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التمسك
في معنى
ّ
بـ«الدولة اليهودية»
أنطوان شلحت

ّ
«مؤشر ّ
ً
سنويا معهد سياسات
التعددية  »2021في إسرائيل الذي يجريه
أظهر
الشعب اليهودي الــذي ّأسسته الوكالة اليهودية قبل أعــوام كثيرة ،ومن ّثم منحته
مكانة  ،Think Tankونشرت نتائجه قبل أسبوع ،أن  %99من السكان اليهود في
دولة االحتالل ّ
متمسكون باعتقاد فحواه أن على إسرائيل أن تظل دولة يهودية إلى
ّ
ُ
األبد ،وفقط  %1منهم يؤثرون أن تكف عن كونها دولة يهودية.
داخــل هــذه األغلبية الساحقة ّثمة نسبة تعتقد أن على إسرائيل أن تكون أكثر
يهودية ،وتبلغ  ،%37في مقابل نسبة أقــل تــرى أن عليها أن تكون أقــل يهودية،
وتبلغ  ،%23في حني يعتقد  %40أنها ينبغي أن تظل كما هي عليه اليوم ،وذلك
ُ
العامة.
شؤون الحياة املدنية
ً
من ناحية ّسلطة النظم الدينية اليهودية على مختلف ً
وفيما يشكل الداعون إلى أن تكون إسرائيل أقل يهودية من الناحية الدينية أقلية
في صفوف الذين ّ
يعرفون أنفسهم بأنهم علمانيون ،فإن الداعني إلى أن تكون الدولة
أكثر يهودية ً
دينيا هم األغلبية في صفوف الذين ّ
يعرفون أنفسهم بأنهم تقليديون
ّ
ّ
ومتدينون ومـتـشــددون ً
دينيا (يهود أرثــوذكــس /حريديم) .وبطبيعة
محافظون
ً
الحال ،في ُم ّ
جرد هذه النتائج ما يعيدنا إلى واقع أنه ال أساس مكينا للخطاب الذي
ً
ّ
امتدادا داخل
يقسم املجتمع اإلسرائيلي إلى متدينني وعلمانيني ،وما يؤكد أن هناك
ّ
هذا املجتمع ،من املتمسكني باملحافظة على الفروض الدينية ،وحتى أولئك الذين ال
نهائيا عليها ،إنما من دون وجود ذلك الفصل الثنائي ّ
يحافظون ً
الحاد.
ً
ّ
ّ
وفحص مؤشر العام الحالي أيضا الشروط التي ال ُبد من توفرها لتظل إسرائيل
دولة يهودية .وجاءت أبرز النتائج :يبقى أحد أهم هذه الشروط أن تكون فيها أغلبية
يهودية ،وهو يحظى بتأييد  %88من السكان اليهود .ويليه شرط تشجيع الدولة
اإلنـتــاج الثقافي الـيـهــودي وتعضيده .ويـحــوز هــذا الـشــرط تأييد  %57بــن الذين
ّ
يعرفون أنفسهم علمانيني ،فــي حــن يحظى بأغلبية ساحقة فــي أوس ــاط سائر
الـسـكــان الـيـهــود .وتـصــل نسبة الــذيــن يــؤيــدون شــرط أنــه مــن أجــل أن تـكــون دولــة
ً
مبنى ومعنى ،ينبغي أن تستند القوانني املعمول بها فيها إلى
االحتالل يهودية،
الشريعة الدينية اليهودية إلى  %22من السكان اليهود .أما نسبة الذين يعلنون أن
هناك ضرورة في الدولة اليهودية للمحافظة على خصائص يهودية في ّ
الحيز العام
فهي  %37في أوساط الذين ّ
يعرفون أنفسهم علمانيني ،في حني تقفز نسبة هؤالء
بني التقليديني إلى  ،%55وبني املتدينني واألرثوذكس إلى  %73و %96على التوالي.
ً
ّ
ّ
يتطرق املــؤشــر أيــضــا إلــى العالقة املشحونة بــن الــدولــة اليهودية والديمقراطية،
فيشير ،مــن دون تسجيل معطيات دقيقة ،إلــى أن الـشــرط الــذي يقول «إن القيم
اليهودية يجب أن تكون أكثر أهمية من القيم الديمقراطية» يحظى بتأييد أقلي ٍة
في صفوف العلمانيني والتقليديني واملتدينني الليبراليني ،في حني يحظى بتأييد
األغلبية في أوســاط املتدينني واألرثوذكس .وفي صفوف اليهود اليمينيني ،الذين
ّ
ّ
يوضح املؤشر أنهم يشكلون أكثرية املجتمع اإلسرائيلي في األعوام األخيرة ،كما
ً
تنبئ مثل نتائج االنتخابات العامة ،يحظى هذا الشرط بتأييد  %51منهم.
ّ
يتطرق إلــى شــرط آخــر ،فـحــواه أن «على الــدولــة اليهودية أن تمنح أفضلية
كذلك
قــانــونـيــة لليهود مـقــارنــة بغير ال ـي ـهــود» .وفـيـمــا ت ـعــارض ه ــذا ال ـشــرط أكـثــريــة في
صفوف العلمانيني ،فإن تأييده في صفوف اليهود األرثوذكس يصل إلى ،%68
وفي صفوف اليمينيني يصل إلى  .%61ويصل تأييده في صفوف الوسط -اليمني
إلى  .%51ما يعني أن هناك أكثرية في أوساط السكان اليهود في إسرائيل تؤيد
التشديد على يهودية الدولة ،ولو بثمن املساس بقيم أخرى على غرار املساواة أمام
القانون ،وباقي القيم الديمقراطية.
ّ
هــل تشكل ه ــذه املـعـطـيــات م ــؤش ـ ًـرا إل ــى وجـهــة الـسـكــان الـيـهــود فــي مجتمع دولــة
االحتالل في الفترة املقبلة؟ أكيد ً
طبعا.

من أجل نجاح
المصالحة الليبية
الفيتوري شعيب

يـبــدو أن الـطــريــق نـحــو املـصــالـحــة الليبية
ال ـح ـق ـي ـقــة وال ـف ـ َّـع ــال ــة ف ــي مـسـتـقـبــل ال ـبــاد
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا م ــا زال ـ ــت ب ـع ـيــدة الـتـحـقـيــق
ولــو جزئيًا .وكــذلــك ُمقومات نجاحها ،بل
ورب ـمــا حـتــى وج ــود مـســارهــا عـلــى الــواقــع
غير «واقـعــي» ،من الناحيتني االجتماعية
والــرسـمـيــة ،فــاملـصــالـحــة الحقيقية ليست
مــرحـلــة ع ــاب ــرة ،مــرتـبـطــة بـ ــدورة سياسية
واحدة لحكومةٍ أو مجلس رئاسي أو برملان
أو رئيس دولة ،وإنما هي مرحلة متكاملة
طويلة املدىَ ،تنتج عن توافق وطني ُي ّ
قرب
وجهات النظر املختلفةَ ،
وي ُس ُّد ،قدر اإلمكان
الـفـجــوات الـغــائــرة بــن األط ــراف املتنازعة،
وخ ـصــوص ــا م ــن ال ـنــاح ـي ـتــن االجـتـمــاعـيــة
والقبلية التي يجب أن تكون من ركائز بناء
املـصــالـحــة الـحـقـيـقــة فــي لـيـبـيــا ،خصوصًا
فــي املــراحــل األول ــى لـهــذه املـصــالـحــة .وذلــك
ال ُيلغي أن يكون للدولة دور في إرسائها،
عبر أجسامها السياسية ،الرسمية منها
ً
وش ـبــه الــرسـمـيــة ،ف ـضــا عــن تـقــديــم الــدعــم
لها ،والسير بها نحو األمام ،والتغلب على
امل ـش ـكــات وال ـع ـق ـبــات ال ـتــي تـعـتــريـهــا عبر
مراحلها املختلفة ،خصوصًا في ظل انتهاء
االنقسام السياسي ،وإن كان غير تام بعد،
عبر الحكومة املوحدة ،واملشكلة أخيرًا.
املصالحة الوطنية ،في ليبيا أو غيرها ،ال
بد أن تكون نابعة من الــداخــل ،وأن تبتعد
قــدر اإلمـكــان عــن االستقطابات الخارجية
التي عادة ما تكون معول هدم .كما أن أبناء
املتصارعة،
الشعب ،أو بــاألحــرى األط ــراف
ّ
ال ب ــد أن ي ـتـبـنــوا خ ـي ــار امل ـصــال ـحــة تـبــنـيــا
صادقًا ،كونه أسهل الطرق إلى بناء الدولة
ومل ـل ـمــة ش ـتــات ـهــا ،خ ـصــوصــا ب ـعــد وص ــول
ال ـخ ـي ــارات واألس ــال ـي ــب األخ ـ ــرى إل ــى بــاب
مسدود ،ونهج مردود ،سواء في السيطرة
على الحكم ،أو حتى بنهج خيار املغالبة
وفرض األمر الواقع .وبالتالي ،فإن التقدير
الحقيقي لـبـنــاء وط ــن عـبــث فـيــه االنـقـســام
الـحــاد سـنــوات يـكــون فــي العمل فــي اتجاه
تسيير املتناقضات ،وإلغاء عوائق املاضي،
وت ـص ـح ـيــح امل ـ ـسـ ــارات ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ــدول ــة،
ً
ال ـس ـيــاس ـيــة م ـن ـهــا واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ف ـضــا
عــن املعالجة األمـنـيــة الــازمــة لنجاح هذه
املصالحة.
وفي املقابل ،قد تكون للمصالحة ارتدادات
عكسية على البالد ،إذا سار فريق أو أكثر

فــي نـهــج امل ـخــادعــة ،وجـعـلـهــا (املـصــالـحــة)
م ــن م ـس ــارات الـتـهــدئــة ال ـتــي تـسـبــق لهيب
النار التي يسعها ،عند إشعالها للرجوع
بالبالد إلى املربع األول ،ومحاولة السيطرة
عليها وإقصاء اآلخر .ويمكن استجالء هذا
النهج بالنظر إلى الفعل ،ومدى توافقه مع
املصالحة الحقيقة ،أو أن مشروع املصالحة
في اتجاه ،والفعل والعمل في اتجاه آخر.
إنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية
فــي ال ـب ــاد ،كـمــا ج ــاء فــي خــريـطــة الـطــريــق
التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في 5
فبراير /شباط ،أمر جيد ،والجميع يرحب
بذلك ،غير أن هذه املفوضية لن تكون فاعلة
أو ناجحة أو منجزة ،إذا لم تكن مفوضية
ّ
مجتمعية بالدرجة األولى ،بمعنى أن يغلب
عـلـيـهــا ال ـطــابــع املـجـتـمـعــي غ ـيــر الــرس ـمــي.
وم ــن جـهــة أخ ــرى ،أن ال تــدخــل فـيـهــا ،وفــي
إنـشــائـهــا ،االسـتـقـطــابــات الـسـيــاسـيــة .ومــن
ج ـهــة ث ــال ـث ــة ،أن ال ي ـك ــون ل ـهــا أي ارت ـب ــاط
بــالـجـهــات ال ـخــارج ـيــة ،بــل يـكـفــي أن يكون
ال ـت ــواص ــل مـعـهــا ع ـبــر ال ـق ـن ــوات الــرسـمـيــة
املنشئة لها .وإذا كان أمرها غير ذلــك ،فإن
املصالح واالستقطابات الخارجية سوف
تغذيها بما يخدم مصالحها ،كما سوف
توجهها في االتجاه الذي تسعى إليه ،ولن
تكون بعدها إال جسمًا تستقطبه املصالح
ال أكثر.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى كـ ــل مـ ــا ذك ـ ـ ــر ،امل ـصــال ـحــة
ّ
الحقيقة يـجــب أن تـكــون مــؤطــرة فــي إطــار
ش ــرع ــي وق ــان ــون ــي يـحـفــظ ال ـح ـق ــوق ،ليس
على املدى القصير فحسب ،بل على املديني
القصير والبعيد ،باعتباره مشروعًا وطنيًا
ال يمكن أن ينتهى بــاسـتـحـقــاق انتخابي
أو دس ـت ــوري ،بــل يـتـعـ ّـداه لـيـكــون مشروعًا
وط ـن ـي ــا ي ــواك ــب ال ـ ـثـ ــورة وال ـ ــدول ـ ــة ف ــي كــل
ّ
ً
تقلباتها السياسية ،وص ــوال إلــى مرحلة
االستقرار والــوئــام .وبالتأكيد ،لن يتحقق
ذلك على املدى القصير.
ك ـمــا أن امل ـصــال ـحــة بــاع ـت ـبــارهــا م ـشــروعــا
وط ـن ـيــا مـجـتـمـعـيــا ال يـمـكــن أن ت ـك ــون من
دون تــوافــق وطـنــي حقيقي بــن املـكــونــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة فــي
إطــار حـضــاري شمولي ومتكاملّ ،
يحدده
القانون ،وفق معايير جبر الضرر ،ومعاقبة
امل ـع ـتــديــن ،وتـحـقـيــق ال ـع ــدال ــة ،وإب ـع ــاد كل
مــن تسببوا فــي ذلــك بغية االسـتـيــاء على
السلطة والحكم ومحاسبتهم.
(كاتب ليبي)
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ميشيل كيلو في رواية أخرى

