www.THELEVANTNEWS.com

ديسمرب  2021م  1443 -ه | العدد 30

املؤسس واملدير العام :ثائر عبد العزيز الحاجي | مدير التحرير :شيار خليل

جريدة شهرية تصدرها مؤسسة The Levant News Media International - London

رسالة
األسد للداعين إلى
إبعاده عن إيران؟

حماس إلى قائمة
التنظيمات اإلرهابية
في بريطانيا

داعش يعاود الظهور
في تونس..
ما عالقة اإلخوان؟

سوريا :بلد منتج
لـ “اإلعاقة”

الصفحة2 :

الصفحة6 :

الصفحة8 :

الصفحة15 :

السعودية وروسيا ..مؤتمر حول مكافحة التطرف واإلرهاب

دعوات دولية لإلفراج
“الفوري” عن المعارض كافاال
كــررت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودول
االتحــاد األورويب الدعــوات للحكومــة الرتكيــة باإلفـراج
الفــوري والعاجــل عــن الناشــط “عثــان كافــاال”،
وذلــك بعــد أن أصــدرت تركيــا قـراراً ،مبواصلــة اعتقــال
رجــل األعــال الــريك “كافــاال” ،الــذي مــا ي ـزال يقبــع
خلــف القضبــان دون إدانــة ملــدة أربــع ســنوات.
ونقــل موقــع “أحــول تركيــا” ،عــن املتحــدّ ث باســم
وزارة الخارجيــة األمريكيــة ،بالقــول“ :إن اســتمرار
اعتقــال كافــاال وطبيعــة القضيــة املرفوعــة ضــده
يق ّوضــان احــرام ســيادة القانــون والدميقراطيــة”،
وأضــاف املتحــدّ ث ،أن دمــج عــدة اتهامــات ضــد
كافــاال زاد مــن تأخــر انتهــاء محاكمتــه.
ودعــا املتحــدّ ث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة،
الســلطات الرتكيــة ،لإلفـراج الفــوري عــن رجــل األعــال
الــريك ،حيــث أضــاف“ :عــى أنقــرة احــرام هــذه
الحريــات األساســية وتســوية األمــر برسعــة وبطريقــة
ّ
“نحــث القضــاء الــريك،
عادلــة” ،مشــراً إىل أننــا
لالمتثــال إىل حكــم املحكمــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنســان بشــأن اإلف ـراج غــر املــروط وضــان حــل
عــادل وشــفاف ورسيــع للقضيــة”.

امللك السعودي سلامن بن عبد العزيز

أكــد امللــك الســعودي ســلامن بــن عبــد العزيــز
عــى أهميــة تكثيــف ســبل الحــوار بــن أتبــاع األديــان
والحضــارات لزيــادة التعــاون املشــرك يف مكافحــة التطــرف
واإلرهــاب.
وذكــر العاهــل الســعودي ،يف كلمــة تالهــا نيابــة عنــه األمــر
خالــد الفيصــل يف مســتهل اجتــاع عقــد يف محافظــة جــدة،
تحــت شــعار "الحــوار وآفــاق التعــاون"" :تؤكــد اململكــة

عــى أهميــة هــذا االجتــاع االســراتيجي بــن العــامل
اإلســامي وروســيا االتحاديــة يف تعزيــز األمــن واالســتقرار
اإلقليمــي والــدويل وتكثيــف ســبل الحــوار بــن أتبــاع
األديــان والحضــارات وزيــادة التعــاون املشــرك يف مكافحــة
التطــرف واإلرهــاب" .وشــدد امللــك ســلامن يف كلمتــه عــى
أن الديــن اإلســامي يتســم بالتســامح والوســطية ،الفتــا إىل
أن لــدى اململكــة "دوراً مرشف ـاً يف تبنــي مبــادئ االعتــدال

والتعايــش املشــرك ،حيــث ســعت جاهــدة لدعــم الجهــود
اإلقليميــة والدوليــة يف هــذا املجــال ،وقدمــت العديــد مــن
املبــادرات يف هــذا الشــأن".
فيــا شــدد الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن عــى تطابــق
مواقــف بــاده والعــامل اإلســامي بشــأن رضورة بنــاء "عــامل
دميقراطــي عــادل قائــم عــى ســيادة القانــون والتعايــش
الســلمي".

المخدرات ..مصانع ومتعاطون بالجملة في المناطق المحتلة تركيًا بسوريا
قتــل رجــل  3مــن أطفالــه بالرصــاص ،يف
مدينــة حــارم بريــف إدلــب الشــايل ،فيــا ذكــرت مصادر
محليــة بــأن القاتــل مدمــن مخــدرات ،ولديــه مشــاكل مــع
زوجتــه.
وتتوســع جرائــم العنــف األرسي والعنــف بشــكل عــام
ألســباب عــدة مــن أهمهــا املخــدرات ،وتحولــت عفريــن
عقــب احتاللهــا يف آذار العــام  ،2018إىل واحــدة مــن
مراكــز تصنيــع تلــك املــواد ،وقــد داهمــت مــا تســمى
"الرشطــة العســكرية" ،يف بدايــة أكتوبــر املــايض ،معم ـاً
لتصنيــع املخــدرات ،يف قريــة بــرج عبدالــو مبنطقــة
عفريــن ،بالقــرب مــن معــر “العزاويــة” ،بالقــرب مــن

خطــوط الجبهــة مــع قــوات النظــام.
ً
معمــا لصناعــة املخــدرات اعتــر األول
حيــث ضبطــت
مــن نوعــه الــذي يجــري الكشــف عنــه يف مناطــق احتــال
مليشــيات “الجيــش الوطنــي” ،يف حــن اتهمــت حســابات
محليــة متزعمــن يف مليشــيات “الجيــش الوطنــي” بــإدارة
املعمــل ،بتمويــل مــن أقاربهــم املســتقرين يف تركيــا،
والحاصلــن عــى الجنســية الرتكيــة ،وقالــت أن املصنــع
يعــود للمدعــو ”عبــد هللا حــاوة” املتزعــم يف مليشــيا
"فرقــة الحمــزة" ،الــذي يتخــذ مــن قريــة باســوطة ،مركـزاً
لــه ولتجارتــه ولعمليــات التهريــب مــن واىل مناطــق
النظـام.

عثامن كافاال

تقارير

المجلس العلمي الفقهي ..هل هو رسالة
األسد للداعين إلى إبعاده عن إيران؟

مفتي سوريا (امللغى) أحمد الحسون كان معروفا مبساندته لألسد ونظامه

أثــار املرســوم الــذي أصــدره رئيــس النظــام
الســوري بشــار األســد ،القــايض بإلغــاء منصــب مفتــي
الجمهوريــة املنــوط بعلــاء املســلمني مــن الســنة ،بنقــل
أمــر الفتــوى الدينيــة إىل املجلــس العلمــي الفقهــي يف
وزارة األوقــاف والــذي يضــم تحــت مظلتــه أعضــاء مــن
كافــة املذاهــب والطوائــف ،ســبعة منهــم مــن املراجــع
الشــيعية.
ويف ملحــة عــن املجلــس العلمــي الفقهــي عــى موقــع وزارة
األوقــاف؛ أكّــد وزيــر األوقــاف محمــد عبــد الســتار الســيد
أن املجلــس مختلــف االجتهــادات الفقهيــة وينطلــق مــن
قــول الرئيــس بشــار األســد “إن أمئــة املذاهــب تركــوا لنــا
مــدارس فقهيــة ومل يرتكــوا لنــا طوائــف ولــو علمــوا أنهــم
ســيرتكون لنــا طوائــف مــا تركوهــا لنــا”.
وجــاء يف املرســوم رقــم  28لعــام  2021الصــادر عــن
األســد بإلغــاء املــادة رقــم  35مــن قانــون تنظيــم عمــل
وزارة األوقــاف ،التــي يُســمى مبوجبهــا املفتــي العــام يف
ســوريا ،وبالتــايل؛ أصبحــت الفتــوى مناطــة باملجلــس
العلمــي الفقهــي ،الــذي تشــكل وفق ـاً للــادة الخامســة
مــن القانــون  31عــام  2018لــوزارة األوقــاف.
ونن ـ ّوه إىل أنّ املرســوم املشــار إليــه أعــاه ،مل ُيل ـ ِغ مكانــة
اإلفتــاء العــام فقــط ،إمنــا شــ ِمل أيضــاً إلغــاء منصــب
مفتــي املحافظــات واملــدن الســورية.
املحامــي أنــور البنــي يف حديــث لـــ ليفانــت نيــوز ،قــال:
إنــه مــن املعــروف لنــا أنّ النظــام الديكتاتــوري يســتخدم
القوانــن واألشــخاص لغــرض ســيطرته ،وعندمــا تنتهــي
مهمتهــا يغريهــا ببســاطة ويلقــي بهــا عندمــا تنتفــي
الحاجــة لهــا أو تنتهــي مهمتهــا ،وهنــاك العديــد مــن
الحــاالت التــي حدثــت يف الســابق.
وأردف ،أنّ الظــروف الداخليــة والخارجيــة قــد تغــرت،
وأصبــح يحتــاج إىل أدوات جديــدة وقوانــن ترســخ
التغي ـرات التــي حصلــت ويســتثمر بهــا ،يف إشــارة منــه
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إىل نظــام األســد.
الشــارع الســوري املناهــض للنظــام ركـ َّز يف تعليقاتــه عــى
يرســخ التوغّــل
حقيقــة أنّ كل مــا يصــدُ ر عــن األســد؛ ّ
اإليــراين عــى مفاصــل الدولــة الســورية ،بــدءاً مبؤسســة
الجيــش والفــروع األمنيــة ،الجانــب األهــم يف الــدول
االســتبدادية ،وصــوالً إىل املؤسســة الدينيــة التــي تفتــي
لهــم ســحق كل مــن يخالفهــم ،بيــد أنّ مديريــة أوقــاف
حلــب نــرت عــى صفحتهــا يف الفيــس بــوك نق ـاً عــن
وزيــر األوقــاف الســوري ،قولــه :املؤسســة الدينيــة تحمــي
ســوريا مــن اإلخــوان املســلمني وتكـ ّرس الدولــة العلامنيــة.

وعــاوة عــى ذلــك ،وهنــا الحديــث للرمــح ،هــل مــن
الحكمــة أن يســحب املجلــس ســلطة القــايض الرشعــي
تخــص األزمنــة املتعلّقــة بشــهر رمضــان واألعيــاد
التــي
ّ
اإلســامية ،مثــل عيــد الفطــر واألضحــى ،يف ظــل العلــوم
الفلكيــة التــي تحــدد بدقــة توقيــت األهلــة واملناســبات
التــي ينــص عليهــا الديــن الحنيــف ،حيــث تكمــن مهمــة
القــايض الرشعــي يف املواليــد واألحــوال الشــخصية ،وهنــا
أذكــر ،هــل ســتنتقل أعــال القضــاء الرشعــي إىل املجلــس
العلمــي الفقهــي وكيــف ســيكون دور القــايض الرشعــي
فيهــا؟

وجهة نظر مختلفة

يوسع صالحياته
المجلس العلمي الفقهي ّ

ومــن وجهــة نظــر تنويريــة ،قــال الباحــث أحمــد الرمــح
املهتــم بشــؤون اإلســام الســيايس ،إنَّ منصــب “املفتــي
العــام” موجــود يف معظــم البلــدان العربيــة ،لكــن األســد
حولــه مــن حالــة فرديــة إىل حالــة مؤسســاتية ،تُتخــذ فيهــا
الفتــوى بشــكلٍ جامعــي.
مبينــاً يف الوقــت نفســه ،إىل أن تنــاول املوضــوع بشــكل
طائفــي مــن قبــل بعــض املعارضــن ال يخــدم الثــورة
ويؤثــر ســلباً عــى الخطــاب الوطنــي تجــاه اآلخــر يف
ســوريا املســتقبل؛ مســجالً اعرتاضــه عــى مــن اتخــذ
القانــون فرصــة للرتويــج لخطابــه الطائفــي ،لكنــه أوضــح؛
أنَّ الخطــورة بهــذا القانــون تكمــن يف كيفيــة تشــكيل
املجلــس وأتباعــه للســلطة التنفيذيــة ،بينــا يفــرض أن
يكــون مســتقالً.
وأضــاف الرمــح ،إىل أنّ رئيــس املجلــس هــو وزيــر األوقاف
الــذي ُيعتــر جــزءاً مــن النظــام االســتبدادي ،باإلضافــة
إىل عــدم الوضــوح يف كيفيــة تعيــن األعضــاء ،متســائالً،
هــل هنــاك جهــة ســتقوم برتشــيحهم أم أن األمــر مــروك
لرئاســة الجمهوريــة؟

ويف حديــث إلذاعــة “شــام إف إم” التــي تبــث مــن
دمشــق ،قــال الشــيخ “محمــد رشيــف الصــواف” ،عضــو
ينــص
املجلــس العلمــي الفقهــي ،إن “املرســوم الجديــد ّ
عــى أن تصبــح صالحيــات اإلفتــاء كاملــة للمجلــس
العلمــي الفقهــي ،وتوســيع صالحياتــه مــع إدخــال أمــور
أخــرى مل تكــن ســابقاً ضمــن اختصاصــه مثــل قضيــة
اإلرشاف عــى املواقيــت الدينيــة وغريهــا”.
وأضــاف الصــ ّواف “املجلــس ســيعالج القضايــا الفقهيــة،
ويتــم تطبيــق الق ـرارات الصــادرة عــن طريــق مديريــات
األوقــاف يف املحافظــات ،ولــن يكــون هنــاك أي فــروع
للمجلــس ،بــل ســيضم ممثلــن مــن املذاهــب الفقهيــة
كافــة ومــن جميــع املــدن”.
وأثــار ترصيــح الشــيخ الصــواف ومــا ورد فيــه ،اســتهزاء
مئــات املعلقــن ،من ّوهــن إىل أن معالجــة األوضــاع
املعيشــية للمواطنــن وتأمــن املــواد الغذائيــة والدوائيــة
وخفــض أســعار املشــتقات النفطيــة أهــم من كل املراســيم
والترشيعــات التــي ال تغنــي وال تســمن مــن جــوع يف ظــل
الظــروف االقتصاديــة التــي يعــاين منهــا الســواد األعظــم
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مــن الســوريني.
ويُالحــظ يف الســنوات األخــرة ،إجــراء األســد عــدة
تعديــات عــى تنظيــم عمــل وزارة األوقــاف ،كان مــن
أهمهــا إصــداره لقانــون يف العــام  2018الــذي مينــح
مبوجبــه صالحيــات واســعة لوزيــر األوقــاف ،باإلضافــة
إىل حــر واليــة مفتــي الجمهوريــة بثــاث ســنوات
قابلــة للتمديــد ،رشط تســميته مبوجــب مرســوم بنــا ًء
عــى اق ـراح الوزيــر ،بينــا كانــت املــدة يف الســابق غــر
محــددة ويعــود تقديرهــا لرئيــس الجمهوريــة فقــط.
بشــكل واضــح القانــون يكــرس الســلطة الدينيــة ويعــزز
ســطوة الســلطات والفــروع األمنيــة عليهــا ،مــع العلــم؛
مــا فتــئ األســد عــى مــدى العقــد املــايض وهــو ُيذكِّــر أنَّ
ســوريا آخــر قــاع العلامنيــة يف املنطقــة.
ومنــذ اســتيالء آل األســد عــى رئاســة الجمهوريــة يف
ســوريا ،مل يعــرف الســوريون خــال العقــود الخمســة
ٍ
خــاف بــن رجــال الديــن البارزيــن ورأس
املاضيــة أي
النظــام ،ســواء يف عهــد األســد األب أو حتــى يف حكــم
وريثــه بشــار ،بــل كان هنــاك ت ـزاوج واضــح يف املصالــح
بــن الســلطة واملؤسســة الدينيــة ،والسـ َّيام منصــب املفتــي
ووزيــر األوقــاف.
منــذ بدايــة الثــورة الســورية ،كان مفتــي الجمهوريــة
األخــر “أحمــد بــدر الديــن حســون” لســان حــال الســلطة
أو مفتــي الرباميــل املتفجــرة ،عــى حــدّ وصــف نشــطاء
الثــورة الســورية ،فقــد شــارك أبنــاؤه يف قمــع الحــراك
الســلمي للســوريني الــذي انطلــق يف منتصــف عــام ،2011
لكــن إهــال النظــام لــه خــال األعــوام الثالثــة األخــرة
كان مســتغرباً ،إال أنــه انتهــز الفرصــة يف األيــام األخــرة
ليذكــر بنفســه مــن خــال جنــازة الفنــان صبــاح فخــري
وتفســره آليــات ســورة التــن ،وربطهــا بســوريا تاريخي ـاً،
األمــر الــذي أثــار حفيظــة املجلــس العلمــي الفقهــي
متهــاً “حســون” بتحريــف القــرآن الكريــم.
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تقارير

متخلون عن الوطنية ومنحلون ببوتقة التتريك
المستتركون السوريون..
ّ
أحمد قطمة
مــع قيــام الدولــة الرتكيــة يف عرشينــات
القــرن املــايض ،ووصــول أتاتــورك لحكــم جمعيــة االتحــاد
والرتقــي ،تــم منــع اســتخدام اللغــات غــر الرتكيــة يف
اإلعــام والتدريــس كــا فــرض عــى جميــع ســكان تركيــا
تبنــي أســاء تركيــة وحولــت أســاء الكثــر مــن املــدن إىل
أســاء تركيــة ،كــا منعــت املطبوعــات واألنشــطة الثقافيــة
بغــر اللغــة الرتكيــة ،وأبطلــت الكتابــة باألحــرف العربيــة،
يف إطــار محــاوالت إذابــة شــعوب املنطقــة يف البوتقــة
الرتكيــة ،وتدمــر ثقافتهــم أو نســبها لألتــراك ،وهــي
سياســات ليســت مســتغربة مــن الــدول املحتلــة.
لكــن وخــال الســنوات األخــرة وخاصــة يف ســوريا،
ظهــرت فئــات متنفعــة مــن الوجــود الــريك يف شــال
البــاد ،وعملــت يف ســبيل ذلــك ،عــى فتــح الطــرق أمــام
الجيــش الــريك الحتــال املناطــق الســورية الواحــدة
تلــوى الثانيــة ،مــن جرابلــس وصــوالً إىل عفريــن ،بجانــب
االنتشــار يف إدلــب ،واملناطــق املمتــدة مــا بــن رأس العني
وتــل أبيــض ،مستســهلة التخــي عــن الوطنيــة الســورية،
عــر رفــع األعــام الرتكيــة ،واســتخدام اللغــة الرتكيــة،
والعملــة الرتكيــة ،ومنــع تــداول العملــة الســورية،
واســتهداف مكونــات عرقيــة ســورية لصالــح األجنــدات
الرتكيــة.

تمييز في المساعدة
عملــت تركيــا بالتــوازي عــى تعميــم وجودهــا يف شــال
ً
ـتخدمة القــوة الناعمــة،
ســوريا ،وجعلــه أمـراً واقعـاً ،مسـ
كالديــن واإلعــام واملســاعدات ،لكــن وألن مســاعدة
الســوريني املزعومــة مل تكــن إال وســيلة تربرهــا الغايــة
الرتكيــة يف ضــم أرايض ســورية ،كان ال بــد أن تظهــر
الحقيقــة للعلــن عندمــا تأمــن تركيــا بقاءهــا ،ومتكّــن
وجودهــا يف املناطــق التــي تحتلهــا شــال ســوريا ،وحــول
ذلــك ،ذكــر ســتيب نيــوز الســوري املعــارض ،يف الرابــع
والعرشيــن مــن أغســطس املــايض ،بــأنّ املنظــات
اإلغاثيــة واإلنســانية وعــى رأســها منظمتــي “كــر”
و “آفــاد” ذهبــت إىل تركيــز دعمهــا بجميــع أشــكاله
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عــى القــرى الرتكامنيــة بشــكلٍ كبــر ،وســط تجاهــلٍ
كامــل للمخيــات يف الشــال الســوري ،والتــي يعيــش
قاطنوهــا أوضاعــاً مرتديــة.
ونــوه املوقــع حينهــا ،إىل أنّ دعــم املنظــات العاملــة يف
الشــال الســوري توجــه صــوب القــرى الرتكامنيــة التــي
ال تحتــاج ألي دعــم ،بالنظــر إىل اإلمكانيــات االقتصاديــة
التــي يتمتــع بهــا أهاليهــا ،والذيــن يتوزعون بــن مزارعني
وتجــار ،بجانــب اســتحواذ غالبيتهــم عــى الجنســية
الرتكيــة ،ولفــت إىل أنّ الدعــم املقــدم مــن قبــل تلــك
املنظــات وصــل إىل دعــم مشــاريع زراعيــة ،عــر توزيــع
البــذار وحــرث األرايض وتركيــب شــبكات ميــاه وري،
بجانــب املســاهمة يف تحصيــل مثــار الزيتــون وغريهــا،
وتقديــم الرعايــة الطبيــة بالــروة الحيوانيــة وتوزيــع
األعــاف ،بجانــب تركيــب شــبكات طاقــة كهربائيــة مــن
ألــواح طاقــة وبطاريــات وغطاســات ميــاه ،عــدا عــن
توزيــع الســال اإلغاثيــة والقســائم املاليــة وحتــى تعبيــد
الطرقــات.

ـرض لإلهان ـ ِة مــن ِقبــل املمـ ِ
يك “عــي
الــذي تعـ َ
ـرض الــر ّ
رضــا” ،العامــل باملشــفى ،إذ تقــدم بشــكوى نظام ّيــة
بحضــور أطبــاء ضــد املمــرض عــي ،الــذي ســبق أن أهــانَ
الطبــي.
كامــل كاد ِر املشــفى
َ
ّ
وقــد قــال حجــاوي يف ترصيـ ٍح إلذاعــة “أورينــت” بتاريــخ
الثامــن والعرشيــن مــن أغســطس املــايض“ :األمــر؛ هــو
يشء مبــد ّيئ ،يخــص الكرامــة وليــس مــن ناحيــة املــال أو
يشء ثــاين ،وبرصاحــة ال أســتطيع أن أرجع إىل املشــفى ،ألن
القــوى العســكريّة املوجــودة تابعــة للــريك ،ونحــن مجــرد
ضيــوف عــى األرض الســورية ،برصاحــة أنــا كشــخص اعتــر
نفــي ضيــف ،وال يوجــد قانــون هنــا ،واعتــر نفــي
يك أو
مبرتبــة العبــد بالنســبة لهــم ،وممكــن ملســتخدم تــر ّ
ممــرض أن يفصــل طبيبــاً بــدون أي ســبب ،ويقــول لــه
اخــرج مــن املشــفى ويســتغني عــن خدماتــه” ،مضيف ـاً:
“هــذه الكلــات ليســت قاســية بــل حقيقــة الــكل يعرفهــا
وأتحــدى كل مــن املحــرر أن يســتطيعوا أن يوظفــوا
مســتخدماً بــدون أمــر الــريكّ”.

