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من الصحافة

افتتاحية اليوم

بب ِل ُ
قاءات األخير مع جواد
والس ُ
ُم َ
الس َن ٌة حاد ٌَّة بني ترامب وكري َّ
ظريف وزير خارج ّية إيران..

هاجمها ترامب و َف � َر َ
ض عليها ُعقوبات
ال يُخ ِفي جون كري ،وزير خارج ّية أمريكا األس�َ�بق «احتقا ُره» ِبم��ا ف��ي ذلك ال� ُّ�دوَل التي َ
وسياس��ا ِتهاَ ،س��واء ِتل��ك ال ُم ِّ
َج��د ترام��ب َّ
أي َض � َر ٍر ف��ي ذل��ك ،ولك��ن لق��اءه
إلدارة الرئي��س دونال��د ترامب ِ
تعلقة اقتصاد ّي��ة ،ول��م ي ِ
ِّ
باالنسحاب من ِّ
ّ
بشأن بالس� ِّ�يد ظريف َمس��أل ٌة أُخ َرى ،أل ّن إيران ُت َش� ِّ�كل َتهديداً إلسرائيل،
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األم��ر ال��ذي أدَّى إلى َتحش��ي ِد َهذ ِه اإلدارة (ترامب) ُكل أس � ِل َحتها َت ِ
رؤوساء ووزراء خارج ّية أمريك ّيون َل ِعبوا أدواراً دبلوماس ّية ،سريّة
اإلعالم ّية ِضدّه.
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َنصب��ه ،األم��ر ال��ذي ويَك ِف��ي اإلش��ارة إل��ى إنج��ازات الرئيس األس��بق جيم��ي كارتر في
الخارج ّي��ة اإليران� ّ�ي الحال� ّ�ي ُمن��ذ مُغادرت��ه م ِ
أث��ار غض��ب الرئيس ترامب ووزير خارج ّيته مايك بومبيو ،و َن َش��ر هذا اإلطار.
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كيف يفكر العدو؟

نتنياهو شارك أخبار ًا زائفة عن سوروس ،واآلن عليه والفايسبوك إجابة احملكمة

تس
هآر

س��رعان ما س��يجد الفايس��بوك ورئيس
الحكوم��ة بنيامي��ن نتنياهو نفس��يهما في
محكم��ة ك ُم ّدع��ى عليهم��ا إضافيي��ن ف��ي
أخبار زائفة.
دعوى بث ٍ
س��يكون عل��ى نتنياه��و وفايس��بوك أن
يش��رحا لم��اذا س��محا بنش��ر قص��ة زائف��ة
عل��ى صفح��ة نتنياه��و عل��ى
الفايس��بوك ،والت��ي ادع��ت
 بش��كل خ��ادع ومضل��ل أن الملياردي��ر ج��ورجس��وروس يتع��اون م��ع
النظ��ام اإليران��ي .الدع��وى
القضائي��ة ُرفع��ت ف��ي محكمة تل
�احر ب��ن
ابي��ب بواس��طة المحام��ي ش� َ
مئير.
الدع��وى ال تطال��ب بمطال��ب مالي��ة،
لكنه��ا تطل��ب أم��راً إعالني �اً ،باإلضافة إلى
طل��ب يجب��ر الفايس��بوك عل��ى إظه��ار م��ا
ه��ي الخطوات التي تتخذها لمنع انتش��ار
األخبار الزائفة التي نش��رها نتنياهو على
صفحته على الفايسبوك.
وكان نتنياه��و ق��د وض��ع على حس��ابه
عل��ى الفايس��بوك قص��ة م��ن «إس��رائيل
الي��وم» ذكرت أن وزير الخارجية اإليراني
محم��د جواد ظري��ف «يتع��اون» مع بعض
مؤسسات سوروس .تضمن المقال اقتباساً

