
عبد الحميد اجماهيري

الجيش  انقالب  منذ سنٍة خلت، كتبت عن 
في تركيا أن »الطيب أردوغان له ما سيفعله 
فــي تركيا بعد االنــقــالب، إذ ال نتصّور أنه 
سيطفئ أضواء القصر الجمهوري، ويذهب 
إلى النوم الديمقراطي السريع! بل سيشرع 

في تغيير موازين القوة نهائيا لفائدته«. 
وقــتــهــا، والــــدم مــا زال مــرتــبــكــا بــن الثكنة 
ــان قــد تــم اإلعــــالن عــن اعــتــقــال  والـــشـــارع، كـ
فــي  اآلالف  فـــصـــل  ــم  ــ وتـ ــــاص،  ــخـ ــ األشـ آالف 
عــمــلــيــة تــطــهــيــٍر غــيــر مــســبــوقــة… وهــــو ما 
ا من العمل قامت به الدولة،  يعني أن جــزء
فـــي شــخــص مــخــابــراتــهــا الـــتـــي بــقــيــت مع 
الشرعية قبل االنقالب، وهو أداء استباقي، 
يلقي بغير قليل من األضواء على ما ينتظر 
ــم. وحــتــى  ــهـ ــــؤالء ويــنــتــظــر املـــســـانـــديـــن لـ هــ
االنقالب  في مساندة حركة  أخطأوا  الذين 
 
ً
الـــالشـــرعـــيـــة، بــمــحــاولــة تــفــســيــرهــا حــركــة
سوى  يحصدوا  لــم  العلمانية،  عــن  للدفاع 

الهباء في النهاية.
ومنذ سنة أيضا، دافعت عن فكرة مفادها 
بـــــأن »أردوغــــــــــــان  ســيــجــعــل مـــمـــا وقـــــع »أم 
املعارك«، وينهي كل الخصوم، لكن الدرس 
الــديــمــقــراطــيــة تحمل بعض  الــفــاقــع هــو أن 
هذه  بعد  فتركيا،  فيها..  هشاشتها  بـــذور 
املــــحــــاولــــة، لــــن تـــظـــل هــــي نــفــســهــا، إيــجــابــا 
وسلبا، ومن صالحها رسملة االلتفاف حول 
املـــؤســـســـات، وتــحــويــلــه إلـــى خـــط سياسي 
وطــنــي مشترك ضــد الــنــزعــات االنــفــراديــة«. 

إياد الدليمي

ــات الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي رقــــمــــا صـــعـــبـــا فــي  ــ بــ
ــيــــة، وتــــحــــول مــــن مــجــرد  ــة الــــعــــراقــ ــادلــ ــعــ املــ
مــلــيــشــيــات مــســلــحــة تــقــاتــل تــنــظــيــم الــدولــة 
قــوة عسكرية كبيرة، تفوق  إلــى  اإلسالمية 
ما  على  وهــي  العراقي،  الجيش  إمكاناتها 
يبدو في طريقها إلى التحول قوة سياسية 
قـــــادرة عــلــى أن تــقــلــب طـــاولـــة االنــتــخــابــات 

التشريعية املقبلة في العراق عام 2018.
سيطر الحشد الشعبي على مجمل األخبار 
العراقية خالل األسبوع املنصرم، فالجميع 
يــتــحــّدث عــن هــذه الــقــوة املسلحة، ودورهـــا 
املرحلة  في معركة املوصل، وعن دوره في 
املقبلة ما بن راغب في حل هذه املليشيات، 
ودمجها بالجيش للعراقي، وبن آخر يرى 
ضــــرورة أن تــتــحــول هـــذه الــقــوة العسكرية 
إلى قوة سياسية، وتقطف ثمار مشاركتها 
الــعــســكــريــة ضــد تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة 

منذ العام 2014. 
ال يخفى على أي متابع للشأن العراقي أن 
إيـــران  ذراع  الــيــوم  يمثل  الشعبي  الــحــشــد  
ــي الــــعــــراق، وأن هــــذه الـــــذراع  الــعــســكــريــة فـ
تــحــاول أن تــكــون العــبــا مــؤثــرا فــي الساحة 
الساسية، وبالتالي ال بد من تيار سياسي 
يستغل ذلك. وعلى الرغم من أن إليران اليد 
الطولى في العراق، فإنها تدرك، في الوقت 
قطع في أية 

ُ
نفسه، أن هــذه اليد يمكن أن ت

لحظة، وبالتالي ال بد من التفكير بالبدائل.
وقـــد بـــات رئــيــس الــــــوزراء الـــعـــراقـــي، حــيــدر 
الـــعـــبـــادي، فـــي نــظــر طـــهـــران رجــــل أمــيــركــا 
في الــعــراق، على الرغم من أنــه لم يتزحزح 
قــيــد أنــمــلــة عـــن أهـــــداف إيـــــران فـــي الـــعـــراق. 
إيــــران، وال تجاهر في  ومــع ذلـــك، تتحّسب 
الرفض للعبادي  إبــداء  بعض مواقفها من 
وسياساته، وها هو يحاول أال يثير غضب 
بالحشد  يتعلق  فيما  وخــصــوصــا  ــــران،  إيـ
الـــشـــعـــبـــي ومـــســـتـــقـــبـــلـــه. ومـــــن هــــنــــا، يــمــكــن 
مــالحــظــة لــهــجــتــه املــتــصــالــحــة مـــع الــحــشــد 
ــال إن  ــ ــــالل األســــبــــوع املــــاضــــي، عـــنـــدمـــا قـ خـ
الــعــراق انــتــصــر فــي معركته ضــد اإلرهـــاب 
بــالــحــشــد الــشــعــبــي، وســيــكــون بــحــاجــة له 

سمير صالحة

ــراقـــي، وأمـــانـــة  ــعـ ــا لــلــدســتــور الـ ــرامـ ــتـ »احـ
ــه، وبـــعـــد  ــنــ لـــلـــقـــســـم املــــــــــؤّدى بــــالــــدفــــاع عــ
وصـــول كــل الــجــهــود الــتــي بــذلــت باتجاه 
حــل الــخــالفــات بــن أبــنــاء الــوطــن الــواحــد 
مسدود،  طريق  إلــى  السياسي  بــالــحــوار 
وعلى الرغم من تحذيرات عديدة موجهة 
إلى القيادة السياسية في إقليم كردستان 
ــرار االســتــفــتــاء املــعــلــن في  الـــعـــراق بـــأن قــ
على  إليه،  كركوك  مدينة  وضــم  الشمال، 
الرغم من عدم تسوية وضعها القانوني، 

هو مخالف للدستور والقوانن. 
ــوات اإلقــلــيــمــيــة  ــدعــ ــل الــ وبـــعـــد تــجــاهــل كـ
والدولية حول خطورة استغالل الظروف 
لإلقدام  الــعــراق،  في  واألمنية  السياسية 
عــلــى خــطــوة انــفــصــالــيــة مـــن هــــذا الــنــوع 
تـــتـــعـــارض مـــع رغـــبـــة الــشــعــب الـــعـــراقـــي، 
ــّررت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، بــالــتــنــســيــق  ــ قــ
الجيش  وقــيــادة  الجمهورية  رئــاســة  مــع 
ــة الــــــطــــــوارئ فــي  ــالــ ــــي، إعـــــــالن حــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــراق، وأعطت  إقليم كــردســتــان شــمــال 
ــيـــة أوامـــــرهـــــا لــلــقــوات  الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ
املــســلــحــة والـــقـــوات الــرديــفــة الــتــي تنسق 
معها التحّرك باتجاه التدخل العسكري 
ــذا الــخــطــر  ــع هــــ ــنـ املــــبــــاشــــر والــــــفــــــوري، ملـ
ــّررت الــحــكــومــة  ــ املـــحـــدق بـــالـــبـــالد، كــمــا قــ
التقدم ببالٍغ إلى املّدعي العام في العراق 
القانونية  واإلجـــراءات  التدابير  باتخاذ 
الفورية بحق كل من شجع وحّرض على 
خـــرق الــدســتــور، وتــعــريــض وحـــدة تــراب 

العراق العزيز للخطر«. 
ــلـــل الــــنــــص الـــــــــوارد أعــــــــاله، واملــتــعــلــق  حـ
بــاالســتــعــدادات الــجــاريــة بــاتــجــاه إجـــراء 
فـــــي 25 ســبــتــمــبــر/  ــبـــي  ــعـ ــتــــاء شـ ــفــ ــتــ اســ
أيــلــول املقبل فــي شــمــال الــعــراق، لناحية 
ــه، وفـــرص  قــانــونــيــتــه وصـــالحـــيـــة إعــــالنــ
ــواد الــدســتــور  ــ تــطــبــيــقــه مــعــتــمــدا عــلــى مـ
العام  الدولي  القانون  ومبادئ  العراقي، 
املــقــصــود بالقوى  أن  العلم  وأســســه، مــع 

الرديفة هو وحدات الحشد الشعبي.
ــــؤال عــلــى طــلــبــة مـــادة  هــــذا ســيــنــاريــو سـ
القانون الدولي في كلية الحقوق ال أكثر. 
لكن املقلق هو ما الــذي ستقوله وتفعله 
أربيل إذا ما فاجأنا بيان من هذا النوع 
يحمل الرقم واحد، موقعا باسم القيادة 
إقليم  رئيس  يقول  العراقية؟  السياسية 
ــــي، إنــهــم  ــرزانـ ــ ــبـ ــ كــــردســــتــــان، مـــســـعـــود الـ
بغداد،  مع  االستقالل  على  سيفاوضون 
والــقــوى األجنبية بعد االســتــفــتــاء، وإنــه 
األمنية  املــخــاوف  لتهدئة  استعداد  على 
ــيـــا وإيـــــــــران، لـــكـــن تــأجــيــل  ــلـــعـــراق وتـــركـ لـ
ــيـــؤدي، فـــي حــقــيــقــة األمــــر،  االســـتـــقـــالل سـ
إلــى مزيٍد من عــدم االستقرار. أي منطق 
قــانــونــي ودســتــوري هــو الــتــفــاوض على 
فــرض حالة أمــر واقــع جــديــد، باستغالل 
الـــقـــوى  إدراج  ملــــــاذا  ثــــم  ؟  الــــواقــــع  األمــــــر 

الخارجية في التفاوض؟
مشروع انفصال الشمال عن عراقه يتقّدم 
برغبٍة دوليٍة غير معلنة، على الرغم من 
املعارضة اإلقليمية، وذلك إرضاء ألكراده. 
أكراد العراق هم الذين يريدون أن يرضوا 
أنفسهم أم إن هناك من يريد إرضاءهم. 
هو استغالل لألجواء السياسية واألمنية 
بشكل  لــلــتــحــّرك  الـــعـــراق،  يعيشها  الــتــي 
منفرد نحو استفتاء شكلي، يحقق حلم 
بعضهم، ويــنــهــي حــلــم آخــريــن، فــهــل هو 
انتصار للمشروع الكردي في املنطقة، أم 
انتصار لبعضهم في إيصال املنطقة إلى 
إشعال أزمة هذا املشروع؟ يقترب املشهد 

العراقي من املشهد السوري أيضا. 
ــران تــواجــهــان األزمــــة نفسها  ــ تــركــيــا وايـ

وائل نجم

أعــلــن اإلعــــالم الــحــربــي الــتــابــع لــحــزب الــلــه، 
فــجــر يـــوم 21 يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، بــدء 
ــرود بــــلــــدة عــــرســــال الــلــبــنــانــيــة  ــ ــ مـــعـــركـــة جـ
والـــقـــلـــمـــون الــــســــوريــــة، إلخـــــــراج الــفــصــائــل 
السورية املسلحة من تلك الجرود التي تقع 
بن طرفي الحدود اللبنانية السورية، وقد 
بدأ الهجوم على مواقع الفصائل املسلحة، 
انطالقا من األراضي السورية، ومن محور 
اللبنانية في سلسلة الجبال  من األراضــي 
الـــشـــرقـــيـــة، بــالــتــمــهــيــد بــالــقــصــف املــدفــعــي 
والصاروخي، والغارات التي توالها طيران 
الــجــيــش الـــســـوري. وســبــقــت الــهــجــوم على 
مواقع الفصائل السورية املسلحة في جرود 
تها وسائل إعالم 

ّ
عرسال حملة إعالمية تول

عديدة، لبنانية وغير لبنانية، ورّكزت على 
بـــ »اإلرهــــاب«. وتولت  اتــهــام تلك الفصائل 
شيطنة مخيمات الالجئن السورين قرب 
الــجــرود فــي محيط بلدة عــرســال، وسبقت 
ــئــــن،  ــى الــــالجــ ــلــ ــريــــض عــ ــحــ ذلـــــــك حـــمـــلـــة تــ
بغرض إيجاد شرخ بينهم وبن املؤسسة 
اتخذ  وقــد  )الجيش(.  اللبنانية  العسكرية 
املــعــركــة موقفا  فــي هـــذه  اللبناني  الــجــيــش 
محايدًا، ورفض االنخراط في املعركة، على 
الـــرغـــم مـــن أن بــعــض املــنــاطــق الــتــي تــوجــد 
فــيــهــا بــعــض فــصــائــل املـــعـــارضـــة املــســلــحــة 
تــقــع ضــمــن األراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، وأكــــد أن 
مهمته، في هذه املرحلة، ستكون محصورة 
بحماية بلدة عرسال من دخــول أي مسلح 
الالجئن  حــمــايــة مخيمات  وكــذلــك  إلــيــهــا، 
السورين في محيط البلدة من أن تتحّول 
إلى منطقٍة يتحّصن بها مسلحو املعارضة.

