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الرئيس المهفوف وتالمذته
عبد الحكيم حيدر

سنوات لم يشهدها التاريخ املعاصر من قبل،
عاش العالم فاصال تهريجيا من أربع
ٍ
اللهم إال في أحالم رعاة البقر ّ
وتجار البهارات في أيام القراصنة قبل القوانني املنظمة
ً
للمالحة والتجارة .عاش العالم فترة من التهريج السياسي ،اختتمها أنصار الرئيس
مسبق منه ،بمسرحي ٍة هزلي ٍة من مسرحيات روض
بتحريض
األميركي ،ترامب،
ّ ٍ
ٍّ
الفرج ،تلك التي كانت ترفه عن تجار القطن واملوظفني ورجــال األحــزاب والقصر
وكبار املـ ّـاك ّ
وتجار األفيون وفتوات املناطق الشعبية ،مسرحية من مسرحيات
القطاع الخاص ،معظم أبطالها من املتعصبني ضد املهاجرين وأصحاب الخطاب
مهفوف أخرجته الصناديق
لرجل
الشعبوي لعمل «شو سياسي» في الوقت الضائع
ٍ
ٍ
بلطف ،فحاول ،في آخر أيامه ،أن يقلد تالمذته في بالد العرب في إعادة امللك بعد
ّ
وممصر قوامه البلطجة والعنف.
ضياعه ،بعمل مسرحي مضروب
أدرك العالم أن السماسرة ال يصلحون للحكم ،وأن املهفوفني يجب أن يوضعوا في
أماكنهم الطبيعية بجوار كالبهم وأحصنتهم ومضارب الغولف وحمامات السباحة،
بعيدا عن حكم الناس ،مهما كانت أرصدتهم في البنوك ،قبل أن ّ
يحولوا العالم إلى ما
يشبه العصابات ،والعودة به قرنني أو أكثر إلى الوراء ،بالسلب والنهب ،كما حدث في
فترة الفتنة ما بني األمني واملأمون عربيًا ،واستخدام العامة في املقتلة ،أو ما حدث
أمام قصر االتحادية من سنوات سبع ،بأطفال الشوارع والكولة والبلطجية بفلوس
رجــال األعـمــال واألجـهــزة واسـتـخــدام الشتائم والسباب والكتابات على الـجــدران،
ّ
ّ
رئيس منتخب باسمها« ،شــيء يــذكــرك بالتشليح في الـحــارات الشعبية
بسب أم
ٍ
وفــرش املالية» ،أو احتالل وزارة الثقافة بالنخبة ،كــأول عمل ثــوري ،فرش األرض
بالورد للسيسي بالتأكيد ،أو استخدام الونش في محاول ٍة لخلع باب قصر االتحادية،
ّ
واملجمعات العلمية واملدارس،
ورمي املولوتوف وإشعال الحرائق أيضا في الفنادق
ووقــوف نسوة ّ
رئيس
مؤجرات أمــام باب قصر االتحادية لرفع شباشبهن ،وسب
ٍ
منتخب شرعي ،وإرسالهن إلى النيابات شكليا ،وتفرج النيابات عنهن ،حتى وصل
ٍ
الحد بوكالء النيابة إلى دخــول دار القضاء العالي بالطبنجات ومحاصرة النائب
العام ،كلها أشياء لها روائح في كتب التاريخ في أيام الفنت املصنوعة واالنقالبات
وقتل الخلفاء واألمراء ،سواء في القلعة أو دار الخالفة أو في منازلهم أو في أوقات
صالتهم ،فما أقــرب الـيــوم فــي أميركا بما تــم مــن سـنــوات سبع ببشائع تاريخنا
ـاس وصلوا إلــى الحكم بالدم
العربي في بطون الكتب .كلها فواصل بشعة من أنـ ٍ
املصاحف ّ
بنية خطف امللك ،حتى
أو االنقالبات أو املال والسمسرة أو القسم على
بات الكرسي سندهم الوحيد وطــوق النجاة لهم ،حتى يصلوا إلى قبورهم آمنني،
وذلــك وهـ ٌـم آخــر ليس مكان شرحه اآلن .كــان على ترامب أن يسأل عن أصــول ما
ٌ
يريد اإلقدام عليه من تالمذته ،فهم تالمذة في أخذ املعونات واملساعدات واألسلحة
صحيح ،لكنهم أساتذة في إدارة الفنت والدماء.
ّ
نعم ،عنده فالسفة وكــتــاب وجامعات وبــورصــة قوية ،ولكن ليس عنده «نخنوخ»
وعياله .صحيح عنده أمــن قــومــي ،ولكن عند تالمذته حفتر ،و«حـفــاتــر» كثر في
سورية واليمن وتونس والعراق .نعم عنده أصحاب الوشم ،ولكن تالمذته عندهم
ميراث الزعران حول القلعة وبغداد ودمشق .نعم يمتلك الصواريخ والطائرات املسيرة
وغير املسيرة ،ولكن تالمذته يمتلكون جيوشا من الجوعى واملعوزين حول أسوار
بغداد وحول املعادي والدقي ومدينة نصر وعابدين .نعم عنده صحافة حرة ،ولكن
تالمذته عندهم «كتبة باآلالف» ،يمتدحونهم صبح مساء ،حتى وإن تالقى حكامهم
مــع تــاجــرة جرجير تحت كــوبــري فــي الــزمــالــك فـجـرًا .نعم عـنــده إعــام باملليارات،
ولكن تالمذته عندهم إبراهيم عيسى ،يقف بكرشه وحماالته في االستديو مساء
ّ
بالسواطير والشواكيش وفردة كاوتش قديمة يكتب عليها «االستنب» ،كي يتمكن
من إزاحــة محمد مرسي عن الحكم بسهولة ،بعد شغل معلمني وحـشــود ،وكان
عقارات أن يتقن تلك الحرفة في يومني وليلة.
بالطبع من الصعب على سمسار
ٍ
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الشامتون بأميركا ...الصين على مفترق الطريق
دالل البزري

ً
ّ
لطاملا شكل ترامب حجة علنية لالستبداد
والحكم االعتباطي .نــال إعجابه وأحيانًا
«صداقته» ديكتاتوريون من الوزن الثقيل،
أمثال عبد الفتاح السيسي أو كيم جونغ
أون (كــوريــا الـشـمــالـيــة) ،أو ال ــوزن األخــف،
بولسونارو (البرازيل) ...ولكن
مثل جايير
ً
ترامب كــان أيضًا حجة ضمنية ،أقــوى من
العلنية ،لشتى أنــواع املمارسات الحاكمة
املـتـ ّ
ـأصـلــة فــي ال ـب ـلــدان غـيــر الــديـمـقــراطـيــة.
خ ــال ال ـس ـنــوات األربـ ــع مــن حـكـمــه ،انقطع
ْ
شرش الحياء لدى «مسؤولي» أنظمة هذه
ال ـب ـلــدان ،فـصــار الـصـهــر ،واأله ــل مــن أبـنــاء
ّ
وب ـن ــات ،ي ـت ـقــلــدون زم ــام الـحـكــم بـمـشــاركــة
آب ــائ ـه ــم وأع ـم ــام ـه ــم ،وأح ـي ــان ــا أج ــداده ــم.
وصــار من العاديات أن يصدر عن أعالهم
ش ــأن ــا الـ ـك ــام ال ـ ـفـ ــارغ والـ ـ ـك ـ ــاذب ،ال ـجــاهــل
والركيك .وال ّ
يهم ال حساب ومصداقية وال
ٌ
نقد .بالعكس ،إحـســاس بالغبطة العارمة
من أن الحاكم وجوقته قد ازدادوا شهرة .ال
يقلون شهرة عن نجوم «تلفزيون الواقع».
كما يحب ترامب أن يكون وأن ًيبقى .ترامب
خدم أرذل حكام األرض خدمة جليلة ،بأن
مـنـحـهــم شــرع ـيــة ع ــدم شــرعـيـتـهــم ،وأط ـلــق
ال ـع ـنــان لـشـهــوتـهــم االس ـت ـب ــدادي ــة .ب ــدراي ــة
منهم ،أو رعونة ،ال فرق.
ولكن عندما وقعت الواقعة ،وهجم شبيحة
ترامب على مبنى الكونغرس ،على الطريقة
املألوفة عندنا ،كانت شماتة أولئك الحكام
ب ـكــل أم ـي ــرك ــا .أقـ ــوى ال ـش ـمــاتــن ،أســرع ـهــم،
أوضحهم لغة ،كان الرئيس اإليراني حسن
روحــانــي« :أح ــداث الكونغرس تظهر مدى

كاريكاتير

فـشــل الــديـمـقــراطـيــة الـغــربـيــة ( )...إنـهــا بال
أسس قوية» ،قال روحاني في اليوم التالي
على هجوم الكونغرس .آخ ـذًا على ترامب
«شعبويته» ،و«تدميره» أميركا...
أتباع النظام اإليراني لم يتأخروا في تكرار
عبارات روحاني ،بصيغ قليلة الفرق ،ولكن
بعزم املنتشي بمصيبة عدوه .طبعًا ،ليس
م ــن الـصـعــب إي ـج ــاد ال ـق ــوة ال ــري ــادي ــة الـتــي
استلهم منها ترامب ممارساته وخطاباته
ً
وط ــري ـق ـت ــه فـ ــي إدارة الـ ـحـ ـك ــم .فـ ـض ــا عــن
شبيحته الــذيــن صـنـعــوا حــدثــا ال يختلف
ك ـث ـي ـرًا عـ ــن ذاك ال ـ ـ ــذي ص ـن ـع ــه «ح ـ ـ ـ ـ ّـراس»
الـثــورة اإليرانية وأزالمـهــم في إي ــران ،وفي
البلدان التي سيطر عليها ذاك «الحرس»:
اقتحام السفارة األميركية في طهران عام
ّ
 .1979الدموية التي تتسم بها ردود أفعال
«الـحــرس ال ـثــوري» والـنـظــام اإليــرانــي على
أي احتجاج شعبي .وقائع  7أيار اإلجرامية
ب ـق ـيــادة ح ــزب ال ـلــه اإلي ــران ــي ض ــد ب ـيــروت.
تـعـطـيــل ال ـب ــرمل ــان ال ـل ـب ـنــانــي أش ـه ــرا ب ـ ّقــرار
مــن ال ـحــزب نـفـســه ،مــن أج ــل ف ــرض مــرشــح
رئاسي بعينه ،هو ميشال عون .الهجمات
ّ
املتفرقة والجرائم التي ارتكبتها مليشيات
«الحرس الثوري» بحق املؤسسات السورية
والشعب السوري .بل إذا أردنا االختصار:
ض ــرب ال ــدول ــة ومــؤس ـســات ـهــا وقــوانـيـنـهــا
ً
وأعرافها ودستورها ،الضعيفة أصال ،عبر
ـات منافسة،
إنـشــاء دوي ـلــةٍ بــديـلــة ،أو دوي ـ ٍ
بقيادة مليشيات ،تتفوق على الدولة قوة
ً
وب ـط ـشــا وت ـم ــوي ــا وت ـن ـظ ـي ـمــا وت ـس ـل ـحــا...
ولكن ال َمرايا عند الجماعة! وال بالتالي ال
نقاش حقيقيا .فقط كالم مناسب للحدث.
يجب أن ُي ـقــال ،وإال فكيف يتم الــدفــاع عن

