
أنس أزرق

فـــي أعـــقـــاب نــشــر بــعــض اإلســــــاءات الــتــي 
تعّرضت لشخصي، وتراوحت بني النقد 
العصبي والتشهير املغرض، اقترح علي 
أكــتــب نصًا قصيرًا،  أن  بعض األصــدقــاء 
ـــح عــاقــتــي بــالــنــظــام فـــي ســـوريـــة.. 

ّ
يـــوض

وعن عاقتي ببشار األسد، وعن عاقتي 
بحزب الله.

ــي مـــراحـــل  ــ ــات فـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــة أن املـ ــقـ ــيـ ــقـ والـــحـ
ــات األنــظــمــة الــشــمــولــيــة تـــواجـــه مـــأزق  ــ أزمــ
بقيت  و 

َ
ل

َ
ف مكان.  كل  في  والتوسع  الهوية، 

عــلــى مــعــارضــي الــنــظــام فـــي مــرحــلــة قــوتــه 
لبقيت أقــلــيــة صــغــيــرة، وتــوّســع املــعــارضــة 
يأتيها غالبا بقطاعاٍت واسعة من الناس، 
 أو 

ً
ــــا مـــســـيـــســـة ــكـــن أصــ وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم لــــم تـ

عـــاشـــوا فـــي ظـــل الـــخـــوف، وتـــصـــّرفـــوا على 
هذا األســاس. ومع حدوث االستقطاب بني 
النظام  كــوادر من  تتدفق  والنظام،  الشعب 

وضباطه ومسؤوليه. 
م أسع 

َ
وأنا لم أكن أحد مسؤولي النظام، ول

)وال أســعــى( إلــى تسلم منصب قــيــادي، أو 
غير قيادي في املعارضة السورية. 

كنت أعمل في اإلعام، وبالتالي ال يكشف 
ــد أســــــــرارًا بـــهـــذا الــــشــــأن. فــلــيــس ســـرًا  ــ أحـ
اإلعــامــيــة مذيعًا في  بــدأت حياتي  أنني 
التلفزيون الرسمي السوري، وتدرجت في 
املختلفة، وقدمت برامج  اإلداريـــة  املــواقــع 
كثيرة، أشهرها »خير جليس« و«حديث 
األربعاء«، كما عرفت بشار األسد قبل أن 
إعاميًا  بصفتي  ورافقته  رئيسًا،  يصير 
فـــي عــديــد مـــن زيـــاراتـــه الــرئــاســيــة فـــي ما 

أسامة الرشيدي

ال يـــزال تنظيم الــدولــة اإلســامــيــة )داعـــش( 
التي يحاول فيها  املرئية  ينشر إصــداراتــه 
تــرويــج خطابه مــن أجــل تحقيق جملة من 
املقاتلني  األغـــراض، أهمها جــذب مزيد من 
ــــى صـــفـــوفـــه. جـــديـــد اإلصــــــــــدارات يــســمــى  إلـ
»حماة الشريعة« الذي أعلنه تنظيم والية 
سيناء التابع لداعش في مصر، ويوثق فيه 
التنظيم عملياٍت نفذها ضد جنود الجيش 
والشرطة املصريني في شبه جزيرة سيناء.
وبـــعـــيـــدا عـــن تــوقــيــت نــشــر اإلصـــــــدار الـــذي 
يـــتـــزامـــن مــــع الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــكــبــرى 
الــتــي يــشــنــهــا الــجــيــش املـــصـــري حــالــيــا في 
سيناء، وما ذهب إليه محللون من أن ذلك 
يــدعــم ســرديــة نــظــام عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ــــاب، وبــعــيــدا أيــضــا عما  عــن مــواجــهــة اإلرهـ
كشف عنه اإلصـــدار عن تحول أحــد شباب 
اإلخوان املسلمني والتحاقه بالتنظيم قبل 
مقتله، وما أثير عن تأثير ذلك على قضايا، 
مثل االختفاء القسري وتصفية معارضني 
سلميني آخرين، إال أنه ياحظ أن التنظيم 
ما يزال مصمما على التركيز على رسالته 
ــلـــى الــعــمــل  ــي الــــهــــجــــوم عـ ــ األســــاســــيــــة، وهــ
وتمجيد  السلمي،  الديمقراطي  السياسي 
الــلــجــوء إلـــى الــســاح والــعــنــف، بــدعــوى أن 
ذلــــك هـــو الــطــريــق الــوحــيــد إلــــى االنــتــصــار 
و»تــحــكــيــم الــشــريــعــة« عــلــى حــد زعــمــه، مع 
دعـــــوة الـــشـــبـــاب إلــــى »الـــكـــفـــر بــالــســلــمــيــة«، 
 
ٌ
التنظيم، وهي رسالة وااللتحاق بصفوف 
ــن، مع  ــزمــ أصــبــحــت قــديــمــة وتـــجـــاوزهـــا الــ
وضع التنظيم الحالي الذي يعتبر األسوأ 

على اإلطاق منذ نشأته.
ابة بالفعل 

ّ
الرسالة مؤثرة وجذ كانت هذه 

كان  أوائـــل 2017، عندما  مــن 2013 وحــتــى 
ــه، إذ ســيــطــر،  ــفـــوانـ ــنـ ــي قـــمـــة عـ الــتــنــظــيــم فــ
خــال تلك الــســنــوات، على الــّرقــة واملــوصــل 
والـــرمـــادي وتــكــريــت والــفــلــوجــة وجــرابــلــس 
والباب ومنبج وأجزاء كبيرة من دير الزور، 
فضا عن عشرات املناطق واألنحاء األخرى 

فارس الخطاب

قــــد يــخــطــئ مــــن يـــظـــن أن املـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
لــلــمــانــحــني، والــــذي عــقــد فــي الــكــويــت لدعم 
ــادة اإلعـــمـــار فـــي الـــعـــراق، بعد  ــ مــشــاريــع إعـ
الــكــبــرى  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات  أن تسببت 
ــي مــــن هـــذا  ــ ــابـ ــ ــرد تــنــظــيــم داعــــــش اإلرهـ ــطـ لـ
محافظات،  لعدة  كامل  شبه  بتدمير  البلد 
بــمــا تعنيه هـــذه املـــفـــردة اإلداريـــــة مــن مــدن 
وقصبات، بكل تفاصيلها وبناها التحتية، 
قد فشل. كما يخطئ أكثر من يغّرد خارج 
مــعــطــيــات الـــواقـــع، فــيــصــف نــتــائــج املــؤتــمــر 
بـــتـــقـــديـــر »جــــيــــد جــــــــــدا«، كــــمــــا فــــعــــل ســعــد 
رئيس  باسم  الرسمي  املتحدث  الحديثي، 

الوزراء العراقي.
لـــم يــفــشــل املـــؤتـــمـــر، ولــــم يــكــن عــلــى قــــدر ما 
قــد تــوقــعــتــه الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، عــلــى حد 
ســــــــواء، الســـيـــمـــا مــــع حــــضــــور هـــــذا الـــعـــدد 
الضخم )جـــدا( مــن الـــدول، فقد شــاركــت 76 
دولــة ومنظمة إقليمية ودولــيــة مع 51 من 
الــصــنــاديــق الــتــنــمــويــة ومــؤســســات مالية 
مــنــظــمــات محلية  و107  ــيـــة  ودولـ إقــلــيــمــيــة 
ــن املـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــ ــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة مـ وإقـ
الحكومية، و1850 جهة مختصة من ممثلي 
الضمانات  حجم  أن  كما  الــخــاص،  القطاع 
االئــتــمــانــيــة والــتــســهــيــات املــالــيــة والــدعــم 
ــادرات وبـــرامـــج  ــ ــــصـ االســـتـــثـــمـــارى ودعـــــم الـ
الــــقــــروض املـــيـــســـرة، وأخــــــرى لـــدعـــم جــهــود 
ــمــــار والــتــأهــيــل،  االســـتـــثـــمـــار، وإعـــــــادة اإلعــ
وتــوفــيــر فــرص العمل فــى الــعــراق. كــل هذه 
الحالية  الــعــراق  إدارة  اعتبرتها  املعطيات 
مكاسب كبيرة وفرت للعراق البيئة الدولية 
واإلقليمية والوطنية املناسبة إلعادة رسم 
مامح املرحلة املقبلة، والتي تتوقعها هذه 
كما  ومــثــمــرة،  إيــجــابــيــة  تــكــون  أن  اإلدارة، 
ــوزراء الــعــراقــى  ــ واعــتــبــرهــا مكتب رئــيــس الـ
»رســالــة إيجابية جــدا مــن خــال مشاركته 
الفاعلة فى مؤتمر املانحني، وأن العراق ذو 

مكانة مهمة فى دول العالم«.
ــمــــر بــكــل  ــــي املــــؤتــ ــانــــب اآلخـــــــــر، فـ يــــــرى الــــجــ
ــاده  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــل انـ ــ ــــحـ ــن مـ ــ ــ ا مـ تــــفــــاصــــيــــلــــه، بـــــــــــدء
ــمـــرورا  ــتــــهــــاًء بــنــتــائــجــه، مـ ــويــــت(، وانــ ــكــ )الــ
الـــدول والشركات  بــه  مــا تقدمت  بتفاصيل 
لــلــعــراق، يـــراه فــاشــا، وغــيــر الئــق بالعراق، 
بــاعــتــبــاره بــلــدا غــنــيــا وذا مــكــانــة مــركــزيــة 
وإستراتيجية في املنطقة والعالم. ويذهب 
ــذا الــفــريــق إلــــى اعــتــبــار املــؤتــمــر نتيجة  هــ
التي  التحالف  دول  بــه  تعهدت  ملــا  رسمية 
ــواع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  ــ مـــارســـت كـــل أنــ
والتدميرية ضد األهــداف املدنية في املدن 
تنظيم  وجــود  أماكن  الستهداف  العراقية، 
ــابــــي، وهـــي تــعــهــدات أعطيت  داعــــش اإلرهــ
لــحــكــومــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي بــــإعــــادة إعــمــار 
هــذه املـــدن، وغــيــرهــا مــن املـــدن الــتــي تأثرت 
الحرب  صــوب  الــدولــة  اهتمامات  بتحويل 
ــد اإلرهـــــــاب )بــحــســب وصــــف الــحــكــومــة  ضـ

العراقية(.
الــكــويــت، الــبــلــد الــعــربــي الــشــقــيــق، واملــثــيــر 
لــلــجــدل )عــراقــيــا( لــم يــكــن، بحسب أوســـاط 
شعبية عراقية، مكانا مائما ملؤتمٍر كهذا، 
فاألزمة العراقية بدأت عام 1990 نتيجة ما 
الحكومة  عــلــى  حـــدث مــن ضــغــوط كويتية 
قرض  استحقاقات  بسبب  آنــذاك،  العراقية 
كويتي، أراد العراق تأجيل سداده، أو ربما 
إلـــغـــاءه. والـــكـــويـــت، مــنــذ عـــام 1990، بــاتــت 
العراقي  العام  الــرأي  )بحسب  العراق  لعنة 

حلمي األسمر

ــ 1 ــ
ال يحتاج مــن لديه نــزر يسير مــن بصر أو 
العربي  النظام  انهيار  من  للتأكد  بصيرة، 
الــرســمــي وإفـــاســـه. املــاســنــة الــتــي وقــعــت، 
أخيرا، بني وزير الخارجية التركي، مولود 
ــو، واألمـــــني الـــعـــام لجامعة  ــلـ جـــــاووش أوغـ
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أحـــمـــد أبــــو الـــغـــيـــط، على 
خلفية  على  لألمن،  ميونخ  مؤتمر  هامش 
انـــتـــقـــادات حــــول دور كـــل مـــن الــطــرفــني في 

