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ورد كاسوحة *
ل ــم تـشـهــد ّ
أي قـضـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم انـقـســامــا
ً
مماثال لذاك الذي شهدته املسألة السورية،
وهذا عائد إلى طبيعتها املفتقرة منذ البداية
ّ
إلى عنصر اإلجماع .وفي ظل هذا االفتقار،
كان من الطبيعي أن ينقسم املشتغلون على
ّ
هذه املسألة ،ويتوزعوا على أطراف الصراع
املـخـتـلـفــة ،تبعًا لــانـحـيــاز ال ــذي يـعـ ّـبــر عنه
ّ
ٌّ
كــل منهم .ولـكــن األم ــر لــم يـتــوقــف عند هذا
ُ
ً
ال ـحـ ّـد ،بــل أضـيــف إلـيــه فـضــا عــن االنقسام
ال ـع ـم ــودي ،ع ــدم ق ــدرة الـتـحـلـيــل الـسـيــاســي
ّ
التطور الذي يشهده الصراع،
على مواكبة
وه ــو م ــا جـعــل الـتـحـلـيــل مــرتـبـطــا بــاملــوقــف
من األزمــة وأطرافها أكثر منه بالقدرة على

ّ
تفكيكها واإلمساك بتناقضاتها .قلة قليلة
ه ــي ال ـت ــي اس ـت ـطــاعــت ال ـج ـمــع ب ــن املــوقــف
ً
أحيان كثيرة
الذي يأخذ شكال ُعصابيًا في
ٍ
والقدرة على التحليل بموضوعية شديدة،
ولــو شابها االنـحـيــاز إلــى طــرف دون آخــر.
ّ
ّ
إلى هذه القلة ينتمي الشهيد ناهض حتر،
الذي لم يمنع الخالف الدائم معه في الشأن
الـســوري متابعته باستمرار ،لكونه يمثل
طــرفــا أســاس ـيــا ف ــي الـ ـص ــراع ،وح ــن يكتب
تكون كتابته تعبيرًا عن هــذا الطرف الذي
هو السلطة في سوريا وحلفاؤها من إيران
إل ــى روس ـيــا م ــرورًا بـحــزب ال ـلــه« .التمثيل»
بهذا املعنى هو جزء من الفاعلية السياسية
ّ
التي كان يتمتع بها الراحل ،والتي مكنته
من اتخاذ مواقف واضحة ال يكون مضطرًا

فيها إلى التبرير أو التسويغ.

الخالف حول سوريا
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ك ــان نــاهــض م ـن ـحــازًا إل ــى ما
ُ
يـعـتـبــره خ ـيــار ال ــدول ــة ال ـتــي اضـ ـط ـ ّـرت إلــى
ّ
الدفاع عن نفسها في مواجهة ّ
تمرد مسلح
مدعوم من الواليات املتحدة ودول الخليج.
ّ
وم ـ ــع أن ه ـ ــذا ال ـت ــوص ـي ــف ال ي ـت ـطــابــق مــع
بــدايــات األزم ــة ،إال أنــه في نظر الــراحــل كان
كذلك ،وبسببه دخل في نقاشات ال تنتهي
ّ
مع زمــاء ورفــاق له كانوا يــرون أن الصدام
الحاصل هــو تعبير عــن أزم ــة نـظــام وليس
ّ
يظن هو .وحني ّ
تطورت
«أزمة مجتمع» كما
ّ
األح ـ ـ ــداث وب ـ ــدا بــال ـف ـعــل أن االن ـق ـس ــام آخــذ
ّ
ّ
التحول إلــى نــزاع مسلح بــدأ املنظرون
فــي
«للثورة» بتغيير مواقفهم ،ولكن ليس إلى

ال ـحـ ّـد ال ــذي يجعلها متطابقة مــع مــواقــف
ن ــاه ــض ،فـمــواقـفــه كــانــت مــرتـبـطــة عضويًا
ب ــوج ــود الـسـلـطــة ه ـنــا ،وهـ ــذا ك ــان يـصـ ّـعــب
حـ ـ ــدوث ت ـق ــاط ــع ب ـي ـنــه وبـ ــن ال ــذي ــن وق ـف ــوا
بـعــد ال ـت ـطـ ّـور الـ ــذي ح ــدث عـلــى مـســافــة من
ّ
و«التمرد» معًا .هذه املسافة بقيت
السلطة
