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يومية سياسية مستقلة

االشتراكات: االشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دوالرا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا مبا في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر واالعالن 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

أشهر صعبة تنتظر العراق

قوانني تقييد الصحافة: ضيق من الدميقراطية السودانية

القواعد االجنبية في اخلليج  تؤسس للحرب وليس السالم

■  طالـع شـهر حزيـران (يونيـو) فـي 
تاريخنـا انـه شـهر هزائم، فـي الثالث من 
حزيران (يونيـو) عام 1098 حلـت بأمتنا 
العربية هزمية مروعة هي سقوط أنطاكية 
صانعة تاريخ امتنا بأيدي الفرجنة، ومنها 
تتابعت الغـزوات على أمتنـا العربية كان 
طالعهـا بعد احلـروب الصليبيـة، احلرب 
 ،1948 عـام  فلسـطني  علـى  الصهيونيـة 
واكتمال احتاللها في اخلامس من حزيران 
(يونيـو)  حزيـران  وفـي   1967 (يونيـو) 
1982 احتلت بيروت من قبل إسـرائيل، كل 
هذه الهزائم كانت في ظل التفكك والضعف 
العربي مـن أنطاكيا وحتـى احتالل بغداد 
عاصمة احلضارة العربية واإلسـالمية في 

. 2003
 فـي الثالث مـن حزيـران (يونيو) هذا 
اوبامـا  األمريكـي  الرئيـس  يحـط  العـام 
رحالـه ضيفـا أم فاحتـا لعهـد جديـد على 
أهلنا في اململكة السـعودية في ظل ظروف 
حالكة السـواد تخيم على امتنـا العربية، 
اليمـن تعتصـره أطمـاع الهيمنـة ونوازع 
االنفصال، والقيادة السياسية في صنعاء 
عن قصد اوغير قصد تلقي مبسؤولية هذه 
النوازع على اخلارج، واحلق أن املسـؤول 
األول عما يجري في اليمن أوال وأخيرا هو 
النظام بعينه وما اخلارج إال ذرائع حتتمي 
بها معظم النظم العربية في األزمات. مصر 
عليلـة مكبلـة مبـرض االكتئـاب النفسـي 
أبيـب  تـل  نظامهـا  وقبلـة  والسياسـي 
وواشـنطن، والطرفـان لهمـا أطمـاع فـي 
السيادة على القرار السياسي في القاهرة. 
والسـودان والصومـال والعـراق حالهـم 
ال يسـر صديق لكنه يسـر العـدو، ولبنان 
قـد تعصف به العواصـف، والبحر األحمر 
حتـول بفعل التقاعس العربـي من بحيرة 
عربيـة إلـي بحيرة هيـأت الـدول الغربية 
القرصنـة  صناعـة  لتزدهـر  األجـواء  كل 
فيهـا لتتمكـن مـن فـرض سـيطرتها علـى 
هـذه املمـرات لتتحكم في ما قـد يحدث من 
أحداث جتاه إيران مبوجب شرعية عربية 
ودوليـة. األردن كلمـا اقترب من اسـتقرار 
احلال به اسـتفز مبصطلح الوطن البديل، 
فراح يدور في حلقة مفرغة من يسـترضي 
الشعب أم اآلخر، وسورية أعانها الله على 
أمورهـا وحماها مـن عاديات الزمـان. أما 
خليجنا العربي فإني ابكي مسـتقبله، انه 
أشـبه ببقـرة هولندية حتلب فـي صبيحة 
كل يوم وعند الغـروب، وفي النهاية تذبح 
وتـأكل حلمهـا الوحـوش املتربصـة بهـا. 
وحدته اجلمركية فشـلت، وضاعت أوراق 
الوحدة االقتصاديـة، واختلف القوم على 
الوحدة النقدية، ودرع اجلزيرة العسكري 
ال وجـود لـه إال علـى قوائـم التسـلح مـن 
أمريـكا وفرنسـا. أهلنـا في شـمال أفريقيا 
ليسـوا أحسـن حاًال مـن مشـرقهم تزحف 
عليهم الصحراء من اجلنوب ومن الشمال 
املطامع االوروبية وفوق هذا وذاك أمريكا.

أعـود إلـى قـدوم الـر ئيـس األمريكـي 
إلينـا، وهنـا اسـتأذن امللـك عبـد اللـه آل 
سـعود فـي توجيـه حديثـي إليـه وعبره 
إلـى اخوانـه مباشـرة. يا خـادم احلرمني 
إنكم متلكون من القـوة والقدرة ما يوازي 
قوة وقدرة ضيفكم اوباما ولديكم أسـلحة 
اشـد خطرا على الغرب كله من أسـلحتهم 
الفتاكـة. بيدكم شـريان االقتصـاد العاملي 
البتـرول ومتلكـون منه خمـس احتياطي 
العالم، وحتت أقدامنا اكبر مخزون للطاقة 
النظيفة الغاز وفي يدكم أقدس بقاع العالم 
التي يتجه نحوها ما يقارب مليار ونصف 
املليـار من البشـر خمس مرات فـي اليوم، 
وفـي يدكـم شـعب مـع إخوانـه املسـلمني 
يتمنـون االستشـهاد دفاعـا عنكـم وعـن 

مقدساتنا اإلسالمية وحقوقنا العربية.
 إن مطالـب األمريـكان أوال: هي ضمان 
امـن إسـرائيل فـي املنطقـة وهذه ليسـت 
وظيفتنـا، وقـل لهـم ما قالـه والدكـم غفر 
الله لـه للرئيـس األمريكي روزفلـت: أمن 
اليهود يكمن في أوطانهـم األصلية وليس 
التعايـش  نسـتطيع  ولـن  منطقتنـا  فـي 
معهـم. ثانيا: ضمان وصـول الطاقة إليهم 
بأبخس األثمـان. ثالثـا: محاربة اإلرهاب 

