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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

 7دقائق ونصف ...النهاية التي اقتربت

حممد حرب*
ت �ه��دي��دات اي � ��ران ع �ل��ى ل �س��ان اح ��د ق��ادت�ه��ا
العسكريني للكيان الصهيوني أثارت عاصفة من
الردود ما بني متندِّر ومندهش ومصدق .فهذا
الكيان الذي أذاق املنطقة شراً ال نهاية ألمده
وال ح� َّ�د لعدده ،هل هو حقاً بهذه اهلشاشة؟!
وه ��ل س�ب��ع دق��ائ��ق ك��اف�ي��ة ل�ت��دم�ير عاصمته
ومينائه وإع��ادت��ه ل�ل��وراء ع�ق��وداً م��ن ال��زم��ن أو
حتى شطبه من خالل توابع هذا التدمري من
فرار مجاعي لألكثرية؟! وهل هذه األمة اليت
م��ا وط��أت واستقرت يف فلسطني إال سكنا يف
«ارض الرب املختارة لشعبه املختار» ستتنازل
عن وعدها اإلهلي بعد ان نال إعرتافاً وشرعية
من بعض أصحاب احلق األصليني ؟!
ه� ��ذا ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي اذا م ��ا أب �ص��رن��اه
منفص ً
ال عن النظام اإلستكباري العاملي الذي
أم� �دّه ب��أس�ب��اب ال�ب�ق��اء وال�ت�م��دد ف��إن��ه مل يكن
بإمكانه ان يطول عمره فض ً
ال عن وج��وده يف
هذا البحر املائج واهلائج من األعداء الكارهني
فكيف به وقد حظي بالسيادة والريادة والتصدر
مبعية احلامية الغربية واحللفاء واألتباع من
العرب والعجم.
نعم فهذا الكيان يف حقيقته ال ميثل سوى
جسم غريب يف بدن األم��ة ستتدافعه اخلاليا
وستلفظه ولن حتتمل وجوده وخاصة لسميته
وعظيم ض ��رره .ولكن قبل ان يتم زراع ��ة هذا
الكيان يف خ��اص��رة األم��ة م��ن اع ��داء البشرية

واحل� �ي ��اة ،ك��ان��ت األم� ��ة مم ��دة ع �ل��ى منضدة
ال �ت �ش��ري��ح وال��ب�ت�ر م ��ن ِق �ب��ل ال��ق ��وى ال�غ��رب�ي��ة
امل�ن�ت�ص��رة يف احل���روب ال�ع��امل�ي��ة البشعة وال�تي
اعتربت منطقتنا جائزتها احملظية فأعملت
فيها مشارط التقسيم وحقنتها بـ «امبوالت»
م��ن ث�ق��اف��ة التبعية وال�ت�غ��ري��ب ح�ت��ى تتمكن
من تتميم الضرر ب��زرع ه��ذا ال��وج��ود البغيض
للصهاينة كورم خبيث ميزق نسيجنا ووحدتنا
اجلغرافية والدميغرافية والقومية واالنسانية
والدينية .فالصهيونية ليست ديناً وال قومية
وال تنتمي وجوداً وفكراً اال للشيطان الذي سوّل
هلم بهذا املخطط االجرامي من إحالل الشاذ
مكان األصيل وشرعنة احملق والسفك وبناء
منظومة عاملية اعالها سافلها ورائدها اشرها.
ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي يف اص� ��ل وج � ��وده هش
وضعيف وط��ارئ ،واحتمال بقائه معدوم ولكن
مفردات التبعية والتغريب وإعادة انتاج وتوزيع
مضامني تراثية فاسدة وإقامة حواجز وموانع
الوحدة وتصعيد زعامات ومدعيي معرفة قبلوا
بالشراكة واحملاصصة م��ع ال�ق��وى ألن��ه قوي
فقط ،والصهيونية العنصرية جتيد البطش
وال �ع ��رب ��دة واإلره� � ��اب مب ��ا مت�ث�ل��ه م ��ن ع��دائ�ي��ة
لإلنسانية ككل ومبا تقوم به من اداء وظيفي
كنصل ح ��اد لإلستكبار ال �ع��امل��ي ،وال��واق�ع�ي��ة
اخل ��ان� �ع ��ة ال �ت��ي ت �ب �ن��اه��ا ك �ث ��ر يف حم�ي�ط�ن��ا
جندتهم تدرجييا ليكونوا عبيداً إلرادة عدونا
وخم �ط �ط��ات��ه ،وح �ت��ى ت �ل��ك ال �ت �ف �ل �ت��ات ال�تي
سعى فيها بعض املتمردين شكال على افرازات

إسالم أميركي بال آفاق
موفق حمادين*
ب��ال��رغ��م م��ن ال �ق��اس��م امل �ش�ترك ال� ��ذي جيمع
اجلماعات اإلسالمية يف احلسابات األطلسية
والقوى اليت تدعمهم ،وهو التوظيف االقليمي
هلم ،إال أنهم ليسوا على «قلب رجل واحد» فهم
جمموعة من الت ّيارات املتضاربة يف مرجع ّياتها
«ال� ُف�ق�ه�ي��ة» وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ت�م��وي�ل�ي��ة ،ب��ل ويف
أشكال توظيفهم واستهدافاتها.
