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مبروك ...يا نتن ياهو

اليمن :حوار الكويت
ّ
الحل؟
هل يقود �إلى
} حميدي العبدالله
بدأت في الكويت جولة جديدة من الحوار بين األطراف اليمنية بهدف التوصل إلى ح ّل
ُينهي الحرب الطاحنة الدائرة في اليمن .هذه الجولة من الحوار ليست األولى ،فقد سبقتها
جولة أخرى ولكنها وصلت إلى طريق مسدود .فهل تالقي الجولة الحالية المصير ذاته،
وتعود المواجهة إلى وضعها السابق ،وربما أش ّد عنفاً؟
ال شك أنّ ثمة متغيّرات تجعل ف��رص التوصل إل��ى وق��ف إط�لاق النار ،وإن ك��ان بشك ٍل
جزئي ،وإفساح المجال أمام الحوار والمفاوضات ،أعلى هذه المرة ،من تلك التي رافقت
جولة الحوار السابقة التي فشلت فشالً ذريعاً .ومن أبرز هذه المتغيرات:
أوالً ،عدم قدرة أي طرف من الطرفين على تحقيق المزيد من المكاسب عن طريق استمرار
المواجهة العسكرية المفتوحة ،وق��د استقرت الجبهات ،على األق � ّل ف��ي األش�ه��ر الثالثة
الماضية ،وتحول القتال إلى ك ّر وف ّر من دون حصول أي تغيير ميداني كبير لصالح أي فريق
من الفريقين المتصارعين.
ثانياً ،كلفة الحرب البشرية والمالية باتت تضغط على األط��راف المتحاربة .فالجيش
اليمني وحركة أنصار الله ،وبسبب الحصار وتعطل االقتصاد يواجهان وضعا ً صعباً،
و«التحالف العربي» بقيادة السعودية ،بات هو اآلخر يعاني من قلة الموارد في ضوء ارتفاع
كلفة الحرب ،ال سيما أنّ اندالع هذه الحرب تزامن مع االنخفاض الكبير في أسعار النفط،
كما أنّ الكلفة البشرية باتت تضغط بقوة على الدول المشاركة في الحرب ،خصوصا ً الدول
الخليجية التي تواجه وضعا ً دقيقا ً
وحساسا ً لجهة الموارد البشرية.
ّ
ً
ثالثاً ,دخل على خط الصراع طرف ثالث ممثال بتنظيم القاعدة الذي يسيطر على مناطق
واسعة في المحافظات الجنوبية ,وبات يشكل تهديدا ً جديا ً لقوات الرئيس عبد ربه منصور
هادي وقوات «التحالف العربي» المنتشرة في عدن ،حيث يقوم بتوجيه سلسلة من الضربات
لهذه القوات ،و ُيخشى أن يزداد مثل هذا الخطر ويضع قوات «التحالف العربي» بين نارين:
نار تنظيم القاعدة ونار الجيش اليمني واللجان الشعبية .وإذا ما تطورت األوضاع إلى هذا
المستوى ،وهو احتمال قوي وجدي ،فإنّ ذلك يخلق وضعا ً قد يخرج عن السيطرة ويحمل
معه مخاطر كثيرة ،وقد يدفع هذا العامل قوات التحالف العربي إلى تهدئة الجبهات مع الجيش
اليمني واللجان الشعبية للتفرغ لمواجهة تنظيم القاعدة ،ومن الصعب الحفاظ على مثل هذه
التهدئة إن لم يكن هناك مسار تفاوضي.
في ضوء ذلك ،فإنّ جولة الحوار الجديدة إذا كانت غير قادرة على إنتاج ح ٍّل ينهي الحرب،
فاألرجح أنها ستقود إلى تكريس شكل من أشكال تهدئة القتال.

�أوباما و�سلمان
ـ قمة الرئيس أوباما والملك سلمان محطة مهمة بالنسبة ألحداث المنطقة.
ـ في مرة سابقة قاطع سلمان قمة خليجية مع أوباما احتجاجا ً على توقيع واشنطن للتفاهم النووي
مع إيران ،وفي مرة ثانية ذهب وحده ووافق على التفاهم ووصفه باإلنجاز لضمان األمن في المنطقة
والعالم.
ـ محور المحادثات األميركية السعودية هو درجة انضباط السعودية بمتطلبات السياسة األميركية،
وخصوصا ً بعد فضائح دور السعودية والوهابية في صعود التطرف واإلرهاب والضغط األميركي
لتغييرات هيكلية تبدو صعبة على السعودية ،وإلى جانبها متطلبات التموضع األميركي في التسويات
والعجز السعودي عن تح ّمل فاتورة الهزيمة.
ـ المأزق المالي السعودي الذي استنزف قرابة الخمس من االحتياطي فتح البحث في الودائع المالية
السعودية في أميركا وحسم بمنع استعمالها.
ـ السعودية بعد حرب اليمن والفشل العسكري تحتاج الحماية الميركية وستسدّد فواتيرها سياسيا ً
ومالياً ،وأوباما ً جاهز لمنح التعهّد بتقديم الحماية.
ـ ثمن الحماية التزام سعودي مالي وسياسي وانضباط بخطط واشنطن.
ـ اإلختبار الحقيقي لجدية الموقف األميركي في التسويات بعدما بدأ المسار المتع ّرج للتسوية في
اليمن هو التفاوض السعودي مع إيران ،والمعيار الحقيقي لنجاح أوباما سوري.

