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�آراء

كوريا ال�شمالية والتحذيرات الدولية
} حميدي العبدالله
تواصل كوريا الشمالية بناء قدراتها الدفاعية للحفاظ على استقاللية
ق��راراه��ا الوطني .ول��وح��ظ م��ؤخ��را ً أنّ ثمة إج�م��اع دول��ي عبر عنه قرار
مجلس األمن الذي يدين لجوء بيونغ يانغ إلى تعزيز ترسانتها العسكرية
ض ّد النشاطات التي تقوم بها كوريا الشمالية.
لك ّن بيونغ يانغ ل��م تكترث للتحذيرات وال �ن��داءات وص��رح أكثر من
مسؤول فيها قائالً إنّ من يتخلى عن برنامجه النووي سيالقي المصير
ال��ذي لقيه معمر القذافي وص��دام حسين ،وفي هذا إش��ارة واضحة إلى
أنّ امتالك عناصر القوة الرادعة وحده الذي يعوق ويعطل تدخل الدول
األخ��رى في ش��ؤون دول��ة ذات سيادة ويوفر لشعبها حرية الخيارات
واإلرادة.
واضح أنّ بيونغ يانغ لم تقدم تنازالت في مسألة بناء القوة الذاتية ال
لألعداء وال لألصدقاء.
بديهي أن ال تستجيب ك��وري��ا الشمالية لطلبات ال��والي��ات المتحدة
والحكومات الغربية ،ألنّ بيونغ يانغ ت��رى في ال��والي��ات المتحدة قوة
احتالل ،إذ ال يزال آالف الجنود األميركيين يرابطون على أرض كوريا
الجنوبية منذ ال�ح��رب ال�ك��وري��ة ف��ي مطلع عقد الخمسينات م��ن القرن
الماضي.
وم�ع��روف أنّ ال��والي��ات المتحدة وحلفاءها يجاهرون بسعيهم إلى
انتزاع ك ّل عناصر القوة من كوريا الشمالية ،بل يسعون إلى تحويل كوريا
الشمالية إلى جرم يدور في فلك السياسة األميركية على غرار ما تقوم به
كوريا الجنوبية التي تشكل مستعمرة أميركية بك ّل ما للكلمة من معنى.
ل�ك� ّن ك��وري��ا الشمالية ل��م تكن ح��ازم��ة ف��ي مواجهة األع���داء ،ب��ل إزاء
األص��دق��اء عندما طالبوها بالتخلي ع��ن عناصر قوتها ،وتحديد القوة
النووية والقوة الصاروخية ،ولذلك لم يستجب المسؤولون في كوريا
الشمالية لنداءات موسكو وبكين التي تطالبها بوقف برنامجها النووي
والصاروخي ،ولهذا لوحظ أنّ الصين وروسيا صوتتا في مجلس األمن
لصالح قرار ساهمت في وضعه وصياغته الواليات المتحدة.
ال شك أنّ بيونغ يانغ تنطلق من حسابات مفادها أنّ الدول الصديقة
لن تسارع إلى دخول الحرب إلى جانبها في حال تعرضت لعدوان من
الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية ،وهي نجحت في تحقيق ذلك ،ال سيما
بعد تجربة القنبلة النيترونية بعد قنابلها الذرية ،واليوم تجري المزيد من
التجارب الناجحة على صواريخها الباليستية ،وهذا يعني تكامل القدرة
الردعية ،األم��ر ال��ذي يجعل كوريا الشمالية ،ليس فقط دول��ة مستقلة
بقدراتها الذاتية ،بل قوة قادرة على ردع ك ّل من ُتس ِّول له نفسه االعتداء
عليها.
اعتبارا ً من اآلن لم تعد سياسة الشجب مجدية ،سواء عن طريق مجلس
األم��ن ،أو عبر البيانات المنفردة ،وإنّ أقصر الطرق إلى استقرار شبه
ّ
والكف عن
الجزيرة الكورية هو احترام استقالل وسيادة كوريا الشمالية
استفزازها.

حرب �سعودية تركية؟
 بدأ الحديث التركي السعودي عن تدخل بري في سورية على إيقاع التطوراتالميدانية التي سجلها ريف حلب الشمالي وحقق خاللها الجيش السوري وحلفاؤه
إنجازات باهرة غيّرت وجه المنطقة القريبة من الحدود التركية ،وأدّت إلى انسحاب
جماعة الرياض من حوار جنيف.
 الحقا ً وبسبب موقف أميركي ال يريد التو ّرط في مواجهة مع روسيا والجيشالسوري وبسبب عجز التركي والسعودي عن خوض معركة بال غطاء أميركي ت ّم
ربط الحديث عن التدخل بالحرب على «داعش».
 لو كان القصد «داعش» لقيل من البداية ،ولكان قيل قبل وقت ،ألن ليس هناكشيء جديد في وضع «داعش» يب ّرره ،والمتغيّر الوحيد هو تقدّم الجيش السوري
وليس «داعش».
 الحقا ً ب��دأت النبرة تنخفض عندما صار العنوان «داع��ش» فصار السقفأنّ التدخل سيكون بصورة متناسبة مع خطر «داع��ش» على أمن ك ّل من تركيا
والسعودية ،وهذا يعني رفض التدخل خشية زيادة الخطر الداعشي.
 صار الحديث عن خبراء ومستشارين لدعم الجماعات المسلحة ألنّ التو ّرطبالحرب مع «داعش» يفرض تحديات يته ّرب منها الطرفان ،والحرب مع سورية
مستحيلة بال توريط أميركا ...وهذا ممنوع.
التعليق السياسي

