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مواجهة إيرانية  -إسرائيلية في سورية
بقلم :رجب أبو سرية
رغم أن األيام األخيرة ش���هدت س���قوط ثالث طائرات أجنبية فوق األرض السورية،
كانت األولى روس���ية سقطت على يد فصائل س���ورية معارضة ،والثانية تركية خالل
عملية عفرين ،والثالثة إس���رائيلية على يد المضادات الس���ورية ،إال أن األخيرة حظيت
باهتم���ام إعالم���ي خاص ،وت���م تداولها كحادث نوعي ،في س���ياق الح���رب متعددة
االتجاهات واألهداف واألطراف التي ما زالت جارية في سورية.
ومن يتابع جيدًا مسار تطور الحرب داخل سورية ،يالحظ أنها مع طي صفحة "داعش"
من���ذ صيف العام الماضي ،بدأت بعض األط���راف بالتوغل أكثر من ذي قبل إلى داخل
األرض الس���ورية ،بهدف وضع اليد على ما تطمح بالسيطرة عليه أو ضمه لها من أرض
س���ورية ،يبدو أنها باتت مس���تباحة ألكثر من طرف ،فالقوات األميركية التي لم تكن
تتواجد بش���كل عس���كري صريح منذ العام  ،2011اندفعت بحجة التحالف مع األكراد
"قوات س���ورية الديمقراطية" بهدف معلن وهو الس���يطرة على شمال شرقي سورية،
أي محافظات دير الزور والرقة ،بحجة أنها مناطق كردية ،والهدف هو وصل الس���يطرة
األميركي���ة المتحقق���ة في العراق مع المنطق���ة المتاخمة للعراق من س���ورية ،كذلك
اندفعت القوات التركية لتتجاوز حدودها الشرقية باتجاه منبج وحوض الفرات ،بحجة
دف���ع األكراد لالبتعاد عن حدوده���ا ومنع إقامة دولة كردية على حدودها من ش���أنها
تحفيز أكرادها للعودة للكفاح من أج���ل الحكم الذاتي على الطريقة العراقية ومن ثم
السورية.
أما روس���يا فهي موجودة عسكريًا وتسيطر على مناطق واسعة من الساحل السوري،
من���ذ العام  ،2015لذا فإن إس���رائيل كما هو حال أميركا وتركيا ب���دأت مع تراجع حدة
العمليات العس���كرية في سورية إلى زيادة منس���وب تدخلها العسكري ،الذي اقتصر
ً
حتى اآلن على س�ل�اح الجو ،الذي تتفوق فيه إس���رائيل أصال ،والذي عادة ما تبدأ به أي
حرب تقوم بشنها في المنطقة ،بهدف يبدو أنه مزدوج ،أحد ضلعيه هو السيطرة على
منطقة الجنوب الس���وري ،المتاخمة للجوالن ،والتي تصل إلى حدود دمشق العاصمة،

والثاني هو مركب ،أي يهدف إلى مواصلة اس���تنزاف س���ورية وتأجيل عملية إعمارها،
وقطع الطريق على ترسيخ النظام وعودة الروح للجيش السوري ،وإلى جر إيران لمواجهة
عسكرية ،تشارك فيها الحقًا أميركا وربما دول أخرى .
وكما فعلت مع نظام صدام حس���ين ف���ي العراق ،أي بعد الع���ام  ،1988العام الذي
توقفت فيه الحرب العراقية /اإليرانية بعد ثماني س���نوات تم خاللها إنهاك الدولتين
اللتي���ن كانتا عدوًا لكل من أميركا وإس���رائيل ،حيث بدأت إس���رائيل بالتحريض على
العراق ،باعتبار أن الحرب قد ّ
قوت من ش���وكة جيشه ومن قدرته العسكرية ،تحاول أن
تفعل الشيء ذاته تجاه الجيش السوري ،لتضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.
وبعد أكثر من انتهاك جوي لألجواء الس���ورية قام بها طيران العدو اإلسرائيلي خالل
الس���نوات الماضية ،كذلك أكث���ر من انتهاك بري قام به جيش���ها متجاوزًا الحدود ،أو
مطلقًا نيران المدافع بحجة اس���تهداف عناصر معادية ،كان إسقاط طائرة الـ "أف ،"16
يوم السبت الماضي ،حدثًا نوعيًا ،ليس ارتباطًا بكونه الحادث األول منذ  35عامًا ،أي منذ
العام  ،1982الذي يتم فيه إس���قاط طائرة إس���رائيلية ،بما ينطوي عليه األمر من أبعاد
عس���كرية ،تشير إلى أن طيران إس���رائيل الحربي ليس بمنأى عن الهزيمة ،وأن األجواء
الس���ورية لن تعود مس���تباحة كما كانت الحال من قبل ،بل ألن الطرفين أظهرا أن هذه
الحادثة ،تعني مفترق طرق ،يحدد كيفية التعامل الحقًا.