ُم�ق��اب��ل ع �ق��ود امل��أم��ون وال�ترمج��ة وامل�ع�ت��زل��ة،
اليت تالزمَت مع مرحلة صعود األمّة ونهضتها،
ع� َرف��ت ب�لادن��ا م��راح��ل ه�ب��وط واحن �ط��اط ب��رزت
فيها أشكال سياسية من إسالم ال ِف َت الطائفية
ّ
املتوكل
واحلروب واالنتحار اجلماعي منذ عهد
وحتى يومنا هذا.
ومن ِسات مرحلة ال ِف َت اجلديدة وعناوينها:
 -1ال � �ت �ل�ا ُزم ب�ي�ن إس �ل�ام أم�ي�رك ��ي كتعبري
ع��ن اهل �م �ج � ّي��ات ال��دن �ي��ا ،وب�ي�ن ال��رأمس��ال �ي��ة يف
توحشها ال��ذي يُس ّميه شبنغلر بـ
ذروة انفجار ّ
«اهلمج ّيات ال ُعليا».
 -2إن هذا اإلسالم ،كما الحظ املفكر اللبناني،
مهدي عامل ،كان تعبرياً طائفياً وليس تعبرياَ
دينياَ ،فالدين جاء قبل الرأمسالية.
 -3ال � �ت �ل�ا ُزم ب�ي�ن ه� ��ذا اإلس� �ل��ام األم�ي�رك ��ي
وال �ش��رك��ات ال �ك�برى ،ب���دءاً م��ن ش��رك��ة اهلند
ال�ش��رق�ي��ة إىل ش��رك��ة ال �س��وي��س ،ث��م ش��رك��ات
ال��ن��ف ��ط وال� � �س �ل��اح ُ
وامل � � ّم � �ع� ��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة
األمريكية واألوروبية.
 -4ال � �ت �ل�ازم ب �ي�ن ه � ��ذا اإلس� �ل ��ام وم �ش ��اري ��ع
واس�ترات �ي �ج �ي��ات «ال �ب��اف��رس �ت �ي��ت»« ،ال �ق��واط��ع
العازلة» كما يف أفغانستان
الطائفية املس ّلحة ِ
وح � ��ال «داع � � ��ش» يف امل ��وص ��ل وال� ��ر ّق� ��ة وح ��ال
«النصرة» يف القلمون قبل سقوطها.
 -5ال�ت�لا ُزم بني ه��ذا اإلس�لام األمريكي وبني
مناطق الصراع يف أمرباطوريات الّ�بر «تركيا
ثم روسيا» واإلمرباطوريات البحرية «بريطانيا
ثم أمريكا».
 -6تال ُزم هذا اإلسالم مع األحالف واملعاهدات
األطلسية.
 -7ت� �ل ��ا ُزم ه � ��ذا اإلس� �ل ��ام األم �ي��رك � ��ي م��ع
اخل��وص �ص��ة واألم� ��رك� ��ة واألس � � َرل� ��ة «ك��ام��ب
ديفيد».
 -8ت�لا ُزم هذا اإلس�لام مع الصراع على سوريا
كهدف دائم له ،منذ عدنان مندريس يف تركيا
إىل تداعيات االنقالب الساداتي وكامب ديفيد،
ثم الدور الرتكي يف السنوات األخرية.
 -9ت�لا ُزم هذا اإلس�لام مع الصراعات الدولية
واالقليمية على املنطقة ،واخ�ت�لاق��ه مجاعات
إسالمية هلذه الغاية يف كل مرة :

 اخ�ت�راع قلم اإلس�ت�خ�ب��ارات الربيطانية يفشركة اهلند الشرقية ّ
للوهابية يف إطار الصراع
على وراثة الرجل العثماني املريض.
 حتريض مجاعات إسالمية مُس ّلحة مُتحالفةمع القبائل ضد جيوش حم ّمد علي يف سوريا.
 تنا ُفس األجهزة االستخباراتية األوروبية علىاختالق مجاعات جهادية برسم التوظيف خالل
احل ��رب العاملية األوىل ،ومنها جيش اخلالفة
وج�ي��ش حم � ّم��د ،وذل ��ك حسب امل� ��ؤ ّرخ األمل��ان��ي،
أوبنهايم يف كتابه «البدو».
 معاقبة بريطانيا للهند وغ��ان��دي ،بفصلباكستان عنها على أساس ديين.
