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إضراب األسرى اآلن

ورطة حماس أم ورطة المشروع الوطنـي الفلسطيني؟

سافرت ،في عام  ،1981إلى بلفاست ،وسط االضطرابات التي ّ
عمت عموم مناطق
أيــرلـنــدا الشمالية ،مــع بــدايــات إض ــراب الـجــوع ال ــذي قــام بــه السجناء الجمهوريون
األيــرلـنــديــون فــي الـسـجــون البريطانية هـنــاك .بــدأ اإلضـ ــراب ،فــي األول مــن مــارس/
آذار ،القائد في الجيش الجمهوري األيرلندي ،بوبي ساندز ،الذي انتخب عضوًا في
البرملان البريطاني في بداية إضرابه .وقد توفي في الخامس من مايو /أيار ،أي بعد
 66يومًا من اإلضراب ،وقامت له جنازة شارك فيها أكثر من مائة ألف مشارك.
وصلت إلــى بلفاست في منتصف مايو /أيــار بعد وفــاة السجني األيرلندي الثاني،
فرانسيس هيوز ،وبقيت هناك خمسة عشر يومًا ،مات فيها السجينان الثالث والرابع
ريموند ماكريش وباتسي أوه ــارا ،وشــاركــت فــي جنازتيهما .كتبت فــي صحيفة
لبنانية عن املسألة األيرلندية وقضية اإلضراب عن الطعام الذي كان أكبر وأهم تأثيرًا
من بني اإلضرابات عن الطعام ،التي قام بها السجناء األيرلنديون الجمهوريون في
السجون البريطانية منذ  .1917كان مطلب السجناء األيرلنديني املضربني االعتراف
بهم سجناء سياسيني ،وليس مجرمني كما كانت تصر رئيسة الــوزراء البريطانية
آنذاك ،مارغريت تاتشر ،للتقليل من شأن الوطنية األيرلندية.
من األول من مــارس /آذار إلى العشرين من أغسطس /آب ،مات في إضــراب الجوع
عشرة سجناء .سبعة من الجيش الجمهوري األيرلندي ،وثالثة من جيش التحرير
الــوطـنــي األيــرل ـنــدي ،وه ــو منظمة صـغـيــرة أق ــرب إل ــى الـفـكــر الـيـســاري مــن الجيش
الجمهوري ،الــذراع العسكرية لحركة شني فني السياسية األكبر واألكثر تأثيرًا في
الحياة السياسية األيرلندية ،والتي يتزعمها اليوم السياسي املعروف ،جيري آدامز.
لم تكن هــذه الحملة الكبيرة التي ،وإن انتهت من غير انتزاع مطلبها الرئيسي من
الحكومة البريطانية ،لتنجح في تسليط الضوء على القضية األيرلندية ،وحق الشعب
ً
األيــرلـنــدي فــي تقرير مصيره ،واالع ـتــراف بالحركة الجمهورية ممثال لطموحات
األيرلنديني في التخلص من الــوجــود العسكري في أيرلندا الشمالية ،طموحًا إلى
تحقيق الوحدة مع جمهورية أيرلندا ،التي فصلتها بريطانيا عن الجسد األيرلندي
عــام  .1919ولــم تكن حملة إض ــراب الـجــوع حتى امل ــوت لتنجح لــو لــم تتوفر حملة
تضامن واسعة ومنظمة في أيرلندا وبريطانيا والعالم ،وتحديدًا في الواليات املتحدة
األميركية ،حيث يوجد أكثر من  12مليون أميركي من أصل أيرلندي ،جمعوا ماليني
الدوالرات لدعم الحركة الجمهورية ،وجعلوا من القضية األيرلندية في مقدمة أولويات
السياسيني األميركيني في تلك الحقبة.
الـيــوم ،ونحن نعيش تجربة إضــراب جــوع األســرى الفلسطينيني في سجون دولة
ّ
دروس
االح ـتــال اإلســرائـيـلـيــة ،ننظر إلــى التجربة األيــرلـنــديــة ،علنا نتعلم بضعة
ٍ
تفيدنا في إنجاح الحملة الفلسطينية ،ليس ألننا قاصرون ،بل ألن تجارب الشعوب
متشابهة ،وتربطها عالقات جدلية ،فالسجون هي نفسها ،واالحتالل يمتلك الصفات
نفسها فــي التعامل مــع الشعوب املحتلة .سنرمي جانبًا الـهــذر اإلسرائيلي حول
الصراعات الداخلية في حركة فتح وطموحات مروان البرغوثي الشخصية ،لننتبه
إلى التنظيم خارج إرادة األسرى ،وأقصد التنظيم من السلطة والحركات السياسية
واملنظمات الشعبية ،وتحشيد األطر الشعبية في فلسطني والشتات ،والقوى العربية
املتضامنة ،ومحاولة تحشيد هيئات إسرائيلية من املؤيدين للحق الفلسطيني ،إن
كانت منظمات حقوق إنسان أو شخصيات ثقافية وصحافية وأكاديمية إسرائيلية،
أو منظمات يهودية تناهض املمارسات العنصرية لدولة االحتالل ،في إطار الحملة
الداعمة لإلضراب .ولنترك جانبًا هراء شعرائنا حول البطولة الخارقة لدى األسرى
الفلسطينيني ،فالشعوب فــي العالم قــدمــت نـمــاذج بطولية لنيل حقوقها ،ولنفكر
بتنظيم حملة داعمة رصينة ومتماسكة ومثابرة على املستويات كافة .جاء اإلضراب
اليوم ،والفلسطينيون في أسوأ مرحل ٍة في تاريخهم من انقسامات وتهتك وضعف
وهشاشة ،وتجاهل العالم مأساتهم لكثرة املآسي املنتشرة.

أسامة أبو ارشيد

نصري حجاج

في المجتمع المدني
مشروعًا للمستقبل
حسن طارق

عقدت ،نهاية األسبوع املاضي ،في الرباط،
نــدوة مهمة عن «مستقبل املجتمع املدني
عـلــى ض ــوء ال ـت ـحــوالت الـعــربـيــة الــراه ـنــة»،
شـكـلــت م ـنــاس ـبــة مل ــا س ـ ّـم ــاه امل ـف ـكــر محمد
سـبـيــا م ـغــامــرة ل ـل ـخــروج م ــن ال ـت ـصــورات
ال ـ ـجـ ــاهـ ــزة ،ال ـي ــوم ـي ــة وامل ـس ـت ـه ـل ـك ــة ال ـتــي
ينتجها الفاعلون حول املوضوع.
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،تـ ـع ــود اإلره ـ ـ ــاص ـ ـ ــات األولـ ـ ــى
ل ـل ـت ـجــربــة امل ـغ ــرب ـي ــة ف ــي م ـج ــال املـجـتـمــع
املــدنــي إلــى بــدايــات املـمــارســة الجمعوية،
كـ ـم ــا ان ـط ـل ـق ــت عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــل ،خ ـ ــال عـهــد
االس ـت ـقــال .ه ــذه امل ـمــارســة الـتــي انطلقت
ـون بـحـمــاس بناء
ـزي مـسـكـ ٍ
فــي سـيــاق رم ـ ٍ
الدولة الوطنية الفتية ،والرغبة الجماعية
في تشييد املجتمع الجديد الناهض على
أحـ ــام أج ـي ــال م ــا ب ـعُــد االس ـت ـق ــال .حسم
الـصــراع السياسي املتفجر فــي السنوات
األولـ ــى لــاسـتـقــال لـغـيــر صــالــح الـحــركــة
الوطنية ،وتــم التأسيس لنظام سلطوي
بواجهة ليبرالية مقنعة ،ما سيؤدي عمليا
إلى هامشية الحقل السياسي وهشاشته،
وهــو مــا سيعمل بالتالي على الــرفــع من
م ـن ـســوب ت ـض ـخــم ال ــره ــان ــات الـسـيــاسـيــة
داخـ ــل بــاقــي ق ـطــاعــات الـفـعــل املـجـتـمـعــي؛
داخ ــل الـجـمـعـيــات ،كـمــا داخ ــل الـنـقــابــات..
حيث ستبرز الحركة الجمعوية ،خصوصا
خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات،
كــإحــدى رواف ــد الـنـضــال الــديـمـقــراطــي ،في
الواجهات الحقوقية ،النسائية ،التربوية
وال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وكـ ــإحـ ــدى حـ ـق ــول امل ــواط ـن ــة
املتبلورة من قلب كوابح التأخر التاريخي
للمجتمع .فـقــط مــع مطلع التسعينيات،
سينطلق الحديث املتواتر حــول فرضية
ميالد مجتمع مدني مغربي ،مستقل عن
ال ــدول ــة وع ــن األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة ،س ــواء
انـطــاقــا مــن ق ــراءة ديـنــامـيــات تنظيمية،
مـثــل املـنـظـمــة املـغــربـيــة لـحـقــوق اإلن ـســان،
أو من خالل تحليل تظاهرات جماهيرية
غير مسبوقة مثل تظاهرة التضامن مع
الشعب العراقي .ستبرز ،خالل هذا العقد،
تحوالت أساسية في خريطة الجمعيات،
س ـ ـ ــواء مـ ــن خـ ـ ــال االنـ ـفـ ـت ــاح ع ـل ــى أدوار
واهـتـمــامــات جــديــدة ،ذات عــاقــة بقضايا
التنمية االجتماعية ،وبإشكاليات البيئة،
وذات ه ــوي ــات مـطـلـبـيــة ،وأك ـث ــر اهـتـمــامــا
على العموم بالشأن العام املحلي .الواقع
أن ظهور مفهوم املجتمع املــدنــي فــي هذا

السياق كان محكوما
بتحوالت سياسيةٍ
ٍ
جعلت مــن املمكن انـبـثــاق مسافة ممكنة
بــن مشروعي الــدولــة واملـعــارضــة ،تسمح
ـات أخــرى للشأن الـعــام من
بظهور مـقــاربـ ٍ
وبتحوالت اقتصادية جعلت
فاعلني جدد،
ٍ
نـمــوذج االقـتـصــاد السياسي املبني على
الهيمنة الدولتية للقطاع العام يصل إلى
مأزق حاد .في الخلفية العامة ،كان األمر
يتعلق بمفرد ٍة تنتمي إلى املعجم الجديد
للديمقراطية وحقوق اإلنـســان الــذي جاء
على أنقاض املعجم اآليل لألفول واملشكل
حـ ــول ش ـ ـعـ ــارات« :الـ ــوحـ ــدة واالش ـتــراك ـيــة
والتنمية» ،بحكم سياق تحوالت ما بعد
 .1989أولــى املالحظات على هذا الخطاب
املنتج داخــل فضائنا العمومي هــي امليل
إل ـ ــى اخ ـ ـتـ ــزال دي ـن ــام ـي ــة امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي
ف ــي خــريـطــة الـجـمـعـيــات ،واالنـ ـ ــزالق تبعا
لذلك في تقييم هذه الديناميةً ،
بناء على
مــؤشــرات كمية ،تـكــاد تــوحــي بــأن الكثافة
ال ـج ـم ـعــويــة تـعـنــي ان ـت ـق ــاال ج ــاه ــزا كــامــا
إلـ ــى ح ــال ــة مـجـتـمــع م ــدن ــي ب ـكــل حـمــولـتــه
القيمية .ثــانــي املــاحـظــات أنــه يتعلق من
ـرق
ذل ــك مــا ي ـبــدو مــن س ـيــادة ل ـت ـصـ ٍ
ـور مـغـ ٍ
في الشكالنية ،ال يتحدث إال لغة القانون،
لكي يحكم على ظاهرة مجتمعية معقدة،
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن الـ ـتـ ـق ــدم املـ ـعـ ـي ــاري امل ـس ـجــل
ف ــي ال ـن ـص ــوص .ثــال ـث ـهــا ،تــرت ـبــط بهيمنة
رؤي ــة للمجتمع املــدنــي بـتـصــور معاكس
لــوظ ـي ـف ـتــه األصـ ـلـ ـي ــة ،ي ـت ـح ــول م ـع ـهــا إل ــى
م ـج ــرد أدا ٍة ف ــي خ ــدم ــة أج ـن ــدة سـيــاســات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،وام ـ ـ ـتـ ـ ــداد عـ ـض ــوي ل ـب ــرام ـج ـه ــا.
رابـ ـعـ ـه ــا ،ي ــرت ـب ــط ب ــره ــان اإلي ــدي ــول ــوج ـي ــا
ال ـقــانــون ـيــة ع ـلــى تـنـمـيــط املـجـتـمــع املــدنــي
في خانة خدماتية ،وتسييج حرية أدائــه
بمجموعة مــن املـســاطــر واإلج ـ ـ ــراءات ،مع
استبعاد إمكانيات إسهامه فــي التنمية
الديمقراطية أو الحوار العمومي وتدعيم
الحس النقدي العام.
تـتـطـلــب هـ ــذه امل ــاح ـظ ــات ال ـســري ـعــة عـلــى
الـسـهــولــة الـتــي يـتــم عـبــرهــا ت ــداول مفهوم
املجتمع املدني ،التذكير بــأن األمــر يتعلق
في النهاية بحالة ثقافية وليس قانونية،
وبـ ــأن م ـس ــار تـشـكـلــه ال ي ــوج ــد ب ـع ـيــدا عن
ديـنــامـيــة بـنــاء املــواط ـنــة ،كـمـســار تاريخي
وثقافي وسياسي وقيمي طويل ومعقد.
لذلك ،يبقى املجتمع املدني مشروعا ينتمي
إلـ ــى امل ـس ـت ـق ـبــل ،وي ــرت ـب ــط ب ــأف ــق ال ـح ــداث ــة
السياسية واملواطنة والحرية.
(كاتب مغربي)

