
والء سعيد السامرائي

فـــي حلف  بــيــنــهــا دول  انـــتـــقـــدت 28 دولــــــة، 
شمال األطلسي )الناتو(، في جلسة ملجلس 
املــتــحــدة، في  التابع لألمم  اإلنــســان  حقوق 
لــة الــحــكــومــيــة في  بــيــان لــهــا، غــيــاب املــســاء
اســتــشــهــاد مـــئـــات الـــشـــبـــاب فـــي تــظــاهــرات 
ثـــورة تــشــريــن )2019( فــي الـــعـــراق، إضــافــة 
حقوق  عن  املدافعني  استهداف  جرائم  الــى 
اإلنسان والصحافيني والعاملني في مجال 
اإلعالم واملرشحني لالنتخابات وترهيبهم، 
وذكر البيان أن الحق في التجمع السلمي 
ــة  ــريــ ــيــــس الــــجــــمــــعــــيــــات وحــ ــأســ ــة تــ ــ ــريــ ــ وحــ
املجتمعات  التعبير واإلعــالم ضرورية في 
تفعيل  إلــى  الحكومة  داعــيــا  الديمقراطية، 
جهودها إليجاد بيئة آمنة لكل العراقيني، 
للسلطات،  الــضــروريــة  املــســاعــدة  وتــوفــيــر 
مــن أجــل تحقيق الــتــزامــات الــعــراق الدولية 
بــاحــتــرام الــحــريــات األســاســيــة، مثل حقوق 

حرية التعبير والتجمع السلمي.
ــا يـــطـــالـــب بــه  ــ ــــي مـ ــيــــان هـ ــبــ فــــحــــوى هــــــذا الــ
الـــعـــراقـــيـــون والــنــشــطــاء وأهـــالـــي الــشــهــداء 
واملغيبني وكل الشعب العراقي الذي يعيش 
اليوم تحت دكتاتورية املليشيات وفوضى 
ــة، لـــكـــن مــجــلــس حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــ ــ ــــالدول الــ
يــغــض الــنــظــر، مـــع ســبــق اإلصـــــــرار، عـــن أن 
ومـــا سبقها  الــكــاظــمــي،  حــكــومــة مصطفى 
من حكومات، ال تطبق القانون على القتلة 
الرغم  التي تتركهم، على  واملجرمني، وهي 
من معرفتها بهم، وعلى الرغم من كل األدلة 

سالم الكواكبي

احــتــفــلــت الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة بــمــرور 
ــالــــم  وعــ الـــفـــيـــلـــســـوف  والدة  ــلــــى  عــ قـــــــرن 
االجــتــمــاع، إدغــــار مــــوران. ويــبــدو الخبر 
للوهلة األولـــى عــاديــا، ويمكن لــه أن يقع 
 
ّ
الــعــالــم. ولكن فــي  أي بقعة جغرافية  فــي 

تفصيال مهّما يغيب عن الخبر السابق، 
يحدد أن هذا االحتفال تم مع املحتفى به 

الذي بلغ املائة عام.  
بدأت االحتفاالت منذ عدة أسابيع بصدور 
كتاب جديد ملوران الذي أثبت للقوم أنه ما 
والتحليل.  والتفكير  العطاء  قمة  فــي  زال 
ــه مــنــظــمــة األمــــــم املــتــحــدة  ــتـ ــّرمـ ــم كـ ومـــــن ثــ
لــلــثــقــافــة والــعــلــوم )يــونــســكــو( فـــي مقرها 
الــبــاريــســي بــطــريــقــة مــتــمــيــزة، فــقــد أعــطــى 
مــحــاضــرة طــويــلــة، تــطــرق فيها إلــى أفكار 
فلسفية معقدة بكلمات بسيطة وواضحة، 
وعـــاد بــنــا إلـــى أصـــول طــرحــهــا، وكــيــف أن 
ــإعـــادة  بـ كـــفـــيـــالن  واإلرادة  الـــعـــقـــل  إعــــمــــال 
إنــتــاجــهــا عــبــر الــعــصــور، بــاالســتــفــادة من 
القراءة املتجّددة.  وتتالت البرامج اإلذاعية 
والـــتـــلـــفـــزيـــة الـــتـــي تــســتــعــرض إنــتــاجــاتــه 
الــفــكــريــة الــتــي فــاقــت خــمــســني كــتــابــا. ومــا 
»االحتفالية«  الــلــقــاءات  فــي  كثيرًا  أزعــجــه 
أو مستقبليه على عمره  تركيز محاوريه 
استمرار  مــن  استغرابهم  مبدين  الكبير، 
وتفاعل  اإلرادة  وتـــجـــاوب  الــعــقــل  رجــاحــة 
الجسد. لكن أدبه الجّم وابتسامته الحاّرة 
الـــرد بسلبية، وإنــمــا اســتــطــاع أن  ــبــاه 

ّ
جــن

يجترح جوابا ذكيا وفلسفيا من سؤال أو 
أسئلة تنقصها اللباقة، فكأننا بمحاوريه 

يستغربون عمره الطويل.
ــار مــــوران، الــشــيــوعــي الــســابــق وحتى  إدغــ
الستاليني السابق، والذي نقد فترته تلك 
بــنــصــوص عميقة حــافــظــت عــلــى يــســاريــة 
مبادئ  وتحمل  غاصبيها،  مــن  متخلصة 
احتفى  والديمقراطية،  واملــســاواة  العدالة 
يمينها ووسطها،  كما  فــرنــســا،  يــســار  بــه 
الــعــيــد شبه  عـــدا متطّرفيها طــبــعــا. مــســاء 
الوطني، أضاء الرئيس إيمانويل ماكرون 
مائة شمعة احتفااًل بضيفه الفيلسوف في 

رضوان زيادة

ــــي مــن  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــاب األمـ ــــحـ ــــسـ ــــل مــــوعــــد االنـ
ّ
مــــث

ــلـــول املــقــبــل  أفــغــانــســتــان فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
ــيــــركــــي، جــو  ــا مـــبـــكـــرا لــلــرئــيــس األمــ صــــداعــ
القادمة  األخبار  مع تصاعد  بايدن، سيما 
من أفغانستان، والتي تخبرنا بتقّدم حركة 
فقد سيطرت  كــابــول،  املــذهــل نحو  طالبان 
ــــادل مـــســـاحـــة خــمــس  ــعـ ــ ــا يـ ــ ــلـــى مـ حـــالـــيـــا عـ
أفغانستان، وما زال االنسحاب األميركي لم 
يكتمل بعد. أعلنت وزارة الدفاع األميركية 
)الــبــنــتــاغــون( أن الجيش األمــيــركــي سحب 
ــه مــن  ــّداتــ ــعــ ــه ومــ ــواتــ ــن قــ ــن 90٪ مــ أكـــثـــر مــ
ــا  أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي ســـرعـــة مــخــيــفــة، أبـــرزهـ
الجوية،  عندما غادر بهدوء قاعدة باغرام 
وهو حدث تاريخي بعد أمر بايدن سحب 
الــقــوات األمــيــركــيــة مــن الــبــالد. وكــانــت هذه 
القاعدة قد شهدت، في ذروتــهــا عــام 2012 
ألــف جندي أميركي.  ، مــرور أكثر من مائة 
في  أميركية  عسكرية  منشأة  أكبر  وكــانــت 
أفغانستان. واليوم أخليت تماما بعد مرور 
أفغانستان،  في  الحرب  على  عاما  عشرين 

في رمزية ال تخفى على أحد.
لـــقـــد أثـــــــارت عــمــلــيــة االنــــســــحــــاب  مـــخـــاوف 
ــٍد  ــزيـ ــان إلــــــى مـ ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــتـــحـــول أفـ ــــن أن تـ مـ
ــقـــوات  ــاء بـــعـــد انـــســـحـــاب الـ ــدمــ ــة الــ ــ ــ مــــن إراقـ
األمــيــركــيــة، وهــو مــا أشـــارت إلــيــه التقارير 
ــتـــي ذكــــرت  االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة الـ
أن كــــابــــول الـــعـــاصـــمـــة ربـــمـــا تــســقــط خـــالل 
في  األفغاني  الجيش  فشل  مع  أشهر  ستة 
صــد الهجمات ضــد قـــوات »طــالــبــان«، وقد 
ــاء عـــن انــهــيــار هــــذا الــجــيــش  ــبـ تــحــّدثــت األنـ
أفغانستان،  فــي شمال  األمنية  الــقــوات  مــع 
حيث لجأ أكثر من ألف جندي من الجيش 
املـــجـــاورة، في  إلــى طاجيكستان  األفــغــانــي 
مشهد يذكر بانهيار الجيش العراقي أمام 
مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(. 
وهو ما يؤّكد أن احتمال اندالع حرب أهلية 

في أفغانستان مسألة وقت فقط.
بعد ما يقرب من 20 عاًما في أفغانستان، 
الــجــيــش األمـــيـــركـــي، بــتــوجــيــه مـــن الــرئــيــس 
ــة لــســحــب  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ ــل الـ ــ ــراحــ ــ ــي املــ ــ ــدن، فـ ــ ــايــ ــ بــ
قواته من الــبــالد، ووضــع حد ألطــول حرب 
ــر مــــن إعــــالن  ــهـ ــة أشـ ــد ثـــالثـ ــعـ أمـــيـــركـــيـــة. وبـ
بـــايـــدن قـــــراره بــســحــب الـــقـــوات بــحــلــول 11 
فاجئ وتيرة االنسحاب أعضاء 

ُ
سبتمبر، ت

ــن، ولــــيــــس ثــّمــة  ــطــ ــنــ الـــكـــونـــغـــرس فــــي واشــ
ــايـــدن، أو أيــــا مـــن كــبــار  مـــا يــشــيــر إلــــى أن بـ
فبايدن  الخطوة،  على  نــادمــون  مساعديه، 
قاسوا  قد  أنهم  باستمرار  يــكــرران  وفريقه 
الـــتـــداعـــيـــات الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة لــلــقــرار، 
ومــا زالــوا واثقني من أنــه الــقــرار الصحيح، 
أفغانستان فشلت  في  الدولة  بناء  فعملية 
فشال ذريعا بعد عشرين عاما من الوجود 
ــا جــعــل كــثــيــريــن  ــاك. وهــــو مـ ــنـ األمـــيـــركـــي هـ
ــــاب مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان  ــــحـ ــــسـ ــهـــون االنـ ــبـ ــشـ يـ
بــاالنــســحــاب األمــيــركــي املــــذل فـــي فــيــتــنــام، 
األميركية  الحكومة  وعـــود  مــن  الــرغــم  على 
فيتنام  بمساعدة  نيكسون  عهد  في  هناك 
ــود طـــواهـــا  ــ ــوعــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، لـــكـــن هــــــذه الــ
الشيوعية  الحكومة  تحترم  ولــم  النسيان، 
ــنــــام اتــــفــــاقــــيــــة بـــــــاريـــــــس، وإنــــمــــا  ــتــ ــيــ فــــــي فــ
انقضت  ثــم  األمــيــركــي،  االنسحاب  انتظرت 
ــنــــام،  فـــبـــعـــد شــهــريــن  ــتــ ــيــ عـــلـــى عـــاصـــمـــة فــ
مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــســـالم الــفــيــتــنــامــيــة، 
ــر الـــقـــوات الــقــتــالــيــة األمــيــركــيــة  ــادرت آخــ ــ غــ
هانوي  تــحــّررت  بينما  الجنوبية،  فيتنام 
مــمــن تــبــقــوا مــن أســـرى الــحــرب األميركيني 
ما  وهــو  الشمالية،  فيتنام  في  املحتجزين 
ــر على نهاية التدخل األميركي املباشر 