سورية، تقول حقائق كثيرة.
العربية  الـــدول  نــظــام جامعة  أوغــلــو  انتقد 
وعــدم قدرتها على منع نظام بشار األسد 
ــقـــل عــــن نـــصـــف مــلــيــون  ــتـــل مــــا ال يـ ــن قـ ــ »مــ
شــخــص فـــي ســــوريــــة«. جــــاء هــــذا ردا على 
الـــدول العربية الــذي  الــعــام لجامعة  األمــني 
طالب تركيا بوقف عملية عفرين، وسحب 
قواتها من سورية. وقال أوغلو ألبو الغيط: 
»أيها األمني العام، نحن هناك )في سورية( 
إرهابية، ونستخدم حقنا  ملكافحة منظمة 
أنفسنا، استنادا  الــدفــاع عــن  فــي  املــشــروع 
لــلــقــوانــني الـــدولـــيـــة واملــــــادة 51 مـــن مــيــثــاق 
ــم املــــتــــحــــدة”، كـــنـــت »أتـــمـــنـــى أن يــكــون  ــ األمــ
قائد  ملنع  الكافية  بــالــدرجــة  قــويــًا  نظامكم 
أحد الدول األعضاء )في جامعتكم( من قتل 
على األقــل نصف مليون شخص، أو منعه 
مـــن اســتــخــدام األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة. كما 
أردف قائا »أتمنى أن يكون نظامكم قويا 
بما يكفي ملنع دول أعضاء )في جامعتكم( 
الفلسطينيني  عــلــى  مــمــارســة ضــغــوط  مــن 
واألردن، كي ال تعترضا على قرار الواليات 
املتحدة بشأن القدس، والتوقف عن الدفاع 
القدس  أو وضع  الفلسطينيني،  عن حقوق 
)الـــتـــاريـــخـــي(«. واخـــتـــتـــم جــــــاووش أوغــلــو 

بالقول »هذا هو نظامكم لألسف«.
هذا تقريبا نص الواقعة، وهي قد ال تضيف 
إلــى ما يلمسه أي مواطن عربي من  كثيرا 
انـــحـــال الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي وتــفــكــكــه، لكنها 
تضع نقاطا على حروف كثيرة، خصوصا 
فـــي أكــثــر الــقــضــايــا ســخــونــة والــتــهــابــا في 
باد العرب: فلسطني وسورية، والكام هنا 
الــســؤال األكــثــر تعقيدا هــو: هل  كثير، لكن 
الــصــراع«،  »إدارة  فــي  العربي  النظام  فشل 
وحسم املعركتني في ذينك البلدين، أم كان 
أحــــد صـــنـــاع املــشــكــلــة، بـــل الــصــانــع األكــبــر 
لهما؟ ما خفي وما ظهر من أحداث ووثائق 
يقول إن العامل الحاسم في نكبة فلسطني 
ونــكــبــة ســوريــة كـــان هـــذا الــنــظــام، ولـــو كــان 
واإلرادة،  اإلدارة  مــن  األدنــــى  الــحــد  يمتلك 

بــعــد. وكــنــت أول إعـــامـــي ســــوري يقابل 
األمني العام لحزب الله، حسن نصر الله، 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون الـــســـوري. وكنت 
التي  الفعاليات  معظم  وحــاضــرًا  منظمًا 
الــثــانــيــة،  الفلسطينية  االنــتــفــاضــة  غــطــت 
واالعـــــتـــــداءات اإلســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــر، فــــي هـ ــ ــذكـ ــ وفـــلـــســـطـــني. وأتـ
أنني أيضا كنت أول من قابل على الهواء 
مباشرة، رئيس املكتب السياسي لحركة 
واألمــني  مشعل،  خالد  )السابق(،  حماس 
اإلســامــي، رمضان  الجهاد  العام لحركة 
شلح. وجميع هــؤالء كانوا أبطااًل وقادة 
مــقــاومــٍة فــي الــوجــدان الــعــربــي والــســوري 

في تلك الفترة.
وأيــضــا، ليس ســرًا أنني كنت مديرًا ملكتب 
ــار الـــتـــابـــع لـــحـــزب الـــلـــه فــي  ــنــ تـــلـــفـــزيـــون املــ
ــــدت الـــعـــمـــل مــن  ــوات، وقــ ــنــ ــــدة ســ دمــــشــــق، عـ
املــكــتــب نفسه الـــذي كــنــت أديـــر مــنــه بــرامــج 

الفضائية السورية.
اع القرار 

ّ
نعم، كنت على عاقة جيدة بصن

السياسي واألمــنــي فــي ســوريــة، وال سيما 
قـــمـــة الــــهــــرم بــــشــــار األســــــــد، وكــــنــــت أتــمــتــع 
ــيـــرة، وقـــــد اســتــغــلــلــتــهــا إلـــى  ــثـ ــهـــوامـــش كـ بـ
أقــصــى حـــد، كــمــا حــصــل عــنــدمــا استضفت 
عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة شــخــصــيــات مثقفة، 
كـــثـــيـــرة، ال يعجب  مــســتــقــلــة،  أو  مـــعـــارضـــة 
األمثلة.  عــشــرات  وعــنــدي  خطابها،  النظام 
)ميشيل كيلو، الطيب تيزيني، لؤي صافي، 
ســـاريـــة الـــرفـــاعـــي، رضــــــوان زيـــــــادة، أحــمــد 

برقاوي، وغيرهم ممن أعتز بصداقتهم(.
لتعليمات  مــمــن يستمعون  يــومــًا  أكـــن  لــم 
مخبري األمن، وإنما كنت أتصرف ضمن 

ال أّدعــــي أنــنــي كــنــت مــعــارضــًا، ولـــم يخطر 
السلطات حينها.  أو  األمــن  ببالي استفزاز 
وكنت أعتقد أن الخط اإلصاحي هو الذي 
يــخــدمــنــا مـــعـــا، نــظــامــًا ومـــواطـــنـــني. ولــــذا، 
بعنوان   

ً
مقالة كتبت  الــثــورة،  قامت  عندما 

على  مــعــه«،  يريد  والرئيس  يريد  »الشعب 
أمل )سيتبني فيما بعد أنه كان ساذجًا( أن 
وكتبت  شعبه.  مطالب  حاما  بشار  يكون 
ــاك الــنــظــام أمـــام  ــبـ عــــدة مـــــواد، مــســتــغــا ارتـ
التصوير«،  »ممنوع  مثل  الــثــوريــة،  الحالة 
»شبيحة ومندسون«. ولم أشارك بمنصات 
ــان يــقــف بــعــض املــزايــديــن  الــنــظــام، حــيــث كـ
الجماهير  فــي  اإلعــامــيــني، ويخطبون  مــن 

املسّيرة رغمًا عن إرادتها.
أخــــذت قــــرارًا واعــيــًا بــأنــنــي لــن أتــحــول إلــى 
شّبيح، أو متاجر بالدم السوري، حيث عمل 

بعض الــزمــاء بــالــواســطــات إلطـــاق ســراح 
مخطوفني أو معتقلني، وجنى بعضهم من 
هــذا األمــر ثـــرواٍت، ونــال بعضهم مناصب. 
اليومي أال أنساق  وكــان نضالي األخاقي 
إلى تأييد وجهة النظام وترويجها بشكل 
أعــمــى، والســيــمــا أن املــغــريــات كــبــيــرة، وفي 

املقابل هناك من يطلب رأسك.
جــــاهــــرت بــــضــــرورة إلــــغــــاء املـــــــادة الــثــامــنــة 
فــي الــدســتــور الـــســـوري، وصــيــاغــة دســتــور 
جــديــد فــي الــلــقــاء الــتــشــاوري الــــذي تــرأســه 
الرجل النظيف، فاروق الشرع، في يونيو/ 
ــذي خـــرج  ــ الــ الـــلـــقـــاء  ــو  ــ حــــزيــــران 2011، وهـ
ا الــيــوم في 

ّ
بــمــقــرراٍت لــو طبقها بــشــار، لكن

مكان آخر تمامًا.
تابعت عملي خائفًا على حياتي، وال سيما 
أنــنــي كــنــت، بحكم عملي فــي »املــنــار«، أرى 
ــاءات لــم تكن  ــقـ وأحــضــر وأعـــايـــن أمــاكــن ولـ
 لــغــيــري. وقـــــررت تــنــظــيــم خــروجــي 

ً
مــتــاحــة

 ،
ً
ــة، ولـــــم يـــكـــن هـــــذا أمــــــرًا ســـهـــا ــ ــــوريـ ــن سـ مــ

وإنما  عملي،  حساسية  بسبب  فقط  ليس 
بــأســرتــي وعائلتي  تتعلق  أيــضــًا ألســبــاٍب 
كـــثـــيـــرة. واآلن،  ــبــــارات  ــتــ وخـــروجـــهـــم، والعــ
عندما أفكر بتلك الفترة خصوصًا، أتمنى 
ـــه كــنــت أعــفــيــت 

ّ
لـــو أنـــهـــا كـــانـــت أقـــصـــر. أقـــل

نفسي مــن مــهــام قــمــت بــهــا، وأشــعــر الــيــوم 
بالخجل حني أتذّكرها.

ومع   ،2013 عــام  منتصف  بصمت  غـــادرت 
الـــدراســـي ألوالدي. ولـــم أرد،  الــعــام  انــتــهــاء 
ألســــبــــاب تــتــعــلــق بــطــبــيــعــتــي الــشــخــصــيــة، 
هذا  مــن  إعاميًا  أستفيد  أو  أستعرض  أن 
لـــم أصــــــّور أو أكـــتـــب أي شــــيء عما  األمــــــر. 
ــــل أن  ـ

ّ
ــــض ــًا، وأفـ ــاقـ ــقـ يــســمــيــه اآلخـــــــــرون انـــشـ

أسميه انحيازًا أخاقيًا، بعيدًا عن محاولة 
اّدعاء أية بطولة شخصية، هي باملقاييس 
السورية للبطولة تكاد تنتهي إلى الصفر.

بــعــد خـــروجـــي وبــقــائــي فـــتـــرة قــصــيــرة في 
اإلمـــــــــارات، انــتــقــلــت إلــــى الــــدوحــــة. وبــحــكــم 
مـــا أتــقــن مـــن عــمــل فـــي الـــحـــيـــاة، عــمــلــت في 
ــــي مؤسسة  صــحــيــفــة الــعــربــي الــجــديــد، وِف
مــيــتــافــورا لــإنــتــاج، وأشـــرفـــت عــلــى إنــتــاج 
مــســلــســل »وجــــــــوه وأمــــــاكــــــن«. ثــــم انــتــقــلــت 
إلـــى مــشــروع جــديــد، هــو الــعــمــل، مــع زمــاء 
سوريني آخرين، على مشروع إعامي، هو 
تــلــفــزيــون ســـوريـــا، وهـــو مــؤســســة إعامية 
ســـوريـــة غــيــر مــحــايــدة، إذ تــلــتــزم بــســوريــة 
ــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولــكــنــهــا  ــّدديـ ــعـ مـــوحـــدة تـ
مــؤســســة إعــامــيــة مــهــنــيــة، ولــيــســت حــزبــًا 
املؤسسة  تيارًا سياسيًا. وال تتبع هــذه  أو 
لشخص وال ملجموعة أشخاص، بل تحاول 
أن تكون للشعب السوري وقضيته العادلة. 
إنـــهـــا ال تـــّدعـــي تــمــثــيــل الــشــعــب الـــســـوري، 
لكي  تستنطقه،  أن  تــحــاول  ســوف  ولكنها 
يمثل نفسه عــلــى شــاشــتــهــا، وعــبــر بــرامــج 
إخــبــاريــة وفــنــيــة وثــقــافــيــة مــنــوعــة. ولــهــذا، 
املــؤســســة، وجــذبــت كثيرين  جذبتني هــذه 
غــــيــــري، لــلــمــســاهــمــة فـــيـــهـــا مــــن إعـــامـــيـــني 
وفـــنـــانـــني وصــحــافــيــني مـــعـــارضـــني للعمل 
ــًا ومـــــا زال،  ــعـــارضـ فـــيـــهـــا. كـــــان بــعــضــهــم مـ
ومناضلني.  معارضني  أصبحوا  وآخـــرون 
املعارضة،  تمثيل  منهم  أيٌّ  يدعي  ال  ولكن 
فمن املفترض أن يخدموا شعبهم وقضيته 
بـــتـــواضـــع، وذلـــــك بــمــهــنــّيــتــهــم ومــهــاراتــهــم 

