
عادل سليمان

 
ً
ــتـــحـــوالت الــعــاملــيــة الـــكـــبـــرى عــــادة تـــأتـــي الـ
نــتــيــجــة حـــــروٍب كـــبـــرى، وتـــكـــون للمنتصر 
الــكــلــمــة الــعــلــيــا فـــي شــكــل الــنــظــام الــعــاملــي، 
الدولية،  العالقات  تحكم  التي  والضوابط 
فقد كان فتح القسطنطينية، في العام 1435، 
بمؤرخني  األمــر  وبلغ  لعصر جديد،  بداية 
إيــذانــا  كـــان  القسطنطينية  فــتــح  إن  الــقــول 
العصر  وبــدايــة  الوسطى  العصور  بنهاية 
الحديث. وكان انتصار الحلفاء في الحرب 
والهزيمة   ،)1918  -1914( األولـــى  العاملية 
الخالفة  دولــة  لها  تعّرضت  التي  الساحقة 
الــعــثــمــانــيــة، قـــد أدت إلــــى تــوقــيــع مــعــاهــدة 
لــوزان عام 1923، والتي تنازل بمقتضاها 
مصطفى كــمــال أتـــاتـــورك عــن كــل األراضـــى 
العثمانية غير التركية. وكان قد تم إخضاع 
السيادة  كانت تحت  التي  العربية  املنطقة 
ــتــــي حـــددتـــهـــا  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة لـــلـــتـــرتـــيـــبـــات الــ
اتــفــاقــيــة ســايــكــس – بــيــكــو. وهــكــذا أســفــرت 
الــحــرب عــن ســقــوط قـــوى، وصــعــود أخــرى، 
وانهيار دول، وقيام دول ودويالت جديدة، 
وســـيـــادة الــنــفــوذ األوروبـــــي االســتــعــمــاري، 
املنطقة  على  فرنسي  األنــجــلــو-  خصوصا 
العربية. أما الحرب العاملية الثانية )1939- 
الحلفاء،  بــانــتــصــار  انــتــهــت  والــتــي   ،)1945
فــقــد أدت إلــــى تــشــكــيــل نـــظـــام عـــالـــى جــديــد 
ــدة، بــعــد بــدايــة  ــديـ تــحــكــمــه قــــوى عــظــمــى جـ
القديم، وأيضا  أفــول نجم قوى االستعمار 
ظم، 

ُ
ن وتغيرت  دول،  وقــامــت  دول،  انــهــارت 

وتــبــدلــت تــحــالــفــات.  وتــســتــمــر الــتــحــّوالت 
 بــالــحــروب 

ً
الــكــبــرى، واملــــحــــدودة، مــرتــبــطــة

سمير حمدي

الــبــورقــيــبــيــة عــلــى السطح  يطفو مــوضــوع 
الجدل في تونس بشأن تقييم  كلما اشتد 
مرحلة مــا بعد االســتــقــالل ومــا شابها من 
تجاوزات، خصوصا في املجالني، السياسي 
والــحــقــوقــي، وفـــي الــتــفــاوت الــتــنــمــوي بني 
الــتــي عرضتها  الــشــهــادات  الــجــهــات. فبعد 
ــــي جــلــســات  ــة فـ ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ هـــيـــئـــة الـــحـــقـــيـــقـــة والـ
زمن  تــضــّرروا  ملواطنني  العلنية  االستماع 
األسئلة  مــجــددًا  أثــيــرت  البورقيبي،  الحكم 
أرســى  التي  الحكم  منظومة  طبيعة  بشأن 
أسسها الرئيس الحبيب بورقيبة، والرواية 
 
ً
بقيت مهيمنة الــتــي  الــرســمــيــة  الــتــاريــخــيــة 
على األذهــان طوال عقود، تختصر مراحل 
مهمة من تاريخ البالد في شخصية الزعيم 
األوحــد، وتستبعد ذكر شخصيات أخرى، 
ســاهــمــت فــي الــحــركــة الــوطــنــيــة، ثــم دخلت 

الظل الحقا وبصورة قسرية.
وما يثير االنتباه في النقاشات التي تغمر 
املشهد الحالي في تونس أنها أفرزت قوًى 
حــزبــيــة تـــّدعـــي االنــتــســاب إلـــى مـــا تسميه 
للجمهور  توحي  أن  وتحاول  البورقيبية، 
أن فترة حكم الرئيس بورقيبة كانت ذهبية، 
ليس لها نظير، وبنوع من استثارة الحنني 
والنوستالجيا املبالغ فيها، تتم استعادة 
صورة الزعيم، وزيارة قبره، والحديث عن 
التنديد بكل محاولة  إلــى  مــآثــره، وصـــواًل 
إلعادة البحث في إرث بورقيبة، أو مراجعة 
الفترة التاريخية الحاسمة التي صاحبت 
مفاوضات االستقالل وما بعدها. والغريب 
 
ً
أن هذه القوى الحزبية التي تّدعي وصال

ُيــذكــر، زمن  ببورقيبة لــم يكن لها حــضــوٌر 
حــكــم بـــن عــلــي، حــيــث الزمــــت الــصــمــت في 
أثناء الفترة التي قضاها بورقيبة، وحيدًا 
ــزًا، فــــي مــــا يــشــبــه اإلقـــامـــة  ــاجــ مـــحـــاصـــرًا عــ
واحــد  يرتفع صــوت  أن  مــن دون  الجبرية، 
لــهــؤالء الــبــورقــيــبــيــني الــجــدد لــلــدفــاع عنه، 
ــتـــمـــام أو  أو املــطــالــبــة بــمــنــحــه بــعــض االهـ
االحترام. وبعيدًا عن التفسير السهل الذي 
يلقي املسؤولية في حالة التجاهل هذه على 

ميشيل كيلو

الــثــورة الشعبية اإليــرانــيــة  مــا إن أســقــطــت 
نــــظــــام الـــــشـــــاه االســــــتــــــبــــــدادي، واســـتـــكـــمـــل 
املـــاللـــي ســيــطــرتــهــم عــلــيــهــا، حــتــى أوكـــلـــوا 
مــزدوجــة،  مهمة  اإلســالمــيــة  لجمهوريتهم 
هـــي تــحــريــر فــلــســطــني وتـــصـــديـــر ثــورتــهــم 
ــى الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة بــدرجــة  اإلســـالمـــيـــة إلــ
أولى، بحجة توحيد العالم اإلسالمي تحت 
القضاء على  قائد معركة  الخميني:  قيادة 

إسرائيل.  
ســــّوغــــت هــــاتــــان املـــهـــمـــتـــان، بــتــرابــطــهــمــا، 
ت 

ّ
تعبئة إيران قطاعات شيعية عربية تبن

وتمويلها  وتنظيمها  الفقيه  واليــة  نظرية 
وتــســلــيــحــهــا، مــــع إعــــطــــاء أولــــويــــة خــاصــة 
للعراق ولبنان. األول، بسبب حجم مسلميه 
الشيعة وتاريخية العالقة بني النجف وقم. 
والثاني، بسبب مجاورة شيعته فلسطني. 
هـــذه الــســيــاســة مــزدوجــة االســتــخــدام التي 
تدمج املهمتني إحداهما في األخرى، طبقا 
مصالحها،  تتطلبه  ومـــا  إيــــران،  لــحــاجــات 
ــثــــورة، بــمــا تــمــثــلــه من  اعــتــبــرت تــصــديــر الــ
ــا  اخــــتــــراق لـــلـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة شـــرطـــا الزمــ
القوى  دمــج  يحتم  الـــذي  فلسطني  لتحرير 
الــشــيــعــيــة املـــحـــلـــيـــة مــــع تـــشـــكـــيـــالت إيـــــران 
الــعــســكــريــة املــقــابــلــة لــهــا، لــقــيــامــهــا بــاملــهــام 
التي تكلف بها داخل بلدانها، وكأنها جزء 
تكويني مــن الــجــيــش اإليـــرانـــي، يــرابــط في 
البلد العربي املعني. يتخطى دوره الشؤون 
الــعــســكــريــة واألمــنــيــة إلـــى دور اجــتــمــاعــي، 
لــه،  الشيعية  الشعبية  الــكــتــل  والء  يضمن 
لضرورة ربط حاجاتها اليومية وحياتها 
ــة أو املــمــاثــلــة،  ــ ــــوازيـ ــران املـ ــ ــ بـــمـــؤســـســـات إيـ
الناشطة في أطر محض عسكرية وأمنية. 

تالزمت هذه التطورات مع ترسيخ انقالب 
حافظ األسد في سورية الذي كان أول رئيس 
عربي عقد تحالفا على مستوى الدولتني، 
تبدال جوهريا  أحدث  واإليرانية،  السورية 
في عالقات دول املنطقة العربية ببعضها، 
وبـــيـــنـــهـــا وبـــــني إيـــــــــران، وغـــطـــى مــذهــبــيــتــه 
ــٍة فــــي دمــشــق  ــيـ ــومـ ــاٍت ســـيـــاســـيـــٍة قـ ــانــ ــرطــ بــ
ــران، جــعــلــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــهـ ــ وطـ
ونقلتنا  خطابها،  مركز  فلسطني  وتحرير 
من وعد التحرير العربي املحتجز إلى حال 
عماٍء بال ضفاف، أسموها حلف »املقاومة 
واملــمــانــعــة«، الـــذي ســرعــان مــا ضــم حــركــاٍت 
وأحزابا انخرطت في خطط الدولتني، التي 
قامت على مزيٍج من رهانات علنية وسرية، 
غطت تنفيذيا املجالني العربي واإلسالمي. 
وأفادت من نقاط ضعفهما، وحاولت وضع 
ــدي املــتــحــالــفــني عـــلـــى قــضــايــاهــمــا ذات  ــ أيــ
وجعلها  شعبيا،  الواسع  املعنوي  التأثير 
 إلطــــالق خــطــاب تــحــريــري، أريــــد به 

ً
ذريـــعـــة

حــجــب دور األســــد فـــي تــضــيــيــع الـــجـــوالن، 
وامــتــنــاع نظامه عــن العمل إلقــامــة شــروط 
الوقت  وفــي  والقومية،  الوطنية  تحريرها 
نفسه، الستغفال العرب واختراق أوطانهم 
الله  عــام 1982، جسد حــزب  ودولــهــم. بعد 
اللبناني التنظيم/ النموذج الذي قّيض له 
التوجه  هــذا  لتنفيذ  رئيسا  دورا  يلعب  أن 
االستراتيجي اإليــرانــي/ األســـدي، املــزدوج 
االســتــخــدام، ولــيــس مــن قبيل املــصــادفــة أن 
تأسيس الحزب تم بالتعاون بني مخابرات 
قاسم  بقيادة  الــقــدس  األســد وفيلق  حافظ 
ــــك، وضــــــع تـــحـــت إشــــــراف  ــذلـ ــ ســـلـــيـــمـــانـــي. لـ
مــا احتاج  البلدين، وزود بكل  أمــن  أجــهــزة 
إليه من مــاٍل إيراني وســالح أســدي، بينما 
مــّكــنــه احـــتـــالل لــبــنــان أســـديـــا/ إيــرانــيــا من 
إنجاح أولــى املهام التي كلف بها: القضاء 
اللبنانية«  الوطنية  املــقــاومــة  »حــركــة  على 

الــكــبــرى، واملـــحـــدودة، واملــنــتــصــر دائــمــا هو 
ــه. مــن هــنــا، كــان االهتمام  مــن يــفــرض إرادتــ
كل  في  وتحليله  الحربي  التاريخ  بــدراســة 
املؤسسات واملراكز املعنية بدراسات الدفاع 
ومــراكــز صنع الــقــرار. وكــان أهــم متغير في 
عاملنا العربي، كأحد نتائج الحرب العاملية 
اإلسرائيلى  الــعــدو  دولــة  قيام  هــو  الثانية، 
 لعصر جديد، 

ً
في فلسطني. وكان ذلك بداية

ــــدة، كـــانـــت الــكــفــة  ــديـ ــ ــاٌت جـ ــ ــوازنــ ــ تــحــكــمــه تــ
العربية في تلك التوازنات، لألسف الشديد، 
هـــي الــســفــلــى، لــســبــب مـــوضـــوعـــي، هـــو أن 
العرب لم يعرفوا أبدًا كيف يكتبون التاريخ 
الحربي، وال كيف يدرسونه ويتعلمون منه 
اإلستراتيجيات،  ووضــع  األهـــداف  تحديد 
وحــشــد اإلمــكــانــات والـــقـــدرات، االقتصادية 
والــعــلــمــيــة والــبــشــريــة، وتــطــويــعــهــا، لبناء 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة الـــقـــادرة عــلــى الـــــردع  أو 
الفعل، بما يضمن تحقيق الهدف/ األهداف 

