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مقطع فلسطيني
من وردة الجزائرية
معن البياري

تكتمل اليوم 17 ،مايو /أيار ،تسعة أعوام على وفاة وردة الجزائرية عن  73عامًا .ولعله
واحد من أصوات زمن الغناء
من التقليدي أن ُيستعاد في ذكراها ما كانته صاحبة ٍ
ً
العربي الجميل ،واإلتيان على سيرتها الشخصية والفنية ،وأظنها سيرة ذائعة ،منذ
مولدها في باريس من أب جزائري وأم لبنانية ،ثم ارتحالها مع أسرتها في صباها
األول إلى لبنان ،وتسجيلها أولى أغنياتها في اإلذاعة السورية ،في  ،1960واستدعائها
إلى القاهرة في ذلك العام ،للمشاركة في أداء أوبريت «وطني األكبر» (كلمات أحمد
شفيق كامل ،لحن محمد عبد الوهاب) ،مع عبد الحليم وشادية (من مصر) ونجاة
ّ
الصغيرة (مــن ًســوريــة!) وصـبــاح (مــن لبنان) ،ولتكون وردة فتوكي (اسمها قبل
أغنيات أولى بدعم من حلمي رفلة،
شهرتها) ممثلة جناح املغرب العربي .وتأديتها
ٍ
ومشاركتها في فيلمني سينمائيني ،وجها ملغني ٍة في بواكير عشرينياتها من الجزائر
في فضاء مصر الفني ،في زمن النجوم وجمال عبد الناصر ،قبل أن ُيجبرها والدها
على مغادرة مصر إلى بلدهاّ ،
ويزوجها من مسؤول كبير في السلطة ،بعد رفضه
ملحن شاب اسمه بليغ حمدي الزواج منها .لتعتزل الغناء ،وتنجب ابنها
املبرم طلب
ٍ
وابنتها ،حتى إذا طلب الرئيس بومدين مشاركتها في  1972في حفل عيد االستقالل،
ويكون بليغ من املدعوين في األثناء (بديال عن رياض السنباطي) ،فتنعطف حياة
ُ
الفنانة إلى طلب الطالق من زوجها ،ثم تغادر إلى القاهرة ،فتعود إلى الغناء باندفاع ٍة
ـان بديعة لبليغ حـمــدي ،زوجـهــا سبعة أع ــوام ،قبل
أق ــوى ،ونـضـّ ٍـج فني أرف ــع ،وبــأ ّلـحـ ٍ
مشادة بينهما في أبوظبي ،جعلت بليغ يكتب أغنية «كان يا
طالقهما (ألحت عليه في
والتي ّأدتها من تلحينه الحقا ميادة الحناوي) .وتستمر النجمة وردة
ما كان» هناكً ّ ،
ً
رائق من أجمل األصوات (صباح ،نجاة ،شادية،
عنقود
في
حلوة
ة
في رحلة غناء ،حب
ٍ ٍ ّ
سعاد محمد ،فايزة أحمد) ،بألحان بليغ (غنت له بعد الطالق أيضا) وعبد الوهاب
والسنباطي (وغيرهم) وتاليا حلمي بكر وصالح الشرنوبي (وغيرهما).
وإلى ما هو ملحوظ في هذه السيرة (املوجزة هنا) من أبعاد عربية جامعة فيها،
يحسن التذكير بــأن وردة أدت نحو ثالثني أغنية وطنية للجزائر ،والـعــدد نفسه
ملـصــر (دع ــك مــن أغنيتها الـبــائـســة فــي مــديــح حسني م ـبــارك فــي خــري ـفــه) .وملــا
كانت فلسطني قضية الـعــرب املــركــزيــة األول ــى ،فإنك ال تجد مغنيا أو مغنية في
الستينيات والخمسينيات لم يؤد أغنية أو أكثر لفلسطني (ملحمد قنديل أغنية عن
غزة) ،وللوحدة العربية ،وللمقاومة ،عبد الحليم وأم كلثوم وشادية وكارم محمود
وفــايــدة كــامــل وسـعــاد محمد و . ...كــان هــذا إيقاعا عــامــا فــي أج ــواء وطــن عربي
واحد ،يلهج كل ناسه بتحرير فلسطني السليبة .وفي تلك األثناء ،سجلت وردة ،في
العام  1962إلذاعة فلسطني ،أغنيتها «ثالثة إخوة» ،كلمات علي مهدي ولحن عبد
العظيم محمدّ ،
وأدتها في غير حفلة في القاهرة ،وتتعلق باملذبحة التي ارتكتبها
منظمتان صهيونيتان فــي  1948فــي قرية ديــر يــاســن .واتـصــف لحنها بإيقاع
املارش العسكري ،وبالحس الجنائزي الذي يتناوب مع وقع قوي .أما كلماتها ،فإلى
البساطة الضافية فيها ،فإنها اتسمت بنزوع حكائي عن ثالثة إخوة فلسطينيني
يقتحم «الغاصب» في يوم املذبحة املشؤوم ،منزلهم ،أمام أمهم التي بدأت تصيح
و«تــولــول» (نعم تولول) ،وقتلوها ،وقتلوا اثنني من الثالثة وأصيب الثالث .وتأتي
األغنية على رجل حر اسمه جمال عبد الناصر ،يداوي الجراح(!).
لــم تـحــرز هــذه األغـنـيــة القصيرة شـهــرة عــريـضــة ،كما أغـنـيــات «وطـنـيــة» احتفت
بفلسطني أخ ــرى ،أداه ــا عبد الحليم وأم كلثوم وغيرهما إبــان ذلــك الــزمــن ،ربما
ـف وســذاجــة ظــاهــريــن فـيـهــا ،فــي كلماتها خـصــوصــا ،ولـتـشــابــه لحنها مع
لـضـعـ ٍ
ألحان أخرى ،غير أنه يبقى الفتا أن وردة الجزائرية ظلت تأتي عليها في أحاديث
ومقابالت صحافية معها ،وتتحدث عنها واحــدة من بواكيرها وبداياتها ،ربما
تذكيرًا بأن لها هي األخرى مقطعًا فلسطينيًا في مسارها الفني الطويل  ..ولعل
في التفاتة هذه املقالة إلى تلك األغنية املنسية ،ونحن في أجواء فلسطينية تماما في
غضون الهبة الجارية في عموم فلسطني ،واملقاومة الباسلة ،واالعتداءات اإلجرامية
اإلسرائيلية ،ما ينطوي على تحية خاصة إلى وردة ،رحمها الله ،وقد متعتنا زمنا
ُ
طويال بأغنيات ال تنسى.
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إيران تجمع أوراقها وتعيد تموضعـها
سعد كيوان

ي ـك ـثــر الـ ـح ــدي ــث ،ه ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام ،عـ ــن إع ـ ــادة
خـلــط األوراق عـلــى الـصـعـيــديــن اإلقـلـيـمــي
والـ ــدولـ ــي ،ان ـط ــاق ــا م ــن املـ ـف ــاوض ــات غـيــر
امل ـب ــاش ــرة ال ـت ــي ت ـج ــري حــال ـيــا ف ــي فيينا
بــن الــواليــات املتحدة وإي ــران بـشــأن امللف
النووي برعاية االتحاد األوروبي ،والحوار
املفاجئ بني إيران والسعودية ،على الرغم
م ــن امل ــواجـ ـه ــة امل ـس ـت ـع ــرة ف ــي ال ـي ـم ــن مـنــذ
ســت س ـنــوات ،وكــذلــك االنـفـتــاح الـسـعــودي
والخليجي على النظام الـســوري ،وأخيرا
التهافت التركي املباغت نحو إعادة ترميم
الـعــاقــات مــع مـصــر والـسـعــوديــة .وتــوحــي
سرعة هذه التطورات وكــأن انقالبا حصل
في موازين القوى ،وفي حسابات املصالح
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد اإلق ـل ـي ـمــي ،وت ـح ــدي ــدا لــدى
ّ
إي ـ ــران وتــرك ـيــا ال ـل ـتــن كــان ـتــا ت ـشــكــان مع
إس ــرائ ـي ــل ال ـق ــوى اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـث ــاث الـتــي
ُ
تـتـجــاذب الـ ــدور وال ـن ـفــوذ ،وتـمـســك بــزمــام
املبادرة على حساب الدور العربي .هل إنها
محاوالت للتكيف مع ما يمكن أن ينتج عن
مفاوضات فيينا ،أم إنها محاولة استباقية
ل ـل ـت ـحـ ّـصــن وف ـ ــرض وقـ ــائـ ــع جـ ــديـ ــدة عـلــى
املفاوضني ،وتحديدا على الواليات املتحدة
التي ال يبدو أن إدارتها الجديدة قد بلورت
بعد استراتيجية واضـحــة فــي سياستها
ال ـخ ــارج ـي ــة .وألن ـه ــا م ــا زال ـ ــت تـتـلـمــس أي
خطة للشرق األوسط ،وكيفية التعاطي مع
نظام املاللي في إيران الذي أصبح يسيطر،
أو أقله صاحب دور فاعل ومؤثر في عدد
ً
من دول املشرق العربي ،وتقف حائرة بني
رغبتها في العودة إلى االتفاق النووي مع

كاريكاتير

بعض الـشــروط ،وضــرورة مراعاة مصالح
حليفتها األساسية إسرائيل التي ترفض
إعادة إحياء االتفاق ،وتسعى إلى االلتفاف
على إيــران عبر التطبيع مع دول الخليج،
وعبر الضغط عليها عسكريا ،إلخراجها
مــن ســوريــة التي باتت ساحة بيد روسيا
بــوتــن .وه ــذا أمــر على الرئيس األميركي،
ب ــاي ــدن ،أن ي ــأخ ــذه أي ـضــا ب ـعــن االع ـت ـبــار،
ٌّ
منصب
فيما تفكيره واهـتـمــامــه وغـضـبــه
نحو بكني الـتــي ّ
سجلت اخـتــراقــا إقليميا
باالتفاق الذي وقعته مع طهران نفسها.
غـيــر أن االل ـت ـفــاف الـحـقـيـقــي هــو مــا قامت
بــه إي ــران مــن خ ــال ال ـحــوار املـفــاجــئ الــذي
بادرت إلى إطالقه مع السعودية ،الحليف
ال ـعــربــي األول ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وعـبــر
جـ ــارهـ ــا الـ ـ ـع ـ ــراق الـ ـ ــذي يـ ـ ــرأس ح ـكــوم ـتــه
مصطفى الكاظمي ،الذي ّ
سجل مجيئه إلى
السلطة قبل سنة خرقا أميركيا مهما في
مسار استتباع هذا البلد لوصاية املاللي.
ول ـكــن الـكــاظـمــي نـجــح بـشـكـ ٍـل الف ــت وذكــي
فــي عـبــور حقل ألـغــام «الـحـشــد الشعبي»،
وفرض هامش واسع من استقاللية القرار
والـ ـع ــودة بــال ـعــراق إل ــى مـحـيـطــه الـعــربــي،
ون ـ ـحـ ــو الـ ـ ـج ـ ــار ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ب ــال ـت ـح ــدي ــد،
وال ـت ـح ـ ّـول إل ــى نـقـطــة ت ـقــاطــع ب ــن ط ـهــران
وال ـ ــري ـ ــاض ،ثـ ــم احـ ـتـ ـض ــان ح ـ ـ ــوار صـعــب
جعلته ممكنا ربما حاجة الطرفني ،كل من
ـاب مختلفة ،للبحث عن
ٍ
منطلقات وألس ـبـ ٍ
تسوية ما في حرب اليمن التي استنزفت
طــاقــات الشعب اليمني وق ــدرات الطرفني.
ال ـس ـعــوديــة م ـتــوج ـســة ،ع ـلــى األرجـ ـ ــح ،من
سعي اإلدارة األميركية إلــى إعــادة تعويم
االتفاق الـنــووي ،غير آبهة ،أو غير قــادرة،

