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إعالن الظهران :الحبر يجف على الورق!
بقلم :رجب أبو سرية
لم يط���ل المقام كثيرًا بالحكام العرب في الظه���ران ،حيث لم يدم مؤتمر القمة
أكثر من خمس ساعات فقط ،رغم أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي "إثراء" مكيف،
ورغم أن الدنيا ربيع والجو بديع ،ورغم أيضًا أن ثمانية عشر ملفًا كانت مفرودة على
طاول���ة القمة .لكن على ما يبدو أن القادة الع���رب باتوا يفضلون ،على غير الموروث
العربي ،أن يفعلوا بدل أن يتكلموا ،المهم أن القمة العربية التاس���عة والعش���رين
قد انفضت على خير.
وخير العرب كله في الكالم ،أي أن هذه القمة لم تختلف كثيرًا عما س���بقها من
قمم ،وكانت خالصتها في بيانها المعلن ،بعنوان "بيان الظهران" ،الذي أكد بطالن
وعدم ش���رعية القرار األميركي بش���أن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وكان
رئيس القمة ،الملك س���لمان ،قد أطلق اس���م القدس عل���ى القمة لحظة إعالنه بدء
أعمالها ،فيما أعلن هو شخصيًا تبرع مملكته بمبلغ  150مليون دوالر لصالح األوقاف
اإلس�ل�امية في المدينة المقدس���ة وبمبلغ  50مليون دوالر لوكالة غوث وتش���غيل
الالجئين الفلسطينيين.
كذلك أعلنت القمة مجددًا تمس���كها بالمبادرة العربي���ة وتأيدها لرؤية الرئيس
محمود عباس التي ّعبر عنها في خطابه بمجلس األمن بتاريخ  20ش���باط من العام
الحالي .2018
أي أن القمة استجابت في الملف الفلسطيني لكل ما طالبت به فلسطين ،أما في
الملف السوري فقد جددت القمة موقفها مع الحل السياسي ،وإدانتها الستخدام
الكيماوي ،أما ما تال الملف الفلس���طيني م���ن اهتمام وفق البيان ،على األقل ،فكان
إع�ل�ان الموقف المؤازر ألعضائها ،خاصة الس���عودية المضي���ف والبحرين اللتين
تتش���اركان خطرًا له عالقة بإيران ،إن كان عبر حوثي اليم���ن أو عبر الدعم اإليراني
للمعارضة داخل البحرين.
وألن الس���عودية ،التي عادت مجددًا منذ نحو عام لتبدو الدولة العربية األهم بعد
أن أولتها الواليات المتحدة أهمية خاصة في عهد ترامب ،هي مس���تضيف القمة،

فقد حضر كل الملوك والرؤس���اء العرب ،في ظاهرة لم تحدث منذ العام  ،1946في
شكل داعم لزعامة السعودية للعرب ،وباستثناء الملك المغربي الذي كان قد ذهب
للسعودية ألداء مناسك العمرة ،وكان غياب قادة الجزائر وعمان واإلمارات له عالقة
بمرضهم ،فيما عضوية س���ورية مجمدة بالقمة ،وأمير قطر لم يحضر بالطبع بسبب
مقاطعة السعودية وثالث دول أخرى لبالده منذ عام.
ل���ذا لم ت���أت القمة ال من قريب وال من بعيد على مل���ف الخالف بين الدول األربع
وقط���ر ،وأظهرت القمة وحدة موقف عربي ،خاصة بالقضايا التي يبدو فيها إجماع،
مثل :القضية الفلس���طينية .ومع هذا نقول :إن أهمية القمة تتجاوز عقد المؤتمر،
إل���ى ما يكون خالل عام قادم ،حيث تتحرك الدولة المضيفة عادة باعتبارها رئيس
القم���ة ،لذا فإن مجرد عقدها بهذا الش���كل يمنح أمير المملك���ة القوي ،الذي يدير
سياساتها الداخلية والخارجية بش���كل فعلي ،ونقصد به األمير محمد بن سلمان،
قوة إضافية ،على طريق إبرازه كقائد للعرب في المستقبل.
ولع���ل ما تمر به ال���دول العربية من أزمات غاية ف���ي الصعوبة هو ما دفع مملكة
البحرين إلى تجنب اس���تضافة القمة التالي���ة ،والتي تحولت وجهة تونس ،وأبقت
األمور على حالها ،أي انخراط كل دولة في همومها ومشاكلها الداخلية .فيما يظل
الطم���وح نحو الذهاب لعالم عربي متكام���ل أو موحد في الجوانب االقتصادية على
أق���ل تقدير أمرًا بعيد المنال ،اللهم إال من مح���اوالت ثنائية أو إقليمية تظهر هنا
وهناك على هامش السياس���ة الت���ي باتت تفرق كثيرًا ليس بي���ن الدول العربية
وبعضها ،بل وفي داخل كل دولة عربية.
المهم أنه حتى في الجانب المالي ،الذي عادة ما كان أسهل أمر على العرب أن يقوموا
فيه بدعم القضية الفلس���طينية ،فإنه باستثناء ما أعلنه الملك سلمان عن تبرع خاص،
فقد خلت القمة من أي قرارات تقرر تخصيص ميزانية للس���لطة الفلسطينية ،تحررها
م���ن االعتماد على المانحين أو من االس���تمرار في االعتماد عل���ى المقاصة مع الجانب
اإلس���رائيلي ،لكن مع كل هذا فإن قمة الظهران أظهرت تماس���كًا عربيًا ما مختلفًا عما