الوطنية واملحافظة عليها. 
ــم  مــــن أن مــــصــــر، وهـــــي أكــبــر  ــ ــرغـ ــ فـــعـــلـــى الـ
الـــدول الــعــربــيــة، خــاضــت فــي ربــع قـــرن، من 
1948 وحــتــى 1973، خــمــس حـــروب كــبــرى، 
في حالة  اإلسرائيلي، وعاشت  العدو  ضد 
لـــلـــحـــرب، مـــن 1948  حـــــرب، أو االســـتـــعـــداد 
وحــتــى 1982، عــنــدمــا تـــم تــنــفــيــذ مــعــاهــدة 
الــتــى تــم بمقتضاها إعـــالن انتهاء  الــســالم 
الـــبـــاحـــث الــتــاريــخــي  الــــحــــرب، إال أن  حـــالـــة 
املدقق ال يجد سبيال لدراسة تلك الحروب، 
الستخالص دروسها، إال من خالل وثائق 
الذي  العدو  ينشرها  التي  ومنها  أجنبية، 
كــنــا نـــحـــاربـــه. وعـــنـــد الــبــحــث عـــن مــصــادر 
الــنــزر اليسير  الــبــاحــث إال  وطــنــيــة، ال يجد 

بمستقبل األمة، ومحور االرتكاز الرئيسي 
ــوات املــســلــحــة  ــقــ ــــى الــ ــومـــي، وهـ ألمـــنـــهـــا الـــقـ
الــتــى تعتمد  املستقبل  لــحــروب  وإعـــدادهـــا 
عــلــى الــعــلــم والـــــدراســـــة واإلبــــــــداع الــفــكــري 
والتاريخ في مقدمة العلوم التي تلهم الفكر 
العسكري وتثريه. وحان الوقت الذي ننزع 
فيه الفتة »ممنوع االقتراب والتصوير« عن 
تاريخنا الحربي، على أقل تقدير بالنسبة 
موضوعية،  بضوابط  الــجــاديــن  للباحثني 
 
ً
خصوصا وأن املنطقة العربية تعيش حالة

الطبيعة  ذات  املفتوحة،  الحرب  من حــاالت 
عرف بالحرب الالتناسقية 

ُ
الخاصة التي ت

الجيوش  تخوضها  التي   »Assymetrical«
الــنــظــامــيــة لـــلـــدول، فــي إطــــار »الـــحـــرب على 
اإلرهــاب«، وما قد تفرضه تلك األشكال من 
تنظيم  تغييراٍت على طبيعة  الــحــروب من 
العسكرية  وعقائدها  النظامية،  الجيوش 
قد  مـــا   ،»military doctorens« والــقــتــالــيــة 

يؤثر سلبا على قدراتها العسكرية لخوض 
الــــحــــروب الـــكـــبـــرى ضــــد جــــيــــوٍش نــظــامــيــٍة 
حــديــثــة، وهـــو مــا قــد ُيــمــثــل تــهــديــدًا لألمن 

القومي لتلك الدول على املدى البعيد. 
وفــي هــذا اإلطـــار، علينا تقييم زيــارة وزير 
الدفاع األميركي الجديد، الجنرال املتقاعد 
جــيــمــس مــاتــيــس، إلــــى الــســعــوديــة ومــصــر 
وإسرائيل وقطر وجيبوتي، في أول زيارة 
له إلى املنطقة، مع الوضع في االعتبار أن 
ماتيس، باعتباره وزيرا للدفاع، هو املنوط 
به تنفيذ اإلستراتيچية األميركية الجديدة 
للشرق األوسط التى أعلنها الرئيس دونالد 
ترامب، والتي ترتكز على استعادة النفوذ 
األمــيــركــي فــي املــنــطــقــة، عــبــر إعــــادة تأهيل 
لتكون  تقنيا.  ودعمها  الحليفة،  الجيوش 
 على خوض العمليات الالتناسقية، 

ً
قــادرة

املــســتــوى،  الــعــصــابــات منخفضة  ــروب  وحــ
ــات املــتــطــرفــة،  ــركــ ــد الــتــنــظــيــمــات والــــحــ ضــ
واإلرهابية، مع االحتفاظ بالقوة األميركية 
الــفــائــقــة الــــقــــدرات، كــقــوة ردع، بــالــضــربــات 
ــة، عــن  ــيــ الــرئــيــســيــة الـــجـــويـــة، والــــصــــاروخــ
الــتــوّرط فــى عملياٍت بريٍة  بــعــد، ومــن دون 
»الحرب على  إلــى مستنقع  قد تستدرجها 
اإلرهــاب«. وفي جميع األحــوال، على الدول 
الــعــربــيــة الــحــلــيــفــة، ذات املـــــــوارد الــنــفــطــيــة 
العالية، أن تتحمل التكلفة املادية لتطبيق 
تلك اإلستراتيجية. وهذا يتضح من قائمة 
الــدول التي زارهــا ماتيس، والتي أعقبتها 
ــى أفـــغـــانـــســـتـــان. ولــعــل  ــ زيـــــــارة مـــيـــدانـــيـــة إلـ
ــذا يــفــســر إصـــــــرار تــــرامــــب عـــلـــى اخــتــيــار  ــ هـ
الرغم  على  املنصب،  لهذا  ماتيس  الجنرال 
مـــن أن األمــــر احـــتـــاج إلـــى قــــرار اســتــثــنــائــي 

ــغـــرس، ألن الـــجـــنـــرال لــــم تــمــض  ــونـ ــكـ مــــن الـ
العسكرية سبع  الــخــدمــة  مــن  تــقــاعــده  على 
ســـنـــوات، كــمــا يــقــضــي الـــقـــانـــون األمــيــركــي 
ليتولى وزارة الدفاع، فماتيس هو الجنرال 
ذو الخبرة امليدانية الواسعة، وكان قد قاد 
كتيبة هجومية خالل حرب الخليج األولى 
عام 1991، كما كان قائدا لقوٍة خاصٍة عملت 
فـــي جـــنـــوب أفــغــانــســتــان فـــي الـــعـــام 2001، 
ــارك أيــضــا فــي غـــزو الـــعـــراق فــي 2003،  وشــ
الفلوجة  مــعــارك  فــي  رئــيــســيــا  ولــعــب دورا 
قــيــادة قــوات  املــعــروفــة بشراستها. وتــولــى 
آخر  )الناتو(، وكــان  األطلسي  حلف شمال 
املركزية  للقيادة  قائدا  العسكرية  مناصبه 
املــســؤولــة عــن الــشــرق األوســـط حتى 2013. 
وبعد تقاعده، عمل ماتيس زميال زائرا في 
مؤسسة هوفر في جامعة ستانفورد، وهي 
مــؤســســة مــتــخــصــصــة فـــي دراســـــة الــقــيــادة 
واالبتكار،  واإلستراتيجية  القومي  واألمــن 
واالستخدام الفّعال للقوة العسكرية. وهو 
أيضا متخّرج من كلية اآلداب ومتخّصص 
فــى الــتــاريــخ الــحــربــي. ولــعــل هـــذا كــلــه كــان 
الجنرال  ترامب  الختيار  الرئيسي  السبب 
للدفاع مسؤواًل عن  ليكون وزيــرًا  ماتيس، 
في  الــجــديــدة  أميركا  إستراتيجية  تطبيق 
تتطلبه من  ومــا  املفتوحة،  املنطقة  حــروب 
ويبقى  الــعــربــيــة.   للجيوش  هيكلة  إعــــادة 
ــم: هـــل ســتــضــمــن لــنــا أمــيــركــا،  ــ الـــســـؤال األهـ
وإدارة ترامب، بعد إعــادة هيكلة جيوشنا 
العربية لتناسب الحرب على اإلرهاب، عدم 
من  حقيقية  وجــوديــة  لتهديدات  تعّرضنا 

قوى إقليمية كبرى، أو من قوى دولية؟
)كاتب مصري(

عاتق نظام بن علي، تثبت الوقائع أن معظم 
هم،  إنما  البورقيبية  ى  سمَّ

ُ
ت ملا  املنتسبني 

فــي الــواقــع، يــحــاولــون الــولــوج إلــى املشهد 
الــســيــاســي، عــبــر بـــوابـــة املـــاضـــي، والــنــفــخ 
في صــورة الحاكم األوحــد لتونس ثالثني 
سنة. وبعيدًا عن لغة املناكفة والسجاالت 
ما  تاريخية  مرحلة  تقييم  فــإن  الهامشية، 
النهاية، من مشموالت املؤرخني  تظل، في 
أســـاســـا، وهـــم يــبــذلــون جــهــدهــم فــي كشف 
التي  الرمادية  النقاط  وتجلية  الغموض، 
تــشــوب الــتــاريــخ الــرســمــي لتونس مــا بعد 
االستقالل. فال يمكن ألحٍد أن ينفي أهمية 
الــحــضــور الــتــاريــخــي لــلــرئــيــس بــورقــيــبــة، 
مــالمــح  تــشــكــيــل  ــي  فــ ــــي  ــــاسـ األسـ دوره  أو 
أول رئــيــس للبالد،  بــوصــفــه  الــجــمــهــوريــة، 
وحاكمها املطلق بغير منازع ثالثني سنة، 
إلى  يتحول  أن  ينبغي  كله ال  هــذا  أن  غير 
خطاٍب يصادر حق األجيال الجديدة التي 
لم تعاصر الحكم البورقيبي، أو لم تتأثر به، 
وهي في معظمها ممن عايش زمن استبداد 
بن علي، وساهم في الثورة عليه، ليس من 
أجل استعادة ماٍض تليد مفترض، وإنما 
كانت الغاية بناء مستقبل مختلف للبالد 
 من مساوئ الحكم املطلق، 

ً
التي عانت طويال

وما صاحبه من قمع سياسي وفساد مالي 
وتفاوت جهوي كان هو القادح لالنتفاض 
ضـــد نــظــام الــحــكــم. فــالــقــوى الــتــي تــحــاول 
االنــتــســاب إلـــى الــبــورقــيــبــيــة إنــمــا هـــي، في 
الـــواقـــع، تعبير عــن حــالــة مــرضــيــة مــازالــت 
تعانيها الهوية الوطنية في تونس، ورغبة 
دفــيــنــة مـــن أجـــل تــأبــيــد الــنــفــوذ الــســيــاســي 
والثقافي لجيٍل تربى في أحضان البورقيبية 
)سلطة ومعارضة(، ودفع الجيل الجديد إلى 
السياسي في صراعاٍت  التخبط  مزيٍد من 
هامشيٍة غير ذات معنى، وال تشكل خطابا 
التونسية.  الثورة  مسار  إلنجاح  ضروريا 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/   14 يكن منجز  فلم 
إيديولوجية،  مرتبطا بصيغة  يوما   2011
ولم يكن مطالبة باستعادة البورقيبية، وال 
انتصارًا لقوى سياسية مؤدلجة يمينا أو 
بقدر  السلطوية،  لفرض توجهاتها  يسارًا 

