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هنا أرض الحضارات وهنا أرض المتغيرات

في تهشيم ذاكرة الشعوب
بقلم :د .نسيم الخوري
يصعب فهم البرودة في سلوك أجيالنا الشابة حيال مشاهد
العنف التي تمأل المكان العربي.
لن ّ
أقدم النعوت السلبية لهذه «الثقافة» الجديدة المستوردة
المستغرقة في الالمباالة.
نبدو وكأننا في عصر االنقياد للتآلف والقبول الراضخ والناعم
لتلك المشاهد إلى حدود إفراغ الموت والحروب المقيمة عندنا
أو المحيط���ة بنا من البش���اعات والمضامين القاس���ية المؤلمة
تاريخيًا.
ّ
ه���ي تحوالت هائلة تجرها إلينا ثقافة دفق الصور الحقيقية
ّ
الحية في عنفها التي تبدو وكأنها نسخة طبق األصل للمشاهد
السينمائية المقيمة في كبت المخرجين وخيالهم .كيف؟
بدأت المس���ألة فعليًا في الع���راق ( )2003إذ اعتبرت الحرب
األميركي���ة عليها األولى في العالم بعد ث���ورة االتصاالت التي
حققت قفزات تكنولوجية ضخمة اجتاحت العالم.
ّ
تحولت وس���ائل اإلعالم بتأثيراتها أس���لحة ممهدة وموازية
للس�ل�اح النووي والحروب اإللكتروني���ة والتكنو اقتصادية في
أوجهها المختلفة.
وبفضل ه���ذه المنج���زات بدا ال���رأي العام العالم���ي وكأنه
ّ
والتعود على
مشدود بشعره إلى التحديق الدائم في المعارك
وطأتها ومشاهدها بالتزامن مع تطبيقات الحروب واأللعاب في
الشاشات التجارية المختلفة.
لق���د دفعت كثرة الصور وضراوتها ونقاوتها وس���رعتها إلى
جعل المش���اهد ش���ريكًا فيها ّ
متقمصًا ألبطالها ،وكأنه هو من
يقات���ل أو يقت���رف الجرائم أو يبكي الضحاي���ا أو يتعاطف مع
األبرياء ...إنها الحرب الكاملة في عين الدنيا.
غ���اب المتلقي الذي كان العنصر ّ
األول للعملية اإلعالمية إلى
جانب المرس���ل والرسالة ليس���قط دفعة واحدة في تشظيات
ً
الزجاج بصفته مرسال جديدًا ومالك رسالة وأفعال وردود أفعال
تدعم���ه منظومة اإلنترنت المتحررة فعليا من أية رقابة بقدر ما
هي معرض موس���وعي مفتوح للصور والخياالت التي يتناقلها
ويتبادلها جمهور العالم.
ً ّ
يمكن القول في فرضية أولى :إن تبدال فكك اس���تراتيجيات
الح���روب ومفاهيمها العامة المعروف���ة ،عندما تخطت الحروب
الجدي���دة «الرقمية» الم���كان والميدان لتب���دو حروبًا بالصوت
والصورة لها وقعها المباش���ر في نس���يج حركة االس���تقطاب
العالم���ي ودورها ف���ي تبديل التحالف���ات أو اتخ���اذ القرارات
وتعديلها وفقًا لما تبثه الشاشات.
ويمكن القول ثانيًا :إن العرب انخرطوا في الحربين العسكرية
واإلعالمية محققين بذلك أول اختراق ملحوظ في صالبة الجدار
اإلعالمي الغربي واإلس���رائيلي ،والذي ّأسس على مدى العقود
الس���ابقة لعقدة العرب الفعلية في هزائمهم المتتالية ،حيث
كان���ت الحجة ثابتة وصلبة وتس���تخدمها األنظمة لتبرير عدم
إيصال صوت العرب إلى العالم.
ّ
للمرة األولى في تاريخ الصراعات العربية الداخلية والخارجية،
ب���دا اإلع�ل�ام العربي حاضرًا بالص���وت والصورة ف���ي تفاصيل
المعارك وعلى مستوى معقول من المهنية واالحتراف.
وباتت الفضائيات العربية على مس���توى األحداث من حيث
التغطية أو التعرية الفورية ،إذ دخلت مالعب الشاشة العالمية
وس���اهمت في إبراز الصور والحقائق عندم���ا لم تتمكن دوائر
النفوذ العالمية من التقاطها أو عمدت إلى طمسها.
بالفعل ،فرضت الشاش���ة العربية مشاهد المعارك واألسرى
ّ
والجرحى والقتلى وشاهدها العالم معنا بأسره ،ولم تولد ردود
فعل فائقة األهمية في التغيير الجذري.
ه���ذه التجربة ّ
الفتية المغرية لإلع�ل�ام العربي في المواجهة
تعني العرب كلهم ،وال تقتصر جدواها أو انعكاساتها أيًا تكن
طبيعته���ا على العراق وحده أو س���ورية أو اليم���ن أو غيرها من
البلدان العربية.
نط���رح هذه التجرب���ة في أهميتها الذي تش���غله الصور في
إستراتيجيات الحروب .يمكن نسيان الحروب ّ
لكن الصور تبقى
أدلة للتاريخ.
وعندما يلتقط المصور الشهيد مشهدًا أو لحظة من المأساة،
فهو ّ
يؤبد اللحظة التي تجعل العين ال تنس���ى ،وتصبح الصورة
«جوهرة» قابلة لإلش���عاع الدائم وحافزًا عل���ى الموقف والعقل
واالنخراط في الهوية ال في العصر الرقمي.
كانت الصورة ابنة الغرب يصعب هضمها في الشرق ،لكنها
تحولت أحيانًا إلى وسيلة للهجوم المعاكس .وتكاد تفرغ الصور
اليوم من مضامينها بعدما هضم العرب مآس���يهم وخرائبهم
ّ
وتشتتوا وكادوا ينس���ون حضارات الصور التي انبثقت أساسًا
من أرحامهم الهيروغليفية والمس���مارية لتطلق ّأول كتابة في
التاريخ.
ّ
يتدمر الماضي في بالد العرب ،وتزول الفروقات بين حضارتي
العين واألذن ،ونش���هد معًا ذوبان المس���افات بين عين الغرب
وعين الش���رق ،وتفق���د العولم���ة وهجها حيث يق���وى الملل
والصراخ ّ
عما ينتظرنا بعد سقوط العولمة الحتمي بعدما باتت
تتراجع عالقة الص���ور الضوئية الملون���ة بالوقائع اليومية من
حيث قدرتها عل���ى التأثير ،وتفقد أهميته���ا األولى بصفتها
ّ
ستغير كل شيء.
قنبلة رقمية
لنعترف ّأن ألبومات الصور اإلس���تراتيجية باتت قابلة للزوال
من ذاكرات الشعوب ال الدول بما ّ
يهدد باندثار الماضي.
ّ
ً
يؤرخ َّ
ألمهات ص���ور العقد الماضي إذن تدليال على رصد
من
ً
ّ
التحوالت في ذاكرات ال���دول العربية مثال؟ وكيف تخدم تلك
الذاكرات في مخزونها وتجاربها منعة أجيالنا المقبلة؟
الج���واب الجامعي :ال أح���د ألن إدمان الس���باحة في «حضارة
االتصال» الوهمي الكثيف يرمي اإلنسان المعاصر في االنقطاع
واألمراض.

