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من الذي �سي�ستفيد من توجيه ال�ضربات
لـ«داع�ش» و«الن�صرة» في �سورية؟
} حميدي العبدالله
يتساءل كثيرون بعد بدء الواليات المتحدة وحلفائها الخليجيين
واألردن بش ّن غارات على مواقع «داعش» و«النصرة» عن الجهة التي
سوف تستفيد من توجيه هذه الضربات.
من الناحية االفتراضية هناك ثالث جهات مرشحة لالستفادة من
توجيه هذه الضربات ،وهي الواليات المتحدة والدول المشاركة معها
في ش ّن الغارات ،وتنظيمات المعارضة المتعاونة مع الواليات المتحدة
وحلفائها ،والدولة السورية .لمعرفة من هي الجهة التي سوف تستفيد
من الضربات أكثر من غيرها ال ب ّد من مالحظة اآلتي:
الواليات المتحدة والدول المشاركة في توجيه الضربات لـ«داعش»
والنصرة ،ال تستطيع أن تستولي على المواقع التي تسيطر عليها
ه��ذه التنظيمات المنتمية إل��ى تنظيم «القاعدة» والمصنّفة كمنظمات
إرهابية تبعا ً لقرارات مجلس األمن ،ألنّ الواليات المتحدة تؤكد أنها لن
ترسل قوات برية إلى سورية ،وبديهي أنّ قطر والبحرين والسعودية
واألردن ،وهي الدول التي تشارك في الغارات على تنظيمات «داعش»
و«النصرة» ليس لديها القدرة إلرسال قوات برية ،وبالتالي لن تترك
«داع��ش» و«النصرة» ،مواقعها الحالية لمج ّرد توجيه ضربات جوية
وستتكيّف مع ه��ذه الضربات كما تكيّفت مع ضربات س�لاح الج ّو
السوري.
تراهن الواليات المتحدة والدول المشاركة لها في الغارات الجوية
أن تؤدّي الغارات إلى إضعاف «داع��ش» و«النصرة» على نحو يسمح
للمعارضة المرتبطة بالغرب لتكون هي القوة البرية التي تزيح هذين
التنظيمين وتسيطر على المواقع التي يحتالنها اآلن ،لكن ليس لدى
هذه التنظيمات القدرة على ذلك ،ألنّ الضربات الجوية ال تؤثر كثيرا ً
على قدرات «داعش» و«النصرة» في القتال االلتحامي ،ولدى مقاتلي
أي
هذين التنظيمين دواف��ع تجعلهما أكثر ق��درة على الصمود وص�� ّد ّ
هجمات للمعارضة المرتبطة بالغرب المتهمة بالخيانة الوطنية.
الجيش السوري وحده الذي برهن في الفترة السابقة أنه قادر على
توجيه ضربات إلى جميع التنظيمات اإلرهابية المسلحة مجتمعة،
بما في ذلك «النصرة» و«داع��ش» و«أح��رار الشام» وعشرات بل مئات
التنظيمات األخرى المسلحة ،وتمكن من إزاحتها عن أكثر من (%)70
من المناطق التي سيطرت عليها ،والجيش السوري اليوم وحده الذي
يستطيع أن يستفيد من توجيه الضربات ض ّد «داع��ش» و«النصرة»،
ألنه المج ّهز واألقدر عددا ً وعد ًة على القيام بذلك.
بعد ذل��ك ،هل تعمد واشنطن وحلفاؤها إل��ى توجيه غاراتها ض ّد
مواقع الجيش السوري لمنعه من االستفادة من هذه الغارات واستعادة
تتحصن فيها التنظيمات اإلرهابية؟ دون
السيطرة على المناطق التي
ّ
هذا السيناريو الحرب الشاملة ،إذ إنّ سورية لن تترك من قبل حلفائها،
وال سيما إي��ران .كما لم تكتف ال��دول الحليفة لسورية وفي مقدمتها
طهران وموسكو وبكين بالتحذير من خرق السيادة السورية ،وتجاهل
التنسيق والتعاون معها ،بل جرى تعزيز ذلك بإرسال شحنات جديدة
من األسلحة التي تم ّكن سورية من مواجهة ك ّل السيناريوات.