قائمة إلى حني ظهور النصرة وداعــش في
املـشـهــد ،حـيــث اتـضــح للجميع ،بـمــن فيهم
ّ
املختلفون مــع الــرجــل ،أن هــذه هــي القيادة
َّ
ّ
للتمرد املسلح ،وأن ما سبقها كان
الفعلية
إيذانًا بالوصول إلى هذه الخاتمة .عند هذه
ّ
النقطة بدا أن قراءته للمشهد كانت دقيقة
بــالـفـعــل ف ــي تــوصـيـفـهــا لـلـخـطــر ال ــوج ــودي
َّ
على الدولة السورية ،ومع ذلك ،ظل الخالف
معه قائمًا حول السبيل األفضل لتفادي هذا
الخطر أو إنـهــائــه .فبينما كــان يـصـ ّـر حتى
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أحمد قطامش *
أستهل حديثي بالتذكير بمقولة ماركس« :ال
نعترف إال بالتاريخ وعلم التاريخ» ،وسوى
ذلـ ــك ه ــو م ـج ــرد خ ــراف ــات ومـ ــزاعـ ــم .الـقـبــض
على الـتــاريــخ مسألة فــي غــايــة التعقيد ،ألن
املــؤرخــن يعكسون موقفهم اإليــديــولــوجــي،
أو ي ــوظ ـف ــون ال ـت ــاري ــخ ب ـمــا ي ـنــاســب املــوقــف
اإلي ــدي ــول ــوج ــي .وال اع ـت ــزم ال ـغ ــوص ف ــي هــذا
املـ ــوضـ ــوع ،إذ ح ـس ـبــي أن أس ـت ـخ ــرج خمس
مراحل مرت فيها املسيرة النضالية باملجمل،
والوطن املحتل خصوصًا.
امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى 1967 ،ـ ـ ـ  :1970تــأس ـســت
القواعد الفدائية في األردن ،وعبرت عشرات
املجموعات الـحــدود ،وغالبيتها استشهدت
أو اعـتـقـلــت فــي مــواج ـهــة م ـبــاشــرة مــع قــوات
العدو .وهناك من تمركز في الداخل لبعض
الوقت ،وكان الشعار العام« :الكفاح املسلح»
ال ـ ــذي ب ـل ــغ ذروتـ ـ ـ ــه فـ ــي «مـ ـع ــرك ــة الـ ـك ــرام ــة».
وانطلقت أعمال املقاومة في الوطن ،وغلبت
عليها املجموعات السرية التي اشتبكت مع
االحـتــال بكافة األش ـكــال .وبـخــاف الـثــورات
األخرى ،فهذه السنوات غايتها تأكيد وجود
ش ـعــب فـلـسـطــن وتــأك ـيــد هــوي ـتــه الـكـفــاحـيــة
وإيصال القضية الوطنية إلى العالم ،وبذلك
تـ ـب ــددت ت ـم ـن ـيــات وث ــائ ــق وزارة ال ـخــارج ـيــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات
(ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي س ـي ـت ـح ــول ل ـغ ـب ــار األرض)،
وصرخة غولدا مائير ،عندما قالت« :أين هو
الشعب الفلسطيني؟».
وف ــي األردن ن ـشــأ ازدواج لـلـسـلـطــة ،سلطة
املقاومة في مساحات واسعة وسلطة القصر.
وازدواج السلطة قــانــون مــؤقــت فــي التاريخ
كانت نهايته مجازر أيلول  1970وتموز ،1971
وانـتـهــت الـظــاهــرة الـفــدائـيــة فــي األردن التي
يربطها بفلسطني حدود تصل إلى  650كلم،
فيما شكل الفلسطينيون ثلثي املجتمع .وفي
مذكرات الرئيس األميركي األسبق ريتشارد
نيكسون إش ــارة واضـحــة إلــى تشكيل غرفة
عمليات أميركية ـ أردنـيــة القـتــاع البندقية
الـفـلـسـطـيـنـيــة .وق ــد غـلــب ال ـن ـمــوذج الـفــدائــي
املسلح على هذه املرحلة ،وإن اشتملت على
نضال «ناعم» بالتظاهر والتعبئة واإلعــام.
