
ــوري  ــي الس ــش العرب ــرغ الجي ــد أن ف بع
وحلفــاؤه مــن تحريــر النطــاق األمنــي اللصيــق 
بدمشــق، ثــم النطــاق األمنــي األوســط خاصــة 
ــة  ــات أربع ــت قطاع ــص، بقي ــاة وحم ــي حم ف
خــارج ســيطرة الدولــة فــي الجنــوب والشــمال، 
»خفــض  لمفهــوم  خاضــع  هــو  مــا  منهــا 
التصعيــد« بشــكل ملتبــس، ومنهــا مــا هــو 
غيــر ذلــك، ولكــن المناطــق األربــع جميعهــا 
كانــت تلتقــي فــي طبيعتهــا فــي خاصتيــن 
ــا  ــث إّن جميعه ــن حي ــى م ــيتين: األول أساس
اليــد الخارجيــة فيهــا  حدوديــة، والثانيــة أّن 
ذات دور مباشــر وأساســي فيهــا ســواء فــي 
الشــمال الغربــي، حيــث تركيــا وجيشــها، أو 
الشــرق الشــمالي والجنوبــي، حيــث التدخــل 
ــة أو فــي الجنــوب الغربــي  والقواعــد األميركي
حيــث اليــد اإلســرائيلية والتدخّــل األميركــي 

وآخريــن .
لقــد حاولــت قــوى العــدوان علــى ســورية 
والتدخــل  االحتــال  وقــوى  عــام،  بشــكل 
ــا  ــوّل فيه ــة ته ــع بيئ بشــكل خــاص، أن تصن
علــى ســورية وترســم لهــا خطوطــًا حمــرًا 
لتمنعهــا مــن مواصلــة معــر كــة تحريــر األرض 
واإلنســان فيهــا، وكانــت هــذه القــوى وبشــكل 
تريــد  وتركيــا  و«إســرائيل«  أميــركا  خــاص 
أن تقــول إّن مــا تبقــى مــن أرض يســيطر 
عليهــا اإلرهابيــون لمصلحــة الخــارج ال يمكــن 
أن يُســتعاد الــى كنــف الدولــة إال باالتفــاق 
مــع القــوى الخارجيــة تلــك، اتفاقــًا يُعطيهــا 
ــارتها  ــن خس ــدّ م ــورية تح ــي س ــب ف مكاس
ــزة  ــا بجائ ــة أو تخرجه ــا الهزيم ــوّض له أو تع
ترضيــة بعــد فشــل مشــروع العــدوان بإســقاط 

ســورية.
فــي ظــّل هــذا الواقــع اتجــه المراقبــون 
فــي معظمهــم إلــى القــول بــأّن تعقيــدات هــذا 
الوضــع ومــا ينجــم عنهــا مــن محاذيــر ومخاطر 
وتوجيــه  المغامــرة  مــن  ســورية  ســتمنع 
تلــك  الحدوديــة  القطاعــات  الــى  جيشــها 
خشــية االصطــدام مــع أميــركا أو »إســرائيل« أو 
تركيــا. واســتند هــؤالء إلــى التحذيــر الصريــح 
والمباشــر الــذي هــدّدت فيــه أميــركا بأنهــا 
لــن تســمح بخــرق مــا أســمته »اتفــاق خفــض 
ــيا  ــع روس ــرم م ــوب« المب ــي الجن ــد ف التصعي
واألردن لتأميــن اســتمرار الحالــة الخاصــة فــي 

ــا الســويداء. ــرة درع ــة القنيط منطق
ــا حســابات أخــرى  لكــن ســورية التــي له
التصعيــد،  خفــض  لمناطــق  أخــرى  ونظــرة 
األرض  تحريــر  مهمــة  التزمــت  والتــي 

العوائــق  كانــت  مهمــا 
وأعــدّت  والصعوبــات 
وموقــع  ظــرف  لــكّل 
تحريــر  اســتراتيجية 
علــى  ردّت  تناســبه، 
الرســمية  المواقــف 
والتحليــات  األجنبيــة 
األجنبيــة  العســكرية 
بشــكل حاســم، ردًا جاء 
رئيــس  لســان  علــى 
الدولــة باختصار شــديد 

