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الم�ؤتمر اال�ستثماري في �شرم ال�شيخ
بين الواقع والتوقعات
} حميدي العبدالله
تراهن مصر بقوة كبيرة على احتمال أن يسفر المؤتمر االستثماري،
الذي عقد في شرم الشيخ على امتداد ثالثة أيام ،عن توفير استثمارات
كافية إلخ��راج االقتصاد المصري مما يعاني منه من رك��ود يصل إلى
ح��دود األزم��ة .بل إنّ وزي��را ً مصريا ً معنيا ً بالوضع االقتصادي أكد أنّ
مصر حصدت  175مليار دوالر استثمارات جراء عقد هذا المؤتمر .ولو
صحت توقعات هذا الوزير فإنّ هذا المبلغ من االستثمارات ،ليس كفيالً
ّ
فقط بإخراج االقتصاد المصري مما يعاني منه ،بل إنّ مصر عندها سوف
تتح ّول إلى نمر اقتصادي على غرار نمور آسيا الشهيرة ،أو على األق ّل
اجتراح تجربة جديدة تشبه تجارب البرازيل وجنوب أفريقيا.
لكن فعالً هل ستحصل مصر على نصف هذا المبلغ من االستثمارات
نتيجة مؤتمر شرم الشيخ؟
أوالً :تجارب مثل هذه المؤتمرات في أفغانستان وفي العراق وفلسطين
بعد اتفاقات أوسلو ،جميع هذه التجارب أكدت أنّ مؤتمرات استثمارية
أي
مثل مؤتمر شرم الشيخ تطلق الوعود ولكن هذه الوعود لن يتحقق منها ّ
شيء ،باستثناء معونات يسيرة في بعض البنية التحتية ومرافق خدمية.
وليس هناك ما يحمل على االعتقاد بأنّ مؤتمر شرم الشيخ سوف يمثل
تجربة مختلفة عن المؤتمرات األخ��رى التي عقدت إلع��ادة إعمار العراق
وأفغانستان والدولة الفلسطينية.
ثانياً :مصر يختلف وضعها بقوة عن التجارب السابقة ،إذ أنّ الخالف
حول سياسات مصر الداخلية أو الخارجية يثير الكثير من اللغط ،ولعل
ما ج��اء في كلمة وزي��ر الخارجية األميركية في المؤتمر ح��ول السياق
السياسي الذي يحكم تقديم الدعم لالقتصاد المصري ،وال سيما لجهة
القيم الديمقراطية ،يشير إلى أنّ الحصول عمليا ً على االستثمارات دونه
الكثير من العقبات.
ثالثاً :االستثمار وتدفق االستثمارات يحتاج إل��ى استقرار سياسي
وأمني ،وواضح أنّ مصر ليست في وضع يؤهّلها لتدفق االستثمار بثقة
في ظ ّل أوضاعها السياسية واألمنية الحالية.
راب��ع��اً :االستثمار ال��ذي يقود إل��ى التنمية وال��خ��روج من حالة الركود
ال يحتاج فقط إلى االستقرار السياسي واألمني ,وهو غير موجود في
مصر ،بل يحتاج إلى خطط تنموية قادرة على استيعاب عشرات مليارات
من االستثمارات وأن يكون العائد مجزياً ،وهذا غير متوفر حتى اآلن في
مصر .فقد كان االستقرار السياسي واألمني موجود في عهد الرئيس
حسني مبارك ،ولكن ذلك لم يقد إلى تدفق االستثمارات الخارجية على
النحو الذي يطلق تنمية يراهن عليها في خروج مصر من دائ��رة الركود
االقتصادي.
أي دعم ج��راء هذا
هذه المالحظات ال تعني أنّ مصر لن تحصل على ّ
المؤتمر ،بل من المرجح أنها سوف تحصل على نوعين المساعدات ،النوع
األول ،المعونات والقروض التي التزمت بها بعض حكومات المنطقة ،وال
سيما الحكومات الخليجية ،والنوع الثاني ،استثمارات رابحة في مجاالت
قد ال تتأثر باضطرابات األوضاع السياسية واألمنية.

بين وا�شنطن والأ�سد
ال داعي للحرج!
} روزانا ر ّمال
ال يحرج الواليات المتحدة األميركية اعتبار أنّ الرئيس المصري السابق محمد مرسي
هو نتاج ثورة شعب ،وانّ التغيير آتٍ على يديه ،وأنه بات على اإلدارة األميركية مسؤولية
دعم الرئيس مرسي وتسهيل مهمته ،وبالتالي دعم انتقال مصر الى العملية الديمقراطية
والحياة السياسية الطبيعية.
لم تتوان اإلدارة األميركية عن دعم «اإلخ��وان المسلمين» في مصر ،وفتحت أبواب
الدول األوروبية واألجنبية أمام الجماعة لتبييض صفحتها كـ»سلطة شرعية فرضتها
إرادة الشعب المصري» ،وه��ي ت��درك تماما ً حجم الهواجس واألسئلة التي رسمت
تاريخيا ً لدى جزء من ال��دول ،وقد طرح موضوع تصنيفها إرهابية في أكثر من دولة
ُيذكر منها روسيا التي وضعتها على الئحة اإلرهاب ،وغيرها ممن يضع أنشطتها تحت
الرقابة ،من دون أن تحسب واشنطن أيضا ً في الشرق األوس��ط حسابات القلق التي
أفرزتها في صفوف الدول الخليجية التي تمنع التعاطي مع «اإلخوان» ،وتصنّفها جماعة
غير مرغوب فيها ،أبرزها السعودية الحليف األبرز لواشنطن واإلمارات وغيرهما...