ع ـل ــى وضـ ــع تـ ـم ـ ّـدد ال ـن ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي فــي
املنطقة على طــاولــة املـفــاوضــات ،علما أن
هذا املطلب األهم الذي يقلق الدول العربية.
في املقابلّ ،
تتعرض إيران لضغط هائل من
الخصوم والحلفاء على السواء ،من أميركا
وإســرائ ـيــل وم ــن روس ـيــا أي ـضــا ،بــاألخــص
في الساحة السورية التي يلتقي الجميع
على ضرورة إخراجها منها .وهي تخشى،
ّ
يتحول إلى ضغط ميداني من
بالتالي ،أن
ّ
األطــراف الثالثة .وهــذه إسرائيل مستمرة
فــي غــاراتـهــا على مــواقــع عسكرية للنظام
ومل ــواق ــع إيــران ـيــة وملليشيا ح ــزب ال ـلــه من
دمـشــق إلــى الــاذقـيــة ،فيما التنافس على
أش ـ ـ ّـده ب ــن ط ـه ــران ومــوس ـكــو لــاسـتـئـثــار
بـ ـ ـ ــإدارة بـ ـش ــار األسـ ـ ــد الـ ـ ــذي ي ــري ــد بــوتــن
اسـتـخــدامــه للعبور إل ــى الـحــل السياسي،
طبقا لقرار مجلس األمن  ،2254ما من شأنه
أن يعبد الطريق إلى إعــادة إعمار سورية
الـتــي ال تـقــوى عليها ســوى أوروب ــا ودول
ّ
الخليج ،ما يمكن روسيا من تثبيت دورها
ون ـفــوذهــا فــي املـنـطـقــة ،ولـيــس االسـتـمــرار
فــي اسـتـنــزاف الشعب ال ـســوري وتشريده
وم ـ ـقـ ــارعـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وأمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ،وج ـع ــل
س ــوري ــة م ــوط ــئ قـ ــدم إليـ ـ ــران ع ـلــى الـبـحــر
املتوسط .إيران تبحث إذًا ،أقله ،عن تحييد
السعودية ودول الخليج في هذه املواجهة
الـتــي ي ـحــاول األس ــد أن يلعب دورا فيها،
عـبــر إي ـهــام رعــاتــه فــي ط ـهــران أن الــريــاض
تسعى إلــى إعــادة العالقات الطبيعية مع
دم ـشــق .ولـكــن ه ــذه امل ـن ــاورة تـطــرح ســؤاال
أســاسـيــا ح ــول مــا إذا ك ــان ل ــدى األس ــد ما
يـقـ ّـدمــه إل ــى الـسـعــوديــة ودول الخليج كي
تعود الحرارة إلى العالقات الثنائية :فهل

عماد حجاج

هو مستعد أو راغب في الخروج من تحت
ال ـع ـبــاءة اإليــران ـيــة ،وكـســر هيمنة طـهــران
املباشرة على مفاصل السلطة وأجهزتها
العسكرية ،أو هل يملك القدرة أو املشروعية
إلجـ ـ ــراء م ـصــال ـحــة وط ـن ـيــة ت ـم ـهــد إلط ــاق
عملية االنتقال السياسي للسلطة ،وإعادة
النازحني إلى بلداتهم وقراهم على أساس
بنود مؤتمر جنيف وقرارات األمم املتحدة
ّ
التمسك
ال ـتــي تـعـلــن (وتـ ـك ـ ّـرر) الـسـعــوديــة
بها ،أو هل ما زالــت لديه في لبنان أوراق
يستطيع وضعها فــي يــد الـعــرب ملواجهة
الهيمنة اإليــرانـيــة ،علما أن لبنان أصبح
ساحة للنفوذ اإليراني ،والقرار فيه لحزب
ال ـلــه ال ــذي أص ـبــح ن ـف ــوذه أق ــوى م ــن نـفــوذ
بشار داخل صفوف كبار الضباط واأللوية

المأتم االنتخابي السوري
عبد الباسط سيدا

عشرون عامًا وأنا أبحث...
ممدوح حمادة

ّ
غنتها «عشرون عامًا وأنا أبحث عن أرض وعن هوية» .أما علي ّ
الحجار
أم كلثوم
ّ
فقد ّ
عدل عدد السنوات ،فقالها «خمسني عامًا .« ...ثم غنتها مي نصر لتضيف
عشرة فتقول «ستني عامًا .»...اآلن يمكن أن نقول «سبعني عامًا» .مع ذلك ،بقدر ما
ّ
ّ
تثير هذه األرقام الخيبة تشير إلى اإلصرار على تبني هذه القضية ،ولعل قضية
في العالم لم تشغل الــرأي العام كما فعلت القضية الفلسطينية التي كانت محط
ّ
تعاطف من كل أنصار الحق والعدالة على سطح األرض ،وتشابكت خيوطها إلى
ٍّ
َ
ٌ
شعب لم يساهم على مذبحها وإن بقطرة من الدم .وبعض القوى
درجة أنه لم يبق
واملنظمات األجنبية انخرطت فيها في شكل جماعات ،كما فعل يابانيون وأملان
وآخــرون ،إضافة إلى الشعوب العربية التي لم تلهب مشاعرها قضية كالقضية
ّ
الفلسطينية .لـكـ ّـن تــراكــم الخيبات شــكــل م ــادة دسـمــة لبعض الـجـهــات والـقــوى،
لتؤسس رأيــا عامًا سلبيًا من القضية الفلسطينية .ومــن أجــل ذلــك ،استخدمت
تفاصيل كثيرة ،ربما أهمها نقل املسؤولية عن ظهر الفساد الذي ينخر النخاع
الشوكي ملعظم األنظمة العربية إلى ظهر القضية الفلسطينية ،باعتبار ّأن سبب
بؤسنا  -نحن الشعوب  -هو تخصيص  75في املائة من ميزانياتنا للجيوش التي
أوكلت إليها مهمة تحرير فلسطني .وبالتالي ،فـ ّ
ـإن تلك امليزانية تؤخذ من طعام
ً
هذه الشعوب ورفاهيتها ،وهو كذلك فعال ،لكن ،هل القضية الفلسطينية هي التي
تسرق هذه اللقمة من فم املواطن العربي؟
ً
يؤكد التاريخ ّأن القضية الفلسطينية بريئة من هذا االفتراء جملة وتفصيال،
فهذه الجيوش لــم توكل إليها مهمة تحرير فلسطني يــومــاّ ،
ألن دول املواجهة
نفسها مستهدفة باملشروع الصهيوني كفلسطني تمامًا .بكالم آخــر ،هي إن
اشتركت في معركة ،فـ ّ
ـإن هذه املعركة تعتبر دفاعًا عن نفسها .وإذا تجاوزنا
هــذا التفصيل ،لن نجد ّأن هــذه الجيوش قد خاضت حربًا في فلسطني سوى
حرب اإلنقاذ ( )1948التي أوكلت قيادتها سياسيًا إلى امللك عبد الله ،وعسكريًا
إلى غلوب باشا ،ضابط االستخبارات البريطانية ،الدولة التي أعطت وعد بلفور،
فتصوروا ّ
ّ
جدية املوقف العربي من القضية الفلسطينية في هذه الحرب .الحرب
األخ ــرى (يونيو /حــزيــران  )1967خاضتها إسرائيل مــن طــرف واحــد تقريبًا
على أراضي الدول العربية املجاورة ،ولم تحصل دفاعًا عن فلسطني .أما الثالثة
(أكتوبر /تشرين األول  )1973فقد كانت من أجل استرداد األرض التي احتلت
ّ
في حزيران .وبالتالي ،يمكن القول إنه ال عالقة لفلسطني بها ،وهذا يجعلنا نقول
بثقة ّإن جيوشنا لم تحارب من أجل فلسطني.
ال ّبد من اإلشارة إلى فشل الحركات الثورية التي تشكلت من أجل تحرير فلسطني،
وبذلت دمــاء كثيرة .أضف إلى ذلك احتكار بعض القوى موضوع املقاومة ،ومنع
ّ
اآلخــريــن عنها ،واستغالل القضية بمآربها السياسية .ذلــك كله تم الشغل عليه
ً
إعــامـيــا مــن جـهــات مختلفة ،أدى فـعــا إل ــى إشــاعــة شـعــور ب ــارد تـجــاه القضية
الفلسطينية .كما ّأن مصائب الشعوب العربية األخــرى لعبت دورًا كبيرًا في لفت
األنـظــار بعيدًا عن القضية الفلسطينيةّ ،
لكن ّأي مشكلة في الحياة ال تنتهي إال
تنتف أسبابها لكي تنتهي .يتم قمعها
بانتفاء أسبابها ،والقضية الفلسطينية لم
ِ
ويتم إخمادها عنوةّ ،
لكن ذلك يزيد في أسباب تفاقمها .ولهذا ستظل تنفجر وتعود
إلى واجهة التعاطف واالهتمام ،وسيكون لها في النهاية انفجار كبير يتم فيه وضع
ّ
النقاط على الحروف .ليس املوقف من القضية الفلسطينية قوميًا وال دينيًا ،إنه قبل
ّأي شيء موقف أخالقي ،حتى لو كانت فلسطني جزيرة في املحيط.

تحاول إيران استغالل
استياء السعودية
وبعض دول الخليج
من البرودة التي
يبديها الحليف
األميركي

كي ال نقتل أنفسنا
عائشة بلحاج

غ ــادر رج ــل مـنــزلــه شـمــالــي إيـطـ ّـالـيــا ،بعد
شجار مع زوجته ،وقـ ّـرر أن يتمشى حتى
يهدأ ،فظل يمشي إلى أن ّ
مر أسبوع كامل
عـلــى خ ــروج ــه م ــن ال ـب ـيــت ،قــاطـعــا مسافة
 450كيلومترا متواصلة .لم يتوقف الرجل
ّ
ال ـغ ــاض ــب ع ــن املـ ـش ــي ،إل ب ـع ــد أن أل ـقــت
ّ
الشرطة القبض عليه ،في الساعة الثانية
ب ـع ــد م ـن ـت ـصــف ا ّلـ ـلـ ـي ــل .ب ـع ــد أسـ ـب ــوع مــن
ّ
مغادرة الزوج املشاء ،البالغ من العمر 48
عامًا ،منزله ،وإبــاغ زوجته عن اختفائه،
وف ـي ـمــا ك ــان مـتـجـهــا ن ـحــو ال ـج ـنــوب م ـ ّـارا
بمدينة بــولــونـيــا ،أوقـفـتــه دوري ــة شــرطــة،
ع ـل ــى س ــاح ــل ال ـب ـح ــر األدريـ ــات ـ ـي ـ ـكـ ــي ،فــي
جــولــة تفقدية لنطاق حظر الـتـجــول .رأت
ً
الدورية رجال متعبا يسير بمفرده ،خارقا
ُ
حظر التجول ،وأخذته إلى املخفر منهية
مسيرته الطويلة التي ال نعرف إن كانت
احتجاجا ،أو ضياعا ،أو بالفعل محاولة
ل ـتّـهــدئــة ش ـيــاطــن ال ـ ّغ ـض ــب .ف ــي تحقيق
الشرطة ،قال الرجل إنــه لم يــدرك أنه قطع
كل هذه املسافة في أسبوع ،وأنــه لم يفكر
سوى في املشي إلراحة ذهنه.
ّ
اإلعالم املحلية الفرصة
تضيع وسائل
ولم
ّ
لـتـطـلــق ع ـلــى الـ ـ ــزوج امل ــش ــاء ال ـه ــائ ــم لقب
«فورست غامب اإليطالي» ،في إشارة إلى
بـطــل فيلم «فــورســت غــامــب» ال ــذي ركــض
طـ ــوال ح ـيــاتــه .ل ــم تـكــن نـقـطــة ال ـت ـقــاء فعل
املشي املتواصل من دون تخطيط مسبق
لـلـ ّـرجــل مــع «ف ــورس ــت غــامــب» ال ــذي صــار
لصيقا بتوم هانكس الــذي ّ
تقمص دوره
بشكل مذهل ،هي وحدها ما أثار اهتمامي
في هذه القصة ،بل كان هذا الغضب الذي
جعل الـ ّـرجــل يمشي مـئــات الكيلومترات،
وال يهدأ ،وهــم حني ينصحوننا باملشي،
ّ
ل ـع ــاج ال ـت ــوت ــر ،ي ـق ـص ــدون ،بنصيحتهم
ه ــذه ،مـشــي ســاعــة أو ســاع ـتــن .لـكــن هــذا
الــرجــل مـشــى أسـبــوعــا ول ــم ي ـهــدأ .ال ُيفيد

