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فلسطينيين
شعارات وطنية /قومية ،لهي منبر للدفاع عن
نظام يفقد مسببات وجوده إن توقف ،ولو ملحة
ع�ي�ن ،ع��ن تنفيذ امل �ه��ام امل�ع��ادي��ة ل�ل�ع��روب��ة التي
خ�ل�ق��ه االس�ت�ع�م��ار ال�غ��رب��ي ب�ق�ي��ادة بريطانية/
أميركية لتنفيذها .وثمة ما يكفي من الوثائق
البريطانية الرسمية ذات العالقة وهناك كتب
عن املادة تعتمد الوثائق الرسمية مرجعًا.
س �ي��اس��ات ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ،م�ن��ذ أن أن �ش��أت��ه دائ ��رة
امل �س �ت �ع �م��رات ب� � � ��وزارة خ ��ارج� �ي ��ة االم �ب��ري��ال �ي��ة
البريطانية تثبت هذا حقيقة غير قابلة للنقاش،
وكافة مساحيق التجميل غير قادرة على حجب
وجهه القبيح ،وأي محاولة ،مهما كانت بائسة،
ل��ذل��ك إن�م��ا تصب ف��ي خ��ان��ة التطبيع م��ع العدو
الصهيوني وأصدقاءه من العربان املتصهينني،
ومحاولة تضليل الرأي العام؛ لكن ،كما أسلفنا،
ق ��ارئ صحيفة «األخ �ب��ار» ذك��ي وم�س�ي��س ،كما
تثبت معظم تعليقات القراء املنشورة.
امل �ه ��ام امل �ل �ح��ة ال �ت��ي ت ��واج��ه ال �ق ��وى ال��وط�ن�ي��ة/
ال �ق��وم �ي��ة ف ��ي األردن ،ف�ل�س �ط �ي �ن �ي��ة وأردن � �ي� ��ة،
تتلخص ف��ي توحيد نضالهما ل�ل��وص��ول إلى
ال � �ه ��دف امل� �ن� �ش ��ود .ف �ف��ي ف �ل �س �ط�ين وق�ض�ي�ت�ه��ا
والنضال من أجلهما تتكثف كل معاني النضال
ال��وط�ن��ي /ال�ق��وم��ي ،بكافة تفرعاته السياسية
والفكرية واالجتماعية ...وهذا ما جعلنا نقول
منذ بداية الحراكات التي شهدتها بعض الدول
ال�ع��رب�ي��ة« :ف�ل�س�ط�ين ب��وص�ل�ت�ن��ا» ،و«ال شرعية
لثورة ليست فلسطني شعارها».
ك��ون فلسطني ب��وص�ل��ة امل �ح��ارب يجعل ك��ل من
ال يرفع ه��ذا الشعار أو يحاول االلتفاف عليه،
ً
م� �ح ��اوال االخ �ت �ب ��اء خ �ل��ف أي ع� ��ذر أو م �س��وغ،
ِّ
م �ض��ل��ل ه��دف��ه ل �ف��ت االن �ت �ب��اه ب �ع �ي �دًا ع��ن امل �ه��ام
امللحة خدمة ألعداء أمتنا.
ي �ض��اف إل ��ى ح �م�لات ال�ت�ض�ل�ي��ل ت�ل��ك ت�ص��رف��ات
ط� �ف ��ول� �ي ��ة ،ل �ك �ن �ه��ا خ � �ط� ��رة ،ت �ف �ض��ح ال �ط �ب �ي �ع��ة
التلفيقية والنفعية وال��ذرائ �ع�ي��ة لبعض ه��ذه
ال� �ق ��وى وم �ن �ه��ا م �ح��اول��ة م� �ص ��ادرة االن �ت �ص��ار
الفلسطيني ف��ي معركة الكرامة ال�خ��ال��دة ،ولنا
عودة إلى هذه املسألة في مقالة قادمة لنوضح
أن ه��دف�ه��ا ع�ن�ص��ري إق �ص��ائ��ي ت��ذل�ل��ي لسيدنا
ج�لال��ة مليك ال�ب�لاد وج�ي��وش��ه املتخصصة في
قمع الفقراء واملناضلني ،ليس غير.