التعليق السياسي

} شهناز صبحي فاكوش
ال يمكن إال أن نبارك لنتنياهو ..فها هم من ُيدْعَ ْو َن مجازا ً
عربا ً ي��زدادون على مائدته المسمومة ،وإن اختلفت أنواع
األطباق ال ُمقدّمة منهم ولهم ،بدءا ً من مالك عرش الوهّ ابية
مرورا ً بالفا ّرين من الوطن ،وحملة السالح في وجه الشعب
السوري.
كما ت��زداد أع��داد الذين ب��دأت شرايين عروبتهم تضيق
لدرجة االحتشاء .فالرجل المريض يغادر عرشه السعودي،
قاصدا ً مصر التي ما زالت تنعي عبد الناصر ،وهي تخسر
من سيادتها جزيرتين تغيّران جغرافيتها (تاريخهما خانق
لـ«إسرائيل»).
برضى حكامها وتوقيعهم ّ
صك بيعها لتاج البن آل سعود
الوهابيين الذي ُقلِّ َد من الذهب ما لن يزيد من خزينته ،تتعمق
اتفاقية كامب دايفيد ،فالطرف الثالث وهو الكيان الصهيوني
حاضر في هذه الصفقة المغلفة بجسر يربط مصر بأرض
الحجاز المحتلة سعودياً.
ما زالت مكائد بني صهيون تتحرك لتعبث في المناطق
الرخوة من الجسد العربي ،وهي ُتعمل سكينها حيث تتمكن
لتترك فيه جراحا ً ال يمكن التكهُّن بزمن التئامها .فما زال الجرح
الفلسطيني ين ّز حتى اللحظة ،الذي يكمل عامه السبعين بعد
عامين.
ّ
يلتف على عنق مصر كلما حاولت
ما زال رسن كامب دايفيد
ُّ
تنشق األوكسجين تحت ضغط الرئة الشعبية ،وها هو اليوم
يضغط مجدّدا ً في بيع الجزيرتين المرسوم له صهيونياً،
ثأراً ،وتحقيق مكاسب للكيان ضمن مشروعها.
يرتخ الرسن على ال��س��ودان ،إال بعد بتر جنوبه عن
لم
ِ
شماله وما زال��ت دارف��ور تغلي على صفيح ساخن ،ضمن
قنبلة موقوتة قابلة لالنفجار في اللحظة التي يشاءها ابن
صهيون المالك لص ّمام تفجيرها .أما نتاج الربيع العبري فهو
لصالحهم بالمطلق،
ولسنا محتاجين إلى إش��ارات توضح عبثية الصهاينة
وحكامهم ،ومساندة حكام الخسة الذين ابتلي الشعب
العربي بهم ،بدعم أميركي وتغطية غربية ،تحاول تبيان أنّ
دورها االستعماري في الوطن العربي ما زال ساري المفعول،
وإن بنسب متفاوتة.
طعنات ن��ج�لاوات متتالية تغرس في الجسد العربي
لتستنزف دم��ه في منهجية مرسومة ،ومخطط لها وفق
جداول زمنية تتحين الفرص المناسبة ،لتغرس سكينها بال
رحمة فعدو جدك ال يمكن له أن يَودّك..
يحاولون إس��دال العتمة على حياة األم��ة حيث مطلوب
من حكامها ال��ت��ورط في سبات (ش��ت��وي) كما السالحف.
والمطلوب أن يكون سباتا ً طويل األمد ،تجتاح شتاءه موجات
عاصفة من الكراهية ،التي تثير الضغائن في رؤوس فرغت
إال من الحقد.
َّ
عرشتْ فيها أمراض
رؤوس جدباء وقلوب قاحلة ونفوس
البغضاء بك ّل أشكالها ،تشبثت براثن الطحالب في مسالكها
لتغطي تاريخها وتمحي لغتها ،و ُت َناثر أبجديتها ُمف ِك َك ًة أوراق
أقحوانها وجوريها وقرنفلها ،تاركة إياها للغربان تلوث
سماءها.
تعبث بها خرافات الجان وحكايا العفاريت والغولة.
فتصبح طقوس حياتها عرضة لليأس والمخاوف والغرق،
إما في بئر العمالة والخيانة ،أو في الصمت ال��ذي رصف
بحجارته ال��دروب إلى بيادرها التي فرغت بعد أن سرقها
األوغاد ونشروا الموت.