األفضلية لألتراك على األرض السورية

االضطهاد داخل تركيا

وإن كان املنطــق يفــرض أن يتمتــع أي إنســان بحقــوق
كاملــة عــى أرضــه ،وبحقــوق أقــل أو محكومــة بقوانــن
محليــة عــى أي أرض أخــرى ال متــت لــه بصلــة ،ســوى
العمــل أو اللجــوء ،فــإن الحــال معكوســة مــع الســوريني،
الذيــن ال يجــري اضطهادهــم فقــط عــى األرض الرتكيــة،
ومحاســبتهم عــى أي ردأت فعــل مضــادة للعنرصيــة
التــي يعاملــون بهــا مــن قبــل رشيحــة ليســت بقليلــة
مــن األتـراك ،كان مثالهــا األبــرز أخـراً قضيــة فيديوهــات
املــوز ،بــل يتجــاوز األمــر أن يضهدهــم األتــراك حتــى
داخــل األرض الســورية ،التــي يبــدو أن األتــراك باتــوا
يعتقــدون بأنهــا جــزء مــن أراضيهــم.
ولعــل املثــال األبــرز عــى ذلــك ،عندمــا أقدمــت إدارة
ـس
مشــفى مــارع ،بدايــة أغســطس املــايض ،ممثلــة برئيـ ُ
يك يف املشــفى  Erol Tekçeوإدارة املشــفى
األطبــا ِء الــر ّ
ـوري عثــان
ـفي مفاجــئٍ للدكتــور السـ ّ
عــى فصــلٍ تعسـ ّ
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وال يقتــر األمــر عــى شــهادة الدكتــور حجــاوي مــن
املناطــق التــي تحتلهــا تركيــا شــال ســوريا ،عــر
مليشــيات مــا تســمى “الجيــش الوطنــي الســوري” ،ففي
تركيــا املأســاة أكــر ،ومنهــا شــهادة أوردتهــا صحيفــة
ليفانــت نيــوز يف الســادس مــن ســبتمرب املــايض ،عندمــا
قــدّ م محمــد( ،وهــو اســم مســتعار لشــاب ســوري
يقيــم يف أنقــرة ،رفــض الكشــف عــن هويتــه ألســباب
أمنيــة تتعلــق بســامته يف تركيــا) ،شــهادته عــن وضــع
الســوريني يف تركيــا.
حيــث قــال“ :اليــوم حينــا منيش بالشــارع أنــا وأصدقايئ،
نتجنــب التحــدث بالعربيــة مطلقـاً لكيــا نلفــت االنتبــاه
لنــا ،وحينــا يــرن هاتفنــا ويكــون املتصــل شــخص عــريب،
نتجنــب الــرد يف األماكــن العامــة ،ويف حــال ســمعك
أحدهــم تتكلــم بالعربيــة ،مــن الطبيعــي أن يعرتضــك
ويقطــع حديثــك ويأمــرك بالتكلــم باللغــة الرتكيــة ،قائـاً
هنــا تركيــا والحديــث باللغــة الرتكيــة فقــط”.
مردفــاً“ :وحينــا نكــون يف موقــف مطالبــن فيــه
بالكشــف عــن هويتنــا ،وأقصــد األماكــن العامــة ،نتجنب
أن نقــول إننــا ســوريون ألنــه وببســاطة ســنتعرض إمــا
للــرب أو اإلهانــة والشــتيمة ،وأقلــه التنمــر ،ومؤخ ـراً
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وبعــد تزايــد الحــوادث العنرصيــة هنــا يف تركيــا ،أصبحنا،
نحــن الســوريني ،نتجنــب التجمــع يف الحدائــق ونتجنــب
زيــارة املقاهــي والجلــوس فيهــا أو يف أماكــن الرتفيــه
املختلفــة”.

االنحالل الكامل في البوتقة التركية
وإن كان هنــاك ســوريون كالدكتــور عثــان حجــاوي
وغريهــم ممــن يشــعرون باالمتعــاض مــن املعاملــة الرتكيــة
املتعاليــة معهــم ،حتــى باتــوا يشــعرون بالغربــة عــى
األرض التــي ينتمــون إليهــا ،فــإن آخريــن قــرروا االنحــال
التــام يف البوتقــة الرتكيــة ،ومنهــم مســلحو مليشــيات
“الجيــش الوطنــي الســوري” ،إذ مــرت خــال الســنوات
املاضيــة ،العديــد مــن التصاريــح واإلعالنــات التــي كشــف
فيهــا متزعمــو تلــك املليشــيات عــن افتخارهــم بخدمــة
العثامنيــة الجديــدة ،ولعــل املوقــف األبــرز أخـراً ،والــذي
صــدر يف هــذا الســياق ،مــا ذهــب إليــه بدايــة أكتوبــر
املــايض ،متزعــم يف مليشــيا “لــواء الســلطان مــراد”،
بالدعــوة إىل جعــل ســوريا املســتقبلية دولــة تتحــدث
اللغــة الرتكيــة.
إذ نــر املدعــو “فهيــم عيــى” تغريــدة ،مبناســبة يــوم
تعــاون الــدول الناطقــة باللغــة الرتكيــة ،تأمــل فيهــا أن
تكــون ســوريا يف املســتقبل عقــب “تحريرهــا مــن نظــام
األســد والتنظيــات اإلرهابيــة ،دولــة تتحــدث اللغــة
الرتكيــة” ،بجانــب حديثــه عــن ضــم ســوريا إىل مجلــس
الــدول الناطقــة بالرتكيــة ،بالقــول“ :ســنكون يف املجلــس
الــريك” ،الــذي كان قــد تأســس يف  3أكتوبر/ترشيــن األول
 ،2009وضــم كل مــن (تركيــا وأذربيجــان وكازاخســتان
وقرغيزيــا وأوزبكســتان) ،متخــذاً إســطنبول مق ـراً ،بغيــة
تطويــر التعــاون بــن الــدول الناطقــة بالرتكيــة.
ومــع تضــارب املواقــف بــن “غالبيــة مدنيــة” رافضــة
لألمــر الواقــع ،و”غالبيــة مليشــياوية” ســاعية لضــم
األرايض الســورية لرتكيــا ،بحجــة منــع اســتيالء النظــام
الســوري عليهــا ،يبــدو أن الســوريني باتــوا أمــام خيــارات
صعبــة ،أحالهــا مــ ّر ،مــع اســتغالل القــوى اإلقليميــة
مأســاتهم وأحالمهــم ،لتحقيــق مصالحهــا التوســعية يف
األرض الســورية ،مــا يحتــم عــى الســوريني البحــث عــن
خيــارات رمبــا مل يطرحوهــا ســابقاً ،قــد تقلــب الطاولــة
عــى أنقــرة وميلشــياتها مــن جهــة ،والنظــام مــن جهــة
ثانيــة.
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مستقبل قاتم لمياه العراق ..إيران وتركيا تحجب األنهار ومنظمات ّ
تحذر
عبري صارم
اســتند عــامل اآلثــار األمريــي
جيمــس هــري برســتد يف تســمية املنطقــة
املمتــدة مــن العــراق وســوريا إىل لبنــان
واألردن وفلســطني بـــ “الهــال الخصيــب”
لكونهــا منطق ـ ًة غني ـ ًة بامليــاه ،ومتتــاز تربتهــا
بالخصوبــة التــي تتيــح الزراعــة فيهــا بســهولة.
وهــو مصطلــح قديــم يطلــق عــى حــوض
نهــري دجلــة والفـرات ،والجــزء الســاحيل مــن
بــاد الشــام ،لك ـ ّن هــذه املنطقــة ســتفقد كل
صفــات الخصوبــة ،وقــد تختفــي قبــل نهايــة
القــرن الحــايل بســبب تدهــور إمــدادات امليــاه
مــن األنهــار الرئيســية ،حســب مــا تشــر
البحــوث والدراســات املتعلقــة مبســتقبل
الــرق األوســط.
يعــ ّد العــراق أحــد أبــرز األطــراف املتأثــرة
باألزمــة نظـرا ً ألن منابــع نهــري دجلــة والفرات
تقــع خــارج أراضيــه وميتــدان ملســافات غــر
قليلــة يف األرايض الرتكيــة.
ـح امليــاه يف العـراق إىل عــدة عوامــل،
يرجــع شـ ّ
أهمهــا التغــرات املناخيــة املتمثلــة يف قلــة
ســقوط األمطــار وجفــاف األنهــار ،إىل جانــب
سياســيات عدائيــة متارســها إيـران وتركيــا تؤثــر
ســلباً عــى واردات امليــاه مــن النهريــن نتيجــة
إقامــة دول املنبــع “تركيــا وإيــران” للســدود
عــى حســاب دولــة املصــب “الع ـراق”.
فض ـاً ،عــن السياســات املائيــة التــي مارســتها
ومتارســها الحكومــات العراقيــة املتعاقبــة،
أســهمت يف تفاقــم العجــز املــايئ ،ويصــل
العجــز يف ميــاه الــرب ببعــض املحافظــات
مثــل كركــوك إىل  ،42%يف حــن يبلــغ إجــايل
العجــز  .18%وعــدم القــدرة عــى التكيّــف
نظــرا ً النشــغال هــذه الــدول يف مشــاكلها
السياســية واالجتامعيــة.
يعتقــد الدكتــور مثنــى العبيــدي األكادميــي
واملتخصــص يف الشــؤون االقليميــة والدوليــة يف
حديثــه لـــ “ليفانــت نيــوز” بــأ ّن الع ـراق هــو
الدولــة األكــر تــررا ً بســبب سياســات إيـران
وتركيــا املائيــة ألنهــا الدولتــان اللتــان تنبــع
منهــا األنهــار الرئيســة وروافدهــا واألنهــار
والروافــد الفرعيــة أيضــأ ،والعــراق يعتمــد
عليهــا يف مجــال مــوارده املائيــة”.
عــى عكــس العـراق ودول “الهــال الخصيب”،
متكنــت دول الخليــج مــن التكيــف مــع شــح
املــوارد املائيــة رغــم عــدم امتالكهــا مصــادر
للميــاه ،حيــث بــدأت بتحويــل ميــاه البحــار
لالســتخدام البــري ســواء يف الجانــب املنــزيل
أو الزراعــي مــا جعــل األمــارات عــى ســبيل
املثــال تحتــل مراتــب متقدمــة يف زراعــة
النخيــل.

منظمات وتقارير دولية
تدق ناقوس الخطر

انخفاض مستوى املياه يف نهر دياىل

الــ َّد ْو ّيل صــدر يف  24نوفمــر /ترشيــن الثــاين
 ،2021إىل أ ّن العــراق قــد يشــهد انخفاضــاً
بنســبة  20باملائــة يف مــوارد امليــاه بحلــول
عــام  2050بســبب تغــر املنــاخ ،مــا يــؤدي إىل
تداعيــات عــى النمــو والتوظيــف.
يف بيــان مصاحــب للتقريــر الجديــد ،قــال
ســاروج كومــار جهــا املديــر اإلقليمــي لدائــرة
املــرق يف البنــك الــ َّد ْو ّيل“ :دون اتخــاذ
إجــراءات ملموســة ،ســتؤدي القيــود التــي
يعانيهــا قطــاع امليــاه إىل خســائر كبــرة عــر
قطاعــات متعــددة مــن االقتصــاد ،وســتؤثر
عــى املزيــد واملزيــد مــن الفئــات األكــر
احتياجــاً مــن العراقيــن”.
نــ ّوه التقريــر أنــه “بحلــول العــام ،2050
ســيؤدي ارتفــاع درجــة الحـرارة درجــة مئويــة
وانخفــاض معــدل التســاقطات بنســبة  10يف
املئــة إىل انخفــاض بنســبة  20يف املئــة يف امليــاه
العذبــة املتاحــة” يف الع ـراق ،مضيف ـاً أنّــه“ :يف
ظــل هــذه الظــروف ،لــن تصــل امليــاه إىل
قرابــة ثلــث األرايض املرويــة”.
لقــد حــذر برنا َمــج األمــم املتحــدة للبيئــة عــام
 2019مــن أن “التغــر املناخــي مــن املتوقــع
أن يقلــل هطــول األمطــار الســنوي يف العـراق،
مــا ســيؤدي إىل زيــادة العواصــف الرتابيــة
وانخفــاض اإلنتاجيــة الزراعيــة وزيــادة نــدرة
امليــاه” .ومــع كل صيــف حــارق ،تقــرب البــاد
مــن هــذا الواقــع املريــر.
ويقــول برنا َمــج األمــم املتحــدة للبيئــة إنــه
يف عــام  ،2015كان لــدى كل عراقــي 2100
مــر مكعــب مــن امليــاه املتاحــة ســنوياً،
مضيفــاً أنــه بحلــول عــام  ،2025ســتنخفض
تلــك ال َك َم َّيــة إىل  1750مــرا ً مكعبــاً ،مــا
يهــدد اســتقرار الزراعــة والصناعــة يف البــاد
عــى املــدى البعيــد ،فضـاً عــن تهديــد صحــة
ســكانها البالــغ عددهــم  40مليــون نســمة.

سياسات إيران وتركيا

حــذّرت العديــد مــن التقاريــر والبحــوث
ذات الصلــة مــن الجفــاف وتدهــور إمــدادات
امليــاه يف العـراق ،وأشــار تقريــر جديــد للبنــك يواجــه العـراق أزمــة مائيــة كبــرة بســبب قيام
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الــ َّد ْو ّيل تســتطيع اســتعامل امليــاه طبقــاً
لحاجاتهــا رشط أال يســبب هــذا االســتعامل
رضرا ً للــدول األخــرى املشــركة معهــا يف هــذا
النهــر”.
يف عــام  ،1997أعلنــت واعتمــدت اتفاقيــة
قانــون اســتخدام املجــاري املائيــة الدوليــة
وصدّقــت عليهــا الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة يف  1997بتأييــد  104دولــة ،وعارضتها
ثــاث دول هــي تركيــا والصــن وبورونــدي،
وامتنــاع  26دولــة عــن التصويــت.
يرجــع الدكتــور مثنــى العبيــدي مامرســة
تركيــا وإيـران لهــذه السياســات لعــدة أســباب
ويقــول“ :تريــد الدولتــان االســتفادة مــن ميــاه
األنهــار يف العديــد مــن االســتخدامات مــن
جهــة ،واســتخدام ورقــة امليــاه يف سياســتها
تجــاه العــراق مــن جهــة أخــرى ،مشــرا ً إىل
“أ ّن لــكل مــن إيـران وتركيــا مصالــح يف العـراق
تحــاول اســتغالل هــذه الورقــة لتحقيقهــا،
ومــن جهــة ثالثــة إن الدولتــن تســتغالن
حالــة الع ـراق املضطربــة لتثبيــت مكاســب يف
ـف ميــاه األنهــار املشــركة مــادام الع ـراق
ِملَـ ّ
ميــر مبرحلــة ضعــف وعــدم تكافــؤ يف مي ـزان
ال ِقــ َوى اإلقليمــي”.

تركيــا بإنشــاء عــدد مــن الســدود واملشــاريع
عــى نهــري دجلــة والفــرات يف أراضيهــا،
كذلــك قطــع إيــران التــي تواجــه نقصــاً يف
امليــاه لجريــان املــاء إىل العــراق ،مــا تســبّب
بالجفــاف يف مناطــق ومــدن عــدّة بالعــراق
ونــزوح عــدد كبــر مــن ســكان تلــك املناطــق.
وتقــوم إيــران بحجــب نهــر الــزاب الصغــر
الــذي يدخــل أرايض إقليــم كردســتان الع ـراق
بعــد أن أقامــت ســدودا ً ضخمــة داخــل
أراضيهــا وحولــت مجــرى ميــاه النهــر إضافــة
إىل انخفــاض منســوب امليــاه بشــكل كبــر
يف نهــر ســروان وســد درباندخــان الــذي
يهــدد كســب عيــش الكثــر مــن الصياديــن
واملزارعــن.
مؤخــرا ً ،نبّــه وزيــر املــوارد املائيــة العراقــي
مهــدي الحمــداين ،إىل أن اإلطالقــات املائيــة
املتدفقــة مــن إيــران وصلــت إىل الصفــر،
وإيــران مل تتقاســم الــرر مــع العــراق.
كذلــك ،أقامــت تركيــا مــروع “رشق
األناضــول” ،وتضمــن بنــاء  22ســ ّدا ً لتلبيــة
متطلبــات مشــاريعها اإلروائيــة ،وبدورهــا
نفــذت إيــران مرشوعــات عــى األنهــر
املشــركة مــع العـراق أدت إىل تحويــل مجــرى
بعــض الروافــد إىل داخــل أراضيهــا.
تصورات وحلول
ـت
ـ
“ليفان
يف هــذا الصــدد ،يقــول العبيــدي لـــ
ّ
نيــوز” “مــع أ ّن النهريــن هــا مــن األنهــار
الدوليــة إال أن تركيــا تراهــا مــن األنهــار يقــول وزيــر املــوارد املائيــة العراقــي مهــدي
العابــرة للحــدود حتــى تــرر لنفســها سياســات الحمــداين يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء العراقيــة
اســتغالل مياههــا مــن دون الرجــوع إىل دولة يف 23 ،نوفمــر الحــايل ،بــأن لــدى وزارة املــوارد
املصــب املتمثلــة بالعــراق فبنــت الســدود املائيــة ُخطَّــة “متكاملــة” للتعامــل مــع حــاالت
واملشــاريع التــي انعكســت ســلباً عــى حصــة الجفــاف والفيضانــات التــي قــد تواجــه البلــد”.
الفتـاً إىل أن“ :خطــط الــوزارة تحتــاج مــن -50
العــراق املائيــة”.
يف عــام  ،1966أقــر مؤمتــر هلســنيك ،مبــدأ  70مليــار دوالر حتــى عــام  ،2035مبين ـاً أنــه:
ينفــي االنتفــاع مبيــاه األنهــار الدوليــة مــن قبل “ال توجــد مبالــغ ماليــة لتنفيــذ تلــك الخطــط”.
دولــة واحــدة ،مــا مل يكــن هنــاك اتفــاق بــن وش ـدّد الحمــداين عــى رضورة تقنــن الزراعــة
دول الحــوض النهــري املعنــي يف هــذا الشــأن .بأوقــات الجفــاف ونقــص امليــاه ،منوه ـاً بأنــه
أمــا لجنــة القانــون الــ َّد ْو ّيل التابعــة لألمــم ال يوجــد التــزام بالحصــص املائيــة مــن قبــل
املتحــدة ،فقــد ذكــرت ،يف العــام 1973 ،مــا املحافظــات.
نصــه أن “الــدول املتشــاطئة عــى النهــر ومنــذ فربايــر  2019وضعــت الحكومــة
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العراقيــة خــال مؤمتــر “األمــن الكوكبــي”
الــذي ُعقــد يف هولنــدا ،تصــو ًرا كامـ ًـا للخــروج
مــن األزمــة بحلــول عــام  ،2035يتضمــن
اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة يف عمليــات
اإلرواء ،وتوزيــع امليــاه والــرف الصحــي
وزيــادة حجــم الخزيــن املــايئ ،وإنعــاش
األهــوار وتنميتهــا.
األهــوار هــي مجموعــة املســطحات املائيــة
التــي تغطــي األرايض املنخفضــة الواقعــة يف
ـوب الســهل الرســويب العراقــي ،وتكــون عىل
جنـ َ
شــكل مثلــث تقــع مــدن العــارة والنارصيــة
والبــرة عــى رؤوســه .وتتســع مســاحة
األرايض املغطــاة بامليــاه وقــت الفيضــان يف
أواخــر الشــتاء وخــال الربيــع وتتقلــص أيــام
الصيــف .وتـراوح مســاحتها بــن  35و 40ألــف
كيلــو مــر مربــع.
ويف أكتوبــر املــايض مــن العــام الحــايل ،أقــر
مجلــس الــوزراء عــى مــروع إنعــاش بــاد
الرافديــن امل ُقــدم مــن رئاســة الجمهوريــة
ليكــون إطــارا ً لتطويــر االســراتيجية البيئيــة
ومواجهــة خطــر التغــر املناخــي يف البلــد.
لقــد أجــر الجفــاف وشــح امليــاه العــراق
عــى تقليــص املســاحات املزروعــة للموســم
الزراعــي  2022-2021مبقــدار النصــف ،حيــث
قـ ّررت الســلطات العراقيــة “تحديد املســاحات
املزروعــة بطريقــة اإلرواء الســطحي ،والبالغــة
مليونــن وخمســمئة ألــف دونــم للموســم
الزراعــي  ،2022-2021التــي متثــل  50%عــن
املســاحة املزروعــة يف العــام املــايض”.
ال يــرى العبيــدي تفــاؤالً حيــال املســتقبل املــايئ
للع ـراق ،إذ تبــدو الصــورة قامتــة ويقــول“ :يف
األغلــب فــإن اســتمرار الوضــع الراهــن يف
العـراق يــؤدي إىل اســتمرار تفاقــم أزمــة امليــاه
ألن دول املنبــع لألنهــار التــي يعتمــد عليهــا
العــراق ليســت جــادة بااللتــزام بالســاح
للعــراق بــأن يتمتــع بحصتــه املائيــة املقــرة
وفقــاً للقانــون الــ َّد ْو ّيل وتــرى بــأن العــراق
منشــغالً بالوضــع الداخــي الــذي يرصفــه عــن
التوجــه للمطالبــة بحقوقــه املائيــة.
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إسرائيل والنووي اإليراني ..خط أحمر قد يدفع للضربة العسكرية المنفردة

بالتــوازي مــع تعــر املفاوضــات
النوويــة نتيجــة التعنــت اإلي ـراين ،تنظــر تــل
أبيــب إىل احتــاالت شــن عمل عســكري ضد
طهـران ،وترتفــع احتــاالت ذلــك ،خاصــة مع
التمهيــد اإلعالمــي لهــا ،الــذي يبــدو نوعــاً
مــن جــس إرسائيــل لنبــض املجتمــع الــدويل،
إذ قــد تحمــل أي عمليــة عســكرية ارتــدادات
شــديدة ،تعجــز تــل أبيــب عــن مواجهتهــا
بشــكل منفــرد ،دون دعــم غــريب ســيايس
وعســكري.