بقلم :طالل عوكل
موضوعيًا كان المفروض أن تكون القمة العربية التاسعة
والعش���رون في الظهران مركز الحدث والتغطية ،والكتابة،
ولكن لس���ت أدري إن كان ذلك يستجيب لنداء عقل وقلب
الكاتب ،الذي ال يرى في هذه القمة ،ما يش���كل فارقًا مهمًا
بعد انعقادها ّ
عما قبل ذلك.
البي���ان والق���رارات جرى تحضيره���ا كالع���ادة من قبل
وزراء الخارجي���ة الع���رب ،وبالتال���ي ال داع���ي للخوض في
االس���تنتاجات والتوقع���ات ،وال ّ
أظن أن ثمة ما يس���تدعي
االستعجال في تحليل مخرجات القمة ،ومدى أهميتها في
تغيير الواقع ،خاصة بعدم���ا عرف عن مثل هذه المحطات
تاريخيا من تناقض بين األق���وال واألفعال ،خصوصًا فيما
يتصل بالعمل الجماعي.
ثمة قصور شديد في إدراك الزعماء العرب لما ومن يهدد
مصالحهم س���واء الوطنية أو القومية ،وال ّ
أظن أن ثمة ملفا
واحدا يتف���ق عليه الزعماء عدا الملف الفلس���طيني ،الذي
يسهل االتفاق على معالجته نظريًا ،وعند التنفيذ ،تذهب
القرارات في دهاليز السياسات القطرية.
في محاكمة المواق���ف العربية القطرية أو الجماعية ،إزاء
عدوان أميركي بريطاني فرنس���ي على دولة عربية مركزية
مثل سورية ،نفترض أن ّ
الحد األدنى للموقف الموضوعي،
هو الصم���ت ،والحقيقة أن المطلوب أكث���ر من ذلك ولكن
يدمي القلب أن نجد عديد الدول العربية ،يؤيد ويدعم هذا
العدوان ،رغم معرفتهم بأنه يصب في مصلحة إس���رائيل،
وحلفائها الغربيين.
الع���دوان الذي يثير مخاوف إس���رائيل .م���ن ردود فعل

