
حلمي األسمر

لـــو تــمــتــع الـــوطـــن الــعــربــي بــالــحــد األدنــــى 
مــن امــتــاكــه قــــراره، لــكــان أول بــنــد ُيبحث 
فــي أجــنــدة قمة البحر املــيــت، الــتــي انفض 
تــلــكــمــا  هــــو  األردن،  فــــي  ــيــــرا  أخــ ســـامـــرهـــا 
التقريران الخطيران اللذان أعدتهما لجنة 
االقــتــصــاديــة واالجتماعية  املــتــحــدة  األمـــم 
العالم  فــي  »الظلم  )إســكــوا(،  آسيا  لغربي 
العربي والطريق إلى العدل«، وقد أعد في 
الثاني 2017، و»ممارسات  يناير/ كانون 
إســــرائــــيــــل تــــجــــاه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
)األبارتايد(«،  العنصري  الفصل  ومسألة 
الـــذي صــدر فــي 15 مـــارس/ آذار الــجــاري، 
فهما أهــم من أي بند آخــر تبحثه أي قمة 
عــربــيــة، لــيــس ألنــهــمــا يــحــمــان تشخيصا 
فحسب،  العربي  للمأزق  وعلميا  حقيقيا 
بل ألنهما أيضا يضربان في عمق األزمة 
الـــوجـــوديـــة لــلــعــرب، حــكــامــا ومــحــكــومــن. 
وأنا على يقن أن ثمة قادة وزعماء عربا، 
لم »تتح لهم الفرصة !« لقراءة التقريرين، 
أو أحـــدهـــمـــا، ألنـــهـــم يــعــيــشــون فـــي دائــــرة 
يرون  والحاشية،  املستشارين  من  مغلقة 
الدنيا من الثقوب التي يفتحها لهم هؤالء، 
ى لهم معرفة حقيقة ما جاء في 

ّ
ولو تسن

الــتــقــريــريــن، وربــمــا حــصــل مــثــل هـــذا األمــر 
أحـــد على  تــجــّرأ  ملــا  ولـــو بشكل مختصر، 
االقــتــراح بــإدراجــهــمــا على أجــنــدة قمتهم، 
التقريرين  أن  أقلها  جـــدا،  كثيرة  ألســبــاب 
يشخصان الــداء العضال الــذي ال يريد أن 
ينتبه إلــيــه أحـــٌد مــن صــنــاع الــقــرار، فضا 
عن أن الدواء املقترح قد يحتاج إلى تجّرع 

عادل سليمان

بــــــدأت عــاقــتــنــا بـــالـــربـــاعـــيـــات فــــي الــعــالــم 
الــعــربــي مـــع بـــدايـــة الــخــمــســيــنــيــات، عندما 
كـــتـــب أحــــمــــد رامـــــــي ربـــاعـــيـــاتـــه الـــشـــعـــريـــة، 
ــة، لـــلـــشـــاعـــر عــمــر  ــيــ ــفــــارســ مـــتـــرجـــمـــة عــــن الــ
الخيام، ولّحنها رياض السنباطي، لتشدو 
الــعــام 1951. استمتعت  فــي  كــلــثــوم  أم  بــهــا 
أجيال عديدة بتلك الرباعيات، وطربت لها 
مع موسيقى السنباطي، وصوت أم كلثوم.. 
وانــتــهــى األمـــر عــنــد ذلـــك الــحــد، فــا معاني 
كــلــمــات رامــــي تــرســخــت فـــي وجـــدانـــنـــا، وال 
فلسفة الخيام علمتنا الحكمة، فما تعلمنا 
هذا  أن  أدركــنــا  وال  الهوينى..  نمشي  كيف 
الثرى الــذى نمشي عليه، من أعن ساحرة 
الخيام  رباعيات  عصر  وانتهى  االحـــورار، 
ورامي والسنباطي وأم كلثوم، عصر أطلق 
الــســن ممن شــهــدوه عصر الفن  عليه كــبــار 

الجميل. 
لحقت برباعيات الخيام، بكل زخمها الفني 
ــرى عـــاشـــت بيننا  ــ ــاٌت أخـ ــيـ ــاعـ الــجــمــيــل، ربـ
زمنًا أيضا، وهــي رباعيات صــاح جاهن 
مــن الــشــعــر الــعــامــي الـــذي انــتــشــر مطبوعًا، 
وسماعيا عبر األثير، والقت تلك الرباعيات 
أيضًا رواجًا كبيرا، ملا تميزت به من طرافة، 
وخفة ظل، وفلسفة شعبية بسيطة، تبعث 
شيئا من البهجة في النفوس. ولكن أيضا 
ينتهي ذلك كله سريعًا، وال يبقى منه شيء 
في الوجدان، أو ينعكس على السلوكيات، 
فــا الــدنــيــا أصبحت هــي الــشــابــة.. وال أنت 

أصبحت الجدع، كما قال جاهن. 
رباعيات  أيــام  الزمن دورتـــه، وانتهت  ودار 
العربي  الشعب  عاشها  التي  الجميل  الفن 
ب،  في شرقه األوســـط، وهــو غائب، أو ُمغيَّ
عــّمــا يــجــرى عــلــى أرض الـــواقـــع، فــا الــثــرى 
ــأن يــمــشــي عليه  ــــذي طــلــبــتــه أم كــلــثــوم بــ الـ
الهوينى بقي من األعن ساحرة االحورار، 
بــل مــن أشـــاء مــايــن الــشــهــداء والضحايا 
ودمائهم في معارك التحرير، وال الدنيا ما 
الجدع،  العربي هو  زالــت شابة، واإلنــســان 

عبد الحميد اجماهيري

ــتــــطــــورات الــســيــاســيــة  ــبـــدت، فــــي فـــهـــم الــ ــلـ تـ
ــنــــي،  ــات الـــــــتـــــــراث الــــســ ــ ــمــ ــ ــراكــ ــ لــــلــــمــــغــــرب، تــ
اليساري،  التنظير  وتــأويــات  والــدســتــور، 
مــا أفـــرز تــراكــبــا غــيــر مــســبــوق فــي محاولة 
تفسير املرحلة. ففي التراث، كانت محاولة 
ــة مـــــن رئـــيـــس  ــدمــ ــقــ ــط »الــــــتــــــنــــــازالت« املــ ــ ــ ربـ
العثماني،  الــديــن  سعد  الــجــديــد،  الحكومة 
ــه بــنــكــيــران،  ــ بــــدل الــرئــيــس األول، عــبــد اإللـ
األمن العام لحزب العدالة والتنمية الفائز 
فـــي انــتــخــابــات 7 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
2016، إلى اإلحالة، من نائب رئيس الحزب، 
الحديبية«  »صلح  إلى  العمراني،  سليمان 

قد أدت: 
ــة  ــيـ ــارات إعـــامـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــقـــات واسـ ــيـ ــلـ إلـــــــى تـــعـ
وسياسية وتدوينية، من أبرزها تعليقات 
األمــــن الــعــام لــحــزب األصـــالـــة واملــعــاصــرة، 
املرتب ثانيا في األحــزاب  العماري،  إلياس 
املغربية منذ 7 أكتوبر، واألول في املعارضة.

عدم انجذاب »كتائب فيسبوك«، وغير قليل 
مــن نــخــبــة الــحــزب اإلســـامـــي إلـــى قــامــوس 
واحتمائهم،  »املقّدس«،  العمراني  سليمان 
فـــي مــنــاقــشــة الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقـــبـــل عليها 
العثماني، بمسّوغات السياسة والدستور 
ـــس«، وهي 

ّ
والــتــحــالــفــات وقــامــوســهــا »املـــدن

سابقة فــي تــاريــخ الــتــداول العلني مــن بن 
جدران التنظيم اإلسامي.

وفي الدستور: كان االحتكام امللكي إلى نص 
الدستور وروحه، كما ورد في باغ )بيان( 
إعفاء رئيس الحكومة، عبد اإلله بنكيران، 
قــــــراءة مــلــكــيــة لـــتـــأويـــل االســـتـــعـــصـــاء الـــذي 
حدث في خروج حكومة بنكيران. وهي املرة 
األولى التي يتم فيها إعفاء رئيس حكومة، 
واستبداله بآخر من الحزب نفسه، من دون 
الرغم من  الضرب صفحا عنه تماما، على 
مللك  الدستور  بها   التي يسمح  اإلمكانات 
ــرى.  ــبـــاد فـــي الــبــحــث عـــن مـــخـــرجـــاٍت أخــ الـ
وكان النقاش الدستوري قد استأثر بجزء 
كبير للغاية من نقاشات الفضاء العمومي، 
ــه بــاتــجــاه  ــ ــــؤولـ ــك، ويـ ــلــ قـــبـــل أن يـــتـــدخـــل املــ
احترام »الشرعية الديمقراطية« لصناديق 
االقــــــتــــــراع، واملـــنـــهـــجـــيـــة الــــتــــي جـــــــادت بــهــا 
تعديات 2011، واملتفق عليها في استفتاء 

فاتح يوليو/ تموز من السنة نفسها.
ولـــم يــســلــم الــوضــع الــســيــاســي مــن اعــتــمــاد 
الــتــأصــيــل اإليـــدولـــوجـــي لــلــنــظــر فـــي الفعل 
الحكومي، على قاعدة االلتزامات اليسارية 
ي جـــزءًا 

ّ
 مـــا زال يـــغـــذ

ٌ
ــرز ألصــحــابــه، وهـــو فــ

ــزءًا مـــن الــنــظـــــر إلــى  ــ مـــن الــنــقــاش الـــعـــام وجـ
احـــتـــمـــاالت تـــطـــور الــتــجــربــة املــغــربــيــة، في 
التعايش داخل الدولة بن مكونات الحقل 
الــســيــاســي بــرمــتــهــا. وبــــهــــذا، يــجــد رئــيــس 
الحكومة الجديد نفسه في دوامة تقاطعاٍت 
غير مسبوقة، كما يجد املحللون وأصحاب 
غير مسبوقة.  معادلٍة  أمــام  أنفسهم  القرار 
وقــبــل ذلــــك، كـــان عــلــيــه أن يــقــدم، حــتــي قبل 
تعيينه، قراءته لحصول التعثر الكبير في 
خـــروج حــكــومــة بــنــكــيــران. وقـــد كــتــب العبد 
الفقير لهداية ربه، في تحليل ما ذهب إليه 
الــعــثــمــانــي، أن األخـــيـــر ســبــق أن صــــّرح إن 
مــا تعرفه املــفــاوضــات، والــتــي كــان يقودها 
ــه بــنــكــيــران،  األمــــن الـــعـــام لــحــزبــه، عــبــد اإللــ

»شيء طبيعي«، باعتبارين:
ــدول  في  املــقــارنــة مــع مــا تــعــرفــه وعــرفــتــه الــ
ــريــــب، مــــن قـــبـــيـــل املــمــلــكــتــن  ــقــ مــحــيــطــنــا الــ
اإلســبــانــيــة والــبــلــجــيــكــيــة، وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 

السم، أو ما يشبهه ممن يريد شفاء الوطن 
الكبير من جروحه املتعفنة.

