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علي دربج *
هي من ّ
املرات النادرة التي يخرج فيها األمني
العام لـ«حزب الله» على الهواء خالل برنامج
حوار العام مع قناة «امليادين» (في  26كانون
الثاني املــاضــي) ويـ ّ
ـوجــه فيها رســالــة تهديد
قاسية ومباشرة إلى رئيس وزارء إسرائيلي،
كما فعل مع بنيامني نتنياهو عندما خاطبه
ً
قائال« :عليك أن تكون حذرًا في التمادي فيما
تقوم به في سوريا فال تخطئ التقدير وتجرّ
املنطقة إلى مواجهة كبرى».
وت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـح ـم ــر
بــانـتـهــاكــاتــه امل ـت ـك ــررة لـلـسـيــادتــن ال ـســوريــة
والـلـبـنــانـيــة ولـجــوئــه إل ــى اس ـت ـخــدام األج ــواء
اللبنانية لضرب أه ــداف ملحور املـقــاومــة في
ســوريــا ،لـيــس وح ــده الـسـبــب الــرئـيـســي وراء
ت ـحــذيــر ن ـصــرال ـلــه لـنـتـنـيــاهــو ب ـع ــدم الـخـطــأ،
وبــالـتــالــي كبح جموحه فــي ســوريــا ،وجعله
يعيد النظر فــي خـطــورة اإلق ــدام على تغيير
م ـعــادلــة ت ـ ــوازن ال ـ ــردع الـقــائـمــة ف ــي الـجـنــوب
والـ ـت ــي حـ ـ ــاول اإلخ ـ ـ ــال ب ـه ــا عـ ــدة مـ ـ ــرات فــي
اآلونة األخيرة ،بل ثمة ما هو أخطر من ذلك،
ويتعلق بحفلة الـجـنــون الـتــي كــانــت بدأتها
إســرائـيــل فــي ســوريــا وتستمر منذ سـنــوات،
والتي قد تصل إلــى حد استهداف الطائرات
املدنية سواء في سوريا أو لبنان ،بذريعة نقل
أسلحة إيرانية لحزب الله.
أك ـثــر م ــن ذلـ ــك ،ف ــإن الـتـخـ ّـبــط األم ـيــركــي على
خـلـفـيــة قـ ــرار دون ــال ــد ت ــرام ــب االن ـس ـحــاب من
ٍّ
س ــوري ــا ،ســاهــم ،فــي ات ـســاع ال ـخــاف بــن كــل
من الرئيس األميركي ونتنياهو ،حيث يرى
األخـيــر أن طــرد إي ــران مــن ســوريــا هــو جوهر
استراتيجيته العسكرية والدبلوماسية ،في
حني يرى ترامب ضــرورة الضغط على إيران
إلجبارها على العودة إلى طاولة املفاوضات،
وعــدم الـ ّ
ـزج بالقوات األميركية في مواجهات
مــع إي ــران ،مستبعدًا إمكانية حسم الخالف
معها عبر جبهات القتال في سوريا أو العراق
أو التوصل إلى تفاهمات مع طهران أو حتى
التعاون العسكري معها في بعض املجاالت.
ك ـمــا أن ن ـت ـن ـيــاهــو ي ـش ـعــر بــال ـح ـنــق م ــن عــدم
مشاركة ترامب مشاعره تجاه الخطر اإليراني
املـتـنــامــي عـلــى أع ـتــاب إســرائ ـيــل .إضــافــة إلــى
ذلك فإن املسؤولني اإلسرائيليني قد أصابهم
الذهول من موقف الرئيس الروسي فالديمير
بــوتــن ال ــذي أكــد لـهــم أن «مــوسـكــو قــد عملت
ما يكفي إلبعاد القوات اإليرانية عن الحدود
اإلســرائـيـلـيــة واألردن ـ ـيـ ــة» ،وادع ــائ ــه أن طلب
إســرائـيــل املــزيــد «سـيـعـ ّـرض مـصــالــح روسـيــا

قد ال ّ
يتورع نتنياهو
عن الدخول في مغامرة
ارتجالية (شخصية) غير
محسوبة ،وهذا ما ألمح
إليه نصرالله ،بذريعة القضاء
مشروع
على خطر
ّ
الصواريخ الموجهة

