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أوسـ ـ ـ ـ ــع وأك ـ ـ ـثـ ـ ــر عـ ـمـ ـق ــا ملـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ــدي ـ ــون
والـ ـق ــروض ،بـحـيــث ت ـت ـبـ ّـدد ل ــدى مـعــارضــي
سيريزا من الطبقات االجتماعية املحافظة
ّ
األوه ــام الـتــي يعلقها اليمني على برنامج
ّ
اإلصــاح ،إذ إن االعتراض عند هــؤالء ليس
على أصل املوضوع وإنما على الجهة التي
ستستفيد من إقرار «برنامج اإلصالحات».
ّ
محط
وكأن «اإلفادة من البرنامج» أصبحت ّ
إجـمــاع ،وليست كارثة على الشعب بشقيه
فــي الـيـمــن وال ـي ـســار كـمــا سـ َـيـظـ َـهــر اآلن من
اإلي ـض ــاح ــات ال ـخ ـ ّ
ـاصــة بـطـبـيـعــة الـبــرنــامــج
ال ـط ـب ـق ـي ــة .ف ــأثـ ـن ــاء الـ ـنـ ـق ــاش حـ ـ ــول مــاه ـيــة
«بــرنــامــج اإلصـ ـ ــاح» الـ ــذي تــرًيــد الـتــرويـكــا
ت ـن ـف ـي ــذه بـ ـح ــذافـ ـي ــره راف ـ ـض ـ ــة رب ـ ـطـ ــه بـ ـ ّ
ـأي
اصــاحــات اجـتـمــاعـيــة حقيقية فــي الــداخــل

ّ
جــرى تأكيد من جانب ممثلي الحكومة أن
املقصود «باالصالح» هنا هو تسريح عدد
ّ
ك ـب ـيــر م ــن امل ــوظـ ـف ــن ال ـح ـكــوم ـيــن وخ ـفــض
معاشات التقاعد وإطالق حملة واسعة من
الـخـصـخـصــة ،وه ــي بــالـضـبــط الـبـنــود التي
أتى االئتالف الحكومي ملنع انفاذها .يمكن
ّ
تعتبر
ال ـقــول أيـضــا إن الـحـكــومــة أصـبـحــت
ً
ه ــذه اإلج ـ ــراءات خـطــوطــا ح ـمــراء مستثنية
إياها من ّ
أي جوالت تفاوضية مع الترويكا،
وهو ما أكده وزير الدولة اليوناني للشؤون
املــالـيــة ديمتريس مــاريــاس ال ــذي قــال أثناء
ال ـج ـل ـســة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة إن أث ـي ـن ــا« :لـ ــن تـبـيــع
أمــاكـهــا بـعــد ال ـيــوم بــأسـعــار زه ـي ــدة» .هــذه
ال ـتــأك ـيــدات املـتــواصـلــة ت ـخــدم استراتيجية
الـ ـتـ ـف ــاوض الـ ـت ــي ي ـت ـب ـع ـهــا رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء

والدينية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
حـ ــاربـ ــت ف ـص ــائ ــل املـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
إعــام ـيــا وسـيــاسـيــا وم ــادي ــا .وج ـهــت ري ــاح
سمومها تجاه حزب الله ّ
وحرضت على نزع
ً
سالحه وشــاركــت تمويال فــي القضاء عليه
خالل عــدوان تموز  .2006ساهمت في نشر
الفوضى في العالم العربي وفتحت أبــواب
املنطقة أمام الجماعات املتطرفة وأدخلتها
لعبة ال ـت ــوازن املــذهـبــي ملـنــع إيـ ــران ،بحسب
زع ـم ـه ــا ،م ــن الـ ـتـ ـم ــدد .ت ــم ت ــدج ــن الـقـضـيــة
ُالفلسطينية م ــن ال ـبــوابــة املــذهـبـيــة بعدما
أق ـف ـل ــت الـ ـب ــواب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي وجـهـهــا
ووجه الرعاة الغربيني الذين حاولوا تثبيت
تسوية تذهب معها فلسطني إلى األبد .هنا
نـشــأ وض ــع جــديــد مــن الـتـضـلـيــل ،وتحولت
إي ــران الـتــي لــم تبخل بـقــرش وال س ــاح وال
شعار إلى عدو العرب األول ،وبــات التفاهم
ع ـل ــى ط ــري ـق ــة «ص ــديـ ـق ــي الـ ـع ــزي ــز ال ـع ـظ ـيــم
شيمون بيريز» من ضرورات األحكام ،حيث
لـ»بندر» من املفتني ما عند «مرسي» ويزيد!
ّ
لــو قلنا إن إي ــران دعـمــت ومــا زال ــت الشعب
ّ
الـفـلـسـطـيـنــي ب ـكــل م ــا ه ــو م ـت ّــاح ل ـقــالــوا إن
ّ
ذلــك ليس كرمى لفلسطني وإنـمــا ألن إيــران
راغ ـبــة بـتــوسـيــع امـبــراطــوريـتـهــا الـفــارسـيــة
ّ
ّ
التشيع .ولو قلنا إن السعودية باعت
ونشر
ّ
فلسطني وتنسق أمنيًا مع الصهاينة لقالوا:
تهويمات واتهامات سخيفة وضرب بالرمل.

وإذا قـلـ َـت أيــن السعودية مــن االنتفاضات؟
أين هي ِمن دعم الشعب أثناء العدوان على
غــزة على سبيل املثال ليستطيع الصمود؟
أي ـ ــن هـ ــي م ـم ــا ي ـح ـص ــل ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن ت ـهــويــد
واس ـت ـي ـط ــان واس ـت ـب ــاح ــة وخـ ـط ــر وج ـ ــودي
ي ـه ــدد آالف الـفـلـسـطـيـنـيــن ب ــاالقـ ـت ــاع مــن
أرض ـهــم؟ سيجيب أحــدهــم بأنها استقبلت
ع ــددًا مــن الجرحى وأرسـلــت بضع سـيــارات
إس ـع ــاف ،وس ـت ـش ــارك ف ــي م ــؤت ـم ــرات دول ـيــة
لتهدئة األوض ــاع ،وسـتـشــارك مــع الجامعة
ال ـعــرب ـيــة ل ــرف ــع ش ـك ــوى إل ــى مـجـلــس األم ــن!
فماذا يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك والقطاع
محاصر مــن قبل املـصــريــن ال السعوديني!
هل هــذا نــوع من الكوميديا الـســوداء أم من
ال ـه ــوان الـ ــذي ال ح ـ ّـد لـبـشــاعـتــه .ه ــل نـتــذكــر
وي ـت ــذك ــر ب ـعــض الـ ـع ــرب األقـ ـح ــاح م ــا جــرى
خ ـ ــال ال ـ ـثـ ــورة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ـك ـب ــرى ع ــام
 ،1939-1936إذ لــم تـتــوقــف املــرحـلــة األول ــى
من الثورة الفلسطينية الكبرى واالضرابات
التي طاولت معظم األراضي الفلسطينية إال
في  12تشرين األول إثــر نــداء وجهه زعماء
الـسـعــوديــة وال ـع ــراق وش ــرق األردن واليمن
أله ـ ــل ف ـل ـس ـطــن ب ـ ــ»اإلخ ـ ــاد إل ـ ــى الـسـكـيـنــة
حقنًا لـلــدمــاء ،معتمدين عـلــى حـســن نــوايــا
صديقتنا الحكومة البريطانية ،ورغبتها
امل ـع ـل ـنــة ف ــي تـحـقـيــق الـ ـع ــدل ،وثـ ـق ــوا بــأنـنــا
سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم».

