
حيّان جابر

يبدو أن سورية مقدمة على مرحلة جديدة 
مـــا بــعــد الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي التـــفـــاق خفض 
التصعيد، على الرغم من انتهاكات النظام 
الــــســــوري الـــعـــديـــدة فـــي غـــوطـــة دمـــشـــق، إذ 
ــيــــوم هــــو مــســار  ــاغـــي الــ ــام الـــطـ ــعــ ــار الــ املــــســ
تكريس االتــفــاق عمليًا، بــدايــة مــن االتــفــاق 
الجنوب،  الروسي األميركي األردنــي حــول 
مـــرورًا بــالــرعــايــة املــصــريــة التــفــاقــي حمص 
والغوطة الشرقية، وليس انتهاًء بالحديث 
الدائر اليوم بشأن إمكانات تطبيق االتفاق 
الــواضــح نجاح  إدلـــب ومحيطها. فمن  فــي 
روسيا في فرض هيمنتها ونفوذها على 
إقليميًا ودولــيــًا، ما شكل  السورية  املسألة 
ــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــســتــنــد إلــيــهــا  ــيــ األرضــ
تشهد  والــتــي  الحالية،  املتفرقة  االتــفــاقــات 
الــســوريــن عـــن االتـــفـــاق،  تــكــريــســًا لتحييد 
وتــحــيــيــد إرادتــــهــــم ورؤيـــتـــهـــم، مــعــارضــن 
كـــانـــوا أم مـــوالـــن. وعــلــيــه، يــمــكــن الــحــديــث 
نجاح  على  الــســوري  التأثير  هامشية  عــن 
االتـــفـــاق أو فــشــلــه، لــصــالــح فــاعــلــيــة مطلقة 

للدورين اإلقليمي والدولي.
وتعزى هامشية الــدور السوري إلى جملة 
املجتمع  تفتيت  العوامل، في مقدمتها  من 
السوري نتيجة سياسة التهجير والتشريد 
املمارسة منذ بداية الثورة، ونتيجة جذرية 
معسكري  بــن  الشعبية  االستقطاب  حالة 
الــنــظــام واملــعــارضــة، والــتــي طمست أهمية 

عوني بالل

يصيبني تلّبٌك وجدانيٌّ حاّد، كلما صادفُت 
عبارة »ُمحَدثو نعمة«، إذ ال يبدو املصطلح 
عدائيًا للثروة واكتناز الفرد لها بقدِر عدائه 
لحداثة الحصول عليها، وكأن الثراء يكون 
حميدًا بقدِر ما يكون قديمًا، ولكأن رجَسه 
ــاٌت تــســقــط بــالــتــقــادم.  ــ ــه آفــ ـ

َ
ــت ه وغـــوايـ ــرَّ ــ وشــ

ــًا، فــاملــصــطــلــح  لـــيـــس هــــــذا مـــفـــاجـــئـــًا تــــمــــامــ
ــراء، وإنــــمــــا اخــتــرعــه  ــقــ  لــــم يــســبــكــه فــ

ً
ــا ــ أصــ

أثرياُء للتشهير بمن يحاولون مزاحمتهم 
الثراء،  بفحش  طعنًا  ال  املخملي؛  بناديهم 
ــعــًا عـــن مــراكــمــة املـــــال، وإنـــمـــا على 

ّ
وال تــرف

ــارًا لـــهـــمـــا، ومــنــعــًا  ــكــ ــتــ الـــعـــكـــس تـــمـــامـــًا، احــ
النــتــســاب أعــضــاَء جـــدد عــبــر الــســخــريــة من 
الطارئ.  لثرائهم  ــواكــِب 

ُ
امل كّي، 

َ
سل

َ
امل فقرهم 

أثــريــاء  ألهمت  الــتــي  الطبقية  التفاهة  لكن 
ــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر الخـــتـــراع  فــرنــســا فـــي الـ
بـــالـــضـــرورة من  املــصــطــلــح ال تمنعنا  هـــذا 
ــمَّ وأعــمــق مــمــا أراد  أن نــجــد فــيــه مــعــنــًى أعــ
بتناقضات  مرتبطًا  معنًى  مــخــتــرعــوه؛  لــه 
اإلنسان، وهو يلج مجااًل جديدًا لم يخبره 
سابقًا، وفكاهيِة سلوِكه وهو يخلط قديمًا 
 االنتساَب 

ُ
ته مع جديٍد يتوّسل

َ
يريد مفارق

 مــن الــثــانــي، وال قــادٌر 
ٌ
إلــيــه، فــا هــو متمّكن

على َمحو األول. 
ــٍم جديد يقتحمه اإلنــســان، أو 

َ
أمــام أيِّ عــال

فكرٍة حديثٍة يهتدي لها، ال سبيل للنضج 
من دون شيٍء من مراهقة. إن حداثة عهدنا 
م عبور جسٍر صعٍب ال نبدو 

ّ
بأي جديد تحت

نتلّمس  ونحن  للضحك،  مثيرين  إال  عليه 
والتمّكن.  النضج  إلى  عتمِته  عبر  طريقنا 
ول مسيُرنا 

ُ
ونتفاوت في ما بيننا بكم َيط

ــذا الــجــســر، وبـــكـــم نـــبـــدو ســاذجــن  عــلــى هــ
وخبرته  تركيبته  بحسب   

ٌّ
كــل وفــكــاهــيــن، 

ــه الــشــخــصــي. بــهــذا املــعــنــى، وفـــوق  ــائـ وذكـ
كُمحَدثي  نــتــصــّرف جميعنا  الــجــســر،  هــذا 
تــجــربــة، كلما اجــتــرأنــا على فــكــرة جــديــدة. 
وِمــن بن آالف األفــكــار التي تمأل فضاءنا 
الــعــام، راكــمــت »الــحــداثــة«، فــي بــادنــا على 
حَدثن، 

ُ
 من امل

ً
وجه الخصوص، عددًا هائا

كثيٌر منهم مثقفون وفنانون وصحافيون 
وأيُّ مسّمًى  عــام،  رأي  وقـــادة  وسياسيون 

نزار كريكش

الحصار،  ليبيا  فــي  درنـــة  مدينة  تعاني 
منذ أكثر من أسبوعن، فقد تمركزت في 
مجموعات  والغربية  الشرقية  مداخلها 
مــســلــحــة تــتــبــع الـــجـــنـــرال خــلــيــفــة حــفــتــر، 
إثــــر إســـقـــاط مــجــلــس شـــــورى مــجــاهــدي 
درنة طائرة تابعة له، ولقي فيها الطيار 
الــلــيــبــي عـــادل الــجــهــانــي مــصــرعــه، وبعد 
رفـــض املــجــلــس تــســلــيــم جــثــمــان الــطــيــار، 
حاصرت تلك املجموعات املدينة، ومنعت 
الغذاء والدواء عن أهلها. وعلى الرغم من 
املدينة  وأعــيــان  املــحــلــي  املــجــلــس  تسليم 
بعد ذلــك الجثمان، إال أن الحصار يبدو 
أنه سيستمر، وله سياقات أخرى جعلت 
ــال نــشــوب  ــمـ ــتـ ــزايـــد مــــن احـ ــتـ املــــخــــاوف تـ
صـــــراع داٍم كـــالـــذي حــــدث فـــي بــنــغــازي، 
فهل سيتكّرر نموذج بنغازي في مدينة 
ــا هــي الــســيــاقــات االجــتــمــاعــيــة  درنــــة؟ ومـ
املتشابهة واملختلفة بن املدينتن؟ كيف 
يــمــكــن إلشـــــراك املــدنــيــن فـــي الــصــراعــات 
العنف  لــتــجــذر  سببًا  يــكــون  أن  املسلحة 
ــي املـــجـــتـــمـــع؟ كـــيـــف تــســتــغــل األطــــــراف  فــ
السياسية هذا الصراع؟ وكيف واجه أهل 

املدينة ذلك الحصار؟ وما دالالت ذلك؟ 
السرديات  وتشكلت  املــشــاهــد،  تعاظمت 
في  الــكــرامــة  عملية  بــدايــة  منذ  الجهوية 
إمــكــانــيــة  ــارت  ــ ــام 2014، وصــ عــ بـــنـــغـــازي 
يستعيذ  كابوسًا  بنغازي  نموذج  تكرار 
مــنــه الــجــمــيــع، ألن املــخــيــال الــجــامــع ربــط 
املقيتة للجثث، وهــي ملقاة  الــصــور  بــن 
فـــي مــكــبــات الــقــمــامــة وعــمــلــيــة الـــكـــرامـــة، 
ــوم تــخــتــلــط فيها  ــل يــ وأن املـــديـــنـــة فـــي كـ
الدعاة  أبنائها من  الطعام بأشاء  بقايا 
واملشايخ واملتعلمن، في سياٍق بعيد عن 
طبيعة الصراع السياسي، وعن كل معاني 
 عــن عــشــرات املــشــاهــد 

ً
اإلنــســانــيــة، فــضــا

املسجلة املألوفة لعمليات تصفيٍة تشبه 
التي يقوم بها تنظيم الدولة اإلسامية، 
جديدها ما نشرته أغلب وسائل اإلعام 
ألحــــد مــعــاونــي الـــجـــنـــرال خــلــيــفــة حــفــتــر، 
ــلـــي، والــــذي  وهــــو الــــرائــــد مــحــمــود الـــورفـ
صدرت بحقه مذكرة توقيف من محكمة 

الجنايات الدولية قبل أيام. 
اســتــخــدام املــدنــيــن فــي الــصــراع املسلح، 
فـــي ظـــل الــبــطــالــة املــتــفــشــيــة فـــي مجتمع 
فتي كاملجتمع الليبي )60٪ من املجتمع 
الليبي من الشباب( يعني أنك تشعل نارًا 
داخـــل هـــذا املــجــتــمــع، وهـــذا مــا تــجــده في 
واالنــتــقــام  التشفي  عــن  الحكايا  عــشــرات 
ــيـــران، وبــــن املــنــاطــق  بـــن األشـــقـــاء والـــجـ
املــخــتــلــفــة، واســـتـــهـــداف قــبــائــل وأصــــول 
داخــــل املــديــنــة تــحــول مــعــه الـــصـــراع إلــى 
سياق اجتماعي خطير، تحول بعد ذلك 
ــــى عــنــف  ــراع ســـيـــاســـي إلـ ــ الـــعـــنـــف مــــن صــ
جمعي ال تزال بنغازي تعاني منه، وربما 

ستظل في هذه املعاناة عقودًا أطول.
بــأنــهــا قد  كــتــائــب مسلحة تشعر  وجـــود 
أنـــجـــزت إنـــجـــازًا عــظــيــمــًا بــالــقــضــاء على 
مجلس شــورى بــنــغــازي، على الــرغــم من 
استمرار الصراع، والسردية التي تحاول 
ــي أن  ــ الـــقـــنـــوات اإلعـــامـــيـــة ســــردهــــا، وهـ
الكتائب خلصت بنغازي من شبح  هــذه 
أنه  تشعر  الكتائب  هــذه  اإلرهــــاب، جعل 
يجب أن يكون لها الصولة والجولة في 
الليبي، وألن الجنرال حفتر أعاد  الشرق 
األجــهــزة األمــنــيــة الــســابــقــة لــنــظــام معمر 
قرناده،  السجون كسجن  القذافي، وفتح 
وقـــد تــحــدثــت عـــدة تــقــاريــر حــقــوقــيــة عن 
الــقــمــع والــتــعــذيــب داخــــل هـــذه الــســجــون، 
الكتائب تشعر بأنها جــزٌء من  فــإن هــذه 
الــســلــطــة، ولــهــا الــحــق فــي االســتــمــرار في 

سمير حمدي

ــر اإلمـــــــاراتـــــــي فــي  ــيـ ــفـ عــــنــــدمــــا تــــحــــدث الـــسـ
واشنطن، يوسف العتيبة، عن استراتيجيا 
نظام دولــتــه، ومــن تحالف معها، حــول ما 
سّماه السعي إلى رؤية شرق أوسط جديد 
في العشرية املقبلة، تحكمه أنظمة علمانية 
الخطاب  أن  كــان واضــحــًا  قــويــة ومستقرة، 
في ظاهره محاولة لتقديم رؤيــة سياسية 
تـــرضـــي الـــقـــوى الــغــربــيــة الـــنـــافـــذة والــقــلــقــة 
 