م��ن ظريف ،مفاده أن هذا النش��اط قد بدأ
حتى قبل أن يتولى ظريف منصبه في سنة
 ،2013وقال إن ظريف تفاخر بأنه نجح في
«الحفاظ على النشاط المعتاد».
لكن تبين أن كل من المقال والبوست
غي��ر صحي��ح .تس��تند حج��ة ب��ن مئي��ر
إل��ى التقاري��ر الالحق��ة لمراس��ل الش��ؤون
الخارجي��ة للقناة العاش��رة نداف أيال .في
سلس��لة م��ن التغري��دات ،أي��ال اس��تعرض
األخط��اء ف��ي المقال��ة وتت ّب��ع مس��ار
المعلوم��ات الزائف��ة  -ويب��دو أنه��ا
ناتج��ة ع��ن ترجم��ة س��يئة
مصدره��ا «روترن��ت» ،وه��و
موق��ع منت��دى إس��رائيلي،
وم��ن هن��اك ش � ّقت طريقه��ا إل��ى
«إس��رائيل الي��وم» وصفح��ة نتنياه��و
عل��ى الفايس��بوك .وأظه��ر فح��ص أج��راه
أيال أن النظام اإليراني لم يؤكد قط أنه
يعم��ل مع س��وروس ،عل��ى عكس ما نش��رته
«إسرائيل اليوم» ونتنياهو.
وحس��ب ب��ن مئي��ر ،نتنياه��و ق��ام بنش��ر
«أخب��ار زائف��ة وكاذب��ة وس��خيفة» عل��ى
الفايس��بوك م��ن خ�لال مش��اركة مقال��ة
«إس��رائيل الي��وم» ،الت��ي كان��ت «مق��ا ًال
زائف �اً ،دعاي��ة زائف��ة ورخيص��ة ،تع ّب��ر ع��ن
أعمق شكل من أشكال التحريض والدعاية

التي تناسب األنظمة الظالمية».
وكت��ب ب��ن مئي��ر :ه��ذه مش��كلة بوج � ٍه
خ��اص عندم��ا يك��ون مال��ك الحس��اب
الناشر هو رئيس حكومة إسرائيل.
عل��ى الرغ��م م��ن أن ب��ن مئي��ر اتص��ل
بالفايسبوك قبل أكثر من أسبوع مطالباً
بمن��ع مش��اركة البوس��ت الزائ��ف ،فإنه لم
تتم إزالته وال زال ممكناً رؤيته ومشاركته
و»اإلعجاب��ات» .في الوقت الذي كان يتم
فيه إعداد الدعوى ،حصل البوست الزائف
عل��ى « 2000إعج��اب» ،وتم��ت مش��اركته
 441م��رة .وق��د حص��ل أيض��ا عل��ى 546
تعليق��ا .وكت��ب ب��ن مئير :بالنظ��ر إلى أن
الحس��اب الناش��ر يخ��ص ش��خصية عام��ة
تتول��ى منص��ب رئي��س وزراء إس��رائيل ،فإن
األخب��ار الكاذب��ة ُنش��رت لع��دد هائ��ل م��ن
الق ّراء.
ب��ن مئي��ر يطالب ب��أن تص��در المحكمة
أم��را إعالني��ا يفي��د ب��أن حس��اب نتنياه��و
ق��ام بنش��ر أخب��ار كاذب��ة ،ولذل��ك تأم��ر
الفايس��بوك بالح��د م��ن انتش��ار ه��ذا
البوست بشكل كبير .كما يريد بن مئير
أن تأم��ر المحكم��ة الفايس��بوك بتقدي��م
تقري��ر إل��ى المحكمة حول م��ا فعله للحد
بشكل كبير من انتشار البوست الكاذب.
ناتي توكر