اإلسـتـبــداد؟ هــل توجد مناسبة أكثر حظًا
لـلـطـعــن بــالــديـمـقــراطـيــة؟ وبـتـلــك الـهـلــوســة
نظام
التي تصيب الشعب اإليــرانــي بوجه
ٍ
سـ ــاحـ ـ ٍـق مـ ــاحـ ــق؟ نـ ـظ ــام م ـه ـل ــك ف ـ ــوق ذل ــك
لـشـعــوب أخـ ــرى سـ ـ َـرق ق ــراره ــا؟ والـطــريــف
َ
في املـ ًـوضــوع أن الحكم اإليــرانــي الــذي أكل
صفعة على يد ترامب بعد إلغائه االتفاق
الـنــووي ،يعتمد اآلن على الرئيس بايدن،
ابن الديمقراطية «الفاشلة» ،فاقدة ُ
«األسس
القوية» ،من أجل العودة إلى االتفاق.
م ــا ع ـل ـي ـنــا  ..ال ـش ـم ــات ــة ب ــأم ـي ــرك ــا ،وب ـه ــذا
امل ــوض ــوع بـ ــالـ ــذات ،ه ــي م ــن أجـ ــل ت ــرويــج
فـ ـك ــرة أخـ ـ ـ ــرى :إن االس ـ ـت ـ ـبـ ــداد هـ ــو وحـ ــده
النظام القابل للحياة .خصوصًا أن عرين
الديمقراطية هي دولــة إمبريالية ،تطمح،
العالم
منذ انـهـيــار الـســوفـيــات ،إلــى قـيــادة ْ
ب ـم ـفــردهــا .وب ــروب ــاغ ـن ــدا ال ـش ـمــاتــة تــغــرف
مــن مـشــاعــرهــا امل ـعــاديــة لـتـلــك اإلمـبــريــالـيــة
أس ــاس ــا إع ــام ـي ــا ل ـخ ــوض م ـعــرك ـت ـهــا ضد
الديمقراطية نفسها .والحال أن علينا هنا
الـفـصــل ب ــن األم ــري ــن :ب ــن أن أم ـيــركــا ذات
مـطــامــح إم ـبــريــال ـيــة ،قــدي ـمــة ،وأن نظامها
الـسـيــاســي يـعـتـمــد عـلــى الـ ـت ــداول السلمي
القانوني ،للسلطة .ال على رعــاع الشوارع
َّ
ّ
وشبيحة املليشيات املنظمة.
الديمقراطية ليست موجودة في الطبيعة.
إنها اختراع إنساني .وهي لذلك قابلة ألن
ت ـم ــوت .وق ــد مـ ـ ّـرت عـلــى تــاري ـخ ًـهــا َمـ ْـيـتــات
عــدة .نعم ،حتى لو كانت عريقة ،فقد تجد
مــن بــن أبـنــائـهــا مــن يطمح إل ــى حـكــم غير
دي ـم ـقــراطــي .وج ــدي ــد األم ـث ـلــة ك ــان الــزعـيــم
ال ـ ـنـ ــازي أدول ـ ــف ه ـت ـل ــر ،ال ـ ــذي ق ـب ــض عـلــى
السلطة العليا ،بفضل وفــاة منافسه أوتو

عماد حجاج

غازي دحمان

جــرت ال ـعــادة أن ّ
تمهد روسـيــا لــإجــراءات
ال ـتــي تـعـتــزم الـقـيــام بـهــا فــي س ــوري ــة ،عبر
م ـنــابــرهــا اإلع ــام ـي ــة وم ـن ـصــات ال ـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،بـ ـغ ــرض ج ـع ــل األم ـ ــر امل ـ ــراد
ّ
يتحول ،مع الزمن ،إلى مسألة قابلة
إجراؤه
لألخذ والرد في مرحلةٍ أولى ،ثم تحويلها
في هذا
إلى قضيةٍ ممكنة ،وعندما تصبح ّ
املجال تنبري دبلوماسيتها إلــى تبنيها،
وثم يقرها الكرملني نهائيًا.
يبدو أن روسيا حرقت جميع تلك املراحل
ف ــي م ـســألــة إع ـ ــادة ّت ـجــديــد ال ـح ـكــم لـبـشــار
األس ــد ،وب ــدأت بتبني الـتـجــديــد ومطالبة
األط ــراف الدولية بمباركته ،أو على األقــل،
عــدم معارضته ،بذريعة عــدم التأثير على
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وسـ ـي ــر ع ـم ــل امل ــؤسـ ـس ــات فــي
ّ
سورية على ما أكــد نائب وزيــر الخارجية
الــروســي ،سيرغي فيرشينني ،حتى لــو لم
يـتــم إق ــرار دس ـتــور جــديــد وف ــق مقتضيات
ت ـط ـب ـيــق ق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن رق ـ ــم 2254
الخاص بإيجاد حل لألزمة السورية.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي ،ال داع ـ ـ ــي
لالستعجال ،وال لتحديد أطر زمنية لنهاية
ع ـمــل الـلـجـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،فــال ـحــل الــدائــم
ي ـس ـت ـلــزم ال ـت ـم ـهــل ،ح ـتــى ي ـك ــون مـضـمــونــا
تمر بأزمة ّ
وراسخًا ،وكأن سورية ال ّ
مدمرة،
وأن كــل يــوم زي ــادة فــي تأخير الـحــل يدفع
ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ث ـم ـنــه دمـ ـ ـ ّ
ـاء وع ــذاب ــات،
حيث ال حــل لقضايا الالجئني واملعتقلني
واملـطـلــوبــن لــأجـهــزة األمـنـيــة ،كـمــا ال حل
ل ـ ــأزم ـ ــات ال ـط ــاح ـن ــة الـ ـت ــي ي ـع ــان ــي مـنـهــا
السوريون الواقعون تحت سلطة النظام.
والواضح أن ما تريده روسيا ،ومن خلفها
نـظــام األس ــد ،هــو تحقيق املـكــاســب فــي كل
ال ـحــاالت ،بمعنى إج ــراء االنـتـخــابــات التي
ت ـض ـمــن فـ ــوز األس ـ ــد ،وفـ ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
ادعاء االلتزام بتطبيق القرارات الدولية ،ما
دامت اللجنة الدستورية تجتمع ،من حني
إل ــى آخ ــر ،ولـيــس مهمًا مـضــامــن نقاشات
هــذه اللجنة وكيفية سير عملها .املهم أن
النظام يرسل وفــده لحضور اجتماعاتها.
أما متى تتوصل إلى نتائج وحلول ،فذلك
ما ال ينبغي أن يطالب به املجتمع الدولي،
ويلح عليه.
واألصــل في مثل هــذه األوض ــاع أن يصبح
االلتزام بتنفيذ القرار الدولي هو األساس،
إجراء مخالف ،وتأجيل
ما يعني تعطيل أي
ٍ
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة إل ــى حــن التوصل
إلــى اتـفــاق ،وإال فـمــاذا تعني األزم ــة؟ ولكن

ّ
ويـ ـل ــز ،وت ـش ـب ـي ـحــات رع ــاع ــه ال ـت ــي مــكـنـتــه
م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ك ــل مــؤس ـســات أملــا ْنـيــا
الــرسـمـيــة .لــذلــك تنطبق أس ـطــورة صخرة
س ـيــزيــف ع ـلــى دروب الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،كما
تنطبق على كل ِمحن الحياة :وعلى سيزيف
ً
الـصـعــود إل ــى ف ــوق ،مـحـ ّـمــا بـصـخــرة أكبر
َّ
مـنــه وأث ـقــل .وم ــن املـحــتــم أن ــه س ــوف يهوي
بالصخرة ،ولكنه يعود فيحاول ثانية ،إلى
ما ال نهاية  ..وهذا ما يجعل الديمقراطية
تتمتع بتواضع من أخذ األمــور بالنسبية
الــازمــة .أي إنـهــا ،أي الديمقراطية ،ليست
َ
ط ــوب ــى ،وال ت ـ ِـع ــد بــال ـج ـنــة إال ع ـلــى لـســان
ديماغوجييها .تعترف بعيوبها وتحاول
ّ
كل ّ
بنجاح نسبي أيضًا.
تصححها،
مرة أن
ٍ
ال ــديـ ـكـ ـت ــات ــوري ــة بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ل ـي ـس ــت أي ـض ــا

كيف صدمت ثورة يناير الداعين إليها؟
عالء بيومي

تجدد روسيا
عندما
ّ
حكم األسد
روسـيــا تتعامل مــع املــوقــف ،وكــأن تطبيق
الـقــرار الــدولــي ومندرجاته ما هو إال لزوم
مــا ال يـلــزم ،او حتى سقط مـتــاع ،باعتبار
أن الزمن تجاوزه ،وتغيرت املعطيات ،إلى
درجــة أن تطبيقه قد يكون من عوامل عدم
االستقرار ،وتخريب ما تم إنجازه لصالح
ّ
تقدم سورية واستقرارها!
وب ـع ـي ـدًا ع ـم ــا ت ــري ــده روسـ ـي ــا وت ــرغ ــب بــه
ووس ــائ ـل ـه ــا ف ــي إخ ـ ــراج عـمـلـيــة الـتـجــديــد
ل ــأس ــد ،م ــا ه ــي خ ـي ــارات ـه ــا ف ــي مــواج ـهــة
ت ــداعـ ـي ــات ه ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ،وه ـ ــل تـسـتـطـيــع
ّ
تحملها؟ ،ليس سـرًا أن العالم ،فــي أغلبه،
وضـ ـ ــع روس ـ ـيـ ــا أمـ ـ ــام خ ـ ـيـ ــاريـ ــن :االل ـ ـتـ ــزام
بتطبيق القرار الدولي الخاص بحل األزمة
السورية ،بما يعنيه ذلك من تطبيق للسالل
األربــع في هــذا الـقــرار ،أو بقاء سورية بلدًا
مـنـبــوذًا وم ـحــاص ـرًا .ول ـكــن ،مــن الـظــاهــر أن
روس ـي ــا ال ـت ــي تـعـتـبــر س ــوري ــة ّ
«درة ت ــاج»
إنـجــازاتـهــا على الصعيد الــدولــي ،ال تريد
ال ـخ ــروج مــن حــالــة ال ـن ـشــوة ال ـتــي يضعها
فيها هذا الشعور ،بل تطمع بتحقيق املزيد
ّ
واملــزيــد ،فال تكتفي بما خططت لتحقيقه،
ّ
بل تريد أيضًا تحقيق ما لم تخطط له بعد،
لهذا تبدو إدارتها األزمة غير منطقية ،وال
تتوافق مع املنطق واملمكن ،في عالم يقوم
على االستقطاب والتنافس والصراع.
ول ـي ــس تـنـجـيـمــا وال رغ ـب ــوي ــة ه ـنــا ال ـقــول
إن ــه سـيـكــون لـهــذه الـسـيــاســة انعكاساتها
الخطيرة على سورية ،أولها جعل التقسيم
واقعًا نهائيًا وأبديًا يستحيل تغييره ،في
ظــل اخـتــاف الـقــوى املسيطرة على البالد
وتـنـ ّـوعـهــا ،حـيــث خـطــوط الـقـتــال تـجـ ّـمــدت،
وأصـبــح تغييرها بــالـقـ ّـوة مغامرة خطرة،
ول ـع ـبــا ف ــي ت ــوازن ــات الـ ـق ــوى ،ال تستطيع
ّ
روسـ ـي ــا اإلقـ ـ ـ ــدام ع ـل ـي ــه .واألخ ـ ـطـ ــر تـحــطــم
امل ـج ـت ـمــع ال ـ ـسـ ــوري ،ب ـق ـي ـمــه وأخ ــاق ـي ــات ــه،
وه ـب ــوط قـيـمــة الـعـمــل والـتـعـلـيــم والـنـظــام
وتــدنـيـهــا ،وال ـب ـحــث عــن ال ـخــاص ال ـفــردي
بأي وسيلة ،في ظل انتشار النهب والسطو
وال ـخ ـطــف وال ـف ــدي ــات م ــن ج ـهــات مرتبطة
عـضــويــا بـهـيـكـلـيــة ال ـن ـظــام ال ـحــاكــم ،وغـيــر
ـون أو
خــاضـعــة ،فــي الــوقــت نفسه ،ألي قــانـ ٍ
ضابط.
لــن تستطيع روسـيــا فــرض عملية تجديد
األسد ،فلن يختلف الغد عن اليوم واألمس،
وكــل مــا تفعله روسـيــا هــو زي ــادة منسوب
الـتــدمـيــر والـ ـخ ــراب ،وال ـظــن أن الـســوريــن،
بمواالتهم ومعارضتهم ،سيقطعون هذه
الصيرورة ،ولن يتأخروا عن ذلك كثيرًا.
(كاتب فلسطيني)

في الديمقراطية
عيوب
األميركية
ٌ
ال ُتحصى ،أهمها
تداولها السلطة
القائم على أكتاف
حزبين كبيرين

