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الأزمة اليونانية وم�ستقبل االتحاد الأوروبي*

مجل�س التعاون الخليجي:
االنف�صال عن الواقع

} علوان نعيم امين الدين**

} حميدي العبدالله
بعد اجتماع استثنائي ُعقد على عجل في مدينة جدة في المملكة العربية
السعودية ،حضره وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ،صدر
بيان عن المجلس يطالب مجلس األمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع
ح��ول التطورات األخ�ي��رة التي ج��رت في اليمن ،وال سيما بعد اإلعالن
الدستوري الجديد.
ينسقوا
ك��ان ي�ج��در ب ��وزراء خ��ارج�ي��ة مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي أن ّ
خطواتهم مع المبعوث األممي لليمن الذي ما يزال يحاور األطراف اليمنية
المختلفة م��ن أج��ل ال��وص��ول إل��ى ح� ّل سياسي يجنّب اليمن المزيد من
ّ
ويوحد اليمن ودول المنطقة في مواجهة
الخضات السياسية واألمنية،
ّ
الخطر الذي يمثله تنظيم «القاعدة» الذي يسيطر على مناطق واسعة في
جنوب اليمن ،وفي بعض المحافظات الواقعة في وسطه ،ألنّ ممثل األمين
العام لألمم المتحدة جمال بن عمر هو أق��در من وزراء خارجية دول
مجلس التعاون الخليجي على تقدير الموقف وتحديد الخطوة المطلوبة،
أو على األق ّل ،االنتظار إلى أن يصل ابن عمر إلى طريق مسدود ،ويرفع
تقريره إلى مجلس األمن ،ويعلن فيه فشله ،وبالتالي تقديم طلب مشترك
من مجلس التعاون الخليجي وابن عمر الستصدار قرار حول اليمن تحت
الفصل السابع .لكن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي أقدموا على
موقف متس ّرع ،يشبه المواقف التي اتخذتها الجامعة العربية في بداية
األزمة السورية رهانا ً على استعجال صدور قرار في مجلس األمن تحت
الفصل السابع يبيح تدخالً عسكريا ً خارجيا ً ال تتوفر الدول المستعدّة
ل��ه ،ال على مستوى المنطقة ،وال على المستوى ال��دول��ي ،وبالتالي بدا
وكأنّ بيان مجلس التعاون الخليجي في توقيته وفي الطلب الذي حمله
موجها ً ض� ّد اللجان الثورية ،وض � ّد مساعي ممثل األمين العام لألمم
المتحدة ،وش ّكل ذلك نوعا ً من الته ّور ،أو على األق ّل غياب الديبلوماسية
الحصيفة.
أكثر من ذلك ،حتى لو أنّ المبعوث األممي قد شارك وزراء خارجية
مجلس التعاون الخليجي رأيهم في ض��رورة ص��دور ق��رار عن مجلس
األم��ن تحت الفصل السابع ،ف��إنّ الحصول على مثل هذا القرار متع ّذر
في ظ� ّل الوضع القائم في اليمن ،وف��ي ظ� ّل الوضع ال��دول��ي ال��راه��ن ،إذ
م��ن المعروف أنّ مجلس األم��ن ق��د ع �دَّل م�ش��روع ال�ق��رار ال��ذي ُق �دِّم له،
وحذف عبارة انقالب من المشروع واكتفى بالطلب إلى اللجان الثورية
االنسحاب من المؤسسات الحكومية واإلف��راج عن رئيس الجمهورية
ورئ�ي��س الحكومة والمشاركة ف��ي ال �ح��وار ،وك��ان ال�ق��رار تحت الفصل
السادس وليس السابع ،وبديهي أنّ الظروف غير مالئمة إلصدار قرار
تحت الفصل السابع ،أوالً نظرا ً ألنّ المبعوث األممي ال ي��زال يواصل
أي ق��رار تحت الفصل السابع ال إمكانية لوضعه
جهوده ،وثانياً ،ألنّ ّ
أي غزو
موضع التنفيذ ،ال سيما في دول��ة كانت تاريخيا ً عصيّة على ّ
عسكري أجنبي ،بما في ذلك الغزو العثماني والغزو األوروبي ،وثالثاً،
ألنّ صدور هذا القرار مستحيل في ظ ّل التباعد القائم اآلن بين روسيا
وال�ص�ي��ن م��ن ج�ه��ة ،وال�ح�ك��وم��ات الغربية م��ن جهة أخ��رى ح��ول تقييم
األوضاع في اليمن.
في ضوء ك ّل ذلك ،يمكن االستنتاج بوضوح أنّ قرار وزراء خارجية
دول مجلس التعاون الخليجي يعبّر عن انفصال واضح عن الواقع.

