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المطلوب الرهان على الذات الفل�سطينية

�سيا�سة «الن�أي بالنف�س»...
ك ...ثم تغا ٍ
تذا ٍ
ب ...ثم غباء!

العراق :جي�ش الع�شائر
وتحرير الأنبار
} حميدي العبدالله
أعلن عن والدة جيش يجري تشكيله من قبل الحكومة العراقية
ومجلس محافظة األنبار ،وسوف يض ّم ثالثين ألف مقاتل .البعض
أطلق عليه اس��م «جيش العشائر» واألرج ��ح أنّ ه��ذا الجيش سوف
يحصل ع�ل��ى م �ع��ون��ات ع�س�ك��ري��ة ،وت��دري��ب ع�ل��ى ي��د مستشارين
أميركيين ،وستوكل إليه وإلى الجيش العراقي مهمة تحرير األنبار من
سيطرة «داعش».
ومعروف أنّ موافقة الحكومة العراقية على هذه الخطوة أملتها
حسابات تتصل بالخشية من توجيه االتهام إلى الحكومة بتسعير
الصراع المذهبي في حال أرسلت وحدات من الحشد الشعبي لمؤازرة
الجيش في هذه المحافظة.
لكن السؤال األه ّم :هل يتمكن «جيش العشائر» والجيش العراقي من
إلحاق الهزيمة بـ«داعش» في هذه المنطقة التي طالما صنّف سكانها
بأنهم معادون في غالبيتهم لحكومة بغداد ،ويشكلون بيئة حاضنة
للمجوعات اإلرهابية ،وفي طليعة هذه التنظيمات «داعش»؟
األرجح أنّ هذه االستراتيجية سوف تلحق الهزيمة بتنظيم «القاعدة»
على المدى الطويل وليس بشكل سريع ،ألنّ المنطقة تشكل معاقل
لتنظيم «داع��ش» وهذا التنظيم مدعوم من جهات كثيرة في المنطقة،
حتى وإنْ كانت بعض العشائر تجاهر بعدائها لـ«داعش» وتحارب إلى
جانب الجيش ضدّه ،أما العوامل التي ستقود في النهاية إلى إلحاق
الهزيمة بـ«داعش» في األنبار فإنها تكمن في واق��ع أنّ ثالث جهات
مهمة سوف تنخرط في هذه الحرب ,الجهة األولى الجيش العراقي،
والذي سيكون في وضع قادر معه على إرسال المزيد من القوات إلى
محافظة األنبار بعد تمكنه بالتعاون مع قوات البيشمركة من توجيه
ضربات قوية لتنظيم «داع��ش» في محافظات صالح الدين ونينوى
وديالى ،وهو احتمال مرجح في غضون فترة تع ّد باألشهر وليس
بالسنوات ،وإضاف ًة إلى قوات الجيش العراقي التي سوف تتزايد في
هذه المنطقة بالتدريج ،ستقدّم قوات التحالف األميركي دعما ًف ّعاالً في
هذه المنطقة ،إنْ لجهة توجيه المزيد من الضربات الجوية المركزة،
أو لجهة تح ّول دعم دول المنطقة ،وال سيما السعودية ,إلى جيش
العشائر بدالً من الدعم السياسي واإلعالمي وحتى المالي الذي كانت
تقدمه بعض حكومات الخليج إلى تنظيم «داع��ش» وشركائه الذين
ساعدوه في السيطرة على نينوى وصالح الدين .كما أنّ إعداد جيش
العشائر وتقديم األسلحة المتطورة له ،إضاف ًة إلى تخصيص موازنات
هامة ،واإلشراف على عمل هذا الجيش من قبل مستشارين أميركيين،
جميعها عوامل تشير بوضوح إلى حدوث تح ّول في توازن القوى في
غير مصلحة «داعش» ،وإذا ما أخذ بعين االعتبار توزع مقاتلي «داعش»
على جبهات عديدة في سورية وفي العراق ،فإنّ من المبالغة توقع أن
ينجح هذا التنظيم في ص ّد هجوم مركز قد يتع ّرض لـه في وقت ما في
محافظة األنبار عبر عملية منسقة تشارك فيها وحدات مختارة من
الجيش العراقي ،وقوات مد ّربة من العشائر ،وغطاء جوي كثيف من
دول التحالف بزعامة الواليات المتحدة.