َج ـ ـ َّـد َد تـصـعـيــد الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة من
ّ
حدة الخطاب والوعيد تجاه حركة حماس
الحديث عن ورطــة الحركة في قطاع غزة،
والذي تسيطر عليه وتديره منذ عام .2007
ف ـم ـط ـلــع ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري ،ق ــام ــت حـكــومــة
«الوفاق الوطني» بخصم  %30من رواتب
أكـثــر مــن  60ألـفــا مــن مــوظـفــي السلطة في
القطاع .ولم تقف األمور عند ذلك الحد ،إذ
ه ـ ّـدد رئـيــس السلطة ،محمود عـبــاس ،في
الـثــانــي عشر مــن إبــريــل /نيسان الـجــاري،
أمـ ــام مــؤت ـمــر ل ـس ـفــراء الـسـلـطــة ف ــي ال ــدول
العربيةُ ،عقد فــي البحرين ،بأنه سيتخذ
«خ ـطــوات حــاسـمــة» ضــد حـمــاس فــي غــزة.
وأمل ـ ــح ق ــاض ــي قـ ـض ــاة ال ـس ـل ـط ــة ،م ـح ـمــود
الـ ـهـ ـب ــاش ،ف ــي خ ـط ـبــة ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ـي ــة،
وبحضور عـبــاس ،إلــى ض ــرورة حــرق غزة
ُإن لم تعد إلى سيطرة السلطة .وقبل أيام،
َ
أ ْع ِلن عن توقف محطة الكهرباء الوحيدة
ف ــي ق ـطــاع غ ــزة ع ــن ال ـع ـمــل ،لـتـضــاعــف من
معاناة أهــل الـقـطــاع .أمــا عــن سبب توقف
عمل املحطة فهو أن السلطة ق ـ ّـررت وقف
تــزويــد القطاع بــالــوقــود ،بعد نفاد املنحة
ال ـق ـط ــري ــة ،م ــا ل ــم ت ــدف ــع حـ ـم ــاس ض ــرائ ــب
باهظة مضاعفة عليه .وباملناسبة ،يدفع
القطاع شهريًا  100مليون دوالر للسلطة
في رام الله ،في حني تريد السلطة مضاعفة
املبلغ.
كـ ــان يـمـكــن ال ـق ــول إن الـتـصـعـيــد الـجــديــد
م ـ ـجـ ــرد م ـن ــاك ـف ــة مـ ـتـ ـب ــادل ــة بـ ــن ال ـس ـل ـطــة

وحـمــاس ،خصوصًا أن األخـيــرة كــانــت قد
أعلنت ،الشهر املاضي ،عن تشكيل «لجنة
إداريـ ـ ــة» إلدارة شـ ــؤون ال ـق ـطــاع املـحــاصــر
م ـنــذ عـ ــام  ،2007ف ــي ضـ ــوء م ــا ت ـق ــول إنــه
تـخـ ٍـل مــن حكومة «الــوفــاق الــوطـنــي» التي
تشكلت عــام  ،2014عــن مسؤولياتها فيه.
ولكن الجديد أن وعيد السلطة ،هذه املرة،
لم يكتف بحدود القول ،بل وصل إلى حد
ً
الفعل .واألخـطــر ،أنــه ال يبدو منفصال عن
س ـي ــاق إق ـل ـي ـمــي ودولـ ـ ــي أوس ـ ــع لـتـصـفـيــة
القضية الفلسطينية ،وفــي ظل تلميحات
إســرائ ـي ـل ـيــة بــاح ـت ـمــال ش ــن ع ـ ــدوان جــديــد
عـلــى ال ـق ـطــاع الـصـيــف امل ـق ـبــل .م ــا يدفعنا
إل ــى االع ـت ـق ــاد ب ــأن لـلـتـصـعـيــد الـ ــذي ن ــراه
اليوم ،وتحديدًا من السلطة الفلسطينية،
مــا وراءه ،وبــأنــه قــد يـكــون مندرجًا ضمن
ترتيبات إقليمية ودولية يتم اإلعداد لها.
ً
أوال ،قــال عباس نفسه إن الخطوات التي
سـتـتـخــذهــا سـلـطـتــه الس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة
على غزة ستكون غير مسبوقة .في حني أن
حكومته قالت في بيان عقب قرار الخصم
مــن رواتـ ــب مــوظـفــي ال ـق ـطــاع الـحـكــومـيــن،
أن إلغاء الخصم مرهون بموافقة حماس
على مـبــادرة عـبــاس ،والـتــي تتضمن «حل
ال ـل ـج ـن ــة الـ ـت ــي ش ـك ـل ـت ـهــا حـ ـم ــاس إلدارة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،وال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ـ ـعـ ــودة امل ــوظـ ـف ــن،
وتسليم املعابر وال ــوزارات ،وتمكينها من
العمل في القطاع» .وباملناسبة ،فــإن عدد
مــوظـفــي الـسـلـطــة فــي ق ـطــاع غ ــزة يـبـلــغ 62
ألــف موظف ،منهم  26ألــف موظف مدني،
و 36أل ـ ــف م ــوظ ــف ع ـس ـك ــري ،وجـمـيـعـهــم

مـسـتـنـكـفــون ع ــن ال ـع ـمــل م ـنــذ عـ ــام .2007
ويتلقى هؤالء رواتبهم وهم في منازلهم،
وهو شرط وضعته السلطة في رام الله في
محاولة للضغط على حماس وإفشالها.
وقد ردت األخيرة بوضع كادر وظيفي آخر
لتعويض ه ــؤالء ،وه ــو مــا أوج ــد كــادريــن
وظ ـي ـف ـيــن ،واح ـ ــد م ــن دون ع ـم ــل ،يتلقى
ال ــروات ــب مــن الـسـلـطــة ،وآخ ــر يـعـمــل ،ولكن
ح ـمــاس م ـســؤولــة ع ـنــه ،وت ــرف ــض السلطة
نهائيًا ّ
ضمهم لكادرها الوظيفي ،أو دفع
رواتبهم .وتطمع السلطة ،في ما يبدو ،إلى
أن تــدفــع ع ـشــرات اآلالف مــن الـغــزيــن إلــى
االحتجاج ،تحت وطأة الحاجة ،على حكم
حماس وإسقاطها.
ثــانـيــا ،تـهــديــد شخصيات فــي حــركــة فتح
بـ ـ ــأن ع ـل ــى ح ــرك ــة حـ ـم ــاس أن تـسـتـجـيــب
الش ـت ــراط ــات ع ـب ــاس ،وأن املـ ـط ــروح ليس
حـ ــوارًا ج ــدي ـدًا .بمعنى آخ ــر ،املـطـلــوب من
حـ ـم ــاس ،ح ـس ــب ه ـ ـ ــؤالء ،ه ــو االس ـت ـس ــام
الـتــام .ما يؤكد ذلــك أن ثمة تلميحات إلى
أن ع ـق ــوب ــات ال ـس ـل ـطــة ع ـلــى ال ـق ـط ــاع ق ــد ال
تتوقف عند حــدود الوقود والكهرباء ،بل
قــد تصل إلــى قطاعات الصحة والتعليم.
بــل ثـ ّـمــة مــن يـطــرح إمكانية إع ــان القطاع
«إقليمًا متمردًا» ،وهو ما سيزيد من عزلة
القطاع وبؤس أهله ،وربما تسويغ عدوان
إسرائيلي قادم عليه.
ثالثًا ،يأتي تصعيد السلطة ضد حماس
والقطاع مترافقًا مع تهديدات إسرائيلية
بــأن فصل الصيف قــد يشهد عــدوانــا آخر
عليهما ،وهو أمر أشار إليه وزير اإلسكان

حكم العسكر وصناعة االستبداد
سيف الدين عبد الفتاح

ح ـي ـن ـمــا ت ــأت ــي سـ ـي ــرة ال ـع ـس ـك ــر وامل ـ ــدح
الكبير الذي ُيكال لهم ،فإن ذلك ُيستخدم
كخميرة اسـتـبــداد ،يتحول الحديث عن
العسكر إل ــى اسـتــدعــاء ملـعــانــي الوطنية
والفداء والتضحية وتمكني النصر ،يظل
هذا كله خميرة دائمة لتوليد االستبداد
وتـغــذيـتــه ،وه ــو مــا يعني إن ـتــاج صيغة
ّ
لـلــوطـنـيــة ال ــزائ ـف ــة .يــذكــرنــي ذل ــك بكلمةٍ
ذهـبـيــةٍ كنت ال أع ــرف كيف أصــرفـهــا في
م ـن ـظــومــة (وش ـب ـك ـي ــة) االسـ ـتـ ـب ــداد ال ـتــي
تـ ـح ـ ّـدث ع ـن ـهــا ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ال ـكــواك ـبــي
فــي كتابه «طـبــائــع االسـتـبــداد ومـصــارع
ّ
االستعباد» ،تلك الفئة التي ركــز عليها
ف ــي صـنــاعــة االس ـت ـب ــداد وامل ـس ـت ـبــد ،وقــد
ّ
التمجد
سـمــاهــم «امل ـت ـم ـجــدون» ،وحــالــة
تلك إنما يحاولون مصادرة املجد ،حتى
لو كان في املاضي ألنفسهم يحتكرونه،
ويعتبرونه جزءًا من ّ
مبررات استبدادهم.
وصـ ـ ــار هـ ـ ــؤالء ي ـت ـح ــدث ــون ع ــن أنـفـسـهــم
ضمن منظومةٍ تحاول جعل الجيش في
أرقى درجات مكانته ،مثل أصبح لنا درع
وسيف ،وأمن من بعد خوف .ويكمل ذلك
حينما يقتنص من الذاكرة أي أمر يحقق
املقصود مــن املتمجدين لصناعة املجد
الزائف ،مثل مقولة «خير أجناد األرض».
فإذا انتقد أحد في مصر الجيش أو القوات
املـسـلـحــة ف ــي فـعـلـهــا أو ف ــي سـيــاســاتـهــا،
ُ
استبعد من شرف املجد ،ألنه يعتدي على
جيش مصر ،على الرغم من ظهور الوجه
القبيح للعسكر وجـنــراالتــه الـجــدد فيما
بـعــد «كــامــب دي ـف ـيــد» ،اس ـت ـبــداد العسكر
ورعـ ــاتـ ــه وخ ــدم ــه وس ــدن ـت ــه وال ــدول ـت ـي ــة
الذين يؤمنون بدولة األمر الواقع ،وليس
اإليـ ـم ــان ب ــوج ــود ال ــدول ــة ال ـق ـ ّـوي ــة .وهـنــا
خ ــرج خ ــدم االس ـت ـبــداد وال ـتــدثــر بــالــدولــة
واستخدام املاضي وتوظيفه واستغالله
في غاية التشويه ،وكانت األذرع اإلعالمية
وتـخـيــر بـعــض ه ــؤالء أذرع ـهــم اإلعــامـيــة
لنمطني؛ بعض الرياضيني الذين انتموا
إل ــى ال ـق ــوات املـسـلـحــة ف ــي ف ـت ــرة ،والــذيــن
ـاه
ت ـح ــول ــوا إلـ ــى إع ــام ـي ــن ف ــي ح ــال ــة ت ـمـ ٍ
ب ــن ص ـنــاعــة اإلع ـ ــام وص ـ ــورة الـعـسـكــر.
أم ــا الـ ـ ــذراع اآلخـ ــر فـتـمـثــل ف ــي مـجـمــوعــة
م ــن ال ـع ـس ـكــريــن ال ـســاب ـقــن م ــن ل ـ ــواءات
وع ـم ــداء ،تـسـمــوا خ ـبــراء اسـتــراتـيـجـيــن،
وص ــاروا يفتون فــي كــل مـجــال .ولألسف
الـشــديــد ،ت ـحـ ّـدث بعضهم حــديـثــا أه ــوج،
ال يـمــت للمعقولية أو ٌ املـقـبــولـيــة بصلة.
لكل سرديةٍ زائفةٍ بالغة زائفة ،إنه خطاب
خير أجناد األرض .متى تكون الخيرية
ح ــال ــة م ـش ــروط ــة وم ـت ــى ت ـعـ ّـبــر ع ــن حــالــة
م ـقــدســة م ـع ـصــومــة ،ه ــل م ــن ح ــق أج ـنــاد
األرض أن يقتلوا شعب األرض؟ هــل من
حقهم التنازل عن األرض؟ هل من حقهم
أي ف ـعــل اسـ ـتـ ـب ــدادي ،يـتـعـلــق ب ـم ـطــاردة
ال ـن ــاس م ــن أرض ال ــوط ــن ،ل ـيــذه ـبــوا في
حالة شتات في أرض الله الواسعة؟ قام
هــؤالء بممارستهم القبيحة بــدور كبير
ف ــي ن ــزع ال ـقــداســة وك ـشــف األوهـ ـ ــام ،كما
ّ
تصورها بعضهم اخـتــزاال أو تزييفًا .لم
يعد يصلح أن يكون مسكوتًا عنه أو ال
مفكر فيه (جيش كامب ديـفـيــد)( ،جيش
الـبــزنــس) ،جيش لــم يعد مـطــروحــا عليه
أن يـحــارب ال ـعــدو ..جيش الشعب وخير
أج ـنــاد األرض م ـقــوالت تحتمل التفكيك
والـ ـكـ ـش ــف عـ ــن غ ـط ــائ ـه ــا النـ ـفـ ـك ــاك ف ـكــرة
ّ
ـال شائنة ،عاينها
القداسة من جــراء أفـعـ ٍ
القاصي والداني.
خ ـطــاب الـعـسـكــر ،بـتـشـكـيــاتــه ت ـلــك ،إنـمــا