واستخدامنا ملواجهة إيران .
 فـي مقابـل ذلك فـإن مطالبنـا اإلصرار 
علـى انسـحاب إسـرائيل وبـدون قيـد أو 
شـرط إلـى مـا وراء حـدود اخلامـس من 
حزيران (يونيـو) 1967 مبا في ذلك مدينة 
القدس، وحتديد فتـرة زمنية لتنفيذ ذلك. 
االنسـحاب مـن العـراق ومتكـني الشـعب 
السياسـي  العراقـي مـن اختيـار نظامـه 
الشـرقية  حـدوده  وحمايـة  وحكومتـه 
مـن أي اختـراق، تنفيذ قرارات الشـرعية 
الفلسـطيني  الشـعب  بشـأن  الدوليـة 
كاملـة. االعتراف بحركة حمـاس واجلهاد 
اإلسـالمي كقوة حترر وطنية فلسـطينية، 
ترفـض  األمريكيـة  اإلدارة  كانـت  وملـا 
واجلهـاد،  حمـاس  بحركتـي  االعتـراف 
فعليهـا أن ترفـض االعتـراف أو التعـاون 
مـع أي حكومـة إسـرائيلية تضـم حـزب 
اليمينـي  والليكـود  بيتنـا)،  (إسـرائيل 
املتطـرف وشـاس وغيرهـا مـن احلركات 

واألحزاب الصهيونية الفاشية .
حتـت  تكونـوا  ال  احلرمـني  خـادم  يـا 
عقدة الذنـب بأحداث 9/11 عنـد مقابلتكم 
للرئيـس األمريكـي فلسـتم معنيـني بهـا، 
ولسـتم مـن دبرهـا، اسـتعينوا باللـه في 
طـرح مطالبكـم واعلمـوا ان بيدكـم القوة 
الضاربة والتي بعون الله لن تقهر، امتالك 
اإلرادة السياسية عامل من عوامل قوتكم. 
إنهـم في اضعـف حالهم ماليـا واجتماعيا 
وسياسـيا، كراهـة العالـم كله للسياسـة 
األمريكيـة ال حـدود لها، فال تكونوا جسـر 
محبـة وهم يناصـرون أعداءنا ويشـدون 
مـن أزر عدونا إسـرائيل: آخـر القول: في 
شـهر حزيـران (يونيو) تعـددت هزائمنا، 
فهـل يحقـق لنـا امللك عبـد الله آل سـعود 

انتصارا في حزيران (يونيو) اليوم؟  

السعوديون واالمريكان 
والدور املطلوب رأي القدس

■ صحافـة واملطبوعات الذي يسـعى البرملان السـوداني 
احلالـي غير املنتخب إلجازته هو أنك لو أردت متابعة النقاش 
حولـه فلـن جتـد أكثـره فـي الصحـف السـودانية أو أجهزة 
اإلعالم الرسـمية واملستقلة. ذلك أن الرقابة التي فرضها جهاز 
األمـن واخملابرات الوطني (كما يسـمي نفسـه) على الصحف 
متنع نشـر معظم التعليقات التي تتناول مشروع القانون بأي 
نقـد. ولهذا جتد هذه التعليقات منشـورة علـى مواقع متفرقة 
على االنترنت، مشـفوعة بعبارة: «هذا املقال كان من املفترض 

أن ينشر في الصحيفة الفالنية ولكنه حذف بأمر الرقابة». 
ولعـل املفارقـة األكبـر هـي أن أحـد أبـرز أوجـه اعتـراض 
أنـه  هـي  اجلديـد  القانـون  علـى  السـودانيني  الصحافيـني 
يفـرض شـروطًا تعجيزية من أجل تسـجيل الراغبـني في قيد 
الصحافيني، حيث يشـمل ذلك اجتياز امتحانات ودفع رسـوم 
ثـم القبـول من قبـل اجمللس املعـني جزئيـًا من قبـل احلكومة. 
وبحسـب هـذه الشـروط فـإن مسـؤول الرقابـة فـي جهـاز 
اخملابرات نفسـه لن يستوفي الشـروط املطلوبة حتى يسجل 
نفسـه كصحافي مبتدئ، ناهيك عن الشـباب الذين يبعث بهم 
كل مسـاء كخفافيش الليل إلى دور الصحف ملمارسـة سلطات 
أكبـر من سـلطات وزيـر اإلعـالم وبالطبـع أي رئيـس حترير 

صحيفة. 
وما يثير الدهشة أكثر حول توقيت مثل هذا القانون هو أنه 
يأتي والبالد تسـتعد، بحسـب تصريحات ما يسـمى بحكومة 
الوحـدة الوطنيـة، وأيضًا حسـب متطلبـات اتفاقية السـالم 
الشـامل، لتحول دميقراطي من املفترض أن ينقل السـلطة إلى 
الشـعب وممثليه املنتخبني. وإذا كان من بيدهم األمر صادقني 
فـي التزامهـم بهـذا التحـول الدميقراطـي، فقـد كان يجـب أن 
يضعـوا احتمـال أال يكسـبوا االنتخابـات القادمـة، مما يعني 
حتولهـم إلـى املعارضـة. وفـي هذه احلالـة فإنهم سـيكونون 
في أمـس احلاجة إلـى قوانني حتمـي احلريـات العامة ومتنع 
احلكومة القادمة من إسـاءة اسـتغالل سـلطاتها ضدهم. وفي 
أضعـف اإلميان فإن االنتقال إلـى الدميقراطية يعني أن تكون 
احلكومة خاضعة أكثر ملساءلة الرأي العام والبرملان. ومن هنا 
فإن وجود صحافة حرة في الفترة االنتقالية سيمنح احلكومة 
القادمـة فرصـة للتـدرب للتعامـل مع الوضـع املنتظـر، حيث 
ستتاح لها الفرصة لالستماع لآلراء اخملالفة واملعارضة والرد 
عليهـا أو التأقلم معهـا. فتنمية القـدرات علـى مقارعة احلجة 
باحلجة، ودحض االفتراءات وتصحيـح املعلومات اخلاطئة، 
وهـي قدرات ضروريـة ألي حكومة ناجحة، هي ضرورة أشـد 