ٌ
مراهنات كثيرة جرت
العسكرية السورية.
خالل السنوات األخيرة على إخراج األسد
م ــن ت ـحــت ال ـع ـب ــاءة اإلي ــران ـي ــة بـ ــاءت كلها
بالفشل .يكشف رئيس الحكومة السورية
األس ـبــق ري ــاض ح ـجــاب ،أخ ـيــرا ،فــي حــوار
مع ُ«تلفزيون سوريا» ،أن األسد قال له إنه
إذا خ ّير بني اإليرانيني والــروس سيختار
اإلي ــرانـ ـي ــن .وربـ ـم ــا هـ ــذا كـ ــان ي ـصــح على
األرج ــح قبل أواخ ــر  ،2015تــاريــخ التدخل
العسكري الــروســي ،أمــا الـيــوم فــإن األســد
كرة يتقاذفها الطرفان ،ويحاول كل منهما
اإلمساك بها ولعبها في اللحظة املناسبة
ّ
ليسجل بها نقاطا على حليفه.
لذلك ،خطت إيران أول خطوة باتجاه الشرق
بتوقيعها على اتفاقية تـعــاون اقتصادي
وتـنـمــوي ل ــ 25عــامــا ،وقيمتها  400مليار
دوالر ،وتؤدي إلى تعميق نفوذ الصني في
الشرق األوســط ،وتساهم ،ولو جزئيا ،في
فك عزلة إيــران بسبب العقوبات األميركية
املكثفة والخانقة .وهي اآلن تحاول استغالل
استياء السعودية وبعض دول الخليج من
ال ـبــرودة الـتــي يبديها الحليف األمـيــركــي،
عبر ًمــد جسور مباشرة معها لطمأنتها،
معلنة ،خطوة أول ــى ،موافقتها على وقف
إطالق النار في اليمن .ولكن بطبيعة الحال
هــذا مسار طويل على جــدول أعماله أكثر
من قضية وملف (اليمن وســوريــة ولبنان
واإلرهاب وغيرها ،)...ويلزمه بالتالي كثير
من الوقت ،ومن رسائل حسن النية ،وإعادة
ٌ
وتعاط حذر من
تجاوب
بناء الثقة .يقابله
ٍ
ٍّ
السعودية التي تدرس خطواتها بتأن ،إال
أن إي ــران تعتبر أنها وضعت القطار على
ّ
ال ـســكــة ،وت ــراه ــن رب ـمــا عـلــى مـســألــة حسن

الـجــوار بني دول الخليج .غير أن الخطوة
املفاجئة واألكـثــر إثــارة ما قامت به تركيا
ال ـتــي ب ــدت وكــأن ـهــا تــدخــل ف ــي س ـبــاق مع
إي ـ ـ ــران ،إذ ان ــدف ـع ــت ب ـش ـكــل م ـفــاجــئ نحو
إعـ ــادة تــرمـيــم عــاقـتـهــا م ــع مـصــر وب ــدون
أي ش ــروط ،ال بــل إنـهــا وافـقــت على إغــاق
ق ـن ــوات تـلـفــزيــونـيــة ووس ــائ ــل إعـ ــام تبث
مــن أن ـقــرة تــابـعــة ملـعــارضــن مـصــريــن من
«اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن» وتــرح ـيــل بـعـضـهــم.
وزار وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـتــركــي ،ج ــاووش
أوغ ـل ــو ،ال ــري ــاض األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،بعد
فتور في العالقة ،سببه وصول «اإلخوان»
إلى السلطة في مصر عام  ،2013ثم قطيعة
م ـن ــذ  2018ع ـل ــى أثـ ـ ــر م ـق ـت ــل ال ـص ـحــاف ــي
السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.
وهــذا مــا أدى إلــى توتر عــاقــات أنـقــرة مع
الـ ـق ــوى االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
الـتــي أوق ـفــت اسـتـثـمــاراتـهــا فــي تــركـيــا ،ما
اضطر الحكومة التركية إلى إعــادة النظر
ف ــي سـيــاسـتـهــا م ــع الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،وإل ــى
محاولة موازنتها بالعالقات مع الواليات
املتحدة وأوروبا عموما ،اآلخذة بالتدهور
إثر توتر في العالقات مع دول أعضاء في
حـلــف ش ـمــال األطـلـســي (ال ـنــاتــو) وتـهــديــد
بـعــض ال ــدول األوروب ـي ــة بــوضــع عقوبات
ع ـل ــى أن ـ ـقـ ــرة ،واأله ـ ـ ــم ت ـخــوف ـهــا م ــن ن ـيــات
اإلدارة األميركية الجديدة التي تتوعدها
بمعركة حــول الحريات وحـقــوق اإلنـســان،
ناهيك عــن الحليف الــروســي ال ــذي يرسم
لها حدود حركتها في شمال سورية .فهل
هي محاولة من تركيا وإيران للتحصن في
دفء اإلقليم في مواجهة صقيع الغرب؟
(كاتب لبناني)

ّ
ّ
املـشــي ،إذن ،إل لخدمة الــلـيــاقــة والصحة
ّ
الجسدية .أمــا ال ــروح والنفس إذا خربتا
ف ــا ّ م ـشــي وال ق ـفــز وال عـ ــوم وال تحليق
يخفف عنهما.
ّ
ّ
لعل الرجل مشى كل هذه املسافة ألنه كان
يهرب ،وهــذا أفضل ّتفسير .فحني تهرب،
ُ
ّتواصل املشي فقط ألنه كل ما تملك فعله،
ملا ال يكون هناك شيء خلفك تريد العودة
ُ
لتكون
إلـيــه ،وال شــيء أمــامــك تـســرع إلـيــه.
ّ
الطريق ملجأك وغايتك .على الرغم من أنك
ّتعرف أنه ليس كل سير هروبا ،لكن لنقل
ّ
إنه قفز في املكان والزمان البتالع العمر،
جرعات غير قاتلة.
على
ّ
يـمـكــن الــنـظــر إل ــى امل ـشــي وسـيـلــة ملـقــاومــة
االنتحار ،سواء باختيار املوت ،وهو خيار
ُ
تـظـهــر نـســب االن ـت ـحــار الـكـبـيــرة حـضــوره
ّ
القوي .أو بالوقوع في اللمباالة القاتلة،
كنهاية للحياة.
ذكرتني القصة بنصائح ّ
السفر واالبتعاد
واملـشــي ،وســائــل تفكير وتحفيز لــإبــداع.
م ــع أن ال ـكــاتــب ال ي ـح ـتــاج الـ ّـس ـفــر ليكتب
أفضل ،بل ليعيش أفضل .قد يؤدي ّ
السفر
إلــى إغـنــاء ّنظرته إلــى األم ــور ،وقــد ُيغني
كـتــابـتــه ،لـكــنــه لـيــس شــرطــا لــذلــك ،فهناك
ّ
كتاب كبار ال يغادرون بيوتهم ،ويكتفون
ب ــال ـك ـت ــاب ــة عـ ــن األش ـ ـيـ ــاء الـ ـت ــي ت ـ ــدور فــي
محيطهم ّ
الصغير ..وتـكــون أهـ ّـم مــن التي
يكتبها مسافر عتيد.
الشاعر والكاتب
قال
في حوار تلفزيوني،
ّ
كريستيان بــوبــان إن ــه ال يغادر
الفرنسي
ّ
مـحـيــط بـيـتــه ،ألن ــه ال يـشـعــر بــأنــه يحتاج
لــذلــك ليكتب .إنــه شخص ال يحب ّ
السفر،
وكاتب بخيال قــوي ،يؤمن بمقولة ماريو
فارغاس يوسا «إذا لم يكن في حياتك ما
يستحق الكتابة عنه ،فالخلل فيك ال فيها».
لكن إذا كنت محبا للسفر ،ليس عليك أن
ّ
ومتفرغا لتسافر ،وتضرب في
تكون غنيا
األرض .بــل فقط أن يـكــون ظـهــرك واسـعــا،
لتحمل مــا عليك مــن عمل أو دراس ــة ،وما

ليس عليك أن تكون
غنيًا ومتف ّرغًا لتسافر،
وتضرب في األرض

مـعــك م ــن كـتــب وأغ ـ ــان ،حـيـثـمــا اشـتـهـيــت.
أن ت ـكـ ّـون قـ ــادرا عـلــى حـمــل حـيــاتــك مـعــك،
بمشاقها ومتعها ،إلــى مكان آخ ــر ..هكذا
ّ
ت ـت ـمــثــل ال ـج ــان ــب املـ ـش ــرق لـ ــروايـ ــة م ـيــان
ك ــون ــدي ــرا «ال ـح ـي ــاة ف ــي م ـك ــان آخ ـ ــر» ،بــأن
تذهب حيث الحياة ،إذا اختارت أن تكون
الحياة بعيدة عنك ،أو كنت ممن ّ
يحبون
عـيــش الـحـيــاة بـكــل وجــوهـهــا ومــذاقــاتـهــا،
ونبش أمكنتها ّ
السرية األعمق .لهذا أجزم
ّ
بــأن ـنــي ش ـخــص مـخ ـت ـلــف ،بـفـضــل الـسـفــر
ً
كثيرا مــن األوه ــام والحواجز،
الــذي كسر
والـ ـ ـ ــذي ج ـع ـل ـنــي أخ ـ ـ ــرج مـ ــن فـ ــخ ان ـت ـظ ــار
ُ
األشياء أن تحدث بكامل بهجتها؛ فرؤية
أماكن جديدة ،وأناس مختلفني واالندماج
السريع معهم من أول خطوة فوق أرضهم،
ذل ــك كـلــه يجعلك تنتقل بـ ُـيـســر فــي رحلة
الحياة الطويلة.
مــاذا عن السفر والكتابة؟ في حــوار لذيذ
مــع فــارغــاس يــوســا ،يسأله م ـحــاوره :أنت
ت ـســافــر ك ـث ـيــرا ،وت ـك ـتــب أي ـضــا ف ــي الــوقــت
نفسه؟ يجيبه« :أكتب في كل مكان ،حتى
عند السفر ،أحافظ على حيوية مشاريعي
 ..إذ ُي ـم ـكــن أن ت ـكــون أوق ـ ــات االس ـتــراحــة
واالنـ ـقـ ـط ــاع ــات ق ــات ـل ــة .أنـ ــا ب ـح ــاج ــة ل ـهــذا
النشاط ،وإال سأقتل نفسي».
(كاتبة مغربية)