ّ
اليكسيس تسيبراس وتـعــزز من نهجه في
توسيع املشاركة الشعبية في صناعة القرار،
ّ
إذ إن الصالبة أثناء التفاوض على الحقوق
األســاسـيــة للشعب ليست مــن األم ــور التي
يمكن االنـقـســام حــولـهــا .وه ــذا فــي الحقيقة
ّ
يوفر قاعدة واسعة لحركة رئيس ال ــوزراء،
ســواء على املستوى الداخلي أو الخارجي،
ويسمح له في حال قـ ّـرر االستعانة بحلفاء

«سيريزا» كان يطالب قبل وصوله
إلى الحكم بالخروج من سياسة
األحالف المفروضة على أوروبا
ج ــدد ف ــي ال ـخ ــارج ب ــأن ي ـت ـمــادى ف ــي قـ ــراره،
وخصوصًا إذا بدا القرار مندرجًا في سياق
مواجهة مفتوحة مع الترويكا ومن ورائها
الغرب عمومًا.

االقتراب من روسيا
قـبــل أن يـعــود مــن زيــارتــه إل ــى مــوسـكــو كــان
ت ـس ـي ـبــراس ق ــد أع ـل ــن ت ـ ّ
ـوص ـل ــه م ــع الـجــانــب
الــروســي إلــى وسيلة لـتـجــاوز الحظر الــذي
فرضته روسيا على ال ــواردات الغذائية من
ّ
اليونان .ومع أن اإلعالن كان ذا داللة رمزية
أكثر منها عملية إال أنه وضع سياقًا لعالقة
ّ
مـخـتـلـفــة ب ــن دول ـت ــن ي ـخ ــوض كـ ــل منهما
م ـعــرك ـت ـهــا الـ ـخ ــاص ــة م ــع أوروب ـ ـ ـ ــا والـ ـغ ــرب
ّ
عمومًا .والـحــال أن الطرفني مستفيدان من
هــذا التقارب فاليونان ستصبح ق ــادرة مع
«اسـتـئـنــاف الـتـبــادل ال ـت ـجــاري» مــع روسـيــا
ّ
تحمل األع ـبــاء الناجمة عــن حرمانها
على
م ــن «ال ـت ـم ــوي ــل األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،وروس ـ ـيـ ــا مــن
جهتها ستستعيد الـقــدرة على التأثير في
بلد يحاول الخروج من الوصاية األوروبية،
وي ـعــد بتحقيق ال ـت ــوازن فــي ال ـعــاقــات بني
أوروبــا وموسكو .هذا الجانب بدا ملحوظًا
ّ
ف ــي زيـ ـ ــارة ت ـس ـي ـبــراس ال ـت ــي ت ــوزع ــت على
محاور عــدة ،وكــان ّ
أهمها إلــى جانب لقائه
ببوتني إعالنه من على منبر معهد العالقات
الــدول ـيــة ف ــي مــوسـكــو ع ــن صـيـغــة تـســوويــة
الس ـت ـئ ـن ــاف ت ـص ــدي ــر امل ـن ـت ـج ــات ال ــزراعـ ـي ــة
اليونانية إلى السوق الروسية .والكالم عن
التسوية هنا ّ
مهم بالنسبة إلى الرجل الذي
ّ
أكد مــرارًا أنه يحرص على عالقات متوازنة
بني أوروبا وروسيا ،وفي سياق هذا الحرص
أتى تأكيده عدم التعارض بني الصيغة التي
ُ
ات ـفــق عـلـيـهــا م ــع الـ ــروس وق ــوان ــن االت ـحــاد
ّ
األوروب ـ ــي ال ـخــاصــة بــالـعـقــوبــات املـفــروضــة
ض ـ ّـد روسـ ـي ــا .ه ــو ي ـع ــارض ال ـع ـقــوبــات وال