ً
ة بشأن مصالحها في املنطقة، غير أن قراء
املعني، وربطه  الشخص  ملا طرحه  متأنية 
ــداث الـــجـــاريـــة فــــي املـــنـــطـــقـــة، يــحــيــل  ــ ــاألحـ ــ بـ
إلــــى نـــقـــاط أســاســيــة بـــن الـــســـطـــور، حـــاول 
ــاٍل مـــن الــتــعــمــيــة  ــكــ صــاحــبــهــا مـــمـــارســـة أشــ
عليها، بمحاولة تمرير مغالطاٍت متعّددة 

لذهن الجمهور املتلقي. 
ليست علمانية األنظمة في املنطقة العربية 
وتـــدرك  مستحدثًا.  مطلبًا  أو  جــديــدًا،  أمـــرًا 
الــغــربــيــة أن غالبية  ــات  الــــدراســ كـــل مـــراكـــز 
السفير  بحديث  املعنية  العربية  األنــظــمــة 
إنــمــا هــي، فــي جــوهــرهــا، دول علمانية من 
جهة الــواقــع واملــمــارســة، وإن لــم تعلن هذا 
املبدأ واضحًا في دساتيرها، وهي علمانية 
مـــشـــّوهـــة، إن صـــح الــتــعــبــيــر، بــمــعــنــى أنــهــا 
توظف الخطاب الديني إلضفاء املشروعية 
ممارساتها  ولتبرير  حكمها،  أنظمة  على 
الوحيد  الــنــظــام  املــنــغــلــقــة، وأن  الــســيــاســيــة 
 
ً
في دول الحصار الذي يعلن تبنيه صراحة
الـــشـــريـــعـــة، ويـــعـــتـــبـــرهـــا أســــاســــًا لــشــرعــيــة 
الــــحــــكــــم، ومـــــصـــــدرًا لـــلـــتـــشـــريـــع، هــــو نــظــام 
اململكة السعودية، فهل كان يقصد السفير 
معها؟  يتحالف  التي  الدولة  هــذه  بكلماته 
وهــل هــو بــصــدد تقديم صــّك بـــراءة مــن كل 
الــتــوجــهــات اإلســامــيــة بــنــوٍع مــن الــتــوريــة 
بنية  الــســيــاســي سيغير  املــســتــقــبــل  أن  مــن 
الدينية نحو  أي نظاٍم يعلن تبنيه الهوية 
رؤيٍة علمانيٍة على الطريقة العربية، حيث 
يــتــواشــج االســتــبــداد السياسي مــع أشــكــاٍل 
من االنغاق الديني؟ يتغاضى السفير، من 
جهة أخـــرى، عــن مسألٍة أســاســيــٍة، يعلمها 
كل مراقب موضوعي، وهي أن أزمــة الدول 
الُعتيبة  يعتقده  مــا  إلــى  تــعــود  ال  العربية 
بقدر  عــدمــهــا،  مــن  العلمانية  تبنيها  حــول 
االستبدادية  بطبيعتها  أساسًا  يرتبط  ما 
الــرأي  تستبعد  التي  الفردية  وسياساتها 
الـــعـــام الــشــعــبــي مـــن املــســاهــمــة فـــي الـــقـــرار 
السياسي الذي يخص بلدانها، فأزماٌت من 
وحالة  الــهــويــة  وصــراعــات  الطائفية  قبيل 
التذمر الشعبي التي تشهدها دول املنطقة، 
بما فيها دول التحالف التي يزعم الحديث 
بــاســمــهــا، إنــمــا تـــعـــود، فـــي جــوهــرهــا، إلــى 
غــيــاب ســيــاســاٍت فــعــلــيــٍة تــعــّبــر عــن اإلرادة 

العمل السياسي التحريضي واالستقطابي 
اجتماعية  انــتــزاع شــرائــح  الـــذي يستهدف 
جزء  كــان  الثورية،  الحركة  لصالح  جديدة 
منها وما يزال يرفض االصطفاف في أي من 
متعذرًا  الــســائــديــن،  االجتماعين  القطبن 
بــالــحــرب الـــدولـــيـــة الــحــاصــلــة، وبــضــبــابــيــة 
سياسة املعارضة، لنصبح أمام واقع يقوم 
على إلغاء جزء كبير من املجتمع السوري، 
بـــداًل مــن الــعــمــل عــلــى استقطابه وتــأطــيــره 
ضمن بنى وبرامج ثورية تلبي احتياجات 
الـــســـوريـــن وآمـــالـــهـــم فـــي مــجــتــمــع تــســوده 
ــاواة الــســيــاســيــة  ــ ــسـ ــ الـــعـــدالـــة والـــحـــريـــة واملـ

واالقتصادية واالجتماعية.
كما أدى اعتماد كل من النظام واملعارضة 
الكامل  والتسليم  الــخــارجــيــة،  الــقــوى  على 
الــيــوم،  الــســوريــة  إلــى تهميش اإلرادة  لــهــا، 
ــام عــــن مــواجــهــة  ــنـــظـ فـــاملـــعـــلـــوم أن عـــجـــز الـ
الــثــورة دفــعــه إلــى املــســارعــة فــي االستعانة 
بــالــخــارج، عبر تــدخــل حــزب الــلــه والــحــرس 
الـــثـــوري اإليـــرانـــي ســـرًا، ومـــن ثــم علنًا بعد 
اللبنانية  الطائفية  املليشيات  زيــادة حجم 
والعراقية واألفغانية ودورها، وصواًل إلى 
الدور الروسي العسكري العلني واملباشر، 
ــــن الـــحـــكـــومـــتـــن،  ــنــــي عـــلـــى اتـــــفـــــاٍق بـ ــبــ واملــ
ــة، يــشــرعــن االحـــتـــال  ــة والــــســــوريــ ــيـ الـــروسـ
ــقــــًا ملــــا تــــم اإلعــــــــان عـــنـــه مــن  الـــــروســـــي، وفــ
بــنــود االتــفــاق. وكــمــا يــقــال شعبيًا، فــإن ما 
خــفــي أعــظــم. وفـــي املــقــابــل، بــنــت املــعــارضــة 
الــــســــوريــــة جــــل ســيــاســتــهــا عـــلـــى تــحــجــيــم 

وخـــصـــوصـــًا فــــي املـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عــن 
سيطرة النظام، وفقًا لنصوص االتفاقات 
نفسها التي تنص على تنظيم حركة السلع 
والضرورية  والطبية  الغذائية  التجارية 
وإعـــادة  الطبيعية  الــحــيــاة  ــادة  إعـ لعملية 
اإلعمار من املناطق املتفق عليها وإليها، 
هذه  تجاهل  وبسهولة،  نلمس،  أننا  غير 
االتفاقات آمااًل كثيرة طبيعية وسياسية 
لــلــســوريــن، مــثــل تجاهلها مــلــف األســـرى 
الــنــظــام،  املــدنــيــن فــي ســجــون  واملعتقلن 
املعارضة، وحصرها  القوى  ولدى بعض 
فقط بعمليات تقوم على تبادل املعتقلن 
واألســـــــــرى، مــــن دون الـــعـــمـــل جـــديـــًا عــلــى 
 عن 

ً
حــل هــذا املــلــف، وبشكل كــامــل. فــضــا

إهمالها املقصود في محاسبة املسؤولن 

عــن جميع االنــتــهــاكــات بــحــق الــســوريــن، 
املسؤول  النظام  من معسكر  أكانو  ســواء 
غالبية  عــن  وأخاقيًا  وسياسيًا  قانونيًا 
الــجــرائــم املــرتــكــبــة فـــي ســـوريـــة أخـــيـــرًا، أو 
ــة،  ــعـــارضـ مــــن أطـــــــراف مــحــســوبــة عـــلـــى املـ
مــا يشكل عائقًا  الــعــســكــريــة،  وخــصــوصــًا 
كـــبـــيـــرًا أمـــــــام تـــحـــقـــيـــق الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
الـــســـوري فــي مــقــبــل األيـــــام، كــمــا تتجاهل 
ـــة الــــدولــــيــــة جــــوهــــر الــقــضــيــة  ــــيــ هــــــذه اآللـ
الـــســـوريـــة الـــرئـــيـــســـي، أي بـــحـــث الــشــعــب 
السوري عن إقامة حكم وطني، يعبر عن 
طموحات )وغايات( جميع السورين، من 
دون تمييز على أسس عرقية أو إثنية أو 
القريب  املستقبل  طائفية، وبما يكفل في 
بــنــاء هــيــاكــل ومــؤســســات لـــدولـــة الــعــدالــة 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــيـــة واالجـ ــيـــاسـ واملـــــــســـــــاواة الـــسـ

واالقتصادية املنشودة شعبيًا.
من الجلي أن الغرض الحقيقي من االتفاق 
ــكـــريـــس االحـــــتـــــال الــــروســــي  ــلـــى تـ ــقــــوم عـ يــ
ــبـــه الــــحــــاكــــم واملــــديــــر  ــيـ ــنـــصـ ــة، وتـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ لـ
الــــوحــــيــــد لــــهــــا، وملــــصــــالــــح ســــائــــر الــــقــــوى 
الدولية واإلقليمية املحتلة لبعض املناطق 
ــــن صـــــدامـــــات هـــذه  ــا يـــحـــد مـ ــ ــة، مـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
في  البدء  لصالح  الغايات،  مختلفة  القوى 
عملية قطف ثمار التدخل أو الصراع على 
ســـوريـــة، وخــصــوصــًا اقــتــصــاديــًا، بــذريــعــة 
إعادة اإلعمار التي سوف تشكل أولى ثمار 
 
ً
فضا الـــســـوري،  للملف  الــروســيــة  اإلدارة 

ــتـــال فـــي تــنــفــيــذ بعض  عـــن بـــدء قـــوى االحـ

الـــتـــي ال تتطلب  مــشــاريــعــهــا االقـــتـــصـــاديـــة 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــتــطــورة وواضـــحـــة املــعــالــم، 
في  املــشــاريــع  هــذه  لبدء  الحاجة  لتنحصر 
فقط،  العسكري  التصعيد  مناطق  خفض 
مـــثـــل عــمــلــيــات تــــوريــــد الـــبـــضـــائـــع بــاتــجــاه 
املناطق السورية، وعمليات نهب الخيرات 

الطبيعية.
لكن، وعلى الرغم من أن االتفاق هو عملية 
تنظيم روسية ملختلف قوى االحتال على 
األرض السورية، إال أنه ال يلغي احتماالت 
تــصــارعــهــا الحـــقـــًا عــنــد أي مــتــغــيــر دولــــي، 
ــتـــال أو  طــمــعــًا فـــي زيـــــادة حــصــة هــــذا االحـ
الــدولــيــة  الـــحـــاجـــة  يــعــكــس  ــفـــاق  فـــاالتـ ذاك، 
لجني ثــمــار الـــصـــراع أكــثــر مــن أنـــه يعكس 
ــذه الـــقـــوى أو تــلــك. بــيــنــمــا وعــلــى  هــزيــمــة هـ
بد  ال  الــســوريــة،  الوطنية  املصلحة  صعيد 
مـــن مــحــاولــة الــبــنــاء، ومــنــذ الـــيـــوم، آللــيــات 
املواجهة الشعبية لقوى االحتال املتعّددة 
االنخراط  رفــض  على  والقائمة  واملختلفة، 
في صالح أيٍّ من األطراف املحتلة لسورية 
عــنــد أي صــــدام مــتــوقــع بينها الحــقــًا، كما 
ــارة إلـــى زيــــادة املــعــوقــات التي  ــ تــجــدر اإلشـ
الـــثـــوريـــة  ــة  ــركــ ــحــ الــ تـــحـــقـــيـــق  تــــحــــول دون 
ــا الــوطــنــيــة املـــنـــشـــودة،  الـــســـوريـــة ألهـــدافـــهـ
 إلى الصدام مع 