التصرف المنفرد
عــى الرغــم مــن املخاطــر التــي قــد يحملهــا
أي عمــل عســكري إرسائيــي منفــرد صــوب
إيــران ،والتــي قــد تشــعل الجبهــات
مــع لبنــان والنظــام الســوري والفصائــل
الفلســطينية الســائرة يف فلــك طهــران ،إال
أنــه خيــار مطــروح ،وترتفــع أســهمه بشــكل
تدريجــي مــع مــرور الوقــت ،كلــا ابتعــدت
طهــران عــن االلتــزام باالتفــاق النــووي،
وتوجهــت نحــو امتــاك ســاح نــووي.
وبالصــدد ،أعلــن رئيــس هيئــة األركان
اإلرسائيــي الجــرال أفيــف كوخــايف ،يف
الخامــس مــن أكتوبــر املــايض“ ،اســتمرار
العمليــات اإلرسائيليــة لتدمــر القــدرات
اإليرانيــة يف كل مــكان وزمــان” ،قائــاً إن
“الخطــط التنفيذيــة ضــد برنامــج إيــران
النــووي ستســتمر يف التطــور والتحســن”،
وأن “جميــع الوحــدات األمنيــة واألوســاط
االســتخباراتية تشــارك يف هــذا الجهــد،
واســتناداً عــى االخرتاقــات التــي حدثــت يف
الســنوات األخــرة ،فــإن الخطــط التنفيذيــة
ستتحســن وتتطــور بشــكل ملحــوظ”.
كــا أوضــح أنــه “بفضــل املعلومــات
االســتخباراتية الجيــدة لدينــا ،يعــرف الجيــش
اإلرسائيــي ومؤسســات املخابــرات بأكملهــا
الكثــر عــا يحــدث يف إيــران ،ونحــن
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نعمــل ضــد املؤسســة اإليرانيــة يف جميــع
أنحــاء الــرق األوســط” ،وهــي ترصيحــات
تشــر بــا أدىن شــك إىل وجــود خــط أحمــر
إرسائيــي ســتلجئ معــه للرضبــة العســكرية،
ويتمثــل ذلــك الخــط ،يف توجــه إيــران
الفعــي المتــاك الســاح النــووي ،الــذي
ســيغدو تك ـراراً للنمــوذج الكــوري الشــايل
املهــدد للعــامل بــأرسه.
وهــو مــا أكــده وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي
يائــر البيــد ،يف منتصــف أكتوبــر ،عندمــا قــال
إن إرسائيــل تحتفــظ بالحــق يف التحــرك ضــد
ســعي إيـران المتــاك قنبلــة نوويــة ،مردفـاً:
“إي ـران عــى عتبــة أن تصبــح دولــة نوويــة،
كل يــوم ميــر وكل تأخــر يف املفاوضــات
يجعــل إيــران أقــرب إىل امتــاك قنبلــة
نوويــة”.

إيران والشعور بالخطر

إيــران ،جــاء فيهــا“ :خــال األشــهر األخــرة
ازداد عــدد وشــدة تهديــدات الكيــان
اإلرسائيــي االســتفزازية واملغامــرة باســتمرار،
اذ بلــغ مســتوى تحذيريـاً ،وآخرهــا مــا صــدر
عــن رئيــس أركان جيــش الكيــان الــذي هــدد
بــأن” الخطــط العمالتيــة ضــد الربنامــج
النــووي اإليــراين يجــري تطويرهــا ،وأن
العمليــات ستســتمر لتدمــر قــدرات إي ـران
يف مختلــف املجــاالت ويف اي وقــت كان”.
وتابــع تخــت روانجــي قائـاً“ :الحقيقــة هــي
أن التهديــد الــذي وجهــه الكيــان اإلرسائيــي
مبواصلــة تدمــر قــدرات إيــران يثبــت بــا
شــك بــأن هــذا الكيــان هــو املســؤول عــن
الهجــات اإلرهابيــة عــى برنامجنــا النــووي
الســلمي يف املــايض” ،وختــم ســفري ومنــدوب
إي ـران ” :ونظ ـراً للــايض املقيــت ألســاليب
الكيــان اإلرسائيــي املزعــزع لالســتقرار يف
املنطقــة ،وكذلــك عملياتــه الرسيــة ضــد
الربنامــج النــووي اإليــراين ،فإنــه يجــب
التصــدي لهــذا الكيــان لوقــف جميــع
تهديداتــه وســلوكياته املخربــة”.

تهــدد إيــران املجتمــع الــدويل بالتوجــه إىل
امتــاك الســاح النــووي ،مــا مل يجــري رفــع
العقوبــات عنهــا ،مبوجــب االتفــاق النــووي
تحركات إسرائيلية
املوقــع يف العــام  ،2015والــذي انســحبت
منــه واشــنطن يف العــام  ،2018وتــدرك يف
هــذا الصــدد الخــط األحمــر اإلرسائيــي ،خــط أحمــر إرسائيــي وخشــية إيرانيــة يف
وعليــه ورغــم الربوبوغانــدا اإلعالميــة مجلــس األمــن ،عالمــات ال تبــدو أنهــا مــن
الداخليــة املتحدثــة بلســان املقاومــة ســبيل الضغــط اإلعالمــي فقــط ،خاصــة إذ
واملامنعــة ،لكنهــا تشــعر فعليــاً بالخطــر ،مــا علمنــا أن إرسائيــل ،أيــدت يف الثامــن
وهــو مــا ميكــن اإلشــارة إليــه مــن ترصيحــات عــر مــن أكتوبــر ،ميزانيــة بقيمــة خمــس
املســؤولني اإليرانيــن ،ومنهــم مجيــد تخــت مليــارات شــيكل ( 1.5مليــار دوالر) ،لتميكــن
روانجــي ،ســفري إي ـران لــدى منظمــة االمــم قدراتهــا عــى اســتهداف الربنامــج النــووي
املتحــدة ،الــذي حــذر إرسائيــل مــن “أي اإلي ـراين ،وفــق القنــاة  12اإلرسائيليــة ،التــي
خطــأ يف الحســابات ومغامــرة محتملــة ضــد أشــارت إىل أن “األمــوال ســتوجه نحــو
إيــران ،ومــن ضمــن ذلــك ضــد برنامجهــا الطائــرات وجمــع املعلومــات االســتخبارية،
رمبــا باســتخدام األقــار الصناعيــة ،مــن بــن
النــووي الســلمي” ،عــى حــد وصفــه.
حيــث وجــه تخــت روانجــي رســالة اىل خيــارات أخــرى”.
الرئيــس الــدوري ملجلــس األمــن الــدويل ،وبالفعــل ،فقــد عــاود ســاح الجــو اإلرسائيــي
تعقيبــاً عــى التهديــدات اإلرسائيليــة ضــد يف الواحــد والعرشيــن مــن أكتوبــر ،تدريباتــه
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عــى تنفيــذ رضبــة عســكرية ممكنــة عــى
املواقــع النوويــة اإليرانيــة ،عقــب ســنتني
مــن توقــف تلــك التدريبــات ،وفــق تقاريــر
إخباريــة عرضتهــا “القنــاة  ”12وموقــع
“تاميــز أوف إرسائيــل” العربيــان ،إذ بينــت
التقاريــر أن رئيــس الجيــش اإلرسائيــي
أفيــف كوخــايف أصــدر قــراراً بتمويــل تلــك
الخطــوة ،التــي جــاءت عــى خلفيــة تعــر
الجهــود األمريكيــة إلعــادة طهـران إىل طاولــة
املفاوضــات مــن أجــل توقيــع اتفــاق نــووي
جديــد ،ووفــق تلــك التقاريــر ،فــإن إرسائيــل،
ورمبــا واشــنطن كذلــك ،تــدرك أنــه ينبغــي
توفــر خطــة عســكرية يف حالــة فشــل
الدبلوماســية ،وأنــه ســيكون مــن الصعــب
إقنــاع طهـران بالتفــاوض دون خيار عســكري
قابــل للتطبيــق.
كــا ذكــر كوخــايف يف التاســع مــن نوفمــر،
إن تــل أبيــب “تكثــف االســتعدادات لهجــوم
محتمــل عــى املنشــآت النوويــة اإليرانيــة”،
وأن “الجيــش اإلرسائيــي يــرع مــن
التخطيــط العمليــايت واالســتعداد للتعامــل
مــع إيــران والتهديــد النــووي العســكري”،
فيــا شــدد نفتــايل بينــت رئيــس الــوزراء
اإلرسائيــي ،يف الواحــد والثالثــن مــن
أكتوبــر ،عــى إن “إرسائيــل ســتعمل كل مــا
هــو مطلــوب إلحبــاط التهديــد اإليــراين،
وإنهــا ستســتخدم كافــة طاقاتهــا وقدراتهــا
التكنولوجيــة واالقتصاديــة لتســتبق تلــك
اإليرانيــة” ،مردفــاً“ :ليــس رساً أن إيــران
تتواجــد حاليـاً ،يف مرحلــة متقدمــة جــداً مــن
حيــث قدرتهــا عىل تخصيــب اليورانيــوم ،وأن
طهــران تقــوم بنشــاطات يف دول مجــاورة
إلرسائيــل ،لــرف األنظــار عــن نشــاطاتها يف
مجــال التســلح النــووي”.

إيران تهدد بالردّ المدمر
وعــى املنقلــب اآلخــر ،وبعيــداً عــن لغــة

الدبلوماســية ،تكــر إيــران عــن أنيابهــا،
وتتوعــد تــل أبيــب بشــكل متكــرر بالنــدم،
إن تجــرأت فعــاً عــى تنفيــذ العمــل
العســكري املزعــوم ،ومنهــا اعتبــار نائــب
قائــد الجيــش اإلي ـراين للشــؤون التنســيقية،
األدمــرال حبيــب هللا ســياري ،يف التاســع
عــر مــن أكتوبــر ،أن قــوات بــاده مســتعدة
“ملواجهــة أي تهديــد مــن العــدو”.
فيــا قــال عنيــد حاجــي زاده قائــد القــوى
الجويــة والصاروخيــة بالحــرس الثــوري
اإليــراين ،يف الحــادي عــر مــن نوفمــر،
إنــه ســيتم تدمــر إرسائيــل يف حــال شــنت
أي عــدوان عــى إيــران ،وتابــع قائــا“ :إن
الســلطات اإلرسائيليــة تعلــم أن بإمكانهــا
بــدء املواجهــة ،لكنهــا لــن تكــون مــن
ينهيهــا ،والنهايــة ســتكون بيدنــا ..ســوف يتم
تدمريهــم لــو اعطونــا الذريعــة الالزمــة..
الحكومــة الوحيــدة يف العــامل التــي تتحــدث
عــن فــرص بقائهــا وتعقــد نــدوات ملناقشــة
مخاوفهــا بهــذا الخصــوص هــي إرسائيــل..
ومــن يفكــر بالتهديــدات الوجوديــة محكــوم
بالــزوال ،وال يســتطيع الحديــث عــن بلــدان
اخــرى وتهديدهــا ،هــذه التهديــدات لهــا
مصــارف داخليــة يف إرسائيــل”.
وختامـاً ،يبــدو أن إرسائيــل متتلــك فعليـاً خيار
التــرف العســكري املنفــرد يف إيــران( ،إن
تجــاوزت الخــط األحمــر اإلرسائيــي) ،مهــا
كلفهــا ذلــك مــن خســائر وهجــات ،كــون
إرسائيــل تــدرك أن خســائرها مهــا بلغــت
آنــذاك ،لــن تكــون بحجــم مخاطــر امتــاك
إي ـران للســاح النــووي ،الــذي ســيعرض تــل
أبيــب والعــامل بــأرسه لالبت ـزاز اإلي ـراين ،وهــو
مــا يبــدو أن طه ـران تدركــه وبالتــايل تخــى
مــن تنفيــذ تــل أبيــب لوعيدهــا ،خاصــة أنــه
مصحــوب بإجــراءات إرسائيليــة عســكرية
عمليــة ،دون أن يكــون لطهــران مــن خيــار
ثــان ،ســوى التهديــد باالنتقــام الحــارق ،علــه
يــردع خصمهــا.
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تقارير

حماس إلى قائمة التنظيمات اإلرهابية في بريطانيا!

يف التاســع عــر مــن نوفمــر،
كشــفت وزيــرة الداخليــة الربيطانيــة،
بريتــي باتيــل ،عــن أنهــا اتخــذت قــرارا ً
بحظــر حركــة "حــاس" (وهــي تعـ ّد مبثابــة
الفــرع الفلســطيني مــن تنظيــم اإلخــوان
املســلمني) بشــكل كامــل ،مؤكــد ًة أن "لــدى
حــاس قــدرات إرهابيــة تتضمــن الوصــول
إىل أســلحة متطــورة عــى نطــاق واســع"،
وتابعــت بــإن "الحكومــة ملتزمــة بالتصــدي
للتطــرف واإلرهــاب أينــا كان" ،فيــا كانــت
قــد أدرجــت بريطانيــا يف العــام ،2001
مليشــيات "عــز الديــن القســام" وهــي
الجنــاح العســكري لحركــة حــاس ،عــى
الالئحــة الســوداء ،بينــا أشــارت صحيفــة
"الغارديــان"  The Guardianالربيطانيــة ،أن
أنصــار حــاس ســيواجهون الســجن إىل مــا
يصــل إىل  14عامــاً مبوجــب القــرار.

الحدث الجلل لإلسالم السياسي
وليــس تصنيــف بريطانيــا لحــاس كمنظمــة
إرهابيــة باألمــر الهــن ،لكونــه يحمــل بعدين
هامــن ،أولهــا أنــه يفتــح البــاب أمــام
تصنيــف كل الحــركات اإلســاموية التــي
تتخــذ مــن الديــن شــاعة ملامرســة الرتهيب
بحــق شــعوب املنطقــة والســعي إىل الحكــم،
عــى لوائــح املنظــات اإلرهابيــة ،ســواء
أكانــت تلــك التنظيــات مــن خلفيــة ســنية
أم شــيعية.
يف حــن يتمثــل البعــد الثــاين ،يف تشــجيع
بلــدان غربيــة أخــرى عــى اتخــاذ قــرارات
مامثلــة ،إذ أنــه ليــس بخــاف عــى كل
املتابعــن ،مكانــة بريطانيــة يف السياســة
العامليــة ،خاصــة أنهــا لطاملــا اتهمــت باحتواء

تنظيــم اإلخــوان املســلمني ،مــا يعنــي أن
األخــر قــد يكــون عــى قامئــة املصنفــن
إرهابيـاً الحقـاً ،لتطــوي معهــا بريطانيا ســرة
ذلــك التنظيــم املصنــف إرهابيـاً يف دول رشق
أوســطية كثــرة.

المتوجسون من تصنيف مماثل
ولعــل البعديــن املذكوريــن آنف ـاً ،مــا دفعــا
غالــب تنظيــات اإلســام الســيايس ،ومــن
يقــف خلفهــم إىل التنديــد بالق ـرار ،ومنهــا

إي ـران ،التــي أدان وزيــر خارجيتهــا ،حســن
أمــر عبــد اللهيــان ،القــرار معتــرا ً أنهــا
"تشــويه للحقائــق وقلبهــا" ،مدونــاً عــى
"تويــر"" :نديــن قـرار بريطانيــا إعــان حركة
املقاومــة الشــعبية حــاس منظمــة إرهابية..
ال ميكــن املســاس بحقــوق الفلســطينيني
بتشــويه وقلــب الحقائــق" ،مضيف ـاً" :الحــل
الســيايس الوحيــد لفلســطني يكمــن يف إجراء
اســتفتاء بــن جميــع الســكان األصليــن"،
عــى حــد وصفــه ،متجاهــاً أن الحــل ذاك
غــر مطبــق يف إيـران ،التــي ال يـزال شــعبها

يــرزح تحــت ســلطة (سياســية-دينية)،
تتخــذ مــن الديــن غطــا ًء لتنفيــذ مشــاريع
توســعية ،أتــت عــى األخــر واليابــس يف
املنطقــة.
وبالعمــوم ،اتخــذت مليشــيات إيــران
املســلحة يف مختلــف دول املنطقــة املوقــف
عينــه ،فــأدان املتزعــم يف مليشــيا "أنصــار
هللا" الحوثيــة يف اليمــن ،املدعــو محمــد عــي
الحــويث تصنيــف بريطانيــا لـ"حــاس" منظمة
إرهابيــة ،قائــاً يف تغريــدة عــى "تويــر":
"نديــن تصنيــف "حــاس" باإلرهــاب وإن

كان غــر مســتغرب مــن بريطانيــا املؤســس
لالحتــال" ،مردفــاً" :إننــا عــى يقــن أن
التصنيــف ســيايس وال ميثــل لقيــادة حــاس
ومنارصيهــا إال عزميــة الســتمرار تحريــر
القــدس وكل فلســطني" ،وفــق زعمــه.
وهــو مــا ذهبــت إليــه مليشــيا "حــزب هللا"
اللبنانيــة ،عــر إدانــة القــرار الربيطــاين،
معتــرة إيــاه قـرارا ً "خاطئـاً وظــامل" ،قائلـ ًة يف
بيــان ،إن "هــذا القـرار هــو اســتمرار مؤســف
للسياســة الربيطانيــة التــي تتصــف باالنحيــاز
التــام إىل جانــب العــدو الصهيــوين وسياســاته
القامئــة عــى القتــل واإلرهــاب واملجــازر
والتدمــر" ،داعيــ ًة "الحكومــة الربيطانيــة
إىل مراجعــة حســاباتها الخاطئــة والعــودة
عــن هــذا القــرار الظــامل" ،وتابعــت" :أننــا
نعتقــد بــكل إميــان ويقــن أن هــذا القــرار
لــن يوثــر عــى شــعبنا الفلســطيني املقــاوم
وعــى حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس
ومجاهديهــا الرشفــاء وعــى ســائر فصائــل
املقاومــة ،بــل ســيزيدها عزميــة وإرصارا عــى
املقاومــة والجهــاد حتــى النــر والتحريــر".
لتتجــي يف ردات الفعــل املنبثقــة عــن تيــارات
"اإلســام الســيايس" بشــقها "الشــيعي" مــن
تصنيــف "تنظيــم ســني" يخالفهــا بالعقيــدة
ويوافقهــا باملنهــج ،خشــيتها مــن تحــول
التنصيــف الربيطــاين ،إىل تصنيــف عاملــي
خــال الفـرات القادمــة ،قــد يشــمل الجانبــن،
مقدمــة دليــاً جديــدا ً عــى تفاهــم الشــقني
مبواجهــة الخصــوم الخارجيــن ،وإبقــاء حالــة
التنافــس والتناحــر يف بينهــا ،عــى إخضــاع
أكــر مســاحة ممكنــة مــن مناطــق النفــوذ،
حيــث تكــون "فئــات مخدوعــة" مــن شــعوب
املنطقــة حطبـاً لنارهــم ،فيــا هــم يســتفردون
بالخــرات.

الدوحة وتعويم طالبان ..التجربة الملهمة لتنظيمات اإلسالم السياسي

مــا ال شــك فيــه ،أنــه ومنــذ الخامــس
عــر مــن أغســطس املــايض ،يــوم اســتيالء حركــة
طالبــان (املصنفــة إرهابيــاً عــى املســتوى العاملــي)،
عــى العاصمــة األفغانيــة كابــول ،عــر قوتهــا املســلحة
مــن جهــة ،وانهيــار الدولــة األفغانيــة الرسيــع مــن جهــة
ثانيــة ..وهــي تبحــث عــن االعــراف برشعيــة حكمهــا،
كونهــا دون ذلــك ســتعمل عبثـاً دون أن تنتــج ،وســتصدر
جعجعــة لكــن بــا طحــن.

مساعي قطرية لتعويم طالبان

املــايض ،متخــذة مــن الدوحــة منصــة لتلــك املســاعي.
فأعلنــت حكومــة طالبــان يف التاســع مــن أكتوبــر ،أنهــا
بحثــت مــع الواليــات املتحــدة “فتــح صفحــة جديــدة”
يف العالقــات بينهــا ،وذلــك عــى لســان وزيــر الخارجيــة
بالوكالــة يف حكومــة “طالبــان” ،أمــر خــان متقــي ،عقــب
أول اجتــاع مبــارش عــايل املســتوى منــذ انســحاب القــوات
األمريكيــة مــن أفغانســتان ،جــرى بــن ممثلــن عــن
“طالبــان” وواشــنطن يف الدوحــة.
كــا التقــت حركــة “طالبــان” يف الحــادي عــر مــن
أكتوبــر ،يف العاصمــة القطريــة الدوحــة ،مــع مســؤولني
مــن االتحــاد األورويب ،وفــق مــا أعلــن وزيــر خارجيــة
حكومــة “طالبــان” أمــر خــان متقــي ،قائـاً“ :نحــن نعقــد
اجتامعــات إيجابيــة مــع ممثلــن عــن دول أخــرى” ،لكــن
دون أن يكشــف عــن املســؤولني األوروبيــن أو عددهــم،
زاع ـاً“ :نريــد عالقــات إيجابيــة مــع كل العــامل ،ونؤمــن
بعالقــات دوليــة متوازنــة ..نعتقــد أن العالقــات املتوازنــة
مــن املمكــن أن تنقــذ أفغانســتان مــن عــدم االســتقرار”.