حرب بحجم م�صر ال بحجم الأردن...
قرار من عيار جمال عبد النا�صر
في األحداث الكبرى والملمات تنتظر الشعوب قامات قيادية بحجم األحداث،
وبحجم ما ترى الناس حجم بلدها ،مصر التي أصيبت بجراح «داعش» ،ترى أنها
أم الدنيا ويراها أشقاؤها العرب كبيرتهم ،ويرى المصريون والعرب في رئيسها
الفريق عبد الفتاح السيسي أمالً السترداد مكانة لم تعرفها مصر إال أيام جمال
عبد الناصر.
ينتظر المصريون والعرب ،ردا ً من مصر على التحدّي الذي يواجهها،
بمستوى ما تتص ّرف الدول الكبرى ،فبعيدا ً عن التحليالت عن األهداف واألبعاد،
ومن وماذا يمثل «داعش» ،األكيد كما قال األميركيون يوم الحادي عشر من
أيلول ،أنّ الر ّد يجب ان يليق بمكانة أميركا قبل اإلجابة عن سؤال حول جدواه في
إنهاء التحدّي.
معلوم أنّ «داعش» ذراع عسكري أمني يلوذ بحماية ورعاية ،تركيتين ،ويحظى
بسوق نفطية ومصادر تمويل عبر القنوات التركية ،ويستثمر الجغرافيا التركية
والتسهيالت الحكومية والمخابراتية إليواء مقاتليه وجرحاه وعائالتهم.
مصر تنذر تركيا بإنهاء ك ّل صلة بـ«داعش» ،تحت طائلة التهديد ،باعتبارها
دولة مارقة تدعم اإلرهاب وتحميلها مسؤولية الدماء المصرية التي سالت في
ليبيا ،وتدعو القاهرة جامعة الدول العربية إلى التضامن مع مصر ،باتخاذ موقف
عربي جامع من تركيا وإبالغها العزم على قطع العالقات معها ما لم تبرهن
براءتها من ك ّل عالقة بـ«داعش».
ً
تذهب مصر إلى مجلس األمن الستصدار قرار وفقا للفصل السابع بحق
تركيا إللزامها بالتقيّد بأحكام رقابية دولية على ك ّل الممرات الجغرافية والمالية
واألمنية لحساب «داعش».
تدعو مصر أشقاءها العرب لوضع الشقيق القطري الشاذ تحت الوصاية ماليا ً
وأمنيا ً لصلته بـ«داعش» تمويالً وتسليحا ً وأمناً ،وتشكل لجنة عربية لإلشراف على
وضع قطر بانتظار تشكيل حكومة وطنية قطرية تم ّهد النتخابات برلمانية وحكومة
منتخبة ويتوجه عشرة آالف جندي مصري إلى السعودية تمهيدا ً لدخول قطر.
يدعو الرئيس المصري إلى قمة تض ّم كال من سورية والعراق والسعودية
وإيران والجزائر اسمها قمة المصالحات ،لتوحيد الصف ورأب الصدع ،ويحدّد
فيها موقفان عربي وإسالمي من اإلرهاب ومن يتعاون معه.
تشكل القمة غرفة عمليات سياسية وعسكرية ،لمواصلة الحرب على اإلرهاب
ومتابعة الموقفين التركي والقطري ،وتتولى المصالحات والتسويات الالزمة
في ك ّل من سورية والعراق ،وتتوجه القمة إلى مجلس األمن الدولي لتشكيل
غرفة عمليات مشابهة تشارك فيها الدول الدائمة العضوية والدول الراغبة ومنها
التحالف الذي تقوده واشنطن تحت هذا العنوان.
تعلن مصر عزمها من هذه القمة بشراكة مصرية جزائرية لتولي تنظيف دول
شمال أفريقيا العربية من أوكار «القاعدة» ،من ليبيا وتونس والمغرب بالتعاون
مع الحكومات الوطنية والجيوش وأجهزة األمن.
هكذا تكون مصر هي مصر أم الدنيا ويكون الجنرال السيسي قد استلهم قامة
جمال عبد الناصر في اللحظات المصيرية ،يكون التحدّي قد تح ّول إلى فرصة
السترداد مكانة مصر المفقودة في المنطقة والعالم.

«توب نيوز»

المقاومة دولة كبرى
من يريد استخالص زبدة ما أراد السيد نصرالله قوله لن يجد إال معادلة تح ّول
المقاومة إلى قوة إقليمية عظمى ق ّررت التص ّرف كما تتص ّرف الدول الكبرى التي تملك
جيوشا ً للتدخل.
تيقنت المقاومة من حقيقتين :أنّ «إسرائيل» استوعبت معادلة الردع الجديدة ولن
تتو ّرط في حرب ،وأنّ حرب «داعش» و«النصرة» هي حرب «إسرائيل» البديلة «داعش»
بواسطة تركيا و«النصرة» بواسطة قطر.
تكسرت،
ق ّررت المقاومة أن تخوض الحرب في ك ّل مكان ،وأن تكسر الحدود ،فالحدود ّ
والمنطقة صارت كيانا ً سياسيا ً وجغرافيا ً واحداً.
ق ّررت المقاومة أن تم ّد يدها لض ّم ك ّل القوى الحية المستعدة للمشاركة في هذه
الحرب لجيشها العسكري وجبهتها السياسية وأن تكون النواة التي يثق الجميع بها
لتحشيد الطاقات من مضيق جبل طارق إلى مضيق باب المندب ومضيق هرمز وانتهاء
بالبحر المتوسط.
اليد ممدودة للتعاون مع الحكومات والجيوش التي تستوعب الحقائق بمعزل عن
سائر الخالفات بال استثناء.
حتى السعودية لها مكان في الجبهة إذا قبلت معادلة أنّ سورية واليمن جبهات
حمايتها من «القاعدة» وارتضت العمل بالعقل ال بالحقد.
المقاومة دولة كبرى.