ً
نتيجة اضطرارها مستقبا

مخلفات االتفاق االحتالية التي أصبحت 
قــــــوًى وســـلـــطـــات اســـتـــبـــداديـــة ومـــافـــيـــويـــة 

متعّددة تستنزف السورين.
)كاتب فلسطيني(

نخبويٍّ َعِطٍر يخطر ببال املرء. وأصبحت 
 بالدراسة، 

ً
ظاهرة »ُمحدثي الحداثة« َحِرّية

ألنــهــا لــم تعد مــؤشــرًا على مــراهــقــٍة فكرية 
مـــؤقـــتـــٍة يـــمـــر بـــهـــا مــــن اكـــتـــشـــفـــوا الـــحـــداثـــة 
ــٍة دائــمــة  ــالـ ــا تـــحـــّولـــت إلــــى حـ ــمـ أخــــيــــرًا، وإنـ
يــفــشــل أصــحــابــهــا فـــي تـــجـــاوز ســذاجــتــهــم 
األولـــــى حــيــالــهــا، لــيــصــبــح الـــعـــبـــوُر صــوب 
النضج تــأّبــدًا فــي املــراهــقــة. هـــؤالء َيــبــدون 
طوال الوقت وكأنهم اكتشفوا الحداثة في 
الدقائق الخمس األخيرة، حتى لو عايشوا 
ــقـــف الـــســـمـــاء  الـــفـــكـــرة عـــــقـــــودًا، وثـــقـــبـــوا سـ
ـــرون فــيــهــا ويــســفــســطــون عنها 

ّ
وهــــم ُيـــنـــظ

املزمنة،  مراهقتهم   
ُ
وآيـــة بــهــا.  وُيــتــاجــرون 

قــبــل أيِّ شــــيٍء آخــــر، هـــي الــحــمــاســة ألكــثــر 
وإرهافًا   

ً
وتفصيا تقّدمًا  الحداثة  مظاهر 

الغربي، مصحوبة بعمًى تام  في سياقها 
تــجــاه ركــائــز الــحــداثــة الــازمــة فــي السياق 

الذي يعيشونه. 
كم هو الفٌت أن ترى شخصًا يطرح قضية 
الــحــاجــة لـــــدورات مــيــاه خــاصــة بــأصــحــاب 
ــنـــدر فــي  ــرانـــســـجـ ــتـ ــنـــس الــــثــــالــــث أو الـ الـــجـ
ب على قمع الــقــوات 

ّ
بــادنــا، ثــم تــجــده يعق

فــي مجتمعه  مــدنــيــة  ملــجــمــوعــات  املسلحة 
بعبارة »الجيش خط أحمر«. كم هو غريٌب 
ــًا عـــن قــيــم حــداثــيــة  ــاعـ أن يــجــاهــد املـــــرء دفـ
تتعلق بالبيئة، كرفض استخدام األكياس 
الورقية  الحواضن  وترويج  الباستيكية، 
 صديقًا للبيئة والكوكب، 

ً
والكرتونية بديا

ثــم يكتب دفــاعــًا عــن إمــطــار مـــدن ببراميل 
ــِدث واحـــُدهـــا  ــحــ ــ مـــحـــشـــّوة بــالــديــنــامــيــت ُي
الــذي  الباستيك  كــل  مــا يفوق  التلوث  مــن 
 تلك 

ٌ
رآه املــذكــور بحياته. كــم هــي مــدهــشــة

 
ُ
اإلعـــامـــيـــة الــفــاتــنــة الــتــي تــنــضــُح الــحــريــة
والتمكن من مابسها الشفيفة، ويصعُب 
تمييزها عن أي امــرأة غربية، لكنها ما أن 
 في 

ُ
العتمة بالكام، حتى تعمَّ  تفتح فمها 

األرجــاء، وهي تلعن الجئن، أو تسخر من 
فقراء أو تزدري جنسيات. 

ِمــن أيــن يــأتــي اإلنــســان بالصفاقة، ليكتب 
هــجــومــًا عــلــى الــتــحــيــزات الــجــنــســيــة للغة 
الــعــربــيــة فــي تـــاء الــتــأنــيــث ونــــون الــنــســوة، 
ــوَدع 

ُ
ت بلده، عندما  ببنت  يبدو شامتًا  ثم 

انتهاٍك جسديٍّ  لكل  فيها   
ُ

تتعرض  
ً
زنزانة

خــرق الــقــانــون، ألن هــذا هــو السبيل إلى 
األمن.

ــيـــاق بـــــدأ حـــصـــار املـــديـــنـــة،  ــذا الـــسـ فــــي هـــ
ومــظــاهــر الــحــصــار كــثــيــرة، الـــطـــرق شبه 
ــواق الخضار  خالية مــن الــســيــارات، وأسـ
صار  والتضخم  تمامًا،  أقفلت  واللحوم 
أضعافًا مضاعفة، كما أن املحات تعاني 
ــكــــســــاد، ولـــــم تــــدخــــل األمـــــــــوال إلـــى  مــــن الــ
املصارف العاملة في املدينة، وغاز الطهو 
قد نفذ تمامًا من املحطات داخل املدينة، 
ــار بـــاهـــظـــة مــن  ــعــ ــأســ ويـــمـــكـــن شـــــــــراؤه بــ
املناطق التي تحاصر درنــة، مثل منطقة 
عن ماره في الشرق ومنطقة مرتوبة في 
الغرب. يشتد الحصار على املستشفيات 

التي تحتاج إمدادًا دائمًا. 
ــل املــديــنــة،  ــزداد عــلــى أهــ ــ ــدأ الــحــصــار يــ بــ
وحـــذر املــجــلــس املــحــلــي لــلــمــديــنــة، مـــرات، 
ــّدد املــجــلــس  ــ مـــن اســـتـــمـــرار الـــحـــصـــار، ونــ
الــرئــاســي بــالــحــصــار، وطـــالـــب بتجنيب 
ــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة،  ــــات الـ املـــدنـــيـــن ويـ
ووعـــــــد بـــــإرســـــال املــــســــاعــــدات فــــي أقــــرب 
وقت، إال أن شيئًا من ذلك لم يحدث، كما 
ــمـــي كــانــت  أن تــصــريــحــات املـــبـــعـــوث األمـ
الرغم  تــجــاه درنـــة. وعــلــى  خجولة تمامًا 
ــة تــابــعــة  ــيـ ــنــــوات إعـــامـ مــــن مــــحــــاوالت قــ
لــعــمــلــيــة الـــكـــرامـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا خليفة 
حــفــتــر إلـــقـــاء الــتــبــعــة عــلــى الــكــتــائــب غير 
تـــؤكـــد أن  املــعــلــومــات  املــنــضــبــطــة، إال أن 
أوامــــر صــــادرة بــاســتــمــرار الــحــصــار على 
نـــزاع داخلي  إحـــداث  املــديــنــة، وبمحاولة 
يسهل عملية اقتحامها. ولم يكن مفاجئًا 
أن يـــقـــاوم أهــــل املــديــنــة الــحــصــار بــطــرق 
مــبــتــكــرة، فــقــد عــرفــت درنــــة عــبــر الــتــاريــخ 
ــذيـــــن يـــنـــحـــدر جــــــزء كــبــيــر  بـــســـكـــانـــهـــا الـــ
 للعلم 

ً
منهم مــن األنــدلــس، وكــانــت مــنــارة

واملعرفة عبر تاريخها. لذا كانت مقاومة 
الحصار نموذجًا للكفاح الاعنيف الذي 
املقاتلون  املدينة، فقد أحجم  أهل  به  قام 
ــن تـــكـــرار  ــم، خـــوفـــًا مــ ــهـ ــرانـ ــيـ ــن قـــتـــال جـ عــ
الــصــراع املــدمــر الـــذي حــدث فــي بنغازي، 
الــجــوار. وحتى ال تنجر  وحفظًا لحقوق 
املدينة إلى العنف، اتفق املجلس املحلي 
املدنية  واألعيان واملقاتلون واملؤسسات 
عــلــى الــســبــل الــســلــمــيــة لـــرفـــع الــحــصــار، 
ــم إلـــى  ــهــ ــواتــ ــلـــى إيــــصــــال أصــ وعـــمـــلـــوا عـ
املنظمات الدولية، وبدأت مظاهر الكفاح 

تتنوع بشكل مثير. 
نـــظـــرًا لـــغـــيـــاب وقــــــود الــــســــيــــارات، قــامــت 
ــرة حــــــاشــــــدة اســـتـــعـــمـــلـــت فــيــهــا  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ مـ
الــدراجــات جابت شـــوارع درنـــة، وضجت 
بـــهـــا صـــفـــحـــات الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
وكــانــت رســالــة واضــحــة بــأن أهــل املدينة 
مــســتــمــرون فـــي الــحــيــاة عــلــى الـــرغـــم من 
الـــحـــصـــار. وزع املـــــزارعـــــون فــــي املــديــنــة 

العامة وتحترم الخيارات الشعبية.
أما ما يخفيه الخطاب الذي يحاول السفير 
ــه بـــاعـــتـــبـــاره من  ــذكــــور تــبــنــيــه وتـــرويـــجـ املــ
بــنــات أفـــكـــاره وإبــداعــاتــه الــســيــاســيــة، فهو 
أن هذا التصور هو في األســاس ما طرحه 
األوســط  »الشرق  كتابه  في  بيريز  شيمون 
فيه  ويــعــبــر   ،)1993 فـــي  )صـــــدر  الـــجـــديـــد« 
عـــن املــــخــــاوف نــفــســهــا الـــتـــي تـــحـــدث عنها 
ــــرورة مــحــاربــة  الــســفــيــر، وتــتــلــخــص فـــي ضـ
اإلسامية من  السياسية األصولية  القوى 
أنــظــمــة عــربــيــة ذات قابلية  جــهــة، وظـــهـــور 
ما  لبناء  الصهيوني  الــكــيــان  مــع  للتعاون 
أفكار  الجديد. وألن  األوســط  الشرق  سماه 
بـــيـــريـــز حــيــنــهــا لــــم تـــجـــد الــــصــــدى الــكــافــي 
لـــدى الــجــمــهــور الــعــربــي، فــيــبــدو أن أنظمة 
عــربــيــة معينة ســارعــت إلـــى اســتــعــادة هــذا 
ويؤيد  وفكرًا.  ممارسة  وترويجه  الخطاب 
هـــذا الــطــرح تــســارع خــطــوات الــتــقــارب بن 
دول حـــصـــار قـــطـــر والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
بــشــكــل مــثــيــر لــلــريــبــة، بـــدايـــة مـــن االشـــتـــراك 
فـــي شــيــطــنــة كـــل أشـــكـــال املـــقـــاومـــة، ومــــرورًا 
بمحاصرة قطر بوصفها دولة داعمة لقوى 
الصهيوني،  للمشروع  املناهضة  الــتــحــّرر 
ووصـــــواًل إلـــى الــحــديــث عــن أنــظــمــة عربية 
قوية مستقّرة، بمعنى أنظمة حاكمة قادرة 
الــتــي تخدم  الخفية  األجــنــدات  تمرير  على 
مــصــالــح الــصــهــايــنــة فــي املــنــطــقــة. وبــنــظــرٍة 
الــجــاريــة، يمكن  ســريــعــٍة لترتيب األحــــداث 
أن ناحظ القلق املشترك والسعي املتماثل 
بن دولة السفير العتيبة ودولة الصهاينة 
مـــن الــربــيــع الـــعـــربـــي، ومـــحـــاولـــة إجــهــاضــه 
قــبــل أن يــشــتــد عـــــوده. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
نرى أن دول الحصار ومن تابعها اتخذت 
املقاومة،  خطواٍت ملزيد من التضييق على 
بــدايــة مــن تدمير األنــفــاق على حــدود غــزة، 
ومـــن ثــم وصـــم املــقــاومــة بــوصــف اإلرهــــاب، 
ــيــــرًا حـــصـــار قـــطـــر، واملـــطـــالـــبـــة بــإغــاق  وأخــ
الــتــي تشكل هاجسًا مؤرقًا  الــجــزيــرة  قــنــاة 
لدول التحالف الجديد. ثم ألم يبادر الكيان 
الصهيوني إلى إغاق مكتب قناة الجزيرة 
فـــي الـــقـــدس، مـــبـــّررًا قـــــراره بــاســتــنــاده إلــى 
الجزيرة  »إغــاق دول عربية سنية مكاتب 
لديها وحظر عملها«. إن فكرة شرق أوسط 
 ال هــويــة لــهــا، 