أي الثورة على «اإلخوان المسلمين» تردّدت
بعد الثورة الثانية على الحكم في مصرّ ،
الواليات المتحدة لفترة قصيرة لم تتجاوز األسبوع لتسحب دعمها للرئيس مرسي ،الذي
لم يثبت طيلة سنة تقريبا ً قدرة الجماعة على الصمود في السلطة ،رغم أنها حصلت على
ك ّل ما يمكن ان تسعى اليه من دعم مالي وزخم شعبي ،واذ بالشارع المصري ينتفض
فتنتفض معه واشنطن مجدّدا ً بعد مبارك ،وال تحرجها االستدارة لدعم السيسي ،وال
اعتبارها خضوعا ً الرادة الشعب الذي نزل إلى الشارع إلصالح ما أصاب الثورة ...ك ّل
هذا التح ّول كلف الواليات المتحدة موقفا ً الفتا ً مفاده «أخطأنا التقدير».
أي مراجعة لتقدير موقف أو خطة سياسية
أي استدارة ،أو ّ
ال تحرج اإلدارة األميركية ّ
أو تعديل طرح أو خوض غمار انقالب واضح على مبادئها.
لم يكن محرجا ً لإلدارة األميركية اإلعالن على لسان وزير خارجيتها جون كيري أنّ
ادارته باتت مضطرة إلى الحوار مع الرئيس السوري بشار األسد ،فما المانع؟
بتنحيه
المطالبة
يضيف جون كيري من دون التطرق الى موضوع شرعية األسد او
ّ
بتاتا ً في مقابلة تلفزيونية مع قناة  cbs newsانّ أميركا ودوالً أخرى تستطلع سبل
إحياء العملية الديبلوماسية في سورية.
فجأة تحضر الدعوة للحوار مع األسد ،ال بل فتح الطريق امام السلك الديبلوماسي
الذي كان قد قاطع سورية للعودة إليها لتفعيل العملية الديبلوماسية.
عملياً ...اذا كان االتفاق النووي اإليراني مع الـ 1+5أحد أسباب الموقف األميركي
الجديد تجاه األسد ،فإنه بال شك وحده ال يكفي ،فاألكيد أنّ الواليات المتحدة ال تستطيع
الوقوف أكثر ض ّد قناعة مفادها انّ الرئيس السوري بشار األس��د لديه شعبية كبيرة
وجيش ال يزال يقاتل ،وبالتالي ال يمكن ل�لإدارة األميركية التص ّرف بعين بعيدة عن
المشهد كما فعلت واستدارت في مصر ،إال أ ّنه في الحالة السورية فإنه لو ضعفت مكانة
األس��د أو جيشه أو تقدمه في الميدان ،لحصل تأثير سلبي على ظ��روف المفاوضات
في الملف النووي وعلى التقدّم بين االيرانيين والغرب ،ألنّ واشنطن كانت بالتأكيد
لتستخدم ذلك ورقة ضعيفة لحليف ضعيف لطهران كاألسد ،فتساوم فيها وتفرض
شروطها بدالً من أن يكون شرطا ً لتقبّل وجوده كأمر واقع كقوة حليفة وقوية مع إيران
كما هو الحال اليوم قبل الربع الساعة األخير من توقيع االتفاق.
من ب��اب معادلة القوي ال��ذي يرسم م��ع��ادالت ال ال��ذي يتاثر بها ال تشعر واشنطن
بالحرج من الخروج عن المبادئ!

«توب نيوز»

هكذا كان ّ
العد التنازلي
 منذ بداية األزمة السورية وضعتإطارا ً لتوقعاتي.
 سقف ق��رار ال��ح��رب نهاية العام 2014موعد االنسحاب األميركي من
أفغانستان ألنّ الحرب على سورية هي
آلة رسم التوازنات النهائية لخريطة
النفوذ األميركي في آسيا.
 تنتهي الحروب كأهداف وتستم ّركوقائع.
 بقوة استمرار قوة التقادم وقوةالمصالح على ضفافها وق���وة عجز
الحلفاء عن التوقف وتو ّرطهم.
 التسويات صعبة ال��والدة بحجمالتنازالت التي تفرضها وتشابك الملفات
وكلفة االستدارة والسقوف العالية.
 عشية والي��ة أوباما الثانية كانالسؤال هل ال زالت حرب إسقاط النظام
وص��وال ً إلى التدخل األميركي المباشر
بعدما وقع القرار الخارجية والدفاع

والمخابرات.
 أعلنت الع ّد التنازلي للمئة يوم. قلت ستنتهي الحرب كقرار لصالحالتفاوض.
 ق��ل��ت ن��ت��ائ��ج ال��ق��رار رح��ي��ل حمدوسقوط مرسي ورحال.
 ف��ي ال��ي��وم  105ذه��ب كيري إلىالفروف.
 أنكر المنكرون. جاءت األساطيل ورحلت. سلّم البعض وبقي المنكرون معك ّل رصاصة يقولون أين الع ّد التنازلي.
 كيري يعلن التفاوض. س��ي��ب��ق��ى ال����رص����اص وي��ن��ك��رالمنكرون.
  2015عام السياسة كما قلنا. حساب المصداقية نقدّمه للناسمعهم ولهم.