تفاؤل فلسطيني في غير محله
عصمت منصور

بـ ــدأ ت ـف ــاؤل ي ـس ــري ف ــي م ـفــاصــل الـسـلـطــة
الفلسطينية ،املـتـكـلـســة واملـهـمـشــة بفعل
سياسة الرئيس األميركي ،ترامب ،العدائية
ضدها ،وضد مشروعها السياسي املبني
ع ـلــى امل ـف ــاوض ــات وح ــل ال ــدول ـت ــن وم ـبــدأ
األرض مقابل السالم ،وهي أسس ّ
تمسكت
ْ
ب ـهــا اإلدارات األم ـيــرك ـيــة امل ـت ـعــاق ـبــة ،وإن
لفظيا وإعالنيا ،أدار ترامب وفريقه الظهر
لـهــا ،وأظ ـهــروا انـحـيــازا مطلقا إلسرائيل،
م ــع تـبـنــي م ـق ــارب ــات ال ـي ـمــن اإلســرائ ـي ـلــي
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ف ـ ـكـ ــرة ال ـ ـضـ ــم وش ــرعـ ـن ــة
االسـتـيـطــان والـتـنـكــر ملـبــدأ حــل الــدولـتــن.
أبدت السلطة هذا التفاؤل بعد إعالن فوز
جون بايدن رئيسا للواليات املتحدة ،وهو
الذي يتبنى ،علنا ،حل الدولتني ،غير أنه
تفاؤل سابق ألوانه ،وال يأخذ في االعتبار
الوقائع على األرض ،ومياها كثيرة جرت
ف ــي ال ـن ـهــر خ ــال ال ـع ـقــد األخ ـي ــر م ــن حكم
نتنياهو واليمني في دولة االحتالل ،وتم
تتويجها بسنوات ترامب العجاف.
سـتـتـبـ ّـدد أح ــام ال ـعــودة إل ــى املـفــاوضــات،
وإعــادة إحياء عملية السالم ،أمــام الواقع
الذي ّ
تكرس على األرض ،والثقافة الجديدة
التي تهيمن في إسرائيل ،ويتنافس فيها
انتخابات يغيب عن جــدول أعمالها
(فــي
ٍ
أي ذكر للقضية الفلسطينية) عتاة رموز
ال ـي ـمــن امل ـت ـط ـ ّـرف ،م ـمــن يــؤم ـنــون ب ــأرض
إس ــرائ ـي ــل ال ـكــام ـلــة ،وال ي ـع ــارض ــون فـقــط،
بــل ب ـنــوا سـيــرتـهــم الـسـيــاسـيــة عـلــى فـكــرة
محاربة حل الدولتني.
ال ي ـع ـت ـب ــر ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــودي ج ـ ــدع ـ ــون س ــاع ــر
ورئ ـي ــس ح ــزب ال ـب ـيــت ال ـي ـه ــودي نـفـتــالــي
بينت ،واللذان يقفان على يمني نتنياهو،
وينافسانه على رئاسة الحكومة ،من دعاة
ضــم األراض ـ ــي الفلسطينية ،ومـعــارضــي
العودة إلى املفاوضات فقط ،بل هما ممن
وق ـفــوا فــي وج ــه نـتـنـيــاهــو عـنــدمــا تــراجــع
عــن ال ـضــم مــؤق ـتــا ،وهــاج ـمــا خ ـطــاب «بــار

م ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي ال ـط ـب ـي ـع ــة ،وهـ ـ ــي اخـ ـت ــراع
إن ـس ــان ــي ،ق ــاب ــل ل ـل ـح ـيــاة وامل ـ ـ ــوت .وال ـف ــرق
بينها وبــن الديمقراطية هــو استقرارها
على اضطراب مكشوف ومستور ،معروف
بدموية أركــانـهــا وغطرستها ،اضطرارها
الــدائــم إلــى الـكــذب ،أو اإلخـفــاء أو التشويه.
وذلــك كله ثمنًا لطوبى ال يعرف أحـ ٌـد كيف
ستتحقق .فتفكير الــديـكـتــاتــوريــة مطلق،
ال يـعــرف النسبية ،إال فــي جلسات ضيقة
لرجاالتها ،خصوصًا في حسابات موازين
ال ـ ـقـ ــوى ،ويـ ـك ــون ل ـســان ـهــا ل ـح ـظ ـت ـهــا أك ـثــر
سينيكية من الشيطان نفسه.
وفـ ــي الــدي ـم ـقــراط ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة عـ ـي ـ ٌ
ـوب ال
ُ
ت ـح ـصــى .أهـمـهــا تــداول ـهــا الـسـلـطــة الـقــائــم
ع ـلــى أكـ ـت ــاف ح ــزب ــن ك ـب ـيــريــن .اع ـت ـمــادهــا
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ـ ــال ،بـ ـحـ ـي ــث ي ـح ـك ـم ـه ــا ف ــاح ـش ــو
ال ـثــراء .بحيث ال مـكــان فــي أعـلــى سلطتها
ل ـ ــأص ـ ــوات أو الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارات املـ ـت ــوسـ ـط ــة أو
ال ـص ـغ ـيــرة ،أو لــائ ـتــافــات أو الـتـســويــات
بــن تلك املجموعات .وربـمــا ساهمت هذه
العيوب الكبيرة في بــزوغ ما شهدناه من
أول ص ـعــود تــرامــب إل ــى الــرئــاســة ،وحـتــى
ه ـج ـمــة ال ـك ــون ـغ ــرس :أق ـص ــد ه ـل ــع مــايــن
البيض من تراجعهم طبقيًا وديموغرافيًا،
وت ـح ـ ّـول تــرامــب بــالـنـسـبــة لـهــم إل ــى رســول
يعيدهم إلى ما كانوا عليه من هيمنة ،بل
مــن اسـتـعـبــاد لـلـســود (ك ـمــا تـشـيــر األع ــام
الكونفدرالية التي كــان يحملها مهاجمو
الكونغرس ،والعائدة إلى الواليات املؤيدة
األميركية في
للعبودية في الحرب األهلية
ْ
أواس ــط ال ـقــرن الـســابــع ع ـشــر) .هـلـ ٌـع يذكيه
ازديـ ــاد الـفـجــوة ،وبـســرعــة ،بــن الفاحشني
َ
واملعدمني  ..يرتفع عددهم مع الوباء.
ثراء

ّ
أي فشل النظام الرأسمالي ،ليس في تجنب
ّ
الـ ـه ــزات االق ـت ـصــاديــة والـصـحـيــة وحـســب،
إن ـمــا ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـطـبـقــة الــوسـطــى
نفسها.
ّ
وه ــؤالء املــايــن هالهم أن يحتل «أس ـ َـود»
البيض األبـيــض ثماني سـنــوات متتالية،
فانفجرت العنصرية ثانية ،وكــان لها من
املــريــديــن الـبـيــض أنـصــار ي ـكــادون ي ــوازون
ب ـقــوت ـهــم أنـ ـص ــار االخ ـ ـتـ ــاط ب ــن األعـ ـ ــراق
واملساواة بينها ،فأتى ترامب على حصان
ه ــات ــن ال ـع ـق ــدت ــن األم ـي ــرك ـي ـت ــن ب ـح ـلــول
خـيــالـيــة ،وص ـ ـ َّـور لـهــم أن أم ـيــركــا سـتـعــود
إلى البيض حصرًا ،وبأنهم سيسترجعون
ازدهارهم القديم.
اآلن أم ـي ــرك ــا ق ـ ِـل ـق ــة .وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون في
وف َرق إنقاذ االستبداد
العالم قلقون أيضًاِ .
ينعشها هذا القلق .كيف ستتجاوز أميركا
َ
عيوبها؟ كيف ستتعامل مــع معضلتيها
َ
َ
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــت ـ ــن؟ ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوت االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
والـعـنـصــريــة؟ أم أن أسـئـلــة مــن ه ــذا الـنــوع
ال م ـكــان لـهــا فــي مـجــريــات تضميد جــراح
ال ـه ـج ـمــة الـتـشـبـيـحـيــة ع ـلــى ال ـكــون ـغــرس؟
واألهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ك ـ ـ ـلـ ـ ــه ،م ـ ـ ــن م ـص ـل ـح ــة
الديمقراطيني أن تنهض أميركا من الدرك
ال ــذي ك ــادت أن تبلغه .وإال ص ــارت مثلها
مـثــل ٍّ
أي م ــن دول ـن ــا امل ـع ـه ــودة .وســاعـتـهــا،
ت ـح ــت قـ ـي ــادة ص ـي ـن ـيــة غ ــام ـض ــة بــاط ـن ـيــة،
ـزب واحـ ــد ،بــإم ـبــراطــور واحـ ــد ،بــأمــراء
ب ـح ـ ٍ
الحزب ،بأصحاب املليارات ْ
املعدودين،
هذا
ـات جـ ـم ــاعـ ـي ــةٍ وفـ ـ ــرديـ ـ ــةٍ مـ ـع ــدوم ــة،
ب ـ ـحـ ــريـ ـ ٍ
ّ
تسمي نفسها «شيوعية»،
بأوليغارشية
َ
بمعسكرات اعتقال تسع املاليني ..
(كاتبة لبنانية)

ايــان» في يونيو/حزيران  ،2009وتبنى
فيه نتنياهو ،لفظيا وتحت ضغط إدارة
الــرئـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق ،أوب ــام ــا ،حل
الــدول ـتــن .كـمــا أن لهما سـجــا حــافــا في
دع ــم االسـتـيـطــان وتـنـفـيــذ أج ـنــدة اليمني،
وهو ما أحدث مفارقة تبدو من سخريات
الـقــدر ،أن يصبح نتنياهو األكـثــر اعتداال
فــي طـيــف الـيـمــن اآلخ ــذ فــي االش ـتــداد في
إس ــرائ ـي ــل .ن ــال الـيـمــن اإلســرائ ـي ـلــي ال ــذي
يؤمن بإدارة الصراع وإيجاد الحقائق على
األرض دفعة قوية ،ليس فقط من الجمهور
ال ــذي يصطف خلفه ،ويعيد انتخابه كل
مــرة ،وال من األحــزاب التي كانت تتأرجح
فـ ــي م ــرك ــز ال ـح ـل ـب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وب ــات ــت
تقترب من اليمني في خطابها وبرامجها
وشعاراتها ،إلــى درجــةٍ أعلن فيها رئيس
بلدية تل أبيب ،زعيم حزب «اإلسرائيليني
الجدد» ،روني خولدائي ،والــذي يعد آخر
أمـ ٍـل لعودة بعض الــروح ألحــزاب الوسط،
أن الــوضــع ال ــذي يـمـكــن الـحــديــث فـيــه عن
حل الدولتني قد انتهى ،كما يظهر هذا من
الدول العربية التي هرعت إلى التطبيع مع
دولة االحتالل ،ونفضت يدها من القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـت ــي غـ ــاب ذك ــره ــا تـمــامــا
ف ــي ات ـفــاق ـيــات ه ــذه ال ـ ــدول م ــع نـتـنـيــاهــو.
يتراوح الحل اإلسرائيلي الوحيد املطروح
على ج ــدول األع ـمــال بــن الـضــم ،كما يــراه
ال ـي ـمــن ،وال ـت ــواف ــق م ــع إدارة ب ــاي ــدن على
استراتيجية قائمة على مـبــدأ االنفصال
السياسي والـجـغــرافــي والــديـمـغـ ٌـرافــي عن
ٌ
كلمات منمقة تشير،
الفلسطينيني ،وهي
ٍّ
ّ
ـي
ـ
ت
ذا
ـم
ـ
ك
ـ
ح
سقفه
ـل
ـ
ح
بـشـكـ ٍـل مـبــطــن ،إل ــى
ٌ
محدود على السكان ،وهــي استراتيجية
أوص ــى بـهــا مــركــز أب ـح ــاث األم ــن الـقــومــي
ال ــذي ع ــارض ال ـضــم ،ويـعـتـبــر أح ــد مــراكــز
التفكير االستراتيجي ّ
املعبر عن تطلعات
الـيـســار التقليدي وح ــزب الـعـمــل فــي آخــر
تقاريره.
لن تكون القضية الفلسطينية في مقدمة
اهتمامات بايدن ،ولن تجد دعواته إذا ما