ٌ
جــديــد تــهــيــمــن عــلــيــه أنــظــمــة

وتـــخـــدم ســيــاســات االحـــتـــال الــصــهــيــونــي، 
هـــي جــوهــر الـــطـــرح الــــذي يــقــدمــه العتيبة، 
وخصوصًا أن فكرة العلمنة ال تعني شيئًا 
من الناحية الواقعية، بقدر ما هي محاولة 
إلضـــفـــاء هـــالـــٍة مـــن الــتــبــريــر اإليــديــولــوجــي 
الفاقدة أي معنى ملنح التحالف الصهيوني 
التشكل، بعيدًا عن  فــرصــة  الــقــادم  الــعــربــي 

عوائق التاريخ.
)كاتب تونسي(

ــثـــوري الــشــعــبــي، عــلــى الـــرغـــم من  ــّون الـ ــكـ املـ
مركزية دوره وفاعليته وقدرته على ضرب 
عبر  واألمــنــيــة،  السياسية  النظام  حصون 
جــمــيــع األشــــكــــال االحــتــجــاجــيــة والـــثـــوريـــة 
الــســوري،  الشعب  وطــّورهــا  ابتدعها  الــتــي 
الثورة،  األولــى من  وخصوصًا في األشهر 
والتي عجزت القوى املحتلة لسورية اليوم 
لصالح  تحجيمه  كليًا،  عليها  القضاء  عن 
الــخــارج  ســيــاســة التبعية والــتــعــويــل عــلــى 
التي بنيت على أوهام نقل الحكم والسلطة 
لــصــالــح املــعــارضــة الــســوريــة، عــبــر التدخل 
العسكري الدولي. لتتحول املسألة السورية 
وفقًا لسياسة وممارسة النظام اإلجرامية، 
ووفقًا لسياسة املعارضة إلى صراع دولي 
حول سورية وعليها، مباشر وغير مباشر 
مطلقة  املسلحة،  والكتائب  املليشيات  عبر 
الــتــبــعــيــة لــلــداعــمــن واملـــمـــولـــن، مـــا فــرض 
تهميش قــوى الــثــورة وكــامــل قــوى الشعب 
لعبٍة دولية  إلى  لتتحول سورية  السوري، 
اعــتــبــار  أي  دون  ــن  مــ األيـــــــــدي،  تـــتـــقـــاذفـــهـــا 
الـــســـوريـــة وملصلحة  الــوطــنــيــة  لــلــمــصــلــحــة 

السورين كذلك.
لــــذا، وعــلــى الــرغــم مــن ســقــف الــطــمــوحــات 
ــــات،  ــاقـ ــ ــفـ ــ لــــهــــذا االتــــــفــــــاق أو االتـ ــي  ــالــ ــعــ الــ
وخـــصـــوصـــًا عــلــى صــعــيــد تــقــلــيــص حــدة 
ــيـــوم  ــلـــى ســــوريــــة الـ الـــــصـــــراع الـــــجـــــاري عـ
عــلــى صعيد  أو  وإجـــرامـــيـــتـــه ودمـــويـــتـــه، 
تحّسٍن ولو طفيف في إزالة املعوقات أمام 
حركة السلع الضرورية لحياة السورين، 

يمكن تخّيله، ألنها عّبرت عن رأٍي سياسيٍّ 
ــرء  ــّدى املــ ــتـــصـ ــالـــف. كـــيـــف يــمــكــن أن يـ مـــخـ
ــقـــانـــون يــمــنــع اإلفــــطــــار عــلــنــًا بـــرمـــضـــان،  لـ
 عــن بنيٍة قــانــونــيــٍة بأسرها 

ً
ويــبــدو غــافــا

تــجــّرم الــحــديــث علنًا )وســــّرًا( فــي أي شأن 
عــاٍم ذي قيمة، ليس فــي رمــضــان وحسب، 
ــوٍم مـــن كـــل شــهــٍر مـــن كـــل عـــاٍم  بـــل فـــي كـــل يــ
ــؤالء إال كمن  مـــن كــامــل الـــدهـــر. ال يــبــدو هــ
يــلــبــس ربـــطـــة عــنــق فـــاخـــرة بـــالـــتـــزامـــن مع 
بــيــجــامــة نـــوم مــزركــشــة وصـــنـــدل مطاطي 
ــراف. ولــربــمــا لــو اقــتــصــر األمــر  ــ ق األطـ

ّ
مــمــز

ــــا اســتــلــزم األمـــر 
َ
عــلــى الــبــشــاعــة وحـــدهـــا مل

رها 
ّ
يوف الــتــي  فالكوميديا  كــثــيــرًا،  التفاتًا 

ُمـــحـــَدثـــو الـــحـــداثـــة هـــــؤالء قـــد تــشــفــع لــهــم، 
موصوفٍة  جرائَم  سلسلة  يرتكبون  لكنهم 
فيما يفعلون، أســوأهــا على اإلطــاق أنهم 
الــحــداثــة،  قيم  عــن  رديــئــة   

ً
ُيشيعون سمعة

رخيصة  تجميل  مساحيق  وُيــصــّورونــهــا 
لقية ُمــريــعــة. مــســار الــحــداثــة 

َ
لــبــشــاعــات خ

يفضي دومًا إلى أسئلة تتعلق بالحريات 
وقضايا  الــنــســويــة،  واملــســألــة  الشخصية، 
املــثــلــيــة، وحــمــايــة الــبــيــئــة، لكنه لــم ينطلق 
تاريخيًا منها. املسيرة الطويلة التي قادت 
الــغــرب إلـــى مــا هــو عليه الــيــوم، بتدرجها 
ــا يــســتــوجــب الــتــأمــل  وتــســلــســلــهــا، هــــي مــ
ويستحق الدراسة، وليس الشكل الخاص 
تلك  بعد  الغربي  املجتمع  لــه  أفضى  الــذي 

الرحلة الشاقة.
)كاتب من األردن(

الــخــضــروات والــفــواكــه مــجــانــًا عــلــى أهــل 
املجتمع خطًا  وفـــرت مؤسسات  املــديــنــة. 
الطارئة لتوفير  هاتفيًا ساخنًا للحاالت 
ــارات يــمــكــنــهــا أن تـــوصـــل املـــرضـــى  ــ ــيـ ــ سـ
فــي املدينة  أطــبــاء  قــام  إلــى املستشفيات. 
بـــالـــعـــاج املـــجـــانـــي لــلــمــرضــى، وأعــلــنــوا 
الحصار.  فــتــرة  طـــوال  أنــه سيظل مجانًا 
اتصل أهل املدينة في طرابلس والخارج 
عديدة  تصريحات  ونــشــرت  باملنظمات، 
من منظمات محلية، ومؤسسة التضامن 

املعنية بحقوق اإلنسان في جنيف. 
مـــا الــــذي ســيــســتــفــيــده خــلــيــفــة حــفــتــر من 
حصار مدينة درنة؟ وهل سيتكّرر نموذج 
الــصــراع  إن  الــقــول  بــنــغــازي فيها؟ يمكن 
الذي بدأ تحت شعار محاربة اإلرهاب في 
بــنــغــازي، وامــتــد إلــى إشـــراك املدنين في 
الحرب بن األطــراف املتصارعة، قد فتح 
الــبــاب أمــام ســرديــاٍت جهويٍة وقبليٍة قد 
أججت صــراعــاٍت محلية جهوية ضيقة، 
السياسية  للحلول  استجابتها  يصعب 
املركزية، وأنه على الرغم من ظهور حفتر 
أنــه يصعب  إال  الشرقية،  للمنطقة  قــائــدًا 
الحل  مفاتيح  كــل  يملك  بــأنــه  الــتــصــديــق 
في املنطقة، لذا فإن اإلشكال في ترويض 
تلك الكتائب أكثر من حسم معركة درنة، 
وأن الطريق أمام الجنرال حفتر للظهور 
داعــمــًا لــاســتــقــرار فــي املــحــافــل الــدولــيــة، 
ــرار فــــي ســيــنــاريــو  ــمــ ــتــ ــه االســ ــتـ ــاولـ ومـــحـ
الــعــنــف بـــن الــحــاشــيــة املــحــيــطــة بـــه في 
بالتناقضات،  مــلــيء  طــريــق  ليبيا  شـــرق 
وسينتهي حتمًا إلى صراع مدمر يخسر 

فيه الجميع. 
سيستمر الــصــراع في شــرق ليبيا ما لم 
بوجود  الكبرى  للِفرية  إدراك  هناك  يكن 
قــــوات نــظــامــيــة فــي املــنــطــقــة، وأنــــه إذا ما 
حـــدث ودخــــل حــفــتــر مــديــنــة درنــــة، فإننا 
أمـــــام صـــــراع طـــويـــل آخــــر قـــد يــنــشــأ عنه 
ــر، لــكــن الـــصـــراع ســيــمــتــد، هــذه  نــــزوح آخــ
املــرة، إلى مناطق محيطة بدرنة، كالقبة 
والــبــيــضــاء ومــرتــوبــة وطــبــرق. وسيفتح 
في  متطرفة  لجماعات  كبيرًا  هــذا مجااًل 
الــظــهــور، وربــمــا يكون هــذا هــو املقصود 
ــي الـــــصـــــراع، عـــبـــر إيـــجـــاد  ــرار فــ ــمـ ــتـ لـــاسـ
الـــســـرديـــة املـــنـــاســـبـــة الـــتـــي يــســتــمــر بــهــا 
لليبيا  الــبــاد، حاميًا  فــي شــرق  الجنرال 
ــاب،  ــاب، وفــارســًا ملــحــاربــة اإلرهـ مــن اإلرهــ
نيابة عن قــوى دولية تصر على تجاوز 
ــــن واألمـــــم املــتــحــدة،  قــــــرارات مــجــلــس األمـ
الجنرال  يمتلكها  التي  السيطرة  بحجة 
حفتر على املنطقة الشرقية. وعدم إدراك 
الليبية، والخوض فيها  تعقيدات األزمة 
مــــن دون فـــهـــم طــبــيــعــة لــيــبــيــا جــغــرافــيــًا 
وتــاريــخــيــًا، ســـيـــؤول بــفــشــل كــبــيــر لــألمــم 
املتحدة وللمبعوث الجديد غّسان سامة 
الــذي يبدو أنه ال يملك أي مقاربٍة يمكن 
أن تحدث نقلة للمشهد املعقد في األزمة 

الليبية.
)كاتب ليبي(

خفض التصعيد دوليًا ال سوريًا

ُمحَدثو حداثة

هل يكرّر حفتر أخطاءه في درنة؟

بيريز والعتيبة... شرق 
أوسط جديد

من الواضح نجاح 
روسيا في فرض 

هيمنتها على 
المسألة السورية

المسيرة الطويلة 
التي قادت الغرب إلى 

ما هو عليه، هي ما 
يستوجب التأمل

إذا دخل حفتر درنة 
فإننا أمام صراع 

طويل آخر قد ينشأ 
عنه نزوح آخر

آراء

بشير البكر

يتحّمل اإلخوان املسلمون قسطا أساسيا من مسؤولية الفشل الذي وصلت إليه 
أنهم تصّدروا  الرئيسي، ويعتبر  القسم  بل هناك من يحّملهم  السورية،  الثورة 

الواجهة، من دون أن يرتقوا إلى مقام الثورة باعتبارها مشروعا تاريخيا.
وحني يجري التطّرق إلى موقف »اإلخوان« اليوم، يتم التوقف عند ثالث محطات 
مفصلية. تتمثل األولى في الرهان عليهم في بداية الثورة لتشكيل قطب إسالمي 
اإلسالمية  الجيوب  بـــدأت  حــني  و2012،   2011 عــامــي  فــي  معتدل، وخصوصا 

األصولية بالتشكل، والتي تطورت الحقا إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة.
التطّرف  الطريق على  كــان األمــل معقودا على اإلخـــوان املسلمني من أجــل قطع 
السورية بسرعة، ويعّبر عن نفسه  الساحة  الذي أخذ يستشري في  األصولي 
من خالل تشكيل كتائب إسالمية مسلحة، األمر الذي سمح ألطراف خارجية 
بالتسلل إلى الثورة من األبواب الخلفية. وسبب هذا الرهان أن »اإلخــوان« كانوا 
أنفسهم  وقــّدمــوا  املــأســاويــة،  الثمانينات  لتجربة   

ً
أجــروا مراجعة قد  الــثــورة  قبل 

بــالــتــعــّدديــة واالنــتــقــال  الــديــمــوقــراطــيــة، وتــؤمــن  إلــى  حــركــة تنبذ العنف وتحتكم 
السياسي السلمي.