ثّمة من يسأل في لبنان: ملــاذا هذه املعركة 
في هذا التوقيت، مع املخاطر التي تحملها 
فيما لــو انــزلــقــت األمــــور إلـــى مــواجــهــٍة بن 
ــــواء مـــع مسلحي  أهـــالـــي بـــلـــدة عـــرســـال، سـ
حــزب الــلــه، مــع مــا يعنيه ذلــك مــن إمكانية 
ــــى مــعــركــٍة  ــذه املـــواجـــهـــة إلـ ــ امــــتــــداد مـــثـــل هـ
ــاه، ما  تــشــعــل لــبــنــان مـــن أقـــصـــاه إلـــى أقـــصـ
الجرود،  في  املسلحن  مصلحة  في  يصّب 
ــان!.. أو حــتــى  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــي مـــصـــلـــحـــة لـ ــيــــس فـ ولــ
اللبناني، وهذا أيضا  مواجهة مع الجيش 
قـــد يـــعـــّرض لــبــنــان إلــــى انـــقـــســـاٍم قـــد يــكــون 
السياسي.  النظام  االستقرار وذهــاب  ثمنه 
والحقيقة أن الجواب يكمن في متابعة ما 
يجري في الداخل السوري، وعلى مستوى 
املــفــاوضــات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة املتصلة 
بــاملــلــف الـــســـوري. وكـــان قــد تـــّم االتــفــاق في 
ــــراك واإليــرانــيــن  أســتــانــة بــن الــــروس واألتـ
عــلــى خــفــض الــتــصــعــيــد والــتــوتــر فـــي عــدد 
مــن املناطق الــســوريــة، وجــرى الحديث في 

وقد تذكر العبد الفقير إلى رحمة ربه  قولة  
ــان، ذات   يــوم،  ــ  رئــيــس تــركــيــا،   الطيب أردوغـ
إن   »الديمقراطية مثل الترامواي،   ال بد    أن 
ننزل منها عند   نقطة الوصول «. وكل الذين 
ــّرد ديــمــقــراطــي،  اســـتـــمـــعـــوا، بـــإمـــعـــان وتــــجــ
لــخــطــوات الــعــســكــر فـــي الـــشـــوارع الــتــركــيــة، 
تـــذّكـــروا، وال شــك، وقــع الــخــطــوات الغريبة 
بــارك  »جــوراســيــك  فيلم  فــي  للديناصورات 
الكبير« لستيفن سبيلبرغ. كان واضحا أن 
محاولة االنقالب، كما كتب العبد الضعيف 
لــربــه بــمــجــرد اطـــالعـــه عــلــى الــخــبــر، تماثل 
إلى  ديــنــاصــورات منقرضة  عــودة  محاولة 
زمــٍن غير زمنها. لهذا كــان الــذهــول املوالي 
لعدم التصديق تعبيرا عن غرابة املحاولة. 
صار واضحا أن الديمقراطية، عندما تكون 
بــيــد شــعــب مــوحــد حــولــهــا، تستطيع قتل 
الـــديـــنـــاصـــورات. كــانــت لــيــلــة واحــــدة كافية 
لكي يلوح املجهول في شــوارع إسطنبول، 
ثــم كــافــيــة لــكــي يظهر شــعــٌب قـــويٌّ بخياره 
الــديــمــقــراطــي ويــهــزمــه. اآلن بــعــد ســنــة، أي 
حــاّســة نــشــجــع فــي الــتــحــلــيــل؟.. مــا سميته 
ــا ســـيـــاســـيـــا وطـــنـــيـــا مـــشـــتـــركـــا ضــد  ــطــ »خــ
سياسيا  »خطا  صار  االنفرادية«  النزعات 
وطــنــيــا مشتركا مــع الــنــزعــات االنــفــراديــة« 
العمل  فــي  للسلطة. ومــبــّررات ذلــك نجدها 
الخارجي، كما نجدها في العمل الداخلي.. 
الوضع  بخصوص  التحليالت  كانت  وإذا 
ــي مـــــوجـــــودة بـــــوفـــــرة، فــــــإن الــبــعــد  ــلــ ــداخــ الــ

الخارجي ما زال مهمال بعض الشيء.
الـــواضـــح أن تــركــيــا تــريــد أن تحافظ  ومـــن 

االستفادة من موقعها الجيواستراتيجي،  
الوطنية املحضة.  للدفاع عن مصالحها  
ــإن الـــقـــومـــيـــة تــتــيــح لــلــنــظــام  ــ ــا، فـ ــنـ ــــن هـ ومـ
نــوعــا مـــن االنـــســـجـــام الــديــبــلــومــاســي من 
املــفــارقــات والتناقضات بن  أجــل تــجــاوز 
مختلف التزاماته. )مع الفرقاء اإلقليمين 
والقارين(. وفي الوقت الذي تتساءل فيه 
ــذا املنحى  ــإن هـ الــبــالد عــن تــحــالــفــاتــهــا، فـ
يسمح بتركيبٍة أو توليفٍة بن اللجوء إلى 
الدين والقرب من الغرب«. وهذه التركيبة، 
أو الــتــولــيــفــة كــمــا ســمــاهــا صــاحــبــنــا، ال 
تــبــدو بــدهــيــة لـــدى الــعــقــل الــغــربــي، اللهم 
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــمـــع إلـــــــى أردوغـــــــــــــــان، وهــــو 
املــنــددة بــأوروبــا أو  يـــرادف التصريحات 

عواصمها، خصوصا منها برلن.
مـــاذا عــن روســيــا وأمــيــركــا فــي خــضــم هــذه 

والــخــارج؟  الــداخــل  بن  الشاملة،  الخطاطة 
ــريــــدان دور أنـــقـــرة فـــي تــهــدئــة  هــمــا مــعــا يــ
ــدة من  الــوضــع الـــســـوري، غــيــر أن لــكــل واحــ
إذ تريد روسيا  الخاصة،  أهدافها  القوتن 
ــلـــف األطـــلـــســـي مــــن خـــالل  أن تــــضــــرب الـــحـ
جــــّر تــركــيــا إلــــى مــنــطــقــهــا االســتــراتــيــجــي، 
ــى الــحــفــاظ  ــ ــنـــطـــن إلـ فــــي حــــن تــســعــى واشـ
ــا مــنــهــا »بــاألهــمــيــة  ــيـ عـــلـــى عـــالقـــاتـــهـــا، وعـ
ــبـــالد ســـيـــد املــضــيــقــن«،  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
بلغة الجنرال ديغول… حتى ال تنساق مع 
الفرنسي  الــديــبــلــومــاســي  بحسب  روســيــا، 
دائما. مع ذلك، ليست أميركا املفترضة هي 
أميركا دونالد ترامب، فقد اعتبر قادة عرب 
ــول الحليف  عـــديـــدون أن مــجــيــئــه هـــو وصــ
املثالي، وكذلك كان، ألن أنقرة تضّررت من 
وصــــول »حــلــيــف« لــلــعــرب، ال ســيــمــا مصر 
والــســعــوديــة. وبــالــتــالــي، صـــارت أنــقــرة في 
وضع مخالف ملا ترّجته، في تجافيها مع 
ــا، غير أن الــوضــع يعمل، مــع الــزمــن،  أوروبــ
العواصم  أن  يــبــدو  مــا  تركيا، وهــو  لفائدة 

العربية ال تعرفه، فهناك:
التركية على تعقيد األوضــاع  الــقــدرة  أوال، 
في املنطقة أكثر مما هي معقدة، وقدرتها 
عــلــى الـــتـــحـــّرك مـــن مــنــطــق الــــقــــوة، كــمــا من 
بعد  لم تستقر  منطقٍة  في  التجربة  منطق 

على قواعد لعب نهائية.
 ثانيا، وجودها في الحلف األطلسي نفسه 
ورقـــة تلعبها مــع روســيــا الــتــي تطمح إلى 
وّدها، إلبعادها عن أوروبا، وعن واشنطن 

في الوقت نفسه.

فيمونت،  بيير  نبه  كما  ذلـــك،  إلــى  ُيــضــاف 
الغرب وتركيا تمر، منذ  أن »العالقات بن 
1962، عبر حلف شمال األطلسي )الناتو(، 
بــدأت  الشائكة  القضايا  بعض  أن  والــحــال 
تــبــرز بــن الــطــرفــن، عــلــى الــرغــم مــن الــتــزام 
الحلف، وهــي قضايا  بالعمل داخــل  تركيا 
اختارت  التركي، وقــد  الجيش  تهم تسليح 
تــزويــدهــا بــصــواريــخ 400 إس  تركيا طلب 

الروسية.
ــرانـــي الــــذي يعد  ثــالــثــا، هــنــاك الـــفـــارس اإليـ
أن  املعادلة، وهو ينتظر  رقما أساسيا في 
تنضج شــروط جــديــدة، مــا قــد يقوي قطبا 
الطائفي  التقسيم  يتجاوز  إيــرانــيــا،  تركيا 
تكون  جيواستراتيجي،  عمل  تقسيم  إلــى 
فــيــه تــركــيــا حليفا عــلــى الــطــرف اآلخــــر من  

أوراسيا.
.. الـــواضـــح أن االنـــقـــالب لــم يــغــيــر فــقــط من 
مركزية  تركيا، وال من  في  السلطة  طبيعة 
ــــي فــــيــــهــــا، وال مـــــن تـــوتـــر  ــــاسـ ــرئـ ــ الــــحــــكــــم الـ
األوضـــــاع الــداخــلــيــة، والـــخـــوف مـــن ســبــات 
ديــمــوقــراطــي عــلــى الــطــريــقــة الــشــرقــيــة، بل 
غــيــر أيـــضـــا مـــن أولــــويــــات الــــــدول، والـــقـــوى 
ــو مـــا يــبــدو أن الـــعـــرب غير  األســـاســـيـــة، وهـ
ــوا يـــحـــرصـــون أســاســا  ــادامــ ــه، مــ مــعــنــيــن بــ
على استبداد شرقي، بدون مضمون قومي 
أو مــوقــع جــيــواســتــراتــيــجــي.. لــتــظــل أنــقــرة 
ــهـــران مــحــّددتــن رئــيــســتــن فـــي اللعبة  وطـ
شــرق األوســطــيــة، ولــم ال، اللعبة اآلسيوية 

واألورو – املتوسطية.
)كاتب مغربي(

فــتــرة طــويــلــة. فــي املــقــابــل، يــعــرف الــعــبــادي 
ــا ال تـــرغـــب بـــــأن يـــكـــون لــلــحــشــد  ــيـــركـ أن أمـ
الشعبي أي تأثير على العملية السياسية، 
خــصــوصــا فــي املــرحــلــة املــقــبــلــة. ومـــن هنا، 
املقبلة مــزيــدا مــن تداعيات  األيـــام  ستحمل 
ــران،  ــ هـــذا الـــصـــراع الــخــفــي بـــن أمــيــركــا وإيـ

