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أحمد برين ...المنشد الكفيف
عبد الحكيم حيدر

ّ
ّ
برفعه الدف املدلة منه الصاجات ،يضبط إيقاع حلقة اإلنشاد مع ميل ٍة خفيف ٍة بكتفه
إلى الوراء ،وكأنه يرى املوسيقى ويلمس نسيمها ،على الرغم من أنه ال ُيرى بالعني،
ّ
ولكن ّ
حاسة األذن تضبط خفايا الغناء وعثرات املوسيقى .وبالدف يعيد للموسيقى
مبسم الغناء واالعـتــدال ،وكأنه يعيد مــلء الكؤوس للراح ،بعدما تجاوزت حسنها
القناني ،والزحام ،وحامل الراح وأصواب املجاذيب« :اقعد يا منصور» ،يقولها ،فتعلو
املحببة من املجذوب ،سعيا وراء اكتمال ّ
املالمة ّ
املحبة ما بني املنشد واملجذوب ،كي
تنتشي باقي اآلالت ،بعد فاصل من الدلع ما بني «حلقة الغناء» مع املجذوب الذي
ضربه الغناء ،فأصبح عاطال ،إال للسماع واملشي وراء املنشد في كل الكفور والنجوع،
ٌ
ٌ
صعب أن تقع عليها ،إال في كتاب األغاني لألصفهاني ،وسيرة املجروحني
عالقة
ّ
بعد ما ّ
عز الدواء عليهم ،وزاد الغرام وقلت الحيلة أمام العلل ،فأتلفتهم ،وما بقي لهم
سوى مرهم الغناء وبعض العافية وقلوب أولياء الطريقة والذكر.
ّ
ينقلنا أحمد برين إلى جو ّ
املودة ما بني املجذوبني ،وحلقة الذكر بخفة روحه في الرد،
ويأتي الغناء سهال ،وفق مقتضى الحال والحفل والنجع ،كما في «الرمادي» ،والبلد
أيضا ،كما في حفلته في املغرب ..« :وأسيادي أسياد الناس ،سكنوا مدينة فاس،
وعلى األبواب ،أنا واقف ذليل» .وحينما تعيده نشوة الذكر للنبي «جد الجميع» ،ما بني
املشرق واملغرب ،يقول« :يا دليل يا دليل ،يا دليل يا دليل :شرق على النبي يا دليل»،
ّ
وحينما يأخذه الوجد للمحبوب بعدما أذن الفراق« :سافر حبيبي وجه خلي يودعني،
بكى وبل املحارم ،أنا قلت :ليه يعني؟ أنا قلت ده فراق وال دلع يعني ،قال لي :أنت داري
بالفرقة وما فيها ،فــراق الحبايب ّ
مر يوجعني» ،ثم ينتقل بمركب الغناء إلى ضف ٍة
أخرى ،وهي نصيحة ّ
املحب ،إن نفعت في املحب نصيحة« :والله كالمك ،خايل علينا،
ّ
هات من كالمك ،واكتب وادينا ،جددت حبك ،لو ذكرت ربك يا ولدي ،تعوم ٌالسفينة».
وال يقعد منصور املـجــذوب عــن مناوشة الشيخ ،وحلقة الــذكــر مبسوطة وتتكتم
ّ
الضحك وقارا .وال يكف برين عن مناوشة املجذوب أيضا والرد ،ومن لحمة الغناء
ّ
ّ
أيضا ،من دون أن يخرج من املقام أو يفارق الحال ،والدف تنعس صاجاته وال يكف
منصور ،فيصرخ بعد الجملة« :والله أنت بتوزن بالنمنم» ،فيوضح الشيخ أحمد برين،
إن كــان فــي كفر أو قــريـ ٍة بعيد ٍة فــي مصطلحات منصور «النمنم» وهــي «السيكة
الصغيرة» ،التي كان يزن بها ّ
التجار القطن أو الحرير .وهذا بالطبع من ثناء املجذوب
ّ
على بالغة املنشد وحسن سبكه ،وال يكف املـجــذوب عن الـصــراخ من لطافة دالل
الذكر واتساع صدر الشيخ .يعيد الشيخ أحمد للدف وقاره ،ويهمد قليال من صهللة
ّ
الـصــاجــات ،بــالــدق خفيفا على حنان جـلــده ،والخشب بعد مجاذباته مــع املجذوب
«منصