
عادل سليمان

ــة  ــ ــادسـ ــ ــــسـ ــر هـــــــــذه األيـــــــــــــام الــــــــذكــــــــرى الـ ــ ــمـ ــ تـ
واألربعون على حرب السادس من أكتوبر 
ــر الـــحـــروب  الـــتـــي كـــانـــت آخــ 1973، الـــحـــرب 
عربية  جــيــوش  خاضتها  الــتــي  التقليدية 
نــظــامــيــة فـــي مـــواجـــهـــة الــجــيــش الــنــظــامــي 
لــدولــة الــعــدو اإلســرائــيــلــي، والــتــب سبقتها 
ثــاث جــوالت عسكرية: حــرب فلسطني في 
1948، حـــرب الـــعـــدوان الــثــاثــي ضــد مصر 
الخامس  في  الثالثة  الجولة  ثم   ،1956 في 
الثاث  الــجــوالت  انتهت   .1967 يونيو  مــن 
األمــر  وبــدا  للعرب،  كارثية  بنتائج  األولـــى 
العسكرية  اآللــة  وكــأن فكرة االنتصار على 
اإلسرائيلية بعيدة املنال أو شبه مستحيلة. 
في ظل تلك األجواء من اإلحباط التي كانت 
ـــخـــيـــم عـــلـــى املـــشـــهـــد الـــعـــربـــي، خــصــوصــا 

ُ
ت

الجبهة  على  االستنزاف  توقف حــرب  بعد 
ــال عــبــد  ــمــ ــــول الــــرئــــيــــس جــ ــبـ ــ املــــصــــريــــة، وقـ
األميركية  الخارجية  الناصر مبادرة وزير 
في ذلــك الوقت، وليام روجــرز، في يوليو/ 
تموز 1970، وكانت تنص على وقف القتال، 
ــال الــعــســكــريــة ضـــد إســـرائـــيـــل،  ــمــ وكــــل األعــ
والــتــفــاوض سعيًا إلـــى حــل املــشــكــات بني 
األطـــــــراف، فـــي تــلــك األجـــــــواء، خــيــم الـــهـــدوء 
والـــصـــمـــت عــلــى جــبــهــات الـــقـــتـــال، وتــوقــف 
الــحــديــث عـــن الـــحـــرب. ولـــكـــن، كـــانـــت هــنــاك 
ماكينة هائلة، متمثلة في القوات املسلحة 
 ونـــهـــارًا، بـــا كــلــل، وفـــي صمت 

ً
تــعــمــل لــيــا

وصــبــر، وضــبــط هــائــل لــأعــصــاب. فــاجــأت 
الــدنــيــا كــلــهــا فـــى مــنــتــصــف يــــوم الـــســـادس 

فاطمة العيساوي

حسنا فعل محمد علي. لم يأت الخاص في 
مصر، كما دعا إليه، عبر حشد الجماهير. 
نزلت إلــى الشارع أعــداٌد لم يكن يخّيل لنا 
أنـــهـــا يــمــكــن أن تـــجـــرؤ عــلــى كــســر الــحــظــر 
عــلــى الــتــظــاهــر. رّدد هــــؤالء شـــعـــارات ضد 
عــبــد الــفــتــاح السيسي لــم نــكــن لــنــصــّدق أن 
نسمعها مجّددا من مصر. شاهدنا تمزيقا 
لـــصـــور عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي وســحــقــهــا 
ــدام، بــمــا يــعــيــد مــشــاهــد تــمــزيــق  ــ ــ تــحــت األقـ
صور األسد وصدام والقذافي وغيرهم من 
طغاة العالم العربي. لم يسقط الديكتاتور، 
كما لم يكن يتوقع سقوطه أساسا. لم يكن 
من املتوقع خــروج مايني إلــى الــشــارع، إال 
في إطــار انقاب على االنقاب، وهو ما لم 
يحصل، أقله حتى اآلن.  حسنا فعل محمد 
علي أنه حّرك املياه الراكدة للشارع املصري 
 مـــن بــطــش الــديــكــتــاتــور. 

ً
املــخــتــنــق كـــراهـــيـــة

لــيــس حــاجــز الـــخـــوف حــديــديــا كــمــا يخيل 
ألي مـــراقـــٍب لــلــوضــع املـــصـــري الــبــائــس. لم 
يخرج املايني وال اآلالف، إال أن الخارجني 
عبروا عن حالة االحتقان التي تكاد تقارب 
ــفـــجـــار فـــي الــســجــن الــكــبــيــر الـــــذي بــات  االنـ
ــل ســجــون  ــ املـــصـــريـــون يــعــيــشــون فـــيـــه داخــ
النظام وخارجها. حسنا فعل املقاول الشاب 
الذي تحّول ناشطا سياسيا، ولو كوميديا، 
ــه أضـــحـــكـــنـــا مــــن األعـــــمـــــاق فــــي شــتــيــمــة  ــ أنــ
الديكتاتور. بذاءة األلفاظ التي استخدمها 
في شتيمة السيسي تعبيرا عما قد يقوله 
املصري العادي في سّره ساهمت في كسر 
حــاجــز الـــخـــوف، عــبــر تــقــلــيــد مـــن التحقير 
الـــيـــومـــي الـــكـــومـــيـــدي لــلــديــكــتــاتــور. ســاهــم 
هــذا الــكــم مــن التحقير فــي إزالـــة قــدر كبير 
مـــن الـــخـــوف مـــن االســـتـــبـــداد غــيــر املــســبــوق 
الذي يمارسه الجنرال، منذ استيائه على 
الــســلــطــة مـــن دون أي حــســاب أو مــراجــعــة.  
أمــتــعــنــا مــحــمــد عــلــي فــي تحجيم الــجــنــرال 
ــاد ســلــطــتــه عــلــى ســـجـــون الــرعــب  ــ ــــذي أشـ الـ
معروفة،  غير  فصوال  ليكشف  والتعذيب، 
وإن تــكــن مــتــوقــعــة فـــي فــســاد الــرئــيــس في 

باسم عثمان

غــيــر  أو  ــمــــي  رســ فــلــســطــيــنــي،  خــــطــــاب  أي 
رســمــي، فــي محفل دولـــي أو ســـواه يتعلق 
يستند  وال  الراهنة،  الفلسطينية  بالحالة 
إلى رؤية نقدية لواقع الحال، وتجديدية في 
بلورة  في  السياسي  ومسارها  أولوياتها 
ــة وطــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة، ال تنطلق من  رؤيـ
املحدد السياسي، بغض النظر عما يحمله 
هــــذا الـــخـــطـــاب مـــن مــصــطــلــحــات وتــعــابــيــر 
»اســـتـــنـــهـــاضـــيـــة تـــوصـــيـــفـــيـــة« وعـــاطـــفـــيـــة 
شــعــبــويــة، هـــو مـــراهـــقـــة ســيــاســيــة، هــّمــهــا 
الفئوية  وامتيازاتها  مصالحها  األســـاس، 
تأمني  بوليصة  بمثابة  وهــو  االجتماعية، 

على حياتها واستمرارها ومصالحها.
السياسية  اإلرادة  إلـــى  يــفــتــقــر  خــطــاب  أي 
وتــوصــيــفــاتــهــا الــبــرنــامــجــيــة فـــي ملــلــمــة ما 
ــن نــــزيــــف الـــجـــســـد الــفــلــســطــيــنــي  ــ تـــبـــقـــى مـ
ــّراء عبثية »اللعبة  املــتــواصــل جـ وتــشــرذمــه 
واملناورات السياسية« ونتائجها الكارثية 
ــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــنـ ــ ــــوطـ عــــلــــى املـــــــشـــــــروع الـ
ــة هــو  ــتـ ــابـ ــثـ ووحــــــــدة قــضــيــتــه وحــــقــــوقــــه الـ
اإلفــاس  نتيجة  استعراضي،  هــراء  مــجــّرد 
تفاقم  االستسامي.  واالنبطاح  السياسي 
وتــدنــي  وانــحــســارهــا  الفلسطينية  الــحــالــة 
والدبلوماسي  السياسي  أدائــهــا  مستوى 
ــــل ذلــــــك يــتــطــلــب  ــاعــــي املـــــدنـــــي، كـ ــمــ ــتــ واالجــ
ــن املـــــهـــــاتـــــرات  ــ ــ ــرورة االرتـــــــــقـــــــــاء عـ ــ ــ ــــضـ ــ ــالـ ــ ــ بـ
الـــســـيـــاســـيـــة والـــخـــطـــابـــات االســـتـــهـــاكـــيـــة، 
)رســمــي  فلسطيني  خــطــاب  أو  بــيــان  وأي 
ينطلق  أن  يــجــب  جــمــاهــيــري(  تــعــبــوي  أو 
اتفاق  إلغاء  أوال:  السياسية  املــحــّددات  من 
أوســــلــــو وكـــــل الــــتــــزامــــاتــــه واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــه 
سحب  واالقتصادية،  واألمنية  السياسية 
االعتراف الرسمي بدولة إسرائيل إلى حني 
الفلسطينية على حدود  بالدولة  اعترافها 
4 يونيو/ حزيران 1967، الدعوة فــورا إلى 
حــــوار وطــنــي فلسطيني شــامــل يــضــم كل 
الجماهيرية،  والــفــاعــلــة  السياسية  الــقــوى 
توافقية  استراتيجية  وطنية  رؤيــة  بــلــورة 
ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ســيــاســيــا  ــد الـــشـ تــــوحــ
وتــمــثــيــلــيــا وحــقــوقــيــا، وتــكــفــل اســتــنــهــاض 
آليات عمل ميدانية، وعلى  قــواه من خــال 
ــة.  هــذه  ــاولـ ــطـ األرض، ولـــيـــس مـــن تــحــت الـ
الــــخــــطــــابــــات الـــســـيـــاســـيـــة االســـتـــعـــراضـــيـــة 
والــــشــــعــــبــــويــــة، والـــــتـــــي تـــســـتـــخـــف بـــوعـــي 
الجماهير الفلسطينية إعاميا ال محل لها 
من اإلعراب إال في قاموس سوق النخاسة 
ــلــــت الــجــمــاهــيــر  ــتــــي أوصــ الـــســـيـــاســـيـــة، والــ
الفلسطينية إلى حالٍة من اليأس واإلحباط 
ذاتها وقضيتها  السياسي عن  واالغــتــراب 
والتنكر لقيادتها السياسية الرسمية. فإذا 
الفلسطينية  البرملانية  االنتخابات  كانت 
الفلسطينية،  السلطة  رئيس  بــرأي  أولوية 
محمود عباس، وهــو على حق في طرحه، 
حيث إنها استحقاق وطني، ومن أولويات 
التجديد في الحياة السياسية الفلسطينية 
وبـــوابـــة لــطــي صــفــحــة االنـــقـــســـام الــداخــلــي 
ومدخل أساس الستعادة الوحدة الوطنية 
ــدة الــنــظــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ووحــ
لكنها تتطلب إطاق أجندة الحوار الوطني 
فــورا للتوافق وطنيا على أسسها  الشامل 
اعــتــبــرنــا  وإذا  ومـــعـــايـــيـــرهـــا.  وتـــرتـــيـــبـــهـــا 
الـــبـــرملـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة  أن االنــــتــــخــــابــــات 
ــدارة،  ــة وطــنــيــة وبــــجــ ــويــ الــفــلــســطــيــنــيــة أولــ
فــهــذا يــســتــدعــي، وعــلــى الــفــور، الــتــحــّرر من 
لهذا  واألخــاقــي  السياسي  النقيض  قيود 

أكتوبر/ تشرين األول 1973 بالتحّرك،  من 
القوات السورية على جبهة  وبتنسيق مع 
الجوالن، لتنطلق شرارة حرٍب لم يتوقعها 

