
سمير الزبن

تكّررت في كل مراحل التاريخ الفلسطيني 
الفلسطينيني  »إن  تــقــول  صحيحة  الزمـــة 
يــــمــــرون فــــي مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة خــــطــــرة«. 
القائمة دائمًا أخطر  اللحظة  كانت تعتبر 
مرحلة يمر الفلسطينيون بها. ونستطيع 
الـــيـــوم تـــكـــرار الــــازمــــة، مـــن دون أن نــكــون 
الــحــالــة،  فــي وصـــف  مبالغني  أو  مخطئني 
كـــمـــا أنـــنـــا نــســتــطــيــع أن نــضــيــف إلـــــى أن 
املــرحــلــة خــطــيــرة، فهي فــي غــايــة التعقيد، 
الفلسطينيون من ضيق  يعاني  وقــٍت  في 
هامش املناورة املتاحة أمامهم أيضًا، في 
كما  ومــــأزوم،  متفجر  إقليمي  محيط  ظــل 
آثــار حالة االنقسام والصراع  يعانون من 
الحالية  املصالحة  تــحــاول  الــتــي  الــدمــوي 
الجميع  ويعاني  تــجــاوزهــا،  الطرفني  بــني 
من فقدان االتــجــاه في ظل تراجع الوضع 
في  أخـــرى  مــشــكــاٍت  وتــقــدم  الفلسطيني، 

املنطقة. 
تفرض املراحل الخطرة في حياة الشعوب 
 مضاعفة عــلــى الــذيــن يــديــرون 

ً
مــســؤولــيــة

الــســيــاســة لـــتـــجـــاوزهـــا. ولـــذلـــك عــلــيــهــم أن 
يــجــتــرحــوا ويـــديـــروا ســيــاســاٍت بمستوى 
تكون  أن  على  يواجهونها،  التي  املخاطر 
 عــلــى حــمــايــة مــســتــقــبــل شــعــوبــهــم، 

ً
قــــــادرة

بــاتــجــاه خـــيـــاراٍت  الــســيــاســة  وعــــدم إدارة 
ــــي زيـــــــــادة األوضـــــــاع  ــٍة، تـــســـاهـــم فـ ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ كـ
ب ســــوءًا. والــوضــع 

ّ
الــســيــئــة للشعب املـــعـــذ

على  يفرض  الفلسطينيون  يعيشه  الــذي 

فارس الخطاب

تــطــورت مــجــريــات األمــــور فــي األزمــــة التي 
افــتــعــلــهــا رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، 
مــســعــود الـــبـــارزانـــي، بـــإصـــراره عــلــى إجـــراء 
االســـتـــفـــتـــاء الـــجـــمـــاهـــيـــري لـــانـــفـــصـــال عــن 
الــوطــن األم، الــعــراق، فــي 25 مــن سبتمبر/ 
أيلول املاضي؛ فبرزت إلى السطح معادالت 
ــــوى عـــديـــدة، وتــحــولــت قضية  جـــديـــدة، وقـ
أكــــراد الــعــراق مــن شــعــٍب طــالــب، وبــوســائــل 
عــــدة، بــالــحــصــول عــلــى حــقــوقــه السياسية 
والــثــقــافــيــة والــحــقــوقــيــة، إلـــى قــضــيــة ينظر 
باستثناء  العالم،  كــل  وربــمــا  العالم،  إليها 
إسرائيل ودولة اإلمارات، على أنها محاولة 
لقلب  املهم  العراقي  املكون  قيادات هذا  من 
الــصــراع والنفوذ في اإلقليم نحو  مــوازيــن 
مـــزيـــد مـــن الــفــوضــى والـــتـــدخـــات الــدولــيــة 
واإلقليمية، وأيضا إليجاد غطاء سياسي 
ــــي لـــتـــســـلـــل قـــــيـــــادات تـــنـــظـــيـــم داعـــــش  ــنـ ــ وأمـ

اإلرهابي ومسلحيه في العراق وسورية.
ــطــــورة األزمـــــــة الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى طـــرق  خــ
معقدة، وتفاعل دولي أفضى إلى أن يكون 
ملجلس األمن الدولي أكثر من موقٍف تجاه 
إدارة إقليم كردستان العراق، كان بعضها 
ــــي إجــــــراء  ــي فـ ــن مـــغـــبـــة املــــضــ ــ لـــلـــتـــحـــذيـــر مـ
ــر بــالــتــحــذيــر والــتــهــديــد  ــ االســتــفــتــاء، واآلخـ
املبطن لهذه القيادة من تداعيات استمرار 
الواقع على  األمــر  عنادها، وتغليب منطق 
العراق بشكل خاص، ودول اإلقليم املجاورة 

للعراق بشكل أعم.
هــل أيــقــن رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان، وزعــيــم 
مسعود  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
الـــبـــارزانـــي، خـــطـــورة مـــا أقــــدم عــلــيــه؟ وهــل 
ــــس مـــــا أفــــضــــت إلــــيــــه خـــطـــوتـــه  ــ شــــاهــــد وملـ
غــيــر الــنــاضــجــة، واملــتــســرعــة، واالنــفــراديــة، 
مـــن نــتــائــج عــلــيــه وعــلــى عــائــلــة الـــبـــارزانـــي 
النضال  أوال، وهــم رمــوز مهمة فــي مسألة 
املـــســـلـــح والـــســـيـــاســـي ألكــــثــــر مــــن خــمــســني 
تأمينها  تم  مكاسب  على  للحصول  عاما، 
كقانون  عــدة؛  تاريخية  مراحل  في  لألكراد 
حقوقهم  وتــضــمــني   ،1970 الـــذاتـــي  الــحــكــم 
الــقــومــيــة والــســيــاســيــة فــي دســتــور الــعــراق 

عبد الصمد بن شريف

لم يتوقع أحٌد أن دستور 1978 الذي أرسى 
إسبانيا  فــي  الديمقراطي  االنــتــقــال  دعــائــم 
الحديثة سينفجر في سنة 2017، من خال 
مــطــالــبــة حــكــومــة كــتــالــونــيــا بــاالســتــقــال. 
وهـــنـــاك مـــن شــّبــه فـــك كــتــالــونــيــا ارتــبــاطــهــا 
بــمــدريــد بــأنــه أخــطــر مــن خـــروج بريطانيا 
ــــي، ألن ترجمة مطلب  مــن االتــحــاد األوروبـ
اســتــقــال اإلقــلــيــم حــقــيــقــة مــلــمــوســة تعني 
ــدة إســـبـــانـــيـــا بــشــكــل   مـــاحـــقـــة لــــوحــ

ً
ــة ــربــ ضــ

ــام،  ــاد األوروبـــــــي بــشــكــل عـ ــحــ ــــاص، واالتــ خـ
فــهــذه أســـوأ أزمـــة تــواجــهــهــا إســبــانــيــا منذ 
أزيــــد مــن أربــعــني عــامــا. وهــنــاك مــن يصف 
مـــبـــادرة رئــيــس حــكــومــة اإلقــلــيــم، كــارلــيــس 
بــوتــشــمــون، بــاالخــتــيــار االنـــتـــحـــاري، ألنــه 
ســيــؤجــج األوضـــــــاع بــشــكــل غــيــر مــســبــوق 
فـــي مــنــطــقــٍة، تــمــثــل خــمــس حــجــم اقــتــصــاد 

إسبانيا.
الكتاالني  الــشــعــب  شــكــل مطلب  تــاريــخــيــا، 
فقد  يــكــون بنيويا،  يــكــاد  ثابتا  االســتــقــال 
كــانــت هــنــاك عـــدة مــحــاوالت وتــجــارب منذ 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر، خــصــوصــا أن عــوامــل 
الــلــغــة والــخــصــوصــيــة الــثــقــافــيــة والـــعـــادات 
املحلية تقف وراء انتعاش الشعور بهويٍة 
قـــائـــمـــة الــــــــذات. وتـــثـــيـــر عــمــلــيــة االســتــفــتــاء 
مسلسا من  التشويق والتسويق اإلعامي، 
فأغلبية تــدافــع عــن وحـــدة إســبــانــيــا، فيما 
هناك من يرى االستفتاء ليس قعقعة رعد 
في سماء با غيوم، على حد وصف املؤرخ 
نيكوال مارتي، وهو يستند إلى العجز عن 
تــجــاوز شــعــور قـــوي وعــمــيــق فــي املجتمع 
ــداث مــعــاصــرة  ــ الــكــتــاالنــي، حــيــث هــنــاك أحـ
أمة  نفسها  تعتبر  التي  كتالونيا  عاشتها 
كــامــلــة املـــواصـــفـــات، لــكــنــهــا لــيــســت قــومــيــة 
شوفينية، فسكان كتالونيا منفتحون على 
الفضاء  إلــى  وميالون  وإيجابيون  العالم، 
ــّدعـــي الــشــعــب الــكــتــاالنــي  األوروبــــــــي. وال يـ
الدفاع عن قوميٍة تؤمن بالقوة، بل قومية 
الــوجــود، كما أن أنصار  تــؤمــن بحقها فــي 
متطرفني،  ليسوا  كتالونيا  فــي  االستقال 
والــحــركــة االســتــقــالــيــة الــكــتــالــونــيــة تحتل 
مجاال حيويا في الحقل السياسي املحلي، 
وتتكون من أحزاب وتيارات وكتل برملانية 
ــــني أحــــــزاب  ــاك تـــحـــالـــفـــات بـ ــنــ مـــتـــنـــوعـــة. هــ
ــان الـــكـــتـــالـــونـــي، جمعت  ــرملـ ــبـ مــمــثــلــة فـــي الـ
بـــني الــجــمــهــوري واملــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 

واليساري والليبرالي والقومي املتشدد.
وكـــانـــت الــحــكــومــة املــحــلــيــة لــكــتــالــونــيــا قد 
بحثت في العام 2010 إمكانية سن ميثاق 
ــا، لـــكـــن الـــطـــلـــب قــوبــل  ــهـ ــــاص بـ ضـــريـــبـــي خـ
بالرفض والــامــبــاالة، علما أن وضــعــا من 
هــــذا الــقــبــيــل يــتــمــتــع بـــه عــــدد مـــن األقــالــيــم، 
كالباسك الذي تتحكم حكومته املحلية في 
من  جملة  على  وتتوفر  أساسية،  قطاعات 
أن  اختصاصات موسعة. والافت في هذا 
الــصــامــتــة فــي كتالونيا تــعــارض  األغــلــبــيــة 
أي انفصال عن األمة اإلسبانية، وتناهض 
مــبــدأ االســتــقــال، فــفــي اســتــفــتــاء األول من 
لم يصوت  الجاري،  األول  أكتوبر/ تشرين 
سوى 42% من سكان اإلقليم. وهنا يطرح 
السؤال في حــال إجــراء استفتاء متفاوض 
بشأنه: هل ستخرج األغلبية الصامتة عن 
صــمــتــهــا لــتــدلــي بــأصــواتــهــا، فــهــي غــائــبــة، 

لكنها وحدوية؟
ــان، حــق  ــتـ ــيـ ــرعـ فــــي كـــتـــالـــونـــيـــا تـــتـــواجـــه شـ
الـــشـــعـــب فــــي أن يــتــمــتــع بــــدولــــٍة مــســتــقــلــة. 
ــقــــون مـــن عــدالــة  واالســـتـــقـــالـــيـــون هــنــا واثــ
وبراغماتية،  بذكاء  ويستغلون،  قضيتهم، 
ــاك الــحــكــومــة  ــنــ مــنــطــق األمــــــر الـــــواقـــــع. وهــ
ــن عـــدالـــة  ــة مــ ــقــ ــة، وهـــــي أيـــضـــا واثــ ــزيــ ــركــ املــ

محمد ديبو

كــانــت الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــقــدمــة مطالب 
ــام  ــتــــي انــــدلــــعــــت عـ ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ ــورات الـ ــ ــثــ ــ ــ ال
أمــريــن:  نــتــاج  ـــه 