الــوقــوف أمــام مهمة احــتــواء موجات التطّرف والشرذمة  ــوان«  ربما حــاول »اإلخـ
اإلسالمية، ولكن معاينة دقيقة ملجريات املوقف في ذروة التشكيالت اإلسالمية 
العسكرية في عام 2013، والتي تجاوزت مائة، ال توحي بذلك، بل هناك من يعتبر 
ووالدة  السورية،  الساحة  لفلتان  مولدا  الضبابية شكلت  »اإلخـــوان«  مواقف  أن 
عام  مطلع  في  الحرب  أمــراء  ظاهرة  وبــدايــة  إسالمية،  تحت مسمياٍت  الدكاكني 

2013 تحت راية اإلسالم.
ــبـــادرة لــلــوقــوف فــي وجـــه الطفح  ــوان املــســلــمــني املـ ــ عــلــى الــعــمــوم، كـــان عــلــى اإلخـ
األصولي، ليس من أجل املصلحة الوطنية فقط، بل من أجل تمييز أنفسهم عن 
املوجة األصولية العارمة، ال سيما وأن هناك من حسب الكتائب والرايات السوداء 
لـ »اإلخــوان«، ولديهم  الفكرية  على اإلســالم، وأن أصحابها تأثروا باألطروحات 

املرجعيات نفسها.
تتمثل املحطة الثانية في الدور الذي لعبه اإلخوان املسلمون على صعيد حرف 
بوصلة الثورة، فهم وضعوا ثقلهم، منذ األسابيع األولــى، من أجل صبغ الثورة 
بصبغٍة إسالمية، وتجلى ذلك من خالل إطالق أسماء الجمع، فبعد أن كان الحراك 
ز على الحرية والسلمية واملدنية، جاءت مسميات »اإلخوان« إسالمية الطابع، 

ّ
يرك

وقد لعبت بعض وسائل اإلعالم، مثل قناة الجزيرة، دورا في ترويج هذه املسألة. 
وأدى هذا التوجه إلى تهميش األلوان األخرى في الثورة، حتى اختفت التعّددية 
بالتدريج. وقد ترافق ذلك مع تصدر »اإلخــوان« املشهد السياسي، ولعبوا الدور 
نوا من حيازة نسبٍة عاليٍة 

ّ
األساسي في تشكيل أول مجلس وطني سوري، وتمك

السياسية على األرض داخل  الحركة  من مقاعد املجلس ال تتناسب مع حجم 
سورية، وظهر في صورٍة واضحٍة أن لعبتهم الرئيسية تدور من حول السلطة. 
ولذا، دخلوا لعبة التحالفات والكواليس، بما فيها من تسوياٍت ومساوماٍت، أدت 

إلى نتائج عكسية وضارة على الثورة.
املحطة الثالثة هي القيام بوقفة ومراجعة ملسيرة أعوام الثورة، من أجل املساهمة 
 
ً
في وقف قاطرة التدهور التي تزداد سرعتها كل يوم. وتكتسي املراجعة أهمية

من عدة اعتبارات. األول ذاتي في ما يخص تصليب موقفهم باعتبارهم حركة 
سياسية، بما يفيد العملية الديموقراطية، وإعادة بناء صف وطني في وجه النظام 
واالحتاللني اإليراني والروسي. والثاني على صعيد وضع الفصائل اإلسالمية 
التي بدأت تأكل بعضها وزاد ضررها، وتحولت إلى وباٍل على السوريني، كما هو 
حاصل اليوم في إدلب التي تؤكد املؤشرات أن مصيرا أسود ينتظرها، بسبب 

أن جبهة النصرة تختطفها.
ليس قيام اإلخوان املسلمني باملراجعة تمرينا سياسيا يتطلبه التكتيك املرحلي، 
في فترة التراجع الكبير، وإنما هو حق للسوريني عليهم، يتعّدى السياسة إلى 

األخالق، وال يسقط بالتقادم.

نصري حجاج

هذا رثاٌء لرجل أحببناه وأحّبنا. رثاٌء ملراتب الحّب البهية، وسمو معانيه، حني ال يغيب 
في الغياب، وال فيما يصيبه من خدوش وجروح في معتركات الزمن املتقلب. رثاء 
فلسطيني لجان شمعون، اللبناني الذي كان حضوره بيننا، ومعنا وإلى جانبنا وفي 
 لنا في العتمة نحو كّوة الصفاء والضوء، ويدًا تمتد إلى بؤسنا، لتربت 

ً
قلوبنا، دليال

على وحدته وشجنه، وحاجته إلى املحبة. كان جان شمعون اآلتي إلى محبتنا، كما 
 معنا، 

ّ
يأتي املسيح ببهائه إلى الرجل األعمى، أو األبرص، ليقول لنا أنا معكم. وظل

 عنا، كما لم يتخل 
ّ

 املسيح مع املصابني في أرواحهم وأجسادهم، ولم يتخل
ّ

كما ظل
املسيح عن اإلنسان. وقف جان شمعون مع الفلسطينيني بفكره وفعله، وصنع أفالمًا 
تشبه الفلسطينيني كما تشبهه. أفالمه كأفالم الفلسطينيني في املرحلة التي عمل 
معهم في مؤسسة السينما الفلسطينية، حتى أنك وأنت تشاهدها ال يأتي في بالك 
ارتفاع منسوب  في  أنفسنا، حتى  رأينا  كما  رآنــا  فهو  فلسطينيًا،  ليس  املخرج  أن 
الوطنية، وربما املبالغة فيها، ورأى فينا مقاومني وضحايا، كما كانت رؤيتنا دائمًا 
ألنفسنا. وتماهى في أفالمه مع جراحنا، كأنه واحد منا، من أهل البيت، وليس مراقبًا 
من الخارج، كما رأى إلينا  آخرون، انطالقًا من رؤيتهم الخاصة، وأفكارهم الوطنية 
والفكرية والسياسية السائدة في بالدهم. صنع جان شمعون أفالمه ببساطة ووضوح، 
وأحيانًا ببراءة الفلسطيني في رؤيته لذاته. ربما هذا من أسباب محبة الفلسطينيني 
له، واعتباره ابنًا باّرًا للجماعة الكسيرة. حني كنا نسمع صوت جان شمعون عبر 
األثير في برنامجه »قول الله بعدنا طيبني« مع زياد الرحباني، كانت قلوبنا ترتعش 
 لهذا الصوت اآلتي من عمق الجبل املتماهي مع أحاسيس الناس في اللحظات 

ً
محبة

الصعبة من الحرب األهلية. صوته يعلق في الذهن، ويجعلك تحّس بأنه على وشك 
أن يطلق ضحكته الصاخبة في كل لحظة. هذا رثاء لجان شمعون، وليس غوصًا في 
أفالمه. رثاٌء للمسيحي الذي الزم الجرح الفلسطيني إلى نهاية دربه، ونهاية التوهج 
ته وضياعه وهزيمته، كما على املسيحي أن يكون. كان  

ّ
في دربنا، وانكساره وتشت

 في جحيم الحرب 
ً
اللبنانيون املسيحيون املثقفون الذين انحازوا إلى الفلسطينيني قلة

األهلية، وكان الفلسطينيون يقّدرونهم أيما تقدير، فقد كانوا شهادة عدالٍة لقضيتهم، 
وتطهرًا مما ُحشروا فيه في أتون الحرب األهلية اللبنانية، والتنازع املرير بني الطوائف 
الذي لم ينجح الفلسطينيون في أن يكونوا ال خارج الحشر، وال خارج التنازع، بل 
صاروا في لحظٍة ما جزءًا منه. وكان هؤالء، ومنهم جان شمعون، الذين سكنوا في 
بيروت الغربية في ذروة التنازع األهلي، والذبح على الهوية الدينية والطائفية، يعطون 
لبيروت الغربية وجهها الكامل، وهويتها غير الناقصة. وكان الفلسطينيون، مؤسسات 
اللبنانيني  إلى هؤالء  يرون  والوطنية،  التنظيمية  العصبية  سياسية ومثقفني خارج 
ميزانًا ألرواحهم، وسببًا إلنقاذها من األتون القاتل وامللتهب، وغوثًا لها من السقوط 
املريع. نعم، كنا نفرح بهؤالء، ونحبهم، ونلتقي بهم بكل الشوق واألنس واملودة نتحدث، 
ويسري بيننا أمان وسالم، وطموح في أن نرى عاملنا غير هذا العالم تالف العقل. قبل 
أربع سنوات، كانت آخر لقاء لي مع جان شمعون في بيته، وبيت شريكته في الحياة، 
املخرجة الفلسطينية مي املصري. وكان قد دخل في منعرجاٍت بعيدة عن العالم الذي 
يجمعنا. كان املرض قد شق طريقه إلى ذاكرته، وراح يعبث بها، وكأن املرض يريده 
أن يسافر بعيدًا عن هذا الواقع املتفّسخ واملهزوم الذي نعيش فيه اليوم، لكن املرض لم 
يستطع أن يهزم ضحكته، وال أن يخدش إيقاعاتها املتعّددة التي حني تسمعها تحّس 
بجبال تهتز من صخورها الدفينة. ضحكة فالح ربما، أو ربما ضحكة عاشٍق للحياة، 

املستأنس بمعرفته بها، وتطويعها، لكي تبقى حياة بريئة وحنونة.

خليل العناني

ال تزال أميركا تعيش علي صفيح ساخن، منذ فوز دونالد ترامب بالرئاسة قبل 
الجديدة  املالمح  أحد  التوتر واالستقطاب يمثالن  يــزال  حوالي عشرة شهور. وال 
السياسية واإليديولوجية  والتباينات  الخالفات  أميركا، على خلفية  للسياسة في 
فيها  واستخدم  الشارع،  إلى  أخيرا  انتقلت  والتي  ترامب ومعارضيه،  بني مؤيدي 

العنف، ووقع فيها قتلى وجرحى.
أو  الجدد  والنازيني  املتطّرف  اليمني  أعضاء  مئات من  تظاهر  أسبوع،  قبل حوالي 
املتطرفني البيض كما تسميهم امليديا األميركية في إحدى مدن والية فيرجينيا، 
من أجل إحياء ذكرى رموز أميركية كانت تدافع عن العبودية، وعن بقاء االنقسام 
اليساريني  النشطاء  مــن  لهم مجموعة  تــصــّدى  وقــد  الــبــالد وجنوبها.  بــني شمال 
الرافضني ملنطق اليمني املتطّرف، بل ورفضوا تظاهراتهم من األساس، ما أدى إلى 
املدنيني والشرطة  النتيجة سقوط ضحايا من  الطرفني، فكانت  العنف بني  انــدالع 
األميركية. وكان سقوط الشابة هيزر هياي بمثابة نقطة تحول في مسار الصراع 
بني املتطّرفني البيض وخصومهم. وزاد من حدة الحادثة عدم إدانة ترامب ما حدث 
الجدد. ولكن  املتطرف والنازيني  اليمني  إال بعد يومني من وقوعه، وقد دان بشدة 
بعدها بساعات قليلة، خرج بتصريح آخر أشعل الغضب في نفوس كثيرين، حني 
الم الطرفني )املتطّرفني البيض وخصومهم( وحّملهم مسؤولية العنف الذي حدث 
املتطّرف مــن دمــاء  اليمني  املــاضــي. وهــو هنا يقوم ليس فقط بتبرئة  السبت  يــوم 
هيزر، ولكنه أيضا يساوي بني القاتل والضحية، األمر الذي أثار ضجة كبيرة ال 