«الأ�سد ي�ستفيد منا وال يحرجنا ذلك»
روزانا ر ّمال
اذاً ،تعرف واشنطن انّ الرئيس األسد يستفيد من هجمات الواليات المتحدة
على «داعش» وتستمر في ذلك...
هذا ما أكده وزير الدفاع االميركي تشاك هاغل في تصريحه حيث قال« :إنّ
الرئيس السوري بشار األس��د قد يستفيد من الهجمات التي تشنها الواليات
تنحيه».
المتحدة على مقاتلي داعش »،لكن السياسة األميركية ال تزال تؤيد ّ
يلفت في حديث هاغل ثالث نقاط ،أولها انه قال« :هجمات الواليات المتحدة
االميركية على داعش» ،ولم يقل «هجمات التحالف الدولي» ،وفي هذا تأكيد على
سيطرة األميركي بك ّل وضوح على العمليات العسكرية التي تجري في سورية
والعراق ،وعلى الدور األقرب الى المسرحي لباقي الدول المشاركة ،أما النقطة
الثانية فهي عدم الحرج من فكرة ان الضربات هذه تشكل بح ّد ذاتها استفادة قد
يقرأها البعض مساعدة للرئيس األسد على محاربة اإلره��اب ،أو الوقوف معه
في الخندق نفسه ،وبالتالي فإنّ هذه الهجمات االميركية تفيد األسد ،واالميركي
يعرف ذلك وال يعتبره مقلقاً ،أو أنه قد يؤدّي الى تقوية االسد.
ثالث نقطة واأله ّم قول هاغل إنه رغم انّ هذه الضربات قد تفيد األسد ،اال ان
تنحيه...
السياسة االميركية ال تزال تؤيد ّ
التنحي غير السعي اليه ،ففي وقت كانت الواليات المتحدة تدلي
لكن تأييد
ّ
رسميا ً بتصريحات تحشد إلسقاط اإلس��د ،يبدو انّ تراجعا ً ما في اإلق��دام او
تنحي االس��د ،فكيف ه��ذا؟ وما هي مفاعيل
السلوك قد تبدّل ،فأصبحت تؤيد ّ
التأييد؟
تنحي االسد كمتف ّرج؟ او كدولة تعتبر أنها معنية بإسقاط االسد،
تؤيد
هل
ّ
وبخوض ه��ذه المعركة حتى النهاية؟ أم أنّ االميركي ربما اصبح في لحظة
يعرف فيها سذاجة إطالق تصريحات تنادي بإسقاط األسد بعد أربع سنوات
من صموده؟
كالم وزير الدفاع االميركي مقرون مع كالم وزير خارجية بالده جون كيري
وقوله «إننا نعمل لتقوية فريق او فصيل سوري معارض لنعيد األسد الى طاولة
المفاوضات» ،هو إقرار صريح بأن ال ح ًل في سورية سوى الح ّل السياسي الذي
ال ُيستثنى الرئيس األسد منه ،بل يعتبر ان ال ح ّل من دونه.
اي إيحاء من خالل عملياتنا ض ّد «داع��ش» انها
الرسالة االميريكية تقول انّ ّ
تقوية او خدمة لألسد ال تحرجنا ،كما انّ تركيزنا على قتال «داعش» ّ
بغض النظر
عما ترسمه هذه الضربات من شكوك هو أولويتنا اليوم ،وقد سقطت فرضية
القدرة على تغيير النظام وإسقاط األسد في سورية ،وبالتالي فإنّ مقبولية النظام
الحالي تقترب ك ّل يوم من إعالنها أمرا ً واقعا ً غربياً...
االسد يستفيد وت��درك واشنطن ذلك ،وهذا بمجرد وضعها االمر كفرضية
جائزة الحدوث ...فهل سيحذر حلفاؤها الذين تو ّرطوا في الحرب على سورية،
واستقدموا الجماعات اإلرهابية من خطورة مساهمة يد اميركية في تطويق
حركة هذه المجموعات بعد ك ّل ما بذل من جهود لتقويتها وبثها في أرجاء سورية
والجوار؟
هذه المرة وجه االميركيون رسالة مباشرة إلى حلفائهم في المنطقة ،إلى
أردوغان وقادة السعودية لن يضطروا لالعتذار عنها.
«األسد يستفيد منا وال يحرجنا ذلك».
«توب نيوز»

البرزاني
تدخل وحدات البيشمركة إلى عين العرب للصورة التذكارية ولكسر أنف رجب
أردوغان لحساب واشنطن وإذالله ،فال دور قتاليا ً لهم بل دورهم سياسي وإعالمي.
وصل عشرة من البيشمركة فقط ،فهل تغيّر المشهد القتالي؟
نجح مقاتلو وحدات الحماية الكردية في امتصاص هجمات «داعش» وصدها
طوال شهرينّ.
كان البشمركة خالل تصديهم لهجمات مماثلة في أربيل قد أخلوا مواقعهم.
خالل أسبوع تولى الجيش األميركي رمي ما يزيد عن ألف طن من المتفجرات
لتأمين عدم تقدم مجموعات «داعش» نحو أربيل.
استنفرت واشنطن ولم تتو ّرع عن القول إنّ اربيل خط أحمر.
امتنعت واشنطن عن تقديم الدعم ال��ذي كان يحتاجه المدافعون عن عين
العرب.
أعلن جون كيري أنّ عين العرب ليست من المحميات الممنوع سقوطها بنظر
حكومته.
بشر القيّمون على وزارة الدفاع األميركية مرارا ً أنّ كوباني ستسقط.
ذهب المدافعون عن عين العرب ووضعوا أنفسهم بتصرف مسعود البرزاني
وطلبوا دعمه فتدخل سالح الجو األميركي بضراوة.
نجحت الغارات األميركية بتمكين حماة كوباني من النجاح.
األميركيون هم البيشمركة.
إنه البرزاني تذكروا.
التعليق السياسي