وكانت القواعد الفدائية في األردن أقرب إلى
قــواعــد ارتـكــاز .أمــا القواعد الـحـمــراء ،فتطلق
عـلــى الـقــواعــد الـتــي تـقــام عـلــى أرض الــوطــن،
وشــيء أقــل مــن ذلــك كــان فــي قطاع غــزة الــذي
تـنـتـشــر ف ـيــه الـ ـبـ ـي ــارات وامل ـخ ــاب ــئ واألوكـ ـ ــار
وم ـئــات امل ـطــارديــن ،وكــانــت وت ـيــرة مقاومته
املسلحة أعـلــى مــن الضفة الفلسطينية .أما
في أراضــي الـ  ،48فكانت الخصوصية تدفع
بــاتـجــاه العمل الـحــزبــي البرملاني وانتخاب
السلطات املحلية ومــا يتصل بذلك من عمل
إعالمي بوتائر منخفضة ما قبل يوم األرض
الذي كان منعطفًا عام .1976
املرحلة الثانية 1970 ،ـ ـ  :1982تواصل النضال
الـعـصــابــي عـبــر ال ـح ــدود وكــذلــك فــي الــوطــن،
واسـ ـتـ ـم ــرت الـ ـجـ ـه ــود ل ـب ـن ــاء ام ـ ـ ـتـ ـ ــدادات فــي
الــداخــل ،بما صاحبها من ضربات اعتقالية
ال ت ـت ــوق ــف ،وت ـع ــاظ ــم ال ـت ـمــركــز ال ـف ــدائ ــي في
الجنوب اللبناني ومخيمات لبنان والتأطير
الجماهيري فــي الــوطــن .تخلل هــذه املرحلة
انقسام سياسي عام  1994ارتباطًا بانعقاد
جلسة يتيمة فــي جنيف بــن نهج التسوية

ً
ونـهــج الـقــوى الــرافـضــة ،وص ــوال إلــى الحرب
األهـلـيــة فــي لـبـنــان ع ــام  1975ـ ـ  ،1976حيث
سالت دماء غزيرة لبنانية وفلسطينية.
ال يفيدنا كفلسطينني أن يصل التناقض مع
األنظمة العربية إلى حد الصراع واملواجهة
العسكرية الواسعة ارتباطًا بقراءتنا للوحة
التناقضات ،إذ إن التناقض الرئيسي يبقى
مع املشروع الصهيوني وسياسات االحتالل،
لكن ما حصل في األردن أو لبنان غير ذلك،
ح ـي ــث اس ـت ـن ــزف ــت ال ـب ـن ــدق ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وجمهورها.
والـ ـنـ ـم ــوذج ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة كـ ــان امـ ـت ــدادًا
لـ ـلـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،غ ـ ـيـ ــر أن الـ ـت ــأطـ ـي ــر
الجماهيري والنقابي بات أكثر وضوحًا كما
خوض ما يشبه حرب أهلية.
املــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة 1982 ،ـ ـ ـ  :1987كــانــت هــذه
السنوات عاصفة ومدمرة وخط فصل ،أي ما
قبل حرب وما بعدها  ،1982حيث اجتاحت
ً
القوات الصهيونية جنوب لبنان ،وصوال إلى
معارك بيروت الضارية .لقد خاضت املقاومة
حربًا بكل ما في الكلمة من معنى ،وسجلت
مــآثــر وب ـط ــوالت ،وإن كــانــت قــد اقـتـلـعــت في
نهاية األمر بعد  88يومًا من حصار بيروت،
وت ـش ـت ـتــت ف ــي ال ـب ـق ــاع وسـ ــوريـ ــا وال ـج ــزائ ــر
وال ـي ـم ــن وت ــون ــس .وس ـق ــط ف ــي هـ ــذه ال ـحــرب
نـحــو  30000فلسطيني ومـثـلـهــم لبنانيون
وسوريون ،وقد استخدم العدو معظم قواته
الجوية والبحرية والبرية.
وحــرب الـ ــ 1982كانت األكـبــر واألكـثــر بسالة.
