قضايا وآراء

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5927

الخمي�س  26ذوالقعدة 2018/8/9 - 1439

7

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

إيران في مواجهة ترامب ..منازلة القوة

يظن الرئيس االميركي دونالد ترامب أن
إيران دولة ضعيفة ،فإذا حاصرها س��تصبح
ط��وع أم��ره .لك��ن قص��ر نظ��ر ترام��ب س��ببه
جهل��ه بتاريخ إيران اإلس�لامية .تاريخ رس��م
مالمح��ه اإلمام الخميني منذ ما يقارب 40
عام��ا خلت ،س��مته األب��رز رف��ض اإلمالءات
األميركي��ة أو أي مس��ار للعالق��ات يك��ون
طريقه الخضوع للشيطان األكبر.
ل��م يق��رأ ترام��ب تاري��خ الش��عب اإليران��ي
جي��داً ،ال ب��ل أن��ه ل��م يطل��ع عل��ى طبيع��ة
النظام اإلس�لامي ال��ذي ينطلق من مقاربة
خاصة في المواجهة على عكس الدول التي
رضخت لواش��نطن غربي � ًة كانت أو عربية.
 40س��نة م��ن العزة ل��م يقرأها ترام��ب جيداً
للتعام��ل م��ع الجمهوري��ة اإلس�لامية ،ظن��ا
منه أن إيران هي كتلك التابعة الدارته.
بع��ض التأم��ل ،يجع��ل الم��رء يؤك��د أن
ترام��ب ل��م ي��درك أن إي��ران اإلس�لامية م��ع
اإلمام الخمين��ي ومن ثم اإلمام الخامنئي،
ليس��ت إي��ران محم��د رض��ا بهل��وي ،ال��ذي
اتس��مت ف��ي عه��ده العالقات السياس��ية مع
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة بالكثي��ر من
الحميمي��ة ،فتحول��ت إي��ران ـ أمي��ركا إل��ى
ش��رطي الش��رق األوس��ط ،فارتمى الشاه في
أحض��ان أمري��كا ،وانتهج سياس��ات الحفاظ
عل��ى مصالحه��ا لس��نوات ط��وال ،وق��دم لها
م��ا ل��م تقدم��ه أي دول��ة ،فمنحه��ا امتيازات
اقتصادي��ة كب��رى ،وأدخ��ل مستش��ارين
عس��كريين أمريكيي��ن لمراقب��ة األوضاع في

إيران ،لدرجة أن واشنطن تتحكم في تعيين
ن��واب البرلم��ان وتحدي��د أدواره��م ،وفرضت
قان��ون الحصان��ة القضائي��ة لألجان��ب.
وس��مح بهلوي أيضا للوالي��ات المتحدة بأن
تقي��م قواع��د له��ا ف��ي ش��مال إي��ران ،وش��كل
بهل��وي ال��ذراع الداع��م للكي��ان الصهيون��ي
ف��ي المنطق��ة ،لك��ن بع��د الثورة اإلس�لامية
اإليراني��ة الت��ي أطاحت بالش��اه ودخلت إلى
وك��ر الجاسوس��ية األميركي��ة ،وأغلق��ت
الس��فارة اإلس��رائيلية ف��ي طه��ران ،ب��دأت
نقط��ة التحول في العالق��ات بين الطرفين،
فإي��ران ل��م تع��د ال��ذراع األميركي��ة ف��ي
الش��رق األوس��ط ،واستعاد الش��عب اإليراني
بقي��ادة اإلم��ام روح اهلل الخمين��ي ال��ذي
وص��ف أمي��ركا بالش��يطان األكب��ر عزت��ه
وكرامته.
حاول��ت واش��نطن ملي �اً تطوي��ع إي��ران من
خ�لال دعم صدام حس��ين في حرب الثماني
س��نوات لكنه��ا فش��لت ،وأخ��ذت الجمهوري��ة
اإلس�لامية تتنام��ى ويق��وى عوده��ا ،كم��ا
حاول��ت اإلدارات المتعاقب��ة تطوي��ع إي��ران
م��ن خ�لال ف��رض عقوب��ات عليه��ا وم��ن ث��م
محاصرته��ا مج��دداً عب��ر دخ��ول الع��راق
وفشلت.
ل��م يتنب��ه ترام��ب ألن أس�لافه م��ن جيمي
كارت��ر إل��ى رونال��د ريغ��ان وص��و ً
ال إل��ى
ج��ورج ب��وش االب��ن ل��م يس��تطيعوا ل��ي ذراع
طه��ران ،حت��ى ج��ورج ب��وش أكثر الرؤس��اء
األميركيين شناً للحروب في عصر ما بعد