فيما يتعلق بالحشد ومستقبل العراق. 
يــضــم الــحــشــد الــشــعــبــي الـــــذي تـــحـــول إلــى 
حـــرس ثــــوري إيـــرانـــي فــي الـــعـــراق أكــثــر من 
مائة ألف مقاتل من الشيعة، ويشرف عليه 
قادة عراقيون معروف عنهم بأنهم رجاالت 
إيران األقوياء في العراق، ناهيك عن أن هذا 
الحشد، بمليشياته املختلفة، يعتبر املرشد 
اإليراني، علي خامنئي، مرجعا ومرشدا له، 

وهنا خطورة هذه املليشيات.
التي  املــعــارك  في  الشعبي  الحشد  مشاركة 
خاضها ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، منذ 
تأسيسه عام 2014 كانت، هي األخرى، مثار 
جــدل، فلقد عــرف عــن هــذه املليشيات أنها 
تتصرف بروح انتقامية وعدائية ضد أهل 
حقوقية  دولــيــة  منظمات  وسجلت  السنة، 
عــــدة، مــنــهــا »الــعــفــو الـــدولـــيـــة« و»هــيــومــان 
ــــش« انــتــهــاكــات تــرقــى إلـــى أن  رايـــتـــس ووتـ
تكون جرائم حرب ضد هذه املليشيات، من 
دون أن تتخذ حكومة بغداد أي إجراء ضده. 
تحول الحشد الشعبي إلى القوة األولى في 
العراق اليوم، ليس من ناحية العدة والعدد 
أيضا من ناحية  التسليح، وإنما  وطبيعة 
الــعــراق،  الــقــرار السياسي فــي  تــأثــيــره على 
فــالــيــوم ال يــمــكــن ألي ســيــاســي عـــراقـــي أن 
 من انتقام قد يطاوله، 

ً
ينتقد الحشد، خشية

يــنــتــقــده، فيد  ــراقـــي أن  يــمــكــن ألي عـ بـــل ال 
الحشد الطولى يمكن أن تصل إليه وتنتقم. 
يــعــّد الــحــشــد الــشــعــبــي، بــوضــعــه الــحــالــي، 
إذا  بالك  فما  الــيــوم،  لعراق  الفعلي  الحاكم 
مـــا ســعــى إلــــى تــثــبــيــت هــــذا الــــوضــــع، عبر 
مــشــاركــة ســيــاســيــة فـــي انــتــخــابــات 2018، 
الحكومة  وأيضا ضعف  مستغال سطوته، 
اإليــرانــيــة،  الــدعــايــة  عــن  ناهيك  وخدماتها، 
من  املمولة  العراقية  القنوات  عــشــرات  عبر 
طــهــران، خــصــوصــا لـــدى جــمــهــور الجنوب 
على  الشعبي  الحشد  خطر  العراقي.ليس 

ــراقـــي يــتــحــول  ــأزم عـ ــ ــا حــصــل أي تـ إذا مـ
إلــى اقــتــتــال أهــلــي. مــن ال يــريــد أن يفوت 
فــرصــة انــفــجــار عـــراقـــي - عــرقــي مـــن هــذا 
النوع يكمل املشهد السوري. لم يحترب 
العراقيون فيما بينهم. مرة كانت الحرب 
األمــيــركــيــة على الــعــراقــيــن، ومـــرة أخــرى 
ــيـــن عـــلـــى »داعــــــــــش«، لــكــن  ــراقـ ــعـ حـــــرب الـ
النتيجة التي نكاد نصل إليها هي فتح 
العراق،  األهلية في  الحرب  أمــام  الطريق 
في  الكردي  االنفصالي  للمشروع  خدمة 
الــعــراق وســـوريـــة، ثــم فــي تــركــيــا وإيـــران، 

فأين املشكلة؟
الــقــتــال فــي ســوريــة ســـوري ســــوري، لكن 
املنتصر األول هــو زعــيــم حـــزب االتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي، )الـــكـــردي(، صــالــح مسلم، 
وأعـــــــوانـــــــه. هـــــو مـــــن يـــــحـــــارب »داعــــــــش« 
إلخـــراجـــهـــا مــــن مـــنـــاطـــق يـــريـــدهـــا تــحــت 
سيطرته سياسيا وعسكريا ودستوريا. 
ال يختلف مــوقــف أربــيــل كثيرا عــن ذلــك، 
لن نغادر املناطق التي ندخلها، وكركوك 
هــي أصـــال لــنــا، لــكــن مــســألــة اســتــردادهــا 

طالت أكثر من اللزوم.
الذين  أبــدا. نحن  الثمن  التاريخ  ال يدفع 
وخاسرين،  رابحن  بن  األعــبــاء  نتحمل 
بن تقلبات  املشهد لصالحنا أو ضدنا. 
الـــــــدور هــــو ألكـــــــراد املـــنـــطـــقـــة، لــيــنــتــقــمــوا 
ألنــــفــــســــهــــم، لــــيــــس مــــــن غــــــــدر صـــفـــحـــات 
التاريخ  أو مــن صنع لهم هــذا  الــتــاريــخ، 
قبل قرن، بل ممن فرض عليهم التهميش 
ــار، وأوصــــلــــهــــم إلـــى  ــ ــكــ ــ ــتـــجـــاهـــل واإلنــ والـ
ــنــــوع.  ــــن هــــــذا الــ ــة مـ ــيــ ــالــ ــكــ خــــــيــــــاراٍت راديــ
 كــل 

ّ
ــاد الـــســـائـــد هـــو أنــــه مـــن حــــق ــقـ ــتـ االعـ

ثقافة  أو  واحــــدة،  لــغــة  جــمــاعــة تجمعها 
واحدة، أو فضاء جغرافي واحد، املطالبة 
بـــاالســـتـــقـــالل، اســــتــــنــــادًا إلـــــى مـــبـــدأ حــق 
القانون  أن  الحقيقة  لكن  املصير،  تقرير 
الدولي يدعم وحــدة الــدول، وأن محاولة 
اســـتـــغـــالل هــــذا املـــبـــدأ وتــوظــيــفــه بشكل 
ضيق سيحمل معه نزاعات واضطرابات 
مفهوم  مباشرة  تــطــاول  كثيرة  تفتيتية 
ــادة ووحــــــــدة األراضـــــــــي وإشــــعــــال  ــيــ ــســ الــ
أزمــات  فــي  والتسبب  العرقية،  الــنــزاعــات 
ال  أمنية  سياسية  اقتصادية  اجتماعية 
تنتهي. ال حــاجــة لــلــعــودة إلــى مــا يقوله 
الــقــانــون الـــدولـــي، أو الـــقـــرارات األمــمــيــة، 
حول  املتخصصة  املحاكم  اجتهادات  أو 
حــق تــقــريــر املــصــيــر ومــطــلــب االنــفــصــال، 
وشــــرعــــيــــة تـــفـــتـــيـــت الــــــــــدول، فــــأربــــيــــل لــن 

تصغي ألحد.
جملة مــســتــعــارة طــبــعــا.. ملـــاذا هــو حــالل 
على بعضهم وحرام عليها؟ قوة القانون 
هــي قــانــون الــقــوة فــي يومنا هـــذا، وعلى 
من يعترض أن يقّدم عروضا أكثر إغراء 

من مشروع تفتيت دول املنطقة.
ــــؤال حـــــول وقــــــوف إقــلــيــم  ــــسـ يـــتـــمـــحـــور الـ
امتحان تاريخي،  أمام  العراق  كردستان 
هو كيف سيحّدد سكان اإلقليم  الكردي 
مصيرهم، البقاء داخل عراق فيدرالي أو 
إعــالن دولــة كــرديــة مستقلة. لكن ال أحد 
يريد أن يتذّكر مشروعية وقانونية حق 
إجـــــراء هــــذا االســتــفــتــاء بــهــذه الــطــريــقــة؟ 
الكردية  للعملة  نــمــاذج  إن  األنــبــاء  تقول 
محافظات  في  للتداول  اعتمادها  املزمع 
جاهزة  الكردية  القنبلة  جــاهــزة.  اإلقليم 
انفجرت من دون  ربما هي  أو  لالنفجار 
أن نـــشـــعـــر. كــلــنــا ســـاهـــم فــــي صــنــاعــتــهــا 
وعلينا  واجتماعيا،  تاريخيا وسياسيا 
أن نتحمل وبال شظاياها التي ستطاول 
خــطــط الــتــهــمــيــش والــتــعــريــب والــتــتــريــك 

واأليرنة.
تــقــول عــقــالنــيــة الـــبـــرزانـــي وفـــريـــق عمله 
إن الــفــرصــة الــســانــحــة الــيــوم لــن تــعــّوض 

الدوائر املغلقة عن مناطق نفوذ لهذه الدول 
في املناطق التي تشهد معارك ومواجهات. 
والحــقــا، جــرى الحديث عــن اتــفــاق أميركي 
ــي عـــلـــى مــنــطــقــة آمــــنــــة فــــي الـــجـــنـــوب  ــ ــ روسـ

السوري بالتنسيق مع األردن. 
وإذا صـــّحـــت هــــذه الــــروايــــات واالتـــفـــاقـــات، 
فــإن املنطقة  برضا كل األطـــراف أو بعدمه، 
التي تعني إيـــران بــالــدرجــة األولـــى، والتي 
ــــداد  تـــؤّمـــن مــصــالــحــهــا، ال ســيــمــا خـــط اإلمـ
الـــذي عملت وتــعــمــل عليه مــن طــهــران إلــى 
ــيـــروت، هـــي املــنــطــقــة الــواقــعــة فـــي محيط  بـ
دمشق، صعودًا بمحاذاة الحدود اللبنانية 
ــة، وصـــــــواًل إلـــــى حـــمـــص وريــفــهــا  ــوريــ ــســ الــ
الــــغــــربــــي، وصـــــــواًل بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى مــنــطــقــة 
الساحل السوري، وقد تّم التعبير عن هذه 
إليــــران سابقا  بالنسبة  الــحــيــويــة  املــنــطــقــة 
التطورات  وبمتابعة  املــفــيــدة«.  »ســوريــة  بـــ 
األخيرة،  األسابيع  في  السورية  واألحــداث 
والتفاهمات التي تجري بعيدًا عن اإلعالم 
 
ٌ
بن الــدول املعنية، يتضح أن إيــران عازمة

على جعل هذه املنطقة التي تعنيها، أو التي 
 من أي 

ً
يمكن أن تكون منطقة نفوذها، خالية

وجود مسلح لفصائل املعارضة السورية، 
 هـــذا الــوجــود بمثابة شــوكــٍة 

ّ
حــتــى ال يــظــل

في خاصرة منطقة النفوذ هذه، وبالتالي، 
استخدامها الحقا في تغيير املعادالت على 
األرض. حاول حزب الله، ومن خلفه إيران، 
 إشكالية وجود فصائل سورية مسلحة 

ّ
حل

فـــي مــنــطــقــة الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الــســوريــة 
)جرود عرسال(، من خالل املفاوضات، وعبر 
مدينة  مــن  أكثر  فــي  اعتمدت  التي  الحلول 
سورية، عبر ترحيل املقاتلن إلى إدلب، أو 
إلــى أي مــكــان آخـــر، ولــكــن هــذه املــفــاوضــات 
إلــى نتيجة. ولذلك، جاء  فشلت، ولــم تصل 
تــوقــيــت ســاعــة املــعــركــة، ألن األمــــر لـــم يعد 
يحتمل مــزيــدًا مــن االنــتــظــار، خصوصا أن 
األرض،  على  رسم 

ُ
ت النفوذ  مواقع  خريطة 

يوما بعد يوم، من خالل املعارك. 
ــا تـــريـــده   مــ

ّ
كـــــان الــجــمــيــع يــــــدرك أن جـــــل

الــفــصــائــل املــســلــحــة فـــي جـــــرود عــرســال 
هو البقاء واالنتظار، ولم يكن بيدها أي 
باتجاه  فــعــٍل، ال  بــأي  لــلــمــبــادرة  إمكانية 
املناطق  بــاتــجــاه  وال  اللبنانية،  املــنــاطــق 
الــســوريــة، ولــكــن املــعــركــة الــيــوم تــأتــي من 
زاويــــــة تـــأمـــن مــنــطــقــة نـــفـــوٍذ عــلــى غـــرار 
كــل مــنــاطــق الــنــفــوذ األخــــرى فــي املناطق 
الــســوريــة الــتــي تشهد مــواجــهــاٍت، إال أن 
ــــذي جــعــلــهــا عــلــى حـــدود  ــدر عـــرســـال الـ قــ
»سورية املفيدة« قد يجعل األمور تخرج 
عن نطاق السيطرة، لتتحّول إلى كرة نار 

