
حسام أبو حامد

مــســؤولــن،  لــة  مــســاء للفلسطينين  يــحــق 
خرجوا عليهم ضمن فعاليات مبادرة »ألجل 
عــاقــٍة بن  عــن  ليعلنوا  نــتــعــلــم«،  فلسطن 
عباس،  الفلسطيني محمود  الرئيس  كتب 
ــارات الــطــلــبــة الــفــلــســطــيــنــيــن  ــهــ وتــنــمــيــة مــ
ودور  الوطنية،  هويتهم  ــراز  إلبـ اإلبــداعــيــة 
اقــتــبــاســاٍت مــن تــلــك الــكــتــب فــي الــدمــج بن 
ــداث  ــ الـــبـــعـــديـــن، الـــوطـــنـــي واملــــعــــرفــــي، إلحــ
إلى  املنشود، كما ذهب  التطوير والتغيير 
الفلسطيني،  والتعليم  التربية  وزيـــر  ذلــك 
للفلسطينين  ويـــحـــق  ــانـــي.  عـــورتـ ــروان  ــ مــ
أقــوال  مساءلة هــؤالء املسؤولن عن عاقة 
عباس تلك بصقل شخصيات الطلبة، ورفع 
لــديــهــم، كما زعم  الــوطــنــي  الــوعــي  مستوى 
ام 

ّ
عــضــو اللجنة املــركــزيــة لــحــركــة فــتــح، عـــز

يبرهنوا  أن  األحــمــد. على هــؤالء وغيرهم، 
لــلــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي كــيــف يــمــكــن لتلك 
االقتباسات التي ُجمعت في كتّيب »قدوتنا 
دراسيا على  تقرر منهاجا  الــذي  رئيسنا« 
دور  ز 

ّ
تــعــز أن  الفلسطينية،  املـــدارس  طلبة 

الـــعـــلـــم لـــارتـــقـــاء بــــاألمــــم والــــشــــعــــوب، وأن 
تــوِجــد مــبــادراٍت تــنــّم عــن اإلبـــداع والتمّيز، 
الــفــرضــيــة الــتــي اتــســعــت لــهــا ذّمــــة مــســؤول 
فلسطيني ثــالــث. وفــي الــوقــت الـــذي يطلب 
مــنــا أمــــن ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة ملنظمة 
أن  عريقات،  صائب  الفلسطينية،  التحرير 
بدعوى  عليه،  االعتراض  قبل  الكتّيب  نقرأ 
أن الرئيس عباس قد ألف عشرات الكتب، لم 

عمر كوش

الثانية عشرة،  انتهت جولة أستانة  إن  ما 
فــــي 26 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان املــــنــــصــــرم، حــتــى 
بـــدأ مــســؤولــون كــبــار فــي الــنــظــام الــروســي 
السورية  إدلــب  مناطق محافظة  يتوعدون 
»التنظيمات  ضــد  عسكرية  عمليات  بشن 
اإلرهابية«، وتذكير سكانها بمصيٍر مشابه 
ملــصــيــر غــوطــة دمــشــق الــشــرقــيــة والــجــبــهــة 
الجنوبية في درعا، وقبلهما مصير أحياء 
املفصلية  املحطة  بوصفها  الشرقية،  حلب 
املدشنة مسار أستانة برمته، والذي نهض 
ــراد عــســكــريــا بــمــنــاطــق  ــفـ ــتـ عــلــى مـــبـــدأ االسـ
املعارضة، بغية قضمها والسيطرة عليها 
 بعد األخـــرى، وُبني وفــق تفاهمات 

ً
واحـــدة

املصالح والنفوذ بن رعاته الثاثة، الروس 
واألتــراك واإليرانين، وُدشنت بدايته على 
بعد قصف  الشرقية،  أحــيــاء حلب  أنــقــاض 
همجي روســي، واجتياحها من مليشيات 
املالي  نظام  ومليشيات  الروسية  النظام 
تبقوا من  الطائفية، وتهجير من  اإليــرانــي 
ســكــانــهــا ومــقــاتــلــيــهــا تــهــجــيــرًا قــســريــا إلــى 

مناطق في إدلب وريف حلب الشمالي.    
وعلى الرغم من تصريح الرئيس الروسي، 
فاديمير بوتن، عقب انتهاء جولة أستانة 
 
ً
أخــيــرا، والـــذي أكــد فيه أن »هجوما شاما
فــي إدلـــب لــيــس بــاألمــر الــعــمــلــي فــي الــوقــت 
الــــروســــي عــلــى  الـــــراهـــــن«، إال أن اإلصــــــــرار 
ذريعة القضاء على »الجماعات اإلرهابية« 
يجعل مــن الصعب إيــجــاد مــا يــؤكــد كامه 
على األرض، وأن كابوس الكارثة اإلنسانية 
الــذي كــان يخيم فــوق رؤوس مدنيي إدلب 
ــة مـــســـار أســـتـــانـــة،  ــدايــ ومـــحـــيـــطـــهـــا، مـــنـــذ بــ
دعــا،  بوتن  أن  خصوصا  مستبعدًا،  ليس 
ــادة كاملة  ــ فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، إلـــى »إبــ
لجميع اإلرهابين في سورية«، األمر الذي 
يــبــقــي احــتــمــال الــعــمــل الــعــســكــري الــكــارثــي 
قـــائـــمـــا، ويـــجـــعـــل مــــن اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي فــي 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املـــاضـــي بـــن الــرئــيــســن، 
التركي أردوغــــان والــروســي بــويــن، مجرد 
تأجيل مؤقت له، وحان وقت تنفيذه، حيث 
تقودها  الــتــي  العسكرية  الــهــجــمــات  تشير 
الروسي، إلى أنها تتبع،  النظام  مليشيات 

النور حمد

مــن املــهــم جـــًدا أال ُيــنــظــر إلـــى ســقــوط نظام 
الرئيس عمر البشير في السودان بمعزٍل عن 
طروحات اإلسام السياسي، وبناه الفكرية 
ــًرا  الــقــاعــديــة، فــهــذه الــُبــنــى لـــم تــتــغــيــر تــغــيُّ
جوهرًيا عما كانت عليه منذ نحو ثمانن 
ــن أمــثــلــتــهــا  ــاك اســـتـــثـــنـــاءات، مـ ــنـ ــاًمــــا. وهـ عــ
مــراجــعــات راشــــد الــغــنــوشــي، األخـــيـــرة، في 
إلــى فصل السياسي  تــونــس، والــتــي نحت 
عن الدعوي. أثبتت تجربة اإلسامين في 
الــحــكــم فـــي الــــســــودان، وقــــد امـــتـــدت ثــاثــن 
 
ً
عــاًمــا، أن فــكــر الــجــمــاعــة لــم يــحــدث قطيعة

البنا وسيد قطب   مــع خطاب حسن 
ً
فــارقــة

وأبــي األعلى املـــودودي، وغيرهم من اآلباء 
املؤسسن لهذا التيار، والذي يجعل تجربة 
 للبحث 

ً
اإلســامــيــن فـــي الـــســـودان مـــدعـــاة

 بغيرها من الحركات 
ً
الجّدي املدقق، مقارنة

 فــي الحكم 
ً
اإلســامــيــة، أنــهــا وجـــدت فــرصــة

استمرت ثاثن عاًما، أوصلت فيها الدولة 
السياسي  الفشل  من  إلــى حالٍة  السودانية 
واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي، نـــادر الشبيه. 
السودانية  اإلســامــيــة  الحركة  ارتكبت  بــل 
فـــي الــــســــودان، فـــي فــتــرة حــكــمــهــا الــطــويــلــة 
الــكــبــائــر، وهـــي تقسيم القطر  هـــذه، كــبــيــرة 
السوداني إلــى قطرين. ومــا من شك في أن 
واالســتــخــفــاف  لــلــحــركــة،  األمــمــيــة  الطبيعة 
غا لها فقدان الجنوب.  بالشأن القطري، سوَّ
امللتهب،  الــجــهــادي  الــديــنــي  الــخــطــاب  أدى 
وإنكار تركيبة القطر الثقافية واالجتماعية، 
بالغة التنوع، واإلصرار على عدم مخاطبة 
ــي، إلـــى  ــودانــ ــســ ــل الـــهـــامـــش الــ ــ تــظــلــمــات أهـ
ــل أغــــــــرى انـــفـــصـــال  ــ ــال الــــجــــنــــوب. بـ ــفــــصــ انــ
أخرى،   

ً
حة

َّ
مسل  

ً
سودانية حركاٍت  الجنوب 

لــكــي تــســيــر فـــي الــطــريــق نــفــســه. وال يــعــود 
استبداد  إلــى  الكبير، حصرًيا،  الفشل  هــذا 
وإنما  وفــســاده،  ورعونته  البشير  الرئيس 
يـــعـــود، فـــي األســــــاس، إلــــى خـــيـــار االنـــقـــاب 
ــلــــى الــــنــــظــــام الـــديـــمـــقـــراطـــي  الــــعــــســــكــــري عــ
الـــــذي اخــــتــــاره مـــرشـــد الـــحـــركـــة اإلســامــيــة 
السودانية، حسن الترابي، وهو خياٌر يعود، 
إلى أساسيات فكر  النهائي،  التحليل  لدى 
االستبدادية.  الفوقية،  وطبيعته  الجماعة، 
الرغم من أن تجربة حكم اإلسامين  على 
 
ً
دليا تصلح  ال  بحكم قصرها،  فــي مصر، 

الدولة،  إدارة  في  اإلسامين  فشل  إلثبات 
إال أنها ليس لديها ما يعصمها، من حيث 
األساس املفهومي، من أن تسير في الوجهة 
نفسها التي سارت فيها تجربة رصفائهم 
ر لهم أن يستمروا في  ــدِّ

ُ
في الــســودان، إن ق

الــحــكــم طـــويـــا، فـــبـــاإلضـــافـــة إلــــى اشـــتـــراك 
ــس،  الــحــركــتــن فــي الــجــذر املــفــهــومــي املــؤسِّ
فإن الحركة اإلسامية السودانية، بخاصة، 
ذات جــذٍر مــصــري، بحكم ارتــبــاط البلدين. 
وقد تلقى سودانيون كثيرون تعليمهم في 
م هناك 

َّ
تعل الــذي  الرعيل  مصر، خصوصا 

ــبــْيــل منتصف الــقــرن الــعــشــريــن. الــشــاهــد 
ُ
ق

أن الــفــكــر اإلخـــوانـــي لـــم ُيـــحـــدث مــراجــعــاٍت 
 فــــي مـــصـــر، كـــمـــا فــــي الــــســــودان. 

ً
جـــوهـــريـــة

ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــى االســ ــ ــل الـــعـــلـــة إلـ ــ ــعــــود أصـ ويــ
استبطان نظرية »الحاكمية لله« التي بها 
يتقمص اإلساميون الذين ينشدون إنشاء 
ــٍة إســامــيــة« ســلــطــة املــقــدس املطلقة،  ــ »دولـ
يخصهم  املقدس  للنص  تفسيٍر  على  بناًء 
ــم، وحــــدهــــم، يـــجـــري فـــرضـــه قـــهـــرًيـــا على  هــ

الجميع. 
الــــفــــرق بــــن نـــظـــامـــي الـــحـــكـــم الــديــمــقــراطــي 
والـــفـــاشـــي الــســلــطــوي يــعــود إلــــى االرتـــكـــاز 
على واحــٍد من مفهومن للسلطة. األول أن 
السلطة هي للشعب، أواًل وأخيًرا، يتداولها 
ــــدوق االقـــــتـــــراع،  ــنـ ــ ــق صـ ــريــ ــن طــ ــ ــًيـــا عـ ــلـــمـ سـ
التي  الوجهة  فــي  الــزمــن،  ويسير بها، عبر 