عندما جاءت الخيل لإنعالها...
} شهناز صبحي فاكوش
في المثل الشعبي في مدينتي المحاصرة الجائعة دير الزور ،يُقال عندما جيء
بالخيل إلنعالها ،م ّد (حصان إبليس) رجله وقال أنا اسمي حصان ...حصان إبليس
يطلق على النمل الكبير ،الذي يرى نفسه أكبر من باقي النمل المنتشر عاد ًة.
كيف للمرء أن يرى السفاهات والت ّرهات تتدفق حوله من ك ّل حدب وصوب
ويبقى صامتاً .صحيح أنّ الصمت في بعض األوقات أبلغ من الكالم ،ولكن هذا ينفع
من يفهم معاني الصمت ودالالته عندما يغيب الكالم.
أما من ال يفهم إال بلغة الصراخ في أذنه ليسمع ،وال يعرف طبيب األذن واألنف
والحنجرة لدوائه سبيالً ...بسبب امتالء أذنه بأوامر سادته ،وزكم أنفه برائحة
البترودوالر ،وأصبحت حنجرته على موجة ترداد ما يملى عليه من أوامر.
عندها ال ب ّد أن تستخدم لغة الكالم لتع ّريه أمام ذاته وغيره ،ألنّ من يفقد أبسط
الحس واإلنسانية .ال ب ّد من وخزه بقوة ع ّل اإلحساس المفقو َد يرت ّد إليه.
مق ّومات
ّ
ليصحو من غيبوبة ال تهلكه وحده ،بل تؤذي الكثيرين م ّمن ال يستحقون األذى.
السعوديون الوهابيون ...هل سيظ ّل العته متلبّسا ً إياكم إلى مدى طويل ،إنْ كان
هذا خياركم ،فأبشروا بالزوال تحت إرادة من تريدون إقصاءهم عن الوجود .فال
حماقاتكم تجدي وال تهديدات أمرد خارجيتكم ،فكونوا على قدر حجومكم...
لستم أكبر من حجم حصان إبليس ...ونحن نستحضر قول جرير لنقول لمن
تحاول الوهابية ودواعشها النيل منهم (أبشر بطول سالمة يا مربع) فما لم ينله
الفرزدق من مربع لن يناله الدواعش من أبناء سورية ودولتهم بك ّل مق ّوماتها.
الدمشقيون أيام زمان عندما وصلت الدراجة الهوائية ألسواقهم ،أسموها مجازا ً
بحصان إبليس كبديل للخيل .ولكنها في الحقيقة ال يمكنها أن تكون كذلك ،وإن
تفاخر بها من يقتنيها ...فالخيل األصيلة ال يجاريها في مضمارها بديل.
هل َت َع ّر َ
ف بعد أمثلتي هذه حصان إبليس على نفسه ...إنْ كان هذا فأقول هناك
أمل ،وإال فعلى الباغي تدور الدوائر .واعلموا يا ملوك الرمال أنكم وهابيون فال
السوريون بلغتم وال العرب ...لذلك احذروا فلستم سوى فقاعات صابون يفقأها
هواء فم األطفال.
أما أن تهدّدوا سورية مع من يحاول ّ
لف لفيفكم فهذا منتهى الهراء المضحك ،أي
إبليس وسوس لكم لطريق الهالك؟ ماذا أحرزتم في اليمن الفقير لتتو ّرطوا بكالم أكبر
من حجومكم؟ ال تدعوا غباءكم يعميكم ،تلك هي نصائح العقالء لكم.
ك ّل خشاب في سورية أع ّد لكم صناديق ،يقدّمونها لمن تو ّرطونهم مجانا ً لدخول
األراضي السورية ...لتكون وسيلة عودتهم لبالدهم ،هذا لمن يبق منه بقية .فهل
فكرتم ماذا ستقولون ألمهاتم؟
لم يعرف التاريخ لغبائكم مثيالً ،وال لجهلكم ،وهمجيتكم شبيه .أوراقكم أصبحت
مكشوفة ،والمؤسف أنّ من تو ّرطوا معكم ممن أسموا أنفسهم معارضة ،ما زالت
الغشاوة على أعينهم سوداء .فهل ينتظرون حكم أميركا فيهم؟
ألم يستمعوا إلى كيري وهو ينزع آخر أوراق التوت عنهم؟ مهدّدا ً بأنّ آخر آمالهم
مرتبط بـ»جنيف  »3في جلسته المقبلة ،الذي حاولوا قتله قبل أن يرى بصيص
النور في انعقاده األول ،بل قبل عقد أيّ جلسة له ،حيث لم يعلن دي ميستورا
انعقاده.
أما أردوغان الذي خسر وما زال يخسر أوراقه السياسية ،كما حدث أخيرا ً وليس
آخرا ً في االكوادور والتشيلي ،حيث ناهضه األحرار من شباب تلك البالد ،مبيّنين
حقيقته صارخين في وجهه ،يا قاتل األطفال في سورية ...أيها اإلرهابي.
وما يزيد الطين بلّة هو العنف الذي مارسه مرافقوه على هؤالء الشباب ،ما
أساء لعالقات تركيا مع دول أمريكا الالتينية ...خساراته االقتصادية أضاف إليها
عالمات التثقيل بخسارة سياسية .واليوم أميركا تنبّهه أن يفكر مل ّيا ً بتصرفاته ،مع
كرد بالده.
يهزأ األستاذ زياد أندراوس المحلل السياسي في األرض المحتلة فلسطين ..من
«النكتة البايخة» ،التي أطلقتها السعودية؛ أنها ستتدخل عسكريا ً في سورية ،حقا ً
أيها األستاذ الفاضل هي «نكتة بايخة» من أغبياء تو ّرطوا في المستنقع اليمني وما
زالوا غرقى.
السؤال إلى متى سيبقى المغفلون يتح ّكمون بمصائر الشعوب؟ والمهووسون
بالغطرسة يفتحون أفواههم بما ال يعقلون؟ على أيّ ح��ال ما زال خشابونا
يهيّئون صناديق الخشب ...وجيشنا العربي السوري ضاربا ً في األرض بعزيمته
لتحريرها.