ّ
أش

ــنــــوات فــــي حـــــرب فـــيـــتـــنـــام. فــفــي  ثـــمـــانـــي ســ

لــــإدانــــة، بضمنها  املـــتـــوفـــرة  ــبــــاتــــات  واإلثــ
االعــــتــــراف الـــــذي هـــو ســيــد األدلـــــــة. لــقــد تم 
الهاشمي،  هــشــام  األمــنــي،  الخبير  اغــتــيــال 
بعد فترة وجيزة من تعيني الكاظمي رئيسا 
ــــزور عــائــلــة  ــلــــوزراء والـــــذي أقـــســـم، وهــــو يـ لــ
املـــغـــتـــال، بــأنــه ســيــجــد قــتــلــتــه ويــحــاســبــهــم 
أمام القانون. وعلى الرغم من أدلة كاميرات 
الــعــربــات املستخدمة وكل  ــام  املــراقــبــة وأرقــ
األدلة الدامغة، إال أن الكاظمي تناسى، بعد 
الـــذي قــالــه لعائلة  الــكــالم  بضعه أســابــيــع، 
صديقه الهاشمي، ولم يفتح ملف االغتيال، 

بل أغلقه وبسرعة فائقة. 
بــعــد هــــذا الــــحــــادث، تـــم اغـــتـــيـــال الــنــاشــطــة 
رهـــام يعقوب، وكـــرر رئــيــس الــــوزراء كالمه 
نــفــســه لــعــائــلــتــهــا. لــيــغــلــق مــلــف اغــتــيــالــهــا 
هـــي األخـــــــرى، وجـــديـــد االغـــتـــيـــاالت أخــيــرا 
قـــتـــل الـــنـــاشـــط مــنــســق تـــظـــاهـــرات كـــربـــالء، 
ــم قـــاســـم  ــهــ ــتــ ــل املــ ــقــ ــتــ ــاب الـــــــوزنـــــــي. اعــ ــ ــهــ ــ إيــ
الــوالئــيــة،  قــائــد إحـــدى املليشيات  مــصــلــح، 
باألدلة والشهود، ثم سرعان ما تم إطالق 
ســراحــه بحجة واهــيــة. وهــكــذا مــع امللفات 
الــبــاقــيــة الـــتـــي ال حـــظ لــهــا بـــاالنـــتـــظـــار بل 
بنسيان وجـــود مــفــهــوم الــقــانــون والــعــدالــة 
ذلك  ليس  الكاظمي.  مصطفى  حكومة  مــع 
ــه جـــاء  ــ ــال إنـ ــ فـــحـــســـب، فــالــكــاظــمــي الــــــذي قـ
والتحضير  املتظاهرين،  مطالب  لتحقيق 
النــتــخــابــات مــبــكــرة، كــمــا طــلــب مــتــظــاهــرو 
ســـاحـــات االحـــتـــجـــاجـــات فـــي مــــدن الـــعـــراق، 
يركز كل اهتمامه على مالحقة املتظاهرين 
والناشطني، األحــيــاء منهم واألمـــوات، فقد 

ــاف هـــــدر دمــــــاء األبـــــريـــــاء مــن  ــقــ الـــــــــدول، إليــ
الشباب الذين خرجوا بشكل سلمي، ملطالبة 
الحكومة بتوفير أبسط الحقوق اإلنسانية 
في العيش الكريم ليس أكثر، فإنها تتواطأ 
مع هذه الحكومة ومن سبقها من حكومات 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــشــكــل صـــــارخ، إذ ال 
يصدر عنها إال بيانات التعبير عن »القلق« 
إزاء ما يحصل من أحداث، ليصل األمر قبل 
أبو  املــدعــو  إلــى تفاهم وتنسيق مــع  أشهر 
استقبل  إذ  الوالئية.  املليشيات  قائد  فــدك، 
هذا األخير بحفاوة مندوبة األمــم املتحدة 
في العراق، جنني بالسخارت. وقد واجهت 

عــائــلــة إيــهــاب الـــوزنـــي بــالســخــارت، وعلى 
بقوله:  الدولية  املنظمة  ممثلة  أخيه  لسان 
الكالم مستمر عن قلقكم منذ سنوات، لكن 
لــيــس هــنــاك أي أفـــعـــاٍل تــنــفــذونــهــا لحماية 

الشعب العراقي واملتظاهرين واملغّيبني. 
ذهاب ممثلة األمم املتحدة إلى عائلة إيهاب 
الوزني محاولة جديدة »ناعمة« من الدول 
املــحــتــلــة لــعــمــل شــــيء، بــعــد فــشــل حــكــومــات 
ــي قـــمـــع وإســـكـــات  الــــخــــضــــراء املـــتـــعـــاقـــبـــة فــ
العملية  بإسقاط  تطالب  التي  التظاهرات 
ــا،  ــهـ ــزابـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــخـــريـــبـــيـــة، وكـــــل أحـ
وحصر السالح بيد الدولة وكتابة دستور 
وقــانــون جــديــد لــالنــتــخــابــات، إلقــامــة دولـــٍة 
تــبــنــي الـــعـــراق، وهـــو مـــا يــرفــضــه االحــتــالل 
كما  السياسية،  العملية  بقوة  يدعم  الــذي 
فصلها املحتل األميركي وشريكه اإليراني. 
ثــورة تشرين  املتزايد من استمرار  الخوف 
ــــان الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  الــتــي زعـــزعـــت أركـ
ــن الــعــمــامــة الــفــاســدة  ــزعـــت الــقــدســيــة عـ ونـ
ــفـــاف الــشــعــبــي املـــتـــزايـــد حــولــهــا من  ــتـ وااللـ
الــشــمــال والـــغـــرب، وهــتــاف شــبــابــهــا »ألــعــن 
أبو إيران ألبو أمريكا« هو ما دفع املجتمع 
الدولي إلى اإلســراع وتكثيف دعم حكومة 
الــكــاظــمــي والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا، 
ــــخ األوكـــســـجـــني فــي  ــهـــدف إحـــيـــائـــهـــا وضـ بـ
ــت قــصــيــر،  ــ ــــالل وقــ ــا املـــتـــفـــّســـخ. خــ جـــســـدهـ
ــا  ــ ــ ــي وزراءهـ ــدولــ أرســــلــــت دول املــجــتــمــع الــ
ــل وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ ــراق، إذ وصـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ إلـ
الدنماركي ليعيد فتح سفارة بالده، بعدها 
ــع 

ّ
جــــاء وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، فــوق

استراتيجية  معاهدة  لعقد  تفاهم  مــذكــرة 
الكاظمي،  فــرنــســا  واستقبلت  الـــعـــراق،  مــع 
ومـــن بــعــده وفــــدا بــرملــانــيــا بــرئــاســة رئيس 
ــبـــوســـي،  ــلـ مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، مـــحـــمـــد الـــحـ
استقباال متميزا يتناسب مع املصالح التي 
فــازت بها فرنسا جــّراء مساعدتها الفعالة 
إنقاذ  في  املتكّررة  ومساهمتها  لالحتالل، 

العملية السياسية من االنهيار.          
لن ينخدع الشعب العراقي ببيانات املجتمع 
الدولي الذي يساهم بتدمير بلده وتهجير 
أمــم متحدة وهيئات  شعبه منذ 18 عــامــا، 
الدولي  املجتمع  أدوات  هــي  إنــســان  حقوق 
الــغــزو والــحــرب واالحــتــالل،  لتنفيذ خطط 
وقــد صــدق شقيق إيــهــاب الــوزنــي، حينما 
ــال ملــمــثــلــة األمـــــم املـــتـــحـــدة: ســنــة ونــصــف  قــ
وأنــتــم  الــقــتــل  وآالت  أدوات  بــكــل  يقتلوننا 
كــل شيء  بـــارد، استخدموا  بــدم  تتفرجون 
فــي قتلنا، ولــم تــرفــعــوا تــقــاريــر حقيقية ال 
الدولية وال إلى مجلس األمن  إلى املنظمة 
وال إلى مجلس حقوق اإلنسان. تتفّرجون 
علينا بدم بارد، لكن ثورتنا مستمّرة، ولن 
تتمّكنوا من القضاء عليها وال قمعها، فقد 
تسّربت جذوتها إلى كل العقول، وإلــى كل 
بيوت العراق من شماله إلى غربه، ليلتحم 
مــع وســطــه وجــنــوبــه. وبــصــوت واحـــد عــاد 
ــام.. الــشــعــب  ــنـــظـ ــرّدد بـــإســـقـــاط الـ ــ الــشــعــب يــ
يريد إسقاط عملية املحاصصة السياسية 
لــالحــتــالل، ويــبــقــى يــــردد »ألــعــن أبـــو إيـــران 

ألبو أمريكا«!
)كاتبة عراقية في باريس(

قصر اإلليزيه، في جو حميمي يكاد يدفع 
الــعــقــل املــعــتــاد عــلــى خــنــوع رجــــال الــفــكــر، 
للظن أن موران هو من مؤيدي ماكرون، أو 
أن ماكرون هو من مريدي موران. وبمجّرد 
االطــالع على مواقف مــوران في السنوات 
بحكمه،  ماكرون  ُيشغلها  والتي  األخيرة، 
في  الشديد  النقد  أن نالحظ جرعة  يمكن 
املـــدروس  غير  للتوجه  الرصينة  كتاباته 
نـــحـــو لـــبـــرلـــة الـــحـــيـــاة االقـــتـــصـــاديـــة عــلــى 
حساب  وعــلــى  العمالية،  الحقوق  حــســاب 
البيئة واألرض. وفي املقابل، وعلى الرغم 
ــاكــــرون الــفــلــســفــيــة الــواســعــة  مـــن ثــقــافــة مــ
ــد الــفــيــلــســوف  مــــن خـــــالل تــتــلــمــذه عـــلـــى يــ
ــكـــور، إال أنـــه لـــم يــعــّبــر يـــومـــا، قبل  بـــول ريـ
ـــره الــصــريــح بفكر 

ّ
هــــذا الـــتـــاريـــخ، عـــن تـــأث

مــــوران أو بــقــول لـــه. إذًا، فــهــو يــقــوم بعمل 
ألهم  تقديريٌّ  بل  فحسب،  انتخابيا  ليس 
أوروبــا.  في  األحياء  املعاصرين  الفالسفة 
وفي هذا التقدير تقليد جمهوري لم يحد 
عنه إال ربما نيكوال ساركوزي الذي نادرًا 
مــا تــقــّرب مــن رجـــال الــفــكــر، وأحــــاط نفسه 
بـــمـــّدعـــي فــلــســفــة إعـــالمـــيـــة كـــبـــرنـــار هــنــري 
قصر  فــي  إذًا  الجمهورية  احتفلت  ليفي.  
رئــيــســهــا املــنــتــخــب، إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
والــــذي يقيم فــيــه بشكل مــؤقــت كــأســالفــه، 
بالعيد املائة إلدغار موران. اإلجماع على 
ــاَرٌب بــشــدة  ــحــ ــيـــر لــيــس كــلــيــا، فــهــو مــ األخـ
مــن الــلــوبــي الصهيوني فــي فــرنــســا، وهو 
العلمانية، ألنه  الــــوالدة، شــديــد  الــيــهــودي 
يــقــف، بشكل واضـــح وصــريــح، إلــى جانب 
الــشــعــوب املنتهكة. وبــالــتــالــي، من  حــقــوق 
الــبــديــهــي، وهـــو املــتــنــاســق مــع نفسه ومــع 
فــــكــــره، بـــــأن يـــكـــون مــــن أشـــــد املـــنـــاصـــريـــن 
لــــلــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة واملــــــنــــــّدديــــــن 
باالستعمار االستيطاني اإلسرائيلي. لقد 
دفع هذا املوقف أحد ممثلي حزب الليكود 
اإلسرائيلي في املجلس النيابي الفرنسي 
)نــعــم، وهــو نــائــب عــن فرنسيي الــخــارج(، 
ــوران،  واســـمـــه مــائــيــر حــبــيــب، إلـــى نــعــت مــ
في جلسة استماع، باليهودي كاره الذات. 
مـــوران، وربما  الجلسة، غضب  وفــي هــذه 
ــه إلــــى شــاتــمــه بــالــقــول  ألول مـــــرة، وتــــوّجــ