حـــظـــي الـــتـــقـــريـــر الـــثـــانـــي بـــضـــجـــٍة كــبــيــرة، 
ــرار، ألنــه  ــقــ ــــام ومـــحـــافـــل صــنــع الــ فـــي اإلعــ
يــتــعــلــق بـــالـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي مـــبـــاشـــرة، 
وقد يكون الئحة اتهام تصلح لجلب هذا 
الــكــيــان إلـــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات الــدولــيــة، 
ــه، بــعــد أن أعــلــنــت  لـــهـــذا حــــدث مـــا حــــدث لــ
الدكتورة ريما خلف هنيدي األمــن العام 
املساعد لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية 
لغربي  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  للجنة 
منصبها،  مــن  استقالتها  )إســكــوا(،  آسيا 
جــــّراء تــنــصــل األمــــم املــتــحــدة مــن الــتــقــريــر، 
وتـــفـــاصـــيـــل الـــقـــصـــة مـــعـــروفـــة، فـــقـــد نــالــت 
ــا لم  ــن الــبــحــث والــتــعــلــيــق والــتــحــلــيــل مـ مـ
مــدار بحث هذه  التقرير األول، وهــو  ينله 
الــســطــور، وال يــمــكــن أن يــتــحــّدث أحـــد عن 
التقرير الثاني، من دون أن يقرنه باألول، 
فــهــمــا وحــــــدة واحــــــــدة، وتــشــخــيــص واف 

للمرض العربي العضال.
ريــمــا خــلــف، بــســبــب رئــاســتــهــا »إســـكـــوا«، 
وتــكــلــيــفــهــا كـــوكـــبـــة مــــن الـــخـــبـــراء الـــعـــرب، 
لــكــتــابــة تــقــريــر االســتــبــداد الــعــربــي، كانت 
املحتفى  الشرف  أن تكون ضيف  تستحق 
بـــه، فـــي قــمــة الـــعـــرب فـــي الــبــحــر املـــيـــت، لو 
ــة حــقــيــقــيــة بـــالـــبـــحـــث عــن  ــيـ ــة نـ ــمـ ــانــــت ثـ كــ
املستعصية، ولكانت  العرب  مخرج ألزمــة 
املقاييس،  بكل  تاريخية  امليت  البحر  قمة 
ولـــكـــانـــت أعــــــــادت ملـــؤســـســـة الـــقـــمـــة شــيــئــا 
مـــن شــرعــيــتــهــا، وشــرعــيــة مـــن يــحــضــرهــا، 
جديد  عربي  لعصر  بــدايــة  أيضا  ولكانت 
ــــرا شــكــلــت  ــيـ ــ ــــن الــــنــــهــــوض، ولــــكــــانــــت أخـ مـ

مجموعة من الناشطن من العالم العربي، 
وآثرت »إسكوا« أال تضع أسماءهم عليه، 

حماية لهم من بطش األنظمة العربية.
ومــــن مــامــح الــتــقــريــر، بــحــســب بــعــض ما 
ــان، أنـــــه خــصــص  ــكــ ــي غـــيـــر مــ نـــشـــر عـــنـــه فــ
ــة  فـــصـــا عــــن اآلثـــــــار الــســلــبــيــة لـــقـــيـــام دولــ
والدمار  التي شنتها  والحروب  إسرائيل، 
خصوصا  بالفلسطينين،  ألحقته  الـــذي 
تشريدهم إلى الجئن، بما يشبه التطهير 
ــيــــل  ــرائــ ــر إســ ــريــ ــقــ ــتــ الـــــعـــــرقـــــي. ووصـــــــــف الــ
ــة أبــــارتــــهــــايــــد، ونـــقـــد فـــكـــرة الـــدولـــة  ــدولــ بــ
الـــيـــهـــوديـــة، والـــحـــديـــث عـــن الــظــلــم الـــواقـــع 
على الفلسطينين منذ نكبة 1948 وليس 
التقرير  ابتداء من 1967 فحسب. وتحدث 
بالفلسطينين  يلحق  الـــذي  التمييز  عــن 

داخل إسرائيل والقوانن العنصرية التي 
لكونهم  قــانــونــا يستهدفهم   40 عــن  تــزيــد 

ليسوا يهودا.
ــقــــريــــر مـــــا حـــــــدث فـــــي مــصــر  ــتــ ــــف الــ ــــصـ ويـ
بـــاالنـــقـــاب، كــمــا أشــــار إلـــى عـــدد ضحايا 
وردت  كما  العدوية،  رابعة  ميدان  مذبحة 
فـــي األرقـــــــام الــرســمــيــة أو غــيــر الــرســمــيــة 
ــقــــوق اإلنــــســــان  ــمـــدة مــــن مـــجـــلـــس حــ ــتـ ــعـ املـ
السوري  النظام  وحــّمــل  املــصــري.  القومي 
ــن الــقــتــل  ــ ــيــــة الـــكـــامـــلـــة عـ وحــــــــده املــــســــؤولــ
ــــذي حـــل بـــســـوريـــة. وأورد أن  الـ والــــخــــراب 
النخب الحليفة للقوى االستعمارية قمعت 
االستقالية.  النزعات  من  خوفًا  الشعوب 
ويـــتـــفـــق كـــتـــاب الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى أن جــوهــر 
يقع  أوال. والظلم  الظلم  املشكلة يكمن في 
على األفراد والنخب والشعوب، ويمارسه 
إلى  باإلضافة  القمعية،  وأدواتهم  الحكام 
تـــعـــودت عــلــى أن تستبيح  قــــوى أجــنــبــيــة 
الظلم  هـــذا  أنــتــج  رادع، حــيــث  بــا  املنطقة 
إجــرامــيــة، ما  املـــزدوج مجموعات ظامية 
كــــان يــمــكــن أن تــنــشــأ لــــوال انــتــشــار الــظــلــم 

واستفحاله.
التقرير  كتاب  اقترحها  التي  الحلول  أمــا 
فــتــتــلــخــص فـــي أنــــه ال خـــــروج مـــن األزمــــة 
العربي  الــعــالــم  الــتــي يعيشها  الــوجــوديــة 
إال بـــــدرء الــظــلــم واجـــتـــثـــاثـــه مـــن الـــجـــذور. 
جذورها  من  الطائفية  الفتنة  وأد  ويجب 
العربي  العالم  وجــوديــا  تهدد  باتت  التي 
ـــوصــــل بـــــن الـــنـــخـــب  ـــتـ ــه. ويــــجــــب الـ ــتــ بــــرمــ
الــحــاكــمــة والـــشـــعـــوب املـــقـــهـــورة إلــــى عقد 
ــــدر مــن  ــبـــر قـ اجـــتـــمـــاعـــي جــــديــــد، يــحــقــق أكـ
االلتفات  دون  من  كافة،  للمواطنن  العدل 

إلــى الجنس أو الــديــن أو الــعــرق أو املوقع 
العربية  الــــدول  غــالــبــيــة  وأن  االجــتــمــاعــي. 
ــبـــداد، وكــاهــمــا  ــتـ مــبــتــاة بــالــفــســاد واالسـ
العام،  الصالح  اآلخــر على حساب  ي 

ّ
يــغــذ

النخب  وأن  ينتهي.  أن  يــجــب  الــــداء  ــذا  وهـ
غياب  بسبب  جــدا  قلقة  الحاكمة  العربية 
الــشــرعــيــة الــتــي تــســتــنــد إلــيــهــا فـــي أنظمة 
الحكم، وهذا يدفعها إلى املبالغة في القمع 
وتضييق مساحة الحريات العامة. ويجب 
الـــقـــيـــام وبـــســـرعـــة بـــإصـــاحـــات ســيــاســيــة 
واقتصادية واجتماعية وعسكرية. ويجب 
كذلك إقامة عاقات جيدة مع دول الجوار 

والتكتات اإلقليمية. 
ويــــرى الــتــقــريــر، فـــي الــنــهــايــة، أن تحقيق 
ــى الـــــــرغـــــــم مـــن  ــ ــلـ ــ ــن، عـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ االســـــــتـــــــقـــــــرار مـ
جــذريــا  تغييرا  يتطلب  ولــكــنــه  صــعــوبــتــه، 
فــــي الـــبـــنـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة، 
والــعــمــل مــجــتــمــعــن عــلــى إنـــهـــاء الــحــروب 
أوطــان تساوي بن جميع  األهلية، وبناء 
مواطنيها، من دون تمييز قائم على الدين 

أو العرق أو الجنس.
ويــخــلــص كـــتـــاب الــتــقــريــر الـــذيـــن نــشــروه 
بأسمائهم، ال باسم »إســكــوا«، إلــى أنــه ما 
لم يتم معالجة ما يعانيه الوطن العربي، 
فهو مهّدد بحصول ثورة دموية أشد مما 
حصل إبــان ثـــورات الربيع الــعــربــي، وهــذا 
مــا ال يــريــد سماعه، أو االعــتــراف بــه، أحــٌد 
من صناع القرار العرب، معتمدين جازمن 
مــا ينتجه  تــقــول إن معالجة  قــنــاعــٍة  عــلــى 
ال  االستبداد،  من  بمزيد  يكون  االستبداد 

بإزالة أسبابه.
)كاتب من األردن(

كــمــا قــــال لــنــا جـــاهـــن، بـــل عـــجـــوزا بــائــســة، 
مــن قــســوة الــقــهــر والــظــلــم الــــذي عــانــى منه 
الشعوب  وصحت  نفسه،  العربي  اإلنــســان 
عـــلـــى ربــــاعــــيــــات جـــــديـــــدة، لـــيـــســـت كــالــتــي 
أخــرى  رباعيات  ولكنها  لها،  تطرب  كانت 
لــتــقــريــر مــصــيــر تــلــك الــشــعــوب الــتــي بــاتــت 
وكانت  الرباعيات.  تلك  أعضاء  إرادة  رهــن 
البداية عام 2002 فى رباعية مدريد بشأن 
رئيس  مــن  بــاقــتــراح  الفلسطينية،  القضية 
الــوزراء اإلسباني في ذلك الوقت، خوسيه 
مــاريــا أثــنــار، وتــكــونــت تلك الــربــاعــيــة التي 
حملت أيضًا اسم رباعية السام من أربعة 
ــــراف، هــم الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة،  أطـ
ــي،  وروســيــا االتــحــاديــة، واالتـــحـــاد األوروبــ
املستوى  رفيعي  بممثلن  املتحدة،  واألمــم 
السامية  واملفوضية  الخارجية،  وزراء  من 
ــة واألمــــــــــن لـــاتـــحـــاد  ــيــ ــارجــ ــخــ ــؤون الــ ــشــ ــلــ لــ
األوروبي، واملنسق األممي الخاص للشرق 
ــط. وقـــد اخـــتـــارت الــربــاعــيــة مبعوثا  ــ األوسـ
خــاصــًا لــهــا كـــان، فــي الــبــدايــة، هــو جيمس 
وولــفــنــســون فــي عـــام 2004، ثــم تــم اختيار 
البريطاني األســبــق، توني  الــــوزراء  رئــيــس 
بلير، مبعوثًا خاصا للرباعية، في يونيو/ 
تلك  تشكيل  عــلــى  ومــضــى   ،2007 حـــزيـــران 
الرباعية الدولية للسام بن الفلسطينين 
والعدو اإلسرائيلي ما يقرب من 15 عامًا، 

واألمل في السام يزداد ابتعادًا. 
وكـــانـــت الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، وثـــورتـــهـــا، من 
أكثر القضايا التي شهدت رباعيات، فهناك 
رباعية روسيا وفرنسا وأملانيا وأوكرانيا، 
ــة  ــعـــوديـ ــر وإيــــــــــران والـــسـ ثــــم ربــــاعــــيــــة مـــصـ
تفعيلها، ورباعية  يتم  لــم  والــتــي  وتــركــيــا، 
بريطانيا وأميركا وفرنسا وأملانيا، وأخيرًا 
ربــاعــيــة روســيــا وتــركــيــا وإيــــران واألطـــراف 
أخيرا،  أستانة  في  عقدت  والتي  السورية، 
وما  السورية مشتعلة،  القضية  زالــت  ومــا 
الشهداء  بدماء  يرتوي  السورى  الثرى  زال 

والضحايا من أبناء الشعب السوري.
وألن كل تلك الرباعيات، على الرغم من كل 
ما شهدته من فشل، وما أحدثته من تردٍّ في 

ــلـــمـــة، مــن  ــد نـــطـــق بـــالـــفـــعـــل الـــكـ ــ األزمـــــــــة، وقــ
ضـــــــــرورات الــتــفــعــيــل الـــســـلـــيـــم لـــلـــتـــفـــاوض. 
السياسية  الطموحات  تدبير  فــي  الــوضــع 
أصــبــح مــفــتــوحــا ومـــوجـــودا لـــدى الفاعلن 
كلهم، أو ما سماه »التنافس« في الوجود 
فـــــي مــــركــــز الــــــقــــــرار ســــمــــة تـــجـــمـــع بـــــن كــل 
ــات. وقـــــد كـــــان الـــفـــهـــم الــــــذي تــبــنــاه  ــونــ ــكــ املــ
الــعــثــمــانــي مــعــادلــة تــجــمــع بـــن مــشــروعــيــة 
األزمة وشرعية التنافس. وهو بذلك قد عبر 
عــن مفهوم يــخــرج، على األقـــل فــي الــتــداول 
السياسي، عّما تم توصيف املفاوضات به 
»بــلــوكــاج«  طـــوال خمسة أشــهــر، أي مقولة 
املستوردة من الفرنسية، بمعنى االنحسار.