التعليق السياسي

حيرة �أرخميد�س في �سوق الذهب ...الم�شكاة والثورات
} نارام سرجون
ليس الذهب وحده من يحاول اللصوص سرقته
ويعمل النصابون على تزويره وخلطه بالنحاس
والمعدن الخسيس ...وليس الماس وح��ده من
يتع ّرض دوما ً النتحال شخصيته من قبل الزجاج
ّ
الهش ...وليس كالم األنبياء فقط من يُسرق من
قبل الدواعش والحاخامات ويُخلط بكالم التلمود
و»االسرائيليات» حتى صار النبي العربي حاخاما ً
والقرآن أسفارا ً يهودية ...بل انّ أسواق الكالم مليئة
ّ
بالغش والبضائع المز ّورة وأقمشة النثر المنسوجة
ّ
من خيط النفط بدل الحرير ...والسلع المقلدة عن
األص��ل ...ومن يذهب للتس ّوق من دكاكين الكالم
العربي هذه األيام لن يمأل حقائب العقل بكالم الذهب
الصافي وال بقطع الماس ال��ب��راق ...بل بنحاس
وحديد وأسالك شائكة وشظايا زجاج ...ومن يمأل
ّ
الغش هذه
مخازن الروح وبيوت المونة من أسواق
ومن كالم النحاس لن تموت روحه اال مسمومة...
أق��ول ه��ذا ال��ك�لام ألننا سمعنا بمقتل ضابط
«إس��رائ��ي��ل��ي» اس��م��ه «ج��ون��ي» بين المسلحين
اإلسالميين والثورجيين السوريين الذين أبادت
جموعهم غ��ارة سورية محكمة التصويب ...فلم
يكن مقتل الضابط «اإلسرائيلي» بين المسلحين
ال��س��وري��ي��ن ف��ي القنيطرة م��ف��اج��أة ألح����د ...ولم
تتوقف عند الخبر النظرات ...ولم تقطب الحواجب
مستهجنة ...ولم تتسع األح���داق ...ولم يكن هذا
الخبر الخطير سببا ً في استفاقة النائمين الحالمين
بالحرية مذعورين كما يفيق نائم من كابوس ،أو
كمن يفتح عينيه ويرى انّ قرون الشيطان تشاطره
الوسادة ...وأراهن أنّ أحدا ً من المحيط إلى الخليج
لم يرفع حاجبيه دهشة ولم يضرب كفا ً بكف ولم
يشهق من الذهول والصدمة ...بل انّ الخبر م ّر
على الناس كما يم ّر خبر فني سمج وحفل ساهر
تافه وضيع لشقيق فيصل القاسم الذي يغني مثل
أخيه ...من اتجاهه المعاكس...
ولو وضعنا خبر مصرع الضابط «االسرائيلي»
جوني بين (إخوانه المسلمين) في ميزان الدهشة
واالنبهار في العقل العربي الذي لم يكن مغشوشا ً
(عقل من موديل الخمسينات والستينات) لقامت
تظاهرة في ك ّل مدينة عربية ومزقت فيها الرايات
اإلخوانية وصور ملك األردن وملوك النفط والغاز...
ولكن خبر مصرع الضابط جوني ك��ان ب�لا شك
في ميزان العقل ب��وزن خبر سفر سعد الحريري
لالستجمام في مقاهي وب��ارات باريس أو التز ّلج
في سويسرا بانتظار أن تثأر له المحكمة الدولية
الباحثة عن دم أبيه ...أو كان ب��وزن خبر ظهور
مزاج جديد لوليد بك جنبالط وتذبذباته وجوالته
ومناوراته وتغييره األقنعة والطرابيش والوالءات
والتحالفات ...ألنّ تغيير تصريحات وليد بك
وطرابيشه وحلفائه ل��م يعد يُس ّمى براغماتية
سياسية ،بل يدخل في علم النجوم واألب���راج...
ويجب أن توضع تصريحاته في صفحة األب��راج
اليومية وتقرأ علينا تم ّوجاتها السيدة نجالء قباني
أو السيدة ماغي فرح!
وهناك تشابه كبير بين ثقل خبر مصرع جوني
بين إخوانه وخبر استئناف محمود عباس جولة
مفاوضات س�لام فراغية مريخية مع مسؤولين
«إسرائيليين» لن تعيد له ورقة زيتون واحدة من
فلسطين ...حيث ال يبالي عربي واحد بمفاوضاته،
وال ينتظر م��ن ت��ل��ك ال��م��ف��اوض��ات ق��ش��ة واح���دة
فلسطينية ...وطبعا ً يشبه تأثير الخبر علينا تأثير
خبر يقول إنّ أردوغان سيحارب «داعش» ويمنع
تغذيتها بالمقاتلين ،فال يبالي ذو عقل بتمثيليات
أردوغ��ان وهرائه ...ويم ّر علينا خبر مقتل جوني
أيضا ً مثل خبر ش��راء شيخ أو أمير خليجي لناد
رياضي أوروبي أو لبغلة جديدة أو يخت من يخوت
مونت كارلو وكأنه ال يعنينا ...وفي أحسن األحوال
يشبه االرت��ك��اس العربي لخبر م��وت جوني بين
«إخوانه المسلمين» انفجار ثمانية سيارات مفخخة
في بغداد ومقتل مئتي عراقي دفعة واحدة دون أن
تبلل فضائية عربية هذا الخبر ببعض التعازي،
ودون أن يبدو الحزن على محيّا المذيعات اللواتي

ال تغضب حواجبهن المرسومة كالسيوف العربية
إال من قصص البراميل المتفجرة في دوما كما تقول
سيَر األكاذيب...