ـــع ممثلو 
ّ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1973، وق

ــام الــشــمــالــيــة  ــنـ ــتـ ــيـ ــات املــــتــــحــــدة وفـ ــ ــواليــ ــ الــ
اتــفــاقــيــة ســـالم في  والــجــنــوبــيــة وفيتكونغ 
باريس، منهية التدخل العسكري األميركي 
املباشر في حرب فيتنام. تضمنت بنودها 
الــرئــيــســيــة وقــــف إطـــــالق الـــنـــار فـــي جميع 
أنحاء فيتنام، وانسحاب القوات األميركية، 
ــادة  ــ ــ ــــرب، وإعـ ــحـ ــ ــرى الـ ــ ــ ــراح أسـ ــ ــ وإطــــــــالق سـ
من  والجنوبية  الشمالية  فيتنام  توحيد 
خــالل الوسائل السلمية. كــان من املقّرر أن 
في  الجنوبية  الفيتنامية  الــحــكــومــة  تــظــل 
مكانها، حتى إجراء انتخابات جديدة، ولم 
في  الشمالية  الفيتنامية  القوات  على  يكن 

ز.
ّ
الجنوب أن تتقّدم أكثر وال أن تتعز

تم  نــيــســان 1975،  إبــــريــــل/   30 فـــي  ــن،  ــكـ ولـ
نــقــل آخــــر عــــدد مـــن األمـــيـــركـــيـــني الـــذيـــن ما 
ــــوا فـــي جــنــوب فــيــتــنــام جـــوًا مـــن الــبــالد،  زالـ
الــقــوات  أيـــدي  فــي  عندما سقطت سايغون 
املتحدة  الــواليــات  تتدخل  ولــم  الشيوعية. 
على  الجنوبية،  فيتنام  في  املقاتلني  لدعم 
عكس ما نّصت االتفاقية في باريس. وهو 
ما يبدو أنه سيتكّرر أيضا في أفغانستان، 
يهّدد  كابوسا  االنسحاب  هــذا  ويجعل من 
فــرص بــايــدن بالحصول على واليــة ثانية 
ــيـــض، فــالــعــواقــب الــوخــيــمــة  فـــي الــبــيــت األبـ
لالنسحاب بدأت للتو في الظهور. وبينما 
القرار،  يــزال موحًدا وراء  البيت األبيض ال 
تدهور  بشأن  الحكومة  مخاوف  تتصاعد 
االنسحاب،  ووتيرة  أفغانستان،  في  األمــن 
وأســئــلــة عـــديـــدة ال تــــزال بــــدون إجـــابـــة في 

رفعت األجــهــزة األمنية دعــوى على صفاء 
السراي، أيقونة ثورة تشرين املغتال، بتهمة 
»قذف القوات األمنية بالحجارة«. وضربت 
قــــوات الــشــغــب والــــدة إيــهــاب الـــوزنـــي التي 
نصبت خيمة اعتصام في كربالء للمطالبة 
السلطات  وأغــلــقــت  ابــنــهــا.  قتلة  بمحاسبة 
األمنية صفحات الناشط منسق تظاهرات 
وأدمــــن صفحة األضحكني،  أخــيــرا  املــثــنــى 
حــمــد فــرحــان. وعــرضــت إحـــدى املليشيات 
ــــن تــحــشــيــد   عـ

ّ
ــــف ــكـ ــ بـــيـــتـــا عـــلـــيـــه، مـــقـــابـــل الـ

تــّوج  وقــد  املثنى.  فــي محافظة  التظاهرات 
الناشطني  عــلــى  حــربــه  حصيلة  الــكــاظــمــي 
نظمته  اســتــعــراض  بــتــرؤس  واملتظاهرين، 
عن  املــســؤولــة  الــوالئــيــة،  الحشد  مليشيات 

اغتيال املتظاهرين.           
تــســتــمــر الـــــــدول املــجــتــمــعــة بـــدعـــم حــكــومــة 
ونصف  عــام  قبل  تعيينها،  منذ  مــســؤولــة 
السلمية  الحركة  اغتيال نشطاء  العام، عن 
ــراق، جــــديــــدهــــم إيــــهــــاب الــــوزنــــي،  ــ ــعــ ــ ــ فــــي ال
قتله  الــذي أشعل  كــربــالء  منسق تظاهرات 
احــتــجــاجــاٍت واعــتــصــامــات ضــخــمــة، عّمت 
غالبية مــدن الــجــنــوب الــعــراقــي وســاحــاتــه. 
ــه  وبـــــدل أن يــتــخــذ املــجــتــمــع الــــدولــــي ودولــ
الــعــراق  املتباكية على حــقــوق اإلنــســان فــي 
 ضــــد انــتــهــاكــات 

ً
 وعـــمـــلـــيـــة

ً
قـــــــــراراٍت فــعــلــيــة

حــكــومــة الــخــضــراء أبــســط حــقــوق اإلنــســان 
ــتـــي يـــقـــّرهـــا الـــدســـتـــور الــــعــــراقــــي، والـــتـــي  الـ
الـــتـــزمـــت هـــــذه الــــــــدول بـــتـــوفـــيـــر املـــســـاعـــدة 
خذه 

ّ
لتحقيقها كما تّدعي. وعلى غرار ما تت

 عنفا مع بعض 
ّ

من إجراءات في أحداٍث أقل

ــذه الــلــهــجــة ســمــعــهــا ســابــقــا عــنــدمــا  إن هــ
وكــان عمالؤها  النازية،  مقاوما ضد  كــان 
الفرنسيني  الثوار  ملخاطبة  يستعملونها 
بتصفيق  البرملان  قاعة  فضّجت  األحـــرار، 

مجمل باقي النواب. 
في املقابل، لم يصمت إدغار موران في قمة 
أزمة الرهاب من اإلسالم واملكارثية الفكرية 
املــســتــشــريــة لـــدى بــعــض ُصـــنـــاع الــخــطــاب 
اإلعــالمــي الــفــرنــســي ضــد مــن يــحــاول فهم 
الـــظـــواهـــر االجــتــمــاعــيــة بـــهـــدوء وعــلــمــيــة، 
اإلسالمويني،  باليسارويني  لهم  ووصــفــه 
فقد انــضــم إراديــــا إلــى التصنيف األخــيــر، 
ع عن إقصاء من يتضامن 

ّ
داعيا إلى الترف

مع املهمشني، والذين ربما إن تطرفوا فال 
جدوى من استعادتهم بتطرف مقابل. 

على هامش احتفال فرنسا بمئوية إدغار 
مـــــوران، اســتــعــدُت ســريــعــا مــصــائــر رجـــال 
الــعــلــم والــفــكــر فــي مشرقنا ومــغــربــنــا، فلم 
أكبح نفسي من تكرار ما قاله عبد الرحمن 
»الغالب  عـــام:  ومــائــة  نيف  منذ  الكواكبي 
أن رجال االستبداد يطاردون رجال العلم 
وينّكلون بهم.. فالسعيد منهم من يتمّكن 
ــذا ســبــب أن كل  ــ مـــن مــهــاجــرة ديـــــــاره.. وهـ
األنــبــيــاء الــعــظــام عليهم الــصــالة والــســالم 
وأكثر العلماء واألدباء والنبالء تقلبوا في 

البالد وماتوا غرباء«.
)كاتب سوري في باريس(

شأن استراتيجية أميركا طويلة املدى، فقد 
شعر بايدن بالغضب بشكل واضح، عندما 
القوات  تــغــادره  الــذي  البلد  سئل عــن حالة 
بالتفصيل  أن شــرح  وقــال، بعد  األميركية. 
خـــطـــط االنـــســـحـــاب وآمــــالــــه فــــي الــحــكــومــة 
األفغانية املدنية املحاصرة، ورؤيته بشأن 
الدعم الجوي األميركي: »لن أجيب على أي 

أسئلة أخرى بشأن أفغانستان«.
ر كــل مــن أجــهــزة املــخــابــرات األميركية 

ّ
يــحــذ

الكونغرس  وأعــضــاء  العسكريون  والــقــادة 
 
ً
قــادرة تكون  لن  األفغانية  الحكومة  أن  من 

ــــدون دعــم  عــلــى مــواجــهــة حـــركـــة طــالــبــان بـ
»طالبان«  تتحّرك  األميركية.  النارية  القوة 
في  مناطق  على  للسيطرة  بالفعل  بسرعة 
دفع  مــا  أفغانستان،  مــن  الشمالية  األجـــزاء 
الـــقـــادة الــعــســكــريــني األمــيــركــيــني إلـــى إثـــارة 
احتمال انــدالع حــرٍب أهلية، بمجّرد رحيل 

القوات األميركية.
لــم يــتــم بــعــد اتــخــاذ قـــــرارات كــبــيــرة أخـــرى، 
بما في ذلك ما إذا كانت الواليات املتحدة 
ســتــســتــخــدم الــــطــــائــــرات بــــــدون طـــيـــار فــي 
املشتبه  اإلرهــابــيــني  الســتــهــداف  املستقبل، 
وكيفية  ذلــك،  وكيفية  أفغانستان،  في  بهم 
ــابـــول، وكيفية  تــأمــني املـــطـــار املـــدنـــي فـــي كـ
ــن لــلــمــتــرجــمــني األفــغــان  ــــرور اآلمــ ضــمــان املـ
وغيرهم من العمال. الذين ساعدوا القوات 
الــحــرب، وهــم اآلن أهــداف  األميركية خــالل 
األفق  في  ويلوح  طالبان«.  حركة  ملسلحي 
ــــوف تــطــغــى عـــلـــى حــكــومــة  أن األخــــيــــرة سـ
وتستعيد  غني،  أشــرف  األفغاني،  الرئيس 
ــّددت التقييمات  الــبــالد. حــ الــســيــطــرة عــلــى 
األخيرة الجدول الزمني املحتمل الستيالء 
»طــالــبــان« عــلــى السلطة فــي أي مــكــان، من 

ستة إلى 12 شهًرا.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن شــبــح إجــــالء املــوظــفــني 
األمـــيـــركـــيـــني مـــن ســـايـــغـــون فـــي عــــام 1975 
يطاردهم في أثناء عملية اتخاذ القرار، إال 
أن بايدن ال يزال مقتنًعا أنه بعد عقدين من 
الحرب في أفغانستان، ال يوجد الكثير مما 
يمكن للقوات األميركية فعله لحل ما ُينظر 
إليه بشكل متزايد داخل الحكومة على أنه 
مشكلة مستعصية، فبايدن يستخدم حّجة 
معاكسة، بالقول إن الوتيرة التي اكتسبت 
بـــهـــا »طــــالــــبــــان« مــكــانــتــهــا فــــي األســـابـــيـــع 
ــا، لــلــبــيــت  ــ زت، بــطــريــقــة مـ

ّ
األخــــيــــرة قــــد عــــــــز

األبيض، مزايا قرار االنسحاب، عبر القول 
»إن حكومة أفغانستان التي تقف على شفا 
 19 بعد  املــتــســارعــة،  الطريقة  بــهــذه  الفشل 
عاًما من التدريب والتجهيز والتمويل من 
املــزايــا  أن  لفكرة  مصداقية  يعطي  أمــيــركــا، 
طويلة األجل للحفاظ على وجود القوة في 