كثيرة هــي الـطــرائــف التي قيلت للتعليق
ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات نـ ـ ـظ ـ ــام ح ـ ــاف ـ ــظ األسـ ـ ــد
وممارساته ،وفــي نقدها على املستويني
ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي؛ وه ـ ـ ـ ــذه ظ ــاه ــرة
ع ــام ــة ،ش ـم ـلــت ،وت ـش ـمــل ،جـمـيــع األنـظـمــة
الــدكـتــاتــوريــة الـتــي ال يمتلك فيها الناس
حــق التعبير الـحــر عــن آرائ ـهــم ،وأفـكــارهــم
املغايرة للتوجهات الرسمية للسلطة .ومن
بني تلك الطرائف أن أحدهم ّ
توجه مجبرًا
واحد من االستفتاءات
لإلدالء بصوته في
ٍ
التي كانت تنظم «لتجديد البيعة للقائد
امل ـل ـهــم» ،ولـكـنــه ك ــان قــد صـ ّـمــم بينه وبــن
نفسه أال يمنح صــوتــه لـصــالــح الـتــدويــر،
ف ــوض ــع اإلش ـ ـ ــارة امل ـط ـلــوبــة ع ـلــى ال ــدائ ــرة
الرمادية ووضع الظرف في الصندوق؛ ثم
ّ
ليتوجه إلى
خــرج مــن املــركــز االنـتـخــابــي،
منزله .وفــي الطريق هاجمته الكوابيس:
مــاذا سيحصل لــك إذا اكتشفوا أم ــرك؟ ما
هــو املصير ال ــذي ينتظر أســرتــك فــي هذه
الحال؟ أي مستقبل ضمنته ألوالدك بهذا
الـ ـتـ ـص ـ ّـرف؟  ...إلـ ــى آخـ ــر هـ ــذه ال ـكــواب ـيــس
والـهــواجــس ال ـســوداويــة؛ لــذلــك ق ـ ّـرر فجأة
الـ ـع ــودة إل ــى امل ــرك ــز ،وت ــوج ــه إل ــى رئـيـســه
م ـب ــاش ــرة :أرجـ ــو ع ــدم املـ ــؤاخـ ــذة ،ل ــم أفـهــم
املطلوب .فربما كنت قد وضعت اإلشــارة
ع ـل ــى الـ ــدائـ ــرة ال ـخ ـط ــأ .ه ــل ف ــي م ـق ــدوري
تـصـحـيــح ال ـخ ـطــأ؟ فــأجــابــه رئ ـيــس املــركــز
ب ـكــل ع ـجــرفــة ،وس ـل ـطــويــة :ل ـقــد صـ ّـحـحـنــا
نـحــن الـخـطــأ ،ول ـكــن إي ــاك أن تــرتـكــب مثل
هذه األخطاء القاتلة ثانية.
لقد ّأسس حافظ األسد نظامًا دكتاتوريًا
شـمــولـيــا ،واع ـت ـمــد فــي ذل ــك عـلــى الجيش
واألجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة وحـ ــزب ال ـب ـعــث ّ .ولـكــن
الـحـلـقــة األك ـث ــر أه ـم ـيــة ك ــان ــت تـتـمــثــل في
األجهزة األمنية القمعية التي كانت تراقب
كــل ش ــاردة وواردة فــي الجيش على وجه
ال ـت ـح ــدي ــد ،وامل ـج ـت ـم ــع ال ـ ـسـ ــوري ب ـص ــورة
ع ــام ــة ،ف ـقــد ك ــان ــت ت ـتــدخــل ف ــي ك ــل ش ــيء،
بــدءًا من قبول الطالب في كليات الجيش
ّ
ّ
املتقدمني إلى
والبت في طلبات
والشرطة،
الوظائف بكل مستوياتها .هذا إلى جانب
ت ـق ــدي ــم االق ـ ـتـ ــراحـ ـُـات ب ـخ ـص ــوص أس ـم ــاء
الحزبية؛
قيادات الفرق والشعب والفروع ُ
وح ـتــى أس ـمــاء أع ـضــاء ال ـق ـيــادة الــقـطــريــة،
وأسـمــاء ال ــوزراء ورئيس ال ــوزراء ،ووضع
ق ــوائ ــم أسـ ـم ــاء أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـش ـعــب.
وك ــان ــت ع ـق ـيــدة ح ــاف ــظ األسـ ــد ف ــي الـحـكــم
تقوم على عدة مرتكزات ،أهمها:
أوال ،االح ـت ـفــاظ بــواج ـهــات الـحـكــم ،وعــدم
إجراء التغييرات فيها قدر اإلمكان ،وذلك
ل ـت ــرس ـي ــخ م ـف ـه ــوم االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،وت ـكــويــن
انطباع كــاذب لــدى تلك الــواجـهــات ،ولدى
ٍ
الناس في الوقت ذاته ،بأن هؤالء يمتلكون
ال ـقــدرة على اتـخــاذ ال ـق ــرارات؛ فــي حــن أن
الجميع ك ــان عـلــى عـلـ ٍـم ب ــأن كــل ال ـق ــرارات،
وعلى جميع املستويات ،ال تصبح سارية
امل ـف ـع ــول ،م ــن دون الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر مــن
حافظ األسد نفسه.
ث ــان ـي ــا ،اإلص ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى ت ـس ــوي ــق الـ ـق ــراءة
السلطوية لألحداث واملواقف على مختلف
امل ـس ـت ــوي ــات ،وت ـك ــراره ــا م ــن دون ك ـلــل أو
ملل عبر وسائل اإلعــام ،وفــي الخطابات
الرسمية ،بغض النظر عن مدى مطابقتها
الوقائع.
ثــال ـثــا ،ع ــدم إب ـ ــداء امل ــرون ــة أو االس ـت ـعــداد
ل ــأخ ــذ ب ـب ـعــض اإلص ـ ــاح ـ ــات بـ ـن ــاء عـلــى

م ـط ــال ــب ال ـ ـنـ ــاس ،ودعـ ـ ـ ــوات اإلص ـ ـ ــاح مــن
الـقــوى السياسية واملجتمعية ،فهو كان
يــدرك أن النظام الشمولي يمهد األرضية
ـات
النـ ـهـ ـي ــاره ب ـم ـج ـ ّـرد أن س ـم ــح ب ـت ـعــديـ ٍ
تتناقض مع طبيعته.
راب ـ ـعـ ــا ،اع ـت ـم ــاد امل ـظ ــاه ــر الــدي ـم ـقــراط ـيــة
الـشـكـلـيــة ف ــي ال ـح ـكــم؛ واإليـ ـح ــاء بــإشــراك
األح ــزاب السياسية .وبالتناغم مــع هذه
ال ـت ــوج ــه ،اع ـت ـمــد ن ـظ ــام اإلدارة املـحـلـيــة.
وس ــن ال ـت ـشــري ـعــات وال ـق ــوان ــن الـخــاصــة
باختيار أعضاء مجالس البلدات واملدن
واملحافظات .ولكن ذلك كله تحت إشراف
وض ـبــط ص ــارم ــن م ــن األجـ ـه ــزة .كـمــا أنــه
ّ
ت ـمــكــن م ــن تــدجــن األحـ ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة،
ال ـش ـي ــوع ـي ــة م ـن ـهــا وال ـق ــوم ـي ــة ال ـعــرب ـيــة،
بـ ـت ــدرج ــاتـ ـه ــا امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،وض ـ ّـمـ ـه ــا إل ــى
ّ
التقدمية» التي شكلها
«الجبهة الوطنية
ّ
ب ـق ـيــادة ح ــزب الـبـعــث ال ــذي حـ ــدده قــائـدًا
للدولة واملجتمع ،بموجب املــادة الثامنة
م ــن دسـ ـت ــوره( ،دسـ ـت ــور  )1973ليصبح
هو «القائد الـضــرورة» الــذي ال يستغنى
عنه ،باعتباره قائد الحزب القائد نفسه/
وقائد الجيش.
وكانت االستفتاءات املتعاقبة التي ّ
جددت
له باستمرار ،بل كانت هناك أصوات تعلو
وتطالب بضرورة «تجديد البيعة له إلى
األبد» ،وهذا ما حصل في الواقع ،ألنه ظل
رئـيـســا مـطـلــق ال ـصــاح ـيــات مـنــذ انـقــابــه
على رفاقه وأقرب ّ
املقربني إليه عام ،1970
ح ـتــى ي ــوم وف ــات ــه ف ــي ص ـيــف ع ــام .2000
والالفت ،الذي يدعو إلى التمعن ،أن حافظ
األسد قد تمكن وهو في حياته من تحديد
خليفته في النظام الجمهوري .وكــان من
الــواضــح أن ــه يعتمد فــي ه ــذا امل ـجــال على
واجـ ـه ــات حـكـمــه ال ـتــي ظ ـلــت ت ــازم ــه منذ
بداياته ،حتى وفاته ،وهي الواجهات التي
دي ـن ــت بــال ـف ـســاد ،وم ــارس ــت ال ـت ـج ــاوزات،
وأس ـه ـمــت فــي إح ـبــاط فـعــالـيــات املجتمع
امل ــدن ــي ال ـتــي انـطـلـقــت بـعــد وص ــول بـشــار
إلى الحكم ،الذي وعد بالكثير في خطاب
قسمه الشهير؛ ثم سرعان ما تبني أنه كان
ّ
يلتزم سياسة «تمسكن حتى تتمكن».
واسـتـمــر االب ــن عـلــى نـهــج أب ـيــه ،س ــواء من
جهة تنظيم االستفتاءات الصورية ،ومن
ّ
وسد األبواب
جهة االستهتار بالسوريني،
ـاح ،ك ــان مــن شأنها
أم ــام أي عملية إص ـ ـ ٍ
التخفيف مــن االحـتـقــانــات ،واإلس ـهــام في
حل مشكالت السوريني بالتدريج؛ ولكنه
اس ـت ـخ ــدم ش ـع ــار اإلص ـ ــاح ن ـف ـســه ملـجــرد
ّ
ال ـت ـع ـم ـيــة ،وال ـت ـض ـل ـي ــل ،ح ـت ــى ت ـم ــك ــن مــن
تثبيت نفسه ،وأبعد الخصوم املنافسني،
وك ــان ــت وس ـي ـل ـتــه ف ــي ذلـ ــك ك ـل ــه األج ـه ــزة
األمنية ،وامتداداتها في الجيش.
أما في انتخابات  2014فيبدو أنه قد التزم
بتوجيهات رعــاتــه ال ــروس واإليــرانـيــن،
وهــم الـخـبــراء فــي االنـتـخــا ّبــات الشكلية،
على الرغم من ّ
تعددية املرشحني ،فأتاح
ّ
املـجــال ملرشحني آخــريــن كــان كــل همهما
إب ـ ــداء دع ـم ـهــا ق ـي ــادة ب ـشــار األس ـ ــد .وهــا
ّ
تتكرر اليوم،
هي اليوم املسرحية ذاتها
ً
وبـ ـص ــورة أك ـث ــر اب ـ ـتـ ــذاال .ورب ـم ــا يــوحــي
امل ـش ـهــد ال ـع ــام ب ـمــا ه ــو ل ـصــالــح الـنـظــام
ف ـ ــي هـ ـ ــذه االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،فـ ـه ــو يـسـيـطــر
ع ـلــى م ـنــاطــق أوسـ ــع م ــن ال ـب ــاد مـقــارنــة
بانتخابات عام .2014
واألمــر الــذي أثــار االنتباه أكثر من غيره
مــا أعلنه الرئيس األمـيــركــي ،جــو بايدن،
بخصوص ما يمثله النظام من خطورة