عين على الصحافة االجنبية

عقوبات واشنطن هل ُتسقط بوتني؟

يزف

إ

أض��اف ترام��ب إلى قائم��ة العقوب��ات الطويل��ة الحالية
ض��د روس��يا ،الت��ي أقرته��ا واش��نطن عل��ى م��دى الس��نوات
القليل��ة الماضي��ة ،أخ��رى جدي��دة .ويمكن تفس��ير
محتواه��ا حت��ى اآلن كتهدي��د لتل��ك ال��دول
الت��ي (تتجرأ عل��ى التدخل) في االنتخابات
األمريكية في المستقبل.
م��ن الواضح أن روس��يا عل��ى رأس قائمة
المرش��حين المحتملين لـ«العقوبات» ،على
الرغ��م م��ن أن مدي��ر جه��از األم��ن القوم��ي ،دان
كوتس ،قال إن هذا التحذير يشمل اآلخرين ،وعلى
وجه الخصوص الصين وإيران وكوريا الديمقراطية.
اآلن ،مدي��ر جه��از األم��ن القوم��ي لدي��ه س��لطة ف��رض
عقوبات على الدول المنتهكة بشكل تلقائي.
ترام��ب ،بالتوقي��ع عل��ى ه��ذا القان��ون ،أراد اس��تعراض
موقفه المتش��دد عش��ية انتخابات الكونغرس المقبلة في
نوفمبر.
وم��ع ذل��ك ،بالنس��بة لروس��يا ،لي��س لذل��ك أهمي��ة
كبي��رة .فعل��ى أي��ة ح��ال ،س��يتم إق��رار عقوب��ات جدي��دة
لا أم آج� ً
عاج� ً
لا ،وليس هناك أي احتمال إللغاء العقوبات
السابقة.
الس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه اآلن :كيف يمكن لروس��يا
أن تس��تجيب لهذا الوضع؟ م��ن الناحية التكتيكية ،يمكن