البالد كانت محدودة«.
فرصة  هــذه  تعتبر  للجمهوريني،  بالنسبة 
نــــــــادرة لـــتـــكـــرار فـــشـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني فــي 
ــار،  قــضــايــا األمــــن الــوطــنــي، فــفــي مــايــو/ أيـ
ــن الـــجـــمـــهـــوريـــني فــي  ــ كـــتـــبـــت مـــجـــمـــوعـــة مـ
الــنــواب  فــي مجلس  الــقــوات املسلحة  لجنة 
إلـــى وزيــــر الـــدفـــاع، لــويــد أوســــن، يطلبون 
مــنــه تــقــديــم تقييم مــخــاطــر لــلــظــروف على 
لرسالتهم،  ــا 

ً
ووفــق أفغانستان.  فــي  األرض 

ــا بتقديم هــذا 
ً
فـــإن الــبــنــتــاغــون مــلــزم قــانــون

الكونغرس قبل إنفاق األموال  التقييم إلى 
في  األميركيني  العسكريني  األفــراد  لسحب 
القوات  ما دون مستويات  إلى  أفغانستان 
الــتــي تبلغ مــا بــني ألــفــي جــنــدي إلــى أربعة 

آالف.
ربما يمثل االنسحاب األميركي الفاشل من 
بايدن، على  إدارة  نهاية  بداية  أفغانستان 
الـــرغـــم مـــن نــجــاحــه فـــي مــلــفــات أخــــرى مثل 

معالجة وباء كورونا.
)كاتب سوري في واشنطن(

عندما يتواطأ المجتمع الدولي مع اغتـياالت نشطاء العراق

مائة عام من إدغار موران

أفغانستان كابوس بايدن القادم

لن ينخدع الشعب 
العراقي ببيانات 

المجتمع الدولي 
الذي يساهم بتدمير 
بلده وتهجير شعبه 

منذ 18 عامًا

لم يصمت موران 
في قمة أزمة 

الرهاب من اإلسالم 
والمكارثية الفكرية

بينما البيت األبيض 
ال يزال موحدًا وراء 
قرار االنسحاب من 

أفغانستان، تتصاعد 
مخاوف الحكومة 
بشأن تدهور األمن

آراء

حسام كنفاني

ــارات مفاجئًا، وال سيما في  لــم يكن الــخــاف الــذي بــرز أخــيــرًا بــن السعودية واإلمــ
ظل السير اإلماراتي بمسار سياسي متعارض مع التوجهات السعودية في الفترة 
األخيرة. وإن كان طابع الخاف الحالي يحمل أبعادًا اقتصادية، مع معارضة أبوظبي 
خفض إنتاج النفط خال اجتماع »أوبــك+« األخير، إال أن جــذوره السياسية أعمق، 
وبدأت تبرز على السطح تحديدًا مع نهاية عهد الرئيس األميركي دونالد ترامب وتولي 
خلفه جو بايدن، وهو ما أدى إلى ظهور انفتاح سعودي على »خصوم األمس«، األمر 

الذي يبدو أنه ال يعجب اإلمارات.
كثيرة هي املعطيات التي كانت تؤشر إلى أن »لحظة فراق« هذين الحليفن ال بد 
أن تأتي يومًا مــا. هي لم تحصل اآلن، لكن في حــال استمر سياق الخاف في 
منحاه الحالي، فإنها بالتأكيد باتت قريبة، وال سيما أنه أصبح واضحًا أن أبوظبي 
النظر عن املصالح السعودية.  تسير وفق محددات استراتيجية توسعية بغض 
أمر كهذا بدأ في اليمن، مع انقاب اإلمارات على فكرة التحالف الذي قام إلعادة 
الشرعية اليمنية إلى الحكم بعد االنقاب الحوثي، لتدعم االنفصالين في الجنوب 
بــدأ في ظل  الدعم  التي تخدم املصالح اإلمــاراتــيــة. هــذا  الدولة  لتأسيس ما يشبه 
إلــى موقف سعودي  تــرامــب، ما أدى  األزمــة الخليجية وحصار قطر، وفــي عهد 

مخفف من تصرفات الحليف. 
الفاعلن  املنطقة  السعودي واإلماراتي متقاربن من بقية ملفات  املوقفان  وإذا كان 
فيها، على غرار مصر وليبيا وقطر وتركيا، إال أن أمورًا كثيرة تغيرت اليوم، وتبدلت 
املعطيات واالستراتيجيات، السعودية تحديدًا، من كثير من هذه امللفات. األمر الذي 
وتسعى  ليبيا،  في  خليفة حفتر  دعمها  على  تــزال  ال  فهي  كليًا،  أبوظبي  تتجاهله 
بشكل حثيث إلى تدمير العملية السياسية، رغم أن الرياض رحبت باالتفاق الليبي 
األخير ودعمته. األمر نفسه في ما يتعلق باألزمة الخليجية، فاملصالحة التي أنهت 
التهجم  لم توقف  والدوحة،  الرياض  للتعاون بن  بابًا واسعًا  حصار قطر، وفتحت 
اإلماراتي الدائم على الدوحة، وهو ما بدا في حمات إعامية وتمويل أفام تسعى 
إلى تشويه صورة قطر. وال تخفي اإلمــارات عدم رضاها عن املصالحة، والتقارب 
القائم بن السعودية وقطر، ودل على ذلك مقاطعة وزير الخارجية اإلماراتي االجتماع 
النهضة،  الــدوحــة لبحث قضية سد  الــذي عقد في  العرب  لـــوزراء الخارجية  الــطــارئ 

واكتفت أبوظبي بحضور مندوبها في الجامعة العربية.
األمر نفسه ينسحب على العاقة مع تركيا، واالنفتاح الذي تبديه الرياض تجاه أنقرة، 
 جذريًا يجري في السياسة السعودية ال يتطابق مع املواقف 

ً
فاإلمارات ترى أن تحوال

اإلماراتية الراديكالية في ما يخص من تسميهم رعاة »اإلسام السياسي« الذي كان 
الخصم األساس لهذا التحالف طوال السنوات السبع املاضية. 

وإضافة إلى هذه املعطيات السياسية، والتي يمكن الزيادة عليها الكثير من امللفات 
الــتــي ال تتسع لها مساحة املــقــال، هــنــاك عــوامــل اقــتــصــاديــة أســاســيــة ســتــؤدي في 
النهاية إلى الفراق بن الطرفن، خصوصًا أن مشروع 2030 الذي وضعه ولي العهد 
االقتصادي  املــحــور  السعودية  تــكــون  أن  إلــى  بــن سلمان يسعى  الــســعــودي محمد 
للمنطقة، األمر الذي سيسلب اإلمــارات، وتحديدًا دبي، هذا الدور في املرحلة املقبلة. 
لديها  اعتمادات لشركات  قــرارات تمنع منح  بــدأت عمليًا عبر  السعودية  والخطوات 
مقار إقليمية في غير السعودية، ما يعني املطالبة ضمنًا بنقل كل الشركات األجنبية 
العاملة في اإلمارات إلى السعودية، وبالتالي إنهاء الدور االقتصادي الذي كانت تؤديه 
دبي. هذا األمر تنظر له أبوظبي بالكثير من القلق، وكان الفتًا قبل فترة هجوم إحدى 
الذي يعد في  املمولة إماراتيا على مشروع مدينة »نيوم«  اللندنية  العربية  الصحف 

صلب »رؤية 2030«.
من الواضح أنه خال الفترة املاضية كانت نار خافات الحليفن تعّس تحت رماد 

الضرورات االستراتيجية التي زال الكثير منها، لتبدأ النيران بالظهور إلى العلن.

باسل طلوزي

ا، بعد أن أمضى سحابة  ا عادّيً
ً
هو من ذلك الطراز الذي أصبح املوت بالنسبة له شأن

، بحكم عمله، 
ً

عمره حارًسا لثاجة املوتى في أحد املستشفيات، فقد كان مسؤوال
عن استقبال الجثث حديثة الوفاة، وتصنيفها من حيث االسم والجنس والعمر، ثم 
الحائط من  تحتل نصف  التي  الضخمة  الثاجة  في  لحجمها  املائم  الــدرج  اختيار 
يتوسط  الــذي  املعدني  الحوض  للموتى، وغسلهم في  املخصصة  الــســوداء«  »الغرفة 
الغرفة. كان ُيدخل الجثث وُيخرجها كأنه يتعامل مع ملفات أرشيٍف مكّدسة في درج، 
وال يستغرقه الوقت لحظاٍت لسحب »امللف« أو حشره في مكانه. األغرب من ذلك أنه 
ا، أن يستثمر ثاجة املوتى لحفظ أطعمته القابلة للتلف، فراتبه الضئيل لم 

ً
ارتأى، أيض

يكن يتيح له اقتناء ثاجٍة في منزله املتواضع، فعمد إلى تخصيص درج كامل لهذه 
ه الجوع، عن 

ّ
الغاية، يكّدس فيه طعامه ومشروباته في ذلك الدرج، وال يتوّرع، كلما عض

فتح الــدرج، وإخــراج ما تيّسر من الطعام اللتهامه. صحيٌح أنه كان يتحاشى إخراج 
الطعام في أوقات الغسل، لكن سأمه من االنتظار الطويل كان يدفعه إلى اقتحام طقوس 
إلى  يتّجه  أن  يلبث  ما  ثم  السام بصوٍت خافت،  فُيفشي  الــوقــار،  ًعا 

ّ
الغسل، متصن

الثاجة، ويسحب درًجا من أدراجه الطويلة، ويتناول كيس طعامه، وسط ذهول الرجال 
املنهمكن بغسل املّيت. با شك، هو يتفّهم سبب ذهولهم، غير أنه كان قد برمج نفسه 
منذ أمد بعيد على تجاوز هذا املوقف، وليس أمامه خيار غير استخدام ثاجة املوتى 
ا أن يلجأ إلى ابتياع طعام جاهز، وهو ما  لحفظ طعامه من العطب، وإال سيكون مضطّرً
ال يستطيع تكّبد نفقاته. كان يدلف من باب الغرفة الباردة خارًجا بسرعة، كمن اقترف 
الكيس  فيفّض  ه،  يقتعد كرسّيً ثم  للغرفة،  املجاور  كــوخ حراسته  ويتجه نحو  ذنًبا، 
ويفرد محتوياته على طاولٍة خشبّيٍة صغيرة أمامه، ويشرع بتناول وجبته كاملعتاد، 

كأنه في بيته تماًما، وكأن الطعام منتزع من ثاجة املنزل، ال من ثاجة املوتى. 
األداء،  من حيث  الثاجة  هي  فالثاجة  ا«،  »عملّيً  

ً
رجــا يكون  أن  عليه  يتعّن  وكــان 

صنعت لحفظ الجثث أو الطعام. أما املفاضلة فبنت أفكار البشر الذين يميلون إلى 
»الخصخصة« و»التفريد«، وإلى ابتكار املصفوفات و»التجنيس«، أما هو فا تعنيه 
، إن جاورت حبة طماطم رأس مّيت؟ هل 

ً
تلك التصانيف والفهارس. ما الضير، مثا

الحّبة مثله  الطماطم؟ هل ستموت  أم يقلل من شــأن  امليت،  ينتقص ذلــك من حرمة 
وتصبح غير صالحة لألكل؟ ملاذا ال يكون العكس هو الصواب، بمعنى أن ثاجة املوت 
ستتحول إلى ثاجة حياة؟.. عندما يتوصل إلى هذه النتيجة، يتفاقم إعجابه بقدرته 
الــبــاردة، فاملشهد  الغرفة  أمــا في  بــالــغ.    التهام وجبته بحياد  التكّيف، ويتابع  على 
يقطعون مهّمتهم بغسل  ما  عــادة  الذين  الواجمن،  للرجال  بالنسبة  تماًما   