وذكــرت الخاطــر“ :حقيقــة أن وزيــر الخارجيــة األمريكيــة
الســابق (مايــك بومبيــو) وقــع اتفاقــاً يف فربايــر ،2020
والطــرف اآلخــر يف هــذا االتفــاق كان فيــه “طالبــان”،
وكان املــا عبــد الغنــي بــارادار نفســه هنــاك بجانــب
وزيــر الخارجيــة ،كان هــذا األمــر ال بــأس بــه يف ذلــك
الوقــت ،أليــس كذلــك؟”.
وتابعــت“ :هــذا ال يعنــي املوافقــة عــى أفعالهــم أو
أســلوبهم يف الحكــم أو قيمهــم ،هــذا يعنــي فقــط أنهــم
يشــاركون بــروط عمليــة لتحقيــق أهــداف مهمــة
للغايــة ،األمــر بســيط لذلــك هنــاك حاجــة إلقامــة
عالقــة مــع طالبــان ،دون االعــراف بهــا بالــرورة،
وهــذا ممكــن” ،مدعيــة أن “طالبــان تــدرك أنهــا بحاجــة
العــراف دويل ،لذلــك يريــدون الظهــور كــا لــو أنهــم
تغــروا بالفعــل أيضــاً”.
رصاعــات داخــل حركــة طالبــان عــى التمثيــل الحكومــي..
قطــر ترســل وزيــر خارجيتهــا "للتهدئــة"

األمــر عينــه تدركــه الدوحــة ،التــي كانــت تعتــر املوقــع
الرئيــس إلقامــة متزعمــي الحركــة خــال الســنوات
الســابقة ،ومــن هنــاك ،تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة
أمريكيــة مــع طالبــان ،العــام  ،2020تعهــدت عربهــا
واشــنطن باالنســحاب مــن أفغانســتان ،مقابــل ضامنــات
أمنيــة مــن طالبــان ..وعليــه فقــد زعمــت لولــوة الخاطــر،
الدوحة منصة للقاءات طالبان
مســاعدة وزيــر الخارجيــة القطــري ،يف الســادس مــن
مبررات قطرية جديدة
أكتوبــر املــايض ،خــال مقابلــة مــع صحيفــة “فوريــن
بوليــي” األمريكيــة ،إنــه “ال يوجــد داع حاليـاً لالعـراف عملــت الحركــة ،وفــق وجهــة النظــر القطريــة ،عرب الســعي
بحركــة طالبــان ،لكــن يف الحقيقيــة هنــاك حاجــة ماســة إىل الرتويــج لنفســها ،ومحاولــة اإليحــاء ببعدهــا عــن بيــد أن تلــك املســاعي القطريــة ،أخفقــت كــا يبــدو يف
إلقامــة عالقــة معهــا” ،ضمــن محــاوالت قطــر تعويــم العنــف ،وإمكانيــة التعاطــي معهــا ،وعقــدت يف الســياق ،إقنــاع العــامل بطالبــان أو حكومتهــا ،وعليــه ،اختلقــت
جملــة مــن اللقــاءات الدبلوماســية خــال شــهر أكتوبــر الدوحــة مــررات جديــدة إلقنــاع العــامل بالتعاطــي مــع
التنظيــم ،ورفــع صفــة اإلرهــاب عنــه.
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حكومــة طالبــان كســلطة أمــر واقــع ،فــرح مطلــق
القحطــاين ،املبعــوث الخــاص لوزيــر الخارجيــة القطــري ،يف
الثــاين عــر مــن أكتوبــر ،بــأن بــاده تعتقــد أن االعـراف
بحكومــة طالبــان يف أفغانســتان ليــس أولويــة اآلن.
زاعـاً أهميــة الرتكيــز عــى التواصــل مــع حكومــة طالبــان
ومعالجــة القضايــا اإلنســانية معهــا ،بالقــول“ :نعتقــد أن
هــذا (االعـراف) ليــس أولويــة”“ ،األولويــة األكــر ونحــن
نتحــدث اآلن ،هــي العمــل اإلنســاين والتعليــم وحريــة
انتقــال املســافرين” ،مــا أشــار إىل مواصلــة املســاعي
القطريــة إلقنــاع العــامل التدريجــي بالتعامــل مــع طالبــان،
حيــث تأمــل الدوحــة أن يتوســع ذلــك التعامــل مــع مــرور
الوقــت ،مــا قــد يدفــع بعــض الــدول لالع ـراف برشيعــة
طالبــان وحكومتهــا.
وعليــه ،تظهــر محــاوالت املســؤولني القطريــن ،وســعيهم
الــدؤوب إلقنــاع الــدول املختلفــة بالقبــول بطالبــان ،وكأن
الدوحــة باتــت تعتــر نفســها وصيــة عــى أفغانســتان ،أو
أن األخــرة أضحــت واحــد ًة مــن أوراق القــوة التــي تظــن
الدوحــة بأنهــا باتــت متلكهــا ،خاصــة أن تجربــة اســتيالء
طالبــان عــى أفغانســتان ،تحولــت إىل مصــدر إلهــام لباقــي
تنظيــات اإلســام الســيايس ،ومنبع ـاً إلمدادهــم بالــروح
املعنويــة ،عقــب اإلخفاقــات املتتاليــة لتنظيــات اإلخــوان
املســلمني يف ســوريا ومــر وليبيــا وتونــس واملغــرب
وغريهــا.
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بريطانيا تشهد تهديدات متزايدة
من إيران بحصولها على التكنولوجيا المتقدمة
جاسم محمد
تحــاول إيــران جاهــدة رشاء التكنولوجيــا
النوويــة مــن خــال الــركات املدرجــة يف القامئــة
الســوداء ،وهــذا دون شــك يعتــر انتهــاكاً لعقوبــات
األمــم املتحــدة ،وللمفاوضــات الجاريــة يف “فيينــا” حــول
االتفــاق النــووي (خمســة زائــد واحــد) .وســبق أن أبلغــت
الحكومــة الربيطانيــة األمــم املتحــدة خــال عــام ،2015
ومــا بعــد االتفــاق مــع إيـران ،بتفاصيــل شــبكة مشــريات
نوويــة إيرانيــة معنيــة بــركات الطــرد املركــزي مثــل رشكــة
.Kalay Electric
حــ ّذرت  M15يف تقاريرهــا اململكــة املتحــدة ،بأنهــا
ســوف تشــهد تهديــدات متزايــدة مــن روســيا والصــن
وإيــران واملتطرفــن اليمينيــن ،الوكالــة كشــفت عــن
جهودهــا ملضاعفــة املوازنــة املاليــة التــي تخصصهــا
ملواجهــة التهديــدات مــن روســيا والصــن وإيــران،
وتواجــه تحدي ـاً متزايــداً مــن املتطرفــن اليمينيــن .وفق ـاً
لتقريــر “وول ســريت” بعنــوان  :M15اململكــة املتحــدة
ستشــهد تهديــدات متزايــدة مــن روســيا والصــن وإي ـران
واملتطرفــن اليمينيــن ،يف  14يوليــو .2021

إيران ّ
تشن حربًا هجينة ضد بريطانيا
وبالتــوازي مــع مســاعي إيـران عــى األرض للحصــول عــى
التقنيــة املتقدمــة مــن داخــل بريطانيــا ألغ ـراض التس ـلّح
النــووي والتســلح الباليســتي ،تحــاول إيـران شـ ّن عمليــات
هجوميــة عــر اإلنرتنــت ،هجــات ســيربانية ،بواســطة
قراصنــة إيرانيــن ،ضمــن اسـراتيجية شـ ّنها حــرب هجينــة
ضــد بريطانيــا والغــرب.
يحــ ّذر خــراء األمــن والدفــاع منــذ فــرة طويلــة مــن
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والتــي تــم اســتخدامها لتعقــب املتظاهريــن ونشــطاء
الدميقراطيــة يف إيــران ،كان أحــد األســئلة التــي تــم
الكشــف عنهــا يف منشــور مدونــة بقلــم لــورد ألتــون،
الربمجيــات الجديــدة كانــت لتثبيــت برامــج التجســس
عــى أجهــزة الكمبيوتــر واألجهــزة املحمولــة الخاصــة
باألهــداف ثــم تــم اســتخدام هــذا لرسقــة تســجيالت
املكاملــات وملفــات الوســائط.

تهديــد الحــرب اإللكرتونيــة ،ومــع اشــتداد التوتــرات
الجيوسياســية ،فقــد أصبــح ذلــك حقيقــة واقعــة ،إىل
جانــب احتجــاز ناقــات النفــط الربيطانيــة والســياح
الذيــن لهــم صــات بريطانيــة ،تشـ ّن إيـران غــارات رسيــة
منتظمــة عــى املجــال الرقمــي الربيطــاين ،بحســب مصــادر
أمنيــة بريطانيــة.
وانتحــل قراصنــة إيرانيــون صفــة أكادميــي مقــ ّره يف
بريطانيــا ،وخاللهــا تــم اكتشــاف مجموعــة إيرانيــة
تظاهــرت بأنهــا أكادمييــة مق ّرهــا بريطانيــا ،الســتهداف
أف ـراد يف حملــة تجســس إلكرتونيــة .قامــت املجموعــة
أيضــاً باخــراق موقــع ويــب حقيقــي تابــع لكليــة
الدراســات الرشقيــة واألفريقيــة ( )SOASبجامعــة
لنــدن ،يف محاولــة لرسقــة املعلومــات .تــم الكشــف عــن
العمليــة مــن قبــل رشكــة األمــن الســيرباين Proofpoin
وكان املهاجمــون يُطلــق عليهــم اســم “Charming
 ”Kittenويعتقــد أنهــم مرتبطــون بالحكومــة اإليرانيــة
مبــارشة.
القصــة بــدأت مطلــع عــام  ،2021عندمــا دعــت رســائل
الربيــد اإللكــروين املفربكــة ،والتــي تدّ عــي أنهــا واردة مــن
“زميــل كبــر يف التدريــس والبحــث” يف جامعــة SOAS
يف لنــدن ،تدعــو فيهــا الخ ـراء إىل مؤمتــر عــر اإلنرتنــت،
يســمى تحديــات األمــن األمريكيــة يف الــرق األوســط.
رســائل الربيــد اإللكــروين املرســلة مــن عنــوان Gmail
كانــت “هاكــراً” مل يتــم إرســالها مــن قبــل األكادميــي
الحقيقــي ،ولكــن مــن قبــل مجموعــة تجســس إلكــروين
يعتقــد أنهــا مرتبطــة بالحــرس الثــوري اإلي ـراين.

بريطانيا في مواجهة
التهديدات اإليرانية “المراجعة المتكاملة”

يعتقــد بعــض الخــراء ،أن تتخــذ اململكــة املتحــدة موقفـاً
أكــر اســتباقية يف مواجهــة التحــدي يف السياســة الخارجية
ضــد التهديــد اإليـراين املتزايــد ،وفقـاً ملــا نرشتــه الحكومة
الربيطانيــة مؤخــراً “املراجعــة املتكاملــة” وهــي أكــر
مراجعــة لسياســة الدفــاع واألمــن والسياســة الخارجيــة
للمملكــة املتحــدة منــذ الحــرب البــاردة ،أهــداف
“بريطانيــا العامليــة” لألمــن القومــي والسياســة الدوليــة
الشــاملة حتــى عــام .2030
وفقــاً لتقريــر بعنــوان املراجعــة املتكاملــة للمملكــة
املتحــدة :بريطانيــا ســتتحدى التهديــد الــذي يشــكله
النظــام اإلي ـراين فيــا وراء الصفقــة النوويــة الصــادر يف
 19مــارس  2021ـ The Tony Blair Institute for
.Global Change
ركــزت ردود الفعــل املحليــة ـ اململكــة املتحــدة والدوليــة
عــى الوثيقــة املكونــة مــن  114صفحــة بشــكل حــري
تقريبـاً عــى التحــول يف الهنــد واملحيــط الهــادئ يف اململكة
املتحــدة ملعالجــة “تأكيــد الصــن الــدويل املتزايــد” .لكــن
بريطانيا متمسكة
نظــرة فاحصــة عــى التقريــر تكشــف عــن األولويــة التــي
بالصفقة النووية مع إيران
توليهــا اململكــة املتحــدة لتحــدي التهديــد املتزايــد الــذي
ويف هــذا الســياق ،طالــب اللــورد ألتــون بوقــف بيــع تشــكله إيـران بعــد أكــر مــن عقــد ،مــن أفضــل مــا ميكــن
تقنيــات االعــراض واملراقبــة إىل إيــران وحظــر بيــع وصفــه باملوقــف التفاعــي ،توفــر املراجعــة املتكاملــة
الربمجيــات واملعــدات املص ّنعــة يف اململكــة املتحــدة األســاس للمملكــة املتحــدة لتكــون لديهــا سياســة خارجيــة
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أكــر اســتباقية ضــد إي ـران.
يتجـ ّـى ذلــك يف حقيقــة أن إيـران إىل جانــب ســوريا ،هــي
الدولــة األكــر تهديــداً يف الــرق األوســط ويف جميــع
أنحــاء التقريــر ،حيــث تشــهد العســكرة املســتمرة لنظــام
املــايل بنــا ًء عــى طلــب مــن جيشــه األيديولوجــي ،الحرس
الثــوري اإلســامي.
لــذا اتخــذت بريطانيــا سياســات جديــدة ،منهــا حظــر
بيــع تكنولوجيــا املراقبــة إلي ـران .ويف هــذا الســياق ســأل
اللــورد ألتــون حكومــة اململكــة املتحــدة عــن ســبب عــدم
وجــود حظــر عــى بيــع تقنيــات املراقبــة الربيطانيــة
الصنــع إىل إي ـران وحـ ّ
ـث حكومــة اململكــة املتحــدة عــى
محاربــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان مــن خــال تقييــد بيــع
تكنولوجيــا املراقبــة إليـران واألنظمــة القمعيــة األخــرى يف
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا.

النتائج
ـ رغــم العقوبــات املفروضــة عــى إيـران ،فإنهــا مــا زالــت
تعمــل بشــكل جــاد لتعزيــز ترســانتها النوويــة وقــوة
الصواريــخ الباليســتية والطائ ـرات املسـ ّـرة بالتــوازي مــع
مفاوضــات فيينــا الجاريــة حــول امللــف النــووي .يبــدو أن
إي ـران تأقلمــت مــع العقوبــات ،والــدور املشــاكس عــى
مســتوى إقليمــي ودويل ،طاملــا ال توجــد هنــاك سياســات
ردع حقيقــة للتنمــر اإليــراين.
ـ أدركــت إيــران أيضــاً أنّ هــذا الزمــن مل يعــد زمــن
الحــروب التقليديــة عــى األرض ،بــل هــو زمــن الحــروب
الرقميــة اإللكرتونيــة ،وهــذا مــا دفعهــا أيضــاً إىل شــ ّن
هجــات باســتهداف مراكــز البحــث والجامعــات لرسقــة
االبتــكارات العلميــة.
ـ مــا تحتاجــه بريطانيــا ،إىل جانــب دول أوروبــا ،هــو اتخاذ
سياســــــات أكــر شــدة عــى تصديــر وشــحن التكنولوجيــا
املتقدمــة ذات االستخدامـــــات املزدوجــة ،خاصــة عندمــا
تكــون خلفهــا شــبكات عمــل إيرانيــة.
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تقارير

داعش يعاود الظهور في تونس ..ما عالقة اإلخوان؟
رشا عامر
مجــدداً عــاود تنظيــم داعــش اإلرهــايب،
الظهــور يف عــدة مناطــق داخــل تونــس ،بالتزامــن مــع
تهديــدات متواصلــة مــن قيــادات تنظيــم اإلخــوان
اإلرهــايب ،ســواء داخــل البــاد أو خارجهــا ،رفضــاً
لإلجــراءات االســتثنائية التــي أق ّرهــا الرئيــس التونــي
قيــس ســعيد ،يف  25متــوز /يوليــو املــايض ،بتجميــد
الربملــان وإقالــة الحكومــة ،ومــا تبعهــا مــن خطــوات
اســتهدفت مكافحــة الفســاد ومحاكمــة الفاســدين.

تفكيك خليتين في يوم واحد

املســتويات ،خاصــة يف املناطــق الحدوديــة تحســباً ألي
عمليــات تســلل مــن جانــب القــوى املتط ّرفــة التــي
تدعــم النهضــة.
ويف ترصيــح لـ”ليفانــت” ،أكــد املصــدر عــى جاهزيــة
القــوات التونســية للتعامــل مــع أي خطــر يهــدّ د أمــن
البــاد ،ســواء مــن الداخــل أو الخــارج ،مؤكــداً أن
الســلطات رصــدت تواصـاً بــن قــوى سياســية يف الداخل
وجامعــات متط ّرفــة خــارج البــاد بهــدف طلــب الدعــم
واملســاندة واالســتقواء ،لكــن الســلطات متيقظــة لهــذه
املخططــات وتعمــل بكافــة أجهزتهــا إلجهاضهــا.
ووفــق املراقبــن ،تعتــر حركــة النهضــة اإلخوانيــة نفســها
يف مواجهــة مبــارشة مــع كافــة مؤسســات الدولــة،
وتتس ـلّح بكافــة األســاليب واألدوات مبــا فيهــا العنــف،
لفــرض نفســها عــى املشــهد الســيايس يف البــاد ،خاصــة
ظــل حالــة الرفــض الســيايس الشــديد لهــا وتراجــع
يف ّ
شــعبيتها إىل حــدِّ غــر مســبوق مقابــل تنامــي ملحــوظ
يف شــعبية الرئيــس يصــل إىل حــد االكتســاح ،وفــق
إحصائ ّيــات الــرأي األخــرة.
ومــن جانبــه يقــول املحلــل الســيايس التونــي نــزار
الجليــدي إن بــاده تشــهد موجــة مــن “اإلرهــاب
املحتمــل” ،بالتزامــن مــع ســقوط غــر مســبوق لحركــة
النهضــة اإلخوانيــة وعــزل كامــل عــن الشــارع الســيايس
التونــي ،بــإرادة الشــعب وقــرار مؤسســات الدولــة.

بنــزرت شــايل البــاد.
والخميــس املــايض ،قالــت وزارة الداخليــة التونســية إنهــا
اكتشــف نفق ـاً يبعــد  50مــراً مــن مق ـ ّر إقامــة الســفري
الفرنــي بضاحيــة املــرىس بالعاصمــة ،يف عمــل وصفــه
املراقبــون بـ»املحاولــة اإلرهابيــة” ،فيــا ســارعت أجهــزة
األمــن لفــرض تعزيـزات قصوى يف نطــاق املــكان ،وتج ّول
الرئيــس التونــي قيــس ســعيد ،برفقــة رئيســة الحكومــة
نجــاء بــودن ،ووزيــر الداخليــة توفيــق رشف الديــن،
باملــرىس ملعاينــة النفــق الــذي تــم اكتشــافه بإحــدى
املنــازل القريبــة مــن منــزل ســفري فرنســا بتونــس.

تهديدات إخوانية
وأعــادت الخليــة الداعشــية الجــدل حــول نشــاط
اإلرهــاب يف تونــس ،خاصــة يف ظـ ّـل تهديــدات متتاليــة
مــن جانــب قيــادات حركــة النهضــة اإلخوانيــة باســتخدام
العنــف كوســيلة للعــودة ،كان أبرزهــا مــا أقــ ّره راشــد
الغنــويش ،زعيــم الحركــة ،يف ترصيحــات لصحيفــة
“كوريــاري ديــا ســرا” ،باحتــال اللجــوء للعنــف إذا
اســتم ّر الوضــع يف تونــس عــى مــا هــو عليــه ،قاصــداً
تجميــد الربملــان.
وأيضـاً التهديــدات التــي خرجــت مــن القيــادي اإلخــواين
يف ليبيــا ،خالــد املــري ،رئيــس مــا يســمى مجلــس
الدولــة يف البــاد ،بشــأن إمكانيــة تصديــر “مرتزقــة”
لنــرة النهضــة يف تونــس.

وأعلنــت الســلطات التونســية ،يف  28ترشيــن األول/
أكتوبــر املــايض ،تفكيــك خليــة إرهابيــة ،تتبــع تنظيــم
داعــش يف مدينــة تطاويــن جنــوب البــاد ،كانــت
تخطــط لشــنّ هجــات عــى قــوات الجيــش والرشطــة
ومؤسســات حيويــة يف البــاد باســتخدام عبــوات ناســفة
تقليديــة الصنــع ،حســبام أعلنــت وزارة الداخليــة يف
بيــان صــدر عقــب القبــض عــى عنارصهــا ومصــادرة
كميــة مــن األســلحة واملتفجــرات بحوزتهــم.
عشرية اإلخوان السوداء وحصاد اإلرهاب
وبعــد ســاعات ،أعلنــت الداخليــة التونســية مجــدداً
عــن تفكيــك خليــة داعشــية ،لكنهــا هــذه املــرة
ويف ترصيــح لـ”ليفانــت” ،يصــف الجليــدي ســنوات
يقظة أمنية
نســائية ،تــم ضبطهــا مــع عنــر تكفــري يتــوىل
حكــم اإلخــوان يف البــاد بـ”العرشيــة الســوداء” ،مش ـراً
مســؤولية اإلعــام والدعايــة لتنظيــم داعــش اإلرهــايب،
وأيضــاً التجنيــد مــن خــال املواقــع اإللكرتونيــة ووفــق مصــدر تونــي مطلــع تشــهد البــاد ،منــذ إىل أنّ الجامعــة متورطــة بالعديــد مــن قضايــا الفســاد
وصفحــات التواصــل االجتامعــي ،وذلــك يف منطقــة متــوز /يوليــو ،حالــة مــن االســتنفار األمنــي عــى جميــع واإلرهــاب ،يف مقدمتهــا قضيــة االغتيــاالت السياســية
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للسياســيني شــكر بلعيــد ومحمــد الرباهمــي ،فض ـاً عــن
قضيــة الفســاد الســيايس والتمويــات الخارجيــة وكلّهــا
قضايــا ســيحكم فيهــا القضــاء التونــي الــذي يشــنّ حرباً
رشســة ضــد الفســاد والفاســدين يف الوقــت الراهــن.
وحــول العمليــات اإلرهابيــة يف البــاد ،يؤكــد الجليــدي
أن مــؤرش اليقظــة األمنيــة التونســية يف أعــى مســتوى
خــال األشــهر املاضيــة ،متأثــراً بحالــة االســتقرار التــي
تشــهدها املؤسســات يف الدولــة بشــكل عــام بعــد
ســقوط اإلخــوان مــن الســلطة.
ويوضّ ــح الجليــدي أنّ القــوات التونســية نجحــت
حتــى اللحظــة الراهنــة يف التصــدّ ي لكافــة املخططــات
اإلرهابيــة التــي اســتهدفت رضب اســتقرار البــاد
بالتنســيق مــع حركــة النهضــة التــي قدمــت لهــا كامــل
الدعــم اللوجيســتي لتنفيــذ تلــك العمليــات ،مبــا فيهــا
محــاوالت التســلل مــن جانــب املرتزقــة إىل داخــل
الحــدود التونســية.
ويقــول الجليــدي“ :يبــدو أننــا أمــام مشــهد أمنــي
تونــي يســتعيد عافيتــه ،خاصــة أن الق ـرارات األخــرة
املتعلقــة بتطهــر املؤسســات ،شــملت تقريبــا 47
قيــادة داخــل املؤسســة األمنيــة ،فضـاً عــن كــون وزيــر
الداخليــة الحــايل رجــل قانــون ،مــا يعنــي الدمــج مــا بــن
الحقــوق والحريــات وحفــظ األمــن يف البــاد ،وفق ـاً ملــا
تقضيــه الــرورة الراهنــة”.
مــن جانبــه أكــد وزيــر الداخليــة التونــي ،توفيــق رشف
الديــن ،عــى وضــع محاربــة اإلرهــاب كأولويــة لــه خــال
الفــرة املقبلــة ،وقــال رشف الديــن يف ترصيــح للصحفيــن
عقــب توليــه مهــام منصبــه يف الحكومــة التونســية
الجديــدة ،إنّ “املؤسســة األمنيــة حققــت نجاحــات
يتبــق الكثــر يف هــذا املجــال،
مشــهود لهــا عامليــاً ومل
َّ
أتوقــع أن نصــل إىل نتائــج باهــرة”.
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تقارير

تحالف الحويث واإلخوان..

أي مصير ينتظر األزمة اليمنية في ظل التصعيد الراهن؟
كثّفــت ميلشــيا الحــويث اإلرهابيــة هجامتهــا
ضــد املدنيــن يف اليمــن بعــدة مناطــق خــال األيــام القليلة
املاضيــة ،كان أبرزهــا مــأرب ،وصلــت بعضهــا إىل العاصمــة
صنعــاء ،فيــا قــرأه املراقبــون بأنــه محاولــة مــن الجامعــة
املدعومــة مــن إيـران وحليفهــا الداخــي ،تنظيــم اإلخــوان،
للضغــط عــى املجتمــع الــدويل مــن أجــل الســيطرة عــى
مناطــق جديــدة يف البــاد بالتزامــن مــع تكثيــف الجهــود
الدوليــة إلنهــاء حالــة الــراع املتفاقــم منــذ أكــر مــن
عقــد ،وتنفيــذ بنــود اتفــاق الريــاض للوصــول إىل خارطــة
طريــق سياســية تضمــن االســتقرار بالبــاد.
ويف الســياق ،حــ ّذرت أطــراف دوليــة وإقليميــة ،يف
مقدمتهــا األمــم املتحــدة ،مــن تفاقــم األزمــة اليمينــة
ج ـ ّراء تكثيــف مليشــيا الحــويث اإلرهابيــة عملياتهــا التــي
اســتهدفت املدنيــن وأودت بحيــاة املئــات ،وأكــدت أن
مــا يحــدث ميثــل نســفاً لعمليــة الســام امل ُـراد تحقيقهــا يف
البــاد ،ويدفــع إىل متديــد عمــر األزمــة ،لخدمــة أهــداف
محــددة.