نكرر ،إن إصرارنا على نيل حقوقنا في وطننا
ال ��ذي اغ�ت�ص�ب��ه ال �ع��دو ب�م�س��اع��دة اإلم�ب��ري��ال�ي��ة
العاملية وت��واط��ؤ عربان أنظمة سايكس بيكو
ال �ف �ع��ال ال ي�م�ن��ع أي ك ��ان م��ن م�ت��اب�ع��ة أي ملف
وط�ن��ي ملح آخ��ر .لكن صحة موقفه الوطني/
القومي يتبني من مقاربته لهذا امللف أو ذاك ،إن

كان يؤثر إيجابيًا في فلسطني الوطن والقضية
الوطنية /القومية.
نظام عمان املرتبط منذ نشوءه بالصهيونية
وال� � �غ � ��رب االس � �ت � �ع � �م� ��اري ،ارت � �ب� ��اط� ��ًا ع �ض��وي��ًا،
تجاوز دوره كمقاول للمشاريع التي تحيكها
اإلمبريالية ،والصهيونية وج��زءًا عضويًا من
مؤامرات النظام اإلمبريالي العالم ،إلى منخرط
ب�ح�م��اس��ة ف��ي ه ��ذه امل ��ؤام ��رات ال �ت��ي ت �ح��اك في
ال �ع��دي��د م��ن ب�ل�ادن��ا ال �ع��رب �ي��ة .إن ان �ت �ق��ال ن�ظ��ام
عمان ،ومن معه ،ضمنًا أو عالنية ،من اليسار
السلطاني م��ن امل��روج�ين ل��ره��اب الفلسطينيني
وه ��ذي ��ان ال��وط��ن ال �ب��دي��ل وال�خ�ص��وص�ي��ة ال�ت��ي
ت ��واج ��ه أخ � �ط ��ار ال � ��ذوب � ��ان وم � ��ا إل � ��ى ذل � ��ك إل��ى
العنصرية امل�ف�ض��وح��ة امل�س�ت�ن��دة إل��ى محاولة
الفصل ب�ين س�ك��ان األردن إل��ى ش��رق��ي  -أردن��ي
أصيل وفلسطيني دخيل ،ألمر خطير .سياسات
نظام عمان واملروجني لها من اليسار امللوكي/
َّ
املهجرين
السلطاني القائلة بوجود خطر من
ِّ
ع�ن�ص��ري��ة ب��ام�ت�ي��از وم�ض�ل��ل��ة ألن�ه��ا تلقي على
ال�ض�ح�ي��ة ول �ي��س ع�ل��ى ال �ج �ن��اة ،ب��ال �ل��وم .شعب
�رض ي��وم��ًا أن ي �ك��ون أداة ألح��د
ف�ل�س�ط�ين ل��م ي � ً
ول ��ن ي�ق�ب��ل إط�ل�اق��ا أن ي �ك��ون م�ك�س��ر ع�ص��ا لكل
ِّ
املتخاذلني واملضللني ،وه��ذا ما أثبتته األي��ام.
وفي حال سالت الدماء في شوارع مدن األردن
وم�خ�ي�م��ات ال�ع��ائ��دي��ن األب �ط��ال وق ��راه وب�ل��دات��ه،
فاملسؤولية تقع على طرف واحد هو العنصري
الجاني املروج لرهاب الفلسطينيني.
ث �م��ة ط ��ري ��ق واح� � ��د مل �ن��ع امل ��زي ��د م ��ن ال � �ك ��وارث
ً
الوطنية /القومية واالنطالق نحو الفعل بدال
من البقاء في دائ��رة ردود الفعل ،تتلخص في
قيام حركة وطنية /قومية أردنية _ فلسطينية،
س �م �ه��ا م ��ا ش� �ئ ��ت ،ب��وص �ل �ت �ه��ا ف �ل �س �ط�ين .ف�ف��ي
فلسطني تتكثف كل معاني النضال الوطني/
القومي السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والفكرية والعسكرية ف��ي ك��ل ب�لاد ال�ع��رب .هذا
ط��ري��ق ال�ت�ح��ري��ر وال�ت�ح��رر الصحيح واألق�ص��ر
واألق ��ل خ �س��ائ �رًا ،ش��اء م��ن ش��اء وأب ��ى م��ن أب��ى.