العسكر ال تعنيهم
مقوالت السياسة
والتعدد،
في التوازن
ّ
وال تداول السلطة

ـاب م ـن ـم ــط ي ـقــوم
ي ـ ـحـ ــاول ص ـن ــاع ــة خ ـ ـطـ ـ ٍ
بعملية سـجــن الـجـمـيــع فــي دائ ــرت ــه ،بما
يمكن تسميته حـصــار الـخـطــاب ،وتبدو
األمور في شعور مضمر باالستحقاق من
دون اآلخرين ،وهم البطولة (ال تتكلم عن
أسيادك بهذا الحديث) ،حميناك يوما هو
فعل يتعلق بتغول االستحقاق ،ونسيان
أي سردية أخــرى ،يمكن أن تنتقص منه
ذلك ،ترسيخ قيادات العسكر وتكريسها،
اس ـتــدعــاء الـعـسـكــر إل ــى ال ـح ـيــاة املــدنـيــة،
س ـي ـط ــرة ال ـع ـس ـك ــر ع ـل ــى م ـف ــاص ــل ح ـيــاة
ال ـنــاس ،عـسـكــرة املـجـتـمــع ،مــاهـيــة املـكــون
العسكري ،مراكز القوى التي تمارس دورًا
سياسيًا ،املصلحة الفئوية داخل الجيش
ن ـف ـس ــه تـ ـتـ ـح ــول إلـ ـ ــى م ـص ـل ـح ــة ق ــوم ـي ــة،
استغالل قواعد الضغط والربط والطاعة
في استخدام هؤالء أدوات النتيجة تغول
على الــدولــة ،دولــة فــي الــدولــة ،دولــة فوق
الـ ــدولـ ــة ،إعـ ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج ال ـط ـف ـي ـلــي لـهــذا
الخطاب في إطــار التحالفات «الــوالء في
م ـقــابــل ال ـت ـن ـفــع» ،ال ـخ ـطــاب الـ ــذي يتعلق
ب ــأصـ ـح ــاب املـ ـق ــام ال ــرفـ ـي ــع ،خـ ـط ــاب واع
خطاب غائي ،تحركه ميكانيزمات خطاب
اإلرشــاد القومي الــذي يهدف إلى وظيفة
تعبوية .وتـبــدو بعد ذلــك لغة العسكرة،
وربما يستند هذا الخطاب املعسكر إلى
ٌ
خطاب
حالةٍ من اإلذعــان والتوسع ،وهو
ف ــي طـبـيـعـتــه خ ــداع ــي ،يـتـســم بالتعمية
والتغييم والتغمية وخطاب تهديدي (يا
نحكمكم أو نموتكم) .يصدر ذلك الخطاب
ـراف ع ــدة ،لـيــس املـهــم فـيــه الــرتـبــة،
مــن أطـ ـ ٍ
ول ـكــن امل ـهــم فـيــه ال ـف ـحــوى ،خ ـطــاب تحت
ظالل السالح ،قعقعة السالح والتلويح به
لغة العسكر حينما يصلون إلى السلطة
باالنقالب .دواعــي االستبداد في تنميط
إعالم الصوت الواحد في ذهنية العسكر.
الصوت الواحد حتى في الشكل والطابور
وامللبس والهتاف الواحد والفعل الواحد
املـ ـتـ ـف ــق ع ـل ـي ــه مـ ـسـ ـبـ ـق ــا ،الـ ـ ـك ـ ــام ب ــاألم ــر
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والصمت باألمر والفعل باألمر ،الترشيد
العسكري مسكون بحالة تنميط رهيبة،
تشكل أهم القابليات لتمكني االستبداد.
في الطرف املقابل ،يأتي خطاب العسكر
في إطــار تحويل املجال العام للمعسكر،
دخ ــول العسكر إل ــى امل ـجــال ال ـعــام وعمل
اإلعالم وفكرة األذرع اإلعالمية (رجالتنا
يجب تتكلم من شتمنا نشتمه) .يتراوح
األم ـ ــر ب ــن أم ـ ــور ث ــاث ــة؛ ف ـع ــل املـ ـص ــادرة
وف ـعــل الــرقــابــة وف ـعــل الـعـسـكــرة للمجال
ال ـع ــام وال ـح ـيــاة املــدن ـيــة ،تـحــويــل املـجــال
الـعــام إلــى املعسكر وطريقته ،فــي أنماط
سلسلة األوامر والقيادة العسكرية (نظام
املعسكر في اإلذع ــان والـطــاعــة) ،االنتقال
م ــن ح ــال ــة امل ـ ـيـ ــدان إل ـ ــى ح ــال ــة امل ـع ـس ـكــر،
ن ـق ــل ث ـقــافــة امل ـع ـس ـكــر وت ـش ــوي ــه املـ ـي ــدان،
م ـح ــاص ــرة املـ ـي ــدان بــال ـع ـس ـكــر ،امل ـيــادي ــن
مـ ـن ــاط ــق م ـ ـح ـ ـظـ ــورة ،األحـ ـ ـك ـ ــام ال ـع ــرف ـي ــة
وأحكام املعسكر ،تحويل املنشآت املدنية
إل ــى ثـكـنــات عـسـكــريــة ،الـعـسـكــري املـهــدي
املنتظر واملنقذ واملخلص ،فشل املدنيني
واملـطــالـبــة بــوجــود وح ـضــور الـعـسـكــر...،
ك ــل ه ــذه األم ـ ــور تـعـبــر ع ــن م ـحــاولــة نــزع
أي ممكنات لـحـيــاة سـيــاسـيــة ،السياسة
غـ ـط ــاء ف ــي ع ــرف ـه ــم ف ــي امل ـع ـن ــى امل ـ ـ ــراوغ،
السياسة على أيديهم قتلت واغتصبت،
ع ـم ـل ـي ــة ان ـ ـت ـ ـقـ ــال قـ ـس ــري ــة م ـ ــن امل ـع ـس ـكــر
للسياسة ،وانتقال عكسي من السياسة
إلى املعسكر ،حالة من عسكرة السياسة
وفرض أساليب العسكر ّ
املنمطة .ذهنية
العسكر (قـفــوا طــابــور ،طــابــور الـخــدمــة)،
كان ذلك كله تعبيرًا من ال وعي املؤسسة
العسكرية واملسكوت عنه فيها ،احتقار
امل ــدنـ ـي ــن األح ـ ـ ـ ـ ــزاب« ،بـ ـيـ ـتـ ـخـ ـن ــأوا ،مــش
ح ـن ـق ـبــل ال ـ ـ ــرأي وال ـ ـ ـ ــرأي اآلخ ـ ـ ـ ــر»« ،ن ـحــن
جميعًا جـيــش»« ،نـحــن فــي حــالــة حــرب»،
«ف ــي ح ــال ــة دفـ ــاع ع ــن الـ ــوجـ ــود» .خـطــاب
تعبوي هــادف إلــى عسكرة الحياة ،ربما
ي ـق ــود إلـ ــى ظ ــواه ــر ال ـع ـس ـك ــرة ال ـفــاش ـيــة.
«ك ـل ـنــا ج ـن ــود» خ ـي ــال ال ـفــاش ـيــة (خ ـطــاب
تعبوي) ،الخطاب التعبوي يتحول إلى
الفعل والحركة ،العسكري حالة مفضلة
م ــن ال ـب ـش ــر ،ال ـع ـس ـكــري ح ــال ــة عـنـصــريــة.
الجيش عنوان الجدية ،الجيش يمكن أن
ّ
يحركها ،إدمــاج
يـقــوم بكل السلطات أو
الحكومة بالجيش ،توهم الصالحية بكل
شـ ــيء ،جـيــش الـشـعــب ت ـحــول إل ــى شعب
الـجـيــش ،حــالــة تــألـيــه الـعـسـكــر والجيش
واإلسناد الديني خطر كبير في صناعة
ال ـ ـصـ ــورة وت ـس ــوي ـق ـه ــا ،خـ ـي ــال املـعـسـكــر
وخطاب املعسكر كعملية مركبة لعسكرة
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،ولـ ـي ــس ت ـس ـي ـيــس ال ـع ـس ـكــر،
سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـعـ ـسـ ـك ــر وم ـ ـ ـ ــوت الـ ـسـ ـي ــاس ــة،
مـصــادرة املجال العام (تنميط الصوت)
تــوح ـيــد ال ـف ـعــل ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـس ـيــاســة،
املــدنــي والـخــدمــة العسكرية واخـتـبــارات
حسب مقتضيات العسكر واملعسكر.
ال ـع ـس ـك ــر فـ ـ ــوق الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،ال تـعـنـيـهــم
ّ
والتعدد،
مقوالت السياسة في الـتــوازن
وال انتشار السلطة وال تداولها .العسكر
ي ـم ـل ـكــون ع ـ ــداء ل ـل ـت ـصــور الــدي ـم ـقــراطــي،
خـ ـ ـي ـ ــال املـ ـعـ ـسـ ـك ــر وظـ ـ ـل ـ ــه فـ ـ ــي الـ ـتـ ـح ــول
الــدي ـم ـقــراطــي ،وم ــن ث ــم فــإنــه ره ــن لفعل
اإلبادة والقتل في املعسكر ،ال قضاء فيها
في وقت الحرب .املعسكر في حالة الحرب
الدائمة أو التجهز واإلع ــداد لها ،ذهنية
الـ ـح ــرب ال ــدائـ ـم ــة وذهـ ـنـ ـي ــة االسـ ـتـ ـب ــداد،
ذهـنـيــة وطــري ـقــة تـفـكـيــر تـشـيــر إل ــى عقل
ع ـ ــام ،إن ـه ــا ص ـنــاعــة ال ـع ـس ـكــر ال ـفــاش ـيــة،
صناعة االستبداد والتمجد.
(أستاذ جامعي مصري)