تركيا و«�إ�سرائيل»...
ّ
الحل ال�سيا�سي في �سورية!
و�أوهام
حقنوا الضمائر بمخدر مفعوله طويل األمد ،وتركوا هيمنة
وظالمية الحكام الجائرين تسرح وتمرح في مضمار حياة
بسحب الجراد الذي يأكل األخضر
شعوبهم ،وأغلقوا الفضاء ُ
واليابس فال يبقي وال يذر ،حيث مفاتيح مقدرات الشعوب
بأيديهم.
يتهالكون ف��ي حضن نتنياهو ،وي��ق��دم��ون ل��ه الهدايا
المجانية ،باستنزاف مقدرات أي بلد ثروته كبيرة ،بشري ًة
ذكي ًة كانت كما سورية ،أو عسكرية كما العراق ،أو نفطية كما
ليبيا ،وفي طريقهم يأخذون ك ّل ما يمكن أن يث ِّقل هداياهم كما
تونس.
يكدّسون لهم عتل اله ّم حتى ينسون رغد العيش ،وصوال ً
بهم إلى صدأ يمأل نفوسهم فتتوارى ك ّل األشياء الجميلة من
حياة شعوبهم ،وتستفحل المرارة في الحلوق ،حيث تجد لها
مستق ّرا ً ومراحاً ،فال يبقى للماء القراح طعم ،وتتآخى المرارة
مع الكوابيس التي تفسد الحياة في اليقظة والمنام .يستفحل
مسخ اإلرهاب ليتغلغل في شرايين الوطن ،مسرطنا ً ك ّل ما
يجده في دربه زهرا ً كان أم حصاداً ،ويُلقي من جعبته ك ّل
األفاعي التي يحمل.
منهجية في قتل النبالة ،والقيم ،والمثل ،مقابل نثر
سماد التجهم ،والعذابات ،الملل والكآبة ،لتتنامى الفوقية
والكراهية ،في محاولة إيقاظ فتنة الطائفية العرقية ووأد
المحبة واالبتسامة التي ما عادت تعرف إلى الوجوه سبيالً
بنشر شوك القبح والغرور.
عملية ان��ت��زاع األرض وم��ا عليها ،في ح��رق للبساتين
واألشجار ودهس األزاهير حتى الموت ،لتصبح األرض جدباء
قاحلة إال من األلغام المزروعة في الزواريب واألزقة المظلمة
التي تلف عتمتها القلوب الهاربة من قمقم الحقد المكنون.
رؤوس احتلها سراب الماء على طريق الشمس ،في تبديد
ضوء منارة النور .عملية تهدف إلى تيبس المشاعر وقتل
مواويل األمل في عودة المهاجر حينها يتربع الخوف من
غدر زمن يموت فيه المرء ليدفن في غير موطنه موطئا ً لغربة
النفس المتهالكة.
كيف ال يفرح نتنياهو ،وكيف ال يأتي بحكومته إلى
الجوالن ،وقد ش ّد ظهره بسلمان ومن ش ّد على يده ،محققا ً
له مأربه ،ساعيا ً إلى إثارة ما يُلهي الشعب والح ّكام،عن غدة
السرطان الصهيونية التي ما زالت تنتشر وتتمدّد ،ما بدأ
يشعر متابعها بالدوار.
هل بات من غير الممكن جمع العرب يدا ً بيد وقلبا ً على
قلب ،والسعي إلى إعادة النوارس المهاجرة ،إيما ًء أو إيحا ًء أو
واقعاً؟ هل يمكن االستفاقة الستعادة سيادة األمة أو تخليص
سورية من أزمتها ومد يد العون لليبيا واليمن والعراق؟
هل أصبح من غير الممكن الحفاظ على الجغرافيا العربية،
من براثن سكين بني صهيون؟ أم أنّ ثمل الحكام األدوات،
محتسي فضالت كؤوس أنخاب من يحيكون لسورية واليمن
والعراق وليبيا ،وما يمكن أن يتسلل إلى باقي الدول العربية
هو الفاعل؟
هل ننتهي من غربة ال��روح التي أودت بالمئات ليكون
البحر مثواهم األخير؟ هل على سورية أن تتحمل وحدها وزر
القومية والهوية لتدفع الثمن من دم أبنائها ويظ ّل الوطن ينوء
من ثقل جراحه ودماره بسبب فجور وجنون اإلرهاب؟
هل علينا أن نبارك لنتنياهو ارتماء طابور حكام العرب
في شباك عشقه حتى لو كان الثمن موت أمة ،ونظ ّل في بركة
الدم غرقى نتوجع ونتفجع ثكالى نحترق بنار الفقد وأخريات
تلسعهن ألسنة شوق االنتظار ،والنتن ياهو يقدّم جرعات
الدعم لإلرهابيين؟