مــن  ســورية  أرض  »كّل  اشــدّ  وبوضــوح 
الجنــوب الــى الشــمال ســتحرّر بالتصالــح أو 

آخــر«. حــّل  وال  بالقتــال 
الكبيــر  االســتراتيجي  القــرار  هــذا  مــع 
الشــك  ســورية  قطعــت  وضوحــًا  المُعَلــن 
مــن  الغربــي  الجنــوب  واختــارت  باليقيــن، 
البــاد لتبــدأ منه معركــة القطاعــات الحدودية، 
ووجّهــت مــا يلــزم مــن القــوى العســكرية الــى 
المشــهد  هــذا  ومــع  للتنفيــذ.  وريفهــا  درعــا 
الجديــد شــعر المواطنــون الســوريون فــي 
بــأّن شــيئًا تغيّــر  القصــد،  المنطقــة محــّل 
مــن  خشــية  دون  التحــرك  بإمكانهــم  وأّن 
صاعقــة  وبســرعة  المســلحين  فعــل  ردّة 
انقلبــت مــا كانــت تُســمّى بيئــة حاضنــة 
للمســلحين واإلرهابييــن طالمــا كان الرهــان 
رافضــة  بيئــة  إلــى  عليهــا محليــًا وخارجيــًا، 
األجنبــي،  وللتدخــل  المســلحين  لوجــود 
المقهــورة  المدنيــة  الجماعــات  وأثبتــت 
بضغــط الســاح غيــر الشــرعي، أنهــا ال زالــت 
العربــي  وبانتمائهــا  بمواطنيتهــا  متمســكة 
ــادة  ــا الشــرعية بقي ــدة حكومته الســوري مؤيّ
الرئيــس األســد، ولجيشــها العربــي الســوري 
ــاد وشــعبها. ــر الب ــاء لتحري ــع الحلف ــادم م الق
أمــام هــذا التحــوّل لــم تجــد قــوى العدوان 
مــن  بــدًا  الســوري  الشــأن  فــي  والتدخــل 
ــي  ــف األميرك ــكان الموق ــع. ف التســليم بالواق
المســلحين  دعــم  مــن  المتنصّــل  أواًل 
التحــوّل  وكان  وعناوينهــم،  بــكّل صنوفهــم 

أعلــن  الــذي  اإلســرائيلي  الموقــف  فــي 
فــي وجــه  »إســرائيل«  أبــواب  إغــاق  عــن 
اإلرهابييــن الذيــن طالمــا رعتهــم »إســرائيل« 
واحتضنتهــم. وتســارعت مــع هــذا التحــوّل 

ــن بالمصالحــة  ــى خطي ــر عل ــات التحري عملي
العســكرية،  وبالقــوة  األعــمّ  األغلــب  وهــي 
حيــث ظهــر تعنّــت ومكابــرة. وفــي ســياق 
وتقــدّم  المســلحون  انهــار  التســارع  هــذا 
الجيــش العربــي الســوري حتــى بلــغ الحــدود 
مــع األردن وســيطر عليهــا، وطهّــر كامــل شــرق 
ريــف درعــا وحاصــر المســلحين فــي جيــوب 
ــم ورســم  ــدادات عنه ــرب وقطــع اإلم ــي الغ ف
بأنــه  القــول  الــى  قراءتــه  تشــير  مشــهداً 
مــن الوجهــة العســكرية ســقط المســّلحون 
واإلرهابيــون فــي كامــل المنطقــة الجنوبيــة 
تحريرهــا  اســتكمال  أمــر  وبــات  الغربيــة 
ــل  ــه قب ــا كان علي ــى م ــا إل ــودة الوضــع فيه وع
آذار 2011 مســألة وقــت فقــط وقصيــر نســبيًا. 
ــع هــذا التحــوّل تكــون ســورية ومعســكر  وم
قويــة  رســائل  وجهــوا  قــد  عنهــا  الدفــاع 
ــا  ــر م ــن العب ــه م ــة، وأنتجــوا مشــهدًا في وهام
يجــب أخــذه باالعتبــار مــن الصديــق والعــدو، 