ً
القدس وحماية الشرعية أوال

حدث في القمم الس���ابقة ،وظهر هذا من خالل أكبر حضور للمستوى األول من القادة،
كما أسلفنا ،أو من خالل عدم ظهور أي خالفات ،من خالل مرور المؤتمر بسالسة وتظهير
ما تم إعداده من قبل وزراء الخارجية في البيان الختامي.
وق���د تجاهلت القمة ،كما كنا نتوقع ،صفقة القرن ،خاصة أن اإلدارة األميركية لم
ً
تكن قد تقدمت بها أصال ،كذلك فإن القمة لم تش���ر إلى "مسيرة العودة" ،حتى ال
يحدث هناك أي لغط أو توتر هنا أو هناك.
وحيث إن هذه القمة قد سبقت باهتمام أعالمي ،نظرًا إلى تغيير موعد انعقادها
وتأخيره مدة أس���بوعين تقريبًا ،حرصًا من المضيف السعودي على حضور الرئيس
المصري شخصيًا ،لما تتمتع به مصر من مكانة ضرورية لتدشين الزعامة السعودية
للعرب ،كذلك تغيي���ر المكان ،نظرًا لتهديد الحوثي للري���اض ،فإن الكلمات التي
ألقي���ت خالل القمة قد عكس���ت أهمية الملفات والحضور مع���ًا ،فباإلضافة لكلمة
الملك سلمان ،ظهر كل من الرئيسين محمود عباس وعبد الفتاح السيسي ،بمكانة
مهمة ومؤثرة .ولعل في التداول اإلعالمي التالي ما يثبت ما نقول.
بق���ي أخيرًا أن يتم االلتزام بم���ا أعلنه البيان ،خاصة تج���اه مدينة القدس ،فيما
يخص اإلعالن األميركي ،ألن تنفيذ اإلعالن األميركي س���يكون بعد شهر بالضبط،
لذا فال بد من قيام القمة برئاس���تها المهمة والفعالة بمواجهة يوم الخامس عشر
من الشهر القادم بحزم ،فإن لم ينجح العرب بإجبار واشنطن على التراجع عن قرارها
بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ،فعلى األقل إغالق الطريق أمام دول أخرى،
مثل :غواتيماال وهندوراس ،وتهديدها بعقوبات اقتصادية ودبلوماسية في حال
نقلت س���فارتيها ،تمامًا كما فعلت إس���رائيل والواليات المتحدة تجاه الدول التي
كانت قد أي���دت قرار إدانة اإلعالن األميركي في الجمعي���ة العامة لألمم المتحدة،
ولعل هذا أخطر تحد يواجه زعامة األمير العصري والش���اب في طريقه لتأس���يس
المملكة السعودية الثانية.
Rajab22@hotmail.com