} نصار ابراهيم
انتشر مفهوم «النأي بالنفس» واستخدامه بمناسبة
وغير مناسبة في سوق السياسة العربية حتى أصبح
مج ّرد نكتة سمجة تتداول بها بعض الدول والكثير من
القوى السياسية ...وخاصة عندما يت ّم تداوله كعالج
سحري من قبل بعض قوى اليسار العربي والفلسطيني
للهروب من استحقاقات المواجهة الطاحنة التي تجري
على ام��ت��داد العالم ويشتعل سعيرها في قلب العالم
العربي...
لقد انتشر هذا المفهوم مع انطالق ما يُس ّمى بـ«الربيع
العربي» ...وتصاعَ د مع احتدام المواجهة الكونية ض ّد
سورية ...وقد لوحظ أنّ هذا المفهوم ال يفعل فعله إال حيث
تكون القوى االستعمارية والرجعية وأدواتهما المحلية في
موقع العاجز أو الضعيف الذي ال يستطيع االنخراط الكامل
والمباشر والعلني في المشروع االستعماري التدميري
بسبب موازين القوى التي تحول دون هذا االنخراط...
ولهذا تبادر تلك القوى إلى رفع هذا الشعار والترويج له
لتكبيل القوى الوطنية  -القومية – التقدمية ومنعها من
القيام بدورها وواجبها المفترض والطبيعي.
قد نفهم خلفيات هذه السياسة لقوى مثل قوى الرابع
عشر من آذار في لبنان ومن هم على شاكلتها من أدوات
بائسة ف��ي البلدان العربية ...ولكن كيف ن��ب�� ّرر هذه
السياسة لقوى من المفروض أنها في جبهة المقاومة
والمواجهة القومية واالجتماعية والثقافية ض ّد قوى
الهيمنة والرجعية وض��� ّد ال��م��ش��روع الصهيوني في
المنطقة؟!
والمشكلة هنا بالطبع ليست في الغباء الطبيعي أو
االصطفاف السياسي الطبيعي الذي ال عالج له ،بل في
االستغباء المتذاكي الذي يعتقد أنّ النأي بالنفس هو
الطريقة المثلى للبقاء وحفظ األدوار والطهارة السياسية
التي تتابع من على الشرفات عملية الصراع على إعادة
فك وتركيب المنطقة من دون أن تحرك ساكناّ ...وكأنّ ما
يجري إنما يجري على كوكب آخر.
فما معنى « النأي بالنفس» عندما تكون المواجهة بين
القوى االستعمارية التي تستهدف تمزيق وتقسيم المنطقة
والهيمنة عليها وعلى ثرواتها وبين القوى القومية وقوى
المقاومة التي تتصدى بك ّل ما تملك لهذه السياسة؟
وما معنى «النأي بالنفس» عندما تكون المواجهة بين
قوى التخلف والرجعية العربية واإلرهاب الظالمي وبين
كل ما يمثل نقيضها من تقدم وحرية واستقالل وعدالة
وكرامة قومية ووطنية وإنسانية وتماسك اجتماعي؟
وما معنى «النأي بالنفس» عندما تكون المواجهة مع
ّ
تصطف فيها وتديرها وتدعمها دولة االحتالل
الجبهة التي
«اإلسرائيلي»؟
وم��ا معنى سياسة «ال��ن��أي بالنفس» عندما تكون
المواجهة م��ع السياسة والثقافة الطائفية وتمزيق

} رامز مصطفى

الهوية القومية والعروبة وتحويل المجتمعات العربية
إل��ى كازينو للهبوط واإلس��ف��اف السياسي واألخالقي
واالقتصادي والسلوكي؟
وما معنى «النأي بالنفس» لقوى يسارية وقومية تقف
متف ّرجة على سورية وهي تكابد وتقاوم التمزيق والهيمنة
وتدمير الدولة الوطنية العلمانية والقلعة القومية األخيرة
في العالم العربي ...وك ّل ذلك بحجة أو ذريعة أنّ هناك
مالحظات على سياسات الدولة السورية؟ فهل هناك
دولة أو نظام أو قوة سياسية عربية بما في ذلك قوى
اليسار نفسه ليس عليها مالحظات ...فهل سنقف لنتف ّرج
على سحق تلك القوى بحجة أنها أخطأت هنا أو هناك؟
والسؤال الكاشف هنا هو :م��اذا سيكون مصير تلك
القوى يا ت��رى و«مشاريعها التح ّررية واالجتماعية
والتنموية والثقافية التقدمية والجذرية جدا جداً» في
حال نجح المشروع العالمي في تدمير سورية وتمزيق
المنطقة وتقسيمها على أساس ديني أو طائفي أو إثني؟
لك ّل هذا وس��واه كان الواجب والمطلوب وال يزال من
تلك القوى اليسارية والعلمانية والقومية من المحيط إلى
الخليج أن تكون جزءا ً من المواجهة وليس الوقوف على
أرصفة الهوامش التي توفرها البروباغاندا االستعمارية
وأدوات��ه��ا من على قاعدة «النأي بالنفس» ،فيما تقوم
تلك القوى بتحشيد كامل طاقتها وحلفائها لتدمير قوى
المقاومة والممانعة العربية ،وفي القلب منها سورية
وح��زب الله وحركة المقاومة الفلسطينية وك�� ّل القوى
المناضلة في المنطقة...
أليس هذا هو الغباء السياسي الذي يسير طوعا ً نحو
مصيدة «النأي بالنفس» ،فيما مستقبل المنطقة والعالم
يجري تقريره اآلن بالحروب والمواجهات السياسية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية على ك ّل المستويات...
بل واألكثر خطورة أنّ تلك القوى وبسلوكها السياسي هذا
إنما تضعف جبهة المقاومة بتحييد ذاتها بما يعني في
النهاية ربحا ً صافيا ً للقوى االستعمارية وحلفائها.
ومع ذلك يبقى السؤال الكاشف قائماً :ما هو المصير
ال��ذي ينتظر أصحاب سياسة «ال��ن��أي بالنفس» هذه
ف��ي ظ�� ّل االش��ت��ب��اك الشامل س��وى االن��دث��ار السياسي
واالجتماعي واألخالقي عندما تستق ّر معادالت المنطقة
والعالم وفق موازين القوى التي تق ّررها القوى الفاعلة
في الميدان؟  ...أم تراهم ينتظرون المكافأة من الطرف
المنتصر بعد أن وضعت تلك القوى ذاتها بخفة وبالهة
على رصيف األحداث منذ البداية ...أيّ غباء هذا؟ يبدأ
تغاب ثم
كنوع من التذاكي السياسي الواعي ليتح ّول إلى
ٍ
يطبق كغباء سياسي ال يميّز الرأس من الرجلين فيَضيع
ويُضيّع؟
صفحة الكاتب:
https://www.facebook.com/pages/
Nassar-Ibrahim/267544203407374