الصحافية والفنية.
)إعالمي سوري(

في سورية والــعــراق، باإلضافة إلى مدينة 
العربي  الشباب  كــان  ليبيا، كما  فــي  ســرت 
ال يـــزال فــي مــرحــلــة »الــصــدمــة« عــقــب تعثر 
السيسي  انــقــاب  الــثــورات، خصوصا بعد 
فــي مــصــر، وانــقــاب الــحــوثــيــني فــي اليمن، 
والــتــدخــل الــروســي فــي ســوريــة، والتهديد 
ــه الـــتـــجـــربـــة الــتــونــســيــة،  الــــــذي تـــعـــّرضـــت لــ
ومحاولة خليفة حفتر االنقابية في ليبيا. 
ولذلك، شكل التنظيم حا للشباب اليائس 
الــســاح هو  أن  فعا  اعتقد بعضهم  الـــذي 
تــرويــج  فــي  التنظيم  أن يستمر  أمـــا  الــحــل. 
الــرســالــة نفسها، فــهــذا غير مــفــهــوم، ويــدل 
ـــل إلــيــهــا  ــٍة مــــن اإلفــــــــاس، وصــ ــلـ عـــلـــى مـــرحـ
الــتــنــظــيــم، بــمــا فــيــهــا فــرعــه فــي مــصــر، بعد 
كــان يسيطر  التي  املناطق  أن خسر معظم 
في  عملياته  وتــيــرة  تــراجــعــت  كــمــا  عليها، 
الكشف  بعد  كبير، خصوصا  مصر بشكل 
عن مشاركة ساح الجو اإلسرائيلي في شن 
التنظيم في  إلــى  ــاراٍت وتوجيه ضــربــاٍت  غـ
سيناء، ما أفقده القدرة على الحركة وشن 
الهجمات، كما تعّرضت مصداقية التنظيم 
في مصر لضربة هائلة بعد مذبحة مسجد 
ــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــ ــــروضـ الـ
املاضي، فعلى الرغم من عدم إعان التنظيم 
رسميا عن تبنيه العملية، إال أنه التنظيم 
الوحيد الذي يمكن أن يقوم بعملية مماثلة 
ــــق«  فـــي ســيــنــاء، خــصــوصــا أن مــجــلــة »دابـ
التابعة للتنظيم األم قد نشرت، قبل عام من 
الهجوم، نيتها استهداف املساجد والزوايا 
الـــصـــوفـــيـــة وجـــمـــيـــع شــيــوخــهــا وأتــبــاعــهــا 
فــــي مـــصـــر وخـــارجـــهـــا بـــمـــا فــيــهــا ســيــنــاء، 
وحّددت املجلة تلك املساجد باالسم، وكان 
ــة الـــــذي جــرت  مــنــهــا مــســجــد قـــريـــة الــــروضــ
عمليات  التنظيم  ى 

ّ
تبن كما  املــجــزرة.  فيه 

اغتيال وإعدامات سابقة لشيوخ صوفيني 
فـــي ســيــنــاء، أبـــرزهـــم الــشــيــخ ســلــيــمــان أبــو 
حراز )98 عاما(، أحد أكبر مشايخ الطريقة 
الـــصـــوفـــيـــة، والــــــذي نــشــر الــتــنــظــيــم فــيــديــو 
ــا، بــعــد اخــتــطــافــه من  ــحـ يــظــهــر إعــــدامــــه ذبـ
منزله في مدينة العريش. كل هذه القرائن 

أيـــضـــا(، فــمــن أجـــل تــحــريــرهــا مـــن الــوجــود 
الــعــراقــي فيها تــعــّرض الــعــراق إلـــى تدمير 
املسلحة  التحتية وقواته  لبناه  كامل  شبه 
مـــن قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي )33 دولـــــة(، 
وعاش العراقيون فترة حصار قاتل ومقيت 
ألكثر من 13 سنة، ثم منها )الكويت( انطلق 
الغزاة عام 2003، ليحتلوا العراق، ويدمروا 
ــو مـــا زال  أســـس الـــدولـــة وبــنــيــتــهــا فــيــه، وهـ

يعاني من تبعات هذا االحتال ونتائجه.
أرقاما  للمؤتمر  العراقية  الحكومة  قدمت 
ــر فــــي املـــــــدن الــرئــيــســيــة  ــ ــم مــــا دمــ عــــن حـــجـ
فــي أثــنــاء الــحــمــلــة الــعــســكــريــة ضــد تنظيم 
الدولة اإلسامية )داعــش(. وبحسب قوائم 
ــر 70 ألــــف مـــنـــزل بشكل  الــحــكــومــة فــقــد دمــ
كـــامـــل، وبـــلـــغ مــجــمــوع املـــبـــانـــي املـــتـــضـــّررة 
حوالي 140 ألف مبنى، وهو ما يحول دون 
عـــودة مليونني ونــصــف املــلــيــون نـــازح إلى 
مناطقهم. وبدل أن تكون هناك منح للعراق 
)حسبما توقعت بغداد(، قدمت املساعدات 
عــلــى شــكــل قــــروض وتــســهــيــات ائــتــمــانــيــة 
واســتــثــمــارات مــن أجـــل إعــــادة بــنــاء املــنــازل 
التحتية  والبنى  واملستشفيات  واملــــدارس 
االقــتــصــاديــة الــتــي دمــرتــهــا الـــحـــرب، وهـــذا 
يعني أن العملية قد تستغرق فترات طويلة، 
وربما غير فّعالة، حتى يتأكد املستثمرون، 
أن  الـــــقـــــروض والـــتـــســـهـــيـــات،  ــو  ــدمـ ــقـ مـ أو 
أموالهم واستثماراتهم ستكون في مكانها 
الصحيح، ومع أصحاب ذمم وأياد نزيهة، 
عراقية مخلصة.  مهنية ووطنية  وكفاءات 
وهنا )مقتل( كل القضية بالنسبة للجانب 
ــذا املــؤتــمــر؛ فــهــم يــعــلــمــون،  املــتــشــائــم مـــن هـ
ومنظمة الشفافية العاملية تعلم، أن العراق، 
بكل إداراته الحالية، هو من أردأ دول العالم 
في موضوع انتشار الفساد، وأن ميزانيته 
التي لم تهبط عن سقف املائة مليار دوالر 
)كــمــعــدل( منذ عــام 2003 حتى عــام 2017، 
ذهــبــت فــي جــيــوب الــفــاســديــن، ولـــم ينتفع 
منها شعب العراق وبنيته التحتية بشيء.

الــــحــــديــــثــــى أن »مــــــــا حــصــل  يــــــــرى ســــعــــد 
عــلــيــه الـــعـــراق مــن مــؤتــمــر املــانــحــني قياسا 
الـــحـــكـــومـــة  بـــالـــتـــوقـــعـــات جـــيـــد جـــــــدا، وأن 
املشاركة  من  ارتياحها  تعرب عن  العراقية 
ــــي مــــن مـــســـتـــويـــات عـــديـــدة  ــدولـ ــ ــم الـ ــ ــدعـ ــ والـ
مــا يؤشر  والــشــركــات،  والــــدول  للمنظمات 
واالهتمام  بالحكومة،  العالية  الثقة  على 

باستقرار الوضع االقتصادى العراقي«. 
ــراق  ــعـ ويــــــرى املـــتـــشـــائـــمـــون أن مـــيـــزانـــيـــة الـ

ملا تــدهــورت األوضـــاع في كا البلدين إلى 
الدرك الذي وصا إليه.

ــ 2 ــ
السؤال الذي يؤرق كل من هو مهتم بواقع 
العرب ومستقبلهم خاص بطريق الخاص 
ــيـــار الـــتـــام لــلــنــظــام الــعــربــي  مـــن هــــذا االنـــهـ
الرسمي، وكيف يبدأ أي مشروع نهضوي 
تــضــمــيــدي لــجــراح الـــعـــرب، ومـــن أيـــن يــبــدأ. 
شــغــل هـــذا الـــســـؤال أكــبــر عــقــول الــعــرب من 
مفكرين وكتاب وفاسفة، وحركات وأحزاب 
وجماعات، ولم يزل على رأس أجندة هؤالء 
كلهم. أما رموز هذا النظام من صناع قرار 
وأولياء أمر، فهم في شغل آخر، وما يهمهم 
ومــــا يــشــغــل بـــالـــهـــم، كــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ على 
كراسي الحكم. وسوى ذلك، فليكن الطوفان، 
بــل إن بعضهم غـــارق حــتــى أذنــيــه بكيفية 
محاربة أي بذرة خير تنبت هنا أو هناك، 
الكارثة.  بداية خــروٍج من  أن تكون  ويمكن 
ومــا قصة الربيع العربي ومــا حــدث له من 
كل  تجندت  فقد  ببعيدة،  رحمة  با  سحق 
الجديد في مهده،  املولود  لقتل  الشر  قوى 
باعتباره كان سيهدد »مكتسبات« هؤالء، 
ويعيد بناء كرامة العرب وكبريائهم. ومن 
غريب ما حدث هنا أن كل من له عاقة في 
شــأن بــالــعــرب وحــيــاتــهــم، مــن عــرب وعجم، 
ساهم بمنتهى الشراسة في شيطنة الربيع 
ــئــــك الـــنـــاعـــقـــون بــحــقــوق  ــلـــه، حـــتـــى أولــ ــتـ وقـ
اإلنسان والدمقرطة في باد الغرب، كانوا 
عونا بمنتهى اإلخاص لقتلة الربيع، على 
الــرغــم مــن كــل مــا يتشدقون بــه مــن دعــاوي 

الحرص على حياة الشر وحقوقهم.
ــوة الـــعـــرب  ــبـ ــنـــهـــوض مــــن كـ لـــيـــس ســــــؤال الـ
سؤاال فلسفيا فكريا فحسب، بل هو متعلق 
وصحة  املشكلة،  تشخيص  بصحة  أيــضــا 
تصنيفها أيضا. ثّمة عشرات، وربما مئات 
املوضوع.  في  كتبت  والبحوث،  الكتب  من 
ويــبــدو مــن الــســذاجــة بــمــكــان اإلجـــابـــة هنا 
اإلجــابــة  مفتاح  لكن  ببساطة،  الــســؤال  عــن 
نــفــســه، وكيفية  الــعــربــي  بــاإلنــســان  متعلق 
تــفــكــيــره، ومـــا يــجــعــلــه »مـــتـــخـــاذال« أو غير 
قادر على االنتصار لنفسه. وبكام آخر، ما 
الــذي يحول دون املواطن العربي أن يكون 
أنه  خصوصا  التغيير،  فــي  فــاعــا  عنصرا 
يدفع يوميا من صحته وحياته وسعادته 
ثمنا باهظا النحطاط األوضاع في باده، 
وتحت  واجتماعيا.  واقــتــصــاديــا  سياسيا 
ــرة، يــمــكــن لـــلـــمـــرء أن يــضــع  ــ ــيـ ــ الــكــلــمــة األخـ
ــــط، فـــالـــجـــانـــب االجـــتـــمـــاعـــي هــو  مـــلـــيـــون خـ

األكثر أهمية هنا.
)كاتب من األردن(

الــهــامــش الــــذي أحــســب أنــنــي تمتعت بــه، 
وضــــمــــن أقــــصــــى مــــا يـــســـمـــح بــــه الــــظــــرف. 
وحــــدث، فــي بــعــض األحـــيـــان، أنــنــي قفزت 
ــقــــاف بــعــض  ــك الـــهـــامـــش، فـــتـــم إيــ ــ ــــوق ذلـ فـ
حــاورت  التي  كالحلقة  البرنامج،  حلقات 
ــاروت عـــن كــتــابــه  ــ فــيــهــا الــبــاحــث جـــمـــال بــ
ــرات أحــمــد نــهــاد الــســيــاف الـــذي  ــذكـ عـــن مـ
يــتــحــدث عــن الــطــائــفــة املــرشــديــة، وانــتــهــاء 
بــإيــقــاف الــبــرنــامــج، بــســبــب حــلــقــة أخــيــرة 
كان ضيفها على الهواء املفكر اإلسامي، 

الشيخ جودت سعيد.
التأكيد  وأعيد  هنا.  البطولة  دور  أدعــي  ال 
ــــام الـــنـــظـــام، مثل  ــزءًا مـــن إعـ ــ إنـــنـــي كــنــت جـ
غــالــبــيــة الــصــحــافــيــني الـــســـوريـــني، ولــكــنــي 
أكـــون ضــمــن مــن يستغلون أي  حــاولــت أن 
عملوا  ملن  خافا  وتوسيعه،  متاح  هامش 
ملكيني  وكـــانـــوا  هــامــش  أي  عــلــى تضييق 
أكثر من امللك. حاولت، مثل كثيرين غيري، 
أن أســتــغــل فــســحــة اســـتـــام بـــشـــار الــحــكــم، 
ووعوده اإلصاحية القصيرة األجل، للدفع 

باتجاه سورية أفضل. وكان هذا وهمًا. 
نعم، استفدت من النظام وعشت في بعض 
مــزايــاه، وقــّدمــت مــوادَّ لو أتيح لي الرجوع 
قّدمتها، ويستحق بعضها  ملــا  الـــوراء  إلــى 
ــتـــذر عــنــهــا(  ــا حــقــًا أعـ ــ ــذار عــنــهــا )وأنــ ــتــ االعــ
نظاٍم  صفحة  بتبييض  مساهمته  بسبب 
كــان يجب أن أدرك فــي وقــت أبــكــر أنــه غير 
قــابــل لــإصــاح. إال أنــنــي فــي املــقــابــل أعتز 
ثقوبًا  فتح بعضه  وقــد  قدمته،  مما  بكثير 
صغيرة جــدًا بـــرداء اإلعـــام األســــود. وكــان 
يــعــتــبــر، بــمــقــايــيــس الــتــلــفــزيــون الـــســـوري، 

نشازًا وخروجًا عن التقاليد البائسة فيه.

ال تترك مجاال للشك في مسؤولية التنظيم 
ــتـــي أثـــــــارت غــضــبــا عـــارمـــا  عــــن الــعــمــلــيــة الـ
لــــدى املـــصـــريـــني، هـــي والــعــمــلــيــات األخــــرى 
قطعت  والتي  املسيحيني،  استهدفت  التي 
كـــل تــعــاطــف كــــان يــحــصــل عــلــيــه الــتــنــظــيــم 
بــســبــب ســـيـــاســـات الــقــمــع الـــتـــي يــمــارســهــا 
نـــظـــام الــســيــســي. ولـــذلـــك أصـــبـــح الــتــنــظــيــم 
فـــي حــاجــة مــاســة إلــــى تــصــحــيــح صــورتــه، 
التي  األصلية  دعايته  أساليب  باسترجاع 
أن  كــان يقتات عليها قبل ذلــك، ولكن فاته 
تــلــك الــدعــايــة عــفــا عليها الــزمــن. والــغــريــب 
أن التنظيم يستشهد، في إصــداره الجديد 
بــعــمــلــيــة االســـتـــيـــاء عــلــى مــديــنــة املــوصــل 
بــعــدة مــئــات مــن املــقــاتــلــني، وكـــأن املــديــنــة ال 
تزال تحت سيطرته، وكأننا مازلنا نعيش 
عام 2014، فقد تجنب اإلصدار الحديث عن 
مصير املدينة التي هزم فيها وخسرها في 
عمليٍة أدت إلى مقتل عشرات آالف املدنيني، 
وشكلت ضربة قاصمة له وخسارته معقله 
لــم يستوعب »داعــــش«، إذن، أن  الــرئــيــســي. 
الــعــنــف لــم يــعــد يــجــذب أحــــدا، بــعــد أن علم 
الجميع مآالته، وأدركوا أن القوي هناك من 
العنف فشل كما فشل  أقــوى منه، وأن  هــو 

قبل ذلك في أماكن أخرى من العالم.
)كاتب مصري(

كفيلتني  كانتا  واملاضي،  الحالي  للعامني، 
بإعادة إعمار املدن الرئيسة في محافظات 
ــلـــى حــكــومــة  مـــنـــكـــوبـــة بـــالـــكـــامـــل، وكـــــــان عـ
النازحني  مخيمات  مــع  توجد  أن  العبادي 
فــي ظــروفــهــم اإلنــســانــيــة السيئة، ولــعــل ما 
تدعم هذا الفريق برؤيته حالة العراق بعد 
ضــده  الــكــبــرى  الــدولــيــة  العسكرية  الحملة 
املتحدة، حيث  الــواليــات  عــام 1991 بقيادة 
اســـتـــطـــاع فــنــيــو الــــعــــراق، وكــــل الــعــراقــيــني، 
إعــــادة بــنــاء مــا دمــرتــه الــحــرب، عــلــى الــرغــم 
من الحصار الــذي ال ولن يشبه أي حصار 
بفترات وجيزة وبدون مؤتمرات وال قروض 
كــان ثمن ومكافأة كل وزارة  وال استجداء. 
للبنى  فـــردي يعيد  نــشــاط  أو  مــؤســســة  أو 
التحتية العراقية عملها مقولة تكتب على 
اإلنـــجـــاز نــصــهــا »تــبــا للمستحيل،  رســالــة 

عاش املجاهدون، الله أكبر«.
ال خير في أمــٍة ال تــرى الحق حقا فتتبعه، 
وال خــيــر فــيــهــا إن ذلـــلـــت رقــابــهــا ملـــن دّمـــر 
منه،  لتقترض  دعــتــه  ثــم  واحتلها،  بــادهــا 
كــي تعيد بــنــاء مــا دمــــره، ثــم لتعيد تبذير 
كل شيء، على اعتبار أن الشعب فقد القدرة 
على التغيير، خصوصا أن للظاملني اليوم 
قــــوى عـــديـــدة تــحــمــيــهــم وتــشــاركــهــم أمــــوال 
الفساد، وتلك أيضا رؤيــة أخــرى من الذين 
ــرون فـــشـــل مـــؤتـــمـــر الـــكـــويـــت لــلــمــانــحــني،  ــ يــ
وقــد يشاطرهم فــي ذلــك الـــرأي الباحث في 
الخبير  بـــون،  فــي  للتنمية  األملــانــي  املعهد 
ــــرى »الـــفـــســـاد مــعــضــلــة  بــــرنــــار تــــراوتــــنــــر، يـ
كبيرة في العراق، وأحد أكبر األسباب التي 
والعمومية  الخاصة  االستثمارات  تعرقل 
الــعــراق منذ 2003. ما الــذي حل باملنح  في 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا الـــعـــراق فـــي 2003؟ لم 
ــذه مــشــكــلــة على  ــ يــتــحــقــق بــهــا الــكــثــيــر، وهـ
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الـــعـــمـــل مــــع املــانــحــني 
يجب  الــفــســاد،  وملعالجة  معالجتها.  على 
معالجة النظام السياسي وإصاحه ككل«.

ربما تكون ملؤتمر الكويت للمانحني منافع 
ســيــاســيــة لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة، خصوصا 
)مايو/  انتخابية  أعتاب مرحلة  أنها على 
التي  للدول  املقبل(، وربما هو فرصة  أيــار 
لها في ذمة العراق والعراقيني عقد املاضي 
والحاضر في اإليذاء واالستهداف أن تقدم 
التنفيذ(  مــلــزم  قــرضــا أو اســتــثــمــارا )غــيــر 
لتتجاوز عقدة الشعور بالذنب إن وجدت، 
لكنه بالتأكيد كان صدمة للعراقيني، وهم 
شــعــب لــم يــتــعــود االســتــجــداء، بــعــد أن قــّدم 

أبناؤه دما من أجل الخاص من اإلرهاب. 
)كاتب عراقي(

في االنحياز األخالقي

رسائل داعش التي عفا عليها الزمن

مؤتمر المانحين للعراق... 
ما له وما عليه

ماذا بعد إفالس النظام 
السياسي العربي؟

لم أكن ممن 
يستمعون لتعليمات 

مخبري األمن، وإنما 
كنت أتصرف ضمن 
هامش تمتّعت به

لم يستوعب 
»داعش« أن العنف 
لم يعد يجذب أحدا 

بعد أن علم 
الجميع مآالته

كان المؤتمر صدمة 
للعراقيين، وهم 
شعب لم يتعود 

االستجداء، بعد أن 
قدّم أبناؤه دما 

للخالص من اإلرهاب

آراء

معن البياري

إنه محمود عباس الذي تحّدث أمام مجلس األمن الدولي، أول من أمس، وليس جورج 
حبش وال تشي جيفارا وال إسماعيل هنية وال باتريس لومومبا. ولذلك تبدو املرافعة 
استدعاء هذا  إذا جاز  »تقدمية«،  أمــام مستمعيه  الفلسطيني  الرئيس  التي بسطها 
الوصف من معاجم لغٍة آفلة. ومبعث هذه التقدمية أن الرجل لم تطأ قدماه يوما غير 
الفلسطيني،  للشعب  هدفا  إسرائيل  مع  السالم  غير  يوما  ير  ولــم  السياسة،  أرض 
ولـــم يــذهــب تــفــكــيــره يــومــا إلـــى غــيــر املــفــاوضــات سبيال إلنــهــاء االحـــتـــالل، وإلقــامــة 
وتفصيلية،  لها جزئية  االعتبارات، وحــواش  الفلسطينية. وصــدورا عن هذه  الدولة 
 ملفاوضاٍت شّدد على سعيه 

ً
 أميركية

ً
بدا محمود عباس ثوريا، وهو يرفض رعاية

إليها، ويطلب »تشكيل آليٍة دوليٍة متعّددة األطراف لرعاية املفاوضات«. وبدت عالئم 
 البحصة، وقال إن السلطة الوطنية 

ّ
»الثورية« على محيا الرئيس أكثر وأكثر، عندما بق

الفلسطينية بال سلطة، وتعمل لدى املحتل اإلسرائيلي الذي يمارس احتالله بال كلفة، 
وأعلم »الجميع« بأن بقاء هذا الوضع على ما هو عليه غير مقبول. 

الــشــرق األوســـط« هو   لبحث »الحالة فــي 
ٌ
الــذي انتظمت فيه جلسة املــطــرح  ليس ألن 

الــســيــاســة غــزيــرا فــي خطبة عــبــاس، بــل ألن الثقافة  ــن، جـــاء مــنــســوب  مجلس األمــ
السياسية للمتحّدث تأنف من اإلشارة إلى أن شريعة األمم املتحدة، والقوانني الدولية 
التي صدرت تحت مظلتها، تؤكد حقوق الشعوب في مقاومة محتليها، أو أقله صد 
واحـــدة من  اإلتــيــان على  يؤثر محمود عباس  لــم  االعــتــداءات عليه. وعلى زحمتها، 
هذه االعــتــداءات. كان في وسعه، وهو يشير إلى مــدارس ومكتبات ومسارح بناها 
 ،1994 فــي  الوطنية  السلطة  صــارت  منذ  أقاموها  مؤسساٍت  وإلــى  الفلسطينيون، 
أن يقول إن إسرائيل استهدفت، في اعــتــداءاٍت بال عــدد، كثيرا من هذه املؤسسات، 
ومدارس عديدة، بل ونهبت مكتبات فلسطينيىة أيضا. لم يهتد من كتبوا للرئيس 
خطابه إلى إيضاح شيٍء من هذا. بل بدت إسرائيل لم ترتكب شيئا سوى أنها لم 
تستِجب ملقتضيات السالم في كل سنوات االحتالل. ترفض حل الدولتني، وتتهرب 
من تنفيذ القرارين 181 و194 األممني اللذين كانا شرطا لقبولها عضوا في األمم 
املتحدة. هذه جريمتها، وال جرائم أخرى اقترفتها في استباحاٍت ال تتوقف ألرواح 

