
عصام شعبان

في  التناسخ  إلــى  األقــرب  التشابه  يستند 
خصائص  إلــى  املستبدة  النظم  خطابات 
مــشــتــركــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن االخـــتـــاف في 
إلـــى تشابه  يــعــود  مــا  الــســيــاســي،  شكلها 
مضامني سياسات تلك النظم ونتائجها، 
والسياسي.  االقــتــصــادي  املستويني  على 
ــات املـــســـتـــبـــديـــن  ــابــ ــطــ وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن خــ
ــقـــارب، وإن حــدث  ــتـ ومــكــونــهــا الـــلـــغـــوي مـ
لخرجنا  لها،  إحصائيًا   

ً
تحليا وأجرينا 

 مــن 
ً
بــــمــــؤشــــراٍت كـــمـــيـــة واضـــــحـــــة، بـــــدايـــــة

مضامني  وتشابه  نفسها،  الكلمات  تكرار 
الــخــطــاب وداللـــتـــه الــنــفــســيــة والــســيــاســة، 
وكذلك الفئات التي يوّجه إليها، سواء من 
األجهزة  مقدمتها  وفــي  السلطة،  مكونات 
أو  والــدعــايــة  القضاء  ومؤسسات  األمنية 
حة لاحتجاج من 

ّ
القوى االجتماعية املرش

الفئات الشبابية والنسائية، وفئات عاملة 
إلــى قــوى املعارضة،  ومتقاعدين، وصــواًل 
فئٍة رسائل  لكل  االســتــبــداد  يوجه خطاب 
تخصها بأهداف محّددة، سواء ما ارتبط 
بـــالـــوعـــود وكـــســـب الـــتـــأيـــيـــد، أو املــرتــبــطــة 
بــالــوعــيــد والــتــهــديــد، وبـــث املـــخـــاوف لكي 

تخضع للنظام.
ــات ردود  ــويـ ــتـ ــــي مـــسـ ــــدرج املـــســـتـــبـــد فـ ــتـ ــ يـ
ــــى مــــراحــــل ثــــاث:  ــاب إلــ ــطــ األفـــــعـــــال والــــخــ
ــة، ويـــطـــلـــق  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ ــه فــ ــتـ ــبـ يـــعـــلـــن غـــضـ
ــّر بـــشـــرعـــيـــة املـــطـــالـــب  ــقــ ــه، ثــــم يــ ــراتــ تــــحــــذيــ
الــشــعــبــيــة الـــتـــي يــرفــعــهــا املــحــتــجــون، وال 
ينفي حق املحتجني في التعبير السلمي، 
ــرات  ــؤامــ ر مـــن الــتــخــريــب واملــ

ّ
ــذ ولــكــنــه يـــحـ

ــة، والـــتـــآمـــر على  ــدم الــــدولــ ومــخــطــطــات هــ

رافد جبوري

مّرت أعياد املياد ورأس السنة في العراق 
في أجواء هدوء نسبي، بعيدة عن القنابل 
واالنفجارات التي شهدتها أعوام سابقة، 
ــن نــــــوع آخــــــر تـــفـــجـــرت مــع  ــ لـــكـــن قـــنـــبـــلـــة مـ
حديث رئيس دار اإلفتاء العراقية )املفتي 
السني( مهدي الصميدعي، عن عدم جواز 
االحتفال مع املسيحيني، أو تهنئتهم حتى 
باألعياد. وما أن بدأت ردود الفعل تتوالى، 
حتى جاء تصريح مماثل إلى حد كبير من 
ــوان الــوقــف الشيعي، عــاء عبد  رئــيــس ديـ

الصاحب.
انـــشـــغـــلـــت وســـــائـــــل اإلعــــــــــام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
بــجــدٍل محتدم حــول االحتفال  والــجــديــدة 
واألعــــــــــيــــــــــاد والـــــــعـــــــاقـــــــة بــــــــني املـــســـلـــمـــني 
ــراق. ولـــكـــن أيــــن هم  ــعــ واملــســيــحــيــني فـــي الــ
مــســيــحــيــو الــــعــــراق الـــذيـــن يــتــحــدث عنهم 
ــانــــوا  ــتــــى ورئـــــيـــــس الــــــوقــــــف؟ وهـــــــل كــ ــفــ املــ
مــنــهــمــكــني بـــاالحـــتـــفـــال والـــبـــهـــجـــة؟ كــانــت 
أعــداد املسيحيني العراقيني قبل االحتال 
األميركي عام 2003 تقدر بأكثر من مليون 
نــســمــة، لــكــن الـــعـــدد انــخــفــض إلـــى أقـــل من 
النصف مع موجات من الهجرة والنزوح، 
فـــقـــد وجــــــد مــســيــحــيــو الـــــعـــــراق أنــفــســهــم 
عــالــقــني فـــي صـــراعـــات طــائــفــيــة حـــــادة، أو 
ا  صـــراعـــات عــلــى الــنــفــوذ لـــم يــكــونــوا جـــزء
املبدئي،  األســـاس  عندهم  يكن  ولــم  منها، 
وال آلــــيــــات املـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا، فـــفـــي الـــوقـــت 
الــــذي ســيــطــرت فــيــه الــجــمــاعــات املسلحة، 
الشيعية والسنية، على األحياء واملناطق، 
ــدام مــــع بـــعـــضـــهـــا، فــي  ــالــــصــ ــلـــت بــ وانـــشـــغـ
األمنية،  الدولة  أجهزة  مع  أحيانا  تداخل 
كثيرين  مثل  املدنيون،  املسيحيون  ووقــع 

غيرهم، ضحية تلك القوى املتسلطة.
وفــي واحـــدٍة مــن نــقــاط الخلط وااللتباس 
أيضا، يبدو واضحا من االستماع لخطاب 
الــصــمــيــدعــي وعــبــد الــصــاحــب أن الهجوم 
مــوجــه نــحــو مـــرّكـــب املــســيــحــيــني- الــغــرب، 

وسام الناصر

مــع كــل حــركــٍة احتجاجيٍة تحدث فــي بقعة 
ــتــــســــاؤل عــــن دور  مـــــا، ُيــــثــــار مــــن جــــديــــد الــ
»فيسبوك  االجتماعّية،  التواصل  شبكات 
ــة  ــركــ ــــك الــــحــ ــلـ ــ ــي انـــــــــــــدالع تـ ــ ــ خـــــصـــــوصـــــا، فـ
الشأن،  هــذا  في  اآلراء  تتعّدد  وسيرورتها. 
ــــدرج بــــني ضــفــتــي أقـــصـــى املــتــفــائــلــني  ــنـ ــ وتـ
الــدور وأقصى املتشائمني  واملرّحبني بهذا 
ــدَّ مـــن تــوســيــع  ، ال بــ

ً
ــة ــدايــ ــه. بــ واملــشــكــكــني بــ

زاوية الرؤية إلى »فيسبوك«، والنظر ليس 
ه شبكة تواصل اجتماعّية؛ بل 

ّ
فقط على أن

تــنــاولــه فــي إطــــاره األوســـــع، بــاعــتــبــاره من 
أكبر الشركات الربحية في عالم اإلنترنت، 
بــرأس مــال قــارب 12 مليار دوالر في شهر 
أربـــاحـــه  نــســيــان 2018. وتــعــتــمــد  ــريــــل/  إبــ
املستخدمني  تفاعات  بشكل أساسي على 
اتــصــالــهــم  ودوام  مــســتــخــدم(  مــلــيــار   2.2(
والــتــصــاقــهــم بــالــحــائــط األزرق أطـــول وقــت 
مــمــكــن. ولـــذلـــك يـــطـــّور »فـــيـــســـبـــوك« شبكة 
مـــعـــقـــدة مـــــن الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات، ويـــحـــدثـــهـــا 
البشري  رصــيــده  على  للحفاظ  باستمرار، 
ــه مـــــلـــــيـــــارات ســــنــــويــــًا. وكــــل  ــ الـــــــــذي يـــــــــدّر لــ
تــصــريــحــات »فــيــســبــوك« الــتــي تــصــّر على 
العاقات اإلنسانية فيه، ومجابهة  أولوية 
ــا هــــي إال واجـــهـــة  ــة، مــ ــاذبــ ــكــ ــلـــومـــات الــ املـــعـ
الســتــمــراريــة مــمــلــكــتــه املــالــيــة، ولـــن تعنيه 
بنى من 

ُ
حقيقة التبادالت والعاقات التي ت

خاله إال بقدر عائداتها املادية. 
يمنح »فيسبوك« الفرصة للمستخدمني في 
وميولهم  ومشاعرهم  آرائــهــم  عــن  التعبير 
بــطــرٍق ســهــلــة ومــتــنــوعــة، وهـــو يــجــمــع بني 
للمستخدم:  وجـــاذبـــني  مــتــرابــطــني  بــعــديــن 
ــٍة، أصـــبـــح  ــ ــهـ ــ ــي وعــــائــــقــــي. فـــمـــن جـ ــ ــامـ ــ إعـ
»فـــيـــســـبـــوك« مـــصـــدرًا رئــيــســيــًا لــلــمــعــلــومــة 
»الخمول«  اإلنــســان  للمستخدم/  بالنسبة 
وسهلٍة،  بسيطٍة  معلومٍة  عن  يبحث  الــذي 
وصحتها.  موضوعيتها  عن  النظر  بغض 
ــقــــي »فـــيـــســـبـــوك«  ــبــ ــ ــة أخـــــــــــرى، ُي ــهــ ومـــــــن جــ
املستخدم على اتصال شبه دائم مع شبكة 
مــــن املــســتــخــدمــني اآلخــــريــــن )األصـــــدقـــــاء(، 

يتفاعل ويتبادل معهم باستمرار.
هــــــكــــــذا، وبــــشــــكــــل شــــبــــه تــــلــــقــــائــــي، يــــقــــّرب 
املتشابهني  املــســتــخــدمــني  بــني  »فــيــســبــوك« 
عــاقــة  ــنـــاء  بـ ويـــســـهـــل  واآلراء،  املــــيــــول  فــــي 
مــا بــيــنــهــم، بحيث ينتظم هـــؤالء فــي ُجــزر 
أو مفتوحة، يستطيعون  متجاورة، مغلقة 
من خالها التفاعل حول قضّية، أو أمر، أو 
حدث ما. واملجال متنوع ومفتوح ملختلف 
املــيــول والــقــضــايــا والــتــوجــهــات، سياسّية، 

اقتصادّية، اجتماعّية أو ثقافّية وغيرها.
ــذا املـــنـــطـــق، يــتــبــلــور االســـتـــخـــدام  ــ ضـــمـــن هـ
»فـــيـــســـبـــوك«، حــيــث الــفــرصــة  الــســيــاســي لــــ
املــلــتــزمــني بقضّية  لــلــمــســتــخــدمــني  مــتــاحــة 
التعبير  مــا، أو الغاضبني من واقــع ما في 
عــن آرائـــهـــم، وبــنــاء عــاقــات تــرابــطــّيــة فيما 
بـــيـــنـــهـــم، فـــمـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب واإلحــــســــاس 
بالظلم تنتشر بسرعة، وتشكل إطارًا عامًا 
جامعًا ومحفزًا للتعبير عن الغضب بشكل 
جــمــاعــي، حــيــث يــشــّكــل »فــيــســبــوك« عــقــدة 
وصـــٍل تــجــّمــع الــغــضــب فــي حــّيــز افــتــراضــي 
املــســتــخــدمــني  آالف  اجــتــمــاع  أن  إال  واحـــــد، 
ــنـــي بــــالــــضــــرورة  ــعـ حـــــــول قــــضــــّيــــٍة مـــــا ال يـ
مـــشـــاركـــتـــهـــم جــمــيــعــًا فــــي عــمــلــيــة تــحــديــد 
مامح وإطـــار عمل هــذا التجّمع مــن خال 
العكس،  على  وتبادالت مستمّرة.  نقاشات 
فقد أثبتت دراســاٌت عديدة أن مستخدمني 
ٍة  اء

ّ
بن نقاشاٍت  في  ون 

ُ
ينخرط جــدا  قليلني 

حلمي األسمر

)1(
فـــي الـــديـــانـــات الـــســـمـــاويـــة كــلــهــا نــصــوٌص 
ــة آخـــــر الـــــزمـــــان، بــني  ــهـ تـــتـــحـــدث عــــن مـــواجـ
»األرض  »الحق« و»الباطل« ستجري على 
ويسّمونها  فلسطني،  نسميها  املــقــدســة«، 
الــفــرق  املــيــعــاد«.  أرض إســرائــيــل أو »أرض 
بـــني املــســلــمــني وغــيــرهــم أنــهــم لـــم يجلسوا 
»أبطال« خارقني مسلحني  انتظارا لظهور 
بــالــقــدرة اإللــهــيــة الــجــبــارة، بــل عــمــلــوا على 
ــال« بــديــلــني، أرضـــيـــني، )قـــوة  ــطــ إيـــجـــاد »أبــ
تكنولوجيا،  طائرات،  غواصات،  عسكرية، 
ــة.. إلـــخ(  بـــرامـــج وتــطــبــيــقــات ســايــبــر خــــارقــ
فـــيـــمـــا غـــــاص املـــســـلـــمـــون، فــــي الــغــيــبــيــات، 
بمعناه  الــفــرج  مفتاح  الصبر  بــأن  مؤمنني 
ــم الــقــاصــر، وفـــي فــهــٍم مــكــّســر ومــشــّوه  األصـ
ملعنى الصبر، باعتباره الجلوس وانتظار 
أن  قبل  املعركة  وهكذا خسرنا  خلص«. 