بقلم :مهند عبد الحميد
ّ
تسلم أعضاء المجلس الوطني دعوات للمشاركة في دورته التي ستعقد برام الله
يوم  30نيسان الجاري ،تحت شعار "القدس وحماية الشرعية الفلسطينية" .وكانت
اللجنة التنفيذية للمنظمة قررت عقد دورة عادية للمجلس الوطني في اجتماعها،
ي���وم  7آذار الماضي ،بأعضائه الحاليين  765عضوًا .الجديد هو اإلعالن عن اجتماع
المجل���س الوطني في دورة عادية ولكن في ظروف غير عادية بكل المقاييس .فقد
س���بق وأن توافقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني ،في اجتماع بيروت كانون
الثاني  ،2017على عقد مجلس وطني يضم كافة القوى وفقًا إلعالن القاهرة 2005
واتف���اق المصالحة  ،2011من خالل االنتخاب والتوافق .لكن اللجنة التحضيرية لم
تجتم���ع منذ ذلك التاريخ .وعندما قررت اللجنة التنفيذية عقد الدورة الجديدة رقم
 22اندلعت الخالفات الفلسطينية بين مؤيد لعقد الدورة ومعارض لها.
ينطل���ق المؤيدون النعق���اد دورة جديدة للمجلس الوطني م���ن ضرورة التصدي
للمخاطر الداهمة الممثلة بصفقة الق���رن ،التي تتضمن تصفية الحقوق الوطنية
ً
الفلس���طينية جملة وتفصي�ل�ا ،وكان من بواكيرها الصادمة ض���م مدينة القدس
بشطريها واعتبارها عاصمة لدولة االحتالل ،وإخراج قضية الالجئين من التفاوض.
رف���ض الصفقة م���ن خالل المجلس الوطني الذي يعد أهم مؤسس���ات الش���رعية
الفلسطينية على اإلطالق له مغزى كبير ،ويعتبر ردًا فلسطينيًا بليغًا على المسعى
األميركي اإلس���رائيلي لتقرير مصير الشعب الفلس���طيني من طرف واحد وبالضد
من مصالحه وحقوقه ومن حقه في تقرير مصيره بنفس���ه دون وصاية أو تدخل من
أحد .أن تتخذ الش���رعية الفلس���طينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني موقفًا
حازم���ًا من صفقة ترامب ،هذا الموقف س���يخلخل ويضع���ف التقاطعات العربية
مع الصفقة ،واألهم أنه سيش���كل الغطاء السياسي لتصعيد النضال الفلسطيني
ً
ضدها وضد الضغوط التي تمارس على المؤسس���ة والشعب الفلسطيني ،وصوال
إل���ى عزل الصفقة والمروجي���ن لها وإلحاق الهزيمة بهم وبصفقتهم .س���بب آخر
يس���تند إليه المؤيدون لعقد دورة المجلس الوطن���ي في هذا التوقيت ،هو الدفاع
عن الش���رعية الفلسطينية في مواجهة المس���اعي األميركية واإلقليمية للتعاطي
م���ع وكالء يش���كلون غطاء فلس���طينيًا للصفقة ،أو صناعة ش���رعية جديدة تعمل

بالمواصف���ات األميركية االس���رائيلية ،هذا الس���بب يبرر أيضًا تقوية الش���رعية
الفلسطينية والدفاع عنها بالذهاب إلى دورة المجلس الوطني وإعادة انتخاب لجنة
تنفيذية جديدة وانتخاب أعضاء جدد بدل المتوفين.
أما المعارضون لعقد الدورة فهم يستندون إلى توصية اللجنة التحضيرية ،قبل
عام و 3أش���هر ،بعقد مجلس توحيدي يضم الجميع .سبب آخر يقدمه المعارضون
وهو مكان انعقاد المجلس في رام الله الذي ال يس���مح بمش���اركة كثيرين .السبب
الثالث هو االلتزام باتفاقات المصالحة لعامي  2005و 2011التي تنص على إجراء
انتخابات تشريعية ورئاس���ية وانتخاب المجلس الوطني الجديد حيث أمكن ذلك
أو بالتراض���ي .المعارضون الذين يقدمون أس���بابًا فيها وجاهة من حيث الش���كل
ً
يقفزون عن الخطر الداهم الذي أحدثته صفقة القرن الذي يس���تدعي تدخال طارئًا
من قبل الش���رعية الفلسطينية .وبهذا المعنى فهم َيفصلون استحقاقات اللحظة
السياس���ية المتفجرة عن اس���تحقاقات التغيير المتراكمة منذ عقود ،وكأن شيئًا
ل���م يكن .الغريب في األمر أن تنظيمات أساس���ية في منظمة التحرير اش���تهرت
بحساسيتها المفرطة تجاه الشرعية الفلسطينية تتعامل لحظة تهديد الشرعية
بن���وع من الخفة .وإذا كان من المفهوم مقاطع���ة حركة "حماس" للمجلس الوطني
وللمجلس المركزي ،حيث لم تكن يومًا في مؤسسات المنظمة عندما كانت بمسمى
تنظيم اإلخوان ،ال في مراحل صعودها الوطني والنضالي ،وال في مرحلة االنتفاضة
األولى ،وال ف���ي مراحل األزمة والمأزق الذي دخلت فيه المنظمة بعد أوس���لو .بهذا
المعن���ى فإن انعقاد المجلس دون حركة "حم���اس" للمرة  22من مجموع  22مرة ال
يحمل جديدًا ،وال يعني أنه مجلس انفرادي أو انقس���امي حتى يصار إلى مقاطعته
من قبل فصائل من داخل منظمة التحرير.
ثمة ضرورة لعقد مجلس وطني توحيدي استنادًا إلى أسس وطنية وديمقراطية،
يكون مرجعية وحيدة للكل الفلس���طيني ،لقد أخفقت المحاوالت السابقة للوصول
إل���ى هذا المجلس ،واألس���باب ال تقتصر على تفرد "فت���ح" وإصرارها على أن تبقى
حزبًا حاكمًا طوال الوقت ،وال على مس���ار "حم���اس" التاريخي التي عملت من خالله
بشكل مواز للمنظمة ،ولم تقبل في أي وقت أن تكون جزءًا من الكل الفلسطيني ،بل