الفلسطينيني وأمالكهم وأرزاقهم وأراضيهم ومياههم. 
لــم تــخــل خطبة عــبــاس فــقــط مــن تــوصــيــف إســرائــيــل كــائــنــا مــعــتــديــا، مسلحا بقوة 
اآلمنني في منازلهم وحقولهم ومدارسهم،  الفلسطينيني  بها  عسكرية تستضعف 
وإنما إلى هذا األمر، وكذا حق الفلسطينيني في مقاومة املحتل، بموجب شرعة األمم 
إذا  املفتوحة،  األخــرى،  الفلسطيني خياراته  للشعب  بأن  التذكير  املتحدة، خلت من 
قوبلت »خطة السالم« التي عرضها عباس بالتجاهل الدولي، واالزدراء اإلسرائيلي، 
واالستخفاف األميركي، وهذا كله هو ما لن يحدث شيٌء غيره. وكان مثيرا لإلشفاق 
 متفق 

ٍّ
أن الرئيس الفلسطيني جاء على مبادرة السالم العربية املعلنة، من أجل »حل

عليه« لقضية الالجئني الفلسطينيني )على أساس القرار 194(، فأرشيف هذه املبادرة 
يوضح ملن تابع عقابيلها، في 15 عاما مضت، أن ال أحد من املسؤولني اإلسرائيليني 
اكترث بها، ال قدحا وال مدحا، على الرغم مما أنفقته الدبلوماسية العربية من وقٍت 
وجهد )ومصاريف( لتسويقها. وبدا أن تعامل حكومات االحتالل معها لم يختلف 
»إســراطــني« )شكلت  القذافي عن  به مبادرة معمر  قبلت 

ُ
است الــذي  الهزء  كثيرا عن 

جامعة الدول العربية لجنة متابعة بخصوصها(.
أمام  عباس  محمود  مطالعة  عليها  اشتملت  مع مضامني سياسية  االتــفــاق  يمكن 
فــي مناطق االخــتــالف مــع مضامني  أن املسألة ليست هنا، وال  األمـــن، غير  مجلس 
أخرى في الذي أشهره الرجل أمام املأل )مع االعتذار عن تقليدّية هذه املفردة(، وإنما 
في الفجوة املهولة في فداحتها بني من يراهن على أمٍل في منتدًى كالميٍّ في واحدٍة 
الفائضة لديه،  القوة  من قاعات األمم املتحدة في نيويورك ومن يراهن على صلف 
أي بني من يخنق نفسه في حالة العاجز الشاكي ومن يستأنس في نفسه التجّبر 
الحال، معطوفا على مناخ فلسطيني مهترئ، على غير  واالستقواء. وألن هذا هو 
صعيد، فإن جلسة مجلس األمن، وقيل ما قيل فيها، من عّباس وممثلي إسرائيل 
والواليات املتحدة وغيرهما، ستضاف وثائقها إلى أرشيٍف مثقل بكثير مثلها، إلى 

أن يستجد طارئ أو مفاجئ.

عبد الحكيم حيدر

َهْب أن السيدة املطربة الراحلة، منيرة املهدية، حينما شعرت بحّس )كيد النسا( أن 
نجم اآلنسة أم كلثوم قد سطع في سماء حديقة األزبكية، فقامت واشترت 500 
العاطلني من  مــن  ووزعتها على عشرين وجيها  مالها،  حــّر  مــن  لحفلتها  تــذكــرة 
الست  السلم، عــالوة على سهرتني في بيتها، فهل تستطيع  العمل وصحافة بير 
منيرة أن تفعل ذلك في كل حفلٍة، وخصوصا بعدما شاخ صوتها وأدمنت البكاء، 
وهب أن ألفي طائرة وزنانة حلقت في سماء العريش، والظهير الصحراوي الغربي 
والشرقي، وأحراش الدلتا من ناحية اإلسماعيلية والشرقية والبحيرة، فهل تغفر 
يرتادها  ال  التي  الــقــدم  كــرة  مالعب  أن  واستعراضها  بالقوة  املهولة  املــبــاهــاة  تلك 
واملفتاح سوى  بالضبة   

ً
مغلقة زالــت  ما  الجهادية  السلفية  وال  املسلمون  اإلخــوان 

لعّمال رش النجيل وطيور أبي قردان وبعض الحمام. هل باتت السلطة تخاف من 
الناس التي ال تحمل أسلحة معها لهذا الحد؟

ملاذا يغلق عبد الفتاح السيسي مالعبه في وجه الجماهير، بعد أربع سنوات من 
ثورٍة قام بها، وخرج معه 33 مليونا من الشعب، يسّدون عني الشمس قبل دقائق 
من غروبها؟ أال تستطيع هذه املاليني الـ 33 أن تحمي مقدرات ثورتها من مليون 

مشجع كرة قدم، ال يمتلكون سوى الطبول واملزامير وأعالم نواديهم؟
واضــح جدا في موضوع اآلنسة أم كلثوم أن األمــر بات في غير استطاعة أحبال 
صوت الست منيرة املهدية، بعدما أدمنت البكاء، وأرسلت صبيانها كي يتسّمعوا 
ألخبار تلك الفالحة الصغيرة التي جاءت إلى مصر، كي تزيحها عن عرش الطرب 
في بيوت الوزراء واألمراء. وفي كل مرة، كان الصبية يعودون إليها بأخباٍر تقطع 
 البكاء يرد لها الكرسي، أو يعيد إليها عرش 

ّ
عليها أبواب األمل، فتعاود البكاء، عل

الطرب. فهل الكرسي هو سبب البكاء، وهل امللك يدوم ملن  يشتهيه بغلق املالعب؟
خرج 33 مليونا، وقد تركوا متاجرهم وصاغاتهم وبورصاتهم ومكنهم ومصانعهم 
لجنراٍل  الكرسي  يعطوا  كي  وعجائزهم،  وبناتهم  وأطفالهم  ومرضاهم  وورشهم 
كان زاهدا جدا فيه، وأقسم بالله أنهم ال يسعون إلى ذلك أبدا أبدا. فما الذي تغير في 
الكرسي؟ وملاذا أدمنت الست منيرة البكاء على عرش طربها، بعدما تسلطنت عليه 
فالحة قِدمت من قريتها بعقالها ومالبسها البسيطة، وليس فيها ما يثير األمراء 

أو امللوك. هل العيب في الشخص؟ أم العيب في خشب الكرسي؟
33 مليونا يجلسون ساعتني على الكراسي يّدقون على الطبول، ويهللون للهدف 
اليمام  مع  املالعب  يدخلوا  أن  الضير  فما  والــكــوبــري،  والترقيصة  الحلوة  واللعبة 
ف عليه صبح 

ّ
وأبي قردان؟ خصوصا أن الرئيس الذي ال يحب الكرسي أبدا، ويتعف

مساء، بنى أكثر من عشرين سجنا واشترى أسلحة تكفي ملحاربة قارة، مع أننا 
)فقرا أوي(، ومع أننا ال نحارب من أربعني سنة وأكثر. فهل األسلحة للحرب على 
الناس التي ال ترى املالعب إال في الحلم أو التلفزيون، وال يتمتع برؤيتها سوى أبي 
قردان واليمام، أم أن األسلحة لردع القيادات الباقية في األسطول السادس لو سّولت 

لهم أنفسهم خطف قائد األسطول من األسر؟
في  املفقود  عرشها  على  بكائها  كــل  فــي   

ً
ة

ّ
ُمحق املهدية  منيرة  السيدة  كانت  هــل 

رت القبور 
ّ
ون لغنائها؟ أم تبخ

ّ
عالم الطرب، وهل مازال جمهورها، في قبورهم، يِحن

الـــ33 مليونا؟ وكانوا قد خرجوا في وقت املغارب. ومن ساعتها،  وتاهت كما تاه 
ر فيها اليمام والقردان. وإن 

ُ
واملالعب خالية من الطبول والجماهير واملزامير، وكث

ُوجدت بعض الجماهير لضرورة، فاملذابح ُمعّدة وجاهزة، ال لحماية امللعب أو الحكم 
أو الالعبني، بل لحماية الكرسي، كي ال يقربه أحد، أي أحد، سواه. إذن، كانت السيدة 

منيرة املهدية محقة في كل هذا البكاء على ضياع عرش الطرب.

سالمة كيلة

وأصــبــح هناك من  افتراضيًا،  كــان  أن  بعد  املــقــاومــة،  عــن ظهور محور  ُيعلن  فجأة 
يركض، لكي ينخرط فيه. لقد جرى اعتبار إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة 
ل من إيران وأدواتها، وحزب الله، وحركة 

ّ
صهيونية بداية هجوم محور املقاومة املشك

النجباء العراقية، والنظام السوري. محور يرّوج بدء الحرب ضد الدولة الصهيونية 
)بدل أن أقول لتحرير فلسطني(.  تحققت هذه النقلة »املعنوية«، واإلعالمية، بعد أن 
إيرانيًا، ومن  النظام السوري املدعوم  أن  التعامل خالل األشهر املاضية على  جرى 
حزب الله قد انتصر )بتجاهل الدور املحوري لروسيا(. وأنه يجب أن يجري االلتفاف 
إعــالن نشوء  ليفرض  الصهيونية  الطائرة  حوله إلكمال االنتصار. ثم جاء إسقاط 
هذا املحور، وانطالقًا من أن هذا الحدث هو البداية في املواجهة. وال شك في أن إعالم 
ح انتصار املحور 

ِّ
ل، فرحًا لـ »التطورات الكبيرة« التي توض

ِّ
ل، وال زال يهل

َّ
»املقاومة« هل

، ال زال االنتصار بعيدًا، وأظن أنه لن يتحقق، حيث إن األمــور أعقد من أن 
ً
هذا. أوال

حسم، سواء نتيجة التدخالت اإلقليمية والدولية املتعددة، أو نتيجة عجز النظام عن 
ُ
ت

أن يعيد بناء الدولة، حتى وإْن حسم األمر عسكريًا، بقوى روسيا وإيران وحزب الله، 
وأشتات املرتزقة اآلخرين من أفغانستان وباكستان. وثانيًا، يجري تجاهل روسيا 
التي هي وحدها فرضت تغيير ميزان القوى، على الرغم من أنه ليس بالضرورة أن 
تحقق االنتصار. وتتمثل املسألة هنا في أن روسيا هي التي باتت مهيمنة، وتملك 
»املــقــاومــة«، حيث  أوهــام محور  السياسي والعسكري. وهــي في تناقض مع  القرار 
تعتبر الدولة الصهيونية حليفًا، ولقد أعلنت أنه في حال أي اعتداء إيراني سوف يدافع 

عن الدولة الصهيونية ليس أميركا فقط، بل روسيا كذلك.
والصراع على االستحواذ على سورية في تصاعد بني إيران وروسيا. فقد فرضت 

روسيا اتفاقات جعلتها تسيطر على النفط والغاز، ثم اآلن على إعادة اإلعمار.
تسمح  روسيا  التي جعلت  الوضعية،  هــذه  في  املقاومة«  »محور  كيف سيتصرف 
الله في سورية؟ وكيف  إيــران وحــزب  أن يستهدف كل مواقع  الصهيوني  للطيران 
سيبدأ الهجوم على الدولة الصهيونية وهو عاجز عن حماية ذاته في سورية، وربما 
مت سورية لروسيا حينما هرع 

َّ
التي سل إيــران هي  لبنان؟  سيكون األمــر ذاتــه في 

قاسم سليماني يطلب الدعم وقواته تنهار. فأتى بالدب الروسي إلى كرمه.
األمر أعقد من ذلك، فليس من املمكن أن تكون ال إيران وال النظام، وال حزب الله اآلن، 
وال كل القوى التي تلتحق بهذا املحور، في وضعيٍة تسمح بمواجهة الدولة الصهيونية. 
إيران تناور فقط، حيث تريد موقعًا متميزًا في املنطقة على حساب العرب. وحزب 
 
ً
الله غرق في حروٍب ضد شعوب املنطقة، ولن يكون قادرًا على املواجهة، وهو أصال
التزم بقرار مجلس األمن 1701 الذي فرض عليه التخلي عن املقاومة. لهذا بات يطرح 
بناء »سياسة دفاعية«. والنظام السوري هو اآلن »هيكل عظمي« بال أرجل، وال جيش، 
م به من روسيا حليفة الدولة الصهيونية. َمْن إذن، سيقاوم؟ هناك َمْن يتعلق 

َّ
ومتحك

باألوهام، فيفرح ويزغرد لسقوط طائرة صهيونية، وهو عاجز عن أي فعل، وينتظر 
من سيقوم بمهمة كبيرة، كمهمة تحرير فلسطني. هذا هو وضع اليسار العربي في 
ل عتبات املمانعة في دمشق، من  غالبيته. اليسار املمانع الذي بات يزحف، لكي يقبِّ
لهذا  الطويل، وهامشيته.  الذاتي، وفشله  أنه يفعل ذلك نتيجة عجزه  أن يلمس  دون 

يتعلق بأوهام، ويعّزي نفسه أنه يقف خلف كل من يعممها.
إلى وضع  إلى شيء آخر،  الدولة الصهيونية، وتحرير فلسطني، يحتاجان  مواجهة 
آخر.  يحتاجان إلى نظم تعّبر عن الشعوب، وبالتالي، ال بّد من إسقاط النظم القائمة، 
وال يتوهم أحــٌد أن نظم املمانعة يمكن أن تفعل ذلــك. ويحتاجان إلــى قــوى وأحــزاب 

ليست طائفية، وال تابعة، وتريد تحقيق مشروع جذري. 