ونســتطيع أن نذكــر مــن ذلــك مــا يلــي:
1 ـ ســقوط كّل وهــم وظــنّ بــأّن هنــاك 
خطوطــًا حمــرًا أو تهديــدًا أجنبيــًا يمنع ســورية 
مــن تحريــر أرضهــا. كمــا وســقوط الظــنّ بــأّن 
ــي  ــل ســورية ف ــة تكبّ ــات خارجي ــاك اتفاق هن

مســيرة التحريــر هــذه.
التدخــل »اإلســرائيلي«  ـ هــدم جســر   2
ــي  ــرائيل« الت ــوري، فـــ »إس ــل الس ــي الداخ ف
الــذي  العــدوان  مشــروع  ســقوط  راقبــت 
انخرطــت فيــه إلســقاط كّل ســورية ابتدعــت 

مشــروع المنطقــة األمنيــة فــي الجنــوب. ثــم 
نتجــت  التــي  الخاصــة  بالمنطقــة  اكتفــت 
عــن اتفــاق خفــض التصعيــد بيــن روســيا 
تحويرهــا  وحاولــت  الجنــوب  فــي  وأميــركا 
لتأميــن مكاســب أمنيــة وسياســية لهــا، ومــع 
آمــال  كّل  ســقطت  اآلن  المنفَّــذ  التحريــر 
طموحهــا  أقصــى  بــات  التــي  »إســرائيل« 
فــي  االشــتباك  فــضّ  وضــع  الــى  العــودة 
ــرف  ــى هــذا الوضــع تع ــام 1974، ولكــن حت الع
الحصــول.  مضمــون  غيــر  أنــه  »إســرائيل« 
ــذي  ــتجدّ ال ــرائيلي المس ــأزق اإلس ــا الم وهن
ــه  ــص من ــاؤه او التمل تحــاول »إســرائيل« إخف
امــا باتصــال وتدخــل وأميركــي أو باســتهداف 
ــن خــارج  ــز عســكري ســوري بصــاروخ م مرك

الســورية. األراضــي 
3 ـ ســقوط جزئيــة أخــرى مــن جزئيــات 
اســتراتيجية عــزل ســورية عــن محيطهــا عبــر 
ــع  ــب الحــدودي م ــر نصي ــح معب ــر لفت التحضي
األردن. وفــي هــذه النقطــة بالــذات نذكــر بأنــه 
فــي العــام 2013 اعتمــد العــدوان اســتراتيجية 
العــزل والســيطرة علــى الحــدود الدوليــة وكافــة 
المعابــر التــي تربــط ســورية بالجــوار، واليــوم 
وبعــد أن ســيطرت ســورية علــى كامــل الحدود 
مــع لبنــان ثــم علــى الجــزء األكبــر مــن الحــدود 
مــع العــراق تعــود للســيطرة للحــدود مــع األردن 
وتفســد علــى العــدو خططــه وتتحــوّل الحــدود 
األردنيــة مــن خطــوط عبــور اإلرهــاب والســاح 
إلــى الداخــل الســوري للعــدوان، الــى بوابــات 
اقتصاديــة لمصلحــة الدولتيــن فــي انقــاب 
عــودة  الحقــًا  ســيتيح  رهيــب  اســتراتيجي 
مليــون نــازح ســوري الــى ديارهــم بعــد أن 

ــى األردن. ــوا ال تركوهــا وتوجّه
فهــي  برأينــا  األهــمّ  الرســالة  امــا  ـ   4
الرســالة العســكرية االســتراتيجية الموجّهــة 
ــن  ــم م ــن معه ــا، ومَ ــركا وتركي ــن أمي ــكّل م ل
تحريــر  معركــة  إّن  القــول  ومفادهــا  أدوات 
القطاعــات الحدوديــة قــد بــدأت ومع اســتكمال 
تحريــر القطــاع األول علــى القطاعــات الثاثــة 
يحــدّد  الــذي  دورهــا  تنتظــر  أن  المتبقيــة 
توقيتــه القــرار الســوري الــذي برع فــي ترتيب 
األولويــات. وأعتقــد أّن البعــض بــدأ يســتوعب 
ــًا  ــدأ يتحــرك مبدي ــل هــذه الرســالة. وب مفاعي
ليونــة فــي التعاطــي مــع الحكومــة الســورية.