لـسـنــا هـنــا إلجـ ــراء مـفــاضـلــة ب ــن «ال ـعــروبــة
ال ـس ـع ــودي ــة» امل ـت ـخ ــاذل ــة وبـ ــن «ال ـف ــارس ـي ــة
اإلي ــران ـي ــة» امل ـن ــاص ــرة .ول ـكــن ل ـنــؤكــد ال ـقــول
على خطورة املوقف السعودي من القضية
الفلسطينية ماضيًا وحــاض ـرًا .انكشف كل
شيء ولم تعد تنطلي على أحد قضية «حصة
السعودية من الدعم العربي للفلسطينيني».
القضية ليست قضية حــواالت بنكية وإنما
حــواالت سياسية لها طابع القيم والشرف
والدين ،والحق الذي ال يمكن أن يضيع طاملا
وراءه فلسطيني واحد مطالب.

القضية ليست قضية حواالت
بنكية بل حواالت سياسية لها طابع
القيم والشرف
وفــي ظل املتغيرات التاريخية الكبيرة في
عاملنا العربي التي يجمع املراقبون والخبراء
على أنها تؤشر على أفــول نجم أميركا من
ّ
املنطقة ،فإن األسئلة التي تأتي سريعًا هي:
ما العواقب الجيوسياسية على اململكة في
أعقاب االنحطاط األميركي وصعود ظاهرة
اإلرهاب ثم سلسلة االنهيارات في العناصر
املؤسسة للدولة الوطنية لصالح دول هشة

رأي

ي ــرى فـيـهــا طــريـقــة نــاجـعــة إلدارة الـعــاقــات
ّ
م ــع م ــوس ـك ــو ،ول ـك ـنــه غ ـيــر مـضـطــر ف ــي ظــل
معركته القائمة مع الترويكا حول البرنامج
املــالــي إل ــى فـتــح جـبـهــة جــديــدة مــع أوروبـ ــا،
وه ـ ـ ـ ــذا ب ــالـ ـضـ ـب ــط م ـ ــا يـ ـجـ ـع ــل مـ ـن ــه ح ــاج ــة
ل ــروس ـي ــا .فــالــرجــل ل ـيــس ف ــي م ــوق ــع الـتــابــع
لسياساتها ،ومــا ّ
يقربه منها هو سياسته
الـتــي لــم تــذعــن ملــا تــريــده تــرويـكــا الــدائـنــن،
وفــي حــال قـ ّـررت روسيا أن تعامله بطريقة
غير سياسية فستخسر اإلمكانية الوحيدة
املتاحة أمامها للعودة إلى أوروبا عن طريق
التحالفات الجانبية .حاليًا يحصل العكس
ّ
وتتقدًم العالقة بني الطرفني بشكل
تمامًا،
ّ
جيد ،مدفوعة بفهمهما املشترك للممكنات
ّ
السياسية التي يقدر عليها كل طرف .وهو
ما سمح بظهور موقفني ّ
يعبران عن اللحظة
السياسية التي ّ
تمر بها روسيا وأوروبا في
ّ
ظل العقوبات واملوقف من األزمة األوكرانية.
املــوقــف األول أعلنه تسيبراس بقوله« :في
ال ـق ـط ــاع الـ ـتـ ـج ــاري ح ــددن ــا أمـ ــس إم ـكــان ـيــة
زي ـ ــادة الـ ـص ــادرات ال ـيــونــان ـيــة إل ــى روس ـيــا،
وخــاصــة فــي القطاع الــزراعــي ال ــذي تعرض
ألضرار جسيمة بسبب العقوبات من جانب
روس ـيــا ،وف ــي الــوقــت نفسه وجــدنــا وسيلة
لـتـجــاوز الـصـعــوبــات مــن دون أن نخلق أي
مشاكل في العالقة بني بلدنا وبــن روسيا
واالتحاد األوروبي» .أما املوقف الثاني فقد
أعلنه بوتني متجاوزًا اإلطار الذي «اقترحه
تسيبراس للعالقة» ،وواضـعــا الـيــونــان في
مرتبة الشريك التجاري الرفيع الــذي يمكن
أن ي ـعـ ّـوض مــوسـكــو عــن خـســارتـهــا الـســوق
األوروبية ،وهذا يعني أن سياسة تسيبراس
كــانــت فاعلة أيـضــا فــي الـعــاقــة مــع روسـيــا،
ولــم تكن مـجــرد ام ـتــداد لها  -أي ملوسكو -
كما يـقــول خـصــوم الــرجــل .يـقــول بــوتــن في
ه ــذا الـخـصــوص« :إن مـشــاركــة الـيــونــان في
مشروع السيل التركي (مشروع خط أنابيب
لنقل الغاز الروسي عبر قاع البحر األسود
مــرورًا بــاألراضــي التركية حتى الحدود مع
اليونان) سيخولها أن تكون أحد أهم مراكز
توزيع الطاقة في أوروبا» ،ثم يستدرك مبينًا
ّ
أن م ـســألــة م ـشــاركــة ال ـي ــون ــان ف ــي امل ـش ــروع
مــن عدمها تعتبر «ق ــرارًا سياديًا للحكومة
اليونانية» .هــذا االسـتــدراك هو الــذي يضع
اإلطـ ــار الـحـقـيـقــي لـلـعــاقــة وي ــدف ــع بـهــا إلــى
األمـ ــام ،مـتـجــاوزًا االع ـتــراضــات الـتــي نشأت
بفعل حراك تسيبراس بني الداخل والخارج.
ّ
واالعـتــراض هنا طبيعي ألن املـشــروع قائم
ّ
ب ــاألس ــاس عـلــى ه ــز الـسـتــاتـيـكــو األوروب ـ ــي
وعــدم السماح له بابتالع الهوامش التي ال
تزال قائمة.
* كاتب سوري