أن تح��اول التف��اوض وإبرام صفقات مع بعض الش��ركات
الغربي��ة ب��ل وال��دول ،عل��ى أس��اس المنفع��ة المتبادل��ة،
وإيجاد طرق قانونية للتغلب على العقوبات.
أم��ا بالنس��بة لالس��تراتيجية ،فم��ن الواض��ح أن روس��يا
لي��س لديه��ا عمليا وس��ائل كافي��ة للرد دون التس��بب في
ضرر لنفسها.
وم��ع ذل��ك ،ف��إن العدي��د م��ن الخب��راء يح��ذرون
واش��نطن باس��تمرار م��ن أن سياس��تها الحالي��ة
ت��ؤدي إل��ى تق��ارب ،بم��ا ف��ي ذل��ك عس��كري
وسياس��ي ،بين روس��يا والصين .وكذلك إلى
تط ّل��ع البلدان الخاضع��ة للعقوبات (وعددها في
ازدياد) إلى إلغاء الدوالر من اقتصاداتها ومعامالتها
التجارية.
إن أنصار اس��تمرار العقوبات وتشديدها يعزون أنفسهم
بخش��ية موس��كو م��ن التق��ارب م��ع بكي��ن ،نظ��راً للمزاي��ا
الديموغرافي��ة واالقتصادي��ة الهائلة للصين على روس��يا،
ومخاط��ر أن تبتلعه��ا جارته��ا القوي��ة .لذل��ك ،تراه��ن
واش��نطن عل��ى تغيي��ر الس��لطة ف��ي روس��يا ومج��يء ق��وى
موالي��ة للغرب بفع��ل احتجاجات مناهضة للحكومة على
خلفية المشاكل االقتصادية في البالد.
إدوارد لوزانسكي /رئيس الجامعة األمريكية
في موسكو
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الدور املفقود للقوى الناعمة العربية
ل��م تعد الق��وى الناعمة العربي��ة تحظى بنفس
االهتم��ام ال��ذي كانت عليه في الماضي القريب،
لي��س ألن عناصره��ا الذاتي��ة أصبح��ت مفق��ودة،
وإنم��ا ألن دوره��ا ل��م يع��د ممكن��ا ف��ي ظ��ل أوض��اع
االنقس��ام والفرق��ة واالحت��راب بالكلم��ة والس�لاح
مع��ا ،فكلم��ا كان��ت الغلب��ة ف��ي المش��هد الع��ام
لمث��ل ه��ذه األوض��اع ،تراجع��ت ف��رص االس��تقرار
الت��ي ه��ي البيئ��ة المناس��بة حق��ا الزده��ار الق��وى
الناعم��ة وقدرتها عل��ى التأثير في حركة التطور
االجتماعي والثقافي ،بل والسياسي أيضا.
وم��ن الصع��ب التس��رع في إط�لاق األح��كام بأن
المنطقة العربية صاحبة األربعمائة مليون نسمة
وذات اإلمكاني��ات المادية الضخمة ال تنتج إبداعا
مم��ا ين��درج تح��ت تعبي��ر الق��وى الناعم��ة س��واء
م��ن حي��ث الفن��ون المختلف��ة واألعم��ال الفكري��ة
واألدبي��ة الراقي��ة والملهم��ة أو حت��ى م��ن حي��ث
الق��درات العلمي��ة التي تصنع المعرفة وتس��خرها
لمزي��د م��ن التنمي��ة والتط��ور الم��ادي أس��وة بم��ا
يج��رى ف��ي مناطق العال��م األخرى ،ومعل��وم اليوم
أن المعرف��ة أصبح��ت من أدوات اإلنتاج الرئيس��ية
ألنه��ا تقدم حل��وال وابتكارات في مج��االت التطور
المادي بوجه عام .ومن الصعب أيضا االدعاء بأنه
ق��د ج��رى عمدا تغيي��ب القوى الناعم��ة من جانب
األنظم��ة الحاكم��ة ،حيث ال يمك��ن تعقل أن هذه
األنظم��ة تعمل على إهدار الطاقة اإليجابية التي
تفرزها هذه القوى والتي من شأنها بالطبع توفير
سبل النجاح لها.
وال يس��تطيع أي مراق��ب منص��ف تجاه��ل
وج��ود فعالي��ات مختلف��ة لتدعيم الق��وى الناعمة
خصوص��ا من الدول إل��ى تتوافر لديها اإلمكانيات
المادية لذلك سواء تم ذلك من خالل مؤتمرات
ومع��ارض ومهرجان��ات ومس��ابقات وتكري��م
للمبدعين في مجاالت الفكر والفنون المختلفة،
أو م��ن خ�لال االهتمام الش��ديد بإقام��ة المتاحف
والمكتبات الكبرى ورعاية التراث.
وم��ع ذل��ك ف��إن أح��دا ال يس��تطيع أن يتجاهل
الحقيق��ة ب��أن الكلمة والفعل ل��م تعد لهذه القوى
الناعم��ة ،وإنم��ا اختط��ف كليهما أم��راء الحروب
والفت��ن تارة ،والسياس��يون االنتهازيون تارة أخرى،
والذي��ن يدع��ون الحكم��ة ويجي��دون ف��ن إدارة
المع��ارك الكالمي��ة الت��ي تج��رى عل��ى الهواء كل
مساء في أكثر من مكان هنا أو هناك تارة ثالثة.
وبم��رور الس��نين وم��ع تزاي��د حدة األزم��ات وضياع
ف��رص التوافق الواحدة تلو األخ��رى ،أصبح لدينا
واقع عام هو عدم االستقرار ،ذلك الواقع الذي ال
يتيح أية فرصة لكي تؤدي القوى الناعمة العربية
دورها ولو في الحد األدنى .وقد يتبادر إلى الذهن
أن الدع��وة إل��ى االس��تقرار ه��ي دع��وة إل��ى الجمود
ومقاومة التطور ،ولكن العكس هو الصحيح حيث
االس��تقرار ه��و عن��وان الوح��دة الوطني��ة والتوافق
ح��ول أه��داف س��امية يجمع عليه��ا ال��كل والتفرغ
للبناء والعمران والثقة بالنفس عند االنفتاح على
العالم ،وتحقيق التراكم في االزدهار أو باألحرى
التراكم في تجارب النجاح ..لم يعد هذا الشرط
قائم��ا ،ب��ل الس��ائد ه��و العك��س ،والقليل��ون م��ن
عالمن��ا العرب��ي من فطنوا لذل��ك فحافظوا على
اس��تقرارهم وتراك��م نج��اح تجاربه��م ف��ي التطور
إلى األفضل ،ولذلك ليس من الغريب أن تنش��ط
القوى الناعمة الوطنية عند هؤالء ،بينما تغيب أو
تتوارى عند غيرهم ممن ذاقوا وال يزالون يذوقون
مرارة عدم االستقرار .وألن األكثرية العربية هي