لـ ـلـ ـخـ ـط ــر» .حـ ـت ــى ج ـ ــون ب ــولـ ـت ــون امل ـ ـعـ ــروف
بتأييده ودفــاعــه عــن إســرائـيــل ،لــم يكن أكثر
ّ
وديــة مع نتنياهو عندما قابله في  6كانون
الثاني  ،2019حيث اكتفى بالتأكيد على دعم
الواليات املتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن
النفس ومــواصـلــة العمل معها فــي مواجهة
ال ـت ـهــديــد اإليـ ــرانـ ــي ،دون ال ـت ـعــرض للخطط
العسكرية التي تمت مناقشتها بني الطرفني
م ــن ق ـب ــل .ودفـ ـع ــت ت ـل ــك املـ ــواقـ ــف امل ـت ــراخ ـي ــة،
ح ـســب ال ـتــوص ـيــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،بنتنياهو
ل ـع ـقــد اج ـت ـم ــاع م ــع ض ـب ــاط املـ ـه ــام ال ـخــاصــة
واملـ ــدراء األمـنـيــن والـتــأكـيــد لهم أن ــه« :بينما
تــديــر الــواليــات املـتـحــدة الـحــرب االقتصادية
فــي مواجهة إي ــران فقد بــاتــت وحـيــدة للقيام
بــالـحـمـلــة الـعـسـكــريــة» .فــي امل ـقــابــل نصرالله
العارف بعقلية قادة العدو جيدًا ،والذي أجاد
التعامل معهم خالل سنوات الصراع الطويلة،
يعي حجم التخبط الــذي يعانيه قــادة العدو
وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم ن ـت ـن ـيــاهــو ،ن ـت ـي ـجــة فـشـلـهــم
ال ــذري ــع ف ــي إي ـقــاف م ــا تـطـلــق عـلـيــه تــل أبـيــب
«بــرنــامــج ال ـص ــواري ــخ الــدقـيـقــة ل ـحــزب ال ـلــه»،
وق ــد اع ـتــرف الـنــائــب الـســابــق لهيئة األرك ــان
اإلسرائيلية يئير غـوالن حني أكـد في تصريح
ف ــي  22ت ـشــريــن ال ـثــانــي  ،2017أن «ال ـج ـهــود
اإلســرائ ـي ـل ـيــة الحـ ـت ــواء ب ــرن ــام ــج ال ـص ــواري ــخ
الدقيقة حتى اللحظة يعتبر محدودًا ،خاصة
ً
أن نقل امل ـعــدات ج ـوًا ب ــدال مــن الـطــرق البرية،
ّ
يشكل ّ
بحد ذاته تهديدًا إلسرائيل في حالتي
التغاضي أو الرد على حد سواء».
ورغ ــم تسليم املـقــاومــة ونـصــرالـلــه بعقالنية

ّ
شرفت يا بومبيو بابا
كريم مالك *
ّ
"شرفت يا نيكسون بابا يا بتاع الووترغيت".
ُ
بسبب هذه القصيدة ،سجن كل من الشيخ
ّ
إمــام وأحمد فــؤاد نجم .في مستهل زيارته
لجمهورية مصر العربية فــي ربـيــع ،١٩٧٤
أع ـطــى أنـ ــور الـ ـس ــادات ري ـت ـش ــارد نيكسون
موكبًا عظيمًا يليق بفخامة "قــائــد العالم
ـن" للحرب
ال ـح ــر" ،ف ــي أع ـق ـ
ـاب ف ـتــرة "ت ـس ـخـ ٍ
َ
ال ـب ــاردة ك ــان ُيـ َـســتـقـطــب لـهــا ال ـس ــادات بعد
تغيير مصر لوالئها وخروجها من معسكر
االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي .وف ـ ــي ذل ـ ــك ال ــرك ــب
املهيب واملــوكــب ًالفخم ،خرجت الجماهير
ُ ّ
ّ
"امل ـج ــن ــدة" مـهــلـلــة لـنـيـكـســون الـفــاســد الــذي
ُ
افتضح أمــره الحقًا فــي مــا عــرف بفضيحة
مبنى الووترغيت ،حني أمر بالتنصت على
مـعــارضـيــه فــي ال ـحـ ّـزب الــديـمــوقــراطــي .لكن
صــوتــا خــافـتــا وم ــؤث ـرًا غ ـ ّـرد خ ــارج الـســرب،
وكسر النغمة التي أرادهــا السادات ،كاشفًا
للجماهير فساد الرئيسني كليهما ،وليفشل
امل ـس ــرح ـي ــة ال ـه ــزل ـي ــة الـ ـت ــي ك ـ ــان يـنـصـبـهــا
ّ
يتصور أن زيــارة
الـســادات لنيكسون .فمن
ريـتـشــارد نـيـكـســون" ،رئ ـ َيــس الـعــالــم الـحــر"،
ستتسبب بسجن مــواطــنــن بسيطني مثل
الـشـيــخ إم ــام وصــديـقــه الـشــاعــر أحـمــد فــؤاد
نجم؟
ّ
تتكرر املسرحية نفسها بحذافيرها
واليوم،
ون ـغ ـم ــات ـه ــا .ه ـه ـنــا ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى األجـ ـن ــدة

للمركز األميركي ،يخطو في القاهرة رافعًا
راية الحضارة والليبرالية ،وما ّ
تجره معها
مــن قـمـ ٍـع وإس ـك ــات .ه ــذه كــانــت زي ــارة وزيــر
الخارجية األميركي مايك پومبيو للقاهرة
(ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي) ،ح ـيــث ألـقــى
ً
خـطــابــا ف ــي الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ،بـ ــدال من
جامعة القاهرة ،حيث ّ وقف باراك أوباما قبل
سنوات ،وأوباما يمثل النقيض السياسي
لــإدارة األميركية الحالية ،التي تحاول ما
في وسعها لكي تمحوه من الذاكرة.
في العاشر من كانون الثاني /يناير ،٢٠١٩

