
عيسى الشعيبي

أفعال  األمــل طاغية على ردود  بــدت خيبة 
ــة، إزاء  مــعــظــم نــشــطــاء املـــعـــارضـــة الـــســـوريـ
محدودية أهداف الضربة الثالثية الغربية 
الكيميائية  األسلحة  لتصنيع  مواقع  ضد 
ــــص، وكـــانـــت  ــمـ ــ ــي مـــحـــيـــطـــي دمــــشــــق وحـ ــ فـ
مشاعر هؤالء الذين رفعوا سقف التوقعات 
عاليًا مفعمة بــاإلحــبــاط والــيــأس واملـــرارة، 
الضئيلة،  واملفاعيل  الهزيلة،  النتائج  إثــر 
لــتــصــريــحــات الــرئــيــس األمــيــركــي الــنــاريــة، 
ــد بــدفــع  وتــهــديــداتــه املــبــاشــرة لــنــظــام األســ
بالصوت  املنقولة  فعلته  على  بــاهــظ  ثمن 
والصورة من مدينة دوما، حتى إن بعضا 
من هؤالء املخذولني اعتبر الضربة بمثابة 
عملية تلميع لصورة األسد، وتعزيز ملكانته 
والحالة  الضربة،  فــإن  وبالتالي  الداخلية، 
هذه، تكون قد حققت عكس ما كان مأمواًل 

منها تمامًا.
الــضــربــة  إزاء  الـــخـــائـــبـــني  تــشــخــيــص  كـــــان 
االنتقائية في محله تمامًا، وكانت مقارباتهم 
العسكرية  املوضعية،  لحصيلتها  األولــيــة 
منها والسياسية، صحيحة إلى أبعد الحدود، 
فهي لم تترك أي أثر يعتد به في امليدان، ولم 
تغير شيئًا في قواعد اللعبة الجارية، أو تبدل 
أي مدخل في معادلة الحرب القائمة، كما أن 
خسائرها الطفيفة للغاية، سواء أكانت في 
األرواح أو في املمتلكات، تبّرر الشكوك حقًا 
في النوايا الغربية الكامنة، وتثير األسئلة 

سالم الكواكبي

في السابق البعيد، كانت الجداالت السياسية 
والفكرية تعتمد على حوارات مباشرة في 
تيّسر  إن  املختلفة  اآلراء  أصــحــاب  حضور 
الــبــعــيــدة، على  ذلـــك، أو، وبسبب املــســافــات 
الرسائل املتبادلة بني املثقفني على مختلف 
امــتــدت ســنــوات طويلة،  والــتــي  تنوعاتهم، 
استطاع فيها املتحاورون أن ُيطّوروا جنسًا 
أدبيًا بذاته. واعتمد املؤرخون على دراسة 
الــكــّم الهائل مــن املــراســالت،  مخرجات هــذا 
واملتوفر في املكتبات الجامعية، لتكوين فكرٍة 
واسعٍة ومعّمقٍة عن الجو الفكري السائد في 
زمن هذه املراسالت. كما استطاع الباحثون 
الــتــي شغلت  الفكرية  الــتــيــارات  أهــم  تبيان 
ــب وتحليلها. 

َ
الــِحــق تلكم  فــي  الــعــام  املشهد 

ولــقــد احــتــوت بــعــض هـــذه املـــراســـالت على 
حـــوارات حـــادة، وصلت ببعض معتنقيها 
 الشتائم األدبية التي يستمتع املرء 

ّ
إلى خط
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َ
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ُ
باستعادتها، بعيدًا عن التشويق امل

تحتويه من طــرٍح فكرٍي واضــح. إذا، حتى 
ــــؤالء أن يــرتــقــوا  فـــي الــشــتــائــم، اســتــطــاع هـ
رفيعة،  أدبية  مراتب  إلى  املتابعة  بالذائقة 
كــمــا فــي »الــشــتــائــم« املــتــبــادلــة بــني أرنــســت 
همنغواي وفرنسيس كوت فيزجيرالد في 
عــشــريــنــيــات الــقــرن املــنــصــرم. تــطــّور الفكر 
اإلنـــســـانـــي، مـــن خـــالل هـــذا الـــجـــدل املعتمد 
تطّور  ومــع  طّولة. 

ُ
امل والكتابة  املعرفة  على 

تقنيات االتصال، صار لزامًا على أصحاب 
الفكر والقلم أن يتأقلموا مع هذه التقنيات 
وتشعباتها، لُيجاروا العصر وليستخدموا 
أدواتـــــــه. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــقــاومــة بــعــٍض 
متمّسٍك بالتقنيات التقليدية، إال أن غالبية 
ممتهني الفكر والتفكير وصلوا إلى قناعة 
تعبيرية ستستمر،   

ً
حــيــاة ال  بـــأن  مــفــادهــا 

الجاري،  التطور  أنفسهم عن  إن هم عزلوا 
وإن هم اعتقدوا بإمكان استمرار االعتماد 
على التقليدي من املبادالت الفكرية. وهنا، 
وقــع »املحظور«. ففي الوهلة األولــى، يكاد 
يكون االنخراط في »الحداثة« وملحقاتها 
ــه تــبــنّي،   مـــحـــمـــودًا، إال أنــ

ً
الــتــعــبــيــريــة فـــعـــال

املنتمون  كــان  خصوصًا في دوٍل وثقافاٍت 
إليها قد ُحرموا، طوال عقود، من ممارسة 
إمكانية  من  بمساحٍة  ولم يحظوا  الحرية، 

بشرى المقطري

إشكاالت  املانحني  مؤتمرات  نتائج  تطرح 
ــوال الــفــعــلــيــة من  ــ عـــديـــدة، مــنــهــا نــســبــة األمــ
األمــــــوال املــعــلــن عــنــهــا فـــي هــــذه املــؤتــمــرات 
املنكوبة،  الشعوب  منها  تستفيد  قــد  التي 
ــــى طـــغـــيـــان الـــجـــانـــب الــســيــاســي  إضــــافــــة إلـ
على الجانب اإلنساني في هذه املؤتمرات، 
للدول  السياسية  األجندات  مقدمتها  وفي 
ــأتـــي نــتــائــج  ــاق، تـ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــة. فــــي هـ ــحـ ــانـ املـ
مؤتمر املانحني الذي عقدته األمم املتحدة 
الحالي،  نيسان  أبــريــل/  في جنيف، مطلع 
فـــي ســـيـــاق تــعــهــد املـــانـــحـــني بــتــقــديــم نحو 
ملياري دوالر لالستجابة لألزمة اإلنسانية 
فـــي الــيــمــن، إال أن املــؤتــمــر أغــفــل األســبــاب 
األوضــــاع  تــدهــور  اســتــمــرار  فــي  الحقيقية 
املجاعة،  حافة  إلــى  ووصــولــهــا  اإلنسانية، 
ــتــــي يــشــكــل اســـتـــمـــرار الــــحــــرب ســبــبــهــا  والــ
العربية  املؤتمر  رعــاة  فيما حــول  الرئيس، 
في  العسكري  التحالف  قــائــدة  السعودية، 
اليمن، واإلمــارات، الدولة الثانية فيه، أكبر 
إلــى  اليمنيني  بــحــق  اإلقليميني  املنتهكني 

مانحني، ذوي أيد بيضاء.
ترتبط داللــة أمــوال املانحني بتجّردها من 
أي أجـــنـــدات ســيــاســيــة فـــي الــيــمــن، ولــيــس 
وفـــقـــًا لــضــخــامــة هــــذه األمـــــــوال، وحـــتـــى مع 
عـــدم اســتــفــادة اليمنيني مــن هـــذه األمــــوال، 
ــي تـــشـــغـــيـــل مــكــاتــب  ــ وذهـــــــــاب مـــعـــظـــمـــهـــا فـ
األمــم املــتــحــدة، بما فيها رواتـــب موظفيها 
الــدولــيــني وســفــريــاتــهــم، فــإنــه ال يمكن بــأي 
ــذه األمـــــــــــوال عـــــن األجــــنــــدة  ــ ــ ــال فــــصــــل هـ ــ ــ حـ
السياسية للمانحني في اليمن، خصوصا 
مــــدى تـــوّرطـــهـــم فـــي الــــحــــرب، بــمــا فـــي ذلــك 
دعمهم أطراف الصراع اليمنية واإلقليمية، 
في  املــبــاشــرة  يعني مسؤوليتهم  مــا  وهـــو 
معاناة اليمنيني. عدا أملانيا التي لم يرتبط 
مقاربتها  وكذلك  اليمن،  اإلنساني  دعمها 
تبرعات  فإن  أجندة سياسية،  بأي  للحرب 
الدول الكبرى، كالواليات املتحدة األميركية 
ــا، يــــأتــــي فــــي ســيــاق  ــرنــــســ وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــ
الــتــغــطــيــة عـــلـــى تـــورطـــهـــم فــــي الــــحــــرب فــي 
السعودية واإلمـــارات  بــإمــداد  اليمن، وذلــك 

بالصواريخ التي تقتل املدنيني اليمنيني. 
احــتــلــت الــســعــوديــة واإلمــــــــارات، الــدولــتــان 
ــى قـــائـــمـــة  ــ ــلـ ــ ــي الــــيــــمــــن، أعـ ــ ــان فــ ــتــ ــلــ ــتــــدخــ املــ
املــتــبــرعــني فــي مــؤتــمــر جــنــيــف، إذ تعهدتا 
بدفع نصف مليار دوالر لكل منهما، وفي 
حني تبرز األجندة السياسية من تبّرعهما، 
ــفـــال حــقــيــقــة أنــهــمــا طــرفــان  إذ ال يــمــكــن إغـ
رئــيــســيــان فـــي الـــحـــرب الــتــي يــعــانــي منها 
يهدف،  تبّرعهما  فــإن  وبالتالي  اليمنيون، 
أمام  إلى تحسني صورتهما  املحصلة،  في 
ــــت الــتــبــرعــات  ــي، حـــيـــث أتـ ــ ــدولـ ــ املــجــتــمــع الـ
ــالم  ــ ــقـــاد اإلعـ ــتـ الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى خــلــفــيــة انـ
األميركي واألوروبي ولي العهد السعودي، 
لكلفة حربه على حياة  بن سلمان،  محمد 
التفتيش في  أنــه وبعيدًا عن  إال  اليمنيني، 
فتبرعهما  واإلمــاراتــيــة،  السعودية  النوايا 

المهدي مبروك

انطلقت حملة االنتخابات البلدية في تونس، 
وقد جمعت 2068 قائمة، 859 مستقلة، 165 
ائتالفية )حزبية(، وعلى الرغم من التشكيك 
أحيانا في استقاللية »املستقلني«، خصوصا 
عن األحزاب السياسية، فإن لالستقاللية هذه 
تراثًا في تاريخ العمل السياسي والحقوقي 
في تونس، إذ ثّمة دواع عديدة تمنح هذه 
القوائم شرعية التشكل، فقد كان املستقلون 