حروب ترامب العالمية: جمركية ضدّ أوروبا ونفطية 
ضد إيران وتجارية ضدّ الصين

د. عصام نعمان
يشــنّ دونالــد ترامــب ثــاث حــروب إقتصاديــة عالميــة فــي آن: األولــى جمركيــة ضــدّ أوروبــا، والثانيــة 
نفطيــة ضــدّ إيــران، والثالثــة تجاريــة ضــدّ الصيــن. الحــروب الثاثــة تتداخــل وتتكامــل وتُشــّكل، فــي 
ــر للنظــام  ــاء نظــام عالمــي مغاي ــى بن ــة، عاجــًا أو آجــًا، ال ــركا اواًل« المفضي ــزة سياســة »أمي ــع، ركي الواق

الحالــي المترهــل واآليــل الــى اإلنهيــار .
الحــرب الجمركيــة األميركيــة ضــدّ أوروبــا تمّثلــت بالرســوم التــي فرضتهــا إدارة ترامــب علــى 
منتجــات الصلــب وااللمنيــوم المســتوردة مــن دول االتحــاد األوروبــي مــا تســبّبت بنســف اجتمــاع قمــة 
الــدول الصناعيــة الســبع فــي حزيــران/ يونيــو الماضــي فــي كنــدا. لــم يكتــفِ ترامــب بذلــك بــل صعّــد 
حملتــه علــى شــركائه األوروبييــن فــي حلــف شــمال األطلســي مطالبــًا إياهــم، وال ســيما المانيــا، بزيــادة 

مســاهمتها فــي نفقاتــه بحيــث ال تقــّل عــن 2 فــي المائــة مــن دخلهــا القومــي.
الحــرب النفطيــة األميركيــة ضــدّ إيــران تمّثلــت بدعــوة ترامــب دول العالــم الــى اإلمتنــاع عــن اســتيراد 
ــس  ــذي كان الرئي ــووي ال ــاق الن ــل اإلتف ــى تعدي ــا عل ــدم موافقته ــى ع ــا عل ــًا له ــران عقاب ــن إي ــط م النف
االميركــي قــد أعلــن َاإلنســحاب منــه خــال شــهر أيــار/ مايــو الماضــي. الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي 
وكبــار قادتــه العســكريين ردّوا ملوّحيــن بمنــع مــرور شــحنات النفــط مــن دول الخليــج الفارســي إذا مــا 
حاولــت واشــنطن وقــف صــادرات النفــط اإليرانيــة. قائــد الحــرس الثــوري اإليرانــي الجنــرال محمــد علــي 
جعفــري أعلــن أّن قواتــه مســتعدة إلقفــال مضيــق هرمــز، محــذرًا مــن أنــه إذا لــم تســتطع إيــران بيــع نفطهــا 
بســبب الضغــوط االميركيــة، فلــن يُســمح أليّ دولــة أخــرى فــي المنطقــة بــأن تفعــل. إمــا ان يســتخدم 
الجميــع مضيــق هرمــز وإمــا ال أحــدا. القيــادة المركزيــة األميركيــة ردّت علــى تصريحــات جعفــري بإبــداء 

اســتعداد البحريــة األميركيــة لضمــان حريــة الماحــة وتدفــق حركــة التجــارة عبــر المضيــق ذاتــه.
الحــرب التجاريــة األميركيــة ضــدّ الصيــن تمّثلــت بفــرض رســوم جمركيــة علــى منتجــات صينيــة 
ــى  ــرض رســوم عل ــورًا بف ــردّ ف ــى ال ــن عل ــذي حمــل الصي ــر ال ــدوالرات االم ــارات ال ــدّر بعشــرات ملي تق

ــة. ــى المنتجــات الزراعي ــر عل ــز أكب ــًا لكــن مــع تركي ــا تقريب ــة بالقيمــة ذاته منتجــات أميركي