المعار�ضة ال�سورية ت�ؤخر جنيف بانتظار (غودو)
و�أ�سباب االرتياح ال�سوري الرو�سي لهذا الت�أخير
} ميشيل حنا الحاج



«غ����ودو» ه��و بطل ف��ي مسرحية «صموئيل
بيكيت» الشهيرة بعنوان «في انتظار غ��ودو»،
ال��ذي يتتظر أص��دق��اؤه وصوله الموعود بفارغ
الصبر ،ليساهم في إبداء المشورة في ح ّل قضايا
معقدة اختلف حولها هؤالء األصدقاء .إال أنّ غودو
المنتظر ،اعتذر في اللحظة األخيرة عن القدوم.
وغودو هنا هو الرئيس المقبل للواليات المتحدة
ال���ذي سيجري انتخابه ق��ري��ب �اً ،حيث تتوقع
المعارضة أن يصل إلى السلطة حامالً معه هدايا
ثمينة ،هي هدية رفض الح ّل السلمي في سورية،
وخوض حرب طويلة تسعى إلى إسقاط الرئيس
السوري .ولكن في هذه الحالة ،فإنّ وصول غودو
إلى موقع الرئاسة أمر مؤكد ،أما ما هو غير مؤكد،
فهو أن يحمل معه هدايا ،وإنْ حملها فقد ال تكون
بالمقاييس التي تتوقعها المعارضة السورية
المسلحة المنتظرة ق��دوم «غ���ودو» ،مع وجود
احتمال آخر هو وصول «غودو» متأخرا ً بعد ظهور
وضع جديد على أرض المعركة السورية ...وضع
قد ال يكون قابالً لإللغاء اال بحرب دولية يرجح أال
تقدم أميركا عليها.
ف��ال��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة المسلحة تسعى
باستمرار إلى تأخير انعقاد مؤتمر جنيف للسالم،
متذرعة بأسباب عديدة منها ضرورة ّ
فك الحصار
عن المدن المحاصرة ،إضافة إلى مطالبتها بوقف
القصف السوري ـ الروسي ،كشرط للعودة إلى
طاولة المفاوضات في الموعدد الجديد الذي
ُحدّد له وهو الخامس والعشرون من شهر شباط
الحالي.
لكنّ المعارضة ،بوعي تام أو بجهل فيما تفعله،
تتناسى أنّ المؤتمر الذي بدأ انعقاده في الخامس
والعشرين من الشهر الماضي ،لم يكن «جنيف»3
الساعي إلى ح ّل عقدة المسألة السورية ،بل كان
ممهدا ً لمؤتمر السالم الحقيقي وهو «جنيف،»3
حيث أنّ موضوع البحث في المؤتمر األخير الذي
ت ّم انفضاضه بشكل مبكر ،كان السعي إلى التمهيد
لمؤتمر السالم الحقيقي وذلك بمناقشة ما يلي:
1ـ قضية ف� ّ
�ك الحصار عن المدن المحاصرة
وإيصال الغذاء والدواء إليها.
2ـ االت��ف��اق على وق��ف إط�لاق ال��ن��ار تمهيدا ً
لتحقيق المطلب ال��ث��ال��ث ،وه��و وض��ع حلول
ج��ذري��ة ل�لأزم��ة ال��س��وري��ة ،ك��خ��ط��وة ض��روري��ة
لتفرغ القوى المتقاتلة لمجايهة داعش وقوتها
الغاشمة التي لم تعد مؤرقة لسورية فحسب،
بل للعراق وليبيا واليمن أيضاً ،إن لم نقل للعالم
بكامله.
وهكذا يبدو أنّ مطلب المعارضة المسلحة،
إنما يضع العصي في دواليب الوصول إلى ح ّل
لمشكلة المناطق المحاصرة والتوصل إلى وقف
�اع مبيتة
إلط�لاق ال��ن��ار ،م��ا ق��د يكشف ع��ن م��س� ٍ
لتأخير التوصل إل��ى ات��ف��اق مبدئي ح��ول هذه
المسائل التي هي ليست شائكة ،ويمكن تحقيقها
في وقت قريب إذا صدقت النوايا في السعي إلى
تحقيقها.
وال���واق���ع ،ف����إنّ ان��س��ح��اب ال��م��ع��ارض��ة من
مفاوضات جنيف ،إنما يؤدي إلى تأخير تحقيق
األه���داف التي يطالبون بتحقيقها كشرط قبل
العودة إلى المؤتمر .وهم بذلك عمليا ً وعلى أرض
الواقع ،إنما يطالبون بإلغاء مؤتمر جنيف ،مع
رغبتهم بالتوجه ف���ورا ً إل��ى «جنيف »3عندما
تتحقق مطالبهم ّ
بفك الحصار ووقف القتال خارج