للحكومات التي تتعامل مع وضع تعددي دميقراطي.
كانـت  مهمـا  حكومـة،  أي  فـإن  الدوليـة  الظـروف  وفـي 
دكتاتورية، جتد نفسـها فـي وضع تعددي رغمًا عنها، بسـبب 
الفضاءات اإلعالمية املفتوحة وشبكات املعلومات، ناهيك عن 
شـبكات التواصل االجتماعي التي تنشـر املعلومات (وأحيانًا 
كثيـرة اإلشـاعات) عبـر الوسـائل احلديثـة حينًا (الرسـائل 
الهاتفية مثًال) وبالتواصل املباشر أحيانًا. لهذا فإن املعلومات 
واآلراء التـي تسـعى احلكومـات إلـى حجبهـا تكـون متاحـة 
للسـائلني بأكثر من سـبيل، وبطريقة ليست للحكومة سيطرة 
عليهـا، وبالتالـي بـدون وسـيلة ملعرفـة محتواهـا ومن تصل 
إليهـم، ناهيك عن دحضها والـرد عليها. وقد عبـرت احلكومة 
عن إدراكها لهذه احلقيقة حني سـعت خالل الشهر املاضي إلى 
شن حملة الستمالة اإلعالميني السودانيني العاملني باخلارج، 
وهـي حملـة كانت كالعادة درسـًا بليغًا في كيفيـة إدارة حملة 

فاشلة. ولكن هذا مبحث آخر.
أما في السودان فإن التعددية تأتي من أكثر من باب بسبب 
طبيعـة اجملتمع السـوداني املنفتح طبيعيـًا واملتعدد األقطاب. 
فحتى فـي الفتـرات التي اعتبرهـا املنتقدون األكثـر حلكة في 
عمـر النظـام احلالـي أو األنظمة السـابقة، حني لـم تكن هناك 
قنوات إعالم سـوى القنوات الرسـمية، كان الناس يتداولون 
املعلومات (واإلشـاعات) بحرية في مناسـباتهم االجتماعية، 

مما جعل احتكار الدولة لإلعالم صوريًا.
وعندمـا كنت أجري بعـض أبحاثي في التاريخ السياسـي 
احلديـث للسـودان فـي منتصـف الثمانينـات اطلعـت علـى 
إفـادة الفريـق إبراهيـم عبـود قائـد النظـام العسـكري الذي 
حكـم السـودان بـني عامـي 1958 و1964 أمام جلنـة التحقيق 
حـول انقالبـه، حيـث صـرح مبـررًا مـا قـام بـه بـأن النـاس 
كانـوا «يتحدثـون في املـآمت» عن تدهـور األوضاع ممـا دفعه 
ومجموعته للتحرك لتالفي الوضع. وقد ذكرني ذلك باحتجاج 
صدر عن الرئيس األسـبق جعفر النميـري (رحمه الله بعد أن 
انتقل إلى رحمة مواله أثناء كتابة هذا املقال) في خطاب متلفز 
انتقـد فيـه ما يتداولـه الناس في املـآمت من انتقـادات حلكمه. 
فـي احلالني اعتـرف احلاكمـان العسـكريان بدور املناسـبات 

االجتماعيـة، خاصة املآمت، باعتبارها عمليات اسـتفتاء فعلية 
حول الشؤون العامة، سواًء قبل بها احلاكم أو رفضها. ويعود 
هذا إلى أن املآمت هي املناسبات االجتماعية التي جتمع في وقت 
قصير شـرائح اجتماعية واسـعة مـن كل الطبقـات واألعراق 

واالجتاهات السياسية بدون دعوة أو ترتيب مسبق. 
إضافة إلى ذلك فإن تركيبة السـودان اإلثنية واالجتماعية 
والسياسـية اسـتعصت على أي محاولة لفرض األحادية، بل 
بالعكـس، جنـد ان محـاوالت فـرض األحادية سـواًء في عهد 
الرئيس األسـبق النميري أو في العهـد احلالي زادت من حدة 
االستقطاب السياسي والطائفي واجلهوي والعرقي والقبلي، 
حيث استعاض الناس عن حظر األحزاب ومؤسسات اجملتمع 
املدنـي بااللتجـاء إلـى حضـن القبيلـة أو الطائفـة والروابط 
التضامنيـة البديلـة مـن أجـل احلفـاظ علـى املصالـح أو دفع 

الضرر.
ومن هـذا املنطلق فإن نظـام اإلنقاذ قد تضـرر مرتني، املرة 
األولى حني اكتسـب سـمعة بأنه نظام قهري قمعـي، والثانية 
مـن كون إجراءاته ذات الطابع القمعي لم حتقق جناحًا ذا بال 
في ضبط احلـراك السياسـي أو حجب املعلومـات. فاألحزاب 
املعارضـة ظلت ناشـطة في الداخـل واخلارج، بـل إن بعضها 
مثـل احلـزب الشـيوعي وبعـض التيـارات اليسـارية أخذت 
تكسـب وتعزز موقفها في مواقع كان اإلسـالميون في السابق 

قد أضعفوها فيها، مثل اجلامعات واملواقع الشبابية.
وقـد زاد الوضـع تعقيدًا بعد اتفاقية السـالم الشـامل التي 
أدخلـت احلركة الشـعبية شـريكًا في احلكم، حيـث أن النظام 
أصبـح تعدديـًا بالفعـل بسـبب اخلـالف العميق بـني احلركة 
الشـعبية ونظـام اإلنقاذ. وقد منحـت احلركة مـن موقعها في 
السـلطة غطـاًء لكثير مـن القـوى املعارضة، كما أن الدسـتور 
االنتقالـي ومنـاخ مـا بعد االتفاق سـمح لكل القـوى املعارضة 
بالعمـل العلني. وقـد جتلت بعـض مظاهر هـذه التعددية في 