التعليق السياسي

كانت أحداث منطقة البلقان السبب المباشر في
قيام الحرب العالمية االولى عام ( 1914باإلضافة
ال��ى أسباب كثيرة اخ��رى) ،وكانت تفاعالت أزمة
«الكساد الكبير» عام  ،1929احد األسباب الرئيسية
في اندالع الحرب العالمية الثانية .واليوم نرى ان
سببي الحربين معاً ،وقد
اليونان البلقانية تجمع
ْ
تكون الشرارة في إحداث أزمة أوروبية خصوصا ً مع
صعود جناح اليسار المعارض ،المتمثل في حزب
«سيريزا» للسياسات االقتصادية التي ينتهجها
البنك المركزي األوروبي وصندوق النقد الدولي.
انّ «سياسة التقشف» التي انتهجتها الحكومات
اليوانية السابقة بعد االزم��ة المالية عام ،2008
من خالل زيادة الضرائب وتخفيض األجور ورواتب
التقاعد وبسبب الديون التي فاقت الـ 315مليار يورو
(بلغ الدين العام  176%من الدخل المحلي اإلجمالي،
لذلك طلبت إعادة هكيلة ديونها ،وربط سداد الديون
بحجم النمو) أدّت الى تصاعد النقمة الشعبية حيث
وصلت نسبة بطالة الى  54.9%عام  ،2012وهي
نسبة قياسية .ويتوقع الخبراء االقتصاديون ان
تظ ّل نسبة البطالة بحدود  27%حتى نهاية العام
.2015
ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ق��ال ال��م��ح� ّرر االق��ت��ص��ادي في
صحيفة «ذا غارديان» الري إليوت ،إنّ منطقة اليورو
تقع على شفير أزمة اقتصادية مما يهدّد في أسوأ
الظروف إلى انهيار االتحاد األوروبي ،ويعتبر إليوت
أنّ منطقة اليورو على حافة األزمة االقتصادية التي
سوف تبدأ في اليونان ،وسيكون لها عواقب وخيمة
على االتحاد األوروبي بأكمله ،وهذا الوضع بالطبع ال
يجعل فقط النظام السياسي غير مستق ّر في اليونان،
ب��ل ويمكن أن يخلق ال��ظ��روف المناسبة لوصول
األح��زاب اليسارية الراديكالية إلى السلطة والتي
تعتمد في سياستها على االستقالل االقتصادي عن
االتحاد األوروبي ،وهو ما حدث فعالً بوصول حزب
«سيريزا» ال��ذي حصل على نسبة عالية ج��دا ً في
االنتخابات النيابية وشكل رئيسه أليكس تسيبراس
حكومته على أساس هذا النجاح.
فهل تكون األزم��ة اليونانية مؤشرا ً على بداية
انهيار االتحاد األوروبي؟
تقوم سياسة حزب «سيريزا» على اربعة مبادئ
أساسية ت ّم إعالنها في  13أيلول  ،2014وذلك في
بيان سياسي اسمه «بيان تسالونيكي» ،ثاني كبرى
المدن اليونانية ،وهي:
 .1مواجهة األزمة اإلنسانية في اليونان؛
 .2إع��ادة تأسيس االقتصاد والعمل بالعدالة
الضريبية؛
 .3خطة وطنية للتشغيل ومكافحة البطالة؛
 .4تغيير النظام السياسي وتعميق الديمقراطية.
بالنظر الى ديون اليونان ،يتبيّن بأنّ ثالثة أرباع
ديونها عامة مقدمة من حكومات في منطقة اليورو،
وعلى رأسها ألمانيا ،والمصرف المركزي األوروبي.
هذه الحكومات لها في ذمة أثينا حوالي  205مليارات
يورو ،أما المصرف المركزي األوروبي فله  27ملياراً.
هناك  31مليارا ً قدمها صندوق النقد الدولي ،فيما
يملك البقية مستثمرون خاصون ،اشتروا سندات
دين قيمتها  56مليار يورو.
نتيجة لهذه االزم��ة الخانقة ،تص ّر اليونان على
مطالبة المانيا بأمرين :األول ،استعادة االموال التي
ت ّمت سرقتها من البنوك اليونانية خ�لال الحرب
العالمية الثانية؛ واألم��ر الثاني ،دف��ع تعويضات
عن األضرار التي سبّبتها المانيا لليونان خالل تلك
الحرب .فلقد طلب وزي��ر المالية اليوناني الجديد