المهدي مبروك

نصح الرئيس التونسي، الباجي السبسي، في 
خطاب تهنئته الشعب بحلول شهر رمضان 
املعظم، السياسين، بأال يأخذوا على محمل 
الجد ما تنشره مؤسسات سبر )استطاع( 
اآلراء. وذلك على بعد أيام من نتائج نشرتها 
أكــبــر مــؤســســتــن فـــي الـــبـــاد لــســبــر اآلراء، 
بالتعاون مع صحيفتن يوميتن. وكانت 
نــتــائــج مــتــبــايــنــة، خــصــوصــا فــيــمــا يتعلق 
بترتيب األحزاب الكبرى واملرشحن لرئاسة 
الجمهورية. ولم يكن موقف الرئيس السبسي 
ــأن، فــقــد عـــّبـــرت عــدة  الــوحــيــد فـــي هــــذا الـــشـ
أحزاب، منها حركة النهضة، عن استيائها 
الــشــديــد مــمــا نــشــر، مــتــهــمــة أكــبــر مؤسسة 
بــأنــهــا تــتــاعــب بـــالـــرأي الـــعـــام، ومــنــخــرطــة 
في أجنداٍت انتخابيٍة تعاديها، على الرغم 
نتائج هذه  تــرّبــعــت، حسب  الحركة  أن  مــن 
لكن  الترتيب،  أعــلــى  فــي  نفسها،  املــؤســســة 
نــســبــة األصـــــوات املــمــنــوحــة لــهــا تــراجــعــت، 
ــارق بــيــنــهــا وبــــن خــصــومــهــا.  ــفـ وتــقــلــص الـ
عــرفــت تــونــس، بعد الــثــورة فــي عــام 2011، 
ازدهــارا الفتا لسبر اآلراء، حتى أصبح من 
ي وسائل اإلعام 

ّ
العام، يغذ الــرأي  اهتمام 

التي تؤثث برامجها املختلفة.  والنقاشات 
كما غدت تعني أيضا األحزاب والشخصيات 
العامة في مناصب عليا، أو لها حضور في 
الشأن العام، وترّوج معلوماٍت غير مؤكدة، 
مفادها بأن بعضها يلجأ إليها إلجراء سبر 
وتضيف  الــطــلــب.  تحت  أي  لفائدتها،  آراء 
املؤسسات  هــذه  أن بعض   »

ٌ
 خبيثة

ٌ
»ألــســن

عّدل النتائج، لفائدة أحزاٍب دفعت له ماال. 
ال شيء يثبت هذه االتهامات، ولكن شكوكا 
كثيرة تعاظمت، خصوصا مع اختاف نتائج 
استطاعات الرأي، من مؤسسٍة إلى أخرى، 
قطاع  وحــوكــمــة  الشفافية  غــيــاب  ونتيجة 
العمل، بوصفه  هــذا  زال  مــا  إذ  اآلراء،  سبر 
لــقــانــون، على  مهنة ونــشــاطــا، غير خاضع 
قوانن  إلى  بإخضاعه  الرغم من مطالباٍت 
وشروط، فالتقنن أحد الضمانات املمكنة 
ملنع االنفات والتحيز. ولذلك طالبت حركة 
احترام معايير  النهضة وغيرها بضرورة 
إيجاد  مطلب  ولعل  واملهنية.  املوضوعية 
ميثاق شــرف يعد ملّحا، فضا عــن أن من 
شأن نشر املنهجية املتبعة في سبر اآلراء 
تلك أن يبّدد الشكوك، ويعيد بناء الثقة مع 

تلك االستطاعات.
لنتذّكر أن جل مؤسسات سبر اآلراء قادمة 
من مجال التسويق واإلشهار، ولقد اشتغلت 
ســـنـــواٍت عـــديـــدة فـــي هـــذا املـــجـــال، وراكــمــت 
خــبــرتــهــا ورأســمــالــهــا عــلــى هــــذا األســــاس، 
إلى مؤسساٍت منتجٍة  وتحّولت فيما بعد 
لسبر اآلراء السياسية، وال أعتقد أنها دخلت 

ُيخبرنا ما الذي يمنح كتب الرئيس عباس 
 تفوق قيمة أي منتج فكري آخر ألفراد 

ً
قيمة

مــؤّســســات بحثية، خصوصا  أو  بــاحــثــن، 
ــتـــي تــثــبــت الـــحـــق الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي  الـ
تــاريــخــيــا، وديــنــيــا، وثــقــافــيــا، وحــضــاريــا، 
)كما  فلسطن  في  وإنسانيا،  واقتصاديا، 
يصف عريقات مؤلفات عباس(، وتستدعي 
دراسيا  منهاجا  غيرها،  دون  من  فرضها، 
مــســتــقــا لــلــتــربــيــة الــوطــنــيــة؟ هـــل تقتصر 
مناهج التاريخ على سيرة بطٍل واحــد من 
تاريخية  أو حــقــبــٍة  الــتــاريــخــيــن؟  األبـــطـــال 
ب األدب نــوعــا 

ّ
بــعــيــنــهــا؟ وهـــل يــــدرس طــــا

وحـــيـــدة،  ــة  ـــدرســ مـ أو  األدب،  ــن  مــ ــّددا  ــ ــــحـ مـ
أو أديــبــا بــعــيــنــه؟ ال خــيــر فــي نــقــاش قــد ال 
خفي 

ُ
نــجــنــي مــنــه ســـوى حــذلــقــة كــامــيــة، ت

وراءهــــــــــا إصـــــــــرار الـــســـلـــطـــة عـــلـــى احـــتـــكـــار 
القيمة. أما التطبيل والتزمير لقرار طباعة 
ــل املـــؤســـســـات  الـــكـــتـــّيـــب وتــــوزيــــعــــه عـــلـــى كــ
الكتّيب  أن  إلــى  )يذهب عريقات  التعليمية 
الثانوية،  املرحلة  فــي  طالبات  مــن  مــبــادرة 
ام 

ّ
يــؤكــد عــز ولــيــس مــقــّررا للمنهاج، بينما 

بقراٍر  جــاءت  وتوزيعه  طباعته  أن  األحمد 
ــبــــاس( فــيــنــســجــم  مــــن الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــ
القائم  التعليم  ألنــمــاط  السلطة  وتشجيع 
عــلــى الــتــلــقــن، واألدلـــجـــة، وثــقــافــة الــطــاعــة، 
والرغبة في تكريس الرأي الرسمي حقيقة 
مـــطـــلـــقـــة، خــــدمــــة ألهــــــــداف ســـيـــاســـيـــة، عــبــر 
ل في والء املواطنن، واملصادرة على 

ّ
التدخ

حقهم فــي االخــتــاف والــتــنــّوع، واستغال 
الستكمال   

ً
أداة التعليمي  التربوي  النظام 

التي  بمكاسبها  طمعا  السلطة،  ومــغــازلــة 
يحصل عليها من يتقن تلك الفنون. تغيب 
هنا املواطنة، تحت ضغط النفعية املرّوجة 
املنفعة  من  ى 

ّ
يتغذ تفكير  لصالح  تربويا، 

الــذاتــيــة، والــخــاصــة، على حــســاب اآلخــريــن 
بالك في حالتنا،  فما  الــوطــن،  في  الشركاء 
نحن الفلسطينين الذين نبحث عن الوطن. 
وال تحتاج الحالة الفصائلية الفلسطينية 
مــزيــدا مــن الــفــرديــة املــتــطــّرفــة عــلــى حساب 

الشعب الفلسطيني، ومشروعه الوطني. 
ــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي، عبر  انــتــهــت دولــــة االحـ
مـــؤســـســـاتـــهـــا الــتــعــلــيــمــيــة، إلـــــى الـــتـــزامـــهـــا 
الــصــريــح بــتــعــزيــز هـــويـــٍة قــومــيــٍة يــهــوديــة، 
ــى إنــــكــــار الـــهـــويـــة  ــ تــســتــنــد بــــالــــضــــرورة إلــ
ــفــــروض أن تــكــون  الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــــان املــ
تطويرها  ومشاريع  الفلسطينية  املناهج 

ــن املــــــشــــــروع املـــــــقـــــــاوم، ومــــدخــــا  ــ ا مــ جـــــــــزء
أســاســيــا لــلــهــويــة الــوطــنــيــة املــــأزومــــة، غير 
وبشكل  تعّسفيا،  ــرضــت 

ُ
ف املــنــاهــج  تلك  أن 

أحادية،  نظر  وجهة  ومــن  ديمقراطي،  غير 
ــلــــو«  ــا بـــعـــد »أوســ لــتــنــســجــم مــــع مـــرحـــلـــة مــ
الذي اعترف باملحتل، وحّوله من عدو إلى 
ومفاوضات سياسية،  اتفاقيات  في  طــرٍف 
حاصرت تاريخ الفلسطينين وجغرافيتهم. 
ومشاريع  الفلسطينية،  املــنــاهــج  وعــجــزت 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــيـــدات االتـ ــقـ تـــطـــويـــرهـــا، أمـــــــام تـــعـ
وضــغــوط  الفلسطينية،  للسلطة  الــدولــيــة 
ــتــــال، والــــــدول املـــانـــحـــة، فــكــانــت  ــــة االحــ دولـ
ــزلــــت الـــهـــويـــة  ــتــ  اخــ

ً
مـــفـــاهـــيـــمـــهـــا ضـــبـــابـــيـــة

ــي الــــوطــــنــــي، فــاكــتــفــى  ــوعــ ــي الــ الـــوطـــنـــيـــة فــ
الفلسطيني  لــلــمــنــهــاج  املــعــرفــي  املــحــتــوى 
الــتــعــلــيــمــي، فــي مــراحــلــه كــافــة، بمعلومات 
الوطنية،  والتربية  والــتــاريــخ،  الجغرافيا، 
ــة الــدولــة والسلطة،  ــيـ تــحــت ضــغــط ازدواجـ
ي النشاط 

ّ
في غياب التحّرر الوطني، وتفش

ــا أربــــــك املــــشــــروع الـــوطـــنـــي،  ــلـــطـــوي، مــ الـــسـ
واألولويات النضالية للشعب الفلسطيني، 
وشكل خطرا على هويته الوطنية التي ال 
تقتصر على الذاكرة، وال هي فقط انعكاس 

للحاضر، بل أيضا هي تصّور للمستقبل.
ــوتـــي لــفــلــســطــيــنــيــن كــثــيــريــن )ال  ــم صـ ــ أضـ
سيما الزماء في ملتقى فلسطن وبيانهم 
فــي هــذا الــخــصــوص( ســاءهــم إقـــرار كتّيب 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــنـــهـــاجـــا دراسـ »قــــدوتــــنــــا رئـــيـــســـنـــا« مـ
واعــتــرضــوا عليه، وأظــنــه خــدش نرجسية 
تعليمهم  بــفــرادة  املقتنعن  الفلسطينين 

وكفاءته، والحريصن على صحة نظامهم 
الــســيــاســي. ولـــعـــل أكـــبـــر مــكــافــأة لــطــالــبــات 
مــدرســة بــنــات الــبــيــرة الــثــانــويــة الــجــديــدة، 
وتلخيصا  مراجعة  الكتّيب  أعــددن  الاتي 
لـــ 19 كــتــابــا مــن كــتــب أبـــي مــــازن، تــكــون في 
أن نــحــافــظ لــهــن، ولــغــيــرهــن مــن الــطــالــبــات 
والطاب الفلسطينين، على نظام تعليمي 
لم يلّوث بشخصنة مدارس الديكتاتوريات 
الــعــربــيــة واســتــبــدادهــا، وأقـــــوال رؤســائــهــا 
ــتـــب تــربــيــتــهــا الــوطــنــيــة  ــالــــديــــن«، وكـ »الــــخــ

الخضراء والصفراء والحمراء.. 
يـــســـيء إقـــــــرار كـــتـــّيـــب »رئـــيـــســـنـــا قـــدوتـــنـــا« 
التعليمي،  ونــظــامــه  الفلسطيني،  للشعب 
وثـــقـــافـــتـــه، وســمــعــة مــؤســســاتــه الــوطــنــيــة، 
واألجدر بالرئيس محمود عباس )أو غيره 
من املسؤولن الفلسطينين( املراهنة على 
ريــد لعباراته وأفــكــاره أن 

ُ
أ شعبيته، إذا ما 

وعقولهم،  الفلسطينين،  قلوب  إلــى  تعبر 
وألسنتهم، كما كان الحال مع الراحل ياسر 
بعيدا عن  فرديا  تبقى خيارا  وأن  عــرفــات، 
التزمير والتطبيل، بل استنادا إلى قيمتها 
املــوضــوعــيــة، خــصــوصــا أن كــتــبــه مــتــوفــرة 
أفكاره  أما  والعاّمة،  املدرسية  املكتبات  في 
األحدث فمتاحة في وسائل اإلعام، بدل أن 
ط ، في فرضها على شعبه.  يتوّرط ، أو ُيورَّ
الــرئــيــس محمود عباس  يــتــراجــع  نــأمــل أن 
ل ملنعها، سيما وأننا 

ّ
عن الخطوة، أو يتدخ

ــل فــلــســطــن نــتــعــلــم«، ولــيــس مـــن أجــل  »ألجــ
تكريس مناصب أو تمجيد أشخاص. 