ً
فإس���رائيل كانت تعتبر أن هن���اك "قبوال أو غض نظر" عما تق���وم به من "تنظيف"
للمنطقة التي تقع جنوب العاصمة أو المنطقة التي تش���مل محافظات القنيطرة ودرعا
وريف دمش���ق ،بما في ذلك ضرب طرق إمداد "حزب الله" بالعتاد والس�ل�اح ،لذلك فإن
تص���دي المضادات الس���ورية ،وهذه المرة ليس بدافع إظه���ار أن هناك ردًا ،بل تظهر
أن هناك قرارًا س���ياديًا صريحًا ،باالش���تباك مع سالح الجو اإلس���رائيلي والتصدي له،
وربما يكون هذا مؤش���رًا على أنه في المرات القادمة سيخرج الطيران السوري للتصدي
للطيران اإلسرائيلي بما يحتمل الدخول في حرب جوية بين البلدين.

في الوقت الذي ال يمكن فيه التقليل من األهداف العدوانية اإلسرائيلية المتعددة
تجاه س���ورية ،والتي منها أن يبقى اس���تنزاف البالد ،فهي بال���كاد تخلصت من حرب
ً
اإلره���اب ،متمث�ل�ا في "داعش" وبعض الق���وى األخرى ،وهي بال���كاد تلتقط األنفاس
لتعيد السيطرة على البالد وتحافظ على وحدتها وحدودها لتواجه أكثر من قوة دولية
وإقليمية ،تقوم اآلن بتقاسم السيطرة الفعلية على البالد ،حتى تأتي إسرائيل فتبقي
على حالة االس���تنزاف العسكري واالقتصادي والس���يادي لسورية ،فإنه أيضًا ال بد من
لحظ أن إس���رائيل ومن ورائها أميركا تفضل مواجهة إيران على األرض السورية ،حتى
ال يقال إنها شنت حربًا عدوانية على إيران نفسها.
تفضل كل من إسرائيل وأميركا مواجهة إيران في سورية ،ألن من شأن ذلك أن يوفر
لهما القدرة على إقامة تحالف عس���كري مع بعض ال���دول العربية ،ويمنحهما بالتالي
قدرًا من مش���روعية الحرب ،أما في حال أن تضطران إلى مواجهة إيران على أرضها ،فإن
ً
العالم كله س���يتضامن مع إيران أوال ،وثانيًا فإن كل الشعب اإليراني ،وربما كل شيعة
العالم ،سيهب للدفاع عن بالده.
لكن إس���رائيل وأميركا تغامران ،بحربهما في س���ورية التي ل���ن تكون مثل حربهما
الس���ابقة ف���ي العراق ضد صدام حس���ين ،وال كم���ا كانت حرب الناتو إلس���قاط معمر
القذافي ،فالحرب في س���ورية إن كانت ضد األس���د أو ضد إي���ران ،مختلفة ألن النظام
الس���وري معه روسيا ،ومعه إيران ،والقوة العس���كرية بهذا المعنى متوازنة ،أما األوراق
السياس���ية فعديدة أيضًا ،بل يمكن لس���ورية أن تفتح جبهة عسكرية مشروعة ضد
إسرائيل في الجوالن المحتل ،بإعالن حقها في تحريره ،كذلك في مزارع شبعا اللبنانية
بإعالن "حزب الله" حقه المش���روع في تحريرها أيضًا .لذا فإنه على األغلب يظهر الردع
السوري إمكانية إغالق األبواب في وجه إسرائيل لتضع ذيلها بين ساقيها وتعود إلى
البيت ولو إلى حين.
Rajab22@hotmail.com

ما هو المطلوب ..يا عالم؟
بقلم :مهند عبد الحميد
االس���تباحة اإلس���رائيلية للحقوق الوطنية والمدنية واإلنسانية الفلسطينية تحولت إلى
فع���ل دائم متوحش ،وقد ازدادت شراس���ة بع���د قرار ترامب الذي ش���طب مدينة القدس،
وش���طب معها العملية السياسية وحل "الدولتين" من الناحية العملية .حصيلة االستباحة
اإلس���رائيلية خالل  5أس���ابيع ،حتى نهاية  ،7/2تقدم الدليل على س���يادة شريعة الغاب
وغطرسة الدولة االس���تعمارية المنفلتة من أي رقابة ومساءلة .فخالل تلك الفترة ،حصدت
تجل
آلة البطش اإلس���رائيلية  11ش���هيدًا وتواصل احتجاز جثامين  16شهيدًا في أبشع ٍ
للبطش ،وهناك  450إصابة متنوعة ،و 623حالة اعتقال ،وأكثر من  100قرار بالحبس اإلداري
التعس���في ،وإعداد ونقاش  3مش���اريع لقوانين عنصرية (قانون بإعدام األس���رى ،وقانون
بمصادرة أموال أسر األسرى والشهداء ،وقانون حظر اإلفراج عن األسرى مقابل جثث جنود)،
و 62انتهاكًا ضد اإلعالميين ،والمصادقة على إنش���اء طرق استيطانية ،وقرار بإضافة مئات
الوحدات الس���كنية واعتماد بؤرة جديدة .وغير ذلك من اعتداءات المستوطنين والخسائر
المادية التي ألحقت بالممتلكات الفلسطينية.
ثالثة مش���اهد للبطش اإلس���رائيلي لها مغزى عميق ،تضاف لمسلس���ل معاناة ومقاومة
ش���عب يرزح تحت نير احتالل ال يرحم .المش���هد األول ،الفتاة عهد التميمي ( 16عامًا) التي
صفعت جنديًا يحتل بلدها وينتهك حرمة المكان قرب منزلها في قرية النبي صالح .تحولت
"صفعة" عهد الطفلة إلى قضية كبرى هزت جنراالت وجنودًا وسياس���يين وإعالميين وقضاة
إسرائيل ،وال تزال قضية عهد تتفاعل داخل المؤسسة األمنية وخارجها .ويالحظ من تمديد
المحاكمة أسبوعًا تلو آخر ،أن هدف المؤسسة هو كسر رمزية "عهد" الفتاة الشجاعة الواثقة
بنفسها التي جلبت إعجابًا وتضامنًا شعبيًا في فلسطين وفي العالم .وفات المحتلون حقيقة
أن كسر الرمزية والسعي لالنتقام بهذه الطريقة المتعجرفة أدى ويؤدي إلى نتائج عكسية.
وبهذا خسر االحتالل وفازت عهد كنموذج لنضال جيل جديد من الشعب الفلسطيني.
المشهد الثاني 23 ،جنديًا مدججًا بالسالح يقتادون الفتى فوزي الجنيدي ( 16عامًا) وهو
ً
معصوب العينين ومقيد اليدين ،وحافي القدمين ويوسعونه ضربًا وركال .إنه ميزان القوى"
المخزي" والفاضح الذي يطيب للمحتلين اس���تعراضه لترهيب الجيل الفلسطيني الجديد.

ال يوج���د للجنود عدو آخر ،وال مكان يحاربون فيه أو يجربون فيه قدراتهم القتالية غير فوزي
وأمثاله من فتية وأطفال فلس���طين ،مخالفين بذل���ك مقولة حكيم صيني :إذا ذهبت وأنت
مدجج بالس�ل�اح إلى الحرب ووجدت عدوك بال س�ل�اح ،فال تحارب���ه ُوعد من حيث أتيت .على
العك���س من تلك الحكمة األخالقية يتصرف الجنود اإلس���رائيليون الذين يفضلون خوض
معاركهم مع فتية وأطفال ،كما حدث في مش���هد ترهيب الطفل فوزي وكما حدث مع قتل
هديل عواد ( 14عامًا) بأس���لوب وحش���ي ..إفراغ مخزن البندقية في جس���دها الغض؛ ألنها
تحمل مقصًا تهدد به" أمن شارع" في مدينة القدس.
المش���هد الثالث معركة أحمد جرار ( 23عامًا) التي كان طرفها مناضل صلب شجاع قاوم
المحتلين حتى لحظة استش���هاده .وطرفه���ا اآلخر وزير دفاع وجن���راالت ووحدات مقاتلة
وجهاز استخبارات وبنوك معلومات وكاميرات مراقبة ومتعاونون ،وقيادة سياسية من أعلى
اله���رم (نتنياهو) ووزراء وجهاز الدعاي���ة واإلعالم .كل هؤالء خاضوا حربًا لمدة ش���هر ضد
مقاوم ش���اب .أرادوا في هذه "المعركة" المضخمة كما في مرات س���ابقة ،أن يجتثوا كل من
يحاول مقاومتهم بالسالح ويزيلوا رمزيتهم من أذهان الجيل الجديد .أحمد جزء من ظاهرة
مقاومي���ن ،بعضهم ينتمي إل���ى خاليا منظمة وأكثرهم من المبادري���ن األفراد الذين قرروا
مقاومة المحتلين عل���ى عاتقهم .وإذا كان االضطه���اد واإلذالل والقمع والتجويع والتمييز
وس���لب الموارد ،وكل ما يجسده االحتالل واالستيطان ،هو الذي يولد ويعيد توليد المقاومة
والعنف بأش���كال قديمة معروفة وبأش���كال جديدة ،وإذا ما نجحت بن���وك المعلومات في
رصد ومعرفة أجيال مارس���وا النضال ،فإن مقاومين م���ن أجيال جديدة يتقدمون الصفوف
ويحدثون المفاجأة .فالحرية كما الحقوق ال تسقط بالتقادم .والعنف الذي ينتجه االحتالل
ينتج عنفًا من نوع آخر (مقاومة) وال يمكن أن ينتج عبودية.
