
سمير سعيفان

بــــرز عــلــى نــحــو واضــــــح، فـــي مــؤتــمــر قمة 
الــعــشــريــن أخــيــرًا فــي هــامــبــورغ، اســتــمــرار 
الـــصـــن فـــي الـــصـــعـــود. بـــل كــــان الفـــتـــا بــدء 
ــات  ــ ــــواليـ الـ وبــــــن  بـــيـــنـــهـــا  األدوار  ــادل  ــ ــبـ ــ تـ
املــتــحــدة، فبينما أكـــد الــرئــيــس األمــيــركــي، 
دونالد ترامب، الذي يمثل اليمن األميركي 
ــات  ــ ــواليـ ــ ــاب الـ ــحــ ــه الــــفــــّجــــة، انــــســ بــــصــــورتــ
املــتــحــدة مــن اتفاقية بــاريــس حــول املــنــاخ، 
وأنـــــه يـــريـــد زيــــــادة إنـــتـــاج الــفــحــم مــصــدرًا 
وطــنــيــا ورخــيــصــا لــلــطــاقــة، ولــكــنــه مــلــوث 
كــبــيــر لــلــبــيــئــة؛ تـــابـــعـــت الـــصـــن تــأيــيــدهــا 
اتفاقية باريس، ودافعت عن حماية البيئة، 
ــيــــن الــذيــن   بــحــمــاٍس أقـــل مـــن األوروبــ

ْ
وإن

ــذه الــجــبــهــة. ولــم  يــــقــــودون الـــعـــالـــم عــلــى هــ
تبِد الصن كبير اهتماٍم بمشكلة الهجرة، 
ــرٍة غــيــر شــرعــيــة،  فــهــي ال تــعــانــي مـــن هـــجـ
أي مهاجر  تقمع  ولديها سياسة صارمة، 
غير شــرعــي، بــل تعد الــصــن بــلــًدا مــصــدًرا 
لــقــوة الــعــمــل بــأعــداد كــبــيــرة، بينما تشكل 
 حادة ألوروبا، 

ً
الهجرة غير الشرعية أزمة

حيث يتجه نحو شواطئها عشرات اآلالف 
ــنـــوب، وبـــمـــا يــزيــد  شــهــريــا مـــن أبـــنـــاء الـــجـ
عــن مــلــيــون ســنــوًيــا، كــمــا تــعــانــي الــواليــات 
ــن أزمـــــة مــشــابــهــة. لــكــن الــصــن  املـــتـــحـــدة مـ
شاركت بقية دول قمة العشرين اهتمامها 
وقلقها من موضوع اإلرهــاب الــذي تحول 
ــا إلــى كــابــوس يــومــي، مــع تزايد  فــي أوروبــ
األعــمــال اإلرهــابــيــة، وتنويع أساليبها من 
التفجير إلى الدهس بالسيارات. ويخشى 
ــال اإلرهــــــاب،  ــمـ ــن تـــطـــور أعـ األوروبـــــيـــــون مـ
لتصبح أعمال تخريب، وخطرها هنا أكبر. 

منى عبد الفتاح

ــه، فــي الــقــرن الــرابــع املــيــادي، 
ّ
وفــقــا ملــا خــط

ــي فـــيـــجـــيـــنـــيـــوس: »مـــن  ــ ــانـ ــ ــرومـ ــ ــاتــــب الـ ــكــ الــ
مستعّدًا  يــكــون  أن  يــجــب  الــســام  يستحق 
أنفسهم  واملسلمون  العرب  وجــد  للحرب«. 
فــي مــقــاعــد املــتــفــرجــن عــلــى إغـــاق املسجد 
يــبــّررون  األقــصــى، فصّكوا وجوههم، وهــم 
ــذه إحــــــدى ضـــرائـــب  ــ  هـ

ّ
عـــلـــى اســـتـــحـــيـــاء أن

اتــفــاقــيــات الــســام مــع الــكــيــان الصهيوني. 
السام الذي لم يحّول الجدل حول الحريات 
ع عن انتهاك 

ّ
إلى عاقٍة اعتبارية، ولم يترف

ل بنوده 
ّ
خصوصية دين أو فكر، ولم تتنز

على احترام القيم اإلنسانية.
ليس غريبا أن يستمر اإلجــراء اإلسرائيلي 
بـــإغـــاق األقـــصـــى، وقـــد جـــرى أول مـــرة في 
الــفــعــل  ردود   

ّ
أن وجــــد  حــيــث   ،1969 الـــعـــام 

العربية الخجولة ترسل ضوءها األخضر 
الفلسطيني  الــشــعــب  أرض  عــلــى  لــلــتــمــادي 
ــان بــاإلمــكــان الــتــعــامــل مع  ومــقــّدســاتــه. وكــ
ــة عـــلـــى جــنــديــن  ــثــــاثــ ــوم الــــشــــّبــــان الــ ــجــ هــ
إسرائيلين حــاالت فردية، ال يعّم بسببها 
 أن 

ّ
الــشــّر. ولــكــن أبـــت ســلــطــات االحــتــال إال

تفرض تدابيرها العقابية، بشكٍل يفوق ما 
ارتــكــابــه، وذلــك بالقتل والتنكيل ملجرد  تــم 
االشـــتـــبـــاه وإغـــــاق املــســجــد األقـــصـــى أمـــام 
واعتباره منطقة عسكرية، ومنع  املصلن، 
إقــامــة صـــاة الــجــمــعــة فــي الــحــرم الــقــدســي 
للمرة األولــى منذ 48 عاما، واحتجاز عدد 
مــــن حـــــــّراس املـــســـجـــد الـــتـــابـــعـــن لـــأوقـــاف 
الــوراء  إلى  بالتاريخ  اإلسامية. وإذا عدنا 
 ما تم في السنوات األخيرة 

ّ
، نجد أن

ً
قليا

 
ّ

إال ليس  فظاعته،  مــن  الــرغــم  على  القريبة، 
قة 

ّ
جّس نبض وقياسا لرنن األجراس املعل

على أعناق العرب، وما يمكن أن تحدثه من 
ثــورٍة من أجــل الِحمى والـــذود عن األقصى 
 هذا الهوان، ال نستغرب أن 

ّ
الشريف. ولكل

تعود إســرائــيــل إلــى مــا ارتكبته فــي 1969، 
عــنــدمــا الــتــهــمــت الــنــيــران فــي ذلـــك الــحــريــق 

محمد سي بشير

انــتــهــت املـــطـــالـــبـــات الـــعـــربـــيـــة، بــعــد قــرابــة 
خمس ســنــوات مــن انـــدالع موجة »الربيع 
العربي«، إلى اختصار شعارات الجماهير 
مــن »عــيــش، حــريــة، عــدالــة اجتماعية« إلى 
مطالبٍة واحــدٍة »عيش« فقط، إثر »ثــورات 
مــضــاّدة«... وانحسار كل الجهد الثوري - 
فــي غضون  جــائــع،  االنتفاضي على بطن 
تدخل أجنبي وكرسي ملستبد ال يريد عنه 
فكاكا، حتى و لو على جماجم اآلالف، بل 

املاين، من أبناء شعبه.
من أكثر املفردات تــرّدًدا، منذ العام 2011، 
الثورة واالنتفاضة، وكلتاهما تعّبران عن 
ــص بـــه الــحــاالت 

ّ
ــٍع ال يــصــح أن تــشــخ وضــ

ــا أن تــصــلــح ويــطــرح  الــعــربــيــة، إذ إنــهــا إمـ
األســــــوأ مــنــهــا، وهـــنـــا الــتــوصــيــف الــائــق 
هــو »االنــتــفــاضــة«، أو أن تــكــون األوضـــاع 
 وتحتاج إلــى إعـــادة نظر 

ً
، مــتــرّديــة

ً
فــاســدة

ــة لـــيـــكـــون الــــوضــــع، هـــنـــا، »ثـــــــورة«،  جــــذريــ
ــود الــحــاجــة  ــ بــاملــعــنــى الــــيــــســــاري، أي وجــ
ــة، عـــلـــى األوضــــــــاع  ــيـ ــلـ ــكـ ــالـ لـــــاســـــتـــــدارة، بـ
الــحــالــيــة، واالســـتـــعـــاضـــة عــنــهــا بـــأوضـــاع 

جديدة بالكلية.
العربي  العالم  إلى ما حدث في  بالرجوع 
في عام 2011، كان الوضع ال يكاد يتجاوز 
 تــعــرف نقصا فــي »الــحــريــة« 

ً
حــالــة عــربــيــة

)تــقــريــر األمــــم املــتــحــدة فـــي بـــدايـــة األلــفــيــة 
الــثــالــثــة(، وغــيــابــا كليا لـــدور مــا »لــلــمــرأة« 
)تــقــريــر آخــر لنفس املــنــظــمــة(، إضــافــة إلى 
ــاٍب لــلــتــنــافــســيــة، نــقــص فـــي مـــؤشـــرات  غـــيـ
ــى حــالــة  ــ الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة، وصـــــــوال إلــ
ترقب من القوى الكبرى في العالم بسبب 
و»استعصاء  العربية  األنظمة  »هشاشة« 
ر 

ّ
املجتمعات العربية عن التغيير«، وتجذ

ــر فـــي املــرجــعــيــة الــحــضــاريــة  ــ »رفـــــض اآلخـ
العربية -اإلسامية«...إلخ.

وقـــد تــرجــمــت حـــاالت الـــحـــراك الــعــربــي في 
ــاع بــرفــعــهــا شــعــار  ــ عـــام 2011 تــلــك األوضــ
»عــيــش، حــريــة وعــدالــة اجــتــمــاعــيــة«، وهي 
كلمات عفوية تلخص الوعي الجماهيري 
وعلى  برمته،  للوضع  العربي  العالم  فــي 
املــســتــويــات كـــافـــة، إذ إن الـــوضـــع الــعــربــي 
هو، في األصل، حصيلة لنقص في نوعية 
)أطعمهم  الرغيدة  الحياة  بغياب  الحياة 

من جوع وآمنهم من خوف(.
وليس مستغربا أن يكون ذلك منطلق حراك 
»انــتــفــاضــة الــزيــت والــســكــر« فــي الــجــزائــر، 
والتي تزامنت مع حرق محمد البوعزيزي 
نفسه في تونس، غير أن الفارق، في الحالة 
الجزائرية، هــو فــي قــرب تلك األحـــداث من 
مــخــيــلــة »الــعــشــريــة الـــحـــمـــراء« الــتــي ذهــب 
ضحيتها مئات اآلالف من الجزائرين، في 
كــان كابحا  املــاضــي. ما  القرن  تسعينيات 
املـــدنـــي«  الــتــصــعــيــد مـــن »املــجــتــمــع  إلرادة 
دعــم جديد  بقرار  الوضع  وحّجة الحتواء 
ـــر 

ّ
ــة، عـــلـــى خــلــفــيــة تـــوف ــيــ ــاســ ــواد األســ ــمـ ــلـ لـ

مــوارد ضخمة من عــائــدات ارتــفــاع أسعار 
النفط، آنذاك. إنها انتفاضة »عيش« فقط، 
مــن دون أبــعــاد ســيــاســيــة، عــلــى الــرغــم من 
مــســارعــة السلطات إلــى اتــخــاذ حــزمــٍة من 
القرارات اإلصاحية، بعد التغييرات التي 
شهدتها كل من تونس وليبيا ومصر في 

األشهر األولى من عام 2011.
والتونسية  املــغــربــيــة  لــلــحــاالت،  بالنسبة 
مــســاراٍت مختلفة،  أخــذت  فإنها  والليبية، 
العد  بــن علي، وبــدء  العابدين  رحيل زيــن 
ــاء دعــائــم لــنــظــام سياسي  الــتــنــازلــي إلرســ

شورش درويش

 فــي ما 
ً
لــم تــكــن اللحظة الــتــركــيــة مــنــاســبــة

خــــّص إعــــان الـــحـــرب عــلــى قــــوات ســوريــة 
الديمقراطية في عفرين وأكنافها، ذلك أنه 
، أو ما يشبهها، لجهة تسعير 