فلم يشكل مقتل ضابط «إسرائيلي» يقود مقاتلين
عربا ً من أتباع محمد ليقتل بهم عربا ً من أتباع محمد
أيّ حرج أو استهجان ألمة محمد بكاملها ...ولم
تبادر «الثورة السورية المستقلة» ض ّد «االحتالل
اإليراني» بالتب ّرؤ من االحتالل «االسرائيلي» لها
وق��ي��ادة «االسرائيليين» لها رغ��م أنّ ه��ذا الموت
المشترك بين «االسرائيلي» ومقاتل مسلم – يُقال
إنه يدافع عن دينه ورسالته  -يشبه في الضمير
أن يموت المسيح وهو يقاتل مع صيارفة المعبد
أو يسقط وه��و يدافع عن سمعة وش��رف يهوذا
االسخريوطي...
ليس مقتل جوني وعصابته من اإلسالميين
هو الذي يثير السؤال ،بل برود المسلمين والعرب
تجاه هذا الموت وهم يقاتلون الجيش السوري!
وه��ذا البرود هو حصيلة جهد التفكيك والفصل
النفسي لإلنسان العربي عن ال��واق��ع ،وتحويل
وسائل االتصال االجتماعي إلى وسائل االنفصال
واالنفصام االجتماعي ...وقد ت ّم نقل الوعي الى
واق��ع آخر أف��اق فيه ليجد نفسه فجأة الى جانب
جوني ...يحارب معه ...ويأكل معه ...ويدخن
الشيشة معه ...ويتماهي معه ...ويقتل اخوته معه
و ...يموت معه...
وهذه الجريمة بحق الوعي العربي والمشرقي
كانت نتيجة إصرار المعارضة السورية على أن
تبيع استقاللها ووطنها وقضيتها في أسواق العالم
كما تباع السبايا ...وصارت القضية للمعارضة
ولإلسالميين هي مقولة (التحالف مع الشيطان من
أجل النصر) ...وهذه ذريعة ال يقبل بها الشيطان
نفسه الذي ال يقبل بمثل هذا التبرير لنفسه كأن
يقول مثالً (سأتحالف مع المالئكة ألهزم الله)...
ألنّ الشيطان تبيّن أنّ لديه قيما ً ومبادئ يحترمها
أكثر مما لدى هؤالء من مبادئ ...فيتحالف لذلك مع
اإلنسان وشياطينه...
هذا الخبر مفصل من مفاصل التح ّوالت في الوعي
ال��ذي أدخلته «الجزيرة» و»العربية» ورح�لات
اللبواني الى هرتسليا ومرحلة «اإلخوان المسلمين»
في مصر وفي تركيا ..,ففي تركيا صار من الممكن أن
تكون مسلما ً وخليفة للمسلمين وتبقى في «الناتو»
تأكل معه وتشرب معه وتقتل معه وتنام معه دون
أن ينقص إيمانك وإس�لام��ك !...وفي عهد مرسي
في مصر يمكن أن تكون رئيسا ً مسلما ً ويصبح
الصهيوني صديقك العظيم ويتح ّول أحمدي نجاد
المسلم الى عدو الله المبين ال��ذي يهينه األزهر
رغم انه ضيفه! وفي عهد الثوار الليبيين يصير
الصهيوني برنار ليفي صديق الشعب الليبي حتى
وإنْ كان مرشحا ً للرئاسة في «إسرائيل» !...وفي
عهد (أبو محمد الجوالني) وزهران علوش تقصف
دمشق بدل تل أبيب ومستوطناتها وك��أنّ دمشق
تشبه تل أبيب وكأنّ «دوما» صارت غزة (كاتيوشا
وهاون) ...ولكم ان تتخيّلوا أنّ هناك «إسرائيليين»
سيموتون أي��ض��ا ً وه��م ي��ق��ودون كتائب أب��ي بكر
البغدادي وسرايا الجوالني ...وسيقتل أحدهم في
دوما حتما ً مع زهران علوش عندما سيت ّم قصفه
قريبا ً والتخلص منه وإلحاقه بزميله حجي مارع...
فلن يطول انتظار حجي م��ارع في الجحيم ألنّ
زهران علوش في طريقه إليه ومعه ضباط عرب
واسرائيليون...
وأم���ا ف��ي عهد اب��ن ملك السيفيليس فقد صار
الهالل الشيعي يخيف ابن النبي فيأخذنا معه الى
بلعوم نجمة داوود لتبتلعنا ...وفي عهد «الجزيرة»
و»العربية» يصبح أفيخاي ادرعي أقرب من العميد
سليم حربا ...وفي زمن رياض الشفقة يصير حزب
الله أش ّد عداوة من حزب شاس ...فقط ألنّ األول دخل
القص ْير ...فيما ال يريد الثاني سوى المسجد األقصى
وقطعة صغيرة من الفرات الى النيل بما عليها من
مساجد ...وبمن فيها من سنة ومن شيعة...
تخيّلوا أنّ المعارضة السورية مألت حيطان
ال��ذاك��رة باتهامات وتلفيقات ونشرت بضائعها
المغشوشة بشعارات عمالة النظام السوري

ل��ـ»إس��رائ��ي��ل» وتنسيق إي���ران وح���زب ال��ل��ه مع
«إسرائيل» ض ّد أهل السنة ...بل انها ال تزال تثرثر
بتلك األسطورة عن عالقة «داع��ش» بالمخابرات
السورية ،لكنها لم تقدر أن تجد ضابطا ً سوريا ً
واحدا ً يموت بين الدواعش كما يموت جوني بين
مقاتلي «جبهة النصرة» و»الجيش الحر» ...ولم
تقدر أن تجد مقاتالً «إسرائيلياً» في صفوف حزب
الله ...وعجزت أن تقدم وثيقة واح��دة عن عالقة
النظام السوري بأيّ تنسيق مع «إسرائيل» رغم
أنها حفرت ونقبت في أس��رار النظام ووثائق ك ّل
مخابرات الدنيا منذ خمسين عاماً ...ولم تجد إال
ما وجده المتطرفون اليهود تحت المسجد األقصى
من آثار يهودية ...وهو الصفر المطلق ...والهواء...