 اعرتاف حسن الب ّنا بتل ّقيه دعماً من شركةال�س��وي��س الربيطانية ،علماً ب��أن ُم�ع� ّل��م الب ّنا،
الطرابلسي الوهابي ،رشيد رض��ا ،كان ُم ّتهماً
بعالقات مع احلاكم الربيطاني يف مصر ومع
املاسونية.
 وعلى ما يذهب املؤ ّرخ الربيطاني كورتيس،فقد تعاونت املخابرات الربيطانية واألمريكية
على إن�ش��اء ودع ��م مج��اع��ات إسالمية ض��د عبد
ال� �ن ��اص ��ر ،ب ��اإلض ��اف ��ة ل �ل �م ��ؤمت ��رات واألح �ل��اف
اإلسالموية اليت أُ ّسست هلذه الغاية.
 تأكيد الباحث األس�ترال��ي «ج��ون بلجر»على دور املخابرات األمريكية يف إنشاء ودعم
مجاعات إسالمية إىل جانب سوهارتو لإلطاحة
ب��ـ «س ��وك ��ارن ��و» ،م �ه �ن��دس ع� ��دم اإلحن� �ي ��از يف
باندونغ.
 االنقالب الساداتي وتوظيف اإلسالميني ضدالناصرية.
 إط�لاق املخابرات األمريكية والربيطانيةللجهاد اإلسالمي يف أفغانستان ضد موسكو.
 تهيئة تركيا إلستالم اإلسالميني السلطةفيها يف إطار الصراع على أوراسيا وموقع روسيا
حلزام األخضر» اإلسالموي يف
فيها ،وتوظيف «ا ِ
التعبئة الطائفية ضد القيصرية األرثوذكسية
اجل ��دي ��دة ،ك�م��ا ك ��ان احل ��ال يف ال�س��اب��ق ضد
الشيوعية.
 دع ��م امل �خ ��اب ��رات األم�يرك �ي��ة واألط�ل�س�ي��ةلظاهرة اجلماعات التكفريية يف سياق ما يُس ّمى
«الربيع العربي» واستبدال دولة سايكس  -بيكو
ُتناحرة.
بكانتونات طائفية م ِ
و ُي �ش��ار على ه��ذا الصعيد ،إىل م�ئ��ات املنابر
والفضائيات الطائفية التحريضية ،كما يُشار
إىل ارتباط اجلماعات الطائفية باسرتاتيجية
البافر ستيت «ال�ق��واط��ع الطائفية املس ّلحة»،
كما يف إم ��ارات القصري والقلمون ث��م إم��ارات
ال��ر ّق��ة وامل��وص��ل ك�ـ بافرستيت (ع ��ازل) يفصل
سوريا وحزب اهلل عن حتالفهما مع إيران.
يف أزمة وآفاق اإلسالميني:

وخم��رج��ات ه��ذا ال��واق��ع الساقط فإنها بقيت
حمكومة ومضبوطة وف��ق م�ق��ررات االستكبار
وص��وال اىل خلط جعل من األع ��داء القدامى
حلفاء ج ��دداً او مت وضعهم يف حكم ال�ع��داء
امل��ؤج��ل غ�ير النافذ يف ظ��ل وج��ود اع ��داء جدد
خمتلفني عنا يف القومية «فرس» ويف املذهب
«ش�ي�ع��ة» وآن اآلوان حمل��ارب��ة األع� ��داء اجل��دد
الذين يسعون إلحتاللنا عرب شعوب املنطقة
نفسها واهليمنة على ق��رارن��ا املستقل بدعم
حركات حتررنا من اهليمنة اليت ألفناها !!
الكيان الصهيوني رأس حربة النظام العاملي
اإلس �ت �ك �ب��اري ،ل ��ذا ف��إن��ه ال يستقيم ت �ص��وراً
التعاطي معه ككيان منفصل ميكن شطبه
م��ن ال��وج��ود م��ن دون ام�ت�لاك اق�ت��دار جمابهة
ال �ش��ر ال �ع��امل��ي امل �م �ث��ل ب��أم�يرك��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا
وت��واب�ع�ه��م وه ��ذا م��ا ي��ؤخ��ر معركة التحرير
الشاملة لفلسطني م��ن ِق�ب��ل حم��ور املقاومة
وعلى رأسه اجلمهورية االسالمية والذي قابل
جتنح الصهاينة وت��وع��ده��م بتهديد مناسب
وص � ��ادق وس �ي��أت��ي ي ��وم حت�ق�ي�ق��ه ب �ع��د تطهري
املنطقة من ادوات امريكيا وإسقاط هيمنتها
بإسقاط انظمة التبعية وحتصني املنطقة من
الشر األمريكي  .شاهد يف حرب  1973تعرض
الصهاينة لضربة جليشهم فزودتهم امريكا
جبسر ج��وي ع��وض��ت خسائرهم وأع� ��ادت هلم
القدرة على قلب نتيجة املعركة لصاحلهم.