ميشيل كيلو استثناء في السياسة السورية
عمار ديوب

َ
ـرات ،ك ـك ـ ّـل س ـي ــاس ــي فــي
ُس ـ ـ ِـج ـ ــن ع ـ ـ ـ ّـدة مـ ـ ـ ـ ـ
ّ ُ ِ َ
س ــوري ــة .ل ـكــنــه س ـ ِـج ــن ألنـ ــه األك ـث ــر بحثًا
ع ــن الـتـغـيـيــر ف ــي س ــوري ــة ف ــي جـمـهــوريــة
ـود ،ت ـ ــداول ال ـســوريــون
الـ ـخ ــوف .م ـنــذ عـ ـق ـ ٍ
سـ ّـرًا ،وكــل السياسة الـجـ ّ
ـادة كانت ّ
سر ّي ًة،
أشرطة تسجيل قديمة ،وكــان فيها كلمة
مل ـي ـش ـيــل ك ـي ـلــو وأخـ ـ ـ ــرى ملـ ـم ــدوح ع ـ ــدوان
وكـ ـلـ ـم ــات آلخـ ــريـ ــن فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر التـ ـح ــاد
الـ ـكـ ـت ــاب ال ـ ـعـ ــرب (ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري) فـ ــي .1979
رفـ ـض ــوا ف ـي ـهــا دي ـك ـت ــات ــوري ــة ال ـن ـظ ــام في
لحظة الحرب الطائفية في سورية .كانت
ج ـ ــرأة ك ـب ـيــرة حـيـنـهــا أن ُي ـع ـل ـنــوا مــوقـفــا
رافضًا للنظام ،وقد راح ّ
يتأسد ويغلق كل
منافذ الـحــريــات حينها .بعد عــام ،2000
ســاهــم الـسـيــاســي املـخـضــرم فــي مختلف
الفعاليات السياسية البارزة :بيان الــ،99
بيان  ،1000وثيقة إعــان بيروت دمشق،
وإع ـ ــان دم ـش ــق ،ل ـجــان املـجـتـمــع املــدنــي،
وه ـك ــذا .م ــع ان ـطــاقــة ال ـث ــورة  ،2011كــان
دوره ب ــارزًا فــي كــل تشكيالت املـعــارضــة،
وب ــدءًا بهيئة التنسيق الــوطـنـيــة ،وليس
ان ـت ـهــاء بــاملـنـبــر الــدي ـم ـقــراطــي واالئ ـت ــاف
الــوطـنــي لـقــوى املـعــارضــة وال ـث ــورة .لديه
تــرجـمــات كـثـيــرة ،وأب ـحــاث فـكــريــة ،ونـشـ َـر
أخ ـي ــرا ع ــن دار م ــوزاي ـي ــك ف ــي إسـطـنـبــول
ك ـت ــاب ــا يـ ـتـ ـن ــاول ح ـق ـب ــة الـ ـجـ ـن ــرال حــافــظ

األسد وحكمه .شخصية سياسية كبيرة،
ُ
ولكنها لم تعط يومًا دورًا سياسيًا يذكر.
كانت محط تضييق ومراقبة واستدعاء
من أجهزة األمن .هكذا عاش سني حياته،
ّ
وأي ــة حياة هــذه؟ وحينما ضاقت السبل
بأمثاله ،اخـتــار املنفى ليتابع نضاالته.
نعم ،ظلمه نظام بالده ظلمًا شديدًاُّ .ظ َ
لم
الــرجــل ال ــذي لــم يـتــأخــر عــن دع ــم الـتـحـ ّـول
الديمقراطي وقيادته في بالده سورية ،ثم
وافته ّ
املنية ،ولم تتحقق أمنياته أول من
أمس 19 ،إبريل /نيسان .2021
ي ــؤخ ــذ ع ـلــى ال ــراح ــل ت ـحــال ـفــه م ــع أح ـمــد
ال ـجــربــا ،أح ــد رؤسـ ــاء االئ ـت ــاف الــوطـنــي
للثورة واملعارضة ،وكذلك مساهمته في
تأسيس تـيــار «ســوريــون مسيحيون من
أجل العدالة والحرية» ،وإشادته بشباب
تــاب ـعــن لـجـبـهــة ال ـن ـص ــرة ،وهـ ـن ــاك كـثــرة
مساهمته بتشكيل منابر وقوى سياسية
واالن ـس ـح ــاب م ـن ـهــا ،وأي ـض ــا تـصــريـحــات
غير ديمقراطية بحق األكراد .تلك املآخذ،
ربـمــا بالنسبة لـسـيــاسـ ٍّـي كميشيل كيلو
ّ
نوعية لدعم التغيير في سورية،
إضافات
وجـ ــاءت فــي لـحـظــةٍ غـيــر م ــدروس ــة جـيـدًا.
ّ
ليس ميشيل وحده من فك َر بهذه الطريقة،
بــل كـثـ ٌـر مــن ق ـيــادات املـعــارضــة الـســوريــة.
إذا كــانــت األمـ ــور بـخــواتـيـمـهــا ،فميشيل
واآلخرون أخطأوا ،وكان عليهم أن يكتبوا
نقدًا لتجربتهم املهمة تلك؛ فالواقع يقول

إن ال ـف ـئــات ال ـتــي دعـمـهــا اس ـت ـفــادت مـنــه،
ول ـي ــس ال ـع ـك ــس ،بـيـنـمــا ال ــرج ــل اس ـت ـقــال
منذ  2016من «االئتالف» ،واختار العمل
م ـس ـت ـقــا .وه ـ ــذه م ــأس ــاة ك ـب ــرى أن تـتــرك
شخصية كميشيل كيلو وأمـثــالــه العمل
ٌ
ّ
شخصيات ال تاريخ
وتتصدره
السياسي،
لها ،وال قيمة اعتبارية أو مكانة إقليمية،
وكذلك ليس لها باع في العمل السياسي
والثقافي .وهــذا ال يتناقض مــع ضــرورة
ّ
تتنحى الشخصيات الكبرى عن العمل
أن
ّ
ـادات شـ ــابـ ــة ،ول ـي ــس ملــن
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ـقـ ـي ـ ٍ
قيادات في املعارضة!
أصبحت
ٍ
كانت مقاالته أخيرا في صحيفة العربي
ّ
الـ ـج ــدي ــد ،ك ــل ـه ــا دع ـ ـ ــوات م ــن أجـ ــل إعـ ــادة
الــروح إلى املعارضة ،والعودة إلى العمل
الـسـيــاســي الــوط ـنــي ،وعـ ــدم ت ــرك الــوضــع
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـ ــأي ـ ــدي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،اإلق ـل ـي ـم ــي
والــدولــي ،وهــذا صــائـ ٌـب للغاية ،حيث كل
ت ـس ـ ّ
ـوي ــةٍ سـتـتـحـقــق ،وب ـغ ـي ــاب امل ـعــارضــة
ال ـف ــاع ـل ــة س ـت ـك ــون كـ ــارثـ ــة ع ـل ــى ال ــوض ــع
ال ـســوري ،فكيف ستضمن ال ــدول الكبرى
مـصــالــح الـشـعــب ال ـس ــوري ،وه ــي تتدخل
ف ــي دولـ ــة ذل ــك ال ـش ـعــب ،وتـسـيـطــر عليها
وتحتلها ،وتتقاسم مراكز النفوذ فيها!؟
عـ ـل ــى فـ ـ ـ ــراش املـ ـ ـ ـ ــوت ،كـ ـت ــب رس ـ ــال ـ ــة إل ــى
ال ـســوريــن ك ــاف ــة .أراد مـنـهــا أال يستكني
ال ـ ـسـ ــوريـ ــون لـ ـلـ ـخ ــارج ،ول ــإحـ ـب ــاط مـمــا
َّ
آل ـ ــت إلـ ـي ــه أوضـ ــاع ـ ـهـ ــم .ح ـ ــث ف ـي ـه ــا عـلــى

انتخابات القدس بين الحق والباطل
معين الطاهر

ما زالت االنتخابات الفلسطينية تثير من
األسئلة أكثر مما ّ
تقدم من أجوبة ،ويقف
ً
املرء حيالها عاجزا عن التمييز بني ما هو
حق صرف وذاك الذي يختبئ في ثناياه
الباطل .ولعل من أبرز األسئلة تلك املتعلقة
بـ ــال ـ ـقـ ــدس ،وم ــوق ـع ـه ــا فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
الفلسطينية املرتقبة ،وذلك الشعار الذي
ْ
أصبح بمنزلة الزمــةٍ يـ ّ
ـرددهــا كثيرون أن
«ال انـتـخــابــات مــن دون ال ـق ــدس» ،وال ــذي
يلتبس تفسيره؛ فبعضهم يرى فيه ذريعة
جــاهــزة لتأجيل العملية االنتخابية ،إذا
مــا تـقـ ّـرر تأجيلها أو إلـغــاؤهــا ،استجابة
لــرغـبــات عربية وضـغــوط إســرائـيـلـيــة ،أو
ّ
مـخــاوف مــن نتائجها تـعــززت بعد تعدد
ً
دليل
قوائم حركة فتح .ويرى آخرون فيه ً
عـلــى مـكــانــة ال ـقــدس وأهـمـيـتـهــا ،وطــريــقــا
ل ـج ـعــل االن ـت ـخ ــاب ــات س ــاح ــة ل ـل ـمــواج ـهــة،
ومعركة ضد إج ــراءات العدو فيها ،وبني
هذا وذاك بون شاسع بامتداد املسافة بني
الحق والباطل.
تطالعنا األخبار أن السلطة الفلسطينية
تقدمت بطلب إلى السلطات اإلسرائيلية
ل ـل ـمــواف ـقــة ع ـلــى إج ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات فــي
القدس ،وهي تنتظر ّ
ردها عليه .وموافقة
إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ل ــم ي ــرد لها
ذك ــر فــي ات ـفــاق أوس ـلــو ( )1993الـكــارثــي،
أو فــي مالحقه املتعلقة بهذه املسألة .ما
ورد فيه أن التصويت فــي داخ ــل القدس
يتم مــن خــال مــراكــز البريد اإلسرائيلية
ف ــي املــدي ـنــة ،وف ــق طــاقـتـهــا االسـتـيـعــابـيــة
التي ال تتجاوز بضعة آالف ،وباستخدام
ـات ال ت ــوج ــد ع ـل ـي ـهــا أي إشـ ـ ــارات
م ـغ ـل ـف ـ ٍ
أو رمـ ـ ـ ــوز ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .أم ـ ـ ــا ال ـت ـن ـس ـيــق
ب ــن ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـس ـل ـطــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ـهــو يـنـحـ ّصــر ف ــي تنظيم
الــدعــايــة االنتخابية للمرشحني .وبـهــذا،
ال يوجد أي ّ
مبرر لتقديم طلب باملوافقة،
ومنح سلطات االحتالل اإلسرائيلية حق
ـأن ليس
ال ـق ـب ــول أو االع ـ ـتـ ــراض ع ـلــى ش ـ ـ ٍ
م ــن اخ ـت ـصــاص ـهــا ،ب ــل إن ش ــرك ــة الـبــريــد
اململوكة للحكومة اإلسرائيلية قــد تمت
خصخصتها ،وإذا كــان ال بــد مــن تقديم
طلب الستخدام مكاتب البريد في األحياء
ال ـعـ ٍـرب ـيــة ،ف ـمــن ْ
األولـ ـ ــى تـقــديـمــه إل ــى تلك
الشركة الخاصة.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ــواق ــع ال ـع ـم ـلــي ،اًنـتـخــب
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــون م ـ ــرت ـ ــن س ـ ــاب ـ ــق ـ ــا؛ فــي
انتخابات عام ّ ،1996
ً
مقدسيا
صوت 5327
ف ـقــط ،م ــن خ ــال خـمـســة مـكــاتــب بــريــديــة،
لـيــرتـفــع ال ـعــدد فــي انـتـخــابــات ع ــام 2006
إلى  6300مقدسي اقترعوا من خالل ستة
مكاتب .أما أغلب املقدسيني فقد اقترعوا
خارج حدود القدس .وهذا العام ،وبحسب
لجنة االنتخابات املركزية ،فقد تم تجهيز
ً
 11م ـ ــرك ـ ــزا انـ ـتـ ـخ ــاب ـ ًـي ــا ،فـ ــي مـ ــا ُس ـم ـيــت
ضـ ــواحـ ــي ال ـ ـقـ ــدس ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـطــرة
السلطة الفلسطينية ،ليقترع فيها نحو
 150أل ــف فلسطيني .يتضح مــن ذل ــك أن
أهــل الـقــدس لــم يقترعوا فــي االنتخابات
السابقة داخــل القدس ،باستثناء األعــداد
امل ـحــدودة التي صـ ّـوتــت مــن خــال مكاتب
الـبــريــد .كما أن سلطات االح ـتــال أعاقت
ال ــدع ــاي ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وم ـن ـع ــت تـعـلـيــق
الـيــافـطــات واملـلـصـقــات فــي داخ ًــل املدينة،
وه ـ ّـو م ــا تـفـعـلــه ه ــذه املـ ــرة أي ــض ــا ،حيث
تـفــض ال ـل ـقــاءات واالج ـت ـمــاعــات ،وتعتقل
املرشحني ،أو توقفهم عــدة أي ــام ،ومــن ثم
ت ـف ــرج عـنـهــم لـتـعـيــد تــوق ـي ـف ـهــم .وج ــل ما
ّ
يستطيع االحتالل التحكم به هو املراكز
البريدية املحدودة داخل القدس.
ُ
ث ـ ّـم ــة ذريـ ـعـ ـت ــان ق ــد ت ـس ـت ـخ ــدم ــان إلل ـغ ــاء