ُ
»امل

 تفوق تيه بني إسرائيل 
ً
تبدأ، وتهنا حقبة

بأضعاف مضاعفة.

)2(
اإليـــمـــان بــالــغــيــب هــو أحـــد أركــــان اإليــمــان، 
فــي عــقــيــدة املــســلــم. ولــكــن لــم يــقــل لــنــا أحــد 
ــذا اإليــــمــــان انــتــظــار  ــ إن مــــن مــقــتــضــيــات هـ
حـــدوث املــعــجــزة، وإن استقر فــي الــوجــدان 
معهم،  تعالى  الــلــه  أن  للمسلمني  الجمعي 
وهم خير أمٍة أخرجت للناس. وبالتالي لن 
يخذلهم ربهم، وسيدافع عنهم، باعتبارهم 
الحق، وشيئا فشيئا،  »املؤمنني« أصحاب 
الزمان،  آخــر  مواجهة  عن  الحديث  ولكثرة 
ــنـــا تــحــّولــنــا إلــــى ديــــنــــاصــــورات، أو  بــــدا أنـ
القوة،  عديمة  منهكة،  بشرية،  مستحاثات 
ــــوة، تــنــتــظــر أن يــنــزل عــلــيــهــا الـــفـــرج من  رخـ
الــغــيــم، بــل بـــدا أن األمـــر اتــخــذ مــســارا أكثر 
ا، حني تحّول العقل الجمعي في بادنا  سوء
إلى منحًى تخديري، يعتقد أن أي مواجهة 
مبّكرة للعدو لن تكون نتيجتها لصالحنا، 
ولهذا  للمواجهة.  بعد  لــم يحن  الــوقــت  ألن 
ال فــائــدة مــن اإلعــــداد و»تــعــب الـــبـــال«. وفــي 
األثـــنـــاء، ضــاعــت الــفــرص، واحــتــلــت الــبــاد، 

ودخلت األمة في سبات عميق.

)3(
األخطر من هــذا كله اعتقاد املسلمني أنهم 
دون خــلــق الـــلـــه، تــحــُكــمــهــم قـــوانـــني خــاصــة 
االعتقاد  هــذا  منشأ  والهزيمة،  النصر  فــي 
أن »النصر مــن عند الــلــه«. ولــهــذا، ال داعــي 
لـــإعـــداد لـــه، نــاســني أو مــتــنــاســني، الــدعــوة 
لــهــم مـــا استطعتم… الــصــريــحــة »وأعــــــدوا 
ــا أن قـــوانـــني  ــنـ ــم املــــغــــلــــوط هـ ــهـ ــفـ اآليــــــــــة«. الـ
النصر والهزيمة متعلقة بالقوة واإلعــداد، 
فــي  الـــخـــصـــمـــان  ــاوى  ــ ــسـ ــ تـ إذا  خـــصـــوصـــا 
»اإليمان« والحقيقة أن حال »أمة محمد!« ال 
يكاد يختلف عن غيرها من األمم، من حيث 
اإليمان، وتطبيق شروط العدل. واستحضر 

املحتجني،  مع  املواجهات  تبدأ  ثم  الوطن، 
املــعــارضــني تبدأ  قــمــع  فــي  وإذا مــا فشلت 
مرحلة تقديم التنازالت. الحديث عن مزيد 
الوعود ومستقبل أفضل سمة غالبة،  من 
ســـــواء أقـــــام املــســتــبــد فـــي الــحــكــم فــتــرتــني 
رئاسيتني، أو خمس فترات. يظهر املستبد 
لــحــظــة االحــتــجــاج الــشــعــبــي وكـــأنـــه حــاكــم 
جديد، ما زال يتعّرف إلى البلد، مواردها 
ومــشــكــاتــهــا واملـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــهـــّددهـــا، 
تشعر بــأن مــا فــات مــن أعـــوام املــعــانــاة في 
ظــل حكمه كــان فــتــرة تــدريــٍب على الحكم. 
ــااًل تنفيذ رؤيــتــه املــغــايــرة في  وســيــبــدأ حـ
عهده الجديد، عهد عنوانه بناء اإلنسان، 
ــاره الــتــنــمــيــة  ــ ــعـ ــ وتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات، وشـ
املستدامة. ال ينسى املستبد شكر الشعب 
الـــصـــامـــد، ويـــعـــد بـــأنـــه ســيــكــمــل املــســيــرة، 
بفضل صبر الشعب وصــمــوده ووحــدتــه، 
ــه عــلــى الــبــنــاء،  ــدرتـ وتــفــهــمــه الــــظــــروف، وقـ
يــطــالــبــه بــاالســتــمــرار فـــي األمــــل وتــجــاوز 

املحن ودعاوى املحبطني واملؤامرات.
املستبد عن ثباته وقوته واستقرار  ُيعلن 
ويلتفت  ويــرمــش،  يتلعثم  بينما  نــظــامــه، 
هنا وهناك مع كل خطاب، يكذب، يتعّرق 
ويــرتــبــك ويــغــضــب، ويـــرفـــع صـــوتـــه، وهــو 
يتحّدث عن املؤامرات ومخططات إسقاط 
الدولة من قوى الشر. يكّرر الرسائل نفسها 
عن إعان الصمود أمام تحديات الظروف 
االقتصادية.  املـــوارد  ومحدودية  الدولية، 
يؤكد أن كرامة املواطنني من كرامة الوطن، 
وإصاحها  وبــنــاءهــا  البلد  استقال  وأن 
خياٌر إلزامي، على الرغم من فداحة الثمن 
املستبد  يــقــوم  مــن شعبيته،  الـــذي خــصــم 
بــجــردة حــســاٍب ســـار فــي طــريــق اإلصـــاح 

فسادًا، ومايني من مواطنيها الجئني في 
قارات العالم، في وقت تتاجر فيه الطبقات 
ــي ثــــــروات الـــشـــعـــب، وتــشــتــري  الــحــاكــمــة فـ
قــصــورًا فــي دبـــي ولـــنـــدن، وتــشــعــل أســعــار 
الــســلــع والــعــقــارات وتــــأزم خــدمــات السكن 

والصحة.
تــغــلــب عـــلـــى خـــطـــاب املــســتــبــد الــعــاطــفــيــة 
والـــذاتـــيـــة، يــقــف الـــرئـــيـــس الـــقـــائـــد الــزعــيــم 
 
ً
متحّدثًا عن كفاحه وحياته، منذ كان طفا

 يفتقر إلى التأمني الصحي. لذا يريد 
ً
عاما

أن يوفر العاج، ويكافح الفقر والعوز الذي 
عرفه جيدًا، وال يتخذه شعارًا للدعاية، في 
للسلطة، بوصفه  مــعــارض  كــل  غمٍز تجاه 
وناشرًا  بالشعارات،  متاجرًا  فيها  طامعًا 
ــًا، وتــابــعــًا  ــّربـ ــًا مـــخـ ــيـ ــابـ لــلــفــوضــى، أو إرهـ
ــتــــي تـــقـــودهـــا  ــــن الــ ــــوطـ ــى الـ ــلـ لــــلــــمــــؤامــــرة عـ
سفارات خارجية، ودول معادية، ووكاالت 
وتشيع  االحتجاج،  قيادات  تشتري  أنباء 

الــفــوضــى وتــخــّرب الــبــاد، وتــفــســد أجـــواء 
االســـتـــقـــرار الــــضــــروري لــلــتــنــمــيــة، بــجــانــب 
 
ً
سمة الوطنية  مــن  واالســتــبــعــاد  التشويه 
لــخــطــاب االســـتـــبـــداد، يــدعــو الــخــطــاب إلــى 
الوطني والحفاظ  والــوفــاق  الــحــوار  ثقافة 

على الجبهة الداخلية.
ليست  االحتجاجات  أن  املستبدون  يؤّكد 
ــّرب املــمــتــلــكــات الــخــاصــة  ، فـــهـــي تــــخــ

ً
حــــــا

الــشــعــب، وتعطل  بــأمــوال  والــعــامــة املبنية 
عجلة اإلنتاج واالقتصاد، وتزيد األوضاع 
سوءًا. وهنا تظهر سمة تشويه االحتجاج، 
ــب قـــــطـــــاعـــــاٍت مــــــن الــــشــــعــــب عــلــى  ــ ــيـ ــ ــألـ ــ وتـ
املــحــتــجــني ورمــــوز االنــتــفــاضــة، بوصفهم 
ــاة تقسيم الــوطــن،  مــتــرّبــحــني عــمــاء، ودعــ
ليكون خطاب املعارضة منزوعًا عن سياق 
والتخريب  الــتــآمــر  بفعل  مرتبطًا  األزمــــة، 
والخسائر نتائجه النهائية. وعلى جانب 
إحباط  إلــى  املستبد  آخـــر، يسعى خــطــاب 

املحتجني، وتبديد آمالهم في التغيير.
إجــــمــــااًل، يــمــكــن الـــقـــول إنـــنـــا أمـــــام ســمــاٍت 
ــداد، أبــــرزهــــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــشـــتـــركـــة لـــخـــطـــاب االسـ
ــفـــه عــمــلــيــة  أن خــــطــــاب االســــتــــبــــداد بـــوصـ
اتصالية يستهدف املعارضني بالتخويف 
ويــقــّســم جبهتهم،  والـــعـــقـــاب،  والــتــشــويــه 
ويـــصـــّورهـــم دعــــاه ســلــطــة. وكــــأن السلطة 
كتبت للمستبد حتى يموت، بينما يحاول 
ــفـــاظ عـــلـــى تـــمـــاســـك مــوقــف  الـــخـــطـــاب الـــحـ
الحلفاء واملؤيدين، وفي القلب منهم أجهزة 
األمـــن والــطــبــقــات املــســتــفــيــدة مــن وجـــوده. 
املترددين،  كتلة  تحييد  أيضًا  ويستهدف 
لــتــكــون أقــــرب إلـــى الــخــضــوع أو الــصــمــت. 
يستخدم املستبد كل املخاوف النفسية من 
قلق وارتياب من املستقبل إذا رحل. ويركز 

خــطــاب االســـتـــبـــداد عــلــى مـــخـــاوف افــتــقــاد 
األمن واالستقرار، بوصفهما أغلى سلعة، 

والتهديد بالفوضى إذا ما رحل النظام.
ويـــتـــوعـــد خـــطـــاب االســــتــــبــــداد بــالــحــســاب 
والـــعـــقـــاب بـــالـــقـــانـــون، بــيــنــمــا هـــو يسجن 
ب ويقتل، وينشر التشكيك في قادة 

ّ
ويعذ

بعض  يستخدم  ويحاصرهم،  االحتجاج، 
الــحــقــائــق لــتــزيــيــف الــــوعــــي، بــيــنــمــا تــركــز 
خــطــابــات االســتــبــداد، فــي لــحــظــات اتــســاع 
الحراك االحتجاجي، على زرع الصراعات 
لتستبدلها  والجهوية  والثقافية  اإلثنية 
بــالــصــراع االجــتــمــاعــي والــســيــاســي الـــذي 
يكمن خلف االحتجاج، وعلى تزكية هذه 

الصراعات.
ــــن ســــمــــات خــــطــــاب االســــتــــبــــداد أيــضــًا  ومــ
اســتــنــاده إلـــى الــبــنــى الــتــقــلــيــديــة للضبط، 
كالقيم الدينية واالجتماعية. كذلك يوظف 
القيم واملثل العليا، كالوطنية واالستقال 
والــحــريــة، شــعــارات يــّدعــي حمايتها. يعد 
ــد، إذا  ــديـ املـــســـتـــبـــدون دومـــــًا بــمــســتــقــبــل جـ
اســتــمــروا فــي الــســلــطــة، بــدايــة مــن تطبيق 
في  واملضي  والشفافية  املحاسبة  مبادئ 
تحسني أحــوال املواطنني، عبر إصاحات 
اجتماعية، كزيادة الرواتب، توفير خدمات 
الــســكــن والــصــحــة، وفـــرض مظلة الــرعــايــة 
ــراء واملــهــمــشــني  ــقــ ــفــ ــلـــى الــ ــيـــة عـ ــتـــمـــاعـ االجـ
وكـــبـــار الـــســـن. وعــمــومــًا يــســعــى الــخــطــاب، 
في لحظات األزمة، إلى نشر األمل والوعد 
ــتـــح األبـــــــواب  ــى فـ ــ بـــالـــتـــغـــيـــيـــر، وصــــــــواًل إلــ
 للتنافس السياسي والوصول إلى 

ً
واسعة

الــصــنــاديــق، وكــأنــه جــاء هو  السلطة عبر 
بالصناديق أيضًا.