أحد، ووقف العالم يرقب ويتّرقب. 
املائي  السويس  قناة  مانع  الــرجــال  اقتحم 
املمتد من بور سعيد شمااًل إلى السويس 
ذات  الصغيرة  املطاطية  بقواربهم  جنوبًا، 
املجاديف، وهم تحت نيران العدو، وتسلقوا 
ــرًا تـــرابـــيـــًا تـــجـــاوز ارتـــفـــاعـــه 15 مــتــرًا،  ــاتـ سـ
وبميول حاّدة بلغت 60 درجة، ثم خاضوا 
مــعــركــة اقـــتـــحـــام وتـــدمـــيـــر حـــصـــون الــعــدو 
املــنــيــعــة الــتــي أقــامــهــا عــلــى امـــتـــداد الضفة 
ســت سنوات  العمق  وفــي  للقناة،  الشرقية 
مسرح  على  حامية  املــعــارك  ودارت  كاملة. 
العدو  بــري وجـــوي وبــحــري. فقد  عمليات 
حصونه، وسقطت طائراته بالعشرات، وتم 
تدمير دبــابــاتــه ومــدّرعــاتــه بــاملــئــات، ووقــع 
األســطــورة  وتحطمت  األســـر،  فــي  مقاتلوه 
عــلــى مــــرأى مـــن الــعــالــم ومــســمــعــه. لـــم يكن 
ذلك سها، بل كان هناك ثمن غال من دماء 
املقالة  الشهداء واملصابني. ال تنشغل هذه 
وتقييمها،  العسكرية  املــعــارك  تحليل  فــي 
الــحــربــيــة، وتــطــور  وأيــضــا ســيــر العمليات 
وخصوصا  والــدولــيــة،  اإلقليمية  املــواقــف 
ــال مـــن ســاحــة  ــقـ ــتـ ــركـــي، واالنـ ــيـ املـــوقـــف األمـ
الـــقـــتـــال والــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة إلــــى ســاحــة 
الــتــفــاوض وعــمــلــيــة الـــســـام. وإنــمــا تلتفت 
ـــق، في 

ّ
املــقــالــة إلـــى أن املــقــاتــل املـــصـــري حـــق

أكتوبر/ تشرين األول 1973، نصرًا عسكريًا 
حقيقيًا على أرض الواقع، شهد به العالم، 
حــني ذكــر املــراقــبــون والــخــبــراء العسكريون 

والتنظيم  التخطيط  من  للحرب،  ضــروري 
واإلعــداد واالستعداد، على كل املستويات، 
واالهتمام بكل التفاصيل، في إطار التقييم 
الــدقــيــق لــقــدرات وإمــكــانــات كــل مــن قواتنا 
ــة لــلــفــكــر  ــفـــرصـ وقـــــــوات الــــعــــدو، وإتــــاحــــة الـ
املــشــكــات،  املــتــطــّور واملـــبـــدع، للتعامل مــع 
وتطويع اإلمكانات املتاحة. وهنا يشار إلى 
شكلها  التي  التنظيمية  العمل  مجموعات 
وأشرف عليها رئيس األركان، الفريق سعد 
الـــشـــاذلـــي، لــوضــع تــفــاصــيــل عــمــلــيــة عــبــور 
قناة السويس، واقتحام خط بارليف على 
كــل املــســتــويــات، حــتــى مــســتــوى واجــــب كل 
فرد فى كل تخصص. وأيضًا إلى مجموعة 
التخطيط االستراتيجي التي كان يرأسها 
ــقــــوات املــســلــحــة،  رئـــيـــس هــيــئــة عــمــلــيــات الــ
والتى  الجمسي،  الغني  عبد  الــلــواء محمد 

عــنــيــت بــخــطــط تـــحـــّرك الــــقــــوات، وتــنــســيــق 
أعــــمــــال الـــقـــتـــال، وتـــوقـــيـــتـــاتـــهـــا. وبــطــبــيــعــة 
الــحــال، كــان ذلــك هــو منهج العمل على كل 
ــــرع الـــقـــوات املــســلــحــة  ــل أفـ ــ املــســتــويــات داخـ

وإداراتها وتشكياتها. 
درس آخــر مهم لم يلق حظه من االهتمام، 
ربما ألن املوضوع لم يكن مطروحًا، في ذلك 
الــوقــت، وهــو الــعــاقــات املــدنــيــة العسكرية، 
على الرغم من تأثير طبيعة تلك العاقات 
وتـــطـــورهـــا، خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى كل 
لم  وإن  والعسكرية،  السياسية  القيادة  من 
يلحظ كثيرون ذلــك في حينه. يتضح ذلك 
من ثاثة مواقف: األول، عندما قّرر الرئيس 
أنــــور الــــســــادات عــــزل الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
للقوات  العام  القائد  في  املمثلة  الرئيسية، 
املسلحة، الفريق محمد أحمد صادق، ومعه 
الــقــوات املسلحة،  قـــادة  كــبــار  مجموعة مــن 
قبل حرب أكتوبر، عندما شعر السادات أن 
صادق يتدخل في القرار السياسي، الخاص 
بــالــحــرب والـــســـام. واخـــتـــار الــفــريــق أحمد 
االنضباط  عنه  واملــعــروف  علي،  إسماعيل 
ــــزام الــعــســكــري الـــشـــديـــد، وكـــــان أول  ــتـ ــ وااللـ
تــوجــيــه لــلــقــائــد الــعــام الــجــديــد عــّمــمــه على 
املسلحة  الـــقـــوات  أن دور  املــســلــحــة  الـــقـــوات 
هو اإلعداد للحرب، طبقا للقرار السياسي. 
الــــثــــانــــي، عـــنـــدمـــا تــــــرك الــــــســــــادات عــمــلــيــة 
الــتــخــطــيــط واإلعـــــــــداد الـــعـــســـكـــري لــلــقــيــادة 
وانطلقت  مــنــه.  تــدخــٍل  دون  مــن  العسكرية 
لتخطيط  طبقًا  العمليات  وســارت  الحرب، 
الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة وإدارتـــــهـــــا، وتــحــقــق 
القوات  وحققت  الباهر،  العسكري  اإلنجاز 

الضفة  وحـــّررت  بنجاح،  مهامها  املسلحة 
الــشــرقــيــة للقناة فــي ســيــنــاء بعمق تــجــاوز 
زت أوضــاعــهــا عــلــى األرض، 

ّ
ــز ــ 15 كــلــم، وعــ

حتى جاء يوم 14 أكتوبر، عندما اختلطت 
ت العاقة املدنية - 

ّ
األمور مرة أخرى، واختل

العسكرية بني القيادة السياسية والقيادات 
الــعــســكــريــة، عــنــدمــا تــدخــل الـــســـادات بشكل 
مــبــاشــر فـــي ســيــر الــعــمــلــيــات، وأصـــــّر على 
الـــدفـــع بــالــفــرقــة املـــدّرعـــة الــتــي كــانــت تمثل 
احتياطيا استراتيجيا غرب القناة، لتطوير 
الهجوم شرق الخطوط التي وصلت إليها 
القوات في سيناء، على الرغم من معارضة 
الــقــيــادات املــيــدانــيــة الـــقـــرار، ولــكــن الــســادات 
أصــّر، أيًا كانت مبّرراته، وخضع له القائد 
الــعــام. وتــرتــب على ذلــك الخلل فــي العاقة 
تنفيذ قرار خاطئ عسكريا، أدى الى نتائج 
ــديـــدة الــســلــبــيــة، وكــــــادت تــقــلــب مـــوازيـــن  شـ
املعركة رأسًا على عقب، لوال تمّسك القوات 
الــقــنــاة.  لعل تلك نماذج  بأوضاعها شــرق 
من أبرز دروس حرب 1973. واألمر يحتاج 
مزيدا من الدراسات املعمقة، في ظل استمرار 
الــصــراع الــوجــودي مــع الــعــدو اإلسرائيلي، 
الحقيقي ملصر  الــعــدو  والـــذي سيبقى هــو 
واملصريني، ما بقيت الحقوق الفلسطينية 
ـــيــــرة، ومـــا  ــا بــقــيــت الــــقــــدس أسـ ــ  رهـــيـــنـــة، ومـ
وتــبــقــى  مـــحـــتـــلـــة.  الـــعـــربـــيـــة  األرض  بــقــيــت 
العسكرية  اآللــة  انتصرنا على  أننا  حقيقة 
أكــتــوبــر، ونستطيع  فــي حــرب  اإلسرائيلية 
تحقيق النصر مرة أخرى، ومرات، ما بقيت 

إرادة الشعوب حية.
)كاتب مصري(

الدولة على عائلته وحلفائه  أمــوال  إغــداق 
في وقٍت يقّدم نفسه حامي الفقراء املناضل 
ــــذي أمـــضـــى ســـنـــواٍت من  مـــن أجــــل مــصــر الـ
العائلة  ثاجة  مياه  على  يعتاش  طفولته 
في واحـــدٍة من الــخــرافــات، يرويها الطبيب 
السيسي  يــقــدم  كما  الــفــاســفــة،  وفيلسوف 
نفسه. األهم أن املقاول أطلق سعار النكات، 
وهو ساح املصريني األمضى في مواجهة 
قمع النظام، ولو لم يسبق لهم أن عاشوا ما 
يــوازي قمع السيسي. عــادوا إلــى الضحك، 
لــيــس محمد علي  بالتغيير.   أمـــل  ثــمــة  إذًا 
نــاشــطــا حــقــوقــيــا أو ســيــاســيــا، وهــــو جــزء 
بــعــد أن  الــتــي فضحها،  الــفــســاد  مــن شبكة 
اخــتــار أن يــنــشــق عــن الــنــظــام الــــذي احــتــال 
عــلــى أمـــوالـــه. يـــقـــّدم كـــل يـــوم فــصــا جــديــدا 
من فضائح الرئيس واملؤسسة العسكرية، 
دقتها،  من  التأكد  السهل  من  تفاصيل  في 
لــــو أن اإلعـــــــام املــــصــــري يـــقـــوم بـــمـــا يــجــب 
ومواجهتها  السلطة  مــراقــبــة  بـــه:  يــقــوم  أن 
نــزال فــي مرحلة  لــو أننا كنا ال  بالحقائق، 
االنتقال الديمقراطي التي كان يفترض أن 
إعــامــا وسياسة  أنــهــا نجحت،  لــو  تحمل، 
مــخــتــلــفــني. املــهــم فـــي مــســلــســل مــحــمــد علي 
الــفــتــاح السيسي أن لغة  فــي مــواجــهــة عبد 
األول في مواجهة الثاني بسيطة وقحة، ال 
تخاف الزعيم، وال تقيم له وزنا، على الرغم 
مــن قـــدرات األخــيــر فــي التنكيل بخصومه، 
 مهمة للذين أسكتهم الخوف، 

ٌ
وتلك رسالة

بــعــدمــا بــلــغ مــســتــوى الــبــطــش حــــــدودا لم 
يــشــهــدهــا أي نـــظـــام مـــصـــري ســـابـــق. وهــي 
ب 

ّ
ليست لغة سياسة أو أيديولوجيا تتطل

تعّمقا في الفهم، أو يمكن استخدامها في 
السياسي.  اإلســام  من  التخويف  مسلسل 
يبدو املقاول الثري مغروما بشخصه أكثر 
من أي شيء آخر، ومنتشيا بدوره الجديد، 
وهو املمثل املغمور الذي لم يكن لنا لنعرف 
ــرز فـــي تــحــّدي  ــ عـــن أعــمــالــه، لـــوال عــمــلــه األبـ
الجيش  الرئيس، مدعوما من أحد أجنحة 
أم ال، ال نـــعـــرف. تــحــول مــحــمــد عــلــي، على 
بأنهم  عائلته  واعــتــراف  اعترافه  من  الرغم 
للقدرة على  الفاسد، رمــزا  النظام  جــزء من 