غارات التحالف تعترف بالأ�سد
} روزانا ر ّمال
يزداد القلق يوما ً بعد يوم ،وتكبر الريبة ،من الغارات التي ينفذها التحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة األميركية ،وإذا كان هناك من قلق حقيقي فهو
يتجسد بما صدر عن الواليات المتحدة عن أنّ الغارات قد تطول ألنّ الحرب
ّ
على «داعش» طويلة.
الك ّل سمع بالتنسيق بين سورية وأميركا أو قرأ عنه ،لكن األه ّم أنّ االستنفار
ألي عدوان ،كما حصل
الروسي – اإليراني للوقوف مع سورية إذا تع ّرضت ّ
عندما هدّد أوباما بالتدخل العسكري إبان أزمة الكيميائي ،لم يحصل اليوم.
الك ّل على ما يبدو مطمئن رغم تصريحات الرفض والنفي واإلنكار ،إال أنّ
سلوك حلفاء سورية اليوم ال يشبه أبدا ً ما كان عليه عند التهديد بضربها في
السابق.
سلوك وتصريحات حلفاء أميركا أيضا ً من غربيين وعرب يختلف اليوم
أيضاً ،فال أحد يحشد لضرب األسد ،أو يح ّرض على ذلك ،ال بل أكثر من هذا،
فإنّ الدول الخليجية التي قيل إنها تدعم الجماعات اإلرهابية النافذة على األرض
تعلن على المأل أنها تشارك اليوم بقصف مواقع اإلرهابيين ...فهل يسارع
الحلفاء إلى إخفاء معالم التو ّرط؟ أم أنّ الحديث عن أنّ هذا الحشد الدولي
والمسارعة فيه هو ضرورة بنتيجة ما ُس ّرب من معلومات استخبارية تقاطعت
حول وصول موا ّد كيميائية إلى أيدي الجماعات اإلرهابية ما قد يعني أن
امتالكهم أسلحة خطيرة ومصانع أصبح واقعاً؟
األكيد اذا ً هو أنّ الروس واإليرانيين مطمئنون هذه المرة ،حيث الكالم
مختلف والحديث مختلف والظرف مختلف ،ما يشير إلى أنّ هناك ما سمح لك ّل
األطراف باالتفاق على الغارات.
يلفت أنّ الطرف األميركي -الدولي يحيّد الرئيس األسد عن هذه الغارات
وهو الذي سعى جاهدا ً إلى ضرب النظام السوري منذ بداية األزمة ،وهو الذي
ال ينفك عن بعث رسائل تؤكد أنّ حربه هي مع «داعش» فقط.
االسد خط أحمر» متفق عليه» ،وال تستطيع قوى العالم التي اجتمعت توجيه
ضربات لمؤسسات الدولة السورية وتواجد الجيش والثكنات او الخروج ع ّما
ت ّم التنسيق او التعاون بشأنه ...توازن رعب فرضه األسد رضي به العالم...
غارات التحالف الدولي تعترف بشرعية األسد وبعدم القدرة على تخطي
ما فرضه من هالة وقوة ميدانية عسكرية هو والجيش السوري وحلفاؤه،
وبالتالي للمتخ ّوفين من تح ّول سورية الى ليبيا اخرى بخدعة اميركية ،نقول
إنّ مجرد التفكير بهذا هو ّ
اي حديث
غض نظر وتجاهل قوات التحالف الدولي ّ
عن حرب مع األسد و/أو محاولة إسقاطه ،وهو تجاهل أيضا ً لجهوزية روسية
إيرانية سورية منذ بداية األزمة السورية ،ووضع هذا االحتمال على طاولة
أي حرب دولية على سورية يرون اليوم انها ليست مطروحة...
البحث لص ّد ّ
ويعرف الغرب انه ال يمكنه القيام بها.
