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ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5875

من الصحافة

افتتاحية اليوم

رياح التغيير وبوارج ترامب ..الكويت واالمارات مثاال

سوريا ..تحرير األرض حق سيادي وقانوني
التأكيد السوري على استكمال تحرير األرض من اإلرهاب ومن مخططات
يعبر فقط عن أن الدولة
التقس��يم ومش��اريع التدمير والتخريب ال ِّ
الس��ورية (ش��عبا وجيشا وحكوم ًة) متمس��كة بمواقفها وخياراتها
القومي��ة ،ومس��تعدة لمزيد من التضحي��ات نحو تحقيق هذا
اله��دف الس��يادي والح��ق القانون��ي ،وإنم��ا يعن��ي ف��ي جانب��ه
اآلخ��ر ه��و إرس��ال رس��الة حازم��ة وصارم��ة إل��ى ذوي مخط��ط
تدمير سوريا واستهدافها بأن القضايا القومية والثوابت الوطنية
والمس��ائل األمني��ة ال تخض��ع للمس��اومات واالبت��زازات ،أو بتن��ازل
هن��ا مقاب��ل تن��ازل هن��اك ،ومن ضح��ى بالغال��ي والنفيس من أج��ل مبادئه
ومواقف��ه وثوابت��ه وقضاي��اه القومي��ة والوطني��ة واألمني��ة ل��ن يتن��ازل ع��ن م��ا
حقق��ه م��ن إنجازات ومكتس��بات على هذا الصعيد ،بل هو مس��تعد أن يضاعف
تضحياته حتى آخر قطرة دم.

م��ن الواض��ح أن الصهي��و ـ أميركي باتا على يقين أن��ه مخططهما يقترب من نهايته،
وأصبح في نزعه األخير ،خصوصا بعد تمكن الجيش العربي السوري من تأمين العاصمة
دمش��ق ،وتطهير محيطها في الغوطة وحمص والحجر األس��ود وجوبر ومخيم اليرموك،
م��ع اليقي��ن الت��ام ب��أن الصهي��و _ أميرك��ي أن قناعتهم��ا بانهي��ار مخططهم��ا وانكس��ار
مش��روعهما ب��دأت من��ذ تطهي��ر مدينة حلب واس��تعادتها إلى حضن الوطن الس��وري
األم .لذلك وأمام هذا الراهن المستجد في حرب الدولة السورية على اإلرهاب
ومواجه��ة مخط��ط تدميره��ا وتقس��يمها ،ل��م يب� َ�ق أم��ام م��ن يراه��ن عليه��م
الصهي��و _ أميرك��ي ف��ي إنجاح مخططهما أن يس��تلهموا الفرصة وينتهزوا
العرض الذي جاء في طي الرسالة السورية وعلى لسان الرئيس السوري ،فكما
أكدن��ا أن قضاي��ا األمن القوم��ي والثوابت الوطنية والحقوق الس��يادية والقانونية
والش��رعية ال مس��اومة فيه��ا ،فض ً�لا ع��ن أنه��ا الفرص��ة المالئمة له��م للهروب م��ن عار لن
يمحى.

ولي األمر؟
ماذا عن مفهوم الوصاية والنأي بالنفس مع طاعة ّ

– ال يُن ِكر حلفاء س��ورية في لبنان أ ّنه في فترة ما
بعد الطائ��ف وبتغطية دولية وإقليمية م ّثلها الرضا
األميرك��ي والس��عودي ت � ّم تكلي��ف س��ورية ب��إدارة
مل��ف إع��ادة تكوي��ن الس��لطة ف��ي لبن��ان .وال ينكرون
أيض �اً ،كم��ا ال تنك��ر القي��ادة الس��ورية نفس��ها ،أن
ه��ذه اإلدارة ق��د ضاعت فيها الحدود بي��ن إعادة بناء
مؤسس��ات الدولة بمس��اعدة سورية ،وهو أمر ال يجب
التنك��ر لمس��اهمة س��ورية حقيقي��ة في��ه خصوص �اً
و بي��ن
ف��ي المؤسس��ات العس��كرية والسياس��ية،
توظيف الدور الس��وري في حس��ابات
الزواري��ب اللبناني��ة الطائفي��ة
والحزبي��ة والش��خصية أحيان �اً،
وص��و ً
ال لتدخ�لات ال عالق��ة له��ا
بضبط األداء السياس��ي أو الس��قوف
اإلقليمي��ة المتف��ق عليه��ا للمعادل��ة
اللبناني��ة .وتداخ��ل ه��ذا ال��دور أحيان �اً م��ع
ش��بكة مصال��ح تقوم عل��ى صرف النف��وذ ،الذي
ال يمك��ن تس��ميته بغير الفس��اد ،وص��و ً
ال لما يمكن
ّ
وصف��ه بت�لازم الفس��ادين اللبنان��ي والس��وري ،وتنكر
ّ
بزي ال يشبهه هو تالزم المسارين المتصل بالصراع
جس��دته الق��وى الملتزم��ة
م��ع «إس��رائيل» ،وال��ذي ّ
بالمقاومة ،وقد كانت األبعد عن مكاس��ب الس��لطة
المحم ّية بقوة الحضور السوري.