يانيس فاروفاكيس من ألمانيا أال تهين بالده بشأن
ديونها وأن تساعدها ف��ي إن��ه��اء مسلسل «إه��دار
الكرامة» الذي تعيشه بسبب األزمة المالية .وشبّه
فاروفاكيس أزمة اليونان بالوضع االقتصادي في
ألمانيا بين الحربين العالميتين .وأثقلت ألمانيا
بديون ضخمة بعد الحرب العالمية األولى مما أصاب
اقتصادها بالشلل.
ردا ً على هذه التصريحات ،ترفض ألمانيا تقديم
أي��ة تعويضات عن الحرب العالمية الثانية ،كما
ترفض إعادة الحديث عن تخفيضات جديدة لديون
اليونان ،حيث أعلن وزير المالية فولفغانغ شويبله
بأنّ أيّ تخفيض في الديون «غير مطروح».
يريد المصرف المركزي األوروب��ي المساعدة في
ح � ّل األزم���ة م��ن خ�لال اس��ت��ع��داده لمنح المصارف
اليونانية مبلغا ً يمكن أن يصل إلى  60مليار يورو
من القروض العاجلة ،بعدما كان اتخذ قرارا ً بحرمان
المصارف اليونانية من إحدى قنوات تمويلها ،مبقيا ً
على إجراءات تتيح لها الحصول بشكل عاجل على
سيولة من المصرف المركزي اليوناني.
وقبل ذلك ،اقترح رئيس الحكومة أليكس تسيبراس
إع���داد خطة م��ع االت��ح��اد األوروب����ي لإلصالحات
والتمويل على مدى أربع سنوات (،)2018-2015
وتوجه إلى البنك المركزي األوروبي سعيا ً إلى إنقاذ
البالد من الغرق في حالة يصعب النهوض منها،
مبدية «تفاؤلها» إزاء إمكانية التوصل إلى ح ّل .هذه
الخطة تتض ّمن برنامجا ً «جذرياً» في مجال مكافحة
الفساد والته ّرب الضريبي يترافق مع تخفيف سندات
اليونان ،كما أضاف هذا المصدر عقب لقاء بين رئيس
ال���وزراء ورئيس المفوضية األوروب��ي��ة ج��ان كلود
يونكر.
وهنا سؤال مهم يجب طرحه وهو« :هل سيشكل
ف��وز ح��زب سيريزا أزم��ة سياسية أوروب��ي��ة يكون
االقتصاد سببا ً مباشرا ً فيها؟» يجيب عن هذا السؤال
توماس غينولي ،الباحث السياسي الفرنسي ،في «ال
نوفيل أوبسرفاتور» بالقول« :هناك إجابتان ،األولى
أن الحزب يريد أن يفي الديون بطريقة أبطأ وأق ّل،
والثانية أنّ االتفاقات داخل االتحاد األوروبي تفرض
على ال��دول األعضاء سياسة اقتصادية إلزامية ال
تتالءم مع البرنامج الذي يطرحه سيريزا».
ه��ذا ال��ج��واب ينبع من نظام االت��ح��اد األوروب��ي،
أما الواقع فيختلف نسبيا ً إذ تتحكم المصالح في
سياسات ال��دول .وعند اختالف المصالح ،تنقلب
الموازين.
قد تفتح األزمة االقتصادية الحالية في اليونان
ب��اب ال��ت��ع��اون م��ع «خ��ص��وم» االت��ح��اد األوروب���ي،
وت��ح��دي��دا ً روس��ي��ا وال��ص��ي��ن .ف��ه��ن��اك ال��ع��دي��د من
ال��م��ؤش��رات على إمكانية «اخ��ت��راق» االت��ح��اد ،من
الجهة اليونانية ،اقتصاديا ً خصوصا ً بعد التضييق
على روسيا في األزم��ة األوكرانية والعقوبات التي
يفرضها االت��ح��اد االوروب����ي على موسكو والتي
عارضتها أثينا بعد وص��ول اليسار الى الحكم ،إذ
وقفت ض ّد اإلجماع األوروب��ي على تحضير عقوبات
اقتصادية جديدة على روسيا ،للتهديد بها من أجل
إيقاف التدهور العسكري في شرق أوكرانيا .في هذا
الشأن ،علّق مصدر ديبلوماسي ،حضر االجتماع
األوروبي الطارئ ،بالقول انّ ما ساد يمكن اختصاره
بالتالي« :كانت معركة غريبة ،كانوا  27ض ّد واحد
(أي اليونان)».
باالضافة الى ذلك ،قام الرئيس الروسي فالديمير
بوتين باالتصال برئيس الحكومة اليونانية اليكس
تسيبراس حيث أكدا على ض��رورة تعزيز التعاون
بين اليونان وروسيا ،وهما «البلدان اللذان تربطهما
عالقات تاريخية وعميقة ،في قطاعات االقتصاد

والطاقة والسياحة والثقافة والنقل» ،كما بحثا في
التطورات الدولية واإلقليمية و«أهمية ضمان السالم
واالستقرار في أوكرانيا» ،ودعاه الى حضور احتفال
«االنتصار على النازية» مما يؤشر على مدى تفاؤل
روسيا بالحكم اليوناني اليساري.
وبالعودة الى الزيارة الشهيرة للرئيس بوتين
ال��ى تركيا ال��ع��ام  ،2014واالت��ف��اق على م��ا ُس ّمي
«صفقة القرن» ،تعتبر اليونان جزءا ً غير مباشر من
هذه الصفقة ولكنها أساسي خصوصا ً أنها ستشكل
«بوابة السيل األزرق» الى أوروبا حيث ستقام محطة
توزيع للغاز على الحدود بين تركيا واليونان.
الى جانب روسيا ،تبرز الصين كالعب أساسي
على «الباب األوروبي المتوسطي».
ففي زيارة قام بها الى أثينا تاريخ ،2014/10/16
قال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ انّ الصين
مستعدّة للتعاون مع اليونان لدفع التعاون العملي
على نحو منظم ف��ي م��ج��االت مثل إق��ام��ة الموانئ
والبنية األساسية األخرى وشؤون المحيطات والنقل
البحري والموارد المالية .كما أعرب لي عن تقديره
لدور اليونان الفعّ ال في تعزيز العالقات بين الصين
وأوروب��ا خالل توليها رئاسة االتحاد األوروب��ي في
النصف االول من العام .2014
من جانبه ،قال رئيس ال��وزراء اليوناني السابق
انطونيوس ساماراس انّ الزيارات المتبادلة عززت
بفاعلية العالقات الثنائية باإلضافة إلى العالقات
بين أوروبا والصين كك ّل .وقال انّ الجانب اليوناني
يرحب بالمشاركة النشطة للشركات الصينية في
ّ
عملية الخصخصة فى اليونان وانه مستع ّد لدفع
مشروعات التعاون الثنائية مثل ميناء «بيريه».
واض��اف انّ ب�لاده تتطلع إل��ى تعزيز التعاون مع
الصين في مجاالت النقل البحري واللوجيستيات
وإقامة البنية األساسية والموارد المالية من اجل
تعزيز الترابط بين أوروبا وآسيا أيضاً.
هذه التطورات وغيرها دفعت بالرئيس األميركي
باراك اوباما الى دعم الحكومة اليونانية اليسارية
الجديدة ،وخالل مقابلة مع شبكة «سي أن أن» ،صرح
أوباما بأنه «ال يمكن االستمرار في استنزاف دول
تشهد تدهورا ً اقتصادياً» .وأضاف أنه «في مرحلة
معيّنة ،ال ب ّد من استراتيجية نمو للتمكن من سداد
الديون من أجل التخلص من بعض العجز» .وأشار
كذلك إلى أنّ اليونان «بحاجة ماسة» إلى إصالحات،
لكنه حذر من صعوبة تطبيق أيّ تغييرات جذرية في
اقتصاد يعاني من صعوبات.
ب��ال��ع��ودة ال��ى ال��وض��ع األوروب����ي ،ه��ن��اك مشهد
«غير مريح» ّ
يلف مستقبل االتحاد في ظ ّل تصاعد
نزعات االنفصال داخ��ل دول��ه نفسها( ،االستفتاء
في اسكوتلندا  ،2014واقليم كتالونيا االسباني
وغيرهما) ،وبقاء المملكة المتحدة خ��ارج بعض
قواعده األساسية (العملة ،الفيزا) ،فهناك إلحاح
وحث دائمين لها من قبل فرنسا لكي تكون داخل هذا
االتحاد بعد استفتاء .2017
انّ االوضاع االقتصادية ونسبة البطالة المرتفعة
ستؤدّي حتما ً الى تغيير جذري في دول االتحاد ،إذ
ستقوم ك ّل دول��ة بتنفيذ السياسات التي تتناسب
مع واقع الحياة فيها .فقد ترى اليونان مصلحتها
ف��ي ال��ش��رق وت��ت��ن��ازل شيئا ً فشيئا ً ع��ن الحاضنة
االقتصادية االوروب��ي��ة ،خصوصا ً أنّ الجميع على
يقين ب��أنّ مستقبل االقتصاد هو مع آسيا ،وهو ما
تدركه الواليات المتحدة جيدا ً من خالل سياستها
«التوجه شرقاً».