ومع ك ّل هذا يبقى السؤال األبرز :إذا كانت الحرب على اإلرهاب طويلة
حسب أوباما فهل هذا يعني أنّ هذه الضربات مفتوحة؟
إذا كان كذلك أال يعني هذا أنّ باب التنسيق مع سورية هو طويل ايضاً،
وبالتالي سيفتح آفاق كبرى وأرضية كفيلة بأن تترجم بتطوارت هامة على
مجريات األزمة في سورية؟

«توب نيوز»

ثالثة وجوه لر�ؤية الم�س�ألة
 يريد البعض أن يرى سورية تقصف الطائرات األميركية وتر ّد على إسقاططائرة فوق الجوالن بقصف أهداف «إسرائيلية» ،وأن تبقى تقاتل «النصرة»
و«داع��ش» ،وتدفع رواتب الموظفين وتؤ ّمن المازوت والخبز وتكافح الفساد
وتنجز الديمقراطية وتفتح حوارا ً وطنيا ً بمناخ من الحرية ،وهي طلبات تنوء
تحتها دول كروسيا والصين وأميركا بحجمها ومواردها.
 وجه أول لرؤية المسألة ماذا لو ردّت سورية على «إسرائيل» وتصاعدتحرب؟
 ينعقد مجلس األمن ويق ّرر وقفا ً فوريا ً للنار وعودة إلى اتفاق  74الذي تناديبه «إسرائيل» اآلن.
 وجه ثان ...ماذا لو تصدّت سورية للطائرات األميركية وأشتعل الموقف؟ على طريقة هوشي منه زعيم فيتنام نسأل من سيضحك؟الصح من
 ستضحك السعودية و«إسرائيل» و«داعش» وتركيا وقطر ،فنعرفّ
الخطأ.
 وجه ثالث ...أنّ سورية تقبّلت إبالغها بالغارات من دون اعتباره تنسيقا ،والأزالت عن الغارات صفة العدوان ولم تحدّد كيف ستتعامل مع العدوان وال شكل
التنسيق المطلوب.
 الغموض سياسة تحفظ الحقوق والمبادرة والغموض أيضا ً في الجوالن،فبقاء الجبهة مفتوحة يكفي.
 قليل من اإلنصاف...التعليق السياسي

الحوثيون يغ ّيرون قواعد اللعبة
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
القضايا والمعارك بين المحورين
األم��ي��رك��ي وال���روس���ي متشابكة
ومترابطة من أوكرانيا حتى اليمن،
ٌّ
وك���ل ي��ح��اول ان ي��ق�� ّزم وي��ح�� ّد من
نفوذ اآلخر ودوره ،أميركا تدخلت
ف��ي اوك��ران��ي��ا وأرادت ان تضغط
ع��ل��ى روس���ي���ا ب��م��ق��اي��ض��ة حماية
المصالح ال��روس��ي��ة ف��ي اوكرانيا
مقابل تليين الموقف الروسي من
القضية ال��س��وري��ة ،ول��ك��ن أميركا
تدرك جيدا ً بأن اوكرانيا وسورية،
هي ضمن الخطوط الحمر للمصالح
الروسية االستراتيجية في المنطقة،
فكالهما يشكالن المنفذ لروسيا
على البحرين األس��ود والمتوسط،
وبالتالي سيطرة الغرب على أي
منهما يشكل تهديدا جديا للمصالح
الروسية ،وخصوصا ً خطوط النفط
والغاز ،وأميركا ضربت في العراق
وخلقت «داع��ش» لكي تمنع تمدّد
الحلف الروسي من موسكو حتى
فلسطين ،وه��ي تشعر ب��أنّ نجاح
م��ث��ل ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف يشكل خطرا
ج��دي��ا ع��ل��ى مصالحها ومصالح
حلفائها في المنطقة ،وأي��ض��ا ً هي
تراقب عن كثب ما يحدث في منطقة
الخليج ال��ع��رب��ي ،وال��ت��ي تشكل
ق��اع��دة أس��اس��ي��ة ل��ه��ا ،ل��ي��س فقط
لجهة القواعد العسكرية األميركية
هناك ،بل الشيء األه�� ّم انها تشكل
شريانا اساسيا لتزويدها بمصادر
الطاقة ،ولرفاهية سكانها ،النفط
والغاز ،وكذلك التحكم والسيطرة
بـ وعلى باب المندب والبحر األحمر،
وال��ي��م��ن ال���ذي اجتاحته ح�� ّم��ى ما
يُس ّمى بـ«ثورات الربيع العربي»
ك��ان ي��ج��ري العمل على تقسيمه
وإشعال الفتن المذهبية والقبلية
ف��ي��ه م��ن ق��ب��ل ج��م��اع��ة «اإلخ����وان