آثرت اس���تبدال تفرد بآخر حتى لو كان ذلك باستخدام القوة واالنقالب العسكري.
الس���بب األهم من وجهة نظري هو إخفاق التنظيمات اليسارية والنخب الثقافية
في بناء كتلة قوية ديمقراطية تس���تطيع أن تت���رك بصماتها على القرار وتفرض
ً
أش���كاال من اإلصالح الديمقراطي التدريجي في مؤسس���ات المنظمة .لألسف لقد
اس���تعاضت تنظيمات اليس���ار مجتمعة ومنفرده عن مهم���ة دور القطب الثالث
أو دور بيضة القبان بمعناها اإليجابي إلى دور الوس���يط المتباكي على االنقس���ام
الداعي إل���ى تحقيق الوحدة ،متج���اوزة أيضًا أيديولوجيتها الت���ي تدعو إلى دور
خاص يساري مس���تقل ومنقذ الشرعية؛ باعتبارها صمام أمانها ،ذاهبة إلى خندق
الالش���رعية "حماس" ،قبل أن تتالءم األخيرة مع المقومات الضرورية للش���راكة بأن
ً
ً
تعتمد مرجعية فلسطينية قوال وفعال كبديل لمرجعية مركز "اإلخوان المسلمين"،
وبأن تنتقد انقالبها العس���كري ال���ذي أدى إلى كارثة للمواطني���ن في قطاع غزة،
وتلتزم بالتبادل الس���لمي لمركز القرار والس���لطة .ودون ذلك فإن دخول "حماس"
إلى مؤسسات المنظمة ال يحتمل أكثر من تفسير هو استبدال سيطرة من طبيعة
براغماتية ديمقراطية نس���بيًا ،بس���يطرة من طبيعة أيديولوجية غير ديمقراطية.
وجه الغرابة يكمن هنا ،في إس���قاط تنظيمات اليس���ار ضرورة اس���تيفاء "حماس"
لمقومات عضويتها وش���راكتها في المنظمة ومؤسس���اتها ،ليس هذا وحسب بل
واالنتق���ال إلى مواقفها التاريخية العدمية المقاطع���ة للمجالس الوطنية في كل
الظروف .هذه التنظيمات تقدم نفس���ها ذائدة ع���ن الوحدة في الوقت الذي تعزز
فيه االنقس���ام بمقاطعة دورة المجلس الوطني التاريخية ،غير عابئة بخطر إسقاط
الشرعية أو استبدالها – مؤتمر المانحين إلنقاذ قطاع غزة – في واشنطن.
اختم مقالي بالتمني على تنظيمات اليسار التي أعلنت مقاطعتها ،المشاركة في
دورة المجلس  ،22ووضع خطتها لإلصالح والوحدة بشكل مستقل عن التفاهمات
الت���ي أبرمت بين "فت���ح" و"حماس" بضغ���وط عربية وإقليمية .كم���ا أدعو حركتي
"حماس" و"الجهاد اإلسالمي" إلى المشاركة السياسية في دورة المجلس ليتحقق
اإلجماع الفلسطيني ضد صفقة ترامب.
Mohanned_t@yahoo.com