تلهب كل الداخل اللبناني.
)كاتب لبناني(

عـــلـــى مــوقــعــهــا الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــي، لــكــي 
تدافع عن مصالحها ودورها املحوري في 
املنطقة، وهي تستند، في ذلك، إلى »املحكي 
الوطني« أو البعد القومي، للسلطة. وهذه 
الــشــرطــيــة تــجــعــل مـــن الــتــوجــه نــحــو مــزيــٍد 
مـــن الــســلــطــات الــرئــاســيــة بــمــثــابــة أســمــنــٍت 
يستند إلـــى الــقــومــيــة، وإلـــى قـــوة الــرئــيــس، 
فتركيا الــتــي ظــلــت تــتــأرجــح بــن االنــفــتــاح 
الحرب  منذ  القومي،  والتوجه  الغرب  على 
العاملية الثانية، يمتزج الداخلي فيها اليوم 

بالخارجي، كما لم يسبق أن وقع من قبل.
فــهــذه الــقــومــيــة تــجــد فــي شــخــص الــرئــيــس 
ــا، الســيــمــا  ــودهــ ــوجــ الــتــمــثــيــل الـــجـــســـدي لــ
الرئيس  أصبح  الــذي  الــبــالد  استفتاء  بعد 
بموجبه السلطة املركزية القاهرة. واألدوار 
الــتــركــيــة الــتــقــلــيــديــة تـــركـــت املـــكـــان لــتــركــيــا 
ــنـــة وعـــن  ــتــــي تــــدافــــع عــــن الـــسـ املــــنــــفــــردة، الــ

مصالحها الخاصة بالدرجة األولى.
ــا  ــ ــراهــ ــ ــــي أجــ ــتــ ــ فـــــــــي  أحـــــــــد الــــــــــحــــــــــوارات الــ
فيمونت،  بيير  الــفــرنــســي  الــديــبــلــومــاســي 
وزارة  فــي  الرئيسة  الشخصية  ظــل  الـــذي 
الــخــارجــيــة، حــيــث شــغــل مــنــاصــب رئــاســة 
دواويــــن وزراء خــارجــيــة عــديــديــن، وتقلد 
ــا فـــــي واشـــنـــطـــن  ــرنــــســ مـــنـــصـــب ســـفـــيـــر فــ
ســكــرتــيــر  وبــــعــــدهــــا  و2010،   2007 بــــن 
عــــام لــلــمــصــالــح الـــخـــارجـــيـــة فـــي االتـــحـــاد 
األوروبـــــــــــــي، يـــتـــمـــيـــز مـــقـــاربـــتـــه بــالــجــمــع 
ــلـــي  بــــن الـــبـــعـــديـــن، الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــداخـ
والخارجي،  حيث يقول »إن تركيا تغذي 
حاليا مقاربة انفرادية، تحاول من خاللها 

املنطقة،  وإنما على عموم  العراق فحسب، 
يخفى  فال  الخليجية،  املنطقة  وخصوصا 
على أحد أن قادة املليشيات املكونة للحشد 
ــادة الــخــلــيــج،  ــ صــــّرحــــوا عــلــنــا أن هــدفــهــم قـ
والــــــريــــــاض تــــحــــديــــدا، وهــــــي تـــصـــريـــحـــاٌت 
تذّكرنا بأقوال الخميني عن تصدير الثورة 

اإليرانية.
يقف العراق اليوم على مفترق طرق، فإما أن 
فعليا  أن يحكمه، ويتحول  للحشد  يسمح 
إلى محافظة إيرانية تتحدث العربية، أو أن 
يرفض ذلــك، عبر منع الحشد من أن يكون 
له أي وجود سياسي من خالل حل الحشد، 
ودمجه في املنظومة املدنية للدولة، ومنعه 
كونه  السياسية،  العملية  في  املشاركة  من 
قوة عسكرية، ال يحق لها التدخل والعمل 

في الحياة السياسية. 
املرجع  مــن  بفتوى  الشعبي  الحشد  تشكل 
عــلــي الــســيــســتــانــي، بــعــد ســيــطــرة تنظيم 
الدولة اإلسالمية على املوصل، صيف عام 
2014. وبالتالي، فإن تحرير املوصل وطرد 
الــتــنــظــيــم مــنــهــا يــمــكــن أن يــعــنــي أيــضــا أن 
انتفت،  املسلحة  الــقــوة  هــذه  لبقاء  الحاجة 
ــى الــســيــســتــانــي  ــ ــيــــركــــان إلـ ــد يــلــجــأ األمــ ــ وقـ
ــد الـــشـــعـــبـــي،  ــل الـــحـــشـ ــتــــوى لـــحـ إلصـــــــــدار فــ
بإصداره  تمثلت  سابقة  له  وأن  خصوصا 
فتوى بعدم جواز جهاد املحتل األميركي .. 

فهل يفعلها السيستاني؟ 
)كاتب عراقي(

قــد ال يــريــدون الــحــرب مــع بــغــداد، لكنهم 
ــبـــول مــا  ــقـ ــن يــقــنــعــهــا بـ ــمـ ســـيـــبـــحـــثـــون عـ
يريدونه، فمن سيتطّوع للقيام باملهمة؟ 
ــيــــس إعـــــــــالن إيـــــــران  ــو لــ ــ ــا هــ ــنــ ــفــــت هــ ــلــ املــ
وتــركــيــا والــواليــات املــتــحــدة معارضتها 
تبديها  الــتــي  التحفظات  بــل  االســتــفــتــاء، 
ــداد، وكـــأنـــهـــا تـــقـــول إنـــهـــا تــتــفــهــم ما  ــغــ بــ
إرجاء  تريد  لكنها  أربيل،  تقوله وتريده 

ذلك إلى وقت الحق.
مــــرة أخــــــرى، ســـيـــكـــون االســـتـــفـــتـــاء ورقـــة 
ضغط بيد أربيل، لكن الذي سيساومون 
عــلــيــه لـــيـــس انــــتــــزاع مـــزيـــد مــــن األمــــــوال 
والحصص في املوازنة والنفط والتمّدد 
الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي، بـــل مـــا بعد 
ــــؤون الــبــيــت  ــغـــداد فـــي تــرتــيــب شـ فــشــل بـ
ــا ثــقــة املــكــونــات  ــتــــردادهــ الـــداخـــلـــي، واســ
إيصال  مسؤولية  وتحميلها  الــعــراقــيــة، 

األمور إلى خط الالرجعة الكردي.
الــتــوقــيــت والــــظــــروف مـــؤاتـــيـــة كــمــا ردد 
ــد ال تــســنــح  ــ ــــي نـــفـــســـه، وهــــــي قـ ــرزانـ ــ ــبـ ــ الـ
بهذا الشكل مــرة أخــرى، لكنه في جميع 
األحــــــوال مــلــزم بــاالخــتــيــار بـــن انــشــغــال 
الـــعـــالـــم بــمــســائــل إقــلــيــمــيــة أخــــــرى، مثل 
مــــحــــاربــــة »داعــــــــــــش« واملـــــلـــــف الــــســــوري 
وقــضــايــا الــلــجــوء والــتــطــورات املتالحقة 
فــــي الــخــلــيــج والـــيـــمـــن، وبـــــن حــســابــات 
الوضع االقتصادي املتدهور واملشكالت 
ــة املــــتــــزايــــدة الــتــي  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة واألمــ
ــاٍت أعــمــق وأكــثــر  ستجر اإلقــلــيــم إلــى أزمــ
قيادية  أصــواتــا  وأن  خصوصا  تشعبا، 
ــي حــــزبــــه بــــــــدأت تــــحــــذر بـــقـــيـــة الـــقـــوى  ــ فـ
ــة بــــأن  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــة املـ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
تفعيل  إلــى  يحتاج  ال  االستفتاء  تنظيم 
بــرملــان كــردســتــان، وأنــه سيجري شــاؤوا 
أم أبـــوا، ومــن ال يــأخــذ مكانه فــي القطار 
املحطة سيتحمل  ملــغــادرة  يستعد  الــذي 
عــواقــب مــواقــفــه. تــعــرف الــدولــة الناشئة 
أنها تحتاج الغطاء القانوني واالعتراف 
الــــدولــــي، فــمــن ســيــوفــرهــمــا لـــهـــا؟ إذا ما 
كانت أربيل تريد أن تقلد نموذج الدولة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، فــلــلــتــذكــيــر فــقــط 
ــتــــوازنــــات هي  الــــظــــروف واملــعــطــيــات والــ
التي دفعت إلــى اإلعــالن عن هــذه الدولة 
التي تحتضنها،  عام 1983، وتركيا هي 
فمن الذي سيحتضن الدولة الكردية في 

شمال العراق؟
نتيجة االستفتاء معروفة مسبقا، غالبية 
ســاحــقــة ستقف مــع االنــفــصــال. وقـــد بــدأ 
اإلقليم عمليا يتحّرك على هذا األساس. 
هو  االستفتاء  على  ويشجع  يــرحــب  مــن 
مـــن يـــريـــد االســتــثــمــار ســيــاســيــا وأمــنــيــا 
واقتصاديا فــي مــشــروٍع مــن هــذا النوع، 
ويريد أن يفك عزلته، ويخفف الضغوط 
اإلقليمية والدولية ضده، ويبعد األنظار 
عما يفعله، ويخطط له، هو في املنطقة، 

إسرائيل مثال.
)كاتب تركي(

ماذا تغير بعد سنة على انقالب تركيا؟

هل يحّل السيستاني الحشد الشعبي؟

في انفصال الشمال عن عراقه

عرسال... وحدود 
الدولة المفيدة

وجود تركيا 
في حلف شمال 
األطلسي ورقة 

تلعبها مع روسيا

ليس خطر الحشد 
الشعبي على العراق 

فحسب، وإنما على 
عموم المنطقة

مشروع انفصال 
الشمال عن عراقه 

يتقّدم برغبٍة دوليٍة 
غير معلنة 

آراء

صالح الدين الجورشي

الحصار  بعد  تعقيدًا  ازدادت  والتي  الخليج،  منطقة  في  املتوترة  األجـــواء  عن  بعيدًا 
السياسات  ودراســـة  لألبحاث  العربي  املركز  نظم  قطر،  على  الرباعي  فرضه  الــذي 
ندوة علمية في تونس عن »الطبقة الوسطى في البلدان العربية.. التحّوالت والّرهانات 

والتغّيرات الّسوسيو - اقتصادية مقاربات مقارنة«.
للطبقة الوسطى قصة طويلة في العالم العربي، مختلفة عن املسار الذي عرفته في 
الندوة  الجدل في  السبب، استمر  األوروبية منها. ولهذا  الغربية، وخصوصًا  الــدول 
الجدل  هــذا  الــراهــنــة. وكشف  السياقات  الطبقة، وفــق  أيــام بشأن تعريف هــذه  ثالثة 
األمــر  لــم يستقر  العربي  العالم  فــي  وأنــه  يــزال غامضا وملتبسا،  املفهوم ال  أن  عــن 
العلوم السياسية. لكن املؤكد أن هذه »الطبقة«، حتى وإن  بني االجتماعيني وخبراء 
ضاعت مالمحها وترجرجت خصوصياتها، إال أنها تحيل الباحثني إلى مسألٍة ال 
يمكن إنكارها، وتتمثل في أنها القوة االجتماعية الرئيسية التي تتحمل حاليا أعباء 

هذه املرحلة، بمختلف تحوالتها، مثلما تحملتها في السابق.
للفقراء دور ووزن ودالالت، لكن شريحة الفقراء تبقى، في الغالب، محكومة بوضعها 
االقتصادي شديد الصعوبة. وظروفها تلك تجعلها باستمرار تحت رحمة املاسكني 
لها من مساعدات ورعــايــة. وإذا ما  يقّدم  بالسلطة، تصّدق وعــودهــم، وترضى بما 
بما  احتواء غضبها  يتم  ما  لكن، سرعان  احتجاجها عاصفًا وعنيفًا.  ثــارت، جــاء 

تلقيه أنظمة الحكم من فتاٍت، وما تبتكره من خدع.
الــنــقــاش مــتــواصــال حــول هويتهم الطبقية. بالتأكيد،  يـــزال  الــعــرب فــال  أمــا األثــريــاء 
يملكون املال، ويحتكرون جزءا واسعا من الثروات الوطنية. لكن ذلك ال يكفي حتى 
يحملون بوعي الخصائص التي تمنحهم لقب البورجوازية، كما هو الشأن في الدول 
الرأسمالية. إذ تاريخيا للبورجوازية ثقافة وهوية وتقاليد وأدوار قيادية، في حني أن 
جزءا واسعا من األثرياء العرب يتعيشون من اقتصاد الريع، ويلعبون دور الوسطاء، 
ويعتمدون على األســواق املوازية، وال يترّددون في توسيع دائــرة الفساد. قليل من 
رجال ونساء األعمال العرب الذين يسهمون، بحق وجدية، في تنمية الثروة الوطنية. 

