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من دونت�سك �إلى و�ست بوينت:
�إخفاق بعد �إخفاق

رو�سيا و�شرق �أوكرانيا
} حميدي العبدالله
في بداية التحرك لسكان شرق وجنوب أوكرانيا ،بعد أيام قليلة على انفصال القرم
وج��ه سكان المقاطعات الشرقية
عن أوكرانيا وانضمامها إلى روسيا االتحاديةّ ،
والجنوبية نداءات إلى روسيا لتقديم المساندة لهم على غرار المساندة التي قدمتها
لسكان القرم.
وف��ي األس��اب�ي��ع األول ��ى ال�ت��ي أعقبت ان ��دالع األزم ��ة األوك��ران �ي��ة ح�ش��دت روسيا
مساعي سياسية إلقناع الغرب والسلطات
قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا وبذلت
َ
األوكرانية الجديدة بفتح حوار جاد مع سكان المقاطعات الشرقية والجنوبية ،وإعادة
تركيب أجهزة السلطة على نحو يخفف من هيمنة كييف على هذه المقاطعات .ولكن
ال الغرب وال السلطات الجديدة في أوكرانيا استجابا للمساعي الروسية ،فأص ّر
سكان المقاطعات الشرقية والجنوبية على إجراء استفتاء لالستقالل عن سلطات
كييف .وعشية إجراء االستفتاء وجهت القيادة الروسية نداءات لتأجيل االستفتاء،
ولكن سكان هذه المقاطعات ،وغالبيتهم من الروس أو الناطقين باللغة الروسية ،لم
يستجيبوا لنداءات القيادة الروسية ،وأجروا االستفتاء وأعلنوا عن قيام جمهورية
«نوفاروسيا» التي تض ّم المقاطعات الشرقية والجنوبية.
ولكن منذ ذل��ك ال��وق��ت لوحظ أنّ دع��م روس�ي��ا لسكان ه��ذه المقاطعات تراجع،
تلح على الوصول إلى تسوية مع الغرب ومع سلطات كييف أكثر من
وبدأت موسكو ّ
مجاراتها لرغبات وتطلعات سكان المقاطعات الشرقية والجنوبية.
وعندما ش ّن الجيش األوكراني هجوما ً عسكريا ً ض ّد هذه المقاطعات تحت شعار
محاربة اإلرهاب لم يكن رد فعل موسكو قوياً ،بل قامت بسحب قواتها من الحدود
المشتركة ،وأع��اق��ت تدفق الالجئين إل��ى داخ��ل روس�ي��ا ه��رب�ا ً م��ن هجمات الجيش
األوكراني وأرسلت ممثالً عنها إلى كييف لحضور حفل تنصيب الرئيس األوكراني
الجديد.
بديهي أنّ السلوك الروسي هذا طرح أسئلة حول دوافعه ،فهل هو يعبّر عن ثقة
بقدرة سكان المقاطعات الشرقية والجنوبية على الصمود في وجه هجمات الجيش
األوكراني ،حيث تقوم روسيا بتقديم دعم عسكري غير علني من خالل تزويد قوات
الدفاع الشعبي في هذه المقاطعات باألسلحة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها ،أم أنّ
موسكو غاضبة من سلوك سكان هذه المقاطعات الذين رفضوا التنسيق والتعاون
مع السلطات الروسية ،وأحرجوا روسيا وحاولوا توريطها في أزمة كبرى مع الدول
الغربية في توقيت وأسلوب لم يكن بمقدورها اإلسهام في اختيارهما؟
كال االحتمالين قائمان ،فسكان المقاطعات الشرقية والجنوبية يمتلكون القدرة
على الصمود واستنزاف الجيش األوكراني لحين قبول سلطات كييف والحكومات
الغربية الجلوس إلى طاولة التفاوض وقبول الحل الذي اقترحته موسكو ،والذي
يدعو إلى إجراء حوار بين سلطات كييف وممثلي المقاطعات الشرقية والجنوبية،
حيث يتيح لها الوضع الراهن هامشا ً للمناورة والضغط على الحكومات الغربية
ودفع تهمة الوقوف وراء ما يجري في شرق وجنوب أوكرانيا.
ولكن قد تكون موسكو عبر مواقفها وتعاملها الحالي مع ما يجري في جنوب
وش��رق أوكرانيا أرادت بعث رسالة لقادة ه��ذه المقاطعات تحضهم على التعاون
والتنسيق معها ،وعدم إقحامها في مواقف لم تشارك هي في تقدير مدى صحتها،
وما إذا كان التوقيت مالئما ً التخاذ مثل هذه المواقف أم ال؟
في مطلق األحوال ال يزال موقع روسيا قويا ً في أوكرانيا ،واحتمال التوصل إلى
تسوية سياسية لألزمة األوكرانية تأخذ في االعتبار المقاربة الروسية ،احتماالً
مرجحا ً في ضوء حاجة أوكرانيا لروسيا اقتصادياً ،وفي ضوء رغبة الكثير من الدول
الغربية عدم المضي في التصعيد مع روسيا.