} د .خيام الزعبي
يُعاد رسم الخريطة الجيوسياسية لمنطقة الشرق األوسط بالكامل ،وتتسابق «إسرائيل»
وتركيا على من سيستفيد أكثر من الوضع الجديد ،بعد مرور أكثر من خمس سنوات على
بدء العدوان على سورية ،وفشل هذا العدوان في تحقيق انتصار حاسم ،فك ّل ما استطاع
تحقيقه هو زيادة نفوذ تنظيم «داعش» اإلرهابي في المنطقة .فإعالن الفصائل المسلحة التي
تحصل على تمويل ودعم تسليحي مباشر من تركيا و«إسرائيل» نقض الهدنة وبدء عمليات
عسكرية ض ّد الجيش العربي السوري أمر متوقع ،في ظ ّل نجاح االنتخابات البرلمانية في
سورية وتقدم القوات السورية وحلفائها الذي يترافق مع السيطرة على مدن وبلدات كانت
تحت سيطرة «داعش» وهو ما ال يريده أعداء سورية.
يبدو أنّ الجولة الحالية من المحادثات السورية ـ السورية في جنيف ال تقل تعقيدا ً عن
الجوالت السابقة ،ويظهر ذلك من خالل حدّة وشدة التصريحات التي أطلقتها المعارضة،
وتحديدا ً وفد الرياض الذي هدّد بخرق الهدنة ،إذ دعا رئيس الوفد محمد علوش المجموعات
المسلحة التابعة له مباشرة من جنيف إلى الهجوم على الجيش العربي السوري ،وهذا
الموقف ال يساعد في دفع عملية المحادثات الى األمام إليجاد ح ّل سياسي وإنهاء الصراع
في سورية .وفي المقابل ،نرى أنّ السلطات «اإلسرائيلية» تتدخل في الوقت الذي تراه
مناسبا ً لدعم المعارضة المسلحة وحلفائها ،وذلك عن طريق االستفزاز المباشر ،من خالل
تصريحات رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو التي قال إنّ «إسرائيل» لن تتخلى
عن مرتفعات الجوالن ،وهذا يمثل خطوة تصعيدية جديدة تمثل انتهاكا ً صارخا ً وسافرا ً
لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ،إذ حذرت سورية من مغبة استغالل
األزمة الحالية من أجل تبرير استمرار احتالل الجوالن.
في إطار ذلك ،وفي ضوء التدخالت «اإلسرائيلية» الجديدة ،وانطالقا ً من سلوكيات وفد
الرياض االستفزازية والالمسؤولة واستمراره في التعنت في تحقيق برنامج المرحلة
القادمة على النحو الذي يراه مناسباً ،ومتوافقا ً بحسب الخطة المرسومة له ،ال يمكن أن
نصل إلى معطيات ومخرجات مرضية لجميع األطراف ،لذلك فإنّ المعارضة ليست مستقلة
في قرارها السياسي بمعنى أنّ لديها حلفاء وداعمين في الخارج ،فهي ال تريد وقف حمام
الدم في سورية وال تريد حوارا ً سوريا ً ـ سوريا ً يساعد على الح ّل في سورية ،وبالتالي
فإنّ الهدف األول واألساسي لرعاية الغرب وحلفائه للمفاوضات بين الجانبين هو تمرير
المطالب «إسرائيل» على طاولة التفاوض ،وإرضاؤها على حساب المطالب والحقوق
السورية.
من ينقل األسلحة للمجموعات المسلحة ،يشرك نفسه في جرائم الحرب ،وشركات
األسلحة األميركية و«اإلسرائيلية» مستمرة في تصدير منتجاتها القاتلة إلى القوى
المتطرفة وحلفائها في سورية التي لم تستثن تدمير المستشفيات والمدارس واألسواق
ومخيمات الالجئين ،لذلك ال يمكن أن ننكر أننا أمام مؤامرة مكتملة األركان محاولة إسقاط
الدولة باستخدام األدوات نفس التي استخدمها أعداء سورية إلشعال األزمة ونشر الفوضى
والخراب فيها ،فسورية تواجه اآلن حربا ً حقيقية فى الداخل ،من قوى الشر التى تحالفت
مرة أخرى لتصبح سورية مثل الدول المجاورة في حرب ودمار ليُعاد تقسيمها ،ولألسف
ومؤسسات
فإنّ من يسعون إلى ذلك يحملون جنسيتها ،ولكن بوحدة الشعب الواعي
ّ
الدولة الوطنية ستنهار تلك المخططات كما انهارت من قبل .فالحقائق التي كشفها الميدان
السوري تثبت أنّ من يخوض الحرب على سورية هو أميركا والكيان الصهيوني وبعض
الدول العربية وتركيا ،أما التنظيمات التكفيرية ،فهي ليست سوى أدوات تأتمر بأمر سيديها
في واشنطن أو تل أبيب ،اللذين يم ّوالن ويدعمان هذه الحرب القذرة باإلرهابيين التكفيريين
الذين قدموا من ك ّل بقاع األرض.
وفي هذا المشهد ،بات تقدم الجيش السوري من جديد هو المعادل الطبيعي لفكرة األمان
واسترجاع االستقرار الراسخ الذي كان ميزة يتباهى بها السوريون في ك ّل مكان ،وقد بات
انتصار الدولة الوطنية على الحرب الكونية مرادفا ً لخالص سورية وشعبها من المعاناة
ولتثبيت الوحدة الوطنية للشعب واألرض ،وهو يعني صون السيادة واالستقالل وتثبيت
خيار العروبة المقاومة الذي استنتدت إليه قوة سورية اإلقليمية وتبلور عبره ثقلها النوعي
في المنطقة.
أخيراً ،ربما نستطيع القول إنّ الحرب المقبلة بين «إسرائيل» والجيش السوري ستكون
مختلفة تماماً ،وستؤلم «إسرائيل» وتركيا ،وستغير هذه الحرب الكثير من النظريات
والعقائد العسكرية في العالم ،كما أنها ستدفع بالقوى الدولية إلى إعادة النظر في حقيقة
موازين القوى الدولية ،فالجيش السوري لن يفاجئ «إسرائيل» في حجم ترسانة صواريخه
وتنوعها فحسب ،بل سيفاجئها أيضا ً بأسلوبه وجهوزيته القتالية على المستويات كافة.
Khaym1979@yahoo.com
"