يصح القول عن هؤالء املغامرين إنهم من بني بناة االقتصاد الوطني.
املالية  القدرات  الفرص وفي  بني هؤالء وأولئك، تصطف شرائح عديدة، تتفاوت في 
والعلمية، لكنها تشكل األغلبية في معظم املجتمعات العربية. هذه الشرائح املنضوية 
تحت ما تسمى الطبقة الوسطى هي التي تحملت جزءا ال بأس به من أعباء بناء الدولة 
أفرزت،  والدولة.  للمجتمع  الفقري  العمود  »الطبقة«  تعتبر هذه  الوطنية، ففي تونس 
في الغالب، النخب التي قادت الحركة الوطنية، وتحّمل أبناؤها بعد االستقالل وضع 
اجتماعية  قاعدة  تشكلت  للتعليم،  األولــويــة  إعطاء  وبفضل  وتنفيذها.  السياسات 

عريضة، وفرت االستقرار السياسي، وقامت بحمايته فترات طويلة.
ــثـــروات، وتفّجرت  لكن الــخــيــانــات داخـــل هــذه الطبقة تــعــّددت، وتــفــاوتــت الــفــرص والـ
واملطالبة  االحتجاج  إلى  الوسطى«  »الطبقة  ببعض شرائح  كثيرة، دفعت  تناقضات 
باإلصالح والعدالة والحرية. وما حدث خالل الثورة التونسية دليل على ذلك. انطلقت 
الوسطى  الطبقة  شرائح  لكن  االجتماعي.  التهميش  حــزام  داخــل  من  االحتجاجات 
النظام  زعزعة  في  ونجحت  االحتجاج،  مــبــادرة  تلقفت  ما  استنارة سرعان  األكثر 
االستبدادي، وأربكته وأسقطت رأسه، لتفتح بذلك ثغرة مهمة في املنظومة التي كانت 

تحتكر السلطة والثروة والقرار.
تشعر هذه »الطبقة« اليوم بأنها في مأزق، ألنها لم تستفد كثيرا من املغامرة التي 
أقدمت عليها. إذ مرة أخرى تخفق نخبها في الوفاء بوعودها. لكن، بقطع النظر إن 
صح الحديث عن سقوط مقولة الطبقة الوسطى نتيجة ألطروحة نهاية الطبقات التي 
يروّجها بعضهم، فإن املنطقة العربية تواجه أزمة قيادة بمفهومها السياسي وأيضا 
االجتماعي. ولعل من شأن اهتزاز الحدود الفاصلة بني الطبقات أن يعيد فتح املجال 
أن  ذلــك  االجتماعي، عسى  مع  األيديولوجي  فيها  يتداخل  لخلطٍة سياسيٍة جديدة، 
يهيئ املناخ املالئم للحد من التداعيات الخطيرة للعوملة املتوحشة التي تهدم الحدود، 
الفوضوي  اإلدمــاج  نتائج  الخصوصيات، من دون تفكير عميق في  وتقضي على 

والقسري للشعوب في سوٍق عاملية، بدون ضفاف وال قيم.

باسل طلوزي

على ذمة أحد الرواة الذين يرصدون مسار القافلة التي ال تأبه للعواء أن إسرائيل نفدت 
بجلدها، يوم األحد املاضي، حني سارعت إلى استدراك خطيئتها، فأعادت فتح أبواب 
املسجد األقصى أمام املصلني، بعد أن تنبهت إلى خطر حقيقي، هذه املرة، يتجاوز 
حدود »العواء«. وأكد الراوي إياه أنه ُيحسب إلسرائيل إعمالها لغة العقل، أول مرة في 
حياتها؛ ألن األقصى في ُعرف »الّزبد العربي« خط أحمر ال يقبل املساومة، بوصفه ثالث 
ا، إذا حدث وواجه أحدها تحدًيا حقيقًيا.

ً
املساجد التي تشّد إليها الرحال، والسالح أيض

وأعاد الراوي التذكير بواقعة إحراق املسجد األقصى سنة 1969، يوم التهمت النيران 
كامل محتويات الجناح الشرقي للمسجد األقصى، بما في ذلك منبر صالح الدين، 
وكيف هّزت الجريمة وجدان »الزبد العربي«، آنذاك، وفجرت ثورة غاضبة في أرجاء 
العالم اإلسالمي في اليوم التالي، وكان من تداعياتها عقد أول مؤتمر قمة إسالمي 

في الرباط، ما فتح بابًا لم يغلق من أبواب »العواء« ضد إسرائيل وممارساتها.   
 
ً
التي كانت موشكة الحريق، وهــي  لم تحفظ إسرائيل درس  الـــراوي: كيف  وتساءل 
ضرية« التي أوشكت أن تقضي عليها، 

ُ
على الزوال في ذلك العام، نتيجة »الغضبة امل

لوال تدخل عقالء العالم الذين انتزعوا إسرائيل من البراثن العربية بصعوبة. صحيح 
أن رئيسة وزراء إسرائيل، غولدا مائير، كتبت، في يومياتها آنذاك، إنها لم تنم تلك 
ا، بعد أن ملست ما يوحي 

ً
الليلة خشية ردة الفعل العربية، لكنها عادت وغفت عميق

هالتها  أن  بعد  الحريق، خصوًصا  بعد حادثة  إسرائيل،  إلى مستقبل  باطمئنانها 
الصهيوني  الوزير  ذلــك  لتخرصات  نأبه  أال  الــراوي  طلب  ا، 

ً
أيض العربية«.  »الغضبة 

الذي زعم، يوم األحد املاضي، أن إسرائيل هي صاحبة السيادة على األقصى، وعلى 
 لها أن تغلقها وتفتحها متى شاءت وملن شاءت، بما 

ّ
األماكن املقدسة كلها، ويحق

ع عليها في اتفاقية وادي عربة.
ّ
يناقض الوصاية األردنية ذاتها، املوق

وكانت حجة الراوي، في ذلك، أن الوزير إياه، ربما كان مصاًبا بجنون العظمة، كونه 
 لم يقف في طريق قافلته أحــد، منذ قــّرر اعتالء تلك األرض وبسط هيمنته 

ً
محتال

عليها. ولذا، هو يرى أن من حقه، محتال، أن يمارس حكمه على النحو الذي يريد، ومن 
 »العواء« على أي قراٍر تتخذه إسرائيل، ولو كان جارًحا ملشاعر 

ّ
ثم ليس ألحد حق

أكثر من ملياري مسلم، فإلسرائيل السيادة ولنا العبادة، وإلسرائيل الرصاصة ولنا 
الجرح، ولها القرار ولنا الخضوع.

على أن الراوي استغرب، وهو يرصد األحداث، كيف أن قيادات ومغّردين عربا انحازوا 
ملوقف إسرائيل من إغــالق األقصى، وسّوغوه، بذريعة حقها في حماية أمنها من 
»التطّرف« و»اإلرهــاب« الفلسطينيني، بل طالب بعضهم بإحراق غزة وتحريرها من 
املسجد  جنبات  في  الثالثة«  »الجبارين  عملية  إدانتهم  هامش  على  حركة حماس، 
األقصى، ورأى الراوي أن هذا املوقف ربما يكون سبًبا في تأخر »عودة الوعي« للعقل 
اإلسرائيلي بضعة أيام، قبل إعادة فتح املسجد، خصوًصا وهي ترى أن هناك من 
حلفائها العرب من يؤازر موقفها، ويسّوغ قراراتها »السيادية«، وقد أوشك الغّي أن 
يأخذ بعقلها بعيًدا، فتقّرر إغالق املسجد األقصى في وجه املسلمني إلى األبد، لوال 
الجهات،  العربية تحاصرها من جميع  والبوارج و»املاليني«  بالحشود  أنها صدمت 
للعرب واملسلمني عن هذه  العقل واالعتذار  وتوشك أن تجهز عليها، فآثرت تغليب 
ق، لكن ثّمة كثيرين من الصّم سمعوه، 

ّ
الخطيئة الفادحة.. صحيح أن االعتذار لم يوث

ويقال إنهم نقلوه إلى الخرسان، لتعميمه على أوسع نطاق ممكن، ومفاده: »إذا كان 
الردح أقصى ما يمتلكه العرب، فوداًعا لألقصى إذن«.  

عند هذا الحد، ينتهي حديث الراوي الذي رصد مسار القافلة، غير أن للقصة بقية 
آثر إغفالها عن قصد، ربما ألنه خشي أال يصّدقها أحد، فقد شاهد القافلة تسير، 

والكالب لم تعد تعوي.

فاطمة ياسين

ــاب. هـــذا مــا أعــلــن عــنــه مــنــذ أيـــام قــائــد العمليات  ــ تــحــّررت مــديــنــة بــنــغــازي مــن اإلرهـ
العسكرية، املشير خليفة بن جاسم حفتر، وقنوات اإلعالم الرسمية والخاصة. وكما 
 مع األفراد والجنود املتمّردين بعد هجوم جيوش لها شكل منظم على 

ً
يحصل عادة

املنطقة التي يسيطرون عليها، اختفت معظم الكتائب اإلسالمية وعناصرها الذين 
كانوا يقاتلون في بنغازي، حال دخول قوات حفتر. سميت ليلة استيالء قوات حفتر 
 من املدينة، ولم 

ً
على املدينة بـ »الهروب الكبير«، في اعتراف أن اإلرهابيني فّروا فعال

يتم القضاء عليهم أو اعتقالهم. الوجهة التالية هي مدينة درنة التي بدأت قوات حفتر 
التشاور مع »مجلس شورى درنة«  في قصفها، تمهيدًا لدخولها، مستبعدة خيار 
 

ّ
الذي كان مطروحًا لضم املدينة إلى سلطة قوات الجيش »الوطني الليبي« بطريقٍة أقل

 من القصف العشوائي الذي سيأتي على كل أسباب الحياة في املدينة، قبل أن 
ً
كارثية

تصبح تحت سيطرة »الجيش الوطني«.
البدء بتعويم شخصية  املــطــروح على اإلعـــالم، ولــم يكن مفاجئًا ألحــد، هو  الجديد 
القائد حفتر، وطرح قبولها دخول عالم السياسة من بابه األوسع، وهو كرسي الحكم 
وقــد أملــح إلــى ذلــك عــدة مسؤولني مــن داخــل ليبيا، وقالها بعضهم لــإلعــالم بشكل 
مباشر وواضح. وصب تصريح نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف، 
في السياق نفسه، حني قال إن القائد خليفة حفتر يجب أن يشارك في إدارة ليبيا، 
 في الوطن العربي، 