زياد حافظ*
ليس من السهل أن تكون مسؤوالً عن السياسة الخارجية األميركية
تسجل يوما ً بعد يوم إخفاقات يصعب تحويلها إلى إنجازات
عندما
ّ
كما ي�ح��اول ب��ائ�س�ا ً ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي .ففي خطابه إل��ى متخ ّرجي
الكلية الحربية األميركية وس��ت بوينت في والي��ة نيويورك حاول
الرئيس األميركي تهدئة خواطر االنتقادات الداخلية حول اإلخفاقات
في السياسة الخارجية ،خصوصا ً بعد إعالنه عن سحب ما تب ّقى
وج��ه كل من الشيوخ م ّكين،
من ال�ق��وات األميركية في أفغانستانّ .
وغراهام ،وكيلي انتقادات الذعة متّهمين الرئيس األميركي بارتكاب
خطأ استراتيجي آخر بعد االنسحاب غير المدروس من العراق!
كان خطاب الرئيس األميركي مخيّبا ً لآلمال عند كل من كان يراهن
على ق ��راءة متأنية وتحليل م��وض��وع��ي ورؤي ��ة طموحة للسياسة
الخارجية لما تب ّقى من واليته .اعتبر العديد من المحلّلين كجاكوب
هيلبرون ،رئيس تحرير مجلّة مرموقة «المصلحة القومية» (ناشيونال
ان�ت��رس��ت) ،أن خ�ط��اب الرئيس األم�ي��رك��ي ف��ي جامعة وس��ت بوينت
الحربية مجرد إنشاء من دون رؤي��ة واضحة لما يمكن أن تقوم به
الواليات المتحدة في العالم .فحدّد ما ال يريده ولكنه لم يحدّد ماذا
يريد على حد قول هيلبرون!
صحيح أن الواليات المتحدة ما زالت تحظى بأقوى قوة عسكرية
ولكنها ال يمكن صرف تلك القوة على الصعيد السياسي كما حاول
بائسا ً الرئيس األميركي إقناع األميركيين في خطابه للضباط الجدد.
وفي ح��وار م��د ّون على اليوتيوب بين هيلبرون وبين رئيس المركز
ال��ذي يصدر المجلة ،ديمتري سايمس ،أوض��ح األخير أن الرئيس
األميركي لم يأت بجديد ليبدّد االنطباع بمظاهر الضعف في السياسة
الخارجية األميركية.
انتقد سايمس بشدّة مزاعم الصحافي األميركي توماس فريدمان
يتبجح بتراجع الرئيس
لمقال نشره في صحيفة النيويورك تايمز
ّ
ال��روس��ي بوتين ف��ي م��وض��وع االنتخابات ف��ي أوك��ران�ي��ا ،معتبرا ً أن
االنتخابات الرئاسية في ذل��ك البلد هي تراجع للرئيس بوتين .كما
اعتبر سايمس ك�لام الرئيس أوب��ام��ا أن العقوبات على روس�ي��ا في
موضوع أوكرانيا عزلت روسيا ،اعتبر أن ذلك الكالم غير صحيح.
ويؤكد أن الجائزة الكبرى لروسيا حصل عليها الرئيس بوتين أال
وهي ض ّم شبه جزيرة القرم الذي فاجأ كافة الدوائر االستخباراتية
األميركية والغربية! وهذا إخفاق جديد بعد اإلخفاقات االستخباراتية
األميركية في الوطن العربي والعالم اإلسالمي في عدم توقع األحداث
الزلزالية السياسية .ويشاطرهما الرأي صاحب مد ّونة «قمر االباما»
الذي ال يوفر االنتقادات الالذعة للسياسة الخارجية األميركية ويهزأ
م��ن تحليالت فريدمان السخيفة ال��ذي يعتبره الموقع م��ن أضعف
المحلّلين للسياسة األميركية .ففريدمان في معظم األحوال مخطئ
ويعجب لماذا تستمر الصحيفة وال �ق � ّراء اعتباره قارئا ً
في تنبؤاته
ّ
للسياسة الخارجية يمكن االعتماد عليه!
أما مايكل أوهنالون ،وهو كبير الخبراء في معهد بروكنز ،قال على
موقع «فورين أفيرز» التابع لمجلس العالقات الدولية أن خطاب أوباما
ك � ّرس الخطأ االستراتيجي في معالجته للملف ال�س��وري حيث قلّة

ر�سالة �إلى ال�سي�سي� ...سورية وع�شم المحبوب
} ماجدي البسيوني
عشم السوريين من مصر كبير ،بقدر حبهم لمصر ،فال يغضب أحد من
حبيبه عندما يغضب منه ...هذا هو العشم ...كان يتمنى وسيبقى متمنيا ً أن
تكون مصر والمصريون سندهم ...حضنهم الدافئ ...وعلى ك ّل مصري أن
يعلم أنّ السوريين هم من هرعوا فرحين مهللين ت ّو سماعهم بعزل مرسي...
ّ
متعشمون أن تكون مصر اليوم ومصر الغد غير ما كانت عليه أيام
لهذا فهم
مرسي...