طاولة المفاوضات التي عقدت أص�لاً من أجل
تحقيقها.
ولكنّ ذل��ك هو ما يبدو على السطح ويتبادر
للوهلة األول���ى إل��ى ال��ذه��ن .ف��ل��دى المعارضة
المسلحة أسباب أخ��رى تكمن وراء سعيها إلى
التأخير غير المنطقي أو المب ّرر .ألنهم في واقع
األمر ،يعولون كما يبدو لبعض المراقبين ،على
الحصول على مزيد من األسلحة التي قد تستطيع
السعودية أو قطر شراءها لهم من مصادر مختلفة،
إذا تعذر توفيرها من المصدر األميركي ،إلى جانب
وعود تركية بتمريرها إليهم رغم إعالنها المتكرر
عن إغالق حدودها في وجه اإلرهاب واإلرهابيين،
مع قناعة تركية غير معلنة كما يبدو ،بأنّ اإلرهاب
المقصود ه��و إره���اب «داع����ش» ،وال يمتد إلى
المعارضة السورية المسلحة بما فيها «جبهة
النصرة» المنتمية للقاعدة .فأسلحة كهذه ،قد
تمكن المعارضة المسلحة من تحسين وضعها
العسكري على األرض.
ولكنّ انتظارهم ذاك على أرض الواقع ،ليس
ان��ت��ظ��ارا ً فحسب ل��وص��ول أسلحة م��ا بما فيها
صواريخ «الو» ،و «تاو» المقاوم أحدهما للطائرات
المغيرة ،واآلخر القادر على التعامل مع الدبابات
المهاجمة ...بل هو انتظار لقدوم شيء آخر على
الساحة السياسية ه��ذه ال��م��رة ...إن��ه انتظار
الستكمال االنتخابات الرئاسية ف��ي ال��والي��ات
المتحدة التي تط ّل على اإلدارة األميركية برئيس
جديد بعد تسعة أشهر ،يتسلم سلطاته رسميا ً بعد
شهرين تقريبا ً من تاريخ انتخابه .وهم يعولون
على احتمال أن يكون رئيسا ً له توجهات أخرى
تختلف عن توجهات الرئيس الحالي ،العازف عن
خوض حرب جدية إلى جانب المعارضة المسلحة
ض ّد الحكومة السورية القائمة ،ليس رغبة منه
فحسب في العزوف عن الحروب ،كما قال لدى
تسلمه سلطاته قبل سبعة أع���وام ،ب��ل تخوفا ً
من قبله من وصول حكومة ذات توجه إسالمي
متشدّد إلى سدة القيادة في سورية ،مستذكرا ً
تجارب سابقة للحزب الديمقراطي الذي ينتمي
إليه ،عندما تعاملت حكومته مع الخميني في
إيران ،ثم مع المجاهدين اإلسالميين التكفيريين
في أفغانستان ،وأفرزت التجربتان اللتان شرع
بهما في عام  ،1979نتائج وخيمة على الواليات
المتحدة.
فالرئيس األميركي الجديد القادم ال محالة ،قد
يكون جمهوريا ً كما تتوقع المعارضة السورية
المسلحة ،وبالتالي غير متأثر بعقدة الحزب
الديمقراطي تجاه اإلسالميين المتشدّدين ،وقد
يكون ديمقراطياً ،ولكن أق ّل تخوفا ً من سلفه في
التعامل مع التيار اإلسالمي الجهادي التكفيري.
فهذا ما يتطلعون إليه وينتظرونه ،غير مقدرين أنّ
انتظارهم ذاك ،قد يكون ،كما سبق وذكرت ،كانتظار
(غودو) في مسرحية «صموئيل بيكيت» الشهيرة،
وعنوانها «في انتظار وصول غودو» ،عندما أرجأ
بطال المسرحية ح ّل قضية معقدة ،انتظارا ً منهما
لوصول «غ���ودو» ال��ذي كانا بانتظاره ،ولكنه
ل��م يصل أب���داً ،ب��ل اع��ت��ذر ف��ي اللحظة األخ��ي��رة
عن القدوم .ف��ـ»غ��ودو» الرئيس القادم المتوقع
وصوله ،قد يكون وقد ال يكون بالمواصفات التي
يتوقعونها ،ويبنون عليها فكرهم غير العميق
في التأخير ،مع ما ينطوي عليه ذلك من مزيد من
القتل ومزيد من الدماء.
ك ّل ما في األم��ر أنهم ال يقيمون أنّ انتظارهم
وتلكؤهم ذاك ،قد ال يوصلهم إلى ما يتوخونه ،بل

الحراك الدولي...
طبول حرب �أم جهد ل�صنع ال�سالم؟
} محمـــد ح .الحاج

ربما يقودهم إلى وضع أسوأ .فسورية وروسيا
من ورائها ،إنما تحاوالن إخفاء ارتياحهما لهذا
التأخير ،لكونهما تستفيدان من فترة التلكوء
والمماطلة ،بتحسين الوضع على األرض تمهيدا ً
للوصول إل��ى مؤتمر «جنيف »3وه��م في وضع
يؤهلهما إلم�لاء الشروط ،أو في وضع ال حاجة
معه إلى انعقاد ذاك المؤتمر أصالً .ويقدر بعض
المراقبين ،وجود احتمال قوي بأن تحسم الحرب
ض ّد المعارضة المسلحة ،فال تبقى ثمة حاجة إلى
الدخول في مفاوضات مع خصم لم يعد يسيطر
سيطرة فعلية على كم هام من األراضي السورية
تستدعي التفاوض معه.
وتقول آخر األنباء ،أنّ الحكومة السورية قد ف ّكت
الحصار عن مدينتي نبل والزهراء ،كما باتت مقبلة
على استكمال محاصرتها للمعارضة المسلحة
في مدينة حلب بعد غارات مكثفة قيل إنّ عددها
قد بلغ  900غ��ارة خ�لال يومين ،ما ب��ات يعني
احتمال إحكام السيطرة على محيطها واستكمال
محاصرتها في وقت قريب جداً ،تمهيدا ً القتحام
مناطق المدينة التي تسيطر عليها المعارضة
المسلحة ،أسوة بما حدث قبل أسبوعين في مدينة
الشيخ مسكين الجنوبية.
وم��ع��روف أنّ سقوط حلب في أي��دي القوات
ال��س��وري��ة ،س��ي��ؤدي تلقائيا ً إل��ى التوجه نحو
محافظة إدلب والشروع بإحكام السيطرة عليها.
كما أنّ ما تحقق بعد إحكام ال��ق��وات السورية
السيطرة على الشيخ مسكين وإجبارها مقاتلي
«جبهة ال��ن��ص��رة» على ال��ف��رار منها ،سيؤدي
إل��ى التوجه قريبا ً إل��ى مدينة درع��ا الحدودية
والقريبة م��ن الشيخ مسكين .ف��إذا حصل هذا
وذاك ،وك ّل المؤشرات ّ
تدل على احتمال وقوعهما
في مدة زمنية أق ّل من المتوقع ،لن تبقى بعد ذلك
حاجة إلى انعقاد مؤتمر جنيف أو جنيف ،3إال
إذا أُري��د منه أن يصبح مؤتمرا ً جديا ً همه األكبر
ورص الصفوف ف��ي مواجهة
توحيد الجهود
ّ
«داعش».
وهكذا يتضح تماما ً من هو المستفيد حقا ً من
هذا التأخير غير المب ّرر إال بأوهام وصول غودو
بعد انتظار طويل .فمؤتمر جنيف كان بوسعه
أن ينهي الحصار هنا وهناك ،وأن يحقن بعض
ال��دم��اء ،وأن يوفر وق��ف إط�لاق للنار إن لم يكن
ف���ورا ً ففي وق��ت ق��ري��ب .لكنّ تعنت المعارضة
المسلحة المتشبثة بمواصلة التأزيم والتأخير،
على أمل أن تتحقق معجزة تقلب موازين القوى
عاجالً أو الحقا ً إثر وصول رئيس جديد للواليات
المتحدة ،غير مقدرين أنّ مجيء الرئيس ،أو صول
األسلحة إليهم قد يكون متأخرا ً جداً ،عندها تكون
المعارضة قد خسرت األرض وك ّل شيء آخر قد
ال يجعل الجلوس معها على طاولة المفاوضات،
أمرا ً مجديا ً أو ضرورياً ...بل ال نفع منه بعد تحقق
الحسم العسكري الكامل أو شبه الكامل للقوات
السورية .فلن ينفع المعارضة السورية المسلحة،
حتى وصول «غ��ودو» خالفا ً لرؤية «بيكيت» في
مسرحيته ...إذا ت ّم هذا الوصول متأخرا ً وبعد
انقضاء األمر وفوات األوان.