عن خطبة عباس من يحارب اإلرهاب 
ال يخاف المالعب

محور المقاومة يصحو
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الــنــواب املغربي يــوم 14  أخيرا صــادق مجلس 
القانون  مشروع  على  الجاري  شباط  فبراير/ 
الـــخـــاص بــمــحــاربــة الــعــنــف ضـــد الــنــســاء بعد 
حد  في  املصادقة  كانت  وإذا  وانتظار.  نقاش 
التنزيل  مباشرة  على  إيجابيا  مــؤشــرا  ذاتــهــا 
القانون  باعتبار   ،2011 لدستور  الديمقراطي 
الــجــديــد يـــنـــدرج فـــي ســيــاق صــيــانــة وضــمــان 
ــات، وتـــعـــزيـــز دولـــــــة الــحــق  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــحـــقـــوق والـ
والقانون، وتأهيل ترسانة القوانني املغربية من 
التمييز، فهذا ال يعني  أنــواع  أجــل محاربة كل 
بالضرورة أن موضوع ووضع املرأة في املغرب 
قد حسم وتمت محاصرة كل إشكاالته، بالنظر 
االجتماعية  واإلكــراهــات  املعيقات  تشعب  إلــى 
وضعية  تعرفها  التي  والثقافية  واالقتصادية 

النساء في املغرب بشكل عام .
املصادقة على  أولية وشكلية حــول  وكــإشــارة 
مشروع القانون، فقد صادق املجلس بأغلبية 
168 مــقــابــل 55 ضـــده، واملــثــيــر أن املــعــارضــة 
ــروع هـــي مـــن حــزب  الـــتـــي صـــوتـــت ضـــد املــــشــ
وهما  اليسار،  وفيدرالية  واملعاصرة  األصــالــة 
مــعــا يــفــتــرض فــيــهــمــا املــطــالــبــة بــحــقــوق املــــرأة 
تقدمت  التي  األغلبية  من  أكثر  مبدئي  بشكل 
بــاملــشــروع،  وهــي وزارة محسوبة على حزب 
العلم  املحافظ واإلسالمي، مع  العدالة والتنمية 
وإبــداء  للنقاش  الكافي  أخــذ وقته  املــشــروع  أن 
الرأي، وسبق أن أصدر املجلس الوطني لحقوق 
أيار  اإلنسان رأيــه في املوضوع في 20 مايو/ 
من  بعديد  باالعتبار  األخـــذ  تــم  والـــذي   ،2016
تــوصــيــاتــه ومــالحــظــاتــه فــي الــنــســخــة األخــيــرة 

على  املصادقة  وبعد  واآلن،  للمجلس.  املقدمة 
القانون، تبقى تساؤالت وتحديات عديدة  هذا 
مــطــروحــة حــول وضعية املـــرأة املــغــربــيــة، وهل 
ــده  كـــاف وكفيل  الــقــانــون املـــصـــادق عليه وحــ
بــتــحــقــيــق مـــبـــدأ املــــســــاواة وصـــيـــانـــة وضــمــان 

حقوق املرأة وتأهيل أدوارها داخل املجتمع؟
ــع يــتــطــلــب انـــخـــراطـــا أكـــبـــر،  ــــوضــ ــد أن ال ــيــ األكــ
ومبادرات أكثر، والتزامات واضحة من الجميع، 
ــلـــى سبيل  ــات إلــــى األفــــــــراد. وعـ مـــن املـــؤســـسـ
ــارة فــقــط، فــواقــع املـــرأة تحكمه تــجــاوزات  اإلشــ
وضعيات  ومنها،  عديدة،  جوهرية  وإكــراهــات 
ــرأة أكثر  الــتــي تــؤثــر على املـ الفقر والــهــشــاشــة 
واعتبارا  االجتماعي،  املوقع  بحكم  الرجل  من 
ألن املجتمع املغربي ذكوري بامتياز، وضعية 
املرأة في العالم القروي الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية تستدعي معالجة بنيوية، تمدرس 
الفتيات في األرياف ال زال دون النسب املقبولة 
األشغال  في  النساء  استغالل  ودولــيــا،  وطنيا 
زال  ال  الجديد  القانون  من  الرغم  على  املنزلية 
تنامي  التطبيق،  حــول  كثيرة  تساؤالت  يطرح 
ظواهر االستغالل الجنسي للمرأة بسبب الفقر 
فضاءات  فــي  االجتماعية  والهشاشة  واألمــيــة 

عديدة، ضعف املشاركة السياسية للنساء.
مشتركة  مسؤولية  املـــرأة  قضية  وتبقى  هــذا 
بني الجميع، الدولة واألحزاب واملؤسسات، هي 
األنــســاق،  متكامل  مجتمعي  مــشــروع  قضية 
الــرغــم من  على  بقانون  معالجتها  تكفي  ولــن 

أولويته وأهميته.
أحمد بومعيز )المغرب(

الــشــعــوب ال تستأذن  بــدايــة، نــؤكــد ونـــكـــّرر، أّن 
الــطــغــاة لــلــقــيــام بــالــثــورة كــمــا ال تــوجــد مــواســم 
مثال  يناير  شهر  فانقضاء  لــلــثــورات،  مــحــددة 
ثــورة  »مــفــيــش  كــمــا يتمنى بعضهم،  يــعــنــي،  ال 
السنة دي«! أو يعتقد آخــرون، أن هناك متسع 
الــوقــت قبل يوليو )الــثــورة األم( فــال داعــي  مــن 
للقلق.  الثورة رد فعل شعبي مفاجئ ال يخشى 
بقوة جيش  يكترث  ال  ظاملا،  يهاب  وال  حاكما 
أو ســالح حــرس أو شرطة نظام، هــذا هو حال 
الثورات منذ الثورة الفرنسية، وذلك كله معلوم 
ومــعــروف، ولــو حــاولــنــا اإليــجــاز بالحديث عن 
مصر في الخمسة عقود األخيرة فقط، فكم من 
حاكم اعتقد أنه ملك الشجر والبشر؟ كم ظالم 
سجد له املنافقون وصفق له املطبلون وقرعوا 

الدفوف، وبني ليلة وضحاها وجد نفسه تحت 
ــن؟ بعد  الـــثـــرى تـــدوســـه األقــــــدام وتــلــعــنــه األلـــسـ
حــرب 73 ومــبــادرة الــســالم، ظــّن أنــور الــســادات 
ــن يــحــقــقــه أحــد  ــه حــقــق لــلــمــصــريــني مـــا لـــم ولـ ــ

ّ
أن

غـــيـــره، وكــيــف ال وهـــو بــطــل الـــحـــرب والـــســـالم، 
وصــاحــب أغــلــى االنــتــصــارات وأعــظــم الــحــروب، 
كما  يحكمون  العنان،  ووزرائـــه  لندمائه  فأطلق 
الشعب كله  انتفض  ليلة واحــدة  يشاءون، وفي 
ضده وامتألت امليادين من أسوان لإلسكندرية، 
ولم ينقذه إال تراجعه عن القرارت االقتصادية 
اعتقل 1500  وبعد ســنــوات  عليها،  وافــق  التي 
شخص من معارضيه في ليلة سماها بعضهم 
ــو املــانــشــيــت  »ثـــــــورة ســبــتــمــبــر« )كــــــان هـــــذا هــ
وبعد  ــذاك(،  آنــ الجمهورية  لصحيفة  الرئيسي 

أجناد  مــن خير  أبنائه  اغتياله وســط  تــم  شهر 
األرض. وبعد أن تولى حسني مبارك السلطة، 
الــســادات،  اعتقلهم  عّمن  بــاإلفــراج  رئاسته  بــدأ 
سفينة  بــه  وســـارت  خــيــرا،  الجميع  واستبشر 
ه بدأ رويدا رويدا 

ّ
الحكم كما يتمنى الشعب، إال أن

يتجاهل الشعب وأحالمه، وجعل الكرسي هدفا 
له وورثــا ألوالده فانتفض الشعب مــرة أخــرى، 
الــذل والهوان والحبس واالعتقال  وأذاقــه مــرارة 
)وإن كـــان فــي أفــخــم املــســتــشــفــيــات(، ولــم يكن 
يــتــخــّيــل يــومــا أن يــتــعــرض لــهــذا املـــوقـــف، فهو 
صاحب الضربة الجوية األولـــى، وهــو من أفرج 
ق للمصريني رخاء 

ّ
املعتقلني، وهــو من حق عن 

كثيرا، إال أّن ذلك كله لم يحمه من غضب الشعب.
محمد لطفي )مصر(

ال تقل بشــاعة الهجوم الروســي على األراضي 
الســورية بشــاعة وعنفا عن قوة جيش األســد 
علــى  تأســس  الــذي  الجيــش  ودمــاره،  وقمعــه 
إيديولوجيــا قائمة علــى توجه قومي، فقوميته 
العربيــة لــم توقــف حملتــه الدمويــة ضــد أبنــاء 
شــعبه، إذ نّظــم األســد مذابــح ضــد معارضيــه، 
ودمر بجيشــه الجرار ما بناه الشــعب السوري 

منذ االستقالل عن املستعمر الفرنسي.
قــد يقــف مواطــن ســوري كتــب له العيــش قبيل 
خــروج االســتعمار الفرنســي، ليقــارن بــني مــا 
مضــى ولحظــة الســواد التــى تمــر بهــا ســورية 
اآلن، ليطلــب، وبــدون تــرّدد، عــودة الفرنســيني 

لســانه  فلعــل  املتوســط،  وموانــئ  دمشــق  إلــى 
بلدنــا،  األجانــب  احتــالل  نفضــل  أننــا  يــرّدد 
نظــام جلــد شــعبه  مــن  أفضــل وبكثيــر  فهــذا 
القذافــي  معمــر  عهــد  انتهــى  وجــورا!  ظلمــا 
فــي ليبيــا، وبموتــه طويــت صفحــة منافحاتــه 
ليبيــا  وأضحــت  للمســامع،  املشــنفة  وخطبــه 
بيــع  أخبــار  مــن  إال  اللهــم  بلــدا منســيا،  بعــده 
األفارقــة والعــودة طبعــا لزمــن العبودية، وكذلك 
التفجيــرات هنــا وهنــاك. وال غرابــة أن تتحــول 
األراضــي الليبيــة إلــى مســرح صــراع واقتتــال 
نيابة عن قوى إقليمية عادت لها األنفاس بعد 
تلــك النهايــة املؤملــة ملعمر القذافي. ثارت تونس، 