ٌ
ثّمة مكيدة

حرٍب تركية، بشروط قاسية، داخل منطقة 
والتقاطعات  بالتناقضات  ومليئة  وعــرة 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة، بـــل ومــزدحــمــة 
بالقوى العسكرية املحلية والدولية. وفوق 
ذاك، فـــي لــحــظــة ســعــيــدة لـــقـــوات ســوريــة 
)قسد(، حيث تخوض حربا  الديمقراطية 
الّرقة تحظى من خالها بدعم دولــي،  في 
وتغطية إعامية مهولة، وربٍت دوليٍّ على 
هذه  تركيا  اختارت  فلَم  مقاتليها،  أكتاف 
الــلــحــظــة غــيــر املــنــاســبــة، ولـــم تــدخــلــهــا با 
مـــوجـــبـــاٍت حــقــيــقــيــة، أي أســـبـــاب مــبــاشــرة 
)قريبة( مقنعة، إال تذّرعها بحوادث إطاق 
نــــاٍر اســتــهــدفــت جــنــودهــا داخــــل الــشــريــط 
بالخطر  أو تصريحها  لتركيا،  الــحــدودي 
الــكــردي املــحــدق بأمنها الــقــومــي، علما أن 
لحليفها  الكثير  يعني  ال  الــقــومــي  أمــنــهــا 
األطلسي )الواليات املتحدة( وال شريكها 

االقتصادي املهم )روسيا(؟ 
جــهــدت روســـيـــا إلعـــــادة عــفــريــن، بــمــا هي  
ــي لــلــمــنــاطــق الــتــي  ــ ــافـ ــ ثــــالــــث أحــــجــــار األثـ
الديمقراطي،  االتحاد  يعتمد عليها حزب 
إلى  الــعــرب(  الجزيرة وكوباني )عــن  بعد 
حظيرة النظام السوري، تلويحا بإمكانية 
وبسط  حلب،  استعادة  ُبعيد  استعادتها 
السيطرة عليها، وتخويفا من إمكانية أن 
التركية واملعارضة السورية  القوات  تشن 
ــقـــة عـــلـــيـــهـــا، قــد  املـــســـلـــحـــة هـــجـــمـــات صـــاعـ
تــودي بما تحقق للحزب ولأكراد هناك، 
أدى  الديمقراطي«  »االتــحــاد  عناد  أن  بيد 
إلــــى تـــراجـــع الــــــروس عـــن مــطــالــبــهــم الــتــي 
 ملشاعره 

ً
 ومهينة

ً
قــاســيــة الــحــزب  وجــدهــا 

الـــذي يعتبر  لــلــحــزب  وتــضــحــيــاتــه، فكيف 
ــه الــبــشــريــة،  ــاتـ انـ

ّ
ــز عــفــريــن إحـــــدى أكـــبـــر خـ

ــيـــة داخــــل  ــاريـــخـ ــتـ ــم مـــنـــاطـــقـــه الـ ــ وأحـــــــد أهــ
سورية تنظيميا أن يوافق على رفع العلم 
النظام( على مضض، وفي  السوري )علم 
لحظة »ابتزاز« من شريٍك يرقى إلى مرتبة 

الحليف، مثل روسيا. 
إلــى ذلــك أدت طبيعة الــعــاقــة الــروســيــة – 

أما من جهة الصن فتشكل قومية اإليغور 
الصن  غــرب  فــي شمال  الصغيرة  املسلمة 
مــصــدر قــلــق لــلــحــكــومــة، إذ انــتــســب بعض 
من أبنائها إلى املجموعات اإلرهابية، كما 
جاء منهم مقاتلون إلى سورية ضد نظام 
األسد، وُيعرف هؤالء بتشّددهم وتطّرفهم، 
وتخشى الصن من عودتهم إليها. وعكس 
الواليات املتحدة، استمّرت الصن في عدم 
اهــتــمــامــهــا كــثــيــرًا بــاملــشــكــات الــســيــاســيــة 
الـــذي  ــارج محيطها اإلقــلــيــمــي  الــعــاملــيــة خــ
ــد بــدأت  تــحــرص عــلــيــه حــرصــا شـــديـــدًا، وقـ
ــــات  ــــواليـ حــــــدة الـــتـــنـــافـــس بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الـ

املتحدة بالسخونة في تلك املنطقة.
بــرز تــبــادل األدوار بــوضــوح بــن الــواليــات 
املــــتــــحــــدة والــــــصــــــن، فـــــي واحــــــــــٍد مـــــن أهــــم 
القضايا االقتصادية والسياسية  العاملية، 
التجارة وحرية حركة رؤوس  وهــي حرية 
األمــوال، فبينما رفع ترامب شعار »أميركا 
تجارية حمائية،  إلى سياسة  داعيا  أواًل«، 
واســتــعــادة الــصــنــاعــات وفـــرص العمل إلى 
أمــيــركــا مـــجـــّدًدا، مــتــراجــعــا عــن السياسية 
التقليدية األميركية الليبرالية القائمة على 
الحماية وحرية  السلع ومنع  تــداول  حرية 
حركة رؤوس األموال، بينما انضمت الصن 
إلى االتحاد األوروبي وبقية دول العشرين، 
فــي دفــاعــهــا عــن حــريــة الــتــجــارة، ووقــوفــهــا 
ضـــد الــحــمــائــيــة الــجــديــدة الــتــي يــدعــو لها 
تـــرامـــب، والــتــمــّســك بــحــريــة الـــتـــجـــارة، على 
الــرغــم مــن أنــهــا كــانــت، قبل ســنــوات قليلة، 
تدافع عن الحمائية، وتعادي حرية التجارة 
التبدل  هــذا  األمــــوال.  وحــريــة تنقل رؤوس 
في السياسات يعكسه تبدل املصالح الذي 
سّببته نتائج سياسات العوملة والسياسة 

العربية  الــبــلــدان  عــجــزت  بينما  وغــيــرهــا، 
ــة، عــــدا مــالــيــزيــا، عـــن االنــتــفــاع  ــيـ واإلســـامـ

بهذه الفرصة.
التبّدل في موقف الصن، علينا  كي نفهم 
أن نــعــلــم أن الــصــن أضــحــت الـــيـــوم الــقــوة 
االقتصادية الثانية بعد الواليات املتحدة، 
يـــقـــدر ب 11.19  ــالـــي  ــمـ إجـ مــحــلــي  بـــنـــاتـــج 
مــقــابــل  فــــي   2016 لـــعـــام  دوالر  تـــريـــلـــيـــون 
تــريــلــيــون دوالر.  األمــيــركــي 18.57  الــنــاتــج 
بــل إن حــجــم االقــتــصــاد الصيني أكــبــر من 
األميركي، فمقارنة الناتج املحلي محسوًبأ 
سيكون   )PPP( املقارنة  الشرائية  بالقدرة 
تــرلــيــون   21.41 الـــصـــيـــنـــي  ــج  ــاتـ ــنـ الـ قــيــمــة 
تــرلــيــون   18.57 ــركـــي  ــيـ األمـ مـــقـــابـــل  دوالر 
دوالر. ويبقى الناتج الصيني الذي يحتل 

املـــرتـــبـــة الــثــانــيــة يـــزيـــد عـــن نـــاتـــج الــيــابــان 
محلي  بناتج  الثالثة  املــرتــبــة  تحتل  الــتــي 
قيمة  أن  أي  دوالر،  تريليون   4.91 بـــ  يقدر 
الناتج  مــرة   2.26 تــعــادل  الصيني  الــنــاتــج 
الياباني. وتعمل الصن على كل مجاالت 
ذلــك غزو  فــي  بما  املــتــقــّدمــة،  التكنولوجيا 
الـــفـــضـــاء، وصـــنـــاعـــة الـــطـــيـــران واألســـلـــحـــة. 
وتــنــفــق عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر مـــا يــزيــد 
إنفاق  ويأتي  املحلي،  ناتجها  من  عن %2 
األمــيــركــي،  اإلنــفــاق  العسكري بعد  الــصــن 
 2016 لعام  العسكرية  موازنتها  بلغت  إذ 
نحو 1.9% من ناتجها املحلي، أي ما يزيد 
عن 200 مليار دوالر مقابل 3.3% للواليات 
املتحدة، أي ما يزيد عن 600 مليار دوالر. 
عملتها  دور  تــوســيــع  إلــــى  تــســعــى  وهــــي 
العاملية،  التبادالت  في  )الزيميني(  اليوان 

بما يعود عليها بفوائد كثيرة. 
والقوة  الجديد،  العاملي  املــنــاخ  هــذا  ضمن 
املــتــصــاعــدة لــلــصــن الـــتـــي مـــازالـــت تحقق 
معدل نمو سنوي بــن 6-7%، وهــو معدل 
هائل، وخصوصا بالنسبة القتصاد بهذا 
الــحــجــم، وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــوقــع تــراجــعــه 
ــــال الـــعـــقـــديـــن املـــقـــبـــلـــن، بـــمـــا يــعــنــي أن  خـ
ناتجها املحلي سيتجاوز الناتج األميركي 
الحزام  مــشــروع  الــجــاريــة. ويعد  باألسعار 
والــطــريــق الــــذي طــرحــه الــرئــيــس الصيني 
فــي 2013 مــن أكثر املــشــروعــات التي تعبر 
عن سياسة الصن الجديدة، وطموحاتها 

العاملية املستقبلية.
ببساطة، تسعى الصن إلى مغادرة نادي 
دول العالم الثالث )نادي الفقراء(، وتنضم 
ــادي الـــكـــبـــار، لــتــلــعــب وفــــق الــقــواعــد  ــ إلــــى نـ
نــفــســهــا الــــتــــي كــــانــــت تــنــاصــبــهــا الــــعــــداء، 

تــنــمــوي  نـــــمـــــوذٍج  تــــطــــرح أي  ــالـــصـــن ال  فـ
جـــديـــد، يــخــتــلــف عـــن الــنــظــام االقــتــصــادي 
الــعــاملــي الــســائــد، ويــســهــم فــي تنمية دول 
العالم الثالث، ويخفف من تطّرف التبادل 
غــيــر املــتــكــافــئ بــن الــــدول الــنــامــيــة والـــدول 
املـــتـــقـــدمـــة، والـــقـــائـــم عـــلـــى تـــقـــاســـم الــنــفــوذ 
مــقــّدرات  قــويــة قليلة عــلــى  وســيــطــرة دول 
بقية بلدان العالم، ما ينتج مزيدًا من الفقر، 
ومزيدًا من املهاجرين »غير الشرعين«، بل 
تسعى الصن إلى زيادة حصتها في هذه 
القسمة، معتمدة على اقتصاد قوي وحجم 
ونزعة  نسمة(  مليار   1.38( كبير  سكاني 
حكومية  اقــتــصــاديــة  وإدارة  قــويــة،  قومية 

وخاصة بارعة في استغال الفرص.
ــار، وقــمــة  ــبـ ــكـ قــمــة الــعــشــريــن هـــي نـــــادي الـ
الــشــركــات الــكــبــرى وقــمــة الــاعــبــن الــكــبــار 
في العالم، يجتمعون لينسقوا سياساتها 
وتـــفـــاهـــمـــاتـــهـــم لـــخـــدمـــة مــصــالــحــهــم عــلــى 
حــســاب بــقــيــة دول الــعــالــم، وتــشــكــل الـــدول 
الـــعـــشـــرون املـــشـــاركـــة فـــي الــقــمــة نــحــو ثلث 
ســكــان الــبــشــريــة، ولــكــنــهــا تــنــتــج 80% من 
الــنــاتــج املــحــلــي الــعــاملــي )الـــدخـــل الــعــاملــي(، 
العاملية،  التجارة  من   %75 على  وتسيطر 
الـــدول السبع األكــبــر بينها  وتــكــاد تحتكر 
البحث العلمي واالبتكار. وبالتالي، فإن ملا 
تأثيرًا مباشرًا  الكبار  يتوافق عليه هــؤالء 
على السياسة العاملية واالقتصاد العاملي، 
وعلى النمو والركود، وزيادة الصراعات أو 
إلى  فقط  ليس  تسعى،  والصن  تراجعها. 
أن تكون أحد أعضاء هذا النادي وحسب، 
بــل تعمل ألن تــكــون فــي مقعد الــقــيــادة في 