دعوني أذكر لكم واقعة حدثت معي شخصيا ً فى إحدى زياراتي إلى دمشق
وق��ت مرسي ،ركبت سيارة تاكسي ،وأث�ن��اء المسير ناحية وس��ط دمشق
استدار الشاب ناحيتي ثم اعتذر لصمته ...سألته :م��اذا ب��ك...؟ فأخبرني
باستشهاد أخيه األكبر ،قدّمت له العزاء ،واحتسبته عند الله شهيداً ...لحظات
واستدار ثانية ليخبرني بأنّ الذي قنصه مصري ...لذت بالصمت ولم أجد
على لساني كلمة واحدة غير دمعتين سقطتا من عيني وبهما من المرارة ما
يكفي لتعكير نهر عذب.
مرسي ،الله ال يعيد أيامه ،استطاع أن يح ّرض ما يزيد على  350شابا ً من
أهله وعشيرته بحسب ما نقلت مراكز راصدة عالمية ،ومن بينهم اآلن من
هم تحت سيطرة أجهزة األمن السورية ...ك ّل هذا يجعلنا ندرك عمق غضب
الكثير الكثير من السوريين ،لكنهم مدركون أن ال ذنب للشعب المصري الذي
حب مصر ...داخل ك ّل مح ّل في سورية مؤكد أنك
ولد ك ّل طفل سوري على ّ
سترى صورة «الزعيم أبو خالد» بحسب ما يقولون ...داخل ك ّل بيت دخلته
في دمشق والسويداء وحمص وحماة والالذقية ترى صورة أبو خالد ،هكذا

ولدوا على حب جمال عبد الناصر.
ال تجد سوريا ً ال يحفظ مقولة جمال عبد الناصر حين قال بعد أن حيا
الجيش العربي السوري ـ الجيش األول ـ «سورية هى قلب العروبة النابض».
نعم العشم كبير لديهم للدرجة التي تجدهم يقسمون وهم صادقون لن
تجد شعبا ً يحب مصر والمصريين كما نحبها .هذا العشم يدفعهم اآلن ليعلنوا
الغضب ممن يتعشمون منه أن يصلح ما أفسدة الفاسدون ...أن يعيد كامل
العالقات الديبلوماسية ،حتى ولو كانت موجودة بصمت ،فالعلم السوري
هو نفسه علم مصر الذى ز ّين به جثامين الزعماء في مصر وسورية ،هو
نفسه الذى تشاهده على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر وهو نفسه من
تشاهده على ضريح الرئيس حافظ األسد في القرداحة ...العشم من المحب
أن يكون المحبوب سندا ً لظهره وال يكتفي بالصمت ،فالصمت عندما تل ّم
بالمحبوب الئمة عمل مكروه ،بالش نقول كلمة تانية.
السوريون فرحون بأنّ الغالبية من الشعب المصري اختارت عبد الفتاح
السيسي ،وفرحون بما قاله السيسي من أنّ ما يحدث فى سورية هو مخطط
جلبوا اإلرهابيين إلى هناك لتنفيذه ،لكنهم وبالعشم يطلبون المزيد ممن
اختاره المحبون ،يريدون إصالح ما أفسده مرسي وأهله وعشيرته عندما
استدعاهم لتقتيلهم ...نعم ال ينسون أبدا ً أنّ السيسي رفض مرات ما كان
يطلبه مرسي إذع��ان �ا ً لمطلب ـ حمد ـ بتكوين «جيش ع��رب��ي» ،للذهاب إلى
سورية...
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،باختصار ،الشعب السورى ينتظر أن
تلبّي ما ينبض به قلب ك ّل مصري تجاه سورية وتجاه شعب سورية ،فلسنا
أق ّل وطنية من جول جمال ...هل وصلت الرسالة؟

هنا ولدنا وهنا �سنحيا
} د .يحيى أحمد
كل مرحلة من مراحل التاريخ التي حرقها الزمن العابر بها ،بقيت مزدهرة
في عقولنا وعقول األجيال العابرة  ،وحتى األجيال الماضية عبر الزمن
القادم إليها.
في شرقنا العزيز هذا ،يلعب الماضي والحاضر مثلما يلعب المستقبل
لعبته (قبل وقوعه في حاضر هذه األمة وبالطبع في مستقبلها اآلتي)،
فالماضي م ّر بكامل هيبته ،وتجلياته ،ومآسيه ،تاركا ً آث��ارا ً ناعمة حينا ً
وخشنة أحيانا ً أخرى .كما ترك بصماته في ذاكرتنا عبر ق��راءات العديد
من المفكرين الذين سبقوا المفكرين المعاصرين ،وسوف يأكل من «نخاع»
المفكرين اآلتين مستقبالً.
الثابت الوحيد أن هذه األمة عبر التاريخ وشعوب هذه األمة أثبتوا أنهم
ال يعرفون العيش بال كرامة ،حتى لو عُ ِر َفتْ بعض العصور من تاريخنا
(ثمة مناقشة حولها) ،وأقصد هنا «عصر الظلمات العربي» زمن االحتالل
العثماني ،لكن حتى ذل��ك الحين لم نكن وصلنا إل��ى مفهوم «اإلس�لام
السياسي اإلرهابي» بالمفهوم المعاصر ،أي بمفهوم اإلسالم األصولي ،وهو
«استخدام الدين لمآرب سياسية وغير سياسية ،ولو عن طريق اإلرهاب».