االتحاد الس��وفياتي ،لم يق��در على مواجهة
الجمهورية اإلسالمية إال من خالل إدراجها
في الئحة «محور الشر» أو من خالل فرض
عقوبات عليها.
ولم يعر ترامب أهمي ًة لصوت ش��عبه الذي
ال يري��د الدخ��ول في مواجه��ات مع طهران،
وكان دائم �اً يعب��ر ع��ن ضرورة إع��ادة النظر
ف��ي مجم��ل السياس��ة األمريكي��ة تجاهه��ا،
ب��ل دم��ر ترامب كل المس��اعي التي قام بها
س��لفه باراك أوباما ،ليعيد العالقات مجدداً
إلى دائرة المواجهة التي لن تثمر إال فش�ًلا
في إدارته.
 40عام �اً إذاً ،وطه��ران عل��ى موقفه��ا
ال��ذي ي��رى ف��ي اإلدارة األميركي��ة أص�ل ً
ا
لالس��تكبار العالمي ،مواقف عدة ،من رفض
الخض��وع المي��ركا ،إل��ى رف��ض العالق��ات
م��ع الصهاين��ة ،تش��كل فيه��ا الجمهوري��ة
اإلس�لامية رأس الحرب��ة ف��ي مواجه��ة
ه��ذا االس��تكبار دون أن تخن��ع ل��ه ف��ي ه��ذه
المواجه��ة ..عل��ى خلفي��ة القضايا المحقة
لشعوب االمتين العربية واالسالمية.
ف��ي كل م��رة يحاول فيها ترامب أن يقول
إن��ه مس��تعد للتف��اوض لك��ي ين��زل من على
ش��جرة التهدي��دات ،إال أن��ه يرف��ق دعوت��ه
للتف��اوض بف��رض العقوب��ات التي أصبحت
س��ارية المفع��ول ،ظن �اً منه أن��ه يفاوض من
منزل��ة أق��وى فيما تك��ون طهران ف��ي موقف
الضعي��ف ،تس��عى للتف��اوض لتتخل��ص من
العقوب��ات ،وه��ذا ما يبرهن على أنه لم يقرأ
عق��ل الش��عب اإليران��ي الصل��ب جي��داً ،هذا
الش��عب المس��تعد لتحم��ل كل النتائج في
معرك��ة الصم��ود والكرامة ف��ي وجه العقل
األميركي المتعجرف.
والي��وم ،تملك إيران الكثير من الخيارات
في هذه المواجهة من خالل توثيق العالقة
م��ع الصي��ن وروس��يا اللتي��ن أعلنت��ا أنهم��ا
س��تقفان بوج��ه الضغ��وط األميركي��ة،
فض�ل ً
ا ع��ن بن��اء عالق��ات أوث��ق م��ع دول
االتح��اد األوروب��ي وال��دول اآلس��يوية ،ض��د
الحمل��ة األميركي��ة االحادي��ة الجان��ب،
م��ا يجع��ل دونال��د ترام��ب وحي��داً ف��ي ه��ذه
المنازل��ة ،التي س��تؤكد فيها إي��ران أحقية
خياراته��ا ف��ي وج��ه الغطرس��ة األميركي��ة
لتسقط صورة أميركا القوية.
علي إبراهيم مطر