لماذا تنام «نواطير م�صر عن ثعالبها»!؟
} نصار إبراهيم
مصر ،مصر ،ماذا دهاك يا مصر!؟
وأن���ا أت��اب��ع زي���ارة ملك آل س��ع��ود للقاهرة،
وتفاصيل البؤس التي رافقتها ،شعرت بغصة
عميقة ،وبغضب أكثر عمقاً ،فمصر بالنسبة لي
ثابت من ثوابت قوميّتي وعروبتي ،فيما سورية
ّ
يضخ في جسد العروبة دماء
قلبها النابض الذي
الكرامة ،مصر هي الحاضنة الشاسعة لعروبتي،
إنها تجلياتها الثقافية والسياسية والجغرافية،
وسورية وبالد الشام والعراق هما حجرا الزاوية
الراسخان بعمقهما الحضاري العابر للطوائف
والجغرافية ،فيما اليمن تمثل لي جذر الجذور،
اللغة واألص��ل وال��ع��زة ،في حين تمت ّد العروبة
وتخفق بأجنحتها في بلدان المغرب العربي،
جزائرنا وتونس الخضراء والمغرب العربي وليبيا
عمر المختار،
فكيف تنحدر كنانة العرب إلى هذا المستوى من
الهبوط والنفاق مع أنها لم تتع ّرض لجزء يسير
مما يواجهه قلب العروبة سورية من حرب كونية
بك ّل ما ترتب عليها من تضحيات غالية ،ومع ذلك
لم تنحن هامة دمشق ولم تغمد سيفها في ميادين
المواجهة الطاحنة منذ خمس سنوات لكي تبقى
راي��ة العرب عزيزة ومهابة ،وها هي تقترب من
لحظة النصر الحاسم ،إنها لم تنكسر ،ولم تهن ،ولم
تساوم ،ولم تفرط!؟
وأنا أتابع الطريقة التي تعاملت بها الجهات
الرسمية المصرية مع ملك الرمال السعودي تخيّلت
أنّ ذلك يجري في كازينو ،حيث يل ّوح الزبون بالمال
مقابل أن يحظى بما يريد.
بل ووص��ل األم��ر إلى جامعة القاهرة بأن تقلّد
ع��ن��وان التخلف والرجعية والجهل والسلفية
الوهابية شهادة الدكتوراة الفخرية ،ملك ال يقوى
على تركيب جملة من مبتدأ وخبر تقلّده جامعة
القاهرة شهادة الدكتوراة ،أيّ مهانة هذه يا مصر
العرب!؟
على أية حال ،لقد تابعنا حفلة الشعوذة ،ولكن
المسألة أكبر وأخطر ،ذلك ألنها تستهدف مباشرة
وبال مواربة ،روح مصر ودورها ومكانتها وتتعامل
معها وكأنها دولة مرتزقة.
ول��ك��ن ...بالرغم من ك� ّل ما ج��رى ،بالرغم من
الغضب واأللم على أداء مصر السياسي واالقتصادي
واإلستراتيجي ،فإنني أثق بروح مصر ،ولن أتخلى
عنها ،فمهما بدت اللحظة مرتبكة وضبابية وهابطة،
إال أنّ في مصر شعبا ً وروحاً ،ستنهض في لحظة ما
لتقول قولتها.
قبل خمسة أعوام تقريبا ً وتحديدا ً في آذار 2011
كتبت« :عندما خرج الشعب المصري إلى شوارع
القاهرة واإلس��ك��ن��دري��ة والسويس والمنصورة
والفيوم وطنطا ودمنهور وب��ور سعيد ،أصبحت
مصر هي العنوان ،وعندما اجتمعت الماليين في
ميدان التحرير ،انتقل ذلك الميدان إلى بيوت ك ّل
العرب من المحيط إل��ى الخليج ،نحوه انشدّت
العيون وبه تعلّقت القلوب» ...لم يكن ذلك صدفة
ول��ي��س م��ج��رد تعاطف لحظي ،ب��ل ك��ان تكثيفا ً
للمكانة التي تحتلها مصر ليس ف��ي ال��وج��دان
العربي فحسب ،بل وأيضا ً ألنها مصر التي افتقدها
العرب طويالً ،انتظروها طويالً ،ليستعيدوا معها
توازنهم وهيبتهم ،ولتستعيد هي أيضا ً دوره��ا
ومكانتها العربية واإلقليمية والعالمية باعتبارها
الدولة العربية األكبر التي بدونها تخ ّتل التوازنات
وتختلط األوراق ،ترتبك الصورة ،تهتز المكانة
وتشت ّد المطامع وتهون األمة».
وفي ذلك المقال ح �دّدت بعض المفاصل التي
ستق ّرر مصير حركة الشعب المصري ،وبعد أن قمت

بمراجعة ما كتبت آنذاك اليوم ،لم أجد ما أضيفه،
فما أوصل مصر إلى ما وصلت إليه ،أنها لم تستطع
أن تحقق شروط استمرار ثورتها لكي تصل بها إلى
أهدافها الكبرى ،لهذا سأعيد التذكير بها من جديد:
(يمكن اإلشارة إلى عدد من التحدّيات التي تواجه
الثورة المصرية والتي في ضوء نتائج تعاملها
معها ستتحدّد طبيعة ما ستكون عليه نتائج ثورة
التغيير الجارية في أكثر من قطر عربي:
• قدرة الثورة المصرية على تجذير أبعادها
سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً وثقافياً ،بحيث
تتم ّكن من التأسيس لمجتمع مدني ديمقراطي
أصيل يقوم على احترام اإلنسان وحقوقه وكرامته
كفرد وجماعة ،مجتمع أساسه المواطنة واالنتماء
للوطن وليس للنظام أو الفرد ،مجتمع يتصدّى
ويؤسس للعدالة
بجرأة لمنظومة وثقافة الفساد
ّ
االجتماعية والسياسية واالق��ت��ص��ادي��ة ،ودول��ة
المؤسسات وفصل السلطات والتعدّدية والتن ّوع
ّ
السياسي واالجتماعي وإط�لاق اإلب��داع الثقافي
واإلعالمي والحريات.
إنجاز هذا الهدف هو عملية اجتماعية سياسية
متواصلة ال تتوقف ،وفي سياق هذه العملية يجب
التصدّي وبحزم لخطرين جديين:
 األول الثورة المضادة بك ّل أشكالها وتجلياتها،والمهمة هنا ذات طابع اجتماعي – سياسي –
ثقافي بنيوي وليس فرديا ً أو شخصيا ً أو انتقامياً،
فتأسيس النظام الجديد وسيادة الثقافة الجديدة
لن يكون إال من خالل القطع مع البنى والثقافة
والمؤسسات والقوى التي مثلت النظام البائد،
فعملية البناء تترافق وتتقاطع مع عملية الهدم
بصورة واعية منظمة وهادفة.
 الثاني احتواء أو اختطاف الثورة وإغراقهافي التناقضات والمعارك الجانبية من قبل القوى
الخارجية ،أو فصل األبعاد االجتماعية للثورة
عن أبعادها السياسية ،وهذه أيضا ً قضية مبدئية
وليست مجرد موقف عاطفي ،إنها قضية تتعلق
بروح الثورة وبدورها الوطني واإلقليمي والعالمي،
وإدراك جدلية العالقة بين السياسات الداخلية
والخارجية ،إذ ال يمكن أن يكون المجتمع ديمقراطيا ً
وع���ادال ً على المستوى الداخلي بينما هو تابع
وخاضع ومرتهن لإلمالءات الخارجية ،والعكس
صحيح ،دون أن يعني ذلك العداء أو القطع مع
شعوب ودول العالم ولكن من على قاعدة االحترام
والتكافؤ وتبادل المصالح.