تزال تداعياتها سارية.
املتطّرفني  أنصاره من  املنتصف، حتى ال ُيغضب  العصا من  حــاول ترامب مسك 
العنصرية وكراهية اآلخر.  البيض، لكنه فشل. فقد بدا وكأنه منحاز ملنطقهم في 
وهو أمٌر، وإن كان من أحد خصائص ترامب، وتشهد بذلك تسريباته الكثيرة. وعلى 
مدار اليومني األخيرين، انتشرت عمليات حرق األعالم الكونفدرالية، وإسقاط تماثيل 
رموزها، سرًا وعالنية، وذلك كما حدث في واليات كارولينا الشمالية أو ميرالند، 

ر األميركان بالتاريخ املشني للعبودية ولالنقسام بني الشمال والجنوب.
ّ
ألنها تذك

هذا جانب من أميركا التي ال نعرفها، وبــدأت تكشف عن أحد وجوهها القبيحة، 
وهو االنقسام واالستقطاب العنصري، بعد أن ظن كثيرون أن البالد دفنت إرثها 
العبودي الشائن، ومضت نحو ترسيخ املساواة بني البشر املقيمني على أرضها. 
بخطابه  تــرامــب  لها  يــوفــره  الـــذي  السياسي  الغطاء  مــن  املــتــطــّرف  اليمني  يستفيد 
العنصري املعادي، سواء لليسار أو للمهاجرين. وهو الذي قام بتعيني اثنني من كبار 
ري اليمني املتطّرف في البيت األبيض، وهما مستشاراه ستيف بانون وستيف 

ّ
منظ

الذي  والنازية  املتطّرف  اليمني  لدى عناصر  والثقة  بالقوة  يوفر شعورًا  ما  ميللر، 
يشعرون بأن الوقت قد حان لتنفيذ مخططهم بالتخلص من األجانب، والوقوف في 

وجه محاوالت اليسار والتقدميني ترسيخ املساواة في الواليات املتحدة.
االنتخابية  قاعدته  أجل دعم  املتطّرف من  اليمني  استخدام  ترامب عن  يتوقف  لن 
 به إلى حد بعيد. ولكن خطورة ذلك 

ً
داخل دوائر الواليات املحافظة التي تبدو مقتنعة

، خصوصا في ظل امتالك أميركيني كثيرين السالح، 
ً
على السلم األهلي تبدو كبيرة

ما يعني إمكانية اندالع مناوشات جديدة. بل ذهب بعضهم بعيدًا بالقول إن أميركا 
على شفا حرب أهلية جديدة حول مسألة االختالف العنصري وشعور املتطّرفني 

البيض بأن بالدهم تضيع من بني أيديهم لصالح املهاجرين.
مــن مشكالت  الــفــاريــن  باعتبارها ملجأ  الــعــالــم،  الــتــي عرفها  أمــيــركــا  ليست  هــذه 
الكراهية والخوف والعنصرية، والحاملني بمستقبل أفضل لهم وألسرهم. وأصبحت 

كما سّماها ترامب، ولكن في سياق آخر، »دولة عاملثالثية«.

»اإلخوان« والثورة السورية جان شمعون الذي أحبه 
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املقاومة  ال أحد يختلف في أن حركة 
باحترام  تحظى  حــمــاس،  اإلســامــيــة، 
األمــــة اإلســامــيــة وتــقــديــرهــا الــعــالــي، 
ومواقفها املعلنة على صعيد القضية 
التي تطابق  التوّجهات  الواحدة توافق 
ــة املــســلــمــة، ومــرجــعــيــتــهــا  ــ ثـــوابـــت األمـ
التي  الــجــوهــريــة  القيم  أّن  كما  العليا، 
تتمسك بها نابعة من الوحدة العميقة 
التي تسود عند أحرار العالم وتمثيل 

الشعوب الحّرة.
ــاءت ردة فعل  ــ الـــتـــي جـ الـــحـــركـــة  ــذه  هــ
ــتـــال  طــبــيــعــيــة ملـــواجـــهـــة صـــلـــف اإلحـ
والــــعــــدوان الــصــهــيــونــي نـــتـــاج واقــعــي 
يجتاح  الـــذي  الشعبي  الغضب  لحالة 
كلها،  الفلسطينية  األوســــاط  غليانه 
العربي  الشعور  هيجان  خلفها  ومــن 
الــتــعــاطــي املــطــلــوب مع  املـــوحـــد، إذ إّن 
جيش اإلحتال اإلسرائيلي هو تنويع 
رحى الحرب وخطط املواجهة، بهدف 
ودفعه  الغاصب  بكيانه  األذى  إلحاق 
إلى الرحيل حدا أدنى للحصول على 
األرض  واستعادة  املشروعة،  الحقوق 
ــاتـــورة الــثــمــن  املــنــهــوبــة، مــهــمــا عــلــت فـ
وهـــذا حــق مشروع  الــبــاهــظــة،  والكلفة 

وجميع  السماوية  الشرائع  لهم  كفلته 
بها في  املعمول  والــدســاتــيــر  الــقــوانــن 

أنحاء العالم أجمع.
غــيــر أّن أبـــنـــاء جــلــدتــهــا مــمــن الــذيــن 
وصفهم الــلــه بــأشــد كــفــرًا ونــفــاقــا هم 
إلـــى تجريمها وإبــعــادهــا  يــدعــون  مــن 
 الى تصفية 

ً
عن حلبة الصراع، وصوال

وتقديم  املــقــاوم  كيانها  مــن  القضية 
خــدمــة مــجــانــيــة لــلــعــدو عــجــز هـــو عن 
انتزاعها وإلحاق الهزيمة بها، واملريع 
بــاإلرهــاب، ممن  تهم حماس 

ُ
ت أن  هنا 

يــفــتــرض بــهــم الــحــفــاظ عــلــى بــقــائــهــا 
حركة  باعتبارها  لها،  الــدعــم  وتقديم 
بمشروع  معها  نلتقي  وطــنــي،  تــحــّرر 

اإلنتصار وإنهاء الصراع.
املــمــلــكــة  ــاوم  ــســ تــ أن ال  نــتــمــنــى  ـــا 

ّ
كـــن

املــبــادئ  هــذه  على  السعودية  العربية 
يبدو  لكنها على ما  األساسية لألمة، 
ــتـــاريـــخـــي الــــــذي ال  ــة بــالــخــطــأ الـ ــعــ واقــ
يغتفر، ومصّرة على إلحاق  الخسارة 
في كل شيء، حتى ولو كانت النتيجة 
ــوابـــت األمــــــة وحــقــوقــهــا  ــثـ الـــتـــفـــريـــط بـ

العادلة.
فوزي الحقب )اليمن(

دفعتني إلى الكتابة بعد انقطاعي أشهر عّدة أحداث 
جرت في األيام القليلة املاضية، أولها الجريمة التي 
محافظة  في  البيضاء  القبعات  رجــال  بحق  وقعت 
إدلب، والطريقة الوحشية التي قتلوا فيها. وثانيها 
عــــودة أحـــد أعــضــاء اإلئـــتـــاف الـــســـوري املــعــارض، 
محمد بــســام املــلــك، إلــى حضن الــوطــن، واعــتــبــاره، 
ــــذي مــارســه األســد  بــعــد ســبــعــة أعــــوام مــن الــقــتــل ال
وأعـــوانـــه، كــل مــا جــرى فــي ســوريــة مــجــّرد مــؤامــرة 
والــثــالــث تصريحات  الــســوري.  الشعب  على وحــدة 
أبو حطب،  املؤقتة، جــواد  السورية  الحكومة  رئيس 
بدخول  يــرحــب  إنــه  الــتــركــيــة،  يني شفق  لصحيفة 
ال  أن  ويطلب  الــســوريــة،  لــألراضــي  التركي  الجيش 
تتخلى تركيا عن إدلب، وأّن شعب إدلب يقاوم الغزو 
األميركية  املتحدة  والواليات  روسيا  من  الخارجي 
بقدر استطاعته، وأن الجيش التركي يعتبر مصدر 
إلــى منطقتنا، فالشعب  أمــن لنا وفــي حــال قــدومــه 

سيحتضنه من دون تردد.
مــا ســبــق، يــطــرح تــســاؤالت عــّمــا تــكــون السياسة، 
ومـــا يــجــب أن يــكــون عــلــيــه الــســيــاســي. ..الــســيــاســة 
فالسياسة  مــا،  لتوجهات  الدعم  لكسب  الحوار  فن 
لعبة خطيرة يتقنها أعداد قليلة من البشر، واملثال 
واضــــح أمــــام الــجــمــيــع، ســيــاســتــان تــســيــطــران على 
العالم أجمع، ونعني سياسة أميركا وروسيا، وذلك 
ليس لقوتهما أو امتاكهما فقط الساح النووي، بل 

إلتقانهم السيطرة على عقول شعوبهم. أما الرجل 
السياسي، كما ورد في كتب ومراجع عديدة، فهو 
الجمهور من خال  على  التأثير  في  يشارك  الــذي 
الشخص  أو  السياسي،  الــقــرار  صنع  على  التأثير 
من  املجتمع،  تحكم  التي  الطريقة  على  يؤثر  الــذي 
خال فهم السلطة السياسية وديناميات الجماعة، 
يدير  لكي  كاما،  تأهيا  مؤها  يكون  أن  عليه  إذ 
جماعة من الناس، وإال انعكس ضعفه في السياسة 
على تلك الجماعة، والتي قد تكون عواقبها وخيمة.

سبعة أعـــوام مــّرت على الــثــورة الــســوريــة التي كان 
الفساد والظلم  هدفها األول واألخير إسقاط نظام 
الذي  الــســوري  الشعب  إلــى  العدالة والحرية  وإعـــادة 
طال استعباده منذ تولي عائلة األسد الحكم فيها. 
 ذريعًا تعّرضت 

ً
ولكن، بعد تلك األعوام، نجد فشا

له الثورة على الساحة السياسية الدولية، وذلك لعدم 
كــفــاءة مــا يسّمونها املــعــارضــة الــخــارجــيــة، والــذيــن 
بــاتــوا يــحــاورون الـــدول الــكــبــرى بــشــأن إنــهــاء حالة 
هم لم يتمكنوا 

ّ
الظلم والقهر للشعب السوري، إال أن

قدمًا  املضي  نهم من 
ّ
تمك واحـــدة،  نقطة  من كسب 

والــتــأثــيــر عــلــى تــلــك الــــدول، بــل عــلــى الــعــكــس، بــاتــوا 
ــارًا، وزادت مــســّمــيــاتــهــم،  ويــــســ يــمــيــنــًا  مــشــرذمــن 
وأصـــبـــحـــت تــلــك الــــــدول تـــريـــد مــنــهــم أن يــتــوافــقــوا 
على رؤيــة واحــدة، ليحاوروا فيها نظام األســد في 
االجــتــمــاعــات الـــذيـــن يـــدعـــون إلــيــهــا. مـــا ســبــب هــذا 

الفشل السياسي من رجاالت سياسة الثورة؟
وقبل  فــي ســوريــة،  بالحكم  بــســاطــة، طمعهم  بــكــل 
أخــرى، كونهم  القائم. ومــن جهة  الحكم  أن يسقط 
بشار  كــان  فبينما  السياسة،  يتقنون  ممن  ليسوا 
ــد يــدعــو الــصــحــف والــتــلــفــزيــونــات واإلذاعـــــات  األســ
العاملية إلى إجراء مقابات صحفية معه ليثبت لهم 
أّن هناك مؤامرة، سيطرت على معارضتنا شهوة 

الحكم والخافات.
ال ألوم رئيس وزراء الحكومة املؤقتة، كونه لم يعرف 
أساليب السياسة. ولكن ما أريــده أن يعلمه أّن أمن 
الــثــورة الــســوريــة مــن أمــن تــركــيــا، وخــصــوصــا بعد 
تحذير أحد سياسي األتراك حكومة باده، وكشفه 
عن املــؤامــرة في إدلــب، ما يعني أّن على املعارضة 
أنها ليست في حاجة استجداء  تــدرك  أن  السورية 
ــوة، فــالــشــعــب  ــ ــا قـ األتـــــــراك، وكـــأنـــنـــا شــــحــــاذون وبــ
ــــســــوري مـــن قـــــّدم الــتــضــحــيــات، وخـــســـر أبـــنـــاؤه  ال
مقابل هدف أسمى، أي العيش بكرامة وحرية، لكن 
بقدرة  استهانت  العالم  أمــام  تمثله  التي  معارضته 
هذا الشعب الكبير املعطاء وحولتهم إلى متسولن.