وأيضــاً الحديــث عــن العــودة إىل ملــف املفاوضــات
النوويــة يف “فيينــا” ،وتطويــر طه ـران لربنامجهــا النــووي
بالتحــدّ ي لكافــة التحذيـرات الدوليــة بهــذا الصدد ،مشــرة
إىل أنّ امللــف اليمنــي وزعزعــة االســتقرار يف املنطقــة
العربيــة ،تعــد أداة للضغــط عــى املؤسســات لتخفيــف
الضغــوط الدوليــة املفروضــة عليهــا.
وتســتند املصــادر إىل التحــركات مــن جانــب أذرع إي ـران
يف املنطقــة العربيــة ،مثــل حــزب هللا اإلرهــايب وميلشــيا
الحــويث كأدوات لتحريــك امليــاه الراكــدة بالتزامــن مــع
التطــورات الخاصــة بامللــف النــووي اإليـراين ،واالحتــاالت
بفــرض عقوبــات جديــدة عــى طهــران ،موضحــاً أنهــا
سياســة قدميــة يف التعامــل مــع تلــك األزمــات.
واســتنكر سياســيون وخــراء مينيــون مــا وصفــوه
بـ”التخــاذل” مــن جانــب جامعــة اإلصــاح ،الــذراع
السياســية لجامعــة اإلخــوان يف اليمــن ،عــى املجــازر
الحوثيــة يف البــاد ،وقالــوا إن الجامعــة قــد وقّعــت اتفاقـاً
مــع املليشــيا املدعومــة إيرانيــاً منــذ ســنوات بدافــع
املصلحــة املشــركة وتقاســم الســلطة يف البــاد ،مؤكديــن
عــى التنســيق املشــرك بــن الجانبــن خــال الفــرة
األخــرة ،خاصــة باســتغالل قيــادات الجامعــة مناصبهــم يف
عــدة مناطــق لتســهيل العمليــات الحوثيــة عــى املراكــز
الحيويــة.

منظمــة للدعــم اللوجيســتي والعســكري ،فيــا أعلنــت
املليشــيا الحوثيــة مقتــل نحــو  15ألفــاً مــن قياداتهــا
يف املعــارك يف مــأرب وحدهــا ،فيــا ميثــل إقــراراً منهــا
بالفشــل.

اجتماعات سرية وتحالف جديد

وتقــول مصــادر مينيــة مطلعــة ،إن اتفاقــاً جــرى مؤخــراً
بــن املليشــيا الحوثيــة وجامعــة اإلخــوان ،يقــي بتســليم
األخــرة بعــض املناطــق التــي تســيطر عليها ،مثــل محافظة
شــبوة ،إلخضاعهــا بشــكل كامــل لســيطرة الحوثيــن ،ويف
املقابــل يجــري تقاســم الســلطة بــن الطرفــن يف مناطــق
أخــرى ،معظمهــا ذو أهميــة اقتصاديــة واسـراتيجية ،مثــل
مــأرب والحديــدة وصنعــاء.
وأوضحــت املصــادر التــي تحدّ ثــت لـ”ليفانــت” ،وفضلــت
عــدم ذكــر أســائها لــرورة أمنيــة ،كونهــم مقيمــن داخل
مناطــق الــراع ،أن الســلطات املحليــة رصــدت عــدة
اجتامعــات بــن قيــادات إخوانيــة وأخــرى حوثيــة قبــل
أشــهر ،تــم خاللــه االتفــاق حــول مبــدأ تقاســم الســلطة
عقوبات أمريكية
يف البــاد ،مشــرة إىل علــم اإلخــوان املســبق باملناطــق
وبالتزامــن مــع تنفيــذ املليشــيا الحوثيــة عمليــة قصــف التــي اســتهدفها تنظيــم الحــويث مؤخ ـراً ،وتقديــم بعــض
صاروخــي يف مــأرب راح ضحيتــه  39ميني ـاً ،فيــا أصيــب القيــادات معلومــات دقيقــة عــن مناطــق حيويــة ومراكــز
الع ـرات ،يف مشــهد بــات مكــرراً عــى اليمنــن ،طالــب حكوميــة.
سياســيون ومراقبــون بوضــع حــدّ رادع لتوغــل العمليــات
الحوثيــة املدعومــة إيراني ـاً ،مؤكديــن عــى تــو ّرط جامعــة ما عالقة الملف النووي اإليراني بالتصعيد؟
اإلخــوان بالبــاد يف هــذه العمليــات باعتبارهــا حليفــاً
وبحســب املصــادر ،تســعى إيــران إىل إشــعال وقــود
للحــويث وتجمعهــم “مصلحــة مشــركة”.
ومــن جانبهــا أعلنــت وزارة الخزانــة األمريكيــة ،الخميــس“ ،الحــرب مــن خــال الــوكالء” يف اليمــن ،للضغــط عــى
توقيــع عقوبــات جديــدة عــى عــدد مــن قيــادات املليشــيا املحيــط اإلقليمــي وأيض ـاً املجتمــع الــدويل ،بالتزامــن مــع
الحوثيــة ،منهــم خالــد مســفر الشــاعر ،الــذي يقــود جهــود كبــرة إلنهــاء حالــة الـراع يف اليمــن عىل مســتوى،
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اتفاق قديم يدفع ثمنه اليمن
ويقــول الســيايس اليمنــي محمــد الفقيــه إن مليشــيا
الحــويث وجامعــة اإلخــوان هــا حلفيــان ورشكاء فيــا
يجــري منــذ فــرة طويلــة ،وال ميكــن الفصــل بينهــم مــن
حيــث األهــداف واأليدولوجيــا أيضــاً ،فكالهــا يعمــان
مــن أجــل تحقيــق نفــس األجنــدة التــي ال متــت ألي صلــة

9

بالــوالءات الوطنيــة لكنهــا ترتبــط بأجنــدات ومصالــح
القــوى الداعمــة لكالهــا.
ويف ترصيــح لـ”ليفانــت” ،يــرى الفقيــه أن الشــعب اليمني
يواجــه كــوارث إنســانية غــر مســبوقة جــ ّراء األزمــة
املمتــدة يف البــاد منــذ ســنوات ،وتعــاين قطاعــات كبــرة يف
مناطــق شاســعة مــن نقــص املــوارد األساســية مــن الغــذاء
والــدواء ،فضــاً عــن االســتهداف املســتمر مــن جانــب
امليلشــيا الحوثيــة للمناطــق الســكنية والتجمعــات املدنية،
ومــا ينتــج عنــه مــن ضحايــا باملئــات.
الحــل لألزمــة اليمنيــة ال ميكــن أن
ّ
ويؤكــد الفقيــه أنّ
يتحقــق بــدون حالــة مــن االســتقرار عــى املســتوى
األمنــي ،لدعــم املســار الســيايس وتعزيــز ســيادة الوطــن
وتحقيــق رغبــة املواطنــن دون تدخــات خارجيــة ،مش ـراً
إىل أهميــة تنفيــذ اتفــاق الريــاض ،باعتبــاره منطلقـاً هامـاً
لتحقيــق خارطــة الطريــق السياســية يف البــاد ،لكنــه يشــر
يف الوقــت ذاتــه إىل دفــع إيــران لعمالئهــا يف الداخــل
بتمديــد الـراع ،وهــو مــا يعكــس تكثيــف الرضبــات مــن
جانــب املليشــيا يف الوقــت الراهــن لنســف أي محاولــة
للخــروج مــن عنــق األزمــة.
واعتمــد مــروع إيـران يف الــرق األوســط عــى الــوكالء،
أو امليليشــيات التــي تحــارب نيابــة عنهــا ،حــزب هللا يف
لبنــان ،جامعــة الحــويث يف اليمــن ،الحشــد الشــعبي يف
الع ـراق ،فض ـاً عــن عمالئهــا يف ســوريا.
وبالرغــم مــن نجــاح إيــران عــر ســنوات يف اخــراق
النظــم العربيــة وتجنيــد مواطنيهــا لخدمــة املــروع
املغلّــف بغطــاء املقاومــة والديــن ،إال أنّ ذلــك النفــوذ
بــدأ يف االنكــاش تدريجيــاً منــذ عــام  2013ومــا تبعــه
مــن صحــوة وانتبــاه لــدى الشــعوب العربيــة للــدور الــذي
تلعبــه القــوى اإلقليميــة يف املنطقــة ،ومــدى الخــراب
الــذي خلّفتــه يف بالدهــم دولــة املــايل.
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مقابلة

رئيسة مجلس نواب إقليم كوردستان لـ“ ليفانت” :واشنطن حليف لكوردستان..
ولدينا تعاون وأفق في السياسة العامة للدولة العراقية
•
••

كيــف تنظــر أربيــل نحــو التحــركات الوازنــة األخــرة
للعــراق ملواجهــة تنامــي دور تركيــا وإيــران باملنطقــة؟
املبــادئ األساســية مليثــاق األمــم املتحــدة ،واتفاقيــات
التعــاون وحســن الجــوار ،واحـرام ســيادة اآلخريــن وعــدم
التدخــل بالشــؤون الداخليــة ألي طــرف ،يجــب أن تكــون
األســاس يف السياســة الخارجيــة لجميــع دول املنطقــة
والعــامل ،أمــا التطــاول عــى ســيادة اآلخريــن ،فهــي ال
تلقــي بظــال إيجابيــة عــى شــعوب تلــك الــدول وال عــى
سياســاتها تجــاه اآلخريــن.

حاورها :رامي شفيق
اعتــرت الدكتــورة ريــواز فائــق ،رئيســة
مجلــس نــواب إقليــم كوردســتان العــراق ،أنّ اإلقليــم
يتطلــع إىل االنفتــاح مــع املحيــط اإلقليمــي الحيــوي،
وكذلــك مــع دول العــامل ،بهــدف تعزيــز االســتقرار
والخــروج مــن حالــة العزلــة التــي باتــت مــن املــايض،
حيــث إنّ الرشاكــة السياســية الخارجيــة تعتمــد عــى مبــدأ
اح ـرام الســيادة والتفاعــل بصــورة إيجابيــة مــع امللفــات
املشــركة ،واالحتــكام للمبــادئ القانونيــة والدســتورية،
وقــد شــدّ دت عــى أن اإلقليــم ي ّتخــذ “مســافة واحــدة”
ويلتــزم بالحياديــة ،داخليــاً وإقليميــاً.
ويف حوارهــا مــع “ليفانــت” ،قالــت رئيســة مجلــس
النــواب يف إقليــم كوردســتان الع ـراق ،إنّ اإلقليــم يعمــل
يف إطــار ســيايس تضامنــي ،يجمعنــا الدســتور ،رغــم
اختالفاتنــا ال منيــل لكفــة عــى حســاب كفــة أخــرى،
لدينــا وثيقــة وطنيــة (الدســتور) نعمــل عــى تنفيذهــا
دون انتقائيــة ،وبحلــول جذريــة .كــا تقــع عــى عاتقنــا
مســؤوليات مبســارين ،فاملســؤولية األوىل داخــل إقليــم
كوردســتان ،والثانيــة تتمثــل يف الرشاكــة السياســية يف
الســلطة االتحاديــة ،مــن ناحيتــي الحقــوق والواجبــات،
فنتحمــل مســؤولية إدارة الدولــة مبقــدار متثيلنــا فيهــا
(أشــخاصاً وبرامــج).
كــا أنّ االنخـراط الســلبي يف العملية السياســية غــر مج ٍد،
وفق ـاً لريــواز ،وهــذا ينطبــق عــى الجميــع ،فنحــن نقــف
عــى مســافة واحــدة مــن الجميــع ،وتحالفاتنــا تعتمــد عىل
مــدى اســتجابة الطــرف اآلخــر لدعــوات تنفيــذ الدســتور،
واالحتــكام لــه ،واالســتجابة ملتطلبــات واســتحقاقات
الشــعب الكوردســتاين بكافــة مكوناتــه.
وأردفــت“ :شــهد إقليــم كوردســتان العــراق تقدمــاً
كب ـراً يف الســنوات الســابقة .رغــم التحديــات ومبجــاالت
متعــددة ،قــدم منوذجـاً حيويـاً يف إدارة الســلطة ،ومحاربــة
اإلرهــاب يف آن واحــد .كانــت هنــاك محــاوالت كثــرة
مــن أجــل إيقــاف عجلــة التقــدّ م ودميومــة املؤسســات
الدســتورية ،لكنهــا فشــلت .الواليــات املتحــدة األمريكيــة
حليــف لحكومــة وشــعب كوردســتان ،ولدينــا تعــاون وأفق
مهــم وحيــوي يف السياســة العامــة للدولــة العراقيــة ،مــع
اح ـرام ســيادة الطرفــن ،واالتفاقيــات املربمــة بــن بغــداد
وواشــنطن ،وبالتحديــد اتفاقيــة اإلطــار االســراتيجي،
ومخرجــات الحــوار االســراتيجي بــن الطرفــن .أمــا
الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة ،فهــي جــارة وتجمعنــا
مشــركات كثــرة ،ولطاملــا كانــت مــؤازرة لشــعب
كوردســتان يف جميــع املراحــل ،وحتــى اآلن عالقاتنــا معهــم
جيــدة اعتــاداً عــى مبــادئ حســن الجــوار والعالقــات
املتبادلــة املتوازنــة”.

نص الحوار

•
••

برأيكــم مــا الــذي تكشــف عنــه نســبة التصويــت
باإلقليــم يف االنتخابــات العراقيــة؟
املشــاركة يف االنتخابــات حــق دســتوري نظــم بقانــون
االنتخابــات ،وال يوجــد نــص دســتوري وقانــوين يلــزم
الناخــب باملشــاركة ،مــن هــذا املنطلــق نســتطيع القــول،
بــأن العــزوف عــن التصويــت متعلــق بأســباب كثــرة،
لعــل أبرزهــا ضعــف التنافــس االنتخــايب ،وعــدم تكافــؤ
الفــرص بــن األح ـزاب السياســية املشــاركة ،كذلــك حالــة
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•

مثّــة مشــاريع وتحــركات ورشاكات إقليميــة وخارجيــة
مؤثــرة والفتــة تجــري مــع العــراق ،مــن بينهــا مــروع
الشــام الجديــد والــدور املــري املهــم مبشــاركة األردن
وكــذا املوقــف الفرنــي الفاعــل ...كيــف ننظــر نحــو هــذه
املســارات وأفقهــا بالع ـراق؟
السياســة الخارجيــة واالنفتــاح عــى العــامل وفــق
املصالــح العليــا أمــر مهــم وخطــوة إيجابيــة ،والتعــاون
اإلقليمــي يف جميــع امللفــات ،ســينعكس عــى االســتقرار يف
تلــك الــدول ،مرحلــة العزلــة الدوليــة واإلقليميــة أصبحــت
مــن املــايض واليجــوز العــودة لهــا .أمــا االتفاقيــات بــن
األطـراف اإلقليميــة والدوليــة ال بــأس بهــا إن كانــت تصــب
يف مصلحــة العــراق وشــعبه ،ونحــن كإقليــم كوردســتان
نريــد عراقــاً قويــاً لــي يحافــظ عــى عالقاتــه اإلقليميــة
والدوليــة ،عــى أن تصــب مخرجــات تلــك العالقــة يف
مصلحــة العــراق وشــعبه.

••

رئيسة مجلس نواب إقليم كوردستان العراق ريواز فائق

اليــأس مــن العمليــة السياســية برمتهــا والقناعــة الســائدة
بــن الناخبــن بــأن االنتخابــات ال تســفر عــن تغيــر أي يشء
مــن معاناتهــم ،كــا أن الطبقــة السياســية النافــذة هــي
التــي ســتفوز طاملــا متتلــك مقومــات الفــوز حســب معايــر
املجتمــع الرشقــي.

•

مــا التأثــرات املحتملــة لنتائــج االنتخابــات عــى
األوضــاع السياســية واألمنيــة بالعــراق وكــذا ارتباطهــا
املبــارش باألوضــاع يف أربيــل؟
التــداول الســلمي للســلطة هــو الخيــار الدســتوري
الوحيــد أمــام املنتظمــن السياســيني ،واالنتخابــات النيابيــة
هــي الطريقــة الوحيــدة أيض ـاً لتحديــد إطــار الســلطة يف
الع ـراق ،ومهــا كانــت النتائــج فإنهــا تتوقــف عــى مــدى
اســتجابة األطـراف الفائــزة وتفاعلهــا مــع املــروع الوطنــي
الكفيــل مبواجهــة التحديــات والعمــل املشــرك مــن أجــل
ذلــك ،بــدءا ً بالرئاســات الثــاث ومــرورا ً باملنهــاج الحكومــي
وبرامجــه.
نســتطيع القــول ،بــأن االســتقرار الســيايس لــن يــأيت
بســهولة ،وإمنــا العكــس نحتــاج إىل التكاتــف وتكثيــف
الجهــود ،ويف بعــض األحيــان القبــول بالقليــل مــن أجــل
االســتقرار الســيايس الــذي ســينعكس عــى األمــن واملــال
واالقتصــاد واملجتمــع.
النظــام الســيايس يف إقليــم كوردســتان العــراق ،تحــدده
االنتخابــات الربملانيــة يف اإلقليــم ،ولكــن يتأثــر اإلقليــم كثـرا ً
يف حــال فقــدان االســتقرار األمنــي والســيايس واالقتصــادي
يف بغــداد ،لدينــا مشــركات كثــرة ويف مجــاالت متعــددة،
كاالقتصــاد واألمــن ،وهــذه املشــركات تتفاعــل مــع بعضهــا
البعــض ســلباً وإيجاب ـاً.

••

•

شــهدت الكتــل السياســية املواليــة للمجموعــات
الوالئيــة خســارة باالنتخابــات يف مقابــل مجموعــة الصــدر
مــع هامــش للقــوى الترشينيــة ..مــا انعكاســات ذلــك
سياســياً وميدانيــاً وكــذا مــن الناحيــة اإلقليميــة؟
نحــن نعمــل يف إطــار ســيايس تضامنــي يجمعنــا
الدســتور ،رغــم اختالفاتنــا ال منيــل لكفــة عــى حســاب
كفــة أخــرى ،لدينــا وثيقــة وطنيــة (الدســتور) نعمــل عــى
تنفيذهــا دون انتقائيــة ،وبحلــول جذريــة.

••

تقــع عــى عاتقنــا مســؤوليات مبســارين ،فاملســؤولية األوىل
داخــل إقليــم كوردســتان ،والثانيــة تتمثــل يف الرشاكــة
السياســية يف الســلطة االتحاديــة ،مــن ناحيتــي الحقــوق
والواجبــات ،فنتحمــل مســؤولية إدارة الدولــة مبقــدار
متثيلنــا فيهــا (أشــخاصاً وبرامــج).
ٍ
االنخـراط الســلبي يف العمليــة السياســية غــر مجــد ،وهــذا
إىل أي حــدّ ميكننــا الحديث عن الدســتور يف كوردســتان
ينطبــق عــى الجميــع ،نحــن نقــف عــى مســافة واحــدة باعتبــاره عمـاً مكتمالً؟
مــن الجميــع ،وتحالفاتنــا تعتمــد عــى مــدى اســتجابة
الدســتور العراقــي ويف املــادة ( )120أعطــى الحــق
الطــرف اآلخــر لدعــوات تنفيــذ الدســتور ،واالحتــكام لــه ،لألقاليــم بوضــع دســتور يحــدد هيــكل ســلطات اإلقليــم،
واالســتجابة ملتطلبــات واســتحقاقات الشــعب الكوردســتاين وصالحياتــه ،وآليــات مامرســة تلــك الصالحيــات.
بكافــة مكوناتــه.
قطعنــا أشــواطاً جيــدة يف الســابق لكتابــة دســتور إقليــم
كوردســتان العـراق ،ولكــن الظــروف السياســية حالــت دون
تعرضــت أربيــل لهجــات عديــدة عــى خلفيــة اكتاملهــا ،أمــا اآلن نحــن بصــدد البــدء بكتابــة الدســتور،
التصعيــد بــن واشــنطن وطهــران ...كيــف نق ّيــم هــذا وهــذا يعتمــد عــى التعــاون والتوافــق بــن األحــزاب
الوضــع ومــا هــو األفــق املتوقــع لهــذه األحــداث؟
السياســية فيــا بينهــا مــن جهــة ،وبينهــا وبــن الفئــات
شــهد إقليــم كوردســتان العــراق تقدمــاً كبــرا ً
يف
املجتمعيــة املختلفــة مــن جهــة أخــرى ،باعتبــار الدســتور
الســنوات الســابقة .رغــم التحديــات ومبجــاالت متعــددة ،وثيقــة سياســية وقانونيــة ،وعقــد اجتامعــي يســود جميــع
قــدم منوذجـاً حيويـاً يف إدارة الســلطة ،ومحاربــة اإلرهــاب القوانــن.
يف آن واحــد .كانــت هنــاك محــاوالت كثــرة مــن أجــل
إيقــاف عجلــة التقــدّم ودميومــة املؤسســات الدســتورية،
أزمــة النازحــن بأربيــل كيــف تتــم إدارتهــا خصوصـاً
لكنهــا فشــلت.
يف ظـ ّـل مــا تعنيــه مــن أزمــة أمنيــة وإنســانية وسياســية
الواليــات املتحــدة األمريكيــة حليــف لحكومــة وشــعب وإقليميــة ال ســيام أنّ هنــاك  24ألــف نــازح موزعــن
كوردســتان ،ولدينــا تعــاون وأفــق مهــم وحيــوي يف يف نحــو  26ألــف معســكر وقــد أغلقــت بغــداد
السياســة العامــة للدولــة العراقيــة ،مــع احــرام ســيادة معســكراتها؟
الطرفــن ،واالتفاقيــات املربمــة بــن بغــداد وواشــنطن،
منــذ عــام  1991وبعــد االنتفاضــة املباركــة ،أصبــح
وبالتحديــد اتفاقيــة اإلطــار االســراتيجي ،ومخرجــات إقليــم كوردســتان مــاذا ً آمنــاً لجميــع العراقيــن ومــا
الحــوار االســراتيجي بــن الطرفــن.
احتــل تنظيــم داعــش اإلرهــايب األرايض
ّ
زال ،عندمــا
أمــا الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة ،فهــي جــارة وتجمعنــا العراقيــة ،بــدأ النــزوح الجامعــي ألهلنــا يف تلــك املناطــق
مشــركات كثــرة ،ولطاملــا كانــت مؤازرة لشــعب كوردســتان إىل محافظــات اإلقليــم ،يف الوقــت الــذي كنــا نواجــه
يف جميــع املراحــل ،وحتــى اآلن عالقاتنــا معهــم جيــدة تحديــات أمنيــة واقتصاديــة وماليــة كبــرة ،رغــم ذلــك
اعتــادا ً عــى مبــادئ حســن الجــوار والعالقــات املتبادلــة بقــت أبوابنــا مفتوحــة للجميــع ،وهــذه ليســت منيــة
املتوازنــة.
وإمنــا مســؤولية أخالقيــة ،قدمنــا الكثــر رغــم التحديــات
وال شــك أن الــراع بــن القوتــن النافذتــن يف املنطقــة التــي واجهتنــا.
ينعكــس أيضــاً عــى العــراق وإقليــم كوردســتان .نحــن ســتبقى السياســة العامــة إلقليــم كوردســتان العــراق يف
بدورنــا نريــد ونتمنــى الخــر للشــعوب ،ألن الحــرب هــذا املجــال ثابتــة ،ولــن تكــون الخالفــات السياســية،
والتصعيــد ال يثمــر.
وحتــى األزمــة املاليــة واالقتصاديــة ،حجــر عــرة أمــام
مواقفنــا اإلنســانية.