إلغاء االنتخابات ألن
العدو لم يوافق
عليها ،أو عرقلتها
في القدس أو
سواها من المناطق،
انصياع إلرادة العدو

االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات أو ت ــأج ـي ـل ـه ــا .وم ـ ــن امل ـهــم
املــاح ـظــة هـنــا أن ـنــا نـتـحــدث ع ــن املــرحـلــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات املـ ـجـ ـل ــس
الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي .أمـ ـ ــا انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة
واسـ ـتـ ـكـ ـم ــال املـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،فـلـهـمــا
أس ـئ ـل ـت ـه ـمــا الـ ـت ــي س ـت ــأت ــي ب ـع ــد اج ـت ـيــاز
امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى ،وفـ ــي ضـ ــوء نـتــائـجـهــا.
جائحة كورونا وانتشارها ذريعة جاهزة،
م ـثــل ذريـ ـع ــة الـ ـق ــدس ،وك ـل ـتــاه ـمــا ليستا
ُ
ـداف ال
س ــوى ذري ـع ـتــن تـسـتـخــدمــان أله ـ ـ ٍ
عالقة لها بالقدس ومكانتها ،أو الجائحة
وانتشارها.
إذا تأملنا الــرســالــة الـتــي قيل إن قـيــادات
مــن األس ــرى الفلسطينيني أرسـلـتـهــا إلــى
رئ ـيــس الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـشــؤون املــدنـيــة
الفلسطينية ،حسني الشيخ ،الذي وعدها
ب ـن ـق ـل ـهــا إل ـ ــى ال ــرئ ـي ــس م ـح ـم ــود ع ـب ــاس،
وب ـح ـث ـهــا ف ــي اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة املــركــزيــة
ل ـح ــرك ــة فـ ـت ــح ،وط ــالـ ـب ــت ف ـي ـه ــا ب ـتــأج ـيــل
ّ
االن ـت ـخــابــات إل ــى ح ــن تـمــكــن «ف ـت ــح» من
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة وحـ ــدت ـ ـهـ ــا ،وت ـش ـك ـي ــل قــائ ـمــة
انتخابية واحــدة ،بعد التراجع عن فصل
ن ــاص ــر ال ـ ـقـ ــدوة ،وإتـ ــاحـ ــة املـ ـج ــال ملـ ــروان
بعد تعديل القانون بمرسوم
البرغوثيّ ،
ليترشح ً
نائبا للرئيس محمود
رئاسي،
عـ ـب ــاس .واقـ ـت ــرح ــتً ال ــرس ــال ــة أن تــؤجــل
االنـتـخــابــات ،انـطــاقــا مــن بــوابــة الـقــدس،
وهـ ـ ــي الـ ــذري ـ ـعـ ــة الـ ـت ــي س ـت ـخ ـت ـف ــي ،وف ــق
منطوق الرسالة املزعومة ،إذا استعادت
حركة فتح وحدتها االنتخابية ،وسيتم
إج ــراء االنـتـخــابــات فــي ال ـقــدس كـمــا تمت
في ّ
املرات السابقة ،أي في مناطق السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة .وج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ع ـ ً
ـددا
ُ
ممن أدرج ــت أسماؤهم فــي هــذه الرسالة
قـ ــد ن ـف ــى ع ـل ـمــه بـ ـه ــا ،ك ـم ــا ن ـف ــت قـ ـي ــادات
الـحــركــة األس ـيــرة فــي الـسـجــون معرفتها
بالرسالة ،وعلى األرجــح أن الرسالة جزء
مــن الـتـجــاذبــات داخ ــل ال ـحــركــة ،ووسيلة
لـلـتــراجــع ع ــن إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات بـمـبـ ّـرر
االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ملـ ـط ــال ــب األسـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـ ــزج
رمزيتهم برمزية بيت املقدس ،ولها عالقة
بمحاولة ترتيب أوض ــاع فصيل بعينه،
ي ـع ـت ـقــد ب ـعــض أن ـ ـصـ ــاره أنـ ــه غ ـي ــر جــاهــز
لخوض االنتخابات في املرحلة الحالية.
ّ
أما موقعوها فقد اعتقدوا أنهم ُيرشدون
قيادتهم إلــى امل ـبـ ّـرر ال ــذي يمكن أن يقود
منهم
إل ــى تــأجـيــل االن ـت ـخــابــات ،أو طـلــب ً
ذلك ،لكن الطابق املستور أصبح مكشوفا.
بـ ـي ــان آخ ـ ــر ص ـ ــدر ع ـ ّـم ــا ُس ـم ـي ــت ف ـصــائــل
منظمة التحرير الفلسطينية ،ولم ً تشارك
فـيــه الـفـصــائــل الــرئ ـي ـســة ،دع ــا أي ــض ــا إلــى
تأجيل االنتخابات ،بذريعة عــدم موافقة
العدو على فتح مكاتب البريد في القدس،
واع ـت ـب ــرت االن ـت ـخــابــات م ــن دون ال ـقــدس
ً
تـ ـن ــازل ع ـن ـهــا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـصــريــح
رئيس لجنة االنتخابات ،حنا ناصر ،بأن

اللجنة اتخذت جميع اإلج ــراءات الكفيلة
ب ــأن ي ـشــارك املـقــدسـيــون فــي االنـتـخــابــات
فــي ضــواحــي الـقــدس الخاضعة لسيطرة
السلطة الفلسطينية ،كما تــم فــي امل ـ ّـرات
ال ـســاب ـقــة .وه ـنــا ل ـنــا مــاح ـظ ـتــان :األول ــى
عـلــى الـتـسـمـيــة ال ـتــي أطـلـقـهــا ه ــؤالء على
أن ـف ـس ـه ــم (فـ ـص ــائ ــل م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر)،
والـتــي ال تنسجم مــع االت ـجــاه إلــى إعــادة
بناء املنظمة لتصبح للكل الفلسطيني.
ّ
والـثــانـيــة أن جــل ه ــؤالء لــم يـتـمــكـنــوا من
تأليف قوائم انتخابية خاصة بفصائلهم،
ّ
واحتجوا على حركة فتح ،ألنها كانت قد
قائمتها ،ثم عدلت
وعدتهم بضمهم إلــى
ُ
عــن ذل ــك ،بعد أن تــراجـعــت ف ــرص تشكيل
قائمة مــوحــدة مــع حــركــة حـمــاس ،وبذلك
أصـبــح هــذا الــديـكــور الوهمي ال ل ــزوم له،
ً
ومستنفدا أغراضه .ويبقى السؤال ما إذا
كان هذا يعني تأجيل االنتخابات ،ما بقي
ُ
وضعها
وض ــع ال ـقــدس عـلــى حــالــه ،وه ــو
منذ وجود السلطة الوطنية التي وافقت،
مـنــذ ال ـبــدايــة ،عـلــى أن يـقـتــرع املقدسيون
خ ــارج ال ـقــدس .واملـثـيــر للعجب أن بعض
الـ ــذيـ ــن ي ـط ـل ـق ــون الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ش ـم ــاال
ّ
سيعد
ويمينا يعتقد أن فتح هذه املكاتب
بمثابة تراجع إسرائيل عن كل إجراءاتها
التي قامت بها في القدس!
ير كاتب هذه املقالة ً
لم َ
يوما االنتخابات
أولوية لدى الشعب الفلسطيني في هذه
املرحلة ،وكتب أن ّ
ثمة أولويات أخرى أكثر
أهمية ،مثل االتفاق على املشروع الوطني
واملقاومة الشعبية ،وإنهاء االنقسام على
أسـ ـ ــاس ب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــي م ـت ـفــق عـلـيــه،
وإعـ ـ ـ ــادة ب ـن ــاء م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر .وي ــرى
أن نتيجة ه ــذه االن ـت ـخــابــات ،فــي أحسن
أحــوالـهــا ،ستكون إدارة االنـقـســام وليس
الـقـضــاء عـلـيــه ،وتـغـيـيـ ًـرا فــي نـيــة الـنـظــام
السياسي ،وليس في البرنامج السياسي،
لكنه (الكاتب) يرفض محاوالت االلتفاف
ُ
عـلــى مــا ات ـفــق عـلـيــه ،واس ـت ـخــدام الـقــدس
ً
أو األس ــرى ذرائ ــع وحججا واهـيــة إللغاء
االنـتـخــابــات ،وقلب الحقائق وتحويرها
ّ
وتعمق
ملصالح فئوية ستعزز االنقسام،
أزمة النظام السياسي الفلسطيني.
املوافقة على إلغاء االنتخابات ألن العدو
لــم يــوافــق عليها ،أو عرقلتها فــي القدس
أو سواها من ّاملناطق ،هي انصياع إلرادة
العدو ،وال تمثل أي بطولة .البطولة هي
ّ
التصدي إلجراءاته ،وتمكني املقدسيني
في
مـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ب ـس ـب ــل ووسـ ــائـ ــل ش ـتــى،
وهــو أم ـ ٌـر مـتــاح .وكــذلــك فــي رفــض قيوده
ّ
التجمعات والـلـقــاءات ،واستغاللها
على
للتعبئة والتحريض ،وتكثيف حمالتها
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ق ـمــع االحـ ـت ــال .أم ــا يــوم
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ـي ـم ـك ــن وضـ ـ ــع ص ـن ــادي ــق
ْ
اقتراع ،حتى وإن كانت رمزية ،في املدارس
واملـ ـس ــاج ــد ب ـم ــا ف ـي ـهــا امل ـس ـج ــد األق ـص ــى
ّ
ومقرات األمــم املتحدة ،وأمام
والكنائس،
الـقـنـصـلـيــات األج ـن ـب ـيــة ،بـحـيــث ينتخب
املـقــدســي فــي مــركــز االق ـت ــراع ال ـخــاص بــه،
بـحـســب لـجـنــة االن ـت ـخــابــات حـفــاظــا على
صوته في العملية االنتخابية الرسمية،
ويـ ـض ــع ف ــي ص ـن ــادي ــق الـ ـق ــدس ال ــرم ــزي ـ ًـة
املنتشرة في كل مكان داخل القدس ورقة
ً
مكتوبا عليها «القدس عربية ،وستبقى
ٍّ
واضح إلجراءات العدو،
عربية» .في تحد
ٍ
ي ـحــافــظ ع ـلــى ع ــروب ــة املـ ـك ــان وقــدس ـي ـتــه،
ويتيح للمقدسي ،بصفته مواطنا عربيا
فلسطينيا ،ممارسة حقه فــي االنتخاب،
ويـكــون يــوم االنـتـخــابــات فــي الـقــدس يوم
مــواج ـهــة شـعـبـيــة شــام ـلــة ،تـشـكــل خـطــوة
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ط ــري ــق ان ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـعــب
الفلسطيني كله.
(كاتب فلسطيني)
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أرنست خوري

خسرت سورية رجًال
كان في وسعه أن
يساهم في المرحلة
والتحول
االنتقالية،
ّ
الديمقراطي
والعدالة االنتقالية