الضربة الثالثية دون زيادة أو نقصان
بقلم :عبير بشير
في خمسين دقيقة ،أنهت قاذفات بي واحد األميركية ،وطائرتان فرنسيتان
من ن���وع رافال ،باإلضافة إل���ى أربع طائرات بريطانية من ن���وع «تورنيدوجي
آر ،مزودة بصواريخ س���تورم ش���ادو ،بالتعاون مع فرقاط���ة أميركية موجودة
ف���ي البحر األحمر ،مهمة تدمير مركز للبحوث العلمي���ة واختبار التكنولوجيا
الكيميائية في حي برزة الدمش���قي ،ومستودعين مرتبطين ببرنامج السالح
الكيماوي ،وبعض المخازن الس���رية لتخزين غاز الس���يارين ،ليعلن الرئيس
األميركي مع انتشار الصور األولى للعملية انتهاءها بتحقيق أهدافها كاملة
دون أي خسائر ،وقال ترامب في خطاب قصير :إن الواليات المتحدة ال تسعى
إلى «وجود ألجل غير مس���مى في س���ورية بأي حال» ،في إش���ارة واضحة إلى
تصريحات أعلن فيها نيته االنس���حاب من س���ورية .وأوضح أن «الهدف من
تحركاتنا الليلة هو ترس���يخ ردع قوي ضد إنتاج أس���لحة كيماوية ونش���رها
واستخدامها».
وبع���د مرور أيام قليل���ة على الضربة الثالثية التي ش���اركت فيها الواليات
المتحدة ،وفرنس���ا ،وبريطانيا ،تكون صورة المشهد العسكري والسياسي قد
ت���م تظهيره ،ذلك ألن محدودية حجم الضربة ومدتها وطبيعة المواقع التي
استهدفتها ،تعني أن ما حصل يتعلق بحسابات الدول الثالث التي شاركت
في العملية ،وباألخص الواليات المتحدة ،دون زيادة أو نقصان ،أو اجتهادات
أخرى ،أو تحميل الضربة أكثر مما تحتمل من جمل أو أوصاف بالغية.
وبمعنى أوضح ،فإن الضربة أريد لها أن تستهدف المخزون الكيميائي لدى
النظام الس���وري ،وليس ضرب أو تدمير قوات النظام العس���كرية أو منصات
صواريخه ،أو قواعده الجوية ،بهدف إسقاط النظام السوري ،أو خلخلة موازين
القوى في الس���احة الس���ورية ،والضربة أيضًا ليس���ت جزءًا من إستراتيجية
سياس���ية أميركية تجاه تغيير الوضع السوري ،وال عالقة لها بنصرة الشعب
السوري ،وال حتى بالرئيس السوري الذي يقال :إنه قبيل الضربة ترك القصر
الرئاسي إلى قاعدة حميميم الروسية ليحتمي بها.
فلم يحدث أن قرر األميركيون يومًا إنهاء النظام السوري ،أو توجيه ضربات
لبنيته العسكرية إلضعافه والقضاء عليه ولو تدريجيًا .فطيلة الحرب السورية
التي انطلق���ت بداية بتظاهرات ش���عبية مطالبة بتغيي���ر النظام ،تعاملت
الواليات المتحدة مع األزمة الس���ورية من موقع الحفاظ على توازنات تس���مح