إنه صراع الش���عب الفلسطيني مع هذا النوع مع االستيطان الكولونيالي شديد التعقيد.
فه���ذه الدولة ترفض أن ّ
تعرف نفس���ها بلغة العصر وبقوانينه كدولة مس���تعمرة محتلة.
وترفض أن ّ
تعرف الش���عب ال���ذي تحتله بلغة العصر أيضًا حركة تحرر .فال هو اس���تعمار
واحتالل وال الش���عب الفلس���طيني حركة تحرر ومقاومة .وال هو يعت���رف ويلتزم بالقانون

والمواثي���ق (ميث���اق األمم المتحدة) بل يلتزم بالميثولوجيا الدينية .وال يس���مح للش���عب
الفلس���طيني أن يس���تخدم ويلت���زم بالقانون والمواثي���ق .وفي التطبيق" ،ف���إن كل طفل
فلس���طيني هو مشروع مخرب محتمل"" ،مبدأ" تس���تند إليه النيابة العسكرية في محاكمة
األطف���ال ،وبالطب���ع ال تحتكم إلى بنود وثيقة حقوق الطفل لألمم المتحدة .وهذا ما يفس���ر
الوحش���ية في قتل الطفلة هديل عواد ويفسر انتهاك أبسط حقوق عهد التميمي وفوزي
الجنيدي .وفي التطبيق أيضًا فإن كل شاب فلسطيني متهم باإلرهاب ما لم يثبت العكس.
كل مناض���ل ومقاوم من أجل الحرية هو إرهابي معرض للقتل خارج القانون .وهذا يفس���ر
حرب تدمير الوجود الفلس���طيني المس���لح في الخارج (حرب  )82ويفسر الحرب المفتوحة
الستئصالهم في الداخل ،يستوي في ذلك الملتزمون بقواعد القانون في مقاومة المحتلين
– كعدم المس بالمدنيين وبأهداف مدنية -والذين لم يلتزموا.
وإذا كانت المقاومة المس���لحة المش���روعة غير معترف بها من قب���ل دولة االحتالل ،فإن
النضال الس���لمي الش���عبي غير معترف به وال يعتبر مش���روعًا ،ويعاقب ممارس���وه بأشد
العقوب���ات منذ بدايات االحتالل ،مرورًا باالنتفاضة الوطنية الكبرى وحتى اليوم .يضاف إلى
قائمة المحرمات والممنوعات اإلس���رائيلية (المقاطعة وسحب االستثمار وفرض العقوبات
على الدولة المحتلة) ،الذي تمارسه الـ "بي دي أس" .هذا الشكل النضالي السلمي يتعرض
أصحاب���ه إلى المنع والقم���ع والعقوبات وهو يعد من أخطر التهدي���دات التي تتعرض لها
دولة االحتالل م���ن وجهة نظرها .االنضمام للمنظمات الدولي���ة ( 24منظمة) يعد تهديدًا
للدولة المحتلة وغير مسموح به ،وإذا ما حدث فإن دولة االحتالل ومعها إدارة ترامب تعاقب
المنظمات التي قبلت فلسطين عضوًا.
كل ش���يء مرفوض أو غير مقبول ،ويندرج في إطار األعمال العدائية ضد إسرائيل .الشيء
الوحيد المطلوب هو الخنوع واالستس�ل�ام لنظام يضم أس���يادًا يملكون كل ش���يء ،وعبيدًا
ال يملكون ش���يئًا .هذا هو المس���تحيل قبوله من ش���عب يقاوم منذ أكثر من قرن .فما هو
المطلوب يا عالم؟
Mohanned_t@yahoo.com

الصداع المزمن بين الشقيقتين ،مصر والسودان
بقلم :عبير بشير
االجتماع الرباعي الذي استضافته القاهرة مؤخرا بين وزيري الخارجية والمخابرات بمصر
والسودان ،هو األول بعد أزمة استدعاء الخرطوم لسفيرها في مصر بغرض التشاور ،والتوتر
الذي ساد العالقة بين الجانبين  .وقد ساهمت القمة األخيرة التي جمعت الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي ونظيره عمر البشير في أديس أبابا على هامش قمة االتحاد األفريقي
في نزع فتيل األزمة بين البلدين والتحضير لهذا االجتماع ،حيث جرى االتفاق على إنش���اء
آلية تشاورية رفيعة المستوى وبعيدة المدى بين البلدين لتعزيز التعاون بينهما في إطار
العالقة اإلس���تراتيجية التي تجمع بينهما ،وكذلك تنقية الش���وائب التي تعتري العالقة
الثنائية بينهما ،والتعامل مع كافة الملفات والقضايا المرتبطة بمس���ار تلك العالقة على
قاعدة اإلخوة والمصالح المشتركة.