)كاتب مصري(

أو املــســيــحــيــني- الـــحـــداثـــة، لــكــن الـــواقـــع أن 
العموم  وجـــه  عــلــى  الــعــراقــيــني  املسيحيني 
ا من مشروع غربي  بتاتًا جــزء يكونوا  لم 
الــعــراق، بــل إنهم مــن أكثر املتضررين  فــي 
والــنــاقــمــني عــلــى الــغــزو األمــيــركــي للعراق 
الــــذي تــكــاد تــبــعــاتــه تــقــتــلــع وجـــودهـــم من 
أرٍض عـــاشـــوا فــيــهــا مــنــذ الـــقـــرون األولــــى 
لظهور املسيحية. أما في العصر الحديث، 
وبعد نشوء دولة العراق الحديثة فقد كان 
جــدا  ــــارزة  بـ أدوار  مسيحية  لــشــخــصــيــات 
السياسية  الحركات  وقــيــادة  عضوية  فــي 
الــــتــــي انـــتـــمـــى لـــهـــا واتـــبـــعـــهـــا مــــايــــني مــن 
الـــعـــراقـــيـــني، فــمــؤســس الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الـــعـــراقـــي يـــوســـف ســلــمــان يـــوســـف )فــهــد( 
كـــان مسيحيا، وكــذلــك طـــارق عــزيــز نائب 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
عــهــد حــكــم حــــزب الــبــعــث. كـــانـــت تــلــك هي 
الـــحـــداثـــة الـــتـــي تــفــاعــل مــعــهــا الــعــراقــيــون 
وهي  وغــيــرهــم،  ومسيحيني  مسلمني  مــن 
ــل أســـــوار  ــ ــ  لــــم تـــســـجـــن الــــفــــرد داخـ

ٌ
ــة ــ ــداثـ ــ حـ

املــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الـــتـــي تـــرســـم لكل 
إنــســان ولــكــل مــجــمــوعــة مــن الــبــشــر حصة 
تخطيها.  يمكن  ال  واألدوار  الوظائف  مــن 
ــي تــــأســــس  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــــصـ ــــاصـ ــــحـ ــــك هـــــــي املـ ــلـ ــ تـ
الــعــراق بعد  فــي  السياسي  الــنــظــام  عليها 
التي أعطت  األميركي عام 2003  االحتال 
املسيحيني حفنة من املقاعد النيابية وفق 
نظام )الكوتا(، ومقعدا وزاريــا واحــدا في 
الحكومة، لكنها سلبتهم أمانا واستقرارا 

ال يستقيم العيش إال بهما.
لــجــأ أكــثــر مـــن صــحــافــي ونـــاشـــط عــراقــي، 
املفتي  لتصريحات  التصّدي  معرض  فــي 
ــال الـــديـــن اآلخـــريـــن،  ــ ورئـــيـــس الـــوقـــف ورجـ
يمكن  دينية،  مــن نصوص  االقتباس  إلــى 
أكثر  تــوجــه رســالــة  إذ  اعــتــبــارهــا معتدلة، 
هذا  ولكن  وأعيادهم.  للمسيحيني  تفهما 
لــيــس كــافــيــا، فــاالقــتــبــاســات والــطــروحــات 
ــال مــــع املــســيــحــيــني  ــفــ ــتــ ــتــــي تــــحــــّرم االحــ الــ
تستند الى نصوص موجودة في التراث، 

وهادفٍة في صفحات »فيسبوك« املفتوحة؛ 
ــــورة آراء  ــبـــادالت فـــي صـ ــتـ وتـــكـــون أغـــلـــب الـ
مــنــاكــفــات  أو  قـــيـــمـــة،  أحــــكــــام  أو  مـــــجـــــّردة، 
التهجم  أو  الثرثرة  إلى حد  جانبية، تصل 

واإلساءة الشخصية.
إذًا، كيف تتحّول حالة الغضب الجماهيري 
والـــشـــعـــور بــالــظــلــم إلــــى فـــعـــٍل احــتــجــاجــيٍّ 
جــمــاعــيٍّ فــي »فــيــســبــوك«؟ مــن يــحــدد إطــار 
ــه وأهـــدافـــه األســاســّيــة؟  ــ هـــذا الــفــعــل، أدواتــ
ــة فـــي هــيــكــلــّيــة »فــيــســبــوك«  ــابــ تــكــمــن اإلجــ
نفسه، وتنّوع العرض التقني الذي يوفره 
الحساب  إلـــى  فــبــاإلضــافــة  للمستخدمني، 
الـــشـــخـــصـــي، يـــتـــيـــح »فـــيـــســـبـــوك« حـــّيـــزيـــن 
املجموعات  والــتــبــادل:  للتجّمع  رئيسيني 
املغلقة والصفحات املفتوحة. يتيح الحّيز 
خـــال  ــن  ــ مـ ــتـــخـــدمـــني  املـــسـ تـــجـــمـــيـــع  األول 
اصـــطـــفـــاء اســـتـــبـــاقـــي، حــيــث ال يــدخــلــه إال 
مــن هــو »ثــقــة«، ومــلــتــزم بــأفــكــار املجموعة 
ــذه املــجــمــوعــات  ــ وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا. تـــتـــم فــــي هـ
ــار املــجــمــوعــة  ــ املــغــلــقــة عــمــلــيــة تـــحـــديـــد إطــ
ــا، وطـــــرائـــــق عــمــلــهــا  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــتــــهــــا، أهـ وهــــويــ
ــادالت  ــبــ ــه، مــــن خـــــال حــــــــوارات وتــ ــاتــ ــيــ وآلــ
مــســتــمــرة، يـــشـــارك فــيــهــا غــالــبــيــة أعــضــاء 
املــجــمــوعــة. وال يعني هــذا األمـــر بــأي حال 
ــّيــــز الـــنـــقـــاشـــات مـــحـــصـــور فـــقـــط فــي  أن حــ
»فــيــســبــوك«، بــل هــنــاك نــوع مــن التكاملّية 
ــــع، وتــلــك  ــــواقـ بــــني الـــنـــقـــاشـــات فــــي أرض الـ
الــتــي تــجــري عــبــر وســائــل تــواصــل أخـــرى، 
 الــصــفــة الــعــامــة لــهــا أنــهــا نــقــاشــاٌت 

ّ
إال أن

على نطاق محدود نسبيًا، وتتم بني أفراٍد 
أفــكــارًا وتــطــلــعــاٍت مــتــقــاربــة. كما  يحملون 
العمل  وآلــيــات  األفــكــار  تلك  انتقال  يرتبط 
من الحّيز املغلق إلى الحّيز املفتوح بتهيؤ 
جــمــلــٍة مــن الــعــوامــل الــذاتــّيــة واملــوضــوعــّيــة 
وبالسياقات السياسّية/ االجتماعّية التي 
نتج فيها. وعندما يتحقق هذا االنتقال، 

ُ
ت

بالظلم  الغضب واإلحساس  تلقى مشاعر 
لــدى عينٍة واسعٍة من املستخدمني  صــدًى 

في الصفحات املفتوحة.   
يشارك هنا املستخدمون في عملية إحياء 
واستمرارية إطار وآليات العمل الجماعي 
بالضرورة من خال  ليس  املبنّية مسبقًا، 
ــاءة؛ إنــمــا  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ ــــادالت الـ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــنـــقـــاشـــات والـ

وبشكل أساسي من خال ما يتيحه البناء 
التقني لـ »فيسبوك« من إمكانات وأساليب 
)نشر،  متنّوعة  عائقّية  تفاعلّية  مشاركة 
وغيرها(.  استبيانات،  مــشــاركــة،  إعــجــاب، 
ز املستخدمني 

ّ
إذًا، املجموعات املغلقة تحف

على التبادل والنزوع للمشاركة في العمل 
الجماعي، بينما تزيد الصفحات املفتوحة 
مــــــن مـــــيـــــول املــــســــتــــخــــدمــــني لـــاســـتـــهـــاك 
»السلبي« للمعلومة. تعتبر حركة السترات 
واقعّيًا آللية  فرنسا تجسيدًا  الصفراء في 
العمل هذه، حيث بدأت إرهاصاتها األولى 
في شهر مايو/ أيار 2018 بعد أن انتشرت 
 في اإلنترنت، رّدًا على 

ٌ
 احتجاجّية

ٌ
عريضة

االرتـــفـــاع املستمر فــي أســعــار املــحــروقــات. 
تــــكــــاثــــرت بــــعــــدهــــا »صــــــرخــــــات الـــغـــضـــب« 
فـــي »فــيــســبــوك« وتــبــلــورت بــأشــكــال عـــّدة: 
فــيــديــوهــات صـــّورهـــا مــواطــنــون عــاديــون، 
ســائــقــو الــشــاحــنــات تــحــديــدًا، مــجــمــوعــات 
فــيــســبــوكــيــة مــغــلــقــة، أو تــنــظــيــم فــعــالــّيــات 
هــذه  تــزامــنــت  »فــيــســبــوك«.  عــلــى   )events(
الـــنـــداءات الــغــاضــبــة مــع تــحــديــٍث مــهــم في 
ــبـــوك«، بـــعـــد أن  ــيـــسـ ــات عـــمـــل »فـ ــيــ ــوارزمــ خــ
عــانــى األخــيــر مــن هـــروب أعـــداد كبيرة من 
عــام  أخـــرى مطلع  بــاتــجــاه شــبــكــاٍت  رّواده 
2018. أعطى هذا التحديث الجديد املسّمى 

هنا مقولة بالغة الداللة لشيخ اإلسام ابن 
تيمية، حني كتب في »الفتاوى« في »رسالة 
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ــر، قــــوانــــني الـــنـــصـــر والــهــزيــمــة  ــ بــمــعــنــى آخــ
ــقــــوة واإلعـــــــــــداد والـــتـــجـــهـــيـــز،  ــالــ مــتــعــلــقــة بــ
خصوصا إذا تساوى الخصمان في طبيعة 
عاقتهما مع السماء، فالنصر هنا ينبعث 
من األرض، ال من السماء، وحسب موازين 

القوى، وال عاقة له بالغيب ووعوده.

)4(
مــن أوجـــه االنــتــظــار األكــثــر إيــامــا، انتظار 
حــصــول مــعــجــزة، فــبــعــضــنــا يــحــشــد لــأمــر 
 مــن األدعــيــة، ويطيل النظر 

ً
كــمــيــاٍت كــبــيــرة

إلى السماء، من دون أن يأتي ولو بحركة، 
ــانـــت صـــغـــيـــرة، الســـتـــمـــطـــار مــا  حـــتـــى لــــو كـ
ينتظره، بل هناك من يعتقد أن دعاءه قادٌر 
على إنزال املطر في عز تموز، موهما نفَسه 
الخالق  مــع  واملــوصــولــة  الحميمة  بعاقته 
عــز وجـــل، والـــذي ال يـــرّد لــه دعـــاء، مــن دون 
األخـــذ بــاألســبــاب. وهــنــاك دعـــاء متكرر في 
ُيـــقـــال بــصــيــغ مختلفة،  كـــل صــــاة جــمــعــة، 
ولكن فحواه سؤال الله عز وجل أن ينصر 
ــيـــح أن مــا  اإلســــــــام واملـــســـلـــمـــني. والـــصـــحـ
حصل، طــوال مدة رفع الدعاء إلى السماء، 
أن املسلمني شهدوا مزيدا من االنتكاسات، 
 لــم يخل األمـــر مــن بعض االنــتــصــارات 

ْ
وإن

أن  األمـــر  فــحــوى  هــنــاك.  أو  الهامشية، هنا 
للطائرات  مضاّدة  بحال  تكون  لن  األدعية 
الــتــي تــقــصــف عــبــاد الــلــه بــالــحــمــم، وحـــرق 
القدس  أطــفــال  عجل ســيــارة مستعمل، مــن 
مثا، لصناعة غمامة ســوداء تمنع الرؤية 
الــحــجــارة مــن قناصي  عــن مهاجمي رمـــاة 
»العدو« أفضل من كل األدعية التي زمجرت 
دون  من  النصر،  مستمطرة  في حناجرنا، 

اإلعداد له.