لها بالتالعب ثم التدخل لحفظ مصالحها ،وإنهاك جميع الفرقاء على الساحة
الس���ورية .وقد جاءت الضرب���ات األميركية والبريطانية والفرنس���ية األخيرة
لحفظ ماء الوجه ،بعدما اس���تخدم النظام السوري أسلحة كيميائية في دوما،
عبر اس���تهداف مواقع ال تؤثر في بنية النظام وال تش���ل قدراته العسكرية،
وال تغير في التوازنات التي تبلورت مع التدخل الروس���ي واإليراني؛ ألنه بكل
بس���اطة لم تعد سورية ،بعد سبع سنوات من الحرب األهلية ،أكثر من ساحة
للصراع بين الكبار والصغار.
كل فع���ل هناك ،وكل خط���وة ،وكل ضرب���ة ألهداف ال عالق���ة لغالبيتها
بس���ورية ،وال بمصالح الش���عب الس���وري .حتى الضربة األخيرة استخدمت
س���ورية كساحة ،لكن هدفها هو روسيا وما تفعله في سورية وخارج سورية.
وخرج معظم األطراف راضيًا بعد المسرحية المعدة والمنسقة سلفًا  -الضربة
 والتي تم فيها كسر عنصر المفاجأة والمباغتة.فالصواري���خ اتجهت إلى مواقع تم إخالؤها ،وحددت مس���بقًا واتفق عليها
في االتصاالت الس���اخنة بين واشنطن وموس���كو ،وكانت بعيدة عن المراكز
الروس���ية في س���ورية ،حيث قال قائد قاعدة حميم العس���كرية في سورية
الجن���رال كولوف :إن روس���يا غضت النظر عن الهجوم الغرب���ي ،وقمنا بإجبار
أميركيا وبريطانيا وفرنسا على قصف أهداف غير عسكرية وغير مهمة لمدة
خمسين دقيقة فقط ،ولكن باسم القيادة الروسية والرئيس بوتين ،أعلن أن
روس���يا لن تسمح بعد اليوم بأي ضربة ضد س���ورية ،وسنتصدى لها بالقوة!
فيما رئيسه بوتين ،وصف الرد الغربي أنه عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة
تشكل رأس حربة في مكافحة اإلرهاب.
أما النظام الس���وري ،فقد أثبت تماس���كه في وجه ما وصفه بعدوان ثالثي
غاشم ،واس���تغل الضربة إعالميًا ليروج النتصاره ،وفي واقع األمر ،فقد أطالت
ً
الضربة في عمر النظام بدال من تقصيره ومنحته شرعية هو في أمس الحاجة
لها .واحتفى النظام السوري بطريقته بهذه المناسبة من خالل توزيع شريط
ً
للرئيس بش���ار األسد – بعد الضربة  -داخال إلى مكتبه في القصر الجمهوري
ً
حامال حقيبته كأنه في يوم عادي جدًا.
ُ
في المقابل ،أشاد الرئيس األميركي ترامب بضربات قال عنها :إنها نفذت
ُ
بإحكام ،وليعلن أن "المهمة أنجزت" ،وأيدته في ذلك غالبية الدول األوروبية.

ت�صــدر عـن:

�سركة موؤ�س�سة الأيام لل�سحافة
والطباعة والن�سر والتوزيع

جري ــدة يومي ــة �ســيا�ســية
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رئي�ص التحرير:

اأكـ ـ ـ ـ ـ ــرم هنـ ـ ــية

في حي���ن أن مندوبته لدى األمم المتحدة ،نيكي هايل���ي قالت بعد الضربة
الثالثية :إن بالدها جمدت خطة انس���حاب قواتها من سورية ،حتى تحقيق
جميع األهداف المرج���وة ،وحددت المندوبة األميركية ثالثة أهداف لبالدها
في س���ورية ،وهي :ضمان عدم استخدام األسلحة الكيميائية بأي طريقة من
ش���أنها تهديد المصال���ح األميركية ،هزيمة "داع���ش" ،وضمان وجود نقطة
مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران".
وي���رى المتابعون أن الضربة الثالثية كانت مدروس���ة بعناية من أجل إبقاء
الوضع تحت السيطرة وعدم السماح باندالع حريق إقليمي ،وبالتالي ال توقعات
حقيقي���ة من أن يكون هناك رد فعل انتقامي لموس���كو من واش���نطن .وقد
ذهب ألكسي ماالش���نكو ،رئيس الفريق البحثي في معهد حوار الحضارات
ومقره موس���كو بهذا االتجاه ،فقد تحدث عن أنه ال أحد بات يسمع بأخبار الرد
الروس���ي العسكري على الضربة الثالثية ،وأشار إلى أنه عمليًا يعتقد الجميع
بأن ردًا انتقاميًا روسيا غير ممكن ،ألنه خطير جدًا وقد يحمل تأثيرًا معاكسًا.
على أي حال ،كان يمكن أن تكون للضربة األميركية – الفرنسية -البريطانية
أهميتها في حال اندرجت في س���ياق إس���تراتيجية متكاملة تس���تهدف
تغيير عميق بس���ورية مع الحفاظ على مؤسس���ات الدولة السورية ،ولكن ما
حصل أن الضرب���ة كانت ذات طابع تجميلي لصورتي ترامب وتيريزا ماي في
واش���نطن ولندن ،فيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسكون بهاجس
من نوع آخر وهو الرغبة في العودة إلى الشرق األوسط من النافذة السورية.
إن السؤال عما س���يكون بعد الضربة التي مرت بسالم ،ليس صعبًا اإلجابة
عن���ه ،ألن ما بعدها لن يختلف عم���ا قبلها لجهة الواق���ع الميداني الذي لم
يتأثر بالضرب���ة ،لكن يقتضي انتظار بعض الوقت الستكش���اف مدى تأثر
الدول المعني���ة بالمناخ الذي تركته الضربة ،غير أن المعطيات التي تتراكم
بعد الضربة ،تعكس حقيقة أن لعبة األمم س���تمضي في اس���تنزاف سورية
وأرضها وشعبها.
المهم هو مدى نجاح الضربة في إس���قاط العديد من األوهام عند تعريف
الحلف���اء والخصوم ،وهل أصبح هناك وعي جمع���ي وفردي ،بطبيعة األخطار
المحدق���ة بالمنطق���ة وكياناته���ا ،وإدراك ديناميكيات اللعبة السياس���ية
والمصالح الضيقة والواسعة المرتبطة بها ...ومرة أخرى دون زيادة أو نقصان.