وفي واقع األمر تش���هد العالقات المصرية الس���ودانية ،اضطرابات ليس من الس���هل
إخفاؤها أو التقليل من حجمها منذ خمسينيات القرن الماضي ،ولم تنجح العبارات الودودة
بين مس���ؤولي القطرين التي تتحدث ع���ن الروابط األخوية والمصير المش���ترك في إزالة
العقبات واكتس���اح األلغام ،وإن كانت تلعب دورًا كبيرًا في احتوائها وتس���كينها ،قبل أن
يشتعل الوضع من جديد.
ويشكل ملف سد النهضة األثيوبي أحد أهم محاور الخالف بين مصر والسودان ،وتشعر
القاه���رة بالخذالن من الخرطوم بس���بب دعمه���ا لموقف أديس أبابا في ملف الس���د الذي
تخشى مصر أن يؤثر على حصتها السنوية من مياه النيل ،وترى القاهرة بأن جعل محابس
النيل العليا في أثيوبيا ليس في صالح مصر وال السودان ،وخصوصًا بأن كلتا الدولتين هما
مصب لنهر النيل ،وبدال من أن يكون سد النهضة رافعة نحو ترسيخ العالقات بين القطرين
الجارين ،على اعتبار الخطر المائي المش���ترك ،تس���بب هذا الملف بموجات من التوتر على
خلفية تباين الرؤية والموقف بين مصر والسودان من السد ،وهو ما زاد من صالبة الموقف
األثيوبي ورجح كفته .وال تكفي الوعود األثيوبية للسودان بالحصول على حصة من كهرباء
سد النهضة بأسعار تفضيلية ،والتي يراها السودان كتعويض جزئي عن موارده النفطية
التي خس���رها بعد انفصال الجنوب النفطي عنه ،لتفسير الموقف السوداني في الوقوف
عل���ى الجانب اآلخر في ملف النهضة ،رغم أن المتطلبات الهيدروليكية لنهر النيل تفرض
وحدة موقفه مع القاهرة ،واألهم متطلبات األمن المائي والهندسي لشعب مصر والسودان
التي يهددها إنشاء سد ضخم من دون رقم معلن لمعامل أمانه.
وفي عام  2016قلد الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���ي نظيره الس���وداني عمر
البشير وسام نجمة سيناء ،وهو أعلى وسام عسكري مصري ،وذلك خالل تلبية البشير
لدعوة من السيس���ي لحضور االحتف���االت الخاصة بالذكرى الس���نوية لحرب أكتوبر.
وأعطت هذه المشهدية االنطباع بأن صفحة جديدة قد فتحت بين البلدين ،بعد عقود
من الفتور والتوتر ،وأن الجانبين نجحا في تجاوز ملف الهاربين من اإلخوان المسلمين

إلى السودان عقب ثورة  30يونيو.
لكن في العام الماضي ،بدأت نقاط الخالفات الدائرية تتقدم إلى األمام ،وعاد النزاع على
مثلث حاليب وش�ل�اتين والرمادي يتصدر الواجهة ،مع رفض السودان االعتراف باتفاقية
ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية ،لكون الرياض اعترفت بحاليب ضمن الحدود
المصرية .وتبلغ مس���احة المنطقة الحدودي���ة المتنازع عليها نحو اثنين وعش���رين ألف
كيلومتر ،وتطل على س���احل البحر األحمر ،وتقع فعليا تحت الس���يادة المصرية .وقد لجأت
الخرط���وم إلى األمم المتحدة للمطالبة بمثل���ث حاليب ،بينما ترى القاهرة أنها ال ترغب في
النزاع حول شيء تمتلكه بالوثائق ،وبالفعل على أرض الواقع ،حيث هناك تواجد لقوات من
الجيش والش���رطة المصرية في مثلث حاليب ،باإلضافة إلى النظام المصرفي المرتبط كليا
بمصر ،والعملة المصرية التي يجري التداول فيها في المثلث ،والمدارس والمستشفيات
المصرية هناك .ورغم أن هذا النزاع الحدودي ،كان أحد األسباب الرئيسية للخالف المزمن
بين البلدين ،لكنه في أحيان كثيرة يس���تخدم للتعبير عن أزمات أخرى ،متعلقة باألجندة
الخارجية والداخلية للبلدين ،وبعدم التوافق بين رأسي النظام.