«أنا شخصيا ً لم أدع إلى انتفاضة ثالثة ،لو كنت أردت
لفعلنا ذلك خالل حرب استمرت  51يوما ً على غزة .ما
أؤك��ده أننا لن نقوم بانتفاضة ثالثة ،أنا بصراحة ض ّد
هذا الخيار ،وفي المقابل على إسرائيل أن تقوم بوقف
االستيطان .لو أردنا انتفاضة لدعونا إليها لكننا لم نفعل
ذلك ويبدو أنّ نتنياهو قد نسي بأنّ طلقة واحدة لم تطلق
من الضفة الغربية طيلة فترة الحرب على غزة .وأقول
للشعب اإلسرائيلي إذا حققتم السالم معنا سنأتيكم مع
 57دولة غربية وإسالمية ستعترف بكم فورا ً وتطبّع
عالقاتها مع إسرائيل بشكل فوري ،لذلك اطلب من الشعب
اإلسرائيلي أن يطلب من حكومته أن ال تضيّع فرصة
السالم ألنّ األوضاع حولنا ستكون أسوأ بكثير» .هذا ما
أدلى به رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس،
للقناة العاشرة العبرية.
في ظ ّل ما تتع ّرض له القضية الفلسطينية وعناوينها،
من عملية تصفية ممنهجة على يد قادة الكيان وحكوماته.
ولعل األب��رز ما تع ّرض له قطاع غزة من تدمير للحجر
والبشر خالل  51يوما ً من العدوان الصهيوني عليه.
والمعركة المفتوحة اليوم على أرض الضفة الغربية
استيطانا ً واعتقاال ً واغتياالً .وبالتالي الحرب التي يشنها
نتنياهو وحكومته ومستوطنيه اإلرهابيين ،من أجل
حسم المعركة في القدس والمسجد األقصى تهويدا ً
واستباح ًة .يبقى ومن خالل ما تض ّمنته مقابلة أبو مازن
مع القناة العاشرة ،أنّ الرهان الوهم وال��س��راب على
التسوية ،وإمكانية تحقيق اختراق فيها ،ال يزال قائما ً
على أساس الرؤية والخيار السياسي لرئيس السلطة.
فكم من الشواهد يلزم بعد حتى يتأكد ،أن ال جدوى ممكنة
ولو بنسبة ضئيلة في إمكانية تحقيق ما يُسمى سالماً ،أالّ
تكفي السنوات الـ 21من عمر «اتفاق أوسلو» .والخشية
أن ال يبقى عندها شيء ،تستطيع أن تطالب به السلطة
والقيادة في رام الله ،أو ما يتحدثون عنه مع الراعي
األميركي للمفاوضات.
إنّ تسارع وتط ّور األح��داث على أرض فلسطين ومن
حولها ،ال يحتمل االستمرار في سياسة ال��ره��ان على
المجتمع ال��دول��ي المحكوم بسقوف م��ح��ددة م��ن قبل
اإلدارة األميركية ،التي ال تسمح بأي شكل من األشكال
ف��ي ت��ج��اوزه��ا .ب��ل نحن ف��ي ح��اج��ة إل��ى ال��ره��ان على
طاقات ومخزون اإلرادة الفلسطينية التي أثبتت القدرة
على التحرك والفعل ،إذا ما أتيحت لها اإلمكانيات ومن
ثم الرعاية واإلح��اط��ة .وم��ا شهدته وتشهده األراض��ي
الفلسطينية في غ��زة والضفة وأراض��ي العام ،1948
واليوم في القدس ،خير دليل على أنّ شعبنا ال يزال
متمسك بعناوينه الوطنية على أساس خيار المقاومة.
وهي اليوم بعكس ما يحاول رئيس السلطة القول إنّ
االنتفاضة ال أريدها ،ولو أردتها لحركتها .فهي ليست
ورق��ة في درج طاولة نخرجها متى نريد .أو محبوسة
في فانوس يحكه رئيس السلطة فتخرج االنتفاضة ،وهو
لن يفعل ألنه ض ّد هذا الخيار .ومن يُتابع أنّ ما يجري
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على األرض الفلسطينية وم��ا يتع ّرض له شعبنا من
جرائم ،يُدرك أنّ طنجرة الضغط الفلسطينية وصلت إلى
مستوياتها العالية والعالية جداً .وعلى عكس ال ُمشتهى،
فمدينة القدس تعيش انتفاضة متصاعدة منذ اغتيال
الشهيد المقدسي محمد أبو خضير حرقا ً على يد مجموعة
من المستوطنين الصهاينة .وبالتالي إلى ضرورة إعادة
االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني ،وبناء المؤسسات
الوطنية وفي مقدمها منظمة التحرير الفلسطينية.
على أهمية مخاطبة الرأي العام العالمي الذي يشهد
تح ّوالت ،أثمرت تفهّما ً أعمق لحاجات الشعب الفلسطيني،
في أن تكون له دولة مستقلة .وبالتالي أسهمت في فضح
الكيان الصهيوني وممارساته العنصرية التعسفية
المجرمة ض�� ّد الشعب الفلسطيني ،وأظ��ه��رت حقيقة
ادّعاءاته الزائفة .األه ّم من ذلك ما هي رؤيتنا وعناوين
عملنا السياسي؟ القائمة على أساس ثوابتنا وحقوقنا
المشروعة ،وليست الممنوحة لنا من باب الصدقة أو
الشفقة .وكيف نتصالح مع جموع شعبنا ونخبه على
تن ّوعها ،وأن نسقط وهم الرهان على بؤسه وحاجته،
وتوظيف حالة اإلحباط لديه ،ومحاولة فرض «ليس
باإلمكان أفضل مما كان» لتبرير االستمرار في االنحدار
نحو مفاوضات عبثية عقيمة .وبالتالي أين كانت الدول
الـ 57التي تحدث عنها رئيس السلطة ،في مقابلته مع
القناة العاشرة ،خالل العدوان الصهيوني لـ 51يوما ً
على قطاع غزة ،والتي أراد أن يُغري بها نتنياهو اعترافا ً
وتطبيعا ً لعالقاتها معه ومع كيانه .وكان نتنياهو وليفني
قد سبقاه في القول «إنّ عالقاتنا مع الكثير من الدول
العربية تشهد تطورا ً ملحوظا ً ومهماً» ،حتى أنّ شمعون
بيريز قال خالل العدوان على قطاع غزة «ألول مرة نذهب
إلى الحرب ومعنا العديد من الدول العربية» .ناهينا عن
الموقف المعادي الذي تجاهر به اإلدارة األميركية ض ّد
الفلسطينيين .إنما يؤكد أنّ الرهان أوال ً وثانيا ً وثالثا ً
وحتى المائة يجب أن يبقى على ذاتنا الفلسطينية ،وبعد
المائة يأتي الرهان على اآلخرين في المجتمع الدولي.
ومع كتابة األسطر األخيرة من المقالة ،جاءت العملية
البطولية ض�� ّد الحاخام الصهيوني المتطرف «أيهود
غليك» ،التي نفذها المقاوم المح ّرر الشهيد البطل معتز
ح��ج��ازي ،اب��ن مدينة ال��ق��دس ال��ذي ث��أر م��ن الحاخام
وإرهابييه من المستوطنين الصهاينة ،الذين يستبيحون
المسجد األقصى يومياً ،وليس أخر جرائمهم أن أغلقوا
المسجد وحتى إشعار آخر بينما هم يعيثون فسادا ً في
داخله.
التحية لروح الشهيد المقدسي معتز حجازي الذي
أرسل رسالة شعبنا إلى نتنياهو وحكومته اإلرهابية،
أنّ القدس واألرض الفلسطينية ستبقى حراما ً عليكم
طالما هناك نفس ودماء تسري في عروق هذا الشعب.
والتحية لحركة الجهاد اإلسالمي ،مهنئا ً إياها وشعبنا
ومقاومته على العملية البطولية التي نفذها أحد أبطال
شعبنا من سرايا القدس .والتي تزامنت مع حلول الذكرى
التاسعة عشرة الستشهاد القائد المجاهد الدكتور فتحي
الشقاقي.