عقوبات السلطة
على القطاع قد ال
تتوقف عند حدود
الوقود والكهرباء

اإلسرائيلي ،العضو في املجلس الــوزاري
ّ
امل ـص ــغ ــر ل ـل ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـي ــة،
يؤاف جاالنت.
رابـعــا ،ال يمكن تناول كل ما سبق بمعزل
عـ ــن املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـت ــي ي ـت ــم ت ــداولـ ـه ــا عــن
ن ـي ــة إدارة ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
ت ــرام ــب ،عـقــد مــؤتـمــر إقـلـيـمــي لـلـســام في
واشنطن الصيف املقبل ،يضم إلــى جانب
ً
الفلسطينيني واإلسرائيليني ،دوال عربية،
كمصر واألردن واإلمــارات العربية ،وربما
السعودية .وحسب تقرير لصحيفة القدس
الفلسطينيةّ ،
ثمة مسودة من تسع نقاط،
وضعها فريق أميركي ،يشرف عليه جاريد
كــوشـنــر ،صـهــر ت ــرام ــب ،وي ــرأس ــه جيسون
غ ــري ـن ـب ــات م ـب ـع ــوث ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
للمفاوضات غير املـبــاشــرة ،منها« :عــودة
الـجــانــب الفلسطيني إل ــى امل ـفــاوضــات مع
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ثمن األسد
بشير البكر

إسرائيل من دون شروط مسبقة ،وموافقة
الفلسطينيني على إش ــراك ال ــدول العربية
أيضًا باملفاوضات مع إسرائيل ،باإلضافة
إلـ ـ ــى عـ ـ ــدم اعـ ـت ــراضـ ـه ــم عـ ـل ــى قـ ـ ـ ـ ــرارات تــم
اتخاذها في املراحل األولى من املفاوضات،
مثل عدم تجميد البناء االستيطاني بشكل
كامل ،شرط أال تقام مستوطنات جديدة».
كما تتضمن امل ـســودة ،بحسب الصحيفة
امل ـقــدس ـيــة ،ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة إب ــراز
الجهود امليدانية التي تمارسها السلطة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي وقـ ـ ــف أع ـ ـمـ ــال ال ـع ـنــف
ضـ ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وال ـ ــدع ـ ــوة إل ـ ــى ال ـش ــراك ــة
الفلسطينية الفعالة من خالل قوات األمن
الفلسطينية في محاربة اإلرهاب املحلي».
إذن ،قــد ن ـكــون أم ــام تصعيد مـحـســوب ال
يــدخــل فــي نـطــاق املـنــاكـفــة وردود األفـعــال
املتبادلة فحسب ،بل يذهب إلى حد محاولة
إعادة صياغة املشهد الفلسطيني الداخلي،
تمهيدًا لقرارات فلسطينية رسمية كارثية
أخـ ــرى ،بـغـطــاء عــربــي رس ـم ــي .وبــالـتــالــي،
أي حــديــث عــن «ان ـق ـســام» فلسطيني على
أساس فصائلي هو موهوم وزائف ،فاألمر
أعمق من ذلك وأبعد.
إن ـ ـ ــه ص ـ ـ ـ ــراع ب ـ ــن م ــوقـ ـف ــن ف ـ ــي الـ ـس ــاح ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة :مـ ــوقـ ــف ت ـم ـث ـل ــه ال ـس ـل ـطــة
وحركة فتح التي أجهضها عباس ،ونزع
ً
دسمها داخليًا ،ال يرى بديال عن التسليم
ّ
إلس ــرائ ـي ــل ب ـس ـطــوت ـهــا ،ومـ ــن ثـ ــم ضـ ــرورة
تقديم ما تطلبه من تنازالت متدرجة.
ـان ت ـم ـث ـلــه ح ـ ـمـ ــاس ،وم ـع ـهــا
ومـ ــوقـ ــف ث ـ ـ ـ ٍ
فـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــل أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـ ــرفـ ـ ــض الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم

باالنكسار والهزيمة إلسرائيل ،وشطب
القضية الفلسطينية.
م ــا س ـبــق ل ـيــس دف ــاع ــا ع ــن ح ـم ــاس ،ولـكــن
املوضوعية تقتضيه .فسواء أحب بعضهم
حـ ـم ــاس أم ك ــرهـ ـه ــا ،وسـ ـ ـ ــواء ات ـف ـق ـن ــا مــع
قناعاتها ومواقفها أم اختلفنا معها ،إال
أن ــه ال يمكن اتـهــامـهــا بـمـمــارســة «الــرذيـلــة
الــوط ـن ـيــة» ،عـبــر الـعـمــالــة األمـنـيــة لصالح
املحتل ،واصطناع سلطة فلسطينية تؤدي
دورًا وظيفيًا لصالح االحتالل عبر إخضاع
ش ـع ـب ـهــا ن ـي ــاب ــة ع ـن ــه .م ــا ت ــري ــده الـسـلـطــة
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ل ـي ــس ت ـ ـنـ ــازال مـ ــن ح ـمــاس
ع ــن إدارة ال ـق ـط ــاع ،ب ــل تـصـفـيــة ألي خط
مقاوم ،ســواء فكريًا أم سلميًا أم عسكريًا،
ل ــاح ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي .م ــا ي ـج ــري ليس
ح ـص ـرًا ل ـح ـمــاس ف ــي زاويـ ـ ــةٍ ض ـي ـقــة ،بـقــدر
ّ
يتعرض
ما أنها أزمــة مشروع فلسطيني
ل ـعــدوان شــرس مــن بعض أبـنــائــه لسحقه.
أمــا سـكــان غــزة املليونان فهم رهــائــن ،في
سبيل تحقيق الـسـلـطــة مـشــروعـهــا ،الــذي
هو مشروع إسرائيلي في جوهره ،تؤيده
أمـيــركــا ،ويهلل لــه بعض الـعــرب الالهثني
وراء رض ــا إســرائ ـيــل َّوا َل ــوالي ــات املـتـحــدة.
تقتضي الوطنية الـ َـحــقــة مــن الجميع اآلن
التعالي على الحساسيات اإليديولوجية،
وإدانـ ـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
وإخ ــراجـ ـه ــا ع ــن ال ـخ ــط ال ــوط ـن ــي ،ودعـ ــوة
شــرفــاء حركة فتح إلــى استعادة حركتهم
ممن اختطفوها وانحرفوا بها عن نهجها
الوطني الصافي.
(كاتب فلسطيني في واشنطن)

عماد حجاج

مداوالت مجلس األمن الدولي في أعقاب الضربة األميركية على قاعدة الشعيرات،
وزيـ ــارة وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،ريـكــس تـيـلــرســون ،إل ــى مــوسـكــو األسـبــوع
املــاضــي ،تظهر أن عناصر الحل الـســوري بالنسبة ملوسكو لــم تصبح مكتملة
بعد ،على الرغم من االستنزاف الكبير على املستوى االقتصادي ،حيث ّ
تقدر
املصروفات الروسية في سورية بحوالى مليار ونصف املليار دوالر شهريًا،
وتزيد هذه الكلفة في حال حصول خسائر في طرف النظام ،تجد روسيا نفسها
ً
مضطرة لتعويضها ،مثل الطائرات التي تم تدميرها أخيرًا في مطار الشعيرات.
روسيا التي تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة ،بسبب تراجع أسعار النفط والغاز،
وتواجه عقوبات اقتصادية غربية ،تتكلف على املستوى االقتصادي في سورية
أكثر من إيران ،واملبالغ التي تصرفها على إدامة نظام بشار األسد ليست في وارد
التعويض قريبًا ،فكل ما يجري الحديث عنه ،كمكاسب اقتصادية ولوجستية،
سوف تجنيها من وراء تدخلها العسكري بسورية ،محض حسابات بعيدة عن
الواقع ،فسورية دولة منهارة اقتصاديًا ،ونفطها وغازها ال يكفيان في الظروف
العادية لالستهالك املحلي ،أما مسألة بناء قاعدة روسية في طرطوس فأشبه
بنكتة ،إذا عرفنا حجم القوة العسكرية الروسية ،ووضعها على املستوى التقني،
وقدرتها على منافسة نظيرتها األميركية التي تنتشر في قواعد على امتداد
الكرة األرضية.
كان الروس يودون لو أن تيلرسون وصل إليهم قبل حصول الضربة ،التي غيرت
ج ــدول األعـمــال بالنسبة ملوسكو ،فالعاصمة الــروسـيــة كــانــت تطمح إلــى ابـتــزاز
صفقة معها تتعلق بالحل في سورية ،يقوم على شروطها التي
واشنطن ،وعقد
ٍ
كانت تريد فرضها على اإلدارة األميركية السابقة ،وعلى رأسها االحتفاظ ببشار
األسد ،ولكن الوزير األميركي ذهب ببرنامج عمل مختلف ،وروحية غير التي كان
يتحلى بها سلفه جــون كيري في زيــاراتــه موسكو .ومــن دون شــك ،بــات موقف
روسيا بعد الضربة أضعف منه عما قبلها ،ألن الوزير األميركي أعلن ،من موسكو
وبعد اجتماعني طويلني مع الرئيس فالديمير بوتني والوزير سيرغي الفروف ،أن
حقبة آل األسد في سورية شارفت على االنتهاء ،وهذا ليس رأي الواليات املتحدة
وحدها ،بل تقف معها أوروبا والدول العربية املؤثرة وتركيا واليابان.
لم يكن من املنتظر أن توافق موسكو على عــرض املقايضة الــذي حمله الوزير
بنوع من
األميركي بهذه السرعة ،وكــان متوقعًا أن يتسم ردهــا وردود أفعالها ٍ
املكابرة ،كي ال تقلل من التسعيرة التي كانت تنتظرها من واشنطن ،من أجل
تسهيل سير قطار الحل التي تعمل أن تكون حصتها فيه كبيرة .ومهما كانت
طبيعة التكتيك الذي سوف تعتمده موسكو من اآلن فصاعدًا ،من أجل إبقاء ورقة
ً
األســد عالية الثمن ،فإنها لم تعد قــادرة على املـنــاورة ،كما كــان عليه األمــر قبل
الضربة األميركية التي وضعت قواعد جديدة للوضع السوري ،وما يفسر ضعف
روسيا هو تصعيدها العسكري ضد املدنيني ،واستخدامها أسلحة فوسفورية
عدة أيام متوالية ،وذلك من أجل استدراج تنازالت من اإلدارة األميركية التي ّ
حددت
خطوطها الحمر بالسالح الكيميائي .ولكن ،ليس في وسع روسيا أن تستمر في
ً
القتل إلى ما ال نهاية ،وإذا لم تكن قــادرة على التوصل إلى أجندة للحل ،سواء
السياسي أو العسكري ،فماذا ستفعل ،هل سوف تستمر بالخسارة من دون
أي أفق؟
روسيا في معضلة ،وهي تعرف طريق الخروج منها ،وصار واضحًا أنه ليس في
مرحلة
وسعها تغطية األسد إلى ما ال نهاية ،وربما تدخل املسألة السورية في
ٍ
جديد ٍة من التصعيد ،وتسجيل النقاط .ولكن ،سوف ترضخ روسيا ملنطق الحل
الذي يشكل ثمن رأس األسد العقدة الرئيسية فيه.
ّ
لم تتمكن روسيا من تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي في سورية ،بعد
انخراطها املباشر منذ أكثر من عام ونصف عام ،وليس في وسعها االستمرار
في هذا الطريق من دون أفق.