وكما قال نابليون« :الهزيمة يتيمة والنصر
له مئة أب» ،فقد نشبت خالفات بني القيادات
الفلسطينية وانشقت حركة «فتح» ودار قتال
مرير بني جناحيها .ولئن كان هدف شارون
مــن اجـتـيــاح ب ـيــروت تــدمـيــر البنية التحتية
للمقاومة وإمــرار الحكم الذاتي في األراضــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،فـقــد نـجــح جــزئـيــا ف ــي األول ــى
ومــرر الثانية بعد نحو عقد .والخالصة أن
زخم البندقية في لبنان قد تقهقر ،بل لم تعد
الـســاحــة اللبنانية قــاعــدة ارت ـكــاز للمقاومة
الفلسطينية ،ورغــم تأسيس جبهة املقاومة
الشعبية من قوى يسارية ،تقدم تيار جديد
هو «حزب الله» الذي تعاظمت فعاليته وبات
قوة االشتباك األولى مع القوات الصهيونية
فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب امل ـح ـت ــل إل ـ ــى أن ح ـ ــرر مـعـظــم
الجنوب عام .2000
واملظهر األب ــرز فــي هــذه املرحلة كــان الحرب
الدفاعية الـتــي استخدمت فيها املصفحات
واملــدفـعـيــة وال ـصــواريــخ وال ـق ـتــال بــن شــارع
وشـ ــارع وال ـت ـمــركــز عـلــى خ ــط ق ـتــال م ــن دون
زحزحة مهما عظمت التحديات.
املرحلة الرابعة« ،االنتفاضة الكانونية» من
 1987إلى  :1992إن اندالع االنتفاض الشعبي
فــي أواخ ــر  ،1987وإن كــان بمشاركة شعبية
عارمة وتدحرج كما التفاعل النووي وشمل
كــل األراض ــي املحتلة عــام  ،67مــع إسـنــاد من
ال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي وال ـش ـت ــات ،فــاملـشــاركــة
كانت متفاوتة بني طبقة اجتماعية وأخــرى
بــن املـخـيــم واملــدن ـيــة وال ـقــريــة ،وب ــن الجيل
الشبابي والجيل األقدم وجيل الطفولة ،وبني
النساء والرجال ،وبني قوة سياسية وأخرى،
ول ـكــن الـجـمـيــع ك ــان عـلــى خ ــط املــواج ـهــة في
اإلضــرابــات العامة والعديد من التظاهرات.
وكـ ـ ــان ل ــان ـت ـف ــاض ق ـي ــادت ــه امل ـي ــدان ـي ــة ال ـتــي
ت ـعــرضــت لــاع ـت ـقــال غ ـيــر مـ ــرة ومــرج ـع ـيــات

قـيــاديــة أخ ــرى ولـجــان شعبية فــي كــل مكان.
وقد تضافرت في االنتفاضة ركيزة ميدانية
وتنظيمية وسياسية واقتصادية ومعنوية
ش ـعــارهــا ال ـنــاظــم ك ــان ال ـحــريــة واالس ـت ـقــال،
وكــانــت محطة نوعية كـبــرى دفـعــت املسيرة
الفلسطينية وحشرت سياسات االحتالل في
موقف دفاعي .فهي مبادرة شعبية تاريخية
هجومية .لم تكن مسلحة أو عصيانًا مسلحًا
كـمــا االنـتـفــاضــة الــروسـيــة ع ــام  ،1917وغلب
عليها التحرك الشعبي السلمي ،وإن اتسمت
بعنف شعبي وســاح نــاري كمظهر ثانوي،
أي إنـهــا حـيــدت العسكرية االحـتــالـيــة بقدر
كبير ولم تحتضن دعــوات العصيان املسلح
امل ـغــامــر ال ـفــاقــد ل ـش ــروط ــه ،ألن ال ـش ـعــب غير
مسلح ،وهذا حال العصيان املفتوح الذي كان
يمكن أن ينهي زمنها في غضون أشهر قليلة
ارتباطًا بإمكانات الـنــاس .أمــا املظهر األبــرز
فيها ،فكان اإلض ــراب الجماهيري بمعدل 6
أي ــام شـهــريــا ،بـمــا جعلها تختلف عــن ثــورة
 1936وإضراب األشهر الستة.
والـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج واإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ه ـ ـنـ ــا ،االنـ ـتـ ـف ــاض
بخصائصه الفلسطينية إل ــى درج ــة القلق
االح ـت ــال ــي م ــن ان ــدالع ــه مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،وك ــان
ال ـت ـخ ـط ـي ــط أن ت ـ ـكـ ــون نـ ـم ــط ح ـ ـيـ ــاة ت ـق ــوى
الجماهير على احتمال استحقاقاته وتصل
بالصراع إلى حالة االستعصاء مهما طالت،
غير أن انعقاد مدريد بعد الجوالت التمهيدية
لشولتز وبيكر أربكها وأضعف زخمها .وبني
مدريد وأوسـلــو انطفأت من دون ثبات على
نهجها والوفاء لتضحياتها.