ــانـــت قــــد شــكــلــتــهــا أحـــــــزاب وطــنــيــة  ــتـــي كـ الـ
التحرير  ملنظمة  مؤيدة  لبنانية،  وتقدمية 
للصهيونية، وسقط  مقاتلة  الفلسطينية/ 
مـــئـــات الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى واألســــــرى من 
ــانـــعـــة« بـــدأ  مــنــاضــلــيــهــا، لـــكـــن »حـــلـــف املـــمـ
بــإزالــتــهــا مــن الــســاحــة، لتمكني الــحــزب من 
االنــفــراد بساحة الجنوب، وخــوض صــراع 
مناطق  اإلسرائيلي  االحــتــالل  ضد  متقطع 
ــان قد  تـــعـــادل 12% مـــن مــســاحــة لــبــنــان، كــ
بــالــتــالزم مــع غــزو الجيش  استولى عليها 
ــا  األســــــدي لــبــنــان بـــذريـــعـــة »حــمــايــتــه أرضـ
املنظمة  بــّرر بها حربه ضد  التي  وشعبا« 
والحركة الوطنية اللبنانية، ونسيها حني 
غــــزا الـــعـــدو اإلســرائــيــلــي الــجــنــوب ووصـــل 
إلــى نهر األولــــي، فــي عمليٍة أخـــذت صــورة 
اقتسام للبنان، أيدتها أميركا مقابل تعهد 
التحرير  منظمة  على  حــربــه  بقصر  األســـد 
شن  هــذا  يفسر  مشتركا.  عـــدوًا  باعتبارها 
إســرائــيــل آالف الـــغـــارات الــجــويــة والــبــريــة 
والــبــحــريــة ضــد قــــوات املــنــظــمــة فــي لــبــنــان، 
أســديــا واحـــدا،  أن تصيب جنديا  مــن دون 
ــقـــاومـــا ومـــمـــانـــعـــا«، وكـــيـــف تــصــيــبــه إن  »مـ
كــان األســـد قــد أرســـل 35 ألــف عسكري إلى 
لــبــنــان، مـــن دون أن يــصــل عــســكــري واحـــد 
لبنان  »حماية  لـ األولـــي،  إلــى جنوب  منهم 
ــا وشــعــبــا« مـــن إســـرائـــيـــل. يــرجــع ذلــك  أرضــ
إلــى اتفاقه مــع تــل أبيب على غــزوه لبنان، 
واعتبار املنظمة الخطر الوحيد على وحدة 

لبنان أرضا وشعبا. 
إلى  الله، تطور تعهده  بعد تأسيس حزب 
استعان  أداة  اســتــخــدمــه  بـــه،  أســـدي  تحكم 
بها، ليوهم السوريني بأنه يخوض معركة 
دولة  بدعم من  لبنان،  في  الجوالن  تحرير 
إيـــران التي تتفانى فــي تحدي  شقيقة هــي 
الــعــدو، وتتقدم إلــى مــيــدان املــعــركــة، بينما 
يختبئ العرب وراء أصابعهم، ويحجمون 
عــن مــســاعــدة الــنــظــام على اســتــرداد أرضــه 
عن  ناهيك  اإلسرائيلي،  العدو  من  املحتلة 

تحرير فلسطني: رهان إيران األول. 
ــتـــــالل  ــ ز تــــصــــديــــر الــــــثــــــورة بــــعــــد االحـ

ّ
تـــــعـــــز

ــه إليـــــــران  ــمـ ــيـ ــلـ األمـــــيـــــركـــــي لـــــلـــــعـــــراق، وتـــسـ
وأتــبــاعــهــا، وتــخــلــق مــحــوٌر شــيــعــي مــركــزه 
كتلة طــهــران/ بــغــداد/ ودمــشــق، وجناحاه 
ــريـــف األفــغــانــيــة  ــيـــدان فــــي مــــــزار الـــشـ ــبـــعـ الـ
وجـــنـــوب لــبــنــان املــتــوســطــي. بــعــد الـــعـــراق، 
انقلب حضور إيران في سورية إلى حضور 
دمجي/ احتاللي، خصوصا بعد تنصيب 
ــد رئيسا  الـــحـــرس الــجــمــهــوري بــشــار األســ
ارتباطا بطهران، على  تــزداد  لــدولــٍة، كانت 
الصعيدين العقائدي واملذهبي. لذلك، وما 
أن قامت الثورة ضــده، حتى أصــدر املرشد 
أمــــرا إلـــى حــســن نــصــر الــلــه بـــإرســـال حــزب 
إلــى سورية،  املــزعــوم،  الله، محّرر فلسطني 
ــايــــة »مـــال  ــمــ ــــن شـــعـــبـــهـــا وحــ ــتـــحـــريـــرهـــا مـ لـ
القرداحة« العلماني، مندوبها السامي في 
الـــذي يغطي منصبه هــويــة نظامه  دمــشــق 
املذهبية/ العقدية، املحمية من خالل ربط 
ســـوريـــة ب ـ »املـــركـــز اإلمـــامـــي« فـــي طــهــران 
لربط سيطرته  اللبناني،  الطائفي  وذراعــه 
بــتــمــكــني إيــــــران مـــن اســتــخــدامــهــا تحقيق 
أي هـــدٍف تــريــده، ولــإفــادة مــن قــدرتــه على 
خططها إلنــهــاك الــعــالــم الــعــربــي واخــتــراق 
بلدانه، وخصوصا الخليجية منها، بينما 
انهياٍر،  إلــى  إلســرائــيــل  التصدي  يعّرضها 
يطاول وجــودهــا في عموم املــشــرق، وربما 
داخل إيران نفسها. واآلن: إذا لم يكن تدمير 
االستراتيجي،  إيـــران  هــدف  العربي  العالم 
مــــا مــعــنــى تـــصـــريـــحـــات كـــبـــار مــســؤولــيــهــا 
الــســيــاســيــة واألمــنــيــني حـــول تبعية بــغــداد 
... ومــاذا  ودمشق وبيروت وصنعاء لهم؟  

مـــن املــــذكــــرات الــشــخــصــيــة لــبــعــض الـــقـــادة 
يغلب عليها طابع السير الذاتية، أو الدفاع 
عــن مــواقــف شخصية، فــال وثــائــق رسمية 
تسجل الوقائع واملواقف وسير العمليات، 
أو تحليالت ودراسات متخصصة، تخضع 
واألمثلة  بها،  االعــتــداد  يمكن  ملنهج علمي 
فـــإذا حاولنا دراســـة حــرب 1948 ال  كثيرة، 
نــجــد ســــوى كـــتـــاب مــحــمــد حــســنــني هيكل 
»جــيــوش وعـــروش« الــذي يضم وثــائــق عن 
ســيــر الــعــمــلــيــات، تـــوفـــرت لــلــمــؤلــف بحكم 
وإذا  الناصر.  بالرئيس جمال عبد  عالقته 
انــتــقــلــنــا إلــــى حــــرب 1956، لـــن نــجــد ســوى 
شيد بالنصر السياسي 

ُ
كتابات سياسية ت

لعبد الــنــاصــر. أمــا حــرب يــونــيــو/ حــزيــران 
تـــركـــزت كــلــهــا حــول  ــاٌت  ــابـ ــتـ فــهــي كـ  ،1967
الجهد  ولعل  شخصية،  حسابات  تصفية 
الوحيد الجاد هو إصدار الفريق أول محمد 
فوزي مذكراته حول حرب الثالث سنوات، 
من 1967 إلــى 1970. وجــاءت حــرب أكتوبر  
1973، أعــظــم حــــروب الــجــيــش املــصــري في 
تاريخه الحديث، وعلى الرغم من مرور 44 
أمــريــن،  فــى  اختزالها  تــم  فقد  عــامــا عليها، 
األول في حقبة أنور السادات، لم يكن هناك 
ذكر سوى لقرار الحرب التاريخي، ثم وعلى 
مــدى ثالثني عاما مــن حكم حسني مبارك 
تــعــرف بالضربة  الــحــرب فيما  اخـــتـــزال  تــم 
لم  األجنبية  الــدراســات  )!(، وحتى  الجوية 
ولــم تكن  الحصول عليها،  السهل  يكن من 
 فـــي مــصــر، وكــــان الــبــاحــث يــعــانــي 

ً
مــتــاحــة

مصاعب جمة في الحصول عليها.   
ــن مـــجـــرد نــقــص  املـــشـــكـــلـــة أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــدا مــ
الوثائق أو املعلومات، فهي ترتبط أساسا 

 فعلية للتحّرر مــن إرث 
ً
مــا كــانــت مــحــاولــة

عــقــودًا،  الــبــالد  على  هيمن  ثقيل،  سياسي 
وهو يحاول اليوم االستمرار، ويطل برأسه 
عبر عودة شخصيات من املاضي، ال تجد 
لها مشروعية فــي اإلنــجــاز، بقدر مــا تقدم 
 ملشروع »حداثي« بورقيبي، 

ً
نفسها راعية

أو مشروع دفاع عن الهوية مضاد لبورقيبة 
في الضفة األخرى، وفي كال الرؤيتني اختزال 
لطموحات الجيل الجديد الذي ما زال يبحث 
عن حضوره السياسي، وهو اليوم يتحّرك 
تطالب  مــتــعــّددة،  اجتماعية  جبهات  على 
مختلفة،  مناطق  في  والتشغيل  بالتنمية 
سواء في تطاوين أو في القيروان أو الكاف 
أو قفصة أو في حراك طلبة كليات الحقوق. 
فهذه املشكالت االجتماعية تعيد الخطاب 
إلى املربع األول في الثورة التونسية، حينما 
كان الشعار املركزي »التشغيل استحقاق يا 
عصابة السّراق«، وهو حراك شعبي ممتد 
يتميز بسلميته، وفي الوقت نفسه، هو يلفظ 

كل محاولة حزبية للركوب عليه.
فاملطلوب اليوم ترك املجال للجيل الجديد، 
مسؤولية  وتحّمل  شــؤونــه،  إدارة  ليتولى 
ــة الـــعـــجـــائـــز  ــ ــايـ ــ ــن وصـ ــ املــــرحــــلــــة، بـــعـــيـــدًا عـ
واألحــزاب املغرقة في األدلجة، أو الوافدين 
ــة  ــمـــارسـ ــاملـ الـــــجـــــدد مـــمـــن ال عــــالقــــة لـــهـــم بـ
الــســيــاســيــة، ولـــم يــســجــلــوا حــضــورهــم في 
املشهد، إال عبر نفوذهم املالي املكتسب في 

ظروف مشبوهة.
)كاتب تونسي(

عــــن تـــحـــريـــر فــلــســطــني أيـــهـــا الـــــســـــادة؟ هــل 
إلى  الــثــورة  تغطية تصدير  كانت وظيفته 
إفريقيا؟  وشمال  وشــرق  والخليج  املشرق 
الشعوب  على  الــحــرب  لشن  ألــم تستخدمه 
الــعــربــيــة، وخــصــوصــا مــنــهــا الــواقــعــة على 
مــحــور مـــزار الــشــريــف/ جــنــوب لبنان التي 
اتهمت طهران معظم شعوبها باألصولية 
والــتــكــفــيــر، وغــزتــهــا بــالــتــعــاون مــع مــرتــزقــٍة 
بكتلها  وبــطــشــت  الــجــنــســيــات،  مــتــنــوعــي 
ــا بــــأغــــراب  ــكـــانـــهـ ــبــــدلــــت سـ ــتــ ــبــــرى واســ ــكــ الــ
وأوزبكستان  أفغانستان  من  استجلبتهم 
وبنغالدش وإيران والعراق ولبنان واليمن 

و... و... إلخ؟   
اعتباراٌت  بشار  أجــل  من  للقتال  واآلن: هل 
الــشــراكــة  أن  أم  ســيــاســيــة  مــصــالــح  تمليها 
املــذهــبــيــة/ الــطــائــفــيــة مـــع إيـــــران هـــي الــتــي 
تمليه؟ إذا كــان قــادة »املــركــز اإلمــامــي« في 
طــــهــــران يـــقـــولـــون بــــال خـــجـــل: ســــوريــــة هــي 
املــحــافــظــة اإليــرانــيــة الــخــامــســة والــثــالثــون، 
ــبـــيـــت،  ــيـــهـــا عـــــن آل الـ ــــون فـ ــعـ ــ ــــدافـ وإنـــــهـــــم يـ
ويــمــنــعــون ســبــي زيـــنـــب مــــرة أخــــــرى، وأن 
بتطهير  تــعــد  أغــانــي  يــنــشــدون  مسلحيهم 
مــكــة، وقــتــل أهــلــهــا، مــــاذا يــبــقــى مـــن معنى 
لــلــســيــاســة؟ وملــــــاذا ال تــعــامــل إيــــــران دولـــة 
يفعل حتى  لم  كما  العربي،  العالم  تقّوض 
االستعماريون والصهاينة؟ وإذا كان عدد 
التي شنها  قتلى »حــرب تحرير فلسطني« 
ــــوري والــجــيــش  ــثـ ــ ــــرس الـ ــــحـ حـــــزب الـــلـــه والـ
اإليـــرانـــي وفــيــلــق الــقــدس لــم يتعد عــشــرات 
ــوال خمسة  قــلــيــلــة مـــن جــنــود إســـرائـــيـــل، طــ
ــا، وكــــــان هــــــؤالء مــجــتــمــعــني  ــامــ وثــــالثــــني عــ
قـــد قــتــلــوا مــئــات آالف الـــشـــهـــداء، وجــرحــوا 
وشــوهــوا وســجــنــوا وغــيــبــوا وقــتــلــوا تحت 
ــــروا ورحــــلــــوا وحــــاصــــروا  ــّجـ ــ الـــتـــعـــذيـــب وهـ
وجـــوعـــوا مــاليــني الـــســـوريـــات والــســوريــني 
خــالل أقــل من ستة أعــوام ، من أجــل حماية 
»مـــال دمــشــق« مــن شــعــبــه، فــعــن أي تــحــريــٍر 
إســالمــي  ــاء  إخــ وأي  والــــجــــوالن،  لفلسطني 

