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استخدام ذكرى
الهولوكوست أداتيًا
أنطوان شلحت

في آخر الوقائع التي الزمت إحياء مناسبة ذكرى الهولوكوست في إسرائيل ،األسبوع
تواترا أبعد ً
الفائتُ ،يمكن مالحظة أن هناك ً
مدى في املقاربة التي ترى أن مجتمع دولة
االحتالل يشهد أكثر فأكثر ظواهر شبيهة ،إلى حد كبير ،بتلك التي كانت في أملانيا
ً
ً
حصرا ،إلى جماعات
النازية قبل عشرات السنني .ومن هذه الظواهر أشير ،مثال ال
«شبيبة التالل» االستيطانية التي تمارس اإلرهاب ضد الفلسطينيني وممتلكاتهم في
األراضي املحتلة منذ عام  .1967ونحا الذين قارنوا بني هذه الجماعات وممارسات
ّ
النازية نحو التشديد على أنها تشتط في السنوات األخيرة بسبب هيمنة حكم اليمني
ّ
ّ
ازات من حرير،
اإلسرائيلي الجديد ،الذي يشكل السند
الرئيسي لها ويعاملها بقف ٍ
ّ
كما تثبت قرائن دالة كثيرة آخذة بالتراكم.
غير أن ما يجدر االنتباه إليه أنه ،داخل هذه املقاربة ،بتنا ،في اآلونة األخيرة ،نصادف
ً
أيضا من ال يعيد سبب شطط تلك الجماعات اإلرهابية إلى هيمنة حكم اليمني ،بل
باألساس إلى وجود فكر ّ
مؤسس لها داخل ألوان الطيف الصهيوني ،منذ تأسيس
الحركة الصهيونية .وهو ٌ
فكر يتمثل في العداء للفلسطينيني وحقوقهم ،والسعي إلى
ُ
طردهم من األرض املوعود بها «شعب الله املختار» منذ أقدم األزمان .والعداء والسعي
نــاجـمــان عــن األيــديــولــوجـيــا االسـتـعـمــاريــة الصهيونية املـعـتـمــدة عـلــى مـبــدأ الـتـفـ ّـوق
اليهودي ،وهي التي يجب أن تكون عنوان الكفاح ضدها ،وليس فقط تلك الجماعات.
ولفت أحد الذين كتبوا بهذا املفهوم إلى أن الذين ُيجرون تحقيقات ّ
أمنية مع «شبيبة
ٍ
ّ
اعتداءات يركزون على أن في هذه االعتداءات ما يستأنف على
التالل» بعد ارتكابهم
ًٍ
سلطة الجيش ،وال يهتمون بتاتا باألذى الذي يلحق بالضحية ،بل عرض أحدهم على
أفراد من تلك الجماعات االلتحاق بصفوف الجيش ،والقيام باعتداءاتهم من خالله،
ً
ً
بــدل مــن نزعة «االسـتـقــال» عنه .فضل عــن هــذا املـحــور ،كــان فــي إحـيــاء املناسبة
ُ
ّ
ُ
ً
استمرارا للجهود الرامية إلى تكريس الرواية اإلسرائيلية املبرمجة بشأن
ما يعد
الهولوكوست ،واملنطلقة ،إلى حد كبير ،من مبدأ الحصرية الذي ال ينفك يجتهد إلى
ُ
ناحية استنباط ما تسمى «خصوصية اإلب ــادة» املتعلقة باليهود فقط .ومــن ذلك
القول إن الدافع األكثر رئيسية لحمالت اإلبادة هو أن اليهود في الدياسبورا ،وتذكير
ً
العالم بضرورة الوقوف إلى جانب الدولة اليهودية تعويضا عما لحق باليهود من
فظائع وآثام ،وتعزيز الفكرة القائلة إن الدعاية املعادية للصهيونية هي معادية سامية،
وبالتالي فإن محاربتها تستدعي دعم دولة إسرائيل.
ّ
غير أنه في ثنايا هذا االستخدام األداتــي للهولوكوست ،تكرر النأي عن حقيقة أن
إسرائيل مدينة في قيامها بالشيء الكثير للمحرقة ،ولنتائج الحرب العاملية الثانية.
فرئيس الدولة اإلسرائيلية دعا إلى الحفاظ على ذاكرة الهولوكوست ذاكرة ّ
مقدسة.
وأكد أن استخدامها ً
أداتيا من ناحية الصهيونية ينبغي أال يصرف النظر عن ضرورة
ً
«تذكير العالم أجمع بأن دولة إسرائيل لم تكن تعويضا عن الهولوكوست ،وأن الشعب
اليهودي لم يولد في أوشفيتز» .. .وداخل هذه الكلمات ّثمة أمنية ّ
خفية إلى ما يجب
معرفتهّ ،
وثمة اجتهاد ال يكل لتثبيت الغايات املتصلة باملحرقة من ناحية إسرائيل
ّ
في الرواية التي يتبناها العالم .مهما تكن تلك الغايات ،هناك اثنتان منها ،هما األكثر
ً
ً
وقعا كما يتم التأكيد ً
عاما بعد عام :أول ،توكيد َّأن «الحق اليهودي» في فلسطني ال
ً
ً
ً
ينبع من املحرقة مطلقا .ثانيا ،عدم رهن إقامة إسرائيل باملحرقة فقط ،بل أساسا
بنزوع «اليهود في كل عصر إلى العودة إلى وطنهم القديم واالستيطان فيه» ،كما
ً
أيضا على فكرة ّ
التفوق
يرد في «وثيقة استقالل إسرائيل» التي يمكن العثور فيها
اليهودي بقولها «في العصور األخيرة أخذ آالف مؤلفة منهم يعودون إلى بالدهم ،من
طالئع والجئني ومدافعني ،فأحيوا القفار وبعثوا لغتهم العبرية ّ
وشيدوا القرى واملدن
ً
ً
ً
ً
وثقافيا ينشد السالم ويدافع عن
اقتصاديا
مجتمعا آخذا بالنمو ذا السيادة
وأقاموا
ّ
نفسه ويزف بركة التقدم إلى جميع سكان البالد» ،وبكلمات أخرى فإن إقامتها كانت
ّ
واملتفوق!
محصلة «العقل اليهودي» الخارق

يتجدد حديث
عندما
ّ
إنعاش االتحاد المغاربي
محمد أحمد القابسي

القناعة السائدة منذ سنوات في األقطار
املـ ـغ ــاربـ ـي ــة ،عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوي ــن ال ــرس ـم ــي
والشعبي ،أن اتحاد املغرب العربي دخل
مــرحـلــة املـ ــوت ال ـس ــري ــري ،ولـعـلــه ينتظر
رص ـ ــاص ـ ــة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ،إال أن الـ ـتـ ـط ــورات
اإليجابية في امللف الليبي قد أحيت رغبة
جــديــدة فــي إع ــادة بــث ال ــروح فــي الجسد
املـغــاربــي املحتضر ،فقد شـهــدت تونس،
قـبــل أي ـ ــام ،زي ــارت ــن مـتـتــالـيـتــن لــوزيــري
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ال ـ ـجـ ــزائـ ــري وامل ــوريـ ـت ــان ــي،
محملني برسالتني من رئيسي بلديهما
إلــى الرئيس قيس سعيد ،تلتهما أيضا
زيارة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي
ف ــي ح ـكــومــة ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة الـلـيـبـيــة
نجالء املنقوش .وأفادت معطيات رسمية
بـ ــأن أحـ ــد مـ ـح ــاور هـ ــذه الـ ــزيـ ــارات تعلق
برغبة القادة املغاربيني في إعادة إنعاش
اتحاد املغرب العربي «خيارا استراتيجيا
ال محيد عنه» ،حسب األدبيات السياسية
املـشـتــركــة .وك ــان الــرئـيــس سعيد قــد دعــا
خالل زيارته إلى طرابلس ،أواسط الشهر
املاضي (مــارس /آذار) ،إلى إعادة تفعيل
املغرب العربي ،وقال في مؤتمر صحافي
مـ ــع رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي الـلـيـبــي
محمد املنفي« :إننا سنعمل معا على أن
يـعــود اتـحــاد املـغــرب الـعــربــي إلــى سالف
نـشــاطــه بــاجـتـمــاع جــديــد ل ـلــدول املـكــونــة
له ،على مستوى وزراء الخارجية وعلى
مستوى القمة» .ويتطابق هذا التصريح
م ــع دع ـ ــوة امل ـن ـفــي إلـ ــى تـفـعـيــل االتـ ـح ــاد،
وعـ ـ ـ ــودة اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ــه ،خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه فــي
طرابلس مع وزيــر الخارجية املوريتاني
إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،فقد أكد عقب
هــذا اللقاء «أهمية تفعيل اتـحــاد املغرب
العربي ودعم مؤسساته».
وقـ ــد ع ـلــم أن ال ــرئ ــاس ــة الـلـيـبـيــة سـتــوجــه
قــريـبــا دع ــوة إل ــى ب ــدء الـتـئــام اجـتـمــاعــات
اتحاد املغرب العربي املتوقفة ،فلم تنعقد
هـ ـي ــاك ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـق ـمــة
وامل ــؤتـ ـم ــرات الـ ــوزاريـ ــة م ـنــذ  .1994ومــع
مـ ـح ــاوالت لـيـبـيــا وت ــون ــس ومــوري ـتــان ـيــا
إنعاش الجسد املغاربي ،يجمع املتابعون
للشأن املغاربي على أن الخالف املغربي
ال ـجــزائــري فــي قضية الـصـحــراء الغربية
ي ـظ ــل ح ـج ــر الـ ـعـ ـث ــرة أمـ ـ ــام عـ ـ ــودة ال ـ ــروح
التـحــاد املـغــرب الـعــربــي ،فعلى الــرغــم من

ال ـح ـي ــاد اإلي ـج ــاب ــي ل ـه ــذه الـ ـ ــدول ال ـثــاث
تـجــاه هــذ الـقـضـيــة ،إال أن امل ـغــرب ّ
يعدها
قضية مصيرية تصل إلى منزلة املقدس،
وال يقبل بغير مغربية ال ـص ـحــراء ،وهــو
ما تعارضه باطراد الجزائر التي تعتبر
املسألة الصحراوية قضية تقرير مصير
وتحرير وطني لـ«الشعب الـصـحــراوي»،
ولم تتوقف عن دعم قادته واحتضانهم.
ّ
وقد ظل هذا البون الشاسع بني البلدين،
ّ
وإصــرار كل منهما على موقفه ،وبــذل ما
فــي الــوســع لـعــدم الـحـيــاد عـنــه ،ي ـهـ ّـدد كل
املـ ـح ــاوالت املـسـتـجــدة إلن ـع ــاش االت ـح ــاد.
ول ـعــل ال ـت ـحــوالت الــدول ـيــة تــزيــد الــوضــع
تعقيدا إزاء قضية الصحراء ،وال سيما أن
دوال عــديــدة تعترف بمغربية الصحراء،
وآخـ ــرهـ ــا ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي ع ـهــدة
الرئيس ترامب .ورأى مراقبون وناشطون
م ـغــاربــة أن ن ـشــر امل ــوق ــع الــرس ـمــي لــأمــم
املتحدة قــرار اعـتــراف واشنطن بمغربية
الصحراء إقرار جازم منها باملوقف نفسه.
وبــالـعــودة إلــى تــونــس ،أف ــادت تسريبات
ب ـ ــأن ج ـ ـ ــدول م ـب ــاح ـث ــات ال ــرئـ ـي ــس قـيــس
سعيد فــي زيــارتــه إلــى مـصــر ،أخـيــرا ،مع
ن ـظ ـيــره امل ـص ــري ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي،
تضمن مشاورات بشأن مستقبل االتحاد
املـ ـغ ــارب ــي ،وخ ـص ــوص ــا أن ه ـن ــال ــك ل ــدى
مـصــر رغ ـبــة قــديـمــة مقيمة بانضمامها
لـ ـ ــات ـ ـ ـحـ ـ ــاد .واملـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــظ ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وش ـمــال املـتــوســط أن
امل ـش ــاورات الـتــي أجــرتـهــا تــونــس أخـيــرا،
من خــال زيــارة وزيــر خارجيتها عثمان
الجرندي إلى إيطاليا ،وعبر تمثيلياتها
الــدب ـلــومــاس ـيــة ف ــي الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،تــؤكــد أن االت ـحــاد ما
زال يصر على التعاون الثنائي مع دول
املغرب العربي ،إذ تعتبر قيادات أوروبية
أن مـصــالـحـهــا ال ـح ـيــويــة ال تـنـسـجــم مع
دول امل ـغــرب الـعــربــي مـجـتـمـعــة ،بــل إنها
ت ـخ ـشــى ق ـي ــام سـ ــوق م ـغــارب ـيــة م ــوح ــدة،
وعـ ـمـ ـل ــة م ـ ــوح ـ ــدة وت ـ ـكـ ــامـ ــل اقـ ـتـ ـص ــادي
وتنموي عمالق .وأف ــادت تقارير حديثة
ملراكز بحثية واستراتيجية أوروبية بأن
أعضاء االتحاد األوروبــي يجمعون على
أن مصالح بلدانهم تكمن حاليا في القطر
الليبي تحديدا ،بما فيه من فرص إعادة
اإلع ـم ــار وف ـتــح أسـ ــواق جــديــدة تتنافس
فيها مع تركيا والصني وروسيا.
(كاتب تونسي)
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المشتاقون للحرب في لبنان

مكاسب إيران وخسائر العرب
علي أنوزال

قبل أيام ،كتب نائب رئيس الشرطة واألمن
ال ـع ــام ف ــي دبـ ــي ،امل ـث ـيــر ل ـل ـجــدل ،ضــاحــي
تغريدات مسترسلة ،يدعو فيها
خلفان،
ٍ
إلى اعتراف خليجي بالهزيمة أمام إيران
مكتسبات من كل حروبها في
التي نالت
ٍ
املنطقة ،على حــد تعبيره ،بينما تــزداد
خ ـس ــارة خـصــومـهــا الـخـلـيـجـيــن م ــع كل
ـرب يـعـلـنــونـهــا ض ــد إي ـ ــران ،خصمهم
حـ ـ ٍ
األيــديــولــوجــي والـتــاريـخــي .وعـلــى الرغم
من أن هذه التغريدات ال تعبر عن وجهة
نـظــر رسـمـيــة ،وصــاحـبـهــا ال يمكن أخــذه
دائ ـم ــا ع ـلــى مـحـمــل ال ـج ــد ،ع ــدا ع ــن أنـهــا
ال تـسـتـنــد إل ــى تـحـلـيــل مـعـمــق ،أو نـظــرة
م ـت ـب ـص ــرة ملـ ــا ج ـ ــرى ويـ ـ ـج ـ ــري ،إال أن ـهــا
ت ـخ ـتــزل ،بـتــركـيــز ش ــدي ــد ،وص ــف الـحــالــة
التي عليها الوضع الـيــوم ،ونحن نتابع
ك ـيــف «تـ ـت ـ ّ
ـوس ــل» أم ـي ــرك ــا ب ـكــل عظمتها
إليـ ــران ل ـل ـعــودة إل ــى طــاولــة امل ـفــاوضــات،
وكـيــف يــرفــض الـحــوثـيــون ،حلفاء إي ــران،
بثقة زائ ــدة فــي الـنـفــس ،الـيــد السعودية
املمدودة إليهم لوقف إطالق النار.
ّ
ثمة شعور بــأن هناك شيئا مــا يتململ
في املنطقة .وأكثر من ذلك ،هناك إحساس
العربية التي
بخيبة أمــل فــي الـعــواصــم ّ
ناصبت العداء إليران ،بل وشنت ضدها

حــروبــا بــالــوكــالــة ،ب ــأن ط ـهــران هــي التي
ستخرج منتصرة مــن كــل هــذه الـحــروب
املكلفة ،بما فــي ذلــك حربها مــع أميركا،
وهم يــرون أن واشنطن هي التي تسعى
إل ــى ال ـع ــودة إل ــى طــاولــة امل ـفــاوضــات مع
ش ــرك ــائ ـه ــا األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن ل ـل ـت ـف ــاوض مــع
إيـ ـ ــران ال ـت ــي ظ ـلــت م ـت ـمـ ّـس ـكــة بـمــوقـفـهــا،
على الــرغــم مــن كــل مـحــاوالت دفعها إلى
العزلة القاتلة في عهد الرئيس األميركي
ال ـس ــاب ــق دون ــال ــد ت ــرام ــب .ل ـقــد اس ـت ـفــاق
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــون ،وم ـع ـهــم ال ـع ــال ــم ،ع ـلــى أن
أربع سنوات من الدبلوماسية الترامبية
ّ
الفجة كانت مجرد وقــت ضائع خرجت
منه إي ــران منتصرة ،فأميركا هــي التي
انسحبت من االتفاق النووي ،وهي التي
تحاول اليوم العودة إليه إلنقاذ الصفقة
الـتــي تعتبرها اإلدارة ال ـجــديــدة مفتاح
سياستها في منطقة الشرق األوسط.
وإذا كان الرئيس األميركي األسبق باراك
أوب ــامــا قــد جـعــل مــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي مع
إيران محور دبلوماسيته في املنطقة ،فإن
الرئيس بايدن يريد أن يجعل من العودة
إلى ذلك االتفاق عنوانا ّملا يمكن تسميتها
«عقيدة بــايــدن» ،التي لخصها في شعار
حملته االنتخابية «أميركا عائدة» ،عائدة
إلـ ــى قـ ـي ــادة ال ـع ــال ــم ،وإل ـ ــى ال ـج ـل ــوس إلــى
الـطــاولــة العاملية .وقــد ب ــدأت بالفعل هذه

ال ـعــودة إلــى االت ـفــاق الـعــاملــي حــول املـنــاخ،
وإل ــى املـنـظـمــات الــدول ـيــة ال ـتــي انسحبت
مــن عضويتها ،واآلن تـحــاول الـعــودة إلى
ال ـت ـف ــاوض م ــع إي ـ ــران ال ـتــي ت ـجــد نفسها،
ـف م ــري ــح ،وهـ ــي تـفــرض
الـ ـي ــوم ،ف ــي م ــوق ـ ٍ
شروطها على أكبر قوة في العالم.
بـعــد أرب ـع ــن سـنــة م ــن ال ـص ــراع املـفـتــوح
مع إي ــران ،إلجبارها على االستسالم أو
ـوات مــن م ـحــاوالت
االن ـه ـيــار ،وأربـ ــع س ـن ـ ٍ
عــزلـهــا ومـحــاصــرتـهــا لــدفــع شعبها إلــى
الـثــورة على النظام ،أو ّ
حرب
جرها إلــى
ٍ
مباشرة مع أميركا أو إسرائيل ،يبدو أن
من يوشك اليوم على إعالن فوزه في كل
هــذه املعارك التي كلفت املنطقة سنوات
طويلة من التنمية الضائعة ،هي إيــران
ال ـت ــي أث ـب ـتــت أن ـه ــا رقـ ــم ص ـعــب ال يمكن
ت ـج ــاوزه بـسـهــولــة .أم ــا ال ـخــاســر األك ـبــر،
وبــدون منازع ،فهي الــدول العربية التي
وضعت كل رهاناتها على هزيمة إيران،
أو تغيير نظامها ،وجعلت مــن الصراع
م ــع إي ـ ــران صـ ــراع وج ـ ــود ،ف ـط ــوال أربـعــة
عقود ونيف من الحروب والصراعات مع
إي ــران ،ومــن حربها ال ـبــاردة مــع أميركا،
اس ـت ـمــر ال ـن ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي م ــوح ــدا حــول
قيادته فــي الــداخــل ،واتسعت طموحاته
اإلقـلـيـمـيــة ،وازداد تـمـ ّـسـكــه ببرنامجها
الـ ـن ــووي ،م ــا يـجـعـلــه يـقـتــرب م ــن امـتــاك

العراق بعد  18عامًا من االحتالل
محمد صالح المسفر

ً
كان عام  2003فاجعة كبرى في التاريخ
ّ
ال ـع ــرب ــي واإلسـ ــامـ ــي ،ال أح ـس ــب أن في
تاريخ أمتنا العربية عامًا يدانيه تجزئة
ً
ً
وان ـح ــاال وخ ــراب ــا ودم ـ ــارًا وذال وهــوانــا
ّ
وف ــرق ــة وانـ ـكـ ـس ــارًا .ل ـقــد أط ـ ــل ذل ــك ال ـعــام
األغ ـب ــر لـيـشـهــد مـلــوكــا ي ـتــداف ـعــون بحثًا
ّ
راش أو وه ـ ــاب ،ورؤس ـ ــاء يبحثون
ع ــن
ٍ
عن هبات وعطايا وســداد ديــون ،وأمــراء
ال ح ــول لـهــم وال ق ــوة ،وآخ ــري ــن يفعلون
دون ض ـج ـيــج .ف ــي ذلــك
م ــا ي ــؤم ــرون م ــن ّ
العام التعيس ،انقضت الواليات املتحدة
وبــريـطــانـيــا ،تعاونهما أكـثــر مــن ثالثني
دولـ ــة ،الح ـتــال ال ـع ــراق الـشـقـيــق ،وليس
بهدف إسقاط النظام ّالحاكم فيه ،وإقامة
نـظــام ديـمـقــراطــي ،وإن ـمــا لسحق الــدولــة
العراقية ،كي ال تقوم لها بعد قائمة.
()2
ك ـ ـ ــان ف ـ ــي م ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة امل ـ ـحـ ـ ّ
ـاق
ـ
ح
ـ
ـ
ل
إل
ـن
ـ
ـ
ض
ـر
ٌ
ال ــدم ــار ب ــال ـع ــراق وأه ـل ــه امل ـيــامــن حـفـنــة
مــن الـحــاقــديــن الــذيــن ّادعـ ــوا نسبهم إلــى
ال ـع ــراق ال ـش ـق ـيــق ،وه ــم ل ـي ـســوا م ــن أهـلــه
حسبًا ونـسـبــا ،قـ ّـدمــوا الـتـقــاريــر الكاذبة
ّ
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وبــري ـطــان ـيــا ّأن
العراق يمتلك أسلحة دمــار شامل ،وأنــه
قتل شعبه ّ
ودمر كيان هذا الشعب .قالوا
في العراق ونظام حكمة في ذلك الزمان
م ــا ال ي ـق ــال ،وراحـ ـ ــوا ي ـجــوبــون عــواصــم
الــدن ـيــا ي ـحـ ّـرضــون عـلــى ال ـ ّع ــراق الـعــربــي
األبـ ـ ّـي وشـعـبــه الـ ّعـظـيــم .حــق ـقــوا مـنــاهــم،
ليس بأيديهم ،وإنما بأيدي دول عظمى،
وسالحها وجبروتها ،بقيادة الــواليــات
املتحدة .في مثل هذا الشهر من ذلك العام
( )2003تــم احـتــال ال ـعــراق ،وعينت قوة
االحـتــال األميركية السفير بــول بريمر،
ليحكم أقــدم دول الحضارات اإلنسانية،
ّ
الـ ـع ــراق .أم ــر ه ــذا ال ـحــاكــم الــدخ ـيــل بـحــل
ّ
أجهزة الدولة ،بكل مكوناتها ،بعد إحراق
أو نهب مكتبات بغداد ومتاحف العراق؛
الــذاكــرة التاريخة لحضارة بــاد مـ ّـا بني
ال ـن ـه ــري ــن .وع ـ ـ ّـن ع ـصــابــة م ــن ال ـك ــذاب ــن
ال ــوش ــاة الـحــاقــديــن عـلــى ال ـع ــراق وأه ـلــه،
مــا عــرف فــي ذلــك الــزمــان بــاســم «مجلس
ال ـح ـكــم» ،وع ــن إبــراه ـيــم الـجـعـفــري أول
رئـ ـي ــس لـ ـه ــذا امل ـج ـل ــس ت ـح ــت االحـ ـت ــال
األميركي  -البريطاني عــام  .2003وكــان
الرجل قبل ذلك يقيم في طهران ولندن .ثم
كان أول من تولى رئاسة الحكومة أيضًا
ف ــي ظ ــل االحـ ـت ــال ب ـصـف ـتــه مـنـتـخـبــا مــن
املكون الشيعي .ثم في عهد نوري املالكي
رئيسًا للوزراء ،ارتكبت أكبر الجرائم في
حــق ّالشعب الـعــراقــي ،خصوصًا مــن أهل
ال ـســنــة ،وولـ ــد تـنـظـيــم ال ــدول ـ ّـة اإلســامـيــة
(داع ـ ـ ــش) .وه ــو يـتـبــاهــى ب ــأن ــه الـ ــذي أمــر