حــروب ترامــب االقتصاديــة العالميــة هــزّت وســتهزّ بقــوة اإلقتصــاد العالمــي مــا يهــدّد النظــام الدولــي 
الســائد بمزيــد مــن الترهّــل والتفــكك. المتحــدث باســم وزارة التجــارة الصينيــة غــاو فينــغ قــال إّن 
الواليــات المتحــدة هــي التــي تســبّبت بأكبــر حــرب تجاريــة فــي التاريــخ، وانــه ضمــن قائمــة المنتجــات 
المدرجــة علــى القائمــة األميركيــة بضائــع بقيمــة 20 مليــار دوالر مــن صنــع شــركات اســتثمارية أجنبيــة 
تمثــل الشــركات األميركيــة قســمًا مهمــًا منهــا، الفتــًا الــى اّن »الواليــات المتحــدة تطلــق النــار علــى كّل 

العالــم، وتطلــق النــار علــى نفســها كذلــك«!
بدورهــا حــذرت رئيســة صنــدوق النقــد الدولــي كريســتين الغــارد مــن الدخــول فــي دوامــة اإلجــراءات 

اإلنتقاميــة، مشــيرًة الــى أنهــا لــن تخلــق ســوى »خاســرين مــن الطرفيــن«.
صحيــح مــا قالــه المســؤول الصينــي بــأّن الواليــات المتحــدة »تطلــق النــار علــى كّل العالــم، وتطلــق 
النــار علــى نفســها كذلــك«. ذلــك مــا حمــل القــادة العســكريين اإليرانييــن علــى إطــاق تحذيــرات 
وتهديــدات قويــة. ولــن يمضــي وقــت طويــل قبــل ان يعلــن اإليرانيــون، وربمــا غيرهــم ايضــًا، اّن ترامــب 
بأفعالــه المتهــورة النكــراء سيتســبّب، مباشــرًة او مــداورًة، بإطــاق النــار علــى شــركائه وحلفائــه المميزيــن 

فــي الخليــج كمــا فــي شــرق المتوســط. كيــف؟
كام الجنــرال جعفــري واضــح: »إذا لــم تســتطع إيــران بيــع نفطهــا بســبب الضغــوط األميركيــة، فلــن 
يُســمح أليّ دولــة اخــرى فــي المنطقــة بــأن تفعــل«. معنــى ذلــك انــه إذا امتثلــت دول صديقــة ألميــركا 
او متواطئــة معهــا علــى عــدم اســتيراد النفــط اإليرانــي فــإّن طهــران قــد ال تكتفــي بإغــاق مضيــق هرمــز 
بــل تلجــأ اذا مــا قــام االســطول األميركــي بفتحــه بالقــوة الــى تدميــر منشــآت نفطيــة للــدول الخليجيــة 
المتحالفــة مــع أميــركا ضــدّ إيــران. أكثــر مــن ذلــك، قــد تقــوم إيــران بقصــف منشــآت »إســرائيل« النفطيــة 
ــن  ــم ع ــص الناج ــض النق ــي تعوي ــعودية، ف ــأن الس ــاركة، ش ــن المش ــا م ــط لمنعه ــر المتوس ــي البح ف
ــركا، بقصــف منشــآت  ــع أمي ــت »إســرائيل«، بالتواطــؤ م ــا اذا قام ــا. ام ــر نفطه ــن تصدي ــران م ــان إي حرم
ــر  ــن تتأخــر فــي قصــف وتدمي ــران وحلفاءهــا ل ــإّن إي ــة، ف ــة اإليراني ــق الحيوي النفــط وغيرهــا مــن المراف
مرافــق »إســرائيل« الحيويــة، النوويــة والصناعيــة والعســكرية، كمــا موانئهــا ومطاراتهــا ومعاملهــا الكهربائية.
ايّ مشــهد كابوســي سيســود كوكبنــا األرضــي اذا مــا تدحرجــت ردود األفعــال الــى انــزالق دول كبــرى 
نوويــة الــى معمعــة حــرٍب كونيــة قــد يعــرف العالــم متــى تبــدأ لكنــه ال يعــرف متــى تنتهــي ومــا ســتخّلف 

مــن كــوارث بشــرية وعمرانيــة ســوريالية.
هل يمكن تدارك المخاطر والزالزل القيامية المحدقة؟