وأن يـــكـــون الــرئــيــس املـــعـــّن هـــو مـــن أطــلــق 
تـــوصـــيـــف األزمـــــــة فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
ــابــــق، لــتــرســيــم وجــــودهــــا فــي  ــــت ســ فــــي وقـ
الــبــيــان  الــصــادر عــن الــديــوان امللكي، فذلك 
أنــه يبدو أن هناك إغـــراء خاصا في  يعني 
توضيح األزمــة باللجوء إلى أنظمة ملكية 
ــيـــة، خــرجــت مــن زمـــان مــن االمــتــحــان  أوروبـ
الدستوري للسلطة إلى التدبير الدستوري 
إغــراء ثابت في حقيقة  للديمقراطية. وهو 
ــة  ــ ــيــــد األزمــ ــيــــس ولــ ــي، ولــ ــربــ ــغــ ــاول املــ ــنــ ــتــ الــ
الــحــالــيــة، بـــل ظـــل دومــــا أداة إقـــنـــاع للملك 
الديمقراطية،  بأن  الثاني،  الحسن  الراحل، 
ــن أزمــــاتــــهــــا ، إال أنـــــه فــيــهــا  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
النظام  وأن  الحقيقية،  امللكية  قـــوة  تكمن 
ديمقراطية  ملكية  بوجود  الكثير  سيربح 

ودستورية متكاملة األركان.
ـــة« 

َ
ــيــــاق »تـــْبـــِيـــئ والـــــيـــــوم يــســتــعــمــل فــــي ســ

األزمــــة الحكومية وعـــدم االرتـــقـــاء بــهــا إلــى 
مــصــاف االســتــعــصــاءات الــتــاريــخــيــة الــتــي 
الديمقراطية  مــمــارســة  مــع  كليا  تتناقض 
ــد، جـــــــاء فــي  ــ ــديــ ــ ــــور جــ ــتــ ــ ــدة دســ ــ ــاعــ ــ ــلــــى قــ عــ
امللكية نحو  ديباجته تنويه خــاص بسير 
بالواضح،  ــاة 

ّ
املــتــوخ البرملانية،  طبيعتها 

ال بــالــضــمــنــي، مــا يــعــنــي أنــهــا، فــي الــراهــن 
املـــغـــربـــي، تـــجـــد شــبــيــهــاتــهــا فــــي املــلــكــيــات 
البرملانية املكرسة، ويتضح، من خال ذلك، 
أن األزمــة الحكومية ضرورية، كتمرين في 

امللكيات الديمقراطية:
ــه ال بــــد لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــ األمـــــــر الـــثـــانـــي أنــ
وبالتالي للسير الدستوري من أزمــة، لكي 
ــام مــعــادلــة بــيــداغــوجــيــا  تــتــطــور. ونــحــن أمــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مثل  أن  أي  املـــعـــنـــى،  بـــهـــذا 
املــنــطــق ومــثــل الــتــربــيــة عــنــد بــيــاجــي، ال بد 
لها من أزمة للتعلم واالنتقال إلى مستوى 

أعلى من التجريد.
وثالثا، هذا الدستور، بما هو لحظة حرية 
الناس  أن  يكشف  عليها،  ومتفق  مكتوبة 
الصعبة«،  حريتهم  إلــى  إال  يحتكمون  »ال 
ــا: لـــنـــا أن  ــ ــعـ ــ ــيـــل غــــوشــــي. ورابـ بــلــغــة مـــارسـ
نطرح، من باب التخمن املنطقي، أن األزمة، 
كـــمـــا وصـــفـــهـــا الـــعـــثـــمـــانـــي، هــــي مــــن الـــنـــوع 
الــذي ال بد منه لحماية التطور،  اإلضــافــي 
نــحــو مــمــارســة أكـــثـــر تــقــدمــا، شــبــيــهــة، في 
توترها، بما استطاع املغاربة السياسيون 
الــخــروج مــنــه، فــي لــحــظــات تشنج سابقة، 
الــتــطــور وبــمــاءمــة ذات نجاعة  بمزيد مــن 
ٍيقع في تقاطع العاقات  أكبر، وفي تأويل 
بـــن الـــتـــاريـــخ والـــقـــانـــون والــســيــاســة. وكــل 
ــٍة بـــن تـــدبـــيـــٍر لـــم يــصــل إلــــى لحظة  ــقـــارنـ مـ
ــرار بـــاألزمـــة والـــواقـــع الــحــالــي هـــي من  ــ اإلقــ
بــدون  إحــيــاء االستعصاء، وإذا كانت  بــاب 
مــردوديــة سياسية فــا يــعــّول عليها. ومن 
الوضع  أن  الثاني، وهو  االعتبار  فإن  هنا، 
فــي تــدبــيــر الــطــمــوحــات الــســيــاســيــة أصبح 

مــيــادا جــديــدا لــهــذه األمــــة، ذلـــك أن تقرير 
االســتــبــداد، ومــا تضمنه مــن وصــف للداء 
والدواء، كان سيقلب كل املوازين املائلة، لو 
أخذ مكانته الائقة به في أجندة الربابنة 
الذين يجلسون خلف مقود سفينة تحمل 

أكثر من 370 مليون إنسان.
تم وضع تقرير »الظلم في العالم العربي 
والـــطـــريـــق إلــــى الـــعـــدل« عــلــى مـــوقـــع األمـــم 
املتحدة يوم 30 ديسمبر/ كانون األول من 
العام املاضي، لكن تم سحبه بعد ساعات، 
ــابـــق لــألمــم  ــام الـــسـ ــعــ ــال إن األمــــــن الــ ــقــ ويــ
املتحدة، بــان كي مــون، هو من وافــق على 
وضعه في آخــر 24 ساعة له في املنصب، 
أمـــا الـــذي قـــّرر ســحــبــه، أو نــصــح بسحبه، 
ــد أنـــطـــونـــيـــو  ــديــ ــجــ ــام الــ ــ ــعـ ـــ فـــهـــو األمــــــــن ال
ــه األولــــى،  غــوتــيــريــس، »لــكــيــا يــبــدأ دورتـــ
ــيـــل،  ــة مـــواجـــهـــة مــــع إســـرائـ ــالـ ــو فــــي حـ ــ وهـ
وعدد من الدول العربية«، على حد تعبير 
مـــا ورد فـــي تــقــاريــر صــحــافــيــة، ذكــــرت أن 
إنجاز التقرير استغرق أكثر من عام تحت 
ــارك فـــي كتابته  ــ ــراف ريــمــا خــلــف، وشـ ــ إشـ
هويدي  فهمي  منهم  ومختصون،  خــبــراء 
الــغــبــرا ورضـــوان  الصلح وشفيق  ورغــيــد 
املسفر  ومحمد  املــرزوقــي  ومحمد  السيد 
وحــــازم حــســنــي وهــيــثــم مــنــاع وكلوفيس 
مــقــصــود وهــيــفــاء زنــكــنــة ومــهــا الخطيب 
ــام بـــهـــجـــت، وهـــو  ــســ ــران وحــ ــمــ وراجــــيــــة عــ
ــن ثــمــانــيــة فـــصـــول وتــمــهــيــد ومــلــحــقــات  مـ
وهـــوامـــش عـــديـــدة، وتــصــل صــفــحــاتــه إلــى 
ــرابـــع  الـ الـــفـــصـــل  324 صـــفـــحـــة. وخـــصـــص 
إلســرائــيــل والــفــلــســطــيــنــيــن، بــيــنــمــا يضم 
الـــثـــامـــن الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي الــــــذي كــتــبــتــه 

 للبحث عن 
ً
أوضاع الشعوب، لم تكن كافية

سبل أخــرى للحل، جــاءت آخــر الرباعيات، 
وهــــى ربــاعــيــة لــيــبــيــا، والـــتـــي انــطــلــقــت من 
العربية،  الــدول  القاهرة، حيث مقر جامعة 
ــّمــــت جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــمــثــلــة  وضــ
بأمينها العام، أحمد أبو الغيط، واالتحاد 
األفريقي ممثا بجاكايا كيكوتي، واالتحاد 
بــفــيــديــريــكــا موغيريني،  مــمــثــا  األوروبـــــي 
كوبلر،  مــارتــن  املــتــحــدة ومبعوثها  واألمـــم 
وعقدت هذه الرباعية أول اجتماعاتها في 
مقر الجامعة في 18 مــارس/ آذار الجاري، 
وانتهت بمؤتمر صحافي، وكالعادة طرح 
فــيــه املــؤتــمــرون آمــالــهــم الــواســعــة لتحقيق 
سام ليبيا ووحدتها واستقرارها، وانتهى 
األمر عند ذلك الحد.   .. هل ستبقى الشعوب 
العربية رهينة ملثل تلك الرباعيات العبثية، 
والتي بدأت بفكرة خبيثة من قوى دولية، 
بــغــرض تصفية قــضــايــانــا املــصــيــريــة، ذات 
الطابع الوجودي، قضايا األرض، والشعب، 
والـــهـــويـــة، كــمــا جــــرى الـــحـــال فـــي الــقــضــيــة 
والــكــرامــة،  الــحــريــة،  وقضايا  الفلسطينية، 
والــعــدالــة، كما هــو الــحــال فــي قضية ثــورة 
الشعب السوري؟ وجاء الدور على الشعب 
الليبي، وحــقــه فــى ضــمــان وحـــدة أراضــيــه، 
وشــعــبــه، وتــثــبــيــت ثـــورتـــه، فــكــان ال بـــد من 
لطموحات  تتصّدى  رباعية جديدة  ظهور 

الشعب، وتعمل على إحباطها. 
)كاتب مصري(

أو  الفاعلن كلهم،  لدى  مفتوحا وموجودا 
ما سماه  »التنافس« في الوجود في مركز 
القرار سمة تجمع بن كل املكونات، يعتبر 
قــــراءة، مــن رئــيــس الــحــكــومــة، قــبــل تكليفه، 
ة،  لـــاســـتـــعـــصـــاء الــــــذي حــــــدث. وهـــــي قــــــراء
»السلمية«  التقييمات  مــع  تطبع  ظــاهــريــا 
الفصل  نــقــط  فــي  الــبــحــث  عـــوض  للتنافس 
أي حد  إلــى  الجميع  والقطيعة. وسينتظر 
الحالة  تــه  قــراء مــع  املــفــاوضــات  ستنسجم 
السابقة، أو مع تفسيره التنافس السياسي 
الذي اعتبره مشروعا ومشروطا بإغراءات 
باملسكوت  أكثر مما هو مشروط  األحـــزاب 
عــنــه،...  ومــن مفارقاته أن الجميع يتحدث 
عـــنـــه.  هـــنـــاك ســـــؤال لـــم يــلــق مـــا يــكــفــي من 
اإللــه بنكيران في  املناقشة، وهــو دور عبد 
ــوارب لــم يفسح لـــه؟ مــن الــذيــن  فــتــح بـــاٍب مــ
تـــابـــعـــوا الــلــحــظــات الــقــلــيــلــة، قــبــل اإلعـــفـــاء 
كثيرة  عــبــارات  سياحظون  بقليل  وبــعــده 
املــلــك محمد  مــا فعله  لــم تستبعد  مــنــدســة 
قالها،  أهم عباراته، والتي  السادس. ولعل 
فــي آخـــر تــجــمــع لــه فــي منتجع الــوالــيــديــة، 
أراد  »إذا  االستباق:  من  نوعا  تحمل  كانت 
املــلــك أن يعفينا فــلــه ذلـــك، لــكــن مــع احــتــرام 
اإلرادة الشعبية«. ولهذا، يرى من يعرفون 
بنكيران، ويشهدون له بالتوقعات القريبة 
مــن الــهــدف أن »إعــفــاءه، هــو التنزيل األول 
فــيــمــا تــعــيــن شخصية مــن حزبه  لــكــامــه، 
االنــتــخــابــيــة  اإلرادة  احـــتـــرام  تـــوجـــه  يــمــثــل 
فـــي اخــتــيــار حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة قــوة 