)5(
مـــا أصــــاب الــعــقــل الـــفـــردي مـــن ســيــولــٍة في 
ــاب الــعــقــل الــجــمــعــي لــجــمــاعــات  ــ الــفــهــم أصـ
ــات الــتــغــيــيــر، حــــني بــاتــت  ــركــ وأحــــــــزاب وحــ
تــعــتــقــد أن املـــحـــن الـــتـــي تـــمـــّر بــهــا هـــي من 
قبيل االبتاء، بل النعم التي يخّصها بها 
رب الــعــزة الخــتــبــار قــوتــهــا عــلــى الــصــمــود، 
 هم من يعرفون أن هــذه املحن مجرد 

ٌ
وقلة

األمــر  وأن  تقصيراتهم،  على  لهم  عــقــوبــاٍت 
يحتاج إلى مراجعاٍت ونقد ذاتــي إلصاح 
املــســيــر، ال الــتــلــذذ بــاالبــتــاء، تــحــت مفهوم 
»املؤمنون أشد بلوى«.  حينما تخلت األمة 
عن ذاتها، وسلمت كل مقاليد األمر للغيب، 
الــزمــان، تخلت عنها  آخــر  وانتظار ملحمة 

األرض والسماء معا.
)كاتب من األردن(

والــبــنــاء، حــتــى ال ُيــبــاع الــوطــن بـــالـــدوالر، 
يذّكرنا  الخارجية.  واملــســاعــدات  القمح  أو 
املستبد بطرق وجسور ومساكن ومشاريع 
الخطاب  ينطلق  باملزيد.  ويعد  إنتاجية، 
من قاموس طويل هنا، ربما تختلف فيه 
األمة،  ثوابت  الحفاظ على  املنطلقات، من 
إعاء قيم اإلسام والعروبة، الحفاظ على 
استقال الوطن وحريته ووحدة أراضيه، 

وحفظ قيم الجمهورية العربية.
يمكن هنا الحديث عن الرئيس السوداني 
عــمــر الــبــشــيــر الــــذي يــحــكــم الـــســـودان منذ 
ثــاثــني عــامــًا بــعــد انــقــاب عــســكــري. ألــقــى، 
منذ بداية انتفاضة ديسمبر/ كانون األول 
2018، أربعة خطاباٍت، ليذكر هو ورجاله 
ــقـــه الــوحــيــد  ــتـــوح، وطـــريـ ــفـ ــأن الــتــغــيــر مـ ــ بـ

صندوق االنتخابات.
 يوضح فــي كــل مــرة بــؤس خطاب النظام 
ــه  ــ ــاولـ ــ ــة، وطـ ــخــــوخــ ــيــ ــشــ ــه الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــذي أدركـ
اإلفـــــــاس، وتــســبــب فـــي جـــرائـــم عــنــصــريــة 
وحروب أهلية، وتراكم مشكات اجتماعية 
واقتصادية، يحتاج تفكيكها إلى سنوات 
طويلة، بينما يعد البشير ورجاله بتفكيك 
األزمـــة خــال شهر يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
ــذي لـــم يــســتــطــيــع خــال  ــ ــو الـ ــاري، وهــ ــجــ الــ
ثاثة عقود تغطية السودان بشبكات مياٍه 
صــالــحــة لــلــشــرب، فــي بــلــد تــمــر فــي أرضــه 
بأزمٍة  أخيرًا  نظامه  وتسبب  أنهر.  عشرة 
 
ً
ــا أشـــعـــل انــتــفــاضــة ــي الــخــبــز والـــنـــقـــد، مـ فـ
إثــر تــراكــم ثــاثــني عــامــًا مــن القهر ونقص 
الخدمات. لم يتبق نشاط اقتصادي يوفر 
ما يحتاج إليه الناس من سلٍع وخدمات، 
الــدولــة  مـــوارد  بينما يتم االســتــيــاء على 
لــتــصــبــح الــــســــودان مـــن أكـــثـــر دول الــعــالــم 

الـــنـــصـــوص، بــيــنــمــا تستند  لــتــلــك  أو فــهــم 
الـــرســـائـــل املــعــتــدلــة إلــــى فــهــم آخـــــر. وكـــان 
مـــن مـــهـــازل املــمــاحــكــات واملــــجــــادالت الــتــي 
انتشرت فــي وســائــل اإلعـــام مشهد الحد 
ــلـــى نــائــب  ــتـــرط عـ مـــشـــايـــخ املـــســـلـــمـــني يـــشـ
مباشرة  الـــهـــواء  عــلــى  يشهد  أن  مسيحي 
أن السيد املسيح هو نبي الله، وليس ابن 
الله، من أجل أن يهنئه بالعيد. من يعيش 
الــــواقــــع ويـــعـــانـــي آالمـــــــه، مـــثـــل مــســيــحــيــي 
املوصل الذين هربوا من املدينة، ومن املدن 
املـــجـــاورة لــهــا، مــع احــتــال تنظيم الــدولــة 
اإلســامــيــة تــلــك املــنــاطــق ال يــفــهــمــون ذلــك 
الجدل، إال من زاوية آثاره السيئة، وتحوله 

إلى رسالة كراهية وتفرقة.
الصميدعي  السني مهدي  املفتي  ال يمثل 
مــركــز أتـــبـــاع حقيقيا لـــدى أبـــنـــاء مــذهــبــه، 
ــه يــــديــــن بــمــنــصــبــه لــلــدعــم  ــ ــعــــروف أنــ ــاملــ فــ
اإليــرانــي. ورئيس ديــوان الوقف الشيعي، 
 كبير 

ٌ
عــــاء عــبــد الـــصـــاحـــب، هـــو مـــوظـــف

بـــدرجـــة وزيـــــر، لــكــن تــعــيــيــنــه فـــي املــنــصــب 
ــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة الــعــلــيــا،  يــــأتــــي مــــن املـــرجـــعـ
أنها  أشيع  والتي  األكبر،  النفوذ  صاحبة 

قد تقّرر إقالته. 
)كاتب عراقي(

أفـــراد  بــني  لــلــعــاقــات   
ً
أولـــويـــة  )Edgerank(

العائلة واألصدقاء على حساب الصفحات 
اإلعامية )باستثناء املدفوع منها طبعا(، 
املستخدمني،  التبادل بني  فرصة  من  وزاد 
ضــمــن نــطــاٍق جــغــرافــي مــحــلــي. كــمــا أعطى 
األفــضــلــّيــة لــلــصــور والــكــلــمــات املــفــتــاحــيــة، 
فــبــمــجــرد تــفــاعــل املــســتــخــدم مـــع مــحــتــوى 
غـــــرقـــــت بــــعــــروٍض 

ً
ــا؛ ســـيـــجـــد صــفــحــتــه أ ــ مــ

املحتوى  تــتــنــاول  ومــجــمــوعــات  لصفحات 
نفسه. وسّهل هذا التحديث عملّية تجمّيع 
الــغــضــب الــشــعــبــي فــي مــجــمــوعــات محلّية 
وبناء  الــتــعــاون  إمكانية  مــن  وزاد  مغلقة، 
عمل جماعي ما. وشّكلت هذه املجموعات 
على »فيسبوك« مجااًل لنقاشات وتبادالت 
ومــقــتــرحــات مـــتـــعـــّددة، ونـــمـــْت فـــي رحمها 
ــــى لــلــفــعــل االحــتــجــاجــي الـــذي  الـــبـــذرة األولـ
انـــدلـــع فـــي 17 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
خدمت في هذه املجموعات 

ُ
2018. كما است

تــقــنــيــة الـــبـــث املــــبــــاشــــر، حـــيـــث يـــقـــوم أحـــد 
الحقيقّية  ــّوة  ــقـ الـ الــصــفــحــة، وهـــم  مـــديـــري 
بالتبادل بشكل  الجماعي،  للعمل  املحّركة 
شــبــه يــومــي مــع املــشــتــركــني، مــا ســاهــم في 
بروز أسماء )قيادات( كثيرة على املستوى 

املحلي.
نــجــحــت مـــجـــمـــوعـــات الـــعـــمـــل املـــحـــلـــيـــة فــي 
من  الجماعي  الغضب  نقل  في  »فيسبوك« 
الحّيز االفتراضي املغلق إلى الحّيز املفتوح، 
ومــنــه إلــى أرض الــواقــع، فهي ساهمت في 
ــنـــني، وســـّهـــلـــت الــتــفــاعــل  كــســر عـــزلـــة املـــواطـ
الغضب والشعور  فيما بينهم على قاعدة 
بــالــظــلــم. أصــبــحــت الــــروابــــط »الــضــعــيــفــة« 
وأكثر   ،

ً
قــويــة املجموعات  تلك  بنتها  الــتــي 

حــيــوّيــة خــــال االحـــتـــجـــاج الــجــمــاعــي على 
األرض. شهد عندها املجال »الفيسبوكي« 
فـــي فــرنــســا نــشــاطــًا غــيــر مــســبــوقــًا، حيث 
 من خصوصيتها، 

ٌ
عّدلت مجموعاٌت مغلقة

نـــشـــئـــت صــفــحــاٌت 
ُ
وتـــحـــولـــت مـــفـــتـــوحـــة، وأ

 لتساهم في فرض الحدث 
ٌ
 جديدة

ٌ
مفتوحة

على أجــنــدة الــوســائــل اإلعــامــّيــة املتنوعة. 
تــكــمــن كــلــمــة الــّســر الــســحــريــة هــنــا بــاتــســاع 
نطاق مرئّية )visibility( الصفحة املفتوحة. 
األخيرة مشروعيتها  آخر، تستمد  بمعنى 
ــــددي،  ــعـ ــ ــفـــوقـــهـــا الـ ــن تـ ــ واســــتــــمــــراريــــتــــهــــا مـ
فــصــفــحــة تــمــلــك 20 ألــــف مــتــابــع ال تــقــارن 
املليون،  عــن  عــدد متابعيها  يــزيــد  بــأخــرى 
إال أن إحراز التفوق العددي في »فيسبوك« 
لــيــس أمــــر تــلــقــائــيــا، بـــل يــحــتــاج إلــــى جهد 

ووقت كبيرين، وخبرة تقنية عالية.
)باحث سوري في الشبكات االجتماعّية الرقمّية(

في سمات خطاب االستبداد

هذا الهجوم على مسيحيي العراق

»فيسبوك« وغضب الجماهير 

حين تخلت عنا السماء

يظهر المستبد 
لحظة االحتجاج 
الشعبي وكأنه 

حاكم جديد، ما زال 
يتعّرف إلى البلد

تصريحات كانت 
كافيًة لفتح جروح 

جديدة في العراق، 
ولتسميم األجواء 

شّكلّْت المجموعات 
المغلقة على 

»فيسبوك« قّوَة 
الدفع األولى التي 

ساهمت في 
تجميع الغضب

آراء

ياسر أبو هاللة

شكلت استقالة أنتوني زيني، مبعوث الرئيس األميركي، دونالد ترامب، من مهمته 
في الوساطة الخليجية، عنوانا ملرحلة جديدة تكّرس نتائج أزمة الخليج واقعا يصعب 
املستقيل،  الــدفــاع  بعد وزيــر  املــغــادريــن،  الجنراالت  القريب، فآخر  املــدى  تغييره في 
جيمس ماتيس، بّرر خروجه بحسب مسؤولني في الخارجية األميركية »ألنه شعر 
أنه وصل إلى طريق مسدود«، و»لم يكن هناك أي تحّرك إلى األمام لحل األزمة بني 
الخليجيني«. وقال »لم أكن أعتقد أن خدماتي كانت ضرورية«. في  قطر وجيرانها 
الواقع، لم يكن ثّمة وساطة أميركية جّدية. ولم يكن مقنعا أن ترامب غير قادر على 
 بعودة 