ٌ
مختلف

 من الوقت، وهم يراقبون الحارس الذي يظنون أول األمر أنه بصدد إخراج 
ً
امليت برهة

ا، 
ً
جثة جديدة، لكنه يباغتهم بإخراج الطعام، فينظرون إليه باندهاٍش ممزوٍج، أحيان

بمشاعر متضاربة: هل هم أمام رجل مغامر أم إنسان منزوع املشاعر؟
ــى فــي أحــد 

ّ
عــنــدمــا اقــتــرب مــوعــد تــقــاعــده حـــدث مــا لــم يــكــن فــي الــحــســبــان، فــقــد تــلــق

الصباحات كتاب االستغناء عن خدماته، بعدما تفاقمت الشكاوى املقّدمة بحقه من 
أهالي املوتى الذين شعروا أن فعله ينطوي على استخفاف بموتاهم الذين ال ينبغي 
 عن أن هذا الفعل »الهمجي«، 

ً
أن يشاركهم شيٌء بثاجتهم املخّصصة لهم، فضا

 على أن صاحبه شخٌص غير ســوّي وال يجوز أن يعمل في 
ّ

حسب وصفهم، يــدل
ــرون على فــيــٍض هــائــل من 

ّ
يــتــوف أنـــاس  الــتــي ال تحتمل غير  املستشفيات، حــصــًرا، 

التي يحتاجها املرضى في رحلة عاجهم. ومن شأن مثل هذا  املشاعر اإلنسانية 
الذي شغلوه في حياتهم بعد موتهم،  الفعل أن يشعرهم بأنهم سيفقدون حّيزهم 
ولربما تشاركهم فيه حّبة خيار أو طماطم. كان قرار اإلقالة حاسًما، ولم تفلح كل 
محاوالت الحارس »الهمجي« في ثني إدارة املستشفى عن قرارها، فلم يكن أمامه 

غير االنصياع لقرار الفصل، فخرج ال يحمل غير كيس طعامه الفقير.
في الخارج، داهمه شعور غريب بالبرد، على الرغم من الشمس القائظة.. كانت أطرافه 

ا، أو باألحرى كأنه يدخل ثاجة املوتى. ا قطبّيً
ً
تتيّبس رويًدا كأنه يدخل عامل

فاطمة ياسين

انتهى االجتماع السادس من محادثات فيينا النووية قبل حوالي ثاثة أسابيع، من 
إيــران وممثلن عن روسيا  دون تحديد موعد لاجتماع املقبل، وقد عقد بحضور 
غير  أميركية  وبمشاركة  األوروبـــي،  واالتــحــاد  وأملانيا  وبريطانيا  وفرنسا  والصن 
مباشرة. عقب االجتماع، حاول الجانب اإليراني أن يظهر تفاؤال عكسه قول رئيس 
تقّدما نسبيا، وإن قضايا خافية  أحــرز  إن وفــده  التفاوض، عباس عرقجي،  وفــد 
كثيرة قد تم حلها، وبقي قليل منها عالقا ينبغي معالجته. ولكن عرقجي غّير لهجته 
املتبقي لن يكون سها! وجــاء تصريح  الطريق  التصريح نفسه، فاعترف بأن  في 
قال  التناقض، حن  هــذا  ليزيل  األميركي، جيك سولفيان،  القومي  األمــن  مستشار 
بعبارة صريحة إن املسافة كبيرة بن األطراف وبشأن قضايا رئيسية وجوهرية في 
االتفاق. غيمة كبيرة تسد أفق املحادثات، وال يوجد موعد جديد ملحادثات جديدة، 
وقد قال عرقجي إن الجولة السابعة إذا عقدت لن تكون األخيرة. إذا وضعنا املتغير 
الجديد، وهو وجود الرئيس اإليراني املتشدد الجديد، إبراهيم رئيسي، الذي سيتسلم 
منصبه في الثالث من الشهر املقبل )أغسطس/آب(، عندها يمكن التنبؤ بأن وضع 
هذه املفاوضات سيكون صعبا. كان الرئيس األميركي، جو بايدن، راغبا في إعادة 
الحياة إلى االتفاقية التي انسحب منها سلفه ترامب الذي طبق عقوبات قاسية على 
إيــران، وتركها تعاني اقتصاديا، وراغبا في إدخــال تعديات على االتفاقية بشأن 
الصواريخ البالستية، وكانت في يده ورقة ضغط إضافية، منحه إياها ترامب ذاته، 
بغير قصد، وهي العقوبات الجديدة. صار الهّم اإليراني منصّبا نحو إزالة العقوبات 
تــرامــب، وهــي األقسى واألشــد ضــررا، فيما  التي فرضها  بشكل كامل، خصوصا 
رغب بايدن في إزالة بعضها ومراقبة السلوك اإليراني، فيما يخص النشاط النووي 
، ومــا لبثت أن 

ً
والــصــاروخــي، تمهيدا إلزالــة بعضها اآلخــر. بــدأت املفاوضات بطيئة

اكتسبت زخما أوصلها إلى الجولة السادسة من دون تحقيق ما كان يجب تحقيقه. 
وقد مضت اآلن ستة أشهر على احتال بايدن مقعده في البيت األبيض. ويبدو أنه قد 
بدأ يفقد صبره نحو تلك املفاوضات، وليست لديه نية في إبقاء النافذة مفتوحة، وهو 
البيت األبيض، فلدى بايدن أجندة أكثر أهمية، وهي الشأن  ما عكسته تصريحات 

الداخلي األميركي وتطوراته، بعد أن دخل عامل كورونا مثبطا للسياسة في العالم.
قد يرغب إبراهيم رئيسي في تمثيل دوره املتشدد على أكمل وجه، وإظهار التزّمت 
في إدارة مفاوضات الجولة املقبلة. وقد تتضح لنا الطريقة التي ستذهب بها إيران 
إلى مفاوضات الجولة الجديدة، من خال ما أفادت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
يوم الثاثاء، بأن إيران اتخذت خطواٍت لصنع صفائح وقود معدنية من اليورانيوم 
املخصب بنسبة 20٪. األمر الذي يتجاوز االتفاق املوقع في العام 2015، وتعّد هذه 
أن  النووية، ما يعني  القنبلة  املهمة إليــران في طريق حيازة  املراحل  الخطوة إحــدى 
الخيار النووي اإليراني يبدو نهائيا، وتبدو طهران أنها تخطط ملفاوضات ال نهائية، 
يمكن أن تستمر سنوات، فيما تتابع بهدوء برنامجها، وصوال إلى نقطة الحصول 
على الساح الــذري. ما زالت إيران تعيش أوقاتا اقتصادية حرجة، فهي قد توقفت 
عن تزويد العراق بالكهرباء، ما تسبب في موجة غضب جماهيرية عراقية جديدة، 
وحجتها هذه املرة أن العراق ال يدفع ما عليه من مستحقات. ولكن واقع الحال يقول 
إن وضــع الكهرباء في الــداخــل اإليــرانــي يعاني األمــّريــن، وقــد ال يكون قــادرا عمليا 
على تصدير الكهرباء وهي بحاجة لها داخليا، لتسكن أوضاع الشارع الذي يغلي 
املنطقة  بمستقبل  وتستهن  بالسياسة  إيــران  تعبث  نفسه،  الوقت  وفــي  بالغضب. 
كلها، بإصرارها على املضي في برنامجها النووي، على الرغم مما تعانيه وما قد 
يفرض عليها، سواء من الواليات املتحدة أو من إسرائيل، حيث هناك رئيس حكومة 

جديد متشّدد ومتربص وينتظر فرصة لتثبيت كرسيه.

محمد أبو رمان

هل يمكن أن يتحّول الجوع إلى أرقام نمّر عليها من دون أن ندرك حقيقة ما تعنيه 
 أن تقرأ تقرير 

ّ
من تداعيات ودالالت مجتمعية وثقافية وإنسانية مقلقة؟ ما عليك إال

منظمة أوكسفام )اتحاد دولي لجمعيات خيرية( الذي صدر أخيرًا »فيروس الجوع 
اليمن وســوريــة  الــجــوع؛  تــواجــه خطر  كـــرت فيه ثــاث دول عربية 

ُ
ذ ينتشر«، والـــذي 

والــســودان. وفقًا للتقرير، ُيَعّد اليمن ثاني أســوأ دولــة من ثاني أكبر أزمــة غــذاء بعد 
اليمنين يحتاجون مساعدات  الديمقراطية، إذ تفيد األرقــام بأّن 70٪ من  الكونغو 
غذائية عاجلة. وحجم األضرار التي لحقت بالزراعة في اليمن، باإلضافة إلى سورية، 
الداخلية وأزمــة كــورونــا، كبيرة جــدًا، وهنالك تفصيات عديدة في  الحروب  بسبب 
التقرير عــن حــالــة هــذه الــبــاد، إذ يعيش مــايــن البشر فــي حــالــة »خـــوف« حقيقي 
العراقيون يهجمون على  املحتّجون  كــان  األثــنــاء،  فــي  اليومية.  األوضـــاع  تــردي  مــن 
شركات الكهرباء، احتجاجًا على االنقطاعات املستمرة والطويلة للكهرباء، في حّر 
 

ّ
الصيف. والوضع ال يختلف في سورية، إذ تنقطع الكهرباء باستمرار، فيما يصطف
اللبنانيون في طوابير طويلة بانتظار الوقود، مع تدهور األوضاع االقتصادية واملالية 
في الباد. الكهرباء والجوع ليسا مصدر الخوف الوحيد لدى السورين واليمنين، 
الداخلية هناك،  الحروب  تركوا منازلهم تحت وطأة  الذين  املشّردين  فهنالك ماين 
فا أمن وال سام وال أفق واضحًا في املستقبل. ووفقًا لتقرير »أوكسفام« وتقارير 
الثمن  اليمن وسورية، فــإّن النساء واألطفال هم من يدفعون  دولية أخــرى عن حالة 
والسودان؟  اليمن وسورية  األمــر على  يقتصر  اإلنسانية. هل  الكوارث  لهذه  األكبر 
ماذا عن العراق الذي يمتلك مصادر الثروة الزراعية والنفطية واألهم البشرية؟ إلى 
أين وصل ترّدي الخدمات؟ وباقي الدول العربية التي تعاين ارتفاعًا غير مسبوق في 
أرقام البطالة والفقر وفشل التنمية، بينما يعيش ماين البشر في حالة رعب يومي 
الصحّية،  املنظومات  انهيارًا في  أخــرى  األمنية، وتشهد دول  األوضــاع  حقيقي من 

ودول أخرى ال يزال عشرات اآلالف من املعتقلن في سجونها؟
الــخــوف عــربــيــًا كـــان خـــال عــقــود ســابــقــة مــرتــبــطــًا بــالــســطــوة األمــنــيــة عــلــى الــحــيــاة 
السياسية ومصادرة حقوق اإلنسان املدنية والسياسية، ومنع الحريات العامة، كان 
القسري  الــرأي، وربما االختفاء  التعبير عن  السجن واالعتقال والخشية من  يعني 
في السجون واملعتقات. أّما الخوف.. عربيًا، اليوم، فيعني أكثر من ذلك بكثير. حتى 
اإلنسان البسيط، املبتعد عن السياسة ومصائبها، القانع بلقمة الخبز، واالبتعاد عن 
العمل السياسي، واملؤمن بالخاص الفردي، فلم يعد ساملًا هو اآلخر، ال في منزله وال 
بن أهله. أّما الشباب العربي الذي حلم بربيٍع يخرج به من كهف االستبداد والفساد، 
اليومي،  الفردية واألمــن  إلى أبسط حقوقه اإلنسانية، بالعمل والكرامة  اليوم  فينظر 
حلمًا  واليمنين  والعراقين  السورين  ماين  لدى  ل 