من تعاني من عدم االس��تقرار ،جاءت اإلش��ارة إلى
أن الق��وى الناعم��ة العربي��ة ف��ي معظمه��ا ل��م تعد
تس��تطيع القي��ام بدوره��ا برغ��م التأكي��د مجددا
على أن عناصرها الذاتية ال تزال بخير.
للق��وى الناعم��ة العربي��ة خطابه��ا الممي��ز
والخ��اص وأدواته��ا أيض��ا وقاعدته��ا المجتمعي��ة
ومكانته��ا عن��د أه��ل الحك��م ،بينم��ا لخصومه��ا
خط��اب وأدوات وقاعدة اجتماعية ومكانة مختلفة
تمام��ا ،ه��ي عل��ى النقي��ض إل��ى ح��د كبي��ر م��ن
األول��ى .ونظ��رة بس��يطة عل��ى المش��هد الع��ام
توضح الفارق وتفس��ر أس��باب غياب الدور المنوط
بالقوى الناعم��ة .هناك بالقطع مفكرون وكتاب
يخاطبون العقل بالحكمة والحجة القوية هدفهم
اإلص�لاح والبن��اء والحفاظ عل��ى الهوية الوطنية،
وهن��اك نش��طاء ال ه��دف له��م س��وى التغيي��ر
الج��ذري ،حت��ى ل��و كان ذل��ك عنوان��ا للفوض��ى
والهدم ،وأغلبهم لم تكن له عالقة أصال ال بالفكر
وال بالكتابة .وألن المناخ العام هو عدم االستقرار
أصبح��ت الكلم��ة من حيث ق��وة التأثير للنش��طاء
وليس��ت للمفكري��ن والكت��اب الحقيقيي��ن .وهناك
سياس��يون محنك��ون ورج��ال دول��ة بمعن��ى الكلم��ة
يق��رأون األح��داث عل��ى النحو الصحي��ح ويقدرون
عواق��ب األخط��اء ،وم��ن ثم يس��عون جاهدين لنزع
فتي��ل األزم��ات وإص�لاح ذات البي��ن بي��ن الخص��وم
المتحاربي��ن ،يقابله��م أم��راء للح��روب األهلي��ة
والفت��ن السياس��ية يس��تفيدون أساس��ا من
اس��تمرار حال��ة ع��دم االس��تقرار ألنه��ا
ه��ي البيئ��ة الخصب��ة لوجوده��م
ومن ثم قدرتهم على توجيه مس��ار
األحداث.
وعل��ى صعي��د األدوات أدى ع��دم
االس��تقرار إل��ى ضي��اع ص��روح ش��تى كانت
تتفاخ��ر به��ا الق��وى الناعم��ة العربي��ة بي��ن
األم��م ،كم��ا ح��ول الوس��ائل الحديث��ة الت��ي
أفرزته��ا البش��رية المعاص��رة ف��ي س��عيها لمزي��د
م��ن التط��ور والرق��ي اإلنس��اني ،إلى نقم��ة عرقلت
ال��دور ال��ذي كان منتظ��را م��ن الق��وى الناعم��ة
العربي��ة .فالع��راق ال��ذي كان كن��زا للت��راث
العرب��ي واإلس�لامي ومرك��زا لإلش��عاع الفك��ري
واإلب��داع الفن��ي واألدب��ي ،أصب��ح متض��ررا بش��دة
بع��د أن ت��م تدمي��ر معالم��ه الحضارية عل��ى أيدي
أمراء الحروب وطيور الظالم وما تبقى جرى نهبه
وبيع��ه ف��ي الخ��ارج أو س��رقته جه��ارا نه��ارا ،كم��ا
توقف إبداعه الفني واألدبي .وحدث نفس الش��يء
تقريبا في سوريا التي لم تقل يوما أهمية في هذا
المج��ال ع��ن العراق ،حي��ث جرى تدمي��ر معالمها
الحضاري��ة التاريخي��ة ونض��ب إبداعه��ا الفن��ي
واألدبي .واليمن التي كانت تفاخر الجميع بأنها
األكث��ر ث��راء بفن��ون اإلب��داع الفك��ري المختلفة
ج��رى تدميره��ا أيض��ا ،ولم تس��لم ليبي��ا من نفس
المصير ..وباختفاء األدوات نتيجة الحروب وعدم
االس��تقرار ،ل��م يك��ن غريب��ا أن تخرج ه��ذه األقطار
العربي��ة العزي��زة عل��ى نفس كل عربي م��ن دائرة
الق��وى الناعم��ة العربي��ة .ومن جهة أخ��رى ،وعلى
صعي��د التح��ول ف��ي م��دى االس��تفادة م��ن أدوات
العص��ر ،ف��إن وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي عل��ى
اخت�لاف أنواعه��ا أصبح��ت في األغل��ب األعم قناة
لتعمي��ق الج��راح بي��ن األف��راد والش��عوب العربي��ة،
واله��دم والتدمي��ر إلنتاجها العقل��ي فكرا وإبداعا.
وم��ن الصحي��ح أنها س��اعدت كثيرا ف��ي مجاالت
نش��ر اإلبداع��ات المختلف��ة بم��ا فيه��ا الكت��ب