استمر االبن على نهج
أبيه ،سواء من جهة
تنظيم االستفتاءات
الصورية ،ومن جهة
االستهتار بالسوريين

ع ـلــى ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ،وع ـل ــى املـنـطـقــة،
وعلى املصالح االستراتيجية األميركية
نفسها .والسؤال هنا :هل يعد هذا املوقف
خـطــوة أول ــى واضـحــة فــي مــوقــف اإلدارة
ٌ
خطوات
األميركية من النظام ،ستتبعها
أخ ـ ــرى؟ أم أن ـهــا تــأتــي ف ــي س ـيــاق ت ـبــادل
الرسائل مع اإليــرانــي ،ضمن املفاوضات
الجارية حول املوضوع النووي؟
ولكن باملوازاة مع املوقف الغربي امللتزم
بـ ـع ــدم ال ـت ـط ـب ـي ــع مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام األس ـ ـ ــدي؛
يالحظ وجود حركة إقليمية نشطة بني
مختلف األطــراف .منها التواصل األمني
 الـسـيــاســي الـتــركــي امل ـص ــري ،والـتــركــيالسعودي ،واملباحثات األمنية السعودية
اإليرانية من جهة ،والسعودية السورية
من جهة ثانية ،هذا إلى جانب تسريبات
عــن ل ـق ــاءات بــن مـســؤولــن إســرائـيـلـيــن
وممثلني عن النظام برعاية روسية .ولكن
ّ
التحركات تظل في خانة ترتيب
كل هذه
األوراق ،وجمع النقاط ،انتظارًا لتبلور
مـعــالــم املــوقــف األم ـيــركــي ال ــذي سـيــؤثــر،
بطبيعة ال ـح ــال ،ف ــي امل ــوق ــف األوروب ـ ــي،
ولـ ــن ي ـك ــون ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ـف ــاه ـم ــات مــع
ال ـج ــان ــب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،خ ـص ــوص ــا بـعــد
تفجر األوضاع في االراضي الفلسطينية
املحتلة.
وفي انتظار هذا التبلور ،ال بد أن يسعى
الـســوريــون مــن أجــل إع ــداد البديل املقنع
ً
للسوريني أوال ،ومــن ثــم للقوى الدولية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة .ب ــدي ــل ي ـت ــوج ــه إلـ ــى جـمـيــع
السوريني من دون أي استثناء؛ وبخطاب
وط ـن ــي ج ــام ــع ،ي ـق ـطــع بـ ـص ــورة ج ــازم ــة،
نـهــائـيــة ،مــع خ ـطــاب الـكــراهـيــة واألح ـقــاد
و«الـ ـث ــارات» ،س ــواء املــذهـبـيــة  -الطائفية
م ـن ـه ــا أم ال ـ ـقـ ــومـ ــويـ ــة .خ ـ ـطـ ــاب ي ـط ـم ـئــن
جميع ال ـســوريــن ،ويــركــز عـلــى الـقــواســم
املـشـتــركــة؛ وي ـشـ ّـدد عـلــى ض ــرورة احـتــرام
الخصوصيات والـحـقــوق ،وعـلــى الــدولــة
ّ
التعددية املحايدة
املدنية الديمقراطية
دينيًا وقوميًا وأيديولوجيا .وفي مقدمة
املهام التي تنتظر هذا البديل مهمة ترميم
ال ـن ـس ـيــج امل ـج ـت ـم ـعــي ال ــوط ـن ــي ال ـس ــوري
ال ـ ــذي ف ـت ــك ب ــه ال ـن ـظ ــام ورعـ ــاتـ ــه .وك ــذل ــك
مهمة تأكيد دور ســوريــة املفتاحي على
صعيد الـتــواصــل والتفاهم بــن مختلف
ال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة؛ وال ـت ـعــاون
معها من أجــل تحقيق األمــن واالستقرار
فــي املـنـطـقــة ،وتــوف ـيــر امل ـقـ ّـدمــات الفعلية
ل ـن ـهــوض ت ـن ـمــوي ي ــوف ــر فـ ــرص الـتـعـلـيــم
ً
والعمل للشباب ،ويضمن مستقبال واعدًا
ألجيالنا املقبلة.
(كاتب وسياسي سوري)
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إسرائيل تخسر معركة
«كي الوعي»
ّ
عيسى الشعيبي

مــع أن املـعــركــة على األرض والــوعــي والــروايــة وال ـصــورة ،وغـيــرهــا مــن مـفــردات
الصراع التاريخي ،بدأت عقب النكبة عام  ،1948غير أن مصطلح ّ
«كي الوعي»
يجر استخدامه بكثافة إال فــي خضم االنتفاضة الثانية عــام  ،2000حني
لــم ِ
دفع به وزير الحرب اإلسرائيلي ،آنذاك ،إيهود باراك ،إلى مقدمة السجال بشأن
الغايات النهائية لقوات االحتالل ،من إفراطها في القمع والترويع والقتل ،للنشطاء
والـسـكــان ،بمن فيهم األطـفــال والـنـســاء ،بقوله إن إســرائـيــل بصدد كـ ّـي الوعي
الفلسطيني بالنار ،وتكريس الشعور بالعجز ،ومن ّثمة االستسالم.
في خضم املعركة الجارية منذ مطلع شهر رمضان ،من باب العامود إلى املسجد
األقصى إلى الشيخ ّ
جراح ،واملتفاعلة بأشكال متنوعة ،في كل فلسطني ،من غزة
ّ
إلــى الجليل ،تستدعي منا ،هــذه امل ــرة ،سحب مصطلح كـ ّـي الــوعــي مــن األدراج،
وإعادة طرحه للنقاش ،بعد أن بدأت عودة الوعي الفلسطيني إلى كامل عافيته
ٍ ّ
ّ
ـدار ال سابق لــه ،وانتقاله من
تعبر عن نفسها ب ـ
ـأدوات حسية ملموسة ،وبــاقـتـ ٍ
الدفاع إلى الهجوم ،بعد ضرب تل أبيب بمئات الصواريخ يوميًا ،وإغالق مطار
ً
اللد ،فضال عن اشتعال مظاهر االحتجاج في الضفة الغربية وفي الشتات.
على أن أبلغ هــذه املظاهر ،وأعمقها دالل ــة ،تجلى بـصــورة مدهشة ،وبلغ ذروة
السنام ،حني انخرط شباب عرب  48وشاباتهم في مشهد الكفاح الفلسطيني
ً
العام ،على نحو أشد حضورًا ،وأوسع تفاعال ،مما كان عليه األمر في أي مناسبة
وبخطاب
بزخم الفــت،
ٍ
مماثلة ،حيث دخــل األحفاد على خط النضال املشترك ً ٍ
تجاوز السقوف املعهودة ،وهو ما يمكن تدوينه ،بثقة ،طفرة في الوعي الوطني
الذي اعتقد كثيرون بيننا أنه قد ّامحى ،أو تبلد على األقــل ،جـ ّـراء ما تراكم في
الذاكرة من عوامل قهر ويأس ،وما تراءى في املحيط العربي من مظاهر اهتراء.
ول ـعــل أك ـثــر م ــن أدرك ـ ــوا م ـغــزى ه ــذا ال ـت ـحـ ّـول ف ــي ط ـفــرة ال ــوع ــي بـ ــذات الــوطـنـيــة
ّ
وتخوفوا من عقابيلها النوعية املحتملة في املدى املنظور ،كانوا هم
الفلسطينية،
أرباب الدولة العنصرية ،ممن قارفوا مختلف أنواع الظلم والتمييز والتغييب ضد
ً
العرب الفلسطينيني ،حيث اعتبر نتنياهو ،مثال ،ما يجري في القرى والبلدات
واملــدن العربية املختلطة ،من تماثل مع أبناء جلدتهم في القدس وغزة والضفة
ً
خطورة مما يحدث على الجبهة ّ
الغزية من مواجهات ناريةّ ،
بند ٍية
الغربية ،أشد
ٍ
ٍ
أدهشت األصــدقــاء ،واملشفقني على نــاس القطاع املحاصر ،وأذهـلــت بكفاءتها
الخصوم واألعداء.
إزاء ذلك ،وعلى خلفية ما يفيض به املشهد الفلسطيني ،في هذه األيام املجيدة،
ّ
من مظاهر اقـتــدار وحيوية ،واتـحــاد عز نظيره ،شمل الجليل واملثلث والنقب،
يمكن القول ،بيقني بالغ ،إن مجرى املعركة على الرواية قد ّ
تبدل بصورة نوعية،
وإن الوعي بالهوية والوطنية الفلسطينية قد نهض من سباته الطويل ،وربح
املعركة مبكرًا ،وفوق ذلك قلب السحر على الساحر.
عندما ينقشع غبار العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني ،سوف يتساءل
كثيرون في إسرائيل ،بينهم وبني أنفسهمّ ،
سرًا وعالنية ،عما إذا كان العيش
فيها ،بعد انكشاف ضعفها االستراتيجي هــذا ،يستحق هذه املجازفة التي ال
ٌ
جنسيات مزدوجة ،وبالتالي لديهم خيار االنتقال
نهاية لها ،سيما ملن لديهم
إلى أوروبا والواليات املتحدة ،طاملا أن بالد العسل واللنب املوهومة لم تعد املالذ
ّ
املستقرة في صحراء الشرق األوسط.
املنشود ،وال الواحة اآلمنة
ّ ً
ّ
قد يكون هذا االستخالص مبكرًا بعض الشيء ،وقد يكون متعجال ،والحرب لم
تضع أوزارها بعد ،إال أن السجال ّ
املقدر له أن ينشب عما قريب ،داخل مختلف
األوساط واملستويات السياسية واإلعالمية اإلسرائيلية ،سوف يدفع باألسئلة
املكبوتة اآلن إلى السطح دفعة واحدة .وفي الخلفية صور تل أبيب تحت القصف،
ُ
ومطار اللد مغلقا ،واملالجئ تفتح ثم تغلق من دون انتظام ،وغيرها كثير من
املشاهد الصادمة ،لعقلية تحسب أن لديها كل عوامل التفوق ،قبل أن يتم ّ
كي
وعيها أخيرًا.