من ثوابت العمل النضالي عموما.
ــر الــســبــعــيــنــيــات صحيفة  ــ ظــهــرت فـــي أواخـ
الرأي املستقلة، وهي أول صحيفة رأي خارج 
منظومة صحافة الحزب الحاكم، ومن يدور 
في فلكها طوعا أو غصبا، حاضنة ملثل هذا 
التيار في بواكيره األولــى، والــذي كانت له 
رمــــوز عـــديـــدة، مــنــهــم مــؤســس الــصــحــيــفــة، 
الرغم من توليهم  حسيب بن عمار. وعلى 
حقائب وزاريــة في عهد بن علي، وسرعان 
ما تخلى عنهم، فإنهم لم ينتموا إلى حزب 
)الحاكم(،  الديمقراطي  الدستوري  التجمع 
وظلوا على استقالليتهم مع مشاعر حسرة 
الحــقــتــهــم طـــويـــال، وأفــــســــدت عــلــيــهــم طعم 
االستقاللية. ولكن توسع هذا التيار الحقا في 
أوساط سياسية وحقوقية عديدة، وضمت 
الجمعيات واملنظمات غير الحكومية، مثل 
والرابطة  للشغل  التونسي  الــعــام  االتــحــاد 
التونسية لحقوق اإلنسان وجمعية النساء 
الديموقراطيات، عديدا من هؤالء املستقلني 
واملستقالت، فضال عن شخصيات وطنية، 
ظلت تنشط في الحقل السياسي والنقابي 
والحقوقي، من دون االنخراط في أحزاب. ثم 
ت الثورة في هذا التيار وافدين جددا، 

ّ
ضخ

هيئاٌت  دســتــوريــًا  تشكلت  وقــد  خصوصا 
الحقيقة  غــرار هيئة  على  عــديــدة،  مستقلة 
التعذيب، وهيئة  والكرامة، وهيئة مقاومة 
االنتخابات، واملحكمة الدستورية. وقد تم 
الهيئات  هــذه  استقاللية  على  التنصيص 
واستقاللية أعضائها وهيئاتها وفروعها. 
وهكذا تم اإلقرار باالستقاللية ودسترتها، 
على الرغم من معضلة االتفاق بشأن مدى 
استقاللية هذه الهيئات، ومن تولوا إداراتها. 
ومــا زال ُيــثــار جــدل كثير بشأن هــذا األمــر. 
والوافدون الجدد هم إما مغادرون أحزابهم 
ب« عموما أو 

ّ
والفاّرون من »سيئات التحز

نشطاء املجتمع املدني من الشباب تحديدا.
ــم فــــي الــحــمــلــة  ــوائــ ــقــ ــعــــود اســـتـــقـــاللـــيـــة الــ تــ
االنــتــخــابــيــة الــبــلــديــة حــالــيــا إلـــى معطياٍت 
ما  فترة  ذات صلة وثيقة بطبيعة  عــديــدة، 
بعد الثورة، حني تكاثرت األحزاب السياسية 
حتى فاقت 220 حزبا، من دون أن تكسب ثقة 

املشفوعة بالقلق حيال األهــداف الحقيقية 
التي ُصممت في غرف العمليات، كي تأتي 
، وقاصرة عن الوصول إلى 

ً
 وسطحية

ً
صغيرة

نتائج مهمة، كسابقتها في مطار الشعيرات 
قبل عام مضى. وبالفعل، لم يخسر األسد 
أصواًل نوعية أو ممتلكات ذات قيمة ثمينة، 
غير قابلة للتعويض في املستقبل القريب، 
 مريرة، تملي عليه 

ً
 ثقيلة

ً
ولم يتكّبد هزيمة

إعادة الحسابات بدقة مرة أخرى، وتردعه 
عن مواصلة أفعاله املوصوفة كجرائم حرب، 
كما ليس من املؤكد أيضًا أن هذه الضربة 
قــد ضمنت أضــعــاف قــدراتــه عــلــى مــعــاودة 
استخدام األسلحة الكيميائية في وقت الحق، 
الغرب خطًا أحمر من  وتــجــاوز ما يعتبره 
جديد، طاملا أن العقاب هنّي لنّي، كهذا الذي 
جــرى بعد طــول أخــذ ورد، وبشق األنفس، 
بني واشنطن ولندن وباريس. وفوق ذلك لم 
تكن عواقب الفعل الكيميائي وخيمة، بحسب 
ما هددت به على رؤوس األشهاد، وتوعدت 
بإنزاله، مرجعيات الدولة العظمى الوحيدة. 
غير أن هذه الحصيلة األولية، املواتية كليًا 
ألشرعة سفينة األسد املمزقة، بما انطوت 
عليه من مكاسب سياسية ومعنوية قصيرة 
ا من الصورة األشمل،  األمد، ال تشكل إال جزء
املتكونة في خضم تلك الضربة املشتركة بني 
أهم ثالث دول غربية وأقواها، بدت في عهد 
أكثر تصميمًا من ذي قبل،  دونــالــد ترامب 
في الدخول بقوة على خط الكارثة السورية، 
واسترداد بعض ما فقدته من أوراق اللعبة 

شديدة، وتتهم الغرب املتآمر بالسعي، من 
دون هوادة، لتحجيم مكانة ثاني أكبر قوة 
نـــوويـــة، ومــحــاصــرتــهــا أطــلــســيــًا، وتفشيل 
 لها حق الفيتو )النقض( 

ً
دورها العاملي دولة

في مجلس األمن الدولي، وحدث وال حرج 
عن فرض العقوبات االقتصادية. 

ك أربــاب نظام األســد من 
ّ
في مقابل ما تمل

ــّس بــالــجــدارة  ــ مــشــاعــر بــاالســتــحــقــاق، وحـ
املــفــاجــئــة، ومــا ســاد لديهم مــن استخفاٍف 
شديٍد بضربٍة عسكرية بدت طائشة، أدرك 
في  الــــروس،  واإلعــالمــيــون  الدبلوماسيون 
قــرارة أنفسهم، ما لحق ببالدهم من إهانة 
قاسية جّراء هذه الضربة التي سبق لهم أن 
حذروا، مرارًا وتكرارًا، من عواقبها الوخيمة. 

ــن غــيــر مـــكـــابـــرة، اســـتـــوعـــب الـــجـــنـــراالت  ومــ
املتقاعدون الروس، على الفور، حقيقة أنها 
كانت ضربة موجهة إليهم في املقام األول، 
وأنــهــا مـــرت تــحــت أنـــوف قــواتــهــم »الــجــويــة 
املفتوحة،  وأمـــام عيونهم  بــل  الــفــضــائــيــة«، 
فجرحت الكبرياء الروسي بفظاظة، وأصابت 
القيصر ذاته، وهو الذي كان قد خاض لتوه 
 ضد نفسه، واعدًا 

ً
 ضارية

ً
انتخاباٍت رئاسية

املاضية.  السوفياتية  األمــجــاد  باستعادة 
ــع أن إســـرائـــيـــل ســبــق لــهــا أن اخــتــرقــت  ومــ
نظام الدفاع الجوي الروسي عشرات املرات، 
وضربت جهارًا نهارًا مواقع سورية وإيرانية 
حصينة بال عــدد، إال أن موسكو لم تشعر 
بالحرج، ولم يتملكها االنزعاج ذات غارة، 
حتى أنها كانت تبّرر تسامحها مع الذئاب 
اإلســرائــيــلــيــة قــائــلــة إنــهــا مــعــنــيــة بــالــحــرب 
ــد،  ــيــــني« ال الــــدفــــاع عـــن األســ ــابــ ضـــد »اإلرهــ
فيما بدت في أعقاب الضربة الغربية هذه 
عميقة  االرتــبــاك،  شديدة  التحّسس،  بالغة 
اإلدراك أنها هي املستهدفة هذه املرة، ليس 
فــي نــطــاق الــــدور الــســيــاســي املــهــيــمــن على 
أيضًا  وإنما  فقط،  السورية  الحالة  مقاليد 
في إطار كفاءة منظومة الدفاعات الجوية، 
وتقنيات الصواريخ املضادة التي لم يسبق 
امليداني،  االختبار  موضع  وضعت  أن  لها 
ولو مرة واحــدة. وقد يمر وقت قصير، في 
أعــقــاب هــذه الــضــربــة الــتــي أحــســب أنــهــا قد 
زلزلت ثقة الــروس بأنفسهم من دون ريب، 
الــســؤال؛ »مــاذا نفعل  حتى يطرح بعضهم 

في سورية بحق الــســمــاء؟«، إذا كــان مقدرًا 
ملثل هذ الضربة الخفيفة، باملعيار العسكري 
الدولي،  توقف صعود موسكو  أن  املجرد، 
ولو على نحو تدريجي بطيء، وأن تطيح 
معظم ما تم إنجازه من مكتسبات ميدانية 
إلــى إنجازاٍت  ، وهــي مكتسباٌت لم تتحول 
أستانة  ذلــك مسار  فــي  بما  بعد،  سياسية 
ومؤتمر سوتشي، ومناطق خفض التصعيد، 
والحلف الثالثي مع تركيا وإيران، وغير ذلك 
من جهوٍد بدت فيها الدبلوماسية الروسية، 
حتى أمس القريب، تمتطي ظهر حصاٍن ال 

 له غبار. 
ّ

يشق
تعسف  دون  من  االستنتاج،  يمكن  وعليه، 
في القراءة، ومن غير تعّجل في استشراف 
املمكنات التي حفلت بها هذه الضربة غير 
املوجعة لنظام األسد، أن روسيا املصابة في 
صميم دورها اإلقليمي لم تعد بعد اليوم في 
ذلك املوضع الذي كانت عليه من قبل، حني 
تمّكنت، في غفلة من الغرب، من امتالك كامل 
أوراق اللعبة السورية من دون منازع تقريبًا، 
وأقفلت مجلس األمــن الــدولــي ب 18 فيتو، 
وصارت ربة البيت وصاحبة الحل والعقد، 
األمر الذي يستقيم معه القول إن هذه الضربة 
املليئة باملفارقات الفارقة، والتي قد ال تكون 
زت وضع األسد 

ّ
األخيرة بالضرورة، قد عز

من جهة أولى، ولو بصورة مؤقتة، وقّوضت، 
في الوقت نفسه، مكانة بوتني، إلى أجل غير 

معلوم، من جهة مقابلة.
)كاتب من األردن(

التعبير، ولو في حدودها الدنيا، بأن األثر 
السلبي كــان أكثر مــن الــوقــع اإليــجــابــي في 
تقنيات  استخدام  هــذه:  الجديدة  املمارسة 
التواصل االجتماعي الحديث في نقل األفكار 

والتعبير عنها والتعليق عليها.
ــلـــى الــــبــــاحــــث واملـــفـــكـــر  ــار ٍلـــــزامـــــًا عـ ــ ــقـــد صــ لـ
والـــكـــاتـــب أن يــخــتــصــر فـــكـــره وأفــــكــــاره في 
جمل مبسترة قدر اإلمكان. ولهذا التمرين 
الجانب  فــي  بــعــدان، إيجابي وآخــر سلبي. 
ــه ُيـــســـاعـــد عــلــى  ــ ــابــــي، مــــن املــــؤكــــد أنـ اإليــــجــ
التركيز واالختصار. خصوصًا إن الحظنا 
أن استخدام املترادفات والتكرار سمة سائدة 
يشتكي  حيث  العربية،  باللغة  الكتابة  في 
الحية  اللغات  إلــى  العربية  من  املترجمون 
األخرى من تكرار الفكرة بعبارات مختلفة. 
إذًا، تدفع الحداثة التواصلية صاحب الرسالة 
املعني إلى تطوير طرق تعبيره، واختصار 
اللغة،  فــي  التنميق  املـــكـــّرر، واالبــتــعــاد عــن 
بـــذاتـــه، وإنــمــا وسيلة  وعـــدم جعلها هــدفــًا 
إليـــصـــال فـــكـــرة مـــحـــددة بــجــمــلــة مـــحـــدودة. 
االختصار  أي  أيضًا،  التمرين  هــذا  يساعد 
تحديد  عــلــى  الــبــاحــثــني  الــدقــيــق،  للتعبير 
أفـــكـــارهـــم، وطــرحــهــا فـــي عــجــالــة ال تسمح 
باالسترسال، وهذا مفيٌد للغاية، من خالل 
التجربة الشخصية للتحضير للمداخالت 
الشفهية. من جانب آخر، قد يؤدي اختزال 
دة بكاتبها 