تتحدث طهران؟ 
ــر فــلــســطــني«  ــريــ ــحــ اســــتــــخــــدمــــت إيــــــــــران »تــ
لــتــصــديــر ثـــورتـــهـــا املــذهــبــيــة إلــــى شــعــوٍب 
تــرفــضــهــا، وخــاضــت حــربــا شــامــلــة تــدثــرت 
باإلسالم، أقدس مقدسات العرب، لاللتفاف 
عــلــى وعـــي املــؤمــنــني والـــغـــدر بــهــم، ولــربــط 
مصيرهم بها، وتقويض انتمائهم القومي، 
بقدرة  تمّس  نتائج  لفشلها  بــأن  إليمانها 
عــقــيــدتــهــا عـــلـــى حـــفـــظ دولـــتـــهـــا، وتــفــضــي 
إلــــى نــجــاة الـــعـــرب مـــن صــــراعــــاٍت وحــــروٍب 
مذهبيٍة تريد زّجهم فيها، ال مصلحة لهم 
فيه،  طرفا  يوما  يكونوا  ولــم  وقوعها،  فــي 
يكون  لن  املتجّدد  انبعاثها  أن  ويعتقدون 
ــا دام تــجــيــيــش  غـــيـــر كــــارثــــٍة تـــحـــل بـــهـــم، مــ
املسلمني بعضهم ضد بعض ال يخدم غير 
العدو اإلسرائيلي وواشنطن، فهل هذا هو 

دور إيران؟
)كاتب سوري(

التاريخ الحربي ومستقبل الجيوش العربية

البورقيبية... ماض أم مستقبل؟

تحرير العرب إيرانيًا

لم يعرف العرب كيف 
يكتبون التاريخ الحربي 

وال كيف يدرسونه 
ويتعلمون منه

البورقيبية اليوم ال 
يمكنها أن تقّدم 

شيئًا لمستقبل تونس

إفشال سعي إيران 
إلى إحياء رميم 

المذهبية شرط الزم 
إلنقاذ األمة العربية

آراء

سالمة كيلة

ربما أظهرت االنتخابات الفرنسية ما يجب التدقيق فيه. ال أقصد من نجح إلى الدورة 
الثانية، أي ماكرون ولوبان، حيث يبدو أن ماكرون هو األوفر حظًا، لكنني أقصد كيف 
في  نفسها  املواقف  يتخذان  ميلونشون،  واليسار:  لوبان،  مارين  اليمني:  أقصى  أن 
السياسة الخارجية. وألن السياسة الخارجية هي استمرار للسياسة الداخلية، يبدو 
املوقف ملتبسًا، حيث املفترض أنهما على طرفي نقيض في السياسة االقتصادية، 

والسياسة الداخلية عمومًا.
ق 

ُّ
حتى فيون يتوافق معهما. وهذا ما يظهر واضحًا في العالقة مع روسيا، والتعل

 
ٌ

الشديد بفالديمير بوتني. وأيضًا دعم النظام السوري وبشار األسد. توافق مدهش
ال شك في ذلك، وربما غريٌب أيضًا، لكنه قائم، وظهر خالل الحملة االنتخابية، ومن 

خالل تصريحات الطرفني. ما هذه »املصادفة«؟
ويرفض  القومي«،  »االنغالق  إلى  طويل،  زمن  منذ  الفرنسي،  املتطرف  اليمني  يميل 
املــهــاجــريــن والـــيـــورو، وكــل االتــفــاقــات الــدولــيــة حــول الــتــجــارة. وهــو يــحــاول أن يعيد 
»املجد القومي« إلى فرنسا. بالتالي، لم يكن محبًا ألميركا، ويميل إلى التخلص من 
سيطرتها. لهذا، كان طبيعيًا أن يميل نحو بوتني، الرئيس الذي سعى إلى مجد روسيا 
القومي، ولتحّررها من الهيمنة األميركية بعد سنواٍت من االنهيار، سمح بسيطرة 
»فئاٍت تابعة«، وأفضى إلى دمار قــدرات روسيا. ولقد عاد بوتني إلى الرئاسة، بعد 
فها« لصديقه ميدفيديف دورة واحدة، معلنًا التزامه بالدستور الذي يمنعه 

َّ
أن »سل

الطاعة  الخارجي، وكسر عصا  التوسع  أكثر من دورتــني، عــاد وهــو ينوي  الترشح 
ألميركا، بعد أن شعر بضعفها على ضوء األزمة املالية العويصة التي وقعت فيها 
سنة 2008. وقد جعلته هذه الوضعية مركز استقطاب. حيث وجد اليمني املتطّرف 
فيه حليفًا من أجل كسر عصا الطاعة ألميركا، والتحّرر من سياساتها »التحّررية« 
التي فرضت تعميم العوملة وفتح األسواق والحرية املطلقة لرأس املال. ووجد اليسار 
فيه حليفًا ضد الهيمنة األميركية أيضًا. ومن الطبيعي أن يلتقي اليمني املتطّرف مع 
بوتني املتطّرف في اليمني، حيث يريد أن يعيد تشكل العالم على أسس »قومية«، ويدفع 
نحو سيطرة إمبريالية جديدة لدوٍل كان عبء السيطرة والقدرة األميركيتني يمنعان 
الثانية، حيث تعمل  العاملية  إلــى سنوات ما قبل الحرب  العودة  ذلــك. وهــو شكل من 
رأسمالية كل دولة من الدول اإلمبريالية على تشكيل التحالفات التي تفرضها قوة 
مهيمنة. بالتالي، ينظر اليمني إلى بوتني حليفًا إمبرياليًا في صراع بني إمبرياليات 
للهيمنة على العالم. هذا هو جوهر طبيعة اليمني املتطّرف )أو الشعبوي(. ونحن إزاء 
لكي  عاملية،  تحالفاٍت  وتشكيل  السيطرة،  تعيد  ألن  الرأسمالية  من  أطــراٍف  محاولة 
تصبح قوة مهيمنة، حيث تميل هذه األطراف إلى التشّدد )التعصب( والعدوانية على 
أمــل تحقيق ذلــك. لكن، ما موقع اليسار من ذلــك كله؟ وملــاذا »يحب« بوتني والنظام 
السوري؟ ربما هي نزعة الـ »أنتي أميركا« التي تجمع بينهما، وهذا ملفٌت. فأن يتوافق 
يكون  أن  وبالتالي  كثيرة.   

ً
أسئلة يثير  املسألة  هــذه  في  اليسار  مع  املتطّرف  اليمني 

املوقف واحدًا في التعامل مع الوضع الدولي، يطرح الشك في موقف اليسار، ألن من 
الطبيعي أن يسعى اليمني املحتج على هيمنة أميركا إلى التقارب والتحالف من أجل 
كسر هذه الهيمنة. لكن، إلى ماذا يهدف اليسار من هذا التقارب أو التحالف؟ الوقوف 

مع إمبريالية ضد أخرى؟
هذه هي النتيجة العملية، حيث يتحالف مع اإلمبريالية الروسية ضد األميركية. لكن 
أن روسيا ليست  العاملي، حيث يعتبر  اليسار للصراع  املأساة هي في منظور هذا 
، تعمل على التحرر من القبضة األميركية. والنظام السوري 

ً
 وطنية

ً
، بل دولة

ً
إمبريالية

هو كذلك ليس خاضعًا لإلمبريالية األميركية، وهذه تتآمر عليه. وهو ما يقوده الى 
اتخاذ موقف اليمني املتطّرف بتبريٍر أيديولوجي مختلف، مع فارق أن اليمني املتطّرف 

يعرف مصالحه جيدًا، بينما هذا اليسار تائه، لهذا يخدم مصالح الرأسمال ذاته.
هي ذاتها أوهام اليسار خالل الحرب العاملية األولى تتكّرر.

أحمد عمر

جــلــســُت والــســانــشــو نـــوري نسجل أســمــاء املــدعــويــن إلـــى »الــعــشــاء األول« في 
املناسبة؟ فقلت: مناسبة  فــي وجهي هــو عــن  أول ســؤال ضربه  أملــانــيــا، وكــان 
ت عن العطاء بعد الجالء. فنغص 

ّ
جالء االستعمار الفرنسي عن بالدنا التي كف

يدي  فني: خــال 
ّ
ناقصًا، فحل َرفة كنزًا 

َ
ط إال مثل  العيش  أرى  ومــا  العيش علي، 

على راسك، ألست نادمًا على الجالء؟ أما يجب أن نجعل يوم الجالء يوم نكسة 
وحزن على رحيل االستعمار؟ 

ّن أماِنَيا، ثم قال: ثم إننا صرنا في نهاية نيسان يا خال، 
ُ
َوَحْسُب الباليا أْن يك

د باألغالل، سنجعله حفلة بمناسبة 
ّ
فقال له الخال: هذا صحيح، يا سبعي املصف

 ،
ً
جالئنا عن الوطن، ووصولنا بالسالمة إلى املنافي السعيدة، سنخترع مناسبة

يأجوج  هجوم  املــائــدة  على  نهجم  ثم  السورية،  الطرائف  بعض  لهم  نترجم  ثم 
ومأجوج. جلسنا نتجادل في املائدة، فاقترَح أن يكون العشاء »بيتزا« سورية: 

أي صفيحٍة، أي لحم العجني بنوعيه: بدبس رمان، ولحم وخضرة. 
نويت  لقد  الثريد،   سهلة، وهــي 

ً
لهم  وجبة يا سبعي، سنعدُّ  هــذا صعب،  قلت: 

به على النار عذابًا 
ّ
شراء كبش مذبوح على الشريعة اليهودية، وفي نيتي أن أعذ

كرًا، حتى ينضح وينال العظم استقالله عن اللحم، وينزح الشحم عن اللحم في 
ُ
ن

حَم في من شحمُه َوَرُم، 
ّ

، أن تحَسَب الش
ً
ة
َ
َك صاِدق

ْ
راٍت ِمن

َ
ظ

َ
ها ن

ُ
ِعيذ

ُ
عيد الجالء، أ

ثم نصّب اإلدام فوق رقائق خبز الصاج املدّورة كتروس املقاتلني،  في صحوٍن 
مفردٍة أو قصعاٍت كبيرة، واألكل باليد وليس من مقبالت سوى اللنب املشنون، 
ثم نقّدم لهم شايًا بعد الثريد، يطرد فلول آثار استعمار الدسم، ويكون »درده« 
بقلبه، والدرد هو الهّم بالكردية والهندية.. وليس أهّم من السكر، وسنرى بعدها 

األملان سكارى، وما هم بسكارى.
قال: خال، أقترح أن نزّود لحم الكبش بكتائب من الخضار، مثل الجزر والبامياء 

والفاصولياء والزيتون والزبيب..
طائفة  وستضيع  سبعي،  يا  مغربي،  طاجن  إلــى  الثريد  سيتحول  هكذا  قلت: 
اللحم، ويختلط بدين النبات، ونحن في عصر الطوائف، بعد أن تخطينا عصر 

القوميات.
فوافقني، وبدأ يتلّمظ وسأل: ومن أين لنا خبز الصاج؟

قلت: ذلك مقدوٌر عليه.
استمر في التنكيد: ومن أين نأتي بقدٍر يسع كبشًا في هذه البالد الفدرالية؟

الــراكــب على  منها  يأكل   
ٌ
له جفنة وكانت  بن جــدعــان،  الله  عبد  فقلت: من عند 

بعيره.
سأل: وهل تعرف عنوان عبد الله بن جدعان؟

 كبيرة، سنستعيرها 
ٌ
قلت: عنوانه بعيد، لكني أعرف جارًا باكستانيًا عنده جفنة
 كبير تنوء به العصبة أولو القوة.

ٌ
منه، وعنده أيضًا إبريق

وطفقنا نسجل أسماء املدعوين: فبدأنا بالجيران جارًا جارًا: جارنا ذو الشعر 
 وعانس 

ٌ
الطويل الذي يعيش وحيدًا ساشا، وجارتنا السيدة بيرتا؛ وهي وحيدة

ويائس، وجارنا ساسي.. ونوري يسجل، واألصدقاء: واكيم وريشار ونيكول 
ــرُت 

ّ
تــذك بــالــدور.. وبعد أن سجلنا عشرين اســمــًا،  زوجــتــه، والــهــاوس مايستر 

ألــطــف منها على وجه  ليس  ودعــوتــهــا،  الــبــريــد، فطلبت تسجيلها  فــي   
ً
مــوظــفــة

اآلليات وتسجيل  ، وموظفة 
ٌ
ٌرقيقة البدينة، وهي سيدة  البلدية  األرض، وموظفة 

 من األرض وليس من 
ٌ

. اعترض نوري: هذا كبش
ٌ
 رائعة

ٌ
السيارات، وهي كريمة

الجنة، هل تنوي أن تدعو الشعب األملاني كله؟!  نسيَت أسماء املدعوين املغاربة، 
عشر  ثالثة  أعضائها  وعــدد  اليمامة«،  »حمقاء  املــتــحــدة:  الــســوريــة  واملجموعة 
الشكر معه صديقته  أبــو  فــرد معه صديق، وسيحضر  فــردًا، وسيحضر كل 
يصطحبون  السوريون  الفرنسية،  وصاحبته  الفوارس  أبو  وكذلك  األميركية، 
ة، صار العدد خمسني مدعوًا، أرى أن نذبح 

ّ
الصديقات ويّدخرون الزوجات للجن

، لن يكفي الكبش؟
ً
جمال

الوليمة من كبٍش أقرن  قلت وقد حصرني في خانة »اليك«: قررُت ترفيع رتبة 
إلى عجل مشير. 

ل أن ندعو العّمة 
ّ

قال جــادًا: ال تنَس أن تدعو عبد الله بن جدعان خــال، ويفض
ميركل أيضًا؟

َمــَحــل، سجل  ِريِم 
َ
للك ــِريــَم 

َ
الــك إّن  ِمــركــل...  َرْحــلــي في دار  ــُت 

ْ
ــل
َ
أْحــل قلت مبتسمًا: 

االسمني، يا سبعي.

عبد الحكيم حيدر

ثّمة شيء خفيٌّ ونــادٌر ُيطوى في داخله ذلك السر الذي يشابه، في حــاالٍت كثيرٍة، ما 
لو  القارئ،  أو حظ  السواء،  الكتاب على  أو  للمرأة  القراءة،  ه حظ 

ّ
الكتب والنساء، عل بني 

وتحتاج  وأســواقــه،  الحرير  طــرق  فــي  أيضا غامضاٌت  نــســاٌء  الكتب  قـــارئ.  صادفهما 
أيضا، كما القراءة، لصبر وصحة وبصيرة وعمر طويل، كالحديقة، ال تشبع من رعاية 
الحياة  أن  على  عــالوة  عمره قصيرا،  يكون  مــا  دائــمــا  والبستاني   ،

ّ
تــمــل وال  البستاني 

صعبة، وال تراعي أيضا طيبة الورد، والزحام خارج البستان شديد، والشتالت أيضا 
نادرة.

 على حديقتها، 
ً
 من األدب، وحدها املرأة تتكتم جاهدة

ٌ
زحاٌم في القاهرة، واملباني عارية

وتـــزرع أســرارهــا كــل يــوم وتــنــتــظــر. قــد يــكــون الــتــشــابــه مــا بــني االثــنــني يــبــدو فــي محو 
 

ٍّ
األسرار، أو حتى الرغبة في ذلك. ثّمة زجاجة صغيرة أمامها على املكتب، فيها نبتة ظل
على  ميل وحياء  في  وتحنونان  وبخيلتني،  ورقتني صغيرتني  بالكاد في شكل  تنبت 

جانٍب من عنق الزجاجة. 
ماذا تقول الورقتان، تقول كل شيء في كتاٍب جميٍل ونادر. كتاٌب مهمل في الطبيعة 
القانونية  للشؤون  الضاهر  أمني مكتبة في مدرسة  بعدها، مخصوٌم من عهدة  ما  أو 
بعد خصمه من  للمكتبة،  القديمة  »الــســنــدرة«  في  الكتاب مرميا  وكــان  قــرن،  ربــع  من 
عنها،  وبحث  الطويلة،  السنوات  هــذه  كل  بعد  رها 

ّ
تذك ملــاذا  العهدة من سنوات طويلة. 

 كامشة في أحزانها في حديقٍة 
ً
حتى وجدها في آخر لحظة، كطفٍل يمسك عصفورة

من دون أن يصّدق. شيء من دمع بهيج كان مركونا بجوار عينيه، وهو يكلمها، وكان 
 فيه، بعدها عرف منها أنها ما 

ً
صوتها القديم كما هو، لوال نبرة حزٍن ما كانت كامنة

زالت وحيدة، على الرغم من وجود الخاتم والدبلة، وكأنها تهرب، بهما، من الناس. كان 
ينهي أوراق معاشه، فصارت هي التي أمامه، والنبتة أمامها تسمع كالمه وترى أطياف 
دمعه، وهو يحاول جاهدا أن يرى الفرح في عينيها، والنقاب قد دارى مالمح عيونها، 

فقط كان صوتها ينوب عن جمال عيونها بسرور الحنجرة. 
في الوداع قالت له: »سأنتظرك«. تأمل السنوات، وتذكر كتبا جميلة على األرفف نسيها. 
األخــرى،  هي  الشتالت،  حتى  صعبة،  البساتني  حتى  أيضا،  والنساء  صعبة،  القاهرة 
الصغيرتان في  الورقتان  وثقيلة، حتى   

ٌ
األخــرى حزينة األســرار هي  إليه، حتى  تنظر 

اإلناء على املكتب، حتى الراديو الصغير، وهو مفتوٌح على إذاعة القرآن الكريم، بصوت 
خفيض ال يصل إال إليها. 

وحده الخاتم في أصبعها كما عهده، والدبلة كما هي. سألها: »كما أنت؟«. قالت: »كما 
 جدا، بأحزانها وبزحامها، وكانت األسرار كلها تمشي 

ً
أنا«. مشى. كانت القاهرة خفيفة

العباسية نفسه، كان مثل نبتة ظل من  الناس والنساء وحتى حي  . أسرار 
ً
معه هادئة

ورقتني، قابضة بحكمة وصمت، على أسرارها في الزجاجة، أو ككتاب حزين مرمي 
وعشرين  مــن خمس  التعليمية  القاهرة  وســط  إلدارة  تابعٍة  مكتبٍة  فــي  »ســنــدرة«  فــي 
سنة. فهل يكون التشابه بني الكتب والنساء هو كتمان السر؟ كانت وهي جالسة، كل 
آن، ترمي بسمٍة من كتابها الغامض. كنت أحس أن كل بسمة منها تحسبها بحكمة، 
جاهدا  أحـــاول  كنت  وأنــا  بسماتها،  لها حساب  تحسب  كانت  الصغيرة  النبتة  وكــأن 
بال حاجز على   

ً
مــســرورة تالقيني  كانت  القديم، حينما  الصوت  أفــراح  أستحضر  أن 

عيونها.
الــزجــاجــة، وللفرح  النبتة داخـــل  الــقــاهــرة عجيبة وغــــادرة، وصــامــتــة صــمــت هـــذه  هـــذه 
معي رقصة الصوت القديم، وهو يهتز في حنجرتها بال أي حذر، أيام كنت أن أخرج 
الجيب قليال ورقيقا.  النيل واسعا جدا وسعيدا، وكــان كل ما في  فــأرى  من مكتبها، 

توصلني الكتب أحيانا إلى أول عذابي، فتزداد األسرار ألغاًزا، ونكبر.

بدر الراشد

بإعادة  األســد  بدأ حلفاء بشار  السورية،  الشعيرات  لقاعدة  األميركية  الضربة  بعد 
حساباتهم، ووضع سيناريوهات بديلة للمستقبل. ففي 15 أبريل/نيسان الجاري، 
لترتيب  إيــرانــيــة،  بــرعــايــة  فــي ســوريــة،  مقاتلة  عــراقــيــة  مليشيات  قــيــادات  اجتمعت 
أوضاعها السياسية والقتالية حال رحيل األسد. وال يأتي هذا االجتماع ألن رحيل 
أ بها. األسد بات قريبًا، لكن ألن تصرفات الرئيس األميركي دونالد ترامب غير متنبَّ
تضمن اجتماع قادة املليشيات العراقية في دمشق تداول أفكار حول »االنفصال عن 
قوات النظام« و»ضم متطوعني سوريني من مدن الساحل السوري وتسليمهم مهمة 
قيادة فصائل املليشيات« والظهور بمظهر »املقاومة الشعبية« والتأكيد على شعارات 

»حماية محور املقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي«.
قــرار القتال في سورية حتى لو غــادر األســد السلطة بات محسومًا. وكتب الزميل 
عثمان املختار عن تفاصيل هذا االجتماع تحت عنوان »مليشيات عراقية: باقون في 
سورية ولو رحل األسد« في 21 أبريل/نيسان الجاري. مرت أنباء اجتماع املليشيات 
العراقية في دمشق مرورًا عابرًا. ألن بقاء هذه املليشيات في سورية، وقتالها حتى 
لو رحل األسد، أمر مسلم به من األساس. فاألسد لم يعد إال خيطًا ناظمًا ملجموعة 

مليشيات طائفية تقاتل تحت رايته أكثر من قتالها تحت إمرته.
مشهد األســد ال يختلف كثيرًا عن مشهد خصومه، إال أن ملعسكر النظام »رمــزًا« 

يتمركز القتال حوله، األمر الذي يفتقده معسكر املعارضة األكثر تشتتًا.
شرت تقارير كثيرة عن أمراء الحرب، في معسكر النظام، وفقدان األسد للسيطرة. 

ُ
ن

على  السيطرة  وتحكم  هجماتها،  تنظم  أصبحت  نفسها،  تحكم  باتت  املليشيات 
خطوط إمداد، وخطوط تهريب. وهذا بعد 2013 وليس خبرًا جديدًا.

املعارضة،  لقمع  نفسه  باالعتماد على  النظام فشل  أن  يتم تجاهله في سورية،  ما 
. ثم استعان باإليرانيني الذين جلبوا له مليشيات طائفية 

ً
فقام بتجنيد الشبيحة أوال

من أفغانستان والعراق ولبنان لقتال الفصائل املسلحة. وعندما فشل هؤالء أيضًا، 
ى للدولة؟

َّ
 مباشرًا. وهنا يأتي سؤال ملح: أي معنى تبق

ً
تدخل الروس تدخال

فشل النظام السوري باحتكار العنف، فتحولت الثورة إلى ثورة مسلحة. ثم فشل في 
احتكار العنف حتى في املناطق التي يسيطر عليها، فأصبحت في قبضة مليشيات 

أجنبية موالية له ومجموعات من الشبيحة.
بقتلهم،  قــام  بــل  فــي حماية مواطنيه وحــســب،  النظام  يفشل  لــم  املقابلة،  الجهة  فــي 
بالبراميل  أو  الكيميائي  بالسالح  كــان  إن  عشوائية،  انتقامية  بعمليات  وإبــادتــهــم 
املتفجرة. متبعًا سياسات التنكيل واستهداف املدنيني بصورة مباشرة لعزلهم عن 
املسلحني. وهنا لم تخضع »الدولة« في سورية لتعريف مدرسي آخر للدولة: التنازل 

عن شيء من الحرية مقابل الحماية. فأصبحت الدولة القاتل األكبر.
قرار املليشيات العراقية القتال حتى لو رحل األسد متوقع. وحزب الله سيقاتل على 
جبهاته حتى لو سقط النظام، ولن يقوم بأكثر من إعادة انتشار لقواته على األرجح. 