وع �ل��ى األج �ي ��ال ال �ع��رب �ي��ة ال �ش��اب��ة ال�ف�ت�ي��ة ال�ت��ي
ل��م تتلطخ ب��ذن��وب�ن��ا وآث��ام �ن��ا وس�ل�ب�ي��ات�ن��ا ،في
ف�ل�س�ط�ين وف ��ي األردن ،وب��ال�ت��ال��ي ف��ي مختلف
أج � ��زاء وط �ن �ن��ا ال �ع��رب��ي ،االس �ت �ف ��ادة م �م��ا ثبت
صحته في تجاربنا النضالية املاضية واألخذ
به ،وتجنب الغرق في النقاشات التي ال طائل
منها والجدل في مسائل فكرية نظرية ال تقدم
وال ت ��ؤخ ��ر ،ووض � ��ع ف�ل�س�ط�ين ن �ص��ب أع�ي�ن�ه��ا،
وجعلها بوصلة املحارب ...ففلسطني تجمعنا.
* كاتب عربي

تعتبر نفسها القطب األوحد في العالم ،وأنها
قدر الشعوب الذي ال فكاك منه.
املشكلة لدى الواليات املتحدة أنه في أي بحث
ع��ن ح�ل��ول سياسية للمشاكل ال��دول�ي��ة وعقد
التفاهمات مع روسيا ،أنها ستكون مضطرة
إلى تقديم تنازالت في املسائل املختلفة ،وذلك
ل�س�ب��ب ب�س�ي��ط ه��و أن �ه��ا ط��رح��ت م�ن��ذ ال�ب��داي��ة
الحد األقصى ملطالبها اعتمادًا على قدراتها
ع�ل��ى دع��م األط� ��راف امل �ن��اوئ��ة ل��روس�ي��ا إال أنها
اكتشفت أن إم�ك��ان��ات حلفائها وق��درات�ه��ا أقل
م��ن أن تمكنها م��ن ت�ح�ق�ي��ق أي م��ن ش��روط�ه��ا
ف ��ي األزم � � ��ة األوك� ��ران � �ي� ��ة ،ل �ي��س ع �ل �ي �ه��ا س��وى
املوافقة على اتفاقية  21فبراير /شباط بإعادة
األوض��اع في أوكرانيا إل��ى ما كانت عليه قبل
االن �ق�ل�اب ال �ف��اش��ي .وه ��و م��ا ي�ض�م��ن امل�ص��ال��ح
ال ��روس� �ي ��ة وامل� �ص ��ال ��ح األوك ��ران� �ي ��ة ب �ع �ي �دًا م��ن
التدخل الغربي وض��رورة التنازل عن محاولة
فرض واقع جيوسياسي على الحدود الغربية
لروسيا ،وأن الثمن املطلوب من أميركا والغرب
هو املوافقة على نتائج االستفتاء الشعبي في
القرم.
أما في سوريا فقد تبنت طرح إقصاء الرئيس
األس� ��د ك �ح��ل وح �ي��د ل�ل�ازم��ة ال �س��وري��ة أو عقد
أي��ة تفاهمات م��ع روس�ي��ا ،ولكن ق��درة أدوات�ه��ا
من العصابات الرجعية ومشغليهم الصهيو
 وهابيني أثبتت أن�ه��ا أع�ج��ز م��ن ال�ق��درة علىفرض مثل الشرط ،وأصبح بقاء األسد عنوانًا
لنتائج هذه املعركة السياسية لحلف املقاومة
وأن التنازل عنه أو مجرد التفكير في بحثه،
ه� ��و ب� ��داي� ��ة ل �ل �ه��زي �م��ة واالن � �ص � �ي� ��اع ل �ل �ش��روط
األميركية في مقابل الحرب االقليمية املجهولة

العواقب إذا استمر العناد األميركي في طرح
مطلبه ه��ذا .وب�ص��راح��ة ليس ل��دى روس�ي��ا ما
تقدمه ألميركا ملساعدتها في حل هذه األزمات
وغيرها كالقضية الفلسطينية والتي تسعى
ف �ي �ه��ا أم� �ي ��رك ��ا إل � ��ى ف � ��رض «م � �ش� ��روع ك �ي��ري»
ً
امل ��رف ��وض أص �ل��ا م ��ن «إس� ��رائ � �ي� ��ل» ،م ��ا ي�ع�ف��ي
ال �ط��رف اآلخ� ��ر م��ن إم �ك��ان �ي��ة م �س��اع��دة أم�ي��رك��ا
ف ��ي ت �م��ري��ر ه� ��ذا امل � �ش� ��روع وح �ت ��ى ل ��و واف �ق��ت
«إسرائيل» فسيكون مربوطًا بقضية أهم على
الجبهة ال�س��وري��ة وه��ي قضية االن�س�ح��اب من
الجوالن السوري املحتل وحفظ حقوق لبنان
في مياهه وأراضيه وثرواته الطبيعية ،وكلها
شروط زادت من ورطة أميركا في املنطقة.