ً
القانون الدولي، فقطر ليست معنية إجبار دول الحصار على وقف خرقهم 

الوئام املزّيف، بقدر حرصها على وقف الخروق القانونية التي يجّسدها الحصار. 
كان الجنرال زيني يقوم بدور شكلي ال أكثر، »عملية وساطة« تشبه »عملية السالم«. 
وبدا واضحا أنه ليس حريصا على استمرار الدور الشكلي، خصوصا بعد رحيل 
رفاقه الجنراالت. نجحت دول الحصار في تحّدي القانون الدولي، تخطيطًا لعدوان 
ما نجحت  بقدر  والقرصنة،  االقتصادي  والــعــدوان  بريًا وجويًا،  عسكري، حصارًا 
قطر في الصمود أمام الحرب الشاملة التي شنت عليها، وأدارت ظهرها للصحراء 
ى، جّسده معبر سلوى 

ّ
محلقة في آفاق البحر والسماء، ولم تأسف على ماٍض تول

الــلــذان تــجــاوزا  الــدولــيــان   مكانه مــطــار وميناء حمد 
ّ

الــســعــوديــة(، وحـــل )مــع العربية 
احتياجات قطر، ليكونا عقدة تجارة ومواصالت دوليًا وإقليميًا للبضائع والبشر. 
للنفط )أوبــك(  املــصــّدرة  الـــدول  قبل استقالة زيــنــي، جــاء انسحاب قطر مــن منظمة 
 ترد الصفعة، 

ً
 واضحة

ً
تعبيرًا واضحًا الستراتيجية إدارة الظهر للصحراء، ورسالة

وال تدير الخد األيسر ملن ضرب األيمن. وقبل هذا االنسحاب، لم ترد الدوحة على 
الرسائل اإلعالمية التي جاءت على شكل إشادة من ولي العهد السعودي، محمد بن 
سلمان، باالقتصاد القطري، وكالم إيجابي من عبد الفتاح السيسي، وكان توقيتها 
مرتبطًا بالوضع الحرج الذي عصف بالسعودية، في ظل أزمة القتل املروع للصحافي 
السعودي جمال خاشقجي. كما أن أمير قطر لم يلبِّ دعوة عاهل السعودية إلى القمة 
الخليجية، واكتفى بتمثيل وزاري محدود. ال شك في أن أزمة قتل خاشقجي أضّرت 
بالسعودية واإلمارات بشكٍل ال يمكن إصالحه، وأكدت رواية قطر لألزمة الخليجية 
أنها نتيجة سلوك عدواني همجي أرعن، وليست بسبب أخطاء قد تقع فيها الدول، 
إماراتي  دور  اآلن  حتى  يوثق  لم  أنــه  صحيٌح  والتحكيم.  والوساطة  بالحوار  وتحل 
واضح في الجريمة، لكن أبوظبي تبنت بالكامل موقف السعودية، واشتغلت محامي 
دفــاع عنها. وإلــى ذلــك، بلغت وقــاحــة السياسة اإلمــاراتــيــة إلــى درجــة فتح سفارتها 
إيـــران، مع منع وفــد رياضي قطري من دخول  في دمشق، على علو صوتها ضد 
أراضيها في مناسبٍة عامليٍة. وعلى صخرة الحقد السياسي، تحطمت كل محاوالت 
اإلدارة األميركية، وفوقها جهود أمير الكويت، ليس في املصالحة الخليجية، وإنما في 
تخفيف التوتر وافتعال املشكالت.  ترى أميركا وأوروبا والدول البعيدة في السلوك 
للتعامل  إمكانية  تــرى  وال  العاملي،  لالستقرار  تهديدًا  السعودية  عهد  لولي  املتهور 
ف النوايا العدوانية تجاه قطر 

ّ
الطبيعي معه، فكيف بقطر الجار اللصيق؟ لم تتكش

كاملة حتى اآلن، لكن ما ظهر منها كشف أطماعًا في البلد، ورغبة بالهيمنة عليه، 
لها، بل  تلك األطماع ال تكون باالستسالم  ال حل مشكلة سياسية معه. ومواجهة 
بتحّديها من خالل جبهٍة داخليٍة متماسكٍة عسكريًا وأمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا، 
االستراتيجي  فالحوار  قطر،  فيه  نجحت  ما  وهــذا  وإقليمية،  دولية  حمايٍة  وشبكة 
القطري األميركي يستكمل بعد استقالة زيني، والتحالف مع تركيا يتعمق، والتفاهم 

مع إيران دائم، وهذا ما تحقق وسط  شعور وطني باالستقاللية واإلنجاز.
بأفق  الوطنية  الهوية  بناء  الحديثة  العربية  الــدولــة  تواجه  التي  اإلشــكــاالت  أعقد  من 
إنساني، وقد ساهم الحصار الذي فرض على قطر في تحقيق ذلك، وبقدر ما وّحد 

الشعور بالخطر الداهم أحّس القطريون بنشوة االنتصار بعد زوال هذا الشعور. 
كان 5 /6 /2017 اليوم الذي شهد ميالد الهوية القطرية الحديثة، اليوم الذي أرادوا فيه 

لقطر أن تنتهي، وقّدر الله لها أن تبدأ.

عبد الحكيم حيدر

الذي  يفصلني عن بيت عّمار الشريعي سور سجن والــده )بالسراية(، ذلك السور 
ملوك  لكراهية  الفقيرة،  الصعيد  بــلــدان  كــل  فــي  الناصرية،  دعــاة  بعد  فيما  استغله 
أسرة محمد علي، وصوال إلى ُحمرة الخدود في كل وجوه مماليك الشراكسة حتى 
أكثرها، وإن كنت  ومــا  املــروّيــات  السور مخاوف  فيهم، تفصلني عن  الخير  اع 

ّ
صن

 )ليست 
ٌ
أملــح مــن خــارج الــســور »قبة الشيخ عبد املــلــك«. تفصلني عــن عــّمــار قــاهــرة

النصر، وليس ألعياد  الخادم ألعياد  أبــدا( تلعب بالفنان وتتالعب به، وتجعله  ملعز 
أمــام األفــران كما فعل  الناس والحصاد والتعب واملظالم وصْيد املشتاقني والخبيز 
 ال أحبها )وهي الوسطى املغناجة 

ٌ
سيد درويش. تفصلني عن عّمار الشريعي طبقة

عن قصد ومعرفة بالصيد(، نظير مهنة كواء الهندام للسلطة، وكواء املالبس، وطبخ 
القتل، وجعله مستساغا باسم الوطنية أو الوطن األكبر، فأنا ابن فالحني، وهو حفيد 
باشوات شراكسة، شاركوا في الحكم والدم والقتل والهروب من القلعة، ووقع عليهم 
الــذي ال تــوازي معشار األمــراض املتوطنة أو البلهارسيا أو ظلم  أيضا بعض الظلم 
في  إال  حياتي،  في  أره  لم  الــذي  الشريعي  عّمار  عن  تفصلني  وامللتزمني.  الوسايا 
آلته، والعرق يخّر من  التلفزيون في »قهوة براهيم« أمام املحكمة، وهو يعزف على 

رقبة وردة الجزائرية، ويصل حتى سّرتي، وأنا شاب أحلم.
اب سيدنا »أبو صبرة«، فأجلسه مكّرما، 

ّ
يفصلني عن عّمار الشريعي أنه دخل كت

الشريعي حدائق  أول ربــع ساعة. تفصلني عن عّمار  وأنــا هربت من شراسته في 
استطالت  بعدما  الثعابني،  فيها  زغــردت  والتي  واملغلقة،  الواسعة  وأعمامه  أقربائه 
ــة شبابيكها، ذلـــك املــانــغــو الـــذي كـــان ال يأكله  أشــجــار املــانــغــو، وحــجــبــت حــتــى رؤيـ
في  فهو  األفــدنــة،  مئات  الشريعي  عــّمــار  عــن  تفصلني  أحالمهم.  فــي  إال  الفالحون 
القلب من السلطة، حتى وإن لم يسَع لها بقدميه، حتى وإن أحس بذلك أو لم يحس، 
وإن كان هو »عفريتا«، ويداعبها بمهارة الفنان عن ُبعد.  تفصلني عنه أشياء ال تعد 
 جسُده ما بني خطوط شجيرات القطن، 

َ
عة«، وال مال

ْ
ط

َّ
وال تحصى، فهو ال يعرف »الل

يق«، وال شم رائحة 
ّ
منتظرا عطف الظهيرة عليه بنسمة هــواء، وال يعرف »ورق العل

»اللطعة«،  عن  تبحث  املنحنية،  الـــرؤوس  على  الشمس  تتعامد  حينما  »الــطــاطــورة«، 
وال ذاق جلده األحمر ضرب الجريد في عز الحر، ألنه لم يجد »اللطعة«، وال يعرف 
 حدائق العنب، ألنه مولوٌد 

َّ
صيد السمك من »املــصــارف« أو »تعلب بــورش«، وال نط

 هدوءها الناعم. أما ما يقّربني منه، فهي أشياء ساهية وجميلة، 
ّ

في الحدائق، ومل
بالعذاب،  امللتاع  القلب  مــن  يــخــرج  الشجن، حينما  دالئـــل  هــي  الحنجرة،  فــي  أشــيــاء 
السؤال عن  يقربني من عّمار  برين.  أحمد  املنشد  أو  ويصادف حنجرة شــهــرزاد، 
املعنى والحيرة أمام مرح الناس، ومواجعهم في الغناء والحكي. تجمعني بعّمار ترعة 
اسمها اإلبراهيمية. كانت جميلة، وكان والده ُيجلسه، كما يحكي، في حجره طفال 
والخفراء بجوار الدكك، وماء الترعة يجري، ولم ينط عّمار في الترعة إطالقا عاريا 
مثلنا، ولم يأخذ »حقن الطرطير« في مستشفى سمالوط كل إجازة صيف. أمّر اآلن 
على سرايتهم، فال أجد البيارق تخرج من تحت قبة الشيخ عبد امللك، وال القصعة 
د 

ّ
بالعسل، وال الرايات، وال رقص املجاذيب على الطبول تحت البيارق، فقط أسمعه يقل

للناس وطبائعها، فأندم على »غنب  فريد شوقي، في بساطة وعفوية فناٍن ينصت 
قلبي العصي« الذي حال ما بيني وبني تلك الروح الجميلة.

محمد أحمد بنّيس

الشأن  عــدة قضايا، ال تقف عند حـــدود  الــســودان  الـــذي يشهده  الــحــراك  يستدعي 
سائل الربيع العربي وانتكاسته املدّوية التي ال يزال صداها 

ُ
السوداني، بل تتجاوزه، لت

يتردد على امتداد الجغرافيا العربية املنكوبة. ولعل أكثر هذه القضايا داللة سردية 
املؤامرة التي واكبت الهبة الثورية العربية في صعودها مع بداية 2011 ثم انحسارها 
لت سردية املؤامرة مع بداية الثورات العربية، 