أمٍد غير بعيد.
)كاتب وباحث سوري(

محتويات جناح كامل من املسجد.
أحـــدثـــت تــلــك الــجــريــمــة املـــدبـــرة مـــن مايكل 
من  الـــقـــادم   )1995  –  1941( روهــــن  ديــنــس 
ــّجـــرت  ــا، فـــوضـــى فــــي الـــعـــالـــم، وفـ ــيـ ــرالـ ــتـ أسـ
ثــورة غاضبة، خصوصا في أرجــاء العالم 
اإلسامي. وفي اليوم التالي للحريق، أدى 
الساحة  فــي  الجمعة  املسلمن صــاة  آالف 
الــــخــــارجــــيــــة لــلــمــســجــد األقـــــصـــــى، وعـــّمـــت 
املظاهرات القدس بعد ذلك، احتجاجا على 
الحريق، وكان من تداعياته عقد أول مؤتمر 
قمة إسامي في الرباط نتج عنه تأسيس 
التي  )الــتــعــاون( اإلســامــي  منظمة املؤتمر 
تــنــّدد اآلن بــإغــاق األقــصــى. وبعد كــل هذه 
 حــاجــة الــــدول اإلســامــيــة 

ّ
الــســنــن، نــجــد أن

 فــي الــتــزايــد لــوحــدٍة 
ٌ
تــتــجــّدد، بــل هــي آخـــذة

ــقـــودة. ومــــا زالـــــت املـــبـــادئ  ــفـ وحــســاســيــة مـ
الدفاع  فــي  لة 

ّ
واملتمث وقتها،  ــرحــت 

ُ
ط التي 

في  املتمثلة  املسلمن وكرامتهم  عن شرف 
الــقــدس وقــبــة الــصــخــرة، مــاثــلــة أمــامــنــا. بل 
تنهش  أخــرى،  وقضايا  مشكات  تناسلت 

في شرف األمة اإلسامية وكرامتها.
الدالئل إلى محاوالت إسرائيل بناء  تشير 
وتم  املــقــدســة«،  اليهودية  »املدينة  مــشــروع 
تبرير ما يقوم به جنودها في التصّور العام 
ــه ألسباب دفاعية، وإذا كــان األمــر كذلك، 

ّ
أن

باحة  فــي  القتلى  تــجــريــم   دعــايــة  فتصبح 
األقــصــى دفــاعــا عــن النفس، بحيث يصبح 
الحق دائما في جانب الظالم وخصما على 
املظلوم. ومن أجل تقسيم املسجد األقصى، 
وتثبيت حق إسرائيل فيه أمــرا واقــعــا،  تم 
الــتــرويــج عــاملــيــا لــفــكــرة الــتــعــّدديــة الدينية 
ولــم يجرؤ  مفتوحة،  الــقــدس، بجعلها  فــي 
أصـــحـــاب املـــشـــروع عــلــى تــســمــيــتــهــا حــريــة 
ــه ال التعّدد املزعوم وال الحرية 

ّ
األديــان، ألن

ما ينغمس 
ّ
هي شغل إسرائيل الشاغل، وإن

ــه ال بـــد لــهــا مـــن »عــاصــمــٍة  ــ
ّ
تــفــكــيــرهــا فـــي أن

الجزء  إليها حتى  تضم  مقّدسة«،  يهوديٍة 
لم  القديمة.  والبلدة  الــقــدس  داخــل  العربي 
الــدولــي إسرائيل  يحدث أن صــّور املجتمع 

جــديــد فــي تــونــس، وقــيــام حــرب أهلية في 
ليبيا ما زالت مستعرة، مع احتمال تقسيـــم 
الــبــاد وازديـــــاد وتــيــرة الــتــدخــل األجــنــبــي 
ــيـــركـــي( لــتــحــريــك املـــســـارات  )أوروبـــــــي وأمـ
وفق ما تمليه املصالح، وخصوصا منها 
النفطيـة والغازية. أما الحالة املغربية فقد 
ـــع« نفسه 

ّ
ســــارت بــخــطــى »اإلصــــــاح املـــقـــن

أنه  الرغم من  الجزائر، على  الــذي شهدته 
كانت لحراك »20 فبراير« أرضية مطالب، 
ــاء  ــان يــمــكــن لــهــا أن تــعــد مــنــطــلــقــا إلرســ كــ

ة.
ّ
دعائم »امللكية الدستورية« الحق

 هذا الحراك املغاربي، يمكن 
ّ

على خلفية كل
ماحظة اشتراكه في املنطلقات، واختافه 
ــيـــث إن الــــشــــعــــارات الــتــي  فــــي املـــــــــآالت، حـ
بالجانب  البتة،  لها عاقة،  يكن  لم  رفعت 
جميعها  املنطلقات  كــانــت  بــل  السياسي، 
أبعاد  لها  منحت  ثــم  خالصة،  اقتصادية 
ــــراك  ــّرد حـ ــ ــــجـ ــــن مـ ــا مـ ــهـ أخـــــــــرى، انـــتـــقـــلـــت بـ
والــعــيــش  بــالــعــمــل  للمطالبة  احــتــجــاجــي، 
استحوذت  الــتــي  اللقمة  وبتوفير  الــكــريــم 
ــّربـــن من  ــقـ  مـــن الـــفـــاســـديـــن املـ

ٌ
ــلـــة عــلــيــهــا ثـ

املغرب  الحاكمة، هنا وهناك، في  السلطة 
خلفيٍة سياسيٍة  ذي  ــراٍك  حــ إلـــى  الــعــربــي، 
 األنظمة 

ّ
بدون تحضير األجــواء لذلك، ألن

االستقال،  موجة  منذ  عملت،  السياسية 
عــلــى تــجــســيــد الــحــكــم فـــي نــخــٍب مـــحـــّددة، 
ــتــــصــــاديــــة،  ــة اقــ ــبـ تــــوســــعــــت لـــتـــصـــبـــح نـــخـ
الحكم  دوالــيــب  بذلك، بشدة على  وتحكم، 
مـــن دون فـــضـــاء لـــــــدوران نـــخـــٍب، كــــان من 
املمكن أن يعمل على االستفادة من الفضاء 
السياسي الذي فتح ليقلب األوضاع رأسا 
عــلــى عــقــب، ويــحــول الــحــراك االحتجاجي 

إلى ثورة حقيقية.
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، تــــكــــون االحــــتــــجــــاجــــات كــلــهــا 
ذات خــلــفــيــة اقـــتـــصـــاديـــة، حـــاولـــت الــنــظــم 
السياسية ركوب موجتها إلدخال جرعاٍت 
مـــن اإلصــــاحــــات، لــكــن بــالــنــخــب نــفــســهــا، 
الــعــزل السياسي،  ولــم تنفع معها قــوانــن 
وال محاوالت تغيير مسار النظام بفرض 
مـــنـــحـــى املـــجـــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي، ثــــم إقـــــرار 
دســتــور جــديــد، وإجــرائــيــة انــتــخــابــيــة من 

القمة إلى القاعدة، كما تم في تونس.
النتيجة األخرى أن تلك املطالبات التي لم 
إلـــى منحًى  تــكــن سياسية ذهــبــت، أيــضــا، 
ــك فــي  ــ ــــرى ذلــ ــر تـــعـــرفـــنـــا مــــعــــه، كـــمـــا جــ ــ آخــ
الحقيقية  املعاني  على  الجزائرية،  الحالة 
و»الــثــورة  العميقة«  »الــدولــة  ملصطلحات 
املــضــاّدة«، بل وتعّرفنا على الحدود التي 
يــســمــح بــهــا لــإصــاحــات أن تــدركــهــا في 

بيئتنا العربية.
ما بن عفوية املنطلقات وعبقرية املآالت، 
 
ً
تــقــع االســتــحــالــة الـــتـــي أصــبــحــت مـــازمـــة
لــلــعــالــم الــعــربــي، بــخــصــوص الــنــجــاح في 
تغيير نحو  تــحــول/  انــتــقــال/  أيـــة عملية 
الــشــعــار انحسر  إن  الــديــمــقــراطــيــة، حــيــث 
لــيــبــقــى مــنــحــصــرًا فـــي املــطــالــبــة بــالــعــيــش، 
تــاركــا الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة والــكــرامــة ملن 
»يتصّدقون« بها على املجتمعات العربية 
مــن نــخــٍب محلية، وأنــظــمــة/ قــوى عاملية، 
وأخرى إقليمية، كتب لها أن تكون الحائط 
الـــذي تصطدم بــه أيــة مــطــالــبــات، تتجاوز 
الــــحــــدود املـــســـمـــوح بـــهـــا )لـــقـــمـــة الــعــيــش( 
فيه شمس  بيوم تسطع  الحلم  عن  بعيدا 
الــحــريــة )الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة والــكــرامــة( 

على اإلنسان العربي.
ثورات مضاّدة، دول عميقة، حروب أهلية، 
فــي معادلة  الــبــديــل  مـــآالت أصبحت  كلها 
حفظها العرب جميعهم، تتكون من طرٍف 

الــتــركــيــة إلـــى قــلــٍق، طــــاول قـــيـــادات الــحــزب 
الكردي في عفرين وســواهــا، في ما خص 
إمــكــانــيــة أن يـــؤدي هـــذا الــتــاقــي الــروســي 
– الــتــركــي إلـــى الــســمــاح لــتــركــيــا بالتوغل 
عميقا شــمــال حــلــب، مــعــطــوفــا األمــــر على 
ــــي صـــــريـــــح عــــــن األعـــــمـــــال  ــركـ ــ ــيـ ــ ــت أمـ ــمــ صــ
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة شــمــالــي حــلــب، وعــن 
التابعة  للمناطق  املــتــواصــلــة  تهديداتها 

لحزب االتحاد الديمقراطي. 
الــوقــائــع عــلــى األرض، فـــي األيـــام  بــيــد أن 
ــيــــة، أفـــصـــحـــت عــــن خـــاف  الــقــلــيــلــة املــــاضــ
مـــا كـــان يــتــم تـــداولـــه بــخــصــوص إمــكــانــيــة 
اإلحاطة بعفرين، ومن ثم عزلها، وإدخالها 
ضمن معادلتن متعاكستن، تصبان في 
مصلحة تركيا وأمنها القومي، وقد كانت 
املــعــادلــتــان: إمـــا عــــودة عــفــريــن وجـــوارهـــا 
إلــــى حــظــيــرة الـــنـــظـــام، وهــــذا مــقــبــول على 
بحيث  الــتــركــي،  للجانب  بالنسبة  ســوئــه 
أبـــرز معاقله،  أحــد  الــكــردي  يخسر غريمه 
أو أن تصبح املعادلة بشكل معكوس، أي 
الــقــوات  لسيطرة  املنطقة  هــذه  تخضع  أن 
أيضا  وبـــذا  وتــركــيــا،  املتحالفة  املــعــارضــة 
 أخـــرى، فــواقــع الــحــال، 

ً
يخسر الــحــزب مـــرة

ومــــا نــجــم عـــن أولـــــى املــــعــــارك الـــتـــي دارت 
بــن »قــســد« والــجــيــش الــتــركــي، مصحوبا 
بقوات من املعارضة السورية املسلحة في 
ــت 

ّ
شمالي حلب فــي محيط عــن دقــنــة، دل

املــواجــهــات؛ فوفق ما نشره  على صعوبة 
ــعــــارك أودت  ــــوري«، فــــإن املــ ــــسـ »املــــرصــــد الـ
إلــــى قــتــل وجـــــرح مــقــاتــلــي الـــطـــرفـــن، وأن 
الجرحى  »لسحب  روســيــا  وّســطــت  تركيا 
إلى  التوصل  عبر  الــعــاج،  لتلقي  ونقلهم 
تــهــدئــة شــامــلــة ومــؤقــتــة، أو وقـــف الــقــتــال 
فـــي مـــوقـــع وجـــــود الـــجـــرحـــى«، بــمــا يفيد 
ــات، ومــنــذ بــدايــتــهــا، ســتــكــون  ــهـ أن املـــواجـ
قد  األرض  عــلــى  الـــتـــطـــورات  وأن  شـــرســـة، 
تــكــون بــخــاف املــتــوقــع تــركــيــا، خصوصا 
أن الطرف التركي غير قادر على استخدام 
ــم فــــــي مــــثــــل هــــذه  ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ ســــــــاح الـــــجـــــو الـ
 على 

ّ
املــعــارك واالشــتــبــاكــات. وفــي مــا يـــدل

أن الــــــروس واألمـــيـــركـــان غــيــر مــســتــعــديــن 
 « الكردية  »القوات  ملنح تركيا نصرًا على 
و»قسد«، بقدر ما يرغبان في إرباك تركيا 

وتوريطها في العمق السوري!
)كاتب سوري(

االقتصادية الليبرالية في التجارة العاملية 
ــــوال واالســتــثــمــار الــتــي جــاءت  وحــركــة األمـ
الواليات  األكبر،  مخططها  توقعات  عكس 