عــرق ـيــة وط ــائ ـف ـي ــة؟ وهـ ــل ت ــدف ــع ال ـس ـعــوديــة
ف ـ ــات ـ ــورة ت ـخ ـل ـي ـه ــا ع ـ ــن ف ـل ـس ـط ــن ب ـع ــدم ــا
أحـجـمــت عــن اج ـتــراح م ـعــادالت ت ــوازن ردع
عــربــي فــي وجــه الـعــدو اإلســرائـيـلــي لصالح
ن ــزع ــات ه ــروب ـي ــة ان ـه ــزام ـي ــة ب ـل ـه ــاء ك ــال ــذي
يحصل اليوم في اليمن والبحرين .ها هي
السعودية تورط العرب بأحقادها في اليمن
وتبتزهم بأموالها ألنـهــا تعلم علم اليقني
حجم الخطايا التي ارتكبتها بحق اليمنيني
والـفـلـسـطـيـنــن وب ـق ـيــة ال ـش ـع ــوب ال ـعــرب ـيــة،
ّ
وتجد أن التهديدات تالحقها ألنه انفضحت
على حقيقتها الكاملة.
من جانب آخر ،ظل الفلسطينيون يعيشون
أوه ـ ــام ال ـص ــداق ــة م ــع مـمـلـكــة ح ـ ّـرك ــت بنحو
عاجل «درع الجزيرة» لتفريق تظاهرة في
البحرين ولكنها لم ّ
تحركه يومًا في مواجهة
وحش اإلرهــاب وهو يدمر غزة على رؤوس
قاطنيها .وهــا هي السعودية برفقة العرب
األشـ ــاوس يـشـنــون ال ـغ ــارات عـلــى اليمنيني
بعد طلب من الجامعة العربية املوافقة على
قـ ــرار ل ـتـ ّـدخــل ع ـس ـكــري عــربــي م ـبــاشــر حني
تقدم الحوثيون باتجاه عدن.
حسنًا قال الجاحظ ّ
مرة في البيان والتبيني:
«إذا ان ـق ـطــع رجـ ـ ــاؤك م ــن صــدي ـقــك فــالـحـقــه
بعدوك» .متى يعتبر الفلسطينيون ،ويتذكر
من تنفعه منهم الذكرى؟!
*كاتب و أستاذ جامعي
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