اإلنصات «واالنصياع» لكل صاحب فكر
ورأي ،واألخــذ بــآرائـهــم ،وهــذا بالضرورة
يـقـتـضــي ن ـقــدهــا ون ـقــاش ـهــا وت ـطــويــرهــا،
ّ
ول ـ ـيـ ــس كـ ـم ــا حـ ــلـ ــل كـ ـث ــر عـ ـل ــى ص ـف ـحــات
ُ
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي؛ أن ميشيل يملي
عـلــى الـســوريــن مــا عليهم التقيد بــه من
دون شرط أو رفض أو انزياح! فيا سادة،
كان الرجل يكتب وهو في سكرات املوت،
فكيف ستكون مفرداته؟
ك ــان ه ــدف الــرســالــة الـتـخـلــص مــن العمل

كاريكاتير

ّ
الشللي والحزبي الضيق ،والسعي نحو
ت ــوح ـي ــد ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ف ـل ـيــس مـ ــن امل ـم ـكــن
أن ي ـن ـت ـصــر ال ـ ـسـ ــوريـ ــون ،أو يـ ـك ــون لـهــم
مــوقــع ق ــدم فــي املستقبل ،وهــم ّ
مقسمون.
ٍ
فكرته سليمة ،ومــن الخطأ تكرار الفشل،
ف ــي تـ ـج ــارب ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ال ــراف ــض
«االئتالف الوطني  ،»..أو بقية التشكيالت
ال ـس ـيــاس ـيــة املـ ـك ـ ّـرس ــة ،ك ـه ـي ـئــة الـتـنـسـيــق
وامل ـج ـلــس الــوط ـنــي ال ـس ــوري وســواه ـمــا.
العمل مــن أجــل تمثيل جــديـ ٍـد للمعارضة
أو تطوير القديم املــذكــور منها ،وتغيير
توجهاتها والتخلص مــن التبعية لهذه
سياسات
الــدولــة أو تـلــك ،وإع ــادة إط ــاق
ٍ
ج ــدي ــد ٍة ع ـلــى أس ــس وط ـن ـيــة ومــواط ـن ـيــة،
ن ـقــول إن ه ــذا ه ــو األس ـ ــاس ال ـص ـلــب ِّ
ألي
عمل جـ ّ
ـاد وفاعل ومؤثر ،وإيقاف ما آلت
ٍ
مآس وتشتت
إليه األوضــاع السورية من
ٍ
واستنقاع ومراكز نفوذ للدول الخارجية.
غ ـ ــادرتـ ـ ـن ـ ــا ش ـخ ـص ـي ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـه ـمــة
ف ــي ت ــاري ــخ س ــوري ــة .ل ــن ي ـتــم تـعــويـضـهــا
ّ
بـسـهــولــة أب ـ ـدًا ،فـهــو مــن امل ـبــادريــن الـقــلــة،
بعد عــام  2000لتفعيل العمل السياسي
الــديـمـقــراطــي ال ـســوري .نـعــم ،حــان الــوقــت
ـات ج ــدي ــدة
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـش ـك ـي ــل مـ ــؤس ـ ـسـ ـ ٍ
لـلـمـعــارضــة ،تـتـجــاوز األخ ـطــاء الـتــي وقــع
ب ـه ــا الـ ــراحـ ــل م ـي ـش ـيــل ك ـي ـلــو ذات ـ ـ ــه ،وه ــي
ّ
ـات سياسية رافضة
التحالف مــع أي ــة فـئـ ٍ
ـات
ل ـل ـن ـظــام ،أو قـ ـ ــادرة ع ـلــى تـحـشـيــد ف ـئـ ٍ

ج ــدي ــد ٍة ل ـصــالــح الـ ـث ــورة .أش ـك ــال الـفـشــل
التي عاشتها الثورة واملعارضة وسورية
ت ـق ـت ـضــي م ـع ــارض ــة جـ ــديـ ــدة ،وم ـش ــروع ــا
سياسيًا جديدًا ،يتجاوز االنقسامات بني
السوريني ،ومهما كانت أسباب االنقسام.
خ ـس ــرت س ــوري ــة ق ـبــل ع ــام  2000بسجن
ميشيل كيلو وتهميشه ،واختيار املنفى
ً
بـعــض س ـن ــوات بـعــد ع ــام  1984بـ ــدال من
م ـ ـحـ ــاورتـ ــه ،وكـ ــذلـ ــك رفـ ـض ــت مـ ـح ــاورت ــه،
حينما خــرج مــن ســوريــة بعد عــام ،2011
وب ــوف ــات ــه أي ـض ــا ت ـخ ـســر س ــوري ــة الـكـثـيــر
ً
الـكـثـيــر .خـســرت رج ــا ك ــان فــي وسـعــه أن
ّ
يساهم فــي املرحلة االنتقالية ،والتحول
الديمقراطي والعدالة االنتقالية والسلم
األهلي.
الطغيان يقضي على أفضل ما في البالد
مــن رجــال وث ــروات وث ــورات ومـعــارضــات.
إنــه يسلمها إلــى الـغــزاة إن رفضه أهلها.
يــرحــل مـيـشـيــل كـيـلــو وس ــوري ــة أصبحت
مـ ـحـ ـتـ ـل ــة .هـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ت ـج ــاه ـل ـت ـه ــا
امل ـعــارضــة ،وميشيل كيلو مـنـهــا ،آخــذيــن
ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار إم ـك ــان ـي ــة أن ت ـغ ـي ــر روس ـي ــا
البوتينية من سياساتها وعدم التصعيد
معها ،ولكن هــذا غير ممكن؛ فروسيا أو
تركيا أو أميركا أو إي ــران وســواهــا تنفذ
ـات ت ـخ ـضــع مل ـص ــال ـ ُح ـه ــا ،ول ـيــس
سـ ـي ــاس ـ ٍ
ملصالح الشعوب املتعثرة واملحتلة.
(كاتب سوري)

عماد حجاج

لـكـثــرة مــا صـنــع ميشيل كيلو واشـتـغــل وأن ـجــز وأخ ـفــق فــي حـيــاتــه الــدسـمــة ،ربما
يستحسن التعاطي مع رحيله بمشاهد متقطعة ،وخصوصًا عندما ال تدعي معرفة
شخصية معمقة به ،بل مجرد متابعة لتطوره في يساريته وعروبته وديمقراطيته
ونـضــالــه ضــد االسـتـبــداد وإص ــراره على رؤي ــة ســوريــة حــرة ديمقراطية بــأي ثمن
وبأي وسيلة .لدى اآلالف ما يقولونه عن ميشيل كيلو ،سوريًا وعربيًا وفلسطينيًا
وشخصيًا وثقافيًا .وربـمــا تفيد بعض السطور فــي اإلض ــاءة على ميشيل كيلو
ّ
املتحمس حماسة األطفال لوالدة إطار سوري معارض جامع ،إحدى نسخه تقررت
تسميتها «املجلس الوطني السوري» ،وقد شهدت باريس على األيام األولى ملا بعد
والدتــه في إسطنبول ،ما بني قاعة قدمتها «لوموند ديبلوماتيك» وأخــرى سمحت
بلدية ضاحية ماالكوف جنوب غربي العاصمة الفرنسية باستخدامها لالجتماعات
وملعالجة الخالفات الكثيرة ،والتي نذر ميشال كيلو نفسه ملحاولة حلحلتها ،لعله
ّ
يتمكن من إزاحــة بعض النرجسيات ،ولــو مؤقتًا ،على اعتبار أن املهمة املطروحة
هــي بحجم تكوين جسم ســوري جامع يحظى بــاالعـتــراف املحلي والــدولــي ليكون
ً
بديال ديمقراطيًا تعدديًا لنظام بمستوى إجرام آل األسد والعصابة والتحالف العاملي
الداعم له.
بضعة أيــام من «مالحقة» ميشيل كيلو صحافيًا في باريس ذات خريف من عام
 ،2011وبضعة لـقــاءات بيروتية فــي صحيفة السفير أوائ ــل أيــام الـثــورة السورية،
ّ
نتحدث ،وعن أي شعور بواجب النضال
كافية ليفهم املرء عن أي طينة من الناس
ّ
يحرك سبعينيًا (في حينها) ليتغلب على متاعبه الصحية لعله يفلح في رؤية ما
سعى ملشاهدته قبل رحيله :سورية حــرة وديمقراطية ،سورية بلدًا ملواطنني ،بلدًا
لـ«شعب حقًا» مثلما كتب في رسالته ـ وصيته إلــى السوريني (العربي الجديد9 ،
تعج بالحلم الكبير الــذي ّ
إبريل /نيسان  .)2021كانت الدنيا ّ
صدقنا أنه سيتحقق
في غضون أشهر بالفعل .كان ميشال كيلو خارجًا ّ
لتوه من سورية بعدما اقتنع
باستحالة «املعارضة من الداخل» في الجحيم األسدي .وصل إلى فرنسا حيث شهد
على مـحــاوالت تمتني إط ــاق املجلس الوطني الـســوري لعله يـكــون نسخة منقحة
من منظمة التحرير الفلسطينية ،بأخطاء أقــل وبــأدوات أكثر وبأدنى معدل ممكن
من االنتهازية .تأخر وصول ميشيل كيلو لكنه وصل في النهاية ،وكان ذلك كافيًا
لبث مشاعر ارتياح عند كثيرين ،سوريني وغير سوريني ،ذلك أن للرجل مصداقية
ُ
معتبرة حتى عند من ال تعجبهم مواقف كثيرة تحسب له أو عليه .نــادرًا ما غاب
ميشيل كيلو عن منتدى حكماء أو خبراء أو مستشارين له عالقة بالثورة السورية
وبشؤونها ،ونادرًا ما رفض طلب كتابة مقال عن الثورة في أيامها األولى خصوصًا،
وقد كان من أوائــل من ّ
شرحوا في ملحق «السفير العربي» البيروتي أسباب ثورة
حمص على ذلك املحافظ اللعني ،إياد غزال« ،صديق بشار األسد ،ومحل ثقته منذ
الطفولة واملدرسة» مثلما كتب ميشال في يوليو /تموز .2012
دعك من نضال الرجل في السجن وخارجه وتماسكه وتكييف تفكيره مع التحوالت.
دعك مما أنجزه وعجز عنه ،سوريًا وعربيًا وفلسطينيًا وفكريًا وصحافيًا .دعك من
ّ
كل هذا وذاك .تكفي مراقبة الحرص الذي تملك ميشيل كيلو في أيام تأسيس كل
الهيئات السورية املعارضة على اعتبارها احتمال خالص من الجحيم .هذا الحرص
الذي يزيل كل أنا متضخمة ،هو من بني أكثر ما ينقص الثورة السورية اليوم ربما.
يكفي ميشيل كيلو فخرًا أنه شرح للعالم ماذا يعني نظام األسد بقصة يفهمها كل
عقل إن كــان حامله بني آدم :طفل ســوري مولود في الزنزانة ألم مسجونة عقابًا
لوالدها اإلسالمي .يحاول ميشيل املعتقل أيضًا أن يقص عليه حكاية عن عصفور
فيسأله الطفل عن معنى العصفور .يحاول إيجاد الجواب بأنه ذلك الذي يطير على
الشجرة ،فيطحنه االستفسار عما هي الشجرة؟
لم يرحل ميشيل كيلو إال بعدما ّ
تحرر من كل األكاذيب التي تلصق باسم فلسطني
واملقاومة كوصفة سحرية لتأبيد االستبداد .تعبيره الغاضب كان لـ»العربي الجديد»
الحصة الوازنة منه على شكل عمود أسبوعي صبيحة كل يوم سبت منذ سنوات.
الرحلة اختتمها برسالة وصايا للسوريني كللها بحكمة ّ
ترسخت لديه ربما في أيام
السجن بجوار رياض الترك :لن تصبحوا شعبًا واحدًا ما دام نظام األسد باقيًا.