من سخريات القدر أن
يصبح نتنياهو األكثر
اعتداًال في طيف
اليمين في إسرائيل

أطـلـقــت أي اسـتـجــابــة فــي إســرائ ـيــل ،وهــو
ما يفرض على السلطة الفلسطينية ،بدل
أن تــرســل رس ــائ ــل أقـ ــرب إل ــى االس ـت ـجــداء
ل ـع ــودة امل ـف ــاوض ــات ،أن تـعـيــد ال ـن ـظــر في
سـيــاســاتـهــا وخـطــابـهــا وأولــويــات ـهــا ،وأن
تعيد بناء عالقاتها الداخلية مع شعبها
أسس جديدة قائمة
وبقية الفصائل على
ٍ
على الشراكة واإلع ــداد ملواجهة سياسية
وم ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ط ــويـ ـل ــة ال ـ ـن ـ ـفـ ــس ،مـ ـ ــن أج ــل
إع ــادة ف ــرض مـشــروعـهــا املـحـمــي شعبيا،
وامل ـتــوافــق عليه داخـلـيــا ،واملـحـمــول على
أسس مؤسساتية متينة ومنتخبة.
إن ـ ـجـ ــاز ه ـ ــذا االنـ ـ ـق ـ ــاب ال ـ ـ ــذي ال يـحـتـمــل
ّ
التأجيل سيمكن الفلسطينيني من البدء
ٍّ
املفاوضات
بالبحث عن حل ال يقوم على
ٌ
بصيغتها الـســابـقــة ،وه ــي صـيـغــة ماتت
ـس تستند
وش ـب ـعــت م ــوت ــا ،ب ــل ع ـلــى أس ـ ـ ٍ
إل ــى ص ـيــغ مــؤت ـمــر دول ـ ــي ،أو ح ـشــد دعــم
ملبادرات فورية التنفيذ ،أو
عاملي وعربي
ٍ
أيــة صيغة تنتج عن الحالة الديناميكية
التي ستولد إذا ما قطعت القيادة الحالية
شعرة معاوية التي تحاول من خاللها أن
ّ
تمسك الواقع الذي ولى ،وأن تحجب واقعا
داخ ـل ـي ــا ،ال زال ف ــي ط ــور املـ ـخ ــاض ،على
الرغم من مرور موعد الوالدة.
(عضو املجلس الوطني الفلسطيني)

بـعــد مـضــي عـقــد عـلــى ث ــورة ي ـنــايــر ،يظل
كـتــاب عــزمــي بـشــارة «ث ــورة مـصــر :الجزء
األول :م ــن ج ـم ـهــوريــة يــول ـيــو إلـ ــى ث ــورة
يناير»( ،املركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات )2016 ،السجل األهم ألسابيع
الثورة املصرية األولــى وتطوراتها ،وهو
يتميز بأنه يتضمن لقاءات مع حوالي 90
مــن نـشـطــاء ال ـث ــورة ،ويتميز بمالحظات
تحليلية ثاقبة عــن تطور األح ــداث خالل
األي ـ ــام واألس ــاب ـي ــع األول ـ ــى ،ودالالت ذلــك
على مستقبل الثورة نفسها.
يــرصــد ال ـك ـتــاب أن ال ــدع ــوة إل ــى التظاهر
في  25يناير /كانون الثاني  2011راودت
القائمني على صفحة «كلنا خالد سعيد»
على «فيسبوك» في أواخر شهر نوفمبر/
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي ،ب ــالـ ـت ــواف ــق مـ ــع سـعــي
مــؤس ـســي الـصـفـحــة إل ــى إطـ ــاق م ـشــروع
مل ــراقـ ـب ــة انـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـش ــرط ــة امل ـص ــري ــة.
وفــي أواخ ــر ديسمبر /كــانــون األول ،قـ ّـرر
مــؤسـســو الـصـفـحــة م ــع نــاشـطــن آخــريــن
الــدعــوة إل ــى الـتـظــاهــر ي ــوم عـيــد الـشــرطــة،
وك ــان ــت أق ـصــى أمــان ـي ـهــم ف ــي ذل ــك الـحــن
وقف التعذيب وإقالة وزير الداخلية.
ولـ ــم ي ـت ــوق ــع هـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب أن الـ ـث ــورة
ال ـتــون ـس ـيــة سـ ــوف ت ـت ـط ـ ّـور س ــري ـع ــا ،وأن
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي زي ـ ــن ال ـع ــاب ــدي ــن بــن
علي ســوف يـهــرب إلــى السعودية فــي 14
ّ
يـنــايــر ،وه ــو مــا ب ــث روح ــا جــديــدة فيهم
وف ــي متابعيهم عـلــى وســائــل الـتــواصــل.
ويذكر الكتاب على لسان مؤسس صفحة
«كلنا خالد سعيد» ،وائــل غنيم ،أنــه قام
بتغيير اســم الدعوة من «االحتفال بعيد
الشرطة  25يناير» إلــى « 25يناير :ثــورة
على التعذيب والفقر والفساد والبطالة»،
وه ـنــا ي ـقــول وائـ ــل« :ل ــم أسـتـطــع أن أق ــاوم
استخدام كلمة ثورة ،كل هذا وأنا الذي ال
أعتبر نفسي ثائرا ،كأن األمر غاية الغرابة
بالنسبة إلي».
والـ ــواضـ ــح ه ـن ــا ،ك ـم ــا ي ــذك ــر ال ـك ـت ــاب ،أن
صفحة «كلنا خــالــد سعيد» كــانــت أشبه
بـ ـ ــذراع إع ــام ـي ــة ل ـل ــدع ــوة إلـ ــى ال ـت ـظــاهــر،
وأن م ــن ق ــام بــالـتــرتـيــب لـلـمـظــاهــرات في
العاصمة مجموعات شبابية أخرى ،وأن
الـقــائـمــن عـلــى الصفحة لــم يـكــونــوا على
درايـ ــةٍ بـتـلــك الـخـطــط حـتــى الـعـشــريــن من
يـنــايــر ،وحـتــى اتـصــل وائ ــل غنيم بأحمد
ماهر مــن حركة  6إبــريــل التي لعبت دور
املنسق بــن الصفحة وبقية املجموعات
ال ـش ـبــاب ـيــة .وال ــواض ــح أي ـض ــا ،ك ـمــا يفيد
ال ـك ـت ــاب ،أن الـ ـث ــورة ال ـتــون ـس ـيــة ب ـثــت في
ال ـش ـب ــاب ح ـم ــاس ــة ،وج ـع ـل ـت ـهــم ي ـش ـعــرون
بــأن الحشود الكبيرة قــادرة على إسقاط
األنـظـمــة ،وأن للشباب دورا رئيسيا في
ذل ــك .كما يــذكــر املــؤلــف أن الـشـبــاب كانوا
مختلف ال ـت ـيــارات ،حيث
منفتحني عـلــى ّ
كـ ـ ــان غ ـن ـي ــم ي ـت ـم ــن ــى مـ ـش ــارك ــة اإلخـ ـ ـ ــوان
املسلمني في املظاهرات التي دعا إليها ،ملا
لهم من وزن وقدرات تنظيمية.
ويـعـتـقــد ب ـش ــارة أن مـجـمــوعــات شبابية
مختلفة شاركت في اإلعــداد للتظاهر في
 25يناير استجابة للدعوة ،وأن ّ
تعدد تلك
الجماعات ّ
يفسر انقساماتها وخالفاتها
ف ـي ـمــا بـ ـع ــد ،ولـ ـك ــن ي ـب ـقــى أن ح ــوال ــي 40
شـخـصــا يـنـتـمــون إل ــى أربـ ــع مـجـمــوعــات
شبابية ،حركة  6إبريل ،وحركة شباب من
أجل العدالة والحرية ،وحملة دعم محمد
الـ ـب ــرادع ــي ،وش ـب ــاب اإلخ ـ ـ ــوان املـسـلـمــن،

هــم مــن دعــوا إلــى التظاهر فــي  25إبريل،
ونسقوا في ما بينهم.
وكــانــت الخطة الرئيسة للتظاهر تقضي
بمفاجأة قــوات األمــن املصرية ،والـخــروج
عما اعتادت عليه القوى السياسية .حيث
اعتادت تلك القوى تنظيم وقفات نخبوية
ـات كــاألط ـبــاء والـصـحــافـيــن أو
أم ــام ن ـقــابـ ٍ
دار ال ـق ـضــاء ال ـعــالــي ،لـتـسـجـيــل مــواقـفـهــا
ومطالبة السلطات بإصالحات منخفضة
السقف .والجديد في دعــوة  25يناير كان
عدم االكتفاء بتلك الوقفات ،ولكن تنظيم
م ـظ ــاه ــرة ج ـمــاه ـيــريــة تـنـطـلــق ف ــي ش ــارع
نــاه ـيــا ف ــي بـ ــوالق ال ــدك ــرور ،ع ـلــى أم ــل أن
ّ
تتمكن املظاهرة من حشد حوالي خمسة
آالف مـتـظــاهــر ،وأن تستمر حـتــى ّمـيــدان
مـصـطـفــى م ـح ـم ــود ،ع ـلــى أن ت ـن ـفــض في
الخامسة مساء .ولم تتعد مطالب الشباب،
ف ــي ت ـلــك ال ـل ـح ـظــة ،إل ـغ ــاء ح ــال ــة ال ـط ــوارئ
وإقــالــة وزيــر الداخلية وإع ــادة انتخابات
مجلسي الشعب والـشــورى ،وهــي مطالب
ً
ظـلــت مـسـيـطــرة عـلــى عـقــولـهــم حـتــى بعد
ن ـج ــاح امل ـظ ــاه ــرة غ ـيــر امل ـتــوقــع وال ـص ــادم
ّ
لهم ،وتمكنها من دخــول ميدان التحرير،
حيث فوجئ الشباب بهتافات املتظاهرين
تـطــالــب بـسـقــوط ال ـن ـظــام ورح ـي ــل حسني
مبارك.
يرصد الكتاب خطة املتظاهرين الشباب
األصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،وك ـ ـيـ ــف فـ ــوج ـ ـئـ ــوا ب ـ ــاألع ـ ــداد
الضخمة التي احتشدت خلفهم أو ّ
تفجرت
حولهم ،حيث نجحت املظاهرة في حشد
حوالي خمسة آالف متظاهر خالل نصف
س ــاع ــة ف ـق ــط ،ك ـمــا ن ـجــح ح ــوال ــي خمسني
ألــف متظاهر فــي دخ ــول مـيــدان التحرير،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن عـمـلـيــات ال ـك ــر وال ـف ــر مع
قوات األمن املركزي .ويقول الكتاب أيضا
إن األعـ ـ ــداد ال ـك ـب ـيــرة لـلـمـتـظــاهــريــن فــاقــت
توقعات الشباب وقوات األمن معا.
وهـ ــذا يـعـنــي أن امل ـظ ــاه ــرات ج ـم ـعــت ،كما
يـشـيــر بـ ـش ــارة ،ب ــن ال ـع ـفــويــة والـتـنـظـيــم،
ف ـه ـنــاك م ـج ـمــوعــات ش ـبــاب ـيــة ل ـع ـبــت دور
ال ــداع ــي وامل ـن ـظــم لـتـلــك امل ـظ ــاه ــرات ،ولـكــن
االستجابة الجماهيرية غير املتوقعة هي
مــا جعلت لـهــذه الــدعــوة قيمة ،وساهمت
فــي نـجــاحـهــا .ول ـهــذا اتـسـمــت امل ـظــاهــرات،
كـمــا يــذكــر الـكـتــاب ،بــالــامــركــزيــة الهائلة،
وهو ما ساهم في نجاحها ،وجعل مهمة
قضاء قوات األمن عليها مستحيلة ،ولكنه
أيضا زرع بذور فشل ثورة يناير نفسها،
إذا ظـلــت ،حـتــى الـنـهــايــة ،ث ــورة المــركــزيــة
ب ــا ق ــائ ــد ،تـ ــدار م ــن امل ـي ــادي ــن ،وم ــن خــال
ـات كـثـيــرة مـتـصــارعــة ،عصية على
جـمــاعـ ٍ
التوافق والتنظيم.
يـتـحـ ّـدث الـكـتــاب أيـضــا عــن دور جماعات
املـعــارضــة التقليدية ،كــاألحــزاب وجماعة
اإلخـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،ويـ ـق ــول إن بـعـضـهــا
لـعــب دورا مـكـ ّـمــا لـلـنـظــام ،كـمـعــارضــة ال
ت ـهــدف إل ــى ال ــوص ــول إل ــى ال ـح ـكــم ،وإن ـمــا
تـلـعــب دورا ح ـ ـ ّـدده ل ـهــا ال ـن ـظــام بـعـنــايــة،
كأحزاب التجمع والناصري التي رفضت
الــدعــوة إلــى التظاهر ،وحــزب الــوفــد الــذي
ظــل يبحث عــن مخرج للنظام ،حتى بعد
ـط مــن
أن اضـ ـط ــر ل ـل ـم ـشــاركــة ت ـح ــت ضـ ـغ ـ ٍ
شـبــابــه ،ولـكــن كــانــت هـنــاك أح ــزاب وقــوى
أخـ ـ ــرى رافـ ـض ــة ل ـل ـن ـظ ــام ،وفـ ــي مـقــدمـتـهــا
اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان وال ـ ـحـ ــركـ ــة املـ ـص ــري ــة م ـ ــن أج ــل
التغيير (كفاية) واالشتراكيون الثوريون
وال ـج ـم ـع ـيــة الــوط ـن ـيــة لـلـتـغـيـيــر وأح ـ ــزاب
الجبهة الديمقراطية والعمل والغد (جبهة
أيمن نــور) ،وهي الجماعات التي شاركت