إن ق��در ال �ص��راع ه��ذا رب��ط ب�ين س��وري��ا وال�ق��رم
ً
وج �ع��ل ك��ل م�ن�ه�م��ا ت�ع�ب�ي�رًا م�ن�ف�ص�لا وم��وح �دًا
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ال يستطيع أي�ه�م��ا أن يفكر
بالخروج ساملًا من دون اآلخ��ر من ه��ذا اللهب
اإلمبريالي الذي عصف بهما .ولكي ندرك ذلك
علينا أن ن��رى أن االن �ت �ص��ارات ال�ك�ب�ي��رة التي
ح�ق�ق�ه��ا ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ارت �ب �ط��ت م �ب��اش��رة
ب��ان�ت�ص��ار روس �ي��ا ال�س�ي��اس��ي ال�ك�ب�ي��ر ،وال ��ذي
ح �ق �ق��ه ش �ع��ب ال � �ق� ��رم ب ��ال� �ع ��ودة إل � ��ى ال �ح �ض��ن
ال��روس��ي .وك�م��ا ي�ج��اب��ه ال�ط��رف��ان ال�ع��دو نفسه
بشراسته وعنفه ،وإن ك��ان القسط األعظم من
الدم تحمله سوريا بشرف وبطولة (واكتسب
معنى أن الدفاع عن موسكو يبدأ في دمشق).
وت��درك روسيا كذلك أن النصر في دمشق هو
ال�ن�ص��ر ف��ي م��وس�ك��و وع �ل��ى األرض ال��روس�ي��ة،
إن��ه ال �ص��راع امل�ش�ت��رك وامل�ع�م��د ب��ال��دم املشترك
واملنتهي بالنصر املشترك.
* عضو األمانة لحركة اليسار االجتماعي األردني
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محنة السعودية:
عنا»!
تخلت ّ
«يا ويلنا ...أميركا ّ
محمود بري *
ّ
كان املفكر املصري الفذ «أنور عبد امللك» الراحل
ف��ي ال �ع��ام  ، 2012أول م��ن أط�ل��ق ال �ن��داء الشهير
بـ«التوجه نحو الشرق» ،داعيًا العرب عمومًا إلى
التخلي ع��ن انشداههم بالغرب وال�ت��وج��ه شرقًا
حيث يعيش أكثر من ثلثي البشرية.
ال �ي ��وم ن�س�م��ع ال�ص�ي�ح��ة ذات �ه ��ا ت��رت �ف��ع وي �ت��ردد
صداها ،إنما ليس من عربي غيور أو من مشرقي
ط� �م ��وح ،ب ��ل م ��ن آخ� ��ر ش �خ��ص ي �م �ك��ن ت��وق �ع��ه...
ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي «ب� ��اراك أوب ��ام ��ا» .ف�ه��و أعلن
خالل زيارته منطقة جنوب شرق آسيا مؤخرًا،
س �ي��اس��ة ج ��دي ��دة ل �ب�ل�اده ت �ح��ت ع �ن��وان «م �ح��ور
ال �ش��رق» ( )pivot to eastول ��م ي�ت��وج��ه بعبارته
ت �ل��ك إل� ��ى ال� �ع ��رب ك �م��ا ف �ع��ل ع �ب��د امل� �ل ��ك ،ب ��ل إل��ى
إدارته وإلى العالمّ ،
ّ
متغير
معبرًا من خاللها عن
ّ
استجد في السياسة األميركية م��ؤداه
أساسي
ال�ت��رك�ي��ز اإلس�ت��رات�ي�ج��ي م��ن اآلن وص��اع �دًا على
الشرق ،وتحديدًا على منطقة آسيا ـ الباسيفيك
التي باتت أهم املناطق بالنسبة ملستقبل اميركا
علي الصعد االقتصادية والسياسية واألمنية.