تصبح الجامعة األميركية ً
مكانًا متناقضًا يفسح مجاال
لهامش من الحرية،
ٍ
ّ
لكنه يعاقب أساتذتها
وطالبها إذا ما خرجوا ضد
األجندة األميركية

إس ــرائ ـي ــل ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــات ـخ ــاذ ق ـ ــرار شن
الـحــرب على حــزب الله كما أثبتت التجارب،
إال أن نتنياهو املـثـقــل ب ــاألزم ــات السياسية
والـفـضــائــح الـقـضــائـيــة وال ـبــاحــث عــن فرصة
لـلـخــروج مــن امل ــآزق الـتــي تحيط بــه مــن كافة
الجوانب ،يطمح ألن ّ
يقدم نفسه أمام الشعب
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـم ـثــابــة امل ـن ـق ــذ ،ق ــد ال ي ـت ـ ّ
ـورع
بــالـتــالــي عــن ال ــدخــول فــي مـغــامــرة ارتـجــالـيــة
(شخصية) غير محسوبة وهــذا ما أملــح إليه
نصرالله ،بذريعة القضاء على خطر مشروع
ال ـص ــواري ــخ املــوج ـهــة ال ـتــابــع لـلـحــزب وال ــذي
ّ
يشكل تهديدًا ألمنه االستراتيجي ،ويحد من
قدرة سالح الجو اإلسرائيلي على استهداف
املنشآت العسكرية في املنطقة ،حيث يسود
االعـتـقــاد فــي تــل أبيب بلجوء إي ــران إلــى نقل
األس ـل ـحــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة إل ــى حـلـفــائـهــا في
لبنان جوًا ،وهو ما بدأت إسرائيل بالترويج
له في اآلونة األخيرة وتحذير العالم من أنها
لن تقف مكتوفة اليدين أو تسمح باستمرار
هذا األمر.
وانطالقًا مــن هــذا الــواقــع يجد قــادة العدو
أنفسهم أم ــام خـيــارات مـحــدودة ج ـدًا ،فهم
يــدركــون ،أن خـيــار إسـقــاط طــائــرة إيــرانـيــة
فــوق األراض ــي اللبنانيةُ ،يـعـ ّـد أم ـرًا صعبًا
ل ـل ـغ ــاي ــة ،إذ ي ـت ـط ـلــب ذلـ ــك ال ـح ـص ــول عـلــى
مـعـلــومــات اسـتـخـبــاراتـيــة دقـيـقــة وقــاطـعــة،
خصوصًا أن إسقاط طائرة «بوينغ» مدنية
س ـي ـع ــود بـ ـع ــواق ــب وخـ ـيـ ـم ــة ،وس ـي ـت ـس ـبــب
بموجة غضب عاملية حتى وإن أثبتت تل
أبـيــب أن الـطــائــرة املـسـقـطــة تحمل أسلحة
استراتيجية.
ل ـكــن ال ـخ ـط ــورة تـكـمــن ف ــي ح ــدي ــث نـتـنـيــاهــو
عــن إمكانية اتـخــاذ تــل أبـيــب ق ــرارات صعبة،
وت ـق ــدي ــم «ت ـض ـح ـي ــات» ،وه ـ ــذا يـ ــدل ع ـل ــى أن
الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة تـضــع خـطـطــا تشمل
جـمـيــع ال ـس ـي ـنــاريــوهــات بـمــا ف ــي ذل ــك اتـخــاذ
ّ
ق ــرار ش ــن ح ــرب إقـلـيـمـيــة ق ــد يـسـ ّـبـبـهــا تـهـ ّـور
نتنياهو ،وه ــو الـخـيــار األق ـســى ال ــذي يمكن
أن يتخذه منذ توليه رئاسة الــوزراء في عام
 ،2009وهو ما يضعه نصر الله في الحسبان،
وال يسقط مــن توقعاته استسهال نتنياهو
حذر نصرالله
الذهاب في هذا االتجاه ،والذي ّ
الـجـهــر بــه فــي ح ــوار ال ـعــام ،متجنبًا الــوقــوع
في فخ الحرب النفسية ،بعكس رئيس وزارء
العدو الذي وجد نفسه يقدم خدمات مباشرة
للمقاومة بزرعه الخوف والــرعــب في نفوس
املستوطنني والــداخــل اإلســرائـيـلــي مــن خالل
تهويله لخطر األنفاق.
وعـلـيــه يـمـكــن ال ـق ــول إن نـصــرالـلــه صـ ّـعــد من