ّ
األفكار املرّكبة أو املالحظات املعق

إلى إهمال التفكير الجاد في مضمونها. كما 
يمكن أن يسعى الكاتب إلى تبسيط الفكرة، 
في محاولة مقبولة لجذب العدد األكبر من 
»العامة«. وبالتالي، فهو ينزع اللباس الفكري 
املنهجي املرّكب ليستخدم لغة التواصل التي 
يمكن اعتبارها شديدة التبسيط، وقد نازعت 
تعابيرها.   فــي  الــصــفــراء  الصحافة  أحيانًا 
يمكن أن يتضاعف هذا الخطر، حينما ُيصار 
إلى فتح باب النقاش بشأن ما يرد في هذه 
إلى جدٍل  الكاتب  املبسترة، فيتم جّر  اللغة 
على  يعتمد  الــدســم،  مــن  خـــاٍل  سفسطائي 
لغة التشكيك والتخوين والتكفير في أسوأ 
النماذج، أو على لغة التبخيس والتهكم في 
ز 

ّ
أحسنها. وإن امتنع صاحب التعبير املحف

الـــرد، تطور  الــــردود والتعليقات عــن  لــهــذه 
أمره لكي ُيعتبر متعجرفًا وغير سائٍل عن 
جموع املواطنني. وإن هو انغمس في رمال 

كــلــيــا مـــع سياستهما  يــتــنــاقــض  بـــاألمـــوال 
االقــتــصــاديــة فـــي الــيــمــن، والـــتـــي ضــاعــفــت، 
أكــثــر مــن أي شــيء آخـــر، مــعــانــاة اليمنيني، 
فــإضــافــة إلـــى كلفة الــحــصــار الـــذي فرضته 
السعودية على املوانئ اليمنية، وأدت إلى 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــبــضــائــع الــتــي تــصــل إلــى 
حيال  سياستهما  أسهمت  فقد  اليمنيني، 
ــادي،  ــتـــصـ الــيــمــن فـــي تـــدهـــور الـــوضـــع االقـ
وخـــصـــوصـــا انـــهـــيـــار الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة، إذ 
ماطلت السعودية في تنفيذ وعودها أمام 
املجتمع الدولي بدعم العملة اليمنية، ولم 
مدينة  فــي  املـــركـــزي  للبنك  الــوديــعــة  تمنح 
عــــدن إال مـــتـــأخـــرًا، فــيــمــا أعـــاقـــت اإلمــــــارات، 
باستمرار، وصول السيولة املالية إلى عدن، 
 عن تعطيلها تطوير املوانئ اليمنية، 

ً
فضال

واســـتـــغـــالل مــعــظــمــهــا لــخــدمــة مــصــالــحــهــا 
االقتصادية.  ال تجد السعودية واإلمــارات 
غضاضة في قتل اليمنيني، ليس فقط جّراء 
املباشرة في  وإنما بمسؤوليتهم  الغارات، 
مفاقمة األوضاع اإلنسانية في اليمن، لكن 
الــكــارثــة هــنــا هـــو حــرصــهــمــا عــلــى تغليف 
 
ً
فضال إنــســانــي،  بطابع  اليمن  فــي  حربهم 

عن تسويق حجم فاتورتهما اإلنسانية في 
اليمن، عبر تعّمدهما ضم كلفة تمويلهما 
الــســعــوديــة،  الــعــســكــري للشرعية فــي حـــال 
إلى  اإلمـــارات  فــي حالة  الجنوبية  وللقوى 
الجانب اإلنساني، إذ صرح أخيرا املشرف 
الـــعـــام عــلــى مـــركـــز املـــلـــك ســلــمــان لــإغــاثــة، 
مــا تبرعت به  أن إجــمــالــي  عبدالله ربــيــعــة، 
الــحــرب يقارب  بــدء  الــســعــوديــة لليمن منذ 
إجمالي  بــلــغ  فيما  دوالر،  مــلــيــارات  عــشــرة 
ــة لليمن  ــيـ ــاراتـ املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة اإلمـ
دوالر،  مليون  وخمسمائة  مــلــيــارات  ثــالثــة 
بحسب ما صرح الوكيل املساعد للشؤون 
اإلستراتيجية في وزارة الدفاع اإلماراتية، 

اللواء فالح القحطاني. 
منذ تدخلها العسكري في اليمن، حرصت 
السعودية على تقديم نفسها أمام املجتمع 
الـــدولـــي أنــهــا تــــوازن الــجــانــبــني، العسكري 
الــــذي يــتــمــثــل بــدعــمــهــا الــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
واإلنساني الذي يتمثل بتقديم املساعدات 
مركز  تــأســيــس  وجــــاء  لليمنيني.  اإلغــاثــيــة 
انطالق  امللك سلمان لإغاثة مباشرة بعد 
ــراز  عــمــلــيــة عــاصــفــة الـــحـــزم الــعــســكــريــة إلبــ
التغطية  مقابل  في  لها  اإلنساني  الجانب 
في  والسياسية  العسكرية  تدخالتها  على 
ــد تــولــى  الــبــلــدان الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة. وقـ
املــركــز إدارة الــشــق اإلغــاثــي الــســعــودي في 
الــيــمــن، واعــتــمــد فــي تــوزيــع اإلغــاثــة بشكل 
ــــالل اإلغـــاثـــيـــة  ــسـ ــ ــع الـ ــ ــوزيـ ــ مـــبـــاشـــر عـــلـــى تـ
أو على وسطاء  املـــدن،  فــي بعض  لألهالي 
ــة مــمــثــلــة  ــيـ ــرعـ مـــحـــلـــيـــني، كـــالـــحـــكـــومـــة الـــشـ
ــلـــيـــا، واملـــنـــظـــمـــات  ــة الـــعـ ــيــ ــاثــ بــالــلــجــنــة اإلغــ
مع  عقود  توقيع  على  وكذلك  لها،  التابعة 
منظمة  مثل  اليمن،  فــي  الــدولــيــة  املنظمات 

الصحة العاملية واليونيسيف.
وتحولت آلية توزيع اإلغاثة في اليمن طيلة 
إلــى إحــدى بــؤر الفساد الكبرى، إذ  الحرب 

املواطن التونسي الذي أصبح ينظر إليها 
يحّملها  فهو  بنقمة،  ربما  أو  كثير،  بحذر 
ــراه إخــفــاقــا كــبــيــرا وعــجــزا  مــســؤولــيــة مـــا يــ
مــســتــفــحــال عــــن تـــحـــســـني ظـــــــروف املـــعـــاش 
ــــالث مــحــطــات  ــثـــر مــــن ثـ تـــحـــديـــدا، فــبــعــد أكـ
انتخابية وسبع حكومات، ظل املنجز هزيال 
ومخيبا. يراهن املستقلون على هذا املناخ 
املتصف بافتقاد الثقة في األحزاب، وكسب 
املؤيدين في الحملة االنتخابية، ويقدمون 
أنـــفـــســـهـــم بــــديــــال عــــن الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 
املتحزبة، خصوصا أن الحملة انطلقت في 
والسياسي،  االجتماعي  التوتر  مــن  مــنــاخ 
إذ تزامنت مع اندالع موجة من اإلضرابات 
املــتــقــاعــديــن..(، وتــحــّركــات  التعليم،  )رجـــال 
اجتماعية أخرى لفئات تعتقد أنها تضّررت، 
ولم تعد قادرة على مزيد من التحمل. على 
الرغم من ذلــك، تراهن القوائم املستقلة في 
استراتيجيتها على جلب اهتمام الناخب، 
وإقناعه باالنتخاب، واختيارها بديال عن 
املستقلة  القوائم  األحـــزاب.  واشتغلت  تلك 
على اختيار أسماء لها أوال، فتوزعت األسماء 
املــخــتــارة بــعــنــايــة عــلــى ســجــالت مــتــعــّددة، 
منها سجل كفاحي وطني، مثال: البؤساء، 
واملهمشون،  )الفقراء  الــزواولــة  املكافحون، 
ع 

ّ
باللهجة املــحــلــيــة(. وســجــل مــحــلــي، مـــوز

البلدية،  للمناطق  طبيعية  مــمــيــزات  عــلــى 
والياسمني  والــزيــاتــني  النخيل  غـــرار  عــلــى 
ــــورد والــجــبــال والــصــحــاري  والــنــســريــن والـ
والــواحــات، فحملت قوائم أسماء األشجار 
والــنــبــاتــات الــتــي تــمــيــز جــهــات عـــديـــدة في 
تونس. وهناك أسماء عدة معالم ومواقع، 
فــــي دغــــدغــــة ملـــشـــاعـــر االنـــتـــمـــاء واالعــــتــــزاز 
لــلــنــاخــب. ويــعــود الــســجــل الــثــالــث إلـــى قيم 
ومعايير أخالقية، يرى مستقلون عديدون 
أنها أهدرت بعد الثورة، على غرار الكرامة، 
العمل، الثقة، االجتهاد، الحلم، األمل. لذلك 
تحمل قوائم عديدة شحنا عاطفيا جديدا، 
يقطع مع مشاعر اإلحباط والــيــأس. يعّول 
ــيـــد الــســلــبــي لـــدى  املــســتــقــلــون عـــلـــى الـــرصـ
األحزاب التي تنافسهم، خصوصا من حكم 
تــونــس مثال،  ونـــداء  النهضة  منها، حــركــة 
ويعّولون أيضا على أن يتسع التذمر ليشمل 
حتى األحزاب املعارضة، وتحديدا الجبهة 
الشعبية، لكونها ال تختلف كثيرا لدى قطاع 
 ،

ً
واسع من الــرأي العام الذي يعّدها عدمية

ساهمت في تأزيم األوضاع في خطابيها، 
التصعيدي والطوباوي، فيما يعتقد هؤالء 
املستقلون أنهم قوة مقترح واقعي ومعتدل. 
ويــبــتــكــرون مــنــاهــج وأســالــيــب جــديــدة في 

الدعاية االنتخابية.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

التي تم تجييرها بالكامل لصالح روسيا، 
في زمن إدارة باراك أوباما، الزاهدة في الدفاع 
العاملي،  للنظام  القائدة  الدولة  عن صــورة 
املستخذية قبالة اندفاعة فالديمير بوتني، 
الصعود  فــي  الجامحة  لرغبته  واملجاملة 

ببالده إلى مرتبة الدولة العظمى الثانية.
على هذه الخلفية، يمكن قراءة مغزى الضربة 
الثالثية التي كان رجع دوّيها في موسكو 
أشـــد هـــواًل مــن صـــدى صــوتــهــا فــي دمــشــق، 
أوســع  الكرملني  لــدى  مضاعفاتها  وكــانــت 
بكثير من تداعياتها داخل قصر الشعب في 
أطراف جبل قاسيون، ال سيما وأن الضربة 
املنسقة جيدًا بني العواصم الغربية الثالث 
انطوت على تحٍد محسوٍب بدقة، ليس لنظام 
األسد املتهالك، وإنما لغطرسة بوتني ونزعته 
اإلمبراطورية، وشكلت، في حد ذاتها، خرقًا 
لحائط الصد الروسي الذي بدا منيعًا للغاية، 
إن لم نقل اجتيازًا مباشرًا لحاجز التحّسب 
والتردد الذي استبد بالغرب سبع سنوات 
قليل  ثانويًا،  الــوقــت، وجعل منه العبًا  من 