ّ
2011. وهـــذا طبيعي، ألن

ــــوري،  ــثـ ــ ــــداد الـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمــــا، ســــطــــوة االسـ أولــــهــ
بشقية القومي واالشتراكي، إذ دفع حجم 
التجارب، في  الــذي أظهرته هــذه  العسف 
ســيــاق مــمــارســتــهــا الــيــومــيــة، الــوعــي إلــى 
البحث عــن بــدائــل أفــضــل، فكان النموذج 
الديمقراطي الليبرالي. وثانيهما، سقوط 
املــعــســكــر االشـــتـــراكـــي وانـــتـــصـــار الـــغـــرب، 
بــمــا يــعــنــي ذلــــك انــتــصــار قــيــمــه املتعلقة 
ما  اإلنسان، وهو  بالديمقراطية وحقوق 
زته عموما الثورات امللونة في أكثر من 

ّ
عز

مكان، منذ ذلك الوقت.
ــفــــرط  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن هـــــــذا الـــتـــبـــنـــي املــ عــ
املــمــارســة   

ّ
أن إال  عـــربـــيـــًا،  لــلــديــمــقــراطــيــة 

اليومية للقوى والجماهير الساعية إلى 
التغيير بــّيــنــت، خــال حــراكــهــا، عــن أزمــة 
وتبنيها،  الــديــمــقــراطــيــة  فــهــم  فــي  عميقة 
فنحن إزاء قوًى ترفع الديمقراطية يافطة، 
ما  األرض،  عــلــى  عكسها  تــمــارس  لكنها 
يــحــيــلــنــا إلـــى مــفــهــوم الــديــمــقــراطــيــة عند 
ــاذا يــبــدو هــذا  ــ ــؤالء وكــيــفــة تــشــّكــلــه، وملـ هــ
الــتــنــاقــض بــني تنبي الــديــمــقــراطــيــة فكرة 
وممارستها على األرض، أو عدم القبول 

بنتائجها واقعا؟
ــتــــي تــبــنــت  ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــ ــقـ ــ ــلــــب الـ أغــ
فــــعــــل عــلــى  تـــبـــنـــتـــهـــا رد  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
استبداد النظم، وكآلية سياسوية إلحراج 
آلــيــة عمل عبر  أكــثــر مما تبنتها  الــنــظــام 
العميقة،  عملها  وآلــيــات  جوهرها  تبني 
ــلـــو بــــرامــــج هـــذه  ــدل عـــلـــيـــه خـ ــ ــو مــــا يــ ــ وهــ
القوى واألحــزاب من أي تنظير أو تفكير 
عن  ناهيك  الديمقراطية،  باملسألة  عميق 
صــعــوبــة الــعــثــور عــلــى مــلــمــح »مــمــارســة 
ــيــــة« حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي املـــمـــارســـة  ــقــــراطــ ــمــ ديــ
اليومية لهذه األحزاب، التي تؤبد قادتها 
عــلــى قــيــادتــهــا كــمــا تــؤبــد الــنــظــام الحاكم 

على عرش الباد.
وإذ ال شك أن الجماهير، وقد عاشت في 
ظل االستبداد، حملت كثيرا من أمراضه، 
الديمقراطية  تبني  عمليا  لها  يتح  ولــم 
فكرة حرة، أو ممارستها، فهي آمنت بها 
بوصفها يوتوبيا خاصية من االستبداد 
أكثر مما آمنت بها فكرة عملية، أي كان 
مما  أكثر  حاضرا  بالديمقراطية  اإليمان 
حضر التفكير بها، أي أن املعطى الغيبي 

الــــقــــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة أن تـــبـــحـــث عــن 
خياراٍت جديٍة وجديدٍة للخروج من املأزق 
الفلسطيني، وإنهاء  الوضع  الذي يعيشه 
فــي ظــل متغيراٍت  املــدمــرة،  حالة االنقسام 
دوليٍة وإقليميٍة غير مواتية، وتشكل عبئًا 
إضافيًا على الوضع الفلسطيني الصعب. 
إذا كـــان مــن الــصــحــيــح أن الــخــيــارات أمــام 
الفلسطينيني، في هذه الظروف، محدودة، 
الخيارات، وال  فإنه ال يمكن معالجة هذه 
يمكن الصمود في وجه الشروط القاسية 
فــي ظــل الــوضــع االنــقــســامــي الفلسطيني، 
بــل عــلــى الــعــكــس يــســاهــم هـــذا الــوضــع في 
تآكل  واســتــمــرار  الفلسطينيني،  إضــعــاف 

قدرتهم على الفعل والتأثير.  
ــع الــقــائــم  ــ ــــواقـ ــن الـ ــــروج مــ ــــخـ مـــســـؤولـــيـــة الـ
ــادة الـــرســـمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيــ لـــيـــســـت مــــســــؤولــ
ــلـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــداخـ ــراع الـ لــطــرفــي الــــصــ
مسؤولية  اليوم  القائمة  اللحظة  فحسب. 
الجميع فلسطينيًا، فصائل وشخصيات، 
مــــســــؤولــــيــــة كــــــل الــــتــــشــــكــــيــــل الـــســـيـــاســـي 
وخــارجــهــا،  الفصائل  داخـــل  الفلسطيني، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـــذه الــفــصــائــل تمثل، 
كــثــيــرة، جــــزءًا من  فــي قــضــايــا فلسطينية 

املشكلة، ال جزءًا من الحل. 
ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ يـــــكـــــمـــــن اخـــــــــتـــــــــال الــــــعــــــمــــــل الـ
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي جـــزء أســـاســـي مــنــه، في 
ــيــــوم عــلــى  ــدم الـــتـــوافـــق الــفــلــســطــيــنــي الــ ــ عـ
مشروع وطني سياسي فلسطيني واضح 
الفصائل،  عليه  تتوافق  للجميع،  املعالم 
والوصول  الفلسطينية  الساحة  فانقسام 

ــي، عــلــى  ــلــ ــداخــ ــــراع الــ ــــصـ الـــــدمـــــوي، كـــــان الـ
الــتــي ارتكبت  الــرغــم مــن األخــطــاء الكثيرة 
فـــي إطـــــاره، هـــو الـــصـــراع الـــثـــانـــوي، نسبة 
إلى الصراع مع االحتال، وبعد االنفجار 
ــو الـــصـــراع  ــلــــي أصـــبـــح هــ ــــوي الــــداخــ ــــدمـ الـ
املـــركـــزي، عــلــى الــرغــم مــن كــل مــا يــقــال عن 
أولوية الصراع مع االحتال. هذا التحول 
ــه الــتــجــربــة  ــهـــدتـ هــــو أخــــطــــر انــــعــــطــــاف شـ
ــك يـــجـــب أن يـــكـــون  ــ ــذلـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولـ

الخروج منه أولوية فلسطينية مطلقة. 
ــل جـــهـــد يـــبـــذل ملـــعـــرفـــة حــقــيــقــة الـــوضـــع  كــ
الــفــلــســطــيــنــي، والـــبـــحـــث عــــن مــــخــــرج لـــه، 
ــا يــحــتــاجــه  ــ ــكــــن مـ يـــســـتـــحـــق الــــتــــقــــديــــر. ولــ
الفلسطيني يتجاوز إطار البحث  الوضع 

األكــاديــمــي عــن حــلــول تــخــتــار هـــذا اإلطـــار 
أو ذاك، أو على أساس هذه الرؤية أو تلك. 
ــن الــتــحــرك  ــد مـ ــذلـــك ال بـ الــخــطــر داهــــــم، ولـ
ســريــعــًا. ألنـــه فـــي الــســيــاســة لــيــســت هــنــاك 
مــشــكــاٌت ليست لــهــا حــلــول، فـــإن الــوضــع 
الفلسطيني قابل للحل إذا أرادت األطراف 
أمـــــــا إذا وجــــــــدت هــــذه  الـــرئـــيـــســـيـــة ذلــــــــك. 
تــكــريــس هــذا  أن مــن مصلحتها  ــراف  ــ األطـ
ز، وستكون 

ّ
الوضع، فإنه سيبقى وسيتعز

املصالحة الــتــي تــجــري الــيــوم مــجــرد لعب 
عــلــى الـــوقـــت، ال يلبث وضـــع االنــقــســام أن 

يعود إلى سابق عهده. 
ــرٍف من  ــ ــة كـــل طـ ــابـ ــذا يــتــعــلــق بــشــكــل إجـ هــ
األطــراف الرئيسية عن األسئلة األساسية 
ــــع عـــلـــى الـــســـاحـــة  ــــوضـ ــتــــي يـــطـــرحـــهـــا الـ الــ
الفلسطينية. الخلل البنيوي الذي يعاني 
مـــنـــه الــــوضــــع الــفــلــســطــيــنــي هــــو االفـــتـــقـــاد 
ملــشــروع وطــنــي واضـــح املــعــالــم، ومتوافق 
ــم تــفــكــيــك املــــشــــروع الــوطــنــي  عــلــيــه، لــقــد تـ
ــو«، مـــن دون أن يتم  ــلــ عــبــر مــســيــرة »أوســ
الداخلي  الصراع  لُيبِق  بناء مشروع آخر، 
الوطني،  املــشــروع  تفّكك  فعندما  ثــانــويــًا. 
بــاتــت هــنــاك مــشــاريــع خــاصــة بــكــل طــرف، 
أخـــذت آلــيــة تــصــارع اجتثاثية، مــا أوصــل 
الساحة الفلسطينية إلى الصدام الدموي.

أهــمــيــة الـــتـــوافـــق عــلــى املــــشــــروع الــوطــنــي 
ــــي أنــــــه يـــمـــنـــح الـــجـــمـــيـــع تــحــديــد  تـــكـــمـــن فـ
ــا يــغــيــب  ــدمـ ــنـ أولــــــويــــــات الــــــصــــــراع، أمــــــا عـ
العدو  املــشــروع يصبح  هــذا  التوافق على 
الــداخــلــي أخــطــر مــن الــخــارجــي، وبالتالي 

تصبح الحاجة إلى الخاص منه أكبر من 
الحاجة للتصّدي للعدو الخارجي. وبهذا، 
يصاب الوضع الداخلي بالشلل، ويصبح 
التي  الــصــراع  آللــيــة  الحتمي  املـــآل  التفّكك 

تدفن رأسها في وحل الصراع الداخلي.
مـــا يــحــتــاجــه الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي الــيــوم 
أبعد من املصالحة، يحتاج إلى إعادة بناء 
املشروع الوطني على أساس توافقي، عبر 
حـــوار وطــنــي شــامــل وعــلــنــي، يــســاهــم فيه 
الجميع، قوى وشخصيات وطنية، ويجب 
أن ال يبقى هذا الحوار أسير الغرف املغلقة، 
الــجــزئــيــة. يجب طــرح كل  يــطــرح القضايا 
في  الوطني  باملشروع  املتربطة  القضايا 
النقاش العام واشتراك الجميع في صياغة 
املـــشـــروع الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي الــجــديــد، 
واســتــخــدام هــذا الــجــدل والــحــوار الــواســع، 
مــن أجـــل إعــــادة الــــروح والــحــيــويــة إلـــى كل 
الــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى اعــتــبــار 
أنــهــا جميعها شــريــكــة فــي املــشــروع الــذي 
يمسها. هــذا وحــده يمكنه إخــراج الوضع 
الــداخــلــي،  الــصــراع  الفلسطيني مــن وحـــل 
التي يقال فيها  املغلقة  الغرف  ومــن جــدل 
شــيء، ويــقــال خارجها أمــام اإلعـــام شيء 
آخر. يحتاج الوضع الفلسطيني مشروعا 
ســيــاســيــا يــــرى األرض والــبــشــر األســــاس 
ــروع وطــــنــــي يــمــلــك  ــ ــشـ ــ ــنـــي ألي مـ ــكـــويـ ــتـ الـ
املستقبل الحقيقي في مواجهة الوحشية 
اإلسرائيلية، وهذا مسؤولية  والعنصرية 

الجميع. 
)كاتب فلسطيني(

برئيس  يــفــتــرض  أيــضــا   .)2005( الــجــديــد 
ــد أفــــــاق مــن  إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان أن يـــكـــون قــ
ظــنــه أن اإلقــلــيــم وشــعــبــه يــعــتــبــره »الــقــائــد 
األوحد«، وأنه سيمضي وراءه حيث يريد! 
املــتــنــازع عليها  فتجربة كــركــوك واملــنــاطــق 
العراقية  العسكرية  القوات  وطريقة تمكني 
)والحشد الشعبي منها( باتت على لسان 
ــان مــفــتــخــرا بــهــا،  ــ ــواء مــــن كـ ــ كــــل كـــــــردي، ســ
كأكراد السليمانية، أم من اعتبرها »خيانة 
ــيـــل، وهـــو مـــا سيمهد  ــأكـــراد أربـ عــظــمــى« كـ
األرضــــيــــة لــتــقــســيــم إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان إلـــى 
إقليما جديدا  إحداهما  منطقتني، ستكون 
ربــمــا )الــســلــيــمــانــيــة – حــلــبــجــة – كـــركـــوك(، 