أول م�ف��اع�ي��ل ه ��ذا ال �ت��وج��ه امل�س�ت�ج��د ظ �ه��رت في
النطاق األب��رز على خريطة أزم��ات الغرب اليوم،
وه � ��و االق � �ت � �ص ��اد .ف �ل �ض �م��ان اس� �ت� �م ��رار ح �م��اي��ة
اق�ت�ص��اده��ا ال�ع�م�لاق واألول ف��ي ال �ع��ال��م ،حملت
واشنطن أساطيلها التجارية واتجهت للمرابطة
واإلن� �ت� �ش ��ار وال �ن �ش��اط ف ��ي أق��ال �ي��م ب �ح��ر ال�ص�ين
ال�ج�ن��وب��ي ،ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة ال�ت��ي يعبر فيها ال�ي��وم
حوالي  %40من إجمالي حجم التجارة العاملية.
وم��ع السفن والجهد التجاري واآلم��ال املتجددة
ب� � �ث � ��روات ه ��ائ� �ل ��ة ي �ن �ب �غ��ي ح � �ص ��اده ��ا ،ت �ت �ح� ّ�ول
واش �ن �ط��ن ب�ع�ي�ن�ه��ا ال �ث��اق �ب��ة إل� ��ى ح �ي��ث ت��رف��رف
مصالحها الحقيقية للعقود املقبلة ،تلك املصالح
ال�ت��ي ل��م ت�ع��د ف��ي ذات امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ك��ان��ت فيها
ح�ت��ى األم ��س ال�ق��ري��ب .وم��ع االه�ت�م��ام وامل�ص��ال��ح
ّ
والسفن التجارية ،من الطبيعي أن تنتقل املظلة

الواقع أن المشكلة لم
تولد اليوم بل ُولدت مع
وصولهم إلى عروشهم
األمنية وال�ق��وة العسكرية وك��ل أدوات السلطان
والحماية األميركية...
من هذه املستجدات ول��دت االحتماالت السوداء
وارتسمت اآلفاق املخيفة ُأمام مجموعة «عاملية»
ّ
من الحكام القلقني الذين أسقط في أيديهم حني
ش��اه��دوا واش�ن�ط��ن ت�ت�ج��اوز محطتهم م��ن دون
أن تتوقف ،متابعة رحلتها إل��ى حيث تحملها
مصالحها .وبعد الدهشة وصل الخوف ّفانقلب
ال �ق��وم ع �ل��ى م��اض�ي�ه��م «ال �ص �م��وت» وت�ح��ف�ظ�ه��م
امل ��رض ��ي ال � ��ذي ط �ب��ع ش �خ �ص �ي��ات �ه��م امل �س��رح �ي��ة
الكئيبة ،فراحوا يرفعون الصوت معترضني (!)،
ّ
ويعبرون عن القلق والخوف والغضب ،والعديد
م��ن مشاعر السخط البشرية التي ل��م يسبق أن
أظهروها ،ويخبطون خبط عشواء في مختلف
بثور هائج عصبوا
اإلتجاهات ،أشبه ما يكون
ٍ
عينيه وألقوا به وسط وكر دبابير.
ّ
املتخبطني
في طليعة ه��ؤالء القلقني الغاضبني
ّ
يظهر حكام «املحميات األميركية» في منطقتنا
ال �ع��رب �ي��ة ،م��ن م �ل��وك وأم � ��راء وش �ي��وخ وس�لاط�ين
ورؤساء ...ممن يتربعون على كيانات عائلية أو
عشائرية أو مخابراتية أو مافيوية ...يسمونها
تجاوزًا بالدول.
الواقع أنه ليس من العسير ّ
تفهم سبب اإلنهيارات
ّ
املعنوية التي أمل��ت ب�ه��ؤالء .فالحركة األميركية
امل �س �ت �ج��دة وال� �ت ��ي أم� �ض ��وا ش� �ه ��ورًا ط��وي �ل��ة في
ّ
تكذيبها وتجاهلها ،تجلت في األشهر األخيرة
بوضوح شديد ّبحيث لم يعد ممكنًا الخطأ في
تفسيرها وال غض النظر عن انعكاساتها .وما
زادهم خوفًا هو مزاوجة واشنطن القول بالفعل،
وان�ص��راف�ه��ا نحو م��رك��ز اهتمامها ال�ج��دي��د ،مع
ت� �ض ��اؤل اه �ت �م��ام �ه��ا ال �ت �ق �ل �ي��دي ب �ه��م وم�ض� ّ�ي�ه��ا
ِق َدمًا في انتهاج سياستها التي يشعرون أنها
أه�م�ل�ت�ه��م وب�ل�غ��ت ح � ّ�د ت�ع��ري��ض وج��وده��م ذات��ه
للخطر .هكذا انتشر الصراخ في ممالك الصمت
ّ
وضج سيل التهجمات السعودية (ويا للعجب!)