لتشويه صورة اإلسالم الحنيف الذي يشكل جزءا ً مه ّما ً من الخلفية الثقافية
لمجتمعاتنا العربية.
سابقا ً كان جميع من في الدولة يعيش حالة انتفاضة وثورة على من يتج ّرأ
ويمس بالكرامة ،وكانت هذه الحالة تجمع أفئدة الرجال عبر األصقاع ،وخير
ص ُر هذه األمة
مثال حادثة « وامعتصماه» .واليوم ليس بعيدا ً عن األمس ،إذ ُت ّ
وناسها على التمسك بهذا الصرح الذي لن يزول ،رغم القهر المع ّتق ،والقمع
المعلّب ببعض عصي السلطات ،والجوع المتدفق من قصور الملوك واألمراء
والرؤساء ،ورغم محاوالت التجهيل وزرع الفتنة بين أبناء التاريخ الواحد
والمشترك ،رغم ذلك كلّه تبقى فئات من شعوب هذه األمة تتصرف بغريزة
جميلة ،فهي ال تزال ثائرة لكرامتها ولوطينتها واستعادة مجدها الغابر.
انتفاضة عبرت في بالد العرب األفريقية ،لكنها ما زالت في حاجة إلى
التصويب ،وسحب يد أمراء فقاعة النفط (بالوكالة) عنها كي تتح ّول إلى
ثورات حقيقية شعارها األول «التحرر الوطني أوالً» قبل رفع الشعارات
البراقة من الديمقراطية والحرية والسيادة وغير ذلك من الشعارات التي ت َّم
تجويفها ،والتي ستبقى جوفاء من دون تحقيق التحرر الوطني أوالً ،وهذا

التحرر الوطني كي ال يكون عبارة فضفاضة أخرى يجب تعريفه وتحديده،
التحرر الوطني هو االستقالل عن االستعمار بالمطلق وعدم فك االرتباط
عن واجب تحرير كامل التراب الفلسطيني ،فاألمران متالزمان بالضرورة
وبحكم صيرورة التاريخ ،فاألمة واحدة ولم تكن فلسطين يوما ً إالّ في قلب
المنطقة وقلب الصراع ،فلسطين حطين وعين جالوت وأريحا ،وفلسطين
األقصى وكنيسة القيامة التي أقصيت من القواميس ،فلسطين هي كل بقعة
فيها .شهدت هذه معركة نصر ،وتلك معركة عزة ،وثمة مجزرة لن ينساها
التاريخ .فلسطين الذبيحة اليوم والخالدة أبدا ً في قلوبنا .فلسطين هذه لم
تكن بعيدة عن مصر النيل ،أو سورية الشام ،أو عراق الرافدين.
هي قلب الحدث وجوهرة الضمير المضيئة ،من أراد االبتعاد عنها داس
على كرامته ،ومن اقترب منها اشتعل بنار العزة الثائرة ،وبعنفوان الكرامة
الزاهرة ،فيزهر تاريخه بشقائق النعمان.
هنا يثبت الشعب السوري حقاً ،ميله إلى التشبث بكرامته وربطها بالقضية
األم فلسطين ،في حين سارع مجلسها «الوطني» المصطنع والملفق إلى بيع
القضية أوال ً للوصول إلى السلطة ثانيا ً وهو مغ ّمس بالخيانة والعمالة
وانعدام الكرامة ،وهذا ما رفضه الشعب السوري بامتياز.
اليوم أثبت السوريون أنهم يستطيعون بوحدتهم ووالئهم لوطنهم
وبتمسكهم بكرامتهم وبإرادتهم ،محتفظين برؤوسهم شامخة ،أثبتوا أنهم
قادرين على قهر جبروت أقوى دول العالم ومن معها من القوى الظالمية
األخرى.
هنا انتصر الظاهر بيبرس في عين جالوت ضد أقوى قوتين معاصرتين
ّ
ليسطر ملحمة خالدة لن
له هما التتار والصليبيين ،وهنا م َّر صالح الدين
تنسى أبداً ،وهنا في ميسلون قال يوسف العظمة كلمته ،وهاهنا اليوم يقول
الشعب السوري كلمته بال خوف أو وجل.
في ميسلون خسر الشعب السوري حريته لبرهة من الزمن،
لكنه لم يخسر كرامته .واليوم يربح الشعب السوري اإلثنين معاً ،تنتصر
إرادة الحرية والكرامة على المتآمرين من الشرق والغرب ومن معهم ممن
تع ّرى من جلده من أجراء وعبيد فقاعة النفط .اليوم يقول السوريون« :نحن
مسلّحون بأقوى سالح ،عشقنا لكرامتنا ،لذلك سوف ننتصر عليكم يا من
بعتم كل شيء ،حتى أرواحكم ،للشيطان األكبر أميركا».
اليوم يقول الشعب السوري بجميع أطيافه ،وبجميع من معه من الشرفاء
المناضلين ،القوميين ،والجميع يقول« :سوف نغيّر وجه التاريخ».