والثانية لن تكون إقليما )أربيل – دهوك(.
خطير جــدا مــا قــام بــه مسعود الــبــارزانــي، 
بمشاركة قياداٍت في حزب االتحاد الوطني 
الكردستاني )السليمانية(، وفي مقدمتهم 
أرملة الرئيس العراقي السابق الراحل جال 
طالباني، هــيــرو إبــراهــيــم أحــمــد، وآخـــرون، 
حيث ألهبوا حماسة شعب العراق الكردي 
صــوب »حــلــم االنــفــصــال«، وبـــات هــذا األمــر 
وكــأنــه تــحــّرر مــن الــعــراق وشــعــبــه الــعــربــي، 
وكذلك من بقية املكونات القومية واإلثنية 
فــــيــــه. وبـــتـــنـــا نـــســـمـــع فــــي وســــائــــل اإلعـــــام 
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي عـــبـــارات 
عـــاطـــفـــيـــة، بـــعـــضـــهـــا هـــســـتـــيـــري وغـــاضـــب 
العراق وشعبه، وصلت إلى اإلساءة  تجاه 
إلـــى الــعــلــم الـــعـــراقـــي، بــرفــع عــلــم إســرائــيــل، 
واإلشــــادة بــدورهــا فــي دعــم انفصالهم عن 
البلد األم، ووسم اإلدارات العراقية املتعّددة 
بــالــتــخــلــف والــطــائــفــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
القائمني على هذه الحكومة هم من اختاروا 
التحالف معها منذ أكثر من ربع قرن. ومن 
الطرف اآلخر، في جنوب كردستان العراق، 
السلبي  الــعــاطــفــي  التحشيد  مــاكــنــة  بـــدأت 
تـــجـــاه أكـــــــراد الــــعــــراق واإلقـــلـــيـــم واضـــحـــة، 
حتى بــدت وكـــأن قــيــاداٍت بعينها تــريــد أن 
برز  الــذي  الناجح  الكردي  النموذج  تحطم 
بــوضــوح بعد تــدهــور جميع صــور املدنية 
العاصمة  الــعــراق، ومنها  مناطق  بقية  في 
بغداد منذ عام 2003. التوظيف السياسي 
لــصــنــاعــة الــكــراهــيــة خـــال أزمـــة االســتــفــتــاء 

القانوني  الضغط  ورقـــة  وتلعب  قضيتها 
التراجيديا  عناصر  تكمن  وهنا  الشرعي. 
السياسي  الشقني،  أن  فاملؤكد  الكتالونية، 
والتاريخي، لألزمة، ال ينفصان عن الشق 
االقــتــصــادي، وتــبــعــا لــذلــك بـــدأت محموعة 
ولتطويق  برشلونة.  مغادرة  الشركات  من 
االنفصالية،  بوتشيمون  كارليس  نزوعات 
طـــلـــبـــت الـــحـــكـــومـــة اإلســـبـــانـــيـــة تــوضــيــحــا 
مقنعا ودقيقا من رئيس حكومة كتالونيا، 
غير أنــه لم يلتزم باملطلب، وهــذا ما يفسر 
ــــود تــصــعــيــد ســيــاســي وقـــضـــائـــي، فقد  وجـ
تلجأ املحاكم إلى متابعة مسؤولني أمنيني 
محليني. وقد هّددت مدريد بجدية بتعليق 
 155 للفصل  طبقا  الــذاتــي،  بالحكم  العمل 
مــن الــدســتــور، بما فــي ذلــك بــوضــع منطقة 
ــي تـــتـــمـــتـــع بـــنـــظـــام الــحــكــم  ــتــ ــا الــ ــيـ ــالـــونـ ــتـ كـ
الـــذاتـــي تــحــت وصــايــتــهــا، إذا لـــم تــتــراجــع 
الــحــكــومــة املــحــلــيــة عـــن مــطــلــب االســتــقــال. 
ويــبــدو أن حكومة مــاريــانــو راخـــوي تهيئ 
ــة واألجـــــــــــواء الســـتـــعـــمـــال الــفــصــل  ــ ــيـ ــ األرضـ
155 مــن الــدســتــور اإلســبــانــي الـــذي يسمح 
وكــان  الــذاتــي.  بالحكم  العمل  بتعليق  لها 
املــاضــي، زرع  الــثــاثــاء  تــعــمــد،  بوتشيمون 
الــغــمــوض والــتــشــويــش، عــنــدمــا صـــرح بما 
سماه اإلعان الرمزي لاستقال، مع وقف 
األبــواب مشرعة على  إبقاء  تفعيله، بهدف 

إمكانيات الحوار والتفاوض مع مدريد.
واملــتــبــنــيــة مطلب  الــداعــمــة  الــقــوى  وتعتبر 
ــــال قــــــرارهــــــا ســــيــــاديــــا مـــســـنـــودا  ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــة. وإذ  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ بـــالـــشـــرعـــيـــة الــشــعــبــيــة والـ
لـــم تــلــتــزم حــكــومــة بــوتــشــيــمــون بــاحــتــرام 
املــهــلــة الــثــانــيــة، فـــإن مــدريــد ستضطر إلــى 
تــطــبــيــق مــقــتــضــيــات الـــدســـتـــور، والــلــجــوء 
ــع املــنــطــقــة تــحــت وصــايــتــهــا، مع  إلــــى وضــ
تــنــظــيــم انــتــخــابــات فـــي ســتــة أشـــهـــر، علما 
أنها تعتبر ما تقوم به األحــزاب املناصرة 
لــانــفــصــال اســتــفــتــاء غــيــر مــشــروع وخـــارج 
الـــقـــانـــون، ولــــن يـــــؤدي ســــوى إلــــى تقسيم 
املجموعة الكتالونية وتفتيتها، ولن تكون 
أيــة  االســتــفــتــاء  عنها  سيسفر  نتيجة  ألي 
حظوظ في التطبيق، كما أن مدريد ترفض 
أو  وســاطــة وطنية  أي  قبول  مطلقا  رفضا 
مــســألــة مستحيلة في  وتــعــتــبــرهــا  دولـــيـــة، 
ســـيـــاٍق يــطــبــعــه الــتــمــرد والــعــصــيــان. وقـــال 
راخـــوي، فــي وقــت ســابــق، »ليس هناك بلد 
يأخذ مأخذ الجد ما جرى«، في إشارة إلى 
كتالونيا.  حكومة  نظمته  الــذي  االستفتاء 
فــي تقرير املصير، حسب راخــوي،  والــحــق 
غير متضمن في أي دستور ديمقراطي، وال 
اإلسبانية  الــدولــة  على  ينسحب  أن  يمكن 
الــدولــة الخاضعة لسلطة  ســوى فــي حــالــة 

استعمارية.
يــتــخــذه  أن  يــمــكــن  ال  قــــــرار  أي  أن  ــدو  ــبــ ويــ
راخــــوي وحــــده، مــن دون الــلــجــوء إلـــى دعــم 
الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي الــعــمــالــي، والــحــصــول 
على إشارة الضوء األخضر من أمينه العام 
بيدور سانشيس. وكمقابل للحصول على 
املوافقة  الشعبي  الــحــزب  على  الــدعــم،  هــذا 
على مراجعة  الدستور، وإعــادة التفاوض 
املكونة  السبعة عشر  واألقاليم  بني مدريد 
وقــد شــدد سانشيس  اإلسبانية.  للشعوب 
ــلـــى ضــــــــرورة تــنــصــيــب لـــجـــنـــة لــتــحــديــث  عـ
ــــرط تــفــعــيــلــهــا  ــتـ ــ ــة الـــتـــرابـــيـــة، واشـ ــسـ املـــؤسـ
فـــي أجــــل ال يــتــعــدى ســتــة أشـــهـــر. والــفــكــرة 
الـــجـــوهـــريـــة بــحــث كــيــفــيــة بـــقـــاء كــتــالــونــيــا 
ــل الــفــضــاء اإلســبــانــي الــوطــنــي، وليس  داخـ
الــحــزب االشتراكي  االنــســحــاب منه. وأعـــاد 
العمالي التأكيد على التأويل الذي يمنحه 
للمادة 155 من الدستور اإلسباني، بحيث 
 تــنــزلــق الــحــكــومــة املـــركـــزيـــة إلــى 

ّ
يــجــب أال

يـــدفـــع  بوتشيمون  بـــل يــجــب أن  تــطــبــيــقــه، 

اإليـــمـــانـــي فـــي تــبــنــي الــديــمــقــراطــيــة أكــبــر 
بكثير من املعطى الواقعي الذي يعتبرها 
مجرد فكرة قابلة للنمو والنقد والتحليل 
ــتـــطـــويـــع، بـــمـــا يــــتــــاءم مــع  والــتــفــكــيــر والـ
املفترض  االجتماعية  والــحــوامــل  األرض 

أن تحمل هذه الديمقراطية.
يعني مــا ســبــق، فــي مــا يعني، أن الوعي 
ــا حـــني انــدلــعــت 

ّ
بــالــديــمــقــراطــيــة كــــان هــش

ثــــــــورات الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي، فــلــيــس هــنــاك 
ــة شــــعــــارا مــــن دون  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــوى الـ ــ ســ
وجـــود وعـــي ديــمــقــراطــي، وقـــوى تقدمية 
في  الديمقراطي  الفكر  تؤطر  ديمقراطية 
إطــــار مــمــارســة ســيــاســيــة يــومــيــة، بحيث 
تغّير وتغيير  إلــى مجال  الــثــورة  تتحول 
ــى.  ــي أرقــ فـــي الـــوعـــي الـــقـــائـــم بـــاتـــجـــاه وعــ
وأسفر غياب هذا األمر، في حقيقة األمر، 
تلك  تحالف  األول،  خطيرين:  أمــريــن  عــن 
االستبداد،  كــان« إلسقاط  »أي  القوى مع 
تقود  الخاطئة  فاملقدمات  وهــذا طبيعي، 
 تبني 

ّ
إلى نتائج خاطئة، إذ سبق أعاه أن

للديمقراطية كان سياسويا،  القوى  هذه 
وليس سياسيا فكريا، فاألولوية إلسقاط 
الديمقراطية  ــاء  إلرســ ولــيــس  االســتــبــداد 
في فكر هذه القوى، وهو ما اقتضى هذا 
التحالف الذي فتح الباب لتقدم املعسكر 
ــــورات،  ــثـ ــ ــيـــائـــه عـــلـــى الـ ــتـ الــــجــــهــــادي واسـ
وخـــصـــوصـــا الـــســـوريـــة مــنــهــا. والـــثـــانـــي، 
الجماهير،  وفـــق وعـــي  الــديــمــقــراطــيــة،  أن 
تكشفت عن ضيق بالديمقراطية نفسها، 
إذ تــبــني أن الــديــمــقــراطــيــة الــتــي يــريــدهــا 
هؤالء هي أن تكون أفكارهم ورؤاهــم هي 
الديمقراطية  يريد  فاإلسامي  الــســائــدة، 
األكثرية،  بيد  البلد  مفاتيح  تجعل  التي 
التي تعطيه  الديمقراطية  يريد  والكردي 
ــر، واألقــــــلــــــوي يـــريـــد  ــيــ ــق تـــقـــريـــر املــــصــ ــ حـ
ــى الــعــلــمــانــيــة، 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي تــتــبــن

بنظام  تقترن   
ً
ديمقراطية يريد  واليسار 

اقتصادي اشتراكي، فيما يريد الليبرالي 
الــســوق.. وهكذا  اقــتــصــادا يسمح بحرية 
»ديمقراطيته«،  خلف  منهم  كــل  تخندق 
ــيـــوم أن ألــف  ــؤالء حــتــى الـ ــ ــم يــفــهــم هـ إذ لـ
هذه  بكل  القبول  يعني  الديمقراطية  بــاء 
ا مـــن الــلــعــبــة الــســيــاســيــة،  الـــتـــيـــارات جــــزء
انتهاًء  اليمني اإلسامي وليس  ا من  بــدء
نــنــســى  أن  دون  ــــن  مـ الــــيــــســــار،  بـــأقـــصـــى 
ــارات االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــبـــشـــر الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
تحميها الديمقراطية، ونعني بذلك حرية 
اإليمان أو اإللحاد، وحرية اختيار الهوية 

الجنسية وغيرها.