املتحدة. 
وقـــبـــل عـــقـــود قــلــيــلــة، كـــانـــت الـــصـــن تتبع 
ــة، بــيــنــمــا بـــدأت  ــارمــ ســيــاســة حــمــائــيــة صــ
الواليات املتحدة تقود حملة عاملية جديدة 
لـــتـــرويـــج الـــعـــوملـــة وســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
والــدولــة  والخصخصة  واملــالــيــة  التجارية 
النحيلة، وبدأت البلدان املتقدمة بالتخلص 
مــن الــصــنــاعــات كثيفة الــعــمــالــة، واملــلــوثــة 
الثالث،  العالم  بلدان  إلى  وتنقلها  للبيئة، 
بما تخلقه هذه السياسة من فوائد وأرباح 
أكبر لرأس املال. ولكنها، وفي املقابل، تنقل 
املصانع وفرص العمل من البلدان املتقدمة 
إلى الصن والهند واملكسيك واألرجنتن، 
ــدأت  بــ ــة أخــــــــرى. وقـــــد  ــازغــ بــ نـــامـــيـــة  ودول 
الــصــن، منذ 1978، مــع قــيــادة دينغ تشاو 
بينغ اســتــغــال هــذه الــفــرصــة، واســتــخــدام 
األربــاح التي حققتها منها بذكاء وبراعة، 
وحــقــقــت نــتــائــج غــيــر مــحــســوبــة مــن الـــدول 
املـــتـــقـــدمـــة، فــقــد اســتــطــاعــت الـــصـــن إتــقــان 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ قــــواعــــد لـــعـــبـــة الـــــســـــوق، واالسـ
ســيــاســة الـــعـــوملـــة، وأن تـــزيـــد مـــن قــدرتــهــا 
الــعــلــمــيــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، وتـــصـــنـــع ســلــًعــا 
أعلى،  وتكنولوجي  معرفي  ملكون  تحتاج 
ــلـــى. وبـــرعـــت في  وتــنــتــج قــيــمــا مــضــافــة أعـ
تــوطــن املـــعـــرفـــة، بــحــيــث اســتــطــاعــت، بعد 
عقود، أن تقفز لتكون االقتصاد الثاني في 
ملنتجات  منافسٍة  منتجاٍت  وتنتج  العالم، 
 أخرى 

ٌ
الدول املتقدمة. كما استفادت بلدان

ــة، وحـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاٍت  ــاسـ ــيـ ــن هـــــذه الـــسـ مــ
واملكسيك  والبرازيل  الهند  مثل  ملحوظة، 

في صورة املعتدي، فعندما تهاجم وتقتل 
تـــرســـل الـــــــدول نــفــســهــا املـــبـــعـــوثـــن إلنـــقـــاذ 
ــال تــلــك الــــذرائــــع هي  ــثـ عــمــلــيــة الـــســـام. وأمـ
التي أعانت إسرائيل في التباهي بالعدوان 
 غاية دولة االحتال 

ّ
بمسمياٍت كذوبة. وألن

لم يتم تحقيقها بعد، ال ُيستبعد أن تستمر 
أعمال العنف، ومن ذلك ما نشرته في مجلة 
وفيه:  ونيف،  قــرن  منذ  اليهودية  الجامعة 
»نصادف في كل التغييرات الفكرية الكبرى 
 يهوديا، ظاهريا كان أو جليا 

ً
ترقيبا عما

ــلــــى هـــــــذا، فـــالـــتـــاريـــخ  أو خـــفـــيـــا ســــريــــا. وعــ
العاملي  الــتــاريــخ  بــامــتــداد  الــيــهــودي يمتد 
بجميع مجاالته، حيث يتغلغل فيه بآالف 

الدسائس«.
وبــالــنــظــر إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن السياسي، 
 الخطة أكبر وأخطر. ففيما يراه 

ّ
يتضح أن

 ثــمــة صــحــوة قــومــيــة يهودية  
ّ
املــراقــبــون أن

ى من بن ثنايا هذه الحادثة بالذات، 
ّ
تتجل

في الحزن على خراب الهيكل. هذه الصحوة 
العلمانية،  الــصــهــيــونــيــة  الــحــركــة  تــغــذيــهــا 
مــدعــومــة بــالــغــرب مــن أجـــل إقــامــة مجتمع 
متحّرر من قيود إرث »الطائفة اليهودية«، 

باستغال العاطفة الدينية. 
)كاتبة سودانية(

التغيير،  بــل حتمية  الــحــاجــة  هــو  مــعــلــوم 
ومجهول هو استحالة/ استعصاء تجاوز 
حجم التغيير الحدود املسموح بها دوليا 

وإقليميا. 
أن تصبح  الجزائر،  في حالة  يمكن،  كيف 
القرن  تسعينيات  فــي  بالتغيير  املطالبة 
املـــاضـــي ذاكــــــرة مــحــمــلــة بــجــمــاجــم مــئــات 
أهليٍة، نعرف  القتلى في حــرٍب  اآلالف من 
كيف انطلقت )توقيف املسار االنتخابي(، 
د عنها جنون الذبح، 

ّ
لكن ال نعرف ملاذا تول

الجماعية واالعــتــقــاالت  املــجــازر  الــقــنــابــل، 
القسرية واالختفاءات بعشرات اآلالف...؟

كيف يمكن، في الحالة الليبية، أن يصبح 
مجرد املطالبة بالتغيير، في إطــار موجة 
االنــتــفــاضــة »الـــعـــفـــويـــة« مــشــروعــا لــحــرب 
لــلــبــاد: برملانان  انــقــســام/ تقسيم  أهــلــيــة، 
وحــكــومــتــان ومـــشـــروع دســتــور فــيــدرالــي، 
برعاية  مــنــاطــق  ثـــاث  إلـــى  ليبيا  لتفجير 
ــى بــعــض  ــلــ ــقــــف عــ ــة، نــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ دولــــــيــــــة وإقــ
من  كثير  علينا  تخفى  ولــكــن  تفاصيلها، 

مخططاتها؟
كـــيـــف يـــمـــكـــن، فــــي الـــحـــالـــة الـــتـــونـــســـيـــة، أن 
ضائقٍة  إلى  التغييري«  »النموذج  ينتهي 
اقتصاديٍة، يتمنى معها بعض التونسين 
املشهد  مــع زوال ضبابية  بــن علي،  عــودة 
أمـــنـــيـــا، ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا بــقــتــامــتــه، 
وشــبــح انــبــعــاث الــحــالــة الــتــي ثـــار عليها 

التونسيون، من أجل أن يتغيروا؟
كيف يمكن، في الحالة املغربية، أن تنحسر 
جبال »نموذج االستقرار املغربي« في ظل 
االنفجار املتنوع في املنطقة، على »حراك 
الــــريــــف« بــشــعــار بــكــلــمــة واحـــــــدة، ال غــيــر، 

»لقمة العيش«...؟
كــل عبقرية  بــالــنــتــيــجــة، إذن، وبــعــيــدًا عــن 
في التحليل، هي حالة عــوٍد على بدء إلى 
املنطلقات، مع الجزم بأنه ليس ثّمة مآالت 
غير التي رسمت للمنطقة برمتها، لتبقى 
في ظام االستبداد، وال تبقى في مخيلة 
ذكريات  إال  التغيير،  إلــى  التواق  الشباب، 
بــالــتــغــيــيــر ليس  بــاملــطــالــبــة  املـــجـــازفـــة  أن 
الـــدول، مع  لتهديم  إال مشاريع  لها نهاية 
جمل تبقى خالدة الذكر »اإلمارة ولو على 

الحجارة«.
ميكانيزمات  في وجــود  اإلشكالية  ليست 
على  طريقن  للحوكمة،  ونماذج  للتغيير 
ــود  ــل فــــي وجــ الـــجـــمـــيـــع الـــســـيـــر فـــيـــهـــمـــا، بــ
حجم للتغيير ال يمكن تجاوزه، ونموذج 
للحوكمة هو »قــدر« من األقــدار املحتومة 
ــا...  ــهـ ــانـ ــكـ ــة مــــن مـ ــلـــزحـــزحـ ــة لـ ــلـ ــابـ ــقـ ــر الـ ــيـ غـ
اإلشكالية، في النهاية، في أن لقمة العيش 
النخب  ودوران  الــعــربــي،  مــخــّيــلــة  أقــصــى 

»مكتوب على الجبن العربي«.
)أستاذ جامعي جزائري(

قمة العشرين وصعود الصين

اإلرهاب في إغالق األقصى

المغرب العربي ضّد أوضاع االستبداد

هل نصبت روسيا 
وأميركا فخاخًا لتركيا؟

استطاعت الصين 
إتقان قواعد لعبة 

السوق، واالستفادة 
من العولمة، لتزيد 

قدرتها العلمية 
والصناعية

ألّن غاية دولة 
االحتالل لم يتم 

تحقيقها بعد ال 
يُستبعد أن تستمر 

أعمال العنف

الشعارات لم تكن 
لها عالقة بالجانب 
السياسي بل كانت 

المنطلقات جميعها 
اقتصادية خالصة

آراء

معن البياري

الحنق على صمت  وأمزجتنا بتصريف مشاعر  أعصابنا  أن نستنزف  ال يحُسن 
هنا، وتخاذل هناك، وتواطؤ هنا وهناك، بشأن حال القدس الذي نعلم، وأوضاع الحرم 
القدسي الشريف الذي نرى على الهواء مباشرة على الشاشات. ذلك أن املوضوع صار 
أبعد وأبعد من أشياء كهذه، صار يعني أن طورا جديدا وشديد الخطورة تعبر إليه 
مسألة القدس كلها، باملقدسات اإلسالمية واملسيحية فيها، بعروبتها وفلسطينيتها 
أصال وأساسا، يتطلب أوال وأخيرا اإلعالن صراحة أن النظام الرسمي العربي، وفي 
مقدمته الفلسطيني الذي نعرف، ال جدوى منه، وال طائل، وال رجاء يعول عليه، ال في 
قضية القدس وال في غيرها. وتاليا اإلقرار للمرة املليون ربما أن القاع الذي يقيم فيه 
الحال الفلسطيني، فصائليا مثال، ال يمكن له أن يسعف بشيء بصدد االستفراد 
اإلســرائــيــلــي املــاثــل بــالــقــدس واألقـــصـــى، وهـــو اســتــفــراد يــنــهــض عــلــى استضعاف 
الفلسطينيني، وقيادتهم إياهم، وعمقهم العربي واإلسالمي املعلوم الحال. وما يجدر 
أن يظل قناعة متوطنة ومركزية أن سلطات االحتالل ال تعمل على منع املصلني من 
أداء فريضة الصالة في األقصى املبارك، ال ليس هذا غرضها، وال يشغل بالها أصال، 
وإنما هي فرض السيادة اإلسرائيلية املطلقة على الحرم القدسي كله، وتغيير معامله، 
وكذا معالم محيطه وجواره، بتقسيم يتعزز على األرض، وفي املكان، بني مسلمني 
الروحية  ورعايتهم  دولتهم،  بمدينتهم وعاصمة  الفلسطينني  ولضرب حق  ويهود، 
أمــر واقــع، لم  البوابات األلكترونية ال تعنى ســوى إقامة  املــقــدس. وهــذه بدعة  املكان 
قــال إن  لغة دبلوماسية بصدده، ملا  أردان، أي  الداخلي، جلعاد  األمــن  يتوسل وزيــر 
السيادة على املسجد األقصى إلسرائيل، وليس ألي أحد، فلسطينيا كان أم أردنيا. 