ّ
خالل النصف الثاني من 2013.  تشك

بيد أن محاورها الرئيسية لم تتبلور إال مع تواتر الوقائع، وتزايد حدة االستقطاب بني 
الفاعلني اإلقليميني والدوليني. كان عنوانها األبرز أن الربيع العربي ليس إال مؤامرة 
كبرى، وتنفيذا محكما ألجندات خارجية معادية، غرضها تدمير النسيج االجتماعي 
وضــرب  واملذهبية،  والطائفية  القبلية  النعرات  بــإثــارة  العربية،  البلدان  فــي  واألهــلــي 
تحت شعارات  واالجتماعية،  السياسية  إلعــادة رسم جغرافيتها  املنطقة،  استقرار 
الحرية والديمقراطية والكرامة. ومع املنعرجات الدراماتيكية في سورية واليمن وليبيا، 
اكتسبت هذه السردية ›‹شرعيتها‹‹ السياسية التي تكفلت قوى الثورة املضادة في 
السعودية واإلمــارات ومصر ببلورتها أكثر، من خالل سياساتها في املنطقة منذ 
االنقالب العسكري في مصر. ما يحدث في السودان، اآلن، يخلط أوراق هذه القوى، 
ويربك حساباتها.  فالشعب السوداني، مثل غيره من الشعوب العربية، لم يكن غائبا 
عما حدث في املنطقة، فكان شاهدا على فصول الدمار والتقتيل واإلرهاب في املنطقة، 
الشيء الذي ُيفترض أن يكون واضحا لديه. لكن ذلك لم ُيثنه عن الخروج إلى الشارع، 
املسؤولية  يتحّمل  لنظاٍم  والتصدي  للدموع،  املسيلة  والقنابل  الرصاص  ومواجهة 
الكاملة عن حالة اإلفالس السياسي واالقتصادي واالجتماعي التي آل إليها السودان، 
بكل ثرواته املعلومة. لم يفكر السودانيون في انتقال السيناريوهني، السوري واليمني، 
إلى بالدهم، على الرغم من وجود بيئة سياسية واجتماعية مشجعة وحاضنة لذلك، 
سيما في إقليم دارفور الذي تسببت االضطرابات فيه بفرض عقوباٍت دوليٍة قاسية. 
وعلى ما للجوانب االقتصادية واالجتماعية من أهمية قصوى في الحراك السوداني، 
السودان  فيها  يتخّبط  التي  العميقة  األزمــة  منها،  كبير  جانب  في  تعكس،  أنها  إال 
منذ سنوات، نتيجة استبداد الطغمة العسكرية الحاكمة واستفرادها بمقدرات البالد، 
انفصال  خلفها  التي  العميقة  الــرّجــة  بعد  للحكم،  واضحة  استراتيجية  وافتقادها 
الجنوب، وتزايد حركات التمرد في أكثر من إقليم. حني يرفع املحتجون في السودان 
شعار إسقاط نظام عمر البشير، فهم، في اآلن نفسه، يرسلون إشــارة معبرة إلى 
قوى الثورة املضادة في املنطقة، فإذكاء نار الفنت والحروب، وتغذية النعرات الطائفية، 
إلى  والتطلع  التظاهر  مواصلة  عن  يثنيهم  لن  كله  ذلــك  والنفوذ،  باملال  واالســتــقــواء 
السابق  كــان من  الــســودان واستقراره. وإذا  إنجاز تحول ديمقراطي، يحفظ وحــدة 
ألوانه الحديث عما يمكن أن يؤول إليه الوضع، خصوصا في ظل الدعم الذي ما زال 
د أن ارتدادات ما يحدث في هذا البلد تصل إلى 

ّ
يبديه الجيش للرئيس البشير، فاملؤك

 أكثر بمسار األحداث 
ً
معظم البالد العربية ولو بدرجاٍت متفاوتة. وتظل مصر معنية

القواسم املشتركة  في السودان، العتبارات جغرافية وتاريخية معروفة، ناهيك عن 
بني النظامني، املصري والسوداني، فيما يتعلق بخلفيتهما العسكرتارية، وعدائهما 
للديمقراطية والحكم املدني. ولسنا بحاجة للتذكير بأن البشير جاء إلى الحكم بعد 
انقالبه سنة 1989 على إحدى التجارب الديمقراطية النادرة والقصيرة في التاريخ 
السياسي العربي املعاصر، وفي ذلك يشترك مع السيسي الذي قاد انقالبه بعد ثورة 
25 يناير.  يحيل الحراك السوداني، أيضا، إلى دالالت موازية، على صلة بورقة األمن 
واالستقرار التي تتذرع بها بعض األنظمة العربية، لتجنب مسارات التغيير الحقيقي، 
ى، على األقل 

ّ
واالكتفاء بإصالحات شكلية. وعلى الرغم من أن هذه األنظمة ال تتبن

فها في الحد من زخم االحتجاجات ومحاصرة 
ّ
ظاهريا، سردية املؤامرة، إال أنها توظ

تمّددها وتأثيرها السياسي، وبالتالي االلتفاف على مطالب اإلصالح الحقيقي.

ما بعد استقالة زيني عّمار... كفيف المس الحسن
في الحنجرة؟

الحراك السوداني وسرديُة المؤامرة
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D

فضاء مفتوح

آراء

دالل البزري

ــة عــمــر  ــولـ ــطـ ــــن بـ ــد االفــــتــــتــــاحــــي مـ ــهـ كــــــان املـــشـ
البشير: رجل يحكم السودان منذ ثاثني عامًا، 
املنتخبة  الحكومة  على  انقاب عسكري  بعد 
آنـــذاك، عــام 1989. ُمــاَحــق دولــيــًا بعد اتهامه 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
ــور. حكمه الــفــاشــل أفــضــى إلى  فــي إقليم دارفــ
 ببطشه. أعلن أخيرا 

ٌ
تقسيم السودان. معروف

ــحــه لـــ«انــتــخــابــات« 2020 الــرئــاســيــة.. 
ّ

عــن تــرش
وهــــو اآلن يـــواجـــه انــتــفــاضــة شــعــبــيــة، ضــده 
وضــــد ســيــاســتــه الــتــجــويــعــيــة، يــصــفــهــا، كما 
تهدف  الصهيونية«،  بـ«املؤامرة  بشار،  يفعل 
يل من سياسته الرافضة للتطبيع مع 

َ
إلى »الن

إسرائيل«. 
ق على هــذه التي  ليس هناك من رمــزيــٍة تتفوَّ
يــجــّســدهــا الــبــشــيــر، بتدشينه مــوســم الــعــودة 
بنفسها،  ممتلئة  بكلماٍت  بشار،  إلى  العربية 
متباَدل، وطبعا  بشوٍق  بشار،  مع  حــارٍّ  بلقاء 
ــار عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــركــــة فـــــي االنـ ــنــــشــــوة املــــشــ ــالــ بــ
بعقود.  بــشــارًا  البشير  سبق  وقــد  شعبيهما، 
فيخلص  النصائح،  معه  يتبادل  اآلن  ه 

ّ
ولعل

إلى انتصاٍر آخر ضد االنتفاضة املشتعلة في 
للثاني خبرة »الصمود«  ديــاره؛ األول يحمل 
بعد هذا االنتصار، فيما الثاني يسنده وقت 
الــشــّدة. هل يحتاج املــرء إلــى رمــزيــٍة أقــوى من 
هذه: شبيه بشار األسد، في كل شيء تقريبًا، 

محمد أحمد القابسي

ــرى، يــحــبــس الــتــونــســيــون أنــفــاســهــم  ــ ــرة أخــ مــ
خــوفــا مــن تنفيذ اإلضــــراب الــعــام الـــذي يلّوح 
به االتحاد العام التونسي للشغل يوم 17 من 
شهر جانفي )يناير/ كانون الثاني( الجاري، 
والذي قد تكون له انعكاسات شديدة الوطأة 
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا على الوضع 
الــعــام لــلــبــاد. وتــؤكــد املـــؤشـــرات أن األطــــراف 
املــعــنــيــة بـــالـــتـــفـــاوض ســتــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاٍق 
ــراب املــعــلــن، والــــذي مــا زال شبح  ــ يــلــغــي اإلضـ
قــيــامــه يــهــدد الــحــكــومــة وحــزامــهــا الــبــرملــانــي، 
نــاهــيــك عــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــي تسعى 
النقابية والحكومة  املنظمة  دفــع  إلــى  جاهدة 
نحو توافٍق يرضي الطرفني، فقد أعلن رئيس 
 قبل أيــام هــول مــا يمكن 

ً
الجمهورية صــراحــة

أن يحصل لــتــونــس فــي صــــورٍة تــحــول إعــان 
اإلضــــــراب الـــعـــام إلــــى واقـــــع. الــغــريــب أن أيـــام 
جــانــفــي )يــنــايــر( الـــبـــاردة ســرعــان مــا تتحّول 
إلى أيــام شديدة الحرارة في املــزاج التونسي 
الــعــام، فــالــتــونــســيــون راكــمــوا أحــداثــا شــديــدة 
الوطأة عليهم، عرفوها في تاريخهم، القريب 
والبعيد، خال هذا الشهر الذي كاد أن يصبح 
في مخيالهم الجمعي الشهر الذي يشكل أهم 

تحوالت أقدارهم بمسّراتها وأزماتها. 
لذاكرتنا، نرصد  املقدمات، وإنعاشا  في هذه 
»جانفي«  كــان  التي  التاريخية  األحـــداث  أهــم 
مسرحا لها، إسهاما في تأسيس وعي عام قد 

 طريق العرب، مجّددًا، 
ّ

إال توقيت شعبه، يشق
نحو دمشق.  يتقدم العرب الباقون بخطواٍت 
خــلــفــيــة، بــعــد املــشــهــد االفــتــتــاحــي: كــمــا صــار 
مــعــلــومــًا، اإلمــــــــارات وســـفـــارتـــهـــا فـــي دمــشــق، 
الديبلوماسي«  »عملها  واستمرار  والبحرين 
مــع ســوريــة، وزيــــارات علي مملوك إلــى مصر 
وُعمان والسعودية. وهذه األخيرة، أي اململكة 
السعودية، كانت تحتاج، وما زالت، إلى صّك 
 وحشية، بأسلوبها 

ّ
ٍة على جريمٍة ال تقل براء

»املبتَكر«، متهم فيها حاكمها الفعلي، أي ولي 
الــعــهــد؛ جــريــمــٍة عــنــوانــهــا جــمــال خــاشــقــجــي، 
ــن ارتـــكـــابـــهـــا إلــــى عني  تــحــولــت بــعــد أشـــهـــر مـ
 وزنــًا 

ّ
 آخــر ال يــقــل

ٌ
هابيل تــاحــق كــايــني.. رمـــز

البشير: ملٌك مقبل،  الــذي يمثله عمر  ذاك  عن 
يـــزّج في  بــالــســاطــني،  يرتكب جريمة جــديــرة 
ــهــم تــرحــيــبــًا بـــه، لـــن تــكــون لــديــه 

ّ
الــســجــون أقــل

مشكلة مع بشار؛ إنما بالعكس، سوف يكون 
بــشــار رافــعــتــه املــعــنــويــة، فــمــجــرد مــقــارنــة بني 
جرائم االثنني تريح ضميره، وتحول اغتياله 
ــــى لــعــبــة عــــيــــال، إذا مــــا قــيــســت  خــاشــقــجــي إلـ
بــهــا بشار  قـــام  الــتــي  بــاالغــتــيــاالت الصناعية 
بحق مايني السوريني. نعترف بكم، تعترفون 
بنا، عنوان »املصالحة العربية« و«رفع الحظر 
ــة«، )تـــصـــريـــح الـــســـعـــودي مــشــعــل  ــ ــــوريـ عــــن سـ
السلمي رئيس الوفد السعودي في »البرملان 

العربي« الشهر املاضي(. 
ــن »تــســريــبــات  طـــبـــعـــًا، ال بـــــد، فــــي املــــقــــابــــل، مــ

ا من فعل  يفيد التونسيني في خياراتهم، بدًء
االحتجاج، ووصوال إلى إنجاز الثورة. 

لــقــد شــهــدت الــعــاقــة بــني الــحــزب الــدســتــوري 
الحاكم آنذاك واالتحاد العام التونسي للشغل 
تصعيدا حاًدا بداية من السبعينيات، نتيجة 
التصعيد  وسياسة  ونقابية،  عمالية  مطالب 
ــبـــة،  ــيـ ــم بـــورقـ ــيــ ــزعــ الــــتــــي انـــتـــهـــجـــهـــا نــــظــــام الــ
خــصــوصــا بـــإعـــان االتـــحـــاد اإلضــــــراب الــعــام 
انــعــقــاد مجلسه  بــعــد  يـــوم 26 جــانــفــي 1978 
الوطني أيام 8 و9 و10 جانفي 1978، وكانت 
هذه التواريخ بداية الحسم في قرار اإلضراب، 
ســيــمــا بــعــد فــشــل جــمــيــع املــســاعــي الــداخــلــيــة 
ــزاع، واشـــتـــعـــال فتيل  ــنــ والـــخـــارجـــيـــة لــفــض الــ
ــبـــاد،  ــتـــي عـــمـــت الـ ــرات الـ ــاهــ ــظــ املـــســـيـــرات واملــ
خصوصا في مدينتي صفاقس ومدينة قصر 
هـــال، والــتــي واجــهــهــا نــظــام بــورقــيــبــة، وذلــك 
قبل أيام فقط من موعد 26 جانفي، سيما بعد 
إقالة وزير الداخلية آنــذاك، الطاهر بلخوجة، 
املعروف بعدم ميله إلى الحل األمني، وتعيني 
وزير الدفاع عبد الله فرحات مكانه، ما ساهم 
في اشتعال الوضع أكثر، ونزول الجيش ألول 
مرة إلى الشوارع وانتشاره في العاصمة يوم 
تقارير مستقلة  وتــؤكــد  نفسه.  الشهر  مــن   26
أن حوالي أربعمائة قتيل سقطوا في األحداث، 
وجرح أكثر من ألف مواطن، نتيجة املواجهات 
بني الجيش واألمن من جهة واملتظاهرين من 
ــّرت حــكــومــة الــهــادي  ــرى، فــي حــني أقــ جــهــة أخــ

نويرة بسقوط 52 قتيا و365 جريحا فقط.