الشبيحة سيستمرون في القتال أيضًا، فهم أمراء حرب في مناطقهم.
بشار األسد مرتهن ملعسكره. تعامل الروس املهني واستدعاؤه ملقابلة وزير الدفاع 
سيرغي شويغو على األراضي السورية في يناير/كانون الثاني 2016 مثال صغير 

على ذلك. تصريحات املليشيات العراقية املوالية إليران مثال آخر.
أن  يــريــدون  والــذيــن  املقاومة«  لم يعد لألسد »دولـــة« إال في خياالت أنصار »محور 
يبرروا باسم فلسفات الدولة دعم تشكيالت واسعة من املليشيات الطائفية، والقوى 
الــبــالد. األســد طــرف في حــرب أهلية مثله مثل اآلخرين،  التي تعبث في  الخارجية، 
ومدعوم خارجيًا مثله مثل اآلخرين، وسيطرته على حلب أو ريف دمشق لن تكون 

عودة للدولة، بل سيطرة ملليشيا على منطقة.
 
ً
ما يجعل األسد مختلفًا عن أي طرف مقاتل في سورية، أنه الفصيل األكثر تنكيال

 وإبادة لهم، والذي يتحمل املسؤولية كاملة عن كل ما يجري، 
ً
بالسوريني، األكثر قتال

ألنه كان »الدولة«.

حين يلتقي اليسار مع اليمين دعوة ميركل لحلف الفضول

النساء والكتب

أوهام الدولة في سورية
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ــــيء اخــتــيــار  سـ
ُ
قـــانـــون »املــصــالــحــة االقــتــصــاديــة« أ

عــنــوانــه، فـــأســـاء الــشــعــب الــتــونــســي فــهــمــه، ونــجــح 
ه 

ّ
بأن الناس  غالبية  إقناع  في  والثورجيون  املغالون 

السراق  فساد  ولتبييض  املجرمني،  لتبرئة  قانون 
واملــــرتــــشــــني. طـــبـــعـــًا، فـــالـــعـــنـــوان هــــو »مـــصـــالـــحـــة«، 
فــأّي تنازل من دولة  الطرفني،   من 

ً
تــنــازال تقتضي 

ومــــن الــشــعــب تــجــاه ســــارق أو مــتــحــّيــل أو فــاســد 
الشعب، يعطي  إفقار  العام، وساهم في  املــال  نهب 
داللــة سلبية. ثم يــزداد ســوء ترويج هــذا املشروع، 
حينما يقفزون إلى نتائج غير دقيقة، فيقولون إّن 
الــثــروات  ناهبي  عــن  العفو  إلــى  تفضي  املصالحة 
الــوطــنــيــة، ويـــزيـــد املـــغـــالـــون بــأســلــوب اســتــهــزائــي، 
فيقولون: مشروع القانون يدعو إلى تكريم السّراق 
 

ّ
والتماس األعذار لهم وتقديم االعتذار منهم عن كل

مضايقاٍت تعّرضوا لها بعد الثورة! طبعًا ما كان 
لهذه املغالطات أن تستفحل، لوال اإليحاءات املعيبة 
املشروع  لهذا  اختيرت  التي  التسمية  تمثلها  التي 
التشريعي. حدث انحراف خطير في تطبيق أحكام 
في  التوسيع  وتــّم  الجزائية،  املجلة  من   96 الفصل 
وفقًا  الجريمة،  نطاق  مجال  وِفــي  عباراته،  مدلول 
الحملة  وراء  انساقت  خاطئة،  قضائية  الجتهادات 
 من انتمى إلى املنظومة 

ّ
الشعبية لالقتصاص من كل

من  إداريــــًا  أو  كـــان  الــســابــقــة، سياسيًا  السياسية 
دون تمييز بني املسؤوليات، األخالقية والسياسية 
ــتـــّورط فيها  والــجــنــائــيــة. قــضــايــا الــفــســاد املــالــي املـ
الثوريني،  حماس  تلهج  سابقون  ووزراء  إداريـــون 
وغــالــبــيــة مــن يــتــم الــتــغــريــر بــهــم مــن أبــنــاء الشعب 
الــكــادح الــذي يعيش أوضــاعــًا صعبة وســط تخّبط 
أّن ســبــب وضعه  فيعتقد خــطــأ  حــكــومــي خــطــيــر، 
املــزري اآلن هو تصرفات أولئك اإلداريــني والــوزراء 
املحالني في قضايا الفساد، ولكن النظر بعمق في 
 قضية 

ّ
حقيقة مكونات امللف الجنائي الخاص بكل

مدى  يكتشف  حينما  بصدمة،  الحقوقي  يصيب 
النصوص  وإخـــراج  الوقائع  فــي  تحريف  التزييف 
القانونية من سياقها واعتماد فقرات منها من دون 
االكــتــراث بــوجــود فــقــرات أخـــرى، أحــرى باالنطباق 
الشبهة بما  إلـــى ذوي  املــنــســوبــة  الــتــصــرفــات  عــلــى 
يــضــفــي الــشــرعــيــة عــلــيــهــا. أغـــلـــب املـــتـــوّرطـــني من 
إداريـــــني لــم يــغــنــمــوا فــلــســًا واحــــدًا مــن الــتــصــّرفــات 
أقاربهم،  مــن  ي 

َ
ا أيــضــًا  يغنم  ولــم  إليهم،  املنسوبة 

معنوية،  منفعة  حتى  يغنموا  لم  بل  معارفهم،  وال 
أما خرق التراتيب املنسوب إليهم فأكثر األفعال ال 

تنطبق عليها التراتيب املزعوم خرقها.
حافظ النيفر )تونس(

يــمــثــل مــوعــد 17 مـــن نــيــســان، يـــوم األســيــر 
اقة، 

ّ
دف شعبّية  عاطفّية  رمزّية  الفلسطيني، 

اليوم على كفاح شعب،  ل هذا 
ّ
فبقدر ما يدل

هــو يــرمــز كــذلــك إلـــى مــعــانــاة األســــرى، ففي 
األســـــر آبـــــاء وأّمــــهــــات وأبــــنــــاء، وفــــي األســـر 
مــنــاضــلــون ومــوظــفــون ونـــــّواب، وفـــي األســر 
ــيـــون فــلــســطــيــنــي، فـــــــإذا كــانــت  ــلـ قـــصـــص ملـ
الــجــزائــر الــعــزيــزة قــّدمــت على مــذبــح الحرّية 
مــلــيــون شــهــيــد، فــَصــنــوهــا فــلــســطــني، تــروي 
كان   .1967 الــعــام  منذ  أسير  مليون  حكاية 
الّصبر،  بفارغ  اليوم  هذا  ينتظرون  األســرى 
ال ليحتفل بهم العالم، بل ليخوضوا إضرابًا 
عادلة،  ملطالب  تحقيقًا  الطعام  عن  مفتوحًا 
يــقــف عــلــى رأســهــا مــوضــوع الــعــالج الــطــبــّي 
اإلداري، وزيارة  اإلفــرادي واالعتقال  والعزل 
أّن إدارة مصلحة  لم يتّوهم األســرى  األهــل. 
اإلجـــرءآت   

ّ
فكل متفّرجة،  الــّســجــون ستقف 

بــــدأت مفاعيلها  وقـــد  ــعــة، 
ّ
مــتــوق الــتــعــســفــّيــة 

حتى قبل بدء اإلضــراب، من اقتحام أقسام 
الــّســجــون، وعـــزل قــيــادات الــحــركــة األســيــرة، 
 إلى 

ً
ومنع الخروج للفورة )الّساحة(، وصوال

إلغاء صالة الجمعة جماعة، ومصادرة امللح 

الذي يذيبه األسرى مع املاء ليشربوه حتى ال 
حساب  في  عاٌت 

ّ
توق ها 

ّ
كل أمعاؤهم،  ن 

ّ
تتعف

مصلحة  إدارة  مع  املتراكمة  جارب 
ّ
الت خبرة 

الّسجون. ما غاب عن األسرى، ولم في يكن 
في الحسبان، أن تعصف بالحركة األسيرة 
ــفــرقــة والــخــالفــات الــســيــاســّيــة، ومن 

ّ
ريـــاح الــت

في  السياسّية  الحسابات  تــدخــل  أن  املــؤلــم  
اإلنسانّية،  األســرى  األمعاء ومطالب  معركة 
في قضّية تشغلنا جميعًا، فهل لم يعد هناك 
محّرمات في قاموس السياسة الفلسطيني 
بني حركتي فتح وحماس؟ ومن مصلحة من 
أن يدخل األسرى في لعبة البازار السياسي 
ــبــرغــوثــي ومــحــمــود  بـــني املــنــاضــل مـــــروان ال
ــّبـــاس مـــن جـــهـــة، وبــــني حـــمـــاس وفـــتـــح من  عـ
جــهــة أخــــرى؟ حــاولــت املــاكــيــنــة اإلســرائــيــلــّيــة 
مــن ســيــاســّيــني وإعــالمــّيــني، بــكــل مــا أوتــيــت 
مــن قـــوة، أن تجهض اإلضــــراب فــي محاولة 
إللـــغـــاء مــفــاعــيــلــه وتــداعــيــاتــه عــلــى مــســتــوى 
ــة والـــســـمـــعـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــبـــدأت  ــايــ ــّدعــ ــ ال
حذيرات من دخول األسرى الفلسطينّيني 

ّ
الت

ــام، وأطـــلـــق  ــعـ ــطـ ــراب مـــفـــتـــوح عــــن الـ ــ ــ فــــي إضـ
الــعــنــان لــلــتــحــلــيــالت املـــحـــذرة مـــن تــداعــيــات 

املحتلة  وفلسطني  الغربية  ة 
ّ
الضف في  أمنّية 

الشعبّية  الــفــاعــلــّيــات  إطـــالق  مــع  فــي 1948، 
ــراب األســـــرى، فــأعــلــن وزيـــر  ــ املــســانــدة إلضـ
أّن  الداخلي اإلسرائيلي، جلعاد أردان،  األمن 
عام لن يسمح لهم 

ّ
األسرى املضربني عن الط

بدخول املستشفيات اإلسرائيلّية، بل سيقام 
ميدانّية  مستشفيات  ذلــك  عــن  عــوضــًا  لهم 
فــي الــّســجــون، وتــوالــت الــحــمــالت السياسّية 
بنيامني  الـــهـــرم،  أعــلــى رأس  مـــن  الــضــاغــطــة 
أَي مطلب  تــحــقــيــق  بـــعـــدم  نــتــنــيــاهــو، واعـــــدًا 
 حتى 

ً
لألسرى. وتعالت التصريحات مطالبة

بــإعــدام األســـرى، كــذلــك اإلعـــالم اإلسرائيلي 
ــّم تــوظــيــفــه لــــــزرع بــــــذور الــفــتــنــة بــإشــاعــة  ــ تـ
أكـــاذيـــب أّن بــعــض األســـــرى انــســحــبــوا من 
 إلى اتهام األسير مروان 

ً
اإلضــراب، وصــوال

البرغوثي الذي تصّدر مشهد بداية إضراب 
الّزعامة  ي حسابات 

ّ
يصف أنــه  أسير،   1500

عــلــى كـــرســـّي الــســلــطــة مـــع مــحــمــود عــّبــاس، 
وكـــأن ليس هــنــاك ظلم وجـــور فــي الّسجون 
اإلسرائيلّية، واألسرى يضربون عن الطعام 

فقط كرمى لعيون مروان.
أحمد الصباهي )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

رضوان زيادة

يـــــدور الـــيـــوم جــــدل كــبــيــر داخـــــل الــكــونــغــرس 
ــانـــون الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة،  األمـــيـــركـــي بـــشـــأن قـ
ــد أنـــه  ــ ــان قــــد وعـ ــ ــد تــــرامــــب كـ ــالــ فـــاملـــرشـــح دونــ
ــذي  ســيــلــغــي بـــرنـــامـــج الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الــ
أقــــّره الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا، ومـــا زال مطبقا 
أكــثــر مــن 22  البرنامج  وصــالــحــا، حيث شمل 
مــلــيــون أمــيــركــي لـــم يــكــونــوا يــحــصــلــون على 
إلغاء  فــي  الجمهوريني  حجة  مسبقة.  رعــايــة 
هـــذا الــبــرنــامــج هــو االرتـــفـــاع الــحــاد فــي مبلغ 
االشتراك الشهري الذي على العائلة أو الفرد 
أن يدفعه شهريا لشركة التأمني الصحي، كي 
الوقت  وفــي  تأمينه،  على  اإلبــقــاء  مــن  يتمّكن 
نفسه، انعدام املنافسة بني الشركات الصحية 
ــة فــــي هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج فــــي واليــــــات  ــركـ ــتـ املـــشـ
البرنامج  هــذا  أصبح  بحيث  كثيرة،  أميركية 