* جزء من كتاب سيصدر قريبا ً
** باحث في العالقات الدولية

طوني بلير مبعوث البطالة المقنعة
} د .مصطفى يوسف اللداوي
من حقنا أن نسأل عن جهود طوني
بلير مبعوث الرباعية الدولية إلى منطقة
الشرق األوسط ،ماذا قدّم وماذا عمل ،وما
هي اإلنجازات التي حققها ،والجهود التي
بذلها ،والصعاب التي ذللها ،والمشاكل
التي حلها ،والمشاريع والخدمات التي
قام بها ،واألموال التي جلبها ،والمعونات
يسرها ،وهل كان قدم خي ٍر على
التي ّ
الفلسطينيين فأعانهم ،أم كان نذير شؤ ٍم
ح ّل بهم ،وزاد في معاناتهم.
إنه س� ٌ
�ؤال منطقي ومشروع بعد أن
مضى على وج��وده في ه��ذا المنصب
الرفيع فتر ًة طويلة ،حيث ت ّم اختياره
لهذا المنصب الحساس نظرا ً لخبرته
السابقة ،ومعرفته الدقيقة بخبايا
ال���ص���راع ،وأس���س ال��ح�� ّل ،وع�لاق��ات��ه
الواسعة مع مختلف األط��راف ،الذين
تع ّرف إليهم وارتبط بهم خالل فترة
رئاسته للحكومة البريطانية ،وكان
فيسرت
مح ّل احترامهم وموضع ثقتهمّ ،
له عملية االنطالق ومباشرة العمل.
وقد ظن أطراف الرباعية أنه مؤه ٌل
ٌ
ووسيط ع� ٌ
�ادل ونزيه ،وخبي ٌر
وكفوء،
مج ّرب ومد ّرب ،وأنه بذلك سيكون قادرا ً
على الح ّل ،وتخفيف االحتقان والتقليل
م���ن ال��ت��وت��ر ،وس��ي��ت��م��ك��ن م���ن وض��ع
ت��ص� ّوراتٍ مناسبة لح ّل شام ٍل كاملٍ،
يرضي األطراف ،ويحقق السالم ،ويقيم
ال��ع��دل ،ويقود إل��ى ه��دو ٍء واستقرار،
راتب خيالي ،يستر به نفسه
وفرض له
ٌ
ويغطي به بطالته ،ويؤ ّمن له حيا ًة
رغ��ي��دة ،ومستقبالً مكفوالً ،ووضعت
ٌ
إم��ك��ان��ي��ات ك��ب��ي��رة،
ت��ح��ت ت��ص��رف��ه
ٌ
وتسهيالت كثيرة ،وسمي له مساعدون
كبار ،وموظفون مركزيون ،وخبراء
مطلعون ،وأمنيون متخصصون.
يحق لنا أن نسأل ف��ي ظ � ّل زي��ارة
بلير االستعراضية القصيرة إلى قطاع
غ���زة ،ال��ت��ي ج���اءت م��ت��أخ��رة بعد أن
درس��ت بعناي ٍة ودق�� ٍة ،وت � ّم التحضير
لها جيداً ،وحدّدت الوجوه التي سيراها
واألشخاص الذين سيقابلهم ،واألماكن
ال��ت��ي س��ي��زوره��ا ،ل��ئ�لا ت��ك��ون هناك
صدف ٌة أو لقا ٌء غير منظ ٍم ومقصود،
فهي ليست زي���ارة إلض��ف��اء شرعية،
أو تطهير صفحة ،أو تبرئة جماعة،
إنما لها أسبابها الخاصة ،وظروفها
االستثنائية ،علما ً أنها ال تت ّم بغير
الموافقة «اإلسرائيلية» ،وربما تكون
الحكومة «اإلسرائيلية» طرفا ً فيها،
ومنظم ًة لها ،وهي التي أشرفت على
تفاصيلها ووضع برنامجها ،وتحديد
توقيتها وضبط مدّتها.
هل قدّم بلير شيئا ً إلى غزة وأهلها،
وإلى فلسطين وشعبها ،غير أنه شهد
��روب «إسرائيلية» ض��روس
ثالثة ح� ٍ