ً
ما فتح الباب واسعًا للتكهنات بأنها بداية سلسلٍة باتت مشروخة

نشاهد في نهايتها ضابطًا عسكريًا ارتفع شأنه على أنقاض ثوراٍت فاشلة، ليتبوأ 
العمل  ولــه تاريخ طويل في  منصب رئيس جمهورية.  يحظى حفتر بقبول دولــي، 
مع مؤسساٍت عاملية، منها السي آي أيه، على ما أشاع هو عن نفسه. قصة خالفه 
هروبًا  وانشقاقه  املــاضــي،  القرن  ثمانينيات  أواخــر  في  القذافي،  معمر  مع  الشهير 
إلى أميركا، عّززت وضعه، حني عاد بعد االحتجاجات الشعبية التي اجتاحت ليبيا 
للتخلص من القذافي. وهنا، حصل اللواء املتقاعد )كما كان يسّمى( على دعم كبير 
الــدول  ومــّهــدت  فيه،  السلطة  له  كهذا تصفو  ليوٍم  لتهيئته  دول عربية، ساعدت  من 

الداعمة عن طريقه لنفسها درب االستيالء على تركة القذافي.
 تتماشى مــع املــرحــلــة، فخلع عن 

ً
أجـــرى قــائــد »الــجــيــش الــوطــنــي« حــســابــاٍت جــديــدة

الــقــذافــي، ولــحــس كــل مــا قــالــه بالسوء عــنــه، وإن كان  تاريخه عـــداءه شخص معمر 
قًا بفيديوهات ولقاءات مسجلة، وهو مستعد اليوم لخلع بدلته العسكرية، بينما 

ّ
موث

يرتدي عباءة مجّربة وناجحة في تبوء كرسي حكم البالد.. انتحل شخصية عبد 
في  بالسلطة،  بطموحاته  للمتابعني  وأوحــى  الناجح،  االنقالب  قائد  السيسي  الفتاح 
مكاملٍة أجراها مع تلفزيون تابع للنظام املصري، هنأ فيها السيسي على نجاحه في 
االنتخابات بنسبة 96% ودعاه، من باب املجاملة الدبلوماسية، إلى حكم ليبيا. ولهذا 
أسباب قريبة أخرى، منها ضمان توريد السالح إليه عن طريق مصر بشكل غير 
شرعي، على الرغم من الحظر الدولي لألسلحة املفروض على ليبيا. ومصدر السالح، 
خارجيتها  وزيــر  نائب  كــان  التي  االتحادية  روسيا  التقارير،  معظم  تقول  ما  على 

املبادر في اقتراح فكرة قبول »حفتر الرئيس« دوليًا. 
بعده عن خط الواليات املتحدة التي عاش في ربوعها 

ُ
التحالفات الجديدة للمشير ت

زمنا، حيث وجد نفسه في حضن املعسكر الشرقي، وفي ظروف مصلحة مشتركة 
مع حكوماٍت عربية، تدعم سلطاٍت ذات أساس »انقالبي« معاٍد لثورات الربيع العربي، 
تشبه تمامًا ما يصبو حفتر للوصول إليه.. لم يعد مشهد االنقالبيني، وهم يترأسون 
حكم بلدانهم ضبابيًا وغائمًا، لكنه لوحة تنتظر اللمسات األخيرة لتسجل وضوحًا 
وقحًا يكاد أن يغطي دول الربيع، ويتمتع بدعم إعالمي مواٍز، يمهد قبول الناس ابتالع 

 عن اإلرهاب.
ً
ما يجري على أنه أحسن املتوفر، أو الشكل الوحيد املمكن بديال

دور وهوية الطبقة الوسطى؟ الكالب لم تعد تعوي

ليبيا... مطامع مكشوفة
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الفلسطيني، محمود عباس، قبل  الرئيس  صادق 
أيام، علي القرار بقانون بشأن الجرائم اإللكترونية، 
وهو القرار الذي أعده مجلس وزراء حكومة رامي 
للمصادقة  عباس  الرئيس  إلــى  ورفعه  الله  الحمد 
أّن  يجد  الــقــانــونــي  للجانب  املتفحص   ،

ً
أوال عليه. 

املجلس التشريعي الفلسطيني هو الجهة املسؤولة 
عن إصدار التشريعات، وإصدار  محمود عباس 
القانونية، ألن  الناحية  من   

ً
باطال يعّد  الــقــرار  هــذا 

اســتــنــادًا   .2009/1/9 فـــي  واليـــتـــه  انــتــهــت  عــبــاس 
ــإن املــــادة 43  لــلــقــانــون األســـاســـي الــفــلــســطــيــنــي، فـ
الرئيس لقرارات  نصت على »عــدم جــواز إصــدار 
بــقــانــون  إال فــي حــاالت الــضــرورة القصوى التي 
أن يتم عرضها  أو تأخير على  ال تحتمل تأجيل 
عــلــى املــجــلــس الــتــشــريــعــي فـــي أول جــلــســة لـــه«. 
الــقــرار بشأن  وبــنــاء على مــا سبق، يتضح لنا أن 
قــانــون الــجــرائــم االلــكــتــرونــيــة الــصــادر عــن عباس 
والنصوص  املــواد  مضمون  ثانيًا،  قانونيًا.  باطل 
ــرار شــمــل مــــواد تــشــمــل خــطــورة  ــقـ ــواردة فـــي الـ ــ ــ الـ
القانون األساسي، وتخالف قوانني حرية  تخالف 
ــورة أّن  ــخـــطـ الــتــعــبــيــر، وتـــمـــس بــحــريــة الـــــــرأي. والـ
هــذا الــقــرار بقانون تــم بــدون إشـــراك أي جهة في 
املجتمع املدني، أو هيئات حقوقية أو نقابية، فعند 
تفحص املواد الواردة في القرار نجد، في ثناياها، 
التلبيس والتدليس واعتماد الحجج امللتوية وكبح 

املــواد  مــن  والتعبير ضمن سلسلة  الـــرأي  للحرية 
الــتــي تــفــرض الــوصــايــة على الــحــريــات ومــصــادرة 
مغالطات  ترسيخ  إلــى  ذلــك  من  يهدفون  للحقوق، 
الــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وتـــغـــولـــهـــا عـــلـــى الــســلــطــات 
انزالقات تضليلية وتمويهية، هدفها  األخرى في 
الواحد  الصوت  وتعزيز  الحريات  وقمع  السيطرة 
ويتضمن  األمــنــيــة.  واألجــهــزة  التنفيذية  للسلطة 
االلكترونية أحكاما  الجرائم  القرار بقانون بشأن 
تــنــطــوي عــلــى خــطــورة عــلــى الــحــريــات، فــي إطــالق 
العنان لألجهزة األمنية بإغالق املواقع االلكترونية 
إلى حبس  اضافة  ورؤيتهم،  روايتهم  تتبنى  التي 
املــعــارضــني، وتغريمهم ماليًا، وفــق مــا نــص عليه 

القرار من أحكام وعقوبات.
تقييد  األمنية  للسلطات  الــقــرار  هــذا  يسمح  ثالثًا، 
املعلومات، من  إلــى  الجماهير  حرية حــق وصــول 
خالل اعتماد مصطلحات فضفاضة، مثل تهديد 
األمن العام، تهديد سالمة الدولة، إضعاف الشعور 
ــذه كــلــهــا مــســمــّيــات واســـعـــة تحتمل  الــوطــنــي. وهــ
الـــتـــأويـــالت والــتــفــســيــرات املــخــتــلــفــة، إذ يــمــكــن أن 
األساسي  للمقصد  ملعنى مخالف  لفظ  أي  يــؤول 
تعتمد  وأن  الباطل،  الحق صفة  إلباس  وكذلك  لــه، 
التفسير السيء، وتعاقب على ذلك كل من يختلف 

مع الجهات الرسمية واألجهزة األمنية.
محمد مصطفى شاهين )فلسطين(

 ،2017 تموز  يوليو/   15 تركيا   فــي  ت 
ّ
حل

الذكرى األولى للمحاولة االنقالبية الفاشلة، 
عطلة  اليوم  هذا  التركية  السلطات  وأعلنت 
»بالديمقراطية  لالحتفال  سنوية  وطنية 
والوحدة«، مبينة أّن إفشال االنقالب يمثل 

نصرا تاريخيا للديمقراطية التركية.
ــكــن لـــــدول االتــــحــــاد األوروبــــــــي رأي آخــر  ل
ترفض،  إذ  تركيا،  ديمقراطية  بخصوص 
التأشير عليها واالعــتــراف بها  اآلن،  حتى 
الكاملة،  العضوية  بطاقة  بالتالي  ومنحها 
»بني بني« منها، فمرة  وظلت تقف موقف الـ
تمتدحها، ومرات عديدة تنتقدها انتقادات 
الذعة. تعود املرة األولى التي تقدمت فيها 
تركيا بطلب لعضوية االتحاد األوروبي، إلى 
سنة 1959، وكان حينها يسمى الجمعية 
األوروبــيــة، إال أن هذا الطلب، وبعد سنوات 
من االنتظار، لم ينظر فيه رسميا إال في قمة 
كانون  ديسمبر/   12/10 يومي  هلسنكي 
االعــتــراف  تــم  األول مــن سنة 1999، حيث 
بــتــركــيــا مــرشــحــة لــلــعــضــويــة الــكــامــلــة في 
االتحاد األوروبي. واشترطت دول االتحاد 
مفاوضات رسمية  في  للدخول  األوروبـــي 
مع الحكومة التركية شروطا منها احترام 
األقــلــيــات وحــقــوق اإلنــســان، وإلــغــاء عقوبة 

اإلعــــــدام، وتــحــســني عــالقــتــهــا مـــع الــيــونــان، 
وكــف يــد الجيش الــتــركــي عــن الــتــدخــل في 
الشؤون السياسية. وستجبر تركيا بعدها 
على انتظار حتى حلول 3 أكتوبر/ تشرين 
األول من سنة 2005، لبدء أول مفاوضاٍت 
في  الكاملة  العضوية  حــول  تاريخها  فــي 
عهد حكومة حزب العدالة والتنمية األولى، 
من دون تحديد أي سقف زمني لها. ومن 
املفاوضات مكانها،  تــراوح هــذه  لم  وقتها، 
ت تخضع ملــزاج املــارد األوروبـــي، فإذا 

ّ
وظل

املـــزاج جيدا خرجت تصريحات  كــان هــذا 
من هنا وهناك تبشر األتراك باالقتراب من 
االنضمام إلى املجموعة األوروبية، وإذا كان 
غير ذلــك فــإن الــذيــن خــرجــوا بتصريحات 
املـــرة،  يــخــتــلــقــون، هـــذه  والــتــبــشــيــر  التهليل 
تركيا،  تــديــن  وحــقــوقــيــة  مــلــفــات سياسية 
تبتعد  يجعلها  وتضعها في موقف حرج 
كل االبتعاد عن عضوية االتحاد األوروبي. 
والدليل على ذلك أن تركيا التزمت بمعظم 
الــشــروط األوروبـــيـــة، وقــامــت بسلسلة من 
ــات الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــالحـ اإلصـ
منها  والحقوقية،  والقانونية  واالجتماعية 
وإنهاء  والتعبير  الـــرأي  لحرية  املــجــال  فتح 
عقوبة  وإلغاء  السياسية،  االعتقاالت  حالة 

اإلعــــــدام، ومــنــح حــقــوق لــألقــلــيــات الــديــنــيــة 
غـــيـــر املـــســـلـــمـــة، حـــتـــى أن ديــمــقــراطــيــتــهــا 
أصــبــحــت أحــســن بــكــثــيــر مـــن ديــمــقــراطــيــة 
اإلتــحــاد األوروبـــي نفسها، إال  بعض دول 
أن هــذه الــدول لم تلتفت إلــى ذلــك. والتفتت 
فــقــط إلـــى مـــا حـــدث فـــي 15 يــولــيــو/ تــمــوز 
2016، إثر املحاولة االنقالبية الفاشلة التي 
تــورطــت فيها جــهــات فــي الــشــرق األوســط 
ــا، حيث دعــا االتــحــاد األوروبــي  وفــي أوروبـ
الدولة   ،2016 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في 
التركية إلى حماية ديمقراطيتها البرملانية، 
ــان،  بـــمـــا فــــي ذلـــــك احــــتــــرام حـــقـــوق اإلنــــســ
وسيادة القانون والحريات األساسية وحق 
مع  يتفق  »بما  عادلة  محاكمة  في  الجميع 
التزاماتها بوصفها دولة مرشحة لعضوية 
االتحاد األوروبي«. بعدها، سيعلق البرملان 
األوروبــــــــي فـــي جــلــســة تــصــويــت انــعــقــدت 
فـــي الــشــهــر نــفــســه، مـــفـــاوضـــات انــضــمــام 
تركيا، بسبب ما رآه استخداما للقوة غير 
الذين  التركية ضد  املتناسبة من الحكومة 
دعــمــوا االنـــقـــالب، متناسيا أنـــه يــجــدر بــه، 
ومواثيقه  ومبادئه  قوانينه  مع  وانسجاما 