ت ـح ـ ّـول ــت ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة الـ ــى ُحـصـ ٍـن
مغلق تـمــركــزت حــولــه ق ــوات األم ــن ،أغلقت
أبوابها ُ
ومنع الطالب من الحضور ودخول
ّ
الجامعي إال ملــن تمت دعوتهم عبر
الـحــرم
ُ
ّ
إعـ ــان ســريــع أرس ـ ــل عـشـيــة ال ـخ ـطــاب .ك ــأن
مصر ال تزال في حقبة الحرب الباردة ،وهي
تخاف من أن يظهر رأي الشارع في اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ،وت ـخ ـشــى أي ـضــا م ــن ظ ـهــور أي
معارضة لزيارة بومبيو ،كخشية السادات
مــن أن يــواجــه نـيـكـســون جـمــاهـيــر ت ـنـ ّـدد به
ً
بدال من االحتفاء والترحيب ـ ـ وهو ما دفعه
إل ــى الـقـبــض عـلــى الـثـنــائــي ال ـســاخــر :أحمد
فـ ــؤاد نـجــم وال ـش ـيــخ إم ـ ــام .كـلـمــات األغـنـيــة
الشهيرة ال ت ــزال مـعـ ّـبــرة ال ـيــوم ،حــن تقول
ً
م ـ ّثــا "جــواس ـي ـســك ي ــوم تـشــريـفــك عملولك
دق ــة وزار" ،كــأنـهــا تـصــف حـصــن الـجــامـعــة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـش ـيــة زي ـ ـ ــارة وزيـ ـ ــر خــارج ـيــة
الواليات املتحدة األميركية.
ّ
يعلق اإلعالم املصري على ّ
أي من أحداث
لم
تلك الزيارة وتأثيرها على الساحة املصرية.
خ ـطــاب بــوم ـب ـيــو ،ح ـتــى ف ــي ال ـش ـكــل ،كشف
عــن فـجـ ٍـر جــديـ ٍـد مما كــان مـسـتــورًا ،مخيفًا،
للغطرسة األميركية .ففي السطر األول من
الـخـطــاب ،شـكــر وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي
ً
رئيس الجامعة األميركية قــائــا" :شكرًا يا
ف ــران ــك" ،كأنهما صــديـقــان يلعبان مـعــا في
الـحــوش وليسا شخصيتني رسميتني في
ً
مناسبة .بــدال من أن يقول بومبيو "الشكر
لـفــرانـسـيــس ري ـت ـشــاردونــي" ،ن ــاداه بكنيته
املختصرة" :فــرانــك" وهــي باملناسبة الكنية
ذاتها للرئيس األميركي الشرير في مسلسل
( House of Cardsبيت من الكوتشينة).
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ال داعـ ـ ــي ل ـب ــذل ج ـه ـ ٍـد كـبـيــر

ّ
لهجته مــع نتنياهو ،لجعله يفكر ألــف مرة
قبل االنــزالق في مقامرة من هذا النوع نظرًا
إل ــى تــداعـيــاتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة املــرعـبــة على
إســرائ ـيــل قـبــل غـيــرهــا ال سـيـمــا أن إســرائـيــل
تجهل إلى حد كبير القدرات الحقيقية لحزب
الله فكيف بمحور املقاومة ككل ،وما عزز هذا
الواقع الدراسة التي نشرها موقع «املونيتر»
فــي  30تشرين الـثــانــي  ،2019عــن التحديات
الـتــي تــواجــه تــل أبـيــب فــي تعاملها مــع إيــران
وحزب الله.
ّ
تكشف الــدراســة أن املجلس ال ــوزاري املصغر
فــي تــل أب ـيــب اعـتـبــر فــي إح ــدى جـلـســاتــه في

شذرات
أواخ ـ ــر ع ــام  ،2018أن «مـ ـش ــروع ال ـصــواريــخ
الدقيقة لحزب الله وإي ــران ،خــط أحمر وتقع
مهمة إفـشــالــه عـلــى رأس األول ــوي ــات األمنية
اإلسرائيلية ،وهو ما ينذر بإمكانية توسيع
القوات اإلسرائيلية عملياتها الجوية لتشمل
مواقع لبنانية ،بعد أن اقتصرت على ضرب
أه ــداف فــي األراض ــي السورية خــال العامني
املاضيني» .وتتابع الدراسة أن «هذا األمر قد
ّ
يدفع إسرائيل إلــى شــن هجمات ضــد مواقع
ّ
محددة في مطار بيروت كما فعلت من قبل في
سوريا عندما هاجمت املقاتالت اإلسرائيلية
مــركــز بـحــوث وقــوافــل إم ــداد وطــائــرات شحن

ّ
حطت في مطار دمشق الدولي».
التصعيد اإليراني ُيضع
ووفقًا للدراسة فـإن
ّ
إســرائـيــل أم ــام خـيــارات مـعــقــدة ،إذ لــم تخض
أيــة حكومة إسرائيلية حربًا إقليمية بسبب
تزايد قوة خصم مجاور لها ،بل كانت تعتمد
مفاهيم األمن االستباقي في منع أية قوة من
التوصل إلى تقنيات متطورة يمكن أن ّ
تهدد
أمـنـهــا ،بـمــا فــي ذل ــك تــدمـيــر املـفــاعــل الـنــووي
العراقي عــام  ،1981وتدمير املفاعل السوري
عام  ،2007وهو ما ُيعرف باسم مبدأ «بيغن»،
الوزراء اإلسرائيلي األسبق
نسبة إلى رئيس
ّ
مناحيم بيغن الـذي تبنى سياسة منع أعداء