العين على النموذج المصري

هذا يعني أنّ حركة الثورة العربية في تونس
واليمن والعراق وليبيا وعمان والبحرين و،...
عينها على التجربة والنموذج المصري ،فبقدر
ما تتج ّذر الثورة المصرية بقدر ما تدفع بعملية
التغيير الثورية في مختلف المجتمعات العربية
نحو الوضوح واالتزان ،فمصر هي األكثر نضوجا ً
لصياغة نموذج التغيير العربي حتى ال تهاجر
ال��ث��ورات العربية نحو ن��م��اذج مغتربة فكريا ً
وسياسيا ً واجتماعياً.
• ق���درة ال��ث��ورة على إع���ادة ب��ن��اء دور مصر
العربي انطالقا ً من كون المصلحة القطرية أليّ بلد
عربي مرتبطة بمتانة وحصانة البعد والحاضنة
القومية ،وه��ذا يعني إع��ادة بناء أس��س النظام
العربي بالكامل وبصورة جذرية بعد أن ته ّتك
وتآكل وفشل في حماية مصالح األمة وكرامتها،
وتح ّول من إطار لألمة إلى صالون لألنظمة والحكام
لتبادل المجامالت والتنسيق األمني لقمع الشعوب،
المطلوب من مصر اآلن أن تتقدّم لتعيد صياغة
هذا الواقع بما يؤ ّمن الصالبة القومية سياسيا ً
واقتصاديا ً وثقافيا ً وأمنيا ً في مواجهة التهديدات

وال��ت��دخ�لات ال��خ��ارج��ي��ة ،والتأسيس لمنظومة
التكامل العربي وفق متطلبات وأولويات المصلحة
القومية وليس مصلحة وعالقات الحكام وأنظمة
الحكم ،وهنا ال يعود الحكام مطلقي الصالحية في
سياساتهم وقراراتهم التي تشكل مساسا ً باألمن
القومي ،ألنّ ذل��ك يعني المساس بأمن ك� ّل قطر
عربي.
هذا يعني أنّ نجاح الثورة المصرية في إعادة
بناء وترسيخ دوره��ا عربيا ً على قاعدة التوازن
والتناغم الخالق بين المصلحة القطرية والمصلحة
يؤسس لنظام سياسي عربي فاعل،
القومية بقدر ما ّ
فإنه أيضا ً يرسم معالم خط السير لقوى التغيير
في المجتمعات العربية ويحدّد النواظم القومية
لهذا التغيير ،األمر الذي سيحمي تلك الثورات من
هيمنة وسطوة القوى الكولونيالية الغربية أو من
االصطفافات اإلقليمية غير العربية.
• قدرة الثورة على إعادة بناء دور مصر اإلقليمي
والعالمي ،لقد كان لغياب ال��دور المصري طيلة
العقود السابقة ،أو اصطفافه مع الحلف األميركي
أثر مد ّمر على دور وصورة وهيبة مصر أوال ً وعلى
دوره��ا ومكانتها اإلقليمية والعالمية ثانياً ،األمر
الذي جعل الساحة العربية مسرحا ً لفعل وتدخالت
الدول اإلقليمية المؤثرة ،التي راحت تحاول ملء
الفراغ الذي تركته مصر (إيران وتركيا على سبيل
المثال) ،ومع تقديرنا للمواقف التي عبّرت عنها
هاتان الدولتان تجاه القضية الفلسطينية ،إال
أنّ تلك المواقف ال يمكن فصلها عن مصالحهما
وطموحاتهما اإلقليمية في الوطن العربي ،وكلنا
يذكر كيف استقبلت الشعوب العربية مواقف
أردوغ��ان أثناء الحرب على غزة أو أثناء الهجوم
على أسطول الحرية ،لقد كان المواطن العربي يقوم
عبر هذا السلوك بعملية تعويض سياسي ونفسي
لغياب المعادل العربي وال���ذي ه��و ف��ي الحالة
العربية مصر ب��دون منازع ،دون أن يعني ذلك
المساس بدور ومكانة أيّ دولة عربية ،هنا يأتي
دور مصر إلعادة التوازن المفقود وحينها ستقف
الشعوب العربية مع مصر في سعيها لترتيب الدور
العربي إقليمياً.
هذا يعني أنّ قوى التغيير في العالم العربي
ستتابع أداء التجربة المصرية على المستوى
اإلقليمي والعالمي وبناء على المعايير والضوابط
التي ستحدّدها مصر ستحدّد بقية الثورات العربية
ضوابطها وسياساتها .اإلص��رار على تحقيق هذا
الهدف سيضع حدا ً لحالة التآكل العربي كما يضع
ح��دا ً لتفلّت األنظمة وتسلّلها لخدمة األجندات
الكولونيالية في المنطقة.
• مجابهة السياسات الصهيونية في المنطقة،
ه��ذا البعد سيشكل ع��ام�لاً ح��اس��م�ا ً ف��ي تحديد