 عضو في جمعية الدراسات

االستراتيجية الفلسطينية THINK TANK

عضو مستشار في المركز األوروبي
العربي لمكافحة اإلرهاب ـ برلين

ال�صراعاتَ ..
قد ُر المنطقة العربية
} صبحي غندور



بحرب أميركية
بدأ القرن الحادي والعشرون
ٍ
على اإلرهاب ب ّررتها أعمال اإلرهاب التي حدثت في
الواليات المتحدة عام  ،2001لكنّ ساحات هذه
الحرب األميركية كانت البالد العربية واإلسالمية،
والقوى المشاركة فيها شملت العديد من الدول
الغربية ،ما أعاد إلى الذاكرة العربية ما حدث في
مطلع القرن الماضي من استعمار واحتالل وهيمنة
أوروبية على المنطقة العربية ،ومن تقسيم لألرض
وللشعوب العربية ،حيث أقيمت كيانات ودول
متصارعة فيما بينها على الحدود ،بينما هي أحق
بأن تكون أمة واحدة ذات كيان سياسي واحد ،كما
هي أمم العالم األخرى.
لكنّ الفارق بين «األ ّمة األميركية» مثالً ،و»األ ّمة
العربية» ،هو أنّ توحيد الواليات األميركية على
أس��س دستورية سليمة ،جعل منها أم��ة واح��دة
رغم عدم وج��ود العمق التاريخي لها ولعناصر
تكوين األم��م .فهل كانت أميركا ق��ادر ًة على جعل
القرن العشرين «قرنا ً أميركياً» ،وعلى التحول إلى
القوة األعظم في العالم لو لم تكن األمة األميركية
موحدة ،أو لو انتهت الحرب األهلية األميركية
أ ّمة
ّ
في الربع األخير من القرن التاسع عشر بانفصال
الواليات الجنوبية عن الواليات الشمالية؟
«تدخالً
ّ
طبعاً ،لم تكن هناك «أي��د غريبة» وال
خارجياً» في الحرب األهلية األميركية ،كما هو
حال العديد من األزمات العربية الراهنة ،ولم يكن
هناك «مجلس األمن الدولي» الذي يق ّرر اآلن مصير
حروب ودول وشعوب ،ولم يكن هناك صراع إرادات
أجنبية أو «لعبة أم��م» على األرض األميركية،
كالذي نراه يحدث اآلن على األرض العربية.
فالمنطقة العربية تعيش صراعا ً دوليا ً وإقليمياً،
أدوات��ه وساحاته األوط��ان والشعوب العربية.
والمؤسف في ك ّل أماكن هذه الصراعات ،أنّ هناك
تهديدا ً حقيقيا ً للوحدة الوطنية ومخاطر الحروب
األهلية التي تطيح حتى بما جرى رسمه أوروبيا ً
من خرائط وحدود في بدايات القرن الماضي.
تتميز المنطقة العربية عن غيرها من بقاع
العالم بميزات ثالث مجتمعة معاً :أوالً ،تتميّز
أرض العرب بأ ّنها أرض الرساالت السماوية ،فيها
ظهر الرسل واألنبياء ،وإليها يتطلّع ك ّل المؤمنين
يحج
بالله على م ّر التاريخ ،وإلى مدنها المقدّسة
ّ
سنويا ً جميع أتباع الرساالت السماوية من يهود
ومسيحيين ومسلمين.
ثانياً ،تحت ّل أرض العرب موقعا ً جغرافيا ً هاماً،
جعلها في العصور كلّها صلة الوصل ما بين
الشرق والغرب ،ما بين أوروب��ا وآسيا وأفريقيا،
المتوسط وأبواب المحيطات .ومن
وبين حوض
ّ
هذا الموقع الجغرافي الهام خرجت أو م� َّرت ك ّل
حضارات العالم سواء القديم منه أو الحديث.
ثالثاً ،تمتلك أرض ال��ع��رب خ��ي��رات طبيعية
اختلفت باختالف مراحل التاريخ ،لك ّنها كانت
دائما ً مصدرا ً للحياة والطاقة في العالم .فهكذا كان