األمر الذي لم تعترف به أي دولة، ولم يتأتى للمحتل أي تأييد له. 
هــنــا مــوضــع املــوضــوع كــلــه، هــنــا مــطــرح املــعــركــة الــتــي يخوضها املــقــدســيــون وأهــل 
التي تستقوي  القدس مع سلطة االحتالل  فلسطني، في كل جــوالت الصراع بشأن 
القدس يشهد على  صالفتها بما لديها من إمكانات عسكرية وأمنية، وهذا تاريخ 
أن مربط الفرس هنا، منذ ثورة البراق في 1929 التي كانت ردا على ادعاءات حركة 
صهيونية بملكية حائط البراق، وهو الحائط الغربي للمسجد األقصى، لليهود الذين 
يسمونه حائط املبكى. وفي البال أن سجاالت التفاوض املرير في كامب ديفيد برعاية 
بيل كلينتون، بني ياسر عرفات وإيهود بــاراك، إنما تحطمت بسبب رفض الجانب 

الفلسطيني اإلقرار برعاية إسرئيلية على مطارح في الحرم القدسي الشريف. 
ليواصل هذا الزعيم العربي وذاك اتصاالته الهاتفية مع األميركان، ومع اإلسرائيليني، 
وال مفاجأة من أخبار تواترت عن موافقة بعض هؤالء على »البوابات اإللكترونية« 
الــوقــت، يتم فيه نسيان قصة  أو يهدئه، في رهــان على  الحاصل،  التوتر  حال ينزع 
الــقــدس كلها، وإزاحــتــهــا عــن صـــدارة نــشــرات األخــبــار. ليصنع الــزعــمــاء الــعــرب ما 
ملتابعة  الــوطــن،  إلــى  الصني، عائدا  زيــارتــه  الرئيس محمود عباس  يــريــدون، وليقطع 
األوضاع واألحوال )!(، فهذا كله ليس موضع اكتراث إسرائيل التي ما حفلت يوما 
بزعل حاكم عربي، استراتيجيا كان أو بعض استراتيجي. البادي قدامنا أن الناس، 
الدينية  وبمشاعرهم  الشعبية،  بفاعلياتهم  ومسيحييها،  مسلميها  فلسطني،  أهــل 
األقوى من كل شيء، هم الذين يختارون طرائق املواجهة وأساليبها، هم الذين يتولون 
أمر رد التدبير اإلسرائيلي إلى أوهامه الفاشلة. وما شوهد أمس، من حشد املصلني 
موصول  نفسه،  األقصى  من  أحيانا  مقربة  وعلى  وشوارعها،  القدس  ميادين  في 
أساسا بكفاح مديد، تكابر إسرائيل، وتضحك على نفسها، عندما تتوهم أنه يمكن 
أن يتوقف، أو يضعف، كرمى لعني فالن أو عالن، لم ير ضيرا في العبور إلى الصالة 

من بوابة إلكترونية إسرائيلية. 
هل في وسع هذه الحالة الفلسطينية أن تقوى، وتستثمر كل إمكانات القوة الداخلية 
أن  وأخــرى مجّربة،  وميدانية، شبابية  أهلية وروحية  قيادات  في مقدور  فيها؟ هل 
تأخذ هذه الحالة الفلسطينية التي تجلت صورة بديعة منها أمس إلى أطوار أخرى 
مرابطة  ــة،  ودؤوبـ صبورة  وسلمية،  مدنية  ثــوريــة،  انتفاضية  كفاحية  تنويعات  من 
ومثابرة؟ هل سنعاين ظرفا فلسطينيا مستجدا يبدأ في تكسير ما تراكم طويال 

من جدران اليأس واإلحباط؟ هي أسئلة برسم األيام املقبلة، والتفاؤل قائم بداهة.

محمد أبو الغيط

آٍه، يا مصعب، يا أخي املغدور.
مــات مصعب عــّزو، الناشط اإلعــالمــي الــســوري في مدينة ســراقــب، بفعل رصــاٍص 
انهال على مظاهرٍة وقفت بصدور عارية حرفيًا لتهتف: »سراقب حّرة حّرة.. الهيئة 
ى تحته جبهة النصرة 

ّ
تطلع بّرة«. والهيئة هي هيئة تحرير الشام، االسم الذي تتخف

)أو تنظيم القاعدة(، والتي كانت تحاول االستيالء على املدينة في إطار قتالها العنيف 
حاليًا ضد حركة أحــرار الشام. هذه الحرب بني اإلخــوة األعــداء التي بدأت شرارتها 

بارتكاب مواطٍن في بلدة جزارين جريمة خطيرة: رفع علم الثورة السورية! 
قبل مقتله مباشرة، ظهر مصعب في فيديو يقول فيه بحماس: »في مدينة سراقب، 
الُحكم رح يبقى مدني، وما رح نقبل العسكر يحكمونا، إحنا طلعنا ضد الطاغي، وما 
نقبل أي طاغي«. كلمات كان ثمنها الحياة، والحياة كان ثمنها رصاصة خرجت في 

لحظة واحدة. ما أغلى كلماتك عندنا، وما أرخص حياتك عندهم، يا مصعب.
على صفحته في »فيسبوك«، نشاهد مقاطع لحملة »سراقب مدينتي«، تظهر شبابًا 

.
ً
سعداء يجمعون القمامة، يزرعون أشجارًا، ُيصلحون األرصفة، يالعبون أطفاال

قصة مصعب ومدينته الحبيبة نموذج متكّرر. بدأ كل شيء باملظاهرة األولى، جمعة 
25 مارس 2011، واحتاج األمر أشهرًا من السلمية التامة التي سقط خاللها مئات 
الشهداء واملصابني واألســرى، واقتحم الجيش املدينة. وأخيرًا، ظهر السالح تلقائيًا 

في البداية، ثم تأسست جبهة ثوار سراقب في مطلع 2012.
يتم  بانتخابها لجنة تنسيٍق،  األولــى، قدمت سراقب نموذجًا مختلفًا  اللحظة  ومنذ 
تغييرها كل شهر ونصف الشهر. وبعدها تحولت إلى مجلس محلي، يتم انتخابه 

باقتراع ديموقراطي عام. لكن من يحمي الحلم من جنود السواد؟
سرعان ما ظهر املسلحون املنتمون ألحرار الشام اإلسالمية، ثم جبهة النصرة، ثم 
استولت »داعش« على مكان »النصرة« منذ أبريل/ نيسان 2013، واحتاجت املدينة 
إلى التحرير مرة أخرى، وتم ذلك في ديسمبر/ كانون األول 2014، وخسر »داعش« 

أميره أبو البراء البلجيكي ثمنًا ملن أعدمهم من أبناء املدينة.
مشهد القتل ألجل علم الثورة متكّرر. نشاهد على موقع »يوتيوب« عشرات الوقائع، 
تــمــزيــق عــلــم الــثــورة أو إلــقــائــه أو دهــســه بـــاألقـــدام، أو إطـــالق الــنــار عــلــى مــن يحمله، 

واملرتكبون قد يرتدون مالبس الجيش العربي أو الكتائب اإلسالمية.
الثورة،  يكرهون  لهم.  بديٍل  لتشكيل  أي محاولة  يعادون  ره؟ ألنهم 

ُ
الك ملــاذا كل هذا 

اإلمــارة اإلسالمية  إقامة  »النصرة«  يريد مقاتلو  ألن مشروعها عكس مشروعهم. 
.. في  ــكــابــرة. 

ُ
امل ثــم على  الفشل،  ثــم على  الظلم،  لينافسوا »داعـــش« على  إدلـــب،  فــي 

شهادٍة ُمطولة، نشرت العام املاضي، لحذيفة نجل الشيخ عبدالله عــّزام، يحكي عن 
 ثوريًا، أغلبها في إدلب. واألتباع العميان وقوٌد 

ً
صرة« ثالثة عشر فصيال

ُ
سحق »الن

أباه  امتدح قتل سفاٍح  الــذي  الفلسطيني  أبو قتادة  أمثال  يتبعون  ال ينتهي، مازالوا 
وأمه، في أثناء »الجهاد الجزائري«، واعتبر ذلك فعل الصحابة األطهار. واليوم مازال 
ر، ومازال العميان بالجهل يهللون ملن دّمروا كل بلٍد حلت عليه لعنتهم.

ّ
يحّرض وُيكف

ار أيضًا، اعتقلوا وعذبوا واغتالوا، وبعضها كانت ممارسات سلطٍة بحتٍة، 
ّ

ومثل بش
بض عليه بجنايٍة، وليس معارضة 

ُ
مثل قصة الشاب املسكني، صفوان بوابة، الذي ق

لقداستهم، ثم قالت الجبهة، في بيانها الرسمي، ببساطة إن »أفرادًا في املخفر قاموا 
بالتحقيق معه، واملبالغة في ضربه، ما كان أحد األسباب بوفاته«.

كان »أحرار الشام«، في مرحلة سابقة، على الطريق نفسه، منعوا علم الثورة، رفضوا 
الــقــضــاء املــدنــي، وأّســســوا الــقــضــاء الــشــرعــي. كــان يجب أن يــجــّربــوا بأنفسهم نار 

الجنون، ليظهر قائدهم مع علم الثورة، ويعلنوا قبولهم بالقانون العربي املوحد.
القصة مــكــّررة مــن الجزائر إلــى الــســودان، ومــن اليمن إلــى الــعــراق، حــني تصبح كل 
الخيارات الواقعية سوداء، تختار بني السيئ واألسوأ، بني املوت برصاص عسكري 
وسيٍف إسالمي، وبني ظلم الغريب وظلم القريب. ولهذا أشعر أن مصعب أخي، وأخ 
ا »عرايا 

ّ
مسك بالحلم الذي مّسنا، حتى لو كن

ُ
كل من هو مثلنا، ليس بيدنا إال أن ن

حّرر املدينة من 
ُ
آٍه، يا مصعب، كم مــّرة سن  يغطينا، وال قبٌر يوارينا«. 

ٌ
نحن، ال أفــق

خطئنا الرصاصة، حتى تصيبنا؟
ُ
محتليها، ثم من محّرريها؟ وكم مرة ست

بيار عقيقي

أن يقول رئيس حركة أمل، رئيس املجلس النيابي اللبناني نبيه بري، هذا األسبوع، إن 
ش عن الذين يريدون الُغنم، وال يقبلون 

ّ
»حيتان املال تتحّرك في بحر لبنان الهادئ. فت

حتى باملساهمة في الُغرم«، من الطبيعي، في هذا السياق، أن تقف مشدوهًا وعاجزًا 
عن الكالم. ذلك ألن الرجل هو أحد أبرز أمراء الحرب اللبنانية )1975ـ  1990(، ورئيس 
املجلس النيابي منذ عام 1992. هو نفسه القائل في صيف 2015: »لوال الطائفية في 
لبنان لَسَحبنا املحتجون من بيوتنا«، خالل الحراك الشعبي ضد النفايات في البالد.
موقع  على  جنبالط،  وليد  النائب  االشتراكي،  التقدمي  الحزب  رئيس  يغّرد  بــدوره، 
تويتر، هذا األسبوع أيضًا: »يا لها من مهزلة أن تلحق غرامة ملرة واحدة باملعتدين 
على األمالك البحرية. يبدو أن النواب لم يالحظوا التعّديات املتعّددة. إن إقرار السلسلة 
من دون إصــالح جــدي وضبط الهدر هو هــروب إلــى األمـــام. الشعبوية طغت، كون 
االنتخابات على األبــواب. مسكني لبنان«. هنا، وأمام تلك التحف التويترية، ال بّد لك 
أن تقف »احترامًا« لرجل كان ركنًا أساسيًا في الحرب اللبنانية، وجزءا أساسيا في 

سالم ما بعد تلك الحرب، حتى أنه وصف نفسه يوما: »أنا من حيتان املال العام«.
حسنًا، موقفان في أسبوع واحد ألميري حرٍب قديمنْي، كفيالن في نسف الذاكرة 
وضرب البنية العقلية واملنطقية في التفكير السليم واملنهجية الصحيحة. األقبح من 
املوقفني مواقف أنصارهما الذين يجعلونك تظّن أنك وسط غابة غرائزية كبيرة، ال 
ُيمكن للعقل، وال للمحاسبة، وال لإلصالح، وال للمصارحة، إيجاد مكاٍن لهم فيها. 
الشيعية«  الطائفة  تلك  »ذاك حمى  عقد:  وكــل  زمــن  كل  في  تتكّرر  نفسها  التعابير 
الدرزية«. وهما في منطق »الدفاع عن حقوق طوائفهما«  الطائفة  و»اآلخــر دافع عن 
مستفيدين  اللبناني،  الدولتي  النظام  في  متغلغل  فاسد  كأخطبوط  نفسيهما  ثّبتا 
مع أتباعهم من كل قرش متاح. تمامًا كما زعماء الطوائف املسيحية والسنية الذين 
حملوا شعار »حقوق الطائفة« و»غبنها« ردحًا من الزمن، قبل أن ندرك، متأخرين، 
 للمسيحيني، و»الغنب« زال بمجّرد عودة 