الحيلة، على الجغرافيا السورية.
وفيما راحــت ماكينة إعــالم األســد تتحدث 
بزهو عن عدوان ثالثي فاشل، وتستحضر 
صـــورة الـــعـــدوان الــثــالثــي  ضــد جــمــال عبد 
الناصر عام 1956، وتستلهم مجد صموده 
آنذاك، راحت الدعاية الروسية تستعيد إلى 
األذهان، من ماٍض لم يمِض تمامًا، ذكريات 
املواجهات الخائبة مع الغرب، وتجتّر آالم 
سقوط االتحاد السوفياتي السابق بحسرٍة 

الردود املتحركة، سعيًا إلى توضيح فكرة أو 
تطويرها، فسيجد أنه في طور الدفع بكرة 
م 

ّ
ثلٍج ليست ناصعة البياض، وهي تتضخ

كاألورام الخبيثة على صفحته التواصلية. 
مستمر  بشكل  الرياضة  ممارسة  أن  وكما 
نمي العضالت، وتحّسن من أداء 

ُ
ومنتظم ت

الوظائف الحيوية، فإن االعتماد على وسائل 
تغذيتها  إلــى  والسعي  بانتظام،  التواصل 
بــمــحــتــوى فــكــري مـــصـــدره ســـــاٍم، يــمــكــن أن 
يؤدي بهذا الفكر وصاحبه إلى مستوياٍت من 
الجدل الحامل لروائح غير محّبذة. وكما أنه 
يؤدي، في الغالب، إلى وقوع كثير من سوء 
الفهم الذي يؤدي إلى سوء التفاهم، ويتفاقم 
إلى مستويات منحدرة من التبادلية اللغوية. 
هل الحل أن يبتعد أصحاب املشاريع الفكرية 
أو املثقفون أو الباحثون أو من في حكمهم 
عن هذه الوسائل، ويقاطعوا التعبير فيها؟ 
أعتقد بطوباوية هذا الحل، على الرغم من 
سعيي الشخصي مرارًا وتكرارًا إلى تبنيه. 
واألجـــــدر بــحــمــلــة الــفــكــر أن يــعــتــمــدوا على 
أدوات التواصل الحديثة كوسائل مساعدة، 
أو حوامل ملواقف محددة وتعليقات مقيدة 
، وال 

ً
في الزمان وفي املكان، ال تحتمل تأويال

تفتح بابًا للمهاترات من كل حدب وصوب. 
ألن املتربصني لهم باملرصاد، وفاقدي قيمة 
الوقت، وما أكثرهم، قادرون على سحبهم إلى 
ميادين ليست لهم، تحمل خطورة االنزالق 

في لزوجة مّرة. 
)كاتب سوري في باريس(

مثل غياب الشفافية أحد أوجه الفساد التي 
بــاإلغــاثــة،  املــعــنــيــة  الــجــهــات  عليها  تعتمد 
 عن غياب رقابة مجتمعية أو منظمات 

ً
فضال

محايدة تعني بالرقابة املوضوعية لتوزيع 
الــجــهــات الــعــامــلــة فـــي الــجــانــب اإلنــســانــي 
لــلــمــســاعــدات اإلغـــاثـــيـــة، ومـــــدى وصــولــهــا 
وفيما  الـــحـــرب،  مــن  املــتــضــرريــن  لليمنيني 
رشحت منذ بدء الحرب صفقات فساد في 
تورط  امللك سلمان،  ملركز  اإلغاثي  الجانب 
فيها وزراء في الحكومة الشرعية ومنظمات 
تابعة لهم، إضافة إلى توزيع بعض املواد 
الغذائية الفاسدة، كالقمح، لألهالي، وفيما 
تــركــز العمل اإلغــاثــي الــســعــودي فــي اليمن 
بتوزيع سالل غذائية وليس تقديم مشاريع 
تخدم املتضررين بالحرب، إذ اعتمد مركز 
امللك سلمان، في طريقة إدارتــه اإلغاثة في 
الــيــمــن، على غــيــاب آلــيــة واضــحــة وشفافة، 
وكــذلــك فــســاد الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، إضــافــة 
إلى غياب املصداقية في التقارير الصادرة 
مــن مــركــز ســلــمــان بــشــأن الــجــانــب اإلغــاثــي 
في اليمن، والتي غلبت عليها البروباغندا 
اإلعالمية أكثر من الجانب املهني، أو حتى 
اإلنــســانــي، كــادعــائــهــا بــأنــهــا قــدمــت لليمن 
وأن ستة  ــة،  ــيـ ــدولـ الـ ــدات  ــاعـ ــسـ املـ ــن  مـ  %70
وعشرين مليون يمني استفاد منها.  أسوة 
بالسعودية، حاولت اإلمارات إبراز جانبها 
اإلنساني في اليمن بشتى الطرق. وفي حني 
أدار الهالل األحمر اإلماراتي الجانب اإلغاثي 
اإلماراتي في اليمن، إال أن الغرض السياسي 
كان املحّرك ألدائه، لكسب والء الجنوبيني، إذ 
انحصرت أعماله اإلغاثية في بعض املناطق 
الجنوبية، ولم يدخل أي مدينة يمنية في 
الشمال، كما تركز نشاطه في أثناء تحرير 
مدينة عدن، ولم يقم بعدها بأعمال إنسانية 
إال في فترات متباعدة، وتزامنا مع العمليات 
الغربي،  الساحل  فــي  لــإمــارات  العسكرية 
ولــم توجه  الــجــنــوب.  فــي مناطق  وبالطبع 
إلـــى تــأهــيــل املستشفيات  هـــذه املــســاعــدات 
أو املــرافــق التي تــضــررت فــي الــحــرب. وعــدا 
بالطبع، عن جهود الهالل األحمر اإلماراتي 
الالفتة في طالء بعض شوارع مدينة عدن 
وبعض املدارس بالعلم اإلماراتي، لم تسهم 
هذه املساعدات في تخفيف معاناة األهالي. 
ربــمــا ال يــفــهــم مــعــظــم الــيــمــنــيــني كــثــيــرًا في 
األمــم  تديرها  التي  الضخمة  األرقـــام  لعبة 
يجهلون  وبالطبع  حسابهم.  على  املتحدة 
ــــوال التي  اآللــيــة الــتــي يــتــم بــهــا تــوزيــع األمـ
جمع بني حني وآخــر تحت الفتة بؤسهم 

ُ
ت

اإلنساني، إال أنهم يدركون جيدًا، من واقع 
ــدت نــيــات  ــه مــهــمــا بــ حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، أنــ
املانحني طيبة، فإنها ليست أبدًا مثل نوايا 
وأن  يقتلهم ويّدعي تضميد جراحهم،  من 
هــــذه األمــــــوال تــذهــب ال تــصــل إلــيــهــم، وإن 
 
ً
وصل فتاتها فإنه لن يغير ولو حتى قليال

من بؤس معيشتهم.
)كاتبة يمنية(

تعزّز وضع األسد وتقّوضت مكانة بوتين

كرة الثلج اللزجة

اليمن في مؤتمر »اآلخذون«

تونس: المستقلون 
والحملة االنتخابية

روسيا المصابة في
صميم دورها 

اإلقليمي لم تعد بعد
 اليوم في الموضع 

الذي كانت عليه

األجدر بحملة الفكر 
أن يعتمدوا على 

أدوات التواصل 
الحديثة كوسائل 

مساعدة

مهما بدت نيات 
المانحين طيبة فإنها 

ليست مثل نوايا 
من يقتل اليمنيين 

ويّدعي تضميد 
جراحهم

آراء

حسام كنفاني

»تحيط خاصرتها باأللغام... وتنفجر 
ال هو موت 

وال هو انتحار
إنه أسلوب غـزة في إعالن جدارتها بالحياة«

التي ساقها الشاعر محمود درويــش في قصيدة »صمت من أجل  العبارات  هذه 
غزة« قبل سنوات عديدة، هي نفسها التي يمكن استخدامها في وصف الوضع في 
التي  القطاع الذي أخذ على عاتقه تحدي االحتالل، ومواجهة الصفقات املشبوهة 

تحاك في السر والعلن ضد القضية الفلسطينية.
أن تكون حالة فلسطينية عامة، إال  املفترض  أنه كان من  العودة، ورغــم  مسيرات 
أن غزة تفردت بمشهد أسبوعي أعاد الفلسطينيني إلى صورة االنتفاضة األولى 
الــغــزيــون إلــى ابتكار أســلــوب جــديــد للمواجهة مع  والــحــجــارة. كــل أســبــوع يسعى 
أكثر مــن بعد، جــزء منه خــاص بالقضية  انفجار أسبوعي يحمل  االحــتــالل. هــو 

عمومًا، وجزء آخر تتفرد فيه غزة وحدها التي تعيش حصارًا متعدد األطراف.
أن  االحتالل، وتأكيد على  يأتي بشكل أساسي في وجه  األسبوعي  انفجار غزة 
والتفريط.  للمساومة  قابلة  غير  العودة،  مقدمتها حق  وفي  الفلسطينية،  الحقوق 
هي رسالة إلى عرابي ما بات يسمى »صفقة القرن« بأن الفلسطينيني لن يقفوا 
أمامهم  األيــدي وهم يسلبون مرة جديدة، وأن خيارات متعددة مفتوحة  مكتوفي 
العسكرية،  الفصائل  أو  السياسية  الطبقة  على  حكرًا  ليست  واألمـــور  للمواجهة، 
هناك البعد الشعبي الذي أظهرته غزة بشكل أساسي كعنصر فاعل في املعادلة مع 

االحتالل والالعبني العرب والدوليني الذين ينسقون معه ضد الفلسطينيني.
الــذي  وهــو  أســاســي،  القطاع بشكل  أيضًا معاناة  األســبــوعــي يحمل  غــزة  انفجار 
يعيش حصارًا خانقًا متعدد األشكال. األمر لم يعد حكرًا على سلطات االحتالل، 
الحصار  وإغالقها معبر بيت حانون، وال على مصر وتحكمها بمعبر رفــح، بل 
بات من الداخل أيضًا مع العقوبات التي يعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الفلسطينية غير املحسوبني على حركة  ضد غزة، والتي تطاول موظفي السلطة 
»حماس«. عقاب عباس بات أشد قسوة من حصاري مصر وإسرائيل، مع قطع 
السيولة عن املواطنني الفلسطينيني الذين يعانون باألساس من شح املدخول ونفاد 

السلع.
انفجار غزة األسبوعي هو بوجه القهر الذي عاشه املواطنون على مدى 11 عامًا، 
القطاع اقتصاديًا وسياسيًا  الــحــرب على  تــاريــخ االنــقــســام، والـــذي تــاله شــن  هــو 
وعسكريًا. لهذا تأتي املشاركة استثنائية أسبوعيًا في مسيرات العودة التي يراها 
الغزيون فرصة لتوجيه رسائل إلى الداخل والخارج. هو انفجار بوجه جميع الذين 
تآمروا على فلسطني عمومًا، وعلى غزة خصوصًا، وهؤالء ال يختزلون بإسرائيل 

فقط.
املــقــرر أن يستمر  يـــزال فــي بدايته ومــن  الــحــراك الشعبي، فــي غــزة خصوصًا، ال 
حتى ذكــرى النكبة في 15 مايو/أيار املقبل، غير أنه ال بد أن يــؤدي إلى استعادة 
ــرار خــلــف األقـــطـــاب الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  ــجـ ــدم االنـ ــادرة وعــ ــبـ ــام املـ الـــشـــارع زمــ
التي  الحالية  الثنائية  بعيدًا عن  للقضية  استنباط خط جديد  املــوجــودة، ومحاولة 

أودت بالفلسطينيني إلى نكبة االنقسام والتقسيم. 
االنفجار األسبوعي ال بد أن يكون جزءا من ثورة على الوضع الفلسطيني ككل، 
حتى ال تذهب دمــاء الشهداء هــدرًا، وحتى ال تكون املواجهات انتحارًا، بل إعالنًا 

حقيقيًا عن جدارة الفلسطينيني عمومًا بالحياة.