المسلمين» والكمبرادورية المتعفنة
والبرجوازية الالوطنية المتحالفة
مع السعودية ،والتي تنهب خيرات
البلد وث��روات��ه ،وتفقره وترفع من
معدالت الفساد والجوع والبطالة
والتخلّف فيه ،والسعودية تريد
ومقسما ً
لليمن ان يبقى ف��ق��ي��را ً
ّ
ومعتمدا ً عليها ،وفي المقابل كان
الحوثيون ي��ق��ودون ث��ورة شعبية
جماهيرية ديمقراطية ،م��ن اجل
اإلصالح ومحاربة الفساد والتغيير،
وت���وح���ش ال��ق��وى
ووق����ف ت��غ�� ّول
ّ
الطفيلية والفاسدة على مؤسسات
الدولة والجماهير الشعبية ونهب
خ��ي��رات وث���روات ال��ب�لاد ،وأميركا

ل��م تكن ف��ي وارد حساباتها هي
ومشيخات النفط بأنّ الحوثيين قد
يستطيعون السيطرة على اليمن،
ولكن ثبت بالملموس أنّ الجماهير
اليمنية وقفت الى جانبهم ،وسهّلت
لهم هي وقطاعات الجيش السيطرة
على العاصمة صنعاء ،وبالسيطرة
ال��ح��وث��ي��ة ع��ل��ى ال��ي��م��ن ،يعني أنّ
الروس واإليرانيّين على أبواب باب
المندب والبحر األحمر ،وهذا يشكل
تهديدا جديا للمصالح األميركية
والسعودية في المنطقة ،فعدا ان
الحوثيين قد منعوا تقسيم اليمن
وتفتيته ،وأسقطوا هذا الخيار ،فإنّ
م��ا حصل ف��ي اليمن ق��د يمت ّد الى
البحرين والكويت ،وبالتالي يصبح
خطرا جديا على حلفاء أميركا من
المشيخات النفطية السعودية وقطر
واإلم��ارات ،ولذلك وجدنا أنّ أميركا
التي كانت تعمل على تشكيل ما
يسمى بحلف دولي لمحاربة إرهاب
«داع����ش» صنيعتها ف��ي ال��ع��راق
وسورية ،وتعد العدة لضربها في

العراق اوال ً قبل سورية قد غيّرت من
اتجاه الضربة واستهدفت «داعش»
في سورية قبل العراق بمشاركة
من مشيخات النفط الخليجية ،فهل
في األمر رسالة إلى روسيا وايران
ومحاولة جديدة لبعث آمال انطوت
وانقضت ،بأنّ اليمن ستكون مقابله
سورية؟
ال��ش��يء ال�لاف��ت ه��و م��دى الذعر
الذي أصاب آل سعود مما حدث في
اليمن ،حيث طلب وزير الخارجية
السعودية ل��ق��اء ع��اج�لاً م��ع وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي���ران���ي ،ف��ي الوقت
ال��ذي كانت فيه السعودية تقود
التشدّد ض ّد أي مصالحة أميركية
 اوروب��ي��ة غربية م��ع اي���ران ،فيما يتعلق بملفها ال��ن��ووي ،وكانت
تحث أم��ي��رك��ا على ض��رب اي���ران،
وم��ن��ع أي ت��ق��ارب م��ع��ه��ا ،وك��ذل��ك
عربيا ً وإسالميا ً ح ّرضت عليها من
منطلقات مذهبية ،وص ّورت للعرب
بأنّ الخطر الجدي والحقيقي عليهم
وعلى ثرواتهم وبلدانهم من ايران

وليس من «إسرائيل» ،ولكن تغيّرت
األم����ور ب��ع��د س��ي��ط��رة الحوثيين
على اليمن ،وأذع��ن��ت السعودية
مذعورة ،وأعلنت عقب اللقاء بين
وزي����ري خ��ارج��ي��ت��ي��ه��م��ا ،ع��ن ب��دء
عالقات سعودية  -ايرانية جديدة،
ت��دش��نّ لمرحلة مقبلة تكون فيها
اي��ران شريكا ً أساسيا ً وم��ق�� ّررا ً في
ملفات المنطقة من العراق وسورية
ولبنان واليمن والبحرين وغيرها،
وتداعيات الزلزال اليمني ستتجاوز
ح����دود ال��ي��م��ن وم��ن��ط��ق��ة الخليج
ال��ع��رب��ي ،لتطال تأثيراتها كامل
المنطقة ،وم��ا ح��دث ف��ي اليمن قد
يمهّد لتسوية إقليمية شاملة ما بين
موسكو وواشنطن ،وبداية للحلحة
ف��ي الملف ال��س��وري ،وق��د تندفع
األم���ور نحو التسويات الشاملة،
او قد تنزلق األم��ور نحو حروب قد
تخرج عن إطارها اإلقليمي.