وحدة مصير المشرق العربي

أخطر رجل في الشرق األوسط
علي أنوزال

وصـ ــف ت ـح ـل ـيــل لـصـحـيـفــة «ذا أوبـ ــزرفـ ــر»
رئيس
البريطانية ،نشر األسبوع املاضي،
ّ
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،بأنه
أخطر رجل في منطقة الشرق األوسط ،أكثر
ً
ّ
خطورة من كل جالدي املنطقة ،بما في ذلك
في إيران ونظام بشار األسد .وأشار التقرير
إل ــى ال ـس ـيــاســات ال ـعــدوان ـيــة ال ـتــي م ــا فتئ
هــذا الــرجــل الـشـ ّـريــر يتبناها فــي إسرائيل
ضــد الفلسطينيني ،وف ــي لـبـنــان وســوريــة
ّ
وصــوال إلى إيــران ،ومحاوالته تخريب كل
ّ
اتفاق بني الغرب وإيران ،وإشعال كل أنواع
ٍ
الحروب في املنطقة ،حتى تستمر الفوضى
ّ
الحالية التي يبدو أن إسرائيل هي الدولة
الوحيدة التي تستفيد منها.
آخ ـ ــر مـ ـغ ــام ــرات ن ـت ـن ـي ــاه ــو الـ ـت ــي جـعـلـتــه
يـسـتـحــق ل ـقــب «أخ ـط ــر رجـ ــل» ف ــي املنطقة
مـحــاوالتــه املـتـكـ ّـررة جـ ّـر الــواليــات املتحدة
ـرب مفتوحة مــع إيــران،
إلــى الــدخــول فــي حـ ٍ
مــن خــال اسـتـفــزاز طـهــران فــي عقر داره ــا،
عـنــدمــا أم ــر بــاغـتـيــال أح ــد ك ـبــار علمائها،
وأع ـطــى ال ـضــوء األخ ـضــر لـتـخــريــب إحــدى
أه ــم مـنـشــآتـهــا ال ـنــوويــة ،وي ـت ـحـ ّـدى يوميًا
ّ
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ــدي ــدة إلفـ ـش ــال كــل
محاوالتها التوصل إلى اتفاق نووي جديد
معها.
ما يقوم به رئيس وزراء إسرائيل ال ّ
يهدد
ّ
فقط الـســام واالسـتـقــرار فــي املنطقة ،إنما
أيضًا إسرائيل التي لن تسلم في حال قيام
ّ
ألن ّ
جر إيران إلى
حرب شاملة في املنطقة،
ال ـحــرب مــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة يـعـنــي فتح
ن ـيــران جـهـنــم ال ـتــي سـتــأتــي عـلــى األخـضــر
ّ
واليابس .لكن ما يهم نتنياهو الذي يقود
إســرائـيــل واملنطقة إلــى الـخــراب استمراره
محاكمات تالحقه
في السلطة وإفالته من
ٍ
بتهم الـفـســاد ،وبتهم ارت ـكــاب جــرائــم ضد
اإلنسانية أمام محكمة الجنايات الدولية.
خـ ـط ــورة ن ـت ـن ـيــاهــو ل ـي ـســت ولـ ـي ــدة ال ـي ــوم،
فهذا الرجل ّ
الشرير عمل دائمًا ،منذ عقود،
ّ
على تخريب كــل م ـحــاوالت إح ــال السالم
التخريبية
في املنطقة ،وجعل من حروبه
ّ
ّ
بــرنــام ـجــا انـتـخــابـيــا ف ــي ك ــل م ــرة يـتــرشــح
ّ
ّ
فيها لالنتخابات ،أو كلما شعر بأن نهاية

وجوده في السلطة قد أوشكت ،كما يحصل
اليوم .فهو جاء إلى رئاسة الوزراء أول مرة
ع ــام  ،1996ب ـن ــاء ع ـلــى بــرنــامــج انـتـخــابــي
تـعـهــد فـيــه بـتـخــريــب «ات ـف ــاق أوس ـل ــو» بني
الفلسطينيني واإلســرائـيـلـيــن ،وجـعــل من
ّ
إجهاض هذا االتفاق ،وكــل محاولة للبناء
ع ـل ـيــه ،ح ــرب ــا م ـس ـت ـمـ ّـرة لـتـحـقـيــق أغ ــراض ــه
السياسية .وال يهمه إن ّأدى ذلك إلى الضرر
بــإســرائـيــل فــي ال ــداخ ــل ،أو ش ـ ّـوه صورتها
في الخارج ،أو حتى إلى اغتيال أحد أبرز
قادتها املؤسسني ،مثل إسحاق رابني ،الذي
ّ
يتحمل الرجل الشرير جز ّءًا من املسؤولية
املعنوية في اغتياله ّ ،بما أنه كان أحد أبرز
رموز الحملة التي شنها اليمني اإلسرائيلي
ّ
املتطرف ضده ،عقب توصله إلى أول اتفاق
سالم مع الفلسطينيني ،كان ثمنه هو دمه.
ومنذ عــاد إلــى السلطة فــي دولــة االحتالل
ع ــام  ،2009عـنــدمــا أع ـيــد انـتـخــابــه رئيسًا
ّ
ل ـ ـلـ ــوزراء ،امل ـن ـصــب الـ ــذي ظ ــل يـشـغـلــه منذ
ذلــك الـعــام ،وهــو يعمل ،من دون كلل ،على
أكثر من جبهة ،في الداخل والـخــارج ،على
ّ
تـخــريــب ك ــل م ـح ــاوالت إح ــال ال ـســام بني
ّ
الفلسطينيني واإلسرائيليني ،بل إنهاء كل
أم ــل للفلسطينيني ،لـيــس فـقــط ف ــي إقــامــة
ّ
املستقلة الـتــي ق ـ ّـوض ك ــل أسـبــاب
دولـتـهــم ّ
وجودها ،إنما إنهاء الوجود الفلسطيني
ّ
عـلــى ك ــل أرض فـلـسـطــن الـتــاريـخـيــة الـتــي
يــريــدهــا نتنياهو دول ــة يـهــوديــة ال حقوق
وال مكان فيها لغير اليهود.
وم ـنــذ عــودتــه إل ــى رئــاســة ال ـ ــوزراء ،أشـعــل
نتنياهو حروبًا كثيرة في املنطقة ،انطالقًا
من حرب غزة الثانية عام  ،2012التي ّأدت
إل ــى س ـقــوط م ـئــات الـقـتـلــى وال ـجــرحــى في
صفوف الفلسطينيني .ثــم عــاد عــام ،2014
ّ
ليشن حربه الثانية ضد قطاع غزة ،ويقتل
وي ـجــرح ويـعـتـقــل آالف ــا مــن الفلسطينيني،
ً
ويـقـيــم ح ـص ــارًا عـنـصــريــا ق ــات ــا عـلــى غــزة
ّ
حولها إلــى أكبر سجن مفتوح في العالم،
م ــا زال م ـس ـت ـم ـرًا .ك ـمــا حــول ـهــا إل ــى م ـيــدان
ّ
لتجريب كــل أن ــواع األسـلـحــة اإلسرائيلية
ب ـضــربــات جــويــة ع ـلــى ال ـق ـطــاع ل ــم تنقطع
طوال واليات نتنياهو املتتالية في رئاسته
ال ـح ـكــومــة ،الغ ـت ـيــال قـ ـي ــادات فـلـسـطـيـنـيــة،
وت ـخــريــب م ـن ـشــآت لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي،

نتنياهو ال يعيش إال
على الخراب ،هاجسه
المستمر السلطة

ولم يسلم من هذه االعتداءات فلسطينيون
ّ
مدنيون عزل حولتهم القوات اإلسرائيلية
إلى أهداف عسكرية ،كما حدث في مسيرات
العودة التي استشهد فيها أكثر من مئتي
ّ
الحي الصادر
فلسطيني أعزل بالرصاص
م ــن ف ــوه ــات ب ـن ــادق ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
ودباباته.
ّ
ه ــذا ال ــرج ــل امل ـق ـيــت ال يـتـنـفــس إال ال ـشــرر،
س ـي ــاس ــي م ـ ـغـ ــرور ،ورجـ ـ ــل ع ــاق ــات عــامــة
بــام ـت ـيــاز ق ـبــل أن ي ـك ــون ق ــائـ ـدًا س ـيــاس ـيــا،
ّ
واملتطرف والعنصري
يجتمع فيه اليميني
وال ـ ـفـ ــاسـ ــد والـ ـشـ ـعـ ـب ــوي وال ــديـ ـم ــاغ ــوج ــي
ُ
ّ
واملجرم .وتوجد ملساته وراء كل الفوضى
املشتعلة في املنطقة ،سعى عام  2013إلى
ّ
جر العالم إلى حرب مع إيران ،عندما وقف
ّ
يشرح أمــام كاميرات العالم كيف أن إيــران
أصـبـحــت ق ــاب قــوســن أو أدن ــى مــن صنع
قنبلتها النووية.
نتنياهو ال يعيش إال على الخراب ،هاجسه
املستمر السلطة .ومــن أجلها هــو مستعد
ّ
لفعل كل شيء ،إذ قاد إسرائيل إلى أقصى
ّ
ال ـي ـم ــن ،وسـ ـ ــن س ـي ــاس ــات غ ـي ــر مـسـبــوقــة
كشفت عن الوجه الحقيقي لدولة االحتالل
وإيديولوجيتها الصهيونية العنصرية،
ً
وكانت وباال على الفلسطينيني .استمراره
استمرار الفوضى
اليوم في منصبه يعني ّ
ّ
الشر بعينه،
والدمار وعدم االستقرار .إنه
وذه ــاب ــه ال يـعـنــي نـهــايــة ف ـكــرة ال ـشـ ّـر التي
تـقـ ّـوم عليها اإليــديــولــوجـيــة الصهيونية،
ّ
مجسدًا في
لكنه على األقل لن يجعلنا نراه
شخص كريه ومقيت اسمه نتنياهو.
(كاتب وإعالمي مغربي)

مروان قبالن

ألسباب مفهومة ،كان السوريون يسخرون ،خالل التسعينيات من القرن املاضي،
من املقولة التي أطلقها نظامهم عن «وحــدة املسار واملصير» بني سورية ولبنان.
مطرح السخرية أن النظام كــان يبتغي مــن ورائـهــا منع لبنان مــن أن يسلك طريق
األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية في االنفراد بتوقيع معاهدة سالم مع إسرائيل،
قبل أن يتوصل هو إلــى تسوية معها .لكن تهافت األسـبــاب ال يمنع ّ
صحة املقولة
التي باتت تصدق اليوم في عموم املشرق العربي أكثر من أي وقت مضى .وألسباب
جيوسياسية وتاريخية يضيق املجال بشرحها ،يرتبط مصير دول املشرق العربي
ببعضها إلى ٍّ
حد يصعب معه تصور حصول تطور في إحداها ال ينعكس بصورة
مباشرة على اآلخر ،كما يصعب فهم تاريخ جزء منها من دون ربطه ببقية األجزاء.
وقد يكون من نافل القول إن تاريخ املشرق العربي خالل النصف الثاني من القرن
العشرين هو ً
فعليا تاريخ فلسطني والـصــراع مع إسرائيل حولها .كذلك األمــر ،ال
يستطيع املرء أن يفهم تاريخ سورية الحديث ،خصوصا بمعزل عن تاريخ العراق
وأوضاعه السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ً
ٌ
تاريخيا نافذة العراق على العالم ،وهو أمر سيصير أوضح
وبخالف أن سورية كانت
ُ
بعد ترسيم الحدود واكتشاف النفط ،يمكن أن يالحظ أيضا كيف أن فيصل األول
ً
انتقل ليصبح ملكا على العراق بعد أن فشل في الحفاظ على ُملكه في سورية أمام
الفرنسيني .االنقالبات العسكرية السورية األولى (خصوصا انقالبي حسني الزعيم
وسامي الحناوي) ارتبطت بقوة بمشاريع أنابيب النفط التي كان ّ
مقدرا لها أن تنقل
نفط العراق إلــى املتوسط .أمــا االنقالبات املتأخرة فقد ارتبطت بصراع العراق مع
ً
مصر والسعودية حــول من يظفر بسورية .وكــان الفتا أن سقوط الهاشميني في
العراق على أيدي ضباط الجيش (يوليو /تموز  )1958جاء بعد خمسة أشهر فقط
من قيام الوحدة السورية املصرية (فبراير /شباط  .)1958أما انقالب حزب البعث
في سورية ( 8مارس /آذار  )1963فقد جاء بعد شهر فقط من انقالبه في العراق (8
فبراير /شباط  .)1963ومع عودة «البعث» إلى الحكم في بغداد عام  1968بعد سقوطه
على أيــدي الناصريني في أكتوبر /تشرين األول ( 1963فشل انقالب الناصريني
على «البعث» في سورية في يوليو /تموز  ،)1963صار تاريخ املشرق العربي تاريخ
الصراع بني جناحي «البعث» في سورية والعراق ،خالف املحاولة الوحدوية الفاشلة
بينهما عام ّ ،1979ردا على توقيع مصر معاهدة السالم مع إسرائيل .وعلى الرغم
من أن حكم «البعث» في سورية والعراق ّ
كرس بشكل مطلق حدود الدولة الوطنية
(خالف ّادعاءاته الوحدوية) ،إال أن ذلك لم ُيضعف قط ارتباط مصير العراق بالشام.
ففي عــام  ،1991ارتبطت هزيمة الـعــراق أمــام التحالف الــدولــي الــذي قادته الواليات
املتحدة لتحرير الكويت بانطالق مسيرة التسوية بني دول بالد الشام وإسرائيل ،بعد
أن فقد العرب ،بتدمير آلة العراق الحربية ،خيار املواجهة العسكرية نهائيا.
في مواجهة مشروعي إيران و«داعش» ،غدا مصير املشرق العربي املمتد من البصرة
إلى بيروت خالل العقد املاضي مترابطا أكثر من أي وقت مضى .الغريب أن خصوم
املشروعني ال يرون األمور بهذه الصورة .ولذلك نراهم يفتقدون أي شكل من التواصل
والتعاون ،في حني تتعامل إيــران و«داع ــش» مع املشرق العربي باعتباره مسرحا
ّ
وتتحركان عبره من دون اعتبار للسيادة والحدود السياسية الفاصلة بني
واحــدا،
دوله .خالصة القول ،لن تنتصر انتفاضتا تشرين العراقية واللبنانية ،ولن تستعيدا
الدولة «املخطوفة» إال إذا انتصرت إرادة التغيير في سورية .ولن تنتصر إرادة التغيير
ّ
فــي ســوريــة ،إال إذا غــلــب الـعــراقـيــون واللبنانيون والـســوريــون انتماءاتهم الوطنية،
وأفشلوا مجتمعني املشاريع العابرة حدود أوطانهم.
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آراء