الكيان الصهيوني قاعدة متقدمة للمشروع
اإلس �ت �ك �ب��اري يف منطقتنا ف�لا ت�ف�ص�ل��وا بني
النصل احل ��اد امل �غ��روس يف خاصرتنا وال ��ذراع
الذي يدفع به ممزقا حلمنا احلي .
الكيان الصهيوني حييا زم��ان أفوله بوجود
الند احلضاري ،القادر والصلب وبوجود عمق
م �ق��اوم م��وح��د منتمي ل�لأم��ة وحي�م��ل امي��ان�اً
ووع�ي�اً جيعل منه ق��وة ال تقف يف وجهها قوة
واألمر بات اآلن يف عهدة األقدار اليت ستتكفل
يف االخ ��راج النهائي للمعركة ال�ق��ادم��ة مع
الصهاينة وال�تي ستتناقص فيها ح��دود هذا
ال�ك�ي��ان البشع وت�ت�ض��اءل ش ��روره حتى يصل
ل �ل �ع��دم ال� ��ذي ت��ول��د م �ن��ه وم� ��ا ذل� ��ك ببعيد
فالدقائق السبع بداية النهاية هل��ذا الوجود
العنكبوتي الذي ال يُبقيه يف حكم املوجود اال
زواي��ا مظلمة بعيدة عن حركة احلياة ونور
النهار ونسمات احلرية.
*باحث فلسطيين
ب��ال��رغ��م م��ن ال�ق��اس��م امل �ش�ترك ال� ��ذي جيمع
اجلماعات اإلسالمية يف احلسابات األطلسية
والقوى اليت تدعمهم ،وهو التوظيف اإلقليمي
هلم ،إال أنهم ليسوا على «قلب رجل واحد» فهم
جمموعة من الت ّيارات املُتضاربة يف مرجع ّياتها
«ال�ف�ق�ه�ي��ة» وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ت�م��وي�ل�ي��ة ،ب��ل ويف
أشكال توظيفهم واستهدافاتها.
فمن قوى اهلدم واستنزاف الدول واجملتمعات
واجل �ي��وش ،إىل ق��وى «البافرستيت» الطائفي
كإمارة القلمون ودولة «داعش» املص ّممة لعزل
أو تقطيع التواصل بني دول احمل��ور ال��ذي يض ّم
س��وري��ا وح��زب اهلل وإي ��ران ،إىل جت��ارب سياسية
على ِغرار أحزاب العدالة والتنمية ...اخل.
بالنظر إىل ذلك فإن اآلفاق اليت تنتظر هذه
اجلماعات آف��اق متنوّعة ،تنوّع ه��ذه اجلماعات
وموقعها يف حسابات ال��دوائ��ر األطلسية ،وما
تريده من املنطقة والصراع فيها وعليها.
أو ًال :وب �ص��ورة ع��ام��ة ف�لا آف ��اق اسرتاتيجية
أم��ام �ه��ا ،م��ادم �ن��ا ن �ت �ح �دّث ع ��ن ُرق �ع ��ة شطرنج
والعبني أساسيني وآخرين برسم التبديل.
كما أن التحدّيات االجتماعية واالقتصادية
وما يُالزمها من استحقاقات خمتلفة ،عقبات
ك� ��أداة حقيقية أم ��ام ه ��ذه اجل �م��اع��ات ،س��واء
ك��ان��ت خ�ش�ن��ة «دم ��وي ��ة» أو ن��اع�م��ة م ��ن منط
اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين غ�ي�ر امل� ّ
�ؤه �ل�ين بالتأكيد
لإلجابة على أسئلة احل�ي��اة والعصر والتطوّر
والعدالة.
ثانياً :إن هذه اجلماعات عموماً جزء أو تعبري
ع��ن م�ن��اخ��ات اهل �ب��وط واإلحن �ط ��اط احل�ض��اري
واالجتماعي ،وت� ّ
�ؤك��د ال�ت�ج��ا ُرب واملعطيات أن
«ق ��وى اهل �ب��وط» غ��ال�ب�اً م��ا تتآكل ب��ل وتأكل
نفسها يف ِصراعات دموية.
ثالثاً :إن العامل ال يسري على إيقاع آحادي هو
إيقاع املرتوبوالت األطلسية وأدواتها اإلسالمية،
ب��ل إن ك�ت� ً
لا ُعظمى م��ن ال�ع��امل وخ��اص��ة دول
ً
الربيكس تتقدّم يف املشهد العاملي يوما بعد يوم،
ومت ّثل جانباً كبرياً من املوارد والثروات والسكان
ُتسارع مع
واجليوش واألسواق املدعمة بتفاعل م ِ
التكنولوجيا املتجدّدة.