ع�ل��ى «ال�ح�ل�ي��ف األك �ب��ر» ،وت��وال��ت التصريحات
«غ� �ي ��ر ال��رس �م �ي��ة» ع ��ن «ت �ق �ل �ي��ص ال� �ت� �ع ��اون م��ع
و«إلغاء صفقات أسلحة ونفط معها».
واشنطن»،
ُ
وكانت املبررات املعلنة لهذه املواقف السعودية
ّ
مشوشة إل��ى ح� ّ�د كبير وغير ُمقنعة
اإلنفعالية

ً
إجماالّ ،
تتذرع تارة بـ«تقارب أميركا مع إيران»،
وطورًا بـ«عدم توجيه واشنطن ضربة لألسد»...
حتى وص��ل األم��ر إل��ى ذروت��ه م��ع م��ا قاله األم�ين
العام لألمم املتحدة للشؤون السياسية «جيفري
ف �ي �ل �ت �م��ان» ع ��ن ال �ح �ك��ام ال �س �ع��ودي�ي�ن م ��ن إن�ه��م
«ع�ن��دم��ا رأوا ع�لام��ات ت �ق��ارب أم�ي��رك��ي ـ�ـ�ـ إي��ران��ي
ّ
جن جنونهم» ،وإنه لم يشاهد «أوقح وأسوأ من
الحكومة السعودية» ...كل ذلك من دون أن ينفي
ّ
أو يكذب في ما بعد.
من طالئع رحلة األسى واإلحباط التي عانوها
وأح��دث��ت أول ش��رخ حقيقي ف��ي سفينة ثقتهم
املطلقة ب��واش�ن�ط��ن ،ك��ان ذل��ك اإلت �ص��ال الهاتفي
«ال �ل �ع�ين» ال ��ذي أع �ل��ن اإلن �ف �ت��اح األم �ي��رك��ي على
ع� ّ
�دوه ��م األص� �ي ��ل :إي � ��ران «ال� �ن ��ووي ��ة» .ال �ض��رب��ة
الثانية ج��اءت من امليدان السوري ،إذ ق��رأوا في
عجزهم العملي عن إسقاط األسد ،إرادة أميركية
غ �ي��ر ُم �ع �ل �ن��ة ب ��اإلب �ق ��اء ع �ل �ي��ه (!) .وب �ع��دم��ا ع��اد
الرئيس األميركي أوباما عن تهديداته لسوريا،
وسحب من التداول مشروع الضربة العسكرية
ضدها بعد أن كانوا باشروا من جهتهم إعداد
ال�ت��واب�ي��ت ،ان�ف�ج��رت دف�ع��ة واح ��دة سفينة الثقة
املبحرة منذ عقود .ومن دون سابق توقع شعر
القوم أنهم باتوا خارج حسابات واشنطن ،ولم
يتمكنوا م��ن ف�ه��م حقيقة م��ا ي �ج� ّ�ري .ل��ذا ق��ام��وا
بعمل ل��م تسبقهم إليه دول��ة :تمنعوا ع��ن قبول
عضوية مجلس األمن الدولي (في 2013/10/18
) ،وه ��ي ال�ع�ض��وي��ة ال �ت��ي ك��ان��وا س �ع��وا جهدهم
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل �ي �ه��ا .وال ��واق ��ع ال �ث �ق �ي��ل ال� ��ذي ك��ان
جاثمًا في أساس هذا املسلك الشاذ ،لم ّ
يعبر عنه
أحد بأفضل ما فعل الكاتب الصحافي السعودي
محمد ال�س��اع��د ح�ين نشر ف��ي صحيفة «ال��وئ��ام
ال�س�ع��ودي��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة» (ب�ت��اري��خ  18أكتوبر/
عنوان ّيختصر
تشرين ّاألول  )2013مقالة تحت ّ ٍ
برمته« :يا ويلنا ...أميركا تخلت عنا».