– دون الع��ودة للس��نوات العش��ر وم��ا فيه��ا ،تكف��ي
اإلش��ارة إل��ى واقعتي��ن نافرتي��ن :األول��ى أن مفه��وم
الن��أي بالنف��س ل��م يكن إال الس�لاح السياس��ي الذي
أُري��د م��ن خالل��ه من��ع ح��زب اهلل من المش��اركة في
مواجه��ة تنظيم القاعدة وتنظيم داعش في س��ورية.
وه��ي مواجه��ة ال يمكن ألحد إن��كار عائدها اللبناني
المباش��ر ف��ي حماي��ة لبن��ان م��ن اإلره��اب .والثاني��ة
أن ال��دور الس��وري خ�لال ه��ذه الفت��رة كان يع��ادل
صف��ر ّ
تدخل ف��ي السياس��ة اللبنانية واس��تحقاقاتها
الرئاس��ية والنيابي��ة والحكومي��ة .وبالمقاب��ل
واقعت��ان ،األول��ى أن��ه للم��رة األول��ى يُحتج��ز رئي��س
حكوم��ة لبن��ان ف��ي دولة عربية يج��ري اإلصرار على
نف��ي تهم��ة الوصاي��ة عنه��ا ه��ي الس��عودية ،وأن
الموض��وع كان عل��ى صل��ة مباش��رة بكيفية
إدارة السياس��ة اللبناني��ة وإجب��ار رئي��س
الحكوم��ة عل��ى طاع��ة ولي األمر الس��عودي،
والثاني��ة أن الس��عودية مارس��ت علن �اً وبص��ورة
ناف��رة ّ
تدخالتها في مراحل االس��تحقاق الرئاس��ي.
ف��كان الفيت��و الس��عودي علني �اً ،مانع �اً تفاهم��ات
باري��س التي جمعت الرئيس س��عد الحريري بالتيار
وجمدتها عامين ،ومن ثم االستحقاق
الوطني الحر ّ
النياب��ي .وكان كالم وزي��ر الخارجي��ة الس��عودي
علني �اً ح��ول رف��ض قان��ون االنتخاب��ات ،كم��ا كان

الحديدة لن تكون مستعمرة ألمريكا
معلوم بل ومؤكد أن أمريكا بقيادتها وسياستها وأطماعها وأهدافها هي التي
أم��رت ووجه��ت وتدي��ر المعركة ونف��ذت من خالل مرتزقتها وعبيدها للس��يطرة
عل��ى محافظ��ة الحدي��دة وهن��اك الكثير م��ن األدلة تثبت ذلك منه��ا تصريحات
الس��فير األمريك��ي وما أكده الس��يد القائد عبد الملك ب��در الدين الحوثي في
كلمة آخر المستجدات التي القاها قبل أيام وتحدث فيها عن الحديدة وقال أن
المعركة هي أمريكية وان المرتزقة والجنود االماراتيين والس��ودانيين
وغيره��م ليس��وا س��وى خدم وعبيد ألمريكا ينف��ذون ما تمليه عليهم
ويسعون لتحقيق أهدافها وأطماعها..
لكن على دول العدوان أن ال ُتمني نفسها كثيراً وال تبالغ في
جش��عها وطمعه��ا في احتالل الحدي��دة ألن هذه المحافظة تمثل
بالنس��بة لليمنيين كعبة مقدس��ة الدفاع عنها واجب شرعي ووطني
عل��ى كل يمني حر ش��ريف م��ن مختلف المكونات واألح��زاب واألطياف
والقبائل اليمنية ليس هذا فحسب فمحافظة الحديدة كما نعلم تتعرض
لمؤامرة خطيرة بقيادة أمريكا تهدف إلى السيطرة عليها وتضييق الخناق على
الش��عب اليمن��ي للدف��ع ب��ه إلى االستس�لام والركوع لكن ذلك ل��ن يحصل ومن
المس��تحيل أن يتحق��ق ألن الش��عب اليمن��ي ي��درك أهمي��ة الدف��اع ع��ن الحديدة
مهما كلف الثمن..
الحدي��دة ليس��ت س��قطرى وال ع��دن رغم ان��ه ال فرق بينهم من حي��ث االنتماء