الحزم في دعم المعارضة إلسقاط النظام والرئيس األسد أربك العديد
من الحلفاء في المنطقة .بالمقابل أيد أوهانلون أوباما في مقاربته
للملف اإلي��ران��ي حيث التفاوض وف��رض العقوبات أوصلت القيادة
اإليرانية للرضوخ!
كما أيدّه دافيد أرون ميلر في معهد ولسون قائالً إن المشكلة في
خطاب أوباما ليست في المضمون وال باإللقاء وال حتى بالشخص
بل باألميركيين أنفسهم وبخاصة مجتمع «الخبراء» وطبقة المحلّلين
ّ
والمنظرين الذين ال يزنون كالمهم ويبحثون فقط عن بريق التعليق
واإلث���ارة م��ن دون االن�ت�ب��اه إل��ى الحقائق .يعتبر ميلر أن طموحات
وتوقعات ه��ؤالء ل��م تأخذ ف��ي االعتبار أول��وي��ات الرئيس األميركي
وأسقطوا تو ّقعاتهم وأمانيهم على البيت األبيض .فالرئيس األميركي
في رأي ميلر محق في أولوياته واآلخرون مخطئون!
آثرنا عرض بعض اآلراء لعدد من المحلّلين والمراقبين المرموقين
في مراكز األبحاث األميركية الستخالص ع��دة عبر تؤكد الحقائق
التالية :أوالً -إن مسألة «ال�ت��راج��ع األم�ي��رك��ي» أصبحت ف��ي صلب
الخطاب السياسي األميركي بغض النظر عن حالة إنكار ذلك التراجع
كما ي�ح��اول الرئيس األميركي أو التأكيد عليه كما ي��ردّد معارضو
الرئيس .وه��ذا التراجع ناتج من إخفاقات في السياسة الخارجية
وألداء الرئيس األميركي وليس للظروف الموضوعية .هذا هو على
سبيل المثال موقف روب��رت كاغان أحد منظ ّري المحافظين الجدد
وزوج فيكتوريا نيوالند مساعدة وزير الخارجية األميركي لشؤون
أوروبا وأوراسيا .لكن بالمقابل كانت وما زالت الحقائق الموضوعية
تفرض حقيقة التراجع كما تفيد الوقائع والنتائج على األرض في كل
من الشرق األوسط وأوكرانيا واآلن في آسيا والمحيط الهادئ.
ثانياً -الحقيقة الثانية ،وهي إحدى أسباب التراجع ،أن اإلمكانيات
المادية المتوافرة لإلدارة األميركية ،سواء كانت عسكرية واقتصادية
ّ
المنظرين وحتى اإلدارة
أو سياسية هي دون متطلّبات طموحات
نفسها .ف�ق��دان ال �ت��وازن يعود إل��ى ال�ت��راج��ع االق�ت�ص��ادي الناتج من
سياسات وق��رارات أوصلت الواليات المتحدة إلى حالة االنكشاف
المالي والتجاري .وهذه السياسات ناتجة بدورها عن طبيعة النظام
السياسي القائم في الواليات المتحدة الذي وصل إلى طريق مسدود
بسبب االستقطاب والتشنج بين الحزبين المتحكمين بالسياسة
األميركية داخليا ً وخارجياً.
ثالثاً -الحقيقة الثالثة هي أن تراجع الواليات المتحدة يتالزم مع
صعود مراكز قوة جديدة في العالم لم تستطع الواليات المتحدة منعها
أو حتى كبحها .فسياسة الحروب االستباقية التي أطلقها الرئيس
السابق ج��ورج بوش االب��ن عام  2002منيت بفشل ذري��ع من حيث
النتائج السياسية واالقتصادية للواليات المتحدة .كما أنها لم تمنع
صعود دول البريكس وحتى إي��ران النووية بسبب ت��و ّرط الواليات
المتحدة في كل من أفغانستان والعراق وصمود المقاومتين فيهما.
رابعاً -الحقيقة الرابعة هي أن سوء التقدير في معظم أجهزة اإلدارة
أدّى إلى إخفاقات في السياسات .فسوء التقدير في الوزارة الخارجية
كما سوء التقدير في أجهزة االستخبارات في تقدير ال��رد الروسي
على التح ّرش األميركي في كل من جورجيا وسورية وأوكرانيا يدّل
على رداءة اإلدارة األميركية في مقاربة األمور الدولية .وهذا السوء
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في التقدير ساهم إلى ح ّد كبير في خسارة الهيبة األميركية التي كانت
تتحلّى بها حتى مطلع األلفية إلى أن حلّت سياسة المغامرات في كل
من أفغانستان والعراق.