على غ��زة ،وتابع عبر وسائل اإلع�لام
القصف «اإلسرائيلي» المجنون على
ال��ق��ط��اع ،ورص��د الجيش ال��ذي م ّوله
وسانده ،وساعده وأيّده ،كيف يجتاح
غ��زة وي��د ّم��ره��ا ع���دّة م���راتٍ  ،وي��خ� ّرب
ال��م��ؤس��س��ات وال��م��راف��ق ال��ت��ي أش��رف
االتحاد األوروبي وأطراف الرباعية على
بنائها وتأسيسها وتشغيلها ،وهي التي
أنفق عليها عشرات ماليين الدوالرات،
لتعود بالنفع على س��ك��ان القطاع،
ولكن جيش العدو جعلها يبابا ً وخرابا ً
بدباباته وطيرانه الحربي.
فهل ت��راه يعرف عدد الفلسطينيين
الذين قتلتهم آلة الدمار «اإلسرائيلية» ،أم
أنه يعرف عدد البيوت المهدّمة ،وحجم
ال��دم��ار ال��ذي خلفه ال��ع��دوان ،وأع��داد
السكان الذين يعيشون في العراء ،بعد
أن د ّمر العدوان مساكنهم وبيوتهم ،أم
أنه يعرف م��دارس «األون���روا» التابعة
لألمم المتحدة التي د ّم��ره��ا الطيران
الحربي «اإلسرائيلي» ،وقتل تالميذها
والالجئين إليها ،والمحتمين تحت علم
األمم المتحدة فيها ،أم أنه يعلم أعداد
الالجئين إل��ى ال��م��دارس من الالجئين
الفلسطينيين القدامى ،الذين ال يجدون
مأوى وال مسكناً ،وال طعاما ً وال ملبساً ،أم
أنه يعرف عدد األطفال اليتامى والنساء
األيامى واألرامل والمعوقين والمش ّوهين
والمش ّردين.
لكنه بالتأكيد يعرف ع��دد القتلى
«اإلسرائيليين» ،ويعرف المستوطنات
المستهدفة،وعددالصواريخالتيسقطت
على المدن والبلدات «اإلسرائيلية»،
والنتائج التي تسبّبت بها ،ويصغي
إل��ى المسؤولين «اإلسرائيليين» وهم

ي��س��ردون عليه أس��م��اء ضحاياهم،
وحجم خسارتهم ،واألضرار التي لحقت
لهم ،ويعرضون عليهم صور األطفال
والمسنين ،والمرضى والمصابين وهم
على األس���رة ف��ي المستشفيات ،وهو
ال يتردّد في زيارتهم ،وفي حمل باقة
ور ٍد إلى ك ّل منهم ،متمنيا ً لهم السالمة
والعافية ،ومتناسيا ً أضعافهم على
الجانب الفلسطيني ،ممن ال يجدون أسر ًة
وال مستشفيات ،وال أدوي ًة وال عالجاً.
ط��ون��ي بلير سليل االم��ب��راط��وري��ة
البريطانية ،واب��ن بريطانيا العظمى
أسست لنكبة الشعب الفلسطيني،
التي ّ
وم � ّه��دت السبيل لضياعها وتوطين
اليهود فيها ،رج ٌل ال يستطيع أن يتخلى
عن ماضيه ،وال أن ينسى جرائمه ،وال
دوره في استعداء األمة ،واالعتداء على
كرامتها وسيادتها ،وه��و السابق في
اإلساءة ،والمتقدم في اإلفساد ،والمثخن
في القتل ،والمتو ّرط في الجريمة ،وإن
ٌ
ووسيط وحكم.
مصلح ومحسنٌ ،
بدا أنه
ٌ
إذ ال ينسى العرب والمسلمون هويته
وعقيدته السياسية ،وأفكاره العنصرية
الفاشية ،التي شكلها مع سيده األول في
البيت األبيض ،جورج بوش األب واألبن،
فقد كان هو شيطان المرحلة ،وأخطبوط
الحقبة ،التي خطط لها جيداً ،وأحكم
نسج خيوطها ،ورب��ط أطرافها ،وكذب
وخ���دع واح��ت��ال ،واس��ت��خ��دم عواصم
العالم كلها لتنفيذ مخططاته ،والوصول
ٍ
حلف شيطاني
إلى غاياته ،فجعلها في
وينسق فيه مع
يقوده مع واشنطن،
ّ
الكيان الصهيوني لما يحقق مصالحهم،
ويض ّر بالمصالح الفلسطينية والعربية.
طوني بلير جزء من المشكلة ،وليس

سبب في األزم��ة
ج��زءا ً من ال��ح� ّل ،إن��ه
ٌ
وع��ام � ٌل فيها ،ومفج ٌر أو مسعّ ٌر لها،
وشاه ٌد ودلي ٌل عليها ،وليس وسيطا ً
للح ّل ،وال ساعيا ً للمساعدة ،وال صادقا ً
في الوساطة ،وهو أقرب إلى العدو دائماً،
وأدعى إلى فهمه والتعاون معه ،وتبرير
مواقفه وتسويق سياسته ،ويدعو إلى
مساعدته وعدم مقاطعته ،ويحذر من
الضغط عليه أو حشره وإكراهه.
وهو أبعد ما يكون عن الفلسطينيين
ومصالحهم ،إذ ال يه ّمه أمرهم ،وال يعنيه
شأنهم ،وال يقلق على مصالحهم ،وال
يخاف على حياتهم ،وال يغضب من
أجلهم ،وال يهدّد باسمهم ،وال يتوعّ د
ان��ت��ق��ام�ا ً ل��ه��م ،وه���و ي��ص��دق ال��رواي��ة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» وي���ك���ذب ال��ح��ك��اي��ة
الفلسطينية ،ويفهم رف��ض الحكومة
«اإلسرائيلية» قيام دول � ٍة فلسطينية،
وي���رى أن��ه��ا س��ت��ك��ون خ��ط��را ً عليهم،
ويستنكر على الفلسطينيين استعجالهم
وس��ع��ي��ه��م إلع��ل�ان ال���دول���ة ،وف���رض
ال��س��ي��ادة ،وي���رى أن��ه��م يسيئون إلى
أنفسهم وقضيتهم ،ويخسرون حلفاءهم
والمؤيدين لهم ،وينصحهم بالصبر
والتريث ،ثم بالقبول بما تمنحهم إياه
الحكومة «اإلسرائيلية» ،كونه أفضل ما
يمكن ،وغاية ما يستطيع الفلسطينيون
تحقيقه ،فال تنتظروا من عاج ٍز حالً ،وال
غراب
تتوقعوا من متآم ٍر فرجاً ،وال من
ٍ
بشرى ،وال تأملوا من شريكٍ في الجريمة
عدال ً وإنصافاً ،فال مرحبا ً به وال سهالً.
https://www.facebook.com/
moustafa.elleddawi
moustafa.leddawi@gmail.com
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من مو�سكو �إلى القاهرة
رحلة انت�صار القي�صر!...