انسـحاب نـواب احلركـة الشـعبية من جلسـة البرملـان التي 
أجـازت قانـون الصحافـة واملطبوعـات فـي قراءتـه األولى، 
إضافـة إلى قيـام الصحافيني بعمليات احتجـاج واعتصامات 
عدة احتجاجًا على مشـروع القانون، وهي احتجاجات نقلتها 
بعض وسـائل اإلعـالم العامليـة، مبا فـي ذلك قيام السـلطات 

األمنية بتفريق واعتقال بعض املعتصمني.
لـكل هـذا فـإن احملـاوالت اجلاريـة لزيـادة القيـود علـى 
الصحافـة عبـر تشـديد العقوبـات علـى اخملالفـات، مبـا فـي 
ذلـك حبـس الصحافيني والغرامـات الباهظة، وزيـادة تعقيد 
إجـراءات قيـد الصحافيـني وإنشـاء الصحف وغيـر ذلك من 
محاوالت تقييد حرية الصحافة وتشـديد قبضة الدولة عليها، 
كل هذه احملاوالت تكتسـب طابعًا عبثيًا أكثـر منه طابعًا جديًا 
يتيـح احلديث عن قمـع ناجح للحريات. عـالوة على ذلك فإن 
هـذه اخلطـوة التي انفرد بهـا املؤمتر الوطني عن شـريكه في 
احلكم تعطي رسالة بأن املؤمتر يفتقد الثقة بقدرته على كسب 
الـرأي العـام أو مقارعـة مخالفيـه احلجـة باحلجـة. فاملؤمتر 
الوطنـي يحتكـر إلى حـد بعيد اإلعـالم املسـموع واملرئي، كما 
أنـه ميلك عـددًا ال بأس به مـن الصحف املواليـة أو املتحالفة. 
إضافـة إلى ذلك فإنه بسـبب وضعه فـي احلكومة وموقعه في 
كل مسـتويات السـلطة، ونفـوذه االقتصادي ميتلـك الصوت 
األعلى فوق كل األصوات األخرى. ذلك أن تصريحات الوزراء 
واملسـؤولني ومدراء البنوك والشـركات الكبـرى جتد طريقها 
إلـى صفحـات الصحف األولـى بانتظام، بخـالف تصريحات 

املعارضني التي جتد صعوبة في الوصول إلى الرأي العام.
فـي هـذه احلالـة، فإن شـكوى النظـام من حتامـل اإلعالم 
يجـب أن تكـون شـكوى مـن أداء قياداتـه التـي عجـزت عـن 
استغالل وضعها املتميز في إيصال صوتها وإبالغ حجتها إلى 
املتلقـي. وإذا كان هـذا هو الوضـع في ظل االحتـكار اإلعالمي 
احلالـي، فكيـف يصبح األمـر إذا جـاءت دميقراطيـة حقيقية 
وفقـد االحتـكار؟ إنه مـن األفضل للمؤمتـر الوطنـي أن يطور 
أداء قياداتـه وأن يقدم قيادات قـادرة على التعامل مع اإلعالم 
والتنافس الشريف مع املعارضة بدًال من االعتماد على قيادات 
كسـيحة ال تكاد تبـني، وتعتمد علـى األجهزة األمنيـة لتغطية 

عجزها وضعفها.
ويكتسب هذا األمر أهمية قصوى في ظل اقتراب االنتخابات 
املقرر لها شباط (فبراير) القادم، ألن هذا االحتماء باإلجراءات 
القانونيـة واإلدراية واألمنية قد يعطي االنطباع بأن املؤمتر ال 
يثق بقدرته على كسب االنتخابات القادمة بالطرق املشروعة. 
ذلك أن املعارضة ترى أن عقد انتخابات نزيهة وحرة ال يتطلب 
فقـط إطالق احلريـات الصحفية بدون أي قيود، بـل أيضًا فك 
احتـكار اإلعـالم املرئـي واملسـموع، حتـى تتمتـع كل القـوى 
السياسـية بفرص متسـاوية (أو على األقل متقاربة) إليصال 

صوتها إلى الناخب.
وغنـي عـن القول فإنه فـي ظل القيـود احلاليـة التي متنع 
حتـى مناقشـة قانـون الصحافـة املطروح أمـام البرملـان فإن 
احلديث عن انتخابات نزيهة يفتقد املصداقية. ذلك أن سيطرة 
حـزب واحـد على كل ما ينشـر في اإلعالم سـيحرم منافسـيه 
مـن إيصال وجهة نظرهـم إلى اجلمهور، ويحـرم اجلمهور من 
احلصـول علـى كل املعلومـات الالزمة التخاذ القـرار حول من 

يصلح لالنتخاب. 
مـن جهـة أخـرى فـإن التشـويه املصطنـع لتـداول اآلراء 
واملعلومات يشـبه إلى حد كبير محاولة فرض أسعار العمالت 
والبضائـع بصورة ال تعكس واقع السـوق. فكما هو معتاد في 
هذه الظروف، فإن سوقًا سوداء ستنشأ بحيث تعكس السعر 
احلقيقي بصورة أدق. وفي هذه احلالة فإن الفرق بني السـعر 
احلقيقي والسـعر املصطنع سيسـتمر في االتسـاع إلى أن يتم 

تعديل السعر أو يقع انهيار اقتصادي.
نفس األمر يحدث من تشويه التبادل اإلعالمي احلر، حيث 
يتـداول أهل السـلطة صـورة لنفسـهم وواقعهـم ال عالقة لها 