تســعى الصيــن الــى الضغــط علــى االتحــاد األوروبــي مــن أجــل إصــدار بيــان مشــترك قــوي خــال 
ــة  ــب العقابي ــر ترام ــد بتدابي ــاري للتندي ــهر الج ــي 16 و 17 الش ــن يوم ــي بكي ــا ف ــة بينهم ــة المرتقب القم
ولحملــه علــى التراجــع عــن حروبــه التجاريــة. لكــن ال يبــدو اّن األمــر ســيكون ســهًا حتــى لــو عرضــت 
الصيــن فتــح قطاعــات واســعة أمــام اإلســتثمارات األوروبيــة، ذلــك ألّن األوروبييــن يخشــون التدابيــر 
العقابيــة االميركيــة بالقــوة نفســها التــي يخشــون تداعيــات التوســع التجــاري الصينــي الكاســح فــي كّل 

أرجــاء العالــم.
علــى حافــة انهيــار نظــام دولــي قديــم وبــوادر نشــؤ آخــر مغايــر تمامــًا، يمكــن ان تتفجــر فــي ايّ وقــت 

اقســى التحديــات والمخاطــر، وان تنزلــق دول وكيانــات الــى حــروب كونيــة...

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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فــي نيســان الماضــي، كشــف ولــيّ 
ســلمان  بــن  محمــد  الســعودي  العهــد 
المتحــدة  الواليــات  فــي  جولتــه  خــال 
ــال  ــة. ق ــع الصهاين ــع م ــن التطبي ــه م موقف
صراحــًة لمجلــة "ذي أتانتيــك" األميركيــة 

"لإلســرائيليين  إن 
حــقّ العيــش بســام 
وال  "أرضهــم"  علــى 
مــع  لنــا  مشــكلة 
وتجمعنــا  اليهــود 
"تــل  مــع  مصالــح 

أبيــب"".
المفيــد  هــو  هــذا 
"لألميــر  بالنســبة 
التطبيــع  الشــابّ". 
َقصَــده  المُتدحــرج 

فعــًا وقــواًل عبــر اللقــاءات والتصريحــات 
وإطــاق منابــره اإلعاميــة للترويــج لــه. 
وســائُله المُختلفــة تعمــل وتجتهــد فــي 
ســبيل تهيئــة وإقنــاع الــرأي العــام بجــدوى 
مهادنــة العــدو الــى حــدّ التحالــف معــه، 
ــى  ــا عل ــران وتصويره ــة إي فالهــدف مواجه
أنهــا الخطــر األكبــر الــذي يهــدّد المملكــة.

بمجموعــة  ســلمان  ابــن  يســتعين 
مــن الكتــاب والمذيعيــن لنشــر مفاهيــم 
"الســام" والوئــام مــع اليهــود. أبــرز هــؤالء 
ــد الرحمــن  ــة ســابًقا عب ــاة العربي ــر قن مدي
الراشــد والكتّــاب أحمــد العرفــج وأحمــد 
الفــراج وتركــي الحمــد ومحمــد آل الشــيخ 
ــعاد  ــوزان وس ــعود الف ــالم وس ــزة الس وحم
الشــمري وليــس آخرهــم دحــام العنــزي 
الــذي دعــا إلقامــة ســفارة صهيونيــة فــي 

الريــاض.
ــرون  ــفّ آخ ــؤالء، يصط ــب ه ــى جان ال
بطاقــة.  العبريــة  اللغــة  يُجيــدون 

يتنافســون علــى منصّــات مواقــع التواصــل 
االجتماعــي الســتقطاب ناشــطين صهاينة 
مــن داخــل األراضــي المحتلــة والتفاعــل 
معهــم تحت عنــوان "الســام اإللكتروني"، 
أقّلــه حتــى اآلن. لهــم الحريــة المطلقــة 

وشــخصيات  أســماء  الــى  التــودّد  فــي 
ــان الغاصــب ومحاورتهــا طالمــا  داخــل الكي
أنهــا متّفقــة علــى مهاجمــة الجمهوريــة 