الكالم الس��عودي علنياً عن ربط التمويل االنتخابي
لتيار المستقبل بتحالفات تعيد إنتاج جبهة لبنانية
بوجه المقاومة ،وصو ً
ال لالستحقاق الحكومي الذي
يعيش لبنان تعقيداته اليوم.
– لي��س خافي �اً أن زيارة الرئيس الحريري إلى الرياض
ليست عائلية وال لالستجمام ،بل هي على صلة مباشرة،
بتش��كيل الحكوم��ة الجدي��دة والس��عي الس��عودي لفرض
ّ
متضخمة لحس��اب الق��وات اللبنانية ،واس��تثنائها
حص��ة
م��ن كل معايي��ر التش��كيل الت��ي س��تحكم تمثي��ل القوى
األخ��رى بم��ا فيه��ا كتل��ة التي��ار الوطن��ي الح��ر .وه��و
التي��ار ال��ذي يت��رأس الب�لاد زعيم��ه ومؤسس��ه ،ويمل��ك
الكلم��ة الفص��ل ف��ي توقي��ع مراس��يم تش��كيل الحكوم��ة.
وه��و التي��ار ذات��ه ال��ذي بن��ى رصي��ده عل��ى كون��ه رغ��م
تفاعل��ه مع المناخات اإلقليمي��ة والدولية ،بوقوفه بعيداً
ع��ن التموض��ع الكام��ل في ضفة م��ن ضفافه��ا ،محتفظاً
بهام��ش أت��اح ل��ه أن يك��ون ق��ادراً عل��ى الحدي��ث ع��ن زم��ن
وصاي��ة س��ورية ،م��ن موق��ع س��يادي لبنان��ي ،يوض��ع اليوم
عل��ى المح��ك ف��ي مواجه��ة م��ا ه��و أبش��ع م��ن الوصاية،
وه��و طاع��ة ول��ي األم��ر .فالتش��كيلة الحكومي��ة الجديدة
إذا ضمنت تلبية للطلب الس��عودي بحجم تمثيل القوات
ستكون إعالن انتقال للبنان إلى مرتبة ّ
أقل من المشيخة.
ويبقى الس��ؤال مش��روعاً هل سنس��مع خطاباً سياسياً عن
خط��ر الوصاي��ة المس��تفحلة الت��ي تب��دو التح��دي األهم
ال��ذي يواجه��ه لبن��ان ،حت��ى ص��ار للن��أي بالنف��س معنى
واحد ،هو مهاجمة إيران وسورية ومديح السعودية.
ناصر قنديل