ّ
وتمث كبيرًا،  طموحًا  بوصفها 

بعيد املنال. لم يعد الخوف سياسيًا، مرتبطًا باألمثال املتوارثة املعروفة، وال بالتكّيف 
، ال يكاد يخطئ فردًا واحدًا 

ً
في أنظمة القمع الشمولية العربية، بل أصبح عامًا شاما

في مجتمعات عربية كثيرة. منذ عام 2011 هنالك أجيال ال تعرف ماذا يعني األمن 
أو السام أو الحياة الطبيعية، وبات الجيل الجديد بأسره مهّددًا، في الحّد األدنى بحالة 
عدم اليقن، كما يرصد كتاب مهم صدر عن مؤسسة فريدريش إيبرت قبل أعوام 
قليلة دراسة مسحية عن حالة الشباب العربي في ثماني دول تقريبًا، وكان عنوانه 
»عدم اليقن«. لدى الصديق حسن أبو هنية مقولة عميقة في نقاشه ألسباب صعود 
تنظيم الدولة اإلسامية )داعش(، إذ األصل أن نتساءل كيف ال يمكن أن يكون هذا 

التنظيم العدمي الدموي هو النتيجة املنطقية لألوضاع العربية؟! 
الـــرزاز  الــيــوم يتخطى شخصيات روايــــات تيسير ســبــول ومــؤنــس  الــخــوف عــربــيــًا 
ه الشخصيات 

ّ
وسعدالله ونوس وممدوح عدوان ورواية مصطفى خليفة »القوقعة«، إن

التي نراها في رواية »املوت عمل شاق« لخالد خليفة و»فرانكشتاين في بغداد« ألحمد 
السعداوي و»عازف الغيوم« لعلي بدر، و»حكاية العربي األخير« لواسيني األعرج.

السعودية واإلمارات: 
حان الفراق؟

ثالجة األحياء

ماذا يعني الخوف عربيًا؟
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آراء

مصطفى البرغوثي

ـــل الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة ومــمــارســاتــهــا 
ّ
تـــمـــث

فـــي فــلــســطــن مــزيــجــا كــريــهــا مـــن االضــطــهــاد 
الـــقـــومـــي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وعــمــلــيــات 
الــذي  العنصري  والتمييز  الــعــرقــي،  التطهير 
فاق، في بشاعته، نظام األبرتهايد العنصري 
الـــذي كــان ســائــدًا فــي جــنــوب أفريقيا، قبل أن 
يــســقــطــه الــنــضــال الــشــعــبــي وحـــركـــة املــقــاطــعــة 
العاملية. وعلى الرغم من املعرفة الواسعة بما 
يتعّرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد 
على يد إسرائيل، فان غالبية مظاهر التمييز 
زالـــت خافية على  مــا  العنصري ومــمــارســاتــه 

شعوب املنطقة.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء حــــركــــة مـــيـــرتـــس، إلـــــى حــــد مـــا، 
وتؤيد،  الصهيونية،  ــزاب  األحـ جميع  ى 

ّ
تتبن

وتشارك في تنفيذ قوانن التمييز العنصري 
بحد  الصهيونية،  العقيدة  ألن  ومــمــارســاتــه، 
الحق في  أن  ذاتــهــا، قامت وترتكز على فكرة 
فــلــســطــن هـــو لــلــيــهــود، ولــلــيــهــود فـــقـــط، وأن 
أصحاب األرض األصلين، أي الفلسطينين، 
التخلص منهم. وفــي هذا  هــم »أغــيــار« يجب 
اإلطـــــار، يــمــتــزج الــفــكــر الــســيــاســي الــعــنــصــري 
االقــتــصــاديــة االستغاللية، ومع  املــصــالــح  مــع 
ستغل، 

ُ
ت الــتــي  املــحــّرفــة  الدينية  امليثولوجيا 

ليس فقط لتجنيد يهود العالم لخدمة الفكر 
ــاٍم واســـعـــٍة  ــســ الــصــهــيــونــي، بـــل ولــتــجــنــيــد أقــ
الــكــنــائــس اإلنجيلية  مــن املــحــافــظــن وأتـــبـــاع 
املتطّرفة لخدمة الحركة الصهيونية وأهدافها 
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة، واالقـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــــتــــوســــعــــيــــة الــ

والجيوسياسية.
الــقــوانــن  عــبــر  الــعــنــصــري  التمييز  ويتغلغل 
الحكم  ومــراســيــم  القومية،  كقانون  الــجــائــرة، 

الفيتوري شعيب

ما إن انطلق حوار امللتقى الليبي في جنيف 
فــي الــشــهــر املــاضــي )يــونــيــو/ حـــزيـــران(، إال 
وكــانــت عــالمــات فشله تلوح فــي األفـــق، غير 
أن هذا الفشل املتوقع لم يكن أحٌد ليتوقع أن 
يكون منعدم النتائج على اإلطالق، باعتبار 
أنه ُمّهد له منذ مدة ليست قصيرة، فالقاعدة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي يــجــب أن تـــكـــون جــاهــزة 
الــــ 75 )أعـــضـــاء ملتقى  ومــعــتــمــدة مــن لجنة 
للعلن  قد خرجت  أمميا،  املختارين  الحوار( 
في شكل مسودة ناقشها مثقفون ومهتمون 
كثيرون، لعل فيها شيئا من التوافق أو حتى 
االقــتــراب وانتهاء االنــقــســام، إال أن مــا حدث 
بمقترحات جديدة  أتــى  أخــيــرا،  امللتقى،  فــي 
للقاعدة الدستورية، ليس فيها من التوافق 
إال اســـمـــه أو شــــعــــاره، كــمــا هـــو واضــــــٌح من 
العلن، فبدل أن  إلــى  التي خرجت  املــســّودات 
ستبعد من هذه القاعدة اإلجراءات الجدلية 

ُ
ت

ز االنقسام واالختالف، إذا بها تأتي 
ّ
التي تعز

 
َّ
بكل مواطن االختالف وترتكز عليها، وكأن

هــذا امللتقى أريــد لــه ذلــك بطريقة أو أخــرى. 
أعـــضـــاء امللتقى  بـــن  كــبــيــر   

ٌ
ثــّمــة خــــالف إذا، 

الــعــســكــري اإلســـرائـــيـــلـــي، وقــــوانــــن الـــطـــوارئ 
البريطانية، في كل مناحي الحياة السياسية 
ــيـــن، بـــغـــرض  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
اســـتـــغـــاللـــهـــم، واضـــطـــهـــادهـــم وخـــنـــق مـــــوارد 

حياتهم، على أمل دفعهم إلى الرحيل.
هناك أربــعــون ألــف زوجــة وزوج فلسطينين 
ــائـــالت، أحـــد األزواج فــيــهــا مـــن أراضـــي  مـــن عـ
1948، واآلخـــــر مـــن بـــاقـــي األراضــــــي املــحــتــلــة، 
مـــحـــرومـــون مـــن حــقــهــم فـــي الــعــيــش مــعــا في 
ــه الكنيست 

ّ
بــيــٍت مــشــتــرك، بسبب قــانــون ســن

ــائــــالت، وســقــط  ــعــ ــلـــي ملـــنـــع شـــمـــل الــ اإلســـرائـــيـ
أركــان  بــن  املناكفات  أخــيــرا، بسبب  تجديده، 
الــيــمــن اإلســرائــيــلــي، ولــكــنــه ســيــعــود عندما 
تــطــغــى هــيــمــنــة الــعــنــصــريــة عـــلـــى الـــخـــالفـــات 
 أخــــرى مــن الــعــائــالت 

ٌ
الــثــانــويــة. وهــنــاك آالف

حرم من حق العيش تحت سقف واحد، 
ُ
التي ت

ألن أحد األزواج من القدس واآلخر من الضفة 
الغربية أو قطاع غزة.

لــلــتــمــيــيــز  آخــــــر  ــــوذج  ــمـ ــ نـ اإلداري  االعــــتــــقــــال 
العنصري، حيث يمكن أن ُيزّج الفلسطيني في 
السجن سنواٍت من دون توجيه أي اتهام له، 
أو إجراء أي محاكمٍة، واملقّرر الوحيد في هذه 
الــقــضــايــا لــيــس الــقــضــاة، بــل أجــهــزة الــشــابــاك 
يــســتــطــيــع  ــة. وال  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ واملـــــخـــــابـــــرات 
الفلسطينيون قهر هذا االعتقال إال باإلضراب 
ــا في  ــ ــــذي يــحــمــل دومـ الـــطـــويـــل عـــن الـــطـــعـــام الـ
الــحــيــاة، كما جــرى مع  فــقــدان  طياته مخاطر 
عــطــوان،  أبــو  الغضنفر  الفلسطيني  املناضل 
الذي أضرب عن الطعام 65 يوما، ووصل إلى 
ــــوت، قــبــل أن يــرضــخ اإلســرائــيــلــيــون  ـــة املـ

ّ
حـــاف

ويفرجوا عنه.
ولــكــن الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري يــمــتــد إلــــى دوائــــر 
ــا ذكــــــــر. إذ هـــنـــاك  ــ ــل مـ ــ ــن كـ ــ ــق مـ ــ ــمـ ــ أوســــــــع وأعـ

في إقرار قاعدة دستورية تسير بليبيا إلى 
شــيء مــن االســتــقــرار. ومــن الــواضــح، أيضا، 
لــن ُيحسم  االخــتــالف  هــذا  أن  امللتقى  ملتابع 
بــســهــولــة، إال إذا ُوجـــــدت مــتــغــيــراٌت دولــيــة 
ــوافـــق بــاتــجــاه  ــتـ تــضــغــط نــحــو شـــــيٍء مـــن الـ
التسوية وإقرار القاعدة الدستورية بطريقٍة 
ثمة  أن  غــيــر  وارد،  األمـــــر  وهـــــذا  أخــــــرى،  أو 
الدستورية،  القاعدة  تنتظر  أخــرى  معضلة 
وهي أن يعتمدها ويقّرها البرملان واملجلس 
اتجاٍه  يدفع في  وكــل منهما  للدولة،  األعلى 
الفترة  فــي  الــدســتــوريــة للبالد  الــنــظــرة  نحو 
ــتــــمــــاد املـــســـار  ــالــــي، فــــــإن اعــ ــتــ ــالــ املـــقـــبـــلـــة. وبــ
الـــدســـتـــوري إن أنـــجـــز بــشــكــل تـــوافـــقـــي، ولــو 
جــزئــيــا، بــن املــكــونــات الــســيــاســيــة املختلفة 
في البالد، فإن بداية الطريق نحو االستقرار 
 بعد 

ٌ
نشئت، إن لم يعتِرها عارض

ُ
تكون قد أ

ذلــك. ربما ُيرجع كثيرون عدم التوافق على 
إلــى االخــتــالف في نقاطها  قاعدة دستورية 
ــو الــفــيــصــل  ــذا هـ ــان هــ ومــضــامــيــنــهــا، وإن كــ
العملي في إقرارها أو انعدام إيجادها، لكن 
ــاع الــخــالف إلــى األصــل  األصـــح مــن ذلــك إرجـ
واملـــنـــشـــأ، وهــــو فـــي اخــتــيــار لــجــنــة 75 الــتــي 
لـــم يــكــن لــلــشــعــب وال الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة 

مـــاليـــن الــفــلــســطــيــنــيــن مــمــن فـــقـــدوا أرضــهــم 
بــاالحــتــالل الــعــســكــري، أو الــضــم واملـــصـــادرة، 
املــســتــعــمــرات  لــبــنــاء  أراضــيــهــم  أو تخصيص 
اإلسرائيلية  املنظومة  وتحرم  االستيطانية. 
ذاتها الفلسطينين في الضفة الغربية اليوم 
مــن 85% مــن مــصــادر مياههم، ومــن أي قــدرٍة 
ــــى مـــصـــادرهـــم الــطــبــيــعــيــة.  عـــلـــى الــــوصــــول إلـ
وهــي التي تفرض على سكان غــزة )أكــثــر من 
مــلــيــونــي شـــخـــص(، حـــصـــارًا خــانــقــا مــنــذ عــام 
تــكــررت  عــســكــريــة همجية  واعـــتـــداءات   ،2006
في أعوام 2008 و2012 و2014 و2021، وأودت 
بحياة اآلالف، وسببت جراحا وعاهات دائمة 
لــعــشــرات اآلالف، وهـــو حـــصـــاٌر يــجــبــر ســكــان 
قـــطـــاع غــــزة عــلــى الــعــيــش بـــــدون كـــهـــربـــاء 18 
األحــيــان 22 ساعة  ساعة يوميا، وفــي بعض 
ـــ24، كــمــا جــعــل 95% من  ــ مــن ســاعــات الــيــوم الـ
، وغـــيـــر صــالــحــة 

ً
 أو مـــالـــحـــة

ً
مــيــاهــهــم مـــلـــوثـــة

لالستعمال اآلدمي، وأّدى إلى وقوع 80% من 
في  الجامعية  الــشــهــادات  مــن حملة  الــشــبــاب 

بحر البطالة املستمرة.
يذكر معظمنا كيف كانت قيامة الغرب تقوم، 
ووسائل إعالمه تستنفر، عندما كان االتحاد 
السفر  من  مواطنيه  بعض  يمنع  السوفياتي 
إلى الخارج، وكيف كان الكونغرس األميركي 
خــروج  لضمان  د 

ّ
تتجن الغربية  والــبــرملــانــات 

منشقن ســيــاســيــن، مــثــل شــيــرانــســكــي الــذي 
هــاجــر إلـــى إســرائــيــل، وأصــبــح مــن أشـــد رعــاة 
الــعــنــصــريــة الــصــهــيــونــيــة، ولــكــنــنــا ال نسمع 
دويا كهذا تجاه منع 99% من مواطني قطاع 
غزة من السفر إلى الخارج، أو الوصول، على 
األقل، إلى الضفة الغربية، أو القدس العربية 
املحتلة. وال نسمع ضجيجا حول منع معظم 
مــواطــنــي الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن الـــوصـــول إلــى 

املختلفة شأن في تكوينها، وإنما استفردت 
بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا بــإنــشــائــهــا، 
وبالتالي فإن االصطفاف فيها بنِّ وواضح 
مــن يــوم إيــجــادهــا، والــتــوافــق فيها ضعيف، 
وخير دليل على ذلك الحوارات السابقة التي 
أنشئ من خاللها املشهد السياسي الحالي 

في البالد.
السلطة  بنود شكل  إلــى  أيضا  النظر  وعند 
ــدة  ــاعــ ــقــ ــة، بـــحـــســـب الــ ــلــ ــبــ ــقــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة املــ
اللجنة  أن  نــرى  فيها،  املختلف  الــدســتــوريــة 
الــقــانــونــيــة اعــتــمــدت نــظــام انــتــخــاب غرفتن 
لــلــجــســم الــتــشــريــعــي املـــقـــبـــل، إذ يــتــكــون من 
ــنــــواب والـــشـــيـــوخ، أحـــدهـــمـــا في  مــجــلــســي الــ
طرابلس واآلخــر في بنغازي، وكأنهم بذلك 
اليوم من  البالد  القائم في  يحاكون الوضع 
بــرملــان فــي الــشــرق، واملجلس األعــلــى للدولة 
في الغرب باختالف املهام والنظام. كما أنهم 
يحاولون تكرار »لعبة« القوائم التي أوجدت 
السلطة القائمة في امللتقى الحواري السابق، 
باعتماد نظام القائمة الختيار رئيس الدولة 
ونائبه ورئيس الوزراء، وهذا األمر إن تأتى 
م  ـــقـــدِّ

ُ
ــالـــح ت ــابـــق العــــتــــبــــاراٍت ومـــصـ ــي الـــسـ فــ

الــتــوافــق فــي عـــدد مــحــدود مــن أفــــراد ملتقى 

مدينة القدس، أو زيارة أقاربهم في قطاع غزة. 
الحكومات  من  جّدية  احتجاجاٍت  نسمع  وال 
ــقـــاالت اإلداريــــــــة، وهـــدم  ــتـ الــغــربــيــة تـــجـــاه االعـ
ــنـــازل ومـــصـــادرة األراضــــــي، واالقــتــحــامــات  املـ
إزاء حرمان  وال  األطــفــال،  اعــتــقــال  أو  الليلية، 
مئات آالف الفلسطينين من حق البناء على 
أراضيهم، ومن ثم إجبارهم عندما يضطرون 
إلـــى بــنــاء بــيــوت بــــدون تــرخــيــص إســرائــيــلــي، 
ــنـــازلـــهـــم بـــأيـــديـــهـــم، أو هــدمــهــا  ــدم مـ ــ ــلـــى هــ عـ
البيوت  أصحاب  وإجبار  االحتالل،  بجرافات 

املهدمة على دفع أجرة هدمها لالحتالل.
 في العالم مثل فلسطن، 

ٌ
ال يوجد اليوم مكان

املنطقة  فــي  قــانــونــان مختلفان  يــســود  حــيــث 

الحوار، فإن تكرار هذا النظام في االنتخابات 
العامة التي يشارك فيها أفراد الشعب الذي 
الحزبي  أو  للتوافق املصلحي  ال يقيم وزنــا 
يجعل من فرص نجاحه ضئيلة، خصوصا 

ــي لــلــيــهــود  ــدنــ نـــفـــســـهـــا، واحــــــد تــفــضــيــلــي ومــ
ومــســتــوطــنــيــهــم، وآخــــــر عـــنـــصـــري عــســكــري، 
ــمـــعـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن الـــــعـــــرب. ال يـــوجـــد  وقـ
ــان فــــي الـــعـــالـــم يـــتـــكـــّرر فـــيـــه قـــتـــل املــســنــن  ــكـ مـ
واملــســنــات، والــشــبــاب والـــشـــابـــات، بــال سبب، 
مــحــاســبــة  أو  ــيــــب  رقــ أو  حـــســـيـــب  دون  ــــن  ومــ
لجنود االحتالل الذين يتنافسون على قنص 
حياة الفلسطينين. وال يوجد مكان معاصر 
آخـــر ارتــكــبــت فــيــه جــرائــم حـــرب وجـــرائـــم ضد 
اإلنــســانــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك جــريــمــة االســتــيــالء 
التطهير  بكامله، وممارسة  على وطــن شعٍب 

العرقي ضد 70% من أبنائه وبناته.
ــرد اإلســـرائـــيـــلـــي ســنــويــا إلــى  ــفـ ــل الـ يــصــل دخــ
دخـــل  يـــتـــجـــاوز  ال  حــــن  ــي  فــ دوالر،  ألـــــف   48
الغربية،  الضفة  في  دوالر   2400 الفلسطيني 
وحوالي 800 دوالر في قطاع غــزة. ومع ذلك، 
ــارك، ُيــجــبــر  ــمــ ــجــ ــدة الــــســــوق والــ ــ وبـــســـبـــب وحــ
ــار نفسها  ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى دفــــع األســ
ــيـــون، مـــع أن دخــل  ــلـ ــيـ الـــتـــي يــدفــعــهــا اإلســـرائـ
مثيله  عــن  ضعفا  بعشرين  يزيد  اإلسرائيلي 
الــغــربــيــة، وبــحــوالــي ستن ضعفا  فــي الضفة 

عن مثيله في غزة.
ال يــتــســع هـــذا املــقــال ملــواصــلــة تــعــداد مظاهر 
الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري، لـــكـــن األحــــــــداث أثــبــتــت 
ــذا الـــنـــظـــام لــــن يــســقــط أو  ــ ــرًا قـــاطـــعـــا، أن هـ ــ أمــ
بالوساطات  أو  العقيمة،  باملفاوضات  يـــزال، 
ــازالت لــلــحــركــة  ــنــ ــتــ ــة، أو بـــتـــقـــديـــم الــ ــادعــ ــخــ املــ
الــصــهــيــونــيــة والــتــطــبــيــع مــــع كـــيـــانـــهـــا، لــكــنــه 
ســـيـــزول بـــاملـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وعاملية،  إقليمية  مقاطعة  وبحركة  الواسعة، 
وطــنــهــم،  أرض  عــلــى  الفلسطينين  وصــمــود 

مهما كانت الصعاب.
)األمني العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

كليا  اخــتــالفــا  تختلف  الشعبية  الــنــظــرة  أن 
في إيجاد التوافق، بل تسعى إلى االنتصار 
الدولة  لقيام  تــرى فيه مشروعا  لتيار معن 
وتغليب الثورة، وإن تباينت وجهات النظر 

في ذلك.
ــــذي حــدث  كـــل هــــذا االخـــتـــالف واالنــــســــداد الـ
فــــي املـــلـــتـــقـــى فــــي جـــنـــيـــف أخــــيــــرا مــصــاحــب 
لــتــقــديــم االســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الــدســتــور 
أو تــأجــيــلــه، والــــذي يـــراه كــثــيــرون، وإن كــان 
لحل  اخــتــالف حقيقي وجـــاد، مخرجا  عليه 
األزمـــــة الــســيــاســيــة الــدســتــوريــة فـــي الــبــالد، 
ولو لفترة مرحلية محدودة، بداًل من إيجاد 
قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة، ربــمــا لـــن يــكــون الــتــوافــق 
فــي وجــود  السهل، خصوصا  بــاألمــر  عليها 
للبالد  االستقرار  تريد  ال  إقليمية،  تدخالٍت 
مــن جــهــة، والــتــعــديــالت الــتــي ستطرأ عليها 
إن وجـــدت فــي كــل منعطف ســيــاســي جديد 
ليبيا  لــن تخرج  أخـــرى. وبالتالي،  مــن جهة 
بهذه الطريقة من الدوامات السياسية التي 
إال  املاضية  العشر  السنوات  طــوال  اعترتها 
بإيجاد حل واقعي، يمكن أن يطبق في املدى 