راب� �ع� �اً :إن ال �ق ��وى احل � ّي ��ة أو ح ��واض ��ر األم ��ة
ال �ت��ارخي �ي��ة «م �ص��ر وال� �ش ��ام وال � �ع� ��راق ومش ��ال
أفريقيا العربية» هي اليوم األكثر تعبرياً عن
جت��ارب ال��دول العميقة يف احل��ال العربية .وقد
ّ
أكدت هذه التجارب أن «الدولة العميقة» اليت
متتلك خمزوناً تارخيياَ من بيئة املدنية واإلدارة
والثقافة ،ق��ادرة على التقاط حلظات النهوض
والصعود كلما سنحت هلا الفرصة أو موازين
القوى من حوهلا ..
ال �ع��دي��د م ��ن ه� ��ذه ال � ��دول ق � ��ادرة ب�ع�لاق��ات�ه��ا
املضطردة مع حمور الربيكس الصاعد أن جتد
أك �ث��ر م��ن ط ��وق للنجاة وال��ع ��ودة إىل املشهد
ال �س �ي��اس��ي ،وإزاح � ��ة ق ��وى اهل �ب��وط األم�يرك��ي
بصيغتها اإلسالمية.
*كاتب وحملل سياسي أردني

األسد راية االستقالل
غالب قنديل
ت�ن�ق�ض��ي س ��ت س �ن ��وات ع �ل��ى احل� ��رب ال�تي
ع�ص�ف��ت ب �س��وري��ة وه� ��زت امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��امل
ب�ت��داع�ي��ات�ه��ا ال�ت�ي أوش �ك��ت ان تشعل حربا
عاملية غ�ير م ��رة .ويف حصيلة ه��ذه األع ��وام
اليت انقضت تتبلور وترتسخ صورة الرئيس
الدكتور بشار األسد الذي انتزع االحرتام
واإلع� � �ج � ��اب ب �ث �ب ��ات ��ه وص�ل�اب� �ت ��ه ومت �س �ك��ه
باستقالل ب�لاده يف احلك ال�ظ��روف بينما
تنقلب الصورة يف العامل وتتهاوى منصات
ال��دج��ل والفربكة ال�تي رمس��ت مل��ا ي��دور يف
س ��وري ��ة ص� ��ورة اف�تراض �ي��ة
خادعة تصدعت وتفسخت
وباتت يف طريق االحن�لال
رغ ��م م ��ا أن �ف��ق وم ��ا وظ��ف
من قدرات هائلة لتعميمها
ون� � � �ش � � ��ره � � ��ا يف مج� �ي ��ع
االجتاهات.
امل �ع��رك��ة ك �م��ا ق��دم�ه��ا
ال � ��رئ� � �ي � ��س األس � � � � ��د ه ��ي
معركة استقالل وسيادة
دافع فيها عن مكانة سورية
ودوره� ��ا ومستقبلها وع��ن
مصاحل شعبها الوجودية
يف ال � �ت � �ص� ��دي ل� �ل� �ع ��دوان
االس �ت �ع �م��اري الصهيوني
امل �س �ت �م��ر م �ن ��ذ اغ �ت �ص��اب
فلسطني ويف التخلص من وح��ش التكفري
واإلرهاب الذي احتضنه حلف العدوان على
سورية جبميع مكوناته وأطرافه اليت ختطى
تعدادها يف الذروة قبل سنوات تسعني حكومة
بقيادة الواليات املتحدة وخلفها دول الناتو
مجيعا واحلكومات العربية التابعة للغرب
وح�ك��وم��ة ال��وه��م العثماني وك �ي��ان ال�ع��دو
الصهيوني .
متكن الرئيس األس��د برباعة وحكمة من
فك مسار احل��رب على اإلره ��اب كأولوية
وطنية وجودية قدم يف سبيلها شعب سورية
وجيشها البطل تضحيات عزيزة وجليلة وبني
خيار احل��وار واملصاحلة واإلص�لاح الداخلي

كما تعهد يف ب��داي��ة األح ��داث وال�لاف��ت ان
العامل يستدير وينقلب منذ اكثر من ثالثة
أعوام عرب التكيف مع الرواية السورية اليت
ت��وص��ف م��ا جي ��ري ع�ل��ى ان ��ه ه �ج��وم إره��اب��ي
تشنه عصابات تكفريية متعددة اجلنسيات
موهلا ودعمها اخلارج لتدمري سورية ولضرب
اس �ت �ق�لاهل��ا ال ��وط�ن�ي وال �ن �ي��ل م ��ن خ�ي��اره��ا
كمركز حملور املقاومة يف املنطقة ويظهر
ع ��اري ��ا دور ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي وح �ك��وم��ات
ال�س�ع��ودي��ة وق�ط��ر وت��رك�ي��ا يف احل ��رب على
سورية بينما تنتحل حكومة الواليات املتحدة
شعار مكافحة اإلره ��اب لتغطية تدخالتها

االستعمارية يف سورية والعراق.