والطبيع��ة الجغرافي��ة والهوي��ة واالنتم��اء لك��ن بالنس��بة ألطم��اع الع��دوان ف��إن
الحدي��دة تختل��ف تمام �اً ل��ن تك��ون ف��ي ي��وم م��ن األي��ام مس��تعمرة ألمري��كا وال
مس��توطنة لإلم��ارات فل��و جئن��ا لنخ��وض ف��ي تفاصي��ل التركيب��ة االجتماعي��ة
للحديدة ودراس��ة الديموغرافيا س��نجد أن الحديدة تعتبر من أهم المحافظات
اليمني��ة م��ن حي��ث األهمي��ة الجغرافية االس��تراتيجية باعتبارها عروس��ة البحر
األحمر وشريان الحياة للشعب اليمني كذلك من حيث الوطنية التي يتحلى
بها أبناء الحديدة من خالل مواقفهم الثورية والجهادية في س��بيل اهلل والدفاع
ع��ن الوط��ن والش��عب ف��ي مواجه��ة الع��دوان وتقدي��م التضحي��ات وله��ذا تعتب��ر
الحدي��دة أرضي��ة غي��ر صالح��ة لالس��تعمار لما يتحلى ب��ه أبناؤها من مس��ؤولية
وحري��ة وع��زة وكرام��ة فه��م ليس��وا عم�لاء وال مرتزق��ة ول��ن يس��تقبلوا الع��دوان
بالورود بل بالرصاص والبارود..
إن كان��ت دول الع��دوان ومرتزقته��ا يفك��رون أن الش��عب اليمن��ي س��وف
يتف��رج عل��ى محافظة الحديدة والعدو يس��عى الحتاللها واس��تعمارها
والس��يطرة عليه��ا فه��م واهم��ون محافظ��ة الحدي��دة ب��كل س��هولها
وجباله��ا ووديانه��ا وبحره��ا وس��احلها وكل قري��ة ومدين��ة ومنطق��ة
وقطعة أرض تمثل بالنسبة لليمنيين الشرفاء األحرار هوية وانتماء ال
يمكن بأي حال من األحوال أن يفرطوا في الدفاع عنها بأموالهم وأنفسهم
وه��م الي��وم يهب��ون إليه��ا ويتقاط��رون م��ن مختل��ف المحافظ��ات إل��ى مختل��ف
المديري��ات ف��ي الحديدة لك��ي يبرهنوا ل��دول العدوان أن مخططاته��م وأهدافهم
سوف تفشل أمام وعي وصمود وثبات وقوة رجال اهلل من أبناء اليمن األحرار..
زيد البعوة

عباس رفض مقابلة وفد الكونغرس األمريكي
هآر

تس

بنيامين نتنياهو ،كما توجه إلى األردن لعقد مباحثات مع الملك عبداهلل
الثان��ي ،ف��ي العاصم��ة عم��ان .كم��ا أوضحت (هآرت��س) ّ
أن الوف��د كان يريد
زي��ارة رام اهلل لالس��تماع إل��ى وجه��ة نظ��ر الرئي��س عب��اس حي��ال سياس��ات
ترام��ب ،لك��ن رغبت��ه قوبل��ت بالرف��ض .ونقل��ت (هآرت��س) ع��ن مس��ؤول
فلسطيني (لم تسمه) قوله :إن عباس رفض مقابلة وفد الكونغرس،
رغ��م علم��ه ب��أن جمي��ع أعضائ��ه م��ن الديمقراطيي��ن وم��ن بينه��م
منتقدون لترامب.

عين على الصحافة االجنبية

السعودية تهدد قطر برد عسكري

موند

لو

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن المملكة
العربي��ة الس��عودية ه��ددت باس��تهداف
قط��ر عس��كريا ف��ي ح��ال حصوله��ا على
منظمة أس  400الصاروخية الروس��ية،
وأوضحت الصحيفة أن الملك سلمان
ب��ن عب��د العزي��ز طل��ب تدخ��ل الرئي��س
الفرنس��ي إيمانوي��ل ماك��رون لمن��ع اتم��ام
الصفق��ة .وذك��رت الصحيفة أن ملك الس��عودية

وج��ه رس��الة إل��ى الرئي��س الفرنس��ي عبر فيه��ا عن قلقه
م��ن اقتراب قطر من حس��م صفقة مع روس��يا للحصول
عل��ى منظم��ة أس  400الصاروخي��ة المخصص��ة للدفاع
الجوي ،وهي الخطوة التي ترى السعودية أنها تهدد
س�لامة مجاله��ا الج��وي وتن��ذر بالتصعي��د ف��ي
المنطق��ة .وه��دد الملك الس��عودي (باتخاذ
كل اإلج��راءات المناس��بة لتحيي��د ه��ذه
المنظومة الدفاعية ،بما في ذلك التدخل