ومعاهداته.
عبدالرحمان األشعاري )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

سمير الزبن

القدس في  لم تترك إسرائيل، منذ احتاللها 
1967، أيـــة فــرصــة لــلــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر وجــه 
أو املصادرة  الضم  املدينة، من خالل قوانن 
أو االســتــيــطــان املــكــثــف، والــســعــي الــحــثــيــث، 
فـــي كـــل مــــرة، إلــــى تــوســيــع الـــحـــدود الــبــلــديــة 
يان  الهولندي،  الجغرافي  ما جعل  للمدينة. 
دي يونغ، يكتب، في مطلع تسعينيات القرن 
املــاضــي، بشأن الــقــدس: »الــذيــن يتوقعون أن 
تكون خريطة القدس املطروحة على الطاولة 
)فـــي مــفــاوضــات الــوضــع الــنــهــائــي( مطابقة 
تــمــامــا.  بـــعـــد 1967 ســـيـــفـــاجـــأون  لــوضــعــهــا 
فاألرجح أن الخارطة ستمتد من بيت شمس 
ومــدعــن فــي الــغــرب )أي نصف الــطــريــق إلى 
عن  قليلة  كليومترات  إلــى  تقريبا(  أبيب  تــل 
حلحول والخليل في الجنوب، إلى ما بعد رام 
إلــى بضعة كيلومترات عن  الشمال،  الله في 
أريحا في الشرق. تبلغ هذه املساحة الهائلة 
التي تعتبرها إسرائيل عادة القدس الكبرى 
أرباعها  ثــالثــة  يقع  مــربــعــا،  كيلومترًا   1250
ــيـــة«. الــــقــــدس كـــمـــا يـــراهـــا  ــربـ ــغـ فــــي الـــضـــفـــة الـ
اإلســرائــيــلــيــون فـــي شــكــلــهــا املـــوســـع الــحــالــي 
التي يرسمها  الــصــورة  عــن  فقط   

ً
قليال )يقل 

مــن  ــــي %25  ــــوالـ حـ يـــشـــمـــل  ــــغ(  ــــونـ يـ ــا دي  ــهـ لـ
الغربية، وهي موضوع غير  مساحة الضفة 

قابل للنقاش من وجهة النظر اإلسرائيلية. 
لم يكن هذا موقفا سياسيا إسرائيليا فحسب، 
الحثيث مــن أجــل جعله واقعا  العمل  تــم  بــل 

عصام شعبان

ــرة الــــــــــوّراق مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة  ــزيــ شـــهـــدت جــ
ــي، عــلــى إثــر  ــ ــالـ ــ بـــن الـــشـــرطـــة املـــصـــريـــة واألهـ
هــدم ثالثة مــنــازل. وقــد جــّدد مشهد الحصار 
األمــنــي، وتــقــدم مــعــدات الــهــدم فــجــرا، مخاوف 
القسري  التهجير واإلخــالء  السكان من خطر 
الــذي طــاول بعض املــنــاطــق، ســواء كانت تلك 
املناطق املتميزة جزرا نيلية، أو أماكن قريبة 

من وسط العاصمة.
لــيــس الــهــجــوم األخــيــر عــلــى الـــــوّراق املــحــاولــة 
األولــــى إلخــــالء الــجــزيــرة، فـــالـــوّراق وجــزيــرتــا 
ــن املــنــاطــق  ــا مــ ــيـــرهـ ــايـــة والــــدهــــب وغـ ــقـــرصـ الـ
وتسعى  للمستثمرين،  هدفا  شكلت  املتميزة 
ــى اســـتـــغـــاللـــهـــا، بــوصــفــهــا أصــــوال  ــ الــــدولــــة إلـ
القانون  عــن  خــارجــون  استولى  لها،  مملوكة 
اإلخـــالء  مخططات  ليست  هــنــا،  ومـــن  عليها. 
وإعادة تشكيل خريطة ملكية األراضى مجرد 
فهي  العمراني،  والتخطيط  للتنسيق  خطط 
تــعــكــس أيـــضـــا االنــــحــــيــــازات واملـــصـــالـــح، كما 
ترتبط عملية نزع امللكية، أو منح وتخصيص 
تخدم  التي  االقتصادية  بالسياسة  األراضــي 
ــن يـــضـــعـــهـــا، وتـــحـــقـــق مـــكـــاســـب لــلــســلــطــة،  ــ مـ

والفئات القريبة منها.
تــوســعــت الــــدولــــة، مــنــذ بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، 
في  االقتصادي  التحرير  سياسة  تطبيق  في 
الزراعي والصناعي. ومع حكومات  املجالن، 
كــمــال الــجــنــزوري وعــاطــف عــبــيــد، تــصــاعــدت 
واستمرت  العام،  القطاع  مصانع  بيع  وتيرة 
الــــدولــــة، فـــي عــقــد الــتــســعــيــنــيــات، فـــي تطبيق 
ــادي فــــي املـــجـــال  ــتــــصــ ســـيـــاســـة الـــتـــحـــريـــر االقــ
الزراعي، فتم تعديل قانون اإلصالح الزراعي 
)ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 1952( بــالــقــانــون رقـــم 96 

الفلسطيني  الوجود  وتقليص  األرض،  على 
ــــدس الـــشـــرقـــيـــة إلــــــى حــــــــّده األدنــــــــى،  ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ومحاصرته،  األساليب  كل  بذلك  مستخدمة 
وقد تم العمل على عزل التجمعات السكانية 
من  بينها  املــســتــوطــنــات  بـــزرع  الفلسطينية 
جــهــة، وإحــاطــتــهــا بــمــســتــوطــنــاٍت أخــــرى من 
جهة أخرى، واعتمدت الحكومة اإلسرائيلية 
وبلدية القدس، على مدى سنوات االحتالل، 
اٍت قاسية للتوصل إلى كل ما من شأنه  إجراء
أن يؤّدي إلى تهويد املدينة كليا، إما بإرغام 
بتقليص  أو  الـــرحـــيـــل،  عــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــن 
وجــودهــم إلـــى غــيــتــوات صــغــيــرة ومنفصلة، 
ــات الــبــنــاء فـــي املــنــاطــق  ــ وعــــدم مــنــحــهــم أذونــ
التي تعتبرها إسرائيل غالف القدس، وهدم 
البيوت بحجة عدم الحصول على ترخيص، 
والدفع بأعداد كبيرة من املستوطنن، حتى 
 فــي الــقــدس الشرقية 

ً
أصــبــح الــيــهــود أكــثــريــة

القرن  ومحيطها في مطلع التسعينيات من 
املاضي. 

هذه سياسة إسرائيل الثابتة بشأن القدس، 
مــنــذ ضــمــت املــديــنــة بــعــد احــتــاللــهــا. وفـــي كل 
أنها  اعتبار  املــراحــل، حاولت تكريسها على 
الــتــنــازل  قضية إجــمــاع إســرائــيــلــي، ال يمكن 
 
ً
ــيـــة ــا أكــــثــــر األمــــــاكــــــن قـــدسـ ــهـ ــفـ عــــنــــهــــا، بـــوصـ
بالنسبة لليهود. لذلك، حتى مع وعد السالم، 
ــى الــســلــطــة  ــ ــع وصــــــول إســــحــــاق رابــــــن إلـ ــ ومـ
فــي إســرائــيــل فــي 1992 قــال »ال يمكن لنا أن 
نعّرف القدس واملناطق املحيطة بأنها تمثل 
موضوعا سياسيا أو أمنيا. القدس املوحدة 

ــــذي بــمــوجــبــه نــزعــت الــدولــة  لــســنــة 1992، والـ
أراضــــــــي اإلصــــــــالح الـــــزراعـــــي مــــن الـــفـــالحـــن، 
لصالح فلول اإلقطاع العائد، واندلعت إثر ذلك 
مواجهات حادة بن الدولة والفالحن. وخالل 
نهاية عقد التسعينيات، وضعت الدولة عدة 
الــدولــة وممتلكاتها،  أصــول  تــصــوراٍت إلدارة 
ومنها أراضـــي جــزر الــنــيــل، وطـــرح النهر في 
وأن  مالية، خصوصا  لتوفير عوائد  محاولة 
تلك األراضي تمثل مطمعا لكبار املستثمرين 

في قطاع اإلنشاء والتشييد.
وخـــالل الــســيــاق االقــتــصــادي الــحــالــي، والـــذي 
يتبنى التحرير االقتصادي الكامل، واملنحاز 
لقوى رأسمالية متوحشة، والسياق السياسي 
العربية سندًا  االســتــثــمــارات  فيه  تمثل  الـــذي 
ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا لــلــســلــطــة، يــمــكــن فهم 
املــخــطــطــات الــعــمــرانــيــة واالســتــثــمــاريــة الــتــي 
املتميزة  األراضــــي  إخـــالء  يــقــوم بعضها على 
الـــتـــي يــشــغــلــهــا الــــفــــقــــراء. وســـبـــق أن نــشــرت 
املاضي،  يونيو/ حزيران  في شهر  الصحف، 
إن »رئاسة الجمهورية« كلفت وزارة اإلسكان 
مخطط  بــإحــيــاء  العمراني  التخطيط  وهيئة 
ــداده عــام  ــ تــطــويــر الــجــزر الــنــيــلــيــة الــــذي تــم إعـ
2010. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
فــــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا أول شـــهـــر يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
الجاري إلى ضرورة إخالء الجزيرة، وتحدث 
بــشــكــل مــســتــتــر عـــن مــخــطــط نــقــل املــقــابــر إلــى 
خارج القاهرة، بوصف أن أراضي املقابر ملك 
املخطط  وهــو  عليها،  االستيالء  وتــم  للدولة، 

الذي سبق وأعلن عام 2009.
على جــانــب آخـــر، عــبــرت املــواجــهــة بــن أهالي 
مظاهر  من  مظهرين  عن  والحكومة  الجزيرة 
ســيــاســة الـــدولـــة تـــجـــاه الـــفـــقـــراء، أولـــهـــا فــكــرة 
االستبعاد االجتماعي املقصود الذي يمارس 

أية تسوية سلمية ممكنة، تسعى السياسات 
اإلسرائيلية إلى إفشالها مسبقا.