ملاذا ال تترك السعودية العراق؟
م��ع انته��اء اع��ادة الف��رز الي��دوي الص��وات االنتخاب��ات البرلمانية
ف��ي الع��راق ومطابقتها بنس��بة  99بالمائة مع النتائ��ج االلكترونية،
يج��ري ت��داول انباء عن زيارة وزير الدولة الس��عودي لش��ؤون الخليج
الفارس��ي ثامر الس��بهان الى العراق .بعد الفوز الحاسم للمرشحين
الش��يعة في االنتخابات البرلمانية والترحيب الواسع البناء العراق
بقوائمه��م ،دخ��ل مخط��ط عرقل��ة تألي��ف الحكوم��ة حي��ز التنفي��ذ
 .التش��كيك ف��ي نتائ��ج االنتخاب��ات البرلماني��ة كان كلمة الس��ر
لتطبي��ق ه��ذا المخط��ط ،ال��ى درج��ة ان مطل��ب اعادة ف��رز االصوات
يدوي��ا ب��ات مطلب��ا اساس��يا وج��رى تنفي��ذه .ف��ي الواق��ع ان بع��ض
الن��واب الذين فش��لوا ف��ي الدخول الى البرلمان رغ��م الدعم المادي
واالعالمي السعودي اما بسبب فشلهم في تحقيق مآربهم  ،او بسبب
مصالحهم الشخصية ،عبروا عن استيائهم حيال نتائح االنتخابات
م��ن خ�لال التأكيد على ضرورة اعادة فرز االصوات يدويا  ،ليهدروا
ام��وال بي��ت المال التي صرفت من اجل اقامة االنتخابات الكترونيا
من جهة ،ويحولوا دون تشكيل حكومة كان من شأنها اخراج العراق
من اطاره السياسي -االمني وترشيده نحو دولة برؤية اقتصادية من
جه��ة اخ��رى .ل��و تجاهلن��ا االحداث التي ج��رى اختالقه��ا وتنفيذها
للحيلولة دون اعادة فرز االصوات يدويا والتأخير الذي واكب هذه
العملي��ة ،س��نرى أن��ه جرى ايض��ا وضمن مخطط ممنهج ،اس��تغالل
المطالب الش��عبية الصالح االوضاع المعيش��ية الس��يما في موس��م
الصي��ف ،م��ا جعل العراق يواجه حكومة تصري��ف اعمال غير فاعلة
على صعيد تسوية المشاكل التي يعاني منها البلد.
الش��ك ل��و نجح��ت الحكوم��ة والبرلم��ان ورئاس��ة الجمهوري��ة
العراقي��ة ف��ي تألي��ف الحكوم��ة بعد اقام��ة االنتخابات بش��كل فوري
لم��ا واج��ه ابناء العراق الكثير من المش��اكل التي عانوا منها فيما
بعد ،ولتمكن العراق المضي قدما في سكته االقتصادية المرسومة
ل��ه م��ع التركي��ز على تس��ريع وتي��رة اع��ادة التأهيل واالعم��ار .على
اي ح��ال وان اظهر الف��رز اليدوي لالصوات صحة نتائج االنتخابات

ولك��ن التنوي��ه ال��ى بعض النق��اط في خصوص مس��تقبل هذا البلد
ضروري  .النقطة االولى هي ضرورة التركيز على انهاء االئتالفات
به��دف تش��كيل حكوم��ة فاعل��ة ف��ي الع��راق .نظ��را ال��ى المطال��ب