سياسية أولى«.
رهــان،  أكبر  الثانية، وال شك  النقطة  كانت 
فاألمن العام ورئيس الحكومة املعفى كان 
هو عّراب النهج التي تبناه الحزب، منذ كان 
كتلة جنينية من بقايا الشبيبة اإلسامية 
املرفوضة. وبالتالي، كان هدفه، وهو هدف 
قــائــم إلـــى حــد الــســاعــة هــو تطبيع وجـــوده 
فــي مــربــع الـــقـــرار الــســيــاســي، مــع الــوصــول 
الــتــي تعتبر  إلــى دائـــرة الحكم بــدل النخب 

»تغريبية وعلمانية وابنة تربة مغايرة«.
النقطة الثالثة تهم هدف البقاء في الدائرة 
العربي،  الربيع  نفسها، بعد تراجع موجة 
وتراجع تجربة اإلسام السياسي عموما، 
ووضـــعـــهـــا ضـــمـــن شـــبـــكـــة قــــــــراءة وطـــنـــيـــة، 
أو حتى  أو جهوية  إقليمية  قـــراءة  ولــيــس 
دولـــيـــة. أي كــجــزء مــن اإلصــــاح السياسي 
السياسية،  تعبيراته  وتغيير  املــتــواصــل، 
وليس كمخطط إنقاذ من الضال العقادي 
ــرام هو  والــســيــاســي واملــجــتــمــعــي.. وهـــذا املــ
مـــا يــعــاب عــلــيــه ربـــمـــا، أنـــه لـــم يستحضره 
فــي مــغــرٍب يشكل اإلســـام السياسي  بقوة 
ــنـــاء، ولــيــس  ــثـ ــتـ فـــيـــه اســـتـــثـــنـــاًء ضـــمـــن االسـ

االستثناء الوحيد.
)كاتب مغربي(

ريما خلف ضيف شرف قمة البحر الميت

رباعيات الشرق األوسط واإلرادة الغائبة

الدستور المغربي... أزمة الحكومة 
وصلح الحديبية

ما لم يتم معالجة ما 
يعانيه الوطن العربي 
فهو مهّدد بحصول 

ثورة دموية أشد 
مما حصل إبان ثورات 

الربيع العربي

القضية السورية 
من أكثر القضايا التي 

شهدت رباعيات

ال بد للديمقراطية، 
وبالتالي للسير 

الدستوري من أزمة، 
لكي تتطّور

آراء

بدر الراشد

قبل سنوات، سألت مدرس اللغة اإلنكليزية األميركي الذي يدّرسني عن أغرب املواقف 
التي حدثت له مع الطالب األجانب، فقال لي، وهو شخٌص ال ينقصه الذكاء أو الخبث، 
أن أغربها كان مع الطالب اإليرانيني. أضاف مستنكرًا »هل تصّدق، أنهم يعتقدون 
أن جميع  يــرون  اإلطـــالق،  أنها دولــة على  أن إسرائيل ثكنة عسكرية... ال يعتقدون 

اإلسرائيليني جنود«. 
. كان واسع االطالع، ومتخصصًا 

ً
لم يكن املدرس األميركي )مايكل( غبيًا، أو جاهال

في اللغويات. يدّرس اإلنكليزية في مدينة قريبة من بلدته الصغيرة في الغرب األوسط 
األميركي، وال يحب مغادرة بلدته حتى للسياحة. كنا نتناقش حول املنطقة العربية، 

حاضرها وتاريخها، بأدق التفاصيل التي كان يعرفها تماما.
أول  كانت  اللحظة  تلك  ربما  لرؤيتي،  تماما  املعاكسة  الــرؤيــة  ببساطة  مايكل  يمثل 
لقاء لي مع »اآلخــر« في املوقف من فلسطني. أجبت مايكل، بعد حديثه عن الطالب 
اإليرانيني: »نعم، هم على حق، إسرائيل ثكنة عسكرية«. لم ُيجب لحظتها، واكتفى 

بالصمت. لكننا تحدثنا مطوال عن فلسطني في لقاءات أخرى. 
لم يكن األمر متعلقا بما يحدث في فلسطني املحتلة أو »إسرائيل«، بل يرتبط بصورة 
أساسية برؤيتك السياسية ملا يحدث. كان مايكل يرى الوجود اإلسرائيلي مشروعا، 
وأن إسرائيل »الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوســط«، بينما أراها دولة احتالل، 
وكيانًا شاذًا في املنطقة، إضافة إلى أنها دولة غير ديمقراطية، وكيان تمييز عنصري. 
من الصعب تخيل رؤية »وسط« بني دولة االحتالل والدولة الطبيعية، والديمقراطية 
، ألنها مبنية على 

ً
الوحيدة، ودولة التمييز العنصري. هذا ما يجعل رؤانا متناقضة

سرديتني متناقضتني جذريًا، والواحدة منهما تنفي األخرى تماما. العودة إلى مايكل 
اليوم جاءت من وحي أن »اآلخر« في القضية الفلسطينية لم يعد أجنبيا يعيش في 

الغرب األوسط األميركي، بل أصبح أقرب لنا مما نتخيل.
مارسيليو سفيرسكي  يتطّرق  ثقافي«  تحّول  نحو  إسرائيل...  بعد  »مــا  كتابه  في 
إلى التغيرات الثقافية في الكيان الصهيوني. وملارسيليو قصة ملفتة، فهو يهودي 
إلى األراضــي املحتلة، ثم ألسباب مختلفة، هاجر منها إلى ويلز.  أرجنتيني هاجر 

وهو مؤلف عدة كتب وصاحب دراسات ناقدة لدولة االحتالل.
الكيان  لــدى  العسكرية  الثقافة  إلــى  سفيرسكي  يتطّرق  بالتحديد،  هــذا  كتابه  فــي 
الوسطى  الطبقة  مــن  مــحــدودة  فــئــات  لـــدى  التململ منها  إلـــى  الــصــهــيــونــي، إضــافــة 
الليبرالية، واملهمشني من اليهود الشرقيني »املزراحيم«. يحاول الكتاب رصد ملحات 

التململ، ال يبالغ في تقديرها، وال يراها ملمحا عاما.  
يتطّرق الكتاب إلى مالمح »العسكرة« في املجتمع اإلسرائيلي. كيف يتحّول »التنزه« 
إلى طقس صهيوني، يدمج العسكرة بمحاولة غرس »املهاجرين اليهود« في أراٍض 
ال ينتمون إليها إال نظريا )من وجهة نظر صهيونية(. وكيف يتحّول »املدرس« إلى 
ر وتتجاهل  جندي تعبئة عسكرية، يحاول تعزيز رؤية لقيام الكيان الصهيوني تزوِّ

كل تاريخ البشر واألرض في فلسطني، تاريخ ما قبل 1948.
يتحّدث عن ممارسات األسر اليهودية املبجلة للجيش والعسكرة، واملناهضة إلعطاء 
الفلسطينيني أي حقوق، األمر الذي ينسحب على »الناخب« في العملية »الديمقراطية« 
الدائرة في دولٍة ال يراد لها إال أن تكون في إطار مزايدات، حول االستيطان وسلب 
الفلسطينيني حقوقهم.  يكتب سفيرسكي »نحن ال نتحرك من البيت إلى املدرسة 
إلى الجيش في قطاعاٍت سّرية؛ نحن نسكن كل هذه املجاالت في آن واحد، بسبب 
ارتباطها بمركز مشترك. قد نفكر بأننا في مدرسة، أو في بيت، لكننا نصبح جنودًا؛ 
تأسس  نصبح صهاينة«.   نحن  مختارا،  إقصائيني، شعبا  مواطنني  نصبح  نحن 
استمراره  يكون  أن  ُيستنكر  فلماذا  إرهابية،  يد عصاباٍت  على  الصهيوني  الكيان 
مرهونًا بعمليات اإلرهاب نفسها التي أسسته أول األمر؟ وهنا، يأتي خطاب موشيه 
الكيان  ديان في 1956 في جنازة روا روتبيرغ، كما ينقل سفيرسكي، ليعلن إرث 

تب علينا أن نقاتل«، العبارة التي يراها الصهاينة قدرهم.
ُ
الصهيوني الراسخ »ك

أحمد عمر

أشقر، لكنه أحمر من الدم الذي شربه بخرطوم البعوضة، وملعقة الوطن والوطنية. 
نــار مشتعلة  املــوضــوع على  الــدســت  التلفزيون، لكنه أســـود مــن كعب  أبــيــض فــي 

باملطاط ذي الدخان، في الواقع.
السكاكني.  عليها  الناظرين، كثرت  فيها، تسرُّ  بقرة صفراء ال شّية  لكنها  ثــورة، 
مصالحة وطنية، لكنها مسالخة وطنية، سلخت جلد الوطن، وأكلت اللحم، وأوهنت 
العظم. ابتسامة ليث. لكن، إياك أن تظن أنه يبتسم. يقّبل، لكن قبلة األفعى. عربي، 
 من اإلعراب، وممنوع من التنوين والصرف 

ّ
لكنه ال يعرب عن شيء، وليس له محل

إال الصرف الصحي. يّدعي إنه الجماعة، لكنه مفَرد ال مثيل له. فاسق بنبأ، ويحلل 
أخو  لكنه خسيس،  ذكــي. رئيس،  إنــه   ،

ً
ليس هبيال لكنه  السياسة. طويل،  فــنِّ  في 

الشيطان بحليب الرضاعة والخّسة والوضاعة.
 أسٌد علينا، لكنه في الحروب نعامة. تقصفه إسرائيل، فيهّدد ويتوعد بالرد في 
الوقت املناسب، باألمس رّد، فأذهلنا، ثم علمنا أنه رّد ألنه فقد السيادة، ويستقوي 
يا رفيق، فخاطب صاحب  بــالدك تقصف  للمحتل:  قــال  السيد،  الروسي  باملحتل 
بشار  قــال  كما  الــدســت«،  »كعب  من  إسرائيل خطابا  الجديدة، صديقته  السيادة 
الجعفري. بعثي من كعب الدست، لكنه يحبُّ النار الفارسية والفودكا الروسية أكثر 
 

ّ
 محل

ّ
من العربية. ألغيت املادة الثامنة في الدستور الجديد، لكّن الحشد الشعبي حل

»البعث« في الدستور غير املكتوب واالســم املفرد والجمع. فرضت إيــران اجتثاث 
»البعث« في العراق، لكنها اجتثت الشعب في سورية، وزّوجت »البعث« زواج متعة 
لعصابات األرض. إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، لكنها 
تسعى جاهدة إلى أن تكون الجمهورية اليهودية اإلسرائيلية.  أسد، لكّن أذنيه أذنا 

حمار. حزب اإلخوان املسلمني حزب ديني، لكن حزب الله حزب مدني. 
لكن حسني مات،  غــوار،  لكنها ملكية.  ث عائليًا. جمهورية  تــورَّ لكنها  جمهورية، 