وخرجــت مــن عهــد بــن علــي، وانتصــرت ثــورة 
الربيــع التونســي الــذي كان أذكــى بكثيــر مــن 
شعوب الجوار، فالشعوب العربية املغلوبة على 
نفســها، وعلــى أمرهــا، ثــارت ألجــل الخــالص، 
واالنعتــاق.  والحريــة  الديمقراطيــة  أجــل  ومــن 
فشــلت تلك الشــعوب في إيجاد خطوات عملية 
الداخلــي، فانقســمت الشــعوب  لترتيــب بيتهــا 
بــني مناصــر للتطــّرف، وعلــى الرغم مــن قلتهم 
إال أن عنفهــم ودمويتهــم جعلتهــم أكثر وجودا 
وحضورا، وغالبية من الشعوب العربية تركت 

الساحة فارغة. 
محمد األغظف بوية )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

دالل البزري

فــــــي ســـــمـــــاء ســـــــوريـــــــة، الـــــعـــــاشـــــر مــــــن شــهــر 
اإليرانيون  اشتبك  الــجــاري،  شباط  فبراير/ 
واإلسرائيليون: طائرة »درون«، من دون طيار، 
ل إلــى الــداخــل »اإلســرائــيــلــي«، 

ّ
إيــرانــيــة، تتسل

ــون ضــربــات 
ّ
يسقطها اإلســرائــيــلــيــون ويــشــن

جوية رّدًا عليها. تسقط طائرة إسرائيلية من 
بني املعتديات. يصّر نظام األسد على أنه هو 
بطل هذا اإلسقاط )كأننا ال نعرف أن األسد 
ــدة(. فــتــعــود األزمــــات  ــ ــة واحــ

ّ
واإليـــرانـــيـــني ســل

حق أن ننساها، وكانت آخر 
ْ
إياها التي لم نل

الصاخب  »االنــتــصــار«  بمناسبة  إطــاالتــهــا 
قه محور املمانعة »ضــد اإلرهـــاب«، 

ّ
الــذي حق

في الصيف الفائت. الزمات التفاخر والتكابر 
انهالت على ألسنة قادة املمانعة وإعامييها 
مـــن نــــوع: إن إســـقـــاط الـــطـــائـــرة اإلســرائــيــلــيــة 
ليس  قبلها  ما  »إن  أو  اللعبة«،  قواعد  »غّير 
كــمــا مــا بــعــدهــا«، وإنــهــا »مــرحــلــة تأسيسية 
ــدة اســتــراتــيــجــيــة«، »ســابــقــة  ــديـ ملــــعــــادالت جـ
فــي الــصــراع الــعــربــي اإلســرائــيــلــي«..  إلـــى ما 
هــنــالــك مـــن حـــواضـــر الــبــيــت املــمــانــع، تــخــرج 
إلينا كلما سّجل هذا املحور ما يعتبره دائما 
ــدا »انـــتـــصـــارًا«، فـــوق انــتــصــارات سابقة،  وأبــ
تخمت بها بادنا، وابتلي بشرنا ببركتها، 

ُ
أ

ــار. بــريــق الـــازمـــات  ــ مـــن تــشــريــد ومــــوت ودمــ
ربما؛ هو حجَب  بقصٍد  قويًا،  كــان  الجاهزة 
الرّد اإلسرائيلي الجوي الثاني، بعيد إسقاط 
الدزينة  والــذي تجاوز  اإلسرائيلية،  الطائرة 
نقاطا عسكرية  ى 

ّ
وغط الجوية،  الغارات  من 

كمال عبد اللطيف

يجري في األغلب األعــم تــداُول مجموعة من 
األحـــكـــام الــســريــعــة والـــعـــامـــة، عـــن حـــركـــة 20 
فبراير، العنوان األبرز لاحتجاج السياسي 
ــثـــورات الــعــربــيــة سنة  املــغــربــي، فــي ســيــاق الـ
قاطرة  بمثابة  الحركة  ــِبــَرت 

ُ
اْعــت 2011، حيث 

قـــائـــدة لــلــحــركــة الــتــي جــعــلــت املـــغـــرب يــواجــه 
ظـــواهـــر االســـتـــبـــداد والـــفـــســـاد، كــمــا يــواجــه 
لعمليات   

ً
مــاِزمــة  

ً
صفة أصبح  الــذي  ر 

ُّ
التعث

انتقاله الديمقراطي.
ــكــــام الـــتـــي تــحــاول  يــشــيــر بــعــض هــــذه األحــ
فــي تعزيز  الــحــركــة وأدوارهــــــا  فــي  التفكير 
الحركة  أن  إلى  املغربي  الديمقراطي  املسار 
أثـــمـــرت فــعــلــني ســيــاســيــني مــهــمــني، دســتــور 
تفاُعل  لنوعية  استجابة  جــاء  الــذي   ،2011
التي رفعتها  النظام املغربي مع الشعارات 
ر اإلســـام  الــحــركــة. ويتعلق الــثــانــي بــتــصــدُّ
الرغم  وعلى  االنتخابات.  نتائج  السياسي 
ــر بــالــحــركــة، فــإن  مــن أنـــه ال عــاقــة لــهــذا األمـ
حــصــول مــا يشير إلــيــه بعد بــروزهــا سمح 
ذلــك،  مقابل  وفــي  الشائع.  السببيِّ  بالربط 
ـــَعـــدُّ مــجــرد 

ُ
هـــنـــاك مـــن يــعــتــبــر أن الــحــركــة ت

ســحــابــة صــيــف عـــابـــرة. وفـــي مختلف هــذه 
ون الِبنية العميقة 

ُ
ل

ِّ
َحل

ُ
ْسِهل امل

َ
األحكام، َيْست

ــبـــارزة  ــلــة فـــي ســيــاقــهــا، والـ
ِّ
لــلــحــركــة، املــتــمــث

ــــوري، فــــي دمــشــق  ــــسـ وثـــكـــنـــات فــــي الـــعـــمـــق الـ
 عن درعا وتدمر؛ حيث تتداخل 

ً
وريفها، فضا

الــنــظــامــيــة مـــع املليشيات  الــســوريــة  الـــقـــوات 
ــتـــشـــاريـــن  ــسـ ــن املـ ــ ــة وقــــادتــــهــــمــــا مــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ اإليــ
. لكن 

َ
اإليرانيني. بعضها أصاب واآلخر أخفق

جميعها مّر مرور الكرام، وبسام... أمام وهج 
ــق بــإســقــاط 

ّ
»االنـــتـــصـــار« الــجــديــد الــــذي تــحــق

طائرة إسرائيلية واحدة. 
ــــرة  ــائـ ــ ــــطـ الـ ــاط  ــ ــ ــقـ ــ ــ إسـ ــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ واقـ أن  والــــــــحــــــــال 
ــعــّد 

ُ
اإلســرائــيــلــيــة بــعــد الــتــحــّرش اإليـــرانـــي ت

الــزمــن: اإلسرائيليون  من أغــرب وقائع هــذا 
الجوالن منذ حــرب 1967،  يحتلون هضبة 
ولــــم يــتــمــّكــن نــظــام األســــد مـــن اســتــعــادتــهــا 
الــذي حكَم فيه سورية،  طــوال نصف القرن 
ــحـــرب  ــالـ بـ وال  الــــســــريــــة  ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــاملـ ــ بـ ال 
وبعمقها  بالهضبة  تــاعــَب  فــقــط  العلنية. 
نفوذه  ملّد  استخدمهما مطّية  الفلسطيني، 
إلى حوله من بلدان، وغرضه واحــد: تأبيد 
حكمه. اإلسرائيليون هم األعداء التقليديون 
عن  استقاالتنا  نيلنا  منذ  نعرفهم،  الذين 
ــي. أمــا اإليــرانــيــون، فإن  االستعمار األوروبــ
ل، 

ّ
بالتسل غل، 

ْ
بالتغل تــم  ســوريــة  احتالهم 

بــالــتــحــالــف أواًل مـــع الــنــظــام الــــســــوري، ثم 
تــدريــجــيــًا بــإلــحــاقــه، بـــإدخـــال صــواريــخــهــم، 
ومــســتــشــاريــهــم ومــلــيــشــيــاتــهــم إلـــى الــداخــل 
الـــســـوري، وبـــالـــدأب عــلــى تــجــذيــر وجــودهــم 
الديمغرافي، وقتل السوريني  التطهير  عبر 
ــم، أي  ــ ــهـ ــ حـــيـــثـــمـــا ُيــــســــتــــبــــاحــــون؛ بـــحـــيـــث إنـ
جديد،  احتال  جيش  أصبحوا  اإليرانيني، 
عدوا جديدا للشعب السوري، كانت ذريعته 

فــــي فــعــلــهــا االحـــتـــجـــاجـــي، وآثـــــارهـــــا الــتــي 
ظلت بمثابة أفق بــارز، في مشهد سياسي 

تعتريه تناقضاٌت ال حصر لها.
نــفــتــرض، ونــحــن نــفــكــر فـــي أفـــعـــال حــركــة 20 
فــبــرايــر ومــواقــفــهــا، بعد مـــرور سبع سنوات 
عــلــى إطــــاق شـــرارتـــهـــا، أن الــتــداعــيــات الــتــي 
حــصــلــت فـــي املــشــهــد الــســيــاســي فـــي املــغــرب 
ســنــة 2011 ومــصــيــرالــحــركــة الــيــوم، ال يمكن 
ــــداث  ــلــهــمــا مـــن دون ربــــط مــتــوالــيــة األحـ

ُّ
تــعــق

الحاصلة  وقتها من جهة، بسياق الحركات 
االحتجاجية في مغرب االستقال، ومن دون 
الناشئة  باالحتجاجات  نمط عاقتها  إبــراز 
فــي زمنها فــي تونس ومــصــر، ثــم فــي األردن 

واليمن وسورية وليبيا.
تــســتــمــد الـــحـــركـــة قـــوتـــهـــا االحـــتـــجـــاجـــيـــة مــن 
ر للفعل االحتجاجي 

ِّ
السياق السياسي املؤط

ــا تــســتــمــد  ــمـ فــــي كــــل مــــن تــــونــــس ومــــصــــر، كـ
التاريخي   من ِسَماِتها من املحيط 

ً
مجموعة

الذي تبلورت في إطاره، ونقصد بذلك املشهد 
ــوانــــب مـــن مــعــطــيــات  ــغـــربـــي، وجــ الـــحـــزبـــي املـ
الــوضــع الــســيــاســي فــي الــعــهــد الــجــديــد، فقد 
ســاهــم الــســيــاق واملــحــيــط املــؤطــران لبروزها 
وتــــطــــورهــــا، فــــي مــنــحــهــا الــــشــــعــــارات الــتــي 
ــت بها، واألبــــواب والــنــوافــذ التي فتحت 

َّ
ــن

َ
ــغ

َ
ت

االحتجاجي وتوسيعه  فعلها  إطــاق  لحظة 
الذين  داخــل املجتمع املغربي. ال خــاف بــني 

وهــم األقـــوى على األرض والــجــو السورَيني. 
هــم »أصــحــاب الــلــعــبــة«، أصــحــاب الــوســاطــة، 
قاعدتا  الجميع«.  مــع  »التكلم  على  والــقــدرة 
تجليات  أوضـــح  هــمــا  وطـــرطـــوس،  حميميم 
ــائـــرات  هـــــذا االحـــــتـــــال. تــنــطــلــق مــنــهــمــا الـــطـ
لتقتل السوريني، بمعية »محاربة اإلرهاب«. 
ر قراءاتهم، أو بتشّوشهم، 

ّ
األميركيون، بتعذ

أو بانكفائهم، يساعدون الروس على البروز، 
بصفتهم أصحاب وعد وحزم. هم أيضا لهم 
ثكنات في سورية، في الرميات وفي التنف. 
ناهيك عن األتــراك وعملية »غصن الزيتون« 
ــتــــوغــــل نــحــو  ــالــ ــقــــواتــــهــــم بــ ــمـــحـــت لــ ــــي سـ ــتـ ــ الـ
الــشــمــال الــغــربــي الــســوري، وعــن املجموعات 

»الجهادية« وداعميها السّريني املكشوفني.
أمــــا األســئــلــة الــتــي تــثــيــرهــا مــعــركــة املــحــتــل 
اإليـــرانـــي مــع املــحــتــل اإلســرائــيــلــي، فــهــي عن 
ــذر  ــل أنــ ــــى، الـــــروســـــي: هــ ــلـ ــ رأي املـــحـــتـــل األعـ
ــروس بــهــا؟ هــل يــهــدفــون بها  اإليــرانــيــون الــ

اإلسام السياسي الذي ينزع منزعًا صوفيًا 
ع سياسيًا في إطار جذري. 