االســتــحــقــاق الــوطــنــي والــديــمــقــراطــي، وهو 
فلسطينيا،  واســتــحــقــاقــاتــه  أوســلــو  اتــفــاق 
والـــعـــودة إلـــى اإلجــمــاع الــوطــنــي التوافقي 
ــبـــدء فـــي تطبيقه  والـــتـــزامـــاتـــه الــبــديــلــة، والـ
مــيــدانــيــا، واســتــنــهــاض الـــروافـــع واآللـــيـــات 
ــا(  ــاديـ ــتـــصـ الـــبـــرنـــامـــجـــيـــة )اجـــتـــمـــاعـــيـــا واقـ
وطني  عصيان  نحو  الفلسطيني  للشعب 
شــامــل كخيار بــديــل عــن خــيــار املــفــاوضــات 
العقيمة في ظل موازين قوى مختلة لصالح 
املـــشـــروع األمــيــركــي اإلســرائــيــلــي املـــعـــادي، 
والــــتــــحــــّرك الـــدبـــلـــومـــاســـي عـــاملـــيـــا لــتــدويــل 
القضية الفلسطينية، لكي يتحّمل املجتمع 
الـــدولـــي مــســؤولــيــاتــه الــقــانــونــيــة واألمــمــيــة 

واإلنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
بينما الــحــديــث املــتــكــّرر إعــامــيــا عــن إلغاء 
ــفـــاق ومــلــحــقــاتــه، إذا أقـــدمـــت إســرائــيــل  االتـ
على ضــم الــغــور وشــمــال البحر املــيــت! هو 
 مــتــعــمــد ملـــا يــجــري من 

ٌ
بــحــد ذاتــــه تــجــاهــل

حــقــائــق عــلــى األرض، حــيــث عــمــلــيــة الــضــم 
خطى  على  تسير  والتهويد  واالســتــيــطــان 
ثابتة، وهو محاولة يائسة لكسب مزيد من 
الوقت والرهان على بقايا »أوسلو« وخيار 
املفاوضات وعلى الغير بانتظار ما ستقدمه 
االنـــتـــخـــابـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة واالنـــتـــخـــابـــات 
ــــام«.   األمــيــركــيــة املــقــبــلــة مـــن »أضـــغـــاث أحـ
بات موقف السلطة الرسمية الفلسطينية، 
والذي عبر عنه خطاب الرئيس عباس في 
الجمعية العمومية لأمم املتحدة واضحا، 
ال لــخــطــوة تــصــعــيــديــة فـــي وجــــه االحــتــال 
وسياساته، وإنما االستسام لأمر الواقع 
واالمتثال لسياسة »حرب املواقع الثابتة«. 
الفلسطينية  الحالة  وأمــام هــذا املشهد من 
ــبــــرز الـــحـــاجـــة املـــلـــّحـــة لــتــبــنــي  الــــراهــــنــــة، تــ
استراتيجية فلسطينية شاملة، تعمل على 
استنهاض كل عناصر القوة داخل املجتمع 
لقضيته  ــار  ــبـ ــتـ االعـ وإعـــــــادة  الــفــلــســطــيــنــي 
ــكــــرة مـــواصـــلـــة  ــلـــى فــ ــيـــة وتــــرتــــكــــز عـ ــنـ الـــوطـ
الــنــضــال واملــقــاومــة بــكــل أشــكــالــهــا، بحيث 
ــفـــق مـــســـار كـــفـــاحـــي مـــعـــني يــتــوجــب  إذا أخـ
برنامج  يــتــأّســس  وأن  بــديــل،  مــســار  تبني 
تعزيز صمود  فكرة  على  الوطني  النضال 
الشعب الفلسطيني فوق أرضه، وممارسة 
ــد كــل  ــقــــاومــــة والــــنــــضــــال ضــ ــال املــ ــكــ ــل أشــ كــ
االستيطانية  االحتال  سياسات  تجليات 
والـــضـــم الــــزاحــــف، وأن تـــتـــواكـــب املــقــاومــة 
الوطنية الفلسطينية في مساراتها املوازية 
واملــتــصــلــة عــلــى امـــتـــداد جــغــرافــيــة الــوجــود 
الفلسطيني في الداخل والشتات، فإذا كان 
املحتلة  األرض  لفلسطينيي  املعلن  الهدف 
هــو إقــامــة دولــــة مــســتــقــلــة، وكــانــت مطالب 
والــعــدالــة  املـــســـاواة  هــي   1948 فلسطينيي 
وضد سياسة التمييز العنصري، ومطالب 
فــلــســطــيــنــيــي الـــشـــتـــات هــــي الـــــعـــــودة؛ فـــإن 
يجب  الشاملة  الفلسطينية  االستراتيجية 
أن تتضمن هذه األهداف العادلة، وتصوغ 
بحيث  أســاســهــا،  على  الكفاحية  برامجها 
تــحــافــظ عــلــى وحـــدة الــشــعــب وقــضــيــتــه من 
فئة  أي  خـــال وحــــدة حــقــوقــه ألن تهميش 
من فئات الشعب الفلسطيني داخل الوطن 
أو خــارجــه ســتــؤدي إلـــى تــقــويــض الــهــويــة 

الوطنية الجامعة.
تــــــم نــــعــــي »أوســــــــلــــــــو« مــــنــــذ زمــــــــن طــــويــــل، 
بــمــرحــلــتــيــه، االنــتــقــالــيــة والــنــهــائــيــة، وملــن 
سارع إلى االحتفال بموت »صفقة ترامب« 
وهزيمة نتنياهو، وهنا املراهقة السياسية 
بــعــيــنــهــا، حــيــث إن »الــصــفــقــة الــتــرامــبــيــة« 
تطبق على األرض، وتخلق واقًعا ستكرسه 

السويس  قناة  اقتحم  املــصــرى  الجيش  أن 
ــــرق املـــــشـــــاة الـــخـــمـــس  ــفـ ــ وخـــــــط بــــارلــــيــــف بـ
العظيمة والشهيرة، وأن املفاجأة الحقيقية 

لحرب أكتوبر كانت  املقاتل املصري. 
أكتوبر، بعد 46 عامًا،  مــاذا بقي مــن نصر 
ــيـــة أحــــداثــــًا  شــــهــــدت فـــيـــهـــا املـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـ
جسامًا، وتغيرت فيها التوازنات اإلقليمية، 
إلى  الفلسطينية  القضية  فيها  وتراجعت 
أدنى مستوى؟ بقيت مجموعة من الدروس 
ــدة مــســتــويــات،  ــ شــــديــــدة األهـــمـــيـــة، عـــلـــى عـ
عــســكــريــة مــيــدانــيــة واســتــراتــيــجــيــة. وعــلــى 
املستوى السياسي إقليميا ودوليًا، وعلى 
االقتصادي واالجتماعي  كلها،  املستويات 
والثقافي. وال يتسع املجال لتناول كل تلك 
الــدروس، والتي لم تأخذ حقها من البحث 
والــــدراســــة، فـــي زخــــم ضــجــة االحــتــفــالــيــات 
الصاخبة أو الجداالت العبثية. لذا ُيكتفى 
هنا بالتعّرض لدروٍس تمثل عاماٍت بارزة 
فــي مسيرة تلك الــحــرب، أولــهــا أن املــدرســة 
الــحــقــيــقــيــة لـــلـــحـــرب هــــي الــــحــــرب نــفــســهــا، 
وهـــذا مــا أدركـــتـــه الــقــيــادة املــصــريــة مبكرًا، 
وأطلقت حرب االستنزاف التي امتدت نحو 
ألـــف يــــوم، حــتــى اعــتــبــرهــا مــراقــبــون جولة 
كبيرة،  تكلفتها  وكانت  مستقلة،  عسكرية 
ــت فــيــهــا مـــصـــر تـــضـــحـــيـــاٍت كــثــيــرة،  ــدمــ وقــ
املقابل،  عسكريا ومدنيا واقتصاديا. وفي 
 ومـــهـــارات 

ً
إكــتــســب املــقــاتــل املـــصـــري خـــبـــرة

املباشر  االشــتــبــاك  عبر  ميدانية،  عسكرية 
بالنفس  الثقة  اكتساب  الــعــدو، واألهـــم  مــع 
وبــالــقــدرة على هزيمة ذلــك الــعــدو. الــدرس 
ــا هو  ــام لــكــل مـ ــتـ الـــثـــانـــي أهــمــيــة الـــتـــفـــرغ الـ

التحّدي في زمــن الصمت والــخــوف. حشد 
نــظــام الــســيــســي لــجــوالت الــســيــســي عــديــدا 
أمنيا غير مسبوق، ولم يتمكن من إيقافها، 
إال بــحــمــات اعــتــقــال شــامــلــة، بــمــا فــي ذلــك 
اعتقال أفراد صودف أنهم في الشارع، ولم 
تكن لهم عاقة باألمر، أرعبت على ما يبدو 
النظام، ودفعته إلى تقديم تنازالٍت لهؤالء 
الذين قد يدفعهم الفقر املدقع إلى الخروج 
ــارع. ولـــكـــن الـــرعـــب مـــن اســتــعــادة  إلــــى الــــشــ
هــــؤالء وغــيــرهــم عــافــيــة الــتــنــدر فـــي فــضــاء 
النظام.  الواسع هو األخطر على  اإلنترنت 
هــــل ســيــســتــعــيــد املـــصـــريـــون الــــقــــدرة عــلــى 
تحجيم الحكام؟ هل تفقد روايات السيسي 
ــدرة عـــلـــى إقــــنــــاع الـــبـــؤســـاء  ــقــ ــفـــة« الــ »الـــهـــايـ

الحاملني بغد أفضل؟ 
ــلــــي، إذ إنـــه  مـــحـــظـــوظـــة مـــصـــر بـــمـــحـــمـــد عــ
أطـــلـــق أحــــد أنـــجـــح املــســلــســات الـــدرامـــيـــة/ 
الكوميدية، أبرز فصوله فضح الركاكة غير 
املــحــتــمــلــة لـــإعـــام املـــصـــري فـــي االســـتـــزالم 
ــمـــد عــلــي  ــلــــرئــــيــــس. أظــــهــــر مـــســـلـــســـل مـــحـ لــ
املصري  لإعام  املزعومة  النخب  هشاشة 
الذي تحّول مجرد بوٍق للتلميع، مستخدما 
ــم تــعــد تــقــنــع أحــــــدا، بــمــا فـــي ذلــك  أدواٍت لـ

جماهير التابعني واألبواق الصغيرة.
)كاتبة لبنانية(

أي حكومة إسرائيلية قادمة، ســواء أكانت 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة بــرئــاســة نتنياهو 
فــي  إعـــانـــهـــا  تـــأخـــر  غــــيــــره، حـــتـــى وإن  أم 
حـــالـــة تـــوجـــه »إســــرائــــيــــل« إلــــى انــتــخــابــات 
ثالثة، وتغير األشخاص ال يعني باملطلق 
االختاف على جوهر املشروع الصهيوني 
ــــض تــــمــــامــــا لــــلــــمــــشــــروع الــــوطــــنــــي  ــاقـ ــ ــنـ ــ املـ
من  الغير  على  الــرهــان  لــذلــك  الفلسطيني. 
فتات مكرماته هو محض إفاس سياسي 
بــد للفلسطينيني من  فــكــري. ال  وانــحــطــاط 
االنتقال، وبإرادة سياسية ووطنية عالية، 
إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة ونـــوعـــيـــة، مــرحــلــة ما 
بــعــد »أوســـلـــو«، بــعــد طــيــه واســتــحــقــاقــاتــه، 
وأن نحتكم إلى قوة الجمهور الفلسطيني 
وأال  ــرا،  ــ ــيـ ــ وأخـ أوال  الـــســـيـــاســـيـــة،  وإرادتـــــــــه 
نــقــلــد مـــا تــمــارســه االنــتــظــاريــة الــســلــطــويــة 
شاء  ومــواقــف،  سياسات  مــن  الفلسطينية 
من شاء وأبى من أبى. الفلسطينيون أحوج 
لــلــقــيــام بــمــراجــعــة نــقــديــة وطــنــيــة شــامــلــة 
وتحالفاتهم  وبــرامــجــهــم  سياساتهم  لــكــل 
الداخلية والخارجية، والضغط على »طرفي 
االنقساميني  مــن  الــثــانــيــة«  فلسطني  نكبة 
واالنــتــهــازيــني و«املــصــلــحــجــيــني«، لــلــعــودة 
إلــــى رشـــدهـــم الـــوطـــنـــي، وتــغــلــيــب مصلحة 
القضية الوطنية وحقوقها على أجنداتهم 