المش��روعة البن��اء العراق الس��يما المحافظات الت��ي تزخر بالموارد
النفطي��ة ،يب��دو ان الس��عي النه��اء االئتالف��ات وص��وال ال��ى تش��كيل
برلم��ان ينت��ج عن��ه تكلي��ف ش��خص لتش��كيل الحكومة ،ه��و من اهم
الخط��وات واكثره��ا بداه��ة الخ��راج الع��راق من ازم��ة االضطرابات
التي تعصف به حاليا.
في مثل هذه الظروف فان ائتالف الصدر مع الحكيم ( 75مقعدا)
وكذل��ك ائتالف العامري والمالكي برقم اقرب الى الرقم الس��ابق
هم��ا م��ن اكث��ر االئتالف��ات حظ��ا لتوس��يع ائتالفاته��م  .المالك��ي
يس��عى ال��ى احي��اء ائت�لاف دول��ة القان��ون بش��كل اش��مل م��ن خ�لال
التشاور مع التيارات واالحزاب الفائزة في االنتخابات  .وبالطبع ان
اعالم العبادي اس��تعداده للخروج من حزب الدعوة لضمان اس��تمرار
بقائ��ه ف��ي منص��ب رئاس��ة ال��وزراء ومحاوالته االخ��رى التي ق��ام بها
االس��بوع الماض��ي نظي��ر اقالة وزي��ر الكهرباء ولقاءات��ه مع االحزاب
الت��ي كس��بت بعض االصوات مثل البارزاني ،تش��ير ال��ى انه وخالفا
للظ��روف الت��ي كان��ت س��ائدة قبل ش��هرين فان حص��ول االئتالفات
بين االحزاب والتيارات الفائزة في االنتخابات لن يكون سهال كما
كان س��ابقا ،خاص��ة وان دراس��ة اوض��اع واخبار العراق تش��ير الى ان
امري��كا والس��عودية ال زالت��ا تأم�لان بالتاثي��ر عل��ى مق��درات الع��راق
وش��ؤونه الداخلية .وبناء على ذلك فان تش��كيل الحكومة العراقية
ستكون بحاجة الى عزيمة اقوى من السابق.
النقط��ة الثاني��ة الت��ي يمكن االش��ارة اليها هي الخالف��ات القائمة
بي��ن االح��زاب الس��نية فيم��ا يخ��ص رئاس��ة البرلم��ان .اع��ادة ف��رز
االصوات وفش��ل س��ليم الجبوري في الدخول الى البرلمان زادت من
حظ��وظ اس��امة النجيف��ي ومحم��د الحلبوس��ي للحص��ول عل��ى هذا
المنصب مقارنة بمنافسيهم االخرين .كما ان
حظ��وظ النجيف��ي اكث��ر م��ن منافس��ه نظ��را الى حص��ول قائمته
على  22مقعدا وتجربته السابقة لرئاسة البرلمان .هذا في حين ان
الس��جل السياس��ي للحلبوسي ال يضم سوى منصب محافظ االنبار
وبالطب��ع الدع��م الس��عودي المفت��وح  .وعلى هذا االس��اس فان زيارة
وزير الدولة الس��عودي لش��ؤون الخليج الفارس��ي ثامر الس��بهان الى
العراق ال شك لها صلة وثيقة بهذه المسألة ومسألة رئاسة الوزراء.
النقط��ة الثالث��ة ف��ي ه��ذا المج��ال ه��ي مس��ألة رئاس��ة الجمهورية
الت��ي تع��ود الى اك��راد العراق تقليدي��ا .اختالف ال��رؤى بين اكراد
العراق في خصوص هذه المس��ألة ايضا تحولت الى عقبة اساس��ية
تحول دون حصول االجماع على عملية تأليف الحكومة في العراق.
ففي حين يصر االتحاد الوطني وبعض التيارات االخرى على رئاسة
محمد صابر اسماعيل فان البارزاني واالخرين يعارضون رؤية حزب
الطالباني بحجة عدم التنسيق معهم.
ختام��ا ينبغ��ي التأكي��د في ه��ذا الخصوص على ان حس��م عملية
تشكيل الحكومة الجديدة في العراق  ،تلك الحكومة التي ان بزغت
ف��ي س��ماء السياس��ة العراقية س��تتبلور س��ائر اركان الحك��م في هذا
البلد في ضوئها وستلعب دورا كبيرا في قطع الطريق امام التدخل
الخارج��ي م��ن جه��ة ،وتمه��د االرضي��ة لتس��وية االزم��ات ف��ي الع��راق
وتس��جيل حض��وره االقتص��ادي الفاعل عل��ى الصعيد الدولي بأس��رع
م��ا يمك��ن م��ن جهة اخ��رى .ختاما والغاية مما قي��ل آنفا هو ان على
الع��راق ان يح��ول دون التدخل الخارجي فورا واال فان زيارة الس��بهان
الى العراق ليست اول زيارة يقوم بها مسؤول سعودي الى هذا البلد .
ابورضا صالح