والخواء...
مخازن الروح تس ّممت بالربيع بعد أن اعتادت
أن تتس ّوق من أس��واق الكالم الرخيص في قطر
واستانبول ...وألفت أن تشتري سبائك اللغة
المغشوشة من السعودية ...وتمأل جرار العسل
بالقطران في بيروت المستأبل ...وتمأل قناديلها
بزيت مخلوط مع بول بعير أو بول أمير...
إنها أسواق البضائع المغشوشة التي تمأل منها
ال��روح مؤونتها وزي��ت قناديلها ...وتتعامل مع
أخالط النحاس والقصدير بدل الذهب المصهور
ال��ص��اف��ي ...وتتزيّن بعقود ال��زج��اج ب��دل عقود
الماس ...فصار «االسرائيلي» يموت بين المقاتلين
المسلمين كأنه منهم ...وكأنهم منه...
كيف نفصل اليوم الذهب الخالص عن النحاس
ف��ي سبائك ال��ك�لام ف��ي أس���واق الثرثرة العربية
المغشوشة ليعود الكالم نقيا ً مثل سبائك الذهب
الصافي؟ كي تمتلئ قناديل العقل بالزيت المبارك
والمقدس ليضيء ن��ور القناديل «كمشكاة فيها
م��ص��ب��اح ...المصباح ف��ي زج��اج��ة ...الزجاجة
كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة
ال شرقية وال غربية ...يكاد زيتها يضيء ولو لم
تمسسه نار ...نور على ن��ور»...؟ نور الله ...نور
ْ
الوعي...
حيّرني ال��س��ؤال كثيراً ...فكيف نعيد للوعي
تحسس الخيانة
حضوره ونعيد اليه قدرته على
ّ
والعمالة والجريمة والموت الخطأ المشين في
المكان الخطأ ...فيصبح مقتل «االسرائيلي» بجانب
أيّ مقاتل مشرقي عارا ً وفضيحة لذاك المقاتل وأهله
وذريته...
قديما ً ح��ار أرخميدس قبلي في معرفة نسبة
الذهب المخلوط بمعادن النحاس ووج��د الح ّل
عندما كان يستح ّم وتنبّه إلى أنّ كتلة الماء المزاح
تساوي كتلة الجسم الذي أزاحه فهرول في الشارع
عاريا ً يعلن أنه «وجدها» (أوريكا ...اوريكا) ...ولكن
اذا كان الذهب المغشوش قد شغل بال ارخميدس
فإنّ الذهب ال يشغل بالي ...ولن يشغل بالي كالم
ال��زج��اج الهش ال��ذي يقلد ص��وت تصادم حبات
الياقوت والماس وبريق عيونه ...هذا الزجاج الذي
يتهشم كلما سحقه ح��ذاء العسكري السوري...
ب��ل م��ا يشغل ب��ال��ي ه��و ذه��ب ال��ك�لام الخالص
المفقود ...و»غ��ب��ار الذهب الخالص» المخلوط
بـ»اإلسرائيليات» الرخيصة ...وما يشغل بالي
هو أين ذهبت أسواق الذهب؟ ومن سرقها؟ وكيف
نستعيدها؟ وماريشغل بالي هي تلك األرواح التي
طحنتها قصص الربيع وأحالتها الى غبار ...وذلك
النور المطحون الذي صار ظالما ً كهباب الفحم...
فقد آن لنا أن نعيد للعقل ذهبه النقي ونوره ليميّز
بين الذهب والخشب ...وبين غبار الذهب وغبار
الخشب ...ليضيء اسم الله من جديد في الشرق...
كمشكاة فيها مصباح ...ونرفع نور الوعي ونحن
نقول في وجه هؤالء الخونة:
ضَ ..م َث ُل ُنو ِر ِه َكم ْ
ِش َكا ٍة
السمَا َواتِ َوالأْ َ ْر ِ
اللَّ ُه ُنو ُر َّ
ِصبَاحُ فِي ُزجَ اجَ ٍة ...ال ُّزجَ اجَ ُة
ِصبَاحٌ  ..ا ْلم ْ
فِيهَا م ْ
َكأ َ َّنهَا َك ْو َك ٌب ُد ِّر ٌّي يُو َق ُد مِن َشجَ َر ٍة ُّمبَا َر َك ٍة َز ْي ُتو ِن ٍة
لاَّ َش ْر ِق َّي ٍة َولاَ َغ ْر ِب َّي ٍةَ ...ي َكا ُد َز ْي ُتهَا ي ِ
ُضي ُء َو َل ْو َل ْم
ُ
َّ
ِ
ِ
َت ْم َس ْس ُه َنا ٌرُّ ...نو ٌر عَ لَى ُنو ٍرَ ...ي ْهدِي الل ُه لنو ِره مَن
ي َ
َشا ُء َوي ْ
اس وَاللَّ ُه ِب ُك ِّل َش ْي ٍء
َض ِر ُب اللَّ ُه الأْ َ ْم َثا َل لِل َّن ِ
عَ لِي ٌم

مالمح ّ
العد التنازلي...