من هنا نفهم حكمة الرئيس األميركي في عدم التو ّرط في مغامرة
عسكرية ج��دي��دة س��واء ف��ي س��وري��ة أو أوك��ران�ي��ا وه��ذا م��ا ي��ؤرق أو
العديد من مراكز القوة داخل الحكومة األميركية وعند بعض الحلفاء
اإلقليميين .في ه��ذا السياق نذ ّكر أن بعض التقديرات ح��ول النوايا
الروسية كانت خاطئة جداً .اعتقد البعض ،ومنهم الرئيس األميركي،
أن روسيا كانت تنوي غزو أوكرانيا وبالتالي كان الموقف األميركي
«حازماً» في منع روسيا من تحقيق ذلك الهدف .هذا مثل عن سياسة
اإلن �ك��ار وال �ت �ك��اذب على ال�ن�ف��س .ف��روس�ي��ا ل��م تكن ف��ي وارد الغزو
وإال لقامت بذلك من دون أن يتم ّكن الحلف األطلسي من منعها .أما
مسرحية العقوبات على روسيا والحث األميركي على البديل عن الغاز
الروسي ومنعه من تغذية أوروبا فكان الرد االستراتيجي في توقيع
أكبر صفقة غاز في العالم بين روسيا والصين .كما أن توثيق العالقات
بين الصين وروسيا جاء نتيجة الكالم التهديدي األميركي وحلفاء
الواليات المتحدة للصين .فمقولة «التح ّول إلى المحيط الهادئ» س ّرع
بالتحالف الصيني الروسي بعد التلكؤ في توقيع االتفاق لمدة أكثر
من عقد من الزمن! والدخول المرتقب لكل من إيران وسورية إلى ذلك
الحلف يجعل من الصين موجودة على شواطئ البحر المتوسط .هذا
ّ
المخططين في اإلدارة األميركية!
هو نتيجة عبقرية
خ��ام�س�اً -إن س��وء التقدير ف��ي اإلدارة دل�ي��ل على ت��ر ّه��ل اإلدارة
األميركية .ليس ذلك الترهّل من صنع الرئيس أوباما أو حتى بوش
بل نتيجة ّ
خط بياني يفرزه النظام السياسي القائم الذي ال يمكن إالّ أن
يأتي بأشخاص عديمي الكفاءة أو العلم أو األخالق أو جميعها .نالحظ
ّ
خط التردّي المستمر منذ نهاية والية ايزنهاور حيث الرؤساء الذين
تولوا المنصب مفعمون بإحدى العلل الثالث أو جميعها .فالنظام
السياسي المبني على قوة المال في التمثيل السياسي يأتي بأشخاص
مدينين بوجودهم في المراكز ألصحاب المال .نذ ّكر أن االنتخابات
الرئاسية األخيرة كلّفت أكثر من ستة مليارات دوالر فكيف يمكن ألي
رئيس أو أي مسؤول أن يكون مستقالّ في ق��رارات��ه وحريصا ً على
المصلحة القومية بدالً من المصالح الخاصة التي ساهمت في تمويل
الحملة االنتخابية؟ وأصحاب المال حريصون على ف��رض قيادات
طيّعة بسبب العلل الثالث! طبعاً ،إن حكم المال ليس الوحيد في تح ّمل
تلك المسؤولية بل هناك أسباب ع��دة أخ��رى كعدم تمثيل األحزاب
للتح ّوالت الديمغرافية والس ّكانية ودور األقليات إلخ .ولكن هذا خارج
إطار هذا البحث.
في النهاية نعتقد أننا سنرى المزيد من اإلخفاقات األميركية في
العالم وذلك ألسباب موضوعية وذاتية في آن واحد .ستبقى الواليات
المتحدة دولة قوية بين األقوياء ولكن ليست لفترة طويلة إن لم تقدم
على مراجعة جذرية لكل من نظامها السياسي واالقتصادي .فهل
تستطيع النخب األميركية من تأدية تلك المهمة؟ ه��ذا ما نش ّك فيه
والمستقبل سيكون الحكم.
*أمين عام المنتدى القومي العربي

�أميركا وخطوات الهيمنة على اليمن...
} علي القحوم
غني بالثروات التي ال تزال في باطن
لدى اليمن موقع استراتيجي مه ّم ،وهو ّ
األرض ،فهو يمثل موقعا ً مهما ً على الخريطة الجيو سياسية ،ولذلك يتحرك
األميركيّون لفرض الهيمنة عليه .وعلى هذا األساس تح ّركوا في إعداد سيناريو يكون
مختلفا ً عن أفغانستان والعراق كذلك صنع مبررات وذرائع من شأنها تهيئة المجتمع
اليمني لتقبل المحتل وكذلك تهيئة األرضية التي يريدون العمل عليها ،فكانت
البداية بتفجير المدمرة كول عام  ،2000إذ وفد بعد هذا الحادث نحو  3000جندي
أميركي على أساس أنهم محققون فكانت ذريعة لبداية التحرك .سبق هذا الحادث
عمل استخباريّ بالتنسيق مع الحكومة آنذاك ،ومع بعض قيادات اإلصالح الدينية
والعسكرية والسياسية ،فكانت المرحلة التي سبقت (كول) مليئة بالعمل الدعوي
الذي كانت تتب ّناه القيادات اإلصالحية والسلفية والدعوة إلى الجهاد في أفغانستان