الرصيد الشعيب للرئيس األس��د تراكم
وت ��وس ��ع يف م��س ��ار ه� ��ذه امل �ل �ح �م��ة ون�ت�ي�ج��ة
صالبته وصموده وصواب ما اختذ من قرارات
وتوجهات بينما تثبت التجربة صحة خياراته
املبدئية وصالبة التحالفات اليت استند إليها
وبرع يف تثبيتها وتظهريها يف امليدان السوري
ك��رواف��د ق ��وة وص �م��ود ح �ص��دت بنتيجتها
ال��دول��ة الوطنية إجن� ��ازات ك�ب�يرة ب��ات��ت يف
حصيلتها تسيطر على مساحة واسعة من
س��وري��ة ط� ��ردت م�ن�ه��ا ع �ص��اب��ات اإلره � ��اب او
اكتسبتها بتفكيك ح ��االت ال �ت �م��رد من
خ�ل�ال امل �ص��احل��ات الشعبية ال�ت�ي ابتكرها

العالم يقترب من لفحات صيف حاسم
إيهاب شوقي*
يقع أردوغان هذه األيام ضحية لإلنتخابات
األوروبية اليت اصبحت تنافساتها اكثر حدة
ونتائجها اقل قابلية للتوقعات احملسومة.
وه ��و ضحية مل��ا ح ��اول ت�ص��دي��ره ع��ن نفسه
بأنه نظام اخلالفة االسالمية بدوافع توسعية
وأص� �ب ��ح م ��وس ��وم� �اً ب ��ذل ��ك رغ� ��م ت �ن��اق �ض��ات
ممارساته بالطبع مع جوهر االس�ل�ام ،اال أن
هذا العنوان أصبح عنواناً سياسياً فتح عليه
ابواب املزايدات االنتخابية يف هولندا واملانيا
ونتوقع ان تدخل فرنسا على اخلط يف املرحلة
ال�ق��ادم��ة ،وال�تي ب��رز اليمني فيها م��ن مكمنه
وأبرز أنيابه مستندا على قواعد شعبية عانت
من تداعيات العوملة واهل�ج��رة وفكرة االحت��اد
االوروبي من االساس وما فرضته من
سياسات.
هذا التصعيد الذي رأيناه وكأنه
مفاجئ يف هولندا مبعثه ان حزب
احلرية للسياسي اليميين املتطرف
فيلدرز ينافس بقوة ،وتقول التوقعات
ان��ه رمب��ا حي� ّ�ل ثانياً يف االنتخابات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�ت�ي ش�ه��دت�ه��ا ه��ول�ن��دا
امس األربعاء « 15من م��ارس/آذار»،
م��ا ق��د ميثل لطمة ج��دي��دة ألوروب ��ا
ال�تي مل تفق بعد من صدمة خروج
بريطانيا.
االنتخابات اهلولندية اليت يتنافس
ب �ه��ا أك� �ث ��ر م ��ن مث��ان �ي��ة وع �ش��ري��ن
حزباً لنحو اثين عشر مليون ناخب
من املرجح أن تتناثر األص��وات وتتشتت وقد
يستغرق تشكيل احلكومة اجلديدة اشهراً.
وت�ت�ك��ون احل�ك��وم��ة االئ�ت�لاف�ي��ة احل��ال�ي��ة من
حزب الشعب من أجل احلرية من ميني الوسط
وحزب العمل من يسار الوسط.
وت��رج��ح اس�ت�ط�لاع��ات ال ��رأي أن ي��أت��ي حزب
«احلرية» لفيلدرز املعادي لإلسالم واالحت��اد
االوروبي يف املركز الثاني.
وقد تعهد فيلدرز خبروج هولندا من االحتاد
األوروب� � � ��ي يف ح� ��ال ح �ق��ق ح� ��زب «احل ��ري ��ة»
اليميين الراديكالي ال��ذي ينتمي إليه ،الفوز
باإلنتخابات.
والوضع يف أملانيا شائك ،وأجنيال مريكل
ال�تي ترتشح لوالية رابعة بعد ان شغلت هذا
املنصب منذ عام  ،2005تناضل من اجل منع
املزايدات اليمينية عليها.
وب��رغ��م ان التحليالت اجل��وه��ري��ة ت�ق��ول ان
سياسة التقشف يف دول أوروبا ،أفقدت مريكل
ج��زءاً كبرياً من شعبيتها ،ومن شعبية فكرة
اإلحتاد األوروبي ككل ،وخري مثال على ذلك،
اليونان ،اال ان ما يتصدر الصورة هو أن ترحيب

املستشارة األملانية مبليون الجئ ،وفتح أبواب
أوروب� ��ا على مصراعيها أم ��ام امل�ه��اج��ري��ن ،هو
ما أث��ار غضب املواطنني األوروب�ي�ين ،وع��زز من
مواقف القوى اليمينية ،خاصة بعد األعمال
اإلرهابية اليت شهدتها دول وعواصم أوروبية،
وألقي بالالئمة على املهاجرين ويعد إلصاق
االس�ل�ام باملهاجرين ه��و ل� ّ�ب امل��زاي��دة وه��و ما
يدفع املانيا حاليا للتصعيد أيضاً مع اردوغان
ناهيك عن حماوالت ابتزازه املستمرة.