وياسني كذلك، وأبو عنتر، وأبو كلبشة، وأبو فهمي... 
ه فنان القصر الجمهوري. أجمل وجه رّمــان على الشاشة، لكن 

ّ
فنان الشعب، لكن

القلب مليان. مفتي الجمهورية، لكنه مفتي مسابقات الجمال. دماء، لكنها أرخص 
من املاء. هراء، لكنه شعر حديث. ضحك، لكنه كالبكاء. رقص، لكنه من األلم، وليس 
األمن،  تنوب. سفير سورية في مجلس  الخطوب  لكن  للرئيس،  نائبة  الطرب.  من 
لكنه يسرُّ العدو. يوصف بابن الشعب البار، لكنه ابن حرام مصفى. فرخ البط، لكنه 
يخاف من املاء. فرخ األسد، لكنه ابن عرس. كلمات متقاطعة، لكن بالسكني والنار. 
مجلس األمن الدولي، لكنه مجلس القهر والنصب الدولي. األمم املتحدة، لكنها أمم 
ست، وأمم جوار. تابوت، لكن ما به حجارة، فالجثة مفقودة. ماء، لكن طعمه طعم 

الدم. وزير، لكن حاجبه املخبر أقوى منه وأشد عزمًا. 
مجرم قتل شعبه، لكن محاسنه كثيرة، أهمها أنه يحارب اإلرهاب. سقطت خادمة 
فليبينة من شرفة لبنانية من الشرفة، لكنها انتحرت! الشعب يريد إسقاط النظام، 

لكن النظام أسقط الشعب في  املصيدة.
»فاست فود«، لكنه قاتل سريع. شاعر حديث، لكنه ال يفّرق بني الهمزة والغمزة. 
اسمه عبد الــلــه، لكنه يعبد الـــدوالر. ســّد الــفــرات قــد يسقط، لكن مــن طــوفــان الــدم. 
منحبك، لكن ال نكره أحدًا أكثر منك. لعمرك ما ضاقت بأهلها، ولكن أخالق الرجال 
أنــثــى. رئــيــس، لكنه على  الــعــدو  الشعب ذكــر، ومــع  نثى، مــع 

ُ
تضيق. فحل، لكنه خ

البحار واألوعـــار من أجل  نعبر  لكنه محبس. منفى ولكن  إبليس.  وطــن،  مذهب 
ْيَس 

َ
بلوغ فردوسه املر. شاب، لكن عمري ألف عام. قتلوا القذافي، لكن شّبه لهم. »ل

تغابي« ...عفوًا، صار الغبي سيدًا ورئيس 
ُ
د قومِه امل ْوِمِه، لكنَّ سيِّ

َ
الَغِبيُّ ِبَسيد في ق

جمهورية وجمهورتني، ورئيس دولة عظمى أيضًا.... 
ليس يسقط الرئيس، ال يسقط الرئيس، ما يسقط الرئيس.. وعالمة الجزم السكون، 
سيادة كعب الدست يحبُّ للشعب السكون، يحبُّ له القبر، وعالمة الرئيس الجزمة 
ه 

ّ
التي صارت وثنًا وتاجا رئاسيًا له أنصاب في الساحات. جزمة، نعم جزمة.. لكن

سيسقط ويضرب بتاجه، بالجزمة.
آمني.

سالمة كيلة

يعطي الــنــظــام الــســوري فــي مــحــادثــات جنيف 4 أو 5 األولــويــة الــقــصــوى ملحاربة 
اإلرهــاب، وما زال يناور منذ بدء املفاوضات بعد جنيف 1 على هذا األمــر. ال أود 
مناقشة ماهية »داعش« وجبهة النصرة هنا، وهما التنظيمان املصنفان إرهابيني، 
وهو األمر الذي تناولته مرارًا، بل سأوّصف وضع الحرب على اإلرهاب كما تجري 

في الواقع.
يخوض الجيش العراقي ومليشيا الحشد الشعبي الحرب ضد »داعش« في العراق، 
بمساعدة القوات األميركية التي بدأت بالتدخل الجوي، وباتت تقاتل على األرض )في 
أفضل تمرين تدريبي لوحداتها الخاصة، كما صرح قادة في الجيش األميركي(. 
مليشيات  على  أساسًا  ويعتمد  إيرانيًا،  املدعوم  الشعبي  الحشد  أن  الالفت  وهنا 
الرغم من كل  األميركية، على  املظلة  إيــران، يقاتل تحت  طائفية، دربتها وترعاها 
الضجيج حول معاداة أميركا، والحرب الكالمية عالية النبرة ضدها، والزحف إلى 
سورية لهزيمة مؤامراتها. وقد ظهر واضحًا أنه من دون التدخل األميركي )بات 
يشمل وجود أكثر من عشرة آالف جندي سيبقون في العراق، كما صّرح وزير 
انتصار،  الشعبي تحقيق أي  العراقية والحشد  القوات  لم يكن في مقدور  الدفاع( 

حيث نتجت كل االنتصارات عن هذا التدخل األميركي.
في سورية التي يريد بشار الجعفري أن تكون األولوية للحرب على اإلرهاب، نجد 
أن مــن يقاتل فــي املنطقة الشرقية ضــد »داعـــش« هــي قــوات »بــي يــي دي« )قــوات 
سورية الديمقراطية املشكلة من حزب االتحاد الديمقراطي الكردي وبعض العرب(، 
أميركا.  من  جوية  مساندة  ومــع  وتسليحي،  تدريبي  ولوجستي،  عسكري  بدعم 
ز الدعم 

ّ
وإذا كان كل الحديث يجري عن دعم أميركا »املعارضة السورية«، فقد ترك

لها. وأيــضــًا هنا سنلمس  ذلــك تقديم أسلحة متطورة  فــي  الــقــوات، بما  على هــذه 
األميركية.  الرعاية  أنــه يعمل تحت  الرغم من  الحزب، على  هــذا  »اليسار« يدعم  أن 

وأميركا تتهيأ لـ »تحرير« الرقة، معتمدة على هذه القوات.
تقدمت في شمالي حلب بعض مجموعات من الكتائب التي تندرج تحت مسمى 
 إلى الباب، من 

ً
الجيش الحر لـ »تحرير« املنطقة الواصلة بني جرابلس وإعزاز، وصوال

تنظيم داعش، بدعم ومشاركة تركية بعد أن أخذت تركيا موافقة روسيا في مقابل 
التركي،  التدخل  أميركا ترفض هذا  أن كانت  بعد  قبولها »سقوط شرقي حلب«، 
وترفض مطلب تركيا إيجاد »منطقة آمنة« في هذه املنطقة. وتركيا هنا تريد منع 
»البي يي دي« من التوسع نحو عفرين، في سياق مشروعه إلقامة فيدرالية، حيث 
سيطرت على املنطقة الفاصلة بني عفرين و»شرق الفرات«، املنطقة التي بات الحزب 

يسيطر على جزء كبير منها، بدعم أميركي.
أخــيــرا،  وقــاتــلــت،  الــنــصــرة،  فــي درعـــا، على طــرد جبهة  الجنوبية«،  »الجبهة  عملت 
الــغــوطــة، قــام »جــيــش اإلســــالم« بتصفية  »داعـــش«. وفــي  بــــ الــتــي ترتبط  املجموعة 
»داعش«. وأيضًا تقوم الكتائب املنضوية تحت مسمى الجيش الحر بطرد »داعش« 
من القلمون الشرقي. وكانت كتائب أخرى قد سيطرت على التنف وحاولت التقدم 

إلى البو كمال.
أما جبهة النصرة، أو جبهة فتح الشام، أو هيئة تحرير الشام، فقد جرى الصدام 
معها في أكثر من موقع، وهي التي قضمت كتائب عديدة كانت تقاتل النظام، كما 
أسهمت في إنجاح تكتيك النظام وروسيا في أكثر من مكان. وال تعدو مشاركتها 
في بعض املعارك ضد النظام أن تكون تظهيرًا لها، ولكي تستغل األمــر من أجل 
إكمال قضم الكتائب األخرى، وأحيانًا كثيرة تكون املبّرر لوحشيٍة يمارسها النظام 

أو روسيا. ليس ضدها، بل ضد الكتائب األخرى، وضد الشعب.
إذن، من يقاتل اإلرهاب؟ سوى في املعارك التي تظهر كتمثيلية، كما في تدمر، لم 
يظهر للنظام دور في الحرب على اإلرهاب. لكن هذا األمر هو املشجب الذي يريد 

به النظام إفشال املفاوضات.

عبد الحكيم حيدر

هل بدأ عمل الكومبارس مبكرا، أم أن عبد الفتاح السيسي تعب بالفعل من الشيلة، 
خصوصا وأن الجيش أخذ كل مستحقاته من غير نقصان بالقانون والدستور 

وعلي جمعة، وعصابة حسني مبارك خرجت كلها براءة؟
أنور  األلعاب على استحياء؟ كثيرا ما قلت: ال تستهينوا بمحمد  بــدأت  هل نقول 
عصمت السادات، وال تنخدعوا في فْصله من برملان علي عبد العال، فكلها ألعاب، 
ال تختلف كثيرا عن فْصل توفيق عكاشة، فاملسرح الخاوي من الجمهور بعدما 
ماتت السياسة من أربع سنوات يحتاج إلى مزيٍد من الخروج على النص، ومزيد 
من التهريج شبه القانوني والسياسي، ومزيد من الديكور واالستعباط أيضا. أؤكد 
ابن مطبخ »30 يونيو«  أبــدا، فالرجل  السادات لن تنتهي  أنــور عصمت  أن أالعيب 
العائلة  وبــاقــي  إخــوتــه  مــع  بامتياز،  املحاسيب  رأسمالية  منظومة  وابـــن  بامتياز، 
وأبناء عصمت،  الرئيس  السادات  السلطة ورائحة  املال وبخور  ل 

ُّ
تكت وأصهارهم، 

وخصوصا بعدما أعلنت جريدة الدستور من »مصادر«، وهي الجريدة اللصيقة 
والنظام  مبارك  دولــة  ابن  الباز،  ادارتها محمد  ويترأس مجلس  السيسي،  بسلطة 
الحالي بامتياز، وقد كتبت أن »السادات يعقد لقاءات مع سياسيني لدعم ترشحه 
النائب السابق محمد أنور السادات،  للرئاسة«، ويقول الخبر: »علمت الدستور أن 
رئيس حزب اإلصالح والتنمية، يجري مشاورات، ويعقد لقاءات موسعة لالستعداد 
للترشح لالنتخابات الرئاسية املقبلة، بعد مطالبات له بخوض غمار املعركة املقّرر 
العضو  قابلها  التي  الشخصيات  تلك  »مــن بني  الخبر:  املقبل«. وأضــاف  العام  لها 
السابق، قيادات حزبية، ورجال أعمال، وقيادات شبابية، وشخصيات عامة، وعلماء 
ديــن مسلمون ومــســيــحــيــون... وبــالــتــواصــل مــع الــســادات لــم يــؤكــد أو يــنــِف صحة 

املعلومات«. 
تسمح  فهل  ديــن مسيحيني«،  »علماء  مالقاته  على  الخبر  فــي  فقط  نقف  ودعــنــا 
الكنيسة بذلك ألحد، حتى ولو كان السادات املرحوم نفسه، وليس ابن أخيه، عالوة 
على أن اإلخوة املسيحيني في البرملان أعلنوا جهارا نهارا »أن زواج السلطة الحالية 
برملان  فصله  لعضو  الكنيسة  تسمح  فكيف  كاثوليكي«،  املصرية  الكنيسة  مــع 
السيسي، بعدما اتهم بالخيانة، أن تنسق معه بوصفه رئيسا قادما؟ أشياء بالطبع 
ال يصدقها إال عبيط. أما التصريح الثاني، فهو لحمدين صباحي، وفي يوم الخبر 
اقتصرت  بعدما  وخصوصا  ســنــوات،  مــن  لحمدين  نتعودها  لــم  وبــجــرأة  نفسه، 
واختصرت جبهة إنــقــاذه على عــدد مــحــدود مــن أنــصــاره، مــن غير عــروق نافرة، 
وداخل جدران الحزب حول كنكة القهوة فقط، وإذا بحمدين يخرج على غير مألوف 
الكنكة، ويقول فصيحا صريحا ألول مرة: »الشارع مش راضي عن السلطة... واللي 
عايزني هيالقيني«. وال أعرف بالطبع كيف نالقيه، هل في ميدان التحرير، أم في 
ميدان عبد املنعم رياض، أم في ميدان العتبة الخضرا، أو أمام ضريح سعد زغلول 