وكان فعالً جهادا ً في سبيل أميركا .وبعدما تالشت وانكمشت عناصر االستخبارات
المسماة «القاعدة» في أفغانستان عاد بعض من أرسلهم علي محسن األحمر
والزنداني وغيرهم إلى اليمن ،وبهذا بدأت أميركا تتحدث في تلك المرحلة عن أن ثمة
عناصر من المدع ّوة «القاعدة» ففجرت استخبارات أميركا مدمرة كول لتبدأ الهيمنة
والتدخل ،ثم مألت أميركا بحارنا وجزرنا بالبارجات األميركية وحامالت الطائرات
والسفن الحربية التي ما برحت إلى اليوم معشعشة هناك تحت ذريعة القرصنة،
فسيطرت أميركا على البحر والمنافذ البحرية والمالحة الدولية ...ثم انتقلوا إلى
الخطوة التالية وهي المطارات واألج��واء اليمنية بذريعة قصة عمر الفاروق عام
 2008الذي قالت أميركا إنه كان يريد أن يفجر طائرةركابكانتمتجهةإلىديترويت
فقامت الدنيا ولم تقعد ...وصعد األميركيون ،ومثلما هو أسلوبهم في تحجيم األمور
واإلفادة منها فقرر الساسة األميركيون أن يعاقبوا اليمن ألن عمر النيجيري مر من
اليمن وله عالقة بعناصر استخبارية موجودة في اليمن .هكذا يستغ ّل األميركيّون كل
شيء وتزداد الهيمنة والتدخل ،لتأتي بعدها مباشرة الطرود المفخخة عام  ،2010إذ
قدمت السعودية معلومات آنذاك إلى واشنطن ،كما زعمت أن هناك طردين مفخخين
آتيين من اليمن إلى أميركا ،والمعروف أن ال رحالت مباشرة من اليمن والواليات
المتحدة .إنما ليكتمل المسلسل والسيناريو استغلت أميركا هذه الذريعة لتصبح
المطارات اليمنية تحت المراقبة ومهبط للطائرات األميركية .إذ أصبح مطار صنعاء
الدولي مهبطا ً ومصعدا ًللطائرات األميركية ،فحولوا منطقة شرتون إلى ثكنة عسكرية
أميركية وقاعدة العند إلى قاعدة جوية ونشاط استخباري أميركي مريب .فانتشرت
التفجيرات وتح ّرك سفيرهم في إثارة الفتن وتغذيتها وخلق صراعات بينية إلشغال

أبناء الشعب اليمني وإغراقه في مستنقع الصراعات البينية كي ال يفكر في مجابهة
المحتل .وفوق هذا وذاك تح ّركوا في الخطوة التالية في تسهيل وإبراز العناصر
االستخبارية في المحافظات الجنوبية وعلى نحو علني والسماح لألجانب ،بخاصة
العائدين من سورية ،إلى دخول المحافظات الجنوبية وجعلها مسرحا ً للمؤامرة
والتجاذبات الدولية وهذا يعود ألسباب عدة ،أولها أنها غنية بالنفط والثروات.
ثانياً :يستغلون بساطة أهلها وطيبتهم وأنهم قد يصدقون هذه المؤامرة ولن
يعارضوها أو يتحركوا ضدها ،بعد دراسات للمجتمعات وتقويمها ،وهو استنتاج
خلصت إليه االستخبارات األجنبية.
ثالثاً :المحافظات الشمالية صعب تنفيذ المؤامرة فيها ألن أبناءها باتوا يعون
الخطر الحقيقي ويحملون السالح ويرفضون الهيمنة والوجود األميركي بأي شكل من
أشكاله .ولذا من الصعب تنفيذ هذه المؤامرة في شمال البالد ،خصوصا ً بعد اندحار
التكفيريين والعناصراألجنبية من بعض البؤر التي كانت عشعشت فيها وكان مع ّوال ً
عليها .لكن وعي أبناء المحافظات الشمالية جعلهم يطردون تلك العناصر التكفيرية
واألجنبية كي ال يبقى أي مبرر أو ذريعة ،وهذا ما نأمله من أبناء الجنوب لتسلم
مناطقهم من كيد الكافرين.
في المقابل ،لم يسكت الشعب اليمني على اإلجرام األميركي التي تمارسه في
اليمن ،ولم تنط ِل عليه األكاذيب واألساليب الخبيثة ،ما جعل أميركا تحبط وتنكشف
حقيقتها ونواياها السيئة واالستعمارية ،فالسخط الشعبي المتزايد الرافض
لالحتالل األميركي بكامل أساليبه وأنواعه شكل حرجا ً للحكومة اليمنية ووضعها في
موقف العاجز التي ال تستطيع أن تقنع الشعب اليمني بالمحتل ،إذ حيث أنهم ينفقون
الكثير من الماليين على الصحف الصفراء والمواقع المأجورة والمطابخ اإلعالمية
التي ال عمل لها سوى التغطية والتظليل على تدخالت أميركا السافرة ،فمهما كانت
الحكومة اليمنية عقدت صفقات مع األميركان وفتحت لهم البر والبحر والجو وباتت
اليمن منتهكة السيادة ،فإن الشعب اليمني غير مسؤول عن تلك االتفاقات وسوف
يسعى بالوسائل المتاحة كافة للدفاع عن سيادة البلد وطرد المحتل.