ً
أن »الحقوق« هي لفريٍق يعتبر نفسه ممثال

ي محّدد إلى رئاسة الحكومة.
ّ
شخٍص سن

فون أنفسهم 
ّ
نعرفهم أمراء الحرب. لكن، ماذا عن قواعدهم هم وغيرهم مّمن يصن

»مستقلني« و»محايدين«؟ تكفي بعضهم صورة لهم مع »الزعيم«، حتى ُيغدق عليه 
كل الصفات الحسنة. يشكو بعضهم، ببراءة األطفال، وزيرًا أمام »الزعيم«، متناسيًا 

أن هذا »الزعيم« أتى بأكثر مما فعله الوزير، في الحرب والسلم.
أّي لبنان نريد، حني نرى الخضوع والخنوع ألمراء الحرب وزعماء املافيات في البالد، 
بأبهى تجلياته؟ أي وطٍن نسعى إليه في وقٍت نجد فيه أن املواطن املديون، وقبل أن 
لكتابة عبارٍة على  الوقت  يكفي من  ما  الليل، و»خوفًا على طائفته«، يجد  في  ينام 
»فيسبوك« يبّجل فيها زعيمه، الذي بالتأكيد ال ينام الليل من أجل معالجة مشكلة 
البيئة  وحماية  النظيف،  والــغــذاء  املجاني،  والتعليم  املجانية،  الطبابة  وتأمني  السير، 

الطبيعية، ورفع النفايات من الشوارع والبحر.
في الواقع، استولدنا عاملًا من »الفانتازيا« الخاص بنا، نتماهى فيه مع أمراء حربنا 
إلــى درجــة أننا نصبح »هـــم«، مــن دون أن يصبحوا »نــحــن«. نكتفي فــي هــذا العالم 
بصورة مع زعيٍم ننشرها على مواقع التواصل االجتماعي، مع عبارات »مليانة حّب 
وحنني«. مجّرد نشر تلك الصورة يكّرس خطيئتنا في دفاعنا في الوعينا عن زعيم 
 من الصحافيني الذين يلّبون 

ٌ
ـ أمير حرب، فكيف إذا نشر مثل تلك الصورة جيش

دعوة زعيم ـ أمير حرب، ويخرجون »مبتهجني به«، وداعــني له بطول العمر »ملا فيه 
د 

ّ
خير لبنان ونهضته«. وفي وقٍت يلتهون فيه بتوزيع الصورة، يمنة ويسرة، يتفق

الزعيم ـ أمير الحرب، حساباته املالية، املنبثقة عن مشروٍع ُبني على ركائز الفساد. 
يهّم؟ ال يهّم، املهم الصورة.

القدس تحيي التحّدي لماذا قتلت جبهة النصرة أخي؟

لبنان... صورة مع »الزعيم«
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مــؤكــد أّن عــشــراٍت، إن لــم نقل مئات 
الــعــامــلــن  الـــســـودانـــيـــن  ــن  مــ اآلالف 
يــحــزمــون حقائبهم  الــســعــوديــة  فـــي 
وحــقــائــب أســرهــم اســتــعــدادًا للعودة 
قد  أّن طالئعهم  بـــّد  بــلــدهــم. وال  إلـــى 
وصلت في األيام الفائتة، وذلك بسبب 
في  الضاغطة  االقتصادية  الــظــروف 
الخليج، وبسبب اإلجراءات املالية التي 
أخيرا  السعودية  السلطات  فرضتها 
وعلى  لديها،  األجــانــب  العاملن  على 

أسرهم وذويهم. 
ال يــنــكــر أحــــد الــفــضــل الــكــبــيــر الـــذي 
قّدمته الجاليات السودانية في الخارج 
لــوطــنــهــا، ومـــنـــذ عـــشـــرات الــســنــوات، 
ــيــة الـــســـودانـــيـــة الــكــبــيــرة  ولـــعـــل الــجــال
ــي الــــســــعــــوديــــة صـــاحـــبـــة الــفــضــل  ــ فـ
الــوطــن، ومساندته  األعــلــى فــي دعـــم 
مالين  أعباء  وبتحّمل  بالتحويالت، 
الداخل سنوات  األسر السودانية في 
طويلة، وفي أصعب األوقات وأكثرها 
ــتــي مـــّر بــهــا الـــســـودان منذ  شــــّدة، وال
يخلو  فال  املــاضــي،  القرن  سبعينات 
بيت أو منزل في السودان من مغترٍب 
أو مغتربة في السعودية، قدم ألسرته 

وأهله ووطنه الكثير. وقد حان الوقت 
لترد الحكومة شيئًا من هذا الجميل 
لألجيال التي هاجرت، منذ منتصف 
ــنــــات. هـــذه  ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــ الـــســـبـــعـــيـــنـــات وال
األجيال التي ضحت وصبرت ورّبت 
مت، وتمّددت أسرها في سنوات 

ّ
وعل

والــبــنــات،  بــاألبــنــاء  الطويلة  االغــتــراب 
بــحــاجــٍة لــوقــفــة حــقــيــقــيــة ومــســاعــدة 
في ظل ظرف  الحكومة،  من  سريعة 
العودة الطارئ الذي ألّم بهم، وأجبرهم 
وأســرهــم عــلــى الــعــودة إلـــى الــســودان 

اآلن.  
وتنقب  لتبحث  الحكومة  تحتاج  وال 
ماهية  لتبحث عن  املؤتمرات،  وتعقد 
فاملؤكد  يحتاجونه،  الــذي  الدعم  هــذا 
أّن األولـــويـــة هــو تــوفــيــر الــســكــن لكل 
األسر العائدة، ولدى أسر كثيرة قطع 
أو  للبناء  للتمويل  وبحاجة  أراضـــي، 
إكمال البناء، وبما أّن التمويل العقاري 
 ففي وسع الحكومة استثناء 

ٌ
موقوف

هـــذه األســــر الــعــائــدة مــن الــســعــوديــة، 
وفتح باب التمويل العقاري لها حتى 

ن من االستقرار أوال. 
ّ
تتمك

عبر جهازها  الحكومة،  بإمكان  كما 

ــيــــق )جــــهــــاز  ــتــ ــعــ ــ الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــي ال
تتيح  طــارئــة،  إعـــداد خطة  املغتربن( 
أكبر،  إعــفــاءات  إمكانية  األســـر  لــهــذه 
ــوديــــالت  مـــثـــال إدخـــــــــال ســـــيـــــارات ملــ
فـــي مستقبل  تــعــيــنــهــم  قــلــيــال  أقـــــدم 
إيـــامـــهـــم فــــي الـــــســـــودان، وتــخــفــيــض 
القيمة الجمركية العالية، والتي تفوق 
طاقتهم فترة مؤقته لهؤالء العائدين، 
إن لــم يــكــن إلــغــاءهــا تــمــامــا، وتوفير 
مقاعد دراسية في املراحل التعليمية 
املــخــتــلــفــة ألبــــنــــاء هــــــؤالء الـــعـــائـــديـــن 
إعــــداد برنامج  كــمــا يمكن  وبــنــاتــهــم. 
هــذه األسر  أربــاب  عاجل الستيعاب 
في وظائف تعاني نقصًا في السودان 
مــثــل الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة وتــســتــفــيــد 
عدم   . والغنية  الطويلة  خبراتهم  من 
تقديم مساعدة حقيقية لهذه األعداد 
ــكــبــيــرة مـــن الـــعـــائـــديـــن ســتــكــون له  ال
عواقب اجتماعية واقتصادية مكلفة، 
بها من اآلن في خطة عمل 

ّ
يمكن تجن

دعم  بتقديم  وذلــك  ومعلنة،  واضــحــة 
حقيقي وملموس، وإال فعلى نفسها 

ستجني براقش.
لؤي عبد الرحمن )السودان(

ســــأل الــصــحــفــي اإلســرائــيــلــي جــدعــون 
ــل الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املــســجــد  ــ لـــيـــفـــي: هـ
األقــصــى تستحق هـــذا الــثــمــن الــبــاهــظ؟ 
التي حدثت  العملية  في  واملقتول  القاتل 
إسرائيلي. ليس سؤال ساذجا كما يبدو، 
بل هو يطرح في الصميم موضوع الهوية، 
الهوية اإلسرائيلية مقابل الهوية العربية 
التي  الفلسطينية اإلسالمية واملسيحية 
من املفترض أنها في ذهن ليفي، ومن هم 
على شاكلته، محيت بل انسحقت، بفعل 
الــهــويــة اإلســرائــيــلــيــة الــزرقــاء الــتــي أجبر 
االحــتــالل.  بقوة  الفلسطينييون،  عليها 
وســؤالــي لــه فــي املــقــابــل، ملــاذا حتى اآلن 
لـــم تــســتــطــيــعــوا هـــدم املــســجــد األقــصــى 
لـــم تستطيعوا  ــاذا  ــ وملــ الــهــيــكــل؟  ــاء  ــنـ وبـ
احـــتـــالل الـــحـــرم اإلبــراهــيــمــي بــالــكــامــل؟ 
وملاذا وملاذا؟ أليس من املفترض أّن الذين 
إسرائيليون؟  الــزرقــاء  الهوية  يحملون 
ملاذا يعاندونكم، ويقاومونكم، ويقولون 
بسرقة  ويتهمونكم  »مــحــتــلــن«،  عنكم 
األرض؟ ملاذا لم يتطبعوا بطبعكم؟ ملاذا 
2000؟  عــام  األقصى  انتفاضة  اندلعت 
ــقـــدس عــام  وملــــــاذا انـــدلـــعـــت انــتــفــاضــة الـ
2015؟ أال يعني هــذا شيئا لكم؟ وملــاذا 

من  انتفاضتان  واملــرابــطــات؟  املرابطون 
الفلسطينيون  فيها  قدم  األقصى،  أجل 
واألرواح، من  املهج  والنفيس من  الغالي 
وشبانهم،  شيبهم  من  أكبادهم،  فلذات 
مــن نــســائــهــم وأطــفــالــهــم، لــم يحّرضهم 
الــهــويــة  الفلسطينية.  هــويــتــهــم  إال  أحـــد 
وأّن  األرض،  أنـــي صــاحــب  تــقــول  الــتــي 
ليس  املسلمن،  للفلسطينين  األقصى 
لليهود فيها حق كما قالت اليونيسكو، 
فلسطن  وكنائس  القيامة  كنيسة  وأّن 
ــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن املــســيــحــيــن، ليس  هـ
لـــكـــم ســــرقــــة أراضــــيــــهــــا. هـــــذا مــــا عــّبــر 
الــذي  الــجــمــعــة  يـــوم  الفلسطينيون  عــنــه 
أغلقت فيه أبــواب املسجد األقصى، فلم 
ــالة الــجــمــعــة مــنــذ إحـــراقـــه  تــقــم فــيــه صــ
األقـــصـــى  ــارج  ــ خــ فـــصـــلـــوا  ــام 1969،  ــ عـ
عند الــبــوابــات الــتــي أمــر رئــيــس حكومة 
ــالل، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــإقــامــة  ــتــ االحــ
بوابات إلكترونية عليها، أعجبني إطالق 
الــعــار«.  »بــوابــات  املقدسين عليها اســم 
هي عار على كل من يوافق الدخول من 
خاللها إلى املسجد األقصى، فهذا لسان 
حـــال األوقــــاف اإلســالمــيــة واملــقــدســيــن، 
وليس لسان حال العرب، الذين ينعمون 

بعالقات دافئة مع نتنياهو، وباردة حتى 
الصقيع مع الفلسطينين، بحيث أن الدم 
تجمد في عروقهم فلم نسمع إال إدانات 
خجولة، ففقدوا هويتهم العربية، بل قد 

فقدوها منذ زمن بعيد. 
وخــــالل جــولــة عــلــى الــصــحــف الــعــبــريــة، 
خرجت أصوات عديدة تنادي باستغالل 
املوقف للسيطرة على املسجد األقصى، 
فقرأنا »يا ليت هذا هو الوقت ألن نأخذ 
منهم املفاتيح ونقلصهم من ألف حارس 
إلــى عشرة حـــراس«. ويــا ليتهم توقفوا 
عــنــد هــــذا الـــحـــد، بـــل خــرجــت األصــــوات 
املـــهـــددة مـــن صــحــيــفــة إســـرائـــيـــل الــيــوم 
ر الــعــرب من 