وك��ل التقديرات تقول ان ال��ورق��ة الراحبة
يف االن�ت�خ��اب��ات ه��ي ح��زب «ال�ب��دي��ل م��ن أجل
أملانيا» اليميين ،املعادي للمهاجرين ،واملعادي
لإلسالم .وميكن أن يكتسب املزيد من الدعم
إذا من ��ت امل �ع ��ارض ��ة ل �س �ي��اس��ة م�يرك��ل جت��اه
املهاجرين.

وذوو اإلط�لاع يعرفون جيدا ان��ه إذا حدثت
«امل� �ف ��اج ��أة» وخ �س ��رت م�ي�رك ��ل ،ال مي �ك��ن أن
يكون االحت��اد األوروب��ي على شفا تغيري شامل
لسياساته فقط ب��ل سيكون يف حكم املؤكد
انهياره.
ام��ا االنتخابات الرئاسية الفرنسية ،واليت
ستجري اجلولة األوىل بها يف  23أبريل/نيسان
واجل��ول��ة الثانية  7م��اي��و/أي��ار ،فقد تفاخرت
ماريان لوبان ،زعيمة اجلبهة القومية اليمينية
يف ف��رن�س��ا ،ب��أن�ه��ا س�ت�ك��ون ال��رئ�ي��س امل�ق�ب��ل يف
فرنسا ،وال تستبعد استطالعات الرأي حدوث
ذلك يف اجلولة االوىل على االقل.
وم�ع�ظ��م اخل �ب�راء ال�س�ي��اس�ي�ين الفرنسيني
يعتقدون أنها ستكون أحد املرشحني يف اجلولة
النهائية من االنتخابات.
وتستفيد ل��وب��ان م��ن االوض� ��اع االقتصادية
واالم� �ن� �ي ��ة احل ��ال��ي ��ة وي��س ��اع ��ده ��ا م��ؤي��دوه��ا
امل �ت �ح �م �س��ون ،وت�س�ت�ف�ي��د أي �ض��ا م ��ن ان�ق�س��ام
املعارضة.
ومن شأن فوز لوبان كما تقول التقديرات
أن يقلب السياسة الفرنسية ،وحيفز األحزاب

الرئيس األس��د وق��اده��ا بنفسه وه��ي جمال
النجاح الرئيسي للجهود السياسية املبذولة
يف سورية طيلة السنوات الست املاضية وقد
شكلت الطريق األف�ض��ل الس�ت�رداد عشرات
اآلالف م ��ن امل� �ت ��ورط�ي�ن يف مح ��ل ال �س�لاح
وال �ت �م��رد ع�ل��ى ال ��دول ��ة ال�ت�ي ب��ات��ت ع��ودت�ه��ا
مطلبا ملحا جلميع املواطنني يف خمتلف
احناء سورية.
ت���وازن ال �ق��وى ال �ع��ام يف ال��داخ��ل واخل ��ارج
ي�ت�غ�ير ل �ص��احل س ��وري ��ة وت� �ت ��واىل امل ��ؤش ��رات
السياسية على ه��ذه احلقيقة وع��اج�لا ام
آجال ستحمل األح��داث املزيد من التقهقر
يف ح ��ال ��ة ح �ل��ف ال� �ع ��دوان
ال� � ��ذي ي �ع �ي��ش ت �ص��دع��ات
وتناقضات وجيتاز أطرافه
اضطرابات وأزم��ات يرتبط
ال�ع��دي��د منها بالفشل يف
ال �ن �ي��ل م ��ن ص �م��ود س��وري��ة
ال� �ت ��ي حت� �م� �ل ��ت ب �ش �ع �ب �ه��ا
ودولتها وجيشها وجبميع
م ��ؤس� �س ��ات� �ه ��ا اإلع�ل�ام� �ي ��ة
واإلدارية واإلمنائية الكثري
اقتصاديا وبشريا ولكنها
ظلت صلبة ثابتة ترفض
االس� � �ت� � �س �ل��ام واخل � �ض� ��وع
ل �ل �ي �ه �م �ن��ة االس �ت �ع �م��اري��ة
الصهيونية وتبتكر فنون
املقاومة يف ميادين الصراع
دفاعا عن الوطن.