الـــعـــرب الـــثـــورة الـــســـوريـــة، بــعــدمــا أشــبــعــوهــا 
»جهادًا« وأموااًل واعتباطياٍت، وهذا طبيعي، 
نظرا لتركيبتهم غير السوية، وال الثورية وال 
اإلصــاحــيــة، وال حــتــى الــتــقــلــيــديــة... بــعــد هــذا 
 مع بطٍل باع كل 

ً
الفشل، ال بد من اللقاء ثانية

شــيء مــن أجــل كرسيه؛ لقاء دشنه بطل آخــر، 
ــام الــقــيــاســيــة في  ــ كـــان ســبــاقــًا فــي ضـــرب األرقـ

اإلجرام والفساد.
ــك الـــعـــرب،  ــئـ فـــي الــشــمــاتــة املــمــاِنــعــة مـــن أولـ
تجاهل، أو لغة أخرى. الواقع أن بشار ليس 
الذي  العربي هو  الربيع  إنما  املنتصر.  هو 
ــزم. فــي بــؤرتــه األخـــيـــرة، ســـوريـــة، األطـــول  ُهــ
أحــــداثــــًا، األوســــــع دمـــويـــة ومــــأســــاة. مـــا من 
عــربــي، أو ســــوري واحــــد انــتــصــر بحصيلة 
هـــذا الــربــيــع. أصــحــاب الــغــنــائــم، الــطــامــعــون 
بـــمـــوارد ســوريــة ومــوقــعــهــا، ازداد عــددهــم، 
ــران، تــركــيــا، إســرائــيــل.. هـــذا غير  روســيــا، إيــ

العمال والطاب، كما التحق طلبة الجامعات 
واملـــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة فــــي تـــونـــس الــعــاصــمــة 
وصفاقس، في الشوارع، معبرين عن رفضهم 
إلـــغـــاء الـــدعـــم عـــن الــعــجــني ومــشــتــقــاتــه. بلغت 
أحداثها،  أوج  3 جانفي،  يــوم  في  االنتفاضة، 
 بـــني املــتــظــاهــريــن 

ً
وبـــاتـــت املــواجــهــة مــفــتــوحــة

العام والجيش من  النظام  من ناحية وقــوات 
املــوقــف،  العنف سيد  أخـــرى، وأصــبــح  ناحية 
ــارات واملـــؤســـســـات  ــيــ ــســ فـــأحـــرقـــت املــــحــــال والــ
والحافات في شوارع العاصمة وضواحيها، 
وفــي مــدن كثيرة فــي الساحل وفــي الــدواخــل. 
لقد نجم عــن ذلــك إطــاق الــرصــاص، وسقوط 
مــــزيــــد مــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فــــي صــفــوف 
املــتــظــاهــريــن، ولــكــن االحــتــجــاجــات لــم تتوقف 
إال مــع إعـــان الــرئــيــس بورقيبة الــتــراجــع عن 
والكرامة هي  الحرية  ثــورة  املعلنة.  الــزيــادات 
األخــرى، ولئن انطلقت باحتجاجات شعبية، 
بــلــغــت ذروتـــهـــا بـــإحـــراق مــحــمــد الــبــوعــزيــزي 
نفسه فــي مدينة ســيــدي بــوزيــد، أيــامــا قليلة 

التي أضاعت نهجها من  املتحدة  الــواليــات 
ُعد نفهم تمامًا موقفها، 

َ
دون سطوتها، ولم ن

ولكن  السورية.  األرض  على  تحّركاتها  وال 
كــل هـــذه »األضــــــرار« ال تــســاوي شــيــئــًا أمــام 
والعرب،  الــُصــوريــة.  ولــو  السلطة،  الرئاسة، 
أن يصرخوا  يــكــادون  بــشــار،  إلــى  بعودتهم 
العميق معه؛ ولــن تزيد  الــوجــودي  بلقائهم 
غــنــيــمــتــهــم عـــن الــتــي انــتــزعــهــا املــتــنــافــســون 
كالضباع؛  حولها  الحائمون  ســوريــة،  على 
ولــكــل ضبع نــهــٌج خــاص بــه. ولــكــن ال بــأس: 
َصَكا براءة يتباريان، يتساويان في اإلفات 
 يــخــدم نفسه على قــّد حظه 

ٌ
مــن الــعــقــاب، كــل

الــقــوة، على تنّوع هــذا الحظ، واختاف  من 
ُسُبله. 

نصيب لبنان من هــذه »الــعــودة« خير شاهٍد 
الحكم  أنظمة  بــني  الــوجــودي  اللقاء  ذاك  على 
إلــى سورية  الــعــودة  الــذيــن ينشدون  العربية: 
ــو كـــســـبـــوا، فـــســـوف يــنــالــون  ــتــــصــــرة«، لــ ــنــ »املــ
ــن الـــســـلـــطـــات والــــــــــــــوزارات وحـــريـــة  ــ ــدًا مـ ــ ــزيـ ــ مـ
أكــبــر فـــي الــســطــو عــلــى خـــيـــرات الـــدولـــة. فيما 
غرماؤهم، لو عرفوا كيف يدوزنون ألحانهم، 
يكسبون،  ســوف  حركتهم،  إيقاع  ويضبطون 
هم أيضًا. املهم من يغتنم »حصته«، بعودته 
إلى سورية، بشروط، أو من دونها. بُحماتها 
»إعـــادة  على  املتناتشني  والــغــربــان  وُرعــاتــهــا 

إعمارها«. عربا كانوا، أو غرباء. 
)كاتبة لبنانية(

قبل شهر جانفي )17 ديسمبر/ كانون األول(، 
فـــإن إطــاحــة الــرئــيــس بــن عــلــي  وخـــروجـــه من 
تــونــس كــانــا يــوم 14 جانفي )يــنــايــر/ كانون 
الــثــانــي(. وقــد تتالت أحـــداث أخــرى مهمة في 
الـــوزراء  رئــيــس  استقالة  منها  نفسه،  الشهر 
محمد الغنوشي، وحل البوليس السياسي... 
ــدا انــطــلــق  ــديـ ــذلـــك دخـــلـــت تـــونـــس عـــهـــدا جـ وبـ
عمليا بانتخابات املجلس التأسيسي في 23 
املــفــارقــات  مــن  األول 2011.   أكــتــوبــر/ تشرين 
الباد  مــن  العبودية  إلــغــاء  أن  كذلك  العجيبة 
الــتــونــســيــة الــــذي ســبــقــت فــيــه تــونــس أمــيــركــا 
ــر أصـــــــدره بـــاي  ــ ــم بـــمـــوجـــب أمـ ــد تــ ــا قــ وفـــرنـــسـ
 26 يـــوم   )1855-1837( الـــبـــاي،  أحــمــد  تــونــس، 
جانفي )يناير/ كانون الثاني( 1846، مكّرسا 
بــذلــك أول حــق طبيعي مــن حــقــوق اإلنــســان، 
وهـــو حــريــة اإلنـــســـان فــي الــتــصــّرف فــي ذاتـــه. 
كــمــا صـــدر أول دســتــور تــونــســي رســمــيــا يــوم 
29 جانفي 1861 في عهد محمد الصادق باي 
مختلفة  جــوانــب  معلنا  وجــاء   ،)1882-1859(
واالقتصادية  األساسية  اإلنــســان،  حقوق  من 
ــة فــــي أكــــثــــر مــــن 33 فـــصـــا مــن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
مجموع 114 فصا. يظل »جانفي« هذا شهر 
الكبرى في  األحــداث االجتماعية والسياسية 
تونس، فماذا يحمل جانفي 2019 للتونسيني 
من مفاجآت، أم أن سيرورة التاريخ من خال 
ما تم رصده أعاه تؤكد اندالع أحداث أخرى 

تضاف إلى سجات »جانفي تونس«؟
)كاتب تونسي(

املــصــادر«، من نــوع  أن السعودية قادمة إلى 
ــل »تـــمـــويـــل إعــــــادة اإلعــــمــــار«،  دمـــشـــق، مـــن أجــ
أو مــن أجــل »مــقــارعــة الــنــفــوذ اإليـــرانـــي«، فقط 
ــن، »رؤى«  ــ ــدوَريــ ــ اإليـــــرانـــــي. وتـــحـــت هـــذيـــن الــ
سعودية للوضع السوري، من قبيل أن إعادة 
، أي تــمــويــلــهــا لـــهـــا، مــشــروطــة 

ً
ــثـــا اإلعــــمــــار مـ

بـــ«تــقــدم حـــل ســيــاســي« فـــي ســـوريـــة، وقــوامــه 
املعارضة«؛  ووضــع  واالنتخابات  »الــدســتــور 
أي أن الحاكم السعودي فوق أنه عائد، ينظف 
ــه  ــأدواتــ ــره، يــســتــعــد بــ ــيـ ــظـ ــه، وســـجـــل نـ ـ

ّ
ــل ــجـ سـ

أو  يــســاوم،  أو  يمّيع،  أن  البسيطة  املناوراتية 
يتبّحر في الصفقات.. وال مرة إال لصالحه، أي 

حماية عرشه. 
أما العجيبة في هذا الفصل، فرّدة فعل األسد 
ــة«، عـــلـــى هـــذه  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــن مـــحـــور »املـ ــه مــ ــ ــاقـ ــ ورفـ
»هْرولة  ذاتــه، يلخصها:  العودة. عنوان بحد 
املهزومني للعودة إلى دمشق«. مقال ال يفوته 
انــتــصــار األســـــد، وال ثــبــاتــه فــــوق شــعــبــه، وال 
لــلــثــورة ضــد بــشــار.. يستند  النهاية املــخــزيــة 
إلى تلك الحقيقة، ليرفع شارة النصر، ليشمت 
بالعرب الذين قاطعوا بشار، ثم يعودون إليه 
 في 

ً
الــيــوم ركــضــًا، بعدما وجـــدوا فيه صــابــة

مــواجــهــة شــعــبــه، هــي أمــثــولــة لــهــم، للسنوات 
الــعــجــاف الــتــي تــنــتــظــرهــم. مـــع أنــــه لــيــس هو 
الــحــاكــم اآلن. ولــكــن ذلـــك ال يــهــّم، ال الشامتني 
وال املهرولني، الواقعني بدورهم تحت أشكاٍل 
من النفوذ الخارجي. املهم اآلن، بعدما أفشل 