بإعدام الرئيس العراقي صدام حسني الذي
كان أسيرًا لدى قوات االحتالل األميركي.
وماذا عن إياد عالوي ،أول رئيس ملجلس
الــوزراء معني تحت سلطة االحتالل ،وما
فعله في الفلوجة شاهد عيان.
()3
ك ــان إيـ ــاد عـ ــاوي م ــن أش ــد ال ـن ــاس ع ــداء
للحكم الوطني في العراق ،ومن الداعني
إل ــى إس ـقــاطــه .اس ـم ـعــوا م ــا ي ـقــول ال ـيــوم:
«العملية السياسية فــي ال ـعــراق سببت
الفساد واملشكالت .أنا شخصيًا خجالن
من االشتراك باالنتخابات ،ومن املساهمة
باختيار القوائم االنتخابية .وال أقبل أن
ّ
أرش ــح نفسي ،وال أصــدقــائــي أريــدهــم أن
يفعلوا ،وتسأل إلى أين وصلنا؟» .يقول
الـقــاضــي وائ ــل عـبــد الـلـطـيــف ،وه ــو أحــد
أعضاء لجنة كتابة الدستور العراقي في
ّ
ظ ــل االح ـت ــال ،وك ــان عـضـوًا فــي مجلس
الحكم االنتقالي ،بقيادة السفير األميركي
بريمر« :املستوى العام في بلدنا يتراجع
فــي التعليم والتربية والـصـحــة واألم ــن.
والفقر يتزايد ،واألمية ترتفع معدالتها.
والبلد أصابته آفــة املـخـ ّـدرات التي تأتي
م ــن دول ال ـ ـجـ ــوار .وال ـ ـقـ ــوى الـسـيــاسـيــة
ّ
هـيـمـنــت ع ـلــى ك ــل م ـفــاصــل ومــؤس ـســات
ال ـ ــدول ـ ــة ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا املـ ـ ـص ـ ــارف ،وب ــات ــت
لديها فصائل مسلحة انتزعت لها صفة
رسـمـيــة ،والـســرقــات طــائـلــة ،وتــراجــع في
البنية التحتية وأمراض السرطان تفتك
بالناس» (العربي الجديد.)2021/4/9 ،
وتأكيدًا لقول القاضي عبد اللطيف ،بلغ
عدد األميني في العراق عام  2015سبعة
ماليني ونصف املليون ،تــراوح أعمارهم
ّ
بــن  15عــامــا و ،55علمًا أن ال ـعــراق كــان
فــي ثمانينيات ال ـقــرن املــاضــي فــي عهد
الحكم الوطني العروبي يمتلك منظومة
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة ت ـت ـف ــوق ع ـل ــى دول م ـح ـي ـطــه،
ّ
بشهادة «اليونيسكو» ،التي أفــادت بأن
الـعــراق يعاني حاليًا مــن تصاعد نسبة
األمـ ـي ــة ل ـت ـت ـجــاوز  %47ل ــأع ـم ــار ب ــن 6
و 55عــامــا .ويــذكــر املتحدث باسم وزارة
الصحة ملحطة «ت ــي .آر .تــي» الفضائية
ّ
أن معدل اإلصــابــة بمرض الـســرطــان في
ال ـع ــراق بـلــغ  2500إص ــاب ــة س ـنــويــا ،وقــد
ارتفع املعدل بنسبة  %200عام .2020
يـقــول الـنــائــب ف ــارس برفكاني« :مـنــذ 18
ّ
عــامــا ،ال نــرى تـقـ ّـدمــا ،بــل كــل مــا ن ــراه هو
تدهور يوما بعد يــوم .العراقيون اليوم
ّ
ي ـع ــان ــون األم ـ ـ ّـري ـ ــن ،واملـ ــواطـ ــن ي ـ ــدرك أن
خيرات بالده تذهب إلى غيره ،وأنه ليس
الـهــدف األسـمــى للقوى السياسية التي
ّ
تدير البالد ،بل لجهات غيره ،ويؤكد أن
الثمن كــان غاليًا بمئات آالف الضحايا
وال ـ ـجـ ــرحـ ــى واملـ ـفـ ـق ــودي ــن وامل ـخ ـت ـط ـفــن
ومــايــن األي ـتــام واألرامـ ــل والــدمــار على

إياد عالوي :العملية السياسية في العراق سببت الفساد والمشكالت (حيدر حمداني/فرانس برس)

أرنست خوري

حروب أميركا
وحلفائها الفاشلة
في المنطقة ضد
إيران هي التي
تغذي استمرارية
األيديولوجية الثورية
في إيران

قدرات تكنولوجية كبيرة ،تؤهله لصنع
ٍ
أس ـل ـح ــة نـ ــوويـ ــة .وعـ ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع،
ت ـم ـكــن اإليـ ــران ـ ـيـ ــون م ــن ب ـس ــط ن ـفــوذهــم
الجيوسياسي من بالد الشام إلى أقصى
جنوب شبه الجزيرة العربية .وكل حروب
امل ـن ـط ـقــة الـ ـي ــوم ،م ــن الـ ـع ــراق إلـ ــى الـيـمــن
مــرورا بسورية ،تديرها إيــران بالوكالة،
ومفاتيح حلها فــي يــد اإليــرانـيــن الذين

كاريكاتير

ّ
باتوا قادرين على التحكم في االستقرار
االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـس ـي ــاس ــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة.
وأص ـ ـبـ ــح ل ـه ــم وج ـ ـ ــود ف ـع ـل ــي مـ ــن خ ــال
حلفائهم العقائديني فــي أكـثــر مــن دولــة
ع ــربـ ـي ــة ،وال ت ــوج ــد الـ ـي ــوم أي ق ـ ــوة فــي
العالم قادرة على وضع حد لهذا الوجود
اإليـ ــرانـ ــي ف ــي هـ ــذه الـ ـ ـ ــدول ،ألنـ ــه وج ــود
عقائدي تستعصي محاربته باألسلحة
التقليدية.
لقد ّأدت سياسة االح ـتــواء امل ــزدوج التي
تبنتها أميركاّ ،إبــان فترة حــرب الخليج،
إلى تدمير العراق ،أكبر قوة عسكرية في
ً
املنطقة كانت قادرة على الحد من التوسع
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي خـ ـ ـ ــارج حـ ـ ــدودهـ ـ ــا ،وس ــاه ـم ــت
س ـنــوات الـفــوضــى ال ـتــي أعـقـبــت االح ـتــال
األميركي للعراق في ّ
تمدد النفوذ اإليراني
إلى العراق وسورية ولبنان ،بينما أثبتت
تجربة ترامب مع إيران أن الضغط وحده
ال ينجح مــع إي ــران الـتــي تتعامل بمرونة
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ك ـب ـي ــرة م ــع ك ــل م ــرح ـل ــة مــن
مــراحــل صــراعـهــا الـطــويــل مــع أمـيــركــا .بل
يمكن الـقــول إن حــروب أميركا وحلفائها
الفاشلة فــي املنطقة ضــد إي ــران هــي التي
تغذي استمرارية األيديولوجية الثورية
فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران ،فـ ـه ــذه ال ـ ـحـ ــروب الـ ـت ــي كــانــت
تهدف إلــى قلب النظام اإليــرانــي ،أو على
األقل تغيير سلوكهّ ،أدت ،في النهاية ،إلى

تقويته ،ألن األنظمة الثورية عندما تفشل
ّ
فــي الـقـيــام بالتغيير ال ــذي تـعــد بــه تعلق
فشلها على أعدائها في الداخل والخارج.
وأثـبـتــت ال ـث ــورة اإلي ــران ـي ــة ،طـيـلــة الـعـقــود
األربعة املاضية ،أنها بارعة في استغالل
الـعــداء لها فــي الــداخــل وال ـخــارج ،لتغذية
الـ ـحـ ـم ــاس ــة اإلي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ألنـ ـص ــاره ــا
ف ــي ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج ،وبــال ـتــالــي ضـمــان
استمرار بقائها.
إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم تـ ـمـ ـث ــل أك ـ ـب ـ ــر ت ـ ـح ـ ـ ٍّـد ف ــي
املـنـطـقــة بـمــا تملكه مــن مـ ـق ـ ّـدرات ،ومــوقــع
ّ
استراتيجي ،وقدرة على التحكم في األمن
العسكري والنووي والطاقي واإللكتروني
واألي ــدي ــول ــوج ــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة .وت ـحــولــت
«معاداة أميركا» و«معاداة إسرائيل» إلى
«عقيدة وجود» بالنسبة للنظام اإليراني،
وأهم سبب من أسباب وجوده واستمراره،
ّ
وتمدده خارج حدوده .أما ما سيقضي
بل
على إيران فهي تناقضات نظامها الداخلي
ما بني الدولة العميقة واملجتمع اإليراني
الذي مهما طال الزمن سيأتي اليوم الذي
ُ
سيحدث فيه االنفجار الداخلي ،تماما كما
جرى في االتحاد السوفييتي بعد  74سنة
من السيطرة الكاملة لآللة األيديولوجية
الـســوفـيـيـتـيــة عـلــى كــل مـنــافــذ الـحـيــاة في
أقوى إمبراطورية عسكرية في التاريخ.
(كاتب وإعالمي مغربي)

عماد حجاج

الميزانية التي أقرت
تقدر بـ 88مليار دوالر،
ّ
فيما نصف العراق
يعيش في ضعف
شديد في الكهرباء
والطب والتعليم