الليبرالية والسلطوية الفئوية.
ــة الــــنــــقــــديــــة الــــشــــامــــلــــة لـــلـــحـــالـــة  ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ املــ
وطني  استحقاق  وتجديدها  الفلسطينية 
التغييُر  أكان هذا  النظر،  بامتياز، وبغض 
نتاًجا  أْم  فكرّية  ملراجعٍة  نتاًجا  والتجديد 
وما  مــعــنــوّي،  انــهــيــار  أو  لهزيمٍة سياسية 
ــم فــــي ذلــــك:  ــ ــ هــــو حــقــيــقــتــه وأســــبــــابــــه، األهـ
التغيير  إذا طــاول هــذا  نتائجه، خصوصا 
املوقف  الفلسطينية  الحالة  في  والتجديد 
ــن املــســتــعــمــر وســـيـــاســـاتـــه، وأبـــجـــديـــات  مــ
الحراك الوطني الفلسطيني وأولوياته في 

مواجهة االحتال ومستعمريه.
الحّد الفاصل بني املراجعة النقدية ملسيرة 
الـــعـــمـــل والـــتـــجـــربـــة الـــنـــضـــالـــيـــة مــــن جــهــة، 
واالستسام املطلق لانتكاسات السياسية 
واالنـــبـــطـــاح أمــامــهــا مـــن جــهــة أخـــــرى، هــو: 
القراءة الجيدة ملتطلبات املرحلة والتخلي 
العام، ألنــه ال  الــذات للصالح  عن امتيازات 
ا، على املستويات كلها، النظرّي   وسطّيً

ّ
حل

واإليــديــولــوجــي والــســيــاســي، بــني املبدئية 
 
َ
ــن ــ ــات واالنــــبــــطــــاحــــيــــة زمـ ــاســ ــكــ ــتــ  االنــ

َ
زمــــــــن

الهزيمة، الثبات واالستسام ال يلتقيان.
)كاتب وباحث فلسطيني(

أكتوبر ودروس الحرب الباقية

محمد علي... موسم للتنّدر

المعقولية والالمعقولية 
في الخطاب السياسي الفلسطيني

اكتسب المقاتل 
المصري خبرًة 

ومهارات عسكرية 
ميدانية، عبر االشتباك 

المباشر مع العدو

محظوظة مصر 
بمحمد علي، إذ إنه 

أطلق أحد أنجح 
المسلسالت الدرامية/ 

الكوميدية

الفلسطينيون 
أحوج للقيام 

بمراجعة نقدية 
وطنية شاملة 

لكل سياساتهم 
وبرامجهم 

وتحالفاتهم

آراء

ياسر أبو هاللة

تــحــزن عــواصــم الــثــورة املــضــادة كــثــيــرًا، ليس على تــقــّدم الــقــوى الــثــوريــة فــي تونس 
إســامــيــة وقــومــيــة ويــســاريــة فحسب، وإنــمــا لغياب الــدمــاء املــراقــة فــي تــونــس، فقد 
الــدمــاء في أي بلد  حرصت اإلمـــارات والسعودية، ومــن تبعهما بضال، على إراقــة 
ال صناديق  الــذخــيــرة  على صناديق  واالعــتــمــاد  الديموقراطي،  التحول  إلــى  يسعى 
االقتراع. لقد فشلوا في العثور على حفتر، أو سيسي، أو بشار ومن شابههم من 
ن الشعب التونسي من إدارة خافاته بسلمية، بعيدًا عن االحتراب، 

ّ
قتلة. وهذا ما مك

وقام الجيش بدوره في حماية الباد وخياراتها، ولم يتدخل إلنجاح وزير الدفاع، عبد 
اللطيف الزبيدي، الذي خسر االنتخابات الرئاسية. 

كّرر، والتكرار مفيد، انتخابات مجلس النواب التونسي ما قالته الجولة األولى من 
ُ
ت

االنتخابات الرئاسية، حقيقة »فا عاش في تونس من خانها وال عاش من ليس من 
أهلها«، فا مكان في تونس لشخصيٍة مثل نبيل القروي، الشخص املاحق بتهمة 
ر العمل الخيري وقناته »نسمة« ملصالحه االنتخابية، ولم يتوّرع 

ّ
الفساد، والذي سخ

من االلتقاء بضابط املوساد السابق، إري بن مينشاي، لترتيب عاقته مع ترامب، 
والذي بحث، حسب حوار مع األخير، معه الوضع في ليبيا أيضًا )!( وليس مستغربًا 

أن يكون تحويل األموال إلى الضابط من اإلمارات!
هو  عمليًا  الفساد.  قضايا  عن  أهمية  يقل  وال  التونسي،  القومي  باألمن  عبث  هــذا 
ل الصهيوني واألجنبي في تونس. وقد نجح التوانسة في معاقبته 

ّ
استدعاء للتدخ

في الصناديق، واألمل أن يواصل القضاء مهمته في كشف حجم الفساد والتآمر. 
النهضة، إال أن  الثانية بعد حركة  ن من الوصول إلى املرتبة 

ّ
الرجل تمك صحيٌح أن 

كتلته هامية، ولن تبقى بعد خسارته الجولة الثانية في االنتخابات الرئاسية املتوقع 
أن يخسرها بجدارة.  دور القوى الثورية التي تتصّدرها حركة النهضة التي حصلت 
على أكثر من نصف مليون صوت )نحو 56 مقعدًا، مع امتداٍد يضيف لها 17 أخرى( 
قــادرة  بناء تحالفات سياسية صلبة  وامــتــداداتــه، بقدر ما هو  القروي  ليس هزيمة 
على إدارة الحكم بقيم الثورة عدالة ونزاهة وتنمية، فاستمرار حال عدم االستقرار 
ويخفف  الناس،  حياة  يحّسن  التونسي  االقتصاد  في  نهوٍض  أي  يمنع  السياسي 
فــي مصر هو  الديموقراطية  أطــاح  مــا  أن  ر 

ّ
تتذك أن  الــثــوريــة  الــقــوى  معاناتهم. على 

عجز النخب عن التفاهم في ما بينها، وهو ما دفع شقًا منها إلى استدعاء الجيش 
تونس  في  الديموقراطي  التحول  تجربة  نضجت  برّمتها.   التجربة  على  لانقاب 
 ،

ً
»حتى احترقت«، وآن للباد التي قّدمت نموذجًا على مستوى عاملي في الثورة أوال

من  ن 
ّ
تتمك مستقرٍة  بحكومٍة  تنعم  أن  ثانيًا،  والتوافق  الديموقراطي  االنتقال  وفــي 

مواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها الباد. ليس في مصلحة تونس اليوم، مع 
أنه كان مصلحة لها في األمس، تجاهل معطيات الصندوق، وتشكيل حكومٍة بعيدٍة 

عن رأي أكثرية الناخبني، تحت مسميات التكنوقراط واإلنقاذ الوطني. 
لم تهدأ صراصير الليل ذات الصوت املرتفع، وعديمة النفع واألذى، عن اإلزعاج حتى 
أن وصفت  التونسية  الــحــوار  قناة  في  حــدًا  الوقاحة  وبلغت  االنتخابات،  نتائج  بعد 
 الشعب التونسي بالخراف، والذين رّدوا عليها بحملة ألغت مليون متابعة من 

ٌ
متدخلة

متابعيها في »فيسبوك«. أّدب الناخب التونسي القوى املتطرفة اإلقصائية التي أنفقت 
 عاليًا في اإلعام. ال يجوز أن 

ّ
دول الثورة املضادة املايني عليها، ولكن صوتها ظل

تتحكم هذه القوى بخيار الشعب التونسي من خال مواصلة التخويف من حركة 
النهضة. هذه القوى املتعطشة للدماء أقل ما يمكن فعله تجاهها هو التجاهل، إن لم 

يكن املحاسبة القانونية على »جرائم« العنصرية واإلرهاب اللفظي والتحقير.

أحمد عمر

هــا  هــي ســّيــدة الــنــســاء والـــرجـــال، امــــرأة ليست كــالــنــســاء فــي جمالها وكــمــالــهــا وقــدِّ
واعتدالها. وليس بني الرجال مثلها في قوتها وشدتها وبأسها وشمسها إذا تحّررت 
مــن الــحــديــد. هــي ليست مــن الــجــنِّ الــنــاريــة، وال مــن اإلنــس الترابية، وال مــن املائكة 

النورانية. هي من جنٍس فوق األجناس، ترفع دومًا فوق الرأس.
هي ليست طل امللوحي التي ُمّدت مدة حكمها إلى األبد، بسبب رسالة إلى الرئيس 
األميركي كما تقول التهمة، وانقضت مدتها وال تزال أسيرة، وال عا القرضاوي التي 
ابنة القرضاوي. وسبب عدم خــروج املرأتني أنَّ سيدتنا  اتهمت بما اتهمت به ألنها 
ها من الجن، 

ّ
أسيرة، هي امرأة ليست كالنساء، قدراتها سحرية لكنها معطلة، يقال إن

ه 
ّ
ر بتعويذة لفظية أو بذخيرة مثل خاتم أو مصباح يحك

ّ
والجن في الحكايات تحض

أختك  لبيك  وتــقــول: شبيك  يــزن،  بــن ذي  للملك سيف  املــرء فتحضر مثل عاقصة 
أو محنة حكَّ  أو مــأزق  إذا وقــع في خطر  الحكاية  عاقصة بني يديك. واملضطر في 
ذخيرته، أو نطق بالتعويذة فتحضر الجنّية بعد قعقعة من الجو. أما هي فليست من 
الجن، وال من اإلنس، تحضر من غير تلك األفعال أو األقــوال، بل يقّدرها  الخصوم 

فيتوّرعون عن إكمال أعمالهم غير القانونية، احترامًا لها وتقديرًا.
ف عناصره 

ّ
حتقر، بل يغتصبها الرئيس نفسه، ويكل

ُ
ب كل يوم، وتهان وت

ّ
وهي تتعذ

من الحرس الجمهوري الصغار باغتصابها. هي من أجمل النساء. لم يرها أحٌد منذ 
ى الرئيس الذي حبسها في القصر بدعوى صيانتها والحفاظ عليها من عيون 

ّ
تول

الــســوري بشار  الرئيس  أثــنــاء تولي  فــي  الحّساد والطامعني. ولــم تظهر ســوى مــرة 
تقول  وأن  وأن تصرخ،  تنطق،  أن  منها  ننتظر  وكنا  الجمهوري.  أبيه  عــرش  األســد 
 من غير 

ً
أسيرة لسانها. كانت شاحبة، مسكينة،  فكأنما قطعوا  لكنها سكتت،  ال، 

أن نسمع صوت القيود في قدميها، وهي تجّرهما في مجلس الشعب، وحالها في 
مصر مثل حال سورية، ربما أقل سوءًا بقليل أو أكثر بقليل، وظهرت مرات عدة أكثر 
العينان عليهما  الشكل،  لكنها منكرة  السياسي،  السوري في املشهد  من ظهورها 
التي تؤدي  »نوجا«  الراقصة  اللكمات، شكلها يشبه شكل  كدماٌت وجاحظتان من 
دورها سوسن بدر في فيلم الفرح، بعد توبتها. وزوجات الرؤساء العرب وملوكهم 
على  فيحتلن  أنفاسها،  وكتم  قتلها  في  ويسعنَي  بشدة،  ويحسْدنها  منها،  يغرَن 
الشعب بالظهور الباذخ مرة، وبالصور بجانب الفقراء لسرقة األضواء من الحسناء 
أزيائهن،  الذهبية، ومــن  نعالهن  اإلنــس، فنتعجب من  الجن، وال من  التي ال هي من 
نا باألسيرة في قبو القصر 

َ
رن

ّ
ومن مشيهن على السجاد األحمر، لكنهن دومًا يذك

 من هؤالء على الظهور، بل ما ارتقت 
ٌ
الجمهوري، والتي لو كانت حّرة ملا جرؤت واحدة

في املناصب، حتى صارت سيدة أولى، لكنها ليست سيدتنا التي نحب، هذه امرأة 
غيرها. لقد خدعونا، هل قتلوا سيدتنا واستبدلوها بأخرى. سيدتنا التي ال يذكرها 
ب عذابها أحد، ولو أنها حّرة لكان لنا شأن آخر، 

ّ
أحد، ولم ُيوثق وثاقها أحد، ولم ُيعذ

الاتي ال  النسوية  الجماعات  التي ال تذكرها  السيدة  وسنبقى عبيدًا ما دامــت هذه 
يأبهن سوى بالجسد وحريته.  أعلن الرئيس املصري الحالي أنه يعتزم عزل سيدة 
يه، واستبدلها بسيدٍة أخرى، علنًا، 

ّ
مصر في الُحسن والجمال والشرف في أثناء تول

الشعب، فخضعت   لجمال مصر من 
ً
انتخبت ملكة أنها  الجماهير، مع  له  وصفقت 

القرد، وأكثر من  التي جعلت شكلها مثل شكل  املنكرة  التجميل  لعشرات عمليات 
املــثــل. وتــقــول تحلياٌت إّن النظام املــصــري يحاول  الــلــه، كما يــقــول  الــقــرد مــا مسخ 
تحريف األنظار عنها بأساليب ساقطة، مثل فستان رانيا، وإنَّ النظام السوري يرتّد 
الرئيس املصري قصصًا، وإننا سنرى مخلوقًا ليس من اإلنــس وال من  آثــار  على 
الدستور بعد عملية تحويل  تــي«. سيدتنا هي  الفضائي »إي  املخلوق  الجن، يشبه 
ب، 

ّ
 في قبو في القصر الجمهوري، تتعذ

ٌ
أيــدي العسكر، وهي محبوسة جنس على 

وتغتصب من أصغر عناصر الحرس الجمهوري كل يوم ألف مرة.