ــداث قـــفـــصـــة«، هو  ــ ــ ــإن »أحـ ــرى، فــ ــ مـــن جــهــة أخــ
االسم الذي أطلق على العملية املسلحة التي 
قــام بها كــومــانــدوز مــن مــعــارضــني تونسيني 
ذوي توجه عروبي في جانفي )يناير/ كانون 
الثاني( 1980، بعد تسّربه إلى مدينة قفصة. 
تــمــكــن املــهــاجــمــون مـــن الــســيــطــرة عــلــى أغــلــب 
مــراكــز املــديــنــة، إال أن دعــواتــهــم الــســكــان إلــى 
الــتــمــّرد بـــاءت بــالــفــشــل. وبــذلــك تمّكنت قــوات 
املطاف،  نهاية  في  التونسي،  والجيش  األمــن 
مــن إعـــادة السيطرة على املدينة، وأســر قــادة 
ــقـــوط ضـــحـــايـــا كــثــيــريــن،  املـــجـــمـــوعـــة، بـــعـــد سـ
ــاد فـــي الــعــاقــات  ــأزم حـ ــى تــ وأّدت الــعــمــلــيــة إلـ
ــــني تــونــس  بــــني تـــونـــس ولــيــبــيــا مــــن جـــهـــة وبـ
انتفاضة  والــجــزائــر مــن جهة أخـــرى. انطلقت 
الخبز لسنة 1984 من مدينة دوز في الجنوب 
ــادة في  ــزيـ ــع دخــــول مـــشـــروع الـ الــتــونــســي. ومـ
يوم  التنفيذ  حيز  ومشتقاته  العجني  أسعار 
االحتجاجية  الحركة  1 جانفي 1984، شملت 
مناطق الــشــمــال والــوســط الــغــربــي فــي الكاف 
ــة، وبــقــيــة مــنــاطــق الــجــنــوب  ــالـ والــقــصــريــن وتـ
ــا اســتــدعــى  ــــدنـــــني، مــ ــابــــس ومـ ــي قــفــصــة وقــ فــ
املــنــاطــق، بعد أن سجل  لــهــذه  دخـــول الجيش 
العام في الحد من توسع  النظام  قــوات  عجز 
االنتفاضة، ومع إعان وزارة الداخلية، يوم 2 
جانفي، عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق 
قــبــلــي والــحــامــة والــقــصــريــن وقــفــصــة، دخــلــت 
املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة فـــي قـــابـــس فـــي إضــــراب 
كــبــرى، شــارك فــي تنظيمها  شامل ومسيرات 
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مخيمات النازحين... مشكالت وحلول في العالقة الكردية العربية
لقاطني  االجتماعية  التركيبة  تختلف 
وغيرها  العراق،  في  النازحني  مخيمات 
مـــن الـــبـــالد الــعــربــيــة، مـــن بــلــد إلـــى آخـــر، 
باختالف األسباب التي دفعت قاطنيها 
للمكوث فيها. ال أحد يختلف أن الحروب 
ــــي الــــــذي دفـــــع جــمــيــع  ــاسـ ــ الـــســـبـــب األسـ
النازحني إلى املكوث في املخيمات، غير 
أجــبــرت سكانًا  أخــرى  أسبابًا  أن هناك 
بلد مثل  فــي  لــلــنــزوح، ال سيما  معينني 
العراق معروف بتنوعه العرقي والديني 
الــنــازحــني،  والــقــومــي. اســتــمــرار مشكلة 
ــى األذهــــــان  ــ ــح املـــخـــيـــمـــات، يــعــيــد إلـ ــتـ وفـ
أبرز  تعتبر  التي  الفلسطينية  املخيمات 
معالم وشواهد النكبة التي يعاني منها 

العرب امتدادًا إلى يومنا هذا.
الــنــازحــني  مخيمات  تعتبر  الـــعـــراق،  فــي 
أكثر تعقيدًا من بقية دول العالم. اليأس 
على  ما يسيطر  هو  واإلهمال  واملعاناة 
املــخــيــمــات مــنــذ افــتــتــاحــهــا، واملــشــكــالت 
ــــوم وهـــم  ــًا بـــعـــد يـ تــتــفــاقــم وتــــــــزداد يـــومـ
يعيشون أوضاعًا اقتصادية ومعيشية 
إهــمــال حكومي واضــح،  صعبة، وســط 
ــدم الــجــديــة فــي حــل هـــذه املــشــكــالت،  وعـ
أربع  نهائيًا. وهنالك  امللف  هــذا  وإغــالق 
فــئــات مــن الــنــازحــني الــقــاطــنــني فــي تلك 
ــازحـــون من  ــى: نـ ــ ــ املــخــيــمــات، وهــــم: األول
العمليات  جــراء  منازلهم  فقدوا  األهــالــي 
الــعــســكــريــة الـــتـــي شــهــدتــهــا مــنــاطــقــهــم، 
ــــود بــــدل ســكــن لــهــم،  وبــســبــب عــــدم وجـ

وغــــالء إيـــجـــارات الــبــيــوت. يــضــاف إلــى 
ما  لديهم،  املعيشية  الحالة  ضعف  ذلــك 
اضطّرهم إلى العيش في املخيمات، وهم 
ســيــعــودون إلـــى مــنــازلــهــم فـــي حـــال تم 
الثانية:  لهم.  إيــجــاد سكن  أو  إعــمــارهــا، 
يــوجــد فــي مخيمات الــنــازحــني عــائــالت 
دفعها الفقر والــعــوز املــادي إلــى املكوث 
فيها، فهذه العائالت ليس لديها مصادر 
ــْن فـــقـــدوا مــصــادر  ــ َمـ رزق، خــصــوصــًا 
رزقهم، كاملحال التجارية واملعامل التي 
كـــانـــوا يــعــمــلــون فــيــهــا، وغــيــرهــا، خــالل 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، واضــــطــــروا إلــى 
العيش في املخيمات، من أجل الحصول 
التي  املــســاعــدات واملــعــونــات  على بعض 
من  أفــضــل  لهم  بالنسبة  فهي  تأتيهم، 
يمنع  نــازحــون  هنالك  الثالثة:  شـــيء.  ال 
ــنـــاطـــقـــهـــم، كــســنــجــار  ــهــــم إلــــــى مـ عــــودتــ
وتــلــعــفــر ومـــنـــاطـــق فــــي ســـهـــل نــيــنــوى. 
هــؤالء أجبروا على ترك منازلهم خالل 
العمليات العسكرية، وسبب بقائهم في 
بالعودة  لهم  السماح  املخيمات هو عدم 
ــوا مـــشـــرديـــن  ــحــ ــبــ إلــــــى ديــــــارهــــــم، وأصــ
يبحثون عن مأوى لهم، ولم تكن سوى 

املخيمات سكنًا لهم.
تتمثل  تعقيدًا  األكــثــر  املعضلة  الــرابــعــة: 
بعائالت تنظيم داعش الذين تم إخراجهم 
من منازلهم، وإجبارهم على العيش في 
املــخــيــمــات، عــقــابــًا لــهــم، أو حــفــاظــًا على 
ــهـــم مــن الــثــأر واالنـــتـــقـــام، أو لكي  أرواحـ

يــكــونــوا تــحــت أنـــظـــار الــجــهــات األمــنــيــة 
وتعدُّ  وتحركاتهم.  نشاطاتهم  ملــراقــبــة 
هــذه الفئة األكــثــر خــطــورة، ملــا سيترتب 
على بقائهم في املخيمات من مشكالت 

.
ً
أمنية واجتماعية مستقبال

اإلســالمــيــة  الــدولــة  تنظيم  مــن مصلحة 
السكانية  التجمعات  فــي  عــائــالتــه  بــقــاء 
ــة، كــونــهــا أكــبــر تــجــمــع ســكــانــي  املــنــعــزل
ألنصار هذا الفكر الذي من شأنه إيجاد 
من  الجديد  الجيل  لــوالدة  مناسبة  بيئة 
إرعابًا  أكثر  الــذي سيكون  التنظيم  هــذا 
وإرهـــابـــًا مــن ســابــقــه. أيــضــًا، بــقــاء هــذه 
الــعــائــالت فــي هــذه املخيمات مــع فرض 
ــنــــي عـــلـــيـــهـــا، تـــجـــعـــل عــنــاصــر  طـــــوق أمــ
عائالتهم  أرواح  على  مطمئنني  التنظيم 
من أي محاوالت انتقامية، أو تصفيات 
ــه لــيــس لــدى  عــشــائــريــة. وهــــذا يــعــنــي أنــ
في  عائالتهم  بقاء  من  التنظيم مشكلة 
املخيمات. وإلنهاء ملف النازحني، يجب 
التي دفعت كل  أن تتم دراســة األسباب 
وإيــجــاد  املخيمات،  فــي  العيش  إلــى  فئة 

الحل املناسب لها.
في ما يتعلق بالفئة األولى من النازحني، 
ــــي الـــذيـــن فــقــدوا  ــال يــجــب تــعــويــض األهــ
منازلهم ماديًا، من أجل إعادة بنائها، أو 
التعاقد مع إحدى شركات البناء الجاهز 
لبناء دور سكنية بسرعة عالية، وكلفة 

أقل، اختصارًا للوقت.
عمر الجبوري )العراق(

ما بني النفي والتأكيد عن معركة في شرق الفرات يتأهب 
قــرار  يــأتــي  الــحــر،  الــســوري  والجيش  التركي  الجيش  لها 
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، املفاجئ في 21 ديسمبر/ 
منطقة شرق  من  األميركية  الــقــوات  األول، سحب  كانون 
الــفــرات، والـــذي أدى إلــى منعطف جــديــد فــي السياسيات 
ــــط الــجــديــد،  الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة تـــجـــاه الـــشـــرق األوســ
خــصــوصــًا بــعــد مــوجــة االســـتـــقـــاالت لــكــبــار مــســتــشــاري 
ــدأت بـــوزيـــر الـــدفـــاع الــجــنــرال،  تـــرامـــب، وهـــي اســتــقــاالت بــ
الدولي ضد  للتحالف  الخاص  واملبعوث  ماتيس،  جيمس 
داعش، بريت ماكغورك، رفضا لقرار االنسحاب، وتباينت 
املــواقــف اإلقليمية والــدولــيــة بــني مــؤيــد ومــعــارض للقرار، 
فالبيت األبيض قال: »إن قرار االنسحاب جاء على خلفية 
اتــصــال هــاتــفــي بــني الــرئــيــس األمــيــركــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
والرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان، ما دفع أردوغــان 
لتأجيل عملية شرق الفرات، فيما شككت أطراف عديدة، 
أن قرار االنسحاب الذي اتخذه الرئيس ترامب هو محض 
السوري،  الشرق  التعامل مع  أسلوب سياسي جديد في 
عبر  األميركية  للقوات  جديد  تموضع  إعـــادة  يكون  وقــد 
التي تشكل وحدات  الديمقراطية«  »قــوات سوريا  ذراعها 
حماية الشعب الكردي الجزء األكبر منها، حيث قالت في 
بيان إن القرار األميركي يعد طعنة في الظهر، بينما أكد 
رئيس مجلس قوات سوريا الديمقراطية، رياض درار، في 
لقاء تلفزيوني، ردا على سؤال، أنه لن تقوم قوات سوريا 

الديمقراطية بتسليم مناطقها للنظام السوري.
كما أصدرت وحدات حماية  الشعب الكردي بعد أيام بيانًا، 
دعت فيه ما سمته الدولة السورية التي ينتمون إليها من 
أجل استالم النقاط وحماية منبج من التهديدات التركية. 
في حينها قام رياض درار بنشر هذا البيان عبر صفحته 
على فيسبوك، وهذا ما يناقض تصريحاته على تلفزيون 

سوريا ضمن برنامج الصالون السياسي قبل أيام. يؤكد 
البيان الذي أصدرته وحدات حماية الشعب الكردي طبيعة 
وقوة العالقة بينها والنظام السوري، فاألولى لم تقم بأية 
محاولة لالتصال مع املعارضة السورية وقوى الثورة من 
بينما فضلت  الطرفني،  بني  للعالقة  مراجعة  إجــراء  أجــل 

التواصل مع النظام السوري.
زخم املعيطات الراهنة أعادت لألذهان الحديث عن العالقة 
ما بني العرب واألكــراد ضمن سورية، ال سيما أن بعض 
الــراكــدة إلشعال  املياه  واألطـــراف تحاول تحريك  الجهات 
بمكونات  منطقة مكتظة  في  كــورديــة عربية  فتيل حــرب 
ــرب وآشـــوريـــني وتــركــمــانــيــني. ومــا  ســوريــة بــني كـــورد وعـ
يــعــّزز هــذا الــطــرح تــحــّرك مــحــور عــربــي لتبني دعــم قــوات 
ــراف تــحــاول  ــ قــســد بــعــد تــخــلــي تــرامــب عــنــهــم، وهــــذه األطـ
وبعثرة  األوراق  لخلط  الكردية  التركية  الخالفات  توظيف 

املنطقة واستهداف األمن القومي التركي.
يبقى األكــراد جزءا أصيال من شعب سورية الذي عانى 
ظلم النظام السوري خالل حكم حافظ األسد وابنه الوريث. 
لــقــد عــرفــت األخــــوة الــكــرد عــن قـــرب مــن خـــالل وجـــودي 
ثـــالث ســنــوات فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة مــديــنــة رأس العني 
والترحاب  الطيبة  الكلمة  إال  بينهم  أجــد  ولــم  والدرباسية، 
وكانوا أصدقاًء وأهال، وإن وجد خالف ذلك، فهذا موجود 

في كل زمان ومكان وفي كل املجتمعات.
ــه نــظــام  ــــوة األكـــــراد هـــم أول مـــن انــتــفــض فـــي وجـ إن األخـ
التجنيس ولم يعتبرهم سوريني؟!  حرمهم 60 عامًا من 
للمطالبة  النظام  بــرملــان  أمــام  اعتصموا  عــام 2004  وفــي 
الوقت  في  والعنف،  بالقسوة  فلّبى صيحاتهم  بحقوقهم 
اّدعـــاءات  مطالبهم، مصدقني  الكثيرون ضــد  وقــف  الـــذي 

النظام أنهم يريدون االنفصال عن سورية.
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