باسل طلوزي

الثالثي على ســوريــة، فلست مــؤيــًدا وال  لــلــعــدوان  املــعــارضــون واملــؤيــدون  ليعذرني 
ا لكل ما يحدث في بالد الياسمني، بعد أن لم أعد أرى فيها غير ذلك الطفل 

ً
معارض

قنابل  الصغير، بفضل  يندفع من فمه  األبيض  والزبد  الــذي يحتضر في غوطتها، 
ا، 

ً
الغازات السامة التي انهالت عليه من »حامي الديار«. كان يمكن أن أكون معارض

طاغية  فــي صالح  ا  تلقائّيً املعارضة ستصب  هــذه  مثل  بــأن  قناعٍة  على  أنني  لــوال 
الــشــام، وأنــا بطبعي لــن أكــون فــي صــف الــطــغــاة، حتى لــو كــان طغيانهم سيقودني 
أنحاز  أنني  ُيفهم منه  قــد  أن تأييدي  لــوال  أكــون مــؤيــًدا،  أن  الجنة. وكــان يمكن  إلــى 
للغزاة على حساب أوطاني العربية. ولذا أجدني في موقف ثالث، أبحث فيه عن قبر 
صغير يلم جسد طفل الغوطة الذي استيقظ على موته املبكر، من دون أن يدري ملاذا 
حها. في 

ّ
تفت الحياة قبل  ا لحروب سرقت منه 

ً
ثمن يموت، ولصالح من يدفع حياته 

القاتل بالقتيل، واملنطق بالجنون، والنازح بالعائد، حّد االستعصاء  سورية، اختلط 
ا، ففي 

ً
على نظريات الحروب كلها. وما يمكن رفضه هو ذاته ما يمكن قبوله، أيض

أي قطٍر  أبحاث عسكري متطور في  العربّي إلنشاء مركز  فيه  ينحاز  الــذي  الوقت 
مــن أقــطــاره العربية، ســرعــان مــا ينقلب على هــذا االنــحــيــاز، حــني يجد أن نتاج هذا 
 ملقاومة العدو. أقصد هنا، 

ً
 على الشعب نفسه، بدل أن يكون ترسانة

ً
املركز جاء وباال

بالطبع، مركز البحوث السوري الذي تم تدميره في العدوان الثالثي أخيرا، خصوًصا 
املركز، وجعل من  هــذا  أبدعها  التي  السامة  والــغــازات  املتفجرة  البراميل  تذكرنا  إذا 
الشعب السوري حقل اختبار لها، إلى حد يجعلنا نبلع أمنياتنا بأي تطور أو تحديث 
وبالعني  العرب.  للطغاة  االستبداد  يعني مزيًدا من  التطور  إذا كان مثل هذا  عربي، 
ذاتها، أنظر إلى قصف مطارات عسكرية سورية، كان األجدى أن تنطلق مقاتالتها 
صوب الجوالن وتل أبيب، لكنها استبدلت إسرائيل بحلب وإدلب والغوطة، وانحرفت 
ا 

ً
عن رؤوس املحتلني الصهاينة، لتحصد أجساد مواطنيها، فكيف إذن أصوغ موقف
حيال مثل هذه املطارات التي تؤوي أدوات القتل والتدمير لسورية وشعبها نفسه؟

ر جذرها األساسي، املتمثل في رفض 
ّ
وفي متاهة املأساة السورية، ال يفوتنا أن نتذك

طاغيتها تلبية أماني شعبه بالحرية، يوم وصلت شعلة الربيع العربي إلى نهر بردى، 
الزعيم  حكم  من  والــخــالص  بالحرية  تنادي  السلمية  الشعبية  املسيرات  فانطلقت 
األوحد، فكان أن ووجهت تلك املسيرات بالحديد والنار. وبدل أن يحتوي الزعيم نار 
الغضب الشعبي بإطالق الحريات، راح يستعني بالخارج على شعبه، وسمح ملليشيات 
الحشد الشعبي العراقي والفيالق اإليرانية والقواعد الروسية باحتالل أرضه للفتك 
بشعبه. وعلى هذا األساس ال يحق لطاغية الشام أن يدين أي تدخل خارجي آخر، ما 

ا حتى أذنيه في التدخالت املستجلبة على يديه إلى عقر داره.
ً
دام غارق

وفي املتاهة ذاتها، نعلم، جيًدا، أن هذا العدوان الثالثي يصب، في ختام املطاف، في 
مصلحة بشار األسد وبقائه على السلطة؛ ألنه يستدّر عواطف الشعوب العربية التي 
تخدعها شعارات »الضحية«، حتى لو كانت الضحية جالًدا، بدليل أن مواقع التواصل 
 

ً
االجتماعي حفلت بشعارات التضامن، ومنها ما راح يستذكر ضرب بغداد، محاوال
سحب ما حدث على ما يحدث، من دون التفريق بني حربني، كان املقصود باألولى 
منها رأس صدام، وفي الثانية ترسيخ سلطة األسد؛ ألنه الخادم األمني ملصالح الدول 

العظمى وإسرائيل على السواء، وإن تقّمص دور »املمانع« و»املقاوم«.
ا، ينبغي أن ندرك أن املقصود بالضربة الثالثية هي روسيا 

ً
ا وأيض

ً
وفي املتاهة، أيض

ذاتها، وليس سورية؛ وإن على نحو غير مباشر تدفع فيه سورية الثمن، على قاعدة 
، دوًما، بتذكير روسيا أن حقبة  »إياِك أعني واسمعي يا جارة«، ذلك أن الغرب معنيٌّ
ا  تمثل قطًبا عاملّيً أن  بأي حال  وأن روسيا ال يمكن  انتهت،  قد  العامليني«  »القطبني 
أزل  لم  أخــيــًرا،  املتاهة،  وفــي  استعرضت عضالتها ونفشت ريشها.  جــديــًدا، مهما 

أبحث لطفل الغوطة عن قبٍر ال يدنسه الطغاة والغزاة، على حد سواء.

محمد أبو رمان

 العودة مرتبطًا حصريًا بالشأن الفلسطيني، بل أصبح، منذ 
ّ

لم يعد الحديث عن حق
ة من مناطق واسعة في بغداد، 

ّ
أعوام، عراقيًا، نتيجة الهجرة الكبيرة للعراقيني السن

إلى كتاب ديبورا  العودة  التفصيل يمكن  الداخلية )ملزيد من  األهلية  الحرب  بسبب 
أموس »أفول أهل السنة: التهجير الطائفي ومليشيات املوت وحياة املنفى بعد الغزو 
األمريكي للعراق«، الشبكة العربية لألبحاث والنشر(، ثم يتم الحديث اليوم عن حماية 
»حق العودة« للسوريني املهاجرين، واألغلب مهّجرون، بسبب الحرب األهلية الداخلية، 

وبطش النظام والفوضى والرعب، إلى وطنهم. 
وفي ضوء الوقائع والتطورات الراهنة، في سورية، فإّن إمكانية تحقيق حق العودة 
لدى نسبة كبيرة من السوريني املهّجرين )قرابة 7 ماليني شخص(، ليست أفضل 
الفلسطينيني، فهنالك في سورية عملية »هندسة ديمغرافية« على أسس   من 

ً
حاال

طائفية جارية بصورة متسارعة ومنهجية، وتؤدي في نهاية اليوم إلى فقدان نسبة 
كبيرة من السوريني أمالكهم ومنازلهم في سورية. 

حلل هذه الوقائع، بدرجة كبيرة، الكاتب والباحث السوري الصديق، سالم الكواكبي، 
في ندوة إطالق تقرير مهم ملركز كارنيجي لدراسات الشرق األوسط، ُعقدت األسبوع 
املاضي في عّمان، بعنوان »أصوات مهّمشة.. ما يحتاجه الالجئون السوريون للعودة 
 مهمًا ملعطياٍت عديدة، منها أّن نسبة كبيرة 

ً
إلى الوطن«. إذ قّدم الكواكبي تفصيال

من املنازل التي هّدمت في حلب ومدن أخرى ال تقوم على أساس امللكية، فهي أقرب 
هم 

ّ
انها املهّجرون حق

ّ
إلى العشوائيات والبناء غير القانوني واملنظم، لذلك يفقد سك

صفت وسوّيت بــاألرض، وهــذا ما حــدث. وضع اليد على األمالك 
ُ
فيها بمجرد ما ق

ان الجدد، 
ّ
واالستيالء عليها، وبروز مافيات تشتريها بأسعار هزيلة، وتبيعها للسك

على أسس طائفية، من الظواهر املنتشرة املنهجية اليوم، ويعّزز هذه املنهجية الجديدة 
املرسوم العاشر الذي أصدره الرئيس السوري، بشار األسد، في شهر إبريل/نيسان 
ــادة التنظيم، يسمح بــإحــداث مناطق  ــذي يــقــوم على حــق الــدولــة فــي إعـ الــجــاري، والـ
تنظيمية ضمن املخطط التنظيمي، يتم فيها حصر امللكيات الخاصة، وتسجيلها من 
جديد في السجل العقاري، على أن يكون هذا التسجيل نهائيًا في نهاية فترة الطعن 

املقدرة بـ 30 يومًا من تاريخ حصر أمالك املنطقة اإلدارية. 
وبناًء على هذا املرسوم، الجميع مطالب بإعادة تسجيل ملكيته العقارية والزراعية، 
ه في ملكيته، ويستطيع تفويض أحد 

ّ
املحّددة يفقد حق املــدة  لم يقم بذلك في  ومن 

املهاجرين بفقدانهم  أقاربه، لكن هذه اإلجــراءات الضبابية سمحت ببث فوبيا لدى 
ملكياتهم، ما استغلته املافيات النشيطة حاليًا في شراء هذه امللكيات بأسعار زهيدة، 
ر منه محامون ونشطاء سوريون معارضون بأّن ذلك وسيلة خلفية غير 

ّ
وهو ما حذ

قانونية، لتغيير امللكيات وشراء املمتلكات وإكمال عملية الهندسة السكانية الجارية! 
فوق كل ما سبق، هنالك عوامل موضوعية عديدة تمنع السوريني حاليًا من العودة. 
إلى  لعودتها  األمــن  الالجئني تشترط وجــود حالٍة من  أغلبية  أّن  التقرير  أثبت  وقــد 
 بعملية انتقال سياسي للسلطة وتحقيق العدالة 