أم في ميدان الست أم عباس؟
الكومبارس  بــدأ موسم  املــؤشــرات، نستطيع أن نقول: هل  أننا، بعد كل هــذه  املهم 
الشارع  بــالــونــات المتصاص غضب  األمــر مجرد  أن  أم  الــدرجــة؟  إلــى هــذه  مبكرا 
لم تمر بها مصر  العنيفة، والتي  املــصــري، وخصوصا بعد موجة رفــع األســعــار 
الخبز من  وانتفاضة رغيف  املوظفني من ثالث سنوات،  من قبل، وثبات مرتبات 
الواقع  أزمــات  الحالية لصعوبة قدرتها على تحمل  السلطة  أسبوعني. فهل فطنت 
املعيشي لشعٍب عرف طريقه إلى الغضب في »يناير«، وخرج من أيام في مليونية 
إلى استاد كفر الشيخ، بحثا عن فرصة عمل. هل بدأت األخطار تحدق بالجميع، 
 على رئيس تمناها هوًسا، ومن دون أن يصاحبه أي برنامج 

ً
وبدأت الشيلة صعبة

وال خطة وال فلسفة، اللهم إال حنان الوز، تهليل وفرح ودموع وعواطف.

»اآلخر« في القضية الفلسطينية رئيس لكنّه إبليس

أولوية الحرب على اإلرهاب
هل تعب السيسي من الشيلة؟
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D

ــي تـــونـــس تــعــيــش حــالــة  حـــن تـــكـــون الــحــكــومــة فـ
فمن  واألداء،  الــــقــــرارات  مــســتــوى  عــلــى  فـــوضـــى 
الطبيعي أن ينعكس على البالد والعباد، حكومة 
مــن املــفــروض أنــهــا أتـــت بــعــد انــتــخــابــات رئاسية 

ها نزيهة؟
ّ
يفترض أن

املضحكات املبكيات منذ الثورة تتالى على البالد، 
ــدة أفــشــل مـــن الــتــي  ــ  واحـ

ّ
ســبــعــة حــكــومــات، وكــــل

سبقتها!
أولى حلقات الفشل رفض املحاسبة، بل وإيجاد 
ســبــل لــتــمــريــر قـــانـــون املــصــالــحــة، مــصــالــحــة مع 
من؟ مع الناهبن والفاسدين وســّراق املال العام! 
ــرم بــحــق الشعب  مــصــالــحــة مـــع مـــن؟ مـــع مـــن أجــ
ــبــــالد، أجــــرم اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا وثــقــافــيــا  ــ وال

وتعليميا والقائمة تطول.
الفشل، عدم وجود استراتيجيات  وثاني حلقات 
ــرارات وكــالم  ــ واضــحــة وجــلــيــة، مــجــّرد بــهــرج وقــ
تنصيب  الفشل،  حلقات  وثــالــث  ورق.  على  حبر 

الشخص املناسب في املكان غير املناسب.
ورابع حلقات الفشل النزاعات الحزبية التي أثرت 
على أداء الحكومة وزادت الطن بلة، بل أصبحت 
ــنــــواب يــنــاقــشــا الـــنـــزاعـــات  ــ الــحــكــومــة ومــجــلــس ال
الحزبية ومشكالت النخب السياسية داخل أرجاء 
املجلس أكثر من مناقشة هموم البالد وأزماتها، 
ه التخلف بعينه والجهل في أبهى تجلياته.

ّ
والله إن

وصفها،  عن  اللسان  يعجز  وشقوق  انقسامات 

 
ّ
إال الجمهورية  لرئاسة  الــبــارز  الـــدور  غــيــاب  ومــع 
من بعض الرحالت املكوكية هنا وهناك، والتي ال 
أو مواضيع ساذجة،  تغني من جــوع  تسمن وال 
ما أفرز مشهدًا هستيريا في السياسة التونسية 
الداخلية والخارجية، ويسألون: ملاذا الفوضى تعّم 

البالد والعباد؟ 
إذا كانت الحكومة في حالة فوضى وتشرذم من 
أداء هزيل وقـــرارات من دون املستوى ومــن دون 
اإلنــتــظــارات منها، بــل قــــرارات ال تــخــدم مصلحة 
الــشــعــب، حــيــث زادت مــن ضــيــق حــالــهــم وتــفــاقــم 
والسياسية  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  األزمــــات 
واألمــنــيــة، أضــف إلــى ذلــك اســتــخــدام استرتيجية 
ــع بــمــســاهــمــة مــاكــيــنــة  ــ ــواقـ ــ تـــزيـــيـــف الـــحـــقـــائـــق والـ

إعالمية دعائية مجندة لذلك.
ــقـــوق املــــواطــــن الــبــســيــط؟ ومــن  ــن املـــواطـــنـــة وحـ أيــ

يضمنها؟ 
طبعا من املفروض القانون وآليات تطبيق القانون 
الصادر من الحكومة ومجلس نواب الشعب. كل 
ذلــك مفقود بــل مــنــعــدم. أصــبــح املــواطــن البسيط 
يـــدفـــع  ضــريــبــة فــشــل الـــســـيـــاســـات املــتــبــعــة من 
 الخوف، أي أن نصبح كما قال 

ّ
الحكومة، وهنا كل

الشاعر الراحل نزار قباني: »نحن نعيش في وطن 
كل شيء فيه بقرار، إنجاب الزوجن ال بّد له من 

قرار، حتى دخول املرحاض البد له من قرار«.
احالم رحومة )تونس(

ــدم تــحــمــل املــســؤولــيــة  ــ ســيــاســة الــصــمــت وعـ
املــســتــفــيــد األول واألخــــيــــر مــــن عــمــلــيــة  مــــن 
ــا واكــبــه  اغــتــيــال الــشــهــيــد مــــازن الــفــقــهــا، ومــ
مــن أســلــوب اإلعـــالم اإلســرائــيــلــي املــعــتــاد في 
جــديــدًا، حيث  ليس  أمــر  العمليات،  هــذه  مثل 
أجنبية  تقارير  بناًء على  تبدأ  الحدث  تغطية 
إسرائيل  أّن  تتحدث  فلسطينية،  مصادر  أو 
ذلك،  تأكيد  العملية من دون  هــذه  وراء  تقف 
ولكن من دون النفي أيضا، وهو األهــم، لكي 
يــصــل الــتــشــويــق املـــرافـــق لــالغــتــيــال ذروتــــه، 
األمــن  بأجهزة  املحيطة  الهالة  تكتمل  وبــذلــك 
اإلسرائيلية، لكي يضاف هدف جديد لعملية 
النفسية  ــردع  الـ االغــتــيــال، وهــو تكريس قــوة 
لدى الفلسطينين بشكل عام، ولدى املقاومة 

بشكل خاص.
ثــم تنتقل وســائــل اإلعـــالم اإلسرائيلية  ومــن 
إلـــى مــرحــلــة الــتــحــلــيــالت بــالــحــديــث عـــن: ملــاذا 
يجب أن يقتل مــازن فقها؟ مــن خــالل سرد 
يــقــف وراء مقتل  ـــــه 

ّ
وأن الــنــضــالــيــة،  لــســيــرتــه 

عشرة صهاينة في عملية صفد عام 2002، 
ــن الــقــســام  ــديـ ــز الـ ــادة كــتــائــب عـ ــ ــد قـ ــــــه أحــ

ّ
وأن

ــادة الـــقـــســـام فـــي الــضــفــة  ــيـ املـــســـؤولـــن عـــن قـ
ط 

ّ
واملخط الــغــربــيــة،  الضفة  مكتب  مــن خــالل 

لــعــشــرات الــعــمــلــيــات فــي عــيــد الــفــصــح املقبل 
العام  حسب تصريحات رئيس جهاز األمن 

اإلســـرائـــيـــلـــي. هــــذا الــحــديــث عــلــى الـــرغـــم من 
ـــه يــأتــي فــي سياق 

ّ
صــحــة الــكــثــيــر مــنــه، إال أن

اإلسرائيلية،  األمنية  األجــهــزة  قــوة  تضخيم 
الــقــادرة  الطولى  الــيــد  سياسة  على  والتأكيد 
على تصفية الحسابات مع أي شخص يمّس 
أمـــن إســرائــيــل، مهما طـــال الـــزمـــان، وفـــي أي 
مكان جغرافي، وخصوصا في غزة التي هي 
عنوان فشل لهذه األجــهــزة، حيث على مدار 
جلعاد  اإلسرائيلي،  الجندي  اختطاف  فترة 
شاليط، أذاقتهم مرارة العجز االستخباراتي، 
والــــذي أرغــمــهــم عــلــى صفقة وفـــاء األحــــرار، 
أحمد  للشهيد  الــصــورة  بتلك  لت 

ّ
تكل والــتــي 

ُيــمــســك بشاليط مــن كتفه،  الــجــعــبــري، وهـــو 
املصري.  للوسيط  مه 

ّ
لُيسل صاغرًا،  ويقوده 

عندها  وقـــف  الــتــي  التلفزيونية  اللقطة  هـــذه 
مــحــلــلــون إســرائــيــلــيــون، واعــتــبــروهــا ضربة 
قوية لهيبة األمن اإلسرائيلي، وكسر لكبريائه 
لدى  املعنوية  الــروح  زعزعت  االستخباراتي، 
املجتمع الصهيوني، وفي الوقت نفسه، زادت 
نظرية  أّن  والــعــرب،  الفلسطينين  قناعة  مــن 
األمــن  أجــهــزة  تّدعيها  الــتــي  الــخــارق«  »البطل 

االسرائيلي، ما هي إال أسطورة.
ــوب  ــلــ ــن جـــــــذور هــــــذا األســ ــ ــد الـــبـــحـــث عـ ــنــ وعــ
أو حتى  االغتيال  املــواكــب عمليات  اإلعــالمــي 
األمنية  لــأجــهــزة  ســـواء  الــخــاصــة،  العمليات 

ــتــــالل  لـــجـــيـــش االحــ ــتـــى  ــلــــيــــة، أو حـ ــيــ اإلســــرائــ
الصهيوني، نجده مرتبط  بمفهوم قوة الردع 
النفسية التي تبنتها إسرائيل عقيدة أمنية في 
م عنها زئيف 

ّ
مواجهة املحيط العربي، منذ تكل

جــابــوتــيــنــســكــي بــنــظــريــتــه الـــجـــدار الــحــديــدي، 
الهادفة إلى إيصال العرب إلى قناعة مفادها 
هم ال يملكون القدرة على مواجهة الكيان 

ّ
بأن

بــوجــوده،  التسليم  مــن  مــفــّر  وال  الصهيوني، 
األرض،  من  البقعة  هــذه  على  طبيعي  ككيان 
ولكن الخطورة في تلك النظرية تكمن أّن جدار 
افتراضي  جدار  هو  الحديدي  جابوتينسكي 
والقناعات  الوعي  داخــل  بناؤه  يجب  نفسي، 
على  ملموسا  جــدارًا حقيقيا  وليس  العربية، 

أرض الحقيقة والواقع.
فقها  مــازن  الشهيد  اغتيال  قــراءة عملية  إّن 
النفسية اإلسرائيلية،  الردع  من زاوية عقيدة 