ليسوا أبناء الثورات!
محمد طلبة رضوان

ً
ُ
ّ
ّ
تعرضت الثورات العربية إلى هزائم وانكسارات ،لكنها لم تهزم هزيمة نهائية ،ولم
تشهد نهاية تاريخها بعد .ما زالت حاضرة ،بطموحاتها ،مؤثرة بوعيها ،مقلقة
بعودة مرتقبة ،ومحتملة ،كما تشير إلى ذلك خطابات األنظمة نفسها .كسبنا
وخسرنا ،كسبنا تجربة أثبتت «إمكانية» إزاحــة ديكتاتوريات راسخة ،بعدما
ً
ً
كــان ذلــك مستحيال .قبل يــوم واحــد من اشتعال الـثــورة ،كسبنا جيال جديدًا،
نشطًا ،مسيسًا ،يقرأ ،ويتابع ،ويشارك ،قدر ظرفه وإمكاناته ،ويتطلع إلى غد
خدمية وتنموية ،إلرضاء
إصالحات
مختلف ،ويدفع خصومه ،رغمًا عنهم ،إلى
ٍ
ٍ
ً
السواد األعظم من الناس ،واختطافهم من طموحات أبنائهم .كسبنا جدال واسعًا
لم يتوقف حول الحريات ،السياسية واالجتماعية ،ومدى مالءمتها ملجتمعاتنا
ومعتقداتنا ،وتاريخنا وواقعنا ،وهو الجدل الذي يبدو ،للوهلة األولى ،محسومًا
ّ
ّ
لصالح املاضي ،إال ّأن وجوده بهذه القوة واالستمرارية يبشر بمستقبل .كسبنا
ّ
وعيًا نقديًا ،ما زال في طــور التشكل ،ال يسمح بالتسليم ّ
ألي سلطة من دون
مساءلة ،ودفعنا ثمن ذلك كله ،أضعافًا مضاعفة؛ دمــا ،واعتقاالت ،واغترابات،
ومرارات؛ دينية وسياسية واجتماعية ،وعذابات روحية ونفسية ال تنتهي ،وهو
ما يجعل من حراسة املكاسب القليلة أمرًا واجبًا ،نظرًا إلى تكلفتها العالية.
عادت القضية الفلسطينية إلى واجهة االهتمام العربي ،بعدما كاد الربيع العربي
يحتل مكانها ومكانتها .عادت البوصلة ،والقضية املركز ،وعادت معها طموحات
ال ـت ـحـ ّـرر ،وخـطــابــات املـقــارنــة بــن االح ـتــال الصهيوني وحـلـفــائــه مــن املحتلني
املحليني ،األمر الذي ال يخلو من تثوير .عادت جداالت القضية ،أكثر زخمًا من
ٌ
مكتسب آخر من مكتسبات ما بعد الثورات ...وإخفاقاتها.
ذي قبل ،وهو
ّ
خطابات مغايرة ،ناقدة للمقاومة ،ليس لجهة املبدأ ،طبعًا ،إنما من
بعضنا طرح
ٍ
حيث السبل والطرق والسياسات ومدى فاعليتها وجدواها ،وبعضنا ناقش هذه
ّ
الخطابات واشتبك معها ،وبعض خصومنا ركب عليها واستغلها وحاول تمرير
انحيازاته للعدو من خاللها ،وبعضنا زايــد ،وبعضنا رفــض .وبعضنا وصم
أصحاب هذه القراءات النقدية ،وساوى بينهم وبني الصهاينة العرب واعتبرهم
خونة وعمالء ،وطالب بتجريدهم من شرف االنتساب للقضية ،ومارس اغتياالت
معنوية عليهم ،واستهدف شخوصهم ووالءاتهم الدينية والسياسية واألخالقية،
واس ـتــدعــى خـطــابــات تعبوية وإقـصــائـيــة وفــاشـيــة تنتمي إل ــى مــرحـلــة مــا قبل
الثورات .وجدنا من شباب الربيع العربي من ّ
يتورط في خطابات تشبه خطابات
دولة يوليو في مصر ،وبعث األسد في سورية ،وبعث صدام في العراق ،خطابات
الـصــوت الــواحــد وال ــرأي الــواحــد ،خطابات تجريم االخ ـتــاف ،واعـتـبــاره خيانة،
خطابات «ال صــوت يعلو »...تحت دعــاوى الغيرة على الدين والوطن والقضية
واملقاومة والشهداء! هنا تغيب الثورة بوعيها ،بطموحها ،بتجربتها ،بثمنها،
ويحضر خصومها ،بسياساتهم وخطاباتهم ومـقـ ّـرراتـهــم ،وآلـتـهــم القمعية،
ومــا أودعــوه فينا ،قسرًا ،ولــم نستطع تـجــاوزه ،بالكلية هنا ،مزيدًا من املــرارات
والجهاالت والعداوات والنزاعات ،املجانية ،ومن ثم الفشل املؤكد.
نحتاج ،هنا ،أن نقول ،بوضوحّ ،إن األصوات الحماسية ،غير املسيسة ،أخطر على
القضية من خصومهاّ ،
ّ
واملتعسف ،بني الثوري والسياسي،
وإن الفصل ،املتوهم
أخطر على أصحابه من االحتاللني ،الوافد واملوروث .نحتاج أن نقول ،بشجاعة ،إنّ
تغيير الواقع يبدأ من فهمه ،ممكناته وإكراهاته ،وهو ما يفتقده أغلب «أبناء الثورات
الـعــربـيــة» .فــي السياسة «الـثــابــت» الوحيد هــو «املـتـغـيــرات» ،ولــم تنتصر األنظمة
ّ
ّ
ّ
ألنها األكثر وعيًاٌّ .
مهم أن نعترف ،واألهم أن نتعلم.
االستبدادية ألنها األقوى ،بل
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آراء

االحتالل وأثمان نسخته الجديدة
أسامة عثمان

الت إيديولوجية
تشهد دولــة االحـتــال ت ـحـ ُّـو
ٍ َّ
ـة ،مــتـجـهــة نحو
سـيــاسـيــة واج ـُّت ـمــاع ـيــة الف ـت ـ َّ
ً
أخيرا،
التطرف الديني .تمثل ذلــك،
مزيد من
ـزاب دينية عنصرية صريحة
ـ
ح
أ
ـول
فــي وص ـ
ٍ
ُ
إلى الكنيست ،ليس هذا فقط ،بل إلى تحالفها
م ــع رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة االح ـ ـتـ ــال ،زعـ ـي ــم ح ــزب
ً
بعيدا
الليكود ،بنيامني نتنياهو ،الذي ليس
عنهم ،فــي العمق؛ فــي رؤاه ــا اإليديولوجية،
السياسية التي أفصح عن بعضها في كتابه
«مـ ـك ــان ت ـحــت ال ـش ـم ــس» ( )1993ح ــن أع ــاد
بلورة نظريته العنصرية إزاء العرب باملجمل،
بــاع ـت ـبــارهــم أم ــة ال ن ـفــع م ـن ـهــا ،وال يـمـكــن أن
تـسـتـقـيــم ف ــي ن ـهــج الـ ـحـ ـض ــارة ،إال م ــن خــال
سياسات َّ
ُ
فتقارب نتنياهو مع األحزاب
القوة،
العنصرية ،ليس على املستوى السطحي ،في
احتياجه إليهم ألغراض سياسية وسلطوية،
فقط.
هذه الجماعات ،مثل منظمة الهافا التي سبق
لـلـمـخــابــرات اإلســرائـيـلـيــة ال ـعـ َّـامــة (ال ـشــابــاك)
َّ
أن َّأك ــدت وصفها لها بأنها منظمة خطيرة،
تتبنى أفكار حركة كاخ العنصرية واملحظورة،
فلسطيني الــداخــل
ال ـتــي هــدفــت إل ــى تهجير
ّ
إلـ ًـى ال ــدول العربية ،والـيــوم تتبنى «الهــافــا»
ْ
ملجرد كونهم ً
قت َل العرب؛ َّ
عربا ،وتعمل
علنا
َّ
على طــردهــم ،كما تتبنى اسـتـهــداف املسجد
األقـ ـص ــى؛ ب ــال ـه ــدم ،وإق ــام ــة ال ـه ـي ـكــل م ـكــانــه،
ْ
م ـثــل هـ ــذه األهـ ـ ـ ــداف :امل ـس ـجــد األقـ ـص ــى ،قــتــل

َّ
الفلسطينيني؛ السكان األصليني ،وطردهم ،أو
َّ
وهدم
تهجيرهم( ،كما ُفي ِّحي ٌالشيخ جراح) َّ
كات ال يمكن أن تتوقف
املسجد األقصى ،محر
عن إثارة مخاوف الفلسطينيني ،على اختالف
تـ ُّ
ـوجـهــاتـهــم الـسـيــاسـيــة ،وحـتــى فيما يتعلق
ْ
بــالـ ُـبــعــد الـعـنـصــري اإلج ــرام ــي ،ال يمكنها أن
ُ
تب ِقي حتى أقربُ املتماهني مع دولة االحتالل،
ُ
التعايش معها ،خارج
ومــن يؤمنون بف َرص
املــواج ـهــة ،ه ــذه االسـت ـهــدافــات الــدمــويــة لغير
اليهود في ُفلسطني تعيد تشكيل وعي العرب
َّ
ُ َّ
جهدت إسرائيل،
وهويتهم املــوحــدة ،بعد أن َ ْ
منذ قيامها ،على تشتيتها ،وف ــق تعريفات
أقـلـ ّ
ـويــة طــائـفـيــة ،وعـلــى أس ــس مـتـبــايـنــة .مـ َّـرة
َّ
على أســس ديـنـيــة ،وم ــرة على أســس عرقية،
ّ
ومناطقية .أما اآلن ،فجميع العرب محكومون
بـمــواجـهــةٍ وجــوديــة؛ حـيــاة أو م ــوت ،باملعنى
الحقيقي ،ال املجازي .وهنا الخطورة البالغة،
ِّ
الـهــادمــة ك ــل مــا ت ـ ّـم ب ـنــاؤه مــن ت ـقــاربــات ،وكــل
َّ
ما تـ ّـم تفعيله من آليات االحـتــواء ،والتهشيم
للهوية الفلسطينية ،في الداخل( ،ولو لم تكن
ناجعة على نطاق واسع) عبر عقود.
هذه الـ «إسرائيل» التي تسمح ،بعد أن كانت
تحظر ،تمثيل مثل هــذا الفكر فــي الكنيست،
ل ـي ـســت قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـ ــرؤى
ُ
التعايش في
واآلل ـيــات السابقة الـهــادفــة إلــى
الداخل ،من أراضــي فلسطني املحتلة عام ،48
أو الهادفة إلــى االنــدمــاج في املنطقة العربية
واإلسالمية ،فاملسجد األقصى ثالث املساجد
ُ
ق ــدس ـ َّـي ــة ل ـ ــدى امل ـس ـل ـم ــن فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،وق ـتــل

الفلسطينيني َّ
ملجرد أنهم عرب ،أو غير يهود،
َّ
َ
ُ
شعران كل مسلم وعربي أنه اآلخر مستهدف،
ي ِ
وم َ
ُ
عادى ،من هذه الدولة التي باتت صورتها
َّ
امليالة بوضوح نحو قيم انعزالية وعنصرية،
ّ
في العالم أجمع ،محل نظر ،وتشكيل جديد.
دول ـ ــة االح ـ ـتـ ــال ،ب ـصــورت ـهــا ال ـج ــدي ــدة الـتــي
َّ
ـادرة ع ـلــى االن ـ ـخـ ــراط فــي
ت ـت ـشــكــل ،ل ـي ـســت ق ـ ـ ِّ
شــرق أوســط جديد ،بشر بــه ،شيمون بيريز،
الزعيم التاريخي في حــزب العمل ،في كتابه
«الـشــرق األوس ــط الـجــديــد» ( .. )1996ال ــذي ال
يختلف مــع معسكر الـيـمــن الـصـهـيــونــي في
تقديم مصلحة إسرائيل ،واستبقاء هيمنتها،
ولكن فــي أساليب تحقيق ذلــك ،وفــي وسائل
ِّ ْ
بالسلم
فرض هيمنتها على املنطقة بأكلمها؛
والدبلوماسية واالقتصاد.
ه ــذه ال ـن ـظ ــرة ال ــواض ـح ــة ال ـ ِـع ــداء ال ـت ــي بــاتــت
َّ
تتغلب عـلــى ق ــادة االح ـتــال ال تـتـمــاشــى ،في
العمق ،مع فكرة التطبيع؛ إنها تضربها في
ُ
ّ
أركــان ـهــا ،وت ـشــل قــدرات ـهــا ،وتـ ِـه ـيــل املــزيــد من
الـتــراب عليها ،فنتنياهو استخدم التطبيع
من أجل تمرير أهدافه ْورؤيته االستيطانية،
والـتـهــويــديــة ،واألمـ ــن َوفـ ــق مـفـهــومــه ل ــه ،كما
االس ـت ـي ـط ــان والـ ـتـ ـه ــوي ــد ،يـ ـتـ ـق ـ َّـدم ع ـل ــى فـتــح
اآلفـ ــاق لــدولــة االح ـت ــال فــي املـنـطـقــة العربية
واإلسالمية ،فشعاره «السالم مقابل السالم»،
ً
نـ ـق ــض ــا لـ ـشـ ـع ــار «األرض مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـسـ ــام»،
فـفــي ال ــداخ ــل ،عـمـلــت إســرائ ـيــل ،ع ـق ــودا ،على
تحييد الفلسطينيني عــن ال ـصــراع ،وحاولت
إرباكهم ،وإرباك خطابهم بني «الوالء للدولة»