إس ــرائ ـي ــل م ــن ت ـطــويــر أس ـل ـحــة ن ــووي ــة مهما
كانت التكلفة.
أم ــا الـتـحــدي األك ـبــر بــالـنـسـبــة إل ــى تــل أبـيــب،
فيتمثل في طريقة التعامل مع تطوير إيران
م ـن ـظــومــات ال ـص ــواري ــخ املــوج ـهــة ف ــي لـبـنــان،
وكـ ـي ــف س ـي ـك ــون وض ـع ـه ــا األمـ ـن ــي ف ــي ح ــال
ّ
تمكن «حــزب الله» من حيازة مئات األسلحة
الصاروخية واسـتـهــداف إسرائيل بها .وهل
يرقى مشروع الصواريخ الدقيقة إلى مستوى
التهديد ال ــذي يتطلب تطبيق «مـبــدأ بيغن»
على أساسه في األراضي اللبنانية؟
*كاتب لبناني
(هيثم الموسوي)

م ــن أجـ ــل ف ـهــم م ـقــاصــد اإلدارة األمــري ـك ـيــة
الحالية ،ملا تتمتع به من صراحة مفزعة في
توصيف خططها .لم يكتف بومبيو بشكر
ريـتـشــاردونــي على استقباله ،لكنه شكره
تحديدًا "على خدمته للواليات املتحدة إلى
جــانــب مهامه الـتــي يـقــوم بها هـنــا" ،أي في
الجامعة األميركية.
لـيــس غــريـبــا عـلــى مــايــك بــومـبـيــو أن ي ــزور
مصر ،فهو زائــر مستمر للمنطقة كما قال
في خطابه ،وهو أوضح للجمهور ،أو "شبه
ـ ـ الجمهور" الحاضر أنه أجرى عدة زيارات
لـلـمـنـطـقــة بـصـفـتــه امل ــدي ــر ال ـس ــاب ــق لــوكــالــة
االس ـت ـخ ـب ــارات األم ـيــرك ـيــة (ال ـس ــي أي إي).
كما أن الهدف من زيارته ،أي طرح تحالف
ً
ّ
يضم إسرائيل ودوال عربية
إقليمي جديد
ض ـ ّـد إي ـ ــران ،ال يـفـ ّـســره ال ـتــاريــخ الشخصي
واملـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــي لـ ـ ـل ـ ــوزي ـ ــر ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بـ ـ ــل تـ ــاريـ ــخ
ريتشاردوني أيضًا :ففي األعــوام السابقة،
تحولت الجامعة األمـيــركـيــة تدريجيًا الى
ما يشبه املعسكر األمني ،تمهيدًا لتحويلها
الى ّ
منصة تخدم أي صفقة إقليمية قادمة.
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة ،رح ـ ــل الـ ـع ــدي ــد مــن
األساتذة املعارضني ـ ـ الذين تركوا مراكزهم
في جامعات خارجية كي ُي ِّ
درسوا في مصر
ّ
ّ
بعد الثورة في  ٢٠١١وحــل محلهم أساتذة
ال ي ـح ـم ـلــون ح ـتــى درج ـ ــة دكـ ـ ـت ـ ــوراه ،تحت
حجة "خدمتهم العملية االستثنائية" .هذا
ن ـج ــده ،ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ال ال ـح ـصــر ،في
كلية السياسة العامة والسياسة الدولية.
ً
ف ـبــدال مــن اخـتـيــار أس ــات ــذة لـهــم اهـتـمــامــات
ّ
ّ
وم ـس ــاه ـم ــات أك ــادي ـم ـي ــة ،تـ ــم ال ـت ـخ ــل ــي عــن
ّ
ه ـ ـ ـ ــؤالء ل ـ ـي ـ ـحـ ــل مـ ـك ــانـ ـه ــم دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون
مصريون سابقون كي يديروا املحاضرات
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ـ ـ ـ ـ أو فـلـنـسـ ّـمـهــا "م ـب ــاح ـث ــات ت ـحــت ع ـنــوان
مـحــاضــرات" ـ ـ مــع مـســؤولــن غربيني حول
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة واح ـت ـمــال ـيــة إبـ ــرام
ّ
تضم عــدة دول عربية ،أو
معاهدة جــديــدة
ً
"صفقة" ما .على سبيل املثال ،نجد في تلك
"امل ـح ــاض ــرات" مـسـتـشــاريــن ســابـقــن لألمن
القومي األميركي مثل ويليام كواندت جنبًا
إلـ ــى ج ـنــب م ــع أك ــادي ـم ـي ــن م ــرم ــوق ــن أت ــوا
خصيصًا من أميركا إلى مصر في أيلول/
سبتمبر عــام  ٢٠١٨لحضور مؤتمر تحت
ع ـن ــوان "ك ــام ــب دي ـف ـيــد ب ـعــد أرب ـع ــن عــامــا"،
حيث سطع نجم ريتشاردوني مجددًا ،حني
قــال في املؤتمر" :نحن ال ننظر إلــى الخلف
لــدراســة تلك املـعــا ٌهــدة ،بــل إلــى األم ــام" .هذه
األمــور كلها ،مضاف إليها سوء اإلدارة من
قبل ريتشاردوني (مثل عدم استشارة هيئة
ال ـتــدريــس أو مـجـلــس ش ـيــوخ الـجــامـعــة في
دع ــوة بومبيو الــى الـجــامـعــة) دفــع مجلس
شـيــوخ الـجــامـعــة األمـيــركـيــة ،وه ــو املجلس
املنوط بتمثيل الطلبة واألساتذة وموظفي
الجامعة ،إلى سحب الثقة من ريتشاردوني،
بــانـتـظــار أن يـبـ ّـت مجلس أم ـنــاء الـجــامـعــة،
ب ـ ــأع ـ ـض ـ ــائ ـ ــه األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــن وامل ـ ـص ـ ــري ـ ــن
والسعوديني واإلماراتيني ،مصيره.
نحن نعلم علم اليقني أن مـعــادلــة تفضيل
أه ــل الـثـقــة عـلــى أه ــل الـعـلــم هــي مــن سمات
األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــول ـ ـيـ ــة ،وإن ك ـ ــان ـ ــت هـ ــذه
ُ
النظريات تسقط علينا في العالم الشرقي
وال يعي أحد أنها تنطبق على الغرب أيضًا.
فــريـتـشــاردونــي ال يحمل درج ــة الــدكـتــوراه
على عكس سلفه ،الباحثة ليزا أنــدرســون،
بل كان نائب رئيس «مركز رفيق الحريري
ألبحاث الشرق األوسط» التابع «لآلتالنتك