الحال منذ أيام اإلمبراطورية الرومانية ،التي كانت
خزائن قمحها تعتمد على الشرق العربي ،وصوال ً
اليوم إلى عصر «البترودوالر» القائم على منابع
النفط والغاز في أرضنا.
هذه الميزات اإليجابية تجعل المنطقة العربية
دائ��م�ا ً
ّ
محط أنظار ك � ّل القوى الكبرى الطامعة
بثروات الشعوب األخرى والطامحة للسيطرة على
العالم.
تتميّز المنطقة العربية أي��ض �اً ،بتاريخها
المعاصر ،عن باقي دول العالم الثالث ،حتى أنّ
الدول الكبرى ،اإلقليمية والدولية ،تتعامل مع هذه
المنطقة كوحد ٍة متكاملة مستهدَفة ،وفي إطار ّ
خطة
استراتيجية واح��دة لك ّل أجزائها ،بينما تعيش
شعوب المنطقة في أكثر من عشرين دولة دون أي
توافق على استراتيجية عربية مشتركة.
هذا الواقع االنقسامي أدى ،وال يزال ،إلى بعثرة
الطاقات العربية (المادّية والبشرية) ،وخلق
صعوبة في صياغة مشروع عربي فاعل يواجه
المشاريع والتحدّيات الخارجية ،أو يم ّكن من
القيام بدو ٍر إقليمي مؤ ّثر تجاه األزمات المحلية.
كما تح ّولت تداعيات العنف الداخلي المسلّح،
المرافق اآلن النتفاضات «شعبية» ف��ي بعض
حروب أهلية عربية سيكون
البلدان العربية ،إلى
ٍ
ختامها لصالح المشروع «اإلسرائيلي» حصراً،
ح ّتى على حساب المشاريع الدولية واإلقليمية
األخرى الراهنة للمنطقة.
إنّ مواجهة االستبداد الداخلي من خالل طلب
االس��ت��ع��ان��ة ب��ال��ت� ّ
�دخ��ل ال��خ��ارج��ي ،أو م��ن خالل
العنف المسلّح المدعوم معظم األحيان خارجياً،
جلب ويجلب ال��وي�لات على البلدان التي حدث
فيها ذل��ك ،حيث تغلب حتما ً أول��وي��ات مصالح
القوى الخارجية على المصلحة الوطنية ،ويكون
ّ
التدخل الخاجي أو العنف المسلح نذير ش ٍّر
هذا
�اتٍ
ب��ص��راع� وح���روب أهلية ،وباستيالء أجنبي
على الثروات الوطنية ،وبنزع للهويّة الثقافية
الخاصة بهذه البلدان.
والحضارية
ّ
لم يكن التقدّم العلمي والتكنولوجي الذي تحقق
في الغرب ورفاهية العيش في مجتمعاته حصيلة
وجود الديمقراطية فقط ،وإ ّنما أيضا ً حصيلة أحد
أمرين أو االثنين معاً :السيطرة على شعوب أخرى
ونهب ثرواتها ،والنظام االتحادي التكاملي الذي
أوجد قدرات اقتصادية هائلة .فالمواطن األميركي
قد يعجز عن العيش الكريم في والية ما ،فيغادر
الموحدة اآلن
إلى والية أخرى .كذلك في أوروب��ا
ّ
حيث يتن ّقل األوروب��ي��ون بح ّرية كاملة بين دول
االت��ح��اد األوروب����ي ،فتبقى ال��ك��ف��اءات وال��ث��روات
الفكرية والمادية والمهنية داخل المجتمع الغربي
نفسه ،وهذا ما هو مفقو ٌد في المنطقة العربية حيث
تهاجر الكفاءات واألموال العربية من أرض العرب
إلى دول الغرب.
إنّ «الديمقراطية واالتحاد» هما اآلن في الغرب
وجهان لمشروع نهضوي واحد لمستقبل أفضل،
بينما سعت الدول الغربية عموما ً إلى المساهمة

في تجزئة القوى الدولية األخرى المنافسة لها ،أو
المستهدفة منها.
إنّ العالم يعيش اآلن حال ًة من الفوضى ومن
صراع المفاهيم حول هويّة العصر الذي دخلته
اإلنسانية بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين
الرئيسيين للعالم ف��ي ال��ق��رن العشرين ،هذه
الحرب التي انتهت بانهزام وانهيار قطب المعسكر
الشيوعي (االتحاد السوفياتي) مقابل فوز وتعزيز
ق���درات المعسكر الرأسمالي بقيادة ال��والي��ات
المتحدة األميركية.
ف��ب��س��ق��وط ال��م��ن��اف��س ال��ش��ي��وع��ي ال��ع��ال��م��ي،
بقيت «الرأسمالية» وحيدة في طرحها لنموذج
سياسي واقتصادي وثقافي متكامل ال يمكن أخذ
بعضه دون البعض اآلخر .فالصيغة السياسية
لألنظمة الليبرالية هي الوعاء السياسي لمضمون
«االقتصاد الحر» والمنافسة التجارية الحرة.
أساس في النظرية
وألنّ «المنافسة الح ّرة» هي
ٌ
الرأسمالية ،فإنّ حواجز الحدود والثقافات يجب أن
تسقط أمام ر ّواد الرأسمالية من أصحاب شركات
كبرى ومفكرين واقتصاديين وسياسيين .كذلك،
ف��إنّ «المنافسة ال��ح� ّرة» تعني المنافسة وسط
أبناء المجتمع الرأسمالي نفسه ،وتكون نتيجة
المنافسة محكومة بقانون «البقاء لألقوى» .لذلك،
جاءت «أطروحة العولمة» كنتاج طبيعي لوجود
الفكر الرأسمالي نفسه وال��ذي ال يعترف بحدود
جغرافية أو حواجز ثقافية.
لكنّ «الديمقراطية» و»العدالة االجتماعية» هما
أساس لبناء المجتمعات من الداخل حينما يكون
هذا الداخل متح ّررا ً من سيطرة الخارج ،بينما حين
شعب ما لالحتالل أو للسيطرة الخارجية،
يخضع
ٌ
ف��إنّ مفاهيم ووس��ائ��ل تطبيق الديمقراطية أو
العدالة االجتماعية ،ستكون بما يتناسب حصرا ً
مع مصالح المحت ِّل أو المسيطر ،ال بما يؤدّي إلى
التح ّرر منه أو من نفوذه المباشر.
ع��رب��ي �اً ،ف���إنّ ال��ت��ك��ام��ل ب��ي��ن غ��اي��ات الحرية
والديمقراطية والعدل واالتحاد ،هو ضرور ٌة الزمة
ألي نهضة عربية منشودة .فالح ّرية ،بمعناها
الشامل ،هي التي تحتاجها األ ّمة العربية .الح ّرية
ال��ت��ي ترتبط فيها مسألة ال��ت��ح� ّرر م��ن سيطرة
ال��خ��ارج مع مثيلتها في التح ّرر من االستبداد
الداخلي والحكومات الفاسدة .الح ّرية التي يمتزج
فيها تطبيق الديمقراطية السياسية مع العدالة
االجتماعية في ك ّل بلد عربي حتى تستطيع األ ّمة أن
تتكامل الحقا ً فيما بينها ،فيكون تكامل أقطار األ ّمة
على أساس ديمقراطي سليم ،هو الضمانة لتكون
أ َّمة «آمنة مطمئ ّنة يأتيها رز ُقها َر َغدا ً من ك ِّل مكان»
بعدما ذاق معظم شعوبها الجوع والخوف نتيجة
لما كان يفعله بعض الح ّكام وكل المحتلّين!.