استخدم نتنياهو
التطبيع من أجل
تمرير أهدافه
ورؤيته االستيطانية،
والتهويدية ،واألمن
وفق مفهومه له

واالنتصار لشعبهم املحتل في الضفة الغربية
ُوال ـق ــدس وق ـط ــاع ع ــزة ،ولـكـنـهــا اآلن تناصر
ِّ
املتطرفني في مساعيهم إلى
غالة املستوطنني
استهداف املسجد األقصى ،الذي يرتبطون به،
كما ُّ
أي مسلم ،وحتى عربي ،في العالم ،وفي
ُ
ٌ
ه ــذا م ـســاس بــهــويـتـهــم الـتــي لــم تـنـجــح دولــة
ـت ال تضع حـ ًّـدا
االحـتــال فــي محوها ،فــي وقـ ٍ
ملن يستهدفون أرواحهم وممتلكاتهم ،هذا إذا
ً
لم توفر للقتلة أشكال من الحماية والتغطية.
صـحـيـ ٌـح أن فلسطينيي الــداخــل لــم يكونوا
فـ ــي مـ ـن ــأى عـ ــن أش ـ ـكـ ــال ال ـع ـن ـص ــري ــة ،وع ــن

سياسات االقـتــاع والتهجير الجزئي ،كما
َّ
تسمى الـقــرى غير املـعـتــرف ،وغيرها،
فيما
تـحــت ذري ـعــة «ق ــان ــون الـتـخـطـيــط وال ـب ـنــاء»،
ول ـك ــن ال ــوت ـي ــرة ال ـعــال ـيــة أخ ـي ــرا ل ــم ي ـكــن في
الــوســع التغاضي عنها ،والـتـعــايــش معها.
ّ
وت ــؤك ــد م ــواق ــف االحـ ـت ــال ،أخـ ـي ــرا ،م ــن حي
ّ
ال ـش ـيــخ جـ ـ ــراح ،وم ــن ال ـس ـمــاح بــرفــع وت ـيــرة
ً
االس ـت ـه ــداف للمسجد األق ـص ــى ،ف ـضــا عن
ال ـتــوانــي الـحـكــومــي االح ـتــالــي ع ــن حماية
ِّ
املدنيني العرب ،فيما َّ
تسمى املدن املختلطة،
ما خلص إليه وبرهن عليه ِّ
املؤرخ اليهودي
إيــان بابه فــي كتابه «التطهير العرقي في
فلسطني» ( )2006أن «الـتــرانـسـفـيــر» ،وهــذا
َّ
تـعـبـيــر م ـلــطــف ع ــن الـتـطـهـيــر ال ـع ــرق ــي ،كــان
ً
ُ
منذ الـبــدايَّــة ج ــزء ا مــن استراتيجيا ر ِسمت
بعناية ودقة ،وأنه يكمن في أساس الصراع
املـسـتـمــر ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط» .يـ ــدرك ق ــادة
االح ـ ـتـ ــال خـ ـط ــورة هـ ــذه ال ـح ــال ــة ال ـعــدائ ـيــة
الفلسطينيني،
املكشوفة ،بني اليهود والعرب
ُ
وه ــم ي ـحــاولــون اح ـت ــواء ه ــا ،إذ لــو قـ ـ ِّـدر لها
ُّ
ّ
تضر بصورة
والتوسع ،فإنها لن
االستمرار
إســرائ ـيــل فــي ال ـعــالــم ،وح ـســب ،بــل ستعمل
ُ
للتعامل مع
عـلــى نـقــض اآللـ َّـيــات املـعـتـ َـمــدة،
هذا الكم الديمغرافي املتداخل ،والبالغ قرابة
ّ
املليونني ،بنسبةٍ تزيد عن  %21من السكان.
ـون ،بــوصـفـهــم الـ ـف ــردي ،مــواقــع
وه ــم ي ـش ـغ ـلـ ً
هامشية في قطاعات َّ
مهمة وحيوية
ليست
يصعب على دولة االحتالل سلخهم منها.
(كاتب فلسطيني)

أال تكفي فلسطين لوحدة الموقف الفكري؟
مهنا الحبيل

من الرسائل اإليجابية املهمة لجولة الكفاح
الفلسطيني الحالية ،وهذه ّ
الهبة املشتركة
ملواجهة الخطة الصهيونية املركزية ،لتفريغ
القدس من محيطها االجتماعي ونزع قوى
الرباط الشعبي ،والتي شملت فلسطني ،48
وباتت غزة تحت قصف العدو ألجلها بعد
دخول املقاومة ،هذه الروح العربية العائدة،
نحو استشعار عمق القضية الفلسطينية،
ليس في قلوبنا ومهجنا وضميرنا العربي
واإلس ــام ــي وح ـســب ،ولـكــن لـكــونــه بالفعل
ت ــرم ــوم ـت ــر امل ـس ـت ـق ـبــل الـ ـع ــرب ــي .املـسـتـقـبــل
ُ
ال ــذي تـعــاد تصفية حـقــوق إنـســانــه وسلب
كــرامـتــه ،فــي ثنائية املستبد املـتــواطــئ مع
ال ـحــركــة الـصـهـيــونـيــة ،أو ف ــي رهـ ـ ٍـن جــديــد
لحسابات الغرب اإلمبريالي .وقد كان هذا
الطرح ُيحتج به من أنظمة البغي واإلرهاب
ال ـث ــوري ــة املـ ـتـ ـع ــددة ،ال ـت ــي ص ــاغ ــت خـطــابــا
ً
مضلال للشعوب ،بــاســم ُ القومية العربية
ّ
وال ـق ـض ـي ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ،ف ــض ــي ـع ــت ال ـق ـض ـيــة
وسرقت حرية الشعوب وكرامتها وخبزها
باسمهم.
غ ـيــر أن امل ـي ـثــاق ال ـف ـكــري ال ـجــديــد لـلـعــاقــة
بني فلسطني وعمقها العربي هي مساحة
الـحــريــة ،وحـيــث تـتـقـ ّـدم لهم آم ــال النهضة،
ف ـقــد ك ــان م ـش ـه ــودًا لـلـجـمـيــع واق ـ ــع الـكـيــان
ال ـص ـه ـيــونــي وم ـخ ــاوف ــه وارتـ ـج ــاف ــهّ ،إبـ ــان

ّ
تنفس ُ
الصعداء
حركة الربيع العربي ،وقد
ب ـعــد االل ـت ـف ــاف ع ـلــى آمـ ــال الــرب ـيــع ونـقـضــه
ـروب دمــويــةٍ عـسـكــريــة ،سـعــت فيها
عـبــر ح ـ ٍ
أطراف داخلية وخارجية ،لنقض االستقرار
ال ـعــربــي ،بــأســوأ مـمــا ك ــان عـلـيــه .وال ـغــرض
معاقبة التفكير الـحــر فــي الــوطــن العربي،
وتــأديــب الشباب الــذيــن استشهد بعضهم
ُ
وه ـ ّـج ــرت شـعــوب ُ
وصـبــت
وسـجــن آخـ ــرون،
ّ
مآس عليهم ،ال لشيء إال ألنهم فكروا بروح
اإلنـســان الحر الــذي يستحق وطنًا أفضل،
فــال ـت ـقــت ال ـص ـه ـيــون ـيــة مـ ـج ـ ّـددًا م ــع ال ـث ــورة
املـ ـض ـ ّ
ـادة ،ألن ـهــا تـ ــدرك أن حــريــة ال ـف ــرد في
أي قـطــر عــربــي تعني أن مـســاحــة التعبير
لصالح فلسطني،
والضغط والتأثير تزداد
ُ
وكما َت ّ
صب في صالح وطنه القطري فهي
تـسـنــد شـقـيـقــه ف ــي األرض امل ـح ـت ـلــة ،حيث
احـتــال يتقاطع مــع احـتــال الـفــرد وكــرامــة
الـ ــذات ال ـتــي تهيمن عـلــى أرض ـنــا الـعــربـيــة.
ف ـلــو ك ــان ــت دم ـش ــق ال ـي ــوم تـحـكــم م ــن إرادة
ديمقراطية ،لتحول الجوالن إلى جبهة ضد
اشتباك حربي،
العدو ،ليس بالضرورة في
ٍ
ُ
ولكن في فــوج من الدعم تسابق به دمشق
حلب وحماة .ومصداق هذا األمر اليوم نراه
في وحدة املفهوم الثوري وهتاف املقدسيني
لثورة سورية الذي عاد ليجمع آمال الحرية
بني القدس ودمـشــق .ولــو كــان للعراق بعد
االحـ ـت ــال أي م ـســاحــة ل ـل ـم ـشــاركــة املــدن ـيــة
ال ـحــرة الـتــي تجمع شـبــاب ال ـعــراق العربي

من الطائفتني ،وكان لحراكهم حضوره في
برملان منتخب حقيقي ،لبرز صوت العراق
الـ ـح ــر ،ال صـ ــوت امل ـح ـتــل اإليـ ــرانـ ــي ،ول ـكــان
العراق أيضًا جبهة مختلفة تدعم فلسطني.
أما مصر التي يخشى الصهاينة كل فارق
لـصــالــح حــريــة شـعـبـهــا ،ول ــو ك ــان مــراغـمــة
ثقافية مع النظام كما كان في عهد حسني
مبارك الذي اضطر للرضوخ ملساحة تعبير
ـور لصالح املحتل هي
ورأي ،فــإن أفضل سـ ٍ
ه ــذه الـطـغـمــة القمعية ال ـتــي تـقـتــل الشعب
امل ـصــري بـفـســادهــا وبـقـضــائـهــا ،وتحاصر
غـ ــزة وت ـق ـتــل ش ـعــب س ـي ـن ــاء ،وهـ ــي بــذات ـهــا
أك ـب ــر م ـص ــدر ل ــإره ــاب املـ ـض ــاد ،فـكـيــف لو
كان الرئيس منتخبا ،أكــان الشهيد محمد
مــرســي ،أو انـتـهــت جــولـتــه وانـتـخــب غـيــره،
فما هو حال مصر تحت رئيس منتخب في
إرادة ّ
حرة أمام مشروع تهويد القدس ،أكان
للصهاينة أن يتوغلوا في إرهاب األقصى؟
إنها اليوم فريضة مراجعة مهمة للتيارات
ال ـف ـكــريــة ال ـعــرب ـيــة ال ـتــي ات ـح ــدت ك ــوادره ــا
امل ـ ـخ ـ ـل ـ ـصـ ــة ،واصـ ـ ـطـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ــع املـ ـق ــدسـ ـي ــن
وم ــع ال ـن ـضــال الـفـلـسـطـيـنــي ،واسـتـشـعــرت
أن م ـع ــرك ــة الـ ـح ــري ــة وال ـن ـه ـض ــة ا َل ـعــرب ـيـ ُـة
مـ ـتـ ـح ــدة م ـ ــع مـ ـع ــرك ــة ف ـل ـس ـط ــن ،ف ـس ـح ــق
األخ ـيــرة لـصــالــح الصهاينة ومرجعيتهم
اإلمبريالية ،يعني تعزيز السجن القمعي
األخ ـي ــر ع ـلــى ال ـع ــرب ،وال ـت ــدخ ــل لـقـطــع كل
متنفس لهذه الشعوب ،وتحويل مصادر
ٍ