)كاتب فلسطيني(

في هجماتها الحالية، خطة مشابهة للتي 
ريفي حماة  فــي مناطق  عــام 2018  شنتها 
السكة«،  »شرقي  بمناطق  املعروفة  وإدلــب 
من حيث القصف الجوي العنيف والتقدم 
الافت  ولكن  املنطقة،  قضم  بغية  البطيء، 
ــتــــي يــتــخــذ  ــر الـــــشـــــام« الــ ــريـ ــة تـــحـ ــئـ ــيـ أن »هـ
محاربتها، وضـــرورة  مــن  الـــروس  الساسة 
في  هجماتهم  لشن  ذريعة  عليها،  القضاء 
ريــف حماة الشمالي وســواه، لم تدخل في 
مواجهة عسكرية حقيقية معهم، بل تبدو 
وكــأنــهــا مــرتــاحــة الســتــنــزاف مــا تــبــقــى من 
فصائل الجيش الحر، املدافعة عن املنطقة، 
مــثــل »جــيــش الـــعـــزة« و»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
للتحرير«، ويتشّرط قادة الهيئة كثيرًا على 
فصائل املعارضة للدخول جديا في معركة 
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي، إضــافــة إلـــى منعهم 
اســتــقــدام أي تـــعـــزيـــزاٍت مـــن فــصــائــل »درع 
ــتـــون«، األمــــر الـــذي  ــزيـ ــفــــرات« و»غـــصـــن الـ الــ
يشي بأن الهجمات الروسية الحالية ليست 
موجهة، مثلما يّدعي الساسة الروس، ضد 
جبهة النصرة والفصائل املصنفة إرهابية، 
بل ضد ما تبقى من فصائل الجيش الحر 

في ريف حماة وجنوبي إدلب وسواهما.
ويشير الصمت التركي حيال ما يجري من 
عمليات عسكرية في ريف حماة وجنوبي 
ــة  ــيــ ــروســ ــث الــــخــــارجــــيــــة الــ ــ ــديــ ــ إدلـــــــــــب، وحــ
عـــن الــتــنــســيــق مـــع األتـــــــراك، إلــــى تــرتــيــبــات 
وتفاهمات لتقاسم النفوذ بن رعاة أستانة، 
ــائـــب الــرئــيــس  ــك تـــصـــريـــحـــات نـ ــ وتــــدعــــم ذلـ
التركي، فؤاد أوكتاي، أخيرا، واعتبر فيها 
أن تـــل رفــعــت أصــبــحــت مــــرة أخــــرى نصب 
ــقــــادة الــعــســكــريــن األتــــــــراك، مـــبـــّررًا  أعــــن الــ
بــالــقــول إن »االتــفــاق بالنسبة لنا هو  ذلــك 
التوقف هناك )أي عند تل رفعت(، ولكن في 
حال استمرار تلك الهجمات، فقد يتخذ ذلك 
 آخر، وإننا نناقش ذلك مع روسيا«، 

ً
شكا

مــا يعني أن اتــفــاق روســيــا وتــركــيــا بشأن 
الوضع في إدلب وجوارها يجّسده تقاطع 
املصالح بن البلدين في سورية، واستفادة 

كل طرف منه. 
وعلى الرغم من أن هجمات القوات الروسية 
ومليشات الــنــظــام قــد بـــدأت، منذ أكــثــر من 
ــــرت عــــن تـــدمـــيـــر مــعــظــم  ــفـ ــ ــبــــوعــــن، وأسـ أســ

املفهوم،  هــذا  ويــرتــكــز  أغلبيته.  ترتضيها 
ا، على نسبية املعرفة، ونسبية القيم، 

ً
أيض

وعلى مفهوم أن القوانن تتطور، وتخضع 
مــتــتــالــيــٍة، تجعلها  ملـــراجـــعـــاٍت  بــاســتــمــرار 
وللعدالة  وللمساواة  للحرية  ا 

ً
تحقيق أكثر 

االجــتــمــاعــيــة. املــفــهــوم الــثــانــي هــو: السلطة 
هي سلطة الغيب؛ أو قل هي سلطة املقدس. 
وبهذا الوصف، هي تنبع من خارج الوعي 
ــــارج تـــراكـــمـــات الــتــجــربــة  الـــبـــشـــري، ومــــن خـ
البشرية. وينبني على ذلك أن التشريعات 
الـــســـمـــاويـــة عــــابــــرة لـــأزمـــنـــة، وال تــخــضــع 
للفكر، أو للبنية التاريخية للمكان والزمان 
ن، أو السياق الحضاري. هذا املفهوم 

َ
ن عيَّ

ُ
امل

الذي يقصي دور العقل، والتجربة البشرية، 
هو ما تستبطنه تيارات اإلسام السياسي، 

ا إلى إظهار غيره. 
ً
وإن اضطرت أحيان

لقد كان ما سمي »قانون النظام العام« من 
السودانية  اإلسامية  الحركة  أخطاء  أكبر 
ــتـــمـــع الــــســــودانــــي  ــع املـــجـ ــ ــي الـــتـــعـــاطـــي مـ ــ فـ
اع، بــحــكــم 

َّ
ــالـــغ الـــحـــيـــويـــة، الـــــنـــــز ــنـــوع، بـ ــتـ املـ

تــكــويــنــه الـــتـــاريـــخـــي، لــلــحــريــة. لــقــد حـــاول 
ــــودان، عــلــى مــــدى الــثــاثــن  ــــسـ إســـامـــيـــو الـ
ــوا فــيــهــا الـــحـــكـــم، فــرض  ــارســ ســنــة الـــتـــي مــ
من  مــســتــوردٍة  اجتماعية  قيمية  منظومة 
سياقات أخرى، ففرضوا مقاييس متزمتة 
 
ً
املـــرأة، ومنحوا صاحياٍت فضفاضة لــزي 
لــشــرطــة الــنــظــام الـــعـــام، مـــا عــــّرض الــنــســاء 
ملــضــايــقــاٍت كــثــيــرة فــي الــشــارع الــعــام، وفــي 
مــخــتــلــف املــــرافــــق. وبـــمـــا أن كــثــيــريــن ممن 
سند لهم تطبيق هذا القانون غير مقيدين 

ُ
أ

بأطٍر قانونيٍة محّددٍة، فقد تعّرضت النساء 
الــســودانــيــات لــابــتــزاز املــالــي واألخـــاقـــي. 
القانون  هــذا  فــي  املخالفات  عقوبة  أن  كما 
النساء  إذ جــرى جلد  كانت عقوبة مهينة، 
ا بتهمة خرق قانون النظام. ومما وسع 

ً
علن

ــدان الجمعي  الـــخـــرق بـــن الــســلــطــة والــــوجــ
أمــٌر مستشنٌع  باملرأة  العنف  أن  السوداني 
جــــًدا فــي أكــثــريــة الــثــقــافــات الــســودانــيــة؛ إذ 
ة. مـــارســـت شــرطــة  ــروء ــ  مــ

َ
 وقـــلـــة

ً
ــة ـ

َّ
ُيـــعـــدُّ ِحـــط

ــا كـــانـــت تــمــارســه جــمــاعــة  الــنــظــام الـــعـــام مـ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر السلفية 
الــســعــوديــة، وهـــذا مــا يفّسر هــذه املشاركة 

الافتة للنساء في هذه الثورة. 
أكــبــر عــلــل املــفــاهــيــم الــتــي كــانــت، وال تـــزال، 
الــســودان في  فــي  تؤطر مسلك اإلسامين 
الــتــعــاطــي مـــع قــضــايــا الـــحـــكـــم، مـــا أثــبــتــتــه 
وظيفة  حــّولــوا  أنهم  هي  تجربتهم،  عملًيا 
إدارة  فــي  أن تنحصر  الــتــي ينبغي  الــدولــة 
شــــؤون الـــنـــاس الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، لــتــنــحــصــر، إلــــى حـــد كــبــيــٍر 
ــًدا، فـــي فـــرض مــفــهــوٍم مــتــزمــت لــأخــاق  ــ جـ
مــارســوا  لقد  مــفــروٍض بالسيف والــســوط. 
خلواتهم،  واقتحام  األفـــراد،  مسلك  مراقبة 
أكثر  املجتمع«،  »تزكية  سّموها  ما  بحجة 
مــمــا انــشــغــلــوا بترقية الــحــيــاة الــســودانــيــة. 
ــذا فــــي حــــن أن الـــتـــصـــّوف مــســيــطــٌر فــي  ــ هـ
ــيـــون عــمــوًمــا  ــــودان، ويــتــســم الـــســـودانـ ــسـ ــ الـ
بمحافظٍة معتدلة. أما اإلعام الذي ينبغي 
أن يعمل على ترقية املجتمع، ودفع جهود 
لـــوه إلـــى مــنــابــر للوعظ  الــتــنــمــيــة، فــقــد حـــوَّ
الــديــنــي. انـــصـــرف إســامــيــو الـــســـودان عن 
تأدية وظائف الدولة األساسية إلى فرض 
نــمــطــهــم الــســلــوكــي عــلــى الــجــمــيــع، فــكــانــت 
 على كل األصــعــدة. وانتهت 

ً
النتيجة فشا

إلــى حكٍم مطلٍق لفرد، وإلــى نهٍب  التجربة 
ــــى دولــــة  ــــودان إلـ ــــسـ ل الـ ــوَّ ــ ــوارد حــ ــمـ ــلـ ــٍم لـ نـــهـ
كليبتوقراطية، يمكن أن ُيضرب بها املثل، 
فــبــمــا ســّمــوه »االســتــعــاء بـــاإليـــمـــان«، ومــا 
دولٍة  الدولة من  لوا  »التمكن«، حوَّ سّموه، 
 ،

ً
مملوكة  

ً
دولــة لتصبح  السوداني  للشعب 

ــل 
َّ
حــصــرًيــا، لــتــنــظــيــم اإلســـامـــيـــن. وقـــد مــث

ذلك واحًدا من أكبِر أمثلِة اختطاِف الدولة، 

في استثمار مجاٍل غير مربح، غير أن األمر 
على غايٍة من الخطورة، حن تتخلى هذه 
الــشــركــات عــن أخــاقــيــات املــهــنــة، وتتاعب 
بــاألرقــام ملن يدفع أكثر، أو ملن ينسجم مع 
ستتاعب  آنــذاك  وتوجهاتها.  أطروحاتها 
بالرأي العام، وتسعى جاهدة إلى توجيهه، 
وذلك عن إفساد الديموقراطية وتشويهها.

انتشرت مئات الشركات الهاوية واملحترفة، 
الــجــديــدة والــقــديــمــة، الــوطــنــيــة واألجــنــبــيــة، 
 

ُ
ودخلت في سباق تنافسي شرس، لم يخل
موجعة،  وضــربــاٍت  مشاحناٍت  مــن  أحيانا 
واعتمدت على نشر نتائجها الدورية دوما 
فــي الــصــحــف، وتــشــكــلــت تــحــالــفــات بينها، 
وغدت تتنافس في تقديم النتائج األدق. وقد 
شكل هذا ممارسة ديموقراطية جديدة، بقطع 
النظر عن سامتها ودقتها، فهي من أشكال 
حرية البحث والنشر، ومن ثقافة السياسة 
الديموقراطية التي ُيفترض أن تمنح للقارئ 
قراءة علمية ودقيقة للرأي العام، ومواقفه 
وتقييمه لأحزاب والشخصيات السياسية، 
فضا عن توجهات الرأي العام في مسائل 
سياسية عامة. وحن شهدت تونس أربعة 
الـــثـــورة، كــانــت تلك  مــواســم انتخابية بــعــد 
املؤسسات قد مّرت باختبار عسير، ملعرفة 
صدق توقعاتها في مسألة األحزاب الفائزة، 
والشخصيات الصاعدة والنازلة في سوق 
الـــوفـــرة الــســيــاســيــة، إذ عــرفــت الــبــاد نحو 
والقيادات  »الزعماء«  ومئات  حــزب  مائتي 
الحزبية الذين ُولدوا من شرعياٍت مختلفة، 
نضالية سجنة، األداء، املال والنفوذ، اإلعام 
والدعاية، وأيضا شرعية الرداءة والصراخ.
ــتــــي تــنــشــرهــا  ــائـــج الــ ــتـ ــنـ كــــل مـــــــرة، تـــثـــيـــر الـ
ردود  مــــن   