•
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انتخابات ليبيا ومرشحوها
داليا زيادة
يف أقــل مــن شــهر واحــد ،يرتقــب العــامل بفضــول
اصطفــاف مــا يزيــد عــى  ٢.٥مليــون ناخــب ليبــي أمــام
مراكــز االقـراع الختيــار ممثليهــم السياســيني املســتقبليني يف
الربملــان والرئاســة .لكــن عــى الرغــم مــن الجهــود الهائلــة
التــي ميارســها املجتمــع الــدويل مــن أجــل ضــان عقــد
االنتخابــات يف وقتهــا املحــدد يف ديســمرب ،مــا يــزال مــن
غــر املر ّجــح أن تتــم االنتخابــات يف ظــل حالــة االنقســام
الشــديدة التــي مــا زالــت ليبيــا تعــاين بســببها.
إن الهــدف الرئيــس مــن عقــد هــذه االنتخابــات هــو
تحقيــق األمــن واالســتقرار الــذي طــال انتظــاره يف ليبيــا،
بعــد ســنوات مــن املعانــاة مــع الحــرب األهليــة وإرهــاب
داعــش والقاعــدة ،واملليشــيات املســلحة املحليــة واألجنبيــة،
التــي قضــت عــى كل مــا هــو جميــل يف ليبيــا عــى مــدار
عقــد كامــل .أمــا الهــدف غــر املبــارش ،ورمبــا األكــر أث ـراً،
مــن تحقيــق االســتقرار يف ليبيــا عــر عمليــة دميقراطيــة هــو
إعــادة املناطــق املتأثــرة باالضطرابــات الليبيــة إىل العمــل
وفقــاً للقوانــن واألعــراف الدوليــة ،وعــى رأســها طبعــاً
مشــاكل الــراع يف منطقــة رشق املتوســط ،باإلضافــة إىل
الرصاعــات األخــرى يف مناطــق شــال ووســط أفريقيــا.
دعونــا نأمــل أن تتــم علميــة التصويــت بالشــكل الســلمي
والدميقراطــي الــذي يســعى لــه ويتمنــاه املجتمــع الــدويل.
إن نجــاح هــذه العمليــة االنتخابيــة يف إقامــة نظــام حكــم
جديــد ومســتقر ســيفتح أبــواب املســتقبل املزدهــر أمــام
الشــعب الليبــي ،وســوف يــؤدي ذلــك بالتــايل إىل تعزيــز
االســتقرار واألمــن يف شــال ووســط أفريقيا ورشق املتوســط.
لكــن يظــل كل ذلــك مجــرد متنيــات وأحــام ،طاملــا أن
االنقســامات العميقــة بــن القبائــل والفصائــل الليبيــة يف
املناطــق الرشقيــة والغربيــة مل يتــم حلهــا بعــد.
القامئــة األوليــة للمرشــحني الرئاســيني املحتملــن ،الذيــن
ســجلوا أنفســهم حتــى اآلن ،هــي مــؤرش واضــح عــى ذلــك،
حيــث تضــم القامئــة أكــر مثــري املشــاكل يف ليبيــا ،ســواء
كانــوا مــن بنغــازي أو طرابلــس .عــى رأس القامئــة اللــواء
خليفــة حفــر قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي ،الــذي يتمتــع
بقبضــة قويــة عــى املناطــق الرشقيــة والجنوبيــة ،وهــو
متهــم بالفعــل بتخطيــط وتنفيــذ عمليــات قتــل جامعــي

طالــت املئــات مــن الشــعب الليبــي يف ســنوات الحــرب
األهليــة .عــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن قانــون االنتخابــات
املــرن للغايــة مل مينعــه مــن الرتشــح.
كــا ميكــن قــول الــيء نفســه عــن ســيف اإلســام القــذايف
الــذي ظهــر يف مكتــب تســجيل املرشــحني مرتديــاً عبــاءة
وعاممــة والــده الرئيــس األســبق معمــر القــذايف ،الــذي
أطيــح بــه مــن الســلطة وقتلــه الثــوار خــال ســنوات الربيــع
العــريب .يف نفــس الوقــت ،كان مــن املفارقــات العجيبــة أن
نــرى عقيلــة صالــح ،رئيــس الربملــان والحليــف املقــرب لحفرت،
يقــرر االنضــام إىل الســباق عــى املقعــد الرئــايس ،هــذا
عــى الرغــم مــن أن هنــاك مزاعــم بــأن عقيلــة صالــح تعمــد
صياغــة نصــوص ورشوط الرتشــح يف قانــون االنتخابــات،
الــذي صــدر رســمياً يف أكتوبــر ،ليناســب حفــر تحديــداً
ويحســن فرصــه.
ّ
بوجــود هــذه األنــواع مــن املرشــحني ،ال ميكننــا أن نتوقــع
أن يخــرج أي يشء إيجــايب مــن هــذه االنتخابــات .ســيكون
فــوز أي منهــم كارثيــاً عــى مســتقبل ليبيــا وســيؤدي يف
النهايــة إىل فشــل الدولــة مــرة أخــرى بشــكل قــد يكــون
مــن الصعــب جــدً ا التعامــل معــه أو احتــواء آثــاره هــذه
املــرة .يف الوقــت نفســه ،ليــس هنــاك مــا يضمــن أن أي
منهــم ســيقبل نتائــج التصويــت دون تحويلهــا إىل حالــة مــن
العنــف واالقتتــال الــذي قــد يعيــد إشــعال الحــرب األهليــة.
يف الحقيقــة ،ال أســتطيع أن أتخيــل أن اللــواء حفــر ،عــى
ســبيل املثــال ،ســيقبل الخســارة يف هــذه االنتخابــات دون
محاولــة إثــارة الجحيــم ضــد طرابلــس كــا فعــل مــن قبــل
مــع حكومــة الوفــاق الســابقة .مــن هــذا املنطلــق ،ليــس
هنــاك مــا يضمــن أن هــذه االنتخابــات ،بهــذا الشــكل،
ســتحقق الهــدف الرئيــس للعمليــة السياســية؛ أال وهــو
إحــال األمــن واالســتقرار عــى املــدى الطويــل لليبيــا
والشــعب الليبــي.
إن االنتخابــات والتصويــت هــي مامرســات دميقراطيــة ال
ميكــن أن تقــوم لهــا قامئــة يف ظــل املشــهد الســيايس الليبــي
الــذي يســيطر عليــه الفــوىض واالنقســام ،وتلعــب فيــه
امليليشــيات دوراً أهــم مــن دور الجيــش املنقســم والضعيف.
إن هــذا املامرســة الدميقراطيــة التــي تعتمــد عــى صناديــق
االق ـراع هــي مامرســة سياســية تتطلــب أرضيــة صلبــة مــن
الوحــدة االجتامعيــة واألمــن القومــي لتنجــح وتســتمر ،وإال
فقــد تفشــل بطريقــة تقــي عــى عمليــة الحــل الســيايس
برمتهــا وتضخــم املــآيس العديــدة التــي تعــاين منهــا ليبيــا
حالي ـاً.
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الشرق األوسط
والديمقراطيات المعلبة
كفاح محمود كريم
منــذ أن تأسســت معظــم الكيانات السياســية
الحديثــة يف الــرق األوســط بعــد اتفاقيــة ســايكس
لــت غالبيــة ال ُّنخــب السياســية ومفكريهــا
بيكــوَ ،ع ِم ْ
وواجهاتهــا مــن القــوى والجمعيــات السياســية ،مــن
أقــى اليمــن إىل أقصــاه يف اليســار ،عــى نقــل التجربــة
الدميقراطيــة الغربيــة إىل تلــك الكيانــات التــي أنتجتهــا
توافقــات غربيــة ومصالــح الــدول املنتــرة يف الحربــن
األوىل والثانيــة بعيــدا ً عــن الخــوض يف الرتاكــم القيمــي
الدينــي واالجتامعــي املتــوارث يف تركيباتــه وخــارج إرادة
شــعوب املنطقــة وخياراتهــا.
ورغــم الكــم الهائــل مــن الخســائر الفادحــة التــي
ُمنيــت بهــا تلــك القــوى ،إال أنهــا مل تحقــق الحــد األدىن
لطموحاتهــا يف تحويــل تلــك الكيانــات إىل دول مواطنــة
يتمتــع فيهــا اإلنســان بحريتــه الكاملــة يف الــرأي وتقريــر
املصــر والعقيــدة واالنتــاء ،ولعـ ّـل تجــارب لبنــان وتركيــا
وإرسائيــل هــي األكــر قربــاً مــا كانــت تطمــح إليــه
تلــك القــوى ،إال أنّهــا لألســف اصطدمــت بـ ٍ
ـإرث هائــل
مــن تراكــات قبليــة ودينيــة ومذهبيــة جعلتهــا وبعــد
ســنوات ليســت طويلــة يف حقــل الفشــل الذريــع ،حيــث
متــ ّزق لبنــان بــن القبائــل والطوائــف ،بينــا غرقــت
تركيــا يف عنرصيــة تســببت مبقتــل وتهجــر ماليــن األرمــن
والكــورد عــى خلفيــة مطالبتهــم بأبســط حقوقهــم
ـر الكثــر
اإلنســانية والدميقراطيــة ،ويف إرسائيــل التــي بـ ّ َ
مــن مفكريهــا وسياســيي الغــرب بأنهــا ســتكون منــوذج
الدميقراطيــة يف الــرق األوســط ،فــإذا بهــا تتحــ ّول إىل
دولــة دينيــة عنرصيــة مقيتــة يف تعاملهــا مــع ســكانها
مــن غــر اليهــود.
أمــا يف بقيــة دول الــرق األوســط ،وبعــد حقبــة
الدكتاتوريــات الحزبيــة والفرديــة وملصالــح إقليميــة
ودوليــة ،فقــد اســتطاعت النفــوذ إىل أعــاق تلــك
الدكتاتوريــات واخــراق جدرانهــا الداخليــة مســتغل ًة
ـكل كب ـرٍ
ال ِعــداء الشــعبي لتلــك األنظمــة ودعمهــا بشـ ٍّ
وصــل إىل مســتوى اســتخدام القــوة العســكرية ،كــا
كل مــن إيــران والعــراق وليبيــا واليمــن
حصــل يف ّ
وســوريا ،حيــث تدخلــت الــدول العظمــى بشــكل مبــارش
يف إســقاط هيــاكل تلــك األنظمــة أو تدجينهــا ومــن
ثــم االنتقــال إىل استنســاخ تجاربهــا الدميقراطيــة يف
ـباب
مجتمعــات ال تتقبــل هــذا النمــط مــن الحيــاة ألسـ ٍ
كثــرة ال مجــال للخــوض فيهــا هنــا.
فقــد ســاد الهــرج واملــرج يف برملانــات مــا بعــد
الدكتاتوريــات التــي أســقطتها الواليــات املتحــدة
والتحالــف الــدويل ،وغــدت تلــك الربملانــات مجالســاً
للقبائــل واملذاهــب واملــال الســيايس الداخــي منــه
والخارجــي ،يف دو ٍل تحبــو باتجاه تأســيس دولــة للمواطنة
تقــوم عــى أعمــدة الدميقراطيــة الغربيــة ،يف مجتمعــات
رشقيــة تعتمــد يف أســس بنيتهــا الرتبويــة واالجتامعيــة
عــى الرمــز الفــردي وحكمــه ،ابتــدا ًء مــن األب ومــرورا ً
بشــيخ العشــرة وإمــام الجامــع ومختــار القريــة والزعيــم
األوحــد املتجــي يف رمــز األمــة واملأخــوذ مــن مــوروث
مئــات الســنني أو آالفهــا بشــخص عنــرة بــن شــداد أو
أبــو زيــد الهــايل أو الزعيــم األوحــد أو ملــك ملــوك
أفريقيــا أو القائــد الــرورة أو ســلطان زمانــه ،حيــث
أدمنــت معظــم هــذه األنظمــة وأحزابهــا التاريخيــة

العظيمــة برملانــات مــن منــط (أموافــج -موافــق) كنايــة
بالتبعيــة املطلقــة لــرأي القائــد وامللــك ،كونهــا ميتلــكان
الســلطة املطلقــة ،واليــوم بعــد أن أزالــت الواليــات
املتحــدة وحلفاؤهــا هيــاكل تلــك األنظمــة الشــمولية،
مدّعي ـ ًة أنّهــا تعمــل مــن أجــل إقامــة نظــم دميقراطيــة
عــى أنقــاض تلــك الخرائــب ،دومنــا إدراك للكــم الهائــل
مــن املوروثــات الرتبويــة واالجتامعيــة والعقائديــة
والسياســية ،يف مجتمعــات تعــاين أصــاً مــن األم ّيــة
بشــطريها األبجــدي والحضــاري ،ومــا تـزال تعتــر القبيلــة
والعشــرة ورموزهــا أهــم ألــف مــ ّرة مــن الشــعب
والدولــة ،وكــذا الحــال بالنســبة للديــن واملذهــب حيــث
ال ينافســهام أي انتــاء ،والغريــب أنهــا مل تــدرك كيــف
ســتكون مؤسســاتها الدســتورية والدميقراطيــة وآليــة
انتخــاب أعضائهــا ،ومــا حصــل يف العــراق ،وبالتأكيــد
هــو ذاتــه يف ليبيــا واليمــن وســوريا الحق ـاً وبقيــة دول
املختــر الدميقراطــي هــو ذاتــه الــذي كان يســتخدمه
مــن قبــل زعــاء الدكتاتوريــة وأحزابهــا ،حيــث يتــ ّم
تجييــش القبائــل والعشــائر والرمــوز الدينيــة واملذهبيــة،
وبتمويــل مــن الكتــل واألحـزاب إليصــال مجموعــة مــن
األصنــام إىل قبــة الربملــان مقابــل امتيــازات ماليــة ،وهــذا
مــا حصــل فعــاً منــذ  2005ولحــد آخــر انتخابــات يف
الع ـراق ،حيــث يذهــب إىل تلــك املقاعــد مجاميــع مــن
األشــخاص الذيــن يدعمهــم الحــزب أو الكتلــة بإســناد
عشــائري ودينــي أو مذهبــي يذيــب شــخصية املرشــح،
بحيــث لــو أنــه تجـ ّرأ وترشّ ــح بنفســه دومنــا دعــم لتلــك
املؤسســات ،ملــا حصــل إال عــى أصــوات عائلتــه وبعــض
أقربائــه.
ومــن هنــا نســتنتج أ ّن أي تغيــر خــارج التطــور التاريخــي
للمجتمعــات بــأي وســيل ٍة كانــت ،ســوا ًء بالثــورات أو
االنقالبــات أو التغيــر الفوقــي مــن قبــل قــوى خارجيــة،
لــن تعطــي نتائــج إيجابيــة باملطلــق ،بــل ســتنعكس
ســلباً ،رمبــا يــؤدي إىل مــردودات كارثيــة عــى مصالــح
البــاد العليــا عــى مســتوى املجتمــع أو الفــرد ولســنوات
طويلــة جــدا ً ،وهــذا مــا حصــل ويحصــل اليــوم يف العـراق
وليبيــا واليمــن وســوريا ،حيــث يتــ ّم فــرض مجموعــة
مــن الصيــغ والتجــارب الغربيــة يف بنــاء نظــام ســيايس
واجتامعــي بعيــد كل البعــد عــن طبيعــة تلــك املجتمعات
ووضعهــا الحــايل ،وخاصـ ًة مــا يتعلّــق بالنظــام االجتامعــي
ولعــل
َّ
والرتبــوي والقيمــي ملجتمعــات هــذه الــدول،
األهــم هــو أن صيغــة الدميقراطيــة الغربيــة ليســت مــن
الــرورة أن تكــون هــي الحــل أو العــاج ملشــاكل هــذه
الــدول ومجتمعاتهــا التــي تختلــف كليـاً عــن املجتمعــات
الغربيــة يف املوروثــات االجتامعيــة والدينيــة ومنظومــة
العــادات والتقاليــد التــي تتقاطــع يف مفاصــل كثــرة مــع
الصيــغ األوروبيــة لتطبيقــات الدميقراطيــة.
ولــو عدنــا قليــاً إىل بعــض النــاذج مــن تاريــخ دول
هــذه املنطقــة مــن العــامل ألدركنــا كنــوزا ً كثــرة مــن
التجــارب الناجحــة التــي أدت إىل تطــور املجتمعــات
ثقافيــاً وعلميــاً وإداريــاً إىل درجــة حولــت دولهــا إىل
ماملــك وإمرباطوريــات عظيمــة؛ هــذه النــاذج تدفعنــا
رس نجــاح تلــك التجــارب وصيغهــا يف إدارة
للبحــث عــن ِّ
الدولــة التــي تواكــب منظومــة مجتمعاتنــا القيميــة
واالجتامعيــة والرتبويــة هــذا اليــوم ،مبــا يعــزز مبــدأ
العدالــة والقيــم الخالقــة والحداثــة التــي ت ُكـ ّرس املعرفــة
والتطــور العلمــي والثقــايف والســيايس واالقتصــادي يف
نظــام يعتمــد املســاواة واملواطنــة مبــا يحــرم خصوصياتنــا
التــي نختلــف فيهــا متامــاً عــن طبيعــة وســلوكيات
املجتمعــات الغربيــة.
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تنظيم اإلخوان المسلمين في أوروبا ..سم زاحف

معتصم الحاريث الضوي
تزايــد الخطــاب خــال الســنوات املاضيــة عــن
الخطــر املحــدق الــذي متثّلــه جامعــة اإلخــوان املســلمني
اإلرهابيــة عــى األمــن واالســتقرار املجتمعــي يف الــدول
األوروبيــة ،وبصفــة خاصــة يف بلجيــكا التــي تع ّرضــت
الخرتاقــات واســعة مــن هــذا التنظيــم الــدويل املتطـ ّرف.
كويــن ميتســو  Koen Metsuعضــو الربملــان عــن حــزب
( N-VAاألعــى متثيــا يف الربملــان الفيــدرايل البلجيــي)
مــن السياســيني البلجيكيــن الــذي حــذروا مــن تنامــي
الخطــر اإلخــواين عــى بــاده ،واضطلــع بــدور فائــق
ّ
حــث
األهميــة يف توعيــة الــرأي العــام ،عــاوة عــى
الســلطات الحكوميــة عــى حظــر الجامعــة وإعالنهــا
تنظيــاً إرهابيــاً.
يف ينايــر  2021طــرح الحــزب الــذي ينتمــي إليــه ميتســو
عــى الربملــان البلجيــي تعليــق املســاعدات الفيدراليــة
التــي تحصــل عليهــا منظمــة مكافحــة اإلســاموفوبيا
يف بلجيــكا ( )CCIBبانتظــار نتائــج التحقيقــات التــي
تجريهــا األجهــزة األمنيــة عــن نشــاطات هــذه املنظمــة
املشــبوهة التــي تربطهــا عالقــة عمــل مبثيلتهــا الفرنســية
ذات الصبغــة اإلخوانيــة الصارخــة ،علــاً بــأنّ املنظمــة
الفرنســية قــد ُوضعــت عــى قامئــة التنظيــات التــي
ســعت األجهــزة األمنيــة الفرنســية لحظرهــا يف ذلــك
الحــن.

يف فربايــر  2021باللغــات الفرنســية والفلمنكيــة
واإلنجليزيــة ،وأثبــت فيــه مبــا ال يــدع مجاالً للشــك وجود
ارتبــاط وثيــق بــن املنظمتــن البلجيكيــة والفرنســية رغــم
محــاوالت املنظمــة البلجيكيــة لنفــي الحقيقــة باســتامتة،
كــا و ّفــر األدلــة بــأن منظمــة مكافحــة اإلســاموفوبيا يف
بلجيــكا ليســت إال عنوانـاً نبيـاً يُخفــي غرضـاً خبيثـاً وهو
التمكــن لجامعــة اإلخــوان املســلمني ،وتوفــر األرضيــة
املواتيــة للتحكــم والهيمنــة عــى الجاليــة املســلمة يف
بلجيــكا لتحقيــق األجنــدة اإلخوانيــة الرشيــرة.

أساليب خبيثة وخطة طويلة األمد

ويف مقالــة نرشتهــا مؤخــراً صحيفــة Doorbraak
البلجيكيــة ،عــاد النائــب الربملــاين كويــن ميتســو للتحذيــر
مــن الخطــر الداهــم التــي متثلــه حــركات اإلســام
الســيايس ،خاصــة اإلخــوان املســلمني ،وكشــف أن
الجامعــة تتخفــى وراء منظــات ذات أهــداف متباينــة،
وتنتقــي مــن عنارصهــا بعنايــة فائقــة مــن تضعهــم يف
الصفــوف األماميــة لتلــك املنظــاتُ ،مضيف ـاً أنّ جامعــة
اإلخــوان املســلمني تدّ عــي زوراً أنهــا تنظيــم ميــارس
نشــاطاته وفــق اإلطــار الدميقراطــي ،ولكنهــا يف الواقــع
تعمــل بأســاليب خبيثــة وفــق خطــة طويلــة األمــد
لتحقيــق أهدافهــا يف الهيمنــة متهيــداً إلنشــاء خالفــة
إســاموية حســب مبادئهــم الباطلــة التــي تلفــظ القيــم
الحضاريــة للمجتمعــات األوروبيــة.
ولتعزيــز الفكــرة ،أشــار كويــن ميتســو إىل أنّ العديــد مــن
الــدول قــد حظــرت التنظيــم اإلخــواين بالفعــل واعتربتــه
تنظيـاً إرهابيـاً ،ومــن ضمنهــا روســيا واململكــة العربيــة
دالئل ّ
الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وســوريا،
موثقة على المؤامرة اإلخوانية
وقــال إن الخطــر الــذي اســترشفته تلــك الــدول يطــال
نــر كوين ميتســو كتابـاً مرجعيـاً بعنــوان “ ”Disarmedبلجيــكا أيضـاً ،وحــذر بــأن نشــاط التنظيــم مــن الكثافــة
www.THELEVANTNEWS.com

مــا أدّى إىل تعاظــم قوتــه خــال الســنوات املاضيــة يف
بلجيــكا ،ورضب أمثلــة باملكانــة الرفيعــة التــي حصــل
عليهــا ممثلــو منظمــة مكافحــة اإلســاموفوبيا يف بلجيــكا
ذات التوجــه اإلخــواين لــدى العديــد مــن مؤسســات
الدولــة ،وتشــمل مجلــس الشــيوخ ،واملجلــس االقتصــادي
البلجيــي ،ورشطــة مجلــس شــربيك ،Schaerbeek
ومجلــس الهجــرة الفيــدرايل البلجيــي ( ،)Myriaومركــز
تكافــؤ الفــرص ( .)Uniaكــا أكــد النائــب الربملــاين
ميتســو أن قامئــة املنظــات التــي يتخفّــى التنظيــم
خلــف شــعاراتها متعــددة ومتنوعــة املشــارب مــا يــدل
عــى خبــث الطويــة ورشور األهــداف معــاً ،قائــاً بــأن
جامعــة اإلخــوان املســلمني ســم زاحــف متثــل تهديــداً
كارثي ـاً للدميقراطيــة يف أوروبــا ،وتطــرح منوذج ـاً حياتي ـاً
يحــرم األفــراد مــن حرياتهــم األساســية ويتناقــض مــع
حقــوق املواطنــة.