يبقى السؤال الهام والجوهري،
ه��ل ستسلّم السعودية بسيطرة
الحوثيين على اليمن؟ أم ستعمل

على إثارة الفتن لج ّره الى مربّعات
ال��ح��رب األه��ل��ي��ة؟ وه���ل م��ا حصل
ف��ي ال��ي��م��ن يعني س��ق��وط��ا م��دوي��ا
ل��م��ش��روع «اإلخ����وان المسلمين»،
ال���ذي ب���ات ي��ط��ارده ال��ف��ش��ل ،بعد
ص���ع���وده ال��ع��اص��ف م���ن ب��ع��د ما
يُس ّمى ب��ـ«ث��ورات الربيع العربي»
وسيطرته على الحكم في أكثر من
قطر عربي :مصر ،تونس وليبيا،
ولكن تعثر المشروع ف��ي سورية
وسقوطه المد ّوي في مصر وليبيا،
جعل ه��ذا المشروع يواجه الفشل
والسقوط بشكل غير مسبوق منذ
تأسيسه على يد سيد قطب في عام
 ،1928وال��ذي منذ ذل��ك التاريخ
ك��ان يتكئ إل��ى خطاب المظلومية
والمعارضة المضطهدة والمقموعة
م��ن قبل األن��ظ��م��ة ،وإظ��ه��اره تبني
مطالب الجماهير الشعبية ودعمها
ومساندتها ،ولكي تكتشف الجماهير
الشعبية ،بأنّ ما يه ّم «اإلخوان» هو
السلطة ومصالحهم ،وأنّ الجماهير
ب��م��ث��اب��ة ال��ج��س��ر ال���ذي ي��م�� ّر عليه

ر�سائل «قلب �شجاع» من ا�سكتلندا!

نصار ابراهيم
} ّ
يذكر الكثيرون فيلم «قلب شجاع» للمخرج االسترالي ميل
غيبسون ،وهو يص ّور ملحمة وليام واالس الذي قاد المقاومة
ض ّد اإلنجليز المحتلين خالل فترة حروب استقالل اسكتلندا
قبل  700عام تقريباً.
في االستفتاء ال��ذي ج��رى في اسكتلندا ي��وم  18أيلول
 2014للتصويت على إنهاء ارتباط اسكتلندا بالمملكة
المتحدة المستم ّر منذ  307سنوات ،أو البقاء ضمن االتحاد،
ص ّوت  55.3%من االسكتلنديين مع رفض االنفصال فيما
أيده .44.7%
في هذا التعليق الكثيف ال أستهدف الدخول في النقاش
السياسي والفلسفي لمسألة االنفصال أو مفهوم حق تقرير
المصير ،أو حيثيات وم��ب�� ّررات القوى الداعية لالنفصال
ومب ّررات وحيثيات القوى المؤيدة للوحدة في اسكتلندا.
ما أريد لفت النظر إليه هو الرسائل والدالالت التي يحملها
ح��دث االستفتاء والنتائج التي أفضى إليها ...فمع أنّ
اسكتلندا كافحت ولمئات السنين من أجل استقاللها إال أنها
اليوم وبغالبية أكثر من نصف مواطنيها تختار االستمرار
في الوحدة مع المملكة المتحدة التي مارست عبر التاريخ
ك ّل صنوف القهر واإلذالل واالستغالل ض ّد االسكتلنديين بما
في ذلك «حق الليلة األولى» للنبالء بالدخول على زوجات
الفالحين االسكتلنديين الفقراء قبل أزواجهنّ  ...إضافة إلى
االستغالل االقتصادي حيث يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي
السكتلندا  163مليار يورو ،وأكثر من  90%من نفط بحر
الشمال يقع على شواطئ اسكتلندا ،فيما تبلغ ص��ادرات
اسكتلندا السنوية من الويسكي (السكوتش) فقط  4.3مليار
جنيه استرليني.