إلى االنقسام وإلى مرحلة الصدام الدموي 
كــــان بــســبــب غـــيـــاب هــــذا الـــتـــوافـــق، وعــلــى 
األهداف الوطنية الفلسطينية في مواجهة 
ــام، ال يمكن  ــفـــصـ ــل االنـ االحــــتــــال. فــفــي ظـ
نجاح الخيار السلمي. وفي ظل االنقسام، 
املقاومة  خيار  نجاح  املقابل  فــي  يمكن  ال 
أيضا، هذا إذا كان أي من الخيارين متاحا 

في هذه االنعطافة التاريخية.
ال تشكل املصالحة الشكلية، تحت عنوان 
»عفا الله عما سلف«، حا للمأزق القائم، 
ــذي وصـــــل إلــــيــــه طــرفــا  ــ ــ فــــي ظــــل املــــــــأزق الـ
الصراع الفلسطيني، من وصول التسوية 
السياسية مع إسرائيل إلى طريق مسدود، 
وكـــذلـــك مــــأزق خــيــار املـــقـــاومـــة، تــجــعــل ما 
يــحــتــاجــه الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي أكـــثـــر من 
إلى  السلطة  وعـــودة  الشكلية،  املصالحة 
قــطــاع غــزة لتخفيف الــحــصــار. ال شــك في 
أن انـــشـــغـــال الــفــلــســطــيــنــيــني بــأوضــاعــهــم 
الداخلية يشكل حجبًا للقضايا الصراعية 
مــع إســرائــيــل واالنــشــغــال بــالــفــتــات. ليس 
االحتال اإلسرائيلي احتااًل غير منظور، 
ــن ال يــــريــــد أن  ــ بــــل هــــو احــــتــــال عــــــــاٍر، ومــ
بــصــراعــاتــه  يشتغل  أن  ويــريــد  أواًل،  يــــراه 
ــود  ــ ــن وجـ ــ الــــداخــــلــــيــــة، ويــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
الشعب  بحق  اليومية  وجرائمه  االحتال 
الــفــلــســطــيــنــي، ال يــعــمــل ملــصــلــحــة شــعــبــه 
أن هناك  ينكر  أن  يمكن  أحــد  ال  وقضيته. 
صــراعــًا داخــلــيــًا فــي كــل مجتمع، وبــني كل 
قــــوى ســيــاســيــة وأخــــــرى مــنــافــســة. ولــكــن 
طوال الفترة السابقة على انفجار الصراع 

وبعده هو أخطر أغراض هذه العملية التي 
ســاهــم فـــي تــنــفــيــذهــا وتــرويــجــهــا مسعود 
البارزاني، وبشكل بدا فرديا والفتا لجميع 
في  اإلعامية  الباحثة  وبحسب  املــراقــبــني. 
فإن  الدليمي،  نزهت حمود  بغداد،  جامعة 
والتحريـــض  والعنـــف  الكراهيـــة  »صناعـــة 
هي أبـــرز أهداف الحرب النفســـية كأســـلوب 
إلى  يـــؤدي  املتلقني،  فـــي  مؤثـــر  اتصالـــي 
وتوجيهها،  واملشـــاعر  العقـــول  اخــتـــــــــــراق 
كســـر  إلـــى  يــهــدف  ـــــٍق،  ـــ دقــيـــ تخطيـــٍط  وفـــق 
ــر  ـــ ـــ والــتــفــكــيـــ اإلرادة  ــــــل  ــــ ــــ وشـ ــنــــويــــات،  ــعــ املــ
ـــــر  ـــ الـــعـــقـــانـــي واملـــتـــــــــــــــوازن بـــاتـــجـــاه تــدمــيـــ
واقتصاديا  سياســـيا  وتخريبهـــا  البـــاد، 
ــيـــا«. ولـــعـــل مــــا رافــــق  ــافـ ــقـ ــا وثـ ـــ ـــ واجــتــمــاعــيـــ
والحشد  العراقية  الــقــوات  دخـــول  عمليات 
الشعبي إلى كركوك صورة واضحة املعالم 
لهذه األجواء املختزنة بالعواطف السلبية، 
سواء تمثل هذا بالتعامل مع علم كل طرف، 
الــتــلــقــائــيــة أو املــتــلــفــزة  الـــخـــطـــابـــات  أم فـــي 
لــكــل طــــرف عــلــى حــــدة. قـــد تــنــتــهــي املــظــالــم 
واالســتــحــقــاقــات الــتــي تخص أي طــرف في 
الدولية  أو  الوطنية  السياسية  املــعــادالت 
الكراهية في  لكن تكريس  بــزوال أسبابها، 
نـــفـــوس األجــــيــــال املــتــعــاقــبــة يــضــع حــاجــزا 
نفسيا عميقا وخطيرا جدا ال يمكن إزالته 
بـــــأي وســـيـــلـــة كــــانــــت، وهـــــي كـــمـــا وصــفــهــا 
الفيلسوف املصري مصطفى محمود »نمو 
إلى تحت، وليست نموا إلى فوق، إنها نمو 

ى على نفسه ويأكل بعضه«.
ّ
يتغذ

)كاتب عراقي في لندن(

إلى أن يكون سببا في إعمال هذا الفصل، 
والــذي لم يسبق أن استعمل، وهــو صريح 
 

ٌ
ــه واخــتــصــاصــاتــه، لكنه غــامــض فــي دالالتــ

باتخاذ  ملــدريــد  يسمح  فهو  تفاصيله،  فــي 
 
ٌ
اإلجــراءات الضرورية إذا لم تحترم منطقة

ــزامــــات  ــتــ ــي االلــ ــ ــذاتـ ــ مــــا تــتــمــتــع بـــالـــحـــكـــم الـ
قوانني  أو  الدستور،  املنصوص عليها في 
أخــرى ذات الصلة، لكنه ال يــحــّدد ال األجــل 
املــمــكــن  املــــــدة وال طــبــيــعــة اإلجــــــــــراءات  وال 
نشاط  تعليق  شأنها  من  والتي  اتخاذها، 
الجهوي.  البرملان  وحــل  املحلية،  الحكومة 
وهذا ما يطرح صعوبة قصوى في تطبيق 
الفصل 155، األمر الذي يحتم على حكومة 
ــيـــوخ،  ــــى مـــجـــلـــس الـــشـ ــقــــدم إلــ مــــدريــــد أن تــ
على  الحاكم  الشعبي  الــحــزب  يتوفر  حيث 
اإلجــراءات  تفصل   

ً
وثيقة املطلقة،  األغلبية 

املــحــتــمــل اتـــخـــاذهـــا، واإلنـــــــذار املـــوجـــه إلــى 
اللجنة  على  ثــم  كتالونيا،  حكومة  رئــيــس 
رأيا  ترفع  أن  الذاتي  الحكم  ملناطق  العامة 
الرئيس بوتشيمون  أن  املــوضــوع، كما  في 

سيمنح أجا محّددا لتقديم أجوبته.
وفـــي مــرافــعــتــه عــن مــوقــفــه، يــراهــن راخـــوي 
كــذلــك عــلــى مــوقــف حـــزب ســـيـــودادونـــوس، 
ذي التوجه الوسطي واملناهض الستقال 
كتالونيا، وقد دعا هذا الحزب، منذ اندالع 
األزمـــــة مـــع مـــدريـــد، صـــراحـــة، إلــــى تطبيق 
الفصل 155، بما في ذلك تنظيم انتخابات 
جديدة في اإلقليم، غير أن اللجوء إلى هذه 
الــفــصــل يــطــرح أيــضــا إشــكــاال ديــمــقــراطــيــا، 
ــان الــعــهــد الــفــرنــكــوي  ــ ألنـــه يــعــيــد إلـــى األذهـ

الديكتاتوري. 
ويــنــظــر الــكــاتــب الـــعـــام الــســابــق للمجلس 
الشرفي   واملستشار  الفرنسي،  الدستوري 
للدولة الفرنسية، جون إيريك شوتل، وهو 
يعرف عن كثب األزمة التاريخية لكتالونيا، 
بقلق تجاه األزمة التاريخية التي تجتازها 
إسبانيا، فهو يرى أنه »حتى مفهوم األمة 
ا، وهــدف الشعب الكتاالني هو 

ّ
أصبح هش

الــتــخــلــص مـــن اإلرث اإلســــبــــانــــي«. ويــبــدو 
أن  هـــروب حكومة كتالونيا إلــى األمـــام ال 
يترجم مشروعا إيجابيا، بل يعكس إرادة 
استئصالية، ألن العاطفة الثقافية املتدفقة، 
واملذهبية،  التعصب  حد  إلــى  تصل  والتي 
االنفصال  الــذي يحرك مشاعر  العامل  هي 
إلى  تذهب  وقــد  الكتالونية،  املجموعة  فــي 
درجة الرغبة في التطهر مجازا من »رجس« 
االستقال  مــشــروع  اإلســبــان. فهل سيكون 
فـــي كــتــالــونــيــا ثــقــافــيــا، مـــع الــعــلــم أن اللغة 
منذ  الــرســمــيــة  الــلــغــة  أصــبــحــت  الكتالونية 
عقود؟ وهل مشروع االستقال اقتصادي، 
خصوصا أن منطقة كتالونيا تهيمن منذ 
سنوات على النشاط االقتصادي اإلسباني، 
وتساهم بحصة كبيرة في الناتج الداخلي 
أدنـــى نسبة  تــعــرف  املنطقة  أن  الــخــام، كما 

بطالة؟ 
)كاتب وإعالمي مغربي(

أبعد من المصالحة الفلسطينية

أزمة كردستان وصناعة الكراهية

كتالونيا... األزمة وصعوبات االنفصال

الديمقراطية متخيًال... 
وواقعًا

يحتاج الوضع 
الفلسطيني إلى 

إعادة بناء المشروع 
الوطني، عبر حوار 

شامل وعلني

تكريس الكراهية 
يضع حاجزًا نفسيًا 

عميقًا وخطيرًا

تهيمن كتالونيا على 
النشاط االقتصادي 
اإلسباني وتساهم 
بحصة كبيرة في 

الناتج الداخلي

آراء

معن البياري

الخليج،  لشؤون  السعودي  الدولة  وزيــر  زيــارة  في  الغزيرة  الرسائل  تضيف حزمة 
ثامر السبهان، محافظة الرقة في شمال سورية، أخيرا، مستجّدا مهما إلى متاهات 
وبالضرورة،  حكما  واملتصلة،  العويصة  السياسية،  وخرائطها  السورية  الجغرافيا 
باإلقليم، حيث الجوار هو العراق وإيران وتركيا. يزيد من أهمية الزيارة أن السبهان 
املحافظة  فــي  بــلــدة  فــي غير  الــتــي عقدها  االجــتــمــاعــات  كــان مصحوبا، فيها، وفــي 
)على ما ذاع من أخبار(، مع املبعوث األميركي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم 
)داعش(، الجنرال بريت ماكغورك. وإذا كان ميسورا الوقوع على رسائل هذه الزيارة 
التي يقوم بها مسؤول سعودي إلى الرقة، فور تحريرها من احتالل تنظيم داعش 
اإلرهابي، إلى النظام في دمشق وتركيا وإيران، فإنه يبقى غير ميسور، تماما، الوقوع 
على كيفيات اشتغال العقل السياسي السعودي الراهن، كما ينبئ بها هبوط ثامر 
السبهان في مدينة بني عيسى في املحافظة السورية، وجلوِسه فيها إلى مسؤولني 
عسكريني في قوات سورية الديمقراطية )قسد( التي تتبع حزب االتحاد الديمقراطي 
)الكردي( امللتحق بحزب العمال الكردستاني، اإلرهابي في أعراف تركيا وغيرها. .. 
الــســوري، وحواشيه  امللف   في سياسة سعودية مرتقبة في 

ٌ
مة

َ
ثّمة رؤيــة محك هل 

التركية واإليرانية )والكردية(، اهتدى إليها العقل املشار إليه، بعد اختبار الحسابات 
ــٍر معني بــشــؤون الخليج )!( فــي بني عيسى  والــرهــانــات، فــجــاءت اجــتــمــاعــات وزيـ
أم أن القصة وما  الرؤية؟   على هذه 