} شهناز صبحي فاكوش
أمريكا تعلق عمل قنصليتها في مملكة الرمال
ليومين بحجة الحالة األمنية ...هكذا هي السياسة
األميركية ...هل ب��دأت مالمح التخلي عن ملوك
الرمال تطفو على السطح؟ هل تتفشى الحالة ،أم
أنّ األوان لم يحن بعد لقصم الظهر ...لع ّل دورها لم
ينته بعد!
ص��ح��ي��ح أنّ ال���ري���اض استقبلت السيسي
وأردوغ���ان ،في ذات الوقت ك ّل على ح��دة ،إال أنّ
الحفاوة التي نالها أردوغان لم ينلها السيسي .هل
السبب هو عدم موافقة مصر على دعوة تركيا إلى
المؤتمر االقتصادي في شرم الشيخ؟
السعودية ع ّزلت أقنية الوصل مع قطر بعد
أن كثرت فيها الطحالب واألشنيات نتيجة الركود
الحاصل من دعم «اإلخوان» ،دُعيت قطر إلى مؤتمر
الشرم ...قدّمت دول الخليج استثمارات كبرى...
ّ
وغض
م��اذا لو ع��ادت قطر إلى دعم «اإلخ���وان»؟
سلمان الطرف؟
باركت السعودية زيارة وزير الخارجية األردني
إلى إي��ران بعد قطيعة استمرت ثماني سنوات.
خطوة لكسر الجليد تستفيد منها دول الخليج،
التي تخشى إيران ،خاصة بعد انضمام المد ّمرة
إل��ى أسطولها .مالمح لع ّد تنازلي يجسر هوة
القطيعة الطويلة األمد.
إعالن الريجاني زيارته للكويت والخليج كان
لطمأنة دول الخليج أيضاً ،أن ال مطامع إيرانية
تجاههم .مالمح أخ��رى لع ّد تنازلي في تغيير
سلوكيات سياسية تبدو مع زي��ارة وزير الدفاع
التركي إلى بغداد وعرضه محاربة «داعش» إلى
جانبها.
كسب مصلحي تخشى األخ��ي��رة خسارته
وهي ترى إيران تساعد الحشد الشعبي لتحرير
تكريت ومناطق أخرى من براثن «داعش» ...بينما
تركيا تدعمها في سورية ،وفي ذات الوقت تقدّم
السعودية  3مليارات دوالر إل��ى األزه��ر للطعن
بالحشد الشعبي العراقي ...لكنه ال يهت ّز لتدنيس
ليبرمان وجنوده المسجد اإلبراهيمي!
تبدّل المواقف التركية والسعودية ،جميعها
يرتبط بالمفاوضات األميركية اإليرانية النووية
والـ .1+5وما زالت أميركا تناور في هذا الملف،
فكلما اقترب االتفاق من التوقيع حسب ما يعلن،
يفتعل ما يعرقله.
يحذر الجمهوريون في الكونغرس عبر رسالة
إلى إيران من التوقيع ،أنهم سيص ّوتون ضدّه .وهنا
تتضارب اآلراء داخل الكونغرس والبيت األبيض.
وأوباما يقول إنّ األمر يدعو إلى السخرية خاصة

عند استقبالهم نتنياهو بعيدا ً عن رأي الرئيس.
هذه الرسالة سابقة في مواجهة قرار الرئيس
واتفاقات دولية ،وهي تعتبر تدخالً غير مشروع
لكن ال قيمة قانونية لها والمفاوضات يجب أن
تستم ّر وإال العواقب وخيمة.
وه��ي ليست إال وسيلة ضغط على الرئيس
األميركي ،وهذا دليل خلل في السياسة الحزبية
الداخلية األميركية .االتفاقيات المتعدّدة األطراف ال
عالقة للكونغرس بها ،وهذا مناف للدستور.
تحسن موقع
الرسالة حركة بهلوانية ،إما أن
ّ
الديمقراطيين ،إن ر ّوج ضدّها بشكل جيد لصالح
أميركا ،خاصة أنها تنفيذية وال تحتاج للعرض على
الكونغرس .أما إنْ استطاع الجمهوريون الترويج
لها ،على أنها ليست لصاح المصالح األميركية! هنا
يكسب الجمهوريون موقفا ً لالنتخابات المقبلة.
كما أنّ خطاب نتنياهو في الكونغرس هو للدعاية
االنتخابية له في انتخاباته ،التي يخوضها اآلن
بشراسة ض ّد منافسيه العتاة ،اسحق هرتسوغ
األكثر حظا ً لتاريخه الصهيوني ووالده .وتسيبي
ليفني وموشيه كحلون ...وجميعهم يتشدّقون
باألمن...
خ��ط��اب نتنياهو ك��ان م��ؤث��را ً لكسب اللوبي
الصهيوني في أميركا لصالح الجمهوريين .الذين
يم ّنون أنفسهم بالرئاسة المقبلة ألميركا .لذلك
ي��ر ّد الديمقراطيون بقسوة ويسعون مع فريق
أوباما إللى جمع تواقيع شعبية لتجريم الـ47
عضوا ً الذين أرسلوا الرسالة إلى إيران ،وتجريمهم
يمس السيادة
بالخيانة العظمى ألنّ تصرفهم
ّ
األميركية.

إذا وصل االتفاق مع إيران إلى مرحلة اإلنجاز،
فلن تخشى اإلدارة األميركية م��ن تخطيه وال
تغييره .حتى لو تسلّم الجمهوريين الحكم بعد
أوب��ام��ا ،ألنّ ه��ذا غير قانوني ويه ّز ثقة شركاء
واشنطن الـ .1+5كما أنه ليس ملكا ً ألميركا وحدها
في وجود الشركاء.