النظام الس���وري وحلفائه ،دون المراهنة على دور أميركي
قوي في مس���اندتها ،ه���ذا العدوان بدا وكأنه مس���رحية
ّ
هزلية وفق كل المعايير .لعل حصيلة العدوان ،تش���ير إلى
أن الدافع ال يخرج عن س���ياق ،تأكيد دور وحضور الواليات
المتحدة ،ومحاولة س���خيفة إلنزال الرئيس ترامب عن أعلى
الشجرة التي صعد إليها.
الواليات المتحدة تعلن أنها لم تستهدف إسقاط نظام
األس���د ،وأنها تتجنب االحتكاك المباشر بالوجود الروسي،
وأن الهدف منع س���ورية من استخدام األسلحة الكيماوية
ومعاقبتها على ما ّ
تدعي أن النظام في سورية ارتكبه بحق
شعبه في مدينة دوما.
االتهام جاه���ز ،وال حاجة للواليات المتح���دة وحلفائها،
النتظار نتائج التحقي���ق الذي وصل الجزء األول من فريقه
ثان لكن العدوان استبق
إلى س���ورية ،وكان سيتبعه فريق ٍ
كل ذلك.
اآلن عادت فرنس���ا لتتحدث عن أن مجلس األمن سيتابع
التحقي���ق في تهمة اس���تخدام الكيم���اوي ،وأنها بصدد
تقديم مبادرات سياس���ية ،م���ع أن هناك إق���رارا أميركيا
بريطانيا معلنا ،ب���أن العدوان لم يغير م���ن طبيعة اللعبة
السياسية.
تغي���ب اهتمام دول الع���دوان تماما ،ع���ن التحقيق في
جرائم االحتالل اإلس���رائيلي بحق الش���عب الفلسطيني،
وهي جرائم مستمرة ،عدا أن الملف طافح بالجرائم ،أما حين
يتعلق األمر بس���ورية أو غيرها فإن هذه الدول تبدي حرصًا
على القانون الدولي ،وعلى حقوق اإلنسان.