ً
مــــوجــــة اآلراء  ســـبـــر  مـــؤســـســـات 

إذ تجد استحسانا لدى  املتباينة،  األفعال 
بــعــضــهــم، حــن تــتــصــّدر نــيــات الــتــصــويــت، 
عليها  وتصب  املستجوبن،  رضــا  وتحوز 
تلك األحزاب والشخصيات نفسها غضبها، 
حن تتذيل الترتيب، وتبدو موضوع استياء 
النهضة،  حــزب  على  وكـــان  للمستجوبن. 
النتائج  انتقدت  التي  األحـــزاب  مــن  وغــيــره 
املعلنة أخيرا، أن تجعل من أولويات العهدة 
الشعب  نــواب  ملجلس  الحالية  التشريعية 
املصادقة على القانون املتعلق بمؤسسات 
سبر اآلراء لتنظيم هذا القطاع وحوكمته، 
الــعــام، على الرغم  بــالــرأي  حتى ال يتاعب 
من أن الدراسات الجادة تؤكد أن مؤسسات 
تها وتأثيرها ال 

ّ
سبر اآلراء، مهما كانت دق

تشكلها  التي  االنتخابية  الحقيقة  تصنع 
ومامح  واملــنــاخــات  والقناعات  السياقات 
األشخاص وبرامجهم في عرض انتخابي، 
يتسم بالوفرة في القوائم، والتشابه إلى حد 

التماثل في املضمون.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مــنــهــج الــتــفــســيــر الــــواحــــد، والــــــرأي األوحــــد 
ــرُره على  ــ ــذي ثــبــت ضـ ــ املــنــتــشــر عــربــيــا، والـ
النماء العلمي، ودوره في تراجع مستويات 

التعليم العربي في املؤشرات العاملية.
نحن هنا أمام تعميم ثقافة »اليونيفورم« 
الـــتـــي تــجــعــل مـــن الــثــقــافــة الــوطــنــيــة ثــقــافــة 
ــــرف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــربـــويـــة  ــــحـ بـــبـــغـــائـــيـــة، وتـ
التعليمية عن غايتها األساسية في تزويد 
واملبدع،  النقدي  التفكير  بمهارات  الطاب 
م بمهارات الزخرفة الكامية، 

ّ
ليكتفي املتعل

ــانـــة بــوصــفــهــا شـــعـــاراٍت  وتـــرديـــد جـــمـــٍل رنـ
من  أي مضمون.  مــن  تخلو  تكاد  سياسية 
الــتــربــويــة أن تــحــّول  مــخــاطــر هـــذه اللفظية 
الــتــربــيــة مـــن فــعــل حـــي ونـــشـــاط اجــتــمــاعــي 
إلى تنظير منفصل عن الواقع، وإلى مجرد 

ظاهرة صوتية.
ال يحتاج أي مسؤول فلسطيني ملن يذّكره 
بــالــنــتــائــج املــتــرتــبــة عــلــى اضـــطـــرار الطالب 
لــحــفــظ أقـــــوال الــرئــيــس وتـــرديـــدهـــا بــهــدف 
والدرجات،  العامات  أو تحصيل  النجاح، 
ال سيما في حال غياب االقتناع بها، وأثرها 
ــــة،  ــــواربـ فــــي إشــــاعــــة حــــالــــٍة مــــن الـــنـــفـــاق واملـ
رها العملية التربوية التي من املفترض 

ّ
توف

أن تشكل أساس املنظومة القيمية لأفراد. 
التعليمي  الـــتـــربـــوي  نــظــامــنــا  إنـــتـــاج  ومــــع 
على  فلسطينيا  نخطو  انــتــهــازيــن،  أفــــرادا 
صــعــيــد الــتــســلــيــع الـــتـــربـــوي، بــوصــفــه أحــد 
مــظــاهــر الــســلــطــويــة الــتــربــويــة الــتــي تــحــّول 
يتعلم معها  تــجــاريــة،  إلـــى سلعة  الــتــربــيــة 
ــق 

ّ
الــطــالــب أســالــيــب »الــتــســحــيــج« والــتــســل

املراكز الصحية، ونــزوح أكثر من 200 ألف 
مــدنــي، وســيــطــرت فيها على قــرى وبــلــدات 
املضيق،  وقلعة  كفرنبودة  أهمها  عــديــدة، 
إال أنها لن تصل إلى حّد االجتياح الكامل 
املبعوث  كــشــف  إلدلـــب وجـــوارهـــا، حسبما 
الــرئــاســي األمــيــركــي فــي الــتــحــالــف الــدولــي 
ضد »داعــش« وفي امللف السوري، جيمس 
أنها ستقف عند حدود  جيفري، ما يعني 
جرى التفاهم عليها مسبقا، وفق مخرجات 

مسار أستانة.
استجرت تفاهمات محور أستانة الويات 
الــســوريــن، وخــصــوصــا على مناطق  على 
ــفـــي حــمــاة  ــا يـــجـــري فــــي ريـ ــ املــــعــــارضــــة، ومـ
الــشــمــالــي وإدلــــب الــجــنــوبــي هــو استكمال 
ــيــــاب أي  ــلـــك الـــتـــفـــاهـــمـــات، فــــي غــ تــنــفــيــذ تـ
ــالــــي، يــريــد  ــتــ ــالــ مــــوقــــف دولـــــــي رافــــــــض. وبــ
التوافق مع  الذين فضلوا  الــروس  الساسة 
الــســاســة األتـــــراك، حــيــال الــوضــع فــي إدلــب 
تأمن  الحالية،  هجماتهم  مــن  ومحيطها، 
قـــواعـــدهـــم الــعــســكــريــة فـــي مــطــار حميميم 
ــاء  ــ ــابـــل إرضــ ــقـ وســــــــواه مــــن أي أخـــــطـــــار، مـ
هـــواجـــس الـــطـــرف الــتــركــي األمـــنـــيـــة، حــيــال 
الوجود الكردي، املمثل في مليشيات حزب 
االتحاد الديمقراطي )الكردي( في تل رفعت 
وجـــوارهـــا، مــا يعني إعـــادة ترسيم حــدود 
مــؤقــت بــن املــعــارضــة ونــظــام األســـد، وبن 
ــك على  الــنــفــوذيــن الـــروســـي والـــتـــركـــي، وذلــ
حساب السورين، بوصفهم الخاسر األكبر.
)كاتب سوري(

بــواســطــة جــمــاعــٍة مـــحـــدودِة الـــعـــدد، كثيرة 
الــعــدة والـــثـــروة، فأصبحت هــنــاك دولــتــان: 
 
ٌ
واحــــــدة لــلــحــكــام ومـــؤيـــديـــهـــم، وهــــي دولــــة

فــاحــشــة الـــغـــنـــى، تــعــيــش فـــي كـــــرٍة بــلــوريــة 
 أخرى للشعب، 

ٌ
معزولة عن محيطها، ودولة

بالغة الفقر، قليلة الحيلة. 
أثـــبـــتـــت تـــجـــربـــة اإلســـــــــام الـــســـيـــاســـي فــي 
السودان أن مفهومي »االستعاء باإليمان 
و»التمكن« يقودان إلى صور من االستبداد، 
واعــتــمــاٍد عــلــى القبضة األمــنــيــة والــبــطــش، 
توشك أن تلحق بالفاشية. وقد وضح ذلك 
الجنوب  فــي  الجماعي  القتل  ممارسة  فــي 
ودارفــور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل 
األزرق، إال أن الحراك السلمي الضخم أخيرا 
الذي لفت نظر العالم، إضافة إلى االنتشار 
الواسع للهواتف الذكية، أوضح ما لم يكن 
القمعية  الطبيعة  مــن  يكفي،  بما  واضــًحــا 
السودان.  في  اإلسامين  لنظام  الحقيقية 
االجتماعي،  التواصل  أظهرت وسائط  لقد 
على الرغم من محاولة الحكومة السيطرة 
عـــلـــيـــهـــا، فـــظـــاعـــة جــــهــــاز أمـــــن اإلســـامـــيـــن 
فــي الـــســـودان ووحــشــيــتــه، فــقــد رأى العالم 
املسلحن امللثمن الذين يستغلون سياراٍت 
بــا لـــوحـــاٍت، يــمــارســون، بــا تــــرّدد، إطــاق 
الرصاص الحي على املتظاهرين السلمين 
ــا، وهــم ُيلهبون 

ً
فــي الــشــوارع. ورآهـــم، أيــض

ظهور املتظاهرين بالسياط، بصورة تبلغ 
درجة الحقد والتشفي. بل رأوهم يقتحمون 
املنازل وينكلون بساكنيها، وال يفّرقون في 

هذا بن رجٍل وامرأة.
الــدول  فــي  كبير  اإلســامــي جمهوٌر  للتيار 
العربية.  الــعــربــيــة منها وغــيــر  اإلســامــيــة؛ 
ــاع التي تعيشها  وهــذا طبيعي فــي األوضـ
هذه املجتمعات التي لم تثب أقدامها، بعد، 
في أرض الحداثة بالقدر الكافي. ما عكسته 
التجربة السودانية أن للتيارات اإلسامية 
ــد والـــتـــعـــبـــئـــة الـــديـــنـــيـــة  ــشـ ــحـ ــى الـ ــلـ قـــــــدرة عـ
العاطفية باسم الدين، ومن ثم الوصول إلى 
قــدرة على  كرسي السلطة، ولكن ليس لها 
مــمــارســة الــحــكــم الــرشــيــد. ويــعــود ذلـــك إلــى 
»الحاكمية«.  الــجــوهــريــة،  املفهومية  العلة 
ــاع  لــقــد أعــــادت تــجــربــة اإلســامــيــن األوضــ
في السودان إلى حالٍة أسوأ من سابقتها، 
 إلى التسبب في تقسيم السودان إلى 

ً
إضافة

قطرين. وعليه ربما أمكن القول إن التيارات 
فرص  على  وخطرها  شعبوية،  اإلسامية 
الـــتـــنـــويـــر وكـــفـــالـــة الــــحــــريــــات، واالنـــفـــتـــاح 
 هي 

ْ
إن لــلــغــايــة،  كــبــيــٌر  العقلي والــتــحــديــث، 

استمرت على حالها هذا. وبما أن للتيارات 
الجماهير،  را وسط  اإلسامية وجــودا مقدَّ
الــرأي محاولة استئصالها،  فــإن من خطل 
أو إقصائها. ولكن، لكي يكون لها مستقبل 
اإلسامية،  الحركات  نخب  على  سياسي، 
يٍة  والدول الداعمة لها، إجراء مراجعاٍت جدِّ

لبناها املفهومية القاعدية.
)كاتب سوداني(

»قدوتنا رئيسنا«... نكسة السياسة والتعليم

معارك تفاهمات أستانة في إدلب

من عظاِت تجربِة اإلسالميين في السودان

سبر اآلراء في تونس

يسيء إقرار كتيّب 
»رئيسنا قدوتنا« 

للشعب الفلسطيني، 
ونظامه التعليمي

اتفاق روسيا وتركيا 
بشأن الوضع في 

إدلب وجوارها
اتفاق مصالح

أثبتت تجربة السودان 
أن مفهومي 

»االستعالء باإليمان« 
و»التمكين« يقودان 

إلى االستبداد

آراء

حسام كنفاني

التواصل  تــداولــه على صفحات مواقع  يتم  وأن ما  األمــر مزحة،  أن  البداية تظن  في 
االجتماعي ليس إال فبركات تستهدف جمع اإلعجابات. ثم تطالعك صورة صائب 
مــوجــود، وليس   

ً
الحديث عنه فعال يتم  الــذي  الكتاب  أن  عريقات يحمل شيئًا يؤكد 

 موجود، 
ً
مجرد فكرة من بنات أفكار الناشطني على مواقع التواصل. هذا هو فعال

وفي  عباس،  محمود  الفلسطيني  للرئيس  صــورة  تزينه  رئيسنا«،  »قدوتنا  كتاب 
داخله مقتطفات من أقوال أبو مازن التي يريد تعميمها على الجمهور الفلسطيني، 
باعتبارها الخط العام الذي يجب أن تسير عليه القضية الفلسطينية. هذا أيضًا ليس 
بدعة من مواقع التواصل، فالكتاب الصادر عن وزارة التربية الفلسطينية، سيكون 