ماال��ذي يج��ري ف��ي اروق��ة الق��رار ف��ي بع��ض دول
الخلي��ج (الفارس��ي)  ،وهن��ا اخ��ص بالذك��ر االمارات
والكويت؟
ال��ذي رصدت��ه ف��ي اآلون��ة االخير يكش��ف ع��ن بوادر
مراجع��ة س��ريعة في الحس��ابات وال��رؤى المس��تقبلية
وفي ثالثة اتجاهات :
االول  :رس��ائل تتوالى موجهة نحو اصحاب القرار
في ايران  ،وفحواها هو الدعوة الى الحوار والمكاشفة
واعادة تجسير الثقة بين ضفتي الخليج (الفارسي) .
الثاني :رسائل مبطنة نحو رأس السلطة في الجارة
السعودية  ،وذلك في ظل شكوك حول مستقبل الدور
الس��عودي في المنطقة والمس��تند ال��ى الدور الجديد
لول��ي العه��د محمد بن س��لمان والمتكئ على الموجة
الترامبية .
الثال��ث  :رس��ائل نح��و االدارة االميركية  ،ومبطنة
ايضا بحزمة من الشكوك حول مدى استقرار سياسات
ترام��ب تج��اه منطق��ة الخلي��ج (الفارس��ي) والش��رق
االوس��ط عموما  ،وفي هذا الس��ياق الش��كوك تتمحور
ح��ول االس��س التي تق��وم عليها السياس��ة االميركية
وال��ى اي ح��د س��تذهب في انانيته��ا والتي ف��ي مرحلة
ما في المس��تقبل ستس��تدعي التضحية بمصالح دول
مجلس التعاون .؟
ان االدعاء بظهور بوادر تغيير ومراجعة في حسابات
بعض دول مجلس التعاون  ،في الحقيقة يستند الى :
* تراجع في الخطاب الدعائي االعالمي الرسمي
له��ذه ال��دول تج��اه الج��ارة اي��ران وذل��ك مقارن��ة
بموج��ة م��ن الش��يطنة والتهيي��ج ض��د طه��ران وصوال
ال��ى (التبش��ير) بح��رب اميركي��ة عل��ى الجمهوري��ة
االسالمية .
* متابعات لمقاالت ومقابالت ومداخالت
اعالمية لعدد من المس��ؤولين والباحثين
السياسيين من ابناء الكويت واالمارات
،وبعضهم عمل ويعمل حاليا في غرف
االستش��ارات الصحاب القرار في هاتين
الدولتين .
ان الذي استشفه من المتغير في آراء هؤالء
الس��ادة المعنيين في تس��ويق السياس��ات الرس��مية
الكويتي��ة واالماراتي��ة ه��و ان اصحاب الق��رار في صدد
اع��ادة النظ��ر ف��ي المواق��ف نح��و كل م��ن واش��نطن
والرياض وطهران .
وعل��ى س��بيل المث��ال  ،اتوق��ف بره��ة عن��د م��ا
طرح��ه الدكت��ور عب��د الخال��ق عبداهلل ،الوج��ه البارز
للمدافعي��ن ع��ن سياس��ات ولي العه��د االماراتي ،حيث
دع��ا ال��ى ش��راكة ايراني��ة اماراتية في اطالق مش��روع
اس��تثماري ويش��مل الجزر االيرانية الثالث وذلك في
خط��وة ته��دف ال��ى تبري��د مح��ركات التوت��ر وتفعي��ل
خيارات السالم واالزدهار .
ف��ي الحقيق��ة هذا الط��رح ينطوي عل��ى اكثر من
متغي��ر ،ب��ل اق��ول ان��ه تن��ازل اماراتي عن ش��روط البرج
العال��ي .وبالتال��ي يدحض م��ا ردده البعض قبل بضعة
اش��هر ب��أن االم��ارات ( رفعت الس��قف مش��فوعة بعصى
ترام��ب) .ويمكنن��ي ان اس��تقرئ تح��وال محتم�لا ف��ي
السياس��ات تج��اه الس��عودية واخ��ر نح��و اي��ران ،وذلك
من خالل جملة مؤشرات :
* ان الح��رب عل��ى اليم��ن ش��ارفت عل��ى االنته��اء
ومعها ستخرج االمارات بالحصة االكبر من الغنيمة
اليمني��ة ،حي��ث بات��ت تس��يطر عل��ى اكثر م��ن نصف
مساحة اليمن وهي في طريقها الى ميناء الحديدة .
* إن االم��ارات وبحك��م تنس��يقها ( المنف��رد)
م��ع كل م��ن بريطاني��ا والوالي��ات المتح��دة  ،بات��ت
تتحك��م فعلي��ا ف��ي  :امن بحر العرب  ،البحر االحمر ،
مجموع��ة عقد باب المندب ،اضافة الى اش��رافها على
اب��رز موان��ئ المنطق��ة بم��ا فيها ع��دن واس��مرة واجزاء
من الصومال .
* إن االمارات ليس فقط اس��تغلت الس��عودية في
توجي��ه مس��ارات الحرب على اليم��ن لصالحها  ،بل أن