طـ ـ ــول الـ ـخ ــريـ ـط ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة» (الـ ـع ــرب ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد .)2021/4/9 ،ويـ ـ ـق ـ ــول ع ــزت
ّ
املحرضني
الشابندر ،الــذي كــان من أبــرز
على إسقاط النظام الوطني في العراق،
عـلــى شــاشــة قـنــاة «الـعــراقـيــة» الرسمية:
«ج ـئ ـنــا ع ـلــى أع ـت ــاب تـغـيـيــر ن ـفــذتــه قــوة
غــاشـمــة ،لها أهــدافـهــا ،ولــم تسقط نظام
صـ ـ ــدام ح ـس ــن ألج ـ ــل عـ ـي ــون ال ـعــراق ـيــن
على اإلطــاق .وأنــا قلت وأكــرر القول :لو
كنت بهذا الوعي الــذي أمتلكه اآلن حول
أم ـي ــرك ــا ون ــواي ــاه ــا ،لــوق ـفــت ض ــد ال ـغــزو
األميركي وليبقى صدام حسني .ما خلفة
الغزو أبلغ جرحًا وضررًا ودمارًا من بقاء
صدام .ونحن في العراق بال دولة».
()4
فــي «ع ــراق دولــة املليشيات» الـيــوم250 ،
حزبًا سياسيًا ،فيما الــواليــات املتحدة،
بـعـظـمـتـهــا ،ف ـي ـهــا ث ــاث ــة أح ـ ـ ــزاب ،اث ـنــان
مـنـهــا ي ـت ـنــاوبــان عـلــى الـسـلـطــة بطريقة
دي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة ،وإن شـ ــا ّب ـ ـهـ ــا خ ـ ـلـ ــل فــي
ّ
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،إل أن ـهــا ق ــادرة على
إع ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة مـجـتـمـعـهــا ال ـس ـيــاســي.
وف ــي بــريـطــانـيــا ثــاثــة أحـ ــزاب سياسية
ك ـب ــرى .وف ــي الـ ـع ــراق ال ـي ــوم  83مليشيا
م ـس ـل ـحــة ،ه ــي ال ـت ـهــديــد الـحـقـيـقــي ألمــن
ال ـعــراق وســامـتــه واسـتـقــالــه وسـيــادتــه.
يـقــول عـضــو ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـعــراقــي
ّ
علي الـســودانــي إن أكـثــر مــن نصف هذه
املليشيات تدين بالوالء إليــران ،وتتسلم
رواتــب من الدولة العراقية ،وتعمل ّضد
ال ـ ـعـ ــراق وض ـ ــد م ـص ــال ــح الـ ـشـ ـع ــب ،إن ـه ــا
الخطر األكبر على البالد.
ّ
وم ــن عـجــب أن امل ــوازن ــة ال ـتــي أق ــرت قبل
أيــام ّ
تقدر بــ 88مليار دوالر ،فيما نصف
ال ـ ـعـ ــراق ي ـع ـيــش فـ ــي ض ـع ــف ش ــدي ــد فــي
ّ
والطب والتعليم واألمــن ،وغير
الكهرباء
ذل ـ ــك مـ ــن املـ ــرافـ ــق الـ ـع ــام ــة .ل ـق ــد ان ـش ـغــل
زعـ ـم ــاء امل ـل ـي ـش ـي ــات ف ــي إقـ ـ ـ ــرار امل ــوازن ــة
بإقرار حصصهم ،مثل مليشيات الحشد
ال ـش ـع ـبــي الـ ـ ــذي ل ــم ي ــواف ــق م ـم ـث ـلــوه فــي
ّ
البرملان على املوازنة إل بعدما خصص
ل ــه بـنــد يـغـطــي نـفـقــات أك ـثــر م ــن  30الــف
وظـ ـيـ ـف ــة اسـ ـمـ ـي ــة .وه ـ ـكـ ــذا ب ـق ـي ــة زعـ ـم ــاء
املليشيات الحزبية.
ف ــي ع ـهــد ال ـن ـظــام ال ــوط ـن ــي ،وب ـعــد حــرب
دام ـ ــت ث ـمــانــي سـ ـن ــوات ،وحـ ـص ــار ظــالــم
ّ
شـ ــارك ف ـيــه أي ـضــا الـ ـج ــوار ال ـع ــرب ــي ،ف ــإن
ّ
الحصص التموينية لــم تنقطع عــن كل
ش ـعــب ال ـ ـعـ ــراق ،وك ــان ــت ال ـك ـه ــرب ــاء على
ّ
الرغم من الدمار الذي حل بالعراق الذي
ك ــان فــي ح ــال أفـضــل مـمــا هــو فـيــه الـيــوم
بعد  18عامًا من حكم الطوائف.
آخ ـ ــر ال ـ ـقـ ــولّ :
رددوا م ـع ــي ق ـ ــول ال ـح ــق:
ّ
«وس ـي ـع ـل ــم الـ ــذيـ ــن ظ ـل ـم ــوا أي م ـن ـق ـلـ ٍـب
ينقلبون» (الشعراء ،آية  .)227صدق الله
العظيم.
(كاتب وأستاذ جامعي قطري)
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أحد مظاهر ذاكرة السمكة في لبنان ،يمكن رصده عند االستماع إلى ما يقوله طيف
ّ
يتعاطى بها
ليس بقليل من ناسه عن الحرب األهلية ( 1975ـ  ،)1990والخفة التي ّ
بعضهم مع ذكراها التي تحل في  13إبريل /نيسان من كل عام .منذ توقف القتل
على الهوية والتقسيم وحروب األعداء واألشقاء والطوائف واألجانبّ ،
تتردد عبارات
مبتذلة يستسهل كثيرون تكرارها بمواهب شعبوية على التلفزيون وفي املقاالت
والــدكــاكــن وامل ـنــازل ،وطبعًا على ج ــدران مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي .الـنــاس غير
ّ
املسيسني يقولونها بمنطق ّ
مبسط ،أي بــدائــي ،ال تكلف فيه :الـحــرب كانت أسهل
مما عشناه بعدها ،أو رحم الله أيام الحرب ،كانت فيها بحبوحة اقتصادية .بعض
السياسيني واإلعالميني بدورهم ،يفذلكون العبارة :نحن نعيش استمرارًا للحرب
ُ
بوسائل أخــرى ،أو ببساطة :الحرب لم تنت ِه عــام  .1990والعبارات هــذه التي تطلق
ً
ّ
بعادية استثنائية ،كأنها بديهية ال تحتاج إلى نقاش أصال ،عمرها من عمر انتهاء
الحرب ،وال دخل لها بحقبة االنهيار الشامل الذي يعيشه لبنان منذ خريف .2019
لكن منذ بدأ السقوط الحر ،صار تردادها بمثابة إلقاء التحية في الشارع ،حتى أن
ّ
النظرية الفذة تلك راحــت تتطور لتأخذ شكل أمنيات بعودة القتال ،على اعتبار أن
اقتصاد الحروب دسم ويأتي باألموال وبانتباه العالم .عند هــؤالء ،الحل للمصيبة
السياسية ـ االقتصادية ـ االجتماعية التي يعيشها لبنان ،قد يأتي بالحرب أو عبرها،
وكأن كل من ينطق بالفلسفة تلك يتصور أنه سيكون أحد تجار الحرب املحظوظني
الذين تنحصر بهم وباملحيطني بهم ثروات اقتصاد الحروب.
بعض الشباب ممن لــم يعرف «بحبوحة الـحــرب» التي يخبرنا عنها ه ــؤالء ،يــردد
العبارات املستفزة تلك بشكل يؤكد عمق األزمــة في هذا البلد ،وبما يثبت يقينًا أن
ً
عمال ضخمًا يفترض القيام به في املــدارس ومراكز العالج النفسي وفي السياسة
والجامعات واألح ــزاب وهيئات املجتمع املدني حيال هــؤالء الذين ال تنطبق عليهم
فرضية ذاكــرة السمكة ،بل العمى والجهل التام بمعنى الحرب التي يفترض أنهم
يشاهدون كل يوم عينات قريبة وبعيدة عنها .أما ذاكرة السمكة لدى الذين عاشوا
الـحــرب وتسمعهم يثرثرون يوميًا عــن كيف أنها أفضل بما ال ُيـقــاس مقارنة مع
حاضر اللبنانيني ،فإنما عالجها ربما يكون بالصعوبة نفسها إلقناع أحدهم بأن
األرض كروية ال مسطحة.
لم يعد هناك فارق كبير بني هؤالء الذين يشتاقون للحرب ألسباب عقائدية سياسية،
وأولئك الذين يتوهمون أن القصف والدبابات والذبح والتهجير هي عالجات اقتصادية
سحرية للوقاية من السقوط في القاع .تكفي زيارة قصيرة إلى لبنان هذه األيام لكي
يالحظ مرتكبها ّ
الحيز الذي صارت تحتله ثرثرات الحرب في يوميات السكان .في
هذا ّ
الحيز يمكن العثور كذلك على أجوبة ألسئلة كثيرة .ملاذا فشلت انتفاضة أكتوبر/
تشرين األول  2019في إنتاج أحزاب وتنظيمات وحاالت سياسية جديدة ذات تمثيل
اجتماعي حقيقي من شأنه إزاحة بالتدرج للطبقة السياسية الطائفية املسؤولة عن
الـخــراب الكبير؟ ملــاذا بقي معظم أمــراء حــرب ال ــ 15عامًا حكامًا بعد  31عامًا على
ُ
صمت املدافع؟ ملاذا نبذت أحزاب أجرت نقدًا ذاتيًا لتجربتها في الحرب بينما تصعد
شعبية من يتباهى بأنه لم يخطئ في أي تفصيل يتعلق بسجله العسكري؟
ً
ربما يكون أتباع ِحكمة «أي شيء إال الحرب» هم الغالبية فعال في لبنان ،وجماعة
«حبيبتي الحرب» هم األقلية ،لكن كل من الغالبية واألقلية يعرفون تمامًا أن إشعال
الحرب ال يحتاج إال لحفنة من املجانني .لحسن الحظ ،هناك حسنات لغياب االهتمام
ً
العاملي عن لبنان ،كذلك تجد أفضاال لألزمة االقتصادية العاملية .ال أحد في باله
تمويل حرب هنا ،وال موازنات فائضة لتحقيق أحــام أصحاب الذاكرة السمكية
واملصابني بالعمى ُ
الجرمي.

أزمة سورية العميقة
مروان قبالن

وعرب قلوبهم طيبة
سورية
ٌ
غازي دحمان

ت ـك ـشــف دعـ ـ ــوات رس ـم ـيــن وم ـث ـق ـفــن عــرب
الــى احـتـضــان الـنـظــام ال ـســوري طيبة قلب
ـام مــا زال يشتم في
مبالغا بـهــا ،تـجــاه نـظـ ٍ
إعــامــه ،صباح مـســاء ،الـعــرب ،برسمييهم
ومثقفيهم ورم ــوزه ـ ّـم ودول ـه ــم ،وال ينظر
لهم إال بوصفهم مغفلني وخونة بالطبيعة
وال ـت ــرب ـي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة واألخـ ـ ــاق امل ـن ـح ـطــة.
واملشكلة مع نظام األسد أنه ال يقبل منطق
عفا الله عما مضى ،مع أن كل أنماط األخالق
ّ
وأش ـك ــال ال ـقــوانــن ،املـنـحــطــة والـغــريـبــة ،ال
يمكنها الـعـفــو عــن جــرائ ـمــه ،بــل يــريــد من
العرب االعتذار واالعتراف بأنهم مذنبون،
وال ـ ـقـ ــدوم إل ـي ــه راكـ ـع ــن ،ي ـم ـتــدحــونــه على
ّ
منصاته اإلعالمية ،ويبدون األسف على ما
ّ
فعلته الشعوب العربية تجاهه .يبرر هؤالء
مواقفهم وانحيازاتهم لنظام األسد بذريعة
إن ـقــاذ شـعــب ســوريــة ،وإخ ــراج ــه مــن بــؤس
األوضــاع االقتصادية ،وإنقاذ سورية مما
وصلت إليه .لكن ذلك ليس كل ما في األمر،
فأصوات كثيرة صــادرة في العالم العربي
تذهب إلى مديح النظام السوري ومرونته
تجاه العملية السياسية ،بل وادعاء تقديمه
تنازالت عديدة من أجل حل املشكلة ،وهي
ٌ
ـازالت لــو جــرى البحث عنها باملجاهر
ت ـنـ
ملــا أمـكــن رؤيـتـهــا ،ثــم إن املـســألــة ال تحتاج
إلــى تنجيم ،فهناك معايير وافـقــت عليها
روسـ ـي ــا ،ع ـ ّـراب ــة ال ـن ـظ ــام وراع ـي ـت ــه ،لـلـقــول
إنــه ّ
يتقدم للحل السلمي ،مــن نــوع إخــراج
املعتقلني الـسـيــاسـيــن ،تــأمــن ع ــودة آمنة
لالجئني ،ووقف مصادرة أمالك الالجئني.
ال ــاف ــت أن ن ـظ ــام األسـ ـ ــد ،خـ ــال ال ـس ـنــوات
ّ
مجرد نظام ديكتاتوري،
السابقة ،لم يكن
أو عصابة مجرمة وحسب ،لنقل إن هناك
مثقفني عربا كثيرين ّ
يحبون هذا النوع من
األنظمة ،طاملا هو ال يعتقلهم وال يغيبهم
في سجونه ،لكن هذا النظام ّ
تعمد تحقير
الشخصية العربية ،كما أنه لم يكن مقاومًا
كما يجري عنوة إلباسه هــذا اللبوس ،إذ
عـلــى الـ ــدوام ك ــان عـلــى اسـتـعــداد ملصالحة
حرب على كل من يرفض
إسرائيل ،بل وشن ٍ
ت ــوج ـه ــات ــه تـ ـل ــك .وق ـ ــد أك ـ ــد ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
األميركي السابق ،فريدريك هوف ،أن األسد
ّ
مستعدا لفرض عملية
كان ،في عام ،2011