باق ويتمدد
االنقسامٍ ...
حسام كنفاني

هل ستستقل كردستان؟
شورش درويش

ت ـب ــدي ق ًـي ــادة إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان اس ـت ـعــدادًا
وجـ ـ ّ
ـديـ ــة واضـ ـح ــن ل ـل ـخ ــوض ف ــي عـمـلـ ّـيــة
االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ألج ـ ــل اسـ ـتـ ـق ــال اإلقـ ـلـ ـي ــم عــن
الـعــراق ،ولعل ما بــدر عن اجتماع قيادتي
ح ــزب ــي االت ـ ـحـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي
وال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي ،وب ــإش ــراف
مباشر من رئيس اإلقليم مسعود البرزاني،
ّ
ّ
تصور أولي
بالجدية والعزم ،ووضع
يشي
لعملية االستفتاء والنتائج املتوقعة.
تـتـكــئ ق ـيــادة اإلق ـل ـيــم وح ــزب ــاه املـتـحــالـفــان
(االتحاد الوطني والديمقراطي) على جملة
مـعـطـيــات تـجـعــل مــن مــوضــوع االسـتـفـتــاء
أق ـ ـ ــرب إل ـ ــى ال ـت ـح ـق ــق ،مـ ــن ذل ـ ــك ال ـ ــزي ـ ــارات
ال ـخــارج ـيــة ال ـت ــي ق ــام ب ـهــا رئ ـي ــس اإلقـلـيــم
إلــى دول غربية وعــربـيــة خليجية عــديــدة،
والتي يبدو أنها راضية عن املسلك الكردي
ال ـجــديــد ال ـه ــادف إل ــى تـحـقـيــق االس ـت ـقــال،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـل ـق ــاءات بـقـنــاصــل ال ـ ــدول في
إقـلـيــم كــردسـتــان وممثليها ،كــذلــك يصبغ
ال ــوض ــع املـسـتـجــد ف ــي ك ــرك ــوك ال ـتــي بــاتــت
تـخـضــع لـسـيـطــرة ك ـ ّ
ـردي ــة أوسـ ــع إمـكــانـيــة
السير في اتجاه االستفتاء ،فكركوك التي
ك ــان ــت ت ـش ـكــل ال ـع ـق ـبــة ال ـ ـكـ ــأداء ف ــي طــريــق
االستقالل باتت قاب قوسني من انضوائها
تحت علم اإلقـلـيــم .وبــالـتــالــي ،فــإن خريطة
ّ
الفعلية باتت شبه منجزة ،خال
كردستان
مـنــاطــق م ــازال ــت مــوضــوع إش ـك ــال ،أو كما
تسمى في األدبيات الدستورية والقانونية
ّ
العراقية املناطق «املتنازع عليها».
ت ـس ــاه ــم هـ ــذه امل ـس ــائ ــل وغ ـي ــره ــا ف ــي فـهــم
الـ ـح ــال ــة الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا اإلقـ ـلـ ـي ــم ح ــال ـي ــا،
بعيدًا عن فهم التحرك الكردي بأنه ّ
مجرد
«ض ـغ ــط» عـلــى حـكــومــة ب ـغ ــداد وإرغــام ـهــا
ع ـلــى ال ـق ـب ــول بـبـعــض الـ ـش ــروط ال ـك ــردي ــة،
وقت
فمسألة االستفتاء باتت أقرب من أي ٍ
مضى ،ما يجعل استبعاد فكرة أن التلويح
ّ
مجرد وسيلة سياسية ألجل
باالستقالل
َ
ل ِّي ذراع بغداد.
بعد زيــارة رئيس ال ــوزراء الـعــراقــي ،حيدر
ال ـع ـب ــادي ،ج ــاءت زيـ ــارة وزي ــر الـخــارجـيــة

العراقي ،إبراهيم الجعفري ،أربيل ،أخيرًا،
حــدثــا يـفـ ّـســر م ـق ــدار االنـ ـس ــداد ب ــن بـغــداد
ّ
السياسية الكردية
وأربيل ،ووصول القوى
ّ
إل ــى زاوي ــة ال ــاع ــودة فــي ق ــرار االسـتـفـتــاء،
وف ــوق ذل ــك ،تـتــرك زي ــارة الجعفري أسئلة
مهمة ،منها :هل تتطلب العالقة بني بغداد
وأرب ـيــل إرس ــال وزي ــر خــارجـيــة الـبــاد إلى
بقعةٍ ُيفترض أنها جــزء مــن الـعــراق حتى
ال ـل ـح ـظ ــة ،ب ـح ـس ـبــان أن م ـث ــل هـ ــذا الـعـمــل
ّ
الخارجية
يتنافى مع عمل (ودور) وزارة
التي يجب أن تقتصر عالقتها بالدول؟
بـكـثـيــر م ــن ال ـل ـغــة اإلن ـشــائ ـيــة والـعــاطـفـيــة،
حاول الجعفري ثني األكراد عن مشروعهم
الجديد ،إلى أن غالبته الدموع في املؤتمر
الصحافي في أربيل ،والتي عكست ،ربما،
ً
لحظة يمكن املجازفة بقراءتها على أنها
دم ــوع وداع كــردسـتــان واستقاللها ،إن لم
نقل أنها دموع بغداد الضعيفة.
ف ــي إزاء ض ـع ــف بـ ـغ ــداد وغـ ـي ــاب دم ـش ــق،
تـتــرك حــالــة الــرفــض املـبــاشــر الـتــي تعلنها
أن ـقــرة ً وط ـه ــران للمنحى ال ـك ــردي الـجــديــد
أسـئـلــة مفتوحة ،فتركيا وإي ــران تعانيان
مــن وجــود مشكلة كــرديــة على أراضيهما،
وم ــوض ــوع االس ـت ـقــال مـلـهـ ٌـم ألكـ ــراد جــوار
بشكل قد ينسحب على دولتيهما
الـعــراق
ٍ
الحقًا ،ويخرج املسألة الكردية من إطارها
ً
ال ــذي س ــارت عليه أم ـدًا طــويــا ،بمعنى أن
الحركات القومية الكردية كانت أقــرب إلى
حــركــات الـحـكــم ال ــذات ــي مـنـهــا إل ــى حــركــات
التحرر الوطني التي تسعى إلى االستقالل.
وب ــال ـت ــال ــي ،ق ــد يـ ــؤدي مـسـلــك اإلق ـل ـيــم إلــى
تأزيم العالقة مع جواره الحيوي.
لكن ،وفي املقابل ،قد تخفف خطوط النفط
واملصالح االقتصادية املرتقبة في ما بعد
مــن ال ـخــافــات ال ـتــي قــد تـنـشــأ ،وذل ــك على
وق ــع تـنــافــس ط ـهــران وأن ـق ــرة عـلــى الـســوق
ً
الكردستانية ومواردها ،ما سيشكل عامال
مخففًا ملواقف الدولتني .يضاف إلى ذلك أن
حكومة اإلقـلـيــم تـعـ ّـول على ال ــدول الكبرى
وال ـص ــداق ــات الـخـلـيـجـيــة ف ــي مـســألــة جعل
االستقالل أم ـرًا ٌ واقـعــا ،مــا يعني أن الكلمة
الفصل مرهونة للقوى الدولية ،إلى جوار

مهما اختلفت الكتل
واألحزاب الكردستانية
إال أنها تتفق في
المواضيع المصيرية

الشركات النفطية العمالقة التي لها دور
بالغ في رسم صورة املنطقة.
ف ــي ال ـب ـح ــث ع ــن الـ ـع ــوام ــل ال ــذاتـ ـي ــة داخ ــل
اإلق ـل ـي ــم ،يـمـكــن ال ـحــديــث ع ــن إن مــوضــوع
ً
االسـ ـتـ ـق ــال يـ ـح ــوز قـ ـب ــوال ك ــردي ــا ع ــارم ــا،
فمهما اختلفت الكتل واألحزاب السياسية
الكردستانية ،إال أنها تتفق في املواضيع
امل ـ ـص ـ ـيـ ــريـ ــة ،كـ ـ ـح ـ ــال اس ـ ـت ـ ـع ـ ــادة كـ ــركـ ــوك
واالسـتـقــال والــدفــاع عــن أرض كردستان.
ل ــذا ال ي ـب ــدو مـسـتـبـعـدًا أن ت ـتــم مـصــالـحــة
مــا بــن األحـ ــزاب الـكــردسـتــانـيــة عـلــى نحو
م ــا ص ــرح ب ــه ال ـنــائــب األول ل ــأم ــن ال ـعــام
لــاتـحــاد الــوطـنــي الـكــردسـتــانــي ،كــوســرت
رس ـ ــول ،إن االت ـح ــاد يـسـعــى إل ــى الـتـقــريــب
ب ــن ال ـحــزبــن املـتـخــاصـمــن ،الــديـمـقــراطــي
ال ـكــردس ـتــانــي وح ــرك ــة الـتـغـيـيــر (كـ ـ ــوران)،
مــا يعني أن األطـ ــراف الـكــردسـتــانـيــة تريد
تـحــويــل مــوضــوع االسـتـفـتــاء واالس ـت ـقــال
مسألة عمومية ،ال ُّ
تخص حزبًا بعينه.
ّ ً
والـحــال أن الفترة املقبلة قد تشهد تحوال
ّ
الفيدرالية الكردية ،فإما أن
مهمًا في سيرة
نتحدث في ما بعد عن الدولة  194في األمم
ّ
املتحدةّ ،أي عن « كردستان املستقلة»  ،أو
يبقى ملف االستقالل ّ
مجرد وسيلة ضغط
على بغداد الحائرة والضعيفة ،وفي مطلق
األحــوال ،ستدخل كردستان العراق مرحلة
جديدة عنوانها :ما بعد االستفتاء.
(كاتب سوري)

خالل األيام القليلة املاضية ،وصل االنقسام الفلسطيني إلى حالة غير مسبوقة،
ربما منذ تكريسه في عام  2007بعد سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة.
ورغم كل ما قيل خالل األشهر القليلة املاضية عن مساع تبذل من هذا الطرف أو
ذاك إلعادة اللحمة بني طرفي الوطن الفلسطيني ،إال أن هذه املساعي كانت غالبًا
ما تصطدم باملعوقات التي تعيد األمور إلى املربع األول .غير أن مستوى الخطاب
في األيام املاضية تجاوز املربع األول إلى ما يسبقه ،وبدا وكأن الطرفني ،وتحديدًا
حركة «حماس» ،تتحفز لالنقضاض مجددًا على «فتح» عسكريًا ،وهو أمر كان
يمكن أن يحدث بالفعل لو أن لـ»فتح» أو للسلطة الفلسطينية وجودًا حقيقيًا في
قطاع غزة.
السجال األخـيــر ،واملستمر بني الطرفني ،يؤشر مجددًا إلــى أن بــوادر استعادة
الوحدة الفلسطينية ال تزال بعيدة جدًا ،وخصوصًا أن اإلجراءات املتخذة أخيرًا،
س ــواء مــن حــركــة «ح ـمــاس» أو مــن السلطة الفلسطينية ،تعيد حــال االنقسام
الجغرافي واإلداري الكلي إلى الواجهة ،ما يحتم العودة بالتفاوض على املصالحة
إلى النقطة صفر .فبعدما تم تشكيل حكومة الوفاق ،برئاسة رامي الحمد الله،
كان من املفترض أن تتولى زمام األمور في قطاع غزة ،إال أن معوقات عدة من
الطرفني حالت دون ذلك ،وال سيما مع سعي السلطة إلى عدم االعتراف باملوظفني
الذين عينتهم الحركة اإلسالمية لتسيير شــؤون القطاع بعد اعتكاف موظفي
«فتح» ،ما أبقى غزة منفصلة إداريًا عن الحكومة الفلسطينية .االنفصال اإلداري
وصل إلى أوجه في األسبوع املاضي بعد تشكيل «حماس» لجنة إلدارة غزة ،وهو
ما ّ
رد عليه عباس بحسم من الرواتب التي تدفع للموظفني في القطاع ،إضافة إلى
الضغط عبر وقف تزويد غزة بالكهرباء ،بحجة انتهاء املنحة القطرية.
كل ما سبق ّ
مهد لعودة التشنج في العالقة ،والذي جاءت ذروته مع تصريحات
القياديني فــي «حـمــاس» صــاح الـبــردويــل وخليل الحية ،والـتــي حملت تهجمًا
قاسيًا على عباس ،وصل إلى حد التهديد ،وهو ما دفع «حماس» إلى الطلب من
قياديني فيها االعتذار من الرئيس الفلسطيني ،ربما بعد ضغوط خارجية ،لكن
من دون أن تصدر بيانًا تنأى بنفسها عن الكالم الذي جاء على لسان القياديني،
ربما بانتظار وفد «فتح» وما قد يحمله من مطالب ،أو شــروط ،إلى غزة ،والتي
قد تــؤدي إلــى تصعيد السجال أو تهدئته مؤقتًا بحقن دعــم اقتصادي ،سواء
في ما يخص الرواتب أو الكهرباء .لكن املفارقة هنا أنه حتى الوفد املنتظر هو
محل سجال ،مع تبادل اتهامات بني الطرفني حول عدم تحديد موعد للزيارة أو
املماطلة في قبولها.
األنـكــى مــن ذلــك أن حــالــة االنـقـســام وصـلــت إلــى الـحــركــة األسـيــرة فــي السجون
اإلسرائيلية والتي كانت في ما سبق مؤسسة ملحاوالت جمع الشمل عبر «وثيقة
األســرى» التي حاولت تدارك الخالف الفلسطيني ،والذي رأت أنه سيوصل إلى
الحال القائم اليوم .غير أنها هي نفسها اليوم لم تسلم من التجاذبات والخالفات،
والتي دفعت الكثير من األط ــراف الفصائلية في األســر إلــى عــدم املشاركة في
اإلض ــراب عن الطعام الــذي دعــا إليه القيادي مــروان البرغوثي ،ولتتمدد الحالة
العامة الفلسطينية ،ســواء بخالفات «فتح» و»حـمــاس» أو بخالفات «فتح» مع
نفسها ،على األسرى.
بات واضحًا أن حالة االنقسام الفلسطيني عصية على كل محاوالت الحل .وهي
ربما في طريقها إلــى مزيد من التجذر في حــال إجــراء االنتخابات البلدية في
الضفة الغربية الشهر املقبل ،واستثناء قطاع غزة منها ،كما هو ظاهر حتى اآلن.
وهي االنتخابات التي تتزامن مع ذكــرى النكبة ،لتكون نتائجها نكبة إضافية
للفلسطينيني ،تضاف إلى كل ما مروا به خالل السنوات املاضية.
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آراء

عزمي بشارة في «رواية أخرى»
أنور الجمعاوي

بينما انصرف بعضهم إلى الخوض في سيرة
عــزمــي بـشــارة مــن غير عـلــم ،وانـخــرط آخــرون
في تمجيده أو التحامل عليه أو التفكير في
ّ
ـف م ــا ،أطـ ــل الــرجــل
مـنـجــزه امل ـعــرفــي عـلــى ك ـيـ ٍ
على مشاهديه في تلفزيون العربي ،من خالل
بــرنــامــج «وف ــي روايـ ــة أخ ـ ــرى» ،لـيـتـحـ ّـدث عن
ّ
جانب من سيرته الذاتيةُ ،
بتصوره
وليخبر
ل ـلــدور ال ــذي ُيـفـتــرض أن يضطلع بــه املثقف
ال ـعــربــي امل ـعــاصــر ،م ـب ــرزا مــوق ـفــه م ــن ث ــورات
ّ
القضية ّ الفلسطينية .وكان الفتًا
العرب ومن
ّ
فــي سـيــرة ب ـشــارة أن ــه تـعــلــق باللغة العربية
وت ـم ـ ّـرس ب ـهــا م ــذ ك ــان ص ـغ ـيــرا ،وقـ ــرأ ال ـقــرآن
والتوراة واإلنجيل بلغة الضاد ،وحفظ أشعار
ُ
ال ـعــرب وت ـش ـ ّـرب ك ـتــب أعــام ـهــم مــذ ك ــان فتى
ّ
يافعا ،وتعلق بالسياسة مذ كان طالبا ،وذلك
في أسرة فلسطينية أصيلة ،منفتحة ،شغوفة
ب ــالـ ـق ــراءة ،وم ـس ـكــونــة بــال ـشــأن الفلسطيني
وقضايا االجتماع العربي.
ك ـشــف ع ــزم ــي بـ ـش ــارة ،ف ــي الـ ـح ــوار الـتـلـفــزي،
ً
أم ـ ـ ـ ــورا كـ ـثـ ـي ــرة ك ــان ــت م ـل ـت ـب ـســة فـ ــي أذهـ ـ ــان
ّ
املـشــاهــديــن ،فــأخـبــر أن خــوضــه غـمــار تجربة
برملانية في الكنيست اإلسرائيلي ،وتلويحه
بــال ـتــرشــح لــرئــاســة ال ـح ـكــومــة ،ل ــم ي ـكــن عمال
ّ
ّ
ّ
ّ
سياسيا داال،
اعتباطيا ،بل كان فعال
عفويا ـ
تـقـ ّـصــد ب ــه ال ــدف ــاع ع ــن ح ـقــوق ع ــرب ال ــداخ ــل،

ّ
وإيصال صوتهم إلــى العالم ،وهــو ما تحقق
بالفعل .وكان تأسيس بشارة ،ومجموعة من
رفــاقــه ،حــزب الـتـجـ ّـمــع الــوطـنــي الــديـمـقــراطــي،
تـجــربــة سياسية مـهـ ّـمــة ،أسـهـمــت فــي حماية
ال ـ ــوج ـ ــود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وت ــرسـ ـي ــخ ان ـت ـمــائــه
الـ ـق ــوم ــي الـ ـع ــرب ــي ،وتـ ــأمـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــراره فــي
مواجهة موجات االستيطان واألســرلــة .وفي
ّ
ّ
ّ
جــل محطات سيرته السياسية ،ظــل صاحب
ك ـت ــاب «امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي» مـنـهـ ّـمــا بــالـقـضـ ّـيــة
الفلسطينية واملسائل العربية على السواء،
ّ
وأخبر بــأن لقاءه بأكثر من زعيم عربي كان
مندرجا في سياق دعم املقاومة في فلسطني
ّ
وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وحـ ـ ـ ــث ال ـ ـعـ ــرب عـ ـل ــى ال ـت ـم ـ ّـس ــك
بحق الفلسطينيني فــي ال ـعــودة إلــى ديــارهــم
وضيعاتهم وأراضـيـهــم ،وض ــرورة إسنادهم
ـات ال ـف ـصــل الـعـنـصــري
ف ــي م ــواج ـه ــة س ـي ــاس ـ ّ
اإلســرائ ـي ـلــي ،ودع ــم حــقـهــم فــي االن ـت ـمــاء إلــى
«دولة مواطنية» ال إلى دولة دينية.
ولــم تكن تجربة املنفى حائال دون استمرار
بشارة في مزاولة دوره الطليعي في االشتغال
ب ــأس ـئ ـل ــة ال ـت ـح ــري ــر وال ـت ـن ــوي ــر وال ـت ـح ــدي ــث،
وال ـت ـم ــدي ــن وال ــدمـ ـق ــرط ــة ف ــي سـ ـي ــاق ع ــرب ــي،
فــان ـصــرف إل ــى تــأس ـيــس م ـشــاريــع أكـ ًـاديـمـيـ ًـة
وبحثية وإعالمية رائدة ،مثلت إضافة نوعية
للمشهد اإلبيستيمي العربي املعاصرّ .
وفسر
ب ـش ــارة ذل ــك ال ــد ّم ــج ف ــي سـيــرتــه ب ــن الـثـقــافــي
وال ـس ـيــاســي ب ــأن ــه لـيــس م ــن أن ـص ــار «املـثـقــف

الــذي يعتزل الـنــاس ،وينكفئ على نفسه في
بــرجــه الـعــاجــي» .فاملثقف ،فــي رأي ــه ،يجب أن
ّ
«عموميا» ،فاعال فــي الـنــاس ،متفاعال
يكون
مــع هـمــومـهــم وأحــام ـهــم .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
انـحــاز صــاحــب «ال ـثــورة التونسية املـجـيــدة»
االحتجاجي العربي على الدولة
إلــى الحراك
ّ
الـشـمــولـيــة ،وص ـ ّـرح بــأنــه «م ــن الـتــافــه اعتبار
ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات مـ ـ ــؤامـ ـ ــرة ...بـ ــل هـ ــي اح ـت ـج ــاج ــات
اجتماعية إلصالح االقتصاد ،تحولت لثورة
سياسية للمطالبة بإسقاط النظام ،ولنقض
التحالف الثالثي بني رجال األعمال والطبقة
األمنية واألسرة الحاكمة القائم على الفساد».
وذهــب بـشــارة ،في مستوى تقويمه سيرورة
ّ
الـ ـث ــورات ال ـعــرب ـيــة وم ــآالت ـه ــا ،إل ــى أن نـجــاح
الـ ـث ــورة الـتــونـسـيــة ف ــي ال ـت ـح ـ ّـول إل ــى تـجــربــة
ديمقراطية رائ ــدة راج ــع إلــى احـتـكــام النخب
السياسية إلى التحاور والتوافق ،فقد «أثبتت
ٌ
التيارات الرئيسية في تونس أنها قادرة على
التعايش ،وأن هناك إمكانية للتوافق ونــزع
فتيل األزمــات في مراحل االحتقان الخطيرة،
وه ــي إم ـك ــان ـ ٌ
ـات ال غ ـنــى عـنـهــا لـتـمــر املــرحـلــة
االنتقالية بسالم» .كما أرجع نجاح التجربة
ال ـتــون ـس ـيــة إلـ ــى ل ـ ــزوم ال ـج ـيــش ال ـح ـي ــاد إزاء
ّ
العملية السياسية ،وعدم احتكار اإلسالميني
ال ـس ـل ـطــة وان ـخ ــراط ـه ــم ف ــي دورة الــدم ـقــرطــة.
ّ
وعنده أن األمر خالف ذلك في الحالة املصرية،
أين تنازع الفاعلون السياسيونّ ،
وتفرقوا بعد

سورية :من التحرير إلى التهجير
عمار ديوب

ٌ
صـفـقــة طــائـفـ ٌّـيــة بــامـتـيــاز .شــركــاؤهــا ،جبهة
النصرة /فتح الشام من ناحية وحــزب الله
مــن ناحية أخ ــرى .لــم يكن للسكان املحليني
دور ف ـي ـهــا؛ ف ــا أه ــل الـفــوعــة
ال ـس ــوري ــن م ــن ٍ
وكفريا ،وال أهل الزبداني ومضايا ،سعيدون
بها .ومن عارضها من البلدات األربــع واجه
ضـغــوطــا أجـبــرتــه عـلــى اإلذعـ ــان والـتـهـجـيــر.
تبدأ الضغوط بالحصار املستمر ،على الرغم
م ــن الـ ـف ــارق ب ــن ح ـص ــار بـ ـل ــدات إدلـ ـ ــب ،فهم
مــدلـلــون ،عــن سكان ريــف دمـشــق ،فقد كانوا
يـمــوتــون يــومـيــا مــن ال ـجــوع ونـقــص األدوي ــة
والتدمير الوحشي.
شملت الصفقة مناطق أخرى في ريف دمشق،
وإخ ـ َ
ـراج مقاتلني تابعني لجبهة فتح الشام
مــن مخيم ال ـيــرمــوك ،وبــالـتــالــي ،هــي لصالح
ّ
ّ
هــذه الجبهة بالتحديد؛ وبــذلــك يتعزز امليل
ُ
الـطــائـفــي فــي ســوريــة؛ فالصفقة ه ــذه تــرســل
ّ
تم وما ُّ
طائفية بامتيازّ :إن ما َّ
يتم في
رسالة
ٌ
ٌّ
سورية هو صراع طائفي بني شيعةٍ وعلويني
ّ
بشعبيتها وبجيشها
وسنة .حـ ّـررت الثورة،
الحر ،أغلبية األرض السورية ،حيث خرجت
عــن سـيـطــرة الـنـظــام حينها ،بينما ّ
تسببت
جبهة النصرة واإلسالم السياسي والسلفية
بتقديم الــذريـعــة لـلـنـظــام ،ولحلفه مــن إيــران
بتهجير
وحزب الله ،لتطييف الثورة وللقيام
ٍ
واس ـ ٍـع ،بــدأ بالقصير ،ولــن ينتهي بالبلدات
األربع املذكورة أعاله .خرجت قيادات السلفية
األساسية والجهادية من معتقالت النظامني
ال ـس ـ ّ
ـوري وال ـع ــراق ـ ّـي وسـجــونـهـمــا ،وه ــي من
َ َّ
شكل جبهة النصرة وداعش وجيش اإلسالم