ً
 مبنية

ً
)وغيرها(، برفقة جنرال أميركي، خطوة

فيها مجّرد اختبار موضعي، أريد منه تحّسس آثاره، قبل املضي إلى خطواٍت الحقٍة 
مبنية عليه؟ ال يستقيم، في حساباٍت أولى وتفكيٍر عابر، أن يكون السفير السعودي 
 رحاله 

ّ
السابق في بغداد، ثامر السبهان، واملوصوف بأنه مندفٌع ومتحمس، قد حط

في مضارب عشائر الّرقة، من أجل تسلم ثالثني سعوديا داعشيا تم أسرهم، على 
ما قيل. وإنما يستقيم القول، ربما وإلى حد كبير، إن الرياض إنما تبدأ، في السهم 
الذي رمته مع السبهان في الرمال السورية شماال، تمرينا أول في خياٍر سياسي، 
تنوي تجريبه، بعد أن وصل إلى قناعتها غير الخافية أن بقاء األسد رئيسا أمٌر ال 
رّد له، وليس في وسعها أن تخربش عليه، بل يمكنها التعاطي معه، وإْن بمضٍض 
أوال، وبمقادير من األريحية تاليا. وإذا كان معلقون لبنانيون مشايعون لألسد قد 
امتعضوا، في قفزة السبهان املفاجئة إلى أرٍض سوريٍة من دون تنسيق مع السلطة 
في دمشق، فإن األخيرة لم تنزعج من هــذا، بل استحسنت هذه الحركة السعودية 
 
ٌ
باتجاه حزٍب كردي صديق للنظام، وإْن كان ذا هوى انفصالي، فضال عن أنها حركة
التركية األميركية، وهذا وحده  تغضب أنقرة، في غضون توتر معلن في العالقات 
يبعث على السعادة في دمشق. وإذا صّح أن من أغراض الزيارة البحث في مسألة 
إعادة إعمار الّرقة التي دمرت نحو أربعة آالف غارة للتحالف الدولي ما بني 60% إلى 

80% من مبانيها، فبها ونعمت، وإْن يجري األمر برغبة أميركية.
أن  الرقة،  أمضاه وزيرها في  الــذي  النهار  أرادت، في سحابة  الرياض  إن  القول  أمــا 
الــخــســارات فيها  تــعــّرف طــهــران بأنها لــن تغيب عــن ســوريــة بعد اآلن، وإْن أخذتها 
إلى خيبات سياسية وميدانية معلومة، وإْن أشغلتها وقائع اليمن الحوثية الصعبة، 
إذا أرادت الرياض أن تستعد إيران لهذا األمر، فإن األخيرة، كما يبدو، ستقابل هذه 
الرسالة باكتراٍث قليل، فللميدان حساباته األخرى، في عموم الحالة السورية، وليس 
في مقطٍع عشائري سني فحسب، وألن في الصالت مع موسكو استحقاقات أعرض 
مما توهمته السعودية في الكالم الجميل الذي سمعه امللك سلمان من الرئيس بوتني، 
أنــه يرضى  الــروســي سمع من ضيفه  أيــام في الكرملني. وإذا صــّح أن الرئيس  قبل 
إيــران ســوريــة، فإنه على األرجــح كتم تعقيبا، منعت  بوجود األســد على أن تغادر 
اللياقات إفشاءه، وموجزه أن الزمن قد أجرى تضاريسه األقوى في السنوات الثالث 
قبل 

ُ
 اللذان است

ُ
املاضية، وأن الحقائق التي قامت أثقل من أن يمحوها الرحُب والسعة

بهما امللك في موسكو... ولعلها حقائق مشابهة، في الرقة وغيرها، أثقل أيضا من أن 
 اللذان احتفيا بثامر السبهان، برفقة جنراٍل أميركي، في بني 

ُ
يبدلها الرحُب والسعة

عيسى في محافظة الرقة املحّررة أخيرا من داعش في شمال سورية.

محمد أبو الغيط

كان األمل صرحًا من قضاٍء، فهوى.. بعد حشد كبير لجهود املتضامنني استعدادًا 
من  املــقــّدم  الطعن  فــي  بحكمها  مصرية،  محكمة  أعلى  النقض،  محكمة  نطق  ليوم 
الــنــاشــط عـــالء عــبــد الــفــتــاح، عــلــى حــكــم حبسه خــمــس ســنــوات فــي قضية مجلس 
القضية،  عن  تنحيها  املحكمة  أعلنت  ببساطة  انتظار طويل طويل،  وبعد  الشورى، 
بسبب »استشعار الحرج«، ما يعني نقلها إلى دائرة أخرى، وانتظارًا أطول للمجهول.
يضيف ما حدث عجيبة قضائية أخرى، فهذه الدائرة تم اختيارها لنظر القضية منذ 
عشرة أشهر، كان يمكن لقضاتها أن يستشعروا الحرج في أي مرحلة سابقة، وليس 
 عن عدم توضيح أي أسباب لهذا الحرج، فبالتأكيد ال 

ً
فقط يوم النطق بالحكم، فضال

أحد منهم على عالقة شخصيٍة بعالء أو تعّرض لتهديد منه، أو غيرها من مسّوغات 
»الحرج« املعروفة. بعيدًا عن األوراق، نحن نعرف جيدًا سبب عدم خروج عالء، وكل 
ما يحدث معه، على الرغم من أن شقيقته نفسها حصلت على عفو رئاسي من عبد 

الفتاح السيسي، بينما تجاهل بشكل تام كل املناشدات له للعفو عن عالء.
السبب أن عالء ال يتم التعامل معه شخصا بل فكرة، بنمط بطلجي الحارة املصرية 
الناشط  »التخني« فينا، هو  التخني فيكو«، وعالء كان بمثابة  الذي يصيح »هاتولي 
األكثر شهرة داخليًا وخارجيًا. لذلك، كان يجب جعله هو تحديدًا املثال الذي ُيخرس 
له حماية نسبية، فماذا سنفعل  أن  يفترض  فعلناه فيمن  ما  الرسالة: هذا  الجميع، 
مع أي شخص. ومشكلة االنسياق خلف هذا الخطاب لتصدير خطاب مقابل أنه قد 
ينجرف أيضًا إلى تحويل عالء إلى معنًى مجازي، ينسى أعداؤه، وربما بعض أفراد 
معسكره أيضًا، مع الوقت، أنه بشر عادي، وليس »سوبر عالء«. شاب مثلنا كان له 

عمل و»أكل عيش«، وله زوجة وطفل لم يره خارج السجن.
لم يكن عــالء عضوًا في أي حــزب أو حركة، كــان يكتفي بالقول »أنــا جندي مشاة 
الثورة«، وكــان يتعامل مع نفسه بهذه الصفة، ما جعله يحافظ على كتابته كل ما 
التواصل. ولهذا كان يتعّرض النتقادات من فريقه نفسه  يخطر بباله على وسائل 
على بعض ما ينشر على »تويتر« أو »فيسبوك«. وهذا ال ينفي أنه، في لحظات ما، قد 
يظهر وجهًا آخر. جندي املشاة يخترق صفوف الجنود املتشابهني، ليقف في أول 

الصف، مميزًا فريدًا مستعدًا للتضحية بنفسه قبل غيره. 
في 2012، قفز عالء إلى األمام في وجه دبابة املجلس العسكري، وعاد من الخارج 
شرعيتها،  رفــضــه  أمــامــهــا  ليعلن  العسكرية،  للمحاكمة  نفسه  ليسلم  خصيصًا 
كأنه حشر جسده داخل تروسها ليمنعها من أذى آخرين. وبعد »30 يونيو«، مرة 
أخرى، قفز إلى األمام بوجه الدبابة، عالء كتب »السيسي سفاح« بعد أحداث الحرس 

الجمهوري، قبل فض االعتصام في ميدان رابعة العدوية، وقبل أن يتراجع كثيرون.
كما كــان عــالء واحــدًا من سياسيني نادرين اهتموا بزيارة محافظات مختلفة في 
املغالطات  أكثر  إليها. ومن  انتمى  التي  الصعيد  مصر، ومنها محافظة أسيوط في 
املستفزة في قصته أنه دائمًا يظهر من يقول إن عالء »قليل األدب«، ألنه يكتب شتائم 
والغضب  الغيظ  بقدر  القائل يشعر  كــان  لو  نناقشه فقط  أن  يمكن  ما  بذيئة، وهــو 
نفسه، ألن هناك مظلومني في السجون، أما من تغضبه الشتائم أكثر من الظلم فال 
يمكن االستماع له. وهذه حيلة دفاعية نفسية معروفة، هو عاجز عن مقاومة الظلم، 
، ويشغل نفسه بأمر آخــر. ما حدث مع عالء ليس بعيدا عما 

ً
فينكر وجــوده أصــال

حدث مع عمرو علي منسق حركة 6 أبريل. قبل تنّحي هيئة محكمة عالء بيوم، قررت 
النيابة تجديد حبس عمرو علي 15 يومًا على ذمة القضية العجيبة املسماة »تحالف 

دعم الشرعية«، على الرغم من أن أغلب املتهمني بها هم خارج السجون بالفعل!
حصى من املسجونني على ذمة 

ُ
ومــا حــدث معهما هو ما يحدث يوميًا ألعــداٍد ال ت

قضايا سياسية.  بالتأكيد ال يعرف أحد وصفة سحرية إلجبار السلطة على اإلفراج 
عن املسجونني، لكن على األقل نعرف أن بإمكاننا أال نتعامل معهم باعتبارهم أرقاما 
أو معاني مجازية، كالثورة أو الصدق، فلنحافظ على »أنسنة« املسجونني حتى حني.

بيار عقيقي

بات الجميع مقتنعًا بأن موسم »داعــش« في سورية والعراق شارف على االنتهاء، 
عــنــاويــن سياسية واضــحــة، كــي ال  إلــى  فــي حــاجــٍة  الضبابية،  املقبلة،  املــرحــلــة  وأن 
تتناسخ الحروب املتفرقة وتتشّعب. أولى تلك الحروب هي االشتباكات بني البشمركة 
املعارك،  لهذه  السياسية  الطبيعة  النظر عن  العراق. وبغّض  الشعبي« في  و»الحشد 
وارتباطها باستفتاء انفصال كردستان في 25 سبتمبر/أيلول املاضي، واإلسقاطات 
الجيوبوليتيكية والتاريخية عليها، إال أن الواقع واحد: اشتباك سني ـ شيعي. وهذا 
ــح للحصول فــي أمــاكــن أخـــرى مــن الــعــراق 

ّ
الــنــوع مــن االشــتــبــاكــات الــطــوائــفــيــة مــرش

الزور ودرعا والسويداء وغيرها  العراقي ووسطه، والّرقة ودير  وسورية، كالجنوب 
في سورية.