سالم بني لبنان وإسرائيل ،بل وإجبار أمني
عام حزب الله ،حسن نصر الله ،على تفكيك
حزب الله ،عربونا ّ
يقدمه األســد إلسرائيل
وأميركا إلثبات أنه شريك موثوق به.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى خـ ــوف أولـ ـئ ــك ع ـلــى مصير
سورية ومستقبلها ،تبريرًا لدعوتهم إلى
إعــادة األســد إلــى الحضن العربي ،ومنحه
األموال لبناء ما دمرته آلته العسكرية ،هل
يعتقد هــؤالء أن األســد سينصف أكثر من
ّ
مهجر ون ــازح ،وسـيــأمــن هــؤالء
 15مليون
للعيش تـحــت سلطة أجـهــزتــه ،وه ــو الــذي
رفض تقديم أدنى تنازل ،ولو على صعيد
ت ـط ـمــن أه ــال ــي امل ـخ ـت ـفــن وامل ـع ـت ـق ـلــن عن
مصير أبنائهم؟ وما هي اآللية التي سيتم
اعتمادها لتوزيع أموال إعادة اإلعمار على
ّ
املتضررين السوريني؟ كيف يمكن التوصل
إل ـ ــى ص ـي ـغــة وس ـ ــط وح ـق ـي ـق ـيــة ل ـح ــل ه ــذه
املـشـكــات! أم أن املـســألــة م ـجـ ّـرد لفلفة حل
يشرعن األسد ويمحق السوريني؟
بــالـنـسـبــة ل ـه ــؤالء ،امل ـب ـ ّـرر األه ــم اعـتـبــارهــم
نظام األسد كتلة متماسكة ،بعكس الطرف
اآلخر الذي تجد به جبهة النصرة والجيش
الحر و«داعش» .ومن السهل القول بوجود
تنظيمات إرهابية في هذا املقلب ،لكن أليس
في املقلب اآلخر ،مرتزقة فاغنر ،وزينبيون
وفاطميون ،كذلك أجهزة األمن التي تفوق
كل هؤالء إجرامًا ،أليس لديهم ماهر األسد
امل ـش ـه ــور ب ـس ـ ّ
ـادي ـت ــه وإجـ ــرامـ ــه ،أل ـي ــس في
الـجـيــش واألج ـهــزة األمـنـيــة الـســوريــة قتله
ومـ ـج ــرم ــون؟ ف ــي ت ـقــريــر أص ــدرت ــه أخ ـي ــرا،
أكدت اللجنة الخاصة بحقوق اإلنسان في
ســوريــة ،وال ـتــي أج ــرت تحقيقات مــع آالف
الـســوريــن ،واستندت إلــى أدلــة ومعطيات
ك ـث ـي ــرة ،أن ج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف ف ــي س ــوري ــة
ارتـكـبــت جــرائــم ح ــرب ،لـكــن حـصــة الـنـظــام
مــن هــذه الـجــرائــم  .%95املــدهــش فــي األمــر،
الـ ـنـ ـب ــرة الـ ـت ــي يـ ـج ــري ف ـي ـهــا الـ ـح ــدي ــث عــن
سورية ونظامها ،من مثقفني ،لم يؤيد جزء
منهم نظام األسد في البداية ،وإن كانوا لم
يــؤيــدوا ال ـثــورة عليه ،هــي نـبــرة اعـتــذاريــة،
وفــي الــوقــت نفسه ،ال تعطي أهمية ألكثر
م ــن ثـلـثــي ال ـ ًش ـعــب ال ـس ــوري ال ــذي ــن دف ـعــوا
أثمانا باهظة في حرب النظام عليهم ،وهي
أثمان وصل بعضها إلى حد دمار مستقبل
ظروف
فئات وشرائح كثيرة ،ستناضل ،في
ٍ
ٍ

ليست بريئة الدعوات
المتكاثرة إلى إعادة
احتضان األسد،
هي جزء من سياق
المضادة
الثورات
ّ

سياسيةٍ طبيعية ،وهــو ما لن يحصل في
زمـ ــن ح ـك ــم األس ـ ـ ــد ،عـ ـق ــودا ط ــوي ـل ــة ،حـتــى
تسترد جــزءًا من حياتها الطبيعية ،يكفي
ّ
أن نتذكر أن خمسة ماليني طفل من بيئات
معينة ،خ ــارج التعليم ،وأن نسبة كبيرة
م ــن هـ ــؤالء ت ـشــوهــت نـفـسـيــاتـهــم ج ـ ـ ّـراء ما
ً
عاشوه من قصف وتنكيل وهــروب ،فضال
ّ
عن ماليني األسر التي تفككت أو أصبحت
بــدون معيل .في كل األحــوال ،ليست بريئة
ال ــدع ــوات امل ـت ـكــاثــرة إل ــى إع ـ ــادة احـتـضــان
ّ
املضادة
الثورات
األسد ،هي جزء من سياق ً
الـتــي رأت فــي ال ـخــراب فــرصــة لـلــدعــوة إلــى
عودة األمور إلى ما كانت عليه قبل ،2011
ـارات أخـ ــرى ،فقد
بــذريـعــة ع ــدم وج ــود خ ـي ـ ٍ
انتهت مرحلة تشويه الثورات .واآلن يجري
بشكل
البناء على تلك املرحلة في املطالبة،
ٍ
ص ــري ـ ٍـح وع ـل ـنــي ،بـتـبــرئــة الـقـتـلــة م ــن دم ــاء
ال ـش ـعــوب .بــالـتــأكـيــد ،جميعنا يـبـحــث عن
حلول واقعية ومنطقية ،وال أحد يرغب في
استمرار األوضــاع على ما هي عليه ،وهي
األوضاع التي فرضتها األنظمة بدائل عن
خضوع الـنــاس لها ،لكن هــل مــن الواقعية
تـسـلـيــم رق ـ ــاب الـ ـن ــاس ل ـقــات ـل ـهــا ،وهـ ــل مــن
الواقعية احتضان مجرم حرب بذريعة أنه
يمثل جبهة متماسكة ،في حني أن جيوشا
أجـنـبـيــة تـحـتـلــه ،ب ــات يـشـتـغــل عـنــدهــا في
ت ــأم ــن املـ ـش ــاري ــع ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ل ـهــذه
األطــراف ،وملــاذا ال تشمل طيبة قلب العرب
ماليني السوريني املكلومني؟
(كاتب فلسطيني)

ّ
في كل مرة يقرأ املرء فيها ،أو يستعرض ،األرقــام التي خلفتها الحرب في سورية
على صعيد اإلنسان ّ
واملادة ،يخالجه إحساس بأمرين .أولهما ،أن تكرار قراءة هذه
ّ
ً
األرقام ال يدفع إلى االعتياد عليها ،وال يخفف أبدا من وطأة الشعور بالصدمة إزاء
ّ
الكارثة الكبرى التي حلت بهذا البلد وأهله (نصف مليون قتيل %60 ،من الشعب
مدمر  ..إلخ) .وثانيهما ،أن املرء ال يفتأ يتوقف ً
مشرد %40 ،من البنية التحتية ّ
ّ
مليا
عند معنى هذه األرقام ومغزاها ،لجهة تعبيرها عن مخزون العنف الكامن وراءها،
وهــو يـحــاول اإلجــابــة عــن الـســؤال الجوهري فــي األزم ــة الـســوريــة :أيــن حــدث الخطأ،
ً
سريعا
وكيف وصلنا إلى هنا؟ عند طرح هذا السؤال ،ال بد أن يتبادر إلى الذهن
موضوع تحديد املسؤولية ،وهو أمر لم يعد ،بعد عشر سنوات ،يحتاج إلى نقاش،
ّ
فالنظام هو املسؤول األول واألخير عن الكارثة التي حلت بالبلد ،إن لم يكن لشيء،
فبحكم وجوده في موقع السلطة واملسؤولية ،لكن هذه اإلجابة السهلة ال تساعد في
فهم األسباب التي أملت على الجميع (النظام واملعارضة واملحايدين أو املستقلني إذا
ّ
التصرف بالطريقة التي
جاز التعبير لوصف من يرفضون النظام واملعارضة معا)،
ّ
تصرفوا بها ،إن لجهة االستعداد الستخدام أقصى درجات العنف املادي املوصوف،
ّ
أو حتى مجرد تأييد استخدام الحصار والتجويع (ضد املدنيني ،بمن فيهم األطفال
والنساء والـشـيــوخ) ،كسالح حــرب وأداة لتحقيق غايات سياسية .إذا شئنا فعال
التوصل إلى إجاب ٍة تخرجنا من الدائرة املغلقة التي نعيش فيها منذ عقد واجتراح
حــل ،فإننا نحتاج إلــى القفز على اللحظة الراهنة ،لنستنتج أن املسألة أعقد وأكثر
ً
عمقا من أن تختصرها هذه اإلجابة السهلة ،وأن أزمة سورية التي تبلغ عشرة أعوام
تمتد جذورها إلى نشأة الدولة نفسها ،أي إلى ما قبل مائة عام .وفيما نحاول ذلك،
ّ
مقارنات ال تساعدنا على الفهم ،مثل محاولة مقارنة
ينبغي أيضا تجنب الوقوع في
ٍ
نشأة الدولة السورية بنشأة جمهورية يوغسالفيا السابقة التي ظهرت نتيجة قيام
الــدول املنتصرة في الحرب العاملية األولــى بلملمة ولصق أجــزاء غير متجانسة من
بقايا اإلمبراطورية النمساوية  -املجرية ،ليس بينها روابــط كافية إلنشاء «مجتمع
سياسي» قادر على إفراز هوية وطنية جامعة خارج إطار األجزاء التي تتكون منها
(صربيا ،كرواتيا ،سلوفينيا  ..إلخ) .السبب الرئيس في أزمة سورية الراهنة مرتبط
بعجز السوريني عن تطوير هوية وطنية جامعة خاصة بهم ،لكن تشبيه سورية
بيوغسالفيا يفتقر إلى الدقةّ ،
ويعد تسويغا لتقسيمها وتفتيتها ،في حني أن أزمة
سورية تنبع من حالة معاكسة تماما للحالة اليوغسالفية ،فمنذ اإلعــان عن قيام
اململكة السورية عام  ،1920واجهت الهوية الوطنية السورية ضغوطا على مستويني:
فوق الوطني ،وقد نشأ عنه رفض النخب السورية ،في العموم ،االعتراف بالتقسيمات
االستعمارية وإصرارهم على فكرة أن سورية جزء من كل (بالنسبة للقوميني العرب،
هي جزء من أمة عربية تمتد من املحيط إلى الخليج ،بالنسبة للقوميني السوريني هي
ٌ
جزء من الهالل السوري الخصيب املمتد من حدود إيران شرقا إلى قناة السويس
غربا ،ومن حدود تركيا شماال إلى الحجاز جنوبا .بالنسبة لإلسالميني هي جزء من
األمة اإلسالمية .بالنسبة للشيوعيني هي جزء من أممية البروليتاريا العاملية) .الثاني
انقسامات مجتمعي ٍة (مناطقية ،طائفية،
هو املستوى تحت وطني ،واملرتبط بوجود
ٍ
جهوية ...إلخ) ،ال يخلو منها أي مجتمع حديث .وقد حاول الفرنسيون تكريس هذه
االنقسامات تحت وطنية ،عندما ّ
قسموا سورية إلــى أربــع دول :دولــة دمشق ،دولة
حلب ،دولــة جبل ال ــدروز ،ودولــة العلويني ،لكنهم فشلوا .املشكلة أن أنظمة ما بعد
االستقالل عجزت عن البناء على هذا الفشل الفرنسي ،لترسيخ جذور هوية وطنية
سورية جامعة ،أخــذت تبرز بوضوح بعد الثورة السورية الكبرى (،)1927- 1925
مــن خــال تحويل الكيان السياسي الــذي صنعه املستعمر األوروب ــي إلــى مجتمع
سياسي ( ،)Political Communityيشترك أفراده في سلوك وقيم وثقافة املواطنة
واالنتماء الوطني .وقد برز هذا الفشل بقوة خالل األزمة الراهنة ،إذ افتقد السوريون
في ما بينهم التضامن الذي يشعر به عادة أفراد الجماعة الواحدة (،)community
جماعات وجــدت كل واحــدة منها امتداداتها خــارج الحدود،
فانقسموا سريعا إلى
ٍ
فاستعانت بها على الجماعات األخرى.
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آراء