محمد أحمد بنّيس

االجتماعية  والــعــدالــة  بالكرامة  تطالب  حــاشــدة،  مــظــاهــراٍت  فــي  العراقيون  يخرج  أن 
نظرية   

َ
نهاية مبالغة،  دون  مــن  يعني،  فــذلــك  والطائفية،  الفساد  وإســقــاط  والتنمية 

وتبيان  العربي  الربيع  ثــورات  تفسير  في  كثيرون  إليها  ارتكن  طاملا  التي  املــؤامــرة 
العراق  التي كان  الثاث  الخليج  املختلفة، فمنطق األشياء يقول إن حروب  أسبابها 
مسرحا لها إّبان عهد صدام حسني، واالحتراَب الطائفيَّ الذي شهده بعد االحتال 
األميركي، وتبعات سيطرة تنظيم الدولة اإلسامية على أجزاء واسعة منه بني سنتي 
واجتماعية  نفسية  شــروخ  من  املفتوحة  املقتلة  تلك  أحدثته  ما  مع  و2017،   2014
ي العراقيني عن الخروج للتظاهر، فا شيء يفوق 

ْ
وطائفية عميقة، ذلك كله كفيل بثن

في أهميته، بالنسبة لهم، األمن والسلم األهلي.
ولكن هذا اإلرَث الثقيل من التقتيل والدمار واإلرهاب األعمى الذي كابده العراقيون، 
ل شيئا، بالنسبة لهم، أمام الفساد املهول الذي 

ّ
طوال السنوات املاضية، يكاد ال يمث

ينخر مختلف مفاصل الدولة العراقية على الرغم من عائدات النفط املرتفعة. ويبدو 
العيش  إلى  العراقي  النخب السياسية قد استغلت، بخبٍث مضمٍر، تطلع الشعب  أن 
ه إلى مورد حيوي 

ْ
في سام وأمن بعد طول معاناة مع شتى أنواع الحروب، وَحّولت

في مساومة سياسية رخيصة غير معلنة؛ األمن والسلم األهلي لقاَء السكوت على 
هذا الفساد والتطبيع معه بشكل أو بآخر، سيما بعد نجاح الحكومة في دحر تنظيم 
الــعــراق، حسب  الــدولــة اإلسامية وتفكيك مــا تبقى مــن خــايــاه. تحول الفساد فــي 
ت مختلف 

ّ
تقارير منظمة الشفافية الدولية، إلى سياسة ممنهجة في القطاع العام، شل

القطاعات االقتصادية، في تجاوٍز صارٍخ للوضع االجتماعي واملعيشي لفئات واسعة 
من العراقيني، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وترّدي الخدمات العامة األساسية، 
وتفاقم عبء املديونية. كان العراقيون شاهدين على فضائح فساد مدوّية توّرط فيها 
العام.  للرأي   

ً
ذلك صدمة ل 

ّ
وقد شك الدولة،  في  كباٌر  وبرملانيون ومسؤولون  وزراء 

العراقي  املجتمع  أطياف  الحالية مختلف  االحتجاجات  اختراق  يفّسر  ذلك ما  ولعل 
ومكوناته، في رسالة إلى النخب السياسية، مفادها بأن الخطاب الطائفي واملذهبي 
 إنتاجه لن ُيجدي نفعا في ضوء تشكل 

َ
استنفد صاحيته، وأن تسخيره وإعــادة

بوادر وعي جديد بأهمية إعادة بناء الوطنية العراقية، بعيدا عن املحاصصة الطائفية. 
الحراك الشعبي، خصوصا في غياب مؤسسات  عّجل هذا الوضُع باندالع شــرارة 
النخب،  الوساطة بني املحتجني وهــذه  بــدور  القيام  قــادرة على  اجتماعية وسياسية 
والحؤول، بالتالي، دون الوصول إلى نقطة الاعودة. وقد تراجع تأثير هذه املؤسسات 
املرتبطة  املسلحة  الشيعية  التنظيمات  نــفــوذ  تــزايــد  أمـــام  داللـــة  مــن  يخلو  ال  بشكٍل 
بــالــحــرس الــثــوري اإليـــرانـــي. وكـــان الفــتــا إحـــراق املحتجني فــي الــعــراق مــقــار أحــزاب 
السياسي  التنظيم  أشــكــال  لكل  دال  رفــض  على   

ُ
يحيل مــا  ومليشيات،  وتنظيمات 

والحزبي التقليدي.  ال ُيربك الحراك العراقي النخب العراقية فقط، بل تكاد ارتداداته 
تصل إلى معظم الجغرافيا العربية التي تنوء تحت عبء االستبداد والفساد، األمر 
 على بيع شعوبها 

ً
الذي ُيضيق الخناق أكثر على النخب العربية التي ما زالت مصّرة

. وينعطف سقوط عشرات القتلى والجرحى في االنتفاضة العراقية بنا، 
ً
أوهاما بائرة

لديها، وتكاد  التاريخي  الحس  العربية، إذ ينعدم  النخب  حتما، صوب املشترك بني 
القوة  اإلفــراط في استعمال  أن  ال تستفيد من أخطاء غيرها وعثراتهم، فهي تظن 
كفيل بترهيب املحتجني وإعــادة األمن واالستقرار إلى الشارع. يعني ذلك أن األمر 
يتعلق بثقافٍة سياسيٍة ترى السلطة مغنما وجاها ومنفذا نحو امتيازاٍت سياسيٍة 
واجتماعيٍة ال حصر لها. ولذلك ال يبدو مستغربا لجوء الحكومة العراقية إلى الخطاب 

املكرور الذي يربط أي حراك شعبي بمؤامرٍة تستهدف الدولة والنظام.
أن  إلى درجــة  العربية،  السياسة  بــارزا في  أضحى زواج االستبداد بالفساد عنوانا 
الفتاح السيسي  حكاما ال يتوّرعون عن االعتراف بفسادهم والتبّجح به، كما عبد 

الذي اعترف، أخيرا، ببناء قصور رئاسية في تحٍد ملشاعر املصريني ومعاناتهم.
العام،  اإلقليمي  السياق  استحضرنا  ما  إذا  العراقي،  الــحــراك  دالالت  هي   

ٌ
كثيرة

حيث االحتجاجات مستمّرة، بدرجاٍت متفاوتة، في أكثر من بلد عربي. وفي ذلك 
رسالة أخرى إلى محور الثورة املضادة الذي تختلط األوراق أمامه، في املنطقة، 

بشكل غير مسبوق.

عبد الحكيم حيدر

 عليه في 
ٌ

الدستور في األصــل مقفول الدستور معضلة مصر، ألن   تغيير 
ّ

لم يحل
املحكمة.  هذه  رئيس  يختار  من  هو  الجمهورية  ورئيس  الدستورية،  املحكمة  أدراج 
 قسم رئيس وزراء 

ّ
الفقر، وال حل وال حلت »كراتني« حزب مستقبل وطن مشكلة 

إثيوبيا، أحمد آبي، مشكلة بوار األرض بعد نقص املياه، بعدما استحلفه عبد الفتاح 
وزيــر خارجية مصر،  اليوم  أعلن  فقد  باسمًا،  القسم  وراءه  الرجل  ورّدد  السيسي 
سامح شكري، أن إثيوبيا أعلنت: »ال مش عاجبه يشرب من البحر«. وال نفع »كيلو 
بامية«، وال نفعت شبكة املواصات التي أعلن السيسي، اسم الله عليه، أنه سيربط 
ينا في سكة حديدنا األول. ولكن الرجل مغرٌم دائما بشيل 

ّ
بها كل أفريقيا،.. طيب خل

مــرة واحــدة بسكك حديدها  أفريقيا  لو شــال  الكاميرا، فماذا  أمــام  الثاث بطيخات 
بــنــاء 24 سجنا حصينا خــال خمس ســنــوات، فقد  املشكلة  ومــرافــقــهــا؟ وال حــل 
خرج الناس في جمعتني متتاليتني، وقبض على ألفني منهم، وال حل مشكلة مصر 
أربعة ترليونات جنيه،  إلى  الداخلي  الدين  االستدانة كل أسبوع تقريبا حتي وصل 
والخارجي إلى 109 مليارات دوالر، وال حل املشكلة مؤتمر شرم الشيخ الذي قّدرت 
عائداته من أول طرحة )ب 180 مليار دوالر(، وال حلت املشكلة مؤتمرات شرم الشيخ 
مع فواصل السهوكة والدموع »وكده«. وال حتى أغاني محمد منير زادت السمك في 
 الناس ذهب »منجم السكري« في أعناق الصبايا ذهبا وهن 

َ
بحيرة ناصر. وال شاف

 املجاري يغنني: »وأنا ماشية أدلع أما القلل«. وال رخصت أسعار 
ّ

يمشني على حواف
الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر، وال خليفة حفتر جاء بالنصر املبني من الغرب الليبي 
على طبق من ذهب. وال كل فساتني غادة عبد الرازق، وسما املصري، ورانيا يوسف، 
وال فساتني مهرجان الجونة وعائلة ساويرس استطاعت أن تعيد صناعة السينما، 

وال العاطلني من العمل فيها، بعد ما كانت السينما تنتج 60 فيلما كل سنة.
وال تفريعة القناة زادت دخل قناة السويس إلى الضعف كما قالوا، وال برميل النفط 
بعدما نزل من 109 دوالرات إلى 60. جنى الناس ثمار النقص في فواتير الكهرباء 
الكهرباء اشتعاال على  العالم، بل زادت فواتير  البنزين كما يحدث في كل  أو سعر 
مدار ست سنوات، والبنزين وصل إلى ثمانية جنيهات، وأخيرا انخفض بمقدار ربع 
صت في الربع جنيه؟ وهل هو ربع جنيه )عادي( 

ّ
جنيه، فهل كل الثمار املوعودة تلخ

أم ذهب ومن منجم السبكي رأسا؟ ست سنوات لم يستطع الرجل أن يحل املشكلة 
التي جاء لحلها بالتفويض، وهي القضاء على اإلرهــاب، فما زال اإلرهــاب يرتع في 
الــزيــتــون، فهل ينام  سيناء، ومــا زال الــرجــل يهدم البيوت، ويــزيــل آالفــا مــن أشــجــار 
اإلرهــاب تحت جــذور األشــجــار؟ والغريب أنــه ال يجد أي حــل، إال في بناء السجون 
الــرأي، هل حلت املشكلة بشراء  له والسجون ملخالفيه في  القصور  والقصور معًا، 
»الرافال« أو الزنانة؟ وأخيرا يقول هو »طيب قولوا أنتو أعمل إيه«، وبمجّرد ما يتكلم 
: »أصل أنتوا مش عارفني حاجة.. آه والله مش عارفني حاجة«، 