ما هو ال�س ّر في تغ ّير لهجة الخطب الملكية؟
قراءة في تح ّوالت معادالت الداخل والخارج
} عبد الفتاح نعوم ـ المغرب
لهجة جديدة هي تلك التي وسمت الخطب الملكية األخيرة ،فهي باتت
تحمل رسائل إلى الداخل والخارج على نحو غير مسبوق ،ومما يثير
االستغراب انه لم يجر التحضير لها مسبقاً ،بحيث يشعر المتلقي بالتد ّرج
نحو تلك اللهجة .فالداخل بات مسؤوال ً أمام الملك باإلجابة عن سؤال
أين الثروة ،ومسؤوال ً عن أسلوب الصراع والمناكفات الحزبية الضيّقة.
والخارج/الغرب بات في الخطب مدانا ً بفرض واقع التبعية والتخلف،
وبات مهددا ً بالتحاق المغرب بنادي القوى الصاعدة ،ولعل الثروة هي
الكلمة المفتاحية في خضم هذا الجديد الذي تحمله تلك الخطب .فما هي
الصلة بين تلك الرسائل؟ وكيف يمكن قراءة اإلشارات التي تحملها في
سياق أوسع ،هو سياق التح ّوالت التي تعصف بالسياسة الدولية؟ وهل
تشي بالتقاط مراكز اتخاذ القرار في المغرب لخيوط اللحظة التاريخية
المتجسدة في تحوالت جذرية يُقبل عليها العالم؟
ّ