ك�� ّل م��ا يحدث م��ن التباطؤ ف��ي ال��وص��ول إلى
التوقيع على ااتفاقية بين إيران وأميركا ،تستفيد
منه «إس��رائ��ي��ل» واللوبي الصهيوني .لكنه لن
يتعطل ،ألنّ ألميركا مصالح في إيران تعلن عنها
بشكل صريح.
مالمح أخرى للع ّد التنازلي في الموقف األميركي
تجاه سورية ،بإعالن كيري ضرورة التحدّث مع
الرئيس بشار األسد إلنهاء الحرب في سورية .ال ب ّد
أن تق ّر أميركا بخسارتها وكذا فرنسا ،أمام صمود
الشعب السوري ،تصريحا ً وليس تلميحاً.
وم��ا إع�لان دي ميستورا المبطن بفشله مع
المسلحين في حلب إلنجاز تجميد القتال وطرحه
حمص بديالً ،إال تأكيد أنّ الجماعات اإلرهابية
مدفوعة لتخريب سورية ،وتفكيك الدولة السورية
المتماسكة جيشا ً وشعباً ،ما أدّى إلى تفكك مؤامرة
المتآمرين.
مالمح أخ��رى م��ع زل��ة اللسان غير المعترف
بها في شرم الشيخ والتي أدلى بها كيري (على
الجميع أن يسعى من أجل مستقبل «إسرائيل») .لم
يعتذر كيري واستم ّر في خطابه رغم همس وضحك
الحضور .لسان حاله اعتذ َرت عنه الحقا ً سفارته.
وللحديث بقية...
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حقوق الن�ساء
في عا�صمة ال�شعارات الديمقراطية
} د .سلوى خليل األمين ـ واشنطن
ح��ي��ن ت��ط��رح ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة شعارات
الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وتجنّد لها األبواق
اإلعالمية والسياسية و»الثورجية» والعمالء الواقفين
ّ
بالصف على األبواب بانتظار إشارات المرور الخضراء،
التي توصلهم إل��ى العالم الح ّر من البوابات العريضة،
يتخيّل ك ّل إنسان في دائرة الكون الخارج عن نطاق العالم
الجديد ،والمس ّمى زورا ً العالم المستضعف ،أنّ حظوظ
���ص النساء ،ف��ي عاصمة القرارات
المواطن وعلى األخ ّ
االستبدادية العالمية ،عنيت أميركا ،يتخطون العالم كله
بما يحصلون عليه من حقوق تجعلهم األعلين بين بني
البشر أجمعين.
لكن الصورة الحقيقية مختلفة تماما ً عن ك ّل ما يصدر
م��ن ش��ع��ارات الحرية والديمقراطية وح��ق��وق اإلنسان،
والنساء على وجه الخصوص .وبما أننا في شهر آذار،
الذي يتج ّمل بعيد المرأة العالمي وعيد الطفل وعيد األ ّم،
إلى ما هنالك من تسميات وأعياد مصطنعة ،جعلت ملهاة
للشعوب التي تنتظر الفرح ،حتى لو أتاها من كوة الغرب
المتأمرك ،ال ب ّد من الحديث عن المرأة األميركية وحقوقها
في الدولة العلية.
إضافة إلى أنّ من يريد أن يحتفل بأعياد :المرأة واألم
والطفل ،عليه أوالً أن يعطيهم ما لهم من حقوق أق ّرتها
القوانين الوضعية ،التي تحميها دساتير األمم واألوطان
في مختلف أقطار العالم ،بحيث تتحقق المساواة بين
الجنسين من ذكر وأنثى بشكل عادل ،ال تشوبه شائبة،
وال تخرقه قوة جبارة ،تفعل ما ال تقول وتقول ما ال تفعل،
كما هو حاصل اليوم في الواليات المتحدة األميركية.
وأن����ا ف��ي واش��ن��ط��ن ف��ي زي����ارة خ��اص��ة ،ف��وج��ئ��ت بما
سمعته م��ن بعض ال��ن��س��اء ال��ع��رب��ي��ات ال��م��وج��ودات هنا،
بحكم عمل أزواج��ه��ن من أبناء لبنان وطاقاته المبدعة،
وهو أنّ المرأة األميركية ليست في وضع أفضل من باقي
نساء العالم ،وأنّ ما يت ّم تسويقه خارج حدود الواليات
المتحدة األميركية إنما هو وسيلة ضغط تمارسه هذه
ال��دول��ة المتعجرفة ض�� ّد ال��دول األخ��رى من أج��ل التدخل
في شؤونها الخاصة واستعبادها بطرق وأساليب ملتوية
أي بعد خراب الدول وانهيارها
تظهر حقيقتها في ما بعدّ ،
ودخولها صاغرة في أت��ون السياسة األميركية المعدّة
باتقان من أجل إخضاع شعوب العالم بر ّمته.