أبو الغيط يجيب :كيف ضعفت مصر وتراجعت مكانتها؟
عالء بيومي

لعل أهم ما ورد في مذكرات وزير الخارجية
املصري السابق ،أحمد أبو الغيط ،املنشورة
ف ــي ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2013ب ـع ـنــوان
«شـ ـه ــادت ــي» ،رؤيـ ـت ــه أسـ ـب ــاب ت ــراج ــع مـصــر
ومكانتها الدولية خالل السنوات األخيرة من
حكم حسني مبارك ،خصوصا أن أبو الغيط،
ال ــذي تــولــى وزارة ال ـخــارج ـيــة مـنــذ يــونـيــو/
حزيران  2004وحتى مارس /آذار  ،2011كان
أحــد أهــم رج ــال الـنـظــام ،وعـلــى معرفة جيدة
بمواقفه الخارجية ،وربـمــا الداخلية أيضا،
كما لم يعرف عنه معارضة النظام املصري
السلطة أو بعده ،ما يجعله
قبل خروجه من
ّ
بعيدا عن شبهة التجني على النظام .ومع ذلك
يتضمن الكتاب نقدا صــادمــا ملــواقــف كثيرة
لـلـنـظــام ت ـجــاه قـضــايــا الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
املـخـتـلـفــة ،وألس ـل ــوب صـنــع الـ ـق ــرار ،وشــرحــا
مفيدا لكيفية تراجع مصر ومكانتها الدولية
قـبــل ث ــورة يـنــايــر  .2011ولـعــل الـسـبــب األول
الــذي يكشفه الكتاب طبيعة النظام املصري
ّ
نفسه ،فالنظام استبدادي رئاسي يتحكم فيه
مبارك ،واملحيطون به ،بعملية اتخاذ القرار.
وهنا يقول أبو الغيط إن «الرئيس املصري،
س ــواء فــي عـهــود عـبــد الـنــاصــر ،ال ـس ــادات ،أو
مبارك ،هو الفاعل الرئيسي وصاحب القرار
ال ـتــوج ـي ـهــي املـ ــؤثـ ــر» .ك ـمــا ي ـس ـت ـخــدم ع ـبــارة
ش ــدي ــدة ال ـغــرابــة ف ــي وص ــف عـمـلـيــه صناعة
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ت ـنـ ّـم ع ــن م ــدى تماهي
ال ــدول ــة م ــع شـخـصـيــة ال ـح ــاك ــم ،ح ـيــث ي ـقــول:
«كانت هناك تجمعات ومحاور كثيرة يجري
إقامتها بــن دول مـحــوريــة تستهدف إعــادة
صياغة الوضع الدولي وقوى التأثير فيه ...
والحـظــت هنا أيضا أن مصر و/أو الرئيس
ال ترصدها أو تسعى للتفاعل معها بشكل
يــؤمــن الــوجــود املـصــري فــي وسـطـهــا» .ولعل
عبارة «مصر و/أو الرئيس» توحي بأن عدم
رؤيــة مـبــارك أهمية دولــة أو تجمع دولــي ما
ّ
كان يعني أن مصر ال تراها ،في إشارة مبطنة
ملــدى غـيــاب الــدولــة ومؤسساتها عــن عملية
صنع القرار كما هو متعارف عليه في الدول
الديمقراطية.
وهـ ـن ــا ي ـن ـت ـقــد أب ـ ــو ال ـغ ـي ــط «غ ـ ـيـ ــاب م ـف ـهــوم
«مجلس األمــن القومي» في أثناء فترة حكم
الرئيس مبارك واعتماده فقط على سكرتير
املعلومات بـمـفــرده ،أو على رئـيــس الــديــوان،
وربما نجله جمال في اتخاذ القرار من دون
العودة إلى كبار مستشاريه ،وكيف أن ديوان
مبارك كــان يجري أحيانا اتصاالت مباشرة
مــع السفراء األجــانــب لترتيب زي ــارات ملبارك
أو لنجله إل ــى عــواصــم غــربـيــة مــن دون علم
الخارجية املـصــريــة .ثانيا :يقول أبــو الغيط
إن ن ـظ ــام مـ ـب ــارك م ــع اسـ ـتـ ـب ــداده ل ــم يـمـتـلــك
م ـش ــروع ــا ت ـن ـمــويــا حـقـيـقـيــا ل ـت ـطــويــر مـصــر

وشـعـبـهــا وم ــوارده ــا ،وه ــو نـقــد شــاركــه فيه
ك ـبــار م ـســؤولــي ال ـن ـظــام ،كــالـسـفـيــر سليمان
عواد سكرتير مبارك للمعلومات ،حيث كتب
ي ـقــول« :ك ــان تـقــديــرنــا ،ط ــوال ه ــذه الـسـنــوات
األخيرة ،سليمان عواد وأنا ،أن غياب الرؤية
الفلسفية لتوجهات الحكم كــان وراء الفشل.
كان التركيز ،طوال الوقت ،على إقامة البنية
التحتية .ولـعـقــود ممتدة ركــز الــرئـيــس على
دراسـ ـ ــة إح ـص ــائ ـي ــات ال ـت ــوس ـع ــات ف ــي طــاقــة
الـكـهــربــاء /إن ـتــاج اإلسـمـنــت  /بـنــاء املناطق
الـصـنــاعـيــة  /إقــامــة م ـحــاور ال ـطــرق بالقطر،
وهكذا ،ولم يكن هناك التركيز املطلوب على
ب ـنــاء شخصية اإلن ـس ــان ،الـتـعـلـيــم ،مكافحة
ال ـف ـس ــاد ،س ـي ــادة ال ـق ــان ــون ،إت ــاح ــة امل ـشــاركــة
املجتمعية في الحكم».
أدى ذلـ ـ ـ ــك إلـ ـ ـ ــى تـ ـ ــراجـ ـ ــع إم ـ ـك ـ ــان ـ ــات م ـصــر
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وم ـ ــن ثـ ــم ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وه ـنــا
يشير أبــو الغيط إلــى إح ــراج كــان يشعر به،
بصفته وزيــر خارجية مصر ،من املساعدات
التي اعتاد أن يطلبها مبارك بشكل مستمر
م ــن ب ـعــض ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ال ـثــريــة ،لتغطية
احتياجات مصر األساسية ،حيث كتب يقول:
«كانت مصر ال تتردد في أن تطلب مساعدات
مــن ال ــدول البترولية ،مما كــان ُيشعرني في
الكثير مــن األحـيــان بـقــدر كبير مــن اإلح ــراج،
إن لــم يكن الضيق .كــان مـبــارك يـقــوم بطلب،
أو يـكـلــف أح ــد ك ـب ــار امل ـس ــؤول ــن امل ـصــريــن،
ب ـع ــرض االح ـت ـي ــاج ــات امل ـص ــري ــة ال ـضــاغ ـطــة
والـضــروريــة على قـيــادات هــذه ال ــدول .يطلب
قــاطــرات مــن قطر وليبيا ،وتـقــدم هــذه الــدول
ال ـت ـمــويــل امل ـب ــاش ــر لــاح ـت ـيــاجــات امل ـصــريــة،
وتـغــرق الـعـبــارة املصرية فــي البحر األحـمــر،
وي ـس ــرع م ـب ــارك بــالـتـعـبـيــر لـلـسـعــوديــن عن
حاجته لتمويل شراء ّ
عبارات جديدة ،وترتفع
أسعار الغالل ،فيأتي طلب مصري لإلمارات
والسعودية لتمويل املاليني من األطنان من
مشتريات القمح».
ث ــالـ ـث ــاّ :أدى مـ ــا س ـب ــق إل ـ ــى ام ـ ـتـ ــاك ال ـ ــدول
الـخـلـيـجـيــة ال ـث ــري ــة ،خ ـصــوصــا ال ـس ـعــوديــة،
ن ـفــوذا واس ـعــا داخ ــل مـصــر ووس ــط النخبة
السياسية الحاكمة .وهنا يقول أبو الغيط:
«ت ـب ـي ـنــت ف ـ ــور ت ـح ـم ـلــي املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،وزي ـ ــرا
لـلـخــارجـيــة ،أن الـعــاقــة املـصــريــة السعودية
هي فعال عميقة  ...وفي هذا الصدد ،رصدت
املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات امل ــالـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـت ــي
يستخدمها السعوديون للتأثير على الكثير
من املواقف والقرارات املصرية ...فكانت هناك
وديـعــة مــالـيــة تـقــدم فــي وقــت ال ـحــاجــة ...كما
كــانــت ه ـنــاك أي ـضــا ه ــداي ــا ،ب ـنــاء ع ـلــى طلب
م ـصــر ،بـمـشـتــريــات تـبـلــغ م ـئــات املــايــن من
ال ــدوالرات من األقماح التي تحتاجها مصر
س ـنــويــا ...واكـتـشـفــت بــالـتــالــي ،وب ـســرعــة ،أن
السعودية لها صوتها املسموع في مصر».
راب ـع ــا :اس ـت ـبــداد م ـبــارك واف ـت ـقــاره للمشروع

الـتـنـمــوي ارت ـبــط أيـضــا بـقــدر مــن العشوائية
والشخصنة في اتخاذ القرار ،إلى درجة أثرت
على عالقة مصر بالدول الصاعدة والكبرى،
حيث كتب يـقــول« :كــان الــرئـيــس ،على سبيل
امل ـثــال ،يــرفــض زي ــارة الـهـنــد لـسـنــوات ممتدة
ألسباب غير معروفة لي ،رغم اإللحاح املستمر
من جانبي ...كما رفض زيــارة بريطانيا منذ
عــام  2004لتجربة شخصية غير مريحة في
زيــارة له للعاصمة البريطانية في عام  94أو
ملــا تـصــوره ب ــرودا بريطانيا فــي التعامل مع
قرينته في زيارة لها للندن بمفردها».
ولـهــذا يـتـحــدث أبــو الـغـيــط بــاسـتـمــرار خــال
كـتــابــه ع ــن تـجــاهــل م ـب ــارك تـجـمـعــات دولـيــة
عديدة ،مثل اجتماعات الجمعية العامة لألمم
امل ـت ـحــدة واج ـت ـم ــاع ــات مـج ـمــوعــة الـعـشــريــن
وال ـن ـم ــور اآلس ـي ــوي ــة والـ ـ ــدول ال ـص ــاع ــدة في
أميركا الالتينية وال ــدول األفريقية نفسها،
وكيف أن عالقاته الخارجية اقتصرت على
بعض الـعــواصــم الـغــربـيــة ،كبرلني وبــاريــس
ورومــا ،وبعض الــدول العربية التي يزورها
بشكل متكرر من دون سبب سياسي واضح،
مهمال تطوير مصالح مصر ونفوذها لدى
دول أخــرى عديدة .وهنا يشتكي أبو الغيط
قائال« :بعض املهمات الخارجية لم يكن لها
هدف محدد ،سوى الحفاظ ملصر أو الرئيس
على ص ــورة ...الحركة النشطة ال ــدؤوب ..في
اتجاه قوى وشخصيات تحظى برضانا».
ّ
يتحدث أبو الغيط ،في كتابه ،بشكل
خامسا:
ّ
مـتـكــرر لـلـغــايــة عــن ت ـقــدم م ـبــارك فــي الـعـمــر،
وك ـيــف أص ـبــح ضـعـيـفــا ،يـظـهــر تــأثـيــر الـســن
عليه بوضوح ،وال يحيط بالتفاصيل ،يشعر
تعليمات واضحة
بامللل ،وال يعطي وزراءه
ٍ
عما يريده منهم .ال يقرأ ويكتفي بالحديث
امل ـق ـت ـضــب م ــع وزرائـ ـ ـ ــه ،ف ـع ـنــدمــا ت ــول ــى أبــو
الغيط وزارة الخارجية في يونيو /حزيران
 ،2004لم يجلس معه مبارك لشرح سياساته
ال ـخــارج ـيــة ،ول ــم يـلـتــق مـعــه إال بـعــد شـهــور.
وهنا يقول« :ملفاجأتي في بداية عملي معه
ف ــي ع ــام  ،2004فـقــد ظـهــر شـخـصــا مختلفا
م ـت ـق ـ ّـدم ــا فـ ــي الـ ـس ــن أخ ـ ــذ ح ــزم ــه وت ــرك ـي ــزه
يتناقص مع مرور األعوام التالية .وقد أتاح
ذلك األمر لي بعض الحركة ،إال أن السلطات
الــرئــاسـيــة واألس ـلــوب املــركــزي فــي السيطرة
بقي معنا حتى النهاية» .ويقول في مواضع
أخـ ـ ــرى« :ال ــرئ ـي ــس ومـ ــع ت ـق ــدم س ـنــة ل ــم يعد
يستطيع السيطرة على تفاصيل القضايا
املطروحة» ،و«كــان التقدم في السن قد ظهر
جليا على أداء الرئيس خالل األعوام الثالثة
األخيرة .»2010 /2009 / 2008
س ــادس ــا :زاد م ــن ض ـعــف مـ ـب ــارك رغ ـب ـتــه في
توريث الحكم ،والتي جعلته يخضع لضغوط
خ ــارج ـي ــة ،خ ـصــوصــا م ــن أم ـي ــرك ــا رغ ـب ــة في
موافقتها على سيناريو التوريث ،ويزيد من
الصراعات الداخلية داخل الحكومة املصرية