بقيت القدس من قضايا مفاوضات الوضع 
ــاق أوســــلــــو. وحــســب  ــفــ ــائـــي، حـــســـب اتــ ــهـ ــنـ الـ
الذاتي  الحكم  فإن  لالتفاق،  الزمني  الجدول 
فــي غــزة وأريــحــا هــو املــرحــلــة األولـــى للحكم 
الـــقـــدس  الــفــلــســطــيــنــي، وأن وضـــــع  ــــي  ــذاتـ ــ الـ
 مــــع مـــفـــاوضـــات الــحــل 

ً
ســيــبــحــث مــســتــقــبــال

الــدائــم. وجــاء فــي االتــفــاق أيضا أنــه ال يحق 
مــن شأنه  يــقــوم بعمل  أن  الجانبن  مــن  أليٍّ 
استباقا  النهائي،  املدينة  في وضــع  التأثير 
لــلــمــفــاوضــات مـــن أجـــل »خــلــق حــقــائــق على 
التاريخ  على  عاما  عشرون  مضى  األرض«. 
الذي حّدده اتفاق أوسلو لنهاية مفاوضات 
الــــحــــل الـــنـــهـــائـــي، الــــتــــي كـــــان مــــن املـــفـــتـــرض 
الــســيــاســات  وبــقــيــت   ،1998 فـــي  تــنــتــهــي  أن 
األراضـــي  فــي  وقائعها  تــفــرض  اإلسرائيلية 
يـــردعـــهـــا أحــــــد، ومـــن  املـــحـــتـــلـــة، مــــن دون أن 
ســيــاســاتــهــا  عـــلـــى  ــقــــاب  ــعــ الــ تـــجـــد  أن  دون 

فــّدان،   1600 مساحتها  تتجاوز  التي  الــــوّراق 
الزراعة  )وزارة  الدولة  لهيئات  اململوك  الجزء 
واألوقاف( يبلغ 60 فّدانا، يستأجرها األهالي، 
ويـــدفـــعـــون بـــانـــتـــظـــام حــــق االنـــتـــفـــاع لــلــدولــة 
)اإليــجــار(. أما القول إن أراضــي الجزيرة غير 
اليد،  نتاج وضــع  النشأة،  أو حديثة  رسمية، 
فــإنــه قــول بــاطــل، فهناك ســكــان على الجزيرة 
من أكثر من مائة عام بــأوراق ثبوتية، كما أن 
مــنــازل أهــل الــجــزيــرة لــم تــن فــي غيبة الــدولــة 
الــتــي تــنــكــرهــم اآلن، وهـــي مــن مـــّدت للجزيرة 
خدمات املياه والكهرباء والتليفون والصحة 
تتبناه  الــذي  الشعار  وبخصوص  والتعليم. 
الــرســمــيــة، وتـــــرده كــتــيــبــة التطبيل  األجـــهـــزة 
املــصــري حول  اإلعـــالم  فــي فضائيات  العاملة 
تــنــفــيــذ الــقــانــون وإزالـــــة الــتــعــديــات، فـــإن لــدى 
أهــل الجزيرة أحكاما قضائية وأوراقـــا تثبت 
مــقــابــل حق  مــســاكــنــهــم، ويـــســـّددون  ملكيتهم 
االنتفاع لألراضي التي يزرعونها، ناهيك عن 
أن فلسفة القانون هي العدل ومراعاة حقوق 
اإلنسان، وفي مقدمتها الحق في السكن، وأن 
املستثمرين  تمنح  قوانن  التي تشرع  الدولة 
أوضـــاع  تقنن  يمكنها  وأراضـــــي،  تــســهــيــالٍت 

االستيطانية التي توّسعت بشكل كبير بعد 
اتفاقات أوسلو. تشكل القدس املشكلة األكثر 
تعقيدًا في الصراع الفلسطينيـ  اإلسرائيلي، 
ــقــــدس لــجــمــيــع  ــنـــي املــ بــســبــب مــوقــعــهــا الـــديـ
موقعها  وبسبب  أواًل،  السماوية  الــديــانــات 
الــجــغــرافــي األمــنــي ثــانــيــا، وتعمل إســرائــيــل، 
بكل الوسائل، من أجل تحويل أي حل يمس 
السيادة اإلسرائيلية على املدينة إلى مسألة 
الفدائية  العملية  استغلت  وقــد  مستحيلة. 
فــي املسجد األقــصــى، مــن أجــل فــرض وقائع 
ــرة لــيــســت فــــي غـــالف  ــ ــــذه املــ ــدة، لـــكـــن هـ ــديــ جــ
الــقــدس، بــل فــي الــقــلــب مــن املــديــنــة القديمة، 
األكثر قدسية، املسجد األقصى.  املكان  وفي 
اٍت جـــديـــدة في  ــراء ــ ــ وتـــعـــرف إســرائــيــل أن إجـ
هذا املكان تغير الواقع القائم تعتبر سياسة 
شديدة االستفزازية للفلسطينين. ولم تجد 
كل التدخالت الدولية من أجل إزالة البوابات 
اإللكترونية التي وضعت للتفتيش، وإطفاء 
آذانــا  إســرائــيــل  أشعلته  الـــذي  القنبلة  فتيل 
السير في  قـــّررت  التي  فــي إسرائيل  صاغية 
ــا االســـتـــفـــزازيـــة، وهــــو مـــا جعلها  ــهـ اتـ ــراء إجـ
تــــؤّســــس النـــتـــفـــاضـــة فــلــســطــيــنــيــة جــــديــــدة، 
كـــل مــعــطــيــاتــهــا املـــوضـــوعـــيـــة مــــوجــــودة في 
الفلسطينية،  األراضــــــي  فـــي  الــقــائــم  ــع  ــواقـ الـ
واالنـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة كـــانـــت بــحــاجــة 
فقط إلى الفتيل الذي أشعلته إسرائيل، وقد 
أشــعــلــت إســرائــيــل الــفــتــيــل فــي أكــثــر األمــاكــن 

تفّجرا، املسجد األقصى.
)كاتب فلسطيني(

الفقراء من سكان الجزيرة الذين ليست لديهم 
أوراق تثبت ملكيتهم. 

وإذ كانت الدولة تريد تطوير املنطقة، فال بد 
أن يكون ذلك بمشاركة أهالي الجزيرة ودراسة 
حقيقي،  مجتمعي  حـــوار  عبر  احتياجاتهم، 
الجزيرة  على  تعيش  الــتــي  الــفــئــات  كــل  يمثل 
مـــن ســـكـــان ومــــزارعــــن، ويـــأخـــذ فـــي االعــتــبــار 
ملكية  فيما يخص  عــادلــة  ســيــاســات  تطبيق 
األراضــي والحق في السكن، لكن الحال يقول 
إن السلطة تستخدم فكرة القانون كما تريد، 
وبــمــا يــخــدم مــصــالــح فــئــات ضــيــقــة، وتــحــّدد 
بسطوتها وقوتها املادية واملعنوية من يملك 
ماذا، ومن ال يملك، وتمنح وتحظر كما تشاء، 
وتزيد إثراء ونفوذ وسيطرة من يساندونها 
 من 

ٌ
محليا وإقليما، وتساندها في ذلك كتيبة

اإلعالمين واملثقفن الذين باعوا ضمائرهم، 
املستثمرين.  ونــهــب  السلطة  عنف  وســانــدوا 
الـــوّراق، نرى بوضوح  إننا في مشهد جزيرة 

قصة الصراع على األرض واملوارد.
وإذا عدنا إلى سؤال امللكية، فإننا نتصّور أن 
رد أثرياء النهب سيصبح منقوصا ومأزوما، 
أراضــــــي  مـــلـــكـــيـــة  ــن  ــ عـ ــألــــون  ــســ يــ ــوا  ــ ــانـ ــ كـ وإذا 
استقامته،  الخط على  نمد  فتعالوا  الجزيرة، 
ونسال بعضهم كيف جمعوا ثرواته العقارية، 
وأرضــيــهــم املــمــتــدة، ومــا هــي إثــبــاتــات امللكية 
لديهم، وما تاريخ ملكيتهم هذه الثروات، هل 
ولدوا بعقود ملكية لتلك املساحات الشاسعة. 
ــــي  ــلـــى أراضــ دعــــونــــا نــــعــــرف مــــن يـــســـتـــولـــي عـ
ــن يــمــتــلــك مـــاذا  الـــدولـــة وثــــــروات الــشــعــب، ومــ
ومن ال يمتلك. وبهذه الطريقة، تكون األسئلة 
املقلوبة  األسئلة  بــدال من  صحيحة ومــؤثــرة، 

التي توجه إلى الفقراء.
)كاتب مصري(

تحت السيادة اإلسرائيلية ستبقى عاصمتنا 
إلى األبد، وهي بالنسبة إلينا بمثابة القلب 
والـــروح للشعب الــيــهــودي«. هــذا مــا قاله من 
كــــان يــعــتــبــر »رجـــــل الــــســــالم« فـــي إســـرائـــيـــل، 
 
ً
وفي لحظة كانت العملية التفاوضية قائمة
على قدم وساق. أصبح هذا كله من املاضي، 
الحزب  اليمن، وحــتــى  إلــى  انزلقت  إســرائــيــل 
الـــــذي كــــان يـــرأســـه رابـــــن تـــحـــّول إلــــى ركــــام، 
السياسية  الــســاحــة  كــل طيف  والــيــمــن يمأل 
اإلسرائيلية، وبنيامن نتنياهو أصبح ملك 
ــّوج. والـــقـــدس مـــوضـــوع اتــفــاق  ــتـ إســرائــيــل املـ
إجــمــاعــي بــن األحــــزاب اإلســرائــيــلــيــة، ليست 
مطروحة للنقاش بشأن ما يتعلق باألرض، 
السكان  للنقاش فقط بشأن   

ٌ
وإنها مطروحة

املــوســعــة،  الــقــدس  منطقة  فــي  الفلسطينين 
والتي تم تطويقها بالجدار العازل، لتكريس 
مزيٍد من الوقائع على األرض. بالنسبة إلى 
إسرائيل، القدس هي الحدود البلدية الحالية 
التي رسمت سنة 1967، وهي تشمل القدس 
مت 

ُ
ض الغربية  الضفة  مــن  ــزاء  وأجــ الغربية 

البلدية  الحدود  القدس، ولم تكن ضمن  إلى 
الــســيــادة األردنــيــة.  للقدس، يــوم كانت تحت 
ــد عــمــلــت إســـرائـــيـــل عـــلـــى إيــــجــــاد وقـــائـــع  ــ وقـ
ديموغرافية أيضا، حيث بات اإلسرائيليون 
يشكلون األغــلــبــيــة فــي املــنــاطــق الــتــي ضمت 
بــعــد 1967 إلــــى مــديــنــة الـــقـــدس مـــن الــضــفــة 
الغربية. وهكذا، تتضمن السيطرة السياسية 
بدورها  تقلص  التي  الديمغرافية  السيطرة 
النهاية في  في  املمكنة  السياسية  الخيارات 

على سكان األطراف واملناطق الفقيرة، والذين 
الــتــي وضعتها  اإلخــــالء  تــعــّرضــوا ملخططات 
هـــيـــئـــات الــتــخــطــيــط الــــعــــمــــرانــــي. وقـــــد بــــرزت 
واضحة  القسري  والتهجير  اإلخــالء  سياسة 
مع رئيس الوزراء، أحمد نظيف، والذي مثلت 
الرأسمالي،  التوحش   )2010-2004( حكومته 
ــزاوج الـــثـــروة والــســلــطــة بــشــكــل فـــج، حيث  ــ وتــ
وشــرعــوا  خــطــطــوا  مستثمرين  وزراء  شملت 
ملـــصـــالـــحـــهـــم، ومـــنـــهـــا مــــشــــروعــــات إســكــانــيــة 

وعقارية ومخططات عمرانية وسياحية.
ــارك الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مــصــر  ــ ــعـ ــ ومـــــن بــــن املـ
بــن الــفــقــراء والـــدولـــة ضــد ســيــاســة اإلخـــالء 
إلــــى 2010  مـــن 2005  الـــقـــســـري  والــتــهــجــيــر 
مــواجــهــة أهـــالـــي الــكــبــش والـــدويـــقـــة وعــزبــة 
ماسبيرو،  ومثلث  العلو  كفر  وكذلك  خير، 
وهـــي مــعــارك مــتــرابــطــة، أثــبــت فيها أهــالــي 
املـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة مــقــاومــتــهــم مــخــطــطــات 
الــعــقــاري، واستطاعت  شــركــات االســتــثــمــار 
ــــرض مـــطـــالـــبـــهـــم، حــيــث  بـــعـــض املــــنــــاطــــق فــ
ــر، بــــــــدال مــن  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ رفــــــعــــــت  شـــــــعـــــــارات الـ
التهجير، واستطاع بعضهم الحصول على 
آخــرون  أو سكن بديل، وحصل  تعويضاٍت 
على سكن في منطقته مع بعض التطوير، 

مثل بعض أهالي قلعة الكبش.
ــتـــي تــتــضــح مــــن قــضــيــة  الـــظـــاهـــرة الـــثـــانـــيـــة الـ
ــنــــاطــــق  ــا مــــــن املــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ جــــــزيــــــرة الـــــــــــــــــوّراق، وغـ
ــراع االجـــتـــمـــاعـــي مــاثــل  املـــســـتـــهـــدفـــة، أن الــــصــ
بـــوضـــوح أمـــامـــنـــا، وتـــأخـــذ الـــدولـــة فــيــه صف 
الــرأســمــالــيــن )محلين  املــســتــثــمــريــن وكـــبـــار 
كانوا أو أجانب(، وتساهم في تنفيذ مصالح 
هــؤالء على حساب سكان األطـــراف واملناطق 
ثبت  والتي  القانون،  تنفيذ  بدعاوى  الفقيرة، 
ــاالٍت عـــديـــدة، كــحــالــة جــزيــرة  ــ بــطــالنــهــا فـــي حـ
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