تح ّوالت داخلية ضاغطة

قليلون هم أولئك الذين انتبهوا إلى جملة مفتاحية قالها الملياردير
المغربي ميلود الشعبي في آخر حوار مصور معه على قناة «العربية»،
قال إنّ «الحل لمشاكل االقتصاد المغربي هو الصناعة» .ولع ّل أهمية
ذلك تعيد إلى الذاكرة طموحا ً كان يحمله عبد الله ابراهيم في بدايات
ستينيات القرن الماضي ،كان يتغيى تصنيع المغرب في إطار اقتصاد
وطني مستقل ،وكانت نهاية ذلك الطموح على يد واقع التبعية التي
فرضها اتفاق «ايكس ليبان» ،والذي جعل المغرب يعيش عهدا ً جديدا ً
من االستعمار الجديد ،بحيث حكمته نخب فرنسا ،ورع��ت المصالح
الفرنسية بالوساطة.
لكن لماذا يقول رجل أعمال من حجم ميلود الشعبي اآلن مثل هذا
الكالم؟ ربما الجواب يكمن في انه هو اآلخر وبعض من ممثلي طبقة
رج��ال األعمال المغاربة حملوا ذات الفهم للتح ّوالت الجارية ،فدعم
رج��ال األعمال للحركات االحتجاجية مثل حركة  20شباط/فبراير
لم يكن إال فرصة لمقارعة الحلف الذي حكم المغرب بناء على توكيل
فرنسي سنة  ،1956وعاشت هذه الطبقة صراعا ً معه لفك قبضته على
االقتصاد ،وفسح المجال أمام هذه الطبقة الطامحة إلى تحرير االقتصاد
وتقوية تنافسيته ،وبالتالي فمطلب تصنيع االقتصاد وتحرير تنافسيته
واستقالليته عن التبعية القتصاد الفرنسي/االسباني كان مطلبا ً ملحا ً
أحس فيها كل أطراف المعادلة
منذ مدة طويلة ،ووصل اليوم إلى مرحلة
ّ
بضرورة التح ّول وحتميته.
فالملك ليس مج ّرد رئيس للدولة ،وإنما رجل أعمال يمثل طبقة بأكملها
لها مصالحها ،ولها عالقتها المعقدة مع االقتصاد العالمي ،وتتأثر هي
األخرى بما يحدث في ذلك االقتصاد من تح ّوالت لمراكز القيادة بين قواه
التقليدية والصاعدة .وال شك أنّ التسابق بين جماعات المصالح تلك في
المغرب للحديث عن «اكتشافات عظيمة» من قبيل التصنيع وااللتحاق
بنادي القوى الصاعدة ،ال شك انه يعكس قراءات متطابقة لعقول تركن
إلى حسابات دقيقة ،وقراءاتها تقول إنّ التح ّوالت الداخلية ترتبط إلى ح ّد
بعيد بتح ّوالت أكبر ،وهي تحمل في داخلها وعودا ً كبيرة يمنحها القطب
الجديد الذي يسعى إلى قيادة االقتصاد العالمي ،وبأسلوب يختلف عن
ذلك الذي انتهجته قوى الرأسمال الغربي األورو أميركي.
وبالتالي فالسؤال عن م��آالت ال��ث��روة وتحميل النخب السياسية
الداخلية مسؤولية الجواب عنه ،وتحميل الغرب مسؤولية «تفاوتات
الغنى والفقر» في البلدان النامية ،وتهديد الغرب في أكثر من مناسبة
بأنّ المغرب يفكر جديا ً في االنتقال إلى معسكر القوى الصاعدة ،وذلك
في مناخ التحضير لزيارة مغربية رفيعة المستوى إلى روسيا .ك ّل ذلك
يعني ترجمة موازين قوى الداخل إلى أوراق تصرف في تح ّوالت الخارج،
وتقول تلك الخطب بأنّ من يقود المغرب يقرأ جيدا ً وبشكل سليم ما يجري
في العالم ،ويسعى إلى توظيفه لصالح تنفيس الضغوط في الداخل،
وتمديد زمن الحظوة «المخزنية» في مجال االقتصاد قطعا ً للطريق أمام
طموحات طبقة رجال األعمال ،وحظوة في مجال السياسة والقيم ،قطعا ً
للطريق أمام القوى التي ال تزال تراهن في ك ّل حساباتها على األميركي.

آخر جوالت الغرب في آسيا

منذ مدة ليست بالقصيرة شرعت مراكز األبحاث األميركية في تناول
موضوع الديمقراطية في الخليج ،وتناول سيناريوات التح ّوالت في
موازين القوى داخل بلدانه ذات التطلعات القيادية .فحفلت الدراسات
التي يكتبها خبراء وباحثو معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى
بالدعوة الضمنية إلى أن تعيد الواليات المتحدة األميركية النظر في
تحالفها مع السعودية ،فمثالً كتبت لوري بلوتكين بوغارت الحائزة
على زمالة برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن ،عددا ً من المقاالت
بخصوص الموضوع ،ودعت في إحداها إلى االنتباه إلى أنّ السعودية

قد ال تكون الحليف األفضل للحرب على اإلرهاب نظرا ً إلى الخلط الذي
تقيمه المملكة بين اإلرهاب وبين النضال الديمقراطي ض ّد الحكم فيها،
فضالً عن صلة الوهابية المتحالفة مع الحكم هناك بفتاوى اإلرهاب
وأطره الفكرية.
ويفرد عدد من كبار باحثي مركز كارنيغي للشرق األوسط دراسات
مط ّولة عن قطر وسياساتها ،وقد كان من أه ّمها الدراسة التي كتبتها لينا
الخطيب كبيرة باحثي المركز في الشرق األوسط ،ودراسة كريتسيان
كوتس أولريكسن .وهما دراستان عن الدور اإلقليمي الذي أرادت قطر
بلوغه من خالل الرهان على دعم «اإلخ��وان المسلمين» خالل أحداث
«الربيع العربي» وال��ذي باء بالفشل ،وانتهى بتصدّع في سياسات
مجلس التعاون الخليجي ،األمر الذي كاد يعصف به ،ووضع الخليج
تمس أمن الخليج بر ّمته.
بر ّمته أمام تهديدات ال حصر لها ،والتي قد
ّ
فضالً عن التأثير الذي تحدثه تلك المراكز في قنوات التأثير على الرأي
العام ،فهي تساهم في إن��ارة الطريق أم��ام صانع القرار في الواليات
المتحدة ،فضالً على أنها أجهزة إنذار مبكر وقناة هامة لتشكيل الرأي
العام .ولذلك سعت قطر إلى امتالك مؤسستين مثيلتين ،يتعلق األمر
بمؤسستي راند وبروكنغز اللتين أنشأتا مركزين لهما في الدوحة .ومع
ذلك فاإلشارات التي تلقي بها مؤسسات كمعهد واشنطن ومركز كارنيغي
يمكن التأسيس عليها ،فإعادة تشكيل خريطة الشرق األوسط مسألة
ألحت على الواليات المتحدة منذ انهيار االتحاد السوفياتي ،وقد كان
ّ
ثمة شبه اتفاق بين كبار العقول االستراتيجية هناك على أنّ معظم النظم
والتحالفات واألنساق السائدة في الشرق األوسط هي من مخلفات الفترة
الممتدّة بين الحرب العالمية األولى ونهاية الحرب الباردة ،وبالتالي
ض��رورة إح��داث التغيير في تلك البُنى هو صمام األم��ان للحفاظ على
ريادة الواليات المتحدة بما تمثله هذه الدولة الفريدة من مصالح ضخمة
ومعقدة في هذه المنطقة الفريدة من العالم.
كانت خطة كيغان إلنقاذ الوضع المتدهور للواليات المتحدة في
العراق آخر محاولة لتطويق واقع بيكر  -هاملتون ،وفي الوقت نفسه