لقد أذهلتني المفاجأة بالفعل ،وجعلتني ألجأ إلى عملية
البحث والتدقيق عن مسارات المرأة األميركية وحقوقها
المصانة ،ومقارنتها بما هو حاصل في القارة اآلسيوية
وف��ي بعض دول الوطن العربي ،وإذ بي أج��د انّ المرأة
اآلسيوية استطاعت أن تكون حاكمة في الهند وباكستان
وس��ي��ري�لان��ك��ا وب��ن��غ�لادش وك��وري��ا ف��ي ال��وق��ت ال���ذي لم
تتمكن فيه السيدة ه��ي�لاري كلينتون م��ن ال��وص��ول إلى
سدة الرئاسة األميركية أمام مرشح من أصول أفريقية
ومسلم ،علما ً أنّ األميركيين يعلمون م��اذا يعني هذا في
المتعصب دينيا ً وعرقياً ،إضافة إلى أنه سيناتور
بلدهم
ّ
مبتدئ وإنجازاته قليلة ال تذكر مقارنة مع منافسته في
نفس الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون ،التي مارست
مهام السيدة األولى في ما مضى ،هذا ما قالته محدثتي.
م��اذا يعني ه��ذا ال��م��وض��وع ،ه��ل يعني انّ النساء في
الواليات المتحدة األميركية ما زلن مضطهدات؟ سألت،
وفوجئت بالجواب الذي أنبأني عن أنّ المرأة في أميركا
تتقاضى رات��ب��ا ً أق��� ّل بما نسبته  24ف��ي المئة م��ن راتب
الرجل ،حتى لو كان يقوم بنفس العمل وبنفس المهام،
إض��اف��ة إل��ى انّ ال��رج��ل األم��ي��رك��ي يسيطر على المراكز
المهمة ف��ي مؤسسات ال��دول��ة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والقانونية ،حتى لو رأينا وزيرات للخارجية
ككونداليزا رايس ومادلين أولبرايت وهيالري كلينتون
وحاليا ً كسوزان راي��س المندوبة برتبة سفير في األمم
المتحدة ونانسي بيلوسي التي تولت رئاسة الكونغرس،
إال أنّ هؤالء النسوة ال يمثلن طموحات المرأة األميركية
ويعتبرن توزيرهن أكبر س��راب وخ��داع ُمنيت به المرأة
األميركية والعالم بأسره ،لجهة اإليحاء بأنّ المساواة بين
المرأة والرجل فعل قائم في أميركا ،بينما الحقيقة مختلفة
ت��م��ام��اً ،بحيث أنّ نسبة م��ش��ارك��ة ال��م��رأة األميركية في
الكونغرس كانت  17في المئة في العام  2010وارتفعت
حاليا ً إلى ما يعادل نسبة  ،18,6علما ً انّ عدد النساء في
أميركا أكثر من عدد الرجال بحوالى  5ماليين إمرأة حسب
إحصاء العام  ،2010ونسبة األميركيات اللواتي يحق
لهن التصويت هو  46في المئة والغالبية منهن من الطبقة
الفقيرة ،أليس هذا مثيرا ً للعجب في الدولة الحضارية التي
تش ّن الحروب وتقتل الشعوب وتحطم حضاراتها ،حين
في ال��دول العربية التي تعتبر من دول العالم الثالث ،قد
وصلت نسبة مشاركة المرأة فيها في الحياة السياسية
ما نسبته  10في المئة حسب إحصاءات األمم المتحدة،
وحسب تقرير المواقع اإلحصائية التي تؤكد ارتفاع
نسبة النساء البرلمانيات في العالم العربي في انتخابات
العامين  2002و 2007من  % 10إلى  16في المئة خالل
االنتخابات األخيرة التي شهدتها دول عربية.
هذا إذا أضفنا ما تتع ّرض له المرأة األميركية من حاالت
االغ��ت��ص��اب واإلت���ج���ار بالجسد واالن��ت��ه��اك��ات والتمييز
العنصري ،الذي ما زال قائما ً في الكثير من الواليات األ
ميركية ،حيث في العام  2005سجل مقتل أكثر من ألف
إمرأة على يد أصدقائهن أو أزواجهن ،إضافة إلى تقرير
صدر في العام  2008عن وزارة العدل األميركية يثبت
انّ هناك أكثر من مليون حالة اغتصاب ،لهذا فإنّ المرأة
األميركية بدأت حاليا ً بالصراخ بقوة ،وعبر صوت هيالري
كلينتون القائلة« :النساء في هذا البلد ال يتمتعن بالحقوق
التي نعتقد أنها أصبحت من المسلمات» ،وهذا ما أشار إليه
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون خالل تظاهرة
النساء األخيرة في نيويورك بتاريخ  2015/3/10حيث
قال« :من بين أكبر المخاطر عدم تحقيق المساواة للمرأة
أو رعاية إمكاناتها ،تمكين المرأة له تأثير مضاعف على
التنمية المستدامة ،والمشاركة الكاملة من كال الجنسين
هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها ضمان حصولنا على
أفضل الحلول ،حيث معا ً يمكننا أن نبني المستقبل الذي
نريده».
إنّ الواليات المتحدة األميركية تردّد شعاراتها الجوفاء
م��ن أج��ل ض���رورة ال��م��س��اواة التامة بين ال��م��رأة والرجل
خ��ارج حدودها ،وتجنّد وتم ّول من أجل ذلك العديد من
جمعيات المجتمع المدني الذين ه ّمهم وصول المرأة إلى
موقع القرار ،قبل النظر في األمور التربوية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية التي تخلق الوعي العام وتنشره كي
يصبح قرار مشاركة المرأة فعالً واجبا ً تتوجه إليه الدول
تلقائيا ً من أجل تكريس بنيانها وتط ّورها الحضاري.
بصريح العبارة المساواة بين المرأة والرجل وحقوق
المرأة في أميركا حبر على ورق ...ومجتمعاتهم ذكورية
بامتياز ،بالرغم من ك ّل الشعارات والحركات المصدّرة
إلى بالدنا تحت مس ّميات مختلفة.