َ
َمْوق

َ
أخاقيًا، وَيت

وقـــد ســاهــم الــجــمــع الــحــاصــل بــني الــتــيــاريــن، 
فــي بــدايــة بـــروز الــحــركــة، فــي تحريك املشهد 
الــســيــاســي الـــحـــزبـــي، حــيــث الــتــحــقــت كــــوادر 

حزبية عديدة بالحركة وأفقها السياسي.
ــدة،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ســــاهــــمــــت وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الـ
ــنـــح األفــــعــــال  رة، فــــي مـ ــوِّ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وتـــقـــنـــيـــاتـــهـــا املـ
االحــتــجــاجــيــة لــحــركــة 20 فـــبـــرايـــر ديــنــامــيــة 
البداية،  ــدت في قلبها ومنذ 

َّ
ول جــديــدة، كما 

عناصر تتجه إلى االنتصار للدولة، وتدعو 
ل فضاء  الفعل االحتجاجي، فتحوَّ إلى وقف 
الوسائط االجتماعية إلى ساحة متناقضة، 
ـــب عــنــه نــشــوء حــركــة داخـــل 

َّ
األمــــر الــــذي تـــرت

ـــْعـــِلـــن رفــضــهــا الـــشـــعـــارات األولــــى 
ُ
الـــحـــركـــة، ت

إلــــى تــعــظــيــم حــصــتــهــم بــعــد »انـــتـــصـــارهـــم« 
ــلــون بــهــا مــن الفشل 

ّ
ــاب؟ هــل يــقــل ــ عــلــى اإلرهـ

ــي ســـــوتـــــشـــــي؟ أم  ــ ــ ــروس فـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــي لـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــروس  على  أم يصعبون  منه؟  يستفيدون 
قــيــادتــهــم االحــــتــــاالت؟ هـــل بــلــغــت املــســاعــي 
اإلسرائيلية مع الروس لتمكينهم من العمق 
السوري حّدها األقصى؟ هل الروس يتركون 
طون مع اإلسرائيليني؟  اإليرانيني هكذا يتورَّ
ــا؟  ــزيــــدوهــ ــن حـــصـــتـــهـــم، أو يــ ــ لـــيـــنـــقـــصـــوا مـ
والـــــســـــؤال األصــــعــــب: كـــيـــف »يـــتـــفـــاهـــم«، أو 
»ينّسق«  الــروس مع األميركيني، شركائهم 
األكبر من بني القوى املحتلة لسورية، بشأن 

لعبة أوراق االعتماد اإليرانية؟ 
السوريون وحدهم ال أسئلة تــدور حولهم. 
فـــقـــط »رئـــيـــســـهـــم« بـــشـــار يــســتــطــيــع ادعـــــاء 
الـــتـــوّرط عــلــنــًا مــع بــعــض هـــذه االحـــتـــاالت. 
ــالـــروســـي واإليـــــرانـــــي بــصــفــتــهــمــا  يــــرّحــــب بـ
الجيوش  عن  ويقول  الشرعية«،  »الرسمية 
الوطنية«.  الــســيــادة  تهك 

ْ
»تن إنــهــا  األخـــرى 

ــــون، وهـــــم املـــعـــنـــيـــون املـــبـــاشـــرون  ــــوريـ ــــسـ الـ
ــوا تلك 

ّ
يــحــل أن  كــلــهــا، عليهم  بــاالحــتــاالت 

املعادلة فائقة التعقيد، الناجمة عن تصارع 
هــذه الجيوش على أرضــهــم. وآخــر حلقات 
هــذه املــعــادلــة هــي تلك الــواقــعــة فــي العاشر 
ــة،  ــ

ّ
ــاق ــاري. مـــعـــادلـــتـــهـــا شــ ــ ــجــ ــ ــر الــ ــهـ مــــن الـــشـ

ترهق كــل الــريــاضــيــات، وقــوامــهــا أن »عــدوا 
للشعب السوري يحارب عدوا آخر للشعب 
الــســوري« )وهــذه عبارة منقولة، صاحبها 

األصلي أحد السوريني املجهولني(. 
)كاتبة لبنانية(

ـــه الــــدفــــاع عن 
ْ
لــلــحــركــة، وتـــطـــالـــب بــمــا ســـّمـــت

الدستور الجديد ومكاسبه وخياراته.
مـــــرور ســبــع ســـنـــوات عــلــى إطـــــاق الــحــركــة، 
وانسحاب مجموعة اإلسام السياسي منها 
ــض مــواقــفــهــا، ال يــنــبــغــي أن يــدفــعــانــا 

ُ
وتــنــاق

إليها وإلــى تداعياتها، ومختلف  النظر  إلــى 
مـــا عــرفــه املـــغـــرب مــنــذ 2011، بـــصـــورة عــامــة 
وســريــعــة، ذلـــك أن تــفــاعــات كــثــيــرة حاصلة 
إيــجــاد  الــســيــاســي يمكن  الــيــوم فــي مشهدنا 
صــات مــن الــَوْصــل بينها وبــني األفـــق الــذي 
رســمــتــه الـــحـــركـــة بــأفــعــالــهــا وتــنــاقــضــاتــهــا، 
فعلها  عن  بت 

َّ
ترت التي  دة  املتعدِّ وبالنتائج 

الــســيــاســي، فهي  االحــتــجــاجــي فــي محيطنا 
ــيـــســـت ســــحــــابــــة صــــيــــٍف عــــــابــــــرة، ولـــيـــســـت  لـ
ـــب عــنــه وصــول 

َّ
ـــَرت

َ
مــجــرد فــعــل احــتــجــاجــي، ت

اإلساميني إلى الحكم في بادنا. وهي على 
الـــرغـــم مـــن خــفــوت صــوتــهــا، تــدعــو مختلف 
الفاعلني السياسيني إلى التفكير في حاضر 
الــعــمــل الــســيــاســي ومــســتــقــبــلــه فـــي بـــادنـــا، 
ده أخــيــرا ظــواهــر تدعو  وقــد أصبحت تــتــهــدَّ
التفكير في مآل  إلــى  اليقظة، كما تدعو  إلــى 
اليوم  نــواجــه  الــحــزبــي، وقــد أصبحنا  العمل 
لها  عاقة  ال  ظواهر  السياسي  مشهدنا  في 
بمجتمع املؤسسات ونظام املؤسسات ودولة 

القانون التي يتطلع الجميع إلى بلوغها.
)أكاديمي مغربي(

األخـــيـــرة بــالــقــتــل هــي »مــحــاربــة اإلرهـــــاب«؛ 
ــرَج أرنـــبـــه، أي  ــ وبــعــد »انـــتـــصـــاره« عــلــيــه أخـ
مـــحـــاربـــة إســــرائــــيــــل؛ فــتــشــامــخ املــمــانــعــون 
املــزمــنــون.. وكــانــت املــفــارقــة العبثية: جيش 
احـــتـــال جـــديـــد يـــتـــحـــّرش بــجــيــش احــتــال 
طبعًا،  عليه،  و»ينتصر«  إسرائيلي،  قديم، 
ــارمـــة. ثــــم، بــفــضــل هــــذه الــنــشــوة،  بــنــشــوة عـ
ــرّد،  ــرّد اإلســرائــيــلــي عــلــى الــ ــ يــتــعــامــى عـــن الـ
ــفــه؛ وفــي 

ِّ
فــي عــمــق األرض الــســوريــة، يــســخ

ــــوال ال يـــرى فــي ضـــرب هـــذا العمق   كــل األحـ
، إذ إن األرض ليست 

ً
أي معنًى، أو خــســارة

اللهم  تكلفتها،  التكاليف  وال  إيـــران،  أرض 
وبعض  وعتادها،  وصواريخها  ذخيرتها 
املهمة  كــانــت  مستشاريها.  مــن  »الــشــهــداء« 
إســــقــــاط طــــائــــرة واحـــــــــدة، لـــلـــحـــضـــور عــلــى 

نجزت...
ُ
املسرح اإلقليمي، فأ

هــكــذا قــدمــت إيـــــران أوراق اعــتــمــاد إضــافــيــة 
ــذا املـــســـرح: مـــن أنـــهـــا واحــــدة  عــلــى خــشــبــة هــ
مـــن الـــقـــوى األســاســيــة الـــقـــادرة عــلــى إحـــداث 
بعدما  بــهــا،  ُيــســتــهــان  ال  حــربــيــة  ديناميكية 
ثــّبــتــت دعــائــمــهــا فــي ســوريــة، ورّوجــــت فكرة 
»انــتــصــارهــا« الــســوري. على هــذه األنــقــاض، 
السوري عقدة جديدة،  الجحيم  إلى  أضافت 

تزيد من التباساته وشقاوته.
إســرائــيــل  عــلــى  إيــــران  الــتــي فتحتها  الجبهة 
مـــن األراضـــــــي الـــســـوريـــة لــيــســت يــتــيــمــة، وال 
هــي حــــّرة طــلــيــقــة، ســيــدة نــفــســهــا، كــمــا يحب 
املمانعون أن يتخّيلوها. ثمة جيوش احتال 
أخــــرى فــي ســـوريـــة، بــل ثــّمــة هــرمــيــة مــحــّددة 
ــيـــوش. الــــــروس عــلــى رأســـهـــم،  بـــني هــــذه الـــجـ

أن  في  الحركة،  هــذه  مياد  ِبُمَعاَينة  اهتموا 
نـــة مـــن مــجــمــوعــة من  نـــواتـــهـــا األولـــــــى، املـــكـــوَّ
شبابية  تنظيمات  فــي  املــنــخــرطــني  الــشــبــاب 
تابعة لبعض األحزاب املغربية، أو املرتبطني 
انــخــرطــوا  وقـــد  املــدنــيــة،  التنظيمات  ببعض 
جــمــيــعــًا فـــي بـــدايـــة ســنــة 2011، فـــي الـــتـــداُول 
السياسي في موضوٍع يتعلق بالديمقراطية 
»حرية  أنفسهم  ــْوا  وَســمَّ البرملانية،  وامللكية 
في  ل 

َّ
تتمث ماحظٍة  مــع  اآلن«،  وديمقراطية 

أن أغــلــب هـــؤالء الــشــبــاب كــانــوا، فــي الــبــدايــة، 
ينتمون إلى قطاع الشباب في تيارات اليسار 
الشعب يريد مغربًا  املغربي، وحملوا شعار 
الــنــاظــم لحركتهم،  جـــديـــدًا، بــاعــتــبــاره األفــــق 
األمــــر الــــذي يجعلنا ال نـــتـــرّدد فــي الــقــول إن 
ق كـــان وســيــظــل، على 

َّ
ــَمـــز ـ

ُ
الــيــســار املــغــربــي امل

ِله، وراء أغلب املعارك 
َ
الرغم من استفحال ِعل

الــســيــاســيــة، الــســاعــيــة إلـــى تــوطــني املــشــروع 
الديمقراطي في مجتمعنا.

ق أكثر في طبيعة النواة األولى للحركة 
ِّ
لندق

دة،  عند انطاقها، وقد جمعت عناصر متعدِّ
أبــرزهــا شــبــاب الــيــســار الــجــديــد، وهـــو يسار 
السياسية،  شعاراته  ِسَهام  ه  يوجِّ راديكالي 
ــديـــدة،  مــنــتــقــدًا الـــتـــجـــلـــيـــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــجـ
وملّوحا بشعارات الحرية والكرامة والشغل، 
في  املستشرية  وجيوبه  الفساد  ومناهضة 
مــجــمــوعــات من  ثـــم  واقــتــصــادنــا،  مجتمعنا 
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