بصورتهم عند العامة. 
الضحيـة األكبر في هذه اخملادعة ليسـت اجلمهور، بل أهل 
السـلطة، كما حدث مع سـيئ الذكر نيكوال شاوسيسـكو الذي 
كان يعتقد ـ حسبما روج له املنافقون واإلعالم - أن اجلماهير 
التي احتشـدت أمـام قصره جـاءت لتحيته، ولـم يتبني األمر 
إال فـي سـاحة اإلعـدام. نفس املصير حـاق بالرئيـس الراحل 
النميـري الـذي كان يتبجـح فـي مقابلة صحفية قبل سـاعات 
مـن اإلطاحة بـه بأنه ال يوجد في السـودان من يسـتطيع «أن 

يشيلني»، فكان ما كان. والعاقل من  اتعظ بغيره.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ عندمـا اتخـذت بريطانيـا في 1968 قـرار االنسـحاب من جميـع املناطق 
الواقعـة شـرقي السـويس، مبا فيهـا منطقة اخلليـج، أصيب حكام مشـيخاته 
بالذعر، وسـعى بعضهم لثنيها عن ذلـك القرار. ووفقا ملا هو معتمد في الوثائق 
الرسـمية، فقد كان الدافع للقرار البريطاني االستراتيجي «اقتصاديا» فرضته 
ظـروف ما بعد احلـرب العامليـة الثانية التي خرجـت بريطانيا منهـا منتصرة 
عسـكريا وسياسـيا ولكنهـا مفلسـة ماليا. لـم يكن قرار االنسـحاب امـرا هينا 
حلكومـة حـز ب العمال البريطانـي الذي كان يشـهد أفول جنـم االمبراطورية 
تدريجيـا خصوصـا بعـد ان خسـرت الهنـد التـي كانـت تعتبـر «درة التـاج» 
البريطانـي. كانت تكاليـف الوجود العسـكري البريطاني فـي املنطقة تقدر بـ 
12 مليون دوالر سـنويا. وقد بذل مشـايخ اخلليج جهودا كبيـرة للضغط على 
لنـدن ملنعها من تنفيذ قرار االنسـحاب، وتواصلت الزيـارات املكوكية لتحقيق 
ذلـك، ولكن بدون جدوى. ومع اصرار بريطانيا علـى الدافع االقتصادي، تقدم 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باقتراح مفاده انه مستعد لدفع تلك التكاليف 
مـن العائـدات النفطية ألبوظبـي. ولكن القـرار البريطاني كان حاسـما، وغير 
خاضع للنقاش او التفاوض. وفي غضون أقل من اربع سـنوات انتهى الوجود 
العسـكري البريطاني املباشـر في منطقـة اخلليج. لقد كان ذلـك الوجود عامال 
محفـزا للحـركات اليسـارية آنـذاك للحراك السياسـي واالحتجاجـي. فكانت 
هنـاك قضيـة التمـرد بإقليم ظفار فـي عمان وحـركات املعارضة اليسـارية في 
البحرين وشبه اجلزيرة العربية، وجميعها يرفع شعار املطالبة بإزالة القواعد 
العسـكرية  البريطانيـة فـي «مصيـرة» و «صاللـة» العمانيتـني و «اجلفيـر» 
بالبحريـن. ولكن االنسـحاب البريطاني لم ينه الوجـود االجنبي في املنطقة، 
اذ دخلـت الواليات املتحـدة االمريكية على اخلط، وحلـت قواتها محل القوات 

البريطانية بعد توقيع اتفاقات مع مشايخ اخلليج حول القواعد البريطانية.
هـذه اخللفيـة التاريخيـة توفـر االرضيـة لفهم عمـق الصـراع الدولي على 
منطقـة اخلليـج الغنيـة بالنفط الضروري لتشـغيل آلـة التصنيع في الشـرق 
والغـرب. وفي هذا السـياق ينظر الـى افتتاح اول قاعدة بحرية فرنسـية على 
السـاحل الغربي من اخلليج بانه اضافة جديـدة ألجواء «احلرب الباردة» بني 
دول «محـور االعتـدال» واجلمهورية االسـالمية االيرانية. ويعتبـر ذلك دفعة 
جديـدة لذلك احملور الذي اصبـح التنظير ألطروحاته ظاهـرة تقلق الكثيرين، 
النه يؤسـس خلالفات مسـتقبلية ذات صلة بأوضاع فلسطني ولبنان والعراق 
وعـدد من دول مجلـس التعاون اخلليجي. فحتـى اآلن اقتصر عمل ذلك احملور 
على  املشادات الكالمية واالتهامات ذات املنحى املذهبي مع ايران، ولكنه اليوم 
اصبـح اكثر جديـة في التأسـيس حلالة اسـتقطاب عميقـة تتجاوز التراشـق 
االعالمي والسياسـي، وتتخذ ابعادا اسـتراتيجية خطيرة. فمن الذي يهندس 
االوضاع بهذا الشـكل الـذي يراد له ان يصل حد املواجهات العسـكرية وتكرار 
املشـهد الذي سـاد املنطقة فـي الثمانينات إبـان احلرب العراقيـة – االيرانية؟ 
وما مصلحة شـعوب املنطقة من التوتر املتواصل مع ايران، خصوصا انه توتر 
مصطنـع يغذى يوميا باالعالم الغربي غير احملايد، وعندما تنكشـف مسـاوئه 
يلجـأ الثـارة  القضايـا الطائفيـة واملذهبيـة؟ ان ذلـك ال ينفصـل عن املشـروع 
االمريكـي اجلديد الـذي يتبناه الرئيس بـاراك اوباما الذي يقوم اساسـا على 
فكـرة جوهريـة وهي انه ال ميكـن مواجهة ايران ما دامت القضية الفلسـطينية 
عالقة، وعليه فمن الضروري ايجاد حل (ولو جزئي او مؤقت) يؤدي الى حالة 