سيطرتها على اقليم وشواطئ حضرموت قد اجهضت
الحل��م الس��عودي بالوص��ول ال��ى ش��واطئ حضرم��وت
وهي رغبة سعودية عمرها اكثر من سبعين عاما !! .
ه��ذا ( االنتص��ار) االمارات��ي وتوس��عها االقليم��ي
ال��ذي تع��دى بكثير النفوذ الجيو سياس��ي الس��عودي ،
م��ن ش��انه ان يخل��ق تص��ورا لدى ق��ادة االم��ارات بانهم
ف��ي ح��ل م��ن اي��ة تبعي��ة او ات��كاء س��عودي ،وم��ن ثم لم
تع��د ابوظب��ي ملزمة في مناغمة سياس��ات ولي العهد
محم��د ب��ن س��لمان ومش��كلته م��ع اي��ران والت��ي اخذت
نوع��ا م��ن الش��خصنة ف��ي س��ياق رغب��ة ب��ن س��لمان
اكتساب دور البطل داخليا واقليميا .
وفي الحقيقة  ،االمارات سبق لها ان وضعت فاصلة
بينه��ا وبي��ن الس��عودية حينم��ا رفضت قط��ع العالقات
التجاري��ة والمصرفي��ة م��ع اي��ران والت��ي حافظت على
تميزه��ا واس��تثنائيتها وم��ا تنط��وي علي��ه م��ن غراب��ة
مقارن��ة م��ع خط��اب التوتي��ر السياس��ي واالعالم��ي
الص��ادر م��ن اب��و ظب��ي  .وق��د ج��رى اختب��ار متانة هذه
الثنائي��ة ف��ي العالق��ة بي��ن االم��ارات واي��ران  ،وذل��ك
عندما اس��تهدف اليمانيون ( انصار اهلل) موقع تجمع
الق��وات االماراتية في معس��كر صاف��ر بمحافظة مأرب
بصاروخ بالس��تي اسفر عنه مصرع اكثر من خمسين
جندي��ا اماراتي��ا  .وف��ي حينه��ا ل��م ت��دع اب��و ظب��ي ان
الص��اروخ ( ايران��ي ) وربم��ا ل��م تك��ن ف��ي ذل��ك الوق��ت
الس��يدة نيك��ي هيل��ي الت��ي ق��ررت اعتب��ار الصواري��خ
اليمانية  ،ايرانية الصنع !!!!
وبالمحصل��ة  ،نس��تنتج ،ان االم��ارات تتهيأ ان تكون
المفاوض الرئيس��ي في اية طاولة للحل السياسي في
اليم��ن  ،وه��ذا مايس��تدعي ان يكون لها حوار وتنس��يق
مع بقية االطراف االقليمية .وفي هذا الصدد لم يعد
س��را الق��ول  ،ان حلف��اء االمارات في جن��وب اليمن هم
انفسهم اصدقاء قدامى اليران قبل بضع سنوات !!.
** التحول الكويتي المبكر .
م��ن الصراح��ة الق��ول  ،ان اروق��ة الق��رار ف��ي
الكويت تمتلك مجس��ات ذكاء واس��تقراء
 ،واكث��ر كف��اءة م��ن نظيراته��ا
الخليجي��ات  ،ولع��ل الس��بب ف��ي ذل��ك
ه��و ان القي��ادة الكويتي��ة اعتادت سياس��ة
الح��ذر ك��ون الكوي��ت تق��ع بي��ن ث�لاث ق��وى
رئيس��ية ه��ي الع��راق والس��عودية واي��ران  ،مم��ا
جعله��ا ش��ديدة الح��ذر م��ن اي��ة خط��وة تعط��ل آلي��ة
التوازن بين هذه القوى .
وف��ي ه��ذه االي��ام ،يتص��در المتابع��ون السياس��يون
الكويتي��ون ،قائم��ة المحذري��ن م��ن تبع��ات الموج��ة
الترامبي��ة مش��ددين عل��ى انه��ا ظاه��رة اس��تثنائية
وطارئة وبالتالي اليمكن البناء واالعتماد عليها .
ويعد الدكتور شفيق الغبرا من بواكير المجسات
الت��ي حذرت من تبعات الظاهرة الترامبية  ،وقد بلغت
تحذيرات��ه ال��ذروة مؤخ��را حينم��ا ق��ال( ان الحماي��ة
االميركية لدول الخليج (الفارس��ي) في طريقها الى
الزوال في غضون السنوات االحدى عشرة المقبلة).
وف��ي ذروة ه��ذا الصعيد ف��ي المنطقة دعا الدكتور
ش��فيق الغب��را ال��ى الح��وار الصري��ح م��ع الج��ارة ايران
وذل��ك ف��ي تعبي��ر واضح ع��ن مخ��اوف الكوي��ت وبقية
ال��دول م��ن أن اي��ة ح��رب اميركي��ة ايراني��ة س��تخلف
دم��ارا هائ�لا وس��يطيح بخمس��ين عام��ا م��ن الحداثة
والعصرنة والتحديث من عمر دول مجلس التعاون .
ان الدعوة للحوار مع ايران وترك الرهان على ادارة
ترام��ب  ،اضح��ت ج��زءا م��ن نق��اش معم��ق في وس��ائل
االع�لام والمنتدي��ات الكويتية  ،وقد تصدرتها مقاالت
وتصريح��ات للنائب الس��ابق ناص��ر الدويلة المعروف
بوطنيت��ه الصارخ��ة حينما اعلن بان (( ايران اقرب لنا
م��ن الوالي��ات المتح��دة  ..وان الس��عودية غزتن��ا ث�لاث
م��رات ف��ي حين لم تعت��د علينا ايران وال مرة واحدة ))
مش��ددا على (المصارحة في المخاوف المتبادلة بين
ضفتي الخليج (الفارسي)).
د .عبد الجليل الزبيدي