هل يسيطر التحالف األميركي ــ السعودي على مضيق هرمز؟
إن��ه مضي��ق هرم��ز ،حي��ث كان��ت البداي��ة
قبل نهاية  ،2011عندما أجرت إيران تمارين
وصرح��ت أنه��ا ق��د
بحري��ة ق��رب المضي��قَّ ،
تعم��د إل��ى إغالق��ه ،ف��ي ح��ال ق � ّرر الغ��رب
ف��رض المزي��د م��ن العقوب��ات عليه��ا بس��بب
برنامجها النووي.
َّ
محمد
حذر حينها نائب الرئيس اإليراني ّ
رض��ا رحيمي م��ن أن «نقطة نفط واحدة لن
تم��ر عب��ر مضي��ق هرم��ز» ف��ي ح��ال تش��ديد
العقوب��ات عل��ى إي��ران .وأن األع��داء ل��ن
يتخ ّل��وا ع��ن مؤامراته��م إال عندم��ا نضعهم
ف��ي مكانه��م الطبيع��ي .وص� َّ�رح حينه��ا قائد
البحري��ة اإليراني��ة بأن إغ�لاق مضيق هرمز
أم��ام حرك��ة ناقالت النفط يُعت َبر بالنس��بة
إلي��ران «أبس��ط م��ن ارتش��اف ق��دح م��اء» إذا
قدَّرت الحكومة اإليرانية أن اغالقه ضرورياً.
«محمد علي جعفري» قائد
صرح
ّ
مؤخ��راً َّ
الح��رس الث��وري اإليراني ُم ِّ
تحدث �اً أن قواته
ُمس��تعدّة لتنفي��ذ تهدي��د طه��ران بإغ�لاق
ٍّ�د
مضي��ق هرم��ز ،وق��د يأت��ي ذل��ك بع��د ش�
�ذب مع الجان��ب األميركي ،وبعد إعالن
وج� ٍ
ناطق باس��م القيادة المركزية األميركية
أن البحري��ة األميركي��ة ُمس��تعدّة لضم��ان
حري��ة المالح��ة وحرك��ة التج��ارة ف��ي
المضي��ق ،رداً عل��ى تهدي��د روحان��ي بمن��ع
ش��حنات نف��ط ال��دول المج��اورة م��ن عب��ور
المضي��ق ،إذا اس��تجابت لطل��ب واش��نطن
بعدم ش��راء النفط من إيران .وس��بق أن قال
جعف��ري إذا ل��م َّ
تتمكن إيران من بيع نفطها
نتيجة ضغوط الواليات المتحدة ،س��نجعل
�درك أن��ه إم��ا أن يس��تخدم الجمي��ع
الع��دو ُي� ِ
مضيق هرمز ،أو ال أحد يستخدمه.
هن��ا يأت��ي الرئي��س اإليران��ي حس��ن
روحان��ي ليكس��ب دعم �اً ُمفاجئ �اً م��ن
المتش��دّدين الذين هاجموه
المحافظين ُ
ُ
قبل أش��هر ،بعد دعوت��ه إلى وحدة وطنية،
حي��ث ق��ام بالتش��كيك بق��درة واش��نطن
عل��ى من��ع إي��ران م��ن تصدي��ر نفطه��ا.
ويس��ير خل��ف روحان��ي إعالم��ه فنج��د
خصص��ت تغطية
الصح��ف اإليراني��ة قد ّ
واس��عة لرسالة قائد فيلق القدس «قاسم
س��ليماني» ،إذ عن َون��ت صحيف��ة (ج��وان)
المقرب��ة من «الحرس» صفحتها األولى
َّ
بعب��ارة (نراك��م في المضي��ق) ،مع صور ٍة
لروحان��ي وس��ليماني يتصافح��ان أم��ام
خريط��ة لمضي��ق هرم��ز .فيم��ا احتل��ت
صورة س��ليماني كام��ل الصفحة األولى
لصحيف��ة «س��ازاندغي» ،الت��ي حمل��ت
عن��وان« :وح��دة بي��ن الح��رس الث��وري
والحكوم��ة» .كذلك ج��اءت تصريحات
روحان��ي ل ُتله��ب الموق��ف أكث��ر ،فف��ي
مع��رض تعليق��ه عل��ى العقوب��ات الت��ي
تفرضها واش��نطن على طه��ران ومحاولة
الرئي��س األميركي دونال��د ترامب َح ْظر