�آخر جوالت «الربيع العربي» �ستكون
ً
ً
خليجيا» بحيث �ستتجه دول الخليج
«ربيعا
�إلى تحميل فاتورة الخ�سائر الإقليمية
ُحمل الأميركي
�إلى بع�ضها البع�ض فيما �سي ّ
الفاتورة للخليج ب�أكمله
آخر مسمار يُدق في نعش مشروع  .pnacأما الدول الحليفة في الخليج
فكان ال ب ّد لها من حسم الصراع بينها على الزعامة اإلقليمية بلعب
آخر األوراق التي بحوزتها ،علها تشتري اعتمادا ً أميركيا ً جديدا ً لها في
المنطقة ،وتقطع الطريق أمام إيران كي ال تعود شرطيا ً َ
بنفس جديد.
فأفسح المجال أمام قطر لوضع ك ّل رصيدها في مطحنة «الربيع العربي»
وارتطمت طموحاتها بجدار التعقيدات الداخلية واإلقليمية والدولية
التي تنضوي عليها المعركة التي دارت في/وعلى سورية .وأفسح
المجال مجددا ً للسعودية كي تعود إلى الدور الذي كان سيؤول إلى قطر،
عادت السعودية إلى الساحة المصرية وراهنت على المناورة من خاللها
بعد إزاحة قطر منها ،لكن ما لم تنجح فيه قطر مع قوة عقائدية تحكم
مصر ،لن تنجح فيه السعودية مع الجيش وحلفائه في مصر ،ال سيما
أنّ الحكم الجديد واع لتقلبات النظام الدولي ،وينتظر اللحظة المناسبة
لالنقضاض على الوضع الجديد ،بعد أن يكون قد صرف أزماته الداخلية
على الدعم الخليجي السخي.
ك ّل التفاعالت صبّت في خندق الحرب على «داعش» ،وهي حكما ً حرب
إعادة ضبط بوصلة «داعش» وليس القضاء عليه .وفي جميع األحوال
تبقى عين األميركي على التسويات التي بات يسابق الزمن إليها .ومهما
ربح األميركي في التسوية سيكون هو الخاسر األكبر ،ألنّ من كان طموحه
إقامة حلف عسكري للباسيفيك لن يع ّوضه عن خسارته تلك تأمين مقعد
ما في تسوية مع إيران أو مع سورية أو مع روسيا .المهم أنّ آسيا ستلفظ
عقودا ً من الهيمنة المطلقة لألميركي .وحيث أنّ األمر كذلك فآخر الجوالت
ستكون «ربيعا ً خليجياً» بحيث ستتجه بلدان الخليج إلى تحميل فاتورة
الخسائر اإلقليمية إلى بعضها البعض ،فيما سيُح ّمل األميركي الفاتورة
للخليج بأكمله ،وال خسارة للخليج أكثر من أن يقبل بسيادة إيران عليه
بالرغم عنه .بحيث ستتطابق خطابات الغرب عن دمقرطة الخليج مع
رغبات آمال الشعوب الخليجية وقواها الوطنية ،ويتطابق ذلك كله مع
مشروع البريكس في دعم االستقالالت الوطنية المستندة إلى مبادئ
القانون الدولي.

منذ مدة ليست بالفصيرة شرع الغرب واألميركي منه على الخصوص
في تسويق فكرة المصالحة مع شعوب العالم ،وإعادة صياغة صورة
األميركي لديها .وهي حاجة أصبح الرأسمال األورو أميركي مضطرا ً إلى
تصريفها ،خصوصا ً بعدما تمكن الرأسمال اآلسيوي من تجذير نفسه
في البيئات اآلسيوية وغير اآلسيوية ،وذلك على نمط ناعم ال يجعل تلك
تحس بغطرسة شبيهة بتلك التي جعلها الرأسمال األورو ـ
الشعوب
ّ
أميركي شرطا ً ضروريا ً ومالزما ً لولوجه باقي مناطق العالم.