إذا كان نظام األسد جلب القوات الروسية واملليشيات 
اإليرانية واللبنانية والعراقية إلى سورية، ليحافظوا 
على حكمه، فهل من املعقول أن تجلب لنا املعارضة 

قوات رديفة، وإن إختلفت األهداف؟
أحمد سلوم )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة أبو ارشيد

األميركي، دونالد  الرئيس  تهديدات  ما بني 
تــرامــب، لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، بــأنــهــا ستواجه 
ــــط« إن  ــارا وغـــضـــبـــا لــــم يـــرهـــمـــا الـــعـــالـــم قـ ــ ــ »نـ
استمر رئيسها، كيم جونج أون، في توجيه 
وتهديدات  املتحدة،  الــواليــات  إلــى  تهديداٍت 
أربـــعـــة صـــواريـــخ باليستية  إطــــاق  األخـــيـــر 
صــوب جزيرة غــوام األميركية غــرب املحيط 
الــهــادئ، إن استمر تــرامــب فــي اســتــفــزازاتــه، 
ما بينهما تجد حقيقة القانون الذي يحكم 
العالم اليوم، إنه قانون القوة، والقوة فحسب. 
حبائل  فــي  نسقط  أن  هنا  ينبغي  ال  طبعا، 
الَوْهِم، لناحية املقارنة بني قــدرات الواليات 
املــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وإمــكــانــاتــهــمــا، 
حيث أنه ال مجال أبــدا للمقارنة بني الدولة 
األعظم عسكريا واألقوى اقتصاديا وواحدة 
مــن أفــقــر الــــدول وأكــثــرهــا عــزلــة، بــل ال تكاد 
مساحتها الجغرافية تضاهي والية أميركية 
ال  السابقة  املقارنة  ولكن  الحجم.  متوسطة 
تعكس حقيقة املشهد كله، فكوريا الشمالية 
تتمتع بقدراٍت عسكرية عالية، ومنها نووية 
وصــاروخــيــة، وثــّمــة شــكــوك أنــهــا قــد تمّكنت 
صغيرة،  نووية  حربية  رؤوس  تصنيع  من 
باليستية  صـــواريـــخ  عــلــى  تحميلها  يــمــكــن 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــزر األمـ ــجــ قـــــــادرة عـــلـــى ضـــــرب الــ
املــحــيــط الــــهــــادئ، كـــهـــاواي وغــــــوام. األخــطــر 
ــأن كــوريــا  أن الــتــقــديــرات الــعــســكــريــة تــفــيــد بـ
ــلـــى تــحــمــيــل  الـــشـــمـــالـــيـــة ســتــمــلــك الـــــقـــــدرة عـ
صــواريــخ بــرؤوس نووية قــادرة على ضرب 

سيف الدين عبد الفتاح

يزور عبد الفتاح السيسي رواندا، ويستقبله 
النصب  في عاصمتها  ويــزور  رئيسها.  فيها 
ــادة الجماعية  ــاإلبـ بـ يــتــعــلــق  الــــذي  الـــتـــذكـــاري 
الــــــذي يــعــتــبــر رمــــــزا لـــضـــحـــايـــا تـــلـــك اإلبـــــــادة، 
وهـــم نــحــو مــلــيــون مــن الــبــشــر أو أزيــــد حسب 
املنقلب  املستبد  هذا  أصر  متفاوتة.  تقديرات 
 فــي ســجــل هـــذه الــزيــارة، 

ً
عــلــى أن يكتب كــلــمــة

وكتب كاما يعرب فيه عن أسفه، ويحبذ فيه 
التعايش املشترك، ويدين فيه القتل والحض 
لكنه  الكراهية. ورد ذلك كله فيما كتبه،  على 
في الحقيقة ينسى أمرا مهما أنه في األجواء 
نــفــســهــا الــتــي تــتــعــلــق بــمــذبــحــة مـــيـــدان رابــعــة 
الــعــدويــة فــي ذكــراهــا الــرابــعــة، ونــســي أنــه في 
مــقــدمــة هــــؤالء الـــذيـــن ارتــكــبــوا هـــذه املــذبــحــة، 
ى 

ّ
غــذ الــتــي  الــكــراهــيــة  ضمن عمليات صناعة 

وأكــاذيــبــه، وجعل  اته  بافتراء إفكه  إعــام  بها 
هذه البيئة وسطا مواتيا من تفويٍض اقترن 
بــتــلــويــحــه أنــــه ســـيـــواجـــه اإلرهـــــــاب املــحــتــمــل. 
ــه مـــقـــدمـــات خـــطـــيـــرة يــقــوم  ــأنـ ــك كـــلـــه كـ ــ ــدا ذلـ ــ بـ
بــهــا الــســيــســي وصــحــبــه، لــلــتــمــهــيــد ملــجــزرتــه 
فـــي مـــيـــدان رابـــعـــة وأخـــواتـــهـــا فـــي ســابــقــاتــهــا 

والحقاتها.
ــة، لم  ــالـ ــقـ حــيــنــمــا حـــاولـــت أن أعـــنـــون هــــذه املـ
ــا يــفــعــلــه الــســيــســي إال  ــد عــنــوانــا يــصــف مـ أجــ
 مـــن حـــاالت 

ً
»الــبــجــاحــة«، فــهــي تــعــنــي واحـــــدة

ــة، وقـــلـــب األمـــــــور بــشــكــل  ــفـــاضـــحـ املـــغـــالـــطـــة الـ
ــنــــاس، ومـــمـــّررا  صـــريـــح، مــســتــخــفــا بــعــقــول الــ
كاما هو عكس املراد ونقيض الواقع، ولكنه 
يصّدره با أدنى اعتبار للمعقول أو املقبول، 

الـــواليـــات األمــيــركــيــة الــواقــعــة عــلــى شــواطــئ 
الهادئ الغربية، وتحديدا والية كاليفورنيا. 
مــــا ســـبـــق هــــو بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، فـــالـــواليـــات 
الشمالية  قــادرة على سحق كوريا  املتحدة 
تماما، لكن األخــيــرة قـــادرة على إيــقــاع أذى 
كوريا  وتــحــديــدا  وحلفائها،  بأميركا  كبير 
الجنوبية واليابان. لذلك، ال تستغرب وأنت 
تتابع الطرفني املتنابزين، وهما يحاوالن أن 
تسلقاها،  التي  التصعيد  شجرة  عن  ينزال 
فحسابات الواقع أكثر تعقيدا من عنتريات 
تــرامــب وكــيــم، فــتــرامــب الـــذي أشـــار إلــى كيم 
إذا  أو  ــد...  ــ ــ بــتــهــديــد واحـ تــفــوه  بــقــولــه: »إذا 
فعل أي شيء فيما يخص غوام أو أي مكان 
آخـــر يــتــبــع األراضـــــي األمــيــركــيــة، أو حليف 
ألميركا، فسيندم حقا وسيندم سريعا«، هو 
نفسه الذي قال، بعد تراجع كيم عن إطاق 
الـــصـــواريـــخ نــحــو غـــــوام: »أخــــذ كــيــم جــونــج 
أون قرارا حكيما جدا ومعقوال.. كان ممكنا 
أن يـــكـــون الـــبـــديـــل كـــارثـــيـــا وغـــيـــر مــقــبــول«. 
الــذي كــان يرعد ويــزبــد فــي تهديداته  وكيم 
»لألحمق ترامب« هو نفسه الذي انتهى به 
األمر إلى القول: »إذا استمر األميركيون في 
بشأن  الــخــطــورة  البالغة  املــتــهــورة  أفعالهم 
املــجــاورة  واملناطق  الــكــوريــة،  الجزيرة  شبه 
النفس لدى جمهورية  لها، واختبار ضبط 
ــا  ــة )كــــوريــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ كــــوريــــا الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
ــرارا  الــشــمــالــيــة(، فـــســـوف تــتــخــذ األخـــيـــرة قــ
مهما، مثلما أعلنت بالفعل«. املفارقة األكبر 
الطرفني يخوضان  أن  تؤكد  تقارير  ثّمة  أن 
خلفية  قنواٍت  عبر  ديبلوماسية  محادثاٍت 

 »زوال الحياء من وجه الشخص 
ً
فالبجاحة لغة

ــداع الـــنـــاس والــضــحــك عليهم  ــ الــبــجــيــح«، وخـ
بالطهر والنبل، فإذا كان هذا تعريف البجاحة 
ــا كــتــبــه الــســيــســي،  ــمـــاذا يــمــكــن أن ُيــســمــى مـ فـ
»حـــيـــث أعـــــرب عـــن أســـفـــه لــســقــوط الــضــحــايــا 
التعايش املشترك بني  األبرياء، مؤكدا أهمية 
مختلف أطياف البشر، وبحيث يكون التعاون 
والــــحــــوار والــــســــام هـــو الــلــغــة الـــســـائـــدة بني 
الــعــالــم، مــعــربــا عــن تمنياته  مختلف شــعــوب 
ــذه األعـــمـــال الــبــشــعــة، وأن  بـــأال تــتــكــّرر مــثــل هـ
يعم السام كل بقاع العالم«. وكتب السيسي 
ــه يــشــعــر بــاألســى  ــزاء الـــزائـــريـــن إنـ فـــي دفــتــر عــ
ضد  الجماعية  املذبحة  أبــطــال  يتذّكر  عندما 
»التوستي« وضحاياها، وأردف: »نشدد على 
قدسية الروح البشرية، وعدم جواز انتهاكها، 
ونــدعــم بعضنا  ــام،  وئــ فــي  نعيش  أن  ينبغي 
السلمي«. ومضى  الحوار  بعضا ونركز على 
يـــقـــول: »نـــأمـــل أال تــحــدث مــثــل هــــذه الــفــظــائــع 
الجماعية مجددا، وأن يسود السام في أرجاء 
الــــعــــالــــم«.        دعــنــا إذا نحلل بــعــض مــا قــال 
وكتب من كــام في ميزان مجزرة رابعة التي 
ارتكبها، وقتل فيها من قتل بــدم بــارد، حتى 
 فـــي الـــوصـــف، ولــم 

ّ
يــتــبــنّي لــنــا أنــنــا لـــم نــتــجــن

الكبرى  الحقيقة  ولكنها  الــكــام،  في  نتعسف 
التي تجعل من هذا القاتل محاوال أن يغطي 
هذا الفعل املشؤوم الذي قاده تحت نظره في 
ظــل رئــيــٍس مــؤقــٍت لــم يحكم، وإنــمــا الــذي كان 
يحكم هو السيسي من وراء الستار، وفي ظل 
رئيٍس للوزراء، هو حــازم البباوي، يقال إنه 
درس القانون واالقتصاد، ونزيد صفة أخرى، 
فــمــاذا  لــيــبــرالــي،  أنـــه  بعضهم  عليه  يضفيها 

نشوب حرب في املنطقة، وهو ما دفع آالف 
املتظاهرين في العاصمة الكورية الجنوبية، 

سيول، إلى الهتاف: »ترامب.. اخرس«.
األزمــــــة  ــــي  فـ األحـــــــــــداث  ــيــــاق  قــــــــارن ســ اآلن، 
األمــيــركــيــة- الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، طــبــعــا من 
دون استبعاد أن تتطور إلى حــرٍب قد تقع 
جــّراء حسابات خاطئة من أي طــرف.. قارن 
ذلــك بما وقــع مع الــعــراق عــام 2003، عندما 
ــن ذلـــك البلد  بـــوش االبــ ــورج  غـــزت إدارة جــ
بزعم امتاكه »أسلحة دمــار شامل«. شنت 
الواليات املتحدة، ومعها بريطانيا، حينها، 
عدوانهما على العراق، متحديتني القوانني 
والـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة. هــــذا مــــعــــروف. ولــكــن 
الـــســـؤال: هــل لــو تيقنت الـــواليـــات املــتــحــدة 
أن نظام صدام حسني  وبريطانيا، حينئذ، 
ــا 

َّ
ــن

َ
ــامـــل«، أكـــانـــا ش يــمــلــك »أســلــحــة دمــــار شـ

نعرف  أنــنــا  الحقيقة  فــعــا؟  عليه  الـــعـــدوان 

عـــن فـــجـــور هــــذا الـــنـــظـــام فـــي الــتــعــامــل ضمن 
استراتيجية الترويع والتفزيع.