} محمد ح .الحاج
لم تأخذ القاهرة موقعها القيادي عبر التاريخ الحديث إال
عندما حصلت على الدعم الروسي زمن االتحاد السوفياتي،
ولم تفقد هذا الموقع في عالمها العربي ومحيطها األفريقي
إال ع�ن��دم��ا سقطت ف��ي ال �ف��خ األم �ي��رك��ي ،ف��أض�ح��ت مج ّرد
دول��ة تابعة تنتظر المعونات ،وترضخ لمطالب ق��ادة دول
ال��ب��ت��رودوالر أو تحقق رغ�ب��ات�ه��م ،ه��ذا م��ا ي��درك��ه قيصر
الكرملين في زمن الصراع على استعادة ثنائية القطبية في
قيادة العالم على األق� ّل ،أو خلق قوة منافسة لوحيد القرن
األميركي ،ك��ان القيصر يعلم أن��ه سيكون موضع ترحيب
في القاهرة ،فالظروف مثالية وحاجة القيادة المصرية في
أوجها.
الهجوم االستباقي األميركي على موسكو لمنعها من
استعادة موقعها العالمي في أوج��ه ،والقيصر بحاجة إلى
أوراق ج��دي��دة وق��وي��ة ،ل��ن يتجه إل��ى الحديقة الخلفية في
أميركا الجنوبية أو الشمالية ،بل س��وف يقصد الواجهة،
خط المجابهة األول ،البوابة األفريقية – العربية ،مقابل
الخرق في أوكرانيا ،مصر بحاجة إلى األسلحة المتطورة
الحديثة ،وموسكو مستعدة لتوفيرها غير مبالية بعمليات
كشف األسرار فما عاد في عالم التسليح أسرار ...األه ّم هي
السرعة في التط ّور واإلنتاج ،وحشد المزيد من األوراق في
اللعبة واسعة النطاق ...الناتو يحيط بجدران موسكو ،وال
ب ّد من فتح أكثر من ثغرة ...القيصر يتحرك ،والفروف يفتح
أمامه األبواب.
ال�ج�ي��ش ال �ع��راق��ي ان�ت�ه��ى ،وم�ص��ر ل��ن ت�ع��ود إل��ى ساحة
الصراع ،والجيش السوري فقد  50%من قوته المعروفة
قبل س�ن��وات« ...إسرائيل» تنتصر !...هذا ما يقوله رئيس
مركز أبحاث صهيوني ويؤكد أن ال خطر في المدى المنظور
على كيانه وحرب  1973لن تتك ّرر !...تل أبيب هي الواجهة
وهي الخط األمامي للصراع مع واشنطن ،وإذ تشكل الورقة
اإليرانية الجوكر في اللعبة مع األميركي ،تكون أوكرانيا
اصبع األلم بالنسبة إلى الكرملين ،القيصر منع تكرار اللعبة
األميركية في العراق من تطبيقها على دمشق ،فاستحق أن
يعاقب ،لكن حلفه ال يق ّل شأنا ً عن حلف الناتو ال��ذي بدأت
ت�ت�ض��ارب مصالح أق �ط��اب��ه ...ال�ع�ق��وب��ات على موسكو لم
توفر األلمان وال الفرنسيين ،آالف الوظائف وفرص العمل
فقدها األلمان ،وساد شيء من الركود في السوق الفرنسية
خ�ص��وص�ا ً واألوروب� �ي ��ة ع�م��وم�ا ً ب�ع��د ام�ت�ن��اع م��وس�ك��و عن
استيراد ما تحتاج من أسواق أوروبا عقابا ً لها على مجاراتها
الموقف األميركي ...المستشارة األلمانية ملزمة باإلصغاء
إلى صوت من تض ّررت مصالحهم من شركات وأفراد على
امتداد بالدها ،بل وأوروب��ا أيضاً ،هكذا تجد نفسها ملزمة
بالبحث عن حلول لمشكلة الصراع في أوكرانيا ،الصراع
ال��ذي أشعلته االستخبارات المركزية األميركية ...هوالند
لم يتأخر في االلتحاق بها ،وينتصر القيصر إلى ح ّد ما على
األق ّل...
ً
لكن وزن مصر خصوصا في عالمها العربي واألفريقي
له دوره المستقبلي ،االنفراد األميركي بمصر ليس واقعا ً
مفروغا ً منه ،يمكن تحييد مصر على األق ّل واستمالتها إلى
جانب مصالحها األمنية ...اللعبة مكشوفة ،وكان «اإلخوان»
هم الجوكر في يد الناتو ،لكنه جوكر سقط ...ليس في مصر
فقط ،بل في ك� ّل المنطقة والخليج على وج��ه الخصوص،
ال�ت��رك��ي ف��ي دوام ��ة م��ن ال�ض�ي��اع ،واالس �ت �ق��رار ل��ن يستم ّر
طويالً ...انتصار العدالة والتنمية ممثالً بأردوغان وداوود
أوغلو ال يعبّر عن نجاح فعلي ،فالنار تحت الرماد وبحاجة
إلى النفخ في موقدها ليتداعى الهيكل من الداخل.
مات الملك ...عاش الملك ،قد تتماهى المصالح الملكية