• غي���ر أن الحدث النوعي في مس���ار العالق���ات بين البلدين ،جاء عبر مس���اعد الرئيس
الس���وداني إبراهيم محمود ،الذي أعلن أن هناك تحركات عسكرية لقوات أريترية مصرية
مش���تركة ،في منطقة ساوا اإلريترية المتاخمة لوالية كسال بشرق السودان .وقد استدعى
ه���ذا الحدث ردًا من الرئيس السيس���ي الذي أكد أن مصر لم ولن تحارب أش���قاءها ،وقوة
الجيش المصري ال تعني الطغيان على اآلخرين .وكان من الالفت ،أن قرار استدعاء السفير
الس���وداني في القاهرة إلى الخرطوم جاء عشية اإلعالن عن موازنة السودان للعام الحالي،
ومع اندالع التظاهرات في الخرطوم ضد الموازنة وتنقلها من مدينة س���ودانية إلى أخرى،
وقد ش���رعت الخرطوم في االس���تثمار في التخويف من الخطر الخارج���ي القادم من مصر
وأريتيريا وذلك للهروب من أزماتها الداخلية.
وم���ن المعلوم بأن انفصال جنوب الس���ودان عن ش���ماله ،أفقد حكومة الس���ودان ثلثي
مواردها النفطي���ة واالقتصادية ،ما أدى إلى تدهور الوضع االقتصادي والمعيش���ي أكثر
فأكث���ر ،ودفع الحكومة إلى رفع أس���عار المحروقات أكثر من مرة .ويبدو أن غريزة حب البقاء
لدى النظام الس���وداني هي البوصلة التي تحدد ل���ه طبيعة تحالفاته ،وهو دائمًا ما يبحث
على رقعة الشطرنج الدولية ما يوفر له الغطاء السياسي والمالي ،حيث فاجأ الجميع عندما
انقلب على عقود من العالقة اإلس���تراتيجية القوية والعميقة مع طهران ،وأعلن مشاركته
ف���ي عاصفة الحزم التي تقودها المملكة ضد الحوثيي���ن المدعومين من إيران في اليمن.
وقد توطدت عالقة الس���ودان أكثر مع المملكة في أعقاب الهجوم على السفارة السعودية
في طهران ،حيث أمر البش���ير بقطع عالقات بالده الدبلوماس���ية مع إيران .ووصل األمر إلى
حد اتهام حزب الله الموالي لطهران ،النظام الس���وداني بتسريب معلومات تتعلق بمراكز
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التدريب التابعة له في السودان إلى واشنطن ،كجزء من الصفقة بين الجانبين والتي أدت
إلى رف���ع العقوبات االقتصادية والتجارية األميركية الت���ي كانت مفروضة على الخرطوم.
وأتى انقالب البش���ير على طهران ب���دون مقدمات ،وذلك على الرغم م���ن التعاون األمني
والعس���كري الوثيق بين البلدين لسنوات ،والذي كان من أهم مخرجاته مساهمة إيران في
تطوير الصناعات العسكرية ونقل الخبرات األمنية واالستخباراتية إلى السودان.
ثم جاء انتقال البش���ير إلى المعس���كر التركي مؤخرا ،أو اإلتيان بالمعسكر التركي إليه
ليش���كل مفاجأة غير مرغ���وب بها هذه المرة لمصر ،وذلك مع زي���ارة الرئيس التركي رجب
أردوغان للس���ودان ،الش���هر الماضي ،ومنح عمر البشير جزيرة س���واكن على البحر األحمر
لتركي���ا لتتولى إع���ادة تأهيلها وإداراتها وجعله���ا مركزا بحريا ،ورغ���م الصمت المصري
الرس���مي عن توجه أردوغان إلى العمق اإلستراتيجي المصري في أول زيارة لرئيس تركي
إلى الس���ودان ،شنت س���ائل إعالم مصرية هجوما حادا -بالوكالة -على الخرطوم ،واعتبرت
أن الس���ودان تحول إلى مخالب لقوى إقليمية إليذاء مصر وأمنها القومي .ورأت في تأجير
جزيرة س���واكن ألنقرة لمدة  99عاما مقدمة لتواجد عسكري تركي على البحر األحمر ،ونواة
لتحالف س���وداني قطري تركي يش���كل تهديدا على مصر – أي بوابة العثمانيين الجدد
على البحر األحمر. -
ويجري الحديث بأن جزيرة سواكن األثرية – التي تقع على الساحل الغربي للبحر األحمر
على ارتفاع  66مترا ،وكانت على مدار قرون معبرا تجاريا هاما ،وبوابة الحجاج التي تقود إلى
شبه الجزيرة العربية ،والميناء الرئيسي للسودان خالل الحكم العثماني له ومركزا لبحريته
 ستكون بابًا واسعًا للشراكة الس���ودانية التركية ،وأن المعتمرين األتراك سيأتون إليهامن تركيا قبل ذهابهم إلى السعودية ،واألهم أن تخصيص جزيرة سواكن لتركيا ستكون
قفزة تركية إستراتيجية غير مسبوقة ،حيث ستمتلك تركيا ألول مرة في التاريخ الحديث
ناصية على البحر األحمر وستمثل ثنائيًا مع إيران في المنطقة العربية.