رقم صعب في مصر
بهي الدين حسن

تـ ـنـ ـب ــأت الـ ـب ــاحـ ـث ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة ،س ـي ـف ـس ـكــايــا
ب ــري ـش ـن ـم ــاش ــر ،ف ــي كـ ـت ــاب ل ـه ــا ص ـ ــدر قـبــل
أربــع سنوات ،بأنه على الرغم من أن دائرة
مـحــدودة من املنظمات الحقوقية املصرية
تتحمل الـعــبء األقـصــى للقمع األمـنــي منذ
ع ــام  ،2013إال أن ه ــذه امل ـن ـظ ـمــات ب ــال ــذات
دون غيرها فــي وضــع أفضل للصمود في
مــواج ـهــة ت ــواص ــل ال ـق ـمــع ف ــي م ـص ــر .صــدر
الكتاب باإلنكليزية عن مؤسسة كارنيغي
ف ــي واش ـن ـط ــن ،وه ــو يـ ــدرس بـشـكــل م ـقــارن
ردود ف ـع ــل امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي ع ـل ــى ال ـق ـمــع
العنيف في ثالثة من أبرز النظم التسلطية
ف ــي ال ـع ــال ــم :روس ـي ــا وم ـصــر وإث ـيــوب ـيــا .لم
تكن سيفسكايا تضرب في الرمل ،ولكنها
ّأسست تنبؤها على دراسة ملموسة لواقع
منظمات حقوق اإلن ـســان ،وعلى دراستها
أيضًا أساليب النظم التسلطية في العالم
في احتواء املعارضة السياسية واملنظمات
الحقوقية .لم تتح لي الفرصة ملقابلتها في
أثناء عملها على هذا البحث املهم ،لكنني
طالعته على اإلنـتــرنــت ،قبل أن ألتقي بها
في مكتبها في العام التاليً ،مهنئًا بصدور
الكتاب ،حيث أهدتني نسخة مطبوعة منه
بتوقيعها.
ّ
تمر خــال شهر إبــريــل /نيسان الحالي 36
عــام ــا ع ـلــى تــأس ـيــس أول مـنـظـمــة حـقــوقـيــة
مصرية معاصرة .منذ ذلك الوقت ،واجهت
ّ
تحديات هائلة ،لم تبدأ
الحركة الحقوقية
ب ــرف ــض االع ـ ـتـ ــراف ال ـق ــان ــون ــي بـمـنـظـمــاتـهــا
(أول أعـ ـت ــراف بـقــانــونـيــة مـنـظـمــة حـقــوقـيــة
جرى بعد  17عاما من تأسيسها) ،ولم تنتهِ
بالقبض على بعض قياداتها وتعريضهم
للتعذيب .لم تنحصر مشكالتها بالحكومة،
فاملجتمع ذاتــه ،السياسي وغير السياسي،
كــان أحـيــانــا يقف أمــامـهــا مـشــدوهــا ،عاجزًا
عن فهم هذا الكائن املجتمعي البازغ ،وعن
تصنيفه السهل في أحد مربعات التصنيف
التقليدية .فــي أحـيــان أخ ــرى ،صــدرت ردود
ف ـعــل اس ـت ـن ـكــاريــة .ف ــي أح ـي ــان ثــال ـثــة ،وقــف
املجتمع عـلــى أط ــراف أصــابـعــه مـبـهــورًا في
املـ ـ ـ ّـرات الـقـلـيـلــة ال ـتــي حـقـقــت فـيـهــا الـحــركــة
انتصارات غير متوقعة ،يفترض
الحقوقية
ٍ
أال تسمح بها عالقات القوى السائدة.
م ـنــذ س ـنــوات ـهــا األول ـ ـ ــى ،اص ـط ــدم ــت الـحــركــة
الحقوقية بتابوهات راسخة .لم تكن هي أول
من اصطدم بأي تابو منها ،ولكنها كانت أول
مــن يصطدم بكل هــذه الـتــابــوهــات مجتمعة
معًا ،وفي الوقت نفسه ،وعلى الرغم من أنها
كــانــت مــا زال ــت تـحـبــو فــي سـنــواتـهــا األول ــى.
بـعــد ص ــراع داخ ـلــي م ـح ــدود ،ن ـبــذت الـحــركــة
ال ـح ـقــوق ـيــة ث ـنــائ ـيــة ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـت ـق ـل ـيــديــة،
إمـ ــا م ــع ال ـح ـك ــومــة أو املـ ـع ــارض ــة ،وات ـخ ــذت
موقفًا نقديًا من املمارسات املنافية لحقوق

اإلن ـ ـسـ ــان الـ ـت ــي تـ ـص ــدر ع ــن ك ـل ـي ـه ـمــا .كــذلــك
انتقدت علنًا كــل تقليد مجتمعي أو تفسير
ثـقــافــي ديـنــي يـتـعــارض مــع امل ـبــادئ العاملية
ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،ورف ـض ــت عـلـنــا ت ـبــريــرات
مؤسسة األزهــر العـتــداءات على حرية الفكر
والـ ــرأي واالع ـت ـقــاد واإلبـ ــداع األدب ــي والـفـنــي.
كــذلــك قـبـلــت عـلـنــا مـنـحــا مــال ـيــة م ــن م ـصــادر
غير مصرية ،مثلها فــي ذلــك كيانات ثقافية
وشركات إنتاج سينمائي مصرية وغيرها.
وانتقدت انتهاكات الحكومة املصرية لحقوق
اإلنـســان فــي اجتماعات دولـيــة علنية خــارج
مـصــر ،وكشفت بنفسها عــن أنـهــا تفعل ذلك
اجتماعات في ّ
مقار سفارات الدول
أيضًا في
ٍ
األعضاء في األمم املتحدة بالقاهرة ،وفقًا ملا
تبيحه اآلل ـيــات الــدولـيــة الـتــي واف ـقــت عليها
الحكومة املـصــريــة منذ سـنــوات بـعـيــدة .كان
ذلك أكبر من أن يهضمه كثيرون في مصر من
داخل دوائر الحكم وخارجها ،إما لحسابات
ّ
تصورات ذات طابع ديني ،أو بقايا
أمنية ،أو
ّ
تصورات ذات طابع قومي زائف.
منذ سنواتها األول ــى ،دخـلــت هــذه الحركة
صراعات فرضت عليها مع ديناصورات
في
ٍ
وقـ ــوى تـتـمـتــع ب ـقــوة سـيــاسـيــة أو معنوية
راس ـخــة أو قمعية هــائـلــة .فــوفـقــا للمبادئ
الـعــاملـيــة لـحـقــوق اإلن ـس ــان ،ف ــإن الحقوقيني
م ـلــزمــون بــالــوقــوف ض ــد ان ـت ـهــاكــات حـقــوق
اإلنـ ـس ــان ،أي ــا ك ــان م ـص ــدره ــا ،ول ـي ــس فقط
االنتهاكات التي ترتكبها الحكومة .التزام
ه ـ ــذا املـ ـب ــدأ وض ـع ـه ــا م ـب ـك ـرًا ف ــي م ــواج ـه ــةٍ
ب ـ ــدأت بــال ـح ـكــومــة ،لـكـنـهــا امـ ـت ــدت لتشمل
أي ـضــا مــؤسـســة األزه ـ ــر ،وأط ــراف ــا قــويــة في
امل ـعــارضــة الـسـيــاسـيــة السلمية واملـسـلـحــة.
م ــع ذل ــك ،ل ــم تـتــوقــف أغـلـبـيــة ه ــذه األط ــراف
طــوال الوقت عن محاولة كسب ود الحركة
الحقوقية ،أو محاولة تجنيدها ملصلحتها،
أو احتوائها ،أو السيطرة عليها من خالل
التجنيد واالخـتــراق األمني (الحكومة) ،أو
ّ
الترشح ملجالس إداراتـهــا (املـعــارضــة) .أول
تهديد لي بالقتل تلقيته ،لم يكن من جهاز
أم ـنــي ،بــل مــن جـمــاعــة مسلحة ،كـنــت أداف ــع
ع ــن ضـ ـ ــرورة تـمـتــع أن ـص ــاره ــا املـسـجــونــن
ب ــال ـح ـم ــاي ــة م ــن ال ـت ـع ــذي ــب ،وب ـض ـم ــان لـهــم
محاكمة عــادلــة .بينما كانت تلك الجماعة
تتوقع التعامل مع أنصارها كسجناء رأي،
وتستهجن دفاع الحقوقيني عن ضحاياها
من األقباط واملثقفني والسياسيني وغيرهم
من املصريني.
بعد ثــاث سنوات من تأسيس أول منظمة
حقوقية مصرية ،وقع االعتداء للمرة األولى
ع ـل ــى ب ـع ــض ق ـ ـيـ ــادات ال ـح ــرك ــة ال ـح ـقــوق ـيــة،
بالقبض عليهم والـتـعــذيــب .خــال األع ــوام
ال ـث ــاث ــة وث ــاث ــن ال ـتــال ـيــة ل ــم ت ـتــوقــف هــذه
الجرائم ،بل ُو ِّج َهت إلى املنظمات الحقوقية
أب ـش ــع االتـ ـه ــام ــات ،م ــن خ ــال ال ـق ـضــاء غير
ّ
املوجه .ولكن لم
املستقل واإلعالم البوليسي