ّ
وطنها، وهو ما لم يتحقق برأيهم إال

واالنتقام،  الثأر  تقوم على  داخلية  »حــروب صامتة«  ذلــك  البديل عن  ألّن  االنتقالية، 
 للتحقق، على األقل في املدى املنظور، ما يعني أّن مسار 

ً
وهو ما ال يبدو أمرًا قابال

ومشروع التغيير الديمغرافي وإعادة التنظيم سيبقى جاريا. 
السوريني،  الالجئني  السوري في عــدم عــودة  النظام  لــدى  ال تبدو هنالك أي مشكلة 
 وأعــداء للوطن، وهي الفلسفة التي 

ً
بل ينظر إليهم كثيرون من أنصار النظام خونة

اجتماٍع  الكواكبي عن  املاضية. ويكشف  األعــوام  في  وإعالمه  األســد  عّززها بشار 
 لهم: صحيح 

ً
تسربت معطياته، جرى بني األسد وسفراء سورية في الخارج، قائال

نا كسبنا في 
ّ
أّن هنالك سبعة ماليني سوري تقريبًا هّجروا، ومئات اآلالف قتلوا، لكن

نهاية اليوم »مجتمعًا متجانسًا«!  يبدو أّن موضوع اللجوء والحديث عن حق العودة 
اللجوء من  ملا تطرحه سوسيولوجيا  نظرًا  املستقبلية،  املوضوعات  أحد  سيصبح 
الطاردة  البلدان  اجتماعية وثقافية وسياسية على  تداعيات  إليه من  وتــؤدي  نتائج، 
حدثه من نتائج نفسية واجتماعية وثقافية عديدة، خصوصا عند 

ُ
واملستقبلة، وما ت

الحديث عن األجيال القادمة، في كل من سورية والعراق واليمن وليبيا، التي تعاني 
حروبًا داخلية وأهلية، ذات أبعاد طائفية أو مناطقية وجغرافية.

غزة تواصل االنفجار قبر لطفل الغوطة

حق العودة... لكن سوريًّا
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التعاضد  لتجربة  تــونــس  فــي  الحزينة  النهاية 
املحبطة ومعها  الحقبة  لتلك  السهلة  والتصفية 
اإلبن الضال، أحمد بن صالح، واملضي قبلها إلى  
مؤتمر »املصير« في 1964، كان البداية الفعلية 
روبسبير  وصــنــاعــة  الــبــيــروقــراطــي  لإلنحطاط 
جديد لتونس. استقدام  محمد الصياح وعصاه 
الغليظة لم يكن سوى تفصيل صغير زاد من 
 ممكنات 

ّ
اإلحتراب بني أجنحة النظام وضرب كل

الحريات والحركة النقابية والطالبية. رّبما، كان 
وعي الحبيب بورقيبة لألزمة نوعا من الواقعية 
ــّول إلــى  ــ ــــك بــعــد أن تـــحـــّول أو حـ املـــتـــأخـــرة، وذلـ
املقصلة.  نحو  باستبداده  يتّجه  جديد  فرانكو 
إعالن جربة في يناير 1974 وأحداث 26 يناير 
1978، وصوال إلى التصادم املسلح  مع األحفاد 
اإليديولوجيني لصالح بن يوسف في قفصة في 
التي  27 يناير 1980، لم تكن ســوى اإلنـــذارات 
عجز بورقيبة عن استقبالها جيدا. أو لنقل أّن 
مسيرة اإلنهيار في بنية النظام استحال معها 
كبحها. املؤتمر اإلستثنائي للحزب اإلشتراكي، 
النقابيني  عن  والعفو  املــحــدود،  اإلنفتاح  وتبني 
الــســجــنــاء، واســـتـــقـــدام مــحــمــد مـــزالـــي املستقل 
لم  املتناحر، كانت خيارات  الحكم  توازنات  عن 
ــة الــتــي أكــدت  يــقــّدم ســـوى تــســريــع وتــيــرة األزمــ
أنها قــرارات يتيمة لم تتجاوز  انتخابات 1981 
َبرها متشددو الحزب سريعًا 

َ
صالة املؤتمر وق

مـــع أول امــتــحــان ديــمــقــراطــي. الـــرجـــل املــريــض 
الذي استحال شفاؤه جعل بطانة السلطة تعّد 
نفسها لصراع ما بعد بورقيبة. فمزالي )الحل 
 دائــمــا وصــراعــات السلطة 

ًّ
املــؤقــت( أصبح حــال

النقابية  املركزية  تفكيك  محاولة  أشــدهــا.  على 
لتسهيل الطريق نحو الخالفة، انتفاضة الخبز، 
النظام  إّن  قــال  الــذي  »الصمود«  بمؤتمر  نهاية 
كــانــت وشيكة،  الــنــهــايــة  وأن  مــحــالــة،  ال  متهالك 
في الوقت الذي أطلت فيه قوة كبيرة من خارج 
وبــدأت ترسم جوا  )االتجاه اإلسالمي(،  النظام 

إرهابيا قد يدخل كل البالد نحو املجهول.
محصلة الحديث؛ بحكم أننا نعرف بقية القصة 
يتغذى  مافيا  نظام  إلــى  اإلســتــبــداد  التي حولت 
بالفساد ويغذيه، أكمل إغالق بقية ممكنات التغيير 
الديمقراطي في البالد وتحقيق العدالة االجتماعية 
الحقيقية. فما يحدث اآلن استتباع لذلك كله، نظام 
بن علي أورث لوبيات فساد متراطبة مصلحيا 
بطريقة معقدة فيما بينها، انحطاط بيروقراطي 
الــدولــة إلــى جهاز عميق من الصعب جدا  حــّول 
أّن عصا اإلستبداد يمكنها أن  اقتالعه. واألهــم 
في  ولكنها  السياسي.  االنفتاح  ممكنات  تغلق 
الـــوقـــت نــفــســه صــنــعــت كــيــمــيــاء بـــني  املــحــافــظــة 
االجتماعية الراقدة تحت صور الحداثة املصطنعة 

مع اإلستبداد وقوى »الصحوة« الدينية.
محمد محسن عامر )تونس(

الحرية عبٌء ال يحتمله كثيرون، فعندما تدرك 
أن الــعــالــم غــيــر مــبــاٍل بـــإرادتـــك، ســـوف تتواطأ 
هنالك  ليس  إذ  قهرك،  على  الخيال  مع  الرغبة 
 يحقق التوازن بينهما. العالُم يقسو على 

ٌ
فعل

من يسرفون في أحالمهم، فعالم اليوم هو عالم 
الجنون،  حد  تبالغ  وأنــت  والتهميش،  التكسير 
لــن ينسى شخصًا  الــتــاريــخ  أّن  وتــراهــن عــلــى 
مذعورًا أضاع حيواته من أجِل أن يطلَع صبحًا 
واحـــدًا ليس فــيــِه دٌم ظــالــٌم ودُم بـــريء. يخبرك 
ســجــنــاء ســيــاســيــون فــي الــوطــن الــعــربــي أنهم 
بكى  مــن  السجن، هنالك  فــي  وجـــدوا حريتهم 
إلى  يعود  أن  وأراد بشدة  الطريق  أضــاع  ومــن 
السجن، بعدما أطلق سراحه، إذ ملاذا تصدمنا 
هــذه املــفــارقــات املــؤملــة؟ وكــيــف يصبح الــخــارج 
من  استئصالها  تستطيع  لــن  وقــيــودًا   

ً
أغــــالال

داخل سجنِي عاد مجازًا إلى حريته؟
طبيعته  فــي  فالسجن  معكوسة،  هنا  املفارقة 
الــزمــن،  على  ورقــابــة  والــغــرائــز،  للمكان  تقييٌد 
أولئك الذين يراقبونك وأنت تتنقل بني الجدران 
واملهاجع وأماكن العمل ويحددون لك وقت كل 
شيء، كيف تصبح حياة بعض هؤالء الرقباء 
 مـــن حــيــاة الـــخـــارج؟ لــربــمــا كــانــت 

ً
أكــثــر حـــريـــة

الحياة  ثــم مــا هــذه  أكثر تعقيدًا،  الــخــارِج  قيود 
على  ألسنا  بــاملــوت،  إال  قيدها  ينكسر  ال  التي 
العسكرية  الــصــراعــات  عــن  بعيدًا  الحياة؟  قيد 

العربي، هل  املشهد  في  الثورات  أنتجتها  التي 
يمكننا أن ننكر جانب الحرية الذاتي املرفوض 
مــن فــئــات واســعــة مــن املــجــتــمــع، هــنــالــك أنـــاُس 
يضيق صــدرهــم مــن فــكــرة الــتــحــّرر، بــل إنهم 
ــم مـــن قـــســـوٍة،  ــهــ ــا فـــي أرواحــ يــســعــون، بــكــل مـ
لتقديس صورة الزعيم أو البسطار العسكري، 

فهل ممارسة الحرية تجلب األلم ألصحابها؟
أن تحفر   تحاول 

ً
 عديدون أجوبة

ٌ
قدم فالسفة

الخاضعني،  املستعبدين  هـــؤالء  ضــمــائــر  فــي 
إذ يقول إريك فروم ما معناه إن هذا الضمير 
الطفولة  الخارج ومنذ  التسلطي تم غرسه من 
حتى أنــغــل فــي »ضــمــيــر« الــفــرد. ذلــك الصوت 
لــلــذات، مــا أســهــل أن يتلوث بالخوف  الــصــرف 
ثـــم يـــقـــولـــون إنـــهـــا الـــطـــاعـــة والـــخـــضـــوع املــلــون 
بالواجب،  املموه  بــاألوامــر  وااللــتــزام  باالحترام، 
وحـــريـــة الــعــمــل املــقــيــدة بــاملــصــلــحــة، والــنــجــاح 
الواضحة، يستحوذ ذلك كله  بالطرِق  املوسوم 
عــلــى ضــمــيــرك مـــن مـــائـــدة الــعــائــلــة إلـــى مــائــدة 
السلطة األعلى في البالد، مرورًا بكل التفاصيل 
الصغيرة والكبيرة، حتى في الحب هنالك سيٌد 
النساء يتخلني حتى عن حقهن  وعبد، بعض 
فــي اخــتــيــار الــلــون الــــذي يــحــبــن إن لــم يعجب 
املستقبل.  مــجــازًا شــريــك  يسّمى  الـــذي  السيد 
ــتـــمـــردون عــلــى ضــمــيــرهــم املــســتــعــَبــد، حني  املـ
الــوحــوش  هــم  الــفــرصــة، يصبحون  لهم  تسنح 

الحقيقيني، هم املهددون بأّن عليهم أن يحملوا 
اختاروا  هم 

ّ
أن في  قرارهم  عاقبة  عاتقهم  على 

طريقهم من دون أن يبلغوا أسيادهم عن شكل 
الحرية الخارجة عن القانون، فالحرية هي حيث 
يكون القائد والسلطة. أما الحرية الخارجة من 
القيود فهي الخوف، هي الشلل الكلي للحركة، 
هي عدم القدرة على اتخاذ القرار، وهي انعدام 
الــكــفــاح مــن أجلها،  الــتــي ال تستحق  الــســعــادة 
ــاذا ال يقبلون االســتــســالم، ومـــن قـــال إن  ثــم ملـ
االستسالم هو نقيض التحرر، أليس استسالم 
املــحــبــوب ملــحــبــوبــه يــضــمــن لـــه االســـتـــقـــرار في 
العالقة والحب وحرية الطعام والعمل والتوالد؟