والتحريــض ضدّهــا. اإلســامية 
وألن التغريــد بالعبريــة ال يعــدّ جريمــة 
فــي الســعودية، ينبــري الكاتــب ومقــدّم 
البرامــج الســعودي لــؤي الشــريف عبــر 
حســابه علــى "تويتــر" لمخاطبــة الصهاينــة 
ــق  ــة للتعلي ــد بالعبري ــار التغري ــا. يخت دائمً
علــى أخبــار محليــة أو حتــى إقليميــة. قبــل 
أشــهر، ســجّل مقطعًــا مُصــوّرًا يتحــدّث 
ــا  فيــه عــن أن "الســعودية لــم تهــدّد يومً
أيًّــا مــن "جيرانهــا"، كمــا أنــه يدعــو مــا 
قــراءة  الــى  "اســرائيل"  "شــعب  أســماه 
األخبــار بدقــة". رســالة القــت استحســانًا 
ــا  ــّث م ــت بب ــل أبيــب" التــي اهتمّ فــي "ت
ــى لســان أحــد أزالم ابــن ســلمان. ورد عل

القويــة  بعاقتــه  المعــروف  الشــريف 
مــع الديــوان الملكــي، وبــدوره الكبيــر فــي 

مؤسســة "مســك" التابعــة لولــيّ العهــد 
الســعودي، يُخصّــص حســابه لتعريــف 
ــى  ــا ال ــذي يتجــاوزون الـــ150 ألًف ــه ال متابعي
ــل  ــم، ويتفاع ــي "اســرائيل" وتاريخيّته "بن
مــن  انطاًقــا  صهاينــة  مغرّديــن  مــع 
اهتمامــه بـ"التــراث اليهــودي"، كمــا يقــول.
عبــد  ينشــط  نفســه،  المنــوال  علــى 
ــدّم نفســه  ــذي يق ــي ال ــن القحطان الرحم
ــعٌ  ــة ومول ــة العبري ــمٌّ باللغ ــه مهت ــى أن عل
منشــورات  ســلمان.  بــن  بمحمــد 
القحطانــي تُبيّــن تركيــزه علــى مهاجمــة 
ــي فلســطين  ــة ف ــركات المقاوم ــران وح إي
والمنطقــة. ال بــل يُعيــد نشــر تغريــدات 
ــن  ــن تتضمّ ــة وأمريكيي لناشــطين صهاين
هجومًــا علــى حركــة "حمــاس" وتمجيــدًا 
لولــيّ العهــد. يحــرص علــى اســتخدام 
تغريداتــه  معظــم  فــي  "اســرائيل"  علــم 
المتعّلقــة بالكيــان الغاصــب والســعودية.
تباعًــا، بــدأت ظاهــرة التغريــد بالعبريــة 
تنتشــر بيــن الناشــطين الســعوديين على 
"تويتــر". أحدهــم يُدعــى أبــو عُمــر يعرّف 
عــن نفســه بأنــه حائــز علــى بكالوريــوس 
ــا  ــون حســابه حقيقيً ــد يك ــة. ق ــة عبري لغ
وقــد يكــون تابعًــا للذبــاب اإللكترونــي، 
تجربتــه  حــول  يتمحــور  محتــواه  أن  إاّل 
"الســهلة" فــي تعّلــم اللغــة العبريــة وفكــرة 
"الســام" مــع العــدو وانتقاد الفلســطينيين، 
ــمه  ــر )اس ــعودي آخ ــرّد س ــول مغ ــا يق فيم
المتمحــور( "حــان الوقــت لتعّلــم العبريــة!".

فــي المقابــل، يتربّــع محمــد الغبــان 
الســعودية  الشــخصيات  عــرش  علــى 
التــي تُتقــن لغــة العــدو، فهــو حائــزٌ علــى 
دكتــوراه فــي اللغــة العبريــة، كمــا أنــه أســتاذ 
اللغــة العبريــة والدراســات اليهودية بقســم 
اللغــات الحديثــة والترجمــة- كليــة اللغــات 

ســعود  الملــك  جامعــة  فــي  والترجمــة 
شــهادتي  علــى  حاصــٌل  الريــاض.  فــي 
الماجســتير والدكتــوراه فــي الفلســفة مــن 
كليــة اآلداب- قســم لغــات الشــرق األدنــى 
ــون-  ــه فــي جامعــة انديانا-بلومنغت وثقافات
الواليــات المتحــدة. تخّصصــه العــام اللغــة 
العبريــة، أمــا تخصّصــه الفرعــي فهــو فــي 
الدراســات اليهوديــة. صاحــب خبــرة ألكثــر 
اللغــة  تعلــم  مجالــي  فــي  عامًــا  مــن20 
ــذا  ــس ه ــة. لي ــة والترجم ــة الحديث العبري
الملــك ســعود  بــل إن جامعــة  فحســب 
تقدّمــه علــى أنــه دائــم االطــاع علــى 
وســائل اإلعــام الصهيونيــة، و"متبحّــرٌ" 
فــي الدراســات "اإلســرائيلية" واليهوديــة 
وملــمٌّ بأحــكام الشــرائع الدينيــة والثقافــات 
اليهوديــة، حتــى أنــه يجيــد لغــة "اليديــش" 