مجموعات
شبابية لعبت دور
الداعي والمنظم
لتلك المظاهرات،
واالستجابة
الجماهيرية غير
المتوقعة ساهمت
في نجاحها
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الحفاوة األردنية
بمدير «سي آي إيه»
ياسر أبو هاللة

َ
لــم يـبــق غير إقــامــة بـيــوت شعر وذب ــح اإلب ــل والـشـيــاه وإط ــاق الـعـيــارات الـنــاريــة،
ابتهاجًا بترشيح وليام بيرنز مديرًا لوكالة االستخبارات األميركية (ســي آي
إي ــه) ،فمن عــاشــر الـقــوم أربـعــن يــومــا صــار منهم ،وهــو عــاشــر األردن ـيــن وأكــل
من زادهم أربع سنني ،سفيرًا للواليات املتحدة ،كعادة السفراء األميركيني ،فهو
يقوم بدوره في التفاعل مع املجتمع ونخبه ،وال تقتصر عالقاته على املسؤولني
ّ
ووزارة الخارجية .قل أن تجد إعالميًا أو سياسيًا أو رجل أعمال لم يلتق به في
دعــوة عامة فــي املناسبات الوطنية األميركية أو فــي الــدعــوات الخاصة .وهــو لم
يكن محصورًا في أسوار السفارة التي تعتبر من أكبر السفارات األميركية في
العالم ،بل كان يجول في القرى والبوادي واألرياف .أكثر من ذلك ،وبعد أن تقاعد
من عمله الرسمي ،كان نائبه في مركز أبحاث كارنيجي وزير الخارجية األردني
األسبق ،مــروان املعشر ،الــذي اضطلع ،إضافة إلــى دوره في عملية السالم منذ
مؤتمر مدريد ،بمسؤولية «األجندة الوطنية» ،وهي محاولة من محاالت اإلصالح
السياسي األردني التي تعثرت ألسباب داخلية وخارجية ،وانتهى به الحال أقرب
ّ
إلى املعارضة ،أو على األقل صنفته الدولة كذلك ،وعملت على تقويض مبادرته
في تأسيس حزب سياسي ليبرالي ،واعتبره الساسة املحافظون امتدادًا ملشاريع
سياسية خارجيةّ ،
تهدد الهوية الوطنية األردنية .وفي إطار الحفاوة ببيرنز ،أعيد
إحياء مواقفه الرافضة صفقة القرن ،وتصريحاته املساندة لألردن ،باعتباره بلدًا
حليفًا تاريخيًا موثوقًا للواليات املتحدة ،يستحق الدعم السياسي في مواجهة
نتنياهو ،تمامًا كالدعم االقتصادي.
للفرحة األردنية ما ّ
يبررها ،بعد السنوات العجاف لترامب الذي لم ير في املنطقة
ّ
غير مصالح إسرائيل ومن سار في ركابها ،ولم تكن عمان من محطاته ،وال حتى
ّ
مفضلة لصهره كوشنر ،فالبلد فقير يأخذ وال يعطي ،وفق حسابات ّ
مطور
محطة
عقاري صهيوني .لم يكن الخطاب الرسمي األردن ــي عن القضية الفلسطينية
ً
أراض فلسطينية ،فضال عن الالجئني
يعني له شيئًا ،ال حل الدولتني وال ضم
ٍ
والقدس ..كان األردن بني نارين في تلك السنوات العجاف ،ناري نتنياهو وحلفائه
ّ
املتحمسني للرؤية الصهيونية أكثر من كوشنر .حافظ األردن ،في
العرب الجدد،
السنوات العجاف ،على عالقاته مع إدارة ترامب ،وكذلك مع حلفائها في املنطقة،
ّ
متمسكًا بموقفه التقليدي من القضية الفلسطينية،
وخصوصًا اإلمــارات ،وظل
ّ
ولم يتخل عن أبو مازن لصالح رجل اإلمارات وكوشنر ،محمد دحالن.
بواقع ال يمكن تغييره ،فــاإلدارات األميركية ليست في
تصطدم الفرحة األردنية
ٍ
وارد فــرض حـلــول على نتنياهو ،أو مــن هــم على يمينه .لكنهم فــي املقابل لن
يفرضوا على األردن صفقة القرن التي صــارت جــزءًا من إرث ترامب السيئ،
أو ال ــدول العربية املتحالفة مــع نتنياهو ،كما ّ
عبر عــن ذلــك اتـفــاق اإلم ــارات وما
تــاه .ولــم تعد عملية السالم أولــويــة أميركية ،وذلــك لغياب الشريك اإلسرائيلي
في املدى املنظور .أولوية اإلدارة األميركية في املنطقة هي إيران ،وبيرنز هو من
كلفه أوباما باملفاوضات ّ
السرية مع إيران التي مهدت الطريق إلى االتفاق النووي.
مهمة بيرنز السابقة والالحقة ستجد اعتراضًا من أبرز حلفاء أميركا ،إسرائيل
من جهة والسعودية واإلمارات من جهة ثانية .وهنا سيحتاج بايدن إلى مهارته
الدبلوماسية في تهدئة الحلفاء.
في النهاية ،لدى اإلدارة األميركية و«سي آي إيه» ما يشغلهما غير املنطقة ،تواجه
وكالة املخابرات األميركية ّ
تحديًا غير مسبوق في موضوع التدخل الروسي في
االنتخابات ،ومن نقاط قوة بيرنز عمله سفيرًا في موسكو .وقد تكشف من هذا
امللف رأس جبل الجليد ،فبحسب كتاب مدير املخابرات األميركية رينان الذي
استقال في بداية عهد ترامب ،الشبهات حول عمالة األخير للروس ّ
جدية.

حرب الشعبوية
على الديمقراطية
محمد أحمد بنّيس

رموزها في الوقفات الرمزية أو النخبوية
يوم  25يناير.
ويشير الكتاب إلى تـ ّ
ـردد جماعة اإلخــوان
في املشاركة ،سواء في الوقفات النخبوية
أو امل ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرات الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة ب ـس ـبــب
خــوفـهــا م ــن ال ـق ـمــع ،وم ــن تـحـمـيــل الـنـظــام
لـهــا امل ـســؤول ـيــة ع ــن ك ــل م ــا ي ـح ــدث ،ولـكــن
الـجـمــاعــة شــاركــت تــدريـجـيــا تـحــت ضغط
من شبابها ،وعدد من قياداتها املتوسطة
كمحمد البلتاجي ،حيث أعلنت الجماعة
أوال رفضها املشاركة في وقفات  25يناير،
ع ـلــى أن ت ـت ــرك ألع ـضــائ ـهــا ك ــأف ــراد حــريــة
ّ
وترددت في دعم املظاهرات التي
املشاركة،
وصلت إلى ميدان التحرير في اليوم نفسه
قبل أن ترسل البلتاجي إلى امليدان لتقييم
ما يحدث ،كما لم يكن محمد البرادعي في
مصر في  25يناير ،وعاد إليها من الخارج
صـ ـب ــاح  27ي ـن ــاي ــر ل ـي ـع ـلــن املـ ـش ــارك ــة فــي
مظاهرات  28يناير ،والتي أعلن اإلخــوان
امل ـش ــارك ــة فـيـهــا ب ـكــامــل طــاق ـت ـهــا ،ع ـلــى أن
يلتزم أعضاؤها بالتظاهر أمــام املساجد
ال ـك ـبــرى ف ــي مـحــافـظــات ال ـج ـم ـهــوريــة ،من
دون التوجه إلى ميدان التحرير ،وهو ما
تجاهله شباب الجماعة ،كما يذكر الكتاب.
وبهذا تلخص الدعوة إلــى مظاهرات 25
يـنــايــر ،وكيفية تـطــورهــا ،مــزايــا وعيوبا
كثيرة للثورة نفسها ،فقد تميز الشباب
بـحـمــاسـتـهــم وقــدرت ـهــم عـلــى ال ـح ــوار مع
بعضهم ،وبرغبتهم فــي تحقيق أهــداف
ك ـ ـبـ ــرى كـ ــإس ـ ـقـ ــاط ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،وب ــرف ـض ـه ــم
ال ـق ــوال ــب ال ـحــزب ـيــة ال ـق ــدي ـم ــة ،واالك ـت ـف ــاء
بـتـسـجـيــل امل ــواق ــف ال ـس ـيــاس ـيــة ،ولكنهم
اف ـت ـق ــروا لـلـتـنـظـيــم وإدراك أن ال ـن ـظــم ال
ت ـت ـغ ـي ــر ب ـت ـغ ـي ـي ــر رؤوس ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ـ ـقـ ــط ،ول ــم
يــدركــوا تعقيدات املشهد املـصــري ،ودور
م ــؤس ـس ــات األم ـ ــن امل ـخ ـت ـل ـفــة ،كــالـجـيــش،
داخـلــه وعالقته بالنظام ،هــذا باإلضافة
إل ــى اعـتـمــادهــم عـلــى املـيــاديــن والـحـشــود
لغة أساسية للتأثير حتى نجاح الجيش
ف ــي االنـ ـق ــاب ع ـلــى الـ ـث ــورة ف ــي يــول ـيــو/
 .2013أمــا القوى التقليدية فكانت
تموز ً
منقسمة بني أحزاب هي جزء من النظام،
وقـ ـ ــوى أخـ ـ ــرى ت ــرف ــض ال ـن ـظ ــام ش ــارك ــت
ب ـتـ ّ
ـردد فــي امل ـظــاهــرات ،خــوفــا مــن القمع،
وب ـس ـقــف م ـطــالــب مـنـخـفــض ،ك ـمــا عــانــت
أيضا مــن الخالفات الداخلية بــدرجــةٍ لم
تـخـتـلــف كـثـيــرا ع ــن ان ـق ـســامــات الـشـبــاب،
وربما كانت أكثر ّ
حدة وعمقا تاريخيا.
(كاتب مصري في لندن)