فكوا قيدهم
بقلم :د .عاطف أبو سيف
أطلقت مجموعة من الشبان والفتيان "هاشتاغ" على مواقع
التواص���ل االجتماع���ي للترويج لقضية األس���رى والمطالبة
بإطالق سراحهم تحت عنوان "فكوا قيدهم".
الهش���تاغ يطمح للتعري���ف بمعاناة األس���رى ووضعهم
داخل الس���جون وبنضاالت الحركة األس���يرة وحشد التأييد
خاصة في العالم من أجل الضغط إلطالق سراحهم.
آن للقي���د أن ينكس���ر ،ولفجر الحرية أن ينبلج ولش���مس
الحياة أن تعيد سطوعها مرة أخرى.
هذه هي حال لسان المنظمين .على العالم أن يكون أكثر
حزمًا لردع انتهاكات إس���رائيل بحق الش���عب الفلسطيني
ولوق���ف كل ما تقوم به من طغيان وجبروت ،وعليه أن يعمل
من أجل تحرير أسرى الحرية من قبضة الجالد.
هؤالء األسرى الذين يذوقون كل صنوف العذاب ويتعرضون
ألبش���ع الممارس���ات ويعيش���ون حياة قاس���ية فيما جالدهم
يستمتع بمعاناتهم بسادية غير مسبوقة في التاريخ.
"فكوا قيدهم" صرخة من أجل الحرية ،من أجل الكرامة ،من
أجل أن ينتصر العالم إلنس���انيته ،من أجل أن ينتصر الحق
وتظهر الحقيقة.
"فكوا قيدهم" دعوة من أجل أن نعيد التركيز على قضية
األس���رى التي يجب أال تتراجع بأي حال من األحوال في سلم
أولوياتنا ،ونظل نضعها في مكانها الصحيح الذي يليق بها
والذي يليق ببطوالت وتضحيات حركتنا األسيرة.
م���ن هنا فإن الدعوة لفك قيد األس���رى هي دعوة لفك قيدنا
م���ن هموم الواقع والغوص في أزم���ات الراهن وإعادة التفكير
في المستقبل الذي نريد ،مستقبل مؤسس على الحرية ومبني
على الكرامة ،وعلى إعادة تأثيث حياتنا بالشعارات التي تطمح

للمستقبل أمام الخذالن الذي نعيشه في عالم الواقع.
بالطب���ع األمر يتزامن مع يوم األس���ير الفلس���طيني الذي
يصادف السابع عشر من الجاري ،وقضية األسرى بما تتمتع
به من دعم متواصل بين شرائح المجتمع تظل قضية كبرى
بالنس���بة للش���عب الفلس���طيني وهو يخوض غمار معركة
العودة عبر مس���يرات العودة الت���ي انطلقت في الذكرى 42
ليوم األرض ،وتستمر حتى الذكرى السبعين للنكبة.
وكل هذا ليس لالحتفال بل لتذكر األلم الذي يس���توطن
الروح ويس���كن في الثنايا ،ونحن نس���تعيد تلك المشاهد
الرهيبة التي تم خاللها اقتالع الش���عب الفلس���طيني من
أرضه ورمي���ه في المجهول في محاولة لطمس���ه من الحياة
وإزالته من الوجود.
ً
ه���ؤالء الفتية والفتيات وه���م يقفون عزال م���ن دون أي
س�ل�اح إال إيمانه���م بعدال���ة قضيتهم هم أحف���اد الرجال
والنس���وة الذين تم اقتالعهم م���ن أرضهم وتهجيرهم من
مدنهم وقراهم ومضاربهم ليحولوا إلى الجئين مش���ردين،
لك���ن األحفاد يعودون إلى الحدود ،يقفون على عتبات عودة
يدركون أنها ستتحقق.
بالعودة إلى الجهود التي يبذلها الشبان والشابات إلسناد
قضية العودة فإن مثل هذه الجهود تتطلب التفافًا شعبيًا
كبيرًا خاصة من نش���طاء التواص���ل االجتماعي والمنصات
المختلفة م���ن أجل التأكي���د على مركزية قضية األس���رى
في النضال الفلس���طيني ،ونش���ر االهتم���ام بهذه القضية
العادلة والتعريف بما يعانيه األسرى خلف الجدران وفضح
ممارسات إدارة السجون بحقهم.
من المؤكد أن ه���ذا جزء من واجب وطني عريض يقع على