«سـالم» بني الفلسطينيني واالسرائيليني. وألن ذلك 
يقتضي شـيئا من الضغط على اجلانب االسـرائيلي 
بنـاء  خصوصـا  التوسـعية  سياسـاته  لتجميـد 
املسـتوطنات، فقد بـدأ الرئيـس االمريكـي ووزيرة 

خارجيتـه بانتهاج اسـلوب آخر للضغـط العلني على الزعماء االسـرائيليني، 
ومطالبتهم، ليس بانهاء التوسـع االسـتيطاني بشـكل نهائي، بـل بـ «جتميد» 
بناء املسـتوطنات، ثم تسويق ذلك على انه «خطوة الى االمام» والضغط على 
الفلسطينيني لالعتراف بـ «اسرائيل» وتوقيع اتفاقات سالم على غرار ما حدث 
في «كامب ديفيد».  فلو حدث ذلك أمكن فتح امللف االيراني على مصراعيه، وان 

اقتضى ذلك الدخول في مواجهة عسكرية معها. 
هذا الصراع ال ميكن حتقيقه اال بإحداث شـرخ بني ايران والشعوب العربية 
علـى اسـس مذهبيـة. ففـي الوقـت احلاضر، حتظـى ايـران بدعم شـعبي غير 
مسـبوق، بسـبب دعمها للقوى املقاومة لالحتالل. وميكن النظر الى املناورات 
العسـكرية االسـرائيلية احلالية كجزء من احلرب النفسـية ضـد كل من ايران 
ولبنان التي متر مبخاض صعب حتسبا لنتائج االنتخابات البرملانية الوشيكة، 

التي قد ترجح كفة «املعارضة» وتراجع دور تيار املواالة.
وفي سـياق االسـتعداد ملواجهة مسـتقبلية مع ايران، تبدو دولـة االمارات 
املنطلـق املناسـب في الوقـت احلاضر، فسـلطنة عمـان ودولة قطـر والكويت 
تتمتع بعالقات جيدة مع اجلمهورية االسـالمية وال ميكن اقناع حكوماتها بفتح 
اراضيها ملا يشكل ازعاجا إليران. اما البحرين فغير مناسبة السباب عديدة الن 
تكـون املنطلق لضـرب ايران، وان كانت حكومتها قد وفرت قواعد وتسـهيالت 
عسـكرية لضرب اجلمهورية االسـالمية سـابقا. ومـا تزال الذاكرة تسـتحضر 
إسـقاط  طائرة الركاب االيرانية من طـراز «ايرباص» في 1988 التي أقلعت من 
بندر عباس متوجهة الى دبي. فقد اطلق الطراد االمريكي «فينسنس» صاروخا 

على الطائرة، ثم عاد الى قاعدة اجلفير البحرينية التي انطلق منها. 
القاعدة الفرنسية اجلديدة التي افتتحت بحضور الرئيس الفرنسي نيكوال  
سـاركوزي، والشـيخ سـيف بن زايـد آل نهيان نائـب رئيس مجلـس الوزراء 
ووزيـر الداخلية االماراتي، تضـم ابتداء حوالي 500 جندي فرنسـي، قد يزيد 
عددهم الحقا. وأكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون اخلارجية باإلمارات في 
مؤمتر صحفي أن «تدشـني معسكر السـالم البحري يأتي تأكيدا ملنهج الشراكة 
مـع الدول األخـرى للحفاظ علـى أمن دول اخلليـج». ومت اختيار موقـع متمّيز 
إلقامة القاعدة حيث شـيدت بالقرب من مضيق هرمـز في مقابل إيران، وهو ما 
اكتسـب املزيد من األهمية في ظل التحشـيد الصهيوني ضـد البرنامج النووي 
اإليراني. ونقلت صحيفة «لو موند» الفرنسـية اليومية عن مصدر دبلوماسـي 
القـول: «إذا ما شـنت إيـران هجوما على اإلمـارات فإنها سـتكون بذلك تهاجم 
فرنسـا أيضا، وبأخذ التطورات احلالية في االعتبار فسـيمكننا االسـتفادة من 
القاعدة القادرة على استضافة غواصات واستقبال حامالت طائرات نووية».