أولى جوالت الصراع في أفريقيا

ال شك أنّ إثارة الملك في المغرب لقضايا من قبيل تدبير الثروة ،دخول
نادي االقتصاديات الصاعدة ،وإدانة الغرب االستعماري .هي إثارة تن ّم
عن إمساكٍ جيّد لخيوط التح ّوالت الجارية ،والتي أشرنا إلى معالمهما
تمس االقتصاد والسياسة والقيم .هو إدراك بأنّ الصراع
أعاله ،تح ّوالت
ّ
على آسيا الذي ع ّمر طويال بين القوى العالمية منذ الحربين والى اليوم
مرورا ً بالحرب الباردة ،هو صراع قد آل إلى نهايته .وإذا كان الخليج هو
آخر جوالت الصراع على آسيا ،وك ّل المؤشرات تقول إنّ آسيا ستكون
لآلسيويين ،ف��إنّ إفريقيا القارة المهجورة ستكون موضوع الصراع
الجديد .صراع بين القوى الصاعدة من آسيا وأميركا الالتينية وبين
العالم األورو ـ أميركي.
ومع أنّ المغرب يعيش شبه فراغ في التنظير االستراتيجي إذ اغلب
من يضطلعون بتلك المهمة ال يفعلون شيئا ً في أحسن األح��وال سوى
الدفاع عما تذهب إليه مؤسسة الحكم من قرارات .إال أنّ الخطب األخيرة
للملك تشبه إلى ح ّد كبير فكرة طرحها احمد داوود اوغلو في بداية األلفية
الثالثة ،ومفادها أن العمق االستراتيجي لتركيا نابع من كونها جسرا ً
بين أوروبا واسيا (قلب أوراسيا) .ووجه الشبه يكمن في أنّ فكرة شبيهة
بها تقبع خلف إثارة القضايا المذكورة في خطب الملك .فموضوع توزيع
الثروة هو أساس الصراع بين االستراتيجيتين المختلفتين اللتين تتبعهما
مراكز الرأسمال إنْ األورو ـ أميركي أو اآلسيوي ،بما يعني ضرورة التفكير
في اللحاق بمعسكر القوى الصاعدة (آسيا) ،وإدانة الغرب االستعماري
(األورو ـ أميركي).
ولعل شعور المؤسسة الحاكمة في المغرب بموقع المغرب الذي
يجعله جسرا ً نحو أفريقيا ،وبالتالي أهميته في االستراتيجيات الدولية
سواء ذات الصلة بالقوى التقليدية أو الصاعدة ،ومن هنا تسعى تلك
المؤسسة إلى توفير سلة لترصيد حسابات تلك القوى ال سيما الصاعدة
منها .ففي يوم من األيام سيصبح الحديث عن الديمقراطية في الخليج
محورا في السياسة الخارجية األميركية تجاه آسيا ،وبعد ترتيب الوضع
في الخليج بما يناسب االنكفاء الحاصل في ميزان القوى لغير صالح
الواليات المتحدة ،بحيث تخرج الواليات المتحدة بأق ّل الخسائر الممكنة،
وذلك تحت عناوين من قبيل تسوية «إسرائيلية» ـ فلسطينية بناء على
فلسفة أوسلو ،وتسوية أميركية إيرانية ،وتسوية أميركية روسية ،وما
يرتبط بها من تسويات بخصوص قضايا الغاز والطاقة.
في هذه األثناء سوف تصبح آسيا جاهزة لخوض ج��والت الصراع
في القرن ال��ج��اري ح��ول أفريقيا ،وم��ن هنا أهمية المغرب باعتباره
المدخل األساسي إلى هذه القارة الفتية .وفي الحقيقة فقد جرى تدشين
ذلك الصراع منذ مدة ،بحيث أن هناك حضورا ً الفتا ً للصين في إفريقيا،
وف��ي المرحلة القادمة ستصبح أهمية أفريقيا في السياسة الدولية
مماثلة لألهمية التي اكتستها آسيا والشرق األوسط ضمنها خالل القرن
العشرين .ولذلك نلحظ مواكبة مغربية للتح ّوالت الجارية والمقبلة ،فال
مناص للملكية في المغرب إذا أرادت الصمود في الزمن أكثر من البحث عن
ّ
حليف جديد يقتنع بأنّ الملكية يمكن أن تكون وكيالً جيدا ً في أفريقيا.

معادلة الداخل من جديد

لكن السؤال المطروح بحدة في هذا المضمار ،هو ذلك ذو الصلة بمدى
حضور أو غياب التوازن في تلك القراءة التي تب ّنتها الملكية في المغرب
لتح ّوالت السياسة الدولية ،بحيث انه إذا كان فقط تحويل االعتماد من
الغرب إلى الشرق تبعا ً لتح ّول مقود النظام العالمي ،إذا كان ذلك فقط
هو الهدف المتوخى ،والمارد منه الحفاظ على الوجود لوقت أطول .فإنّ
المعادلة الداخلية باتت على المحك ،ففي السياسة هناك قوة تتحيّن
الفرص ممثلة في العدل واإلحسان ،وفي االقتصاد هناك قوى صاعدة على
صعيد الداخل ويأتي الشعبي ومجموعته في المقدمة ،وهي مجموعات
طامحة ،وترى في احتكار الهولدينغ الملكي للسلطة واالقتصاد عائقا ً أمام
طموحاتها .والقضية باتت هي ماذا لو تحالف الطرفان ولو بشكل غير
معلن لتطويع معادلة الداخل ،وااللتقاء مع معادالت الخارج؟ لع ّل تجربة
 20شباط/فبراير تشي بإمكانية ذلك التنسيق ،فدعم رجال األعمال
لحركة احتجاجية سياسية موجهة ض ّد المحيط الملكي بشكل أساسي
مثال على ما يمكن وقوعه .هل من تص ّور مواز لمعادلة جديدة بين هؤالء
وأولئك ،وبينهما ماليين المه ّمشين ممن يُرسمِل على صمتهم أو تح ّركهم
هؤالء وأولئك؟