وفي غياب أي ضابط يمنع االشتباكات »الدينية«، فإن توّسعها وانتشارها، تحديدًا 
األوســـط قطع  فالشرق  املقبلة،  املرحلة  فــي  للتصاعد  ــح 

ّ
مــرش الــعــربــي،  املــشــرق  فــي 

الــذي من املفترض أن يعتبر  التوازن  مغناطيس تتجاذب بعضها بعضا في غياب 
من »الحلول النهائية« فيه. وهذا يعني، على املدى البعيد، أمرا من اثنني: إما انتصار 
طائفة أو قومية على الجميع، مــع مــا يحمله ذلــك مــن أحــقــاد مــتــوارثــة ســتــؤدي إلى 
انتفاضة »املظلوم« الحقًا للتحّول إلى »ظالم« جديد، أو تكريس دويالٍت على أسس 
 مثاليًا، بل هو أقرب إلى االختيار بني 

ً
مذهبية وقومية. وأي من األمرين ال ُيعّد حال

السيئ واألســوأ. هذا االختيار، املعطوف على فشل معظم الجيوش العربية في أداء 
فكري  تفّسخ  إلــى  أدى  واألنظمة«،  السلطة  »حامي  ال  والقانون«  الدولة  »حامي  دور 
الشرق األوسط،  املقبلة في  املرحلة  النطاق في تبيان )أو استشراف( مالمح  واسع 
على  قدرتنا  هو  املبكي  واملضحك  جماعاته.  بني  العالقات  على صعيد  خصوصًا 
تمييز  يرافقها من  أن  يمكن  ما  »الدويلة« مع كل  اثنني، طريق  »اختيار« طريق من 
ديني وقومي وانغالق فكري، أو طريق »الدولة« بحمى جيشها الذي تمادى في صون 
السلطة وقمع الشعوب، مع ما يعنيه من قمع عقلي. »حق االختيار«، ولو كان على 

شاكلة هذين الطريقني، إال أنهما يؤديان معًا إلى الهاوية.
كيف يمكن الخروج من تلك الدّوامة، من دون أن يعني ذلك االضطرار إلى مسايرة 
خيار مفروض على املجتمع؟ تبدأ األمور بحّدها األدنى في الثورة على فكرة االنغالق 
الــذي يجب  العدو  »اآلخــر«  واعتبار  املتبادلة،  االتهامات  تكريس  ذاتها، ال على  بحّد 
ترسيخ  يتوجب  كما  مغاير.  عــرق  أو  أو طائفة  قومية  مــن  ألنــه  فقط  منه،  ص 

ّ
التخل

«، ال بقوة سالحه، وال بقوة عقيدته الدينية 
ً
 كامال

ّ
االقتناع بمبدأ أن »ال أحد يملك الحق

والسياسية، بل فقط بقوة العدالة اإلنسانية. بهذه الفكرة يمكن الوصول إلى املكان 
الـــرأس، أو  الــذي يسمح للجميع قــول ما يــشــاؤون، من دون التعّرض لرصاصٍة في 
التهامات بالتخوين، أو النبذ. وإذا كان مفهوم الثورة على االنغالق فردّيا أكثر منه 
جماعيا، فإن قضية انتشار السالح بني املجموعات الدينية والقومية، بحجة »خوفها«، 
أمر ملّح يتوجب الخالص منه. صحيح أن الخالص من املليشيات املذهبية والقومية 
في حاجة إلى سنواٍت ضوئية، لكنها تستحق املحاولة، قياسًا على املسار الدموي 
التجربة  أن  العلم  املتناسلة. مع  الــحــروب  أتــون  صه من 

ّ
األوســـط، وعــدم تخل للشرق 

اللبنانية التي تحّولت إلى نسخة مكّررة في سورية والعراق واليمن ليست التجربة 
املشّجعة التي ُيمكن أن تؤدي إلى »طائف« جديد يضمن السلم األهلي، فال سلم أهليًا 
تحت عناوين دينية وقومية، كونه الدرب األسهل للقضاء على تطّور القوانني املتعلقة 
باإلنسان وحرّيته. وهو أمر نلمسه يوميًا في لبنان، من الطبابة إلى التعليم والغذاء 
السلطة  تمكني  إلــى  الطوائفية  املحاصصات  أدت  فقد  النفايات،  وملف  واملــواصــالت 
في يد حفنٍة من رجال الدين ورجــال األعمال وأمــراء الحرب، الذين »يثابرون« على 
 عن تجهيل القوانني املدنية، القادرة على كسر القوالب الدينية 

ً
سرقة املواطنني، فضال

واملذهبية. »الثورة على االنغالق« هو كل ما نحتاجه في شرقنا.

السعودية في الّرقة »التخين فينا«

الثورة على مفهوم االنغالق
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D

عندما يقّرر املرء الكتابة عن امرأة سمراء، 
ال يسعه إال أن يستدعي كل قواه اللغوية، 
 لفظ 

ّ
ويــفــتــش بــني تــجــاعــيــد عــقــلــه عــن كـــل

يمكن له إيراده في النص، لتعزيز قوته في 
الحديث  يكون  عندما  بالكم  فما  التأثير، 

عن فتاة سمراء من اليمن؟
املحبط دائمًا أّن الجانب املشرق من اليمن 
 يكون 

ً
الغارقة في التاريخ والحضارة، عادة

أن  إال  العالم  أمـــام  يبقى  ال  وهــكــذا  مغّيبًا، 
الحرب  عــن  السلبي،  الــجــانــب  فــي  يتحدث 
ــوت واملـــجـــاعـــة  ــ ــ ــيـــرا واإلرهـــــــــاب واملـ ــولـ ــكـ والـ

والفقر.
كان الوقت ضحًى، وكانت الشمس تقترب 
من كومة سحب داكنة في السماء، ثم بدأت 
تغيب تدريجيًا، حتى وصلت إلى عمق تلك 
 إال في خيطني من ضوء 

َ
السحابة، ولم تبق

يــدوران في األفــق، وكــان الحي شبه مفرغ 
من املاّرة، فقد اعتادت املدينة في مثل هذا 
الوقت أن تنام على غير عــادة الزمن الذي 
كانت فيه أحياء صنعاء تشبه خلية نحٍل 

تدب فيها الحياة كل حني.
الــذي يتيح الطريق إلى الحي  في املنعطف 
الــعــتــيــق فـــي قــلــب صـــنـــعـــاء، حــيــث بسطة 

ــــن حــولــهــا  ــت مـــغـــطـــاة، ومـ ــ ــ ــار مــــا زال خـــضـ
تتجمع أكياس حشرتها الريح التي ضربت 
الحي فجرًا، ودراجة هوائية مركونة عرض 
حــائــط مـــجـــاور، وعــلــيــهــا ســلــســلــة مــؤّمــنــة 
على مصراعيه  بــاب  انفتح  أصــفــر،  بقفل 
فــتــاة تسترشد  ت مــن ورائـــه 

ّ
فــجــأة، فتجل

ــة الـــــوجـــــه، وكــــانــــت تــطــل  ــفـ ــــطــــريــــق كـــاشـ ال
تغّيب  أن  أرادت  كــأنــهــا  املــبــهــر،  بمحياها 
عبر  املساء  دخــول  وتعلن  عنوة،  الشمس 
قمٍر يتربع فوق قامتها املتزنة. تبادر إلى 
الــســمــع صــــوت خـــافـــت يـــخـــرج مـــن خلف 
التي  الفتاة  التفتت  »أبــــرار«.  يــنــادي  الــبــاب، 
الثامن عشر،  ربيعها  فــي  أنها  عليها  بــدا 
ولحركة رأسها تهدلت خصالٌت من شعر 

كان بادئًا أنه ذهبي ُصبغ بالحناء ربما.
انتهى حديث خلف الباب لم يدم أكثر من 
دقــيــقــة، وكــنــت أتــســّمــر فـــي مــكــانــي، مثل 
صبيٍّ عثر على فكٍة في الشارع، فداسها 
أخــذت  جيبه،  فــي  لدسها  الفرصة  يتحني 
السبيل  الخطى، وكانت تأخذ  الفتاة تشد 
بــاتــجــاهــي... حينها كـــان بــإمــكــانــي رصــد 

التفاصيل في مالك يأخذ طريقه نحوي.
عمر الشارحي )اليمن(

أزمة األمة اإلسالمية كما وقف عند ذلك مفكرون 
الفصل بني مطلبي  ومــجــددون، تكمن في قضية 
جماعة العدل واإلحسان املغربية، فبعد االعوجاج 
األول في مسار األمة، املتمثل فيما يسميه مؤسس 
باالنكسار  ياسني،  السالم  عبد  الــراحــل،  الجماعة 
القائم  الحق،  املنهج  األمة  افتقدت  التاريخي، حيث 
على الشورى والعدل، وحل محله الحكم املتوارث 
فــالــجــبــري، افــتــرقــت الـــعـــقـــول، وتــشــتــتــت الــقــلــوب، 
وتشعبت األقالم، فصارت األمة تجري وتأخذ من 
في  سيطرته  فقد  الــذي  كالقطار  واليسار  اليمني 
طريٍق ال عيش فيه إال ألولي املنهج، وال حياة فيه 
إال لألمم املتماسكة كالبنيان الواحد يشد بعضه 
بعضا. بدأ الذل والهوان في حياة األمة، كما تبدو 
الــشــمــس فــي واضــحــة الــنــهــار، فــغــارت وتحمست 
ــالم عــلــى حـــالـــهـــا. فــــالن يـــدعـــو إلــى  ــ ــ الـــقـــلـــوب واألقـ
ن 

ّ
السياسة ووحشّيتها وعال لّج  الدين، هاربا من 

متحمٌس مناضل يرفع الشعارات، ويقود الثورات، 
وقلبه فارغ من ذكر الله، ومعرفة الله، ومحبة الله.

املساجد،  يعرفون  ال  أنصار  املناضل  للسياسي 
يأبهون  زاويته مريدون ال  املعتزل في  وللصوفي 
بحال األمة، وبما تسوقها به وإليه القوى اإللحادية،  
ومن  مــن شطحاته،  املبني  النصر  ينبع  أن  ينتظر 
سبحته الطويلة التي ال تفارقه، ونسي أو تناسى، 

في  الشريفتان  قــدمــاه  تشققت  األعــظــم  النبي  أن 
قدماه  وتشققت  الكفر،  قــوى  مع  التنافس  ساحة 
الشريفتان كذلك، وهو قائم يصلي، ويقول ألمنا 
عائشة: »أفال أكون عبدا شكورا؟«. في ذلك الواقع، 
ــال، ظــهــرت كــتــابــاٌت ســئــمــنــا مما  وعــلــى تــلــك الـــحـ
ملــاذا تقّدم اآلخر  تطرحه من إشكاالٍت، من قبيل: 
وتـــأخـــرنـــا؟ ملــــاذا تــأخــرنــا وتـــقـــدم اآلخـــــر؟ فتبقى 
ن هناك 

ّ
كلمات صادقة يلقي بها فــالن هنا وعــال

صيحة في واد، وهم يدركون أن أمتنا ال تقرأ، وفي 
النهاية ال تطبق.

ــات، وتــوجــع أبــنــاء  ــ وظــهــرت أخــــرى تــحــصــي األزمــ
األمــة بما تحّصله من أرقــام. دمــاء أهرقت وأرواح 
قتلت في حروب شارسة وحمالت يشنها األعداء 
على األمـــة. أعـــداد مــؤملــة ينقلها كــتــاٌب عــن كتاب، 
 عن جيل، والدماء ما تــزال تسيل 

ٌ
ويحفظها جيل

ــبــقــاع، مـــن دون يــنــتــبــه إلــى  فـــي الـــشـــام وفـــي كـــل ال
ذلك أحــد، وكــأن الحرب على أمتنا كانت ولم تعد. 
أزمة واحدة ودموع غمرة، معّبرة عن جرح واحد، 
خلفيته،  مــن  منطلقا  مشروعه  زيــد  يطرح  بينما 
ويعارضه عمرو بمشروع آخــر ال يــرى خيرا في 
غــيــره، فيمر ُعــْمــر زيــد وعــمــرو ويبقى حــال األمــة 
أمر. أوضحت جماعة العدل واإلحسان اإلسالمية 
املــغــربــيــة، الــتــي أســســهــا عــبــد الــســالم يــاســني هــذا 

الواقع، في جواب لها عن فضل وجودها إلى جانب 
جــمــاعــات إســالمــيــة كــثــيــرة ومـــتـــعـــّددة، نــنــقــل هــذا 
للجماعة  )توضيحات(  داخلية  وثيقة  من  الجواب 
إلى  قليلة تدعو  امليدان جماعات  تقول فيها: »في 
الله بصدق وإخــالص، بعد فهم ومــراس، وإن بدا 
للرأي غير املتفحص أّن عددها كثير، وبعض هذه 
الجماعات أغرق في التجريد واملثالية، فانعزل عن 
تعنيه،  ال  املجتمع  مشكالت  ألن  كــاد،  أو  املجتمع 
أن يخلص نفسه. وبعضها  وغايته حسب زعمه 
غاص في أحوال السياسة، فسخر الشرع والدين 
ــلــحــاق بــاملــحــتــرفــني من  لــخــدمــتــهــا، فــقــصــر عـــن ال
وتعاليمه  االســـالم  تربية  عــن  وغــفــل  السياسيني، 
الجانبني  بني  التوفيق  على  الله  بعون  )...(، نسير 
ــتــربــوي الــربــانــي، والــجــانــب الــحــركــي الــجــهــادي.  ال
والجانبان يتداخالن ويتكامالن، ليكون خط سير 
جهادي متزن، يترسم خطا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، فنكّون رجاال نراهم فرسانا بالنهار 
التي  الثغور  مــن  وثغر  خلل  إنــه  بالليل«.  ورهبانا 
تلقت منه هــذه األمــة ضــربــاٍت كثيرة، حــاول عبد 
لــهــا، فلقيت مؤلفاته  يــتــصــّدى  أن  يــاســني  الــســالم 
وأفكاره حصارا شنيعا، بل وجماعته، ألن القرار 