مدرجًا في البرنامج التدريسي لبعض املراحل التدريسية.
عند هذا الحد، األمر لم يعد مزحة، بل يبدو أنه توجه جديد لدى القيادة الفلسطينية، 
لها جــاريــد كوشنير،  يــروج  التي  الــجــديــدة«  »فلسطني  لـ التحضير  إطــار  فــي  وربــمــا 
املشهد  في  اليوم  إلــى  تنقص  كانت  ما  فلسطينية، هي  ديكتاتورية  لصناعة  توجه 
العربي، وإدخال مفهوم تقديس الزعامة إلى املسرح السياسي الفلسطيني، وتكريسه 
للرئيس  التالية  الخطوة  تكون  وربما  املريدين.  طائفة  لــدى  فقط  وليس  العامة  لــدى 
الفلسطيني نصب تماثيل في شوارع ونواصي وساحات الضفة الغربية، أو ما تبقى 

له منها بعد القضم اإلسرائيلي املستمر.
سلوك أبو مازن هذا ال يمكن إال أن يحيل على ديكتاتوريني كبار، على غرار الزعيم 
القذافي  الليبي معمر  والزعيم  »امللهمة«،  وتعاليمه  إيل سونغ  كيم  الشمالي  الكوري 
وكتابه األخضر، وحافظ األسد وصدام حسني وخطهما »النهج السليم لألمة«. قد 
أن  أن عباس يريد  التفكير في  الظن، وعــدم  اإلبــقــاء على حسن  يكون من األفضل 
يتحول إلى واحد من هؤالء، إضافة إلى أنه ال يملك أيًا من املؤهالت لكي يكون كذلك، 
فال هو رئيس وال هو زعيم، هو صنيعة مجموعة من الظروف والتفاهمات الداخلية 
واإلقليمية والدولية، والتي جاءت به لخالفة الزعيم الراحل ياسر عرفات. كما أن أبو 
مازن ال يملك من الكاريزما القيادية التي تخوله أن يتبوأ مثل هذه املكانة إلى جانب 

مثل هؤالء الديكتاتوريني الكبار.
إضافة إلى ذلك، هل من املمكن أن تكون خطابات أبو مازن »قدوة« للفلسطينيني. فإذا 
استثنينا الشتائم الذي كان يكيلها لخصومه في الداخل والخارج، والتي رصدتها 
الكاميرات املرافقة له في أكثر من مناسبة، فهل أحاديث عباس عن تفاصيل املواجهة 
مع إسرائيل صالحة ألن تكون »قــدوة« للسير عليها فلسطينيًا. »التنسيق األمني 
الفلسطيني،  للرئيس  األساسية  التصريحات  واحــد من  املثال  املقدس« على سبيل 
والتي يسّير على هديها السلطة الفلسطينية، ويريد أن يرسخها نهجًا أبديًا. الحياة 
لها، وتكريسها  الترويج  أبو مــازن  التي يريد  كمفاوضات أيضًا من ضمن األفكار 
خطًا فلسطينيًا أبديًا، مع إسقاط أي فكرة من أفكار املقاومة، سواء كانت مسلحة 
أو سلمية، فبالنسبة إلى أبو مازن، هذه املسائل ليست إال تضييعًا للوقت. فكرتان 
أساسيتان من مجموعة كبيرة من األفكار التي يريد أبو مازن الترويج لها بني الجيل 

الفلسطيني الشاب.
الالفت أن كتاب »القدوة« هذا يصدر في ظل »كارثة« تمر بها القضية الفلسطينية، 
إلى  العربي، يهدف  الخليج  إلى  املتحدة  الواليات  وتحالف دولــي وإقليمي، ممتد من 
تصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى »صفقة القرن« وتسريباتها املستمرة 
واملتناقضة. وكأن أبو مازن والسلطة ال يريان ما يكفي من الكوارث على القضية، 
حتى يأتيا بمثل هذا الكتاب الكارثي الذي من شأنه أن يدمر ما تبقى من مشروع 
والقائمني  السلطة  بني  تواطؤ ضمني  إلــى  كتاب يؤشر  الفلسطينيني.  لــدى  نضالي 
على الصفقة املشؤومة، رغم اإلعالنات املتتالية للمسؤولني الفلسطينيني، وعباس في 
مقدمتهم، عن رفض الخطة األميركية. فإذا كان الرفض ومخطط املواجهة للصفقة 
قائمني على أفكار محمود عباس واقتباساته سالفة الذكر، واعتبارها »القدوة« التي 

يجيب السير عليه، فعلى القضية الفلسطينية السالم.

بيار عقيقي

أخيرًا،  العراقية،  نينوى  في محافظة  بلدة  في 50  العشائر  قــرار تسليح  كــان الفتًا 
يعد متمتعًا بوجود  لم  التنظيم  أن  داعــش«. صحيٌح  تنظيم  »فلول  بغرض مواجهة 
 
ً
أكثر خطورة إلى »ذئــاب منفردة«  أن تحّوله  مركزي في سورية والعراق، وصحيٌح 
املعادلة تكمن  أن  الجيوش، غير  من كونه حركة منظمة تشّن هجمات على طريقة 
 وجود القوات العراقية والحشد الشعبي 

ّ
في التالي: لَم تسليح العشائر اآلن، في ظل

 عن الغطاء الجوي من التحالف الدولي؟
ً
والقوات الكردية، فضال

 بــني الشرطة العسكرية والحشد 
ٌ

، حــني وقــع إشــكــال
ً
الـــوراء قليال إلــى  الــعــودة  ُيمكن 

حسم فيه أولوية القرار العسكري، على الرغم من أن الحشد 
ُ
الشعبي في املوصل، لم ت

على  لقوتني  يومًا  األرض  تسع  لــم  العراقية.  الشرعية  األمنية  املنظومة  ُيــعــّد ضمن 
وسياسيًا؟  مذهبيًا  متعارضتني  القوتان  هاتان  كانت  إذا  فكيف  ضّيقة،  مساحة 
الفترة  في  أساسي  والــعــراق،  الحدود بني سورية  ترسيم  تغّيرت حاليًا.  الحسابات 
املقبلة، سواء في سياق قطع الطريق عّما ُيعتبر »أوتوستراد طهران ـ بيروت«، العابر 
لبغداد ودمشق، أو في سياق ترسيخ الوجود العسكري األميركي في التنف السورية. 
الحدود بني  بقائه، على  أو  الشعبي،  الحشد  بتغلغل  السماح  ُيمكن  الحالتني، ال  في 

العراق وسورية.
عامي  بني  »الصحوات«  ملرحلة   

ً
قليال مشابهًا  كــان  وإْن  العشائر،  تسليح  إن  عليه، 

القاعدة فترة  2005 و2013، غير أن األهــداف مختلفة. »الصحوات« واجهت تنظيم 
طويلة، وما إن انتهى دورهــا، حتى سيطر »داعــش« على أجــزاء واسعة من سورية 
والعراق. كان للحشد الشعبي دور أساسي في مواجهة التنظيم، لكنه أيضًا تصّرف 
القوة«، فسيطر الحشد الشعبي على مناطق  بصورة توّسعية على قاعدة »فائض 
في ديالى وصالح الدين، مغّيرًا من ديمغرافيتها السكانية، كما شارك في العمليات 
في سياق  العشائر  تسليح  يدخل  وبالتالي،  »داعـــش«.   مع سورية ضد  الحدودية 
تكريس دور عسكري ضاغط على الحشد الشعبي، في الشمال العراقي. مع العلم أن 
 في الجنوب، وهو ما برز في صيف كل عام من األعوام األخيرة، 

ً
الحشد يعاني أصال

 
ً
بفعل الحروب العشائرية هناك، واالحتجاجات الدائمة على انقطاع الكهرباء، فضال
 سعوديًا في البصرة، 

ً
عن الغياب العملي لسلطة الدولة، كما أن الحشد يالقي تغلغال

مدينة رياضية، بمثابة »هدية« من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز. باإلضافة 
إلى أن السعوديني قّرروا مّد العراقيني بمساعدة قيمتها مليار دوالر.

في موازاة ذلك، ال ُيمكن للحشد سوى أداء »دور دفاعي«، على اعتبار أن إيران حاليًا 
واليمن  ولبنان  الــعــراق  تكون ســاحــات  أن  على  األميركيني،  مــع  ملفها  فــي  منشغلة 
وسورية مجرد ميادين مواجهة لها، من دون إيالء األهمية ألولويات هذه امليادين، 
 ستقلق في حال سيطرة العشائر على الشمال العراقي، في حال تعارض 

ً
فإيران مثال

ذلك مع مصالحها، لكنها بالطبع ستسمح بهذه السيطرة إذا تأمنت مصالحها. في 
النهاية، إيران دولة، والدول تسعى إلى توسيع مداها الحيوي، سواء بعناوين سياسية 

أو دينية أو مذهبية أو إيديولوجية.
الوسط  إلــى  يمتد  دومــيــنــو«  »حــجــر  بمثابة  الــشــمــال  فــي  العشائر  تسليح  سيكون 
والشرق العراقيني، ودائمًا تحت عناوين »داعش« أو »الفلتان األمني«. ولذلك ليست 
في  التفجيرات  »تتالي  أو  دجــلــة«  نهر  فــي  املجهولة  »الجثث  ملف  عــودة  مستبعدة 
والــدفــاع  الداخلية  وزارات  مــلء  على  العراقي  االتــفــاق  غياب  فــي  الشعبية«،  األســـواق 
إذا حصل، سيسمح باإلمساك بالوضع األمني. ومن   ،

ٌ
اتفاق والعدل والتربية. وهو 

الطبيعي أن العشائر سيتمتعون بدعٍم غربي وعربي واســع، سواء في تمويلهم أو 
مّدهم بالسالح، في وقٍت سيكون فيه الحشد في موقع تراجعي أو دفاعي بحت.

مّر العراق، منذ عام 2003 في محطات أمنية عدة، لكن تسليح العشائر هو األول من 
 خالف إيراني ـ أميركي حاّد، قد يؤدي إلى تفكيك تفاهمهما في العراق، 

ّ
نوعه، في ظل

بعد 16 عامًا على االتفاق على إسقاط صدام حسني.

فاطمة ياسين

النووية امللغاة«  إيــران وجــدت نفسها تمتثل لشروط أميركا في »االتفاقية  يبدو أن 
بشكل مجاني، من دون أن تلتزم أميركا بشيء، بل وما زالت تطبق عليها العقوبات، 
الــواحــدة بعد األخـــرى. يــحــاول الرئيس حسن روحــانــي أن يــمــارس مــا يشبه ألعاب 
»السحر األسود«، بإعالنه العودة إلى نشاطات نووية حظرتها االتفاقية على إيران، 
هذا  بمثل  تسمح  االتفاقية  إن  ويقول  املنتصف،  من  ممسوكة  العصا  ُيبقي  ولكنه 
بذلك يوجه رسالة  ألــغــاهــا(، وروحــانــي  )أو  باالتفاقية  آخــر   طــرف 

َّ
أخــل إذا  النشاط 

مزدوجة، واحدة إلى أوروبا للمحافظة على االتفاق، واألخرى إلى الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، بأن إيران ستستأنف نشاطها النووي. 