تحمل عّدة رسائل مهمة:
 قــادة املقاومة، وخصوصا في 

ّ
، هي لكل

ً
أوال

ــأّن منظومتكم األمــنــيــة غير  بـ ــزة، مــفــادهــا  غـ
كم لستم آمنن في 

ّ
قادرة على حمايتكم، وأن

غزة، وهنا تسعى دولة الكيان إلى زعزعة ثقة 
الشعب بالقدرة األمنية للمقاومة على حماية 
وضبط أمن املجتمع الفلسطيني، على الرغم 

قتها تلك املنظومة.
ّ
من النجاحات التي حق

حسن الفي )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

ميشيل كيلو

بــانــصــيــاع نـــظـــام األســـــد لـــاتـــفـــاق األمــيــركــي 
الكيميائية  أســلــحــتــه  تسليم  حـــول  الـــروســـي 
ــــي مــن  ــنـ ــ ــكــــون الــــشــــق األمـ ــم املــــتــــحــــدة، يــ لــــأمــ
سياسات إسرائيل السورية قد نجح في نزع 
قـــوة »نــظــام املــمــانــعــة« املـــزعـــوم االفــتــراضــيــة، 
وانــتــقــل إلـــى الـــصـــراع عــلــى مستقبل ســوريــة 
ــة األولــــــــــى مـــــع إيـــــــران  ــ ــدرجـ ــ ــالـ ــ الــــســــيــــاســــي، بـ
ومرتزقتها الذين يحتلون أجزاء كبيرة منها، 
ويريدون تحويلها إلى ساحة مواجهة تشكل 
مع جنوب لبنان جبهة واحدة ضد إسرائيل 
الــتــي احــتــلــت الـــجـــوالن الـــســـوري عـــام 1967، 
ــام 1981،  وضـــمـــه بــرملــانــهــا إلــيــهــا رســمــيــا عــ
التي  الخاصة  االستراتيجية  مكانته  بسبب 
تمّكنها من تعزيز قدرتها على ردع أي تحد 
يكون مصدره املشرق العربي وجــواره. يقول 
اإلســرائــيــلــيــون إنــهــم لــن يقبلوا وجـــود إيــران 
العسكري في املناطق املجاورة للجوالن، وإن 
في  ومرتزقتهم  انتشار جيش مالي طهران 
نظام  تعايش  على  تماما  الجوالن سيقضي 
القائم  بــســام معها منذ حــرب 1973،  األســـد 
على قبوله نتائج هزيمة حزيران، وتحاشيه 
أي صــدام عسكري معها، خوفا على نظامه. 
رضــي األســـد بهيمنة إســرائــيــل على سورية 
أمــرًا واقــعــا، ومــارس دوره الداخلي والعربي 
تحت رعايتها، املباشرة في لبنان وفلسطني 

أحمد ماهر

ــ 1 ــ
توجد أمثال شعبية مصرية قد تنطبق على 
ــارة شـــهـــيـــرة، هي  ــبـ ــدث، فــهــنــاك مــثــا عـ ــ ــا حـ مـ
»خذوهم بالصوت«، وهي مقولة شعبية تقال 
عندما يكون هناك شخٌص ما ارتكب خطأ أو 
جــريــمــة، وعــنــدمــا يشعر بــأن هــنــاك مــن كشفه 
لــومــه، فيبادر هو  أو  فــي مواجهته  يــرغــب  أو 
وادعــاء  والولولة  بالصياح  اآلخرين  ويسبق 
الــغــضــب، أو يـــحـــاول اخـــتـــراع مـــوضـــوع آخــر 
وضجة أخرى إللهاء اآلخرين، ويبدأ في إلقاء 
اللوم عليهم، أو على آخرين متآمرين، وهناك 
مقولة شعبية أخرى. لكن، من الصعب ذكرها 
ــام يــتــحــّدث  ــذا املــــكــــان، ولــكــنــه بــشــكــل عــ فـــي هــ
عندما  السيئة،  والسمعة  الــســلــوك  ذوات  عــن 
األخريات، واتهامهن  يبادرن بتشويه سمعة 
ــن، عــــنــــدمــــا يـــــحـــــاول شــــخــــص مــا  ــهــ ــرفــ فـــــي شــ

نصحهن بتحسني سلوكهن.
تذّكرت هذه املقوالت الشعبية، عندما طالعت 
خـــطـــاب مـــنـــدوب مــصــر فـــي املــجــلــس الـــدولـــي 
لحقوق اإلنسان، وهو يتحدث عن االنتهاكات 
ــقــــوق اإلنــــــســــــان فـــــي أوروبــــــــــا،  ــيـــعـــة لــــحــ ــفـــظـ الـ
مــعــربــا عــن بــالــغ الــقــلــق إزاء الــقــوانــني املقيدة 
اإلرهــاب في فرنسا  للحريات، باسم مكافحة 
البريطانية في  االنتهاكات  وبريطانيا، وإزاء 
أيرلندا الشمالية، كما دعا فرنسا إلى الوقف 
على  حــالــة   4000 )بلغت  للمداهمات  الــفــوري 
حسب قوله(، وكذلك اإلقامة الجبرية التي تم 

تطبيقها ضد 400 فرد.
لـــم يــكــتــف مـــنـــدوب الــحــكــومــة املــصــريــة بــذلــك، 
بل زاد في الهجوم واملزايدة، وبدأ في انتقاد 
إجـــراءات األمــن فــي السويد. نعم ال تندهش، 

العربية  والبلدان  في سورية  املباشرة  وغير 
األخرى، على الرغم من طوفان الكام الثورجي 
ومع  وفلسطني.  الجوالن  تحرير  اليومي عن 
ــإيــــران، إال  ــــد األب وابـــنـــه اســتــقــويــا بــ أن األسـ
ــا عــلــى إبــعــاد ســوريــة عن  أنــهــمــا حــرصــا دومـ
ما تريده طهران، تحويله إلى قاعدة متقدمة 
لصراع ضد تل أبيب، تعود مغانمه العربية 
املــحــدودة  وغــيــر  االستراتيجية  واإلســامــيــة 
على ماليها، بهيمنٍة مضمونٍة على مناطق 
واسعة من الوطن العربي، من دون توريطهم  
في حــرٍب ال قبل لهم بها، يعلمون أن طرفها 
اآلخر لن يقتصر على اإلسرائيليني، الذين لن 
يقبلوا وجــودا عسكريا إيرانيا في الجوالن، 
بـــعـــد أن تــــم تـــدجـــني حـــــزب الـــلـــه فــــي جــنــوب 
إلــى حقبة  الــردع اإلسرائيلي  لبنان، وأدخــلــه 
كامولوجية، تشبه الزمن الجوالني الذي ال 
يفعل شيئا لتحريره غير إطاق حمات رغاء 
أن يفعل شيئا  مــن دون  عــن تحريره،  كامي 

الستعادته إلى وطنه. 
ــارات  ــ ــران فــهــمــت مــعــنــى غـ ــ ــ ال شــــك فــــي أن إيـ
إسرائيل على جنراالتها في األرض السورية، 
شك  وال  للجوالن،  املحاذية  منها  خصوصا 
فـــي أن إســرائــيــل تــشــجــعــت بــعــدم رد املــالــي 
عــلــيــهــا، وكــثــفــت غـــاراتـــهـــا عــلــى ســــاح حــزب 
الله، في كل مكان من سورية، تطبيقا لنهج 
فــي الـــردع االســتــبــاقــي الــقــابــل للتصعيد با 
حدود، وموضوعه هل تبقى هيمنة إسرائيل 

لقد قام مندوب الحكومة املصرية الذي يمثل 
 أصبح فيها خبر تعذيب متهم أو وفاة 

ً
دولــة

إعــدام مشتبه بهم  أو  التعذيب  مسجون بعد 
أو تصفيتهم في سيناء خــارج إطــار القانون 
من األخبار اليومية املعتادة لأسف، بانتقاد 
اإلجـــــــراءات األمــنــيــة فـــي الــســويــد، كــمــا طــالــب 
بــالــتــحــقــيــق فـــي حــــاالت وفــــاة مــســجــونــني في 

السجون اإليطالية.
ولم يكتف بذلك، بل انتقد توسيع صاحيات 
ــات األوروبـــــــــيـــــــــة فــــــي اإلجــــــــــــــراءات  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
االســتــثــنــائــيــة فــــي إطــــــار مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، 
مــثــل صــاحــيــات حــظــر الــســفــر والــرقــابــة على 
االتــصــاالت، وكــذلــك أعــرب عــن قلقه مــن تزايد 
خــطــاب الــكــراهــيــة والــتــحــريــض ضــد املسلمني 

في دول أوروبية عديدة.
ال يثير كــل مــا سبق أي دهشة أو تعجب، إن 
تم وضعه في إطار األمثال واملقوالت الشعبية 
السابقة، فأداء الحكومة املصرية وخطابها لم 
والتاسن  الــنــســاء«،  »كــيــد  عــن  كثيرا  يختلف 
الـــــذي يـــحـــدث فـــي الــــحــــارات الــشــعــبــيــة. نــعــم، 
والعنصرية  الكراهية  لخطاب  تصاعد  هناك 
ضـــد الـــعـــرب واملــســلــمــني فـــي أوروبــــــــا. ولــكــن، 
أليس زعماء اليمني األوروبي املتطّرف وقادة 
الــتــحــريــض ضــد الــعــرب واملــســلــمــني هــم أقــرب 
ــاذا عن  ــ أصــــدقــــاء عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي؟ ومــ
ــادة وخــطــابــات الـــغـــزل املــتــبــادل  ــ رســـائـــل اإلشــ

بينهم.
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ال أريد الدفاع عن الحكومات األوروبية، فليس 
هـــنـــاك ديــمــقــراطــيــة مــثــالــيــة فـــي الــعــالــم حتى 
االنتهاكات  هــنــاك بعض  كــان  إن  ولــكــن،  اآلن. 
األوروبــيــة ضد العرب واملسلمني في أوروبــا، 
ــدا فـــي األلـــف،  ــ فــهــي بــالــتــأكــيــد ال تــتــعــدى واحـ

ــداث وتــقــلــبــاتــهــا، ولــتــوافــق املــصــالــح أو  ــ األحـ
تــضــاربــهــا. ومــع أنــنــا نــريــد دورا روســيــا في 
إخراج إيران من سورية، فإننا لن نحجم عن 
وقد  الـــروس،  عــن  انتهاج سياسات مستقلة 
رفضنا  الكرملني  أبلغنا  لــذلــك،  تعجبهم.  ال 
مصالحنا،  علينا  تمليه  مــا  بــغــيــر  ــزام  ــتـ االلـ
أننا  مباشرة،  غير  بطريقة  وإن  وأفهمناهم، 
األسد  ال نخشى صواريخهم، عندما هّددنا 
بتدمير قواعده الصاروخيه، فا يعتقدن أحد 
من اآلن فصاعدا أن إسرائيل تقبل أن تتقيد 
بــمــا تــتــوهــم مــوســكــو أنـــهـــا تــرســمــه لــهــا من 
هوامش، يمنع عليها التحرك خارجها. هذا 
ليس صحيحا، فإسرائيل تلتزم بالتعاون إن 
إن قيد حركتها وتضارب  خدمها، وترفضه 
مع مصالحها. ومثلما تعتبر سورية ساحة 
صــراع روســي/ إيــرانــي مضمر، فإنها أيضا 
ســاحــة صـــراع إســرائــيــلــي/ روســـي، أعــلــن عن 

تتم وفقا لضوابط صارمة،  )والــتــي  اإلرهـــاب 
البرملانات واألجهزة  رقابة مدققة من  وتحت 
الــرقــابــيــة واملــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة(، فــلــمــاذا ال 
تقلق السلطات املصرية من قتل املشتبه بهم 
خـــارج نــطــاق الــقــانــون فــي مــصــر، أو االختفاء 
الـــقـــانـــون، أو التنصت  الــقــســري خــــارج إطــــار 
ــة حياتهم  ــ عــلــى املـــواطـــنـــني املـــصـــريـــني، وإذاعــ
ــــام بــاملــخــالــفــة  ــ الــشــخــصــيــة فــــي وســــائــــل اإلعـ
للقانون، أال يوجد قلق لدى السلطات املصرية 
من تبعات قمع الحريات، وتكميم األفــواه في 
مصر؟ وماذا عن إقالة أعضاء مجلس النواب، 
أبـــــــدوا بــعــض  إن اعـــتـــرضـــوا عـــلـــى شــــــيء، أو 
ــاذا عــن تلفيق الــتــهــم؟ ومـــاذا  املــاحــظــات؟ ومــ
عــن الــتــخــويــن وتــشــويــه السمعة وإرهــــاب كل 
املصرية  السلطات  على  ألــيــس  يــعــارض؟  مــن 
ــاع فــي مــصــر، وتــحــاول  ــ أن تــقــلــق عــلــى األوضـ

إصاحها بدل التاسن وأساليب املراهقني؟
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هناك مقولة شعبية مصرية أخــرى، أتذكرها 
ــم الــعــفــو  ــوائــ ــن قــ كــلــمــا كـــــان هـــنـــاك حـــديـــث عــ
ــا بــتــحــدفــش  ــ ــــي، وهــــــو »الـــــحـــــّدايـــــة مـ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
يفقس  ال  الــــحــــداءة  بــيــض  أن  أي  كـــتـــاكـــيـــت«، 

التصريحات  عبر  نفسه خيرا بصور شتى، 
والغارات الجوية املفعمة بالتحّدي. 