كاونسيل»  ،Atlantic Councilوهــذا املركز
البحثي هو كـ"ثكنة إسكان" أو "حضانة" ملن
خرجوا من الحكومة بعدما كانوا يمسكون
م ــراك ــز شـبــه رسـمـيــة أو حـقــائــب حـكــومـيــة.
يـمـكـنـنــا إذًا ال ـق ــول إن ري ـت ـشــاردونــي ليس
ف ـقــط م ــن أهـ ــل ال ـث ـق ــة ،ك ــي يـسـتـحــق الـشـكــر
الذي ّ
قدمه له بومبيو ،بل يمكننا القول إنه
أصبح ،بالنسبة الى الواليات املتحدة ،من
"أهــل الكتاب" أيضًا ألنــه يسير في املسيرة
التاريخية للجامعة األميركية التي تستمد
بتأسيس كولونيالي يمتد
بعض شرعيتها
ٍ
مـنــذ ع ــام  .١٩١٩مــن هـنــا ،تصبح الجامعة
ً
األمـيــركـيــة مـكــانــا متناقضًا ،يفسح مـجــاال
لهامش من الحرية ،لكنه ،في الوقت نفسه،
ٍ
يعاقب أساتذتها وطالبها إذا مــا خرجوا
ضد األجندة األميركية.
تــأسـســت الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي الـقــاهــرة
عــام  ١٩١٩على يــد اإلرســالـيــن األميركيني
الـبــروتـسـتــانــت ،وكــانــت تـقــدم الــدعــم الفني
لـلـمـنــدوب الـســامــي اإلنـكـلـيــزي حــن ظهرت
مشكلة الـتـظــاهــرات الـتــي كــانــت تـخــرج من
جامعة فؤاد األول .كانت تعيينات الجامعة
فــي فترة مــا بعد  ١٩٣٦تتم بـنـ ً
ـاء على وعد
ُ
شفوي أبرم بني مصطفى النحاس واملندوب
ال ـس ــام ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ع ـلــى أن ي ـتــم تعيني
رئيس الجامعة وعـمــداء الكليات باالتفاق
مــع امل ـن ــدوب ال ـســامــي .املـثـيــر فــي األم ــر هو
أن رأي امل ـن ــدوب ال ـســامــي ك ــان أن مـصــر ال
ت ــري ــد ال ـت ـجــربــة ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي اسـتـقـطــاب
املـعـ ّـلـمــن الـفــرنـسـيــن ال ـج ـ ّ
ـادي ــن ،واإلصـ ــرار
ّ
على معايير أكاديمية مرتفعة ،بل إن ما هو
مطلوب مــن الجامعة هــو خلق االنضباط
والطواعية بني الطالب ،واستقطاب أغلبية