وبما أن الذكرى األولــى لخروج أميركا من االتفاقية قد حلت، فقد بــادر ترامب إلى 
فــرض عقوبة جــديــدة أعقبت اإلعـــالن اإليــرانــي، تــطــاول تصدير الــحــديــد واألملــنــيــوم 
 للتراشق اإليراني األميركي، فقد سبقها دخول 

ً
والنحاس. ولم تكن هذه النقطة بداية

حاملة الطائرات األميركية إبراهام لنكولن إلى الخليج، مدعمة بقاذفات استراتيجية 
األميركي،  الخارجية  لوزير  زيــارة  تمثل في  نــوع بي 52، وحــراك دبلوماسي  ثقيلة 
مايك بومبيو، إلى بغداد، وهو ما استدعى كل هذا التسخني. لطاملا كان هناك حاملة 
طائرات مرابطة على الدوام قبالة السواحل اإليرانية في الخليج، يتم تبديلها دوريًا، ما 
يعني أن الحدود اإليرانية تحت مراقبٍة دائمة، ولكن املواكبة اإلعالمية الضخمة لدخول 
»إبراهام لنكولن« قرعت جرس إنذار قوي في ردهات السياسة اإليرانية. وإيضاحا 

لألمر بشكل جلي، خرج ترامب وقال: »أريدهم أن يتصلوا بي«.
يصُدق حدس املحللني في هذا الشأن، فأميركا ال ترغب بمواجهة مباشرة، وال تريد 
أن تقعقع بالسالح، ولكنها ترغب في فتح طاولة مفاوضاٍت جديدة، للحصول، فيما 
يبدو، على تنازل أكبر واتفاقية جديدة تفرض مزيدًا من القيود على إيران، وال يرغب 
الساسة في البيت األبيض، في أي حال، بتغيير النظام اإليراني، لكن املطلوب ترويضه 

، والتضييق العسكري والخنق االقتصادي أدوات الوصول إلى هذا الهدف.
ً
قليال

ظن باراك أوباما أنه حقق املطلوب، وتخلص من كابوس امتالك إيران سالحا نوويا 
حالٍة  إلــى  األمــيــركــي  الجانب  أمنت  أن  بعد  ــران،  إيـ فتحولت  الشهير،  اتفاقه  بتوقيع 
في  وأوجــدت ظرفًا مستعصيًا  واليمن،  ولبنان  العراق وسورية  في  تمددت  سائلة، 
غزة، وشكلت قلقًا إلسرائيل. ويتوقع ترامب، بإجراءاته الراهنة، أن إيران ستنكمش 
إيــران  ترامب جبهة  فيه  يفتح  وقــت  في  ولكْن  عقد جديد.  توقيع  وطالبة   ،

ً
متراجعة

إجــــراءات تجارية  بتطبيق  الــصــني،  مــع  إحــداهــا  أخـــرى،  يفتح جبهاٍت  باتساع كبير 
مستفزة، ويفتح جبهة مع فنزويال جعلت رئيس روسيا، فالديمير بوتني، يتململ، 
ويستمر في حالة األخذ والرد مع الزعيم الكوري الشمالي. ويتوقع ترامب أن يحصد 

انتصاراٍت بالجملة في جميع هذه الجبهات.
ستقف الدول املذكورة واملتضّررة من سياسات ترامب متكاتفة، وبعضها أعضاء 
انــزيــاح كبير فــي املواقف  دائــمــون فــي مجلس األمـــن. ومــن غير املتوقع أن يحصل 
اإليرانية، والحالة اإليرانية تراوح بهذا الشكل منذ انتهاء حرب الخليج الثالثة، وزوال 
 
ً
ف فراغًا أرادت إيران مأله، والتغلغل فيما وراءه، وصوال

ّ
حكم صّدام حسني الذي خل

إلى مياه البحر األبيض املتوسط، وهي استفادت من ظرٍف أحدثته أميركا ذاتها، فقد 
تم إضعاف العراق، والحقًا انكفأت مصر بصورة كبيرة إلى الداخل، ليتمكن النظام 
الجديد من تثبيت أقدامه. والسعودية، على الرغم من إمكاناتها الكبيرة، لكنها عاجزة 

عن ملء فراغ بهذا الحجم، وتبقى إسرائيل طرفًا غير مقبول إقليميًا حتى اآلن. 
للتمّدد،  لنفسها  متسعًا  إيـــران  تجد  الشكل،  بــهــذا  قلق  تموضع سياسي  ظــل  فــي 
وهي متأكدة من أن الضغط لن يتجاوز التهديد، ويمكنها أن تمتص غضب الشارع 
 قــامــت ضد 

ً
الــداخــلــي إلــى مـــدًى غير مــحــدود، وقــد أخــمــدت مــرتــني تــحــركــاٍت كــبــيــرة

الحكومة والنظام. ولذلك على أميركا أن تلجأ إلى أساليب جديدة للتعامل مع إيران، 
، ترويضها.

ً
إن هي أرادت، فعال

كارثتنا و»قدوتنا« العراق... »الصحوات« بوجٍه جديد

إيران وحاّفة المواجهة

1415

فهدكاريكاتير 

األحد 12  مايو/ أيار 2019 م  7  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1714  السنة الخامسة
Sunday 12 May 2019

األحد 12  مايو/ أيار 2019 م  7  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1714  السنة الخامسة
Sunday 12 May 2019



16

فضاء مفتوح

آراء

حيّان جابر

أعـــــادت املـــظـــاهـــرات الـــســـودانـــيـــة والــجــزائــريــة 
والــثــورات  االحتجاجات  مجمل  إلــى  االعتبار 
الــشــعــبــيــة الــعــربــيــة، بــعــد ســلــســلــة طــويــلــة من 
مشاهد القتل واإلعدام واالعتقال وكم األفواه 
التي مارستها األنظمة اإلجرامية في مواجهة 
بمستقبل  الحاملة  الــحــّرة،  الشعوب  تحركات 
أفضل، كما حــدث في سورية ومصر واليمن 
واملـــغـــرب.. إلــى آخــر الــقــائــمــة. لكن وبــعــيــدًا عن 
االنـــخـــراط فــي جــوقــة املعجبني واملــســحــوريــن 
بــجــمــالــيــة الــتــظــاهــرات الــســلــمــيــة فـــي شــــوارع 
ــا، وعــــلــــى أســـطـــح  ــهــ ــاتــ ــرفــ ــر، ومــــــن شــ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ريــــن مــــن كـــيـــد الــســلــطــة 

ّ
ــا، أو املــــحــــذ ــهـ ــاراتـ ــمـ عـ

وخــبــثــهــا وكــذبــهــا وتــحــايــلــهــا، وهـــو مــا أتفق 
ــاال، مـــن املــفــيــد الــتــعــاطــي اآلن مع  ــمــ مــعــه إجــ
سلمية الحركة الشعبية بمنتهى املوضوعية 
ــات الــحــيــاد املــمــكــنــة،  ــ والـــدقـــة، وبــأقــصــى درجـ
مــن أجــل حماية االحتجاجات مــن فــرط الثقة 
والغرور الذي قد يجرفها إلى مساٍر مختلف، 
عندما تتعقد األوضاع، وإحقاقا للحق في ما 
يتعلق بجميع الثورات العربية التي ال يمكن 
تحولها  وكيفية  ومــســارهــا  تاريخها  طمس 
إلـــى الـــســـاح؛ وإن تــم نــســيــان ذلـــك فــي زحمة 
الــراهــن، فقد حافظت ثورة  الواقع الــســوداوي 
نحو  السلمي  طابعها  على  اليمني  الشباب 
القتل والقنص  الــرغــم مــن حـــوادث  عـــام، على 
التي مارستها أجهزة األمن بحق املتظاهرين. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــوفـــر الــــســــاح وانـــتـــشـــاره  وعـ
الواسع في اليمن، وقد عودنا الشباب اليمني 
االحتجاجية،  األهازيج  الثائر على استخدام 
وتفاعلها،  الــحــشــود  هــتــافــات  مــع  املنسجمة 
بصورة إبداعية مميزة نادرة الحدوث، والتي 

محمد طيفوري

)إبريل/ املاضي  الشهر  نهاية  اإلسبان،  قــّرر 
جــانــب  إلــــــى  ــوا،  ــلـ ــكـ يـــشـ أن   ،)2019 ــان  ــيـــسـ نـ
الــبــرتــغــال، االســتــثــنــاء الـــيـــســـاري فـــي الــقــارة 
العمال  حــزب  لصالح  بالتصويت  الــعــجــوز، 
الـــــيـــــســـــاري، فــي  الــــتــــوجــــه  االشـــــتـــــراكـــــي ذي 
االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة املــبــكــرة. فـــي وقـــٍت 
ــكـــومـــات الــيــمــيــنــيــة  تـــــــزداد فـــيـــه هــيــمــنــة الـــحـ
أوروبية  دول  املتطّرفة، على عدة  واليمينية 
)إيــطــالــيــا، املـــجـــر، الــنــمــســا، الـــتـــشـــيـــك...(، فقد 
ــيــــون الـــنـــتـــائـــج بــمــجــمــوع  ــراكــ ــتــ تـــصـــدر االشــ
األصــوات  تمثل 29% من  والتي  123 مقعدا، 
عن  مقعدا   37 زيـــادة  يعني  مــا  عنها،  املعبر 
االنــتــخــابــات الــســابــقــة. وفـــي املــقــابــل، تقهقر 
الــــحــــزب الـــشـــعـــبـــي الــيــمــيــنــي املـــحـــافـــظ بــعــد 
تعّرضه ألكبر هزيمة في تاريخه السياسي، 
أفقدته 71 مقعدا، حيث اكتفى بحصد حوالي 
17% من األصوات التي تعادل 66 مقعدا في 
االنتخابات  فــي  كــان نصيبه  فيما  الــبــرملــان، 

السابقة 137 مقعدا.
جــــــاء حــــــزب املــــواطــــنــــني )اســــــيــــــودادانــــــوس( 
الليبرالي؛ املصنف نظريا حزبا من الوسط، 
اليمني في معظم سياساته،  إلــى  لكنه يميل 
ثــالــثــا، بــحــصــولــه عــلــى 57 مــقــعــدا، مــتــجــاوزا 
نتيجة االنتخابات السابقة بزيادة 25 مقعدا. 
تاه حزب بودسموس، اليساري الراديكالي، 
في املركز الرابع، بمجموع 42 مقعدا؛ أي ما 
يعادل 14% من األصوات فقط، مسجا بذلك 
مقارنة  مقعدا   29 فيه  فقد  مخيبا،  سقوطا 

طــبــعــت غــالــبــيــة املـــظـــاهـــرات الــيــمــيــنــة، وأكـــدت 
العادلة والكريمة،  الحياة  اليمنيني  على حب 
الرئيس  اعترف  كما  والقتل.  العنف  ونبذهم 
السوري، بشار األسد، بنفسه بسلمية الثورة 
الــســوريــة فــي أشــهــرهــا الــســتــة األولــــى، والــتــي 
شــــهــــدت تـــجـــمـــعـــات ســلــمــيــة عــــديــــدة مـــمـــيـــزة، 
حماة  ومليونيات  حمص،  ساحة  كاعتصام 
الــزور، إذ لم تتوقف املسيرات السلمية  وديــر 
ــســــوري والــعــصــابــات  حــتــى أقـــــدم الــجــيــش الــ
ــدن  ــ ــام املـ ــتــــحــ ــه عـــلـــى اقــ ــ ــلـــحـــة الـــتـــابـــعـــة لـ املـــسـ
الحضور  ذات  وخصوصا  الثائرة،  والبلدات 
هذه  تترّدد  فلم  جماهيريا،  والكبير  السلمي 
الــقــوى اإلجــرامــيــة عــن ارتــكــاب أبــشــع املــجــازر 
 عن 

ً
وأشنعها بحق املدنيني السلميني؛ فضا

النطاق  واســعــة  التعسفية  االعــتــقــال  حــمــات 
التي طاولت جميع شرائح املجتمع، باإلضافة 
املــدى وقريبه عبر قذائف  إلــى القصف، بعيد 
الــــهــــاون والـــصـــواريـــخ والـــبـــرامـــيـــل املــتــفــجــرة، 
ــقـــصـــف الــــجــــوي، وصــــــوال إلـــــى اســـتـــخـــدام  والـ
أســلــحــة عــديــدة مــحــّرمــة دولـــيـــا، مــثــل القنابل 
وبالتالي،  الكيميائية.  واألسلحة  الفسفورية 
عبرت الحشود الشعبية العربية عن مطالبها 
وآمالها بوسائل سلمية ألشهر عديدة، على 
الحاكمة وإجرامها  السلطات  الرغم من عنف 

وتعنتها املستميت.
ال تــنــتــقــص هــــذه االســـتـــعـــادة الــتــاريــخــيــة من 
قيمة املظاهرات السلمية الجزائرية، بقدر ما 
تــحــاول تسليط الــضــوء عــلــى أســبــاب تــراجــع 
ــا إلــى  الــوســائــل الــســلــمــيــة الــتــي ال يــمــكــن ردهــ
حاجة الشعوب للدفاع عن ذاتها أمام فاشية 
األنـــظـــمـــة وإجـــرامـــيـــتـــهـــا املـــتـــواصـــلـــة أشـــهـــرا 
عديدة، كونها مجرد رد فعل عفوي ومحدود 
تغيير مسار  على  القدرة  يملك  ال  اإلمكانات، 

األبــرز  املفاجأة  وكانت  السابقة.  نتائجه  مع 
مــا حــقــقــه حـــزب فــوكــس )الـــصـــوت( اليميني 
الــشــعــبــوي املــتــطــّرف، بحلوله خــامــســا بـــ 24 
مـــقـــعـــدا، حـــاصـــا عــلــى 10% مـــن األصــــــوات، 
ــــول لـــه لــلــبــرملــان، في  مــســجــا بـــذلـــك أول دخـ
التشريعية.  االنتخابات  في  له  مشاركة  أول 
وقــلــل تــدافــع األحــــداث على الصعيد الــدولــي 
وسرعتها من االهتمام بما جرى في اململكة 
ــا يــحــمــلــه مــن  ــمـ ــلـــى الــــرغــــم مـ ــيــــة، عـ ــانــ ــبــ اإلســ
د »مزاعم« عديدة، كثر تداولها 

ّ
معطيات تفن

حتى تطّبع معها الخبراء وصاروا يقدمونها 
حقائق في تحلياتهم.