كائنات ..معص وفعص!
ُّ
مبكر!
1ـ دبور أحمر ّ

ّ
ُ
حافة مدخل ّ
"األيام" ألتمس شمسًا ربيعية شاحبة ،كما
جلست على
ُ
جلس الروائي البرتو مورافيا على مقعد في ّ
رحت أرقب ُّ
دبورًا
الحمام.
ً
أحمر يل���وب بحركة حلزونية ،ويخفق بجناحيه مح���اوال الطيران .إنه
يقوم ،على األرجح ،بحركات إحماء (وورمينغ أب)!
في قصة ،أو جزء من رواية ،جلس الروائي اإليطالي على كرس���ي في
ُ
ّ
حمام بيته ،وراح يرقب كيف ستخرج دويبة حمراء قميئة سقطت في
حوض المرحاض س���اعة انصرمت والحش���رة تتعربش على منحنيات
حوض المرحاض .تس���قط تنهض ثانية .تس���قط ..تنهض ،وأخيرًا
نجحت في الخروج .مؤلف رواية "الس���أم" لم يس���أم ،ولم يضغط على
شاطوفة (نياغرا) تذهب الحشرة إلى حتفها.
ّ
في حركات اإلحماء ُّ
للدبور األحم���ر ،فكرت أنه ال يطير ألنه مهيض
ّ
الجناح المكس���ور ..لكن كال يخفق بجناحيه عبثًا .أنا من كائنات الدم
ّ
وأتشمس ،وهو من كائنات الدم البارد ،خرج من وكره صباح يوم
الحار
متقلب بين ش���مس شاحبة ال تلبث أن تس���تر أشعتها غيوم ،وتهبّ
ريح باردة!
كما في مس���رح وروايات العبث ،خرج زميل سمين من ّبوابة ّ
"األيام"،
الدبور المجتهد و"معصه" .هذه ّأول ّ
وداس دون قصد على ُّ
مرة أرقب
ّ
ميتة عبثية ُّ
لدبور أحمر ،أغبى من أن يعي "تردد" نيسان" بين الشتاء
والربيع ،أو بين الربيع والصيف.
الدبور هو ُّ
ُّ
الدبور ،وهو ش���يخ "الزلقط���ة" المخططة باألصفر الزاهي
َ
واألس���ود ،هي في الش���ام "زلقطة" وفي فلس���طين هي "ص َمل" .كنا
صغارًا في الغوطة ،ودوما بالذات ،وكنا نعرف أن لس���عة ّ
س���م ُّ
الدبور
في قوة سبع لسعات للزلقطة" ،وأن لسعة ُّ
الدبور األسود تفوق لسعة
ُّ
الدبور األحمر!
ّ
تذكرت ش���يطنة أوالد دوما ،حيث كانوا "ينعرون" وكر الزالقط وفي
أيديه���م عصا ملتهبة ،فتتس���اقط "الزالقط" كم���ا كان جنود الحرب
الغابرة يتساقطون بنيران قاذفات اللهب!
كانت دوم���ا بخاصة عاصمة العنب الدومان���ي فائق الحالوة ،رقيق
القش���رة ،بحيث تنخره���ا الزالقط وتمتص رحيقه���ا .انقرض العنب
الدوماني في التوس���ع العمراني ،فانقرض���ت الزالقط ،وصارت كروم
حبات س���ميكة القش���رة ،كأنها "بالس���تيك" ،أو ّ
األعناب ذات ّ
مغبرة
ّ
بالكيماويات ،لكن نحل العس���ل لم ينقرض بع���د ،ألنه صار "مدجنًا"
كما البسس والهررة.