أشبه باالحتكار، وليس قائما على املنافسة.
ــفـــايـــة، كــي  ــة كـ ــويـ ــذه الـــحـــجـــج قـ ــ بــالـــــتــأكــيــد، هـ
للحزب  بالتصويت  األمــيــركــي  الناخب  تقنع 
الجمهوري الذي جعل من فكرة إلغاء التأمني 
الصحي ألوباما شعارا انتخابيا له، ونجحت 

بشكل كبير في نجاح الرئيس ترامب.
البيت  إلى  ترامب  الرئيس  اآلن، عندما وصل 
ــــوده االنــتــخــابــيــة  ــفـــاء وعــ األبـــيـــض، ويـــريـــد إيـ
التأمني  إلــغــاء  الــتــي قطعها، ومــنــهــا  الــكــثــيــرة 
الصحي، تصاعدت املظاهرات اليومية، حتى 
فـــي الــــواليــــات الــجــمــهــوريــة، خــوفــا مـــن إلــغــاء 
الــتــأمــني ملـــاليـــني األمـــيـــركـــيـــني. لـــذلـــك اســتــبــدل 
الــجــمــهــوريــون شــعــار إلــغــاء الــتــأمــني الصحي 
ألوباما بشعار آخر أو إلغاء ومن ثم استبدال، 
الــتــأمــني الصحي علينا أن  إلــغــاء  أنــه قبل  أي 

حلمي األسمر

لها كثيرون 
ّ

أحد تعريفات اإلرهاب التي يفض
ــه وســيــلــة املــقــاومــة الــوحــيــدة املــتــاحــة أمـــام  أنـ
ــيـــف، لــــهــــذا يــشــيــطــن الــــقــــوي أي فــعــٍل  الـــضـــعـ
عــنــيــف يــلــجــأ إلــيــه الــضــعــيــف، حــتــى ولـــو كــان 
صــاحــب حــق، لــهــذا تسمي سلطات االحــتــالل 
اإلســرائــيــلــي عــمــلــيــة قـــذف الــحــجــارة بــاتــجــاه 
جنودها ومستوطنيها إرهابا، حتى ولو كان 
هذا الفعل صادرا عن طفل فلسطيني في عمر 
عقوبتهم،  تغليظ  من  الرغم  وعلى  السادسة. 
إال أن »راجمي« الحجارة، صغارًا أو كبارًا، ال 
السبيل  الفعل، ألنــه  هــذا  عــن ممارسة  يكفون 
للتعبير عن  يمارسه  من  لــدى  املتاح  الوحيد 

رفض االحتالل ومقاومته.
ــتـــدى الــضــعــيــف هــنــا إلــــى طــريــقــة  ومــثــلــمــا اهـ
مـــــا ملــــقــــاومــــٍة خـــشـــنـــٍة إلــــــى حـــــد مــــــا، اهـــتـــدى 
في  منهم  يقيم  من  الفلسطينيون، خصوصا 
الشتات، إلى طريقة مقاومٍة ناعمة، هي تعبير 
آخر عن »قوة الضعف«، وهي املقاطعة، وهي 
 بـــدأت الــنــمــو بشكل كــبــيــر، عــلــى الــرغــم 

ٌ
حــركــة

لم  أن »ثقافتها«، في فلسطني وخارجها،  من 
تأخذ حجمها املطلوب من االلتزام واالنتشار.

يروي الكاتب العبري ب. ميخائيل، في مقالة 
له في »هــآرتــس« )19 مـــــارس/آذار2017( هذه 
الــواقــعــة:  كنت فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2011 في 
زيــــارة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا. وقـــد وصــلــت إلــى 
هــنــاك مــع مــراســلــني مــن أرجــــاء الــعــالــم، حيث 
تـــم اســتــدعــاؤنــا لـــرؤيـــة مـــشـــروع عـــن الــصــحــة 
والتعليم والزراعة، وكان مشروعا الفتا. ُوجد 
فــي الــحــافــلــة الــتــي نقلتنا مــن مــكــان إلـــى آخــر 

 له. وهنا، تأتي العقدة التي أخذت 
ً
نضع بديال

من الرئيس أوباما عامني، حتى حلها بشكل 
جـــزئـــي، وبـــضـــمـــان تــصــويــت الــديــمــقــراطــيــني 
التأمني  لــم يــصــّوت على مــشــروع  إذ  فحسب، 
الصحي ألوباما أي عضو جمهوري. وهذا ما 
لــم يحصل فــي تــاريــخ الــواليــات املتحدة، فكل 
القوانني الرئيسية املتعلقة بالصحة والتعليم 
واإلنـــفـــاق الــحــكــومــي غــالــبــا مــا تــحــتــاج تأييد 
املعتدلني من الحزبني، لكن االنقسام الحزبي 
كــــان عــلــى أشـــــده فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس أوبـــامـــا، 
فــلــم يـــوافـــق عــلــى مـــشـــروع الـــرعـــايـــة الصحية 
ألوبــــامــــا أي عـــضـــو جـــمـــهـــوري فــــي مــجــلــســي 
الشيوخ والــنــواب. اآلن، حــاول رئيس مجلس 
باالتفاق مع  الجمهوري،  رايــان،  النواب، بول 
الرئيس ترامب، تمرير مشروع جديد للرعاية 
الصحية، لكنه لم يحصل على تأييد أعضاء 
حــزبــه الــجــمــهــوري نــفــســه، فكيف بــاملــعــارضــة 
ــة، فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن إذا حــــل هـــذه  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
املعضلة؟ أي كيف يمكن تمرير مشروع جديد 
املرتفعة  التكاليف  يخفف  الصحية،  للرعاية 
وفي  املــواطــنــني،  وعلى  الحكومة  على  للغاية 
الوقت نفسه، يحصل على تأييد املشّرعني في 

الحزبني، الجمهوري والديمقراطي.
ــيــــوم، فـــي أمــيــركــا،  يــســتــحــيــل تــحــقــيــق ذلــــك الــ
السائد  الشديد  السياسي  االنقسام  ظل  وفي 
ــك كــلــه الــثــقــافــة  ــم مـــن ذلــ ــ بـــني الـــحـــزبـــني، واألهــ
ــذلـــك ربـــمـــا كــان  املــهــيــمــنــة عــلــى املـــشـــرعـــني. ولـ
آخــر وأفضل فرصة  الصحي ألوباما  التأمني 
ممكنة، ولن يمكن بعدها تعديل هذا املشروع 
بقانون آخر، إال مع تغيير جذري في الثقافة 
األميركية، وفي رؤية املشرعني لدور الحكومة 
في السياسة األميركية. املشكلة الرئيسية أن 

مرشٌد من جنوب أفريقيا، أبيض في األربعني 
ــأم عــيــنــيــه الــفــصــل  ــ ــهـــد بــ ــد شـ ــ مــــن عــــمــــره. وقــ
أنه كان هناك  العنصري وانتهاءه أيضا، أي 
املــرشــد حازما  كــان  التحدث عــنــه.  مــا يمكننا 
وبـــــــاردا ومــتــهــكــمــا. وفــــي الـــســـاعـــات الــكــثــيــرة 
التي قضيناها في الحافلة تحدثنا عن أمور 
التي  الــكــاذبــة  الدينية  األســاطــيــر  مثل  كثيرة، 
التفوق العرقي على  أوجدها األفارقة لتبرير 
األوالد الـــســـود. نـــعـــم، نـــعـــم، هـــكـــذا بــالــضــبــط. 
وتحّدثنا أيضا عن جهاز التعليم في أفريقيا 
أفريقية«، جندت  »إدارة هوية  له  كانت  الــذي 
الله وأقواله من أجل احتياجاتها العنصرية. 
في تلك اللحظة، وجهت ســؤااًل أثــار فضولي 
جدا. سألته: قل لي، ما الذي كسركم؟ ما الذي 
جــعــلــكــم تـــتـــراجـــعـــون وتـــنـــهـــون األبـــارتـــهـــايـــد، 
ــــالرك  كــ فـــــريـــــدريـــــك دي  أحـــــــــــزاب  وتــــــــؤيــــــــدون 
ــحــدثــون الــتــحــّول الــذي 

ُ
ونــلــســون مــانــديــال، وت

يصعب تصديقه، من نظام قمعي أبيض إلى 
ديمقراطية كاملة؟ وأجاب بال ترّدد »املقاطعة 
هي التي حّررتنا. ...هل السبب هو النقص في 
االستثمارات؟  والسالح وعــدم وجــود  الوقود 

طلبت منه التوضيح.
املشكلة. فدائما  لم تكن هــذه هي  ال، أجابني، 
كـــان هــنــاك أشـــخـــاٌص جــيــدون قــامــوا ببيعنا 
الوقود والسالح وكل ما نريد.. قال ذلك، وهو 
يــعــرف مــن أيـــن جــئــت »املــقــاطــعــة الــثــانــيــة هي 
التي حسمت األمــر«، قــال. وسألته مــاذا كانت 
الثقافية،  املقاطعة  فأجاب:  الثانية؟  املقاطعة 
الــريــاضــيــة، الــســيــاحــيــة، الــفــنــيــة، األكــاديــمــيــة. 
تأشيرات  منح  عــدم  فجأة  التي طلبت  الـــدول 
الـــدخـــول، الــجــامــعــات الــتــي أغــلــقــت بــوابــاتــهــا 

املرذولة باملطلق في الثقافة األميركية. ولذلك، 
القائم  االجتماعي  التضامن  ملعنى  وجــود  ال 
على فكرة أن على القادرين ماديا مساعدة غير 
القادرين، عبر برامج اجتماعية، تقوم عليها 
الدولة، فالرد املباشر أن الدول االسكندنافية 
التي تطبق هذه البرامج ال يمكنها تحّمل هذا 
البرامج على املدى الطويل، واألهم أنها تأكل 
من النمو االقتصادي لهذه املجتمعات التي ال 

مكان فيها للنجاحات الفردية.
ولـــــذلـــــك، يـــصـــح الــــقــــول إن الـــرأســـمـــالـــيـــة فــي 
وبالتالي  ونجاحاتها،  ألقها  أوج  في  أميركا 
ال أحــــد يــكــتــرث بــتــكــالــيــفــهــا االجــتــمــاعــيــة، أو 
على  التركيز  يتم  وإنــمــا  بــاالعــتــبــار،  يأخذها 
ــة الـــتـــي تــعــتــمــد،  ــرديـ ــفـ قـــصـــص الـــنـــجـــاحـــات الـ
الطويل  بالعمل  الرغبة  على  رئيسي،  بشكل 
والــصــعــب، مــن أجــل الــنــجــاح فــي بيئة تشجع 
ــا. ولـــذلـــك، يمكن  املــنــافــســة إلـــى أبــعــد حـــدودهـ
القول إن تحقيق برنامج رعاية صحية جديد 
 شبه مستحيلة، ألنه لن يستطيع 

ً
يبدو مهمة

جمع املتضادات معا في مشروع قانون واحد، 
فـــاملـــشـــروع الــجــمــهــوري حــقــق فـــكـــرة تخفيف 
التكاليف الفردية، لكنه لم يحقق فكرة أحقية 

نقاطع  أن  حقنا  فمن  عليها،  معاقبتنا  على 
الــعــدو، وكــل مــن ال يقاطعه، بكل السبل  كيان 

السلمية املشروعة، والقانونية جدا.
ــنـــبـــوي الـــشـــريـــف أن الــنــبــي  ــاء فــــي األثــــــر الـ ــ جـ
صلى الــلــه عليه وســلــم قـــال: ال تــحــاســدوا وال 
ــوا عــبــاد الــلــه  ــونـ تــبــاغــضــوا وال تــقــاطــعــوا وكـ
يــقــاطــع بعضكم  ال  أي  تــقــاطــعــوا  ال  ــا.  إخــــوانــ
روايــٍة  وفــي  التواصل،  والتقاطع ضد  بعضا، 
املقاطعة  إن  تـــدابـــروا، وقــيــل  تــقــاطــعــوا وال  ال 
تـــرك الــحــقــوق الــواجــبــة بــني الـــنـــاس، عــامــة أو 
 بني طرفني، جاز 