يقول أبو الغيط
إن نظام مبارك مع
استبداده لم يمتلك
مشروعًا تنمويًا
حقيقيًا لتطوير مصر
وشعبها ومواردها
تعاظم دور جمال
مبارك وتأثيره على
قرارات والده بشكل
متزايد ،وصوًال
إلى مستويات غير
مسبوقة خالل
ثورة يناير

ً
ن ـف ـس ـهــا رغـ ـب ــة ف ــي ك ـســب ود ج ـم ــال م ـب ــارك.
وهنا يشير أبو الغيط إلى أن جذور مشروع
التوريث قديمة ،تعود إلــى ما قبل تولي أبو
الغيط وزارة الخارجية ،حيث يقول إن عمر
سـلـيـمــان أخ ـبــره «إن الـتـفـكـيــر فــي ع ــام 2003
وأي ـضــا فــي ع ــام  2004ك ــان فــي تغيير أحمد
م ــاه ــر ،ول ـكــن ب ــوزي ــر أص ـغــر كـثـيــرا ف ــي الـســن
ل ـكــي يـسـتـطـيــع ال ـت ـفــاهــم م ــع ج ـمــال م ـب ــارك».
وه ــذا يعني أن مـشــروع الـتــوريــث يـعــود على
أق ــل تـقــديــر إل ــى ع ــام  2003ورب ـم ــا ق ـبــل ذل ــك،
وذلـ ــك ف ــي ظ ــل «مـ ـح ــاوالت م ـس ـت ـمـ ّـرة إلخ ـفــاء
أنشطة نجل الرئيس الخارجية أو لقاءاته مع
مسؤولي الــدول في مصر أو بالخارج ...وزاد
هذا الوضع جالء ابتداء من عام  2006عندما
كان كبار املسؤولني األجانب يلتقون به دون
كشف لهذه اللقاءات في مكتبه».
ك ـمــا ي ـت ـح ـ ّـدث أح ـم ــد أب ــو ال ـغ ـيــط ع ــن تـعــاظــم
دور جمال مبارك وتأثيره على قــرارات والده
بـشـكــل م ـتــزايــد ،وص ــوال إل ــى مـسـتــويــات غير
مسبوقة خ ــال ث ــورة يـنــايــر ،حـيــث يـقــول إنــه
الحــظ عندما ذهــب ألداء اليمني الدستورية
فــي حكومة أحمد شفيق التي عينها مبارك
بـعــد انـ ــدالع ال ـث ــورة أن «ج ـمــال م ـب ــارك ،نجل

ّ
التحرك بني مكتب الرئيس في
الرئيس ،دائم
الدور األول ،ومكتب رئيس الديوان في الدور
ّ
األرضي ،وشكل هذا األمر بالنسبة لي وضعا
جــديــدا ،حيث لم يكن نجل الرئيس يظهر إال
نــادرا في دهاليز القصر ،ولكن ضغط األزمة
وتـ ـط ــوراتـ ـه ــا ّأدى إل ـ ــى ظـ ـه ــور ه ـ ــذا امل ــوق ــف
املتطورّ ...
تقدم سن الرئيس ،وبالتالي ضعف
الحسم ،وأضيف هنا ...زيادة اعتماده ...إن لم
يكن خضوعه لــرؤيــة جمال مـبــارك الــذي كان
يــوجــد مـعــه بالقصر أو امل ـنــزل ط ــوال الــوقــت،
وظ ـه ــر ذل ــك ل ــي بـشـكــل ب ــن ع ـنــدمــا اقـتــرحــت
عليه (أي الرئيس) الحاجة لبعض اإلجراءات
للتعبير عن تفهم الحكم الحتياجات الشعب،
فقال ّ
تحدث مع جمال».
ّ
سابعا :فــي مواجهة كــل مــا سبق ،لــم يتحرك
كـ ـب ــار املـ ـس ــؤول ــن املـ ـص ــري ــن ل ـل ـض ـغــط عـلــى
مـ ـب ــارك ،أو م ـطــال ـب ـتــه ب ــاإلص ــاح أو ال ــدف ــاع
عــن مصالح الشعب والـبـلــد نفسها ،فقد ظل
والؤهــم للرئيس وللنظام االسـتـبــدادي حتى
آخ ــر لـحـظــة ،مـعـتـقــديــن أن ـهــم بــذلــك يـخــدمــون
البلد أو الــدولــة املـصــريــة .وهـنــا يتحدث أبو
الغيط عن «تنامي سلطات نجله ،والحديث
املستمر عــن الرغبة فــي حصوله على الحكم
ب ـعــد والـ ـ ــده أو أث ـن ــاء ح ـي ــات ــه ،وك ـن ــت أرف ــض
بشدة هذا األمر ،وكثيرا ما تناولت املسألة مع
عمر سليمان أثناء رحالت الطيران بمفردنا،
التقييم بعد الكثير من بحث
وكانت خالصة ّ
ّ
والتحركات أن هناك
االعـتـبــارات واملــؤشــرات
فعال محاولة لفرض نجل الرئيس على البلد،
لكن هــذه املحاولة سيصيبها الفشل املؤكد،
إذا م ــا ت ـمــت ب ـعــد اخ ـت ـف ــاء ال ــرئ ـي ــس ب ــامل ــوت،
ألن ال ـق ــوات املـسـلـحــة وغــالـبـيــة أج ـهــزة األمــن
ال ـق ــوم ــي ل ــن ت ــواف ــق ع ـلــى ذل ـ ــك ،وسـيــدعـمـهــا
ال ـش ـع ــب .وس ـت ـب ـقــى ال ـخ ـط ــورة إذا م ــا ح ــاول
الرئيس فرض ابنه على الوطن أثناء وجوده
بالرئاسة .وكنت أبلغ عمر سليمان أنني لن
أعمل في إطار هذا الوضع الجديد ،ويجيبني
وهو أيضا .وسوف يتوقف األمر على املشير»
(حسني طنطاوي).
وه ـك ــذا ضـعـفــت م ـصــر وت ــراج ـع ــت مـكــانـتـهــا.
نظام اسـتـبــدادي فــردي سلطوي بــا مشروع
حقيقي لتنمية البلد وشعبه ،يدير البالد بناء
على أهــوائــه واعـتـبــارات شخصية ،متجاهال
ما يدور حوله في العالمّ .
تقدم في العمر حتى
بــات ضعيفا بطيئا غير حــاســم ،واق ــع تحت
تــأثـيــر دائـ ــرة صـغـيــرة مــن أســرتــه وامل ـقـ ّـربــن،
م ـش ـغ ــول بـ ـت ــوري ــث ابـ ـن ــه ل ـل ـح ـك ــم ،ول ـ ــو قـبــل
ببعض الضغوط الخارجية ،ومحاط ببعض
املــوظـفــن الــذيــن اع ـتــادوا على التنافس على
الفوز برضاه ،يدعون خدمة البلد من خالله،
يصمتون على كل عيوبه ،وربما ّ
تحدثوا سرا
عــن بعضها فيما بينهم ،متغاضني على أن
للبلد شعبا هو ْ
األولى بوالئهم وخدماتهم.
(كاتب مصري في لندن)

قومي ...والعصا سوريّة
الطبل
ّ
عبير نصر

ّ
ّ
ٌ
ب ــاس ــم الـ ـشـ ـع ــارات ال ــرن ــان ــةُ ،م ــزق ــت أوطـ ـ ــان،
ّ
ٌ
ٌ
ُ
ـت
وسلبت كـيــانــات ،وتشتت أق ــوام .وفــي وقـ ٍ
ّ
ُّ
حب الوطن فيها
كان ثمة أمةً سوريةً ،
مضى ً
كــان قيمة أخــاقـيــة وإنـســانـيــة وفـكــريــة ،ولم
ً
ـارات
يـكــن وع ــاء أيــديــولــوجـيــا يطفح بــالـشـ ْعـ ِ
ـدت أه ــمَّ
الــدي ـمــاغــوج ـيــة الــرخ ـي ـصــة ال ـت ــي غ ـ ـ

أساليب بروباغندا «األســديــن» في الهيمنة
النفسية على جموع الشعب الـســوري .ومن
دون شـ ـ ّـكُ ،ول ـ ـ ــدت الـ ـشـ ـع ـ ُ
ـارات ال ـك ـب ــرى على
ِ
ي ـ ِـد مـفـكــريــن سـيــاسـيــن ،وعـنــدمــا وقـعــت في
ُ
قـبـضــة امل ـغــامــريــن الـعـسـكــريــن ،غ ــدا الــوطــن
ً
ه ــزي ــا م ـح ـكــومــا ب ـس ــردي ــةٍ ق ــوم ـي ــةٍ ُم ـب ـهــرة،
اع ـتــاش عليها الـنـظــام ال ـســوري ط ــوال فترة
حـكـمــه ،وت ـحـ ّـولــت ،وف ــق مقتضيات املــراحــل
وتـطــوراتـهــا ،مــن ال ـتــوازن االسـتــراتـيـجــي مع
الـعــدو اإلســرائـيـلــي ،إلــى املـقــاومــة واملمانعة،
الصمود والتصدي ،وعبر آليةٍ ممنهجة
إلى
ّ
مـ ــن ال ـ ـضـ ــخ الـ ـي ــوم ــي املـ ـكـ ـث ــف ،أغـ ــرقـ ــت تـلــك
ُ
الشعارات الـبــاد ،وزرع ــت على جــدران املدن
والـ ـق ــرى ،وف ــي ب ـ ّـرام ــج ال ـت ـل ـفــزيــون واإلذاع ـ ــة
قت الهتافات الصباحية
والـصـحــف ،وتعش ِ
واملـســائـيــة فــي امل ـ ــدارس ،وقـصــائــد الـشـعــراء
وأغاني املطربني.
وق ــد ت ــرك غ ـيــاب ج ـمــال عـبــد ال ـنــاصــر فــراغــا
ً
هائال في ري ــاد ِة القومية العربية ،ما أفسح
َ
امل ـ ـجـ ــال أمـ ـ ــام األسـ ـ ــد األب ك ــي ي ـل ـعــب دورًا
ـراع
ق ـيــاديــا الف ـتــا ،عـبــر تـحــريــك خ ـيــوط ال ـصـ َ
الـعــربــي  -اإلســرائـيـلــي ،وال ــذي كــان الشحنة
الـتــي استقى منها وق ــود الخديعة الكبرى،
لجماهير عربية ُمورست عليها أكبر عملية
تضليل في التاريخ .وحزب البعث الذي كان
ل ــه غ ــاي ــات وأهـ ـ ــداف تـتـنــاقــض م ــع األحـ ــزاب
األخرى التي احتلت الساحة السورية وضع
ت ـص ــورًا تـخـيـلـيــا مل ـف ـهــوم ال ـقــوم ـيــة الـعــربـيــة،
ش ـكــا م ــن أش ـك ــال الـ ـه ــروب م ــن املـسـتـحـقــات
ْ
الــوطـنـيــة .لــذا كــان ال بـ ّـد لـلـبــؤس الـقــومــي أن
ً
َ
يتسع داخل سورية ،ليغدو محليًا ذليال ،إذ