ّ
ويــديــعــوت أحــرونــوت تــحــذ

اللعب بالنار، وتتهم الشيخ رائد صالح 
بــالــتــحــريــض، وآخــــرون اتــهــمــوا محمود 
ــة الــعــمــلــيــة تــحــت مــطــرقــة  ــإدانــ ــبـــاس بــ عـ
الضغوط األميركية األردنية، وختم قائد 
شرطة االحتالل في القدس، يورام ليفي، 
املشهد بالقول »الفصل« كما يظن، »إن 
األجهزة ستبقى في مكانها، سيفهمون 
مع مرور الوقت أن األمر ليس سيئا الى 

هذه الدرجة، وال يجب القلق منه«.
أحمد الصباهي )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

عبد الوهاب األفندي

ــوام، وبعد  فــي مثل هــذه األيـــام قبل أربــعــة أعــ
ثالثة أسابيع من انقالبه الذي قاده في الثالث 
مـــن يــولــيــو/ تــمــوز 2013، ألــقــى املــشــيــر عبد 
فــيــه الشعب  الــفــتــاح السيسي خــطــابــا، طــالــب 
املــــصــــري بـــالـــخـــروج فــــي مــــظــــاهــــراٍت تــمــنــحــه 
الخطاب  اإلرهــاب. واشتمل  تفويضا ملحاربة 
ـــ »تــحــمــل املــســؤولــيــة مع  مـــنـــاشـــدة لــلــشــعــب لـ
في  ما يحدث  في مواجهة  والشرطة  الجيش 
الشارع«. وكان هذا الطلب غريبا من أكثر من 
وجــه. أواًل ألن محاربة اإلرهـــاب ال عالقة لها 
بما »يحدث في الشارع«، كما أنها ال تحتاج 
إلـــى تــفــويــض. فــهــي بــالــعــكــس، واجـــب الــرجــل، 
حتى حني كان مجّرد وزير دفــاع. وقد أصبح 
الــواجــب أوجـــب بعد أن أعــلــن نفسه رئيسا ال 
لة   للمساء

ٌ
ــو بــهــذا مـــعـــّرض ســلــطــة فـــوقـــه. وهـ

فكيف يطلب  اإلرهــــاب.  فــي محاربة  قّصر  إذا 
تــفــويــضــا ألداء مــهــمــتــه وواجــــبــــه؟ هـــل يطلب 
املعلم  أو  املــرضــى،  ملعالجة  تفويضا  الطبيب 
لـــلـــتـــالمـــيـــذ، أو الـــشـــرطـــي  الــــــــــدروس  ــاء  ــ ــــطـ إلعـ
ملـــحـــاربـــة الـــجـــريـــمـــة؟ مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، فــإن 
املسؤولية  بتحمل  الناس  عامة  طالب  الرجل 
معه حــول »مــواجــهــة مــا يــحــدث فــي الــشــارع«. 
وما كان يحدث في الشارع املصري وقتها لم 
يكن إرهابا، وإنما كان مظاهراٍت واعتصامات 

سلمية.
فهمها  رســـالـــة  هــنــاك  أن  إذن،  واضـــحـــا،  كــــان 
الــســيــســي ومـــنـــاصـــروه، هــي أن املــطــلــوب كــان 
تــفــويــضــا بـــالـــتـــصـــّدي لــلــمــعــارضــة الــســلــمــيــة 
بـــالـــعـــنـــف، واتــــخــــاذ أقـــصـــى إجـــــــــراءات الــقــمــع 
ضدها باسم مكافحة اإلرهاب. فهذا هو مغزى 

محمود الريماوي

تراوحت ردود املعارضة السورية بني مؤيٍد 
ــع 

ّ
ومــعــارٍض التــفــاق الجنوب الــســوري، املــوق

ــا واألردن.  ــيــ املـــتـــحـــدة وروســ الــــواليــــات  بـــني 
وهـــذا االنــقــســام فــي الـــرأي مــفــهــوم، فــي ضوء 
عـــدم نــشــر الــنــص الــرســمــي لــالتــفــاق. وواقـــع 
الــحــال أن االتــفــاق يجّمد الــوضــع فــي جنوب 
سورية )درعا وحوران والسويداء(، ويكّرس 
الروسي،  الوجود  النار، ويثّبت  وقف إطالق 
 عـــبـــر نـــشـــر قــــــوات فــصــل 

ً
ويــمــنــحــه أفـــضـــلـــيـــة

روسية )زهاء 400 جندي روسي في مرحلة 
أولية(.

ــفــــاق مــكــاســب لــــــأردن مـــن حيث  يــحــقــق االتــ
إبعاده قــوات »داعــش« اإلرهابية واملنظمات 
املــبــايــعــة لـــهـــذا الــتــنــظــيــم. كــمــا يــضــمــن عــدم 
تسّرب املقذوفات واملقاتلني مجهولي الهوية 
ــاد مــلــيــشــيــات  ــعــ ــدود. ويـــضـــمـــن إبــ ــ ــحـ ــ عـــبـــر الـ
 40 إلــى  والعراقية وســواهــا  اللبنانية  إيـــران 
وما  األردنـــيـــة.  الــحــدود  عــن  بعيدًا  كيلومترًا 
زال االتــفــاق بــشــأن تشغيل املــركــز الــحــدودي 
نصيب غامضا. ومن حق األردن إبداء الحذر 
التوافق على  املسألة، فمع  هــذه  إزاء  الشديد 
أن يكون الــســوريــون وحــدهــم مــن يتمركزون 
فــي هــذا املــركــز، فــإن أي عـــودة لنظام دمشق 
ــذا املـــركـــز ســــوف تــفــتــح األبــــــواب أمـــام  إلــــى هــ
تــــســــّرب مــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة )ربــــمــــا بــلــبــاس 
مدني( نحو الحدود األردنية. وذلك تحقيقا 
اإلسالمية  للجمهورية  قديم  توّسعي  لحلٍم 

دعــــوة املــنــاصــريــن لــتــحــمــل »املـــســـؤولـــيـــة« مع 
بمهامها  الــدولــة  قيام  ألن  ونظامه.  السيسي 
الــعــاديــة فــي حــفــظ األمـــن ال يتطلب مــثــل هــذا 
»التفويض«، أو املشاركة في املسؤولية، حتى 
ال نــقــول »الـــتـــوّرط« مــع الــفــاعــل. وإنــمــا تكون 
الـــدعـــوة إلـــى تــحــّمــل املــســؤولــيــة، فــيــمــا يخرج 
املـــألـــوف واملــــشــــروع. وقـــد كــانــت الــحــاجــة إلــى 
 فــي استراتيجية 

ً
مثل هــذا الــتــوريــط واضــحــة

 مـــن تـــــالوة بــيــان 
ً
ــة املــخــطــط االنـــقـــالبـــي، بــــدايــ

االنــــقــــالب عــلــى الـــرئـــيـــس مــحــمــد مـــرســـي يــوم 
الثالث من يوليو/ تموز، حيث ظهر السيسي 
محاطا بشخصياٍت، مثل شيخ األزهر وزعيم 
الثاني،  تــواضــروس  البابا  القبطية  الكنيسة 
وعدد من قادة األحزاب والشخصيات العامة. 
العادة،  الشخصيات ال تظهر، في  ومثل هذه 
ــان الــقــصــد تــوريــط  فـــي بــيــانــات االنـــقـــالب. وكــ
هؤالء في العملية، حتى يتفّرق دم الضحايا 

بني القبائل والطوائف واألحزاب. 
ــّرم كــل نـــوع من  املــفــارقــة أن السيسي الـــذي حـ
التظاهر، دعا )بالتزامن مع االحتفال بذكرى 
ثـــورة يــولــيــو( إلــى التظاهر وشــغــل املــيــاديــن. 
وبالفعل، استجاب كثيرون للدعوة، وخرجوا 
وفـــّوضـــوا. وســاهــمــت مــعــظــم وســائــل اإلعـــالم 
رسمية  )وبعضها  الرسمية  وشبه  الرسمية 
ــيـــة«( فـــي الــتــجــيــيــش، كما  ــمـ أكـــثـــر مـــن »الـــرسـ
انصاع زعماء دينيون، وعديد من »املثقفني« 
والسياسيني وزعماء األحزاب )بما فيها عدة 
أحزاب ذات دعاوى إسالمية، بل وحتى سلفية 
ــــة، وفــــّوضــــوا فيمن 

ّ
مـــتـــشـــّددة( فـــي هــــذه الــــزف

 
ّ

فوض. وكانت النتيجة، كما هو معلوم، الفض
العنيف لالعتصام في ميدان رابعة العدوية، 
وقـــمـــع املــتــظــاهــريــن فـــي كـــل مـــوقـــع، واعــتــقــال 

السياسي  والــتــمــوضــع  األردن،  اخـــتـــراق  فــي 
واملذهبي واإلعالمي على بعض أراضيه، كما 
أن سجل  نظام دمشق في تسريب األسلحة 
األردن طويل وحافل،  داخــل  إلــى  واملسلحني 
ويعود إلى ما قبل الحراك السوري عام 2011 
بفترة طويلة، وكذلك خالل فترة الحراك الذي 

.
ً
ما زال متواصال

وعـــدا مــا تـــقـــّدم، فـــإن االتـــفـــاق )مـــا تــســّرب من 
ــــوده( ال يـــضـــمـــن بـــعـــد تـــمـــكـــني الـــالجـــئـــني  ــنـ ــ بـ
الـــســـوريـــني فـــي األردن مـــن الـــعـــودة بــصــورة 
ــة، فــقــوات  آمـــنـــة إلــــى مــنــاطــق جـــنـــوب ســــوريــ
الــفــصــل الـــروســـيـــة ذات ســجــل حــافــل بــإيــذاء 
املــدنــيــني والــتــنــكــيــل بــهــم )اســتــهــداف مخابز 
ــز لـــلـــدفـــاع املــدنــي  ــراكــ ــاٍف وأســـــــواق ومــ ومــــشــ
العام 2016(. وبينما  بصورة وحشية طوال 
يشّدد األردن على أنه ال يعتزم إرســال قوات 
إلــى جنوب ســوريــة، أو أي منطقة أخــرى في 
سورية، فإن من الواجب عدم ترك األمور بيد 
الــجــانــب الـــروســـي وحـــده الـــذي يعمل ضمن 
ــبـــدي عــلــى الـــــدوام  ــدة نـــظـــام دمـــشـــق، ويـ ــنـ أجـ
الحياة  ازدراًء تاما للمدنيني ولحقوقهم في 
والكرامة على أرض وطنهم. ناهيك عن العداء 
يتطلب  وهــذا  السورية.  للمعارضة  الروسي 
آلية رقابٍة فعالٍة على الوجود الروسي، كما 
على وجود األطراف األخرى. فخالل السنتني 
املــاضــيــتــني، أثــبــتــت مــوســكــو أنـــهـــا جــــزء من 
تأمني  فــي سبيل  وأنــهــا  الــحــلــول.  املشكلة ال 
مصالحها ال تتوانى عن تدمير املدن )حلب 
خصوصا( والتغطية الحثيثة على استخدام 

تــم إلفــشــال مـــحـــاوالت الــحــل الــســلــمــي لــأزمــة 
املصرية، وحجم التضليل الذي راح ضحيته 
حتى قطاع واســع من أنصار االنقالب. هناك 
ــل،  ــريـ ــة 6 أبـ ــركـ آخــــــــرون، مـــثـــل بـــعـــض قــــــادة حـ
تــابــوا وأنــابــوا بعد أن تــحــّولــوا بــدورهــم إلى 
ضحايا للوحش الذي أطعموه دماء األبرياء، 
 حول 

ٌ
و»فّوضوه« فيمن فــّوض. وهناك ســؤال

 من اإلثم، أم 
ٌ
صحة هذه التوبة، وهل هي توبة

رّدة فعل تجاه خيانة الشريك في اإلثم.
وفي حقيقة األمر، لم يكن األمر في حاجٍة إلى 
بياناٍت أو كشف ما خفي، ألن طلب التفويض 
كــــان واضـــــح املـــعـــانـــي والــــــــدالالت والــتــبــعــات. 
االنقالب  التفويض، وحتى  وقــد سبقت طلب 
ــــرق ملــقــار  نــفــســه، جـــرائـــم بــشــعــة ومـــجـــازر وحـ
)بل  واعتقاالت  املدنية،  واملؤسسات  األحــزاب 
واملــصــوريــن  للصحافيني  اغــتــيــال(  وعمليات 
والناشطني، وذلك كله على مسمع ومرأى من 
فــّوض وأفتى ونظر  كــان من  العالم كله. وإذا 
 عن ذلــك، ومن السذاجة بحيث لم يعلم 