هل وصلت الرسائل؟!

كيف يفكر العدو؟

ذك��رت صحيف��ة (هآرتس) العبريةّ ،
أن الرئيس الفلس��طيني
محم��ود عب��اس ،رف��ض مقابلة وفد م��ن الكونغ��رس األمريكي
قب��ل نح��و ش��هرين ،احتجاج �اً عل��ى سياس��ات إدارة الرئي��س
دونال��د ترام��ب .وأف��ادت الصحيف��ة ،أن (الوف��د كان يضم 11
عض��واً من الكونغرس أغلبهم م��ن الديمقراطيين ،بقيادة زعيمة
األقلية الديمقراطية بمجلس النواب األمريكي نانسي بيلوسي).
وأضاف��ت أن الوف��د زار إس��رائيل وعق��د محادث��ات م��ع رئي��س وزرائه��ا
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عس��كريا) ،وطل��ب م��ن الرئي��س الفرنس��ي المس��اعدة
م��ن أج��ل منع بي��ع المنظوم��ة إلى قط��ر والحفاظ على
استقرار المنطقة.
وقال��ت الصحيف��ة الفرنس��ية إنه��ا ل��م تحص��ل عل��ى
تعليق��ات م��ن وزارة الخارجي��ة الفرنس��ية والس��لطات
الس��عودية ح��ول مضم��ون الرس��الة الت��ي اطلع��ت عل��ى
تفاصيله��ا م��ن مص��در فرنس��ي وصفت��ه بأن��ه قري��ب من
هذه القضية.