وتقييم دور مصر على ك ّل المستويات ،فقد اختلّت
ال��ت��وازن��ات بصورة هائلة بعد خ��روج مصر من
المواجهة وتراجع دورها في ظ ّل حكم مبارك الذي
ح� ّول مصر إلى وسيط وإل��ى قوة حماية وارتكاز
لالختراقات الصهيونية للساحة العربية سياسيا ً
واقتصاديا ً وأمنيا ً وثقافياً.
فمشاريع «إسرائيل» وسياساتها تهدّد العمق
العربي ،حيث استغلّت أبشع استغالل صمت
وتواطؤ نظام حسني مبارك لتمارس غطرستها
وعدوانها ض ّد الفلسطينيين واللبنانيين واستباحة
البلدان العربية على أوسع نطاق.

ثورتها ،تجاه ماضيها وحاضرها ومستقبلها،
واتجاه أمتها.
هذا هو واجب مصر ،غير أنّ الواجب ال يكتمل وال
يفعل بصورة دينامية إال إذا استند إلى وعي عميق
بالحق من الجانب اآلخر ،ولهذا فإنّ من حق مصر
على العرب أن يرتقي أداؤهم إلى مستوى دور ووزن
مصر ،ذلك الدور الذي ج ّرب العرب جميعا ً وطأة
غيابه عندما ص��ادره نظام حسني مبارك وش ّوه
صورة مصر البهية ودفع إلى السطح أسوأ ما في
السياسة والثقافة واالقتصاد والسلوك والممارسة
قطريا وقوميا).

الموقف من «إسرائيل»
هو االختبار

رقصة النفاق

عند هذه النقطة تحديدا ً تتقاطع مختلف األبعاد،
فالموقف من «إسرائيل» مشاريعها هو االختبار
األك��ث��ر جدية وخ��ط��ورة ،حيث ال يمكن الحديث
بجدية عن دولة عربية ديمقراطية حرة ومستقلة
ب��دون ال��ت��ص�دّي ال��ح��ازم للعنصرية وال��ع��دوان
«اإلسرائيلي» ،وال يمكن الحديث عن دور عربي
فاعل ومؤثر ب��دون إنصاف الشعب الفلسطيني
وإسناده بك ّل الوسائل إلنهاء االحتالل وإحقاق
الحقوق القومية الفلسطينية الثابتة ،كما ال يمكن
الحديث عن دور إقليمي وعالمي فاعل ومحترم
بدون وضع ح ّد للغطرسة «اإلسرائيلية» في قلب
العالم العربي ،وأخيرا ً ال يمكن تصديق أيّ حديث
عن الحرية والكرامة الوطنية أو القومية بدون
مواجهة السياسات الكولونيالية الغربية الداعمة
والحاضنة للسياسات «اإلسرائيلية» في المنطقة.
ك ّل هذا يعني أنّ جميع الشعوب العربية التي
أهينت بما فيه الكفاية من قبل «إسرائيل» ،تنظر
وتنتظر موقف الثورة المصرية واستراتيجيتها
تجاه «إسرائيل» ،فالدور القيادي للثورة المصرية
على المستوى القومي ستتحدّد فاعليته وعمقه
وج�دّي��ت��ه هنا بالضبط ،وف��ي ض��وئ��ه ستتحدّد
سياسات معظم البلدان العربية التي لن تجرؤ على
االستمرار في م ّد الجسور مع «إسرائيل» والصمت
على سياساتها وعدوانها المستم ّر على الشعب
الفلسطيني إذا ما قالت مصر كلمتها الفصل.
لك ّل ما تقدّم ف��إنّ عقول وقلوب األم��ة العربية
ستبقى مشدودة إلى ما يجري في مصر وما ستقوم
به ثورة مصر في مواجهة هذه المهام أو التحدّيات.
التصدّي لهذه المهام الكبرى هو واجب مصر األول
تجاه ذاتها ،تجاه مصالحها ،تجاه تاريخها ،تجاه
تضحياتها الكبرى ،تجاه وزنها ودورها الحضاري
والتاريخي ،تجاه وزنها السكاني ،تجاه وزنها
الثقافي ،تجاه مكانتها اإلقليمية والدولية ،تجاه