وعكس���ت زيارة أردوغان مع نظيره الس���وداني إلى س���واكن حيث تنفذ وكالة التعاون
والتنس���يق التركية "تيكا" مش���روعا لترميم اآلثار العثمانية -مبنى الجمارك ومس���جدي
الحنف���ي والش���افعي التاريخيين – مدى ارتباط تركيا ب���إرث أمبراطوريتها ،وحرصها على
إحيائه.
وعل���ى كل حال ،يرى المراقبون بأن مصر تدفع حاليا ثمن تعاملها مع الس���ودان والقرن
األفريقي كحديقتها الخلفية عبر عقود طويلة ،وهو تقصير تاريخي من اإلنصاف اإلش���ارة
إلي���ه ،حيث فقدت مصر أدواتها التفاعلية ،والقدرة على التأثير المباش���ر مع تلك األقطار،
وه���و أمر يعيه الرئيس السيس���ي جيدا ويب���ذل قصارى جهده من أج���ل وضع العالقات
المصرية – السودانية واألفريقية على مس���ارها الصحيح ،الذي يليق بالتاريخ والجغرافيا
والمصالح المشتركة التي تجمعهما.

الـزيـارة ثـم الـزائـر !
ف���ي إحدى رواياته ،ولعله���ا المعنونة "جفاف الحل���ق" ذكر "غريب
عس���قالني" (إبراهيم الزن���ط) أن المهاتما غاندي زار فلس���طين قبل
النساجين َ
النكبة ،وبالذات مجدل ـ عسقالن وراقب عمل ّ
الم َه َرة فيها.
هل بس���بب الزيارة ق���ال غاندي" :فلس���طين عربية ،كم���ا بريطانيا
إنكليزية" أم أن زيارته ّ
لنس���اجي مجدل ـ عسقالن ،أوحت له بمقاومة
االس���تعمار البريطاني ،ومصانع نسيجه في مانشستر ،بغزل مالبسه
المتقشفة على النول اليدوي؟
زيارة سحابة نهار ّأداها لرام الله رئيس وزراء الهند ،ناريندرا مودي،
ُ ِّ
اعتبرت "تاريخية" وقلد فيها بأعلى ميدالية فلس���طينية ،وزار ضريح
عرفات ومتحفه ،ووقع الجانبان أربع اتفاقيات للتعاون.
كان في إمكان ناريندرا ،عندما زار إس���رائيل صيف العام المنصرم،
أن يقوم ،كغيره من كبار الزوار ،بالتعريج على فلس���طين ،لكنه اختار
ّ
أن تكون فلس���طين ّأول جولة عربية مقلصة ،ربما ألن فلسطين ليست
ملحقًا بروتوكوليًا ـ دبلوماسيًا بإسرائيل ،وعلى األرجح لتأكيد تصويت
الهند في الجمعية العامة ،إثر مبادرة ترامب المشؤومة حول القدس،
لصالح فلسطين الدولة.
عرب وفلسطينيون امتعضوا من سياسة هند يقودها حزب بهاراتيا
جاناتا ،إزاء االنفتاح والتعاون الهندي ـ اإلس���رائيلي ،لكن إس���رائيل
امتعض���ت م���ن تصويت الهند إل���ى جانب دولة فلس���طين والقدس
الشرقية عاصمة لها.
الهند "دولة نوعية" في مس���ألة االعتراف العالمي بدولة فلسطين،
ألنها "أكبر ديمقراطية" في العالم ،وقد تغدو ،قريبًا ،أكثر دول العالم
سكانًا متفوقة على جارتها الصين.
هناك من يقول إن مس���تقبل آسيا منوط بالتنافس بين النموذجين
الصيني والهندي ،س���واء في عدد السكان أو االقتصاد والتكنولوجيا.
البل���دان نموذجان كبيران ع���ن نهضة متجددة للحض���ارة القديمة.
بع���د أن صارت الهن���د نووية كما الصين ،وصارت الباكس���تان نووية
كما الهند ،انتهى عه���د الحروب الحدودية بين الدول الثالث .صارت
الصين والهند من دول الس���باق على غزو الفضاء .وفي الغرب يطلبون
مدراء تنفيذيين هنودًا للشركات الكبرى!