لتتفق التيارات
المختلفة على
دعم صمود ما
تبقى من آمال الربيع
العربي ،وإخراج بلدان
المواجهات من حالة
الحروب

الــدخــل ال ـعــربــي ،إل ــى مــوســم كـبـيــر يـطــوف
عليه املـشــروع الصهيوني ليحدد سوقه.
أليس هذا بالضبط ما كان خالصة مشروع
ترامب ونتنياهو وحلفائهم العرب؟ كل ما
فــي األم ــر أن تـلــك الـفــرصــة املـتــاحــة أعيقت
بني فشل ترامب ومواجهة اليمني الداخلية
فــي أمـيــركــا ،وعـجــز املـحــور الـعــربــي املــؤيــد
ل ــه ،ع ــن إك ـم ــال امل ـه ـمــة ،وال ـت ــي ك ــان ــت هـ ّـبــة

ال ـق ــدس أخ ـي ــرا أح ــد أه ــم مـعــالــم عـجــز هــذا
املـ ـش ــروع ال ـض ـخــم الـ ــذي ل ــم ي ـن ـتــه .ول ــذل ــك،
ح ــوارن ــا الـعــربــي املـعـطــل ،ك ـت ـيــارات فكرية
وش ـخ ـص ـي ــات ث ـقــاف ـيــة م ــؤم ـن ــة بـمـسـتـقـبــل
ال ـص ــف ال ـع ــرب ــي ،ال صـ ــراع أي ــدول ــوج ـي ــات
حــزب ـيــة ون ـخ ـبــويــة ،ه ــو ال ـع ــودة إل ــى بـنــاء
ال ـب ـيــت ال ـف ـك ــري ال ـج ــام ــع ل ـه ــذا املـسـتـقـبــل،
ّ
ويوحد رؤيتهم
البيت الذي يجمع العرب،
للنهضة وقـ ــرار االس ـت ـقــال ال ــذي سيكون
أكبر عــون لفلسطني .وأهــم مشروع للبناء
الفكري الذي تحتاجه الشعوب العائدة إلى
آمال الربيع العربي ،بعد أن أنهكها الفساد
واالس ـت ـب ــداد ،ه ــو م ـعــركــة ال ـي ــوم الـثـقــافـيــة
امل ـع ــرف ـي ــة الـ ـت ــي ت ــؤس ــس ل ــوع ــي س ـيــاســي
دقيق حذر ،من أي عاطفة أو صخب هائج
باسم الثورة ،يخترقها حلفاء الصهاينة،
فـيـسـقـطــون ال ـث ــورات أو حــركــات اإلص ــاح
مــن ال ــداخ ــل ،فـيـعــود الـعــربــي إل ــى مـحــاولــة
استعادة الدولة قبل حلم النهضة.
يحتاج ذلــك إلــى توافق يصنع حلفًا فكريا
عربيًا ،من التيارات العلمانية واإلسالمية
وال ـع ــروب ـي ــة ذات ال ـن ـظــرة املـخـتـلـفــة ،تتفق
على دعــم صمود ما تبقى من آمــال الربيع
العربي ،وإخراج بلدان املواجهات من حالة
ال ـحــروب ،والـتـحـ ّـول إلــى الـكـفــاح السياسي
والجهاد املدني ،وهو الجهاد األسلم اليوم
ملعركة تحرير قرار اإلرادة العربية.
(كاتب عربي في كندا)

َّ
سيخفض التوتر وتبرَّد أزمات الشرق األوسط؟
هل
عمر كوش

تـشـهــد مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،ف ــي أيــامـنــا
ه ــذه ،تـحـ ّـركــات سياسية مكثفة ومتسارعة
بـ ــن ع ـ ــدد مـ ــن دول امل ـن ـط ـق ــة ،ت ـج ـس ــدت فــي
زي ـ ــارات وات ـص ــاالت علنية وســريــة ق ــام بها
م ـســؤولــون كـبــار فـيـهــا ،وت ـهــدف إل ــى تهدئة
التوترات وتبريد األزمات ،بما قد يفضي إلى
ترميم الـخــافــات بينها وإع ــادة تموضعها
اإلقليمي ،على خلفية التطورات الدولية التي
حملها وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت
األبيض ،وبدء املفاوضات النووية بني إيران
ّ
وكــل مــن الــواليــات املتحدة وفرنسا وأملانيا
وبريطانيا في فيينا.
وتعود بدايات التحركات السياسية الرسمية
بــن دول املنطقة إلــى املصالحة الخليجية،
التي دشنتها «قمة الـعــا» فــي الخامس من
ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،ع ـلــى وقــع
املتغيرات الدولية واإلقليمية التي ساهمت
فــي التوصل إليها ،خصوصًا بعد فــوز جو
بــايــدن بــاالنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة األمـيــركـيــة،
وم ــا اسـتـتـبـعــه م ــن سـعــي دول املـنـطـقــة إلــى
إعادة اصطفافاتها الجيوسياسية في إطار
حاجتها إلــى بـلــورة خطط واستراتيجيات
جــديــدة للتعامل مــع املـسـتـجــدات .ثــم توالت
بعد املصالحة خطوات تطبيع للعالقات بني
ّ
كل من قطر والسعودية ومصر واإلمارات.
ولم يتوقف األمر عند املصالحة الخليجية،

بـ ــل امـ ـت ــد إلـ ـ ــى لـ ـ ـق ـ ــاءات وات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت أم ـن ـيــة
وسياسية بــن مسؤولني أت ــراك ومصريني،
تكللت بعقد مباحثات استكشافية بينهما
فــي ال ـقــاهــرة ،وبـتــوقــف الـحـمــات اإلعــامـيــة
ال ـع ــدائ ـي ــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،م ــع ت ــوق ـع ــات ب ــاق ـت ــراب
التفاهم على ترسيم الحدود البحرية ،وربما
اس ـت ـئ ـنــاف ق ــري ــب ل ـل ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة
بـيـنـهـمــا ،خ ـصــوصــا ب ـعــد ال ـت ــواف ــق بينهما
عـلــى دع ــم مـخــرجــات ال ـح ــوار الـسـيــاســي في
ل ـي ـب ـيــا .وب ــال ـت ــزام ــن ،جـ ــرت أي ـض ــا ات ـص ــاالت
مــا بــن تــركـيــا والـعــربـيــة الـسـعــوديــة ،أثـمــرت
عــن زي ــارة وزي ــر الـخــارجـيــة الـتــركــي ،مــولــود
جــاووش أوغلو ،الرياض في  11مايو /أيار
الجاري ،ولقائه نظيره السعودي فيصل بن
فرحان ،وأعلنت إنهاء قطيعة سياسية بدأت
مـنــذ س ـنــوات بــن الـبـلــديــن ،إذ يــأمــل األت ــراك
ُ
ً
ف ــي أن ت ـح ــدث ال ــزي ــارة ت ـح ــوال حـقـيـقـيــا في
ا ّتـجــاه تطبيع الـعــاقــات بينهما ،خصوصًا
أنـهــا تأتي فــي سياق تغييرات فــي الخطاب
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـت ــرك ــي ،الـ ـ ــذي بـ ــات ي ـم ـيــل إل ــى
انتهاج لغة ناعمة باتجاه التهدئة والحوار
فــي مـلـفــات إقليمية ودول ـي ــة ع ــدة ،ودع ــوات
إلى فتح صفحة جديدة مع الواليات املتحدة
ّ
وأوروبــا ،وإلــى حل الخالفات مع السعودية
ومصر.
وإن كان الفتًا الكشف عن جوالت مفاوضات
ّ
سر ّية بني إيران والسعودية عقدت في بغداد،
ّ
إال أن ـه ــا ال ت ـخــرج ع ــن ال ـس ـيــاق التصالحي
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

الـ ـه ــادف إلـ ــى تـخـفـيــض الـ ـت ــوت ــرات وت ـبــريــد
ّ
األزمــات بني دول املنطقة ،خصوصًا أن لدى
ساسة البلدين دوافــع قوية تحثهم باتجاه
التهدئة وتخفيض التوتر بينهما في املرحلة
الراهنة ،أهمها إنهاء الحرب في اليمن ،األمر
الذي ّ
عبر عنه ولي العهد السعودي ،محمد
ّ
بن سلمان ،وأرجعه إلى أن بالده «تطمح إلى
عــاقــات إيـجــابـيــة مــع إيـ ــران ،رغ ــم الـخــافــات
الكبيرة معها» .فــي املقابل ،اعتبرت طهران
ّ
أن «املفاوضات اإليرانية السعودية مستمرة
ّ
حتى التوصل إلى نتائج» وأن «هناك بوادر
ّ
إيجابية لحل الخالفات بني البلدين».
قد ال تسفر التحركات السياسية في املنطقة
ع ــن م ــوج ــات م ــن ال ـت ـح ــوالت واالن ـق ــاب ــات
الكبرى في العالقات السياسية بني أنظمة
دول امل ـن ـط ـق ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـت ـخ ـن ــدق فــي
محورين متعارضني ،كونها تتسم بالطابع
الثنائي ،وليس اإلقليمي الشامل ،وتنحصر
ب ــن ســاس ـت ـهــا م ــن دون وسـ ـط ــاء دول ـي ــن،
وي ــوح ــده ــا ال ـق ـل ــق م ــن ت ــأث ـي ــر ال ـس ـيــاســات
األميركية فــي املنطقة بشكل عــام ،بوصفه
أحــد أه ـ ّـم الـعــوامــل الــدافـعــة باتجاه تكثيف
ّ
ال ـت ـحــركــات الـسـيــاسـيــة ف ـي ـهــا ،ل ـك ــن ذل ــك ال
ينفي وجود دوافع جيوسياسية مباشرة،
تتمثل جملة من املخاطر التي ّ
تهدد أمنها
الـ ـق ــوم ــي ،ن ـت ـي ـجــة ال ـ ـنـ ــزاعـ ــات الـ ـت ــي بــاتــت
كلفتها البشرية واملــاديــة باهظة بالنسبة
إلـيـهــا ،وبالتالي يصعب االسـتـمــرار فيها.
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قد تشكل البراغماتية،
أو الواقعية السياسية،
دافعًا مهمًا لساسة
دول المنطقة باتجاه
حلحلة التوترات

قد تشكل البراغماتية ،أو الواقعية السياسية،
داف ـع ــا مـهـمــا ل ـســاســة دول املـنـطـقــة بــاتـجــاه
حلحلة التوترات بني أنظمة دولهم ،خصوصًا
بـ ـع ــد انـ ـقـ ـش ــاع وهـ ـ ــم ال ـ ــره ـ ــان عـ ـل ــى ح ـمــايــة
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ح ـل ـفــاء هــا الـخـلـيـجـيــن،
وبالتحديد السعودية التي لم توفر لها إدارة
الرئيس السابق ،دونــالــد تــرامــبّ ،
أي حماية
في مواجهة هجمات الحوثيني على مفاصل
حساسة في اململكة ،مثل منشآت «أرامـكــو»
بــالـطــائــرات املـسـ ّيــرة وال ـصــواريــخ اإليــرانـيــة،
ً
على الرغم من أنها دفعت أم ــواال طائلة من
أجــل ذل ــك ،بـنــاء على مطالب تــرامــب .إضافة
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