كبيرة مــن األســاتــذة موالية لإلمبراطورية
ّ
البريطانية .كــان امل ـنــدوب الـســامــي يتسلم
فــي فـتــرة الثالثينيات رســائــل مــن أســاتــذة
زائ ــري ــن ي ــري ــدون أن ُي ـ ـ َـد ِر ّس ـ ــوا ف ــي جــامـعــة
ٌ
ف ـ ــؤاد األول ،م ــرف ــق ب ـهــا خ ـط ــط لـلـسـيـطــرة
عـلــى جـمــاهـيــر ال ـطــاب املـشــاغـبــن ـ ـ ـ ـ الــذيــن
يخرجون للتظاهرات تحت لواء الشيوعية
والبولشفية .كما كانوا يرفقون سيرة ذاتية
ق ـص ـيــرة ت ـ ــروي خــدمــات ـهــم لــإم ـبــراطــوريــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة م ـنــذ ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األولـ ــى،
وإن ـجــازات ـهــم األمـنـيــة فــي تــأسـيــس مجالت
ودوري ـ ـ ـ ـ ــات ضـ ــد الـ ـب ــروب ــاغ ــان ــدا األمل ــان ـي ــة
والحركة البولشفية أيضًا.
ل ـيــس ه ـن ــاك م ــا ي ــدع ــو إل ــى االن ــده ــاش من
أس ـلــوب حـكّـ ٍـم ـ ـ إن ك ــان فــي رئــاســة جامعة
أو بلد ـ ـ يفضل أهــل الثقة على أهــل العلم،
ّ
وينحي مصالح الطالب أو املواطنني مقابل
ومبك
مصالح سياسية .أما ما هو مدهش،
ٍ
في الوقت نفسه ،فهو أن نرى ريتشاردوني
ي ـم ـض ــي ع ـل ــى ق ـ ــدم وس ـ ـ ــاق فـ ــي م ـح ــو إرث
وتاريخ جامعة احتضنت في وقت ما حركة
طــابـيــة نـشـطــة ،كــانــت تـسـتـغــل مساحتها
وهامش حريتها ،على محدوديته ،النتزاع
ـاخ ض ـيــق .هل
امل ــزي ــد م ــن ال ـح ــري ــات ف ــي م ـن ـ ٍ
يتكرر األمر اليوم وتنتفض الجامعة إذا ما
قرر مجلس األمناء تلبية توجيهات رئيس
محطة «ســي أي إي» في سفارة أميركا في
مصر؟ هل نــرى عــودة لألعوام ّالسابقة في
هذه املواجهة؟ أم سيمضي كل منا إلى بيته
وينتصر النسر األميركي ويقمع املصريني
مثلما حــدث فــي زي ــارة نيكسون ملصر في
عام ١٩٧٤؟
* كاتب مصري