لم يكن بعد بيد من يريد لألمة عزها القديم.
مصطفى العادل )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

محمود الريماوي

ــواقـــف الــعــربــيــة الــرســمــيــة تنتقد  مـــا زالــــت املـ
اإلسرائيلي،  االحــتــال  سلوك  املناسبات  فــي 
ولــكــن بوتيرة أقــل مما فــي املــاضــي. حتى إن 
قلتها  االحــتــال، بسبب  تنتقد  التي  املــواقــف 
وتــبــاعــد فــتــرات صـــدورهـــا، خــبــر قــائــم بــذاتــه، 
هـــذا جنبًا إلـــى جــنــب مــع مــظــاهــر تطبيع مع 
إســرائــيــل متنامية هــنــا وهــنــاك فــي املــشــارق 
ــلـــة رئــيــس  ــلـــيـــه، جــــــاءت مـــداخـ واملـــــغـــــارب. وعـ
مجلس األمة الكويتي، مرزوق الغانم، بمنزلة 
الــوفــد اإلسرائيلي  مفاجأة ســـارة، حــني وّبـــخ 
املشارك في مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي، 
سانت  في  املؤتمر  النعقاد  األخير  اليوم  في 
بــطــرســبــرغ الــروســيــة، األربـــعـــاء املــاضــي )18 
كــلــمــات  أدت  لــقــد  األول(.  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ
الــتــقــريــع، وبــنــبــرتــهــا الــقــويــة الــتــي دعـــت وفــد 
إلى  االحتال إلى مغادرة قاعة االجتماعات، 
خروج أعضاء هذا الوفد بالفعل، بعد أن أرتج 
عليهم األمر، وفقد هؤالء القدرة على التركيز 
الذهني »عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من 
هــذه الــقــاعــة، بعد أن رأيــت ردة الفعل مــن كل 
من  اآلن  اخــرج  بالعالم..  الشريفة  البرملانات 
القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة.. يا محتل 
يا قتلة األطفال«. وقد جاء التصفيق الحاشد 
لكلمات الغانم من وفود عديدة تزكية ملوقفه، 
ــتــــال، بـــرئـــاســـة نــحــمــان  ــد االحــ فــلــم يــمــلــك وفــ
شــــاي، أمــــام هـــذه الــعــاصــفــة، ســـوى الــخــروج، 

وهو يجر أذيال الخيبة والخزي.
مـــا حــــدث لــيــس مـــجـــرد انـــتـــصـــار كـــامـــي، أو 
ترديد هتاٍف حماسي، كما قد يطيب لبعض 

عبد النور بن عنتر

بعد أربــع ســنــوات مــن القتل والــرعــب، تنهار 
»دولة الخافة« الهمجية، أكبر وأبشع إمارة 
ــة فــــي تــــاريــــخ املـــنـــطـــقـــة، بــــل والـــعـــالـــم  ــيـ ــابـ إرهـ
ــارج  ــــــذف بــالــتــنــظــيــم خــ

ُ
بــــأســــره. فــبــعــد أن ق

املوصل العراقية التي اتخذها عاصمة له، ها 
هــو ُيــقــذف بــه الــيــوم خـــارج معقله األســاســي 
السورية. لكن ال يعني سقوط  الّرقة  الثاني، 
وأن  انـــهـــار،  األخــيــر  أن  داعـــش  تنظيم  معقل 
بــل مــا يــحــدث مجرد  املنطقة تخلصت مــنــه، 
ــــوالت  ــن جـ ــ ــة، مـ ــمــ ــاســ كــــانــــت حــ ــة، وإن  ــ ــولـ ــ جـ
 
ً
الــتــطــرف العنيف واإلرهــــاب. فضا مــحــاربــة 
عن األسئلة اآلنية، مثل من يتولى إدارة املدن 
رد منها »داعش« في انتظار 

ُ
واملناطق التي ط

إعادة بسط الدولة مراقبتها وإدارتها عليها، 
مبالغة  وال  مــطــروحــة،  مركزية  أسئلة  هــنــاك 
في القول إن مستقبل املنطقة مرهون بكيفية 

اإلجابة عليها.
يخص السؤال األول ماهية »داعــش« وكيف 
 غير دولتي 

ً
أصبح، في ظــرٍف قياسي، فاعا

أقــــوى مــن دول عــديــدة فــي املــنــطــقــة مــتــأزمــة، 
اقتضت مواجهته تشكيل تحالف دولي األول 
من نوعه في التاريخ، كونه تأسس ملواجهة 
فــاعــل غير دولــتــي، أقـــام شبه دولـــة، مقتطعًا 
أراضي من دولتني. وهذا بحد ذاته داللة على 
من  الــرغــم  وعلى  غير مسبوق.  أداء عسكري 
املعلومات املتوفرة والتقارير االستخباراتية، 
أجــزاء  على  وسيطرته  التنظيم  تكوين  فــإن 
واســـعـــة مـــن ســـوريـــة والــــعــــراق بــحــاجــة إلــى 
الــبــحــث املــعــمــق لــفــهــم الـــظـــاهـــرة، ومــحــاولــة 

املتفيقهني القول، إذ يتعّرض االحتال للنقد 
من على منابر األمم املتحدة ومنظماتها في 
عــواصــم الــعــالــم، بــصــورة شبه دائــمــة، ويهزأ 
املــحــتــلــون بــصــفــاقــٍة دائـــمـــٍة مــن هـــذه املــواقــف 
ومـــن تــقــاريــر املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، واملــنــظــمــات 
الــحــقــوقــيــة واإلنـــســـانـــيـــة. مـــا أضـــافـــه الــغــانــم 
إلـــى سلسلة الــنــقــد الــطــويــلــة لــتــل أبــيــب، هو 
أنـــه تــحــدث بــاحــتــقــار كــامــل لــاحــتــال. حني 
عنصري  استيطاني  باحتال  األمـــر  يتعلق 
القتل والسرقة  ومتوحش، يقوم على إدمــان 
والـــكـــذب، فــإنــه مــن املنطقي واملــوضــوعــي أن 
ازدراء جــلــيــة. وكــمــا هو  بــنــبــرة  الــنــقــد  يتسم 
الشأن لدى تناول النازية أو التطهير العرقي 
عـــامـــًا(   49( والـــغـــانـــم  الـــديـــنـــي.  الــتــمــيــيــز  أو 
برملاني منتخب، وليس في موقع دبلوماسي 
ــديـــث بــصــراحــة  ــحـ ــي. ومـــــن حـــقـــه الـ ــمــ أو رســ
املنتخبني  البرملانيني  طريقة  على  ووضــوح 
ــات الــــبــــرملــــانــــات، وحـــتـــى بــانــفــعــال.  ــاعــ فــــي قــ
لــبــرملــانــات 150 بلدا،  واملــنــاســبــة هــي مؤتمر 
املنتخبني، وهــؤالء يسّمون  ملمثلي الشعوب 
توريات  بغير  بأسمائها  األشياء  العادة  في 
ومــجــازات. والغانم بــالــذات قــادم مــن  برملان 
ــــاده املـــتـــمـــّرس بــــــاألداء الــنــيــابــي، وتــمــثــيــل  بـ
الرأي العام منذ استقال اإلمارة/ الدولة في 

مطلع ستينيات القرن العشرين.
موقف الغانم الذي تحدث باسم برملان باده 
طــبــع خــتــام املــؤتــمــر بــطــابــعــه. وعــلــى هامشه 
ــــؤال  لــــوســــائــــل اإلعـــــــــام ردًا عـــلـــى سـ أفــــضــــى 
برملانات  مــع  تنسيٍق  وجــود  بشأن  صحافي 
ــد الــكــنــيــســت  ــ ــاذ إجــــــــــــراءات ضـ ــ ــــخـ ــة التـ ــ ــيـ ــ دولـ
اإلســــرائــــيــــلــــي بــــأنــــه يــــأمــــل تــــعــــديــــل الـــنـــظـــام 

تجنب تكرارها باستخاص العبر. بالطبع، 
ال جدال في أن أزمة الدولة في البلدين شكلت 
أرضـــيـــة خــصــبــة لــتــنــظــيــم داعــــش وغـــيـــره من 
التنظيمات اإلرهابية، لكن هناك دوال أخرى، 
عــانــت مــن أزمــــات مــشــابــهــة، لكنها لــم تعرف 

مثل هذه التنظيمات.
السؤال الثاني: أين يذهب وسيذهب مقاتلو 
ــــش« بــعــد الــســقــوط املــتــتــالــي ملعاقلهم؟  »داعـ
فقط  ليس  املقاييس،  بكل  أمنية  محنة  إنها 
لسورية والعراق، بل لدول املنطقة وألوروبا، 
ــن املــقــاتــلــني  نـــظـــرًا لــــوجــــود أعـــــــداد هـــائـــلـــة مــ
األجـــانـــب فـــي صــفــوف »داعــــــش«، فــهــنــاك من 
لقي حتفه في املعارك، وهناك من سُيقتل في 
املــراحــل األخــيــرة مــن تحرير الــرقــة واملناطق 
البقية، وكــم عددهم  الداعشية. لكن مــاذا عن 
بالتحديد. بغض النظر عن تضارب األرقــام 
ــــش«، ونــســبــة األجــانــب  ــ بــشــأن مــقــاتــلــي »داعـ
الفرار،  فــإن جــزءًا منهم سيتمّكن من  بينهم، 
وربما فر قبل سقوط الرقة نحو آخر معاقل 
التنظيم و/أو نحو وجهة أخرى في انتظار 
مــــغــــادرة ســــوريــــة أو الــــعــــراق نـــحـــو مـــســـارح 
أوطانهم األصلية.  أو نحو  األخــرى،  الجهاد 
وتــــتــــخــــوف الــــــــــدول األوروبــــــــيــــــــة مـــــن عـــــودة 
مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف »داعش«. 
لذا تفضل صراحة موتهم في املعارك في آخر 

معاقل التنظيم في املنطقة. 
من املرجح أن يتسلل مقاتلو »داعـــش« من 
الــعــرب املحليني )مــن ســوريــة والــعــراق( في 
أوســــــاط املـــدنـــيـــني، حــتــى يـــخـــرجـــوا بــســام 
من مناطق املــعــارك. ويعد هــذا خطرًا أمنيًا 
نائمة،  خــايــا  يشكلون  قــد  ألنــهــم  حقيقيًا، 

أســـاســـهـــا، مــطــالــبــا بـــإطـــاق ســراحــهــم فــــورا. 
ووفي تصريحات الحقة، شدد رئيس مجلس 
األمــــة الــكــويــتــي عــلــى  ضــــرورة طـــرد الــبــرملــان 

اإلسرائيلي من االتحاد البرملاني الدولي.
ويذكر هنا أن االتحاد البرملاني الدولي الذي 
1989 يضم ست مجموعات  العام  في  أنشئ 
بــيــنــهــا  مـــــن  ــي،  ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ تـــقـــســـيـــم جـ ــمــــل ذات  عــ
حد مواقف 

ّ
املجموعة العربية. ويفترض أن تت

أعضاء هذه املجموعة،  بمن في ذلك  النواب 
املصريون واألردنيون، باتجاه اتخاذ موقف 
حازم من برملان دولة االحتال، فالبرملانيون 
العرب ليسوا ممثلني للحكومات، وال ناطقني 
بــاســمــهــا، وال مــقــيــديــن بــالــتــزامــاتــهــا، بــل هم 
مــمــثــلــون لــشــعــوبــهــم. وكـــــان رئـــيـــس مجلس 
ــي، عــاطــف الــطــراونــة، قــد ألقى  ــ الــنــواب األردنـ
كــلــمــة قــويــة أمــــام املــؤتــمــر 137، قـــال فــيــهــا إن 
الــســام عــن منطقتنا يجعل عناوين  »غــيــاب 
املــؤتــمــر أشــبــه بــاألحــام، فغياب الــعــدالــة عن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة واســـتـــمـــرار االحــتــال 