إذن ...هناك م��ب�� ّررات ومسوغات جدية وعميقة لهذا
االستفتاء ،ومع ذلك اختارت غالبية االسكتلنديين البقاء
ضمن الوحدة ...فما هي المعاني والدالالت لهذا التصويت،
وما هي الرسائل التي بعث بها إلينا القلب الشجاع من
اسكتلندا؟
أوال :رسالة القلب الشجاع األول��ى هي كشف التناقض
المخيف ال��ذي يحكم سياسات بريطانيا ،بريطانيا ذاتها
التي تعرفونها صاحبة اتفاقية سايكس ـ بيكو لتقسيم
العالم العربي ...بريطانيا التي تبذل ك ّل طاقتها للحفاظ
على الوحدة مع اسكتلندا ...هي ذاتها التي ال تنام الليل
في سبيل تقسيم وتمزيق وحدة الشعوب واألمم األخرى...
فهي صاحبة الحق الحصري لمبدأ «ف�� ّرق تسد» منذ أن
كانت إمبرطورية ال تغيب عنها الشمس ،وصوال ً إلى مرحلة
بريطانيا العجوز ،ومع ذلك لم تيأس من مواصلة سياساتها
العدوانية ض ّد األمم األخرى.
ثانيا :وانطالقا ً من المبدأ اللينيني السياسي العميق
الذي يقول بتأييد حق تقرير المصر بك ّل حرية ولكن ليس
بالضرورة أن يعني ذل��ك تشجيع االنفصال ،لهذا اختار
االسكتلنديون الوحدة رغ��م ك�� ّل الثغرات والمظالم التي
تع ّرضوا ويتع ّرضون لها على م�� ّر التاريخ من المملكة
البريطانية ،ذلك ألنّ الوحدة من حيث المبدأ هي قيمة إنسانية
وسياسية وأخالقية بامتياز ...فالمظالم واالختالالت يمكن
تصحيحها بالنضال والكفاح الطويل فيما يعكس التقسيم
والتمزيق تراجعا ً إنسانيا ً تجاه مفهوم اإلنسان ككائن
اجتماعي ،كما أنه يتعاكس مع صيرورات تط ّور البشرية التي
تتقلّص بينها الفوارق والمسافات بحكم التكنولوجيا وثورة
االتصاالت والتشابك االقتصادي في ظ ّل العولمة وما يرتبط
بك ّل ذلك من ثقافة جامعة من دون نفي الخصوصيات ،غير
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«اإلخ���وان» م��ن اج��ل ال��وص��ول إلى
السلطة وتحقيق مشروعهم بأخونة
المجتمع والسلطة والدولة؟
أسئلة كثيرة وتطورات عاصفة
ف��ي المنطقة ت��ح��دث ،م��ن شأنها
أن تغيّر ال��وض��ع الجيوسياسي
للمنطقة ،والالفت في ك ّل ما يجري
أنّ العرب ال يق ّررون مصائرهم ،أو
يمتلكون قرارهم المستقل ،او حتى
أي ثقل او وزن للدفاع عن مصالحهم،
ب���ل ي��ج��ري ال��ت��ح��ك��م ب��ق��رارات��ه��م
ومصيرهم م��ن قبل اآلخ��ري��ن ،فهم
يساقون للذبح كالنعاج ،أميركا
وف���ق مصالحها واه��داف��ه��ا تحدد
لهم األع��داء واألص��دق��اء ،وتطالبهم
بالتصرف على أساس تلك القاعدة،
ت��ارة يح ّرضونهم على اي��ران على
أساس انها عدوهم المركزي ،وبعد
التصالح مع ايران ،ينقلونهم لدفع
اموالهم وضخ احتياط بشري للقتال
ف��ي س��وري��ة ض��د ال��ن��ظ��ام وال��دول��ة
وال��ش��ع��ب ،وم���ن ث��م ال��ق��ت��ال ضد
الجماعات اإلرهابية والتكفيرية التي
اوجدتها حواضن اإلرهاب والتكفير