نفسها،  الخشية  فهو  القيود  الــخــروج عن  أمــا 
الصالحة في ضميرها  الفئات  يبدأ صــراع  إذ 
الــتــســلــطــي مــع الــفــئــات الـــضـــارة فــي ضميرها 
ـــى تــكــتــســب شــرعــيــتــهــا من  ــاألول الــتــســلــطــي، فـ
قيودها وتختبئ وراء العقالنية القطيعية وامليل 
شرعيتها  تكتسب  والثانية  االســتــقــرار.  نحو 
الفناء  عــدم  في  والرغبة  الهمم  استنهاض  من 
الثانية  وتتبدل  ثابتة  األولـــى  تبقى  اإلنــســانــي. 
وتتحول وتــدخــل فــي أنــفــاٍق مظلمة، قــد تــودي 
بها إلى الهالك، وتجعلها في عداد املجموعات 
اإلنسانية املفقودة، وفي أحسن األحول تحيلها 

إلى ثباٍت أكثَر قسوة.
أحمد عزام )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

راتب شعبو

استهدف، فجر الرابع عشر من إبريل/نيسان 
الـــحـــالـــي، هـــجـــوٌم صـــاروخـــي )أكـــثـــر مـــن مــائــة 
ــاروخ(، املـــواقـــع الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري  ــ صــ
الــتــي اســتــخــدمــت أو يــمــكــن أن تــســتــخــدم في 
إعــداد هجمات كيميائية وتنفيذها، ردًا على 
هجوم كيميائي نفذه نظام األسد في الغوطة 

الشرقية قبل أسبوع من ذلك.
الثالث،  الـــدول  لحسابات  عالقة  ال  أن  بديهي 
صـــاحـــبـــة الــــضــــربــــات الـــصـــاروخـــيـــة )أمـــيـــركـــا 
وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا( »ضـــــد« نـــظـــام األســــد، 
بــحــســابــات الــســوريــن الــذيــن رحــبــوا بــهــا، أو 
ــّددوا بها. مــن الــواضــح أنها إجـــراء له  الــذيــن نـ
روسي  دور  على  املستقرة  الغربية  حساباته 
حــاســم فــي ســوريــة، وهــو إجـــراء ال يــخــرج عن 
الـــخـــط الـــعـــريـــض الـــثـــابـــت لـــلـــصـــراع الـــســـوري، 
التنظيمات  ظهور  منذ  الغربي  املنظور  وفــق 
اإلسالمية الجهادية فيه، خط يقوم على منع 
وصول بديل إسالمي، بوصفه االحتمال األوفر 
حظًا في حال سقوط النظام عسكريًا، مع عدم 
وديموقراطي.  وطني  بديل  تبلور  في  الرغبة 
هـــذا الــنــهــج الــــذي اعــتــمــده الــغــرب طــــوال فترة 
الصراع يجعل الغرب في موقع التابع للخطة 
الــروســيــة فــعــلــيــًا، ويــجــعــل مـــن ســـوريـــة عــراقــًا 
مهترئ  بنظام سياسي   

ً
مثقال بلدًا  أي  ثانيًا، 

الشرعية وتــابــع، ويــقــوم على إرهـــاب الــداخــل، 
وعلى فساد نخبته، وعاجز عن حماية سيادته 
الوطنية.  منذ البداية، لم يكن هناك ما يشير 
إلـــى أن أمــيــركــا تــريــد تــغــيــيــرًا جـــذريـــًا لــحــدود 

رجب أبو سرية

حتى ياسر عرفات، حن فتح الباب النتفاضة 
األقصى عام 2000،  كان يدرك أن زمام القيادة 
امليداني سيؤول إلى حركة املقاومة اإلسالمية 
)حـــمـــاس(، ولـــم تــكــن عــنــده أيـــة مشكلة فــي أن 
تشاركه هذه الحركة القوة والنفوذ. هي على 
األرض بمشاركة )ودعــم( من كتائب األقصى 
أوعـــز بتشكيلها ورعايتها عن  قــد  كــان  الــتــي 
بعد في ذلــك العام، وذلــك بحكم ما تتمتع به 
والتجييش،  الحشد  قــدرة على  »حماس« من 
ــلــــو«، وهــــو على  ومــــن تـــحـــّرر مـــن »قـــيـــود أوســ
املستوى الرسمي بحكم ما يمتلكه من حنكة 
وإقليمية،  داخلية  سياسية  ومكانة  وخــبــرة 
أن حركة فتح  الرغم من  وحتى عاملية. وعلى 
تاريخيا، في ظل قيادة عرفات، كانت تحرص 
واحــد  زائـــد  النصف  بأغلبية  االحــتــفــاظ  على 
في كل الهيئات القيادية للشعب الفلسطيني، 
في  أنها حرصت،  إال  كافة،  املستويات  وعلى 
وتعاملت  الجميع،  على مشاركة  قيادته،  ظل 
ــع الــجــبــهــة  ــا مــ ــيـ ــدنـ بـــكـــل الـــصـــبـــر الــــــذي فــــي الـ
ــتــــي كــانــت  الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن، والــ
الجامع، منظمة  دائما تضع قدما في اإلطــار 
ولم  خــارجــهــا.  وقــدمــا  الفلسطينية،  التحرير 
يقم ياسر عرفات، في أي يوم، بقطع أو وقف 
غيرها  أو  الــشــعــبــيــة،  الجبهة  »مــخــصــصــات« 
مــن صــنــدوق املــنــظــمــة، وكـــان يــتــعــامــل مــع كل 
الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى أنـــهـــم مــــســــؤولــــون مــنــه 

أن   
ٌ

وآلياته. معروف املذكور  السوري  الصراع 
الرئيس األميركي اقترح قبل »كيميائي دوما« 
بقليل أن يسحب قواته من سورية »في أقرب 
وقــــت«. وســيــكــون مــن الــســذاجــة االفـــتـــراض أن 
بهذا  تنقلب  ســوف  األميركية  االستراتيجية 
لالنسحاب  االستعداد  بن  البهلواني  الشكل 
الــصــراع وقلبها جــذريــًا. وقد  قــواعــد  وتغيير 
عاد األميركان إلى تأكيد قرارهم باالنسحاب 
الـــســـريـــع مــــن ســــوريــــة بـــعـــد الــــضــــربــــة، وبــعــد 
الفرنسي،  الــرئــيــس  تــأكــيــد  ســاعــات قليلة مــن 
إيمانويل ماكرون، في مقابلة مطولة له، مساء 
15 إبريل/نيسان الحالي، بمناسبة مرور عام 
على واليته، على أنه أقنعهم بالبقاء الطويل 
األمد في سورية. من نافل القول أيضًا إنه لم 
تكن الدول الثالث املهاجمة مدفوعة بالحرص 
ــا أو فـــي خــان  عــلــى مـــن قــتــلــهــم الـــغـــاز فـــي دومــ
شيخون أو في غيرهما من قبل، ألن القتل غير 
الكيميائي يــجــري ليل نــهــار أمـــام عــيــون هذه 
القوى، ويطاول أيضًا نساء وأطفااًل ومدنين 
ــل اإلعــــــــالم تـــمـــل مــن  ــ ــائـ ــ ــد ووسـ ــ ــراصـ ــ بــــاتــــت املـ
الــرغــم مــن إصـــرار معارضن  إحصائهم. على 
للعمل  الغربي  التحضير  فترة  فــي  ســوريــن، 
العسكري ضد نظام األسد، على رفض تسمية 
هذا العمل »ضربة« لصالح تسميته »عملية«، 
نـــوعـــا مـــن الــتــمــيــمــة الــلــفــظــيــة الـــتـــي تــقــي مما 
 عابرة. 

ً
ال ُيـــراد حــدوثــه، وهــو أن تكون ضــربــة

، وأكــد أصحاب الضربة 
ً
كانت الضربة عــابــرة

لفظيًا ما قالته »الضربة« عمليًا. قال الرئيس 
الفرنسي »لم نعلن الحرب على بشار األسد«. 
وفي اليوم التالي، أكد رئيس وزرائــه بصورة 

شخصيا.  أما الرئيس محمود عباس، فعلى 
الــرغــم مــن أنــه أظهر درجــة عالية مــن النزاهة 
أول عــهــده بــالــحــكــم والــســلــطــة، حـــن أظــهــرت 
الثاني  التشريعي  املجلس  انتخابات  نتائج 
فوز »حماس« بأغلبية مقاعد املجلس، حيث 
قـــام بــتــكــلــيــف رئــيــس قــائــمــة الــحــركــة، الشيخ 
العاشرة،  الحكومة  بتشكيل  هنية،  إسماعيل 
ولـــم يــكــن هـــو شــخــصــيــا قـــد مـــر عــلــى وجـــوده 
السلطة ســوى عــام. ولكن تدحرج  في رئاسة 
كرة ثلج السياسة الفلسطينية من جهة، ومن 
جهة ثانية البقاء في مقعد الحكم ثالثة عشر 
عــامــا مــتــواصــلــة، مــن دون حــســيــب أو رقــيــب، 
ومـــع ضعف  الــتــشــريــعــيــة،  السلطة  مــع تعطل 
الــفــصــائــل، وفــــي ظـــل انــقــســام داخـــلـــي، وعـــدم 
وجـــــود  أي أفــــق إلجـــــراء االنـــتـــخـــابـــات، وبــعــد 
مؤتمرين لحركة فتح، تكّرس خاللهما نظام 
حكم الفرد املستبد، تحول محمود عباس من 
رجــل مــارس بنفسه انتقال السلطة إلــى رجل 

يظهر »العن الحمراء« للجميع.
وبعد كل ما ظهر عليه الرجل من طول صبر، 
ل، نراه هذه األيام كما لو كان نقيض 

ّ
ومن تعق

الرجل الذي عاش ثمانن عاما من قبل عاقال 
ومتعقال، فقد جّرد سيفه فجأة من غمده، وبدأ 
محاربة كل من يراهم أمامه. فتح النار في ليلٍة 
األمــيــركــيــة وعلى  اإلدارة  فيها ضــوء على  مــا 
حــركــة حــمــاس، ثــم أطــلــق الــنــار عــلــى خــدمــات 
غزة، بما فيها رواتب موظفي السلطة نفسها، 
مه قطاع 

ّ
بحجة الضغط على »حماس« لتسل

ــاع األمـــيـــركـــي، جيمس  ــدفـ دومـــــا، قــــال وزيــــر الـ
إنــه ال يملك معلومات مؤكدة )حتى  ماتيس، 
بعد تنفيذ الضربة، ال تزال الصحف األميركية 
فــي هــجــوم كيميائي(. ليس  الــشــك  تتكلم عــن 
غـــرض هـــذه الــســطــور أن تــشــك فــي مسؤولية 
الكيميائي،  السالح  استخدامه  في  أو  النظام 
فــهــو نــظــام كيميائي ومــجــرم حــتــى لــو ثبتت 
ــة، ولــــن تــثــبــت. لكن  ــادثـ تــــه فـــي هــــذه الـــحـ بــــراء
الــغــرض هــو الــقــول إن الــتــحــرك الــثــالثــي الــذي 
جـــرى مــن خــــارج مــجــلــس األمــــن، وبــــدون أدلــة 
ـــ 12 »فــيــتــو«  كــافــيــة، يـــدل بــوضــوح عــلــى أن الـ
التي اتخذتها روسيا فيما يخص الصراع في 
ســوريــة كانت مرغوبة مــن أمــيــركــا، كما أشــار 
مرة، محقًا، وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
الفروف. على هذا، كان الفيتو الروسي املتكّرر 
ــًا« لـــتـــقـــاعـــس أمـــيـــركـــا حــيــال  ــيــ ــرعــ ســــتــــارًا »شــ
واجبها »اإلنساني« )كما يقولون( في حماية 
يــتــعــّرض لقتل يومي،  الـــذي  الــســوري  الشعب 