بقلم :عبد الغني سالمة
م���ن الواضح أن الضربة األميركية على س���ورية لم تكن
بحجم الضج���ة اإلعالمية التي أثي���رت حولها ،وال بحجم
التهديدات التي س���بقتها؛ فقد كانت التخوفات من أن
ت���ؤدي الضربة إلس���قاط النظام ،قب���ل التوافق على حل،
أو إضعافه لدرجة تس���مح بعودة التنظيمات المس���لحة
للمناطق الت���ي أجليت عنه���ا ،وبالتال���ي تعميق األزمة
الس���ورية ،وإطالة أمد الحرب األهلية ،وتسعير نيرانها..
أو أن تجابه الضربة بردود فعل عس���كرية من قبل روسيا
وإيران ،وبالتالي دخ���ول المنطقة برمتها في أتون صراع
دولي ال يمكن التنبؤ بمدياته..
وقد ظهر جليا أن هذا العدوان الثالثي لم يكن الغرض
منه إس���قاط النظام؛ ب���ل كان تدخال ف���ي لحظة معينة
من االش���تباك أرادت أميركا من خالل���ه التأكيد على أنها
(وحلفاءه���ا) العنصر األهم في مع���ادالت الصراع ،وأن ال
حل من دونها ،وأن على روسيا أن تعي حدودها ،وحجمها،
وتلتزم بهما ..وهي أيضا رسالة إليران بأن عليها أن تلزم
حدودها ..وأن تلتزم بقواعد االشتباك والتداخل ،كما تم
التوافق عليه س���ابقا في العراق ..كما أرادت أميركا أيضا
تحجيم انتصارات الجيش الس���وري ،خاصة بعد التقدم
الكبير الذي أحرزه في مناطق متعددة من سورية ،والذي
أفضى إلى تحريرها ،وإخراج التنظيمات المسلحة منها.
هذه ضربة محدودة ،ربم���ا تنقذ بعض ماء وجه ترامب،

خاص���ة بعد تصاعد االنتقادات لش���خصه وإدارته داخل
أمي���ركا (وخارجه���ا) ،وهي أت���ت كحل وس���ط بين تيار
الصقور اليمين���ي المتصهين الذي يري���د ضربة أقوى،
تقوض قوة النظام العسكرية ،وتدمر قدراته الصاروخية
(لحماية أمن إس���رائيل ،وضمان تفوقها) ،وبين جنراالت
البنتاغون الذين ما زالوا يفهمون قواعد اللعب في الشرق
األوس���ط ،ويتفادون الدخول فيه بش���كل مباشر ،السيما
بعد االنس���حاب من العراق ،والفشل في أفغانستان ،ومع
التلويح بتهديدات جدية من روسيا بإمكانية الرد.
وطبعًا ،ومثل أي حرب ،سيكون من بين األهداف اختبار
األط���راف المتصارع���ة مدى كف���اءة وفاعلية أس���لحتها
الجديدة ،ونجاعة منظومتها الدفاعية ..ولكن ،هذه المرة
جرى تنسيق مس���بق للضربة ،بل إن موعدها كان معروفا
حتى لمتابعي الفيسبوك!
ومع ذلك ،فإن هذا الع���دوان لن يؤدي إلى تغيير كبير
في مع���ادالت الصراع داخل س���ورية؛ إنم���ا ،على األرجح
س���يؤدي لتعدي���ل الوض���ع التفاوضي لصال���ح أميركا
وحلفائه���ا ،وللتذكير بح���دود الدور الروس���ي واإليراني،
وإعادة ضبط إيقاع الصراع الس���وري ،وفقا لما تم االتفاق
عليه في اجتماع فيينا ،وحسب قرار مجلس األمن ،2254
واللقاء السداس���ي الذي عقد في فرنسا مطلع هذا العام
وش���ارك في���ه وزراء خارجية أمي���ركا وفرنس���ا وبريطانيا