ال بد من التذكير والتحرك الجاد قبل أن يتمادى المحتل األميركي أكثر فأكثر وقبل
وقوع الفأس في الرأس .يجب أن نتحرك في الوقت المتاح لنا التح ّرك ،ال أن نبقى
مكتوفي األيدي أمام االحتالل األميركي وتصبح األمور تحت سيطرته ،فلو تحرك
الشعب اليمني في هذه الظروف فسيالقي ما لم يلقاه العراقيون واألفغانيون،
وسيدفع فاتورة باهظة ،أكبر مما دفع العراقيون.
alialsied@gmail.com

الحقيقة يتح ّمل م�س�ؤوليتها من يختارها
} ثائر أحمد ابراهيم
ال أوقع المالمة على العجمية الناقلة لتعاليم الدين القائم على ضرورة فهم
معاني ُنسجت بحبكة عربية خالصة هي القرآن ،لكنني أوقعه على من قبل
براءة الغزاة الطامعين .إن أحقاد المحتلين يحال لها أن تمكن الغازي سارق
الخيرات ومغتصب األرض من تقديم طبق حضاري إنمائي.
إن القول بغير هذا يجعل من المحت ّل العثماني فاتحا ً ألراضي المسلمين
ولست أرى في التاريخ والمنطق أن فاتحا ً أقام المذابح وأفتى بإفناء المخالف.
لقد خاطب رسول الله األعظم ملوك الفرس والروم بخطاب العقل واللين،
وهذا تبشير بفعل الخير الذي لم يقدمه إلينا جميع الغزاة المحتلين.
بلى ،إن تعامل العقل مشكلة مؤكدة ،فهذه كلمة حق.
غير أن الغازي ال يمكن أن يطرح الرحمة بين جموع المغز ّوين.
لذا كانت لغة اللسان العجيمة معبرة عن مكنونات النفس اإلستعمارية.
هنا ال يمكنني إغفال أن التاريخ كتب بأقالم المرتزقة .وأن كل غاز ادعى
الرحمة سجل ما يوائم ويحسن فعله ضد اآلخرين .كان ذلك أساس مشاكلنا
في تطبيق الدين.
فالناس بسطاء واقعون تحت جناح الجهل ،والعقل غير قادر على أن يحمل
فوق طاقته في حماية النفس وتحصيل الرزق ،والضغط اإلعالمي اإلفتائي في
أشد حاالته ،لذا سقط اإلنسان العربي تحت بند مخافة الحاكم وقوله قول الله
وفعله فعل الله كما ثبت في عقل تلك األيام.
المشكلة في الناقل وفي المنقول وفي المتلقي ،وغير صحيح أن العلة في
العقل القابل فحسب ،وخاصة إذا كان مستقيالً لحسابات أخرى.
المشكلة في من ادعى حمل األمانة فبدّل وحرف لمنفعته الذاتية.
المشكلة في الفكر الذي تم ترويجه بشكل مخالف إلنزاله األولي.
المشكلة المستمرة في عدم قدرتنا على المجابهة وتسمية المخطئين.
إن خير أ ّمة أخرجت للناس تلك التي ترفعت عن الدنايا والماديات وارتقت
نحو الروحانيات.

إن خير أمة هي تلك التي تقدس اإلنسان وتطيع الله وضميرها الرحماني
في مساندة وجوده.
إن خير أمة تلك التي تخاطب العقول بلسان
العلم والتطوير ال بلسان التقوقع والتخويف.
الحقيقة المج ّردة ال يملكها أحد على وجه البسيطة مهما
ادعى ولك ّل حقائقه الخاصة المخالفة لحقائق اآلخرين.
حقيقة الواقع العربي واإلسالمي أننا منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه
وآله عدنا نحو عصر االنحطاط الذي كانت فيه األعمال كلها تقام ألجل الخاص
والعام من دون أن تكون إرضاء للقدير الذي خلق وسوى.
ما تفلح عرب ملوكها عجم ال والله .
وال تفلح عجم ملوكها عرب هذه أخرى.
لك ّل أمة تجربتها الحضارية الخاصة التي إن دخلت عليها الدواخل لوثتها
وحرفتها.
وصيتي أن يبدأ المهتمون بكتابة تاريخهم في صدورهم وأن يجعلوا نقطة
بداية حكايتهم لحظة انكشاف المشهد الحاصل أمام عقول المريدين.
أربعمئة عام من الحقد التركي العثماني على كل ما هو طاهر بدأها كاهن
تلمودي اسمه أحمد بن يتيمة وحلم جديد للعثمانية المتجددة افتتحه كاهن
مطابق اسمه يوسف القرضاوي!
مرجعنا كتاب الله ونبع المعرفة المحمدية آل عبد المطلب وأقوال الثقاة من
صحابة رسول الله ووصيه.
المنجية كما نفهمها في عقولنا والتي سنتحمل مسؤولية
إلتزامنا بالفرائض
ّ
فعلها دون اآلخرين.
واستغنائنا عن تفاسير الكهنة المارقة من الدين.
وإن قال قائل أنت في حاجة إلى مرشد أقول « :وهل يحمل وزري إن أخطأت
أو أصبت».
إمامي واضح المعالم وديني محمدي وعقيدتي أن ال أرضح لكل جبار عتيد.
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