وبالعودة إلى رقصة النفاق التي تابعناها أثناء
زيارة ملك الرمال والوهابية إلى القاهرة ،وحتى
نعي ما يجري ،ولكي ندرك أبعاده ،فإنني أسوق
ما كتبه المبدع السوري نارام سرجون في مقالته
التي نشرها على صفحته في  14نيسان ،2016
تحت عنوان «لو مأل البحر األحمر ذهبا ً او عسالً،
آل سعود لن يحبّوا مصر»:
«اذا رأيت مائدة فاض على ك ّل أطباقها العسل،
حتى أنّ ملحها خلط بالعسل ،فاعلم أنها مائدة
سيجلس عليها منافقان ،الداعي للوليمة يكذب على
المدعو ،والمدعو يكذب على الداعي وعلى نفسه،
وهذا هو حال اللقاء السعودي المصري الذي لم
يكن ينقص أن يكتب عنه اال الكاتب االنكليزي
ويليام شكسبير الذي كان بارعا ً جدا ً في تصوير
النفاق البشري وتقلّبات النفس وميلها لألنانية
ومشاعر الغدر ولحظات الطعن ،فال يوجد ك ّم من
النفاق والرياء والمجاملة والتقية يتف ّوق على ما
رأيناه في اللقاء السعودي المصري الذي تراشق
فيه الطرفان بأقصى ما لديهما من مخزون الحيل
والخدع والمجامالت ،فقد كانت هناك مبالغة ال
توصف في الحب والقبل والمصافحات والتمنيات،
واشترك في هذا المهرجان من جحيم القبل ك ّل من
برع في التمسح والنفاق ،مغنون وأئمة وإعالميون،
ومثقفون ورجال دين ،حتى التماثيل أرغمت غلى
النفاق واالختباء كيال تفسد وليمة النفاق ،وسمعنا
كالما ً في رحيق سلمان تستحي النحلة من أن تقوله
في الزهرة ،ويعتذر العسل من أنّ حالوة ما قيل في
سلمان تفوق حالوة العسل،
الجميع يعلم أنّ العسل الذي أضيف الى الملح
والفلفل والدسم والزيت والبصل والثوم والفول لن
يفعل شيئا ً اال أنه سيجعل العسل فاسدا ً وطعمه
غير مستساغ،
التاريخ والجغرافيا أكبر من ك ّل خوابي العسل
التي سفكت بين يدي الملك السعودي ،وفالق البحر
األحمر ليس مجرد فالق جيولوجي عمره ماليين

السنين لكنه رسالة تعبر الى ماليين السنين اآلتية
وهي أن ال شيء يجمع بين السعودية ومصر إال بالد
الشام ،ولو مأل المصريون البحر األحمر بالعسل ،أو
مأله السعوديون بالذهب،
بالد الشام  -ايّ سورية الطبيعية  -هي الرابط
الجغرافي والتاريخي بين الجزيرة العربية ومصر
(وك ّل وادي النيل) ،والجسور الطافية التي ستبنى
بينهما والمتمدّدة فوق جزر صنافير وتيران لن
تقهر الفالق األزلي الجيولوجي في البحر األحمر
لصالح اليابسة القديمة األزلية والحكاية القديمة
بين بالد الشام ووادي النيل حيث أنّ المشيمة التي
بينهما تمت ّد من الجليل الفلسطيني الى بورسعيد
المصرية .السعوديون ال يريدون من مصر اليوم اال
شيئا ً واحداً ،وهو أن ال تفعل شيئا وتبقى متمثلة في
سياستها وقفة ابي الهول بصمت ،أيّ أال تعترض
على السلوك السعودي المتعجرف واالستبدادي
واالستعالئي ،وأال تقف في وجه الخطاب الوهابي
في العالم اإلسالمي وتسكت األزهر أو تجبره على
الصمت إزاء التحريض الديني والمذهبي وعدم
تحديث الخطاب الديني ،وه��ي تريد أال تتدخل
مصر في األزمة السورية لخلق توازن يكسر الثقل
التركي في المنطقة ،ألنّ معادلة الشرق االوسط
الحالية هي انّ إيران وسورية تواجهان السعودية
وتركيا ،وانحياز مصر الى إيران وسورية سيجعل
تركيا والسعودية أق ّل تأثيرا ً وتمثيالً لما يريدان
أن يمثاله ككتلة إسالمية سنية في مواجهة كتلة
السنية ،وميل مصر الى سورية وإيران بحكم أنهما
خصمان لتركيا ومشروع «اإلخوان المسلمين» في
سورية سيعني أنّ أكبر كتلة سنية عربية تقف
الى جانب سورية وإيران مما يقلل من ادّعاء تركيا
والسعودية أنهما تدافعان عن مصالح أهل السنة
أو تمثالن مزاج السنة في العالم اإلسالمي ،وهذا هو
المطلوب الوحيد السعودي في هذه المرحلة ،أيّ
شق الشرق األوسط بفالق طائفي أزلي مثل فالق
البحر األحمر الى ضفتين سنية وشيعية ،بعد ان
كان الفالق الطبيعي الصهيوني يقسمه الى ضفتين
عربية واسرائيلية».
بعد كل هذا ستبقى عيوننا على مصر والقاهرة،
على نهر النيل ،ولن تفارق عيوننا أهرامات مصر،
ولن نتوقف عن الغناء بما قاله شاعر النيل حافظ
إبراهيم:
لربوع ّ
تنتسب
الشام
لمص َر أم
ُ
ِ
والحسب
هنا العال وهناك المج ُد
ُ
ركنانِ ّ
للشرق ال زالت ربوعهما
ٌ
خافق ي َِج ُب
قلب الهال ِل عليها
ُ
إذا أل َّمت بوادي النيل نازل ٌة
تضطرب...
باتت لها راسياتُ الشام
ُ