القديم��ة التراثي��ة والحديث��ة أيض��ا ،واألعم��ال
اإلبداعي��ة الفردي��ة في الش��عر والرواية وكذلك
توفي��ر س��بل المش��اهدة الواس��عة النط��اق ألعمال
فني��ة عدي��دة .ولك��ن كل ذل��ك خض��ع ألمري��ن
ف��ي منته��ى الخط��ورة ،هم��ا التس��ييس واالنفالت
األخالقي ،فما ينش��ر عبر هذه الوس��ائل في نطاق
األعم��ال الفكري��ة يخ��دم أهداف��ا سياس��ية معين��ة
لصال��ح قوى سياس��ية معينة أيض��ا ،وما يندرج في
نط��اق األعمال الفنية هو باألعم ترويج لالنفالت
األخالق��ي ب��كل معنى الكلم��ة ،وهكذا ب��دال من أن
تتحول هذه الوس��ائل إلى مصدر دعم لدور القوى
الناعم��ة العربي��ة ،أصبح��ت طريق��ا لإلجه��از على
ه��ذه الق��وى! .وم��ع أن ه��ذه األم��راض ل��م تق��ف
عن��د المنطق��ة العربي��ة (هن��اك نح��و  80ملي��ون
عربي يس��تخدمون الفيس ب��وك ونحو  150مليون
يس��تخدمون اإلنترن��ت) ،ب��ل ش��ملت أيض��ا ال��دول
األخ��رى غي��ر العربي��ة ،إال أنه��ا بالنس��بة للحال��ة
العربي��ة تحول��ت فع�لا إل��ى «س�لاح» لتعمي��ق
الخالفات وأداة من أدوات ما يسمى بالجيل الرابع
للح��روب ،ألن المنطق��ة تعي��ش حق��ا حال��ة م��ن
االحتراب األهلي وعدم االستقرار.
في محاولة لتقريب صورة المشهد للمأزق الذي
تعيش��ه القوى الناعمة العربي��ة يكفي أن نقارن بين
م��ا كان علي��ه الح��ال ف��ي الماض��ي وم��ا نح��ن في��ه
اآلن باس��تدعاء ذاك��رة رد الفع��ل العربي الذي يبرز
دور ه��ذه الق��وى ف��ي ث�لاث مناس��بات تاريخي��ة م��ن
الماض��ي ،ونقارنها بما هو قائم اآلن .فعندما وقعت
هزيم��ة  1967تحرك��ت القوى الناعم��ة العربية
في اتجاه النقد الحاد للوضع العربي برمته
ولكنه��ا أب��دا م��ا س��عت إلى خل��ق فتنة أو
إثارة حرب بين دولة وأخرى أو ضرب
الوح��دة الوطني��ة داخل ال��دول التي
ارتبط اس��مها مباش��رة بهذه الهزيمة،
وس��اهم تعامله��ا م��ع الحدث ف��ي تصحيح
م��ا ج��رى وتحق��ق النص��ر ف��ي أكتوب��ر .1973
وعاشت لبنان حربا أهلية استمرت  15عاما من عام
 1974حت��ى  1989خف��ق له��ا قل��ب كل عرب��ي وفيها
برز دور القوى الناعمة في استنكار الطائفية دون أن
توج��د فتنة بي��ن العرب وبعضهم البعض وس��اهمت
ف��ي قي��ام دور عرب��ي نج��ح في وض��ع اتف��اق الطائف
ال��ذي أنهى هذه الحرب ،وع��ادت لبنان كما كانت
مقص��دا ل��كل عرب��ي .وعن��د اجتياح الع��راق للكويت
أغس��طس  1990اجتمع��ت كلم��ة الق��وى الناعم��ة
العربي��ة عل��ى اس��تنكار ه��ذا االعت��داء واحتضن��ت
مش��اعر اإلخوة الكويتيين وفرحت لتحرير الكويت.
وم��ع أن المش��هد عك��س ش��رخا في الموق��ف العربي
ككل ،إال أن الق��وى الناعم��ة العربي��ة انتص��رت
للحق ولم تسعى إلى توسيع رقعة الخصام وطالبت
بوض��وح بالمصارحة قب��ل المصالحة وهو ما كان.
وك��م ه��ي بعي��دة المس��افة بي��ن ح��االت الماض��ي
والحال��ة المعاص��رة م��ن حي��ث دور الق��وى الناعم��ة
العربي��ة ،حيث ال دليل ملموس س��واء على الصعيد
الفكري أو اإلبداعي والفني جس��د نفس��ه على أرض
الواقع لتكرار نفس ما جرى – مع الفارق – بالنسبة
لألح��داث الثالث��ة المش��ار إليه��ا ،بل خلت الس��احة
لألط��راف الت��ي عمق��ت الجراح س��واء ف��ي العراق أو
س��وريا أو ليبي��ا أو اليم��ن .لم يح��دث ذلك تقصيرا
م��ن الق��وى الناعم��ة العربي��ة ،وإنم��ا ألن ال��دور ل��م
يع��د ممكن��ا ألن الوض��ع برمته يعبر ع��ن حالة عدم
استقرار مزمنة.
د .عبد العاطى محمد