ّ
السلفية
وسواها .ليست فقط
وأحــرار
الشام َ
ّ
ـت األرض للتهجير ،بل
وال ـج ـهــاديــة مــا أه ـل ـ ِ
كذلك سياسة املعارضة ذاتها ،تلك السياسات
الـتــي تـعــاطــت ببراغماتية فــاشـلــة مــع جبهة
النصرة بالتحديد ،ودعمتها ،وكذلك صمتت
عن الحركات السلفية ،وكانت النهاية تصفية
أي دور ق ـيـ ّ
ّ
ـادي للمعارضة فــي الــداخــل ،بما
ٍ
الجيش الحر؛ حتى التهجير الجديد هذا
فيه َ
ٍّ
لــم ُيــرفــض بـكــل كــامــل .كــان صــوت املـعــارضــة
ضعيفًا وما زال .إذًا ،النظام وهــذه املنظمات
ورداءة س ـيــاســات امل ـع ــارض ــة كــانــت الـسـبــب
بتشويه الصراع ضد النظام ،وتحويله إلى
ٍّ
ٍّ
ودولي.
اقليمي
وتدخل
أشكال أخرى،
ٍ
ّ
م ــع «الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» ،ب ـ ــدأت الـ ـث ــورة الـشـعـبــيــة
ب ــال ـف ـش ــل ،وح ـي ـن ـهــا ت ـ ـ ــوازن ال ـن ـظ ــام ك ـث ـي ـرًا،
ّ
حـيــث انـقـســم الـشـعــب بــن ُم ـ ّ
للجهادية
ـؤي ـ ٍـد
والسلفية ومـ ّ
ّ
ـؤيـ ٍـد للدولة ،وإن لم يعلن ذلك
علنًا .هــذا ليس أمـرًا بسيطًا؛ مشكلة النظام
ـب عـلــى ه ــذه الـنـقـطــة بــالـتـحــديــد
أن ــه ل ــم يـلـعـ ّ
ـأريُ ،
ألن ــه نـظـ ٌ
ـام أمـنــي وثـ ـ ٌّ
ويــريــد
بما يكفي،
تصفية كــل مــا يـخــص ال ـثــورة وحاضنتها.
ّ
حله الـثــأري هــذا هــو مــا منعه مــن االنتصار
على السلفية والجهادية التي قهرت الشعب
بدورها .الضعف الشديد وإطالة أمد الثورة
ودع ـ ــم إيـ ـ ــران ال ـك ــام ــل ل ــه ل ــم ُي ـخ ـمــد الـ ـث ــورة،
وه ــذا ق ـ ّـوى مــن الـجـهــاديــة ،وأصـبـحــت ّ
تهدد
النظام ،وال سيما فــي منتصف  ،2015وهو
م ــا اضـ ـط ــره لــاس ـت ـعــانــة ب ــال ــروس حـيـنـهــا،
ُ
وك ــان الـتــدخــل الــروسـ ُّـي السبب الــوحـيــد في
إزال ـ ــة خ ـطــر ال ـت ـهــديــد بــاالن ـه ـيــار .ه ــل يمكن
ّ
الطائفي وإع ــادة تــوزيــع التركيبة
للتهجير
ً
الـسـكــانـ ّـيــة كـسـيــاســةٍ إيــران ـيــة ،أن يـكــون حــا

ّ
سـيــاسـ ّـيــا ل ـســوريــة؟! ربـمــا سـيـكــون طــاملــا أن
الحرب مشتعلة ،وأن املعارضة ال تتمثل فيه؛
ولكن وحاملا تنتهي الحرب سيعود السكان
األصليون إلى أماكنهم ،وستخرج إيران وكل
مليشياتها مــن س ــوري ــة .يـحــاجــج كـثـيــرون،
ـان ع ـ ــادوا إل ــى أراض ـي ـهــم بعد
وه ــل م ــن س ـك ـ ٍ
تهجير؟ سنقول ربـمــا كثر لــم ولــن يـعــودوا،
ٍ
ول ـك ــن م ــا ح ـصــل وي ـح ـصــل ف ــي س ــوري ــة هو
ّ
ّ
بالجهادية
شعبية ،وهي ال عالقة لها ال
ثورة
ّ
ّ
وال بالسلفية وال بالطائفية ،وما حصل من
تهجير هو بسبب النظام ،وهــذه الجماعات
ّ
ّ
سياسية قادمة.
عملية
سيتم إلغاؤها في أية
ٌ
ٌّ
هناك ،وال شك ،ميل طائفي غزا أهل الثورة،
ُ
ّ
فــاملـمــارســات الـتــي مــورســت بــاســم الطائفية
ال يمكن مواجهتها لــدى كثيرين ،إال بنزوع
ّ
ـض .األح ـ ـ ــداث ال ـطــائ ـف ـيــة الـتــي
ط ــائ ـف ــي ن ـق ـي ـ ٍ
حـصـلــت ف ــي س ــوري ــة تــوضــح أن الـطــائـفـيــة،
ً
ب ـكــل أش ـك ــال ـه ــا ،ك ــان ــت وبـ ـ ــاال ع ـلــى س ــوري ــة،
وبالتالي ال يمكن إخماد هــذا امليل من دون
االعتراف بفشلها وبخطئها وبعدم جدواها؛
مـ ــا أق ـ ـصـ ــده ه ـن ــا أن مـ ــن م ـص ـل ـحــة الـ ـث ــورة
َ
َ
والسوريني محاصرة هذا امليل ،وتجاوز كل
ما ّ
وقتل ودمار
مجازر
تم باسم الطائفية من
ٍ
ٍ
وسوى ذلك كثير .يدعم ذلك إجراء محاكمات
واس ـعــة ،ووفـقــا لـقــوانــن الـعــدالــة االنتقالية.
املـ ـح ــاكـ ـم ــات هـ ــي مـ ــا ت ـس ــاه ــم فـ ــي تـخـفـيــف
االحتقان الطائفي ،وتطرح العيش املشترك
ألب ـنــاء الـبـلــد مــن كــل ال ـطــوائــف فــي بلداتهم
ومدنهم .إع ــادة األهــالــي إلــى منازلهم أيضًا
ستساهم في ذلك بالتأكيد.
يفترض أن تتخلص املعارضة التي مارست
الـبــراغـمــاتـيــة م ــن ك ــل مـيــل طــائـفــي ب ــدوره ــا،

لم تكن تجربة المنفى
حائًال دون استمرار
بشارة في مزاولة
دوره الطليعي

الـثــورة ،ووقعوا في شــرك اإلقصاء واإلقصاء
ّ
املـ ـض ـ ّـاد ،ول ــم يـتـمــكــن اإلس ــام ـي ــون م ــن إدارة
تـجــربــة الـحـكــم بـطــريـقــةٍ تــوافـقـيــة ،تـشــاركـيــة،
فاغتنم الجيش ذلك الوضع املأزوم ليستولي
على السلطة ،ويصادر الثورة ّ
بقوة السالح.
وفي خصوص الحالة السورية ،ذهب بشارة
ّ
إلى أن تراخي النظام في التعجيل باإلصالح،
ودخ ــول ــه فــي مــواجـهــة عـسـكــريــة مــع الـشـعــب،
وتخييره االسـتـقــواء باألجنبي على البحث
عــن حـلــول توافقية داخــل االجـتـمــاع الـســوري
ّأدى إلــى ارتـهــان الـبــاد إلــى ال ـخــارج ،ووقــوع
ّ
الجميع في أتــون حــرب أهليةٍ مـ ّ
ـدمــرة .مؤكدا
ٍ
أن «الـنـظــام الـســوري لــم يتحمل أي نقاش أو
حياد بداخله ،ولم يتحمل إقامة مؤتمر وطني
ملناقشة اإلصــاحــات ،وك ــان يتعامل بمنطق
إمــا معي أو ض ــديً ،وه ــذا الـنــوع مــن التفكير
يــرى فــي البلد مــزرعــة يملكها حكام املــزرعــة،

الممارسات باسم
الطائفيّة ال يمكن
مواجهتها لدى كثيرين
طائفي
إال بنزوع
ّ

وأن ت ـت ـقـ ّـدم بــرؤيــة وطـنـيــة ت ـت ـجــاوز الـنـظــام
والسلفية والـجـهــاديــة ،أي أن تــرى الظاهرة
الطائفية ظاهرة معزولة ،وليس من مصلحة
السوريني السير فيها .تجارب الدول املحيطة
محبطة وتؤكد ما نذهب إليه.
بسورية ِ
تسكني أهالي كفريا والفوعا في القصير كما
ُي ـشــاع هــو ّأول م ــرة يـتــم فــي ســوريــة وبـهــذه
ُ
الضخامة ،وتشرف عليه إيران ومليشياتها،
وب ـم ــواف ـق ــةٍ روس ـ ّـي ــة وأم ـي ــرك ـ ّـي ــة وكـ ــل الـ ــدول
ّ
السوري.
املتدخلة في الشأن
ُ
ق ـبــل ذل ـ ــك ،كـ ــان ُي ـه ـ ّـج ــر األه ــال ــي وتـ ـه ــدم أو
ُ
ُ
العملية هذه
تحرق
منازلهم وتـتــرك فــارغــةَ ّ ُ .
ُ
ُ
هي إسكان شيعة في منازل للسنةِ ،لسكان
ُ
ه ّجروا منها منذ سنوات .يراد إذًا تحويل هذا
ٍّ
طائفي بني السوريني،
ـراع
املوضوع إلــى صـ ٍ
ال ُيـبـقــي وال ي ــذر ،وه ــذا مــا يـحـقــق مصلحة
ً
إيــرانـيــة أوال ،ومـصــالـ َـح كــل مــن يــريــد تدمير
ال ـت ـنــوع ف ــي الـبـنـيــة االجـتـمــاعـيــة ال ـســوريــة،
وتسييس املجتمع طائفيًا ومذهبيًا.
ال ـضــربــة األم ـيــرك ـيــة أخ ـي ــرا ،وم ــا أث ـيــر حــول
نـتــائـجـهــا ،وت ـحــدي ـدًا التضييق عـلــى إي ــران

حيث ال يوجد فكر دولة ،وال وطن ،وال مواطنة،
أجنبية
إلى درجــة تفضيل الحاكم مليشيات
ّ
ع ـلــى ال ـت ـج ــاوب م ــع م ـطــالــب ش ـع ـب ــه» .وفــنــد
عــزمــي ب ـش ــارة ،فــي س ـيــاق تحليله ص ـيــرورة
الـ ـح ــراك االح ـت ـج ــاج ــي ال ـع ــرب ــي ،زعـ ــم بـعــض
ّ
املستشرقني وعتاة املستبدين ،أن «الشعوب
ّ
العربية غير جاهزة للديمقراطية» ،قائال إن
«كــل الشعوب هي غير جاهزة للديمقراطية،
حتى تخوض غمار التجربة التي تتعلم من
خاللها ثقافة املــواطـنــة والـتـعــايــش املشترك،
والــوعــي بــالـحـقــوق والــواج ـبــات واالل ـتــزامــات
النظام الديمقراطي» ،داعيا
املتبادلة في إطار ّ
ّ
والحرية،
إلى عدم تيئيس الناس من الثورة
ّ
بحجة ما آل إليه الوضع في سورية واليمن
ّ
ول ـي ـب ـي ــا ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أه ــم ـي ــة االلـ ـتـ ـف ــات إل ــى
النجاح التدريجي املشهود فــي تــونــس على
درب التمدين والدمقرطة.
استمتع امل ـت ـفـ ّـرج ،عـلــى ام ـتــداد س ـ ّـت حلقات،
ّ
ب ـم ـتــاب ـعــة ح ـض ــور ت ـع ـب ـيــري م ـك ـثــف لـلـمـفــكــر
الـعــربــي عــزمــي ب ـشــارة ،راوح فـيــه الــرجــل بني
عمق التحليل ووضــوح الـعـبــارةّ ،
محدثا عن
ّ
األن ــا وعــن االجـتـمــاع الـعــربــي .والــواقــع أن ما
ق ـ ّـدم ــه م ــن ش ـه ــادات وتـ ـص ـ ّـورات ي ـعـ ّـد مـكـ ّـونــا
مهما من ّ
ّ
مكونات التأريخ الشفوي لسيرته
ّ
الذاتية خصوصا ،وللسيرة الجمعية العربية
عموما.
(كاتب تونسي)