ٌ
خاصة. ولكن، إذا وقع خالف

ألحــد األطــــراف مقاطعة الــطــرف اآلخـــر، كأحد 
أســالــيــب الــدفــاع عــن الــنــفــس بــالــوســائــل التي 
 لــه بحسب قــوتــه، ومــن أقـــدم ما 

ً
يــراهــا متاحة

عــرف مــن أســالــيــب املــقــاطــعــة، مقاطعة قريش 
بني هاشم في جميع التعامالت االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية.
ومــــن أشـــهـــر حــــــوادث املــقــاطــعــة فـــي الــتــاريــخ 
املهاتما  الهندي،  السيـاسي  الحديث ما فعله 
البريطاني،  االستعمار  وكــانــت ضــد  غــانــدي، 

خبراء  قــال  وكما  وبالتالي،  للجميع.  التكلفة 
كثيرون إنه فيما لو طبق املشروع الجمهوري، 
الصحية  التغطية  سيفقدون  مليونا   24 فــإن 
خالل األربع سنوات املقبلة، وتنطبق املسألة 
عــنــدمــا نــفــكــر فـــي تــخــفــيــض الــتــكــالــيــف، فــإن 
بشكل  ستنخفض  الصحية  املعالجة  نوعية 
الحكومة في  كــان خيار مسؤولية  كبير. وملــا 
تــقــديــم الــرعــايــة الــصــحــيــة عــبــر بــنــاء املــشــافــي 
ــكـــون مــنــعــدمــا فــــي الــثــقــافــة  ــاد يـ ــكـ وغـــيـــرهـــا يـ
باملطلق،  األميركية، ألنه مرفوض  والسياسة 
مــن بــني املــشــّرعــني والــســيــاســيــني األمــيــركــيــني. 
الصحية  الــرعــايــة  مسألة  ستبقى  وبــالــتــالــي، 
ــات الـــتـــأمـــني الــصــحــي  ــركــ  بــــني شــ

ً
مــــحــــصــــورة

والقطاع الخاص. ولذلك، يبقى دور الحكومة 
مــحــصــورا فــقــط فــي »تــنــظــيــم« الــقــوانــني التي 
الــشــؤون الصحية ووضــعــهــا، مــن دون  تنظم 
على  تدبيرها،  فــي  مباشر  دور  لها  يكون  أن 
يخفض  قد  الحكومية  املشاركة  أن  من  الرغم 
لكن  للغاية.  كبير  بشكل  الصحية  التكاليف 
خــوفــا مــن شــبــهــات »االشــتــراكــيــة«، يــبــدو هــذا 
الــخــيــار بــعــيــدًا لــلــغــايــة، وحــتــى ضــمــن الــحــزب 
أقصى  ســوى  يتبناه  وال  نفسه،  الديمقراطي 

اليسار في الحزب نفسه.
ولذلك، تعكس مسألة التأمني الصحي بشكل 
كبير الــثــقــافــة األمــيــركــيــة وســيــاســاتــهــا، وهــي 
ترتبط  إذ  تأكيد،  بكل  صغيرة  مسألة  ليست 
وتتشعب في طريقة نشوء الواليات املتحدة، 
الثقافة  تغيير  أن  وكما  فيها،  النجاح  وفكرة 
 أبدا، تبدو مسألة 

ً
 أو سهلة

ً
 هينة

ً
ليس مسألة

تغيير الرعاية الصحية أشبه بالصراع داخل 
الثقافة ذاتها.

)كاتب وباحث سوري في واشنطن(

ــنــــني الـــهـــنـــود عـــلـــى صــنــع   املــــواطــ
ّ

حــــني حـــــض
مــالبــســهــم بــأنــفــســهــم بـــاالســـتـــعـــانـــة بــاملــغــزل 
ــلـــوا مــمــا تــنــتــجــون،  ــان يـــقـــول »كـ ــ ــيــــدوي، وكـ الــ
والــبــســوا مــمــا تــصــنــعــون، وقــاطــعــوا بضائع 
الـــعـــدو«. ومــنــهــا مــقــاطــعــة الــيــابــان املــنــتــجــات 
األمـــــيـــــركـــــيـــــة، ورفــــــــــض ســــيــــطــــرة الــــــواليــــــات 
اليابان  البلد املنتصر، على مقّدرات  املتحدة، 
ــيــــراد مــن  ــتــ ــم تــحــجــيــم االســ ــ االقـــتـــصـــاديـــة. وتـ
ــارج، وتـــشـــجـــيـــع االســـتـــثـــمـــار واإلنــــتــــاج  ــ ــخــ ــ الــ
ــــي والـــخـــدمـــي الــيــابــانــي،  ــزراعـ ــ الــصــنــاعــي والـ
ووصــلــت حـــدود هـــذه املــقــاطــعــة إلـــى مستوًى 
يــفــرض نفسـه عامليا،  الــيــابــانــي  املــنــتــج  جــعــل 
حــتــى فــي األســــواق األمــيــركــيــة نــفــســهــا.  منها 
ــو تـــاريـــخ  ــ ــام 1945 وهـ ــ ــع فــــي عـ ــ ــا مــــا وقـ أيـــضـ
بـــــدء املـــقـــاطـــعـــة الـــعـــربـــيـــة إســــرائــــيــــل رســمــيــا، 
قــراراٍت  العربية  الــدول  عندما اتخذت جامعة 
وتــوصــيــاٍت بـــضـــرورة املــقــاطــعــة االقــتــصــاديــة 
مشروعا،  دفاعيا  عمال  واعتبرته  إلســرائــيــل، 
ــدى الــوســائــل الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــعــرب  ــ وإحـ
ضد االعــتــداءات الواقعة عليهم من إسرائيل، 

 لألمن القومي العربي.
ً
ووقاية

ومـــــن أشـــهـــر حـــــــوادث املـــقـــاطـــعـــة قـــيـــام مــلــك 
الــســعــوديــة فــيــصــل رحـــمـــه الـــلـــه بــاملــقــاطــعــة 
االقتصادية، في أعقاب حربي 1967 و1973، 
فبعد يومني من نشوب األولــى، أعلن حظر 
البترول السعودي عن بريطانيا والواليات 
الثانية،  الــحــرب  نشوب  إثــر  وعلى  املتحدة. 
تــزعــم حــركــة الــحــظــر الــبــتــرولــي الــــذي شمل 
دول الــخــلــيــج، فــكــان لــهــذا الــحــظــر أثــــره في 

توجيه املعركة.
)كاتب من األردن(

الرئيس ترامب قدم وعودًا كبيرة فيما يتعلق 
بالتأمني الصحي، ال يستطيع تحقيقها، وقد 
قــال، في مؤتمر صحافي، »إنــه اكتشف كم أن 
األمــر معقد للغاية«، فقد وعد بتأمني صحيٍّ 
يشمل الجميع، وبتكاليف أقل مما عليه تأمني 
النوعية  الــوقــت نفسه، ستكون  أوبــامــا، وفــي 

في الرعاية الصحية أفضل.
ــك كـــلـــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــ ال يــمــكــن جـــمـــع ذلـ
ــإذا وضــعــت الــنــوعــيــة شــرطــا، فــلــن تستطيع  فـ
بــتــأمــني  الـــتـــكـــالـــيـــف، وإذا طـــالـــبـــت  تــخــفــيــض 
صــــحــــي يـــشـــمـــل الــــجــــمــــيــــع، عــــلــــى الــــــدولــــــة أن 
ــن تـــكـــالـــيـــف تـــغـــطـــيـــة هـــذه  ــ تـــتـــحـــمـــل كـــثـــيـــرًا مـ
الــتــي سيتم  الــرعــايــة الصحية مــن الــضــرائــب 
يتفق  مـــا ال  املـــواطـــنـــني، وهـــو  مـــن  تحصيلها 
مــعــه الــجــمــهــوريــون، ال املــعــتــدلــون مــنــهــم، وال 
 Freedom« يسمى  فيما  ممثلني  املــتــشــّددون 
النسخة  تــمــريــر  مــنــعــوا  الـــذي  وهـــم   .»Coccus
الجمهورية من مشروع الرعاية الصحية في 
التكلفة اإلجمالية  الــنــواب، ألنــه يزيد  مجلس 
التي على الدولة أن تتحملها، وبالتالي، كما 
يــقــال ال يمكن جــمــع الــبــرتــقــال مــع الــتــفــاح في 
مــعــادلــٍة ريــاضــيــٍة واحــــدة، وهـــذا ينطبق على 
وضـــع الــتــأمــني الــصــحــي فــي أمــيــركــا، وهـــو أن 
الفردية  فــكــرة  على  قائمة  األمــيــركــيــة  الثقافة 
املطلقة، والحق في النجاح واالستمتاع بهذا 
النجاح، حتى من دون حق الــدولــة في زيــادة 
الدولة  تعاقب  أال  ألنــه يجب  عليك،  الضرائب 
الــذيــن يحققون نجاحا  الــضــرائــب  مــن  بمزيد 
غير  أو  مباشر  بشكل  يسهمون،  وهــم  ماليا، 
مــبــاشــر، فــي الــنــمــو. ولــذلــك ال وجــــود ملعاني 
وتــحــيــل مستخدمها  الــتــكــافــل،  أو  الــتــضــامــن 
فـــــورا إلــــى مــعــانــي االشـــتـــراكـــيـــة والــشــيــوعــيــة 

بــشــكــل فــجــائــي، الــفــنــانــون الـــذيـــن لـــم يــصــلــوا، 
رياضيينا،  وجــه  فــي  أغلقت  الــتــي  املسابقات 
كل  منها.  إخراجنا  تم  التي  األوملبية  األلعاب 
ذلــك هــو الــذي عمل على لــّي ذراعــنــا... أو فتح 
أعيننا... وهذا كان متعلقا بمن نتحّدث معه. 
أن نكون منبوذين. مللنا  ببساطة، مللنا من 
 الناس من 

ّ
 نابية دوليا، ومل

ً
من أن نكون كلمة

أن نكون شياطني العالم. كنا نريد أن نصبح 
طبيعيني. ودي كالرك ومانديال اقترحا علينا 

الطريق، وبدورنا وافقنا«.
 أكــثــر من 

ٌ
انتهى حــديــث الــكــاتــب، وهــو حــديــث

مهم، خصوصا في زمــٍن تراجعت فيه قضية 
 لـــم تــكــن قـــد اخــتــفــت فــعــال، على 

ْ
فــلــســطــني، إن

الــصــعــيــد الــرســمــي الــعــربــي والــعــقــل الجمعي 
الــدولــي أيــضــا، فــثــّمــة مــبــاهــاة وحــديــث علني 
عــن »تــطــبــيــع« عــربــي رســمــي، وتـــعـــاون وثيق 
وأحــــالف عــربــيــة عــبــريــة، وتـــبـــادل مــعــلــومــات، 
تبلغ أحيانا حد تجنيد أجهزة كاملة للعمل 
ــــواء في  فـــي خـــدمـــة املـــشـــروع الــصــهــيــونــي، سـ
بالد العرب أو العجم، ما يعني أن »املقاطعة 
ا من  األولــــى« فــي طريقها إلـــى أن تــكــون جـــزء
الثانية هي ما  املــاضــي، في حني أن املقاطعة 
الفصل  الــســود، وتــهــاوي نظام  حقق انتصار 

العنصري الجنوب أفريقي.
ال يــكــفــي أن نـــمـــتـــدح ريـــمـــا خـــلـــف، وتـــقـــاريـــر 
ــد تــكــون  »إســــكــــوا«، ونــحــتــفــل بـــانـــتـــصـــاراٍت قـ
عــلــى الــــورق أكــثــر منها عــلــى األرض. ثــّمــة ما 
يــمــكــن فــعــلــه نــحــن الــشــعــب، بــعــد أن أصبحت 
ولم  مرتكبها،  عليها  يحاكم  إرهابا،  املقاومة 
الناعمة،  مقاومتنا  نفعل  أن  إال  أمــامــنــا  يبق 
 ال يــجــرؤ أحــد 

ٌ
أو اإلنــســانــيــة، وهــــي مـــقـــاومـــة

إصالح التأمين الصحي والثقافة األميركية

قوة الضعف بمواجهة ضعف القوة

تعكس مسألة 
التأمين الصحي 

بشكل كبير الثقافة 
األميركية وسياساتها

قوة الضعف طريقة 
ناجعة في مواجهة 

جبروٍت له نقطة 
ضعفه هو اآلخر
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