لم تكن واقعة اقتحام الرئيس ترامب مبنى الكونغرس األميركي ،ليلة الخميس 7
يناير /كانون الثاني الجاري ،مجرد حلق ٍة في مسلسل التقاطب الحزبي والسياسي
ّ
الذي أفرزته الرئاسيات األميركية أخيرا ،بقدر ما مثلت طورا دراماتيكيا في األزمة
التي تشهدها الديمقراطية الليبرالية على مختلف األصعدة.
تناقضات
كشفت هذه الواقعة العجز املتنامي لدى هذه الديمقراطية عن إدارة حزمة
ٍ
تخترقها ،وفــي مقدمتها التناقض بني املرتكزات التي تنهض عليها ،سيما فيما
يرتبط بالحقوق وال ـحــريــات ،واملـشــاركــة السياسية الـتــي تفترض إدم ــاج مختلف
ُّ
أط ـيــاف املـجـتـمــع مــن دون إق ـص ــاء .وه ــو مــا يـعـنــي ضـ ــرورة تـحــقــق ق ــدر كـبـيــر من
االنــدمــاج االجتماعي الــذي يساعد على حل معضالت التنمية ،بــإشــراك املقصيني
في دورتها االقتصادية واالجتماعية .هذا التناقض يشتبك بتناقض آخر بني هيمنة
اقتصاد السوق والجيل الثاني من حقوق اإلنسان ممثال في الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،باعتبارها تحيل إلى مبدأ املساواة ،وتفتح املجال أمام األفراد
الندماج حقيقي في املجتمع ،من خالل املساواة في الفرص وتوزيع الثروة والدخل،
فالحرية السياسية ،على أهميتها ،ال تفرز امتداداتها داخل املجتمع من دون تحقق
االندماج االجتماعي الذي ال يعني غير العدالة التوزيعية وعدم شعور األفراد ،بصرف
والثقافي.
النظر عن انتماءاتهم ،باإلقصاء االقتصادي ً
شكلت الشعبوية ،بمختلف تنويعاتها ،محاولة لإلجابة عن هذه التناقضات ،عبر
ّ
ّ
املتطرف ،والفاشيني
واملتطرف ،واليسار
استيعابها طيفا واسعا من اليمني املحافظ
ـذي ب ــات يــربــك حـســابــات املــؤسـســات
ـ
ل
ا
ـر
والـقــومـيــن ومـنــاهـضــي الـعــوملــة .وه ــو األم ـ
ً
السياسية التقليدية .وليس هناك إرباك أكثر داللة من مشهد اقتحام أنصار ترامب
مبنى الكونغرس ،أحد رموز الديمقراطية األميركية ّ،في مسعى إلى تعطيل املصادقة
على فوز جو بايدن بمنصب الرئاسة .وبقدر ما يدل هذا املشهد على األزمة العميقة
التي تواجهها هــذه الديمقراطية في مواجهة اليمني الشعبوي األميركي الصاعد،
من مفارقة ،جانبا من السياسة الخارجية للواليات
يسائل ،أيضا،
ٍ
بشكل ال يخلو ً
املتحدة التي كانت دائـمــا حريصة على تقديم نفسها زعيمة العالم الـحــر ،التي ال
تتوانى في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان في العالم.
تؤكد واقعة اقتحام مبنى الكونغرس ،بما خلفته من شرخ سياسي ومجتمعي ،أن
ً
الشعبوية تخوض حربا ضروسا ضد الديمقراطية ،مستثمرة تناقضات األخيرة،
تحوالت متسارعة.
وعجزها عن التكيف مع ما يستجد داخل املجتمعات الغربية من
ٍ
وقد ال يكون من املبالغة القول إن األمــر يتعلق بمرحل ٍة جديدة من الفوضى وعدم
االستقرار في املشهد السياسي األميركي ،سيما في ظل ما ُيتوقع أن تخلفه الجائحة
من ارتجاجات مختلفة على املدى البعيد.
استغل تــرامــب االنـقـســامــات العرقية والثقافية فــي الــواليــات املـتـحــدة بـغــرض بناء
ّ
قاعدة عريضة لخطابه اليميني والشوفيني ،موظفا أنماط تعبئ ٍة مغاير ٍة مكنته من
التحول ،في نظر مؤيديه ،إلى مخلص جديد ،قادر على تجديد السياسة األميركية
التي احتكرتها الطبقة السياسية التقليدية ،سواء املنتمية إلى الحزب الجمهوري أو
الديمقراطي.
تكتف الترامبية بكشف مكامن الضعف في الديمقراطية األميركية ،بل أسهمت،
لم
ِ
ّ
بالتعددية التي يبدو أن
كذلك ،في تحيني أسئلة الديمقراطية ،خصوصا ًفي ما ً له صلة
املجتمعات الغربية ،بوجه عام ،باتت تجد صعوبة بالغة في استيعابها ،في ظل تنامي
مشاعر العنصرية والكراهية ضد األجانب واملهاجرين واألقليات .وهي املشاعر التي
ّ
ستسهم الجائحة في تغذيتها أكثر ،على اعتبار أن تداعياتها الثقافية لن تكون أقل
وقعا من تداعياتها االقتصادية واالجتماعية.
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آراء

العال
هامش بمناسبة قمة ُ
محمود الوهب

بــدايــة ال بــد مــن الترحيب بالقمة الخليجية
التي انتظمت األسـبــوع املاضي في العال في
السعودية ،وما أنجزته على غير صعيد ،فهو
فاتحة خير إذا ما أخذ طريقه نحو التطبيق
ً
العملي ،سوف يكون عال حقيقيًا تتطلع نحوه
الشعوب العربية كافة ،وتغادر دول الخليج
غـيـمــة ال ـس ــواد ال ـتــي أت ــت م ــن ال ـح ـصــار ال ــذي
فرض على دولة قطر ،وانعكس سلبًا على كل
العرب ،بما لدول الخليج العربي مجتمعة من
دور بارز في محيطها العربي ،في وقت يعيش
ّ
وترديا وصل إلى مداه في
فيه العرب ضعفا
ال ـعــام  .2020فـمــا حـصــل لـجـهــة الـتـطـبـيــع مع
إسرائيل مع كل ما قامت وتقوم به من تجاوز
عـلــى الـحـقــوق الفلسطينية ،بــدعــم مــن إدارة
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ،ت ــرام ــب ،يـتـجــرأ عـلــى كل
األعــراف الدبلوماسية والقوانني الدولية ،إذ
سعى إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت
ما سميت «صفقة الـقــرن» ،ترافق مع أوضــاع
مــأســاويــة تعيشها كــل مــن ســوريــة وال ـعــراق
ولـيـبـيــا ول ـب ـنــان وال ـي ـم ــن ،وب ـتــدخــل إقـلـيـمــي
ودول ــي ،يــزيــد فــي تعميق املــآســي وال يحله..
وتـكـلــل ذل ــك كـلــه بـحـمـلــة الـتـطـبـيــع الـجـمــاعــي
ال ــذي أت ــى بـحـســب نـتـنـيــاهــو نـفـســه «تطبيع
القوة» ..يقابل ذلك طبعًا ضعف العرب ّ
وتردي
حالهم.
ال أحـ ـ ــد ي ـع ـت ـق ــد أن زمـ ـن ــا مـ ـ ـ َّـر عـ ـل ــى الـ ـب ــاد
العربية في عصرها الحديث ،أي بعد نيلها
اسـتـقــالـهــا دون ـم ــا خ ــاف ــات ح ـ ـ ّ
ـادة ،ال تـقــوم
ع ـل ــى أسـ ـب ــاب ج ــوه ــري ــة تـ ـخ ـ ُّـص ال ــوط ــن أو
األمــة ،وخصوصًا حني تراها تعقد َّ األحالف
توسيعًا لرقعة الـصــراع ال ــذي يسخر لــه كل

ما يملكه أقطابه من مال وجيوش وخبرات
بشر .والغاية دائمًا نفعية ،تلبي رغبة هذا
الحاكم أو ذاك ،تمكينًا له فحسب .إذ ال يكون
لذلك الفعل أية عالقة باستراتيجية وطنية
أو قومية ،اللهم إال إذا عددنا الدولة بما ومن
فيها ملكًا للحاكم ومــن يـلــوذ بــه مــن أعــوان
ِّ
حـ َّـصـنــون نـظــامــه بأساليب
يـمــكـنــون ل ــه ،ويـ ّ
القمع كلها ،وبـغــض النظر عــن شكل الحكم
وبنيته ،فهو بحسب مــا يناسب ال ـحــال ،إذ
يمكن أن يـكــون بــاســم األس ــرة أو القبيلة أو
الـطــائـفــة أو االن ـق ــاب ال ــذي ق ــام بــه الضابط
الفالني وسماه ثورة ّ
سجلها باسمه أو باسم
ال ـحــزب ال ــذي يملكه .ودائ ـمــا بـقــوة الجيش،
ومـ ــا ي ـت ـف ـ ّـرع ع ـن ــه م ــن أجـ ـه ــزة أم ـن ـي ــة تــأخــذ
نصف ميزانية الــدولــة أو أكـثــر ،وال يـجـ ّـرون
على شعوبهم سوى الهزائم والخيبات .وإذ
تقتضي الضرورة ،أحيانًا ،يكون االستقواء
باألجنبي تسعيرًا َّ
لحمى الصراع فيما بني
«اإلخ ـ ـ ــوة األعـ ـ ـ ــداء» ،فـيـصــل ال ـح ــال إل ــى حـ َّـد
ّ
متعدد
االقتتال ،وسيالن الدم ،وخراب البناء
الــوظــائــف ،وتـهـجـيــر الـسـكــان بـغـيــة الـقـضــاء
على الخصم املفتعل ،أو املتوهم وسحقه كليًا
 ..ودائمًا يجد من يمتلك عناصر القوة نفسه
األجدى في السيادة والقيادة ،وما على اآلخر
إال أن يكون تابعًا .يحدث ذلك في بالدنا منذ
قرن تقريبًا ،أي منذ أن وعدنا الساسة العرب،
وم ـف ـكــرو األمـ ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــون بــالـحــريــة،
والوحدة العربية ،أو ما يدور في فضائهما،
ما يوحد القوى ،ويتطلع إلى الدولة القومية
الواحدة .وعلى ذلك األساس ،أعطى الشريف
حسني ،رحمه الـلــه ،تحالفه مــع اإلنكليز في
الحرب العاملية األولــى اسم «الثورة العربية
الكبرى» ،لكن العرب لم يروا منها غير دخول

اإلنكليز والفرنسيني إلــى بالدهم تحت بند
االن ـتــداب ،ثــم تأكيد تمزيق تلك ال ـبــاد .ولم
يـغـ ِّـيــر م ــن األمـ ــر شـيـئــا أن ك ــل دولـ ــة م ــن تلك
الدول التي طاولها التقسيم نالت استقاللها
الـ ــذي ج ــاء نـتـيـجــة ن ـضــال شـعــوبـهــا وتـغـ ُّـيــر
مــوازيــن القوى الدولية بعد الحرب العاملية
الـثــانـيــة ،وح ـي ــازة ك ـبــار املـنـتـصــريــن مناطق
نـفــوذ جــديــدة أخــذتـهــا مــن الـقــوى التقليدية
ال ـن ــاف ــذة ،وظ ـل ــت الـ ـ ــدول ق ــائ ـم ــة ،بـحـســب ما
فصلتها إنكلترا وفرنسا..
وأكثر ما ينطبق هذا األمــر على بالد املشرق
الـعــربــي ،أو مــا يـعــرف تــاريـخـيــا بـبــاد الـشــام
أو ســوريــة ال ـك ـبــرى ،وال يختلف ح ــال بـلــدان
ْ
امل ـغ ــرب ال ـعــربــي ع ــن م ـشــرق ـهــا ..وال ـغ ــري ــب أن
طغى على بالد العرب ،في ذلك الوقت ،صخب
هيئات
ال ـش ـعــارات الــوحــدويــة ،وشـكـلــت ع ــدة
ٍ
فــي هــذا االتـجــاه ،فــي مقدمتها جامعة الــدول
العربية في  22مارس /آذار  1945وعلق العرب
ً
عليها آماال واسعة! وكان العرب قد استعانوا
باإلنكليز ملساعدتهم على الــوحــدة ،ففي 24
ف ـبــرايــر /شـبــاط  1943ص ـ ّـرح وزي ــر خــارجـيــة
بريطانيا ،أنتوني إيــدن ،في مجلس العموم
البريطاني ،بــأن الحكومة البريطانية تنظر
ب ـعــن «ال ـع ـط ــف» إلـ ــى ك ــل ح ــرك ــة ب ــن ال ـعــرب
«ت ــرم ــي إل ــى تـحـقـيــق وحــدت ـهــم االق ـت ـصــاديــة
والثقافية والسياسية»«( .عــن العطف» هذه
حضرت هنا ،كما في وعد بلفور) لكن جامعة
الــدول العربية لم تستطع فعل شيء ذي بال،
وظل تأثيرها في كل معارك العرب محدودًا،
يالمس قشور األح ــداث ال جوهرها ،بــدءًا من
حــرب  1948وانـتـهــاء بما يـجــري الـيــوم لــدول
عربية عديدة من تدمير وتفتيت.
وجوابًا عن سؤال ماذا لو اتحد العرب ،ودونما

ال أحد يعتقد أن
زمنًا م َّر على البالد
العربية في عصرها
الحديث ،أي بعد نيلها
استقاللها ،دونما
حادة
خالفات
ّ

دخــول في األحــام البعيدة ،يمكن القول ماذا
لو بنت هــذه الــدول ،شرقها وغربها ،عالقات
قوية فيما بينها ،والتزمت بها ّ
جديًا ،وليبق
امللك ملكًا واألمير أميرًا والرئيس رئيسًا ،كما
ً
الحال في االتحاد األوروبي مثال ،إذ ال جامع
بــن دول ــه غـيــر أمــريــن ،الـجـغــرافـيــا الطبيعية
واالق ـت ـصــاد املـتـحـكــم بــه جـمــاعـيــا .وال أظننا
ف ــي ح ــاج ــة ل ـت ـكــرار ت ـع ــداد ال ــرواب ــط الـكـثـيــرة
التي تجمع بــن الـبــاد العربية ،فقد ابتذلت
لكثرة ما ّ
ترددت فغدت مجال تندر وسخرية..
وهذا ما شجع إسرائيل على أن تتجاوز على
الشعب الفلسطيني ،كما أشـيــر ،ثــم نجاحها
نسبيًا بالتطبيع الذي أتى من الجانب العربي
بالحقيقة غـيــر املـعـلـنــة ،الـتـمــاســا لـلـقــوة لــدى
إسرائيل في مواجهة إيران التي تطاولت في
عــداوتـهــا أي ـضــا ،ورب ـمــا أخ ــذت ت ـهـ ّـدد اململكة

السعودية ذاتـهــا ..ذلــك كله واضــح ،ولكن هل
يـكــون ال ــرد بالتمكني إلســرائـيــل أكـثــر فأكثر،
وت ـق ــوي ــة الـ ـص ــراع ــات ال ـعــرب ـيــة بــال ـب ـحــث عن
مصادر القوة خارج النطاق العربي .بل ممن
انـتـهـكــوا ح ـيــاض ال ـعــرب ومـقــدســاتـهــم .وهــل
تـكـمــن حقيقة ضـعــف ال ـعــرب وت ـط ــاول اآلخــر
عـلـيـهــم ،كــائـنــا مــن ك ــان ،فــي غـيــر ه ــذه الـفــرقــة
وتبديد ال ـثــروات وال ـقــدرات البشرية الهائلة
ونمط التفكير الذي يدور حول الذات الفردية
وت ـق ــدي ـس ـهــا ف ــي ع ـص ــر تـ ـج ــاوز ه ـ ــذه الـبـنــى
املجتمعية منذ قرون؟
وإذا كــانــت األق ـ ــدار ق ــد حــرمــت ال ـعــرب م ــن أن
يـكــونــوا مـتـقـ ّـدمــن فــي ه ــذا املـضـمــار ،فـهــي لم
تحرمهم من الفكر ووعــي السبل ،واألساليب
ّ
ال ـت ــي ت ـمــكـن ـهــم م ــن أخـ ــذ م ـك ــان ل ـهــم ف ــي هــذا
العالم بقليل من أنا الحاكم وفرديته القاتلة.
َّ
ولـعــل هـ ّـبــات الربيع العربي قــد أش ــارت ،على
نحو أو آخ ــر ،إلــى هــذا الـجــانــب ،تحت ضغط
ّ
قـمــع األن ـظ ـمــة ،وهــزائ ـم ـهــا ،وت ـخــلــف بلدانها
م ـن ــذ أخ ـ ــذت ت ـس ـت ـقــل س ـي ــاس ـي ــا ،ول ـت ـس ـتــوي
ً
دوال بــأشـكــال مـتـعـ ّـددة مـمــالــك وجـمـهــوريــات
َّ
وإمارات ..ولعل بعضها كان ،في تلك املرحلة،
ُ
أفضل ،أعني قبل أن تصاب بلوثة االنقالبات
ال ـع ـس ـكــريــة ،واسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـ ــروح ال ـق ـب ـل ـيــة ،ما
جعلها تفتقر إلــى أن تكون نموذجًا مناسبًا
ُيحتذى ..والنموذج ال يكون في حجم الثروة،
وال فــي عــدد السكان أو فــي املــوقــع الجغرافي
أو الـتــاريـخــي ،بــل هــو فــي نـظــام يــامــس روح
الـعـصــر وي ـق ــوم عـلــى أس ــس م ــن حــريــة الـفــرد
وديمقراطية الــدولــة التي تعمل مؤسساتها
بتناسق تــام يــؤدي إلــى تنمية مــزدهــرة على
الدوام.
(كاتب سوري)

دروس من قضية جوليان أسانج
مالك ونوس

إخـ ــراجـ ــا ل ـه ــا م ــن ظ ـ ــام ال ـت ـع ـت ـيــم اإلع ــام ــي
األميركي والبريطاني ،وعلى عكس املتوقع،
ووق ـف ــا لـحــالــة ال ـج ـمــود ال ـتــي صـبـغــت قضية
الـ ـصـ ـح ــاف ــي األس ـ ـتـ ــرالـ ــي ج ــولـ ـي ــان أس ــان ــج،
مؤسس موقع ويكيليكس الــذي نشر وثائق
أميركية سـ ّـريــة ،أص ــدرت محكمة بريطانية،
قـبــل أي ــام ،أم ـرًا يــوقــف ترحيله إل ــى الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ،ب ـس ـبــب «ت ــأث ـي ــر ذلـ ــك ع ـلــى صحته
الـنـفـسـيــة وم ـخــافــة إق ــدام ــه ع ـلــى االن ـت ـح ــار»،
كما أف ــادت القاضية .وبينما تـبـ ّـرر الــواليــات
املتحدة طلبها ترحيله إلى أراضيها لسجنه
بسبب إفـشــائــه أسـ ــرارًا تتعلق بحربها على
أف ـغــان ـس ـتــان والـ ـع ــراق ،ق ــال م ـســؤولــو املــوقــع
إنهم لم يفعلوا شيئًا ســوى كشف انتهاكات
األميركيني حقوق اإلنسان في هذين البلدين.
لذلك ِّ
تقدم قضيته ،ومن ثم الحكم فيها ،درسًا
ذا ح ـ ّـدي ــن ،األول تـلـقـنــه واش ـن ـطــن ملـعــارضــي
حروبها ،واآلخر يلقنه املعارضون لواشنطن
وحلفائها.
في سنة  ،2010وعلى عكس ما أرادت الواليات
امل ـت ـحــدة ،انـتـشــرت الـتـقــاريــر والــوثــائــق التي
نـ ـش ــرتـ ـه ــا «ويـ ـكـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــس» وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ح ـجــم
االنتهاكات التي ارتكبتها القوات األميركية
خالل حربها على أفغانستان والعراق خالل

غزوهما واحتاللهما ،واستهدافها املدنيني
في عمليات حربية كثيرة ،وخــارج العمليات
العسكرية ،فقد أكدت مئات آالف الوثائق التي
نشرها املــوقــع جــرائــم الـحــرب الـتــي ارتكبتها
ال ـقــوات األمـيــركـيــة بـحــق املــدنـيــن واملعتقلني
في ًسجونها في العراق وأفغانستان .وقدمت
أدل ــة عـلــى ح ــدوث جــرائــم اغـتـصــاب وتعذيب
مـمـنـهــج لـلـمـعـتـقـلــن ،عـ ــاوة عـلــى تسجيلها
َّ
مئات حوادث القتل في صفوف املدنيني العزل
في الشوارع أو اآلمنني في منازلهم .وال يزال
مـقـطــع الـفـيــديــو ال ــذي ن ـشــره امل ــوق ــعُ ،
ويـظـهــر
استهداف حوامة أميركية مدنيني وصحافيني
مــن «روي ـتــرز» فــي سـيــاراتـهــم ،سنة  ،2007ثم
مالحقتهم بــالــرصــاص بعد خروجهم منها،
مــا أدى إل ــى قـتــل  18مــدنـيــا ،فــي ذاكـ ــرة أبـنــاء
الـ ِّشـعــب الـعــراقــي وغ ـيــره مــن الـشـعــوب ،كونه
ُيفند األجندة التي ساقتها الواليات املتحدة
وحلفاؤها خالل حربهم على هاتني الدولتني،
ُ
ويظهر كذب أجهزة الدعاية التابعة لهم التي
ّ
تتبجح بإنجازات «حربهم على اإلرهاب».
ع ــادة مــا تـقــف ال ــدول الـغــربـيــة مــوقــف املــدافــع
عــن إعالمها عند نـشــره أس ــرار بعض الــدول،
أو الـفـضــائــح ال ـتــي ت ـط ــاول سـيــاسـيـيـهــا ،من
فساد وغيره ،أو حتى عند تسريب الصفقات
الـفــاســدة ،أو تسريب أساليب التعذيب التي
تتبعها بعض األنـظـمــة بحق أبـنــاء شعبها،

وتصف األمر بأنه ٌ
دفاع عن حرية التعبير .لكن
ويكيليكس
هــذا األم ــر لــم ينطبق على مــوقــع
َّ
وصـحــافـيـيــه ،ومـنـهــم أســانــج ،الــذيــن ُيصنف
عملهم ضمن بند الصحافة االستقصائية،
حــن نـشــروا الــوثــائــق والتقارير التي تتعلق
بــال ـحــرب عـلــى ال ـع ــراق وأف ـغــان ـس ـتــان ،وكــذلــك
ت ـلــك ال ـت ــي ت ـت ـحـ ّـدث ع ــن ال ـت ـعــذيــب ف ــي سجن
غ ــوان ـت ــان ـم ــو األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ال ـ ــذي ي ـع ــد ســاحــة
للتعذيب املمنهج ملئات املعتقلني املحرومني
محاكمات عادلة .هذا املعتقل الذي نشرت
من
ٍ
«وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس» مـ ـئ ــات ال ــوث ــائ ــق وال ـت ـق ــاري ــر
ُ
السرية التي تظهر ضلوع الحكومة األميركية
فــي انتهاك اتفاقية جنيف ملعاملة املدنيني،
واتفاقية مناهضة التعذيب ،في تعاملها مع
نزالئه.
اآلن ،ومـ ـ ــع ال ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـ ــدره ال ـق ـض ــاء
البريطاني القاضي بوقف ترحيل أسانج إلى
الواليات املتحدة ،حيث ينتظره حكم بالسجن
قــد يصل إلــى  175سنة بتهمة إفـشــاء أســرار
ّ
ـاس
وت ـســري ـبــات أدت إل ــى إل ـح ــاق ض ــرر ب ــأن ـ ٍ
وشكلت تهديدًا لحياة آخرين ،بحسب القانون
يقض باإلفراج عن
األميركي ،إال أن القرار لم
ِ
أسانج .فبعد يومني من قــرار وقف الترحيل،
أصدر القضاء البريطاني ،في  6يناير /كانون
الثاني الـجــاري ،حكمًا يرفض بموجبه طلب
اإلف ـ ــراج عــن ال ــرج ــل .وإن ك ــان ل ـهــذا األم ــر من

الشرطة البريطانية
احتجزته في سجن
بيلمارش ،سيئ
السمعة ،والذي
ّ
يتفشى فيه كورونا
ويعد نسخة من
غوانتانمو

معنى ،فهو أن القضاء البريطاني ُّ
يعد عمل
ّ
تجسسًا ،وال يـعـ ّـده ركنًا أساسيًا من
أســانــج
أركــان الصحافة االستقصائية التي مهمتها
البحث والكشف ،ما يعني أن حرية التعبير
التي يكفلها القانون البريطاني باتت موضع
تهديد في حال أرادت الصحافة الولوج عميقًا
ّ
ـدل عـلــى تـ ـ ّ
ـورط الـحـكــومــات في
فــي قـضــايــا ت ـ

انتهاكات ّ
تمس مواطنيها أو مواطني الدول
ٍ
ٌ
األخ ـ ــرى ،وه ــذا درس تــريــد ه ــذه الـحـكــومــات
تلقينه لهذه الصحافة ورجاالتها ومعارضي
حروبها .على ًالرغم من أن القضاء البريطاني
ّ ً
لم ِّ
محددة ألسانج ،بعد اعتقاله
يوجه تهمة
من داخل مبنى سفارة األكوادور ،سنة ،2019
ـوات مــن لجوئه إليها ومكوثه
بعد سبع سـنـ ٍ
فـيـهــا ،إال أن الـشــرطــة الـبــريـطــانـيــة احتجزته
بيلمارش ،سيئ السمعة ،في لندن،
في سجن ّ
والـ ـ ــذي ي ـت ـفــشــى ف ـيــه فـ ـي ــروس ك ــورون ــا هــذه
األيــام ،ويعد النسخة البريطانية من معتقل
غوانتانمو .وإذ قالت القاضية البريطانية،
فانيسا باريتسر ،بعد إصدارها الحكم الذي
يقضي برفض ترحيله إلى الواليات املتحدة
إن ّ
مرد ذلك إمكانية إقدامه على االنتحار في
سجون أميركا في ظروف السجن االنفرادي،
املـتــوقــع إي ــداع ــه فـيــه ،فــإنـهــا اسـتـنــدت إل ــى ما
ق ــال ــت ع ــن م ـع ــان ــات ــه م ــن االكـ ـتـ ـئ ــاب وال ـي ــأس
والـ ـخ ــوف م ــن امل ـس ـت ـق ـبــل .وه ــي ب ــذل ــك تــديــن،
ليس الـقـضــاء األمـيــركــي ال ــذي لــن يحميه من
ظروف السجن السيئة إذا ما ُر ِّحل فحسب ،بل
تدين أيضًا القضاء البريطاني الذي لم يوفر
لــه مـكــان احـتـجــاز الئ ــق ،بــل أودع ــه واح ـدًا من
أســوأ السجون فــي العالم الــذي سبب لــه تلك
املشكالت النفسية.
(كاتب سوري في روما)

في جدوى عقوبات أميركية على قيادات الحشد الشعبي
فارس الخطاب

ـات عـلــى
ف ــرض ــت اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ع ـق ــوب ـ ٍ
قــادة مليشيات منضوية تحت رايــة الحشد
الـشـعـبــي ال ـع ــراق ــي ،ف ـطــاولــت قـ ــادة ب ــارزي ــن
فــي ه ــذه املـلـيـشـيــات ،ب ــدءًا مــن ال ـعــام ،2018
ً
وص ــوال إل ــى ال ـعــام الـحــالــي 2021؛ وفــرضــت
ـان لها يوم
وزارة الخزانة األميركية فــي بـيـ ٍ
ال ـثــامــن م ــن ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي ال ـجــاري
عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي
العراقية ،ومستشار األمــن القومي السابق،
ف ــال ــح الـ ـفـ ـي ــاض ،ل ـك ــون ــه عـ ـضـ ـوًا فـ ــي خـلـيــة
األزم ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ت ــألـ ـف ــت ب ـش ـك ــل أسـ ــاسـ ــي مــن
قيادات مليشيات الحشد الشعبي ،من أجل
قـمــع املـتـظــاهــريــن الـسـلـمـيــن الـعــراقـيــن في
ع ــام  ،2019بــدعــم م ــن فـيـلــق ال ـق ــدس الـتــابــع
لـلـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي .وقــالــت الـ ــوزارة
«تواصل العناصر املوالية إليــران في قوات
الـحـشــد الـشـعـبــي شــن حملة اغ ـت ـيــاالت ضد
الـنـشـطــاء الـسـيــاسـيــن ف ــي الـ ـع ــراق ،والــذيــن
ي ـن ــادون بتنظيم انـتـخــابــات ح ــرة ونــزيـهــة،
واحـ ـت ــرام ح ـقــوق اإلن ـس ــان وتـعـيــن حكومة
نظيفة» .أما الهدف األساسي من العقوبات،
وج ــدي ــده ــا ضـ ــد الـ ـفـ ـي ــاض ،ب ـح ـس ــب وزيـ ــر
ال ـخــزانــة األم ـيــرك ـيــة ،سـتـيـفــن مـنــوشــن «أن
الفياض واملتحالفني مــع إي ــران شنوا
ً
فالح ً
حـمـلــة عـنـيـفــة ضــد الــديـمـقــراطـيــة الـعــراقـيــة،

واملجتمع املدني ،من خالل اإلشراف واإلدارة
عـلــى عـمـلـيــات ق ـتــل امل ـت ـظــاهــريــن الـعــراقـيــن
ال ـس ـل ـم ـيــن» .فـيـمــا ق ــال م ــاي ــك بــومـبـيــو «إن
ال ـف ـي ــاض ك ـ ــان رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري
ل ـل ـح ـشــد ال ـش ـع ـب ــي ،ع ـن ــدم ــا أط ـل ـق ــت ق ــوات ــه
الذخيرة الحية على املتظاهرين ،ما ّأدى إلى
مقتل مدنيني عــراقـيــن ،وك ــان أيـضــا عضوًا
ف ــي فـيـلــق ال ـق ــدس ال ـتــابــع ل ـل ـحــرس ال ـثــوري
اإليراني ،وهو مدعوم من خلية األزمة التي
ضمت قادة املليشيات املدرجني سابقًا على
ال ـع ـق ــوب ــات ،م ـثــل ق ـيــس ال ـخــزع ـلــي وحـســن
فالح الالمي» .وأضــاف« :تواصل املليشيات
الـعـسـكــريــة املـتـحــالـفــة م ــع إيـ ــران ش ــن حملة
قاتلة ضد النشطاء السياسيني في العراق،
الــذيــن يــدعــون إلــى انتخابات حــرة ونزيهة،
واح ـتــرام حـقــوق اإلن ـســان ،والـحـكــم الشفاف
واملسؤول ،وذلك بعد أن أنشأ كثير من هذه
العناصر أسماء غطائية وتنظيمية وهمية
إلخفاء مسؤوليتهم عن الهجمات املستمرة
ضد الدولة العراقية».
قد ينظر العراقيون إلى العقوبات األميركية
بـشــيء مــن االسـتـخـفــاف ،وكــذلــك فـعــل الــذيــن
ط ــاولـ ـتـ ـه ــم هـ ـ ــذه الـ ـعـ ـق ــوب ــات الـ ـت ــي صـ ــدرت
تطبيقا لألمر رقــم  ،13818تنفيذًا لـ «قانون
م ــاغ ـن ـي ـت ـس ـك ــي الـ ـع ــامل ــي لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
واملـ ـس ــاء ل ــة» ،ال ـقــاضــي بـمـعــاقـبــة املـنـتـهـكــن
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،ون ــاش ــري

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

الفساد ،لكن هذه العقوبات قد تعني الكثير
بــالـنـسـبــة لـلـشـخـصـيــات ال ـعــراق ـيــة املـتـحـ ّـركــة
دعمًا لألوضاع االقتصادية اإليرانية ،بسبب
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ب ـح ـق ـهــا ،خـصــوصــا
ع ـنــدمــا ت ـك ــون ذات م ـســؤول ـيــة ح ـكــوم ـيــة أو
عـسـكــريــة رفـيـعــة ،ومـنـهــا الـفـيــاض ال ــذي هو
بدرجة وزير في الحكومة العراقية.
ردود األفعال جاءت بالجو العام نفسه داخل
ال ـع ــراق ،واملـتـمـثــل فــي ات ـجــاهــن :ت ـيــار شديد
الوالء والتأييد للسياسات اإليرانية في العراق
وفي املنطقة ،وآخر يعتبر إيران أس املشكالت
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وس ـب ــب ت ــراج ـع ــه ع ـل ــى الـ ُـص ـعــد
كافة؛ فمستشار األمن القومي العراقي ،قاسم
األعرجي ،رأى أن العقوبات بحق رئيس هيئة
ّ
يتعي
الحشد الشعبي ،فالح الفياض ،خطأ
تـصـحـيـحــه .ورأت ال ـق ــوى األخـ ـ ــرى الــراف ـضــة
للوجود اإليراني في بالدهم أن هذه العقوبات
وأن الشعب
غير رادعة ألذرع إيران في
العراقً ،
العراقي يريد أن يرى إجراءات ّ
جدية ملموسة
ٍ
ضــد مــن قتل أبـنــاءه وس ــرق أمــوالــه ،إج ــراءات
تفضي إلــى احتجاز هــؤالء ،والقبض عليهم،
كقتلة وزعماء مافيات فساد.
قد يحسب بعضهم أن إصدار هذه العقوبات
ت ـجــاه ال ـف ـيــاض ج ــاء مـتـســرعــا رب ـمــا ،قياسًا
ب ـج ـم ـلــة م ــن قـ ـ ـ ــرارات ت ــرام ــب ف ــي األس ــاب ـي ــع
األخيرة من حكمه ،إال أن واقع الحال يقول إن
وزارة الخزانة األميركية والوكاالت اإلنسانية

مدير التحرير ارنست خوري

¶ المدير الفني إميل منعم ¶ السياسة جمانة فرحات ¶ االقتصاد

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
()Fadaat Media Ltd

مصطفى عبد السالم ¶ الثقافة نجوان درويش ¶ منوعات
ليال حداد ¶ الرأي معن البياري ¶ المجتمع يوسف حاج علي ¶
الرياضة نبيل التليلي ¶ تحقيقات محمد عزام ¶ مراسلون نزار قنديل

هدف العقوبات
إشعار السياسيين
العراقيين وقادة
قوات األمن بأن
هناك تكلفة لدعم
انتهاكات حقوق
اإلنسان

والحقوقية الدولية عملت فترة طويلة لجمع
األدل ــة والتحقق منها حــول دور الــرجــل في
انتهاكات حقوق اإلنسان والفساد والتواطؤ
مع املنظمات اإلرهابية املدرجة على القائمة
الـ ـس ــوداء ،مـثــل كـتــائــب ح ــزب ال ـل ــه ،عصائب
أهــل الـحــق ،مليشيا النجباء ،ســرايــا طليعة
الخراساني ،كتائب سيد الشهداء ،وسواها،
فــي قتل املتظاهرين السلميني ،وأن الهدف
األساسي من العقوبات ليس لتغيير سلوكه،
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بل إلشعار السياسيني العراقيني وقادة قوات
األمــن أن هناك تكلفة لدعم انتهاكات حقوق
اإلنسان ،والفساد الشبيه باملافيا على أعلى
مستويات الــدولــة ،وأن املحتجني الشجعان
فــي الـعــراق يستحقون الحماية ،كما ترسل
رســائــل دقيقة إلــى الشعب الـعــراقــي مفادها
بأن الواليات املتحدة تراقب عن كثب ،وتقف
إل ــى جــانـبــه ضــد املـلـيـشـيــات املــوال ـيــة إلي ــران
التي تحاول تقويض ديمقراطيته.
قــد يـكــون هـ ّـم الـعــراقـيــن كـبـيـرًا؛ حيث فقدان
األمن وتراجع الدخل وارتفاع معدالت الفقر،
واس ـت ـمــرار مسلسل االغ ـت ـيــاالت ،والتغييب
ال ـ ـق ـ ـسـ ــري ،وتـ ـ ــدهـ ـ ــور خ ـط ـي ــر ف ـ ــي ال ـت ـع ـل ـيــم
وم ـن ــاه ـج ــه ،وف ـ ـقـ ــدان األمـ ـ ــل ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل،
والفساد ،لكن صدور عقوبات دولية نتيجة
ت ـق ــاري ــر مــوث ـقــة مل ـن ـظ ـمــات ح ـقــوق ـيــة نــزي ـهــة،
كمنظمتي العفو الدولية والشفافية العاملية
واملركز الدولي للعدالة في جنيف ،ممثلة في
ق ــرارات أميركية أو أوروب ـيــة ،يعني توجيه
أنظار العالم إلى معاناة هذا الشعب وحجم
حــاج ـتــه لـتـفـهــم دولـ ــي مل ـخــاطــر ن ـفــاد صـبــره
وم ـ ــآالت أي ــة ت ــداع ـي ــات أم ـن ـيــة ف ـيــه ق ــد ت ـهـ ّـدد
أمــن املنطقة والـعــالــم ،كما تـهـ ّـدد أمــن العراق
ووحـ ــدتـ ــه ،وب ـم ــا يـجـعــل ال ـع ــال ــم ك ـلــه يــراقــب
وي ـش ــارك ف ــي إن ـج ــاح االن ـت ـخــابــات الـعــراقـيــة
املقبلة في يونيو/حزيران املقبل.
(كاتب عراقي في لندن)
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