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

تاأ�س�ست العام 1995

عاتقنا نحن الطلقاء الذين نتمتع بتفاصيل حياتنا العادية
ونتحرك رغم كل القيود التي قد تفرضها الحواجز والحدود،
لكنن���ا نتحرك ونتصرف ببعض الحري���ة فيما هناك اآلالف
الذين قرروا طواعي���ة أن يتنازلوا عن حريتهم ويخاطروا بها
ويغامروا بحياتهم وبس���ني عمرهم الت���ي باتوا يقضونها
خلف الج���دران وفي الزنازين من اج���ل أن نتمتع نحن بكل
ذلك.
تضحية ال تضاهيه���ا أي تضحية إال تضحية الش���هداء
بأرواحهم ،واألسرى ليسوا إال شهداء مع وقف التنفيذ.
وهذا يتطلب جهودًا في مجال اإلعالم االجتماعي باللغات
الخارجية خاصة اللغات األكثر انتشارًا في العالم اإلنجليزية
والفرنسية واألسبانية.
يجب التعريف بقضية األس���رى بهذه اللغات ،على العالم
أن يعرف أن هناك أس���رى فلس���طينيين يمضون عقدهم
الرابع خل���ف الجدران ،وأنهم يتعرض���ون للعزل والتعذيب
والتنكي���ل والمس���اس بحقوقهم المعيش���ية حتى داخل
السجون في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي ولكرامة
اإلنسان.
كل ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع الجاليات الفلسطينية
في الخارج وأيض���ًا الجاليات العربية بحيث تتكامل الجهود
تجاه إبراز القضية بما يليق بها.
"فكوا قيده���م" يج���ب أن تترجم بلغ���ات مختلفة ويتم
التغري���د بها بلغ���ات مختلفة .هذه فرصة إلعادة تس���ليط
الضوء على معاناة أسرانا األبطال.
األس���رى الذين غيروا معادلة األس���رى وقدم���وا لنا بجانب
تضحياتهم دروسًا بالغة األهمية في سبل هزيمة المحتل.

األسير الفلسطيني قلب المعادلة وغير منطق األشياء .لم
يقبل أن تكون عالقته مع س���جانه عالق���ة عادية حيث بات
السجان سجينًا والسجين هو من يسجن سجانه.
ذات المعادل���ة التي صاغها المتظاهرون الس���لميون عند
المناطق الحدودية في مس���يرات العودة حيث بات الفتيان
الع���زل هم المتس���لحين بالق���وة ،وصار الجن���دي المدجج
بالس�ل�اح هو األعزل الذي ال يملك أي ق���وة ،ألن كل ما أوتي
من سالح وعتاد بات بال نفع أمام إرادة الفتيان المتمترسين
خلف حقهم الراسخ.
هذه معادلة مهمة كان ألس���رانا البواسل شرف تطويرها
وفرضها على س���جانهم ،وباتوا هم أحرارًا طلقاء رغم جدران
األسر.
الجمعة القادمة من مس���يرة العودة مخصصة للش���هداء
واألس���رى من أجل التأكيد على التمس���ك بعهد الش���هداء
واألسرى الذي قدموا حياتهم في سبيل حرية شعبهم.
جمعة الوفاء لألس���رى وللش���هداء للقول إلسرائيل إنهم
طلقاء بيننا وإن الش���هداء أحياء لم تنجحوا في إزالتهم من
أرض المعركة.
س���اءني وأنا أمر في الجندي المجهول صباح أمس ،سيارة
إذاعة تبث أغنية لألسرى هي تحوير حزبي لرائعة "من سجن
عكا طلعت جن���ازة" رائعة الثورة الفلس���طينية ورائعة نوح
إبراهيم من ثالثينيات القرن الماضي.
لقد ش���عرت بأن أحدًا يسطو على إرثي وتاريخي من خالل
تحوي���ل هذه األغنية األش���هر للحركة األس���يرة إلى أغنية
بكلمات حزبية باهت���ة مملة .ارحموا تراثنا واحترموا كرامتنا
وتمسكنا بها ،واحترموا إرث أسرانا األبطال.