75.8%؛  بلغت  الــتــي  املــشــاركــة  نسبة  شكلت 
فـــي ثــالــث انــتــخــابــات تــعــرفــهــا إســبــانــيــا في 
ــع ســــنــــوات، بــــزيــــادة 9 نــقــط عن  ــ ــل مـــن أربـ أقــ
متوقعة  غير  مفاجأة  السابقة،  االنتخابات 
في  خــبــراء  أصبحوا  ممن  كثيرين،  ملراقبني 
ــعــــزوف االنـــتـــخـــابـــي الـــذي  تــبــريــر ظـــاهـــرة الــ
ــرق الــديــمــقــراطــيــات فـــي الــعــالــم.  ــ تــشــهــده أعـ
في  لها  مــبــررا  املرتفعة  النسبة  هــذه  وتــجــد 
األحــزاب،  بني  املحموم  االنتخابي  التنافس 
ــّراء الــتــبــايــن فــي الــبــرامــج السياسية،  مــن جــ
بسبب نوعية القضايا واملواضيع املطروحة 
ــا، مـــســـألـــة  ــيــ ــونــ ــالــ ــتــ لــــلــــنــــقــــاش )انـــــفـــــصـــــال كــ
اإلجهاض، ملف الهجرة، الشأن االجتماعي، 
ناحية. ومن ناحية أخرى،  االستثمار..( من 
في وعي اإلسبان بدور أصواتهم وأهميتها، 
بغية تجاوز حالة الجمود التي باتت تطبع 

املشهد السياسي للباد. 
من شــأن تلك النسبة أن تتحول إلــى إشكال 

التنظيم والحذر والتربص، فاملخاطر واملكائد 
ما زالت تتربص بها وتنتظر الفرصة املواتية 
عن  إزاحتها  من  وتتمّكن  عليها،  تنقض  كي 
للثورة،  مــضــادة  بقوى  واستبدالها  املشهد، 
تعمل على إعادة تثبيت النظام، أو استبدال 
بــآخــريــن، ممن يلبون مصالح  رمـــوزه  بعض 
القوى الخارجية الداعمة لهم. باإلضافة إلى 
خطر تحويل املظاهرات إلى روتني ممل، با 
أفق واضح، يحاصر املجتمع ويخنقه، ويحد 
الــحــيــاة، وال يملك أي نظرة  مــن قــدرتــه عــلــى 
لسبيل الـــخـــروج مــن الــتــيــه الــــذي أدخــلــتــه به 
الــعــاجــزة عن  التقليدية  األنــظــمــة واملــعــارضــة 
تحليل األوضاع وتقديم الرؤى الواضحة، من 
التعبير  وسيلة  إلــى  التظاهر  تحويل  خــال 
الــوحــيــدة، بــدال مــن تفعيل  الرئيسية، وربــمــا 
السياسي  والعمل  والثقافي  اإلعامي  الــدور 
االحــتــجــاجــي والــتــنــويــري الــتــحــريــضــي منه 
والــــبــــنــــاء، فـــلـــم يـــعـــد الـــتـــظـــاهـــر واالحـــتـــجـــاج 
املصالح  السلمي كافيني كي نضمن تحقيق 
واألهـــــــــداف الــشــعــبــيــة، أو كــــي نــســتــكــني إلـــى 
والصراع  والقتل  العنف  تصاعد  خطر  زوال 

راخــــــوي، بــســبــب قــضــيــة فـــســـاد فـــي يــونــيــو/
حزيران 2018.  كان اختراق اليمني املتطّرف 
السياسية،  الساحة  فوكس  حــزب  في  ممثا 
ودخول املؤسسة التشريعية، إحدى مفاجآت 
 24 على  بحصوله  االنتخابية،  املحطة  هــذه 
مقعدا، بعد أن كان هامشيا قبل أشهر فقط. 
ــدث الــــحــــزب زلـــــــزاال ســيــاســيــا بــحــصــولــه  ــ أحــ
على نحو 10% من األصــوات، في أول ظهوٍر 
لــهــذه اإليــديــولــوجــيــا فــي املــشــهــد السياسي 
اإلســـبـــانـــي مــنــذ زمــــن فـــرانـــكـــو. وقــــد تــأســس 
الــحــزب عـــام 2014 عــلــى يــد أعــضــاء سابقني 
في الحزب الشعبي املحافظ، ممن امتعضوا 
من السياسات الفاشلة له، خصوصا موقفه 
في  املتزايدة  االنفصالية  النزعة  من  الباهت 
إقليمي الباسك وكتالونيا. يدافع في أدبياته 
عـــن الــتــقــالــيــد والـــثـــقـــافـــة اإلســـبـــانـــيـــة، أو ما 

املسلح، بل علينا، منذ اليوم، أن نستفيد من 
الـــثـــورات الــعــربــيــة الــتــي أكــدت  مجمل دروس 
التي  واألفــكــار  القيم  وعــدالــة  على سمو  أواًل 
تمتلكها الشعوب، متمثلة في الئحة املطالب 
االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة، وفــي 
وســائــل الــتــعــبــيــر الــتــي اصــطــفــتــهــا الــحــركــات 
ــة، وابـــتـــكـــرتـــهـــا مـــــن وحــــــي قــيــمــهــا  ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
ــــت ثـــانـــيـــا أن الــتــغــيــيــر  ــــحـ وعــــاداتــــهــــا. وأوضـ
الرؤية  واالرتقاء بالدولة واملجتمع يتطلبان 
والقراءة السياسية الناضجة والعلمية، وإال 
ســوف تــتــوه الشعوب فــي زواريـــب السلطات 
ــة املـــتـــدخـــلـــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــــحــــاكــــمــــة والــــــقــــــوى الــ
ــبــــت الـــــواقـــــع الـــعـــربـــي  وأالعــــيــــبــــهــــمــــا. كـــمـــا أثــ
ضـــــرورة اســـتـــمـــرار الـــحـــذر، وتــطــويــر الــوعــي 
الــشــعــبــي، كـــي يــتــمــكــن مـــن الــتــصــدي لجميع 
مـــحـــاوالت الــنــكــوص والــــــردة عــلــى إنـــجـــازات 
كما حدث  أي مرحلة مستقبلية،  فــي  الــثــورة 
مقدمتها  وفــي  العربية،  التجارب  بعض  فــي 
الــتــجــربــة املــصــريــة الــتــي تــبــدو الـــيـــوم كأنها 
أمام محاوالت توطيد حكم فردي استبدادي 
وشــمــولــي، يــفــوق مــا كـــان قــائــمــا فــي املــرحــلــة 

التي سبقت الثورة.
فــي الــنــهــايــة، طــوبــى لجميع الــشــعــوب الــحــرة 
الساعية إلى بناء مستقبل تستحقه، تسوده 
الجزائر  في  واملــســاواة،  والعدالة  الحرية  قيم 
العربية وغير  الـــدول  مــن  والــســودان وغيرها 
مــن يعمل على تطوير  لكل  العربية. وطــوبــى 
وعــــــي الــــحــــركــــة االحـــتـــجـــاجـــيـــة وتــنــظــيــمــهــا، 
ويــحــمــيــهــا مـــن مــكــائــد الــســلــطــات ومــتــاهــات 
ــة، بـــنـــظـــرة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــــات الــ ــدخــ ــ ــتــ ــ ــ ــــح وال ــالـ ــ املـــــصـ
موضوعية وعقانية، تشيد بما لها وتنتقد 

بوضوح ما عليها تداركه والحذر منه.
)كاتب فلسطيني(

التي تتعّرض،  »الهوية اإلسبانية«  يسميها 
)مــنــع مصارعة  أعــضــائــه، للحصار  فــي نظر 
ــى خــطــابــا مــنــاهــضــا 

ّ
الـــثـــيـــران مـــثـــا(، ويــتــبــن

لحقوق املرأة واملهاجرين والوحدة األوروبية 
واالنفصاليني.

كان هذا الحزب الوليد محط سخرية اإلعام 
اإلسباني، بإصراره على استنساخ كربوني 
لــلــحــلــول، واجــــتــــرار لــلــخــطــاب الـــــذي تــــردده 
أحــزاب اليمني املتطّرف في العالم، وتحديدا 
دفــاعــه عــن كــل مــا هــو إســبــانــي، حــد الحنني 
واملطالبة  األميركية،  القارة  استعمار  لفترة 
بإقامة جدار يفصل مدينتي سبتة ومليلية 
املحتلتني عن باقي املغرب، مع إجبار األخير 
عــلــى تــســديــد تــكــلــفــة بــنــائــه. ووضـــعـــت هــذه 
املــحــطــة االنــتــخــابــيــة رئــيــس الــــــوزراء، بــيــدرو 
ســانــشــيــز، فــي مــوقــف ال ُيــحــســد عــلــيــه، حيث 
تمّكنه من تشكيل حكومة  نتائج  لم تمنحه 
برنامجه  تنفيذ  قصد  مقاسه،  على  يسارية 
االنتخابي الــذي بــّوأه الصدارة؛ بعد أقل من 
36 شــهــرا عــلــى هــزيــمــة قــاســيــة. وفـــي مقابل 
ذلـــك، تــدفــعــه مــخــرجــات الــصــنــاديــق مضطرا 
نــــحــــو إقـــــامـــــة ائـــــتـــــاف حــــكــــومــــي مـــــع حــــزب 
امليول  ذي  الوسطي؛  )بوديموس(  املواطنني 
اليمينية. وهذا خيار يأتي ضد رغبة قواعد 
حــزبــه ومــنــاصــريــه، مــمــن جـــــّددوا فــيــه الثقة 
بقوة الصندوق، بعد أزمــٍة سياسيٍة عصفت 
ــذلـــك تـــكـــون أخــطــاء  بــحــكــومــتــه الــســابــقــة، وبـ
املحاولة األولى بالنسبة لسانشيز مرفوضة 

تماما في الفرصة الثانية.
)كاتب مغربي(

ــل هـــي نــتــيــجــة نــجــاح  الــــثــــورة أو األحــــــــداث، بـ
الــنــظــام واملــجــتــمــع الـــدولـــي بــعــد مـــدة طويلة 
طائفية  مسلحة  مــجــمــوعــات  زرع  فــي  نسبيا 
وجـــهـــاديـــة وقــبــلــيــة، ذات إمـــكـــانـــات واضـــحـــة، 
وأجندات خاصة تتناقض مع أهداف الحراك 
السلمي وتــوجــهــاتــه، مــن أجـــل حـــرف الــحــراك 
)الــثــورة( نحو العسكرة. وهــو مــا يــؤكــد على 
دور األنـــظـــمـــة واملـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي فــــي خــنــق 
الثورة  قــوى  وتمكني  السلمية،  االحتجاجات 
املضادة من اعتاء املشهد املحلي، وحرفه إلى 
صراعات عسكرية تخدم أجندات دولية فقط.