األمر
ال��واق��ع أن املشكلة ل��م ت��ول��د ال �ي��وم ب��ل ُول ��دت مع
وصولهم إلى عروشهم .فالقوم أساسًا لم يفهموا
أو لم يريدوا أن يفهموا أن ّ
مجرد حصولهم على
«أوف ��دوا»
التي
البالد
حق اقتصادي في ث��روات
ِ
إليها (وهي الثروات التي يهيمن عليها ويديرها
األميركي ويحميها فيحميهم بجريرتها) ،كان
يعني عمليًا قبولهم بالتنازل له باملقابل عن كل
ً
حقوقهم السياسية جملة وتفصيال.
ول��و تأملنا مسيرة ت��راج��ع وزن�ه��م ال�ن��وع��ي في
اإلق �ل �ي��م ال� ��ذي اع �ت �ب��روا أن�ف�س�ه��م م��رك��ز دوران� ��ه
ونقطة االستقطاب األق��وى فيه ،ألذهلنا مقدار
ت��راك��م خسائرهم وبلوغها ك��ل ه��ذا الحجم ،من
ّ
دون أن يقوموا ب� ّ
للحد
�أي جهد حقيقي ومثمر
من سرعة هبوطهم القاتل نحو القاع .فهم خالل
س �ن ��وات ي�م�ك��ن ع � ّ�ده ��ا ع �ل��ى األص ��اب ��ع ،خ �س��روا
ال� �ع ��راق ،ث ��م غ� ��زة ،وخ� �س ��روا ج ��اره ��م «امل �ف �خ��خ»
اليمن ،وسلطنة ُعمان ،وخسروا السودان (ولم
ي��رب�ح��وا ن��اس م�ص��ر) ،وخ �س��روا ت��رك�ي��ا ،وقبلها
ليبيا وتونس ...وهم في سبيلهم اليوم لخسارة
سورية ولبنان وربما البحرين أيضًا .ثم جاءت
ّ
اإلس �ت ��دارة األم�ي��رك�ي��ة ث��م ف�ت��ح خ��ط واش�ن�ط��ن _
ط �ه ��ران ،ف��ان�ف�ج��ر ح��راك �ه��م األه � ��وج وص��راخ �ه��م
ّ
األصم في وجه كل ريح ،وحتى في وجه الرياح
ّ
األميركية ذاتها .وبلغت بهم الرعونة حد اإلعالن
عن نوع من َ
«الح َرد السياسي» غير املسبوق في
األندية الديبلوماسية ،األم��ر ال��ذي اضطر وزير
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي إل��ى ال�ت��دخ��ل بكل رصيده
غير مرة للتهدئة .ذلك أن انتقال مركز االهتمام
األميركي بعيدًا عنهم ،وانخفاض نبرة الحليف
األك �ب��ر ف��ي ال �ت �ح��دث ع�م��ا ك ��ان ي�ح��ب أن ّ
يسميه
«حكمتهم ...واعتدالهم ...ورشادهم» ،وذلك أيام
ال�غ��زل ال��ذي ك��ان��ت تنضح منه رائ�ح��ة ال�ب�ت��رول،
أسقط في يدهم فاستيقظوا على واقع ّ
تحولهم
املرير من «شركاء ضروريني» إلى حلفاء يمكن
ّ
(ويتثبت هذا ابتداء من العام
االستغناء عنهم
 2016ت �ح��دي �دًا ،وه ��و ال �ت��اري��خ ال� ��ذي يستغني
فيه األميركيون عن نفط الخليج ويصبحون –
ّ
مصدر للبترول
بفضل نفطهم الصخري  -أول
ف��ي ال�ع��ال��م ...لذلك فحني غ��ادره��م األم�ي��رك��ي إلى
حيث تقتضي مصالحه اإلستراتيجية الكبرى،
ظ� �ه ��روا ف �ج ��أة ُع� � ��راة م ��ن ك ��ل ح �م��اي��ة وض �م ��ان،
وعاجزين عن الصمود أمام ...انعكاس وجوههم
في املرايا.
ّ
ُ
لذلك كله لن تثمر زيارة أوباما للرياض أكثر مما
يظهر منها على الشاشات.
فالقوم خ�س��روا حربهم ال��وج��ودي��ة منذ البداية،
وه � ��م ال� �ي ��وم ع �ل��ى ي �ق�ي�ن م ��ن أن ال� �ع � ّ�د ال�ع�ك�س��ي
لـ«صالحيتهم» قد ابتدأ.
ّ
 ...وفي بيت النملة العرجاء ،كل نقطة ماء تصبح
طوفانًا.
* صحافي لبناني