2ـ لم تكن "زرقاء اليمامة"!

"زلقطة" في الش���ام َ
و"ص َمل" في فلس���طين .أيضًا ،يمامة (حمامة
برية) في فلسطين و"ستيتية" في ديار الشام ،حيث يمتهن البعض
مهنة "كشاش الحمام" الداجن على السطوح ،و"يتسارقون" فيما بين
أسرابهم .خصومات ومصالحات!
العصف���ور ال���دوري ال يألف اإلنس���ان (ربما كان ش���اهدًا على قتل
قابي���ل لهابيل) ،على عكس الحمام واليمام ش���يئًا ما .أبدًا تقريبًا لم
َأر عصفورًا دوريًا تدوسه عجالت السيارات ،لكن رأيت في شارع ركب
كيف داس���ت وفعصت سيارة مس���رعة يمامة الهية ،لعلها "طمعت"
في التقاط "فتوتة" خبز أخرى ..فدهمتها سيارة و"فعصتها".
ً
لو كنت أنا السائق ّ
لتمهلت قليال ،أو أطلقت زمورًا صاخبًا ،ولكن ركلت
جثة اليمامة المفعوصة من منتصف الشارع إلى حافة الرصيف!

البسة واليمامتان الحذرتان
3ـ ّ

في ش���ارع بهية فرح خليل ،حيث مقر الكمنجاتي ومؤسسة "تامر"
ُ
ّ
تمهلت في سيري .توقفت ورحت أرقب بسة شارع تكمن خلف عامود
كهرباء ،كما تكمن النمور بين األشجار لفرائسها في أشرطة فضائية
"ناشيونال جيوغرافي".
ّ
الزلقطة أخت النملة ،والبسة سليلة النمور أو "القطط الكبيرة" ولها
عاداتها ،ولكنها ال تعدو في سرعتها ُ(يقال إن سرعة الفهد ّ
الصياد
القصوى هي 120كم/س).
ُ
رأيت ف���ي طفولتي وولدنتي كيف َك َمنت ّ
بس���ة لعصفور أو حمامة،
وكي���ف أفلحت أحيانًا في افتراس���ها .لم أخبط بقدمي أرض الش���ارع
لتهرب ّ
البس���ة ،فتهرب اليمامتان وهما تلتقط���ان قوتهما ،لكن في
حركة عفوية متعاكسة ،تمنع ّ
البسة من وثبة "النمر" لإلمساك بواحدة
ّ
ّ
من اليمامتين .أفلتت اليمامتان من كمين البسة ،ألن ولدًا على دراجته
جعل اليمامتين تطيران ،فتغادر ّ
البسة موطن كمينها الفاشل.
ّ
م���ن مراقبته للطي���ور تعلم اإلنس���ان كيف يطي���ر ،وكيف يصنع
الطائرات ،ومعظم الطائرات الحربية والمدنية تحتاج أن "تدرج" على
مدرج���ات لتقلع ،وإلى جنيحات لتهبط عل���ى أرضية المدرجات ،لكن
ذوات األجنحة من الكائنات الطائرة ،كالنحل والزالقط ،أو كالعصافير
ّ
والحمام واليمام وأضراب الطير ،تح���ط من عليائها بحركة أجنحتها
ُ
كما تفع���ل الطائرات بجنيحاتها ،لكنها تقلع دون مدرجات برفرفات
سريعة من أجنحتها.
انقرض���ت الديناص���ورات الالحم���ة والعاش���بة على الس���واء ،لكن
ُ
ديناص���ورات ذات ري���ش كان���ت تقلع ركض���ًا ،كما الطائ���رات على
المدرجات ..ثم بفعل النش���وء واالرتقاء ،ص���ارت الطيور ديناصورات
ّ
صغيرة متطورة ،كما صارت "القطط الكبيرة" ذات نسخة مصغرة من
القطط الداجنة.
ّ
والمدجن األكبر للكائنات ..لكنه،
اإلنسان قمة "النش���وء واالرتقاء"
أيضًا ،المفترس األكبر!

السلطان و"ميزان الميه"

ّ
قال أردوغان" :ال ّنية للتخلي عن التحالف مع أميركا ،أو الشراكة مع
روس���يا ،أو التعاون مع إيران .عالقاتنا مع روس���يا وإيران ليست على
حساب الغرب وأميركا".
حسن البطل
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