والـــقـــوى ذات الــبــعــد اإلســـالمـــي قــد بـــدأ ومنذ 
عقود، وحيث أن حركة حماس هي أكبر وأهم 
وطني  أو  ديــنــي  فلسطيني  ســيــاســي  فصيل 
إسالمي، فإنها هي الجديرة واملؤهلة لخالفة 
»فتح« في قيادة الكفاح الوطني الفلسطيني. 
ترهلت حركة فتح، ومعها كل الفصائل، فيما 
نضجت حــركــتــا حــمــاس والــجــهــاد اإلســالمــي 
سياسيا، بعد ثالثة عقود من ممارسة العمل 
ــتـــح« خــــالل تلك  الـــوطـــنـــي بــامــتــيــاز. كـــانـــت »فـ
العقود تتحول، بشكل حثيث ومتواصل، من 
حركة تحّرر إلى حزب حاكم بيروقراطي، في 
فــي حــن حماس  الــذاتــي،  الحكم  إدارة سلطة 
كــانــت تــراكــم خــبــرة الــكــفــاح الــوطــنــي بمقارعة 
إســرائــيــل باملقاومة وتــبــادل األســـرى، ثــم اآلن 
ولــذلــك، حن  السلمية.  الشعبية  املــقــاومــة  فــي 
شــاخــت »فــتــح« نضجت »حـــمـــاس«، وال عــزاء 

ويموت عشرات اآلالف منه في سجون النظام، 
ويعاني  اإلســالمــيــة،  الجماعات  وفــي سجون 
الحصار وقصف املرافق الحيوية في املناطق 

الخارجة عن سيطرة نظام األسد.. إلخ.
الروسي،  العسكري  املجهود  فاعلية  تأتي  ال 
قــيــاســًا عــلــى نــظــيــره الــغــربــي، فــقــط مــن كثافة 
وجـــوده على األرض الــســوريــة، بــل ألنــه يأتي 
ــار اســتــراتــيــجــيــة روســـيـــة واضــحــة،  ضــمــن إطــ
تقوم على دعم صريح لنظام األسد، لنصرته 
ــادة تــأهــيــلــه ســيــاســيــًا. غــيــاب  ــ عــســكــريــًا ثـــم إعـ
ــيـــن واألمــيــركــيــن حيال  الــخــطــة لـــدى األوروبـ
ــم فــــي مــنــطــقــٍة  ــهــ ــوفــ ــــوري، ووقــ ــســ ــ الـــــصـــــراع الــ
ــتـــرّددة ســيــاســيــًا، يجعل  عــديــمــة الــفــاعــلــيــة ومـ
مـــن وجـــودهـــم الــعــســكــري، مــهــمــا عــظــم، قليل 
األثـــر، قياسًا بــالــوجــود الــروســي. بــكــالم آخــر، 
الــتــفــوق الـــروســـي فـــي ســـوريـــة ســيــاســي، قبل 
األميركي  الرئيس  إصـــرار  عسكريًا.  يكون  أن 
مــن ســوريــة نتيجة منطقية  االنــســحــاب  على 
الغياب  سورية،  في  األميركية  الخطة  لغياب 
ــة« لــــه، حن  ــيــ ــزاقــ الـــــذي كــشــفــتــه تـــغـــريـــدة »ارتــ
قــال إنــه جاهز لتمديد الــوجــود األميركي في 
سورية إذا دفعت السعودية التكاليف، أي إن 
الــوجــود العسكري ليس ضمن أي خطة  هــذا 
أميركية محددة، خارج القضاء على »داعش«. 
الخالصة، بالقراءة السورية، ال قيمة سياسية 
أو عـــســـكـــريـــة مــهــمــة لـــلـــضـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة 
الغربية املذكورة. أما في الغرب فيمكن أن تقرأ 
بوصفها انتصارًا للقيم اإلنسانية، وهي في 

هذا قراءة انعزالية لفعٍل منافق.
)كاتب سوري(

للزمن. هذا هو حال الدنيا، حيث تشبه قيادات 
حركة فتح اآلن قيادات العائالت والوجوه التي 
كانت محسوبة على كل أقطاب العمل القومي، 
تشبه  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وصــارت 
السلطة  عــام 1965، وحيث تعجز  قبل  األردن 
عــن دفـــع إســرائــيــل لتقديم أي تــنــازل، هــا هي 
حــركــة حــمــاس تــجــبــر إســرائــيــل عــلــى معاملة 
الند بالند، وعلى تقديم االقتراحات املتتالية، 
ــــف مـــســـيـــرة الــــعــــودة فــــي مــقــابــل  مــــن نـــمـــط وقـ
كسر الحصار، أو الدخول في صفقات تبادل 
األســــــرى. كـــل هــــذا ألن لــــدى »حـــمـــاس« أوراق 
قــوة وضــغــط. أمــا سلطة »فــتــح« فليس لديها 
لم تعد إسرائيل  التي  األمنية  سوى األجهزة 
لم  فتح  حركة  »شرعية«  أن  كما  لها،  بحاجة 
تعد ذات قيمة، فإسرائيل نفسها أغلقت باب 
الــتــفــاوض. لــذلــك ربــمــا كــان اآلن مــن املصلحة 
العليا أن يجري تداول  الفلسطينية الوطنية 
من  للقيادة،  أدق  بمعنى  أو  للسلطة،  حقيقي 
شأنه أن تتولى »حماس« القيادة، وهي التي 
عــلــى حشد  والـــقـــدرة  العسكرية  الــقــوة  تمتلك 
 الجماهير في الكفاح الشعبي السلمي، أو على 
األقــــل إجـــــراء انــتــخــابــات يــقــول فــيــهــا الــشــعــب 
ــيـــاده ملـــن يـــريـــد، فــعــلــى أقــل  كــلــمــتــه، ويــســلــم قـ
تقدير تتم مكافأة الشيوخ من مناضلي العمل 
من  وأخواتها  »فتح«  صفوف  ضمن  الوطني 
لكنها  السياسي،  النضج  ســن  بلغت  قــيــاداٍت 

ليست شائخة. 
)كاتب فلسطيني(

أوضح: »ال نية لنا في إسقاط األسد«. وقالت 
رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، »إنها 
ليست عملية لتغيير النظام«. وأكدت الواليات 
املـــتـــحـــدة أنــــهــــا عــمــلــيــة مـــــحـــــدودة، وســـمـــاهـــا 
الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، »ضــربــة« 
مــمــتــازة وحــقــقــت هــدفــهــا. هـــذا مــا حـــدا بنظام 
الــضــربــة، ولــســان حاله  األســـد لالحتفال بعد 
البشرية،  أو  املــاديــة  الخسائر  يهم  »ال  يــقــول: 
املــهــم أن أبـــقـــى«. وصــفــت الــصــحــف األميركية 
الــضــربــة بــأنــهــا »وخـــــزة دبــــــوس«. ولـــكـــن، هل 
يــتــعــلــق املـــوضـــوع بــحــجــم الــضــربــة ومـــداهـــا؟ 
الــضــربــة الــعــســكــريــة الــتــي تــأتــي مــعــزولــة عن 
استراتيجية أو خطة محّددة، وفيها قدر كاف 
من العدالة إلنقاذ سورية والسورين من هذه 
املأساة، هي في الحقيقة بال أي معنى سوري، 
إنها مصدر جديد للدمار ال أكثر. وُيشك، إلى 
حد بعيد، في قدرتها على ردع »الكيماوين«. 
وهـــــي عـــلـــى هـــــذا لــيــســت فــــي صـــالـــح ســـوريـــة 
ــانـــي«  ــّرد تـــفـــاخـــر »إنـــسـ ــجــ وشـــعـــبـــهـــا. إنـــهـــا مــ
فــارغ على حساب الــدم الــســوري. »إن ليلة من 
 عن استراتيجية واضحة 

ً
القصف ليست بديال

قالت، محقة، زعيمة  وشاملة تجاه ســوريــة«، 
األميركي،  النواب  الديموقراطين في مجلس 
نانسي بيلوسي. سوى ذلك فإنها تبقى عملية 
معزولة عن أي سياق سياسي، يعطيها معنى 
وقــيــمــة فـــي خــــالص ســـوريـــة. تـــحـــّرك الــثــالثــي 
ــن، ومـــن دون انــتــظــار  ــ مـــن خــــارج مــجــلــس األمـ
الكيميائي،  الهجوم  حيال  مــؤكــدة  معلومات 
ففي حن أكد ماكرون أن لدى فرنسا تأكيدات 
الكيميائي في  على استخدام النظام للسالح 

غــزة من األلــف إلــى الــيــاء. يبدو أن الزمن بات 
عامل ضغط رهيب على الرئيس عباس، بعد 
أن تقدم به العمر، وبعد أن ضاقت عليه الدنيا 
بما رحبت، حيث أغلقت أبــواب العواصم في 
ــه املـــــرض، وبــــدت عليه  وجـــهـــه، وبــعــد أن الزمــ
عـــالمـــات الــشــيــخــوخــة فـــي قــلــة الــتــركــيــز، وفــي 
فــورة الغضب. لــذا يبدو كما لو كــان يريد أن 

يضع حدا لكل شيء حلم به. 
ظهر فــي عــهــده االنــقــســام، بــل رافـــق االنقسام 
ــه رئــيــســا لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة وملــنــظــمــة  ــتـ واليـ
التحرير. ولذا يريد أن يسجل في تاريخه أنه 
وضــع حــدا لهذا االنقسام. كذلك هو مهندس 
اتفاق أوسلو، وكانت حجته، في عهد عرفات، 
أي ما بن عامي 1994و2004، بأنه لم يكن في 
السلطة، ولذلك لم يحقق »أوسلو« أي نجاح 
أو تقدم. بعد ذلــك، في الحكم والسلطة، وبن 
يــديــه كــل مــقــالــيــدهــمــا مــنــذ مــطــلــع عـــام 2005، 
وعلى الرغم من ذلــك، ما زال الحال الــذي كان 
الحكم  استلم  حــن  الفلسطيني  الــواقــع  عليه 
هو نفسه، واألسوأ أنه حن فتح الباب إلدخال 
وأحــدثــت  عليها  انقلبت  الــســلــطــة،  »حــمــاس« 
االنـــقـــســـام.  ال يــســيــر الـــتـــاريـــخ وفــــق مـــهـــارات 
األفــــــراد الـــخـــارقـــة، أو أهـــوائـــهـــم أو قــدراتــهــم، 
حتى وإن كان لهم تأثير على صنع األحداث. 
ولذلك، ال بد من القول إن عهد منظمة التحرير 
التي  الــوطــنــي  العمل  وفــصــائــل  الفلسطينية، 
تــوزعــت بــن يــســار اشــتــراكــي ويــمــن وطــنــي، 
وصـــل إلـــى خــط الــنــهــايــة، وإن عــهــد الفصائل 
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