ومــن املتوقــع فعليــاً رشوع الربملــان الفيــدرايل بالنظــر
يف تصنيــف تنظيــم اإلخــوان عــى لوائــح التنظيــات
اإلرهابيــة يف القريــب العاجــل.
الجديــر بالذكــر أن تركيــز جامعــة اإلخــوان عــى بلجيــكا
يســتند ألســباب عديــدة ،منهــا حجــم الجاليــة املســلمة،
وأن البــاد مقــ ّر للعديــد مــن املؤسســات الدوليــة
واألوروبيــة ،والثقــل االقتصــادي ،وأنهــا مــن مراكــز
اإلشــعاع الثقــايف يف أوروبــا ،ولــذا فــإنّ الـراع بــن القــوى
الليرباليــة والحقوقيــة مــن ناحيــة ،وجامعــة اإلخــوان
املتأســلمة عــى الضفــة األخــرى هــو يف الواقــع نـزاع بــن
النــور والظــام ،وســتكون ملآالتــه يف بلجيــكا -أيــا كانــت-
أصــداء واســعة عــى الصعيــد األورويب ،وعــى الســلم
واالســتقرار الــدويل.

تنظيم اإلخوان برميل بارود قابل لالنفجار
دعــا كويــن ميتســو الربملــان البلجيــي للتعجيــل بوضــع
تنظيــم اإلخــوان عــى قوائــم التنظيــات اإلرهابيــة ،قائـاً
إنّ املســألة ليســت مــا إذا كان يجــب تصنيــف تنظيــم
اإلخــوان إرهابيـاً أم ال ،باألحــرى رضورة التعجــل يف اتخــاذ
هــذه الخطــوة ،وأضــاف أن التصــدي لهــذا الخطر مســألة
مصرييــة ،وش ـ ّبه تنظيــم اإلخــوان بربميــل البــارود الــذي
يُتوقــع انفجــاره يف أي لحظــة ،وع ّقــب أن سياســة دفــن
الــرؤوس يف الرمــال التــي تنتهجهــا الحكومــة البلجيكيــة
هــي الوقــود الــذي يغــذي ذلــك الربميــل مــن الناحيــة
العمليــة.
لقــد أدى الضغــط الــذي مارســه النائــب الربملــاين
كويــن ميتســو عــى الحكومــة االئتالفيــة التــي تتكــون
تغــر جــذري يف املواقــف،
مــن ســبعة أحــزاب إىل
ّ
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وأد الثورة السورية
عامر جلو
مــر قرابــة العقــد عــى جلــوس الشــيخ
أحمــد معــاذ الخطيــب ،رئيــس االئتــاف الوطنــي
لقــوى الثــورة واملعارضــة عــى املقعــد املخصــص
للحكومــة الســورية يف اجتــاع الجامعــة العربيــة،
املنعقــد يف أذار/مــارس  ,2013فيــا تتزايــد
األحاديــث اليــوم عــن عــودة ســوريا إىل الجامعــة
العربيــة بعــد عقــد القطيعــة معهــا ،وهــو مــا
يســلط الضــوء عــى الفشــل الــذي ُمنيــت بــه
املعارضــة الســورية.
ال ميكــن الحديــث عــن انتصــار النظــام يف الحــرب
عــى الشــعب املطالــب بالتغيــر الدميقراطــي،
والتــي وضعــت األســد بــن خيــاري ،التنحــي
والحــرب الدمويــة التــي آثرهــا ود ّعمهــا باإلطــار
الطائفــي مــا أدى لتمزيــق املجتمــع وفشــل
الدولــة .كــا ال ميكــن الحديــث عــن فشــل الثــورة
دون الحديــث عــن فشــل املعارضــة يف قيــادة
الثــورة لتحقيــق أهدافهــا املرجــوة.
عجــزت املعارضــة عــن تقديــم خطــاب واعــي
ومطمــن للشــعب الســوري كمحصلــة النقســامها،
الفكــري والســيايس ،الداخــي والخارجــي ،الســيايس
والعســكري ،وذهبــت الجهــود الدوليــة الراميــة إىل
توحيــد املعارضــة أدراج الريــاح ،إذ تــم ركل امليثاق
الوطنــي لســوريا الجديــدة ،املوقــع بــن طــريف
املعارضــة ،املجلــس الوطنــي وهيئــة التنســيق
بعــد توقيعــه مبــارشةً ،كــا فشــلت املعارضــة يف
تســويق نفســها كطــرف ينبــذ االســتبداد ويســعى
للدميقراطيــة ،إذ مارســت االســتبداد يف صفوفهــا،
مــا ولّــد انشــقاقات زادت مــن رشذمتهــا
وخروجهــا عــن الخــط الوطنــي.
مل تعــي املعارضــة طبيعــة املســؤولية امللقــاة عــى
عاتقهــا وطبيعــة العالقــات الدوليــة ،إذ ســارت
خلــف الشــارع الثائــر بــدالً مــن قيادتــه ،فالبطولــة
التــي تحــى بهــا الشــارع ال تحقــق أهــداف

الثــورة بــل تتطلــب الخــرة السياســية وإدراك
املطبــات ملجابهتهــا ،وهومــا غــاب عــن الشــارع
الثــوري بحكــم انعــدام التجــارب .يف العالقــات
الدوليــة ،أحجمــت املعارضــة عــن قبــول الحلــول
السياســية بدايــةً ،ثــم نــادت بهــا بعــد نــزول
املواقــف الــدويل عنهــا ،كال جنيــف الــذي نــص
عــى” هيئــة حكــم مؤقتــة بصالحيــات تنفيذيــة
كاملــة ومبوافقــة الطرفــن”  ،مــا عـ ّزز مــن موقــف
تصلّــب املعارضــة بتأثــر الفيتــو املمنــوح لهــا ,وأدى
لرفــع ســقف مطالبهــا إىل التغيــر الشــامل ,فقضــت
بذلــك عــى محــاوالت االنشــقاق يف البنيــة الصلبــة
للنظــام ,أومــا يُعــرف يف العلــوم السياســية بخلــق
القــوة الثالثــة ,كــا اســتقوت املعارضــة بالوعــود
اللفظيــة املقدمــة دون النظــر لجديتهــا يف ضــوء
وقائــع األرض.
مل تقــدم املعارضــة مــروع حقيقي لســوريا ما بعد
األســد ،وهــو مــا ال تقبلــه السياســة الدوليــة التــي
ت ُبنــى املواقــف فيهــا اســتنادا ً اللتزامــات واضحــة،
مقنعــة موضوعيــة ،ولعــل مــا نالــه االئتــاف
الوطنــي مــن اع ـراف الــدول بــه كممثــل رشعــي
ووحيــد للشــعب الســورية مثّــل بالونــة اختبــار
للمعارضــة ،ودراســة ســلوكياتها عــى ضوئــه قبــل
تنفيذهــا ملرتتباتــه القانونيــة ،مــن طــرد البعثــات
الدبلوماســية لألســد وتســليم مقارهــا للمعارضــة،
فالــدول تبنــي مواقفهــا بالتــدرج التصاعــدي ،وهــو
مــا فشــلت املعارضــة بقراءتــه ،مــا أبقــى االعرتاف
املذكــور معلقــا يف الهــواء.
أن تكــون عــى حــق يشء ،وأن تصــل لهــذا
الحــق يشء آخــر ,فقــد اســتندت املعارضــة عــى
املظلوميــة ومامرســة اللطــم السياســية بــدل
تقديــم خطــاب مطمــن للــدول الفاعلــة يكــون
رافعــة لحســم موقفهــا تجــاه طــريف املعادلــة
الســورية ,فحتــى دعامتــي النظــام (روســيا
وإيــران) كانــت مطابخهــا السياســية تتــداول
آراء ومقرتحــات لســوريا بــدون األســد ،غــر أن
املعارضــة قدمــت العكــس ,مــن تأييــد للتنظيــات
اإلرهابيــة عــى لســان رئيــس ومســؤويل االئتــاف،
إىل العمــل وفــق أجنــدة ايدولوجيــة ومشــاريع

إقليميــة.
خفــف االنقســام بــن جناحــي الثــورة ,الســيايس
والعســكري مــن وزن املعارضــة السياســية,
فمــع تعنــت الجيــش الحــر والفصائــل املحســوبة
عليــه عــن االنضــواء للقــرار الســيايس ,مل يبقــى
للمعارضــة مــن هامــش للعمــل الســيايس أو
ملأسســة العســكرة ،فيــا اســتمرت الفصائليــة
باالنفــات والباحــث عــن ســلطة يف مناطــق
ســيطرتها ,عملــت ســبيل ذلــك الوصــول إىل منابــع
متويــل لتكريــس اســتقالليتها ,مــا أورث الجغرافية
الســورية كانتونــات متفرقــة تبنــي سياســتها وفــق
متطلبــات البقــاء يف الســلطة املحليــة وتوســعتها
مبعــزل عــن الهــدف الثــوري ،فيــا قامــت الحق ـاً
بيــع رشكائهــا الثوريــن يف البــازار الجهــادي املتمدد
لضــان بقائهــا.
مل يكــن التســلح خيــارا ً للثــورة بحســب البعــض
ويخالفهــم البعــض اآلخــر إال أن انحرافــاً حصــل
بانــزالق الفصائــل ملواجهــة الدولــة بــدالً مــن
مواجهــة الســلطة ،مــا رفــع أكالف الثــورة ومــ ّد
أمدهــا ،تضاعفــت هــذه األكالف بســعي الفصائــل
لتثويــر املــدن عــن طريــق الدخــول املســلح ،مــا
أدخــل الثــورة يف دوامــة تتجــاوز إمكانياتهــا املاديــة
والتقنيــة.
مــع بــروز داعــش ونشــأة التحالــف الــدويل
ملحاربتهــا ،تــم دفــن آخــر آمــال الثــورة ،نتيجــة
إحجــام الفصائــل عــن محاربتهــا واالنضــواء تحــت
مظلــة التحالــف كقــوات رديــف ،مبوقف تشــاركت
فيــه أغلــب القــوى العســكرية والسياســية ،التــي
مل يبخــل أعتــى علامنيّهــا بكيــل املديــح لتنظيــات
الجهــاد األســود الســورية ،التــي ف ّرغــت الثــورة
الســورية مــن قيمهــا ،وهــو مــا ننكــره حتــى اآلن.
بالــغ الثــوار املســلحني بالشــتائم والتطــاول عــى
املعارضــة السياســية بحجــة عــم ت ّعليتهــا لقيــم
الثــورة وتضحياتهــا ،مقســمني الثــوار إىل ثــوار
الخنــادق وثــوار الفنــادق ،ومــا أن فتحــت أســتانا
أبوابهــا حتــى تدافعــوا إليهــا ,متســابقني فيــا
بينهــم عــى االرتـزاق والتنــازل املجــاين عــن الثــورة
والوطــن.
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 7سنوات قلبت الدفاع
لهجوم
غسان املفلح
ال غرابــة أن نــرى هــذا العهــد مزدهـراً عــى مــدار الســبع
ســنوات بقيــاس اإلنجــازات التــي تحققــت ،واملكاســب التــي جنتهــا
البــاد يف رحلــة تحولهــا نحــو ثُالثيــة الرؤيــة الزاهــرة (مجتمــع
حيــوي واقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح) ..تحمــل مالمــح امللــك
ســلامن -حفظــه هللا -بشــخصيته البــارصة املُثقفــة وخرباتــه اإلداريــة
والسياســيةُ ،من ـ ُذ أن تـ ّ
ـول إمــارة عاصمتنــا الحبيبــة الريــاض ،والتــي
قــى بهــا زهــرة شــبابه لخمســن عامــاً ،شــملت إنجازاتــه عــى
املســتوى الداخــي للوطــن بكافــة مناحــي الحيــاة ووجوههــا.
ليبنــي امللــك املُؤســس مــدارس إداريــة تكاملــت فيهــا األجهــزة
الحكوميــة ومتطلبــات املُجتمــع الســعودي التــي تناغمــت وقيادتهــا
الرشــيدة يف منظومــة ُمتكاملــة ،اعتمــد خــادم الحرمــن الرشيفــن
فيهــا اس ـراتيجيته تغيــر املفهــوم الســائد عــن اململكــة مــن كونهــا
بلــداً ُمحبــاً للســام وكســب الصداقــات وبنــاء العالقــات مــع دول
العــامل ،والــذي فــر ُه البعــض “بأنــه ضعــف” ،لــذا نقلــت تلــك
االس ـراتيجية دولتنــا مــن موقــع الدفــاع إىل ال ُهجــومُ ،موقن ـاً -حفظــه
هللا -أن ذلــك لــن يتحقــق إال إذا بــدأ بإصــاح البيــت مــن الداخــل،
لينطلــق -أيّــده هللا -إىل عــدد مــن اإلصالحــات الهيكليــة والترشيعــات
األخــرى التــي كان منهــا جمــع األجهــزة األمنيــة يف مجلــس ُســ ّمي
“مجلــس الشــؤون السياســية واألمنيــة” ،وإنشــاء الجديــد منهــا
كجهــاز “رئاســة أمــن الدولــة” ،وجمــع عــدد مــن األجهــزة االقتصاديــة
تحــت ســقف واحــد ُســمي “مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة
الســعودي” ،ثُــم “البنــك املركــزي الســعودي” ،وغريهــا مــن األجهــزة
التــي رفعــت مــن مســتوى الخدمــات وأصبحــت ُمنافســة و ُمتفوقــة يف
جودتهــا وشُ ــموليتها ،وفــق املُــؤرشات الدوليــة والتصنيفــات العامليــة،
وآخرهــا تقريــر صنــدوق النقــد الــدويل؛ لينطلــق -رعــاه هللا -بإعطــاء
أول الصفعــات إلي ـران مــن خــال سياســة الهجــوم عــى امليليشــيات
الحوثيــة بالجــارة “اليمنيــة” ،أســمع صداهــا دول العــامل ،ولســان
حالهــا يقــول“ :هــذه الســعودية العظمــى فــا تحســبوا حرصنــا عــى
الســام ضعــف بــل ُحــب وتقيــد برســالة ديننــا الحنيــف” ،لتتــواىل
الصفعــات ،التــي كان آخرهــا قطــع العالقــات مــع لبنــان بســبب
ميلشــياتها.
كل ذلــك كان انطالق ـاً لتفوقنــا يف السياســة الخارجيــة ،فقُدنــا العــامل
بــراكات إســراتيجية مــع دول ورشكات ُعظمــى ،وأصبحنــا ضمــن
أقــوى عرشيــن اقتصــاداً عامليــاً ،يســتقطب العديــد مــن رؤوس
األمــوال األجنبيــة ،وبالتــايل زيــادة مســتوى الدخــل القومــي،
متوشــحني بنجاحــات كُــرى ،ال ُيكــن لهــا أن تتــأىت إال مــن خــال قـرار
ســيايس شُ ــجاع وحكيــم ،بعيــد النظــرة ،لــه رؤيــة مدروســة طموحــة،
جعــل فيهــا امللــك ســلامن مقصــده األول اإلنســان الســعودي ،وأعطــى
للمــرأة مكانتهــا ،ومل يغفــل ُمحيطــه العــريب والقضــاء عــى آفــة
اإلرهــاب اإلي ـراين وميليشــياته ،ومــا ذاقتــه شُ ــعوبنا وأغلــب الــدول
مــن برامجهــا النوويــة و ُمس ـراتها ومفخخاتهــا التــي مل يســلم منهــا
الحرمــن ،إذ وضــع امللــك ســلامن نهايــة لتلــك املهزلــةُ ،عنوانهــا (الحزم
والعــزم) ،التــي أعــادت قطــر لبيتهــا الخليجــي ،وردعــت تُركيــا ،وكُلُهــا
مواقــف تحمــل رســالة ُمفادهــا “صربنــا نفــذ”.
بقــي أن نقــول إن امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز -أيــده هللا -إنســان
غــر اعتيــادي عــى مســتوى العمــل الحكومــي ،وهــذا مــا أثبتتــه كل
دقيقــة يف فــرة حكمــه ،وليــس ذلــك بجديــد ،فهــو امتــداد للملــوك
ال ُحكــاء مــن آل ســعود منــذ عهــد املؤســس -رحمهــم هللا جميعـاً -يف
أصعــب مراحــل التاريــخ إىل مــا نـراه اليــوم مــن قيــادة ملك اإلنســانية
للعــامل يف ظـ ّـل وبــاء كوفيــد ،-19ورؤيــة تتحقــق برئاســة ويل العهــد،
لننعــم بأمــن ورخــاء واســتقرار وازدهــار ..حفــظ هللا امللــك والوطــن،
فلنحافــظ عــى بقائنــا أقويــاء ولــن يبقــى بيننــا ضُ عيــف.
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رأي

بعد االنسحاب من أفغانستان ..اإلدارة األمريكية تتب ّنى نهج “القوة الذكية”
كامل الزغول
بــدا واضحـاً مــن خــال مؤمتــر حــوار املنامــة
الــذي عقــد يف البحريــن ،يــوم الجمعــة  19ترشيــن الثــاين
 ،2021أن الدبلوماســية املكثّفــة ســتكون هــي ســيدة
املوقــف يف قــادم األيــام كبديــل عــن القــوة العســكرية
للوصــول مــن خاللهــا إىل “القــوة الذكيــة Smart
.”Power
هــذه الدبلوماســية بــدأت تتشــكل يف املحيــط الهــادي
والهنــدي عــى شــكل قــوة ذكيــة ،اعتــاداً عــى عــدة
عوامــل اس ـراتيجية وهــي :التحالفــات املختلفــة والعيــون
االســتخباراتية وعــرض القــوة ،وبــدءاً بالعامــل األول ،وهــو
التحالفــات ،فقــد ُوجــد تحالــف “أوكــس ”AUKUS
والــذي تضمــن تحالــف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
وبريطانيــا مــع أســراليا لبنــاء غواصــات نوويــة لصالــح
أُســراليا ،لتســتخدمها كســاح ردع ضــد تنامــي صعــود
الصــن .ولهــذا ،يف مؤمتــر حــوار املنامــة ،أملــح وزيــر
الدفــاع األمريــي إىل “تحالــف أبراهــام” يف منطقــة الــرق
األوســط عــى أنــه فتــح آفــاق التعــاون األمنــي يف اإلقليــم
للرتكيــز عــى الحلفــاء يف مقاومــة إيــران.
أمــا بالنســبة للعامــل الثــاين ،وهــو العيــون االســتخباراتية،
فقــد تأســس هنــاك تحالــف يســمى “ ”Five Eyesالعيــون
الخمســة ،شــمل أســراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا واململكــة
املتحــدة والواليــات املتحــدة ،وذلــك ملراقبــة مــا يجــري
مــن تحــركات صينيــة يف املحيــط الهــادئ .وباملناســبة،
فقــد لفــت وزيــر الدفــاع اإلندونيــي ،برابــوو ســوبيانتو،
يف مؤمتــر املنامــة ،إىل أن بــاده ملتزمــة مــن خــال رابطــة
دول جنــوب رشق آســيا (آســيان) بالتعــاون يف مجــايل
الدفــاع واالســتخبارات ،مش ـراً إىل إطالقهــا برنامــج “Our

أحد القواعد األمريكية السابقة يف أفغانستان

( ”Eyesأعيننــا) ،لتبــادل املعلومــات االســتخباراتية حــول
مــا يجــري يف املنطقــة.
العامــل الثالــث وهــو عــرض القــوة ،يتمثــل يف إجــراء
متاريــن ومنــاورات مــن قبــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة
يف امليــاه الزرقــاء “ ”The blue waterوعــى اليابســة ،يف
جميــع أنحــاء العــامل ،وقــد حدثــت عــدة منــاورات ،منهــا
منــاورة األســد األفريقــي يف املغــرب ،ومنــاورة نســيم
البحــر يف البحــر األســود ،ومنــاورة َمالبــار  Malabarيف
خليــج البنغــال.
“الدبلوماســية املكثّفــة”  Iintense Diplomacyظهــرت

جلي ـاً يف مؤمتــر حــوار املنامــة حيــث تــم مناقشــة الحــد
مــن ســباق التس ـلّح يف دول جنــوب رشق آســيا ،وجــدوى
العــودة اىل االتفــاق النــووي مــع إيــران يف ظــل وجــود
تحالفــات ومنــاورات وعــرض للقــوة ،كتوظيــف ملصطلــح
“الدبلوماســية املكثفــة” يف العلــن واالســتثامر يف “القــوة
الذكيــة” يف الباطــن ،ومــا تلميــح وزيــر الدفــاع األمريــي،
لويــد أوســن ،يف مؤمتــر حــوار املنامــة إىل عــدم خــروج
القــوات األمريكيــة مــن الــرق األوســط وتعزيزهــا
حســب معطيــات املوقــف عــى األرض إال جــزءاً مــن هــذه
الدبلوماســية.

الخالصــة ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة تحــاول يف الوقــت
الحــارض اســتخدام “القــوة الذكيــة ”Smart Power
لتنفيــذ اسـراتيجيتها الجديــدة يف العــامل ،وذلــك مــن خالل
إجــراء “الدبلوماســية املكثفــة ”Intense Diplomacy
مــع الحلفــاء اعتــاداً عــى عــدة عوامــل ،مــن بينهــا
بنــاء التحالفــات وإيجــاد العيــون االســتخباراتية وعــرض
القــوة ،مــع تنفيــذ برامــج صناعيــة عســكرية تنافســية
لكبــح جــاح الصــن ،تكنولوجيـاً وعســكرياً ،والرتكيــز عــى
قضايــا املنــاخ وجائحــة كورونــا كطريــق نحــو التعامــات
يف السياســات الدوليــة.