مــن مــارس ذلــك هــو الــذي يتحّدث عــن األســف 
واألســى والحزن ملا حدث من إبــادة جماعية، 
خروجا على قواعد التعايش املشترك، والعمل 
في ظل حاٍل من الكراهية، أقول فماذا إذا فعل 
هو إال أنه ارتكب تلك املجزرة بساحه، متورطا 
فيها، وبمشاركة الشرطة والجيش في مشهد 
ترويعي بامتياز، لم تر مصر من قبل له مثيا، 
بحيث يقتل هذا العدد في عدد من الساعات، 
أين هو من التعايش املشترك، وقد بث كل ما 
أنه  يتعلق بتخوين فصيل عمل في ظله، بل 
فــي حقيقة األمــر عــني وزيـــرا للدفاع فــي أثناء 
فترة حكم الرئيس الــذي ينتمي إلى اإلخــوان 
املــســلــمــني، مـــاذا فــعــل هـــذا الــرجــل فــي صناعة 
قتا  يمارس  كبيئة اصطنعها، حتى  كراهيٍة 
وترويعا في ظل تفويض اقتنصه ملواجهة ما 
أسماه إرهابا محتما. إن مقارنة تلك املفردات 
ال تعبر في حقيقة األمــر عن معنى البجاحة 
في قلب األمـــور، والحديث عن كــام بأريحية 

السؤال أيضا، خصوصا  اإلجابة على هذا 
بعد أن ثبت أن إدارة بوش وحكومة توني 
ــــراق تــلــك  ــعـ ــ ــتــــاك الـ ــم امــ ــزاعــ بــلــيــر فـــبـــركـــا مــ
األسلحة. ولو علما أنه يملكها، أو اشتبها 
في ذلك، لربما ما وقع العدوان، ولكنا رأينا 
الـــتـــرّدد نفسه الـــذي نـــراه فــي الــتــعــاطــي مع 

كوريا الشمالية اليوم.
والــقــدرات  الحيلة  قليلي  الضعفاء  قــدر  إنــه 
»القوانني الدولية«  العسكرية أن يتمّسحوا بـ
ــيــــة«، لــكــنــهــا لـــن تحمي  ــرارات الــــدولــ ــ ــقــ ــ ــ و»ال
أحــدا، كما أنها لم تحم العراق وغيره، كما 
العقود  مــدى  على  الفلسطينيني  حــالــة  فــي 
السبعة املــاضــيــة. أمـــا مــن فــهــمــوا املــعــادلــة، 
كــكــوريــا الــشــمــالــيــة وبــاكــســتــان، ويـــبـــدو أن 
ــران تــســيــر عــلــى خــطــاهــمــا، فــإنــهــم أكــثــر  ــ إيــ
تحصينا من عــدوان األقــويــاء، مع التأكيد، 
مرة أخــرى، أن هذا ال يعني انتفاء إمكانية 
وقــوع حــرٍب بينهم، ولكنه يحّد منها ومن 
ــوازن رعـــب وردع نـــووي بني  مـــداهـــا. ثــّمــة تــ
الــكــبــار، كــأمــيــركــا وروســيــا والــصــني، وثــّمــة 
دروع صــلــبــة يــقــيــمــهــا األقــــل قــــوة، كــكــوريــا 
الشمالية، وثّمة من ليس لهم قوة ذاتية، وال 
ظهير وال سند، كالعرب اليوم. ولذلك، تجد 
ارتفاعا، وهو ما  الجدران  أقل  جدراننا من 
إلى  ويقفز  يتسلقها  أن  طــامــع  لكل  يسمح 
يشاء.  كيف  ويغتصب  لينهب  ــدار  الـ داخـــل 
فكيف يكون الحال إن علمنا أن في الدار من 
الخارجي، لتمكينه  العدو  هو متواطئ مع 

من األعراض والحرمات فيها؟ 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــل كـــــان مــنــتــهــكــا  ــل بـــضـــد املــــقــــصــــود، بــ ــمـ ــعـ والـ
ومستخفا بالروح اإلنسانية في شبه »بروفة 
ــادة جــمــاعــيــة. اقـــتـــرن كــامــه هــذا  ــ » ملـــجـــزرة إبـ
مجزرته  ارتــكــب  فقد  نفسه،  بالتاريخ  تقريبا 
في 14 أغسطس/ آب 2013، وهو يتحدث هذا 
الحديث في رواندا في 15 أغسطس 2017. ماذا 
يتباجح  أن  إال  العجيب  الخطاب  بــهــذا  يــريــد 
تقتل  أفعاال  ويــمــارس  منتهكها،  هو  بكلماٍت 
تلك الكلمات، وتئدها في مهدها، ويقوم بكل 
لها،  الضد  فــي مساحات  العمل  مــا مــن شأنه 
ــّدد عــلــى قــدســيــة  فــيــكــتــب ضــمــن كــلــمــاتــه »نـــشـ
الـــروح الــبــشــريــة، وعـــدم جـــواز انــتــهــاكــهــا«، أي 
قـــدســـيـــٍة تــلــك لـــلـــروح اإلنـــســـانـــيـــة، وقــــد تفنن 
القسري  واالختطاف  القتل  بفنون  بإزهاقها 
والـــتـــصـــفـــيـــة الـــجـــســـديـــة، وإعــــــدامــــــات تــصــدر 
تسهم  تابعة  قضائيٍة  منظومة  مــن  بالجملة 

في مشاهد الظلم الفادحة والفاضحة. 
ــا ومـــنـــافـــقـــا مــــن فـــائـــض الـــكـــام  ــاذبــ ــقــــول كــ ويــ
»ينبغي أن نعيش فــي وئـــام، ونــدعــم بعضنا 
أال  نأمل  السلمي،  الــحــوار  بعضا ونركز على 
مــجــّددا،  الجماعية  الفظائع  هــذه  مثل  تحدث 
وأن يسود السام في أرجاء العالم، فماذا فعل 
الكراهية بني فئاته،  أن فّرقه وبــث  بشعبه إال 
غير مكترٍث بنشر روح العداء والبغضاء بني 
 
ً
مــكــونــات الــشــعــب الـــواحـــد. هــل رأيــتــم بجاحة
أكثر من ذلك، وهل رأيتم أنني الكلمات حينما 
فيها،  املعاني  صــدق  ويــئــد  فيقلبها  يكتبها، 
وتكذبه »رابعة« وأخواتها، لتقول له افتريت 
قاتلها!  األبرياء وأنت  وكذبت، تأسف ألرواح 

إنها البجاحة بعينها.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

لنزع فتيل التوتر بينهما، وتجنيب املنطقة 
حربا نووية مدمرة. ووجدنا ترامب، حامل 
يــقــول: »مــا مــن أحــد يحب  الغليظة،  العصا 
ترامب«.  الرئيس  من  أكثر  السلمية  الحلول 
إن  أو  ــق،  ــحــ الــ ال  ــوة  ــقــ الــ شـــريـــعـــة  هــــي  إذن، 
كل  أيــن يحسب  الــغــاب،  شئت فهي شريعة 
حيوان مستوى الخطر الذي سيترتب على 
مــحــاولــتــه الــظــفــر بــفــريــســٍة يــنــقــض عــلــيــهــا. 
ــا مــــع أمـــيـــركـــا ســتــعــنــي  ــدرك كـــيـــم أن حـــربـ ــ يــ
بلده تدميرا فظيعا.  نهاية نظامه، وتدمير 
ولكنه يـــدرك أيــضــا أنــه مــن دون قــوة رادعــة 
قادرة على إدماء مقلة السبع األميركي، فإن 
مخططات إسقاطه، بما في ذلك العسكرية، 
لــــن تـــجـــد كـــابـــحـــا يــضــبــطــهــا. ولــــذلــــك عــكــف 
نـــظـــام أبـــيـــه وجـــــده عــلــى تــعــزيــز الــتــرســانــة 
الــعــســكــريــة لــدولــتــهــم، وصــــوال إلـــى الــســاح 
النووي. واليوم، في قبضة نظام كيم قرابة 
130 ألف مواطن أميركي يقيمون في كوريا 
أميركي  جــنــدي  ألــف   30 وقــرابــة  الجنوبية، 
آخرين منتشرين في املنطقة الحدودية بني 
الكوريتني، فضا عن وقوع 170 ألف مواطن 
مرمى  فــي  آخــريــن،  و12000 جندي  أميركي 
الشمالية في جزيرة غوام  صــواريــخ كوريا 
األميركية. هذا كله في كفة، وقدرة نظام كيم 
الجنوبية، حتى  اليابان وكوريا  على حرق 
القرب  بسبب  تقليدية،  وقــذائــف  بصواريخ 
الجغرافي، في كفٍة أخــرى. وهذا هو بالذات 
الجنوبية، مون جيه،  ما دفع رئيس كوريا 
التوتر  ــّدة  حـ بتخفيف  تــرامــب  مطالبة  إلـــى 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، مــعــلــنــا مــعــارضــتــه  مــــع كــــوريــ

فــعــل هــــذا الـــرجـــل صــاحــب الـــوصـــف الــثــاثــي، 
الـــرجـــل الــســيــاســي ورجــــل الـــقـــانـــون ومعتنق 
الليبرالية، فقد اتخذ قرارا في مجلس وزرائه 
بــفــض االعــتــصــام فــي مــيــدان رابــعــة الــعــدويــة، 
الجميع، وخـــرج من  رآهـــا  الــتــي  الشاكلة  على 
هـــذا املــجــلــس أســتــاذ قــانــون آخــــر، كـــان نائبا 
التعليم  إلــى حقيبة  إضــافــة  الــــوزراء،  لرئيس 
الــذي يعتبر جماعة  العالي، يدبج هــذا األمــر 
ــدا املــشــهــد  ــ ــيــــة، وبــ اإلخــــــــوان املــســلــمــني إرهــــابــ
بل  ودعــمــه،  بإخراجه  السيسي  بقيام  خطيرا 
الــرابــع عشر  فــي  رأيــنــاه  فيما  لــه  والتخطيط 
الـــعـــام 2013. بــصــوت  مـــن أغــســطــس/ آب مـــن 
ــدأ مــتــحــدث عــســكــري، أو شــرطــي،  جـــهـــوري، بـ
ــة، ليعلن  ــبـ ــرتـ يــتــحــدث عـــن عــمــلــيــة الـــفـــض املـ
ببجاحة افتتاح فض االعتصامني في ميداني 
رابعة والنهضة، وكأنه االحتفال أو املهرجان، 
كما  اإلنــســان  مصطحبا جمعياٍت من حقوق 
قــال، ومــؤكــدا أن الفض سينقل على شاشات 
الفضائيات املصرية. هكذا كان اإلعان، وكان 
الفض الذي تراوح بني استخدام كل األساليب 
والقنص، ومن  الحي  بالرصاص  الضرب  من 
حرق الخيام، ومن استخدام الجرافات، مهما 
كانت تحمل من جثث للبشر، ليعبر بذلك عن 
شكٍل مريع يقع ضمن إرهاب سلطة االنقاب 
واألمر الواقع، في التعامل مع مجزرة حقيقية، 
األمــور  بالفض. وبــدأت  سميت زورا وبهتانا 
تــتــكــشــف، حــيــنــمــا يــعــلــن أن الــفــض عــلــى هــذا 
النحو كان ضرورة وأن وزير الداخلية آنذاك، 
محمد إبراهيم، رفض فضا متدّرجا. أيا كان 
األمر، حدثت املجزرة، وسبقتها مذابح أخرى، 
ومعها فــض آخــر فــي مــيــدان النهضة، ليعبر 
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