ّ
متعمد ،بني الثقافة الوطنية
كان هناك خلط
املفترض أن تكون الجانب الرئيس في حياة
السوريني كافة ،واملفهوم السلطوي لها من
ّ
السورية
الهوية
النظام الحاكم الــذي طمس
ّ
بالتركيز على إع ــادة إنـتــاج املــزايــا الـجــذابــة
للقضايا العربية الساخنة ،لنيل الشرعية
ّ
األيديولوجية
واملـقـبــولـيــة ً .وك ــل أطــروحــاتــه
ً
كانت واجهة الستقطاب الجماهير ،ووسيلة
ث ــوري ــة ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة ،م ــن منطق
الـتــأصـيــل واالس ـت ـمــراريــة والـشـمــولـيــة ،وقــد
وسـمـ ْـت هــذه املـفــارقــة الـتــاريـخـيــة والوطنية
ّ
املفجعة كــل تــاريــخ ســوريــة بعد االسـتـقــال،
ً
وكانت وما زالــت عامال جوهريًا في تمزيق
ّ
الكيان السوري ،وسببًا رئيسيًا وراء كل ما
عصف بالسوريني من محن وكوارث ،حفرت
واملجتمع.
أخاديد
ُ
عميقة في الوطن والدولة َ
ُ
النظام
وبدأت الكارثة الوطنية عندما أطلق
َ
السوري العنان للمزايدات القومية والعربية،
إذ بدت تظهر تعابير جديدة على القاموس
ّ
والفكري،
السياسي ،واالجتماعي،
السوري
ّ
ّ
فتحول من تبني شعارات البعث املمجوجة
بمنتجات رديئة النوعية،
التي باتت أشبه
ٍ
بعدما بــدأت تفقد بريقها ،وتثير السخرية
من حجم التناقضات بني الشعارات والواقع،
إلى أكذوبة املقاومة واملمانعة ،والتي نسفها
مــع بــدايــات الـثــورة الـســوريــة رامــي مخلوف،
أحد أهم أركان االقتصاد السوري ،بقوله إن
«أمــن إسرائيل من أمــن النظام» ،لتؤكد على
ذل ــك امل ـت ـحـ ّـدثــة بــاســم ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة،
ماريا زاخــاروفــا ،بقولها« :بشار األســد كان
أف ـض ــل ص ــدي ـ ٍـق ل ــواش ـن ـط ــن ول ـ ـنـ ــدن ،ول ـيــس
موسكو».
وك ــان ق ـيـ ُ
ـام دول ــة إســرائ ـيــل ذري ـعــة مناسبة
ّ
ت ـبــنــاهــا ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري الـ ــذي اس ـت ـنــد في
ّ
تـثـبـيــت عــرشــه املـ ـق ــدس إل ــى حـتـمـيــة اب ـتــزاز
ال ـق ـضــايــا ال ـقــوم ـيــة وإعـ ـ ــادة ت ــدوي ــره ــاّ ،
وأي
ُ
ّ
عطى
مـبــر ُ ٍر أوجــه مــن خـســارة فلسطني كــي ي َّ
ح ــزب الـبـعــث( ،ال ـقــومــي الــرادي ـكــالــي) ،الـحــق
القوي لالنقالب على الحكم الوطني ،وعلى

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

مشروع الديمقراطية املشتهاة؟ ّ
وأي قضيةٍ
أكثر أهمية مــن تحرير فلسطني التي تعلو
ّ
ّ
أي أولـ ــويـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ح ــت ــى لـ ــو ك ــان ــت لـقـمــة
ُّ
دعوة
أي
ستغدو
ذلك،
على
وبناء
السوريني!
ً
إلــى اإلص ــاح والتنمية االقـتـصــاديــة جبانة
ّ
والحجة حاضرة دائمًا« :ما
وغير منطقية،
نفع املشاريع إذا سقطت تحت االحتالل)!( .
ـت كانت الــورقــة الــوحـيــدة فيه ،والتي
فــي وقـ ٍ
ّ
زعيم ّتاريخي ،هي
إلى
األسد
حافظ
ستحول
ٍ
استعادة الجوالن التي لم تتحقق قط ،وعبر
سني حكمه اتخذ شعار «ســام الشجعان»
ّ
لتسيده املشهد العربي،
رم ـزًا عاطفيًا بـ ّـراقــا
ُ
بـيـنـمــا ك ـ ّـرس ــت ال ـب ــاد ل ـخــدمــة ه ــذا ال ـهــدف،
بــوصـفـهــا وظـيـفــة اسـتــراتـيـجـيــة أك ـثــر منها
وط ـنــا ومـجـتـمـعـ ًـا ،فـيـمــا غ ــدا ال ـس ــؤال عنها،
تطاول
اقتصادًا وسياسة وفـكـرًا ،يرقى إلــى
ٍ
مـثـيــر لـلــريـبــة ،واعـ ـت ــداء عـلــى ًالـتـفــانــي ال ــذي
يبديه الزعيم املعبود .وحقيقة هناك شكوك
كـثـيــرة فيما إذا ك ــان الـنـظــام ال ـس ــوري يريد
ً
ف ـعــا اس ـت ـعــادة ال ـج ــوالن مـقــابــل تخليه عن
ّ
لبنان ال ــذي لــم يثبت أقــدامــه فيه إال بفضل
ال ـن ــزاع م ــع إس ــرائ ـي ــل .وب ــاس ـت ــرداد ال ـجــوالن
ّ
تتحول سورية من كونها
سالم كامل،
وقيام
ٍ
ِ
دولــة استثنائية ،إلــى دولــة طبيعية تنكفئ
إل ـ ــى داخ ـ ـ ــل ح ـ ــدوده ـ ــا ل ـت ـع ــال ــج م ـش ـكــات ـهــا
ّ
الــداخـلـيــة امل ـت ـصــاعــدة ،و ًه ــو ي ــدرك ج ـي ـدًا أن
سياسات سلمية أكثر كلفة بكثير
اعتناقه
ٍ
من انخراطه في الحرب.
ول ــم يـتــوقــف األم ــر هـنــا ،فعند ان ــدالع الـحــرب
األه ـل ـي ــة الـلـبـنــانـيــة ات ـخ ــذ ال ـن ـظ ــام ال ـس ــوري،
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،م ــوق ـف ــا أب ــوي ــا م ـت ـعــال ـيــا ،حـيــث
ّ
ط ــال ــب «األخ ـ ـ ــوة» بـ ــأال يـسـفــك بـعـضـهــم دم ــاء
بعض ،فال يفيدوا بذلك إال إسرائيل ،ذلك أنه
حــريـ ٌـص عـلــى ســامــة امل ـقــاومــة الفلسطينية
ّ
الـ ـت ــي س ــل ـح ـه ــا ،ق ـ ــدر ح ــرص ــه ع ـل ــى ت ـعــايــش
ّ
اللبنانيني واسـتـقــرارهــم ،حــتــى ب ــدأت األم ـ ُ
ـور
ـار «فلسطيني – يـســاري».
تتجه نحو انـتـ
صـ ٍ
ُ
عندها جاء ذهــول الشارع السوري من الدور
«ال ــاق ــوم ــي» الـ ــذي لـعـبـتــه الـ ـق ــوات ال ـســوريــة
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األكذوبة القومية
ّ
تتوشح ظالل
ما تزال
حكم استبدادي لم
ٍ
يكن يتطلع إلى أكثر
من إخضاع السوري
ُ
الشعارات
ما زالت
الرنّانة سالحًا فتاكًا
مد ِعي الوطنية
بيد ّ
لمالحقة المعارضين
المستبدة
لعروشهم
ّ

فــي لـبـنــان ،بحربها الـشــرســة الـتــي خاضتها
ضد املقاومة الفلسطينية ،ليكشف ّادعــاءات
وقت ُرسمت
النظام عن توجهاته القومية ،في ٍ
فيه الـخـطــوط الـحـمــراء للتدخل ال ـســوري في
لـبـنــان ،وف ــق مــا حـ ّـددتــه إســرائ ـيــل« ،أن يبقى
التدخل محدودًا بعدد الجنود ونوع السالح،
وأن يـمـتـنـ َـع ال ـســوريــون عــن اس ـت ـخــدام ســاح
الـجــو ،وصــواريــخ س ــام» .وفــي ليل  31مايو/
أيـ ــار م ــن ع ــام  ،1976بـ ــدأت س ــوري ــة تــدخـلـهـ ُـا
َ
لتنقلب املعادلة
في لبنان،
العسكري الواسع ُ
جــذريــا ،وبــات الجيش الـســوري يسيطر على
مـســاحــة  ،%66مـقــابــل  %18لـلـقــوى الوطنية
الـيـســاريــة الـلـبـنــانـيــة املـتـحــالـفــة مــع املـقــاومــة

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

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،فـ ــي حـ ــن اسـ ـتـ ـ ُع ــادت ال ـق ــوى
املسيحية اليمينية املـبــادرة ،وشـ ّـدد الحصار
ُ
على مخيم ّ تــل الــزعـتــر ،لترتكب أول مـجــزر ٍة
ّ
عربية بحق الفلسطينيني ،وقــد علق رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،إس ـح ــق رابـ ـ ــن ،آنـ ــذاك
َ
تزعج الجيش السوري
بقوله «إن إسرائيل لن
وهــو يقتل إرهابيي عــرفــات» ،والحقًا عندما
َ
ُ
الزعيم الفلسطيني الـعــودة إلــى لبنان
حــاول
عبر بيئته الشعبية الحاضنة فــي طرابلس،
ّ
تدخلت القوات السورية وتولت مهمة إخراجه
ـرب شرسةٍ عام  ،1983تشبه إلى
منها عبر حـ ٍ
ّ
حماة قبل عام.
في
حصل
حد كبير ما
ّ
ُ
وم ــا زال ــت ال ـش ـعــارات الــرنــانــة ســاحــا فتاكًا
ب ـيــد م ـ ّـد ِع ــي الــوط ـن ـيــة ،ملــاح ـقــة امل ـعــارضــن
ل ـعــروش ـهــم امل ـس ـت ـب ـ ّـدة ،وال ـت ـن ـك ـيــل ب ـه ــم ،في

ـت ل ــم ي ـع ــد ف ـي ــه م ـم ـك ـن ــا ،ع ـل ــى اإلطـ ـ ــاق،
وقـ ـ ـ ُ ٍ
ّ
أن ت ـح ـكــم امل ـج ـت ـم ـعــات م ــن م ـن ـظــور الـتـمــلــق
ال ـق ــوم ــي وت ـش ــوي ــه ال ـح ـق ــائ ــق ،أو الـتـعــاطــي
ال ـل ـف ـظ ــي مـ ــع الـ ـسـ ـط ــوة ال ـث ـق ـي ـل ــة ل ـل ـق ـضــايــا
ال ـعــرب ـيــة ال ـك ـب ــرى ،فــالــوط ـن ـيــة الـحـقـيـقـيــة ال
َ
تكتب الخطابات املسيلة للدموع،
تعني أن
أو ت ـن ـظــم ال ـش ـع ــر ف ــي ت ـم ـج ـيــدهــا ،ب ــل غ ــدت
ّ
ـات
م ــرادف ــا طـبـيـعـيــا لـلــديـمـقــراطـيــة وا َل ـح ــري ـ ُ
املــدنـيــة ،فما الـفــائــدة فــي أن تـصــدع األنظمة
الـحــاكـمــة رؤوس ـنــا بــالـتـفــاخــر بـحـ ّـب الــوطــن،
وم ــن ثــم تـقـمــع ال ـش ـعــوب ،وتـحــاربـهــا بلقمة
عـيـشـهــا ،وت ـش ـ ّـرده ــا .ه ــذه الـلـعـبــة أصـبـحــت
مكشوفة ومفضوحة ،ال بــل بــات السوريون
ّ
يتهكمون على كــل مــا هــو وطـنـ ّـي ،لكثرة ما
ُ
وج َر بهذه الشعارات وأسيء إليها ،..وعلى
ت ِ
ّ
ّ
ّ
الرغم من أن حزب البعث في سورية قرر حل
مــا ُعــرف «بالقيادة القومية» وإلـغ ّــاء هــا ،إال
ّ
أن األكــذوبــة القومية مــا تــزال تتوشح ظالل
ح ـكـ ٍـم اس ـت ـب ــدادي ل ــم ي ـكــن يـتـطـلــع إل ــى أكـثــر
من إخضاع الـســوري ،الــذي لم يعد يــرى أمة
ّ
متفرقة ،وال رســالــة خالدة،
واح ــدة ،بــل أممًا
ّ
متغولة داخــل أقبيةِ العالم
بل سطوة أمنية
السفلي املرعب.
(كاتبة وإعالمية سورية)
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