املــرح ـلــة ال ـخــام ـســة ،ات ـف ــاق أوسـ ـل ــو /مــرحـلــة
أوسلو :انقسمت االنتفاضة وانقسم الشعب
وانقسم النظام السياسي الفلطسيني برمته،
فهناك من كانت حساباته (تثمير االنتفاضة
بــال ـت ـفــاوض وال ــوص ــول إل ــى ح ــل سـيــاســي)،
وه ـنــاك مــن دع ــا لتحويلها إل ــى نـمــط حياة
ورفض التثمير املتعجل.
ج ــرى ال ـت ـفـ ِّـاوض ال ـســري ع ــاوة عـلــى مــدريــد
العلنيُ ،
ووق ـ َـع على مـبــادئ أوسـلــو مــن دون
مشاركة أو علم قيادات الداخل أو مؤسسات
«م.ت.ف» واألم ـن ــاء ال ـعــامــن ،يـحــدو الـقـيــادة
الــرس ـم ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة آمـ ــال أن ي ـكــون ذلــك
مرحلة انتقالية تمهدًا لكيان ما أو دولة ما،
فيما الـقـيــادة االحتاللية ع ـ ّـدت ذلــك مصيدة
ل ــاعـ ـت ــراف ب ــإس ــرائـ ـي ــل وإسـ ـ ـق ـ ــاط امل ـق ــاوم ــة
متطلباتها األمـنـيــة ،وهــذا
املسلحة وال ـتــزام
ً
مــا أعـلـنــه راب ــن صــراحــة فيما اعـتـبــر بيريز
االت ـف ــاق «االن ـت ـصــار الـتــاريـخــي الـثــانــي بعد
إقامة الدولة» .وتشكلت سلطة للحكم الذاتي
اإلداري املحدود.
وج ــاءت أح ــداث النفق الـتــي مـهــدت لنهوض
 2000وتكتيك االغـتـيــال املمأسس ألكثر من
 500ن ــاش ــط فـلـسـطـيـنــي واجـ ـتـ ـي ــاح الـضـفــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة وح ـص ــار تـجــويـعــي عـلــى غــزة
وانـ ـقـ ـس ــام ف ـل ـس ـط ـي ـنــي وص ـ ــل ح ــد االق ـت ـت ــال
وسـ ـلـ ـطـ ـت ــن وكـ ـ ـي ـ ــان ـ ــن ،وج ـ ـ ـ ـ ــوالت ال ـ ـحـ ــوار
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي امل ــاراث ــونـ ـي ــة .وتـ ـح ــول ات ـف ــاق
«أوسلو» إلى مرحلة امتدت ألكثر من عقدين
ول ــم ي ـقــد إل ــى س ــام وال اس ـت ـس ــام ،وج ـهــاز
وظـ ـيـ ـف ــي ف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ـك ــون مـ ــن  170أل ــف
موظف وموظفة إضافة إلى  50ألف في غزة
وظفتهم «ح ـمــاس» وع ـشــرات آالف املقاتلني
ونـهــج تـفــاوضــي يشتد حينًا ويـخـبــو حينًا
وث ـقــافــة اس ـت ـهــاك ـيــة ودي ـن ــام ـي ــات تفكيكية

للشعب وحراك سياسي تراجعت فيه فصائل
«م.ت.ف» وأص ـب ـح ــت ف ـيــه ف ـصــائــل اإلسـ ــام
السياسي مــا ال يقل عــن  %40مــن الخريطة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وت ـب ــدل ــت ث ـنــائ ـيــة ف ـتــح ـ ـ ـ جبهة
شـعـبـيــة وأص ـب ـح ــت ف ـتــح ـ ـ ـ حـ ـم ــاس .وأث ـن ــاء
الـ ـع ــدوان األخ ـي ــر ع ـلــى غ ــزة ب ــات ــت الـثـنــائـيــة
«حماس» ـ «الجهاد».
وتعرض القطاع لثالثة عدوانات سقط فيها
آالف الـشـهــداء ،مــع الــدمــار الهائل لالقتصاد
ّ
الهش وفــي العمران والبنية التحتية .ولكن
هذه العدوانات لم ِّ
تؤد إلى كسر إرادة املقاومة
ورفـ ــع ال ــراي ــة ال ـب ـي ـضــاء ،ف ـق ـطــاع غ ــزة خــاض
حربًا دفاعية وباتت لديه قوة ردع معينة هي
درجة من قوة ردع املقاومة اللبنانية.