حتى وقت قريب ،كان الجغرافيون قبل انفصال باكستان عن الهند،
يتحدث���ون عن "العالم الهن���دي" كما "العالم العرب���ي" وعن "الهند ـ
الصينية" كذلك.
مع االحترام للمحمدين" :ش���اعر اإلس�ل�ام" محمد إقب���ال ،الذي مات
 1938قبل انفصال باكس���تان ،ومحمد علي جناح مؤسس الباكستان،
الذي مات  1948بعد سنة فقط من انفصال باكستان ،فإن الباكستان
تبدو دولة إس�ل�امية غير ناجحة ،وال نقول فاشلة ،قياسًا إلى جارتيها
الكبريين :الهند والصين ..ولس���بب ديمغرافي هو أن الهند تفوقهما
ديمقراطية ،حتى أن رئيس جمهورية الهند كان مرة مس���لمًا ،وعدد
مسلمي الهند  220مليونًا يفوق عدد سكان باكستان "اإلسالمية".
الهند ،حاليًا ،لم تعد بالد جواهر الل نهرو ،وأنديرا وراجيف غاندي،
وح���زب "المؤتمر" األق���رب إلى العالم العربي وفلس���طين ،لكن للهند
ً
برئاس���ة حزب هندوسي ،أن تبحث عن المصالح أوال قبل المبادئ ،دون
أن تتخلى تمامًا عن سياسة عدم االنحياز إلى فلسطين أو إسرائيل.
كان لالتحاد الس���وفياتي سياسة مصلحية في االعتراف بإسرائيل؛
وسياس���ة مبدئية منها بعد حرب حزيران  ،1967ثم سياسة مصلحية
بعد انهيار المنظومة االشتراكية.
بينما تجنبت فلسطين انتقاد سياسة المصالح الهندية بعد انتهاء
حقبة "حزب المؤتمر" الذي قاد الهند نحو االس���تقالل وسياسة "عدم
االنحياز" ،فإن إس���رائيل تنتقد من ينتقد سياساتها ،سواء وردت في
تقرير لجنة حقوق اإلنس���ان التابعة لألمم المتحدة ،حول الش���ركات
التي تعمل في المستوطنات؛ أو خالفها مع بولندا حول دورها في إرث
النازية والمحرقة ،أو حتى انتقاد بند في االئتالف الحكومي األلماني
الجديد حول الموقف ضد االستيطان اليهودي.
عندما باعت إس���رائيل للصين ش���يئًا من التكنولوجيا العس���كرية
األميركية ،تدخلت واش���نطن ،لكن نقل ه���ذه التكنولوجيا إلى الهند
وتطويره���ا هناك وتوطينها أمر مختلف ،ألن أميركا تخش���ى الصين
وال تخشى الهند.
البعض ينظر إل���ى الزيارة الهندية "التاريخية" األولى لفلس���طين
باعتبارها توازنًا مع الزيارة األولى الهندية إلس���رائيل ،ونتنياهو زار
الهند مرارًا التي زارها ،أيضًا ،أبو مازن.
هؤالء ينسون أن الهند أقامت عالقات دبلوماسية مع إسرائيل ،فقط
بعد اتفاقية أوسلو الفلسطينية ـ اإلسرائيلية ،كشأن الكثير من دول
العالم في االعتراف بإسرائيل وفلسطين.
بعد يوم من انتهاء الزيارة الهندية لفلس���طين ،زار رئيس السلطة
روسيا مرة أخرى ،التي يزورها نتنياهو بانتظام للبحث مع بوتين حول
بدائ���ل االحتكار األميركي لعملية التس���وية ،علمًا أن موس���كو تقول
بقدس عاصمة دولتين ،خالف ما تقوله وتعمل له إسرائيل.
يقولون إن القائل أهم من القول ،وزيارة رئيس وزراء الهند أهم من
القول إن بالد أكبر ديمقراطية في العالم يحكمها اآلن رئيس ينتمي
إلى حزب يميني .فلسطين تدير مع دول العالم "سياسة دولة".

أعالم ،رايات  ..وبيارق
مع كل زيارة أجنبية لبالدنا ترتفع أعالم فلسطين وعلم الدولة الزائرة
على أعمدة الطرقات ..لكن مع كل يوم تأس���يس فصيل فلس���طيني،
ترتفع راياته على أعمدة الشارع الرئيسي في رام الله.
هك���ذا ،بيارق "فت���ح" تليها راي���ات "الجبهة الش���عبية" واآلن
المبادرة الوطنية الفلس���طينية ،وبعدها بي���ارق ورايات الجبهة
الديمقراطية.
العلم عل���م دولة وش���عب ..وللفصائ���ل راياتها وبيارقه���ا تذكارًا
لوجودها اآلفل!
حـسـن الـبـطـل
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