ً
أحد بكلمٍة يرد منفعا

 للذي يعرف كل حاجة، والبرملان يشرع كل يوم ما يريده من 
ً
فيسكت الجميع امتثاال

دون معارضة، ومن يعارض يعزل من املجلس، وال حلت املشكلة. ست سنوات من 
والوعود  واملؤتمرات  والكوابيس  والدموع  بالضحك  املليء  والعبثي  الدرامي  املسرح 
وحمل األطفال املرضى وكفكفة دموع األرامل واألطفال والكسب السياسي الرخيص 
وركوب املحروسة واحتفاالت شق القناه والنظر إلى السماء من الطائرات الرافال التي 
ال تحارب، وال هي موعودة بالحرب، وبناء القصور والسجون على أحدث صيحة، 
حتى خرج الناس أخيرا وقالوا له: »ارحل«، فماذا سيفعل الرجل بعدما سمعها؟ ال 
أحد يعرف، وال هو نفسه يعرف، وال حتى الناس تعرف، وال أميركا تعرف، وال أوروبا 
تعرف، وال األجهزة تعرف، ألنه ال يستمع لها بعدما جعلها تحت إمرة املقّربني منه، 
وال السعودية شريكته تعرف، وال اإلمارات، ألن الفلوس صانعة الود انقطعت قدرًا. 
بقزازة زيت وكيلو  أي  بإعادة مليوني بطاقة،  الرجل علينا، من أسبوع،  فقط خرج 
سكر كل شهر لكل مواطن، وربع جنيه مخروم في البنزين بعدما زاده من جنيهني 
إلى ثمانية جنيهات، وهذه أولى مراحل جني ثمار الحنظل، بعد ست عجاف رأى فيها 

املصريون املذابح واألهوال، فكيف وأين سُينفق املصريون كل هذه الثمار؟

هزيمة الثورة المضادة 
في االنتخابات التونسية

سجينة في القصر الجمهوري

دالالت الحراك العراقي
مصر على أعتاب ما ال يعرف
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دالل البزري
)إلى جنى الدهيبي(

االستعماَرين  عن  الوطني  االستقالل  معارك 
املاضي. هدى  القرن  القديَمني، في عشرينات 
النساء  طليعة  هما  نبراوي  شعراوي وسيزا 
املــشــتــركــات فــيــهــا. رمــــز مـــن رمــــوز معركتهن 
الوطنية، ربما الرمز األشد، إذ علينا التخّيل 
 أصـــال يــخــرجــن من 

ّ
أن الــنــســاء قبلها لــم يــكــن

الرمز،  هــذا  بــاملــوتــى...  لاللتحاق  إال  بيوتهن، 
واعـــتـــمـــادهـــن  الــــحــــجــــاب،  كـــــان خــلــعــهــن  إذن، 
الــــســــفــــور. تــــظــــاهــــرات إحـــــــــراق الــــحــــجــــاب فــي 
ــّررت فـــي عـــواصـــم عــربــيــة أخـــرى،  ــكـ الــقــاهــرة تـ
رافقتها دائمًا مطالب استقاللية. كان السفور 
تــــوأم االســتــقــالل. وعــنــدمــا صــعــد جــمــال عبد 
الناصر إلى السلطة، تكلم عن جماعة اإلخوان 
املسلمني وعن الحجاب بسخريٍة ال لبس فيها. 
إنه ضد الحجاب. وزوجته ال ترتديه. لم يكن 
قانونًا صارمًا يفرض السفور، والعقوبة على 
الحجاب، ولكن املناخ العارم الذي أوجده عبد 
 بجعل 

ً
الناصر، مع املرحلة نفسها، كان كفيال

الــســفــور قــانــونــًا غير قــانــونــي، قــانــونــًا ثقافيًا 
فــي طريقه،  الــحــجــاب  إجــتــمــاعــيــًا؛ يكتسح  أو 
إلى خطاباٍت كثيرة، ويرسي  من دون حاجٍة 
ــة بــفــســاتــيــنــهــا وتــنــانــيــرهــا  ــيــ املـــوضـــة األوروبــ
الناصر من طليعية  وكعوبها... ضاعف عبد 
ــفـــور إلـــــى تـــيـــار جـــــارف،  ــّول الـــسـ ــتـــحـ مـــصـــر، فـ
يلتصق بمحاربة التخلف والتبعية، وإلى ما 

هنالك من شعارات تلك املرحلة. 
ثـــم حــصــلــت هــزيــمــة يــونــيــو/ حـــزيـــران 1967، 
 آخـــــر، عـــمـــاده »اإلخــــــوان 

ٌ
وبـــــزغ تــبــاعــًا مـــنـــاخ

محمود الوهب

 ... »مبارك لنا هــذا اإلنجاز يا بناة األجــيــال«. 
بهذه العبارة، هنأت نقابة املعلمني األردنيني 
أعضاءها بعد أن توصلت إلى اتفاق إيجابي 
مع الحكومة، عّدته نصرًا للوطن األردنــي، ال 
بعد  بيانها  قــال  كما  للمعلمني،   أو  للنقابة 
 ما حققه إضــراب 

َّ
إقــرار االتــفــاق. والحقيقة أن

املعلمني الـــذي اســتــمــر نــحــو شــهــر مــن نتائج 
إيــجــابــيــة عــلــى املــســتــويــني، املــــادي واملــعــنــوي، 
يدعو إلــى نــوع من الفرح واالبــتــهــاج، ويمنح 
األمـــــــل بــاملــســتــقــبــل الــــعــــربــــي عــــمــــومــــًا، ال ألن 
جمهورًا محّددًا في بلد عربي حقق نصرًا على 
حكومته التنفيذية املستمّدة قوتها من سلطة 
الحاكم التي غالبًا ما تأخذ في عاملنا العربي 
 مـــن الــقــداســة الــتــي تــمــنــع أي مــســاٍس 

ً
مــســحــة

بــهــا، مــهــمــا كــانــت دواعـــيـــه وأســـبـــابـــه، بـــل ألن 
الـــذي يبدأ  قــطــاع املعلمني  هــذا الجمهور هــو 
بــه، وخصوصا فــي عاملنا املــعــاصــر، كــل بناء 
الــدولــة واملجتمع، ويؤكد  فــي  االرتــقــاء  غايته 
ذلك أن العقلية التي وقفت خلف تحقيق تلك 
من  تنطلق  لــم  متفتحة،  اإليــجــابــيــة  الــنــتــائــج 
الواقع االقتصادي فحسب، بل أيضا من نظرة 
البناء  أســس  بالحسبان  أخــذت  كلية شاملة، 
املعلم  ودور  عمومًا،  واإلنساني  االجتماعي، 

فيه.
ــك، وبـــغـــض الــنــظــر عـــن مــســار  ــ إضـــافـــة إلــــى ذلـ
اإلضراب الذي أخذ وقته، وتخللته مناقشات 
رت بالوضع 

َّ
وحــــوارات، وربــمــا ضــغــوط، تــعــذ

وربما  األردنــيــة،  للدولة  الصعب  االقتصادي 

عمر كوش

ترامب،  األميركي، دونــالــد  الرئيس  إعــالن  مع 
ــى مـــن الــــقــــوات األمــيــركــيــة في 

ّ
ــا تــبــق ســحــب مـ

ســـوريـــة، وإعــــالن الــبــيــت األبــيــض بـــدء سحب 
الكرملني  إلــى جانب تفّهم ساسة  جــزء منها، 
الظروف  أصبحت  التركية،  األمنية  الــدواعــي 
الدولية مهيأة لبدء عملية عسكرية تركية في 
مقاتلي  بغية محاربة  الــفــرات،  منطقة شرقي 
وحــدات حماية الشعب الكردية، وسواهم من 
املقاتلني املنضوين تحت مسّمى قوات سورية 
 أسئلة كثيرة تطرح 

ّ
الديمقراطية )قسد(، ولكن

التي  واإلرهـــاصـــات  العملية،  تفاصيل  بــشــأن 
الساسة  طموح  أن  خصوصا  عنها،  ستنجم 
املنطقة،  هــذه  آمنة في  بإقامة منطقة  األتـــراك 
وإعـــــادة الجــئــني ســـوريـــني إلــيــهــا، سيصطدم 

بمعيقات كثيرة.
ــقـــراره حــلــفــاءه في  وكـــعـــادتـــه، فــاجــأ تـــرامـــب بـ
الخارج، وفاجأ أيضًا أركان إدارته في الداخل، 
إلى  بالنظر  واستغرابهم،  دهشتهم  من  وزاد 
ــراره جـــاء عــلــى إثـــر اتــصــال هــاتــفــي بينه  أن قــ
ــان،  وبــني الرئيس الــتــركــي، رجــب طيب أردوغـ
األمر الذي أفضى إلى مطالبة بعضهم ترامب 
ــقـــرار الــــذي أثــــار صــدمــة لــدى  بــالــعــدول عـــن الـ
والقوى  الكردية ومناصريها،  الوحدات  قــادة 

املــســلــمــون«، الــعــائــدون بــأخــذ ثــأرهــم مــن عبد 
الناصر الذي الحقهم واضطهدهم وأعدم أبرز 
استولى  فتدريجيًا  قــطــب(؛  )ســيــد  ريهم 

ِّ
منظ

حجاب النساء على العقول واملخيالت، بتيار 
جــارف، هو اآلخــر. هنا أيضا، الحجاب ليس 
مفروضًا بقانوٍن أصدرته الدولة، ولكنه أقوى 
 فائض ال تقف بوجهه حّجة، 

ٌ
من القانون. سيل

وال سجال، وال تفسير، غير الذي يقول إن الله 
فرض على النساء الحجاب، وعليهن االلتزام، 
قبل  قــانــونــيــة،  غير  اجتماعية،  فعقوبة،  وإال 
اإلسالمية،  اإليــرانــيــة  الــثــورة  ومــع  السماوية. 
ــا الـــخـــمـــيـــنـــي الـــحـــجـــاب  ــائــــدهــ الــــتــــي فــــــرض قــ
بقانوٍن وبعقوبات، واعتماده سياسة تحّدي 
الصيغة  ترّسخت  والصهيونية،  اإلمبريالية 
املقلوبة عــن الــزمــن الــنــاصــري: صــار الحجاب 
ــــوز الـــحـــرب الــوطــنــيــة. وصـــــرَت تسمع  مـــن رمـ
: شــيــوخ 

ً
أقـــــواال كــثــيــرة رابـــطـــة بــيــنــهــمــا. مـــثـــال

اإلســــالم، الــســنــي والــشــيــعــي، ومــنــذ اللحظات 
ــى لــلــغــزو األمــيــركــي الـــعـــراق، عـــام 2003،  االولــ
ــراق:  ــعـ أطـــلـــقـــوا صـــرخـــة واحـــــــدة: »يــــا نـــســـاء الـ
 ،»

َ
تنهزمن وال  رؤوسكن  على  الحجاب  ضعن 

 في العراق، وفي أقطار 
ً
فكانت التلبية سريعة

أو سابقة عليه.  أخــرى، متفاعلة معه،  عربية 
الــخــالصــة أن الــحــجــاب بـــاَت فــي تــلــك املرحلة 
 تعبيرًا عــن الــســفــور فــي املرحلة 

ّ
رمـــزًا ال يــقــل

ــًا، الــــعــــداء لــلــغــرب،  الــســابــقــة عــلــيــه: إنـــــه، أيـــضـ
للثقافة الغربية وللزّي والهندام الغربيني.