ص��ادرات إي��ران النفطي��ة ،بأنه��ا س��تكون
«شرارة حرب».
لي��س من أجل التهدئ��ة ،ولكن من منطق
الصي��د ف��ي الم��اء ال َع ِك��ر ،اإلم��ارات ج��اءت
عل��ى الخ��ط ،فس��بق أن بح��ث ول� ّ�ي عه��د
محم��د بن زاي��د آل نهيان مع وزير
أبوظب��ي ّ
خارجي��ة الواليات المتحدة مايك بومبيو
في أبوظبي ،عالقات التعاون االستراتيجي
بي��ن البلدي��ن ّ
وأك��دا حرصهم��ا عل��ى
تعميقه��ا والتنس��يق المش��ترك بينهم��ا،
وش��دَّد بومبي��و عل��ى «الت��زام الوالي��ات
حماية خطوط تصدير النفط عبر مضيق
هرم��ز وإنه��اء التهدي��دات اإليراني��ة ل��دول
المنطق��ة»ّ ،
مؤك��داً االس��تمرار ف��ي ه��ذا

االلت��زام ،ذل��ك ف��ي أول زي��ارة له إل��ى دولة
اإلمارات منذ تو ّليه منصبه.
إن الحقيق��ة الواضح��ة هن��ا ه��ي أن
التهدي��دات (أميركية-إماراتي��ة) صريح��ة،
فوزي��ر الخارجي��ة األميرك��ي أّك��د أن
السياس��ة األميركي��ة ف��ي المنطق��ة ته��دف
ُ
التدخ�لات اإليراني��ة.
إل��ى الح � ّد م��ن
وأنه��م محظوظ��ون بوج��ود ش��ركاء له��م
ف��ي المنطق��ة مث��ل الس��عودية واإلم��ارات
والبحري��ن ،الت��ي تش��اركهم التزامه��م
«إنه��اء -كم��ا يدّعي -التهدي��دات اإليرانية
ل��دول المنطقة ومنع إغالق مضيق هرمز».
وش �دّد عل��ى التزام الوالي��ات حماية خطوط
تصدي��ر النف��ط عب��ر مضي��ق هرم��ز ،م��ع
االس��تمرار في ه��ذا االلتزامّ .
مؤك��داً تعاون
الوالي��ات المتح��دة مع الس��عودية واإلمارات
إلنه��اء تهدي��د الحوثيي��ن ف��ي اليم��ن ودول
المنطق��ة .وج��دَّد التأكي��د أن الوالي��ات
ّ
التدخ�لات
المتح��دة تعم��ل عل��ى تحجي��م
اإليراني��ة .وأن العقوب��ات األميركي��ة ض��د
إي��ران ،ته��دف إل��ى حرمانه��ا م��ن الق��درات
ّ
للتدخل في شؤون
المالية التي تس��تخدمها
دول المنطق��ة ،وأنه��ا ال تس��تهدف الش��عب

�درك أن بعض الدول
اإليران��ي .فواش��نطن ُت� ِ
س��تطلب إعفاءه��ا م��ن التق ّي��د بالعقوب��ات
على إيران.
يعل��م الجمي��ع أن إغ�لاق مضي��ق هرم��ز
ربما ُيش � ِعل ش��رارة الحرب التي تس��عى إليها
بع��ض الدول ،وتك��ون ذريعة ومب ّرراً لغزو دول
وش� ّ�ن ع��دوان عليه��ا ،فوقف ص��ادرات ال ّنفط
اإليران� ّ�ي يعن��ي الكثي��ر ،منه��ا وق��ف معظ��م
ال��واردات الالزمة الس��تمرار عم��ل المفاصل
األساس��ية ف��ي البن��ى التحتي��ة للدول��ة
واالحتياج��ات األساس��ية للش��عب ،ناهي��ك
ع��ن الجوع والفقر والغالء الفاحشْ .
فقطع
النف��ط اإليران��ي مث��ل ْ
قطع األعن��اق ،إن لم
يك��ن أخط��ر من��ه .وهن��ا ق��د يك��ون الرئي��س