 مدير «مركز الحوار العربي»
في واشنطن
Sobhi@alhewar.com

الخيار بين واقع مرير أو االتجاه نحو األمل يفرض نفسه،
لكنه ال يغيّر حقيقة الواقع ...وما نيل المطالب بالتمني.
منذ بداية الحرب التكفيرية الدولية على سورية والغالبية
من شعبنا والشعوب المحبة للسالم تتمنى وقف هذه الحرب
الظالمة ووضع ح ّد لها يعيد األمن واالستقرار والسالم إلى
المنطقة بأكملها ،وهي المهدّدة بكارثة أسوأ مما هي فيه ،وما
من شك أنّ جهات كثيرة عملت بنية صادقة لتحقيق ذلك لكنها
فشلت أو ت ّم الدفع بجهودها نحو الفشل الذي خططت له قوى
عالمية كبرى هي المستفيد األول من هذه الفوضى التي أطلق
عليها تسمية (خالقة).
مؤتمرات ول�ق��اءات واجتماعات وزي��ارات في ط��ول العالم
وعرضه ،في عواصم الدول الكبرى ،واإلقليمية ،الراغبة في
وق��ف الحرب ،أو الداعمة الستمرارها ،يافطات وشعارات،
وجهود ذهبت أدراج الرياح واستم ّر الخراب والدمار وأنهار
ال��دم��اء ،وإذ ل��م ت� ّدخ��ر الحكومة السورية ج�ه��دا ً ف��ي التعاون
م��ع ال�ج�ه��ود ال��دول �ي��ة ف��إن�ه��ا ل��م ت�ج��د ع�ل��ى ال �ط��رف اآلخ ��ر من
يمتلك القرار أو القدرة على حرية الحوار والقبول بتسويات
وإص�لاح��ات تحفظ ال��وط��ن وت�ج�نّ��ب المجتمع ح��ال التفتّت
والتمزّق ال��ذي وص��ل اليه ،معارضات متناقضة ،ال ظل وال
تأثير لها على األرض ،متقاتلة تبحث عن مكاسب أنانية ليس
من بينها مصالح الشعب واألم��ة ،تطرح ما يملى عليها من
تعليمات تخدم مصالح الدول المشغلة لها.
ل��م أت�ف��اءل ي��وم�ا ً ول��م أق��ل أنّ أي �ا ً م��ن المؤتمرات واللقاءات
السابقة قد يحقق السالم ويوقف الحرب ،وكنت أرى فيها
مجرد م�ن��اورات لكسب الوقت واستنزاف ال��دول��ة السورية
اقتصاديا ً وانهاك الجيش عسكرياً ،وبالتالي فرض (الوصاية
أو التقسيم أو وضعها تحت انتداب جديد) ،وكنت من خالل
استقراء الوقائع والتصريحات وحركة المسؤولين في دول
بعينها أبني ال��رأي وأط��رح التوقعات التي لم تجانب الحقيقة
من حيث النتائج ،مؤتمرات جنيف األول والثاني ،القاهرة،
م��وس�ك��و ،ب��اري��س ،إل� ��خ ،...على العكس م��ن ذل��ك ف��ي بعض
ال �ح��االت ت�ن�بّ��أت ب�ت�ط� ّور العمليات العسكرية وح���ذرت من
تح ّولها إلى صدام إقليمي واسع ربما يتح ّول إلى حرب عالمية
بسبب تضارب المصالح وصراع االحتكارات ،وهذه جميعها
يحركها لوبي صهيو – ماسوني عالمي يخدم الكيان العدو.