ّ
تستعد ملا بعد الخسارة
واشنطن تص ّعد لكنها

ستيا

– ف��ي من��اخ الرس��ائل العالي��ة الس��قوف الت��ي تص��در ع��ن إدارة الرئيس
األميرك��ي دونال��د ترام��ب ،س��واء تج��اه روس��يا أو تجاه إي��ران ،وخصوصاً
تج��اه س��ورية ،تب��دو إدارة ترام��ب واثق��ة م��ن خس��ارة الجولة وتس��تع ّد لما
بعده��ا .والواض��ح أن الضجيج يجري على كل المحاور ،لكن االش��تباك
ه��و
الحقيق��ي ف��ي س��ورية وعنوان��ه إدل��ب ،وأول ال��كالم الالف��ت
حدي��ث وزي��ر الخارجي��ة األميركي��ة ماي��ك بومبي��و ع��ن
اتهام القيادة اإليرانية بأنها تبيع المس��لمين بالنفط.
وف��ي التفاصي��ل يق��ول بومبي��و إن إي��ران تس��اوم عل��ى
مصي��ر المس��لمين ف��ي الصي��ن وم��ا يتع ّرضون ل��ه ،لقاء
بيعه��ا للنف��ط بكمي��ات ضخم��ة للس��وق الصيني��ة .وال��كالم
الناب��ع م��ن نف��اق واض��ح يعرف��ه بومبي��و ال��ذي ي��درك أن قضية
المس��لمين األول��ى من��ذ قرابة ق��رن وال تزال هي الق��دس ،وأنه وفقاً
لمقياسه ،فبماذا يبيع الحكام المسلمون الذين يسيرون وراء أميركا،
قدسهم وإسالمهم ومصير المسلمين؟ لكن بومبيو يعترف بكالمه ضمناً
ب��أن واش��نطن خس��رت ح��رب العقوب��ات ،لجع��ل مبيعات إيران م��ن النفط
صف��راً كم��ا ق��ال س��ابقاً ،وكم��ا أك��دت مندوبة واش��نطن ف��ي نيويورك
نيكي هايلي قبل يومين.
– اإلشارة الثانية تقدمها الوثيقة المنشورة لمعهد واشنطن المعروف
بدعمه لـ«إس��رائيل» وتبنيه خيارات التصعيد ضد س��ورية وإيران ،تتناول
معرك��ة إدل��ب المرتقب��ة وتنش��ر له��ا الخرائط ،ومم��ا تقول��ه الوثيقة ،إن
الهج��وم ال��ذي تس��تعد ل��ه س��ورية وحلفاؤها س��يتم حكم �اً ،وأنه س��ينجح
حكم �اً أيضاً ،متوقعة أن يس��تهدف حركة مزدوج��ة من الغرب والجنوب،
ليتقاطع عند معرة النعمان ،ويحكم سيطرته عليها وعلى جسر الشغور،
ويقطع منطقة سيطرة جبهة النصرة والجماعات المسلحة إلى نصفين،
م��ا يجع��ل مفاوض��ة النص��ف المحاص��ر عنده��ا والمك �وّن م��ن جماع��ات
محس��وبة على تركيا ،لالنس��حاب نحو عفرين وجرابلس ،ليبدأ الهجوم
الثان��ي بع��د مفاوضات س��تضطر بنتيجته��ا تركيا للتج��اوب مع دعوتها
لالنس��حاب إل��ى م��ا بع��د مدينة إدل��ب ،حيث سيس��هل دفع جبه��ة النصرة
نح��و الش��مال ق��رب الح��دود التركي��ة ،وإح��كام الس��يطرة الس��ورية عل��ى
مدين��ة إدل��ب وجواره��ا ،لتك��ون المرحل��ة الثالث��ة هي الش��ريط الحدودي