ودف��ي��ئ��ات��ه ف��ي الخليج ال��ع��رب��ي،
ودعمتها وا ّمدتها بكل مصادر القوة
أميركا والغرب االستعماري خدمة
أله��داف��ه��م ومصالحهم ،وال غرابة
اآلن من ان الحرب ستتحول ض ّد
الحوثيين على اعتبار أنّ البالد
على شفا ح��رب اهلية ،وادّع���اء أنّ
الحوثيين سيعملون على اضطهاد
مكونات ومركبات المجتمع اليمني
األخ���رى ،ول��ك��ن ب��ات م��ن ال��واض��ح
أنّ ال��م��ت��غ�� ّي��رات ال��ت��ي حصلت في
اليمن ستستتبعها متغيّرات أخرى
ف��ي المنطقة ،م��ن شأنها ان تنهي
حكم وسلطة مشيخات النفط التي
حولت دولها وبلدانها ال��ى م��زارع
واقطاعيات ومماليك خاصة ،تنهب
خيراتها وثرواتها وتورثها ألبنائها،
وتعمل على تجويع وإفقار شعوبها،
فال الوضع في البحرين وال الكويت
وال حتى قطر والسعودية سيبقى
على م��ا ه��و عليه ،فالتغيير آت ال
محالة ،ومن خلق واوجد الجماعات
اإلره��اب��ي��ة والتكفيرية سيكتوي
بنارها ،وإرهابها سيرت ّد إليه.
قاطرة التغيير ب��دأت في اليمن،
وه��ي مستمرة لتنهي ع��ق��ودا من
التسلط وال��دي��ك��ت��ات��وري��ة وإذالل
ال��ش��ع��وب وح��رم��ان��ه��ا م��ن ابسط
حقوقها على يد ملوك وشيوخ وامراء
استعبدوها وأذ ّلوها.
اQuds.45@gmail.com

ال�سي�سي وال�ضبابية...
}ماجدي البسيوني*

أنّ هذه الوحدة مشروطة بتوفر العدالة والمساوة والحرية
الحقيقية ...وذلك من أجل أن تكون الوحدة تعبيرا ً فعليا ً عن
حق تقرير المصير بصورة إيجابية وليس سلبية.
ثالثا :رسالة القلب الشجاع الثالثة هي توجيه صفعة
مد ّوية للواقع العربي ...ففي حين يختار االسكتلنديون،
الذين يعتبرون شعبا ً مستقالً بذاته وبتاريخه وحضارته،
الوحدة مع الدولة التي احتلته لمئات السنين ،نجد األمة
العربية ذات التاريخ الواحد ،واللغة الواحدة ،والثقافة
الواحدة والجغرافية الواحدة والحضارة الواحدة تبذل ك ّل
قسمه االستعمار ...وبدل
طاقتها لتقسيم ذاتها أو تكريس ما ّ
شعارات الوحدة ترتفع شعارات :مصر أوال ،األردن أوال،
لبنان أوال ،العراق أوال ...والقرار الوطني الفلسطيني أوال...
وهكذا ...فأيّ خيبة أعظم من ذلك؟!
رابعاً :ورسالة قلب شجاع الرابعة من اسكتلندا للعرب
هي بمثابة فضيحة بك ّل المعاني ،فهي تكشف عمق المأزق
واألزمة وفقر المخيال وحالة العجز المريع للنظم وللنخب
السياسية والثقافية العربية وهي تذهب برجليها لتخوض
في مستنقعات الطائفية وتمزيق بلدانها إلى دويالت قبلية
وطائفية وإثنية ،هكذا ج��رى تقسيم ال��س��ودان ،ويجري
التمهيد لتقسيم العراق واليمن ،وتستع ّد سكاكين االستعمار
واإلره���اب لتقسيم س��وري��ة ومصر وال��ج��زائ��ر والمغرب،
وتقسيم لبنان إلى دويالت طائفية وهكذا ...يجري ك ّل هذا
فيما العرب يرقصون على أنقاض وطنهم الكبير بك ّل رعونة
وخفة وغباء.