القريب، ويبنى عليه في املدى البعيد.
)كاتب ليبي(

لن يسقط التمييز العنصري إال بمقاومته

ملتقى الفشل الليبي المتكرّر

لن يسقط النظام 
العنصري اإلسرائيلي 

أو يزال، بالمفاوضات 
العقيمة، 

أو بالوساطات 
المخادعة، أو 

بتقديم التنازالت

لن تخرج ليبيا من 
الدوامات السياسية 

إال بإيجاد حل واقعي، 
يمكن أن يطبق 

في المدى القريب، 
ويبنى عليه في 

المدى البعيد
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سمير الزبن

قــبــل تسعة  ــم أدرك عــنــدمــا غــــــادرت دمـــشـــق  لـ
أعــوام أن غيبتي ستطول، وأنني سأعبر إلى 
بالد أخــرى، اختبر فيها قدرتي على التكيف 
مع عالٍم غريب عني. لم أفكر يوما في مغادرة 
دمشق، على الرغم من أني ولدت فيها من دون 
أن أنتمي إليها. ولم أفهم حتى اآلن، كيف يولد 
املرء في مدينة ويكبر فيها من دون أن ينتمي 
تكونت  كيف  أفهم  ولــم  غريبا؟  ويبقى  إليها، 
هــويــتــي غــريــبــا عــن املـــكـــان، »أنــــت مــن هــنــاك«، 
)فلسطن( عليك  آخــر  بلد  إلــى  وهــنــاك تشير 
أنــت تنتمي إلــيــه، ألن والــديــك أتيا مــن هناك، 
إلى هناك، وتنجب ساللة  أبناؤك  وسينتمي 
من الغرباء؟ أكذب إذا قلت إني أحببت دمشق. 
وأكــــون مــنــافــقــا إذا قــلــت إنـــي عــشــقــت املــديــنــة. 
مغادرتها.  قبل  تجاهها  مشاعري  اختبر  لــم 
وقــبــل هــذا الرحيل الــطــويــل، لــم أغـــادر املدينة 
سوى لعدة أيام، ال تكفي لتأمل العالقة معها 
وتــأمــل حــيــاتــي الــتــي عشتها هــنــاك. كــمــا أنــه 
من الصعب أن تختبر مشاعرك تجاه دمشق، 
السؤال مطروحا،  لم يكن  وأنــت تعيش فيها. 
جــهــد نــفــســي فــي اإلجـــابـــة عــلــيــه، وجــدت 

ُ
فــلــم أ

نــفــســي، بــحــكــم املـــصـــادفـــة، فـــي هــــذا املــديــنــة، 
فعشت فيها. ولدت في املدينة غريبا، ألبوين 
غــريــبــن تــقــاذفــتــهــمــا نــكــبــة فــلــســطــن، لــيــجــدا 
نفسيهما مـــع خــمــســة أطـــفـــال فـــي دمـــشـــق. لم 
يتعلم أبي درس النكبة، ويتوقف عن اإلنجاب، 
فأضاف إلى العائلة أربعة أوالد، كنت آخرهم 
في الترتيب. لم أشعر يوما أن دمشق مدينتي، 

ولطاملا شعرُت أن هناك جدارا يفصلني عنها. 
كـــان حــســد أصــدقــائــي الــســوريــن ُيــهــّون علّي 
غــربــتــي، فــأعــرف أنــهــم غــربــاء فــي بلدهم أكثر 
مني. كانت ذروة الحسد، في األيام الكابوسية 
ًيـــقـــاد الجميع  الســتــفــتــاءات الـــرئـــاســـة، حــيــث 
ــــالن اإلذعــــــان لــلــرجــل األول الـــذي  كــقــطــيــع إلعـ
امتهن إذالل البلد بكل الطرق التي يتصّورها 
للرجل  التأييد  أما في مسيرات   مريض. 

ٌ
عقل

ا  »املـــعـــجـــزة« فــكــنــا )غـــربـــاء ومـــواطـــنـــن( جـــزء
مــن الــقــطــيــع. أيــنــمــا حللت فــهــي خــــراب«، منذ 
غـــــادرت دمـــشـــق، وكــلــمــات كــافــافــي هــــذه تــدق 
ــــي كـــجـــرس كــنــيــســة. نـــعـــم، كـــانـــت حــيــاتــي  رأسـ
خــربــة مــن قــبــل أن أولــــد، ولــيــس قــبــل مــغــادرة 
دمـــشـــق فــحــســب. لـــذلـــك يــتــراكــم الـــخـــراب على 
الخراب. لم أعرف الطبيعي، حتى أقيس عليه، 
كــيــف يعيش اإلنـــســـان الـــعـــادي فــي وطــنــه في 
 لــم أعــرفــه. كنت 

ٌ
ظــل شـــروط عــاديــة؟ هــذا تـــرف

واهما عندما اعتقدت أن اآلخرين )السورين( 
في  الطبيعي  كــان  الطبيعي.  هــو  مــا  يعرفون 
ظـــل حــكــم »الــبــعــث« أن يــكــون االســتــثــنــاء هو 
الــقــاعــدة، وكــانــت غربة السورين فــي وطنهم 
 مـــن غــربــتــي فــيــه. أنــــا والـــســـوري 

ً
أكــثــر قـــســـوة

الــــذي يــجــايــلــنــي ولـــدنـــا بــعــد حــكــم »الــبــعــث«، 
وإعــالن حالة الــطــوارئ واألحــكــام العرفية في 
مارس/ آذار 1963. لم نعرف الطبيعي، عشنا 
إلــى درجــٍة  حياتنا كلها في ظل االستثنائي، 
ــان عــلــيــه الــبــلــد قبل  ــد يـــذكـــر مـــا كــ لـــم يــعــد أحــ
»البعث« وقبل عائلة األسد التي حّولت البلد 
أكثر. ال تاريخ لسورية  إلــى مزرعة عائلية ال 
قبلها، يبدأ التاريخ وينتهي بها. وّحد القمع 

الجميع فــي ســوريــة »مــواطــنــن« وغـــربـــاء. لم 
يـــنـــل الــــســــوريــــون والــفــلــســطــيــنــيــون وحـــدهـــم 
قمعه،  النظام  وّســع  فقد  القمع،  مــن  حصتهم 
وأردنــيــن  وعــراقــيــن  اللبنانين  آالف  وشــمــل 

كثيرين وغيرهم أيضا.
ــروع  ــع فــ ــراجــ ــم يــ ــي الـــبـــلـــد لــ ال أعــــــرف أحــــــدا فــ
األمــن املــتــعــّددة، لسبٍب أو آلخــر، وكــانــت هذه 
املراجعات تسّبب الرعب للمراجعن، ماذا إذا 
لم يــعــودوا من هــذه الــزيــارة لفرع املخابرات؟ 
ــم، إنــهــا  ــرهـ ــيـ كـــمـــا جـــــرى آلالف الــــســــوريــــن غـ
وصــفــة لـــدمـــار الـــعـــائـــالت. ال أعــتــقــد أن هــنــاك 
ــٌد أفـــرادهـــا  ــ عــائــلــة فـــي ســـوريـــة لـــم يــخــتــبــر أحـ
االعتقال االعتباطي. إنها تجربة مرعبة، أنت 
تعرف متى تبدأ، لكنك ال تعرف متى تنتهي، 
وبال  بــال محاكمة  مفتوٌح  عــرفــيٌّ   

ٌ
توقيف إنــه 

قوانن وبال مرجعية. وليس هناك مدة تعّدها 
وتنقص منها األيام املقصوفة من عمرك، إنها 
مثل غيري،  وأنـــا  الــفــراغ.  فــي  تجربة تحديق 
عندما راجعت فروع األمن، أصابني الرعب من 
لــي. نعم، أصابني  ما  ق تهمة 

ّ
تلف أن  إمكانية 

ــألـــت نــفــســي، كـــم مـــن األشـــخـــاص  الـــرعـــب، وسـ
الــتــهــم، يقبعون ظلما وراء  لــهــم  ــفــقــت 

ُ
ل الــذيــن 

جـــــدران الـــفـــروع األمـــنـــيـــة، خـــســـروا كـــل شـــيء، 
ليس أعمارهم فحسب، بل وسمعتهم أيضا؟! 
نعم، لقد وّحــد الرعب الجميع في سورية، لم 
ينج أحٌد من مساءلة املخابرات، ومئات آالف 
املعتقلن في زمن األسد األب، ومجزرة بشعة 
في مدينة حماه العام 1982، لقد نجح األسد 
على  الــخــوف  وبتعميم  الــبــلــد  بـــإخـــراس  األب 
الجميع. أي وطــٍن هــذا الــذي أولــد فيه خائفا؟ 

مــا معنى أن أكـــون ســورّيــا فــي زمــن »البعث« 
ــد، ســوى أن أكــون خائفا مــن كــل شــيء؟  واألسـ
هدم، إضافة 

ُ
أفكر أحيانا، كم من العائالت ست

الــتــي هدمتها وحشية األســـد االبــن،  إلــى تلك 
ــتــحــت مــلــفــات املــخــابــرات 

ُ
إذا ســقــط الــنــظــام وف

لــلــعــمــوم؟ كـــم مـــن األبـــنـــاء واآلبـــــاء والـــزوجـــات 
الــنــظــام  أجــبــرهــم  الـــذيـــن  واإلخـــــــوة،  واألزواج 
عـــلـــى الـــوشـــايـــة بــعــضــهــم بـــبـــعـــض؟! ســتــبــقــى 
اآلثــار املدمرة للنظام وجرائمه املدمرة فّعالة 
حتى بعد سقوطه، إنــه الخيال اإلجــرامــي في 
أوسع حــدوده.  هذه السورية التي شوهتني 
معطوبن  وحّولتنا  السورين،  كل  وشوهت 

ومــخــصــيــن. كــثــيــر فــيــهــا مـــدّمـــر قــبــل ســقــوط 
االبــن  األســد  أرسلها  التي  املتفجرة  البراميل 
ــدن  املــ ــي  فــ الــــســــوريــــن  لــتــســقــط عـــلـــى رؤوس 
ــة، مــتــمــمــا مــهــمــة والــــــده في  والــــقــــرى الـــســـوريـ
سفك دم السورين. هذه السورية ال يضربني 
ِذكــرهــا يشعرني  الحنن إليها على اإلطـــالق، 

بالخوف والرعب يوقظ كل الكوابيس. 
في ظل الليل الطويل الذي عاشته سورية، كان 
الــهــامــش، حياتنا  فــي  اخــتــراع حياتنا  علينا 
الـــخـــاصـــة، بـــن الـــســـر والـــعـــلـــن، نــحــن والـــذيـــن 
يشبهوننا أوجدنا عاملا ضيقا في ليل سورية 
الـــطـــويـــل، عـــاملـــا ســـاعـــدنـــا عــلــى احـــتـــمـــال ثقل 
له  أن يكون  الحياة في ظل »البعث«، حاولنا 
معنى في ظل الالمعنى الذي عاشته سورية. 
الذين يتم اختيارهم  مجموعة من األصــدقــاء 
بعناية وخوف، ليشكلوا عاملا سفليا مضيئا 
فــي ظــل ظــلــمــة ســوريــة »الــبــعــث«. هـــذا الــعــالــم 
هو، أصدقائي، أحبتي الذين عملنا معا على 
إيجاد حياٍة ما من العدم. عالم هامشي هش، 
مــهــّدد فــي كــل لحظة بــأن يهدمه نــظــام قمعي 
 إلــيــه في 

ّ
ــن اعــتــبــاطــي. هـــذا الــعــالــم هـــو مـــا أحــ

 إلــى الحجارة والــطــرقــات، وال 
ّ
دمــشــق. ال أحــن

 إلـــى تــاريــخ الــبــلــد، وال إلـــى عــمــارة البلد 
ّ
ــن أحـ

 إلى األصدقاء الذين كانوا أجمل 
ّ
القبيحة. أحن

ما في تجربتي السورية. واليوم تكاد سورية 
تــفــرغ مــنــهــم تــمــامــا، فــهــم يــنــقــصــون كـــل يـــوم، 
وتزداد سماء دمشق ظلمة، وأعرف أن منفاي 
نهائي، وأن املؤقت هو الحقيقة الوحيدة في 

حياتي، والتي سترافقني إلى القبر.
)كاتب فلسطيني في السويد(

كيف ُتخِرس بلدًا؟ سورية نموذجًا

ستبقى اآلثار المدمرة 
للنظام وجرائمه 

المدمرة فّعالة حتى 
بعد سقوطه، إنه 

الخيال اإلجرامي في 
أوسع حدوده