مع تركيا والمرتبطة بمصير مفاوضات سياسية وأمنية ،وعمل عسكري
س��يكون س��احقاً إلنه��اء جبه��ة النصرة ،وهذا الس��يناريو بمع��زل عن قربه
من الواقع أم ال يحمل تعبيراً سياسياً واضحاً بالتسليم بالفشل المتوقع
للحملة األميركية.
– اإلش��ارة الثالث��ة حملته��ا الملخص��ات الت��ي تتداوله��ا جماع��ات
المعارض��ة الس��ورية لم��ا ُس� ّ�مي باألف��كار األميركي��ة للح��ل السياس��ي
الت��ي وزعته��ا واش��نطن عل��ى حلفائه��ا الغربيي��ن والخليجيي��ن ونال��ت
تأييده��م ،وف��ي الوثيق��ة األميركي��ة كثي��ر مما تتضمن��ه المواقف
التقليدي��ة ل�لإدارة األميركي��ة ح��ول مطالب��ة س��ورية باالبتع��اد
ع��ن إي��ران وح��زب اهلل ،وح��ول التخل��ص م��ن كل أن��واع
أس��لحة الدم��ار الش��امل ،لك��ن التركي��ز ف��ي الوثيق��ة يتناول
م��ا تس� ّ�ميه باإلصالح��ات السياس��ية وس��ياقها ،وجوه��ر ال��وارد
يت��وزع عل��ى مح��اور أبرزه��ا أو ً
تمس��ك باللجن��ة الدس��تورية
ال ،ه��و ّ
الت��ي تس��تضيفها جني��ف ،وما يعني��ه ضمناً م��ن قبول لمرجعية روس��يا
ف��ي الح��ل السياس��ي ،ولكن لي��س مرجعية مؤتم��ر سوتش��ي ،وثانياً ربط
إعادة اإلعمار بالتفاهم على الدستور الجديد واالنتخابات ،وثالثاً ربط
االنتخاب��ات وع��ودة النازحين بالرعاية األممية .وه��ذه العناوين التي ال
يمكن قبولها بالنسبة لسورية وروسيا وإيران ،تبقى ذات طابع تفاوضي،
ألن الجوه��ري الواض��ح ه��و ع��دم تناول مس��تقبل الرئاس��ة الس��ورية في
أي بن��د م��ن الوثيق��ة ،رغم ورود كالم أميركي قب��ل أيام عن ربط إعادة
اإلعم��ار بمس��تقبل الرئاس��ة الس��ورية ،ليصي��ر الن��ص ف��ي الوثيقة على
تعديل صالحيات الرئيس كبند من بنود اإلصالح .وهذا يعني تسليماً
ضمني �اً ب��أن الرئيس الس��وري س��يكون المنتصر في المواجه��ة القائمة،
وأن التمهي��د يج��ري للتأقل��م مع ه��ذه الحقيقة كأمر واق��ع بعد نهاية
جولة المواجهة.
– ما يجري من العراق إلى اليمن إلى سورية إلى لبنان يقول إن محور
المقاوم��ة وروس��يا يقترب��ون م��ن س��اعة النص��ر الحاس��م ،وأن األميركي
يستع ّد للتأقلم مع ما يستطيع ابتالعه من النتائج ،وفتح التفاوض على
ما تبقى ،لكنه كما نرى ونعيش هذه األيام ،تفاوض على صفيح ساخن.
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