ل��م يش��هد األردني��ون الذي��ن عاش��وا لحظ��ة
(اإلضراب) غير المسبوق ،الذي دعت إليه النقابات
المهني��ة ،وش��اركت في��ه تجمعات عدي��دة متنوعة،
يوماً بحياتهم مثل هذا اليوم ،وال نمطاً ش��بيهاً من
المعارض��ة ،حت��ى في ذروة الربي��ع العربي والحراك
الشعبي الذي كان يجتاح المنطقة بأسرها!
مث��ل ه��ذا الح��دث التاريخي يحمل
رس��ائل عدي��دة ،تس��تبطن دالالت
مهم��ة وعميق��ة ،م��ن المفترض
أال تق��ف ل��دى المس��ؤولين عند
ح��دود الموق��ف م��ن (مش��روع
ضريب��ة الدخ��ل)ّ ،
ألن الش��عارات
والدواف��ع والتداعي��ات تتجاوز ذلك إلى
بأن مشروع القانون هو بمثابة ّ
القول ّ
القشة
التي قصمت ظهر البعير.
الرس��ائل جميعاً تلتق��ي عند نقطة مهمة تتم ّثل
بأهمية االعتراف بوجود (أزمة سياس��ية) أعمق من
األزمة المالية التي تسعى الحكومة لمواجهتها ،أو
األزم��ة االقتصادية التي تجتاح الطبقة العامة من
المجتم��ع .لذلك من الضروري أن تكون الحكومة
بـ��مقاس األزم��ة السياس��ية ،عل��ى صعي��د إدراك
أبعاده��ا ومضمونه��ا أو ً
ال ،والق��درة عل��ى التعام��ل
معها ثانياً.
ل��م يس��بق أن خ��رج األردني��ون به��ذه الص��ورة
احتجاج �اً عل��ى قان��ون اقتص��ادي ،لكن م��ن تح ّرك
الي��وم وح � ّرك الش��ارع وأيقظ��ه م��ن نوم��ه ه��م أبناء
الطبق��ة الوس��طى ،بش��رائحها المختلف��ة ،بص��ورة

مدنية حضارية تعكس ثقافة هذه الطبقة وقيمها.
األهم في كل ما حدث ّ
أن هذه الطبقة كس��رت
الحواج��ز النفس��ية بينها وبين االحتجاج الس��لمي
الحضاري ،وقلبت معادلة الش��ارع بس��رعة قياس��ية،
فأصب��ح متح � ّركاً ،فاع� ً
لا وحيوي �اً ،بعدم��ا كان
البعض من السياس��يين المفذلكي��ن يقول (ما هي
نتيج��ة مش��روع قان��ون الدخ��ل؟! بعض األش��خاص
يحتج��ون ويتظاه��رون ث��م يع��ودون إل��ى منازلهم)!
ف��إذا بالنتيج��ة هي إض��راب غير مس��بوق؟! لماذا؟!
ألن قرون االستشعار السياسي ّ
ّ
معطلة!
ال أحد ينكر ّ
أن هنالك أزمة مالية خانقة،
وأ ّنن��ا ف��ي مرحلة صعبة ج��داًّ ،
وأن هنالك
ضرورات وموجبات إلصالح قانون الدخل،
وهنال��ك نقاط في القان��ون كانت مطلباً
ش��عبياً وسياس��ياً لفت��رة طويل��ة مث��ل تجري��م
التهرب الضريب��ي ومالحقته ،والعدالة الضريبية،
لك��ن هنال��ك نقاط��ا س��تضاعف أعب��اء الطبق��ة
الوسطى التي ترزح تحت ضغوط شديدة ،وهنالك
ش��عور ش��عبي مت��داول بض��رورة لج��م اإلنف��اق
ّ
المتضخم ،وكأ ّننا (دولة نفطية).
الحكومي
كي��ف يمك��ن إنق��اذ الموق��ف؟! م��ا ه��ي
االس��تراتيجية المطلوب��ة لق��راءة اإلض��راب وردود
الفع��ل الش��عبية؟ م��ا ه��ي ال��دروس والرس��ائل التي
م��ن المفت��رض ان نتع ّلمه��ا مم��ا ح��دث ،بعي��داً عن
العقلي��ة التآمري��ة االتهامي��ة التي يت��م تداولها في
األروقة الرسمية المغلقة؟
بقلم  :د.محمد ابو رمان