غير أن العقل القيادي الفلسطيني لم ينفك
يبحث عن وحدة وطنية على أساس برنامج
سياسي يسعى فريق التسوية إلى أن يكون
برنامج تسووي تحت قيادته ،فيما يسعى
الفريق اآلخر إلى أن سيادة برنامجه بقيادته،
مــا هــو مستحيل مــا دام ال ينتقل فــريــق إلى
م ــواق ــع ال ـفــريــق اآلخ ـ ــر .امل ـم ـكــن ه ــو ال ـقــواســم
املشتركة والتعايش مع موضوعات الخالف
مــن خ ــال تنفيذ مــا اتـفــق عليه فــي اجتماع
عـ ـم ــان  ،2012ب ـت ـش ـك ـيــل وانـ ـتـ ـخ ــاب مـجـلــس
وط ـنــي ل ـلــداخــل والـ ـخ ــارج كـمــا يـمـكــن إع ــادة
تعريف السلطة بالنأي عن الحيز السياسي،
والتصدي ملعضالت البطالة والفقر وتدهور
القطاع التعليمي والصحي وإع ــادة هيكلة
املوازنة وحماية ما بقي من أرض وقدس.
ال ـت ــاري ــخ م ـف ـتــوح وال ن ـهــايــة ل ــه ،وال مــرحـلــة
أخ ـ ـيـ ــرة فـ ـي ــه ،واألمـ ـ ـ ــس اش ـت ـم ــل ع ـل ــى ح ــرب
عـ ـص ــاب ــات وانـ ـتـ ـف ــاض ــة وت ـ ـف ـ ــاوض وحـ ــرب
دفاعية وسياسة ناعمة وأخــرى خشنة ،فما
هو النموذج املتوقع في الغد؟
ينبغي التأكيد أن املرحلة الراهنة مؤقتة وأن
هـنــاك مــا بـعــدهــا ،واملـقــاربــة تــزعــم أن املحطة
الحالية تستنفد طاقتها ،وهــي تقترب من
خط النهاية ،فمن أين تأتي املرحلة الجديدة؟
دوليًا ،لم يعد العالم أحادي القطبية ،فبتدرج
تشكلت التعددية القطبية ،وإن كانت العوملة
الرأسمالية االحتكارية هي األقــوى من دون
نسيان األزم ــة االقتصادية عــام  ،2008حيث
استنزفت العالم بأكثر من  30تريليون دوالر
وم ــدي ــون ـي ــة أم ـي ــرك ــا الـ ـي ــوم ه ــي  17تــرل ـيــون
وأوروبا أكثر من  10ترليون دوالر.
وقــد تشكل محور اقتصادي جديد هو دول
«ال ـب ــري ـك ــس» املـ ـك ــون م ــن الـ ـب ــرازي ــل وال ـه ـنــد
وال ـص ــن وروسـ ـي ــا وج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا ،وهــو
يشكل  %45مــن البشرية و %35مــن اإلنـتــاج
ً
الـ ـع ــامل ــي ،فـ ـض ــا عـ ــن «م ـن ـظ ـم ــة ش ـن ـغ ـهــاي»
للتعاون املتعدد األبعاد.
إق ـل ـي ـم ـيــا ،ص ـع ــود قـ ــوة إيـ ـ ـ ــران ،إذ بـ ــات لـهــا
نـفــوذ فــي ال ـعــراق وســوريــا ولـبـنــان والـيـمــن،
فيما تشتد وتــائــر تناقضها السياسي مع
السياسة اإلسرائيلية ،سواء إعالميًا أو عبر
الحلفاء ،إذ تنظر إسرائيل لها كأكبر خطر
اسـتــراتـيـجــي عـلـيـهــا بـمــا يـنـطــوي عـلـيــه من
احتكاكات محتملة.
عــرب ـيــا ،ت ـح ــوالت عــاصـفــة تـشـهــدهــا املنطقة
العربية منذ خمسة أعوام ،أهمها االنتفاضة
التونسية واملصرية .وهناك ما أصاب العراق
وس ــوري ــا م ــن ت ـم ــزق ودم ـ ــار ي ـف ــوق الــوصــف
وتـمــدد «داع ــش» كطبعة دمــويــة .وبــداهــة أن
هــذه املعطيات لها إسـقــاطــات على القضية