السعودية مع المصالح الصهيو – أميركية ،ولكن ليس في
المطلق ،ال ب� ّد من وج��ود تضارب ،وإذ يستثمر المشروع
الصهيو – أميركي في تنظيم «اإلخوان» فإنّ المحيط العربي،
والسعودية ب��ال��ذات ال يمكنها التماهي مع ه��ذا االستثمار
أسست له السياسة البريطانية ،ونذكر أنّ البريطانيين
الذي ّ
هم أول من دعم عائلة آل سعود وجمعوا بينها وبين بن عبد
ال��وه��اب ونظريته ،لكنهم غير مخلصين إال لمصالحهم،
األميركيون أيضا ً يمارسون نفس السياسة ...التحريض
الصهيو – أميركي وإثارة النعرات المذهبية وتوجيه األنظار
لخلق عدو جديد للعرب والسعوديين قد ينجح إلى ح ّد ما،
لكنه نجاح موقت يتكفل الوعي العام والمخلصين للح ّد من
أض��راره والوقوف في وجه امتداده ...الموت المجاني من
بيشاور إلى المتوسط ال يخدم إال أمن العدو الصهيوني...
تتشكل هنا بداية ال��وع��ي ،يتح ّول الخطاب باتجاه الحوار
ووق��ف االن�ه�ي��ار ...مع ذل��ك ال يستطيع الحريري الصغير
الخروج من خطاب هو أقرب إلى تابو انتهى زمنه.
بيروت التي لم تكن بعيدة عن حسابات القيصر ،طالها
من العناية ما تستحق ،هي ليست خ��ارج اللعبة ،أن تكون
هادئة ومستق ّرة تشكل ورق��ة ساقطة من اليد الصهيو –
أميركية !...صراخ سمير جعجع ال يتجاوز المستمعين إليه
وال يخرج بعيدا ً من معراب ،المقاومة تأخذ أبعادها ،تعمل
بحرية وتؤدّي واجبها ،وحده سعد يسأل ما الفائدة من قتال
الشباب اللبنانيين في سورية ولماذا التضحية بهم...؟ سؤال
ك��ان عليه أن يطلقه منذ  ...2011وبعدها في معارك بابا
عمرو والغوطة والزارة وقلعة الحصن ...وسقوط العشرات
ممن بعث بهم نواب الشمال ،م ّولوهم وقدّموا لهم السالح
من أم��وال الحريري ،يومها كان يعيش حالة انتظار نصر
قريب موهوم« ،يسقط النظام السوري» وتهبط طائرة سعد
في دمشق ليعلن النصر !...يومها كانت التضحية بالشباب
اللبناني والسوري ذات فائدة ...ولكن ،لمن؟ الجواب عند
سعد ...قبل أن تدخل المقاومة إلى ساحة المعركة.
من طرنجة في سفوح جبل الشيخ إلى داعل ومنخفض
اليرموك في الجنوب الشامي تنتشر عصابات تحت مس ّميات
ع��دة« ،ال�ن�ص��رة» – «ل��واء اإلس�ل�ام» – «أح�ف��اد ال��رس��ول» –
و«فدائيو حوران» الخ ...وكلهم يعملون بالتعاون مع العدو
الصهيوني! ه��ؤالء جيش لحد – جنوب لبنان أي��ام زمان،
المقاومة والجيش السوري (وأعني بالمقاومة ك ّل من يقف
إلى جانب الجيش السوري من أبناء المنطقة ،لبنانيين كانوا
أم سوريين) ال يستهدفون أبناء هذه المناطق المخطوفة ،بل
يستهدفون جيش لحد الجديد وسيلحقون به الهزيمة ،وما
على قيادات المعارضة ،ومن يقف إلى جانبهم من ساسة
في لبنان وخارجه إال أن يعترفوا بالحقيقة فال يمارسوا
النفاق في القول وهم يدركون ،بل عليهم أن يقولوا بوضوح
ه��ل ه��م م��ع أدوات ال �ع��دو الصهيوني أم ال ،ب��ذل��ك وحده
يستعيدون ثقة أبناء األمة ،بل ،يستعيدون حقيقتهم المغيّبة،
وما على سعد الحريري ،إنْ كان مع الجيش والوطن حقيقة
إال أن يعلن موقفا ً من بعض نوابه أمثال خالد الضاهر وعقاب
صقر وك ّل من وقف إلى جانب تخريب سورية ،أن يطالب
برفع الحصانة عن هؤالء وإحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة
لينالوا عقاب ما جنته أيديهم بحق اللبنانيين والسوريين على
ح ّد سواء ،على األق ّل على ما فعلوه في طرابلس ،وما لحق
بأبنائها من أضرار نتيجة التحريض وتوريط أبناء المدينة
في صراع ال ناقة لهم فيه وال جمل بعد أن و ّرطوا الكثير من
حتمي على يد القوات السورية
أبنائهم وأرسلوهم إلى موت
ّ
في ص��راع لم يخدم إال العدو باعتراف قياداته ومفكريه
وإعالمه على المأل.