القائد األسد الزعيم الشعيب والشخصية
احلضارية املثقفة ه��و ال�ي��وم رم��ز استقالل
سورية ومستقبلها املشرق ومكانتها املتقدمة
كقوة صانعة للتوازنات العاملية اجلديدة
وهو املؤمتن على ثقة شعبية كبرية داخل
س��وري��ة ويف ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ل�ك��ون��ه من��وذج
ال��ق��ي ��ادة امل��ق ��اوم ��ة ال �ع �ن �ي��دة وال �ص �ل �ب��ة يف
ال�ت�ص��دي للخطط االستعمارية الدموية
اهل ��ادف ��ة إىل ف ��رض اهل�ي�م�ن��ة الصهيونية
على ال�ش��رق بعد ت��دم�يره ومتزيقه فطريق
االستقالل والسيادة يف هذا العصر له عنوان
هو الرئيس بشار األسد.
اليمينية يف أماكن أخ��رى يف أوروب ��ا ،ويرتك
املستشارة األملانية أجنيال مريكل كزعيم
أوروبي وحيد يدعو بقوة إلحتاد أوروبي موحد،
وهو ما يفسر استقبال مريكل املميز للمرشح
امي ��ان ��وي ��ل م ��اك ��رون امل ��ؤي ��د ل �ب �ق��اء اإلحت� ��اد
االوروبي.
امل��ان �ي��ا م�يرك��ل ت�ع�ل��م ان ان �ه �ي��ار االحت� ��اد
االوروب� ��ي ل��ن ي�ترك فرصة ألوروب ��ا ساملة وأن��ا
ستكون ه�ن��اك ع ��ودة ألج ��واء احل ��رب العاملية
الثانية ويراهن اليمني على بعث املارد االملاني
وهو ما ختشاه احلكومات االوروبية املدافعة عن
بقاء االحتاد الذي يذيب وحيتوي التناقضات
اليت تبدو ناعمة واليت سرعان ما ستتطور اىل
صراعات من النوع املسلح اخلشن.
رمب ��ا م��ا ي��ؤج��ل ال �ص��راع��ات املسلحة وس��ط
احل �ش��ود العسكرية يف املنطقة ال�ع��رب�ي��ة هو
ان�ت�ظ��ار االن�ت�خ��اب��ات األوروب �ي ��ة كما تأجلت
ال �ت �س��وي��ات يف س��وري��ا ان �ت �ظ��ارا ل�لإن�ت�خ��اب��ات
االمريكية.
رمبا لو فاز اوباما لكانت األم��ور قد تبلورت
اما اىل اح�ترام مناطق نفوذ وجتنب
ح��رب او اىل ح��رب مسلحة صرحية
وف�ق��ا ل �ل�إرادات السياسية ل�لأط��راف
الالعبة ،ولكن فوز ترامب اجل احلسم
انتظارا لتداعياته ونتائجه وذيوله.
ل��و ف ��از ال�ي�م�ين االوروب � ��ي وان �ه��ارت
ال�ع��ومل��ة رمس �ي��ا ف ��إن ال �ص��راع املسلح
ي��دخ��ل اىل منطقة اق ��رب للحتمية
ال ب �ف �ع��ل احل��م ��اس ��ة ال �ش �ع �ب��وي��ة او
الضغائن الدينية فهي رمب��ا ستار،
ول �ك��ن بفعل ال�ب�ح��ث ع��ن خ ��روج من
األزمة اإلقتصادية والعودة لإلستعمار
الصريح.
ول� � ��و خ� �س ��ر ال� �ي� �م�ي�ن واس� �ت� �ق ��رت
التوجهات العوملية فلرمبا تستسلم
ام ��ري��ك ��ا ول� ��ن جت ��د هل ��ا ع ��ون ��ا اال احل �ل �ف��اء
التقليديني ولرمبا يصبح ترامب نسخة من
اوب��ام��ا ويتم حسم األم ��ور على نطاق اضيق
ليس بالضرورة اقل حدة ولكنه بالضرورة اقل
استقطابا م��ن حيث املسميات والتصنيفات
ولن يكون مفتوحا انفتاح صراع اليمني.
اىل اشعار اخر فاألمور تنتظر اوروبا بعد ان
انتظرت امريكا وبالتالي فهي ال تنتظر طويال
وال �ع��ام احل��ال��ي وصيفه سيحدد ك�ث�يرا من
مستقبل العامل.
هناك من فاته قطار التسويات ويسري اىل
حتفه وجيين ما صنعت يداه مثل اردوغان.
وه�ن��اك م��ن ميشي على احلبل يف السريك
ال���دول���ي ان� �ت� �ظ ��اراً ل�ل�ح�س��م وه� ��م ال �ت��اب �ع��ون
واملرتضون بهذا الدور.
وهناك من هم أط��راف العبة وه��م األسياد
أي �اً ك��ان توصيفهم القيمي من حيث اخلري
او الشر.
ولكل من ينحاز نصيبا من السيادة ولكل من
يتلون وينتظر نصيبا من العبودية.
*كاتب عربي من مصر