ــة ثـــالـــثـــة مـــوجـــهـــة إلـــى  ــالــ ــرا رســ ــيــ ــاك، أخــ ــنــ هــ
ترابطون  أنتم  فيها:  إسرائيل  تقول  أميركا، 
الــيــوم فــي الــشــمــال الـــســـوري بــقــوة عسكرية 
كبيرة، تتكامل مع قواتكم التي ترابط شمال 
الـــعـــراق، وتــشــكــل معها قـــوة أكــبــر مــن تجمع 
الـــروس العسكري فــي ســوريــة. تــود غاراتنا 
لــفــت أنـــظـــاركـــم إلــــى أن مــوقــعــنــا فـــي جــنــوب 
ســـوريـــة، املــطــل عــلــى األردن وشــبــه الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة ومــصــر وشـــرق املــتــوســط، يــجــب أن 
ــم  يـــؤخـــذ فـــي حــســابــاتــكــم الــكــبــيــرة، إذا أردتــ
االنــخــراط في لعب دور جــّدي ضد الكرملني 
إسرائيل جاهزة،  أن  اعلموا  ومالي طهران. 
وال تنسوا أن لديها جيشا بريا هو األقــوى 
واألكــبــر عــدديــا فــي املــنــطــقــة، وأنــهــا تـــرى في 
 يمكن أن 

ً
التنسيق االستراتيجي معكم بوابة

تلج عبرها، أخيرا، إلى العالم العربي، وتغدو 
ــّررة لـــراهـــنـــه ومــســتــقــبــلــه،  ــقــ ــقـــوى املــ ــــدى الـ إحـ
ــران،  ــهـ بــفــضــل دورهـــــــا املـــســـانـــد لـــكـــم ضــــد طـ

فاقدموا وال تحجموا، وبادروا وال تترددوا.
بالغارات األخيرة، دخلت إسرائيل على خط 
إلى  أن يتراجع، ويتحول  بــدل  صــراٍع يتسع 
ــراع بـــني الـــجـــبـــاريـــن، يـــرجـــح أن تــخــوضــه  ــ صـ
قــواهــمــا املـــبـــاشـــرة الــتــي تــحــتــســب إســرائــيــل 

نفسها على إحداهما: أميركا. 
)كاتب سوري(

ــراخ  ــ ــراخ حـــــــــّداءة، ولـــيـــس كــتــاكــيــت وأفــ ــ ــ إال أفـ
دجاج، ال تنتظر هدية من الحّداءة، ال تنتظر 
عــطــفــا مـــن الــحــيــوانــات املــتــوحــشــة، ال تنتظر 
والسطوة  البلطجة  تعود  ممن  نبيلة  أخاقا 
والجبروت وإرهـــاب اآلخــريــن، من الجميل أن 
يتم اإلفــراج عن شباٍب مظلوم كل فترة، ومن 
اإلفــــراج عــن شــبــاب متعاطف  أن يتم  الجميل 
مع »اإلخــوان املسلمني« بعد حبسهم سنوات 
ظلما وعدوانا، ولكن السؤال اآلن هو ما الذي 
تــســبــب فـــي ظــلــمــهــم؟ مـــن الــــذي ألــقــى بــهــم في 
السجون، وهو يعلم أنهم مجّرد متعاطفني لم 
يرتكبوا أي جرم سوى التعاطف مع شخٍص 
أو فكرة أو تيار. وأيــا كانت درجــة االختاف 
الــفــكــرة، أو التيار.  مــع هــذا الشخص، أو هــذه 
لكن مــن حــق أي فــرد التعاطف أو اعتناق أي 

فكرة.
ــاذا عــن بــاقــي املظلومني،  ــم: ومــ والـــســـؤال األهــ
وملاذا ال يتم وقف الظلم ووقف تلفيق القضايا 
بدال من زيادة أعداد املقبوض عليهم، وأعداد 
املحبوسني احتياطيا والصادر ضدهم أحكام 
ثم الشكوى من التكّدس داخل السجون، أليس 
هــنــاك مـــن يــــدرك أن الــظــلــم هـــو وقــــود العنف 
واإلرهــــــاب؟ ولــكــن، ملــــاذا يــســعــى نــظــام الحكم 
وأجهزته إلى حل جــذري للمشكلة، إن كان ال 

يرى أن هناك مشكلة من األساس؟
وهناك أخيرا من سأل عن عدم وجود القيادات 
الــشــبــابــيــة فـــي قـــوائـــم الــعــفــو. مــــاذا عـــن أحــمــد 
دومــة وعــاء عبد الفتاح وعمرو علي ورامــي 
الــســيــد، ومــــن ارتــبــطــت أســـمـــاؤهـــم بـــثـــورة 25 
يناير؟ اإلجابة أن التعجب يحدث إن احتوت 
قــوائــم الــعــفــو عــلــى أســمــائــهــم فــي ظــل تشكيل 

مثل هذه اللجنة.
)ناشط مصري(

أم تزول أمام هيمنة إيران التي يريد املالي 
تحويلها إلى سيطرٍة على سورية ال منافس 
لــهــا. هــذه هــي الــرســالــة األولـــى الــتــي ال بــد أن 

تكون قد وصلت.
بخيارات  تتعلق  فهي  الثانية،  الــرســالــة  أمــا 
الــعــمــل اإلســرائــيــلــي ومــمــكــنــاتــه فــي ســوريــة، 
ــبــــة فــي  وهـــــي مـــوجـــهـــة إلـــــى مـــوســـكـــو، الــــراغــ
إيــران ومرتزقتها  )ونــفــوذ(  تقليص حضور 
في سورية، لكنها لن تتمّكن من  فعل شيء 
جدي ضدها، خشية أن تختلف مع واشنطن 
الــســوريــة، وتــكــون بحاجة إلى  حــول املسألة 
مــع عسكر  فــي صـــراع محتمل  إيــــران  عسكر 
الحّساسة  اللحظة  فــي هــذه  األبــيــض.  البيت 
ــدا، تــتــقــدم إســرائــيــل إلـــى واجـــهـــة املــســرح،  جــ
لتخبر الروس باستعدادها لزيادة حصتها 
من النفوذ والـــدور في ســوريــة، ودعمهم في 
مـــســـائـــل تــتــصــل بــعــاقــاتــهــم مــــع واشـــنـــطـــن، 
ايـــران ونــفــوذهــا في  مقابل تقليص حــضــور 
 
ً
ســـوريـــة، والــتــعــامــل مــعــهــا بــاعــتــبــارهــا جهة
ــان، تـــنـــافـــس مـــوســـكـــو عــلــى  ــرفــ ــطــ يــنــبــذهــا الــ
ــة، وتــخــطــط إلقـــامـــة جــبــهــة عــســكــريــة  ســــوريــ
فــي الـــجـــوالن، إن أبــقــت قــواتــهــا فــي ســوريــة، 
فيها  فــرص تموضعهم  الـــروس  فــوتــت على 
ــــي جــــــوارهــــــا. هــــــذا الـــعـــرض  وانــــتــــشــــارهــــم فـ
يتضمن  املفرطة  القوة  بواسطة  اإلسرائيلي 
أيــضــا ضــدهــا شــقــا أمــيــركــيــا يــقــول: تخضع 
عاقات التعاون بيننا وبني موسكو لظرفية 

مقارنة باالنتهاكات الحكومية الروتينية ضد 
مصر،  داخـــل  واملسيحيني  واملسلمني  الــعــرب 
فــكــان األولــــى بــالــحــكــومــة املــصــريــة أن تعالج 
فــجــواتــهــا وثــقــوبــهــا الــداخــلــيــة قــبــل الــحــديــث 
عن خدوش اآلخرين، فمن »بيته من زجاج ال 
يجب عليه أن يقذف اآلخرين بالحجارة«، كما 

يقول املثل الشعبي.
إن كــــــــان هـــــنـــــاك قــــلــــق مـــــصـــــري مــــــن زيــــــــادة 
ــيــــة فـــي الــتــنــصــت على  الــصــاحــيــات األوروبــ
املواطنني )في إطــار القانون وإطــار مكافحة 
اإلرهاب(، وهو أمر قد ينتهك الخصوصيات 
األجهزة  عــن تجّسس  مــاذا  ولــكــن،  بالتأكيد. 
ــيــــة املــــصــــريــــة )بـــاملـــخـــالـــفـــة لـــلـــدســـتـــور  ــنــ األمــ
للمواطنني،  الخاصة  الحياة  والقانون( على 
وماذا عن إذاعة املكاملات العادية والشخصية 
ــعـــارضـــني وتــــصــــويــــرهــــا، بـــمـــا يــخــالــف  ــمـ ــلـ لـ
معناها الحقيقي، بغرض التحريض والحث 
على كراهية كل من يعارض نظام الحكم في 

مصر.
إن كان هناك قلق مصري من اإلقامة الجبرية 
فــــي فـــرنـــســـا لـــبـــعـــض املـــشـــتـــبـــه فــــي تـــوّرطـــهـــم 
ــاذا عــــن الــحــبــس  ــمــ ــة، فــ ــيــ ــابــ فــــي عــمــلــيــات إرهــ
االحــتــيــاطــي ســـنـــوات طــويــلــة، ملــجــرد مشتبه 
بــه فــي مــظــاهــرة بــــدون تــرخــيــص، وقـــد يكون 
لم يشارك بها من األســـاس، ولكن قــاده حظه 
الــعــســيــر إلـــى الـــوجـــود قـــرب مــكــان الــتــظــاهــرة 
مــصــادفــة، ومــــاذا عــن األحـــكـــام الــقــاســيــة التي 
قد تصل إلى السجن املؤبد ملن قد يشارك في 
املصرية  السلطات  تقلق  أال  سلمية،  تظاهرة 
ــتــــهــــاكــــات فــي  ــن انــ ــ ــدث مـ ــحــ ــا يــ ــ بـــخـــصـــوص مـ

السجون املصرية؟
قـــلـــقـــة مــن  املــــصــــريــــة  ــات  ــطــ ــلــ الــــســ ــــت  ــانـ ــ كـ إذا 
اإلجــــــــراءات األوروبــــيــــة االحـــتـــرازيـــة ملــكــافــحــة 

رسائل إسرائيلية

هذه األمثال الشعبية المصرية

دخلت إسرائيل في 
غاراتها أخيرا في 

سورية على خط صراٍع 
يتسع بدل أن يتراجع

أي انتهاكات أوروبية 
ضد المسلمين ال 

تتعدى واحدًا في 
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