هل وصلنا إلى حافة الجنون؟
ثائر الزعزوع
يف حفــل موســيقي صاخــب ،رفــع
مغنــي ال ـراب الشــاب صوتــه غاضب ـاً ،فيــا
كان الجمهــور املتحمــس يتفاعــل مــع كلامت
األغنيــة ،ويرددهــا بانفعــال وتأثــر شــديدين:
“العــامل القــايس ،أخــذ حبيبتــي منــي ،إنهــم
ال يحبوننــي ألننــي ال أملــك املــال ،ســوف
أحمــل مســديس كاتــم الصــوت ،وأغتالهــم،
أولئــك الذيــن يقفــون بيننــا ،أصحــاب
العــارات ،والســيارات األنيقــة ،الســيدات
اللــوايت يشــرين مالبســهن مــن دور األزيــاء”
إىل أن يصــل املغنــي إىل اغتيــال نصــف العــامل
ويــرخ يف الختــام منتــرا ً“ :ســوف أقــي
عليــك أيتهــا الرأســالية املتوحشــة”.
يبــدو املغنــي املحــاط باملعجبــن واملعجبــات
ثوريـاً ،حانقـاً ،وقــادرا ً فعـاً عــى قيــادة تلــك
الحشــود يف طريــق التحــرر مــن ســطوة رأس
املــال ،إال أنــه وبعــد انتهــاء الحفــل ،ســوف
يركــب ســيارته الحديثــة ،ويتوجــه إىل مطعــم
مــا رمبــا ليحتفــل بنجاحــه مــع حبيبيتــه التــي
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ترتــدي فســتاناً أنيق ـاً جــدا ً ،فيــا الجمهــور
ســيبدو وقــد ارتفــع لديــه األدرينالــن بفعــل
املوســيقا الصاخبــة ،واألضــواء املتوهجــة،
مســتعدا ً لالنقضــاض عــى املــرح وتدمــره.
ســابني الفتــاة ابنــة الثالثــة والعرشيــن أنهــت
قبــل قليــل عملهــا يف أحــد املطاعــم ،وهــي
تعمــل لتكمــل دراســتها يف الفنــون الجميلــة،
كانــت منــذ يومــن يف جولــة تأمليــة عميقــة
يف متحــف رودان يف املنطقــة الباريســية
الســابعة ،شــعرت بعدهــا باالمتــاء أمــام
الكــم الهائــل مــن الجــال الــذي صنعتــه
يــدا رودان .الســاعة تقــرب مــن منتصــف
الليــل ،ترتجــل ســابني مــن عربــة املــرو،
فيــا ســوف يظهــر شــابان ،كانــا قبــل قليــل
يح ـران حفــل مغنــي ال ـراب ،تســر ســابني
وحيــدة ،يتبعانهــا ومــا أن تنعطــف يف شــارع
فرعــي ،حتــى ينقضّ ــا عليهــا ،يرضبانهــا بقــوة،
يغتصبانهــا ،ثــم يرسقــان حقيبتهــا الرخيصــة
التــي اشــرتها مــن محــل يبيــع األشــياء
املســتعملة ،تســقط ســابني عــى األرض شــبه
عاريــة وقــد تــورم وجههــا متام ـاً.
يف ثالثــة مــن بــن عــرة تفس ـرات تكتــب
ملــا يحــدث يف ســوريا ،متيــل تلــك التفسـرات
إىل اعتبــار أن الثــورة الشــعبية كانــت

تســعى لنقــل املجتمــع الســوري إىل مســرة
الحريــة ،وتخليصــه مــن ســلطة االســتبداد
والديكتاتوريــة ،فيــا ســوف متيل التفسـرات
الســبعة األخــرى إىل اعتبــار أن مــا حــدث
هــو تخريــب متعمــد ،ومؤامــرة كونيــة،
كانــت تهــدف إىل إلحــاق “البلــد املقــاوم”
باملعســكر اإلمربيــايل الــذي تقــوده الواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،و يتب ّنــى هــذا الطــرح
كتّــاب وصحفيــون ومثقفــون ،وسياســيون،
واحــد منهــم عــى األقــل هــو نائــب برملــاين
منتخــب ،وآخــر قــد يكــون مرشــحاً رئاســياً يف
إحــدى الــدول األوروبيــة.
كــا أن حادثــة االعتــداء عــى “ســابني”
قــد يتــم تســجيلها ضــد مجهــول ،أو رمبــا
يف أحســن األحــوال قــد يتــم إلصاقهــا
بإرهابيــن متطرفــن ،خاصــة إن تبــن ،خــال
التحقيقــات ،أن أحدهــا تلفــظ بكلمــة
مــن تلــك الكلــات التــي صــارت تســتخدم
كمفاتيــح لالســتدالل عــى تهمــة اإلرهــاب،
حتــى أن وســائل التواصــل االجتامعــي زودت
أنظمــة الرقابــة لديهــا بحمــل ال بــأس بــه
مــن املفــردات ،ويتــم معاقبــة مســتخدميها
بأســاليب مختلفــة ،منهــا املنــع مــن النــر،
أو تعطيــل الحســاب ..فــإن حادثــة قتــل
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مئــات آالف الســوريني بــدأت فعــاً بعــض
وســائل اإلعــام العامليــة التمهيــد العتبارهــا
نتيجــة ألفعــال منظــات إرهابيــة وحشــية،
هكــذا حرفيــاً ،ويتــم شــيئاً فشــيئاً طــوي
صفحــة النظــام ،والتمهيــد إلعــادة تأهيلــه
ليعــود إىل املجتمــع الــدويل ،بعــد أن انتــر
عــى قــوى اإلرهــاب.
خضــت نقاش ـاً عقي ـاً مــع حقوقــي فرنــي
يعمــل رئيســاً رشفيــاً ملنظمــة تدعــو إىل
الســام العاملــي ،املحامــي “األرســتقراطي”
دافــع دفاعــاً رشســاً عــن النظــام الســوري،
مختصـاً أجــرى اســتطالع
ولــو أن مركـزا ً بحثيـاً ّ
رأي موثوق ـاً يف العديــد مــن البلــدان ،لخــرج
بنتيجــة صادمــة ،النــاس تقريبــاً ،نســيت أو
تناســت مــا حــدث يف ســوريا ،ومــا يلمــع يف
عيونهــا فقــط هــو ظهــور تنظيــم داعــش
ومــا ارتكبــه مــن فظائــع ،وهــذا ميكــن ملســه
حتــى بــن بعــض الســوريني الذيــن يعتقــدون
أن الثــورة خذلتهــم ،فهــم ،وميكــن قــراءة
ذلــك يف تعليقاتهــم عــى بعــض وســائل
التواصــل االجتامعــي ،صــاروا يســمون الثــورة
ثــورة العمشــات مثــاً ،نســبة إىل أحــد
املرتزقــة الــذي ظهــر منــذ أربــع ســنوات
مثــاً ،و يتناســون عــن عمــد أنهــا ثــورة

حلمــت بالحريــة.
يقــول شــاب فرنــي مــن أصــول جزائريــة:
“أشــعر بــأين متهــم ،ويجــب أن أدافــع عــن
نفــي ،مــع أن الجميــع يعلــم أننــي شــخص
صالــح” .ومــا أشــبه حالتــه بحالتنــا ونحــن
نحــاول أن ندافــع عــن الثــورة ،حتــى أمــام
أولئــك الذيــن كانــوا حتــى وقــت قريــب
يدّعــون أنهــم جــزء مــن الثــورة.
هــل كان مغنــي الـراب يريــد حقـاً أن يحمــل
مسدس ـاً كامت ـاً للصــوت ويطلــق النــار عــى
النــاس؟ وهــل ميكــن أن يتحمــل مســؤولية
تلــك الجرميــة التــي تعرضــت لهــا “ســابني”؟
ال ،هــو كان يغنــي.
هــل كان الســوريون يريــدون أن ميــوت
أبناؤهــم وأحبتهــم وأن يه ّجــروا ويعيشــوا يف
مخيــات؟ ال ،هــم كانــوا يحلمــون بالحريــة،
والتخلــص مــن قبضــة الســفاح.
يســتقل الســفاح ســيارته
ّ
يف هــذه األثنــاء
املرســيدس الفارهــة برفقــة زوجتــه األنيقــة،
وأوالده الذيــن ينعمــون بصحــة جيــدة،
ويتجــ ّول يف شــوارع دمشــق ،وقــد تلوثــت
يــداه بدمــاء مئــات اآلالف ،ومــا زال قــادرا ً
عــى الضحــك .أخـرا ً ،هــل ســتعود “ســابني”
لزيــارة متحــف رودان؟
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سوريا :بلد منتج لـ “اإلعاقة”

موت الحريرية السياسية..

إعالن انتصار إيران
د .كامل اللبواين

طفل سوري يف أحد مخيامت اللجوء األردنية

هنادي زحلوط
مــا زلــت أتذكــر بعــض املناســبات
التــي حرضتهــا مــا قبــل العــام  ،٢٠١١لجمعيــات
ومؤسســات قليلــة عنيــت مبوضــوع اإلعاقــة يف
ســوريا ،جمعيــات مغمــورة ال يــدري بهــا غالب ـاً إال
ذوو املعاقــن املســجلني فيهــا ،وال يحرضهــا ســواهم،
مناســبة للتوعيــة أو بـ ّ
ـث الهمــوم ،أو رمبــا للشــعور
باالنتــاء ،وأنــك محــاط بأنــاس يفهمــون صعوبــة
وضعــك ويحســون بــك ،ويتشــاركون معــك املطالبــة
بالحلــول.
فيــا كانــت مناســبات تقيمهــا األمانــة الســورية
للتنميــة تحظــى بكثــر مــن اإلعــان ووســائل اإلعالم،
لتســويق صــورة “الســيدة األوىل” كراعيــة لهــؤالء
“الذيــن ليــس لديهــم أحــد”! تجــارة بهمــوم النــاس
ينتهــي ســوقها مــع انتهــاء الحــدث املعلــن عنــه،
ليعــود بعدهــا املعاقــون املدعــوون باحتياجاتهــم
ذاتهــا إىل بيوتهــم ،التــي ال يخرجــون منهــا إال نــادراً،
وتكــون العزلــة يف صغرهــم خيــار ذويهــم ،لتصبــح
يف كربهــم خيارهــم لعيــش حزنهــم ورفضهــم لهــذا
الواقــع بعيــداً عــن عيــون النــاس.
رفضــت الدولــة الســورية االســتجابة ألي مــن
احتياجــات املعوقــن فيهــا ،فلــم تقــدم لهــم الرعايــة
الصحيــة املأمولــة ،وكان اندماجهــم يف التعليــم
والتأهيــل وســوق العمــل والحيــاة بوجــه عــام ال
يخضــع ألي برنامــج وطنــي مخلــص ،ولطاملــا تعــرض
املعوقــون يف كثــر مــن املؤسســات للتمييــز الســلبي
وضاعــت حقوقهــم بــل وتــم تعنيفهــم ،رغــم أن
االحتياجــات أحيانــاً كانــت بســيطة وال تكلــف
ميزانيــة الدولــة الكثــر مــن األمــوال ،بــل كانــت
ســتدر عــى خزينــة الدولــة نتيجــة تســهيل حركــة
املعوقــن وتأهيلهــم لينتقلــوا مــن جانــب االســتهالك
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إىل جانــب اإلنتــاج.
أمــا بعــد عــام  2011فقــد انتقلــت ســوريا مــن بلــد
مهمــل ملعوقيــه إىل بلــد “منتــج ومصــدّ ر” لإلعاقــة،
حرفيـاً ،ونتيجــة لعمليــات القصــف والتدمــر املمنهج
واســتخدام الســاح الكيــاوي ،والتلــوث الــذي رافــق
كل العمليــات الحربيــة التــي قامــت بهــا الســلطة
واألطــراف املســلحة األخــرى ،فقــد أصبــح ثالثــة
ماليــن مــن ســكان ســوريا معوقــن ،بــن إعاقــات
دامئــة وفاقــدي أط ـراف ،وأطفــال ولــدوا بتشــوهات
خلقيــة ،وإعاقــات أخــرى ناجمــة عــن ســوء الرعايــة
الصحيــة وعــدم القــدرة عــى الوصــول إىل مقدمــي
الرعايــة ،وزاد مــن صعوبــة األمــر االرتفــاع الجنــوين
لألســعار بحيــث أصبــح إيجــاد الــدواء والتمكــن مــن
دفــع مثنــه حل ـاً مضاعف ـاً ومركب ـاً.
يف جانــب املعارضــة ،كان هنالــك الكثــر مــن
املبــادرات التــي حاولــت تغطيــة احتياجــات
املعوقــن يف مناطقهــا ،وكثــر منهــم يعيشــون يف
مخيــات وظــروف عيــش قاســية ،لكــن هــذه
الجمعيــات والجهــات كانــت تفتقــر إىل املصــادر
الكافيــة لتغطيــة االحتياجــات عــى األرض.
يف جانــب النظــام ويف مناطقــه كان عــدد مــن فقــدوا
أطرافهــم وأصيبــوا بإعاقــات دامئــة يف تزايــد يقــارب
رسعــة متواليــة هندســية ،أنشــأت الســلطة دكاكينهــا
الخاصــة لهــذه التجــارة والدعايــة تحــت اســم
“مراكــز األطــراف الصناعيــة” ونظريــاً صــار يحــق
لــكل فاقــد أط ـراف طــرف صناعــي واحــد.
عمليـاً كانــت دعايــة مجانيــة مجــدداً للســيدة األوىل،
راعيــة اإلعاقــة واملعوقــن! فلوائــح االنتظــار كانــت
طويلــة إىل الدرجــة التــي جعلــت مــن الرشــاوى
قاعــدة للحصــول عــى طــرف اصطناعــي يجعــل مــن
املــي واالعتــاد عــى الــذات مــرة أخــرى حلــاً
ممكــن التحقيــق عوض ـاً عــن أن يكــون حق ـاً.
بالنســبة للجهــات الدوليــة التــي حاولــت العمل عىل
هــذا الوضــع ،فإنهــا قــررت املــرور عــر بوابــة النظــام
لتنفيــذ برامجهــا عــى األرض ،وهــذا مــا حصــل مــع

صنــدوق األمــم املتحــدة للثقافــة اليونيســكو الــذي
نفــذ برنامــج التحويــل النقــدي املوجــه ألرس األطفــال
ذوي اإلعاقــة يف ســوريا ،والــذي تقــرر مبوجبــه منــح
 ٤٠دوالر شــهرياً لــكل عائلــة تضــم طفـاً معوقـاً من
ذوي اإلعاقــات العقليــة والتوحــد والشــلل الدماغــي،
فــكان أن ألــزم النظــام صنــدوق األمــم املتحــدة
اليونيســكو بتحويــل هــذه املبالــغ للعائــات ذوي
اإلعاقــة عــر رشكــة “الهــرم” ،وهــي رشكــة تحويــل
مــايل تتبــع لحيتــان فســاد النظــام ذاتــه.
حاليــاً تشــكل اإلعاقــة للنظــام وأزالمــه ” بــاب
رزق” حيــث تتــم التجــارة باألطــراف الصناعيــة
وفتــح بــاب الرشــاوي لتقديــم طــرف اصطناعــي
أو ال ،وملحــارصة املراكــز الخاصــة املختصــة بإنتــاج
األطـراف الصناعيــة ،فهــي أيضـاً ال تســتطيع العمــل
إال مبــا تؤمــر بــه ،وليــس بحســب احتياجــات النــاس،
كــا أنهــا مجــرة عــى التقيــد بالســعر الــذي تلزمهــا
بــه هــذه الجهــات الحكوميــة التــي ظاهرهــا جهــات
تهتــم بــذوي اإلعاقــة ،أمــا وراء الســتار فتقــف
ســيدة القــر متحكمــة بــكل يشء.
وحتــى وقــت قريــب ،كانــت جمعيــة “البســتان
الخرييــة” التابعــة لرامــي مخلــوف ،ابــن خــال األســد
وأحــد أزالم الفســاد يف البــاد ،تقــوم ببعــض الدعايــة
مــن حــن آلخــر بتغطيــة تكاليــف بعــض العــاج
والعمليــات الجراحيــة ،وأثنــاء الــراع الدائــر مــع
“ســيدة الياســمني” ابتلعــت فيــا ابتلعتــه مــن
رشكات وأمــوال منهوبــة مــن قبــل آل مخلــوف،
لتصبــح هــذه الجمعيــة فيــا بعــد “جمعيــة
العريــن” ومل يتغــر يف التجــارة يشء ســوى اســم
املؤسســة والفاســد الــذي وراءهــا.
يفتقــد الســوريون فيــا يفتقــدون إىل مؤسســة
حقيقيــة تعنــى بــذوي اإلعاقــة وتهتــم باحتياجاتهــم
وتضــع خطــط إلدماجهــم وتفعيــل دورهــم ،بــل
إن ســوريا تعــدّ ت هــذا الواقــع املــر لتصبــح بلــداً
يســهم يف عرقلــة أبنائــه ،ويف مقدمتهــم “ذوو
اإلعاقــة”.
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مل يســتطع املــال الســيايس متديــد عمــر أو إنهــاء الحــرب األهليــة
التــي نتجــت عــن اإلقطــاع الســيايس والطائفيــة السياســية التــي حكمــت
لبنــان ثــم أوصلتــه لحــرب داخليــة اســتم ّرت ومــا ت ـزال ،فاملــال الســيايس
املدعــوم مــن دول الخليــج ومــن فرنســا الــذي جــاء تحــت عنــوان رفيــق
الحريــري وهنــدس اتفــاق الطائــف الــذي كان مجــرد هدنــة مؤقتــة لحــرب
مســتمرة ،والتــي توهــم الفرنســيون أنهــم بواســطته سيســتمرون يف امتــاك
لبنــان كامتــداد لهــم رشق املتوســط  ،وبقبــول منهــم بســيطرة النظــام
الســوري ودوره ،الــذي كان هــو فعليـاً مــع إيـران مــن يهيمــن عــى لبنــان،
وليــس فرنســا أو الســعودية ،التــي اقتــر نفوذهــا عــى شــخص الحريــري،
مــا اســتدعى قتلــه لكشــف حقيقــة مــن يحكــم ويتحكــم بلبنــان للجميــع.
جــ ّن جنــون فرنســا والســعودية ،وضغطــت أمريــكا لســحب الجيــش
الســوري منــه ،فــكان أن مــأ حــزب هللا وإيـران الفـراغ ،وحاولــوا جـ ّر النظــام
الســوري واإليـراين للمحكمــة لكنهــم رسعــان مــا تراجعــوا واعرتفــوا بحقيقــة
هزميتهــم ،وهكــذا تنازلــوا بالجملــة عــن املحكمــة ،بــل هنــدس امللــك عبــد
هللا عمليــة تربئــة النظــام الســوري واالعـراف بنفــوذ ســوريا يف لبنــان ،بــدالً
عــن إيـران وحــزب هللا كــا توهــم  ،وعــاد ســعد ابــن رفيــق الحريــري ليصبح
رئيــس حكومــة لبنــان بصفقــة أيضـاً مــع النظــام الســوري ،كــا فعــل والــده
الــذي قتــل عــى يــد ذات النظــام  ،لكــن هــذه املــرة بإمكانــات هزيلــة ومــال
ســيايس أقــل بكثــر ،فأصبــح لعبــة بيــد القــوى األكــر منــه ،وخــر قاعدتــه
ودوره ثــم خــر مالــه ،ومل تنت ـ ِه املحكمــة بنتيجــة عمليــة بعــد عقــد مــن
عملهــا ،وهكــذا بقــي لبنــان تحــت هيمنــة إيــران ثــم امتــدت هيمنتهــا
لســوريا أيضـاً ،التــي قدمــت عــى طبــق مــن فضــة لإليـراين ،وأجــر الحريــري
عــى االنكفــاء ثــم قطعــت مصــادر املــال الســيايس الــذي انتصــب بواســطته،
وهكــذا قــرر ســعد االعتــكاف التــام عــن السياســة واملــوت سياســياً بــدل أن
يقتــل بتفجــر كــا حصــل ألبيــه ،وأعلــن ســعد طوع ـاً نهايــة إمرباطوريــة
املــال الســيايس التــي بناهــا والــده ،لســبب بســيط أنــه مل يعــد هنــاك مــال،
فالسياســة وفــق تلــك النظريــة تبــدأ باملــال ،وليــس بالشــعب وقضايــاه ،وكأن
قضيــة لبنــان وأزماتــه مفتعلــة وليســت حقيقيــة وليســت كافيــة إلنضــاج
تيــارات وقــوى سياســية وتحالفــات وحشــد قــدرات مــن أجلهــا بــل تنتظــر
مــن يســتأجر الجامهــر والنــواب ويحــرك املظاهـرات بدفــع الرواتــب ،كــا
تفعــل ايـران ..وكــا كان يفعــل رفيــق ســابقاً .وهكــذا تأخــر دفــن الحريريــة
السياســية بعــد مــوت رفيــق ،فدفنــت بيــد ســعد ولــده ،بعــد ١٥عامـاً.
مبــوت الحريريــة السياســية وإعــان ســعد اســتقالته ،وانفــراط تيــار
املســتقبل ،تصبــح الطائفــة الســنية يف خــر كان ،بــل مجــرورة بحــرف
االســتفهام ..ستنقســم الطائفــة حتــاً بســبب غيــاب الرمــوز االجتامعيــة
السياســية وغيــاب التنظيــات ،وقبلهــا البنيــة التقليديــة لإلقطــاع الســيايس
فيهــا والتــي ق ّوضهــا رفيــق الحريــري ذاتــه بإقصــاء عائالتهــا املعروفــة
(الصلــح ،ســام ،كرامــي ،ســعد…) ،ستنقســم الطائفــة وتعيــد تحلقهــا ولــو
جزئي ـاً حــول عــدد مــن الرمــوز الجديــدة التــي تحصــل عــى متويلهــا مــن
الفســاد وحــزب هللا ،وســتصبح رديفـاً للحــزب وإيـران ،كــا حصــل مــع قســم
مــن الطائفــة املســيحية والدرزيــة.
وهكــذا تثبــت الســعودية وفرنســا أنهــا تســتحقان كأس الخســارة ،بينــا
يتجــ ّرع الشــعب اللبنــاين والســوري كأس املــرارة ،ألنهــم كانــوا ضحيــة
قيــادة املــال الســيايس ،الــذي أرســلته دول الخليــج لتك ـ ّرس فيــه الطائفيــة
واإلقطــاع الســيايس ،وتهيمــن مــن خاللــه عليهــم وعــى لبنــان ،بصيغتــه
اإلقطاعيــة القدميــة التــي ماتــت وشــبعت موت ـاً ،وتح ّولــت لدمــار يهيمــن
عليــه أيديولوجيــة طائفيــة عســكرية إرهابيــة شــيعية مســلحة ذات امتــداد
إقليمــي تســعى ألن تصبــح الدولــة العظمــى الوحيــدة يف رشق املتوســط،
وقــد شــارفت عــى اعــان النــر.
بقــي هنــاك أمــام ســنة لبنــان ،الذيــن ال يقبلــون بالخنــوع لإليـراين ،فرصــة أن
يت ّوجــوا الحكيــم ســمري جعجــع كمرشــد أعــى أو مفتــي عــام لبنــان والطائفة
الســنية عــى أمــل أن يحتفظــوا بقــدر مــن الكرامــة.
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