عن العدوان الثالثي على سورية

ت�صــدر عـن:

جري ــدة يومي ــة �ســيا�ســية

متى ش���اءت مصالح هذه الدول ،فإنها تقوم بممارس���ة
الع���دوان باس���م المجتم���ع الدولي ،تمامًا كم���ا فعلت في
الع���راق وأفغانس���تان وليبي���ا حيث تصرفت خ���ارج إطار
القانون الدولي ،وخارج إطار ق���رارات األمم المتحدة .واضح
أن المس���ألة ليست مس���ألة قانون دولي ،وال مجتمع دولي،
وال عالقة لها بالحرص على حقوق اإلنس���ان ،بقدر عالقتها
بالمصالح األنانية ،وبرؤية استعمارية لطريقة التعامل مع
المتغيرات الدولية.
الرس���الة األساس���ية التي حملتها صواريخ "توما هوك"
و"ك���روز" التي ضربت س���ورية صب���اح الس���بت الماضي،
كانت موجهة لروس���يا التي آثرت االنحن���اء أمام العاصفة
مؤقتًا حتى ال يؤدي إلى مواجهة عس���كرية واسعة ،كانت
التصريح���ات التي صدرت عن كل األط���راف قبل العدوان
تنبئ بها.
ف���ي الواقع فإن الواليات المتح���دة ،تدافع عن مصالحها،
ّ
تس���يدت على قمته منذ
والنظام العالمي الس���ابق ،الذي
أعلن ذلك الرئيس جورج بوش األب العام  ،1991بعد "حرب
الخليج" ،وتفكك االتحاد السوفياتي قبل ذلك بسنتين.
النظ���ام العالمي يمر ف���ي مرحلة انتقالي���ة ،بين النظام
أحادي القطبية الذي تتزعمه الوالي���ات المتحدة ،والنظام
العالمي متعدد األقطاب ،الذي تتقدم فيه كل من الصين
وروسيا للمزاحمة والمنافسة على مصادر القوة والمصالح.
خالل العقود الثالث���ة المنصرمة ،وفي غي���اب التهديد
واألعداء المنافس���ين اخترعت الواليات المتحدة ،اإلرهاب
ّ
عدوًا للبش���رية ،وتنطحت للدفاع عن البش���رية في محاربة

اإلرهاب ،ولك���ن تلك كانت مجرد ذريع���ة لخوض الحروب
من أجل تأكيد مكانتها ،وتعزيز مصالحها ،وتوسيع رقعة
تواجدها العسكري.
انساقت الدول الرأسمالية الغربية وراء ذلك ،ولكن عادت
لتشكو من أنها لم تحصل على مكانة الشريك في المغانم.
اليوم يحدد ترامب خصوم بالده األساس���يين ،على أنهم
الصين وروس���يا؛ فاألولى ،تشكل منافس���ًا حقيقيًا وجديًا
على مكان���ة القوة االقتصادية األول���ى التي احتفظت بها
الوالي���ات المتحدة كصاحبة أقوى وأكبر اقتصاد في العالم
لعق���ود طويلة ،أما روس���يا ،فإنها منافس ق���وي في مجال
امتالك وإنتاج السالح ،وكقوة اقتصادية متنامية.
العدوان الثالثي المدعوم إس���رائيليًا على سورية يشير
إلى عودة االصطفافات القديمة أيام "الحرب الباردة" ،ولكن
من موقع خضوع أوروبي أكثر من السابق حيث إن ترامب لم
يعد يقبل بأن تظل بالده تتحمل تكاليف الحماية األمنية
ألوروبا ،وال التسامح معها فيما يتعلق بالتعامالت التجارية.
من الواضح أن مس���رح الشرق األوس���ط ،هو المرشح ألن
يعب���ر عن صراع الق���وى بما أنه الخاصرة الرخ���وة ،المؤهلة
للتجاذبات السياسية والصراع على المصالح ،ولهذا كانت
الرس���الة األميركية ،بأن روسيا غير مسموح لها أن تستفرد
في سورية ،أو أن تتوسع في دورها في المنطقة.
انته���ت الضربة بحدود م���ا جرى ،لكنها ل���م تقفل باب
التدخالت والعودة الس���تخدام الس�ل�اح بذرائ���ع مختلفة،
خاصة وأن إسرائيل تتوقع ردًا إيرانيًا ،فيما من غير المتوقع
أن تتسامح روسيا ،وأن تبتلع اإلهانة.