الســيــمــا فـــي الــــعــــراق، أيــــن يــشــكــل كــردســتــان 
استفتاًء لاستقال  أخيرا  دولــة ونظم  شبه 
عن الدولة العراقية. وبما أن القوات الكردية 
بريًا  املعركة  مــيــدان  فــي  أساسيًا  دورًا  لعبت 
ــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي،  ــ ــــوي مــــن قــ بـــدعـــم جـ
مكاسب  على  الحصول  على  ستعمل  فإنها 
ــيـــة، مــقــابــل مــجــهــودهــا  ســيــاســيــة، بـــل وتـــرابـ
الحربي ضد »داعش«. فكيف ستكون خريطة 
الـــعـــراق وســـوريـــة الــجــغــرافــيــة بــعــد »داعــــش« 
إمــــارة ذات قــاعــدة جــغــرافــيــة – شــبــه دولــــة – 
تساهم  هكذا  إرهــابــي.  تنظيم  مجرد  وليس 
أزمة طارئة )داعش والحرب عليه( في تعقيد 
أزمات بنيوية، مختلفة الحدة، واملتمثلة في 
املسألة الكردية في البلدين. صحيح أن القوى 
الــدولــيــة، وكــا مــن تركيا وإيــــران )املعنيتني 
الــكــرديــة( تــقــوالن بــضــرورة تسوية  باملسألة 
ــار الــــوحــــدة الــتــرابــيــة  ــ ــــذه املـــســـألـــة، فــــي إطــ هـ
للدولة القائمة في العراق وسورية، لكن نعلم 
أن املصالح تتغير وليست جامدة، ومواقف 

اليوم ليست بالضرورة مواقف الغد.
يــخــص الـــســـؤال الــخــامــس الــتــربــة الــخــصــبــة 

اإلســـرائـــيـــلـــي بــوحــشــيــتــه وتـــهـــديـــده املــســتــمــر 
ألقـــدس املــقــدســات ومـــصـــادرة األرض يجعل 
القيم اإلنسانية هدرا من الكام  الحديث عن 

ال طائل منه«.
وسبق لرئيس مجلس األمة الكويتي أن دعا 
الــبــرملــانــات العربية  الــعــام 2015 أعــضــاء  فــي 
ا، وبصورة عملية، بإنجاح  إلى التفكير جدّيً
تـــحـــّرك عـــربـــي لـــطـــرد إســـرائـــيـــل مـــن عــضــويــة 
االتحاد البرملاني الدولي، بقوله: »ال يشّرفنا 
كــــعــــرب، وال تـــشـــّرفـــنـــا حـــتـــى الـــعـــضـــويـــة فــي 
االتــحــاد الــبــرملــانــي الــدولــي، إن لــم ننجح في 
تحقيق عمل يكون له صــداه، وال يوجد عمل 
بالنسبة لنا كبرملانيني وكأعضاء في االتحاد 
الكيان  طــرد  محاولة  غير  الــدولــي،  البرملاني 

الصهيوني من االتحاد البرملاني الدولي«.
الواقعي واملــشــروع  والــبــادي أن هــذا الطموح 
ــوافــــق وتــنــســيــق  ــن تــ ــا يــســتــحــقــه مــ ــم يـــنـــل مــ لــ
الــبــرملــانــيــة أواًل، ثـــم مـــع بقية  بـــني املــجــمــوعــة 
املــجــمــوعــات الــبــرملــانــيــة فـــي االتـــحـــاد الــدولــي 
ثــانــيــا، ثــم مــع رئــاســة املــؤتــمــر ثــالــثــا، وهــو ما 
يستحق مكاشفة الرأي العام بشأنه من طرف 
الــوفــود الــعــربــيــة. ولــعــل مــداخــلــة الــغــانــم التي 
استغرقت نحو دقيقة فقط ، بما انطوت عليه 
مــن غــضــب وســخــط فــي وجـــه وفـــد الكنيست، 
جــــــــاءت تـــعـــويـــضـــا آنــــيــــا ومــــؤقــــتــــا عـــــن عــــدم 
النظام  األمــام في مشروع تعديل  إلــى  التقدم 
األساسي لاتحاد الدولي باتجاه  التضمني 
ــن يـــخـــالـــف مــيــثــاق  ــ عـــلـــى فــــــرض عــــقــــوبــــاٍت ملـ
)الكنيست(، خطوة نحو طرد برملان  االتحاد 
العنصريني الصهاينة من هذا املحفل الدولي.
)كاتب من األردن(

ــي ســـمـــحـــت لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش بـــالـــنـــمـــو  ــ ــتـ ــ الـ
والـــتـــطـــور والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أجـــــــزاء واســـعـــة 
مـــن ســـوريـــة والــــعــــراق. هـــل ســيــعــيــد الــبــلــدان 
أدائهما ودورهما ومسؤوليتهما  في  النظر 
بــاعــتــبــارهــمــا دولـــتـــني: هــل ســتــراجــع الــدولــة 
ــع أقــلــيــتــهــا  ــ ــيــــة طـــريـــقـــة تـــعـــامـــلـــهـــا مـ الــــعــــراقــ
السنية، وهل ستفعل الدولة السورية الشيء 
نــفــســه مـــع أغــلــبــيــتــهــا الــســنــيــة. املــشــكــلــة هنا 
أن الــدولــتــني تــقــومــان عــلــى أســــاس طــائــفــي، 
وبالتالي فإعادة النظر في إستراتيجيتهما 
تعني وضع بنيتهما السلطوية والتسلطية 
على املحك... عليهما البحث عن سبٍل جديدة 
لــلــحــوكــمــة، وإال فـــإن الـــظـــروف املــواتــيــة التي 
أوجدت »داعش« ستسمح بظهور تنظيمات 

.
ً
مماثلة مستقبا

نــافــل الــقــول إنــه مــع االنــهــيــار الــحــالــي إلمــارة 
داعش اإلرهابية، فإن املنطقة تنتقل من املهم 
إلــى األهـــم، أي إلــى إعـــادة اإلعــمــار السياسي 
ــي مـــرحـــلـــة عـــســـيـــرة، ألن  ــ واالقــــتــــصــــادي، وهـ
ــــق املـــصـــلـــحـــي الـــظـــرفـــي  ــوافـ ــ ــتـ ــ الـــتـــحـــالـــف والـ
الــحــرب على »داعــــش«، سيفقدان مبّرر  إّبـــان 
فاألخيرة  الــحــرب،  نهاية  بمجرد  وجودهما 
الــتــوتــرات فــي مشهد ترتيب  قللت مــن حـــدة 
األعداء واألصدقاء، لكن بعد حسمها ستعود 
هذه التوترات إلى سابق عهدها بتعقيداتها 
 هــي 

ٌ
ــة  حـــاســـمـ

ٌ
ــة ــلـ وصـــعـــوبـــاتـــهـــا. إنـــهـــا مـــرحـ

ــفـــصـــل فـــيـــهـــا فــــي غــايــة  ــيـــد أن الـ األخــــــــــرى، بـ
مــن الــتــعــقــيــد، ويــتــطــلــب وقــتــا كــثــيــرا إليــجــاد 
الخمسة  لألسئلة  مستدامة  وحــلــول  أجــوبــة 

املطروحة.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

األســـاســـي لــاتــحــاد الــــدولــــي، بــحــيــث يشمل 
االتحاد، مبينًا  عقوبات على كل من يخالف 
»هــذا ما نسعى إليه وسيتحقق وفــق تكتيك 

معني إن شاء الله«.
وواقع األمر أن فرض عقوبات على الكنيست 
اإلســرائــيــلــي هــو أقــل مــا يتعني الــقــيــام بــه في 
الــذي يشّرع كل أشكال  مواجهة هــذا البرملان 
والــتــنــكــيــل  األرض  ومـــــصـــــادرة  الـــعـــنـــصـــريـــة 
الــجــمــاعــي واالســتــيــاء عــلــى الــقــدس العربية 
اعتقال  عــاوة على  املحتلة،  األراضـــي  وبقية 
أعــــضــــاء كـــثـــيـــريـــن فــــي املـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
ــــد اســتــنــكــر قــــرار  الــفــلــســطــيــنــي املـــنـــتـــخـــب. وقـ
املؤتمر الخاص بالنواب الفلسطينيني رفض 
ــاد،  الـــوفـــد اإلســـرائـــيـــلـــي الـــتـــجـــاوب مـــع االتـــحـ
وامتناعه عن حضور جلسة استماع خاصة 
الــنــواب األســـرى، على الرغم  بــظــروف اعتقال 
من الطلبات املتكّررة من اللجنة املعنية لوفد 

الكنيست بهذا الخصوص.
وطــالــب الـــقـــرار بـــاإلفـــراج الـــفـــوري عــن كــل من 
النائبني مـــروان الــبــرغــوثــي وأحــمــد ســعــدات، 
وإلى حني تحقق ذلك، طالب بتحسني ظروف 
اعتقالهما ومنحهما الحق بالزيارة، وتوفير 
مــعــلــومــاٍت رســمــيــة مــن الــجــانــب اإلســرائــيــلــي 
حــولــهــمــا. وبـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــنـــواب اآلخـــريـــن، 
قـــراره، لجوء إسرائيل  استنكر املــؤتــمــر، فــي  
مــن خــال  الفلسطينيني،  الـــنـــواب  عــقــاب  إلـــى 
اعــتــقــالــهــم الـــعـــشـــوائـــي واملـــتـــكـــّرر ووضــعــهــم 
قانوني،  اإلداري من دون سند  االعتقال  قيد 
واالعتماد دائما على ما يسمى امللف السري. 
وطالب سلطات االحتال بتقديم نسخٍة عن 
الئحة االتهام التي تتم محاكمة النواب على 

وينفذون عمليات إرهابية نوعية بني حني 
وآخــر، ليبقوا على شبح »داعـــش« حاضرًا 
فــي املــنــطــقــة، الســيــمــا أن الــتــحــالــف الظرفي 
بــني مختلف الــفــواعــل ضــد »داعــــش«، ولكن 
ليس لألهداف نفسها، سينتهي بالتخلص 
قــاعــدة جغرافية  لــه  تنظيما  »داعـــــش«  مــن 
واضحة. فبمجرد حرمانه من هذه القاعدة، 
يتحول إلى تنظيم إرهابي تقليدي، يختفي 
ويــتــنــقــل ويــتــســلــل فـــي املــجــتــمــع، مـــا يــحــول 
الثالث كيف ستكون  دون تحييده. السؤال 
فيها  التحالفات  وشبكة  املنطقة،  خريطة 
بعد حرمان »داعش« من إمارته الجغرافية. 
بــنــشــاطــه فـــي املــنــطــقــة، خــــدم »داعـــــــش« كل 
ــــراف اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، حــيــث شكل  األطـ
ــة بــشــكــل  ــوريــ  لـــتـــدخـــل قـــــوى فــــي ســ

ً
ــة ــ ــعـ ــ ذريـ

غــيــر مــبــاشــر أو مــبــاشــر، الســيــمــا عسكريا، 
وألنظمة، هي جزئيًا مسؤولة على التطّرف 
في املنطقة العربية، من التمظهر بمحاربته، 
مكافحة  في  منخرطة  دوال  نفسها  وتقديم 
اإلرهـــاب با هـــوادة، ولــدول أخــرى للحفاظ 
عـــلـــى أنــظــمــتــهــا الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى املـــحـــك، 
وأخـــرى بلعب دور املــنــاول األمــنــي لصالح 
الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة، ولـــقـــوى مــحــلــيــة، غير 
دولــتــيــة )األكـــــــراد تـــحـــديـــدًا( لـــانـــخـــراط في 
الحرب على »داعش«، وتوظيفها للحصول 
عــلــى مــكــاســب عــســكــريــة )أســلــحــة غــربــيــة(، 
وســـيـــاســـيـــة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا لـــلـــضـــغـــط عــلــى 

الحكومة املركزية في بغداد.
الرابع، وهو مصير  السؤال  إلى  يقودنا هذا 
الــوحــدة الــتــرابــيــة لــكــل مــن ســوريــة والــعــراق، 
انفصالية،  كــرديــة  مطالب  يعرفان  فالبلدان 

مخاطبة الكنيست بما يليق من احتقار

ماذا بعد انهيار إمارة داعش؟

ما أضافه مرزوق 
الغانم إلى سلسلة 
النقد الطويلة لتل 

أبيب أنه تحدث باحتقار 
كامل لالحتالل

بحرمانه من قاعدة 
جغرافية يتحول 

داعش إلى تنظيم 
إرهابي تقليدي
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