ــار بــــعــــض الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا عـــلـــيـــنـــا اسـ
املبطنة  الحكومية  والتصريحات  اإلعــامــيــة 
في فترة الحراك الشعبي السلمي، وأبرزها من 
مصر، التي حاولت ترويج حصر التظاهرات 
داخل ميدان التحرير، بعد إفراغه من الدوائر 
الــحــكــومــيــة، عــلــى اعــتــبــارهــا خـــطـــوة تــحــاكــي 
تــجــربــة »هـــايـــد بـــــارك« )فــــي لـــنـــدن(، فـــي حني 
كان الهدف الحقيقي منها تهميش التظاهر، 
والحد من تأثيره على عمل الحكومة والنظام، 
ــاٍت بـــشـــريـــٍة تــفــقــد قـــوة  ــتـــافـ ــــى هـ وتـــحـــويـــلـــه إلـ
للشعب  مبدأ  على  إرادتــهــا،  وفــرض  تأثيرها 
ــراخ األجـــــوف ولــلــنــظــام  كــامــل الــحــق فـــي الـــصـ
الــحــق فــي تسيير األمـــور كما يــشــاء. وهــو ما 
الجديدة  اإلداريـــة  العاصمة  أن مشروع  يبدو 
 شبه حرفي له، كونه خطوة أولى في 

ٌ
تطبيق

مسار إبعاد جميع دوائر الدولة ومراكزها عن 
املصري، كي يصعب وصول  الشعب  متناول 
الــحــشــود الــشــعــبــيــة املــحــتــجــة إلــيــهــا ويــســهــل 

قمعها في الوقت نفسه مستقبا.
إذا، وعلى الرغم من روعة التظاهرات السلمية 
الـــجـــزائـــريـــة والـــســـودانـــيـــة، إال أنـــهـــا مــطــالــبــة 
ــــع مــســتــوى  بــتــحــصــني الـــوعـــي الــشــعــبــي، ورفـ

ــاورة إلســبــانــيــا  حــقــيــقــي لـــــدول عـــديـــدة مــــجــ
)فــرنــســا، املــغــرب، تـــونـــس..(؛ خصوصا أنها 
تــبــقــى ضــمــن خـــانـــة الـــبـــلـــدان حــديــثــة الــعــهــد 
ــدول الــديــمــقــراطــيــة. لــقــد وضــعــت  ــ ــنـــادي الــ بـ
الـــ14 في تاريخ إسبانيا  املحطة االنتخابية 
مـــنـــذ تــحــقــيــق االنـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي حـــدا 
ــّررات، يــتــم الــرجــوع  ــبــ لــقــائــمــة جـــاهـــزة مـــن املــ
ــــل مـــوســـم  ــــي دول عـــــديـــــدة، عـــنـــد كـ إلـــيـــهـــا فـ
املقاطعة،  فــيــه  تنتصر  مــنــقــوص؛  انــتــخــابــي 

ويتكّرس فيه العزوف.
بانتخاب  املكسيكي،  السيناريو  أن  ويــبــدو 
املاضية،  السنة  أوبـــــرادور،  لوبيز  الــيــســاري 
منح  اإلســبــان  باختيار  إسبانيا،  فــي  يتكّرر 
أصــواتــهــم لــلــيــســار املــعــتــدل، واضــعــني بذلك 
ــدا لــســيــطــرة الــيــمــني عــلــى الــبــاد لــســنــوات  حـ
عــديــدة. وهــو قـــرار يحمل فــي طياته رسائل 
كثيرة، لعل أهمها تلك املوجهة إلى االتحاد 
ــان دعــمــهــم  ــبــ األوروبـــــــــي، وفــيــهــا يــعــلــن اإلســ
لــه، وانــتــصــارهــم لخيار الــوحــدة األوروبــيــة، 
ــــي دول أخـــــــــرى، مــثــل  ــا يــــجــــري فـ ــ نـــقـــيـــض مـ
ــن أجـــل  ــن مــ ــزمــ ــارع الــ ــســ بـــريـــطـــانـــيـــا، الـــتـــي تــ
يسّيرها حزب ضد  التي  وإيطاليا  الخروج، 
الوحدة األوروبية. فزعيم االشتراكيني بيدرو 
سانشيز الذي كاد أن يفقد منصبه في قيادة 
الحزب، قبل ثاثة أعوام، بعد تزايد املطالبني 
بــإقــالــتــه عــلــى خــلــفــيــة الــهــزيــمــة االنــتــخــابــيــة 
ــة الـــــــوزراء،  ــاسـ ـــى رئـ ــيـــوم إلـ لـــحـــزبـــه، يـــعـــود الـ
بسبب أدائه وقدرته على املناورة السياسية 
والبرملانية، خال الفترة االنتقالية التي تلت 
ماريانو  اليميني،  حكومة  مــن  الثقة  سحب 
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نازحون ال يراهم أحد طبول الحرب
حــن يــقــول طــفــل فــي الــتــاســعــة مــن العمر 
مريرة  قشعريرة  تنتابك  مبهذل«،  »الوطن 
وحــــزن ضـــــاٍر، فـــاألطـــفـــال الـــذيـــن فـــي مثل 
معنى  يعرفوا  أن  عليهم  يتوّجب  ال  عمره 
»نحن  تكرارها،  على  أصر  ه 

ّ
لكن »البهذلة« 

مبهذلون والوطن مبهذل«.
جملة كافية ألن تعرف معنى األلم واملعاناة 
ا 

ً
واالحتياج والنزوح من مكان آلخــر، بحث

عن األمان والحياة البسيطة.
بدا الطفل، صقر األحمدي، في أحد تقارير 
الـــذكـــاء، وهـــو يتحدث  بــغــايــة  قــنــاة بلقيس 
كرجل عــارف بما يحدث في بلده ويــدرك 
ــت بــوطــنــه. 

ّ
جـــيـــًدا حــجــم الـــكـــارثـــة الــتــي حــل

ــدي الــصــغــيــر وعــائــلــتــه املــكــونــة من  ــمـ األحـ
ثــمــانــيــة أشــــخــــاص غــــــــادروا صـــنـــعـــاء إلـــى 
مملكة سبأ، مأرب الحصن اآلمن واملتبقي 
جديد،  من  يتنفسوا  لكي  الجمهورية،  من 
وبــعــد أن اســـتـــأجـــروا دكـــانـــا لــلــســكــن فيه 

غادروه خائبن بسبب ارتفاع أجرته.
مـــن دكـــــان لــخــيــمــة وســــط لــهــيــب الــشــمــس 
ــة الــــحــــرارة، انــتــقــلــت عــائــلــة  ــ ــاع درجـ ــفــ وارتــ
بمحافظة  الجفينة  منطقة  إلـــى  األحــمــدي 

مأرب، والتي كانت قد خصصتها السلطة 
بخيام  الجفينة  تكتظ  لــلــنــازحــن.  املحلية 
اليمن.  مــن  مختلفة  مناطق  مــن  الــنــازحــن 
يــشــرح الــطــفــل صــقــر مــعــانــاة أســـرتـــه في 
ومن  املطر  مــن  تسلم  لــم  التي  الخيمة  تلك 
العواصف الرملية ومن لهيب لظاها واصفا 
إيـــاهـــا بـــالـــفـــرن، ونــحــن كـــالـــدجـــاج نــحــتــرق 
بــنــارهــا، نــاهــيــك بــانــقــطــاع املـــاء والــكــهــربــاء 
الحصول عليهما. صقر،  وصعوبة تكلفة 
ــائــــات كـــثـــيـــرة يــشــتــكــي مــن  ــن عــ طـــفـــل مــ
ــى، ويــعــي حــجــم الــظــلــم الـــذي  ــ الــظــلــم واألســ
حــــل بـــالـــنـــازحـــن فــــي الــجــفــيــنــة وغـــيـــرهـــا، 
وه األمــان في معترك حرب 

ّ
املــاذ الــذي ظن

تنته منذ خمس ســنــوات. يقول صقر:  لــم 
يغطي  سقف  لنا،  مرقد  نشتيه  اللي  »كــل 
رؤوسنا، مش خيمة كلما جــاءت عاصفة 
ونرجع  خيمتنا،  شلت  قــويــة  وريـــح  رملية 
نضبطه من جديد«.  كانت السلطة املحلية 
قد أعطت منطقة الجفينة للنازحن، منهم 
مـــن اســتــطــاع شــــراء كــنــتــيــرة لــيــعــيــش بها 
مــع أســرتــه، والبعض اآلخــر لــم يستطع إال 
امتاك خيمة يحاول العيش فيها بأقسى 

الطرق لكي ال تتشّرد أسرهم في العراء.
املــئــات مــن األســــر الــنــازحــة تــقــطــن منطقة 
الــجــفــيــنــة دون دعــــم كــــاف مـــن املــنــظــمــات 
املحلية والدولية التي تتجاهل حاجة هؤالء 
 مــا تــقــّدمــه بــعــض الــســال 

ّ
ــل الــنــازحــن، جـ

الــصــاحــيــة،  تــكــون منتهية  ــد  الــغــذائــيــة وقـ
ــؤالء  ــم: »هــ ــهـ ــلـ وكـــأنـــهـــم يـــقـــولـــون فـــي دواخـ
نـــازحـــون ال صـــوت لــهــم إن حـــدث لــهــم ما 
يــضــر!«. مــا الـــذي قــد يــدفــع بــأســرة كانت 
تعيش حياة كريمة لانتقال من بيت ذي 
أسقف وجدران إلى خيمة تتعرض للتلف 

في أي لحظة؟ 
ارتفاع اإليجارات املبالغ فيها، والتي تصل 
ِقبل أصحاب  مــن  الظلم والجشع  إلــى حــّد 
املــنــازل فــي شقة قــد ال تــتــجــاوز الغرفتن 
الكثيرون  يستطيع  ال  الثمن  باهظ  بمبلغ 
ــانـــت الــســلــطــة املــحــلــيــة  ــنـــه! كـ ــــزء مـ ــــع جـ دفـ
بتوجيهات من محافظ املحافظة، قد أقّرت 
اإليـــجـــارات بسعر معقول،  ارتــفــاع  ضــبــط 
وضبط ارتفاع أسعار املواد الغذائية نتيجة 

ملغاالة التّجار في أسعارها.
إجالل البيل )اليمن(

صوت الطبول األميركية يقرع في أذنّي وكأنه يصدر 
الــعــراق وربما  إلــى  املــيــاه اإلقليمية ليصل صـــداه  مــن 
ما  واليمن. وبحسب  لبنان  إلى  أقل  سورية، وبدرجة 
أسمعه، فإن الصوت قد ال يصل إلى طهران، على األقل 
الــراهــن، أو بحسب ما يصدر من أصــوات  في الوقت 
الطبول حاليا، ومن ال يسمع هذا الصوت عليه  لهذه 
إيرانيًا  مــدعــوم  مسلح  لفصيل  مقر  أقــرب  بمراجعة 
الــوجــوه وتــســارع نبضات  ألـــوان  ليرى ويسمع تــبــّدل 
دقات القلوبال نقبل اللون الرمادي، فإما معنا أو مع .  
إيران، هذا ما نقلته مصادر صحافية وسياسية قريبة 
من مكتب رئيس الــوزراء العراقي، عادل عبد املهدي، 
عن وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، الذي زار 
ل قادة 

ّ
بغداد بطريقة مفاجئة أو بالطريقة التي يفض

الصف األول في اإلدارة األميركية الذين اعتادوا على 
ركل الباب والدخول من دون التكلف بطرقه أو حتى 
إصـــدار أي صــوت قبل دخــولــهــم. مــا نقلته املــصــادر 
الـــوزراء  رئيس  أخبر  أنــه  بومبيو،  عــن  الرسمية  شبه 
ــاع الــفــصــائــل املــســلــحــة لــلــحــكــومــة،  بــــضــــرورة إخـــضـ
ومـــن أي تــصــرفــات طــائــشــة ستضعها تــحــت مرمى 
االستخبارات  أن  ويبدو  املباشرة.  األميركية  النيران 
لــضــرب املصالح  تــحــركــات جــديــة  األميركية رصـــدت 
األميركية داخل العراق وخارجه، واستخدام منصات 

ــي الــعــراقــيــة،  ــ ــة مــن األراضـ إطــــاق لــصــواريــخ بــالــســتــيَّ
الصواريخ  عــشــرات  أّن  سابقة  تقارير  نشرت  حيث 
مـــع مــنــصــاتــهــا تـــّم نــشــرهــا فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
الــبــاد، لكن الــواليــات املــتــحــدة لــم تــحــرك ساكنا إزاء 
األخــيــرة دفعت وزير  التقارير  أن  األنــبــاء. ويبدو  تلك 
والتي  املفاجئة،  الزيارة  هذه  إلى  األميركي  الخارجية 
تقاطعت مــع زيـــارة رسمية إلــى بــرلــن. لكن قبل ذلك 
بساعات قررت اإلدارة األميركية إرســال قوة بحرية 
ضاربة مكونة من حاملة الطائرات العماقة )إبراهام 
لــنــكــولــن( وبــصــحــبــتــهــا أربــــع ســفــن حــربــيــة مــدمــرة، 
وتضم هذه القوة البحرية فرقاطتن ومدمرتن وقرابة 
سبعن طائرة مقاتلة وقاصفة. وقبلها بشهر تقريبا 
اإلمـــارات، كل  إلــى  لطائرات  أرسلت واشنطن سربن 
الــقــوات، والــتــي تعد جميعها قــوة جــويــة ضاربة  تلك 
أن نية اإلدارة  بما فيها طــائــرات  B52  املــدمــرة، تؤكد 
األميركية هي ضرب أهداف محددة، كما حصل في 
وقت سابق مع العراق قبل الغزو األميركي واحتاله. 
العراق  إيــران في  ولعل مخاوف واشنطن من وكــاء 
مـــبـــررة، ال ســيــمــا بــعــد أن اســتــهــدف صــــاروخ أطلقه 
مجهولون على قوة عسكرية أميركية أثناء وجودها 

في قاعدة التاجي شمالي بغداد. 
عمر الجنابي )العراق(
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