن وحلفاؤها ودولة
الكيان الصهيوني الدولة المسخ «إسرائيل» إلى
تسخين النزاع بين روسيّا واليابان حول جزر
كوريل المتنازع عليها بين طوكيو وموسكو،
واألخيرة تنسق مع بكين حول ذلك.
كما تعي الفدرالية الروسية أنّ فريق األطفاء
الدبلوماسي للنار األميركية في كييف ال يشي
بأنّ أميركا تقر بوجود شريك روسي لها ،وبأنّ
هناك ق ّوة أخرى صاعدة أعادت إنتاج نفسها
من جديد ،فصعدت بقوة وثبات وكان الصعود
خطوة خطوة وليس صعودا ً صاروخ ّياً ،كون
المعادلة الكونية تقول إنّ من يصعد بشكل
صاروخي سريع يسقط بمثل ما صعد ،وهذا
ينطبق على ال���دول وعلى الجماعات وعلى
األف��راد (النخب السياسية واالقتصادية) في

المجتمعات والدول.
إنّ أي نزاع عسكري في أوكرانيا مع الروس
من قبل الناتو واألميركيين سيغيّر هياكل أمن
القارة األوروبية ويقود الى حالة عدم االستقرار
في أوروبا كلّها ،خاصة أن المعلومات تتحدث
عن حضور عسكري للناتو في مناطق أوروبا
الشرقية ،وهذا ما أ ّك��ده تصريح غير مسبوق
لقائد ق � ّوات الناتو في شرق أوروب��ا الجنرال
فيليب ،الذي سبق أن زار دول الجوار السوري
منذ بدء األزم��ة السورية وفي أكثر من زيارة
معلنة وغير معلنة ،ومنها لبلدنا األردن.
العملية العسكرية ال��ج��اري��ة ال��ي��وم على
مناطق شرق وجنوب أوكرانيا من قبل الجيش
األوكراني ،ت ّمت بضوء أخضر أميركي إثر زيارة
لجون برينان مدير الـ«سي آي إيه» ومعه ثلّة من
ضبّاط الموساد «اإلسرائيلي» ،ثم تلتها زيارة
جون بايدن نائب الرئيس األميركي ،وتهدف
إلى حشر الفدرالية الروسية أمام خيارين ،األول
اإلذعان لهجوم الجيش األوكراني والتخلي عن
الحلفاء وبالتالي تخسر موسكو كل ما ح ّققته
ح ّتى اللحظة في أزمة القرم وتعود الى دولة رقم
اثنين أو ثالثة ،وتخسر في ساحتها األوراسية
كمجال حيوي لألمن القومي الروسي ،وفي هذه
الحالة يكون الغرب رسم سقفا ً لتنامي الق ّوة
الروسية وفرض معادلة جديدة ورسم سقفا ً
لمظاهر التعبير عن الق ّوة الروسية المتصاعدة،
وه��ذا يتطلب حسما ً عسكر ّيا ً سريعا ً من قبل
واشنطن والناتو والحلفاء واألدوات في الداخل
األوكراني .الخيار الثاني فهو أن تتورط روسيّا
عسكر ّيا ً لصد هجوم الجيش األوكراني إذا ظهر
�راخ من أدوات الدولة الروسية الناعمة في
ت� ٍ
الشرق األوكراني ،وبالتالي قد تتطور األمور الى
حرب إقليمية كبرى يكون الناتو ووجه المدني
األتحاد األوروب��ي أحد أطرافها ،والهدف هنا
ضرب األقتصاد األلماني كأقوى اقتصاديات
أوروب��ا ،وهو يعتمد كليا ً على الغاز الروسي
الطبيعي ،كاقتصاد منتج من الدرجة األولى
وكمي في الوقت نفسه.
نوعي
وذي نظام إداريّ
ّ
ّ
وتعتمد روسيّا تكتيك النفس الطويل ،وهذا
نفسه سيناريو القرم الذي انتهجته موسكو،
فالجيش الروسي تمترس خلف الحدود وترك
الساحة للحلفاء في الداخل «القرمي» ،مع دعم
سياسي ومادي ومعنوي وعسكري وإعالمي،
والسيناريو عينه سيكون في مناطق شرق
أوكرانيا وجنوبها ،وفي حال تفاقمت األمور
في الشرق األوكراني وجنوبه سنكون أمام قرم
آخر ينظم للفدرالية الروسية ،وسيكون أثر ذلك
تتشجع الحركات
في أوروبا والعالم وخيماً ،إذ
ّ
االنفصالية وتطالب باالنفصال ،ما يقود الى
حالة من عدم استقرار وثبات الدول وحدودها
الجغرافية ....إ ّنها لعنة إقليم كوسوفو.
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