رئي�ص التحرير:

اأكـ ـ ـ ـ ـ ــرم هنـ ـ ــية

وألمانيا باإلضافة للسعودية واألردن.
وطبعا ،مع إدانتنا الكاملة لهذا العدوان الس���افر ،إال أن
ه���ذه الضربة قد تضع جميع األطراف أمام حقيقة أنه آن
األوان لحل األزمة الس���ورية ،وأن عليهم البدء جديا بوضع
القاطرة على سكة االنتقال السياسي..
وكل من راهن على أميركا والحلف األطلس���ي إلس���قاط
النظ���ام (كما حدث في ليبيا) خاب أمله ،وخاب مس���عاه..
ومن اعتقد أن أمي���ركا تأتي لنصرة المعارضة الضعيفة،
أو لجلب الديمقراطية ،أو للتخلص من األنظمة المستبدة،
إنما هو غارق في الوهم ..وتكفي نش���رة أخبار واحدة عما
يحدث في الع���راق ،لمعرفة إلى أي م���دى هؤالء غارقون
في الوهم ..فأميركا ليس���ت جمعية خيرية ،بل إنها ،كما
ثبت على مدى تاريخها االس���تعماري ،ديدنها مصالحها
فقط ،وبعقلية العربدة والكاوبوي ..وما مشاركة بريطانيا
وفرنسا إال للتأكيد على أن محور الشر االستعماري جاهز
وحاض���ر دوما في وجه أي محاول���ة ألي تغيير في قواعد
النظام الدولي ومعادالته السياسية.
وهذه الضربة ،تعيد التأكيد على أن الصراع في سورية
إنما هو صراع دولي على المصالح الحيوية للقوى الكبرى
واألطراف اإلقليمية ..ال رأي للس���وريين في كل ما يجري،
ه���م وحدهم من يدفع الثمن؛ فقد ذاقوا الويالت على يد
النظ���ام ،ليس فقط من خالل البط���ش والقمع ،إنما أيضا

بفتح الب�ل�اد أمام التدخالت العس���كرية األجنبية (إيران
وروسيا والميلشيات الطائفية وعصابات المرتزقة).
وكل ما س���وقته أميركا وبريطانيا وفرنس���ا عن "السالح
الكيم���اوي" ،ليس س���وى كذبة مكش���وفة ،س���بق لهذه
الدول أن س���وقت كذبة مماثلة حين أرادت العدوان على
العراق (مزاعم أسلحة الدمار الشامل) ..وحتى لو كان ذلك
صحيحا ،فما الفرق بين أن ُيقتل الس���وريون بالكيماوي،
أو بالبراميل المتفجرة ،أو بالقصف الروس���ي ،أو على أيدي
العصابات اإلرهابية والتنظيمات المسلحة؟ لماذا سكتت
ه���ذه الدول ع���ن المج���زرة الدموية التي تدخ���ل عامها
السابع؟
وم���ع ذلك ،ورغ���م تحفظاتنا عل���ى ممارس���ات النظام
القمعي���ة ،إال أن الوق���وف ض���د العرب���دة األميركي���ة
واألطلسية ،ومع الدولة السورية وجيشها العربي ،مسألة
مبدأ ،وموقف وطني عروبي..
وأخيرًا ،قبل مدة وجيزة اس���تقال وزير بريطاني لتأخره
ع���ن موعد انعق���اد البرلم���ان ،وحينها تغن���ت بريطانيا
بديمقراطيته���ا ..أما مش���اركة الق���وات البريطانية دون
الرج���وع للبرلم���ان ،وض���د إرادة الش���عب ،فه���ذه أيضا
ديمقراطية!
رغم أنف العدوان ،ستظل سورية التي في خاطرنا قلعة
العروبة.
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