خامساً :أما رسالة القلب الشجاع الخامسة فهي موجهة
إلى «شعب الجبارين» أي إلينا نحن الفلسطينيين ...وهنا
لن أسجل ولن أضيف ولن أعلق أو أن ّوه بكلمة واحدة ...يكفي
هذا!

ر ّد فعل خطاب عبد الفتاح السيسي ـ كما
أعتقد ـ نال التقدير ليس داخل مصر فقط
بل في أنحاء الوطن والعالم ...مجموعتان
فقط ـ كما أعتقد أيضا ً ـ ال يعجبها بمقدار.
المجموعتان مختلفتان تماما ً في أسباب
االعتراض على الخطاب ...األولى ترفض
رفضا ً تاما ً حتى قبل أن ينطق بكلمة ،وهي
فى األغلب من «اإلخوان» بك ّل فصائلهم...
أما الثانية فهي صادقة مع نفسها وترى
بعض الضبابية فى الخطاب ،ألنها كانت
تنتظر أن يعلن بك ّل وض��وح وب�لا لبس
أنّ مصر ت��ع��ارض تماما ً ك�� ّل السياسات
االميركية فى المنطقة ،إلى الدرجة التي
تع ّري هذه السياسات ،بل وتعلن اتهام
مصر لواشنطن بأنها السبب الرئيس فى
ك ّل نكبات الوطن والعالم ،كما يعلن بال
لبس وبك ّل وض��وح ،أنّ حلفاء واشنطن
س��واء السعودية أو قطر وتركيا هم من
م ّولوا اإلرهاب...
كانوا ينتظرون رفضه التام لمعسكرات
التدريب ،س��واء في السعودية أو في أيّ
مكان ،لتدريب من يعتبرونهم «معارضة
معتدلة» على فنون القتال ليعيد إنتاج
داعش مرة أخرى...
والمجموعة الثانية هذه كانت ال تريد
سماع السيسي وهو يقول أنّ ما يت ّم االن
في مصر من إنشاء قناة السويس ـ الفرع
الثانى ـ يتماشى م��ع االقتصاد ال��ح�� ّر...
هم يتفقون على ما أك��ده من أنّ الشعب
المصرى فقط هو من يضع استراتيجيته
وليس أحدا ً سواه ...هم متفقون على كونه
أعلنها بك ّل صراحة بأنّ مصر غيّرت خريطة
العالم مرتين ...األولى عندما عزلت مبارك
والثانية عندما أبعدت «اإلخوان».
ما يعنينى شخصيا ً المجموعة الثانية،
وم��ا ذهبت إليه ،وأرى بالفعل أن��ه غاية
ما أري��ده ،إال أنّ التعامل مع الواقع بك ّل
مك ّوناته يقتضي بعض الحنكة ...بداية
تتفهّم واشنطن وك ّل معسكرها موقف مصر
السيسي بك ّل وضوح بعيدا ً من أي خطاب
ـ ربما يوصف ه��ذا الخطاب بالضبابي ـ
فلم يكن استحضار أربعة وزراء خارجية
بك ّل ما يؤمنون به للقاء السيسي ...ولم
يكن من باب المصادفة أن يت ّم استحضار
رئيس دائرة األمن القومي األميركى السابق
توصلوا إلى النتيجة
أيضاً ...ومؤكد أنهم
ّ
نفسها التي ذكرتها المجموعة الثانية
التى نتحدث عنها ،وهي الضبابية ،ولكن
شتان ما بين ضبابية األصدقاء وضبابية
المتخصصين األميركان ،الذين ال يهدفون
سوى إلى إعادة مصر الى محبسها األميركى
الممت ّد من «كامب ديفيد».
وحتى قوله «إنّ الشعب المصري هو من
يضع استراتيجيته دون سواه»،
ورغ���م أنّ ال��م��دق��ق ف��ى ك�� ّل كلمة نطق
بها السيسي في األم��م المتحدة بما فيها
لقاءاته اإلعالمية سيجد فيها ديبلوماسية
ال ضبابية ،إال أن��ن��ي س��أق��ف إل��ى جانب
المجموعة الثانية ما دامت تهدف بوضوح
وتنفيذ ك ّل ما انتظرته من رئيس مصري
يعيد إل��ى مصر ق ّوتها ف��ى ال��داخ��ل وفى
الخارج كقاطرة للعالم العربي المش ّرد.
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