القاعـدة املذكـورة  ليسـت التطـور الوحيـد فـي 
املشهدين السياسي والعسكري في هذه املنطقة التي 
ما برحت مسرحا لالحتقانات السياسية واملواجهات 
العسكرية التي لم تتوقف متاما على مدى عقود ثالثة 
متواصلة. فقد سبق زيارة ساركوزي لإلمارات وافتتاح القاعدة توقيع الطرفني 
صفقة سـالح عمالقة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دوالر، تقوم فرنسـا مبوجبها 
بتزويـد دولة االمـارات بـ 60 طائرة مقاتلة من طـراز «رفايل Rafael» تضاف 
الـى 60 طائـرة اخرى من طراز «ميراج» سـلمت ضمن صفقة سـابقة.. وجاءت 
الصفقـة االخيـرة في ضوء فشـل محاولة فرنسـية قبل ثالث سـنوات لتزويد 
السـعودية بـ 80 طائرة من الطراز نفسـه. وكانت االمارات قد وقعت في شـهر 
شـباط (فبراير) املاضـي اتفاقا آخر مع شـركة «ريثيون» االمريكيـة لتزويدها 
بصواريـخ مضادة للطائرات تطلق من منصات ارضية او من اجلو، وصواريخ 
جو – جو من صنع الشـركة نفسـها، بهدف اقامة نظام دفاعي صاروخي متعدد 
الطبقـات. هـذه الصفقـات جـاءت برغم مـا تواجهه االمـارات من حالـة ركود 
اقتصـادي ألقت بشـكوك كثيرة على مـدى قدرة املشـاريع املعمارية، خصوصا 
فـي دبـي، على اسـتعادة ثقـة املسـتثمرين االجانب الذيـن خسـروا كثيرا في 
األزمة احلالية. كما انها تأتي في ضوء تراجع اسعار النفط وتضاؤل مدخوالت 
الدول النفطية، وتطرح تسـاؤالت كثيرة ليس عن مدى ضرورة تلك الصفقات 
العمالقة، بل عما اذا كان عقدها بهدف الدفاع عن دولة االمارات ومصاحلها، أم 
لالستعداد لتصعيد عسكري ضد ايران من قبل الدول الغربية. انها استعدادات 
تتناغـم مع السـعي السياسـي من قبـل ادارة اوبامـا للبحث عن حل سياسـي 
للقضيـة الفلسـطينية، ليـس بالبحث عـن جذورها، بل بحشـد دعـم األنظمة 
العربيـة إلجبار الفلسـطينيني على توقيع صفقة سـالم مشـوهة تقر االحتالل 
االسـرائيلي لفلسطني وتعطي اهلها الشرعيني حكما ذاتيا محدود الصالحيات 
بسـيادة منقوصة وبدون أمن دائم. يعتقد اوباما ومستشاروه ومساعدوه ان 
مشروع السـالم املفروض بهذه االساليب سيوفر له فرصة التفرغ للتعاطي مع 
ايران عسـكريا اذا اقتضى االمر. ورمبا يأمل ان تؤدي محاصرة ايران عسكريا 
من خالل القواعد العسكرية في الدول احمليطة خصوصا االمارات ذات احلدود 
القريبـة مـن مضيـق هرمـز االسـتراتيجي والقاعدة العسـكرية الكبـرى على 
احلـدود العراقيـة مع ايران، سـتقنع االيرانيـني بالتراجع عـن اصرارهم على 

امتالك التكنولوجيا النووية.
ال شك ان ايران تشعر بالقلق ازاء هذه الصفقات التي تقنن الوجود االجنبي 
مبنطقـة اخلليج. ويزيد من قلقها كذلـك الصفقة النووية العمالقة بني الواليات 
املتحدة ودولة االمارات. فقد وقع الرئيس اوباما االسـبوع املاضي تلك الصفقة 
التي تبلغ قيمتها 40 مليار دوالر لبناء مفاعل نووي سـلمي، في رسالة واضحة 
اليران. والواضح ان ادارة اوباما أقدمت على توقيع القرار بعدما غضت الطرف 
عـن الفيديـو املثير للغط الذي ظهر فيه احد املسـؤولني وهـو ميارس التعذيب 

بحـق احد شـركائه التجاريني. وجاء في القـرار ايضا ان االمـارات تخلت عن 
تخصيـب اليورانيوم أو إعادة تخصيب اليورانيوم املنضب، االمر الذي يؤكد، 
في نظر االدارة االمريكية، عدم نية االمارات لبناء سالح نووي. مع ذلك فهناك 
الكثير من القلق حول هذه الصفقة السباب عديدة: اولها ان تكلفتها عالية جدا 
تفوق امكانات البالد، خصوصا في ظل الركود احلالي وتراجع اسـعار النفط، 
ثانيهـا: ان االمارات بلـد صغير ال يحتاج لطاقة كبيرة جـدا، ولديها من املوارد 
النفطيـة ما يكفي حاجتها من الوقود عقودا كثيرة، ثالثها: ان الفوائد املتوخاة 
من املشـروع أقـل كثيرا من اخملاطـر البيئية والتشـغيلية التي ينطـوي عليها، 
وان النفايات النووية سـوف تضيف الى املشاكل البيئية القائمة حاليا، سواء 
انتشـار االشـعاع النـووي في ميـاه اخلليج بسـبب حركة حامـالت الطائرات 
العمالقة التي تسـتعمل وقودا نوويا، ام سياسـة ردم البحـر وما أدت اليه من 
القضاء على مسـاحات واسـعة من الشـعب املرجانية وتهديـد البيئة البحرية 
والثروة السـمكية. يضاف الى ذلك ان هذه املشـاريع تعمق االزمات السياسية 
في منطقة تعيش حالة التأزم والتوتر بشـكل متواصل نتيجة سياسات قادتها 

تارة او التدخالت االجنبية تارة اخرى. 
ومهمـا كانـت التبريرات التـي تطـرح لتبرير هـذه الصفقات، فـإن الطرف 
االيرانـي ينظر اليها من زاوية تهديد امنه من قبل القوى األجنبية التي تسـعى 

لشرعنة ذلك التهديد بتوريط قوى محلية في تلك السياسات.
وهكـذا تفتح فـي املنطقـة  املصاريع علـى  اوسـعها للولوج ملرحلـة جديدة 
من التوتر، أخطر من سـابقاتها. فأدوات املواجهة واسـاليبها هذه املرة تشـمل 
التهييج الطائفي وهو سـالح خطيـر ليس مضمون النتائج ابـدا، والتهديدات 
النووية التي ال توفر احدا ان اسـتعملت، واالسـلحة التقليديـة املتطورة التي 
متثـل الطائـرات املتطورة والصواريـخ املدمرة اهم وسـائلها. فهل من مصلحة 
االمـارات ان تكـون رأس حربـة فـي ايـة مواجهـة مع ايـران؟ هل مـن مصلحة 
شـعوب املنطقة ان يستمر التناحر واالختالف واالتهام، بدعم القوى األجنبية 
التي ال تريد لها خيرا، وتخطط بدون انقطاع ملنع تقدمها واسـتقرارها؟ يضاف 
الى ذلك ان إقدام االمارات على عقد صفقات عمالقة من هذا النوع من شـأنه ان 
يشجع الدول االخرى في منظومة مجلس التعاون اخلليجي للدخول في سباق 
معهـا، خصوصا في اجواء االختالف مع اململكة العربية السـعودية، وانتشـار 
قوى التطرف واالرهاب، واضطراب اسواق النفط واحتدام السباق بني الدول 
الكبرى علـى وضع اليد على منابـع النفط. وفي اجـواء االنكماش االقتصادي 
العاملـي املتواصـل، فان توسـيع دائرة االختالف، سـوف يؤدي الـى حالة من 
االحتقـان وتصاعـد  اجـواء «حـرب بـاردة» ال يسـتطيع أحـد التنبـؤ الى اين 
سـتؤدي. انها واحدة من اللحظات التاريخية احلبلى باملفاجآت غير السـارة، 
التي تفرض على العقالء السـعي الحتوائها وحتجيم آثارها ومنع حتولها الى 
بوابات جلحيم احلرب والتمزق والدمار. ان حل ازمات األمة يبدأ بنزع أسلحة 
الدمار الشـامل في الشـرق االوسـط، ويتطلب ذلك البدء بالكيـان الصهيوني 
الذي يرفض إخضاع أسـلحته للرقابة الدولية، ولم يتوقف عن انتهاك سـيادة 