روحان��ي ق��د كش��ف ع��ن بع��ض الحقيق��ة،
وخل��ع عباءة وعمامة رج��ل الدين والرئيس،
فمث��ل ه��ذه التهدي��دات ه��ي منطقي��ة،
فالنف��ط ل��ن يتو ّق��ف ،ودول الج��وار تع��رف
كي��ف تس��تنجد بم��ن تحميه��ا  ،وتمتل��ك
كافة اإلمكانات لحماية شحنات نفطها.
الوه��م األميرك��ي العرب��ي ف��ي أن إي��ران
ل��ن تته �وّر وتغام��ر بإغ�لاق مضي��ق هرم��ز
كم��ا ه �دّدت ،ق��د ال يتح ّق��ق ،فترام��ب
يس��تعد للتف��اوض ،ولألوض��اع المقبل��ة،
فه��و -كرج��ل أعم��ال قب��ل أن يك��ون رئيس �اً
ألمي��ركا -ي��درك حج��م خس��ائر االقتصاد
العالمي وخاصة األوروبي واألميركي جراء
تل��ك المواجهات م��ع إيران .فيكفي إلغالق
المضيق أن يتم إغراق باخرة نفطية إيرانية
ف��ي قل��ب المضي��ق لتجمي��د ص��ادرات ثل��ث
نف��ط العالم لش��هور أو س��نوات ..فهل يدرك
العال��م ذل��ك ج ّي��داً؟ ..ويعط��ي اهتمام �اً
نح��و تفاه��م بي��ن دول المنطق��ة ..ب� ً
�دل من
االس��تعانة بالخ��ارج ال��ذي ج��اء قب��ل ذل��ك
ليحص��د م��ن ضع��اف ال��دول ف��ي المنطقة،
مدّعياً أنه جاء لحمايتها ال لجبايتها.
محمد عبد الرحمن عريف

الخطر على عمالقة سوريا

ال احد فيسوريا ،أو في العالم ،يفكر اآلن
بس��قوط نظام الرئيسبش��ار االسد .أصبح
س��يناريو الس��قوط من الماض��ي ،يوم كان
المس � ّلحون يحيط��ون بالش��ام ،ويتواجدون
عل��ى ح��دود الب�لاد ف��ي ك ل اتجاهاته� � ا ،
ّ
وينظمون العروض العس��كرية ،والسياسية،
ويخططون لآلتي.
حي��ن كان��ت العواص��م تس��تضيف
مؤتم��رات المعارضي��ن ،وتع � ّد االي��ام ،م��ن
رمض��ان ال��ى رمض��ان ،وتدف��ع االم��وال
للمجموع��ات ،وتس � ّلح ،وت��د ّرب ،وتب��ث
المعنوي��ات االعالمي��ة ،الت��ي تق��وم عل��ى
الش��ائعات .يومه��ا فق��ط ،كان بإم��كان
المعارضي��ن ان يعتق��دوا أن الدول��ة
ستسقط ،من دون جزمهم أنهم سيستلمون
بل��داً بطبيعة الحال ،بل مس��احات مش��تتة،
تحكمه��ا نزاعات مفتوح��ة ،بين مجموعات
و ّزع��ت ال��والءات عل��ى العواص��م العربي��ة
والغربي��ة .لك��ن الي��وم ،كل ش��يء تغ ّي��ر.
األم��ان يس��ابق ع��ودة النازحي��ن ،بع��د زوال
المخاطر العس��كرية ،فال مواجهات ُتذكر،