ـــحـــصـــى عــــن هــذيــن 
ُ
ــلـــة ال ت ــثـ يـــمـــكـــن إيــــــــراد أمـ

الــتــرابــط واالنــفــصــال. لــكــن املــهــم أنــنــي عندما 
كــنــُت أســـأل امــــرأة ارتــــدت فــجــأة الــحــجــاب، من 
بيئة  إلــى  انتمائها  مــقــدمــات، ومــن دون  دون 

اٌت غير مسؤولة أو ســوى ذلــك،  ــاء حــدثــت إســ
ت به املشكلة 

ّ
فإن الشكل الديمقراطي الذي ُحل

ز تلك العقلية   عن الرقي الذي ميَّ
ً
يعطي صورة

في تعاطيها مع املشكلة، وخصوصًا في هذه 
الظروف التي تمرُّ بها املنطقة العربية، وربما 
ر بانعطاف ديمقراطي، على الرغم من كل 

ّ
تبش

ما يرافقها من مآس وأحزان. 
ــي بـــيـــان نـــقـــابـــة املــعــلــمــني  ومـــــا لـــفـــت أيـــضـــًا فــ
األردنيني التي انتزعت حقًا من حقوقها ورود 
العبارة أن الحصول على ذلك الحق هو نصر 
للوطن، والحقيقة أنها عبارة ممتلئة الدالالت، 
الوطني سينعكس  النصر  ذلــك  بــأن  تفيد  إذ 
إيجابًا على حياة املعلمني وعلى نفسياتهم، 
التفاعل مع  قــدرتــهــم على  بــزيــادة  مــا يساهم 
تالميذهم. وبالتالي سيجعل هؤالء التالميذ 
 على الــدرس واإلبــداع في املجاالت 

ً
أكثر قــدرة

 مــن تفتح وعــي 
ً
كــافــة. مــا ســـوف ينشئ حــالــة

ٍو شامل، ليشكال في النتيجة قوة للوطن  ونمُّ
وسياجًا ملنعته.

النقابة  إلى مفهوم  تقود  الحقيقة  ولعل هذه 
مــــؤســــســــة مـــجـــتـــمـــع مــــدنــــي يـــتـــجـــلـــى فــعــلــهــا 
الـــداخـــلـــي فـــي تــحــقــيــق مــفــهــوم تـــواشـــج أبــنــاء 
ومن  وسلمه.  أمنه  وحماية  الــواحــد  املجتمع 
باب املقارنة مع نقاباٍت أخرى، نقرأ ما تسمى 
»الــنــقــابــة الــســيــاســيــة« الـــــذي ابـــتـــدعـــه حــافــظ 
ــورد لــيــزيــد  ــتــ ــــورده فــيــمــا اســ ــتـ ــ ــد، أو اسـ ــ ــ األسـ
مـــن مــتــانــة تــمــاســك الـــدولـــة الــعــمــيــقــة وإحــكــام 
ســطــوتــهــا، فــالــنــقــابــة الــســيــاســيــة فـــي الـــدولـــة 
»الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــقـــّدمـــيـــة« ال تــنــشــغــل بـــاألمـــور 
ومهامها  أكــبــر،  ها  فهمُّ »الــتــافــهــة«،  املطلبية 

األخـــــرى فـــي فــلــكــهــا، وراحــــــوا يــتــحــّدثــون عن 
بتاريخ  وربطوها  الظهر،  في  أميركية  طعنة 
طــويــل مــن خـــذالن مــتــكــّرر مــن دوٍل اعتبروها 
اتهامات  ترامب على  الرئيس  رّد  لهم.  حليفة 
ــات املــتــحــدة  ــأن الــــواليــ الــــخــــذالن، بــالــتــذكــيــر بــ
الديمقراطي  دفعت مااًل كثيرًا لحزب االتحاد 
الــــكــــردي ومـــخـــرجـــاتـــه فــــي ســــوريــــة، وقـــّدمـــت 
كميات كبيرة من األسلحة للوحدات الكردية، 
فــي مــقــابــل إشــراكــهــم فــي الــحــرب عــلــى تنظيم 
الدولة اإلسالمية )داعش(. أما قرار االنسحاب 
فينسجم مع توجهات ترامب، إضافة إلى أنه 
يريد توظيفه في حملته االنتخابية لتجديد 
ــذا الـــقـــرار يــعــّد تـــطـــورًا مهما  رئــاســتــه، لــكــن هـ
لــلــقــيــادة الــتــركــيــة الــتــي تــريــد تحقيق أهـــداف 
ــدة مــنــهــا، ســـــواء عــلــى مــســتــوى الـــداخـــل  ــديـ عـ
أردوغـــان  فــي مصلحة  الــتــركــي، كونها تصّب 
ــه الـــحـــاكـــم، أم عــلــى مــســتــوى الـــخـــارج،  ــزبـ وحـ
ــراك مـــن أن يصبحوا  ــ بــوصــفــهــا ســتــمــّكــن األتــ
ــًا فــــي وضـــــع ســـوريـــة  العــــبــــًا مـــهـــمـــًا ومــــحــــوريــ

ومستقبلها.
ــذ وجــهــة نــظــره الــتــي 

ّ
وإذا كـــان تـــرامـــب قـــد نــف

فضلت مراعاة حليفه التركي وعدم إغضابه، 
ــّوون أمــــورهــــم  ــ ــسـ ــ وتـــــــرك األتـــــــــراك واألكــــــــــراد يـ
التركية  العسكرية  العملية  أن  إال  بأنفسهم، 
في شرقي الفرات لن تكون بسيطة، خصوصا 

ــرأة تنطبق  مــســّيــســٍة إســالمــيــًا، بــل أحــيــانــًا امــ
عــلــيــهــا بــعــض املـــواصـــفـــات الــعــصــريــة، كــانــت 
ارتــدتــه »ألسباب  اإلجــابــة غالبًا واحـــدة: إنها 
شــخــصــيــة«. وكــنــُت دائــمــًا أفــهــم هـــذا الــجــواب 

إغالقًا أليٍّ من أبواب النقاش عن الحجاب.  
اآلن، ماذا عن اآلن؟ بعد االنتفاضات العربية، 
ــزالــهــا، تــعــّدلــت قليال وتيرة 

ْ
ــــدادات زل ومــع ارتـ

املوجة. لم تنب إيران مملكة اإلسالم على هذه 
األرض، ونــســاؤهــا يــنــفــجــرن بــني وقـــت وآخــر 
ضد الحجاب، بشجاعٍة نادرة، يخلعنه وسط 
الطريق، يعاقنب، يدخلن السجن. وفي النهاية، 
لــم يــعــد الــتــيــار »الـــثـــوري« الـــهـــادر ســاكــنــًا في 
دواخلهن كما كان في بداية الثورة اإلسالمية. 
الدولة اإلسالمية األخــرى فارضة  السعودية، 
ــّرداٍت مــتــفــرقــة،  ــمــ الــحــجــاب بـــقـــانـــون، تــشــهــد تــ
تسجل مواقف »سفورية« خاطفة، وقد تكون 
موعودة، بعد السيارات، والسفر، واملهرجانات 
الــفــنــيــة، بــشــيٍء مــن الــســفــور الـــذي تــتــوق إليه 
السعوديات، ويمارسنه لحظة خروجهن من 
بـــالدهـــن. فــيــمــا »اإلخــــــوان املــســلــمــون« فشلوا 
في الحكم، بأسرع مما فشل عبد الناصر. ثم 
»داعــــش« الـــذي يقتل الــســافــرات، أي الــلــواتــي 
بداهة،  كله،  األســـود. وهــذا  النقاب  يرتدين  ال 

ليس من األمور »الشخصية« بشيء.
هــل هــذا تمهيد ملوجة عاتية جــديــدة، ينقلب 
كــان عليه منذ نصف  مــا  إلــى  الحجاب  معها 
ع شيٍء من هذا. ومن 

ّ
قرن؟ من املبكر جدًا توق

الصعب تخّيل كيف سيكون هندام املسلمات 
الحركة  ما هي  بعد عشر ســنــوات،  العربيات 
الــجــديــدة الــتــي ســتــحــّدد شــكــل هــنــدامــهــن. قد 
نعيش فــتــرة طــويــلــة بــني االثــنــني، قــد نخترع 

ــك، املــــظــــاهــــرات فــــي دولــــة  ــذلــ ــــى وأرفــــــــع. ولــ أرقــ
األسدين، األب واالبن، خيانة عظمى، إذ يكفي 
النقابة أن ترفع مطالب أعضائها عبر تسلسل 
الــقــيــادة السياسية  إلـــى  هــيــئــاتــهــا وتــراتــبــهــا 
إذا  التي تقّرر، »بحكمتها« وتقديرها،  العليا 
 لتلبية الطلب أو ال، 

ً
ما كانت الظروف مواتية

وعندما يصدر القرار باإليجاب، ال بد أن  يأتي 
مشفوعًا بهبة القائد أو منحته أو عطائه، وأن 
يقام له عرس وطني ترفع النقابة، في نهايته، 

برقية عرفان وتقدير للقائد العطوف.. إلخ.
ومـــن هــنــا يــمــكــن الـــقـــول: إذا كــانــت نــتــائــج ما 
حــقــقــتــه نــقــابــة املــعــلــمــني األردنـــيـــني قـــد تــركــت 
الشعب  لــدى  ارتــيــاحــًا عند أعضائها، وربــمــا 
ــي كــلــه، إذ عـــاد الــطــالب إلـــى مــدارســهــم  ــ األردنـ
ــاد إلــيــهــم مــعــلــمــوهــم ونــفــوســهــم  ــ فـــرحـــني، وعـ
مــمــتــلــئــة بــالــثــقــة، مـــا ســيــزيــدهــم عـــطـــاء على 
عطاء، فإن هذا النصر ربما يثير لدى سوريني 
كثيرين لــواعــج وأحـــزانـــًا، وخــصــوصــا هــؤالء 
ــراب املــعــلــمــني  ــ ــ ــرون إضـ ــذكــ ــوا يــ ــ ــ الــــذيــــن مــــا زالـ
السوريني في أوائل ستينيات القرن املاضي، 
حني أخــذت قوى قومية ويسارية ممن كانت 
يبعثون  الكيل  عن  قد طفحت  لديهم  الثورية 
الحكومة، معلنني فيها  إلى  رسائل وبرقيات 
أنــهــم يــضــعــون أنفسهم تــحــت تــصــّرف وزارة 
التربية، ويطالبون بفصل املعلمني املضربني 
البلديات  عن عملهم. ومن هؤالء نقابة عمال 
)مع االحترام الكامل للعاملني في هذا القطاع 
ــا ومكانتها،  املــهــن دورهــ فلكل  املــجــتــمــع،  مــن 
ــارة هــنــا إلـــى دور التخصص الــذي   اإلشــ

َّ
لــكــن

يثمر في اإلنــتــاج(. أمــا حني آل الحكم لحافظ 

أن الصراع على سورية تتفاذفه حمم خمس 
قــــوى دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، روســـيـــا والــــواليــــات 
املتحدة وإيران وتركيا وإسرائيل، وليست كل 
هذه الدول على املوقف نفسه من الصراع في 
سورية وعليها، إذ ال يؤيد معظمها العملية 
تسيطر  الــتــي  املنطقة  أن  خصوصا  التركية، 
عليها )قسد( من أغنى مناطق سورية، ولها 
أهمية اقتصادية وجيوسياسية، بالنظر إلى 
أنها محاذية لكل من تركيا والعراق، وتعتبر 
غلة سورية االقتصادية، حيث إن معظم الغاز 
 عن 

ً
والــنــفــط الـــســـوريـــني فـــي حــقــولــهــا، فــضــال

أهميتها الزراعية والتجارية.
وتــوجــد فــي منطقة شــرقــي الـــفـــرات، املــعــروفــة 
ــرة الـــــســـــوريـــــة، قــــــــوات دولــــيــــة  ــ ــزيـ ــ ــــجـ بــــاســــم الـ
ــدة، حــيــث تسيطر  ــديــ وإقــلــيــمــيــة ومــحــلــيــة عــ
عليها عمليًا مليشيات وحدات حماية الشعب 
الكردي،  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  التابعة 
ويستحوذ عناصر حزب العمال الكردستاني 
الـــتـــركـــي عــلــى قـــيـــادتـــهـــا، وتـــوجـــد مــلــيــشــيــات 
محلية عربية منضوية تحت قيادة الوحدات 
ــا هــــو مــــعــــروف، تـــوجـــد قــــوات  ــمـ الــــكــــرديــــة. وكـ
أمــيــركــيــة أيــضــًا، يــعــتــزم تــرامــب سحبها، إلــى 
جانب وجــود قــوات أخــرى مــن دول التحالف 
اإليراني  املاللي  نظام  ويمتلك  اإلرهـــاب.  ضد 
وجـــــودا لـــه أيـــضـــًا، عــبــر أذرعـــــه املــلــيــشــيــاويــة، 

يــتــالءم مــع طبيعة املرحلة  هــنــدامــًا »ثــالــثــًا«، 
الــهــجــيــنــة، املــتــقــلــبــة، الـــدمـــويـــة؛ الــجــامــعــة بني 
ف 

ّ
الخراب والتشّرد والعوز، والفخامة والتكل

والــغــوايــة. وهـــذه املــالمــح الــثــالث االخـــيـــرة لم 
 مع تيار الحجاب. 