دول املنطقة، وتهديدها املتواصل بالعدوان العسكري.

 
 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تؤكد البيانات الرســمية االمريكية مقتل 24 جنديًا امريكيًا 
في شهر ايار (مايو) املنصرم، وهي اسوأ خسائر تتكبدها قوات 
االحتالل االمريكي منذ شهر سبتمبر (ايلول) من العام املاضي، 
بينمــا تراجع حجم اخلســائر في صفــوف املدنيــني العراقيني 
بشــكل ملحــوظ، حيث توقفت اعــداد القتلى عند 124 شــخصًا 

وهو رقم متدن بالنسبة الى األشهر السابقة.
هذه األرقام، اذا ما تأملنا فيها، تعطينا انطباعني اساســيني، 
األول ان العمليــات العســكرية التــي تنفذهــا فصائــل املقاومة 
العراقيــة بدأت تتصاعد بشــكل ملحــوظ، اما االنطبــاع الثاني 
فمفــاده ان الهجمــات ذات الطابــع العشــوائي الطائفــي التــي 
تســتهدف جتمعات املواطنني األبرياء آخذة في التراجع بشكل 
ملحــوظ، بل باألحرى الى أدنى مســتوياتها منــذ بدء االحتالل 

عام 2003.
 الالفت ان هــذا االرتفاع في عدد القتلــى في صفوف القوات 
االمريكيــة يأتي قبل اقل من شــهر من االنســحاب االمريكي من 
املدن العراقية وفق اخلطة املعدة في هذا املضمار. فمن املفترض 
ان يكتمل انسحاب هذه القوات مع نهاية شهر حزيران (يونيو) 

احلالي.
اجليــش االمريكــي اعلن يــوم االحــد املاضي متســكه بخطة 
االنســحاب هــذه وأكد ان تصاعــد اعمال العنف لــن يؤدي الى 
اعادة النظر في قرار االنسحاب هذا، عمًال باالتفاق الذي وقعته 
حكومة العراق مع االدارة االمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) 

املاضي. 
الســؤال الذي يطرح نفسه هو عن قدرة قوات األمن واجليش 
العراقية في تولي املســؤوليات األمنية كاملة في املدن العراقية 
بعــد انســحاب نظيراتها األمنيــة. صحيح ان عدد هــذه القوات 
مجتمعة يصــل الى نصف مليون جندي تقريبــًا، ولكن التحدي 

الذي ميكن ان تواجهه رمبا يكون اكبر من قدراتها.
فمن الواضح ان هناك عوامل عديدة لعبت دورًا اساســيًا في 

تصاعد اعمال املقاومة هذه ميكن ايجازها في النقاط التالية:
ـ أوًال: جنــاح تنظيــم «القاعدة» في اعــادة تنظيم صفوفه ولو 
جزئيــًا بعــد الضربات الســاحقة التي تعــرض لها فــي الفترة 
األخيرة بفعل تشــكيل قوات الصحوات، وزيــادة اعداد القوات 
االمريكية، وحتســن أداء قوات األمن العراقية. تنظيم «القاعدة» 
تعلم من اخطائه في ما يبدو، واوقف بعض ممارساته السابقة 
مثل اعــدام اخملالفــني إليديولوجيته، وتطبيق حدود الشــريعة 

على اللصوص والزناة، وقطع اصابع املدخنني.
ـ ثانيــًا: تخلي القيــادة العكســرية االمريكية فــي العراق عن 
قــوات الصحــوات، وايــكال امرهــا الــى حكومة الســيد نوري 
املالكــي، اصاب هــؤالء بحالة من الصدمة، دفعت نســبة كبيرة 

منهم للعودة الى فصائل املقاومة مجددًا.
ـ ثالثًا: فشــل حكومــة الســيد املالكي في حتقيــق املصاحلة 
الوطنية، والغاء احملاصصة الطائفية، وتبني مخططات لتحويل 
النظام في العراق الى نظام رئاسي، مما يؤدي الى هيمنة طائفة 
على جميع الطوائف األخرى، وهــي مخططات قوبلت بالرفض 
الغاضب، خاصة من قبل الســنة العرب واألكراد وبعض القوى 

العراقية العلمانية.
وهكــذا فإنه من الصعب التنبــؤ بالوضع الذي ميكن ان يكون 
عليه العراق في االشــهر املقبلــة، ولكن ما ميكن قولــه انها رمبا 
تكون اشــهرًا صعبة للغاية، فعندما يسقط صاروخ على املنطقة 
اخلضــراء التي من املفتــرض ان تكون األكثر أمنــا، ويؤدي الى 
قتل امريكي، فإن هذا يعني جناح فصائل املقاومة في استعادة 
ثقتها بنفســها، وامتالك اسلحة متطورة، واألهم من ذلك وجود 

العقول املدربة القادرة على استخدام هذه األسلحة.
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