وللحديث بقية
زياد منى
ّ
ثمة الكثير الذي يمكن تناوله بالحديث هنا .فعلى سبيل املثال ،حكام
مصر العسكر ،بعد أن تحولوا إلى حلفاء للعدو الصهيوني وسمحوا
لــه حـتــى بــاملـشــاركــة فــي قـتــل املـصــريــن فــي شـبــه جــزيــرة سـيـنــاء،
اكتشفوا خطرًا ما دونه خطر ،يتمثل في ادعاء الحفاظ على األخالق
العامة وما إلى ذلك من مفردات اللغو املعهودة .عسكر مصر ّ
صوبوا
جهودهم تجاه الحياة الجنسية لفنانات وفنانني مصريني كونها،
تهدد املجتمع املصري .إذًا علينا أن ّ
في ادعائهمّ ،
نصدق أن األخطار
املحيطة بمصر تكمن فــي غــرف نــوم فنانات وفنانني يـقــوم نظام
ّ
ومن دون
العسكر بالتجسس عليهن وعليهم من دون أدنى خجل ّ
أي احترام لخصوصيات املواطنات واملواطنني ،وليس نهب قلة قليلة
لثروات البالد والعباد ،وال الخنوع لشروط املستعمر الجديد ،وال في
السياسة االقتصادية والسياسة النيوليبرالية ،وال في مشاركة العدو
الصهيوني في محاصرة قطاع غزة ،وال في التخلي عن كل ما يمت
للعرب والعروبة من قضايا...
وك ــان يمكن أن نــوجــه نـظــرنــا ص ــوب أح ــدث م ــؤام ــرات جـمــاعــة رام
ً
الله على فلسطني القضية والشعب؛ مثال :االنتخابات .نعجب من
اكتراث تلك الجماعة املارقة ملسألة شكلية ذلك أن نتائج االنتخابات
في عهدها تظهر أسابيع عديدة قبل إجرائها ،كما جرت العادة في
ممالك األع ــراب والـعــرب وفــي كثير مــن جمهورياتها .أو االهتمام
بفضائح آل ثاني التي تتصنع الوقار واالهتمام بحلفائها وحاجاتهم
املادية عبر استثمارات صورية ذلك أنه أعلن أخيرًا عن استثمارات
إضافية بعشرات املليارات في الواليات املتحدة إضافة إلى الخمسة
وأربـعــن مليار السالف ذكــرهــا .ثمن حصول الــدوحــة على موافقة
واشنطن الستثمارات متواضعة في تركيا ،هو استثمار مئة مليار
في الواليات املتحدة ،واملخفي أعظم ،فمن يعرف مدى استثماراتها
في كيان العدو الصهيوني االستعماري االستيطاني العنصري.
أو استمرار بعض األنظمة في التطبيع مع العدو الصهيوني وآخرها
ما تداولته وسائل اإلعالم عن نية أمير املؤمنني في املغرب الحزين
استقبال رئيس وزراء العدو ،أسوة بأشقائه .نعجب من أمير املؤمنني
بضمه
هــذا الــذي يأمر بقطع عــاقــات بــاده مــع أي دولــة ال تعترف ّ
«الساقية الحمراء ووادي الذهب» ،ثم يطالب الفلسطينيني بالتخلي
عن بالدهم ووطنهم الذي شكلوه بأياديهم العارية قبل هجرة أجداده
من اليمن إلى املغرب األقصى ببضع مئات السنني ،بل حتى قبل
ّ
تشكل دولته بعشرات القرون .القائمة تطول.
ّ
سنصوب نظرنا اآلن نحو قضية ليس لي علم بأن أحدًا تطرق إليها
وهي كيفية التعامل مع دعاة الشر والقتل واملحرضني على الحروب
األهلية وعلى اإلبــادات الطائفية والعنصرية .كلنا سمع بما ّ
يسمى
ّ
«فتاوى» كبار دعاة الشر واإلثــم الذين يحاولون التخفي وراء لحى
تحوي ّ
كمًا من الشرور والحقد والعقد الطائفية واملذهبية والنفسية
والجنسية والعنصرية من كافة األشـكــال واألن ــواع ،الذين يبررون
القتل الجماعي املمنهج لطوائف وأتـبــاع مــذاهــب .بل إن األمــر ذهب
بـ «مفتي الناتو» بتبرير قتل خمسة ماليني ســوري فقط إلشباع
غريزته الشريرة وغريزة من ّ
يقبلون أياديه صبحًا وعشية ،أسياده
من األع ــراب الذين ال يعرفون أم ـرًا في الحياة ســوى الغزو والنهب
والقتل ،مهما حاولوا التخفي ببدالت عصرية ،ألن الطبع يغلب ّ
التطبع.
من املعروف أن قوانني العالم تعامل ّ
املحرض على القتل بنفس درجة
القاتل .وهؤالء الذين ّ
يسمون أنفسهم شيوخًا ورجال دين ،وأديان
ّ
الـعــالــم كلها ب ــراء منهم ،قــامــوا بالتحريض على قتل األب ــري ــاء ،بل
ّ
وقدموا دعمًا ملن يمارس القتل «على الهوية» ،مسلمًا كان أو من أتباع
ّ
ديانات أخرى .لنتذكر أن «فتاوى» تلك الجماعات الشريرة مصوبة
تجاه العرب واملسلمني ،في ليبيا والعراق واليمن والجزائر ومصر
ولبنان وسورية والصومال وإيران والفيليبني وغيرها...
ّ
ستشجع من جنب من
في ظني أن ترك هذه املسألة من دون معالجة
«شيوخ» الفنت واإلبادات الجماعية وحتى التحريض على قتل أفراد
عبر أسلوب التكفير وغير ذلــك ،على التمادي في غيهم وجرمهم
وضالالتهم .من غير املقبول السماح لهؤالء ّ
املحرضني ،جميعهم،
باالستمرار في زرع بذور الفتنة والشر والكراهية املذهبية والدينية
والعنصرية ،مهما كــانــت تبعياتهم الــدولـتـيــة ،وأيــا كــانــت وظائفهم
ومكاناتهم في تجمعاتهم وتنظيماتهم وأحزابهم الشريرة.
ّ
في ظني أنه حان أوان التصدي لهؤالء األشرار من منظور قانوني
مدني الــذي يسري على املواطنني كــافــة ،وهــو االدع ــاء عليهم بتهم
املــذهـبـيــة والـطــائـفـيــة والـعـنـصــريــة والـتـحــريــض عـلــى الـقـتــل الـفــردي
والجماعي .كما وجب إنشاء محاكم دولية ملقاضاتهم وفق القوانني
املعمول بها عامليًا ،على غرار املحاكم التي أنشئت ملحاكمة جورج
ب ــوش عـلــى غ ــزو ال ـع ــراق ،واملـحــاكــم األخ ــرى الـتــي أنـشـئــت ملحاكمة
فرنسا على جرائمها في الجزائر ،ومحاكمة حكام واشنطن على
جرائمهم في فيتنام ومختلف أنحاء جنوب شرقي آسيا ،واملحكمة
التي أنشأها الفيلسوف اإلنكليزي الراحل برتراند رســل ملحاكمة
العدو الصهيوني .كما وجب االستفادة من ّ
املنصات الدولية كافة
للقصاص مــن أولـئــك املجرمني ومموليهم ورعــاتـهــم وفــق القوانني
الدولية والوطنية كافة ،ليكونوا عبرة للمستقبل وليعلموا هم ومن
يسلك سبيلهم فــي املستقبل أنــه لــن يكون بمقدورهم االستمرار
في غيهم والتحريض على القتل والدمار وارتكاب مختلف الجرائم
والفظائع مــن دون مالحقة فــي بـقــاع العالم كــافــة ومــن دون عقاب
وقـصــاص ،ووجــوب معاملتهم معاملة املجرمني الـفـ ّـاريــن مــن وجه
العدالة.
لقد آن أوان لوضع خاتمة لجرائم هؤالء األفراد وتلك الجماعات التي
تتخفى وراء الدين.