وقائع الزمن الحاضر

على أبواب ختام العام الخامس من الحرب (وهو زمن مماثل
للحرب العالمية الثانية) وبعد أشهر من الدخول الروسي على
خط الحرب جوا ً بشكل مباشر بطلب من الحكومة الشرعية،
يفشل مؤتمر «جنيف  ،»3وينسحب وفد المعارضات – التركية
– السعودية – القطرية ،بذريعة عدم استجابة الحكومة لمطلب
وق��ف القصف وت�ق�دّم الجيش ال�س��وري الستعادة المناطق
المحاصرة وتحريرها من اإلره��اب ،وحقيقة األمر أنها كلمة
حق ُيراد بها باطل ،فهم غير معنيّين بأمن وسالمة المواطنين
المدنيّين العزل ،وفي ذات الوقت هم ال يملكون القدرة على
�أي ات�ف��اق لوقف ال�ن��ار ،الخوف
إل��زام العصابات المسلحة ب� ّ
من الهزيمة دفع بهم إلى قبول «جنيف  ،»3وتحقق الهزيمة
دفع بهم إلى االنسحاب مع أذيال من الخيبة والمرارة ،ومن
حيث الواقع فإنّ انعقاد «جنيف  »3ضمن الموعد وبدء أعماله
واستمرارها ألشهر كما حدّد دي ميستورا ما كان ليغيّر في
األم��ر شيئاً ،ل��ن يتوقف قصف التنظيمات اإلره��اب �ي��ة ،ولن
يتوقف تقدّم الجيش وال�ق��وات الرديفة ،وم��ن الخطأ تفويت
ال�ف��رص��ة م��ع ان�ه�ي��ار معنويات وخ �ط��وط اإلره��اب�يّ�ي��ن وقطع
امداداتهم في الجنوب كما في الشمال.
اإلدارة األميركية وحليفها الصهيوني يعيشان حالة من
القلق واالس�ت�ن�ف��ار ،تنعكس على م��واق��ف اإلدارة المتخبّطة
سياسياً .السعودية تواجه وحلفها الهزيمة على أرض اليمن،
إنْ لم تكن كاملة فهي على الطريق وق��د تجاوزت منتصفه.
تركيا المضطربة تحشد قواتها العسكرية على مقربة من
الحدود السورية ،وال يمكن استبعاد وجود قوى مرتزقة تقوم
السعودية بجمعها من أنحاء متعدّدة بعد إع�لان استعدادها
المشاركة ف��ي تحالف دول��ي ب��ري لمحاربة «داع ��ش»! وهي
س��ارع��ت إلن �ش��اء ت�ح��ال��ف ع�س�ك��ري م��ع أردوغ� ��ان ،فتسارع
اإلم��ارات العربية المتحدة والبحرين إلى التأييد ،وإذ يدخل
الحديث ف��ي ط��ور التحرك ال�ج�دّي ال يخفى ذل��ك على العين
الروسية التي استبقت تحركا ً بريطانيا ً على أرض األردن
إلج ��راء م �ن��اورات عسكرية ضخمة ،ف��اج��أت روس�ي��ا العالم
بفحص ال�ج��اه��زي��ة واالس �ت �ع��داد ل��وح��دات ه��ام��ة م��ن الجيش
وال�ق��وات الجوية ،سبق ذل��ك إدخ��ال أح��دث طائراتها الخدمة
في ال��وح��دات المنتشرة على األرض السورية  -المناورات
اإليرانية متالحقة ال تتوقف ،وسخرية القيادة اإليرانية من
التهديد السعودي في أوجها ،مع أنني ال أشارك هذا التوجه،
فالوضع ال يحتمل المزاح والتهديد السعودي ليس نابعا ً من
قرار ذاتي ،والجانبان الروسي والسوري يأخذانه على محمل
ألي تط ّورات مفاجئة إذ يمكن
الجدية التامة وهما مستعدّان ّ
توقع قيام القيادة السعودية بما هو غير معقول أو محسوب.
من يعتقد أن ال مصلحة للواليات المتحدة األميركية في
نشوب ح��رب إقليمية واس�ع��ة ،وأن تمت ّد وتتط ّور إل��ى حرب
عالمية ،هو واهم ،حتى اإلدارة األميركية ليست حرة في اتخاذ
مثل هذا القرار ،إنما تمليه وتفرضه جهات من خلف الستار،
تلك هي من يخطط السياسة الخارجية – العسكرية – وهي من
تأتي بشخوص المجالس وأعضاء اإلدارة وهي من تزيحهم،
حرب إقليمية ال تنخرط فيها أميركا بشكل مباشر (بالقوى
العسكرية) مرغوبة وت�خ��دم المصالح األميركية بالمطلق،
وهناك حسابات أخرى على الجميع أخذها بعين االعتبار.
ل��م ي�ع��د ال �ع��ال��م ح �ك��را ً ع�ل��ى ق ��وة واح� ��دة أو ح�ت��ى قوتين،
هناك ق��وة ثالثة وربما هي األق��وى في الميزان الفعلي ،قوة
اق�ت�ص��ادي��ة ،وب�ش��ري��ة عسكرية ،ن��ووي��ة ،وي�ق��ف إل��ى جانبها
مجموعة من دول كبرى أيضا ً ليس من السهولة استدراجها
إل��ى ح��رب ال مصلحة لهم فيها ،وم��اذا لو ق � ّررت ه��ذه الكتلة
ال�ه��ائ�ل��ة ال �ق��وة ،ال��وق��وف ض � ّد م��ن ت ��راه ال�س�ب��ب ف��ي تعريض
األمن والسلم العالميين للخطر ،والمبادر إلى إشعال الحرب
أو المح ّرض والدافع لقيامها ،هذا الموقف يندرج تحت باب
الدفاع عن النفس!
ال شك أنّ ما نسمعه اآلن يشكل قرعا ً عنيفا ً لطبول الحرب،
وه��ي ح��رب ليست ف��ي صالح المنطقة برمتها وستضاعف
الخراب والدمار في المنطقة المشرقية ...سورية والعراق
واليمن ،لكنها ستشمل األردن وفلسطين ولبنان والسعودية
وربما مصر كما الخليج بر ّمته واي��ران وتركيا ودوالً أخرى
منها في أوروب��ا الشرقية والغربية ،فإذا ما تط ّورت تح ّولت
إلى حرب كونية وتحققت نبوءة ريغان ...حرب نجوم ،وال
يمكن استبعاد اس�ت�خ��دام أسلحة ال��دم��ار ال�ش��ام��ل ،النووي
وال �ب �ي��ول��وج��ي وال�ك�ي�م�ي��ائ��ي وال �ن �ي �ت��رون��ي ال � ��خ ...السلسلة
التدميرية مما صنع اإلنسان لفناء بني جنسه.
الكالم والتصريحات في واد والفعل في واد آخ��ر ،طبول
ال�ح��رب حتى اللحظة صاحبة ال�ص��وت األق ��وى ،يساهم في
قرعها بعنف الجنون الوهابي وشقيقه العثماني ،وكالهما
جامحان يحتاجان إلى حبكة ولجام.
احذروا من مفاجأة التنين الصيني وال تقفوا أمام ناره.