ــا". ــود أوروب ــة "يه أي لغ
لــدى الغبــان "إيمــان" بــأن المواقــف 
دراســة  تجــاه  الســعودية  فــي  الســلبية 
العبريــة ســتتغيّر، مشــيرًا إلــى أنــه "قبــل 
عقــد مــن الزمــن كان ينظــر إليهــا علــى 
أنهــا لغــة عــدو، لكنهــا اآلن لغــة اآلخــر"، 

حســب تعبيــره.
برنامــج اللغــة العبريــة هــو أحــد برامــج 
فــي  والترجمــة  الحديثــة  اللغــات  قســم 
كليــة اللغــات والترجمــة بجامعــة الملــك 
ســعود، بــدأ تفعيلــه مــع تحويــل معهــد 
اللغــات  كليــة  إلــى  والترجمــة  اللغــات 
والترجمــة بجامعــة الملــك ســعود بموجــب 
المرســوم الملكــي الصــادر عــام 1994  وهــو 
الخليــج  منطقــة  فــي  الوحيــد  البرنامــج 
العربــي عامــة وفــي المملكــة خاصــة الــذي 
ــح درجــة البكالوريــوس فــي الترجمــة  يمن

ــا. ــة وإليه ــن العبري م
وقــف  وارد  فــي  ليســت  الســعودية 

رسائل من الجنوب الغربي السوري المحّرر
 أمين محمد حطيط

عبريو المملكة حاضرون..
لطيفة الحسيني

هــذه النشــاطات بــل تتجــه الــى توســعتها 
وربمــا فتــح المزيــد مــن المعاهــد التــي 
الشــريف  لــؤي  العبريــة.  اللغــة  تعّلــم 
تحــدّث فــي هــذا الســياق عــن تخصيص 
منصّــة تعليميــة لتعليــم اللغــات ومنهــا 
فــي  قريبًــا  إطاقهــا  ســيتمّ  العبريــة 
ــلمان أوّل  ــن س ــون اب ــل يك ــة، فه المملك
بهــا  لــه  أم ال حاجــة  إليهــا  المنتســبين 
ــع  ــامّ م ــل التفاهــم واالنســجام الت ــي ّظ ف

الصهاينــة؟
يمكــن القول اليوم إن الســعودية تعجز 
ــا  عــن مفاجــأة الــرأي العــام العربــي عمومً
ــي  ــه ف ــي وضعت ــا، فه والســعودي خصوصً
صلــب سياســتها التطبيعيــة. العــداء فقــط 

إليــران، وكّل مــا عــدا ذلــك ال يعنــي لهــا 
شــيئًا. فــي األصــل هــي تســتمدّ مــن 
ــن  ــز ب ــد العزي ــابق عب ــا الس ــوى مفتيه فت
ــرّرًا  ــود مب ــع اليه ــح م ــة بالصل ــاز الخاصّ ب
لشــرعنة اتفاقيــة الــذّل المرتقبــة مــع "تــل 
أبيــب". لكــن الســؤال لمــاذا تأخّــر إعانهــا 
خاصــة أن القاعــدة الشــعبية الراضيــة بهــا 
باتــت مســتعدّة لذلــك؟ مــا الــذي ينتظــره 
الديــوان الملكــي بعــد اللقــاءات الســرية 
التــي عقدهــا ابــن ســلمان ومســؤولون 
المحتلــة وقبلهــا  صهاينــة فــي األراضــي 
فــي الواليــات المتحــدة فــي آذار ونيســان 
الماضــي وفــق مــا ســربّت وســائل اإلعــام 

اإلســرائيلية واألمريكيــة؟