ً
غافال

لب التفويض له 
ُ
أن هذه املمارسات هي ما ط

ــهـــوم أن تـــبـــدي جـــهـــاٌت  ــفـ ــن املـ إيــــــــران. كـــمـــا مــ
ظها على االتــفــاق، 

ّ
أخــرى فــي املــعــارضــة تحف

وخصوصا في ما يتعلق باالنتشار الروسي 
الذي سيكون مهجوسا فقط بتمكني النظام، 
كـــي يــجــثــم مـــجـــّددًا عــلــى صــــدور الــســوريــني، 
وإعــــادة املشكلة إلــى نقطة الــصــفــر، بـــداًل من 
حــلــوٍل جــديــة، تستجيب  وضعها على سكة 
لتطلعات السوريني. ومن املالحظ أن موسكو 
واظـــبـــت عــلــى طــمــأنــة تـــل أبــيــب مـــن مفاعيل 
االتفاق، لكنها ال تبدي أدنى اهتمام لطمأنة 
فــي صياغة  واالعـــتـــراف بحقهم  الــســوريــني، 
مستقبلهم. والرهان هو على أن االتفاق، على 
الرغم من سريانه قبل نحو أسبوعني، ما زال 
في مراحله األولية، وأنه يجب أن يكون ُحكما 
 للتعديل فــي ضـــوء مــجــريــات الــوقــائــع 

ً
قــابــال

تــأمــني  ــــدف  ــــى هـ إلـ عـــلـــى األرض، واســــتــــنــــادًا 

واالســـتـــزادة مــنــه، فهو غير مــؤهــٍل ألن يلعب 
يــعــلــم  كـــــان  وإن  الــــعــــامــــة.  ــة  ــاحـ الـــسـ فــــي  دورًا 
ويــمــالــئ، وهــو األرجــــح، فــإن مسؤوليته أمــام 
الله واألمة ال تقل عن مسؤولية القاتل املباشر. 
مـــن هــــذا املــنــطــلــق، فــــإن مــوقــف الـــبـــرادعـــي في 
التبرؤ من الجريمة، وكشف وإدانة من قاموا 
بها، وتــوّرطــوا ووّرطـــوا، يعتبر نقطة البداية 
فـــي إعــــــادة الــعــافــيــة إلــــى الــجــســم الــســيــاســي 
املــصــري، ذلــك أن الــتــوبــة مــن الــجــرائــم املنكرة 
الــتــي ارتــكــبــت وتــرتــكــب فــي حــق شــعــب مصر 
تــســتــلــزم االعـــــتـــــراف بـــاملـــســـؤولـــيـــة، والـــتـــبـــرؤ 
ــى مـــصـــارحـــٍة كــامــلــٍة  ــوة إلــ ــدعــ مـــن الــــجــــرم، والــ
ومصالحة وطنية حقيقية. ويحمد للبرادعي 
القتلة ومحترفي  من  التفويض«  أنــه »سحب 
ــرى بــرجــال الــديــن،  خـــداع الــشــعــب. وكـــان األحــ
التحق به  وفــي مقدمتهم شيخ األزهـــر، ومــن 
الدين،  العلماء وعلماء  أنفسهم  ممن يسمون 
أن يسبقوا البرادعي إلى التوبة والتطّهر من 

دماء األبرياء، قبل فوات األوان. 
وال ُيــعــفــي مــن هـــذا مــا ذكـــره الــبــرادعــي، عقب 
بــيــانــه مـــن تـــهـــديـــدات وصـــلـــت إلـــيـــه مـــن أعــلــى 
 

ّ
املستويات في مصر بـ »تدميره«، إذا لم يكف
كثيرين  أن  النظام. وال شك  عن فضح جرائم 
مــن تـــواطـــأوا فــي الــجــرم املــشــهــود يتعّرضون 
لــضــغــوط وابـــتـــزاز مــن هـــذا الـــنـــوع. ولــكــن هــذا 
ــتــــوبــــة، ألن مـــثـــل هـــذه  أدعــــــى إلـــــى تــعــجــيــل الــ
 إلــى املــمــارســات األخـــرى، 

ً
الــتــهــديــدات، إضــافــة

تكشف أننا أمام نظام إرهابي بحق وحقيقة. 
وأن الجرائم التي تواطأ املتواطئون بصددها 
أصــبــحــت مـــن كــبــائــر الــكــبــائــر، ولــــم تــعــد مما 

يسهل التجاوز عنه.
)أكاديمي سوداني(

وجود املعارضة، وعودة الالجئني السوريني 
آمنة، ال تجعل  األردن، في ظــروٍف  تباعا من 
منهم ُمجّددًا لقمة سائغة في أفواه من قاموا 
باقتالعهم وتهجيرهم، وبما قد ُيجّدد خطر 
أيــدي مــن يحلمون  التهجير اإلجــبــاري على 
بسورية أخرى، تعاد فيها صياغة الهندسة 
الديمغرافية، ويتم تدمير الحواضر السورّية 

التاريخية!.
وبالنظر إلى ما تقّدم، يشكل االتفاق بالفعل 
امتحانا وتــحــّديــا لكل مــن روســيــا وأمــيــركــا، 
ــال األردنــــــي،  كــمــا أوضـــــح ذلــــك وزيـــــر االتــــصــ
محمد املومني، في تصريحاٍت أخيرة له في 
18 يوليو/ تموز الجاري. وفي التعقيب على 
ذلــــك، يــكــمــن الــتــحــّدي أمــــام روســيــا فــي وقــف 
عدائها للشعب السوري، والتوقف عن عرقلة 
الــتــحــّدي  يتمثل  بينما  جــنــيــف،  مــفــاوضــات 
ــام أمـــيـــركـــا فــــي االســـتـــجـــابـــة لــلــتــطــلــعــات  ــ ــ أمـ
 الــطــريــق نحو 

ّ
األســاســيــة لــلــســوريــني، وشــــق

املرجعية  إلى  تسويٍة شاملٍة وجديٍة تستند 
الدولية والقرارات ذات الشأن، وعدم االكتفاء  
بالتصّدي لداعش اإلرهابية، على الرغم من 
إلى  ُيصار  وبحيث  لذلك،  الحاسمة  األهمية 
ــــران وجــبــهــة الــنــصــرة  مــكــافــحــة مــلــيــشــيــات إيـ
جنبا إلى جنب، بالوتيرة نفسها واألولوية 
 ملفاوضاٍت 

ً
 مواتية

ً
ذاتها، وهو ما يهيئ بيئة

مثمرٍة في جنيف، تمّكن السوريني من تقرير 
إعــادة  نحو  واالنــطــالق  بأنفسهم،  مصيرهم 

اإلعمار على جميع املستويات.
)كاتب من األردن(

عـــشـــرات اآلالف مـــن الــنــاشــطــني، ومــحــاكــمــات 
جماعية أصــــدرت مــئــات أحــكــام اإلعــــدام على 
خذ 

ّ
ناشطني من كل التوجهات. وفي سيناء، ات

ر، 
ّ
اٍت كان السيسي نفسه قد حذ النظام إجراء

عندما كان وزيرًا للدفاع، من عواقبها املدمرة 
عــلــى الــســلــم االجـــتـــمـــاعـــي. وبـــالـــفـــعـــل، تحقق 
ر مــنــه الــســيــســي، وتـــحـــولـــت املــشــكــلــة 

ّ
مـــا حـــــذ

اإلرهابية في سيناء إلى حرٍب أهلية، جعلت 
سيناء أشبه بدارفور. 

ــى الــــســــؤال املــــحــــوري هــنــا:  ــ وهــــــذا يـــقـــودنـــا إلـ
إلــــى أي حــــدٍّ يــتــحــّمــل مـــن بـــاشـــر »تــفــويــض« 
املــشــيــر املــســؤولــيــة عـــن الـــدمـــاء الــتــي سفكت، 
التي غيبت،  التي شـــّردت، والحريات  واألســر 
واالقــتــصــاد الـــذي دمـــر؟ ال بــد أن مــن جلسوا 
حول املنّصة في الثالث من يوليو، ومن لّبوا 
التظاهر، ومن خطبوا ونظروا وكتبوا  دعوة 
وأفتوا، كانوا على علٍم كاٍف بالنتائج املترتبة 
الديمقراطية  أقلها وأد  على مواقفهم، وليس 
عبر إغراق مصر بالدماء. وهم بهذا يتحملون 
كـــامـــل املــســؤولــيــة الــدنــيــويــة واألخــــرويــــة عن 
إزهاق األرواح وتدمير املجتمع وإرجاع مصر 

قرونا إلى الوراء.
صــحــيــٌح أن بعضهم قــد يــحــتــّج بــأنــه قــد غــّرر 
الجمهورية في  بــه، ومــن هــؤالء نائب رئيس 
ــبــــرادعــــي، الـــذي  حــكــومــة االنــــقــــالب، مــحــمــد الــ
ُيحمد له أنه استقال من منصبه غداة مجزرة 
»رابــعــة«، وتــبــرأ منها. ولكن الــبــرادعــي نفسه 
تــمــتــرس بــالــصــمــت بــشــأن مــا كـــان يعلمه من 
تــجــاوزاٍت سبقت االنــقــالب ورافــقــتــه وتبعته، 
حتى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 
املـــاضـــي، حــني أصــــدر بــيــانــه الــشــهــيــر. عندها 
ــقـــط، فـــضـــح الــــبــــرادعــــي حـــجـــم الـــتـــآمـــر الــــذي  فـ

النظام البراميل املتفجرة واألسلحة املحّرمة. 
وعـــلـــيـــه، فــــإن عـــــودة الـــالجـــئـــني إلــــى ديـــارهـــم 
ــة، وربــــمــــا قــــوات  ــيـ ــافـ ــاٍت إضـ ــانـ ــمـ تــتــطــلــب ضـ
ــة مــبــاشــرة  ــايـ إضــافــيــة مـــن دول أخـــــرى، ورعـ
 عن 

ً
مـــن األمــــم املــتــحــدة ومــنــظــمــاتــهــا، فــضــال

الحاجة إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب من 
مساكن ومرافق مدنية، وهــو آخــر مــا  يعني 
روسيا التي ال تمانع في رؤية سورية بدون 

السوريني، إذا ضمن ذلك مصالحها.
أمــا وجــود مليشيات إيـــران، وبخاصة حزب 
الــلــه، فــإنــه يظل خــطــرًا قــائــمــا، إذ ســوف تظل 
إلى  للتسلل  الفرص  تتحنّي  املليشيات  هــذه 
 من 

ً
مناطق الجنوب بصور شتى، مستفيدة

حـــرص مــوســكــو عــلــى التنسيق مــعــهــا، ومــن 
املليشيات،  بهذه  االحتكاك  واشنطن  تفادي 

إال على أضيق نطاق. 
وعــلــى األغــلــب، سيظل االتــفــاق عــلــى األرض 
آليات رقابة فعالة على األرض،  بــدون  ا، 

ّ
هش

ــا يـــشـــي بـــأن  ولـــيـــس هـــنـــاك عـــلـــى اإلطـــــــالق مــ
ــــرب إيـــــــران عـــلـــى الـــســـوريـــني فــــي ســبــيــلــهــا  حـ
إلــى التوقف. وليس أدل على ذلــك مــن تدفق 
ــلـــني، تــســلــحــهــم وتـــمـــولـــهـــم إيــــــــران مــن  ــاتـ ــقـ مـ
الحدود العراقية عبر البادية السورية، وغير 

بعيٍد عن الجنوب السوري. 
 في 

ٌ
مـــن املــفــهــوم أن تـــوافـــق جـــهـــاٌت رئــيــســيــة

للمفاوضات،  العليا  الهيئة  مثل  املــعــارضــة، 
عــلــى االتـــفـــاق، سعيا نــحــو وقـــف شـــالل الـــدم، 
والــتــوقــف عــن  تدمير مــا لــم يــدّمــر بعد على 
أرض الــجــنــوب، ومــن أجــل إقــصــاء مليشيات 

القاتل والمقتول والمفّوض في بر مصر

رقابة دولية على اتفاق جنوب سورية

الجرائم التي تواطأ 
المتواطئون بصددها 

أصبحت من كبائر 
الكبائر، ولم تعد مما 

يسهل التجاوز عنه

يتمثل التحّدي أمام 
أميركا في االستجابة 

للتطلعات األساسية 
للسوريين، وشّق 
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