ّ
لتقليص ن ـفــوذهــا ف ــي س ــوري ــة ،ورب ـم ــا شــن
عملية كبرى ضد فتح الشام في إدلب الحقًا،
ّ
يتعرض سكان الفوعة وكفريا
وبالتالي ،قد
ّ
إلى خطر كبير ،ربما هو ما عجل بتهجيرهم.
ربما شكلت هذه الوقائع دفعة لكل من جبهة
الـنـصــرة وإي ـ ــران ،إلن ـهــاء ه ــذا امل ـلــف ،ويـكــون
للنصرة بسببها وفــرة مالية كـبــرى ،وربما
هناك أسباب أخرى لم ُيكشف عنها.
ّ
ٍّ
جغرافي يمر عبر
بخط
انتهى الحلم اإليراني
ٍ
بـغــداد فاملوصل ثــم حـلــب ،وم ــرورًا بالبادية
ً
وحمص ووصــوال إلى القصير؛ فأميركا في
املــوصــل اآلن ،وهــي وروسـيــا فــي حـلــب ،و لم
يبق إليران إال حزب الله.
ُ
وبالتالي ،هذا اإلسكان إن تحقق في مدينة
القصير مع إجالء أهالي الزبداني ،وتقليص
س ـكــان مـضــايــا ،ورب ــط ه ــذه املـنــاطــق بنفود
حزب الله في لبنان ،أقول ربما هذا ما تحلم
بــه إي ــران ،وقــد يـكــون هــو مــا عـ ّـجــل بالعملية
الطائفية الترانسفيرية بامتياز.
عـلــى ك ــل حـ ــالُ ،وم ــع ّأيـ ــة عـمـلـ ّـيــةٍ سـيــاسـ ّـيــةٍ
في سورية ،ستطرح مسألة التهجير على
طاولة الحل ،وستعود أغلبية األهالي إلى
ح ـمــص وال ـق ـص ـيــر وح ـل ــب وداري ـ ـ ــا ووادي
بـ ــردى وال ــزب ــدان ــي وك ـفــريــا وال ـفــوعــا كــذلــك
وبـقـيــة امل ـنــاطــق .فــي ســوريــة ُي ـعـ ّـد التغيير
الــدي ـم ـغــرافـ ُّـي الـطــائـفـ ُّـي أش ـبــه باملستحيل،
ّ
سنية وأقليات ،وهذا ينسف
فهناك أغلبية
ف ـك ــرة الـتـهـجـيــر ف ــي ظ ـ ــروف س ـل ـم ـيــة؛ فقط
يمكن ذلــك في إطــار الـحــرب .ولهذا تستبق
إيران إيقاف الحرب ،وتنفيذ آخر مشاريعها
الطائفية في سورية.
(كاتب سوري)

فضاء مفتوح
رد على حسن عبد العظيم

ي ـص ــرح (رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق الــوط ـن ـيــة
السورية) األستاذ حسن عبد العظيم لجريدة
العربي الجديد العدد  31مــارس /آذار 2017
بـمــا يـلــي« :نـحــن فــي هيئة التنسيق نناقش
القضية الكردية كقضية وطنية بامتياز منذ
عــام  ،1998واعترفنا ..يــريــدون اآلن شهادة
باسم الهيئة العليا للمفاوضات أنهم يمثلون
الكرد ،وأن اآلخرين ال يمثلون أحــدا ،ومن ثم
هم يطالبون بنقل القضية الكردية من قضية
وطنية سورية إلى قضية دولية ،وهذا أمر ال
ن ــراه صــائـبــا ..نحن نعتقد أن هــذه املناقشة
تتم في الــداخــل الـســوري ،بمشاركة الجميع،
ونحن مستعدون ملنحهم حقوقهم وما يزيد
ع ـل ـي ـهــا» .ويـهـمـنــا ولـلـتــوضـيــح إبـ ــداء بعض
املالحظات املقتضبة على التصريح املذكور
أعاله ،وعلى أمل إغناء الحوارات من قبل كل
الــوطـنـيــن الـســوريــن ح ــول القضية الـكــرديــة
في سوريا ،بشكل أعمق وأوســع بغية حلها
بما يلغي الغنب الالحق بالشعب الكردي في
سوريا ،ويحقق شراكته في سوريا الجديدة:
 -1الوثيقة «املسودة» التي تقدم بها املجلس
ال ــوط ـن ــي الـ ـك ــردي لـلـهـيـئــة ال ـع ـل ـيــا إلق ــراره ــا
وتوجيهها للسيد دي ميستورا أكــدت على
حـضــوره كمكون قــومــي ك ــردي فــي جنيف،
وب ــأن ــه ي ـم ـثــل ش ــرائ ــح واسـ ـع ــة م ــن ال ـش ـعــب
الكردي في سوريا .وجاء ذلك ردا على بعض

األص ــوات التي انكرت وجــود الكرد بجنيف،
ولـيــس لـحــاجــة املـجـلــس لـشـهــادة مــن الهيئة
الـعـلـيــا عـلــى م ــدى تمثيله ال ـكــرد ال ـســوريــن.
وللعلم ،لم تذكر الوثيقة أن املجلس هو املمثل
الشرعي للكرد (نحتفظ بنسخة من الوثيقة)
 -2الوضع السوري بمعظمه بــات تحت نظر
املجتمع الــدولــي بموجب ق ــرارات دولـيــة ،كان
آخرها القرار  ،2254والوثائق التي تقدم من
قـبــل امل ـع ــارض ــة ،وبـشـكــل خ ــاص م ــن جــانــب
الهيئة العليا ،هــي إلعــداد جــدول عمل بينها
والنظام ،بناء على طلب املبعوث الدولي .وفي
هذا السياق ،فإن املجلس ،وباعتباره جزءا من
الهيئة العليا ،طالبها بــإدراج القضية الكردية
ف ــي وثــائـقـهــا كـقـضـيــة وط ـن ـيــة ،ك ــي تـفــاوض
الـنـظــام عـلــى حـلـهــا مــن ه ــذا امل ـن ـظــور ،وليس
كـمــا يـفـتــرضــه األس ـت ــاذ حـســن عبدالعظيم،
باالستناد إلى تصورات أيديولوجية لم تعد
ً
مـنــاس ـبــة فــي ال ـظــرف ال ــراه ــن .ولـيـسـمــح لي
األسـتــاذ حسن بــأن نسأله إن كــان حريصا
على مناقشة األزمة السورية في الداخل ،فما
هو سبب وجوده بجنيف ...؟؟!!
 -3لــم ت ـ ّـدع الحركة الوطنية الـكــرديــة ،وخــال
ال ـع ـقــود امل ـن ـصــرمــة ،ب ــأن امل ـعــارضــة ه ــي من
اغتصبت حقوق الشعب الكردي ،بل األنظمة
الشمولية األحــاديــة التي تعاقبت على دست
ال ـح ـك ــم ،وه ـ ــي اع ـت ـب ــرت ن ـف ـس ـهــا دومـ ـ ــا فــي

خندق املعارضة الوطنية ،وناضلت من أجل
اإلتـ ـي ــان بــال ـبــديــل ال ــدي ـم ـق ــراط ــي .وه ـن ــا ،من
الــافــت والـغــريــب فــي تـصــريــح الـسـيــد حسن
عبدالعظيم قوله إنــه سيمنح الكرد حقوقهم
ومــا يــزيــد ..وكــأنــه هــو امل ـســؤول عــن حرمان
الكرد من حقوقهم القومية ،وبالتالي يجعل
نفسه وصيا ومخوال لألخذ والعطاء ،وهذا ما
نربأ بشخصية وطنية مثله لإلدالء بمواقف
أحــاديــة كـهــذه ،يستفيد منه الـنـظــام وجهات
أخرى.
 -4الشعب الكردي في سوريا يطالب بحقوقه
في إطار سوريا ديمقراطية علمانية اتحادية
ّ
متعددة القوميات واألديــان ،وليس خارجها،
وليس من املفيد والحكمة أبــدا سلخ سوريا
من هويتها ّ
املتعددة وإعطائها صبغة أحادية
عرقية أو دينية ،كما ترغب به هيئة التنسيق
وجهات أخرى.
أخيرا أنوه إلى أن املالحظات املذكورة ال تعني
سوى إغناء الحوار مع شخصية وطنية تتبوأ
مــوقـعــا مهما فــي املـعــارضــة الــوطـنـيــة ،ونكن
لــه احتراما شــديــدا لسجله باملعارضة ،على
درجة اختالفنا معه في قضايا عديدة.

املنسق العام لحركة اإلصالح الكردي-
سوريا عضو األمانة العامة للمجلس
الوطني الكردي.
فيصل يوسف (سورية)
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سالح اإلعالم

لــن تستطيع تــدمـيــر أم ــة بكاملها ومـحــوهــا عن
الــوجــود وقيادتها بالطريقة التي تــريــد ،حتى لو
استخدمت أعتى األسلحة النارية أو النووية ،ألنك،
حينها ،ستقتل شخصا أو أشخاصا ،ولن تقضي
على فكر أو محو قضية .إذا أردت أن تملك أمة ما،
عليك بمبارزة العقول واألفكار ومحاربة القضايا
ال ـع ــام ــة ع ــن ط ــري ــق قـ ـن ــوات االتـ ـص ــال وأسـهـلـهــا
اإلع ــام ،في ساحة ال حــدود فيها ،ولها فرسان
وجنود بني ّاألفكار والثوابت والعقائد الدخيلة .ال
يحتاج التحكم أكثر من أم ـ ٍة جاهل ٍة مبتعدة عن
الثقافة ،أخــذت األفـكــار بطريقة وراثـيــة من اآلبــاء
إلى األبناء بال تأصيل ،حيث أخذ الناعقون األمة
شرقًا وغربًا ،وعملوا على إعــادة ترتيب األفكار
على معاييرهم التي يؤمنون بها ،وعملوا أيضًا
على دفــع األمــة للتنازل عن مبادئها وقضاياها
ووضع حالة االحتالل دون إراقة دماء وال أصوات
مــدافــع وال تضحية بجنودهم وإخ ـضــاع الناس
بقناعة من ذاتهمّ .
مر مشهد عجيب ،حني خرجت
ّ
ثلة كبيرة من فقراء الشعب الذين أنهكهم الجوع
وشـتــات الحياة والـبــؤس على وجــوهــم مصفقني
ومطبلني لطاغوتهم الــذي أطعمهم الذلة واملهانة،
وسـحــل بـهــم عـلــى ش ــوارع ال ــوط ــن! سيطر على
عقولهم وجعلهم يعبدونه ويكيلون له كامل الوالء
ويستخدمهم لــزيــادة بطشه
عـبــر أثـيــر إعــامــه،
ّ
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ً
ال شريك له في ملكه .إعــام كهذا يستعبد أمــة،
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ّ
ويغير ال ــوالءات ،ويجعل الشعب يصفق للخونة
والجالدين الــذي باعوا الــوطــن ،وإذا نطق املثقف
ّ
أو املتعلم قاموا بسيوف ألسنتهم الناطقة باسم
طريق قنواته الرسمية،
أميرهم املجرم ،ليس عن
ّ
بل عن طريق الجنود الذين جندهم واستعبدهم
ف ـصــار بـتـلـقــائـيــة حـصـنــه ومــداف ـعــن ع ـنــه .ربـمــا
كان «اإلعــام» إحدى أهم الركائز التي يمكن من
خــالـهــا الـسـيـطــرة عـلــى مجتمع ووط ــن بأكمله،
وفرض أجندة الهيمنة وممارسة الظلم وسياسة
ال ـق ـم ــع ل ـل ـم ـخ ــال ـف ــن ،ل ـي ـق ـض ــوا ع ـل ــى األص ـ ـ ــوات
املناهضة ألعمالهم ،وتجنيد أبناء من األمة للطعن
في خاصرتها ،عبر تغييب املفاهيم وتجديدها
تحت أي مـسـ ّـمــى ،فخيانة الــوطــن املـعــروفــة ّربما
ّ
تسمى وطنية ،وقتل الشعب وتشريده مقاومة
ضد العدوان ،وزج الرقاب وتفجير ّالرؤوس وقتل
ّاألبرياء يرتفع التكبير بعدها ،وكأنما يخبروننا
أن ــه الــديــن ال ــذي لــم نتعلمه ولــم نعرفه ســوى من
أعـمــالـهــم ،واالح ـتــال على األرض حماية للعالم
واملجتمع الــدولــي يصبح حفظًا لــأمــن القومي!
أعتقد ّأن ولوج إعالم الطغاة واملجرمني واإلرهابيني
إلــى منابر وســاحــات الجوامع واألمــاكــن املقدسة
أقوى األدوات املستخدمة حديثًا للتحدث بالشرف
والتستر عن العهر الذي يمارسونه وميول معظم
الناس بالتعاطف مع الدين ،لذلك تكون هذه األداة
أكثر تأثيرًا في العامة.
أحمد بوعابس (اليمن)
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