س��وى ما ش��هدته االيام الماضي��ة جنوبا ،او
فيالس��ويداء ،وما ستش��هده االيام المقبلة
ش��ماال ،تحدي��دا ادل��ب .يمك��ن للم��رء ان
يرص��د ذل��ك في مقاه��ي دمش��ق التي تعج
بالن��اس .وكأن  الش��عب الس� � و ري  ،رغ��م
وضعه االقتصادي السيء ،ق ّرر االنتقام من
القتلة الراحلين ،وتحش��يد االمكنة العامة
بزحمة الناس.
لم يرفع المواطن الصوت بس��بب األوجاع
االقتصادي��ة ،وال واظ��ب ف��ي التنظير الذي
كان س��ائداً ف��ي ع��ز االزم��ة ،وتح��ت ني��ران
الطائ��رات والمداف��ع .ه��و يلت��زم الصم��ت
المتفائ��ل ،فال��كل ينتظ��ر إنط�لاق ص ّف��ارة
اإلعم��ار .ال��دورة االقتصادي��ة س��تنعكس
ايجاب��ا على كل مفردات الحياة الس��ورية،
مدينة وريفا.
لكن متى؟
خط��ة إقتصادية كامل��ة وضعتهاالدولة
الس��ورية للنهوض بالبلد ،صناع��ة ،وزراعة،
وتنمية ،تتظهّر يوماً بعد يوم .اما السياحة،
فم��ن يزور دمش��ق يعرف ان تس��عيرة الغرفة

اآلن ف��ي فن��دق دمش��قي عري��ق ،تزي��د ع��ن
س��عر غرف��ة ف��ي فن��دق لبنان��ي ف��ي قل��ب
بي��روت .م��ن ي��زور الالذقي� � ة أو طرط��وس
يدرك أن ال فنادق جاهزة الستيعاب اآلتين
ال��ى الس��احل .الحج��وزات كامل��ة .%١٠٠
وم��ن ي��زور حل��ب ،يتأك��د أن مح��اوالت
تج��ري لرفعه��ا ال��ى مس��تواها االقتص��ادي
الذي تعرفه الشهباء.
كله ال يكفي وحده .لكن المشهد يعكس
طمأنينة ،ويفرض ثقة الناس بالدولة التي
ل��م تغ��ب ا ّي��ام الحرب ع��ن دوره��ا ،ال المالي
بدف��ع الروات��ب ،وال بالخدم��ات الت��ي بقيت
ُتقدّم للمواطن تحت نار االشباكات.
من��ذ ايام ،لملمت س��وريا جرح الس��ويداء،
ومض��ت ف��ي معاركه��ا ض��د المس��لحين
عل��ى الح��دود الجنوبي��ة ،ف��ي القنيط��رة.
من��ذ أي��ام ايض �اً ،اقام��ت مع��رض الكت��اب،
ودع��ت الي��ه مث ّقفي��ن م��ن دول عربية .كل
المعطي��ات تؤك��د ان س��وريا ع��ادت ال��ى
حياته��ا الطبيعي��ة ،لك��ن ه��ل ه��ذا كاف
ب انتهت ،وال
للقول إن المعركة معاالرها 
ب � ّد لوقف االج��راءات االمنية والعس��كرية؟
هل كاف ايضا للقول بالطمأنينة األمنية
المطلقة؟
ان اغتي��ال عال��م ف��ي منطق��ة مصي��اف،
يؤك��د ان المعرك��ة انتقل��ت م��ن مس��احة
ال��ى اخ��رى .م��ا يف��رض حماي��ة عمالق��ة
سوريا السياسيين ،والعلميين ،والمف ّكرين،
والق��ادة العس��كريين واألمنيي��ن ،م��ن غ��در
مجموع��ات ق��د تك��ون متغلغل��ة ومم ّوه��ة
وعميل��ة ف��ي الداخ��ل .الخط��ر م��ن خ�لال
االغتي��االت موج��ود ،وه��و يك��رر نفس��ه،
كم��ا حص��ل ف��ي اوائ��ل الثمانين��ات .وجب
الحذر من انتقام المس��لحين المكس��ورين.
الحرب طوت صفحة ،وأبقت صفحة اخرى
مفتوحة .والصفحة المتبقية اخطر ،النها
قائمة على الغدر.
عباس ضاهر