تثبت أي تهمة على أي منظمة حقوقية ،من
الفساد إلــى العمالة للشيوعية ثــم للغرب،
ً
ثم لإلخوان املسلمني وقطر وتركيا ،وصوال
إلى إدراج حقوقيني على قوائم اإلرهاب.
ل ـكــن ال ـق ـمــع وبــال ـق ـيــود ال ـت ــي ت ـعـ ّـرضــت لها
الحركة الحقوقية املصرية ،على مــدى ربع
ال ـقــرن األول مــن عـمــرهــا ،ال يمكن مقارنته
بقسوة ما ّ
تعرضت له في السنوات العشر
ّ
م ـنــذ ان ـت ـفــاضــة ي ـنــايــر  .2011ل ــم ي ـت ـعــرض
م ـق ــر أي ح ـ ــزب س ـي ــاس ــي ل ــاق ـت ـح ــام خ ــال
االنـتـفــاضــة حتى انـقــاب  3يوليو (،)2013
بـيـنـمــا اق ـت ـح ـمــت ال ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـكــريــة مقر
إح ـ ــدى امل ـن ـظ ـمــات ال ـح ـقــوق ـيــة ب ـعــد أس ـبــوع
م ــن ان ـط ــاق االن ـت ـفــاضــة ،ب ــال ـت ــوازي م ــع ما
عــرفــت بــاســم «مــوق ـعــة ال ـج ـمــل» ُ ف ــي م ـيــدان
ال ـت ـحــريــر ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،ح ـيــث ق ـب ــض على
مديرها وعدد من الحقوقيني ،أودعوا إحدى
ال ـث ـك ـنــات ال ـع ـس ـكــريــة .ك ــان ه ــذا أول إع ــان
رسمي أن املخابرات العسكرية قد تسلمت
زمــام مكافحة النشاط الحقوقي في مصر.
قبل أن ينتهي العام األول على االنتفاضة،
اقتحمت ،ألول مــرة ،قــوة عسكرية مسلحة،
ف ــي دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول  ،2011م ـقـ ّـار
منظمات حقوقية مصرية ودولـيــة عديدة،
وص ـ ـ ـ ــادرت ب ـع ــض م ـح ـت ــوي ــات ـه ــا .وأح ــال ــت
العاملني فيها على تحقيقات قضائية على
م ــدار عــامــن ،فــي مــا ُع ــرف إعــامـيــا بقضية
التمويل األجنبي .خــال هذين العامني ،لم
تخفت حـ ّـدة الهجوم األمني اإلعــامــي على
الحقوقيني ،باعتبارهم خونة وعمالء ُيدفع
ل ـهــم بـ ــالـ ــدوالر ،وذلـ ــك ب ـتــواط ــؤ أك ـب ــر حــزب
سياسي حينذاك ومساهمة آخرين.
ُّ
بتسلم عبد الفتاح السيسي الحكم ،جرى
ّ
توسع ال سقف له في لجوء األجهزة األمنية
إلــى أساليب العصابات اإلجرامية .لم يعد
التعامل مــع املنظمات الحقوقية ينحصر
ب ــال ـق ـب ــض واإلخـ ـ ـف ـ ــاء وال ـت ـع ــذي ــب وتـلـفـيــق
االتهامات ،بل انتقل أول مــرة إلــى ممارسة
أل ـ ـ ـ ــوان م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء واالبـ ـ ـت ـ ــزاز
اإلجرامي املكشوف ،كاالعتداء العنيف على
حقوقي في الطريق العام بوحشيةٍ يمكن أن
تفضي إلى املوت ،أو تهشيم سيارة حقوقي،
أو خطف نجل حقوقية وإخفائه وتعذيبه،
أو ال ـق ـب ــض ع ـل ــى زوج ـ ــة ح ـق ــوق ــي وتـلـفـيــق
اتـ ـه ــام ــات لـ ـه ــا ،أو االهـ ـتـ ـم ــام بــاس ـت ـطــاع
اح ـت ـمــاالت إصــابــة حـقــوقـيــن ب ـكــورونــا من
أج ــل ال ـتــدخــل الـ ــذي يـمـكــن تــوقــع ه ــدف ــه ،أو
التهديد بالقتل والتحريض علنًا على القتل
ّ
املحرضني من املالحقة القضائية،
وحماية
بل مكافأتهم رسميًا.
«أع ـت ـبــر نـفـســي م ـح ـظــوظــا» ،ه ـكــذا قـلــت في
كـلـمـتــي ق ـبــل خ ـمــس سـ ـن ــوات أم ـ ــام مجلس
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ف ــي امل ـقــر األوروبـ ـ ــي لــأمــم
املتحدة في جنيف .وكنت قد عوقبت قضائيًا
بمنعي ومنع مركز القاهرة لدراسات حقوق

بتسلّم السيسي
توسع
الحكم ،جرى
ّ
ال سقف له في لجوء
األجهزة األمنية إلى
أساليب العصابات
اإلجرامية
هناك أطراف مصرية
أخرى غير حقوقية،
تتسم بكفاحية عالية،
ودفعت ثمنًا باهظًا
أيضًا ،وربما أكثر
فداحة

ّ
التصرف في األمــوال،
اإلنسان وآخرين من
ً
بناء على اتهامات ملفقة .قبل ذلك ،كنت قد
بالقتل لم آخــذه على محمل
تلقيت تهديدًا
ّ
الـ ـج ــد ،ل ـ ــوال أن حـ ــذرنـ ــي ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــون
األجــانــب ومسؤولون في األمــم املتحدة من
أنه تهديد ّ
جدي ،وأنني يجب أن أغادر مصر
فورًا .لم يتغير شعوري ،بعدما تلقيت أقسى
ع ـقــوبــة «ق ـضــائ ـيــة» صـ ــدرت ض ــد حـقــوقــي
مـصــري بالسجن ثــاثــة أع ــوام ثــم  15عامًا
بحكمني قضائيني متواليني خالل  11شهرًا
فقط ،عقابًا على مواقفي املعلنة بخصوص
مأساة حقوق اإلنسان في مصر ،ومشاركتي
في اجتماعات دولية بشأنها .بعد أيام من
صـ ــدور الـحـكــم الـقـضــائــي ال ـثــانــي ،شــاركــت
في عــدة اجتماعات مع مسؤولني في األمم
املتحدة ملناقشة مغزى هذا التطور النوعي
الجديد ،ثم ُدعيت إلى املشاركة في اجتماع
مع ممثلي عدة دول غربية عن تقييم حقوق
اإلنسان في مصر .بعد أن عرضت تقييمي
ً
ف ــي ب ــداي ــة االجـ ـتـ ـم ــاع ،تـلـقـيــت سـ ـ ــؤاال عـ ّـمــا
إذا كنت قــد تلقيت إيـمــاءة مباشرة أو غير
مباشرة من الحكومة املصرية أن ذلك الحكم
القضائي سيجري التراجع عنه بطريقة أو
بأخرى .أجبت بأن ذلك لم يحدث ،وال أتوقع
ح ــدوث ــه الح ـق ــا .وأض ـف ــت أن ه ــذا الـحـكــم لم
يـصــدر بشكل اعتباطي ،أو غير محسوب،

خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ال ـح ـك ــم ال ـق ـض ــائ ــي ال ـثــانــي
ض ــدي خ ــال  11ش ـه ـرًا .مــن قــراء تــي مــا بني
سـطــور الـحـكــم الـقـضــائــي ،أج ــده يستهدف،
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ،ت ـك ـث ـيــف إرهـ ـ ـ ــاب ال ـح ـقــوق ـيــن
امل ـق ـي ـمــن ف ــي م ـص ــر ،ف ـه ــؤالء إذا ت ـعـ ّـرضــوا
ً
لحكم قضائي مماثل سيكون قابال للتنفيذ
ال ـف ــوري .مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،يـسـتـهــدف ذلــك
الـحـكــم الـقـضــائــي اخـتـبــار رد فـعــل املجتمع
الــدولــي إزاء عـقــوبــةٍ تـنـطــوي عـلــى تصعيد
غـيــر مـسـبــوق فــي الـتـعــامــل مــع الحقوقيني
املصريني .إذا لم يتخذ رد فعل مناسب إزاء
جسامة تــدهــور حـقــوق اإلن ـســان فــي مصر،
ف ــإن الـسـيـســي سيعتبر ذل ــك بـمـثــابــة ضــوء
أخضر لتصعيد هجمته على الحقوقيني في
الداخل .لم تتوقف مشاورات مجموعة الدول
الـحــاضــرة ذلــك االجـتـمــاع ،لكن مشاوراتها
ً
ً
ّ
توسعت تدريجًا لتضم دوال أخرى ،وصوال
إلى أميركا بعد انتخاب جو بايدن رئيسًا،
إلى أن بلغ عددها  31دولة أصدرت اإلعالن
املشترك الشهر املاضي (مــارس /آذار) أمام
مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
ّ
تتعرض له من ضغوط
على الرغم من كل ما
عنيفة ،ومــاحـقــات وت ـهــديــدات ،لــم تتوقف
الحركة الحقوقية يومًا واحـدًا عن ممارسة
دورها من داخل مصر وخارجها ،تمامًا كما
كــانــت تفعل قبل أن يضطر قسم منها إلى
االنتقال إلى خــارج مصر .من يطالع تقرير
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة الـسـنــوي عــن حقوق
اإلنسان في مصر ،الصادر في شهر إبريل/
نيسان الحالي فــي واشـنـطــن ،سيالحظ أن
أغلبية مصادر املعلومات التي يستند إليها
التقرير فــي نـقــده ال ـحــاد ،هــي مــن منظمات
حقوقية مصرية .الكفاحية ال تكفي وحدها
لتفسير هذا الصمود خلف ظهر الضحايا
م ــن أج ــل ض ـم ــان إي ـص ــال صــوت ـهــم إل ــى كل
األطراف التي يمكن أن تؤثر في القرار بشأن
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ف ــي م ـصــر ،فـهـنــاك أط ــراف
مصرية أخرى غير حقوقية ،تتسم بكفاحية
عــالـيــة ،ودف ـعــت ثمنًا بــاهـظــا أي ـضــا ،وربـمــا
أك ـث ــر ف ــداح ــة .تـتـســم امل ـن ـظ ـمــات الـحـقــوقـيــة
املستقلة الـتــي كــانــت تقصدها سيفسكايا
بنبوءتها بأنه يجمع بينها إطــار فلسفي
مرجعي ،يوحد رؤيتها إلى مصر والعالم،
وإطـ ــار تنسيقي م ــرن وغ ـيــر هــرمــي صـمــد،
عـلــى الــرغــم مــن انـسـحــابــات مـنــه ،ألكـثــر من
 15عــامــا يـجـمــع ب ــن امل ـن ـظ ـمــات الـحـقــوقـيــة
ّ
املستقلة داخ ــل مصر وخــارجـهــا .يـعــزز من
فعالية هذه املجموعة انتماؤها إلى حركة
عاملية ذات طــابــع أخــاقــي ،تـتـشــارك اإلطــار
الـفـلـسـفــي ذات ـ ــه .وق ــد ت ـفـ ّـســر ه ــذه الـسـمــات
أيضًا ،ملاذا كانت الحركة الحقوقية املصرية
ّ
التجمع الوحيد ذا الطبيعة العلمانية
هي
الذي أدان مشروع انقالب  3يوليو ورفضه
قبل إعالنه رسميًا.
(مدير مركز القاهرة لحقوق اإلنسان)

صفيح ساخن
المشرق العربي على
ٍ
علي العبداهلل

ـورات سياسية
ش ـهــد امل ـش ــرق ال ـعــربــي تـ ـط ـ
ٍ
ك ـث ـي ـف ــة ،ب ـ ـ ــدءا ب ــاتـ ـف ــاقـ ـي ــات ال ـت ـط ـب ـي ــع مــع
إســرائ ـيــل ،وال ـتــي غ ــدت مــدخــا إل ــى العمل
على تشكيل «ناتو إقليمي»؛ وعودة البحث
في إطــاق االتفاق النووي اإليراني ،مرورا
بتشكيل منصة سياسية جديدة ،مكونة من
روسـيــا وتركيا وقـطــر ،وصــوال إلــى توقيع
االت ـفــاق االسـتــراتـيـجــي الصيني اإليــرانــي،
مــا زاد فــي ح ـ ّـدة الـتـنــافــس الجيوسياسي
ب ــن دول اإلق ـل ـي ــم وال ـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى ،ورف ــع
وتيرة االحتكاكات املباشرة بني الخصوم
اإلقليميني والدوليني.
بدأ التسخني مع انسحاب اإلدارة األميركية
اإليراني ،وإعادة
السابقة من االتفاق النووي
ّ
فرض العقوبات على إيران ،مع تبني صيغة
م ـت ـش ـ ّـددة ف ــي ذل ـ ــك ،وص ـف ــت ب ـ ـ «ال ـض ـغــوط
ـات
الـ ـقـ ـص ــوى» ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك فـ ــرض ع ـقــوبـ ٍ
ثانويةٍ على كل من يتعامل مع إيران أو يقدم
ـدات عسكرية ومــالـيــة ،واعـتـمــاد
لـهــا م ـســاعـ ٍ
إســرائـيــل سـيــاســة «املـعــركــة بــن ال ـحــروب»،
وتــوظـيـفـهـمــا فــي تــرويــج أول ــوي ــة الـتـصـ ّـدي
إليــران ،ولخطة الرئيس األميركي السابق،
دونــالــد تــرامــب ،لـحــل ال ـصــراع الفلسطيني
اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـع ــروف ــة ب ـ ـ «ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن»،
والـ ــولـ ــوج ف ــي عـمـلـيــة تـطـبـيــع م ـت ـصــاعــدة،
وان ـف ـت ــاح ع ـلــى ال ـت ـع ــاون واالس ـت ـث ـم ــار بني
الــدول املنخرطة فيها ،وإقــرار قانون قيصر
لتقييد ال ـت ـحــرك ال ــروس ــي ف ــي مـلـفــي ع ــودة
الالجئني وإعادة اإلعمار.
ل ــم ت ـن ـجــح خ ـط ـتــا «الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـق ـص ــوى»
و«املعركة بني الـحــروب» في تغيير املوقف
اإلي ــران ــي مــن ش ــروط اإلدارة األمـيــركـيــة ال ـ
 12التي طرحها وزير الخارجية األميركي
(ال ـ ـسـ ــابـ ــق) ،م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،ل ـل ـع ــودة إل ــى
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،فـ ـتـ ـج ـ ّـدد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ـحــالــف
دفــاعــي إقـلـيـمــي ،ت ـشــارك فـيــه إســرائ ـيــل في