ً
تِغب لحظة

اآلن من لبنان؛ وفي هذه الوضعية املتأرجحة، 
ــقـــرر خـــلـــع حــجــابــهــا ال  ــة امـــــــرأة مــحــّجــبــة تـ ــ أيـ
ــرأي الــشــخــصــي« فـــي هــذا  ــ »الـ ـــ ــ مـــكـــان كــبــيــرا لـ
الــقــرار. ســواء ارتــدت الحجاب عن »تربية« أو 
»بيئة« أو »موقف«، ســواء كان ملزما عليها، 
أو كــانــت قــد اخــتــارتــه بــمــلء إرادتـــهـــا. وســـواء 
أرادت الكشف عن شعرها ألسباب جمالية أو 
أو، ببساطة أسباب تتعلق  أو مهنية،  عملية 
بـــالـــصـــورة الــتــي تــريــدهــا لــنــفــســهــا.. فــــإن هــذا 
الدولة، كما في  القرار محكوم، ليس بقوانني 
إيــــران أو الــســعــوديــة، إنــمــا بــقــوانــني الطائفة 

ــد، فقد رفــع شــعــار: »املــعــلــمــون بعثيون«  األسـ
وأخــــذت حــكــومــتــه تنقل املــعــلــمــني واملــدرســني 
لها  تــأهــلــوا  الــتــي  مهنتهم  مــن  البعثيني  غير 
ــر الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا املــخــتــلــفــة،  ــ إلــــى دوائــ
ــة  ــاعـ ــنـ ــن والـــصـ ــويــ ــمــ ــتــ ــل املـــــدنـــــي والــ ــجـ ــالـــسـ كـ
واملــصــالــح الــعــقــاريــة وغــيــرهــا، وفــق مــا ينص 
عليه ميثاق الجبهة الوطنية التقّدمية. وحني 
ــــل ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن  أخــــذت اإلضــــرابــــات أوائـ
ــاع املعيشية  ــ املــاضــي احــتــجــاجــًا عــلــى األوضـ
أقدمت  املختلفة،  النقابات  تتزايد، مؤيدة من 
الــحــكــومــة عــلــى حــل تــلــك الــنــقــابــات املنتخبة، 
نت نقابات أخرى »ثورية« تؤمن بمفهوم  وعيَّ
ــم تــكــتــف بـــذلـــك، بل  الــنــقــابــيــة الــســيــاســيــة، ولــ
لتلك  الداخلية  الــلــوائــح  صياغة  تعيد  أخـــذت 

ومليشيات  اللبناني  الله  حــزب  مليشيا  مثل 
بوجود  النظام  يحتفظ  كما  شيعية.  عراقية 
في  وإداري وســـيـــاســـي، خــصــوصــا  عــســكــري 
مــديــنــتــي الــقــامــشــلــي والـــحـــســـكـــة، بــالــتــوافــق 
والــتــنــســيــق مـــع حــــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردي ومــلــيــشــيــاتــه. كــذلــك ال تغيب الــقــوات 
أيــضــًا، وبالتالي،  املنطقة  هــذه  عــن  الــروســيــة 
محسوبة  تركية  عسكرية  عملية  أي  ستكون 
بدقة ومحدودة أيضًا، بحكم الوجود الكثيف 

ــل واألقــــربــــاء والــبــيــئــة والـــجـــيـــرة. وإذا  أو األهــ
وفارضته  للحجاب،  البيئة طالبة  كانت هذه 
فـــإن معركتها ستكون  نــســائــهــا،  عــمــوم  عــلــى 
عـــامـــة، ال شــخــصــيــة. يــقــتــصــر الــشــخــصــي في 
الطبائع  نفسه، على  القرار  املعركة على  هــذه 
على  الخالعة حجابها،  تلك  بها  تتمتع  التي 
دورهــا  بل  ورمزيتها،  ثقلها  على  شجاعتها، 
في محيطها الضيق واملتوسط. وفي مرحلٍة 
ع 

ّ
فقد فيه الحجاب اليوم كل النداوة التي تمت

بها في طلعته األولى. وليس هذا كله باملسألة 
عامة  سياسية  مسألة  إنــهــا  أبـــدًا.  الشخصية 
ــرأة أرادت  بــكــل املــقــاديــر، تــخــوض غــمــارهــا امــ

لنفسها الحرية. 
ــرار الـــشـــخـــصـــي« بــوجــه  ــ ــقـ ــ املــــدافــــعــــون عــــن »الـ
الــتــنــّمــر الـــــذي تـــتـــعـــّرض لـــه الـــســـافـــرة حــديــثــًا 
نــيــاتــهــم طــيــبــة. يـــريـــدون حــمــايــة بطلتهم من 
األذى املعنوي. ولكنهم، في مقابل تعاطفهم، 
يــحــرمــونــنــا مـــن فــهــم هــــذه املــرحــلــة الــجــديــدة 
الــهــنــدام، ومــن مقارنتها بما سبقها، في  مــن 
أولــــــى عـــهـــود االســــتــــقــــالالت. وهــــــم، بــالــنــيــات 
به  يجيب  كــان  بما  يجيبون  نفسها،  الطيبة 
دعاة الحجاب، عندما كانوا ُيسألون عن سّر 
موقفهم، ويقولون إنها »خيارات شخصية«، 
غامزين في قناة السفور، من أنه لم يكن خيارًا 
»شــخــصــيــًا«. وهــم بــذلــك على جــزء مــن الحق، 
عندما  نفسه،  الشيء  يفعلون  السفور  فدعاة 
ــار شــخــصــي«،  ــيــ ــفـــور »خــ يـــجـــيـــبـــون بـــــأن الـــسـ
غامزين بــدورهــم بــأن الحجاب كــان مفروضًا 
بالقوة؛ وهم أيضًا بذلك على جزء من الحق. 

واألكيد أن لهذا النقاش تتمة.
)كاتبة لبنانية(

حقوق  التنفيذية  السلطة  ومنحت  النقابات، 
إلى  النقابي وصالحياته،  الشأن  في  التدخل 
ــة إلـــغـــاء نــتــائــج مــؤتــمــر الــنــقــابــة، إذا لم  ــ درجـ
مؤتمرات  أن  ومعلوم  األمنية!  لألجهزة  تــرق 
ــابــــات الــــســــوريــــة جـــمـــيـــعـــهـــا يــحــضــرهــا  ــقــ ــنــ الــ
ــيـــة، كــلــهــا لتنقل  ــنـ ــفــــروع األمـ مــمــثــلــون عـــن الــ
ـــر عــبــارة بناة  تــقــاريــرهــا إلـــى املــعــنــيــني. وتـــذكِّ
األجيال التي وردت في تهنئة النقابة األردنية 
بــمــقــولــة حــافــظ األســــد: »املــعــلــمــون  للمعلمني 
ــان«،  ــ ــسـ ــ بــــنــــاة حــقــيــقــيــون ألنــــهــــم يـــبـــنـــون اإلنـ
يحتاج  اإلنسان  فبناء  البناءين،  بني  وشتان 
، إال أن تلك املقومات 

ً
 ومعنوية

ً
مقوماٍت مادية

فـــي ســـوريـــة كــانــت مــفــقــودة تــمــامــًا، فــقــد كــان 
 بــني املــوظــفــني املهنيني 

ً
املــعــلــمــون أدنـــى رتــبــة

لجهة الــراتــب والـــعـــالوات اإلنــتــاجــيــة واملــزايــا 
ــــرى، إذ كــانــت مــعــاهــد املــعــلــمــني تستقبل  األخـ
خريجي الثانويات العامة من الفرعني، األدبي 
والـــعـــلـــمـــي، مــمــن تــرفــضــهــم أفـــــرع الــجــامــعــات 
واملـــعـــاهـــد كــلــهــا لــتــدنــي مــســتــوى درجـــاتـــهـــم. 
)أربـــع ساعات  القصير،  بــدوامــه  املعلم،  وكــان 
ــع الــســاعــة فـــي الـــيـــوم، وحــصــص املـــدرس  وربــ
لـــإعـــدادي، ومـــدة الحصة  لــلــثــانــوي، و21   18
الـــواحـــدة فــي املــرحــلــتــني 45/40 دقــيــقــة( يعدُّ 
في  مضطرًا  لينشغل  ثانويًا،  الوظيفي  عمله 
أعــمــال أخــرى تسد لــه متطلبات عيشه، األمــر 
 إيــاه 

ً
الــــذي فــاقــم مــن تــــرّدي الــتــعــلــيــم، مــوصــال

إلى أدنى مستوى، وساد الفساد في مفاصله 
الخاص، سواء في  التعليم  الرئيسة، وانتشر 

البيوت أو في املعاهد واملدارس الخاصة. 
)كاتب سوري(

لـــلـــقـــوات واملـــلـــيـــشـــيـــات األخـــــــرى فــــي املــنــطــقــة. 
وبــالــتــالــي، ســتــكــون مــوجــهــة فــي حــّيــز معني، 
وأغــلــب الــظــن أنــهــا ســتــكــون مـــحـــدودة أيــضــًا، 
التركية  بحيث ال تتجاوز العملية العسكرية 
ــواًل إلــى  املنطقة املــمــتــدة مــن رأس الــعــني وصــ
بـــلـــدة تـــل أبـــيـــض، وســتــتــجــنــب املـــنـــاطـــق ذات 
على  وستعتمد  الــكــبــيــرة،  السكانية  الــكــثــافــة 
فــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة لــتــركــيــا، ومنضوية 
تــحــت مــســّمــى الــجــيــش الــوطــنــي وســـوى ذلــك، 

بوصفهم وقودًا أساسيًا لها. 
وكــــان الــرئــيــس تـــرامـــب قـــد ســبــق لـــه أن أعــلــن 
سحب القوات األميركية من سورية، ثم تراجع 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، تــحــت ضــغــط بعض 
أركـــان إدارتـــه ومؤسساتها. ولــذلــك مــا تحقق 
عـــلـــى األرض حـــالـــيـــًا هــــو انـــســـحـــاب الــجــنــود 
األميركيني من مناطق رأس العني وتل أبيض، 
بما يعني أن عملية االنسحاب أشبه ما تكون 
بــإعــادة انــتــشــار أمــيــركــي، بغية إتــاحــة املجال 
أمــام توغل عسكري تركي مــحــدود. ومــن هنا 
ُيــفــهــم تــهــديــد تــرامــب بتدمير اقــتــصــاد تركيا 
إذا »تجاوزت الحدود«، األمــر الــذي يشي بأن 
ترامب تفاهم مع أردوغان على حدود العملية 
العسكرية التركية وتفاصيلها، ما يعني أنها 

لن تذهب بعيدًا.
)كاتب سوري(

السفور أو الحجاب »قرار شخصي«؟

األردن وسورية... نقابة عن نقابة تختلف

حدود العملية التركية

المدافعون عن 
»القرار الشخصي« 
بوجه التنّمر الذي 

تتعّرض له السافرة 
حديثًا نياتهم طيبة

بناء اإلنسان يحتاج 
مقومات مادية 

ومعنوية، إال أن تلك 
المقومات في سورية 

كانت مفقودة

العملية التركية 
لن تكون بسيطة 

فالصراع على سورية 
تتفاذفه حمم خمس 
قوى دولية وإقليمية
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