ض ــوء ف ـشــل إق ــام ــة ت ـحــالــف دف ــاع ــي عــربــي،
«نــاتــو ع ــرب ــي» ،وب ــدء عـمـلـيــات اسـتـعــراض
ع ـضــات أمـيــركـيــة وإســرائـيـلـيــة وإيــران ـيــة،
ـات فـ ــي م ـيــاه
بـ ــإجـ ــراء م ـ ـ ـنـ ـ ـ
ـاورات وتـ ـ ُـدري ـ ـبـ ـ ٍ
ٍ
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ـ
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الخليج الـعــر
ّ
في حرب سفن بني إيران وإسرائيل ،وتبني
إيــران سياسة التوجه شرقا بالتحالف مع
روسـيــا والـصــن ،واق ـتــراح توسيع االتفاق
ّ
التحرك
ليشمل إندونيسيا وماليزيا .أثمر
ـات تـجــاريــةٍ قصير ٍة
اإليــرانــي توقيع اتـفــاقـ ٍ
مع روسيا ،واتفاق استراتيجي مع الصني.
وتـصـعـيــد خــرقـهــا ب ـنــود االت ـف ــاق ال ـن ــووي،
بما فــي ذلــك بــدء عملية إنـتــاج اليورانيوم
املـ ـعـ ــدنـ ــي ،والـ ـتـ ــوعـ ــد ب ـم ــزي ــد فـ ــي امل ــرح ـل ــة
املقبلة ،فالتصعيد في املجال النووي هدفه
الـضـغــط عـلــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،مــن أجــل
تحقيق مكسبني متكاملني :رفع العقوبات؛
بإزالة جميع العقبات أمام صــادرات النفط
اإليرانية ،وإمكانية الوصول إلــى العمالت
األج ـن ـب ـيــة ،وتـطـبـيــع ال ـع ــاق ــات املـصــرفـيــة،
وحصر املفاوضات في البرنامج النووي.
مع مالحظة اتسام مخطط إيران في املشرق
العربي بسعة األهداف ومحدودية القدرات،
ـؤســس ملفارقة ح ـ ّ
مــا يـ ّ
ـادة ،حيث هناك قوة
نسبية ملــلء الـفــراغ .ولكن ليس هناك نفوذ
يـضــم اسـتـمــرار الهيمنة والـسـيـطــرة .صـ ّـب
ه ــذا الـتـصـعـيــد اإلي ــران ــي ال ــزي ــت ع ـلــى نــار
التجاذبات اإلقليمية والدولية.
م ــع الـتـغـيـيــر ف ــي اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،بـفــوز
املرشح الديمقراطي ،جوزيف بايدن ،شهد
املـ ـشـ ـه ــدان ،ال ــدول ــي واإلق ـل ـي ـم ــي ،تـصـعـيــدا
جــديــدا فــي ضــوء تبني الــرئـيــس األمـيــركــي
س ـيــاســة ال ـت ـنــافــس ال ـس ـيــاســي ب ــن ن ـمــاذج
ال ـح ـكــم ،وتـشـكـيــل تـحــالــف الــديـمـقــراطـيــات
مل ــواج ـه ــة األن ـظ ـم ــة ال ـس ـل ـطــويــة ،وال ـتــرك ـيــز
على حقوق اإلنسان في التعامل مع الدول
األخرى ،بما في ذلك الدول الصديقة ،قابله
على الضفة األخ ــرى تفاهم روســي صيني
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¶

ّ
رافض للسياسة األميركية التي تشكل كتال
وتعمق التباينات .وهــذا قــاد إلــى تصاعد
ال ـت ـج ــاذب األم ـي ــرك ــي ال ــروس ــي واألم ـيــركــي
الصيني فــي اإلقـلـيــم والـعــالــم ،وإل ــى نشوء
ـات ب ــن أطـ ـ ــراف دولـ ـي ــة وإقـلـيـمـيــة،
ت ـق ــاط ـع ـ ٍ
جـ ّـســدهــا االت ـف ــاق االس ـتــرات ـي ـجــي الصيني
ّ
وتحرك دول عربية لتشكيل كتلة
اإليراني،
إقليمية ملوازنة الدور اإليراني ،مصر األردن
وال ـع ــراق ،وتـ ّ
ـوجــه خليجي الح ـتــواء إي ــران
في العراق وسورية ولبنان واليمن .جاءت
جــولــة رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،مصطفى
الكاظمي ،واالنـفـتــاح على النظام السوري
فــي هــذا الـسـيــاق ،وسـعــي ال ــدول الخليجية
إلــى الـتـعــاون مــع روسـيــا والـصــن .والعمل
ع ـل ــى ح ـش ــد ال ـ ـ ــدول وامل ـ ــواق ـ ــف ال ـس ـيــاس ـيــة
واإلعالمية ضد العودة إلى االتفاق النووي
اإلي ــران ــي بـصــورتــه الـحــالـيــة ،وال ــدع ــوة إلــى
توسيع القيود بمد الفترة الزمنية ،وإشراك
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فـ ــي امل ـ ـحـ ــادثـ ــات،
عـلــى أن يشمل االت ـف ــاق الـجــديــد الـبــرنــامــج
الصاروخي والتدخل اإليراني في الشؤون
الداخلية ل ــدول املنطقة ،وهــو مــا تعارضه
طهران بقوة.
هذا كله في ظل تباين في الخيارات واملصالح
ّ
العليا ،فالواليات املتحدة تركز على احتواء
التحرك الروسي في ًاملشرق العربي ،وترى في
هزيمة روسيا فرصة لتراجعها في البلقان
والقرم والقوقاز والبلطيق ،وتصعيد النبرة
ال ـغــرب ـيــة واألم ـم ـي ــة ض ــد ال ـن ـظ ــام ،لـتــذكـيــره
بما ينتظره سياسيا وحقوقيا وإنسانيا
فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة ،هــي لــإعــان عــن رفــض
بقائه في املشهد ،وتحذير لروسيا وإيــران
وع ــواص ــم عــرب ـيــة ت ــري ــد إن ـع ــاش ــه .ف ــي حني
ّ
تركز روسيا على ترسيخ العقود العسكرية
والتجارية بعيدة املدى ،املوقعة مع النظام،
مــا يستدعي تعويم الـنـظــام ومـســايــرتــه في
مواقفه مــن االنتخابات الرئاسية واللجنة
الدستورية واملعابر وإعادة اإلعمار ،ورفض
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الــوجــود األمـيــركــي فــي ســوريــة وعقوباتها
األح ــادي ــة ،قــانــون قـيـصــر .وأن ـق ــرة متمسكة
بــأولــويـتـهــا فــي لـعــب دور وازن فــي اإلقـلـيــم،
ع ـب ــر االنـ ـفـ ـت ــاح ع ـل ــى م ـص ــر ودول الـخـلـيــج
والعمل ضد املشروع الكردي ،وضد التوسع
اإليـ ــرانـ ــي .وإس ــرائـ ـي ــل ت ــرك ــز ع ـلــى ّمــواج ـهــة
الوجود اإليراني في سورية ،وتتبنى خيارا
صلبا ضد املشروع النووي اإليراني ،يطالب
بـمـنــع إيـ ــران م ــن ام ـت ــاك دورة الـتـخـصـيــب،

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

واسـتـثـمــار مــواجـهــة امل ـش ــروع اإلي ــران ــي في
احتالل مركز القيادة واإلشــراف في اإلقليم.
وك ـ ــان الف ـت ــا حـ ــرص ال ـص ــن وروسـ ـي ــا على
تعميق عالقاتهما السياسية واالقتصادية
مع دول الخليج العربية ،في سياق مبادرة
«ح ــزام واح ــد طــريــق واح ــد» ،مــع بـقــاء إيــران
فــي مقدمة قائمة أولــويــاتـهـمــا ،على خلفية
دوره ــا فــي الـ ّتـصـ ّـدي للوجود األمـيــركــي في
اإلق ـل ـيــم ،وتـبــنـيـهـمــا م ـب ــادرات أم ــن إقليمي،
أســاس ـهــا تـ ــوازن امل ـصــالــح بــن دول اإلقـلـيــم
وخ ــروج الـقــوى الـخــارجـيــة ،فــي تجاهل تام
للخلل في توازن القوى في اإلقليم ،في حال
خ ــروج ال ــوالي ــات املـتـحــدة قـبــل ع ــودة إي ــران
إل ــى سـيــاســة ال ــدول ــة واح ـت ــرام دول ال ـجــوار
ومـصــالـحـهــا .تـقـتــرب ال ــرؤي ــة الـصـيـنـيــة في
مــا يتعلق بــأمــن منطقة الخليج مــن الــرؤيــة
اإليــرانـيــة التي سبق أن كشف عنها الوزير
اإلي ــران ــي ،مـحـمــد ج ــواد ظ ــري ــف ،تـحــت اســم
«أمـ ــن ه ــرم ــز» ،تـتـضـمــن املـ ـب ــادرة الصينية
ً
دعــوة إلى إقامة «أمــن جماعي مشترك» بني
دول املنطقة ،لتعزيز األمــن واالسـتـقــرار في
امل ـشــرق الـعــربــي ،تطلق عليه إي ــران تسمية
خــاصــة :غــرب آسـيــا ،إلنـكــار طابعه العربي،
فــي مــواجـهــة الـتـ ّ
ـوجــه األمـيــركــي ال ــذي ،وفــق
رأيـهــا ،ال يأخذ باالعتبار مخاوف األطــراف
األخــرى ،غير املشاركة في التحالف الغربي
أو تعارضه.
صفيح ساخن،
على
العربي
املشرق
يعيش
ٍ
ح ـي ــث ت ــوجـ ـه ــات كـ ـثـ ـي ــرة ،تـ ـن ــذر بــان ـف ـجــار
كبير على خلفية الـصــراعــات والتنافسات
الجيوسياسية .والالفت أن الــدول العربية
ت ـت ـنــافــس وتـ ـتـ ـع ــارض ف ــي ل ـح ـظ ــةٍ ه ــي ّفــي
أمـ ّـس الحاجة للتعاون والتنسيق ،وتبني
خيارات موحدة لحماية أمنها واستقرارها
الــداخـلــي ،والـفــاتــورة تدفعها الـشـعــوب من
حياة أبنائها وأحالمهم وتطلعاتهم نحو
حياة ّ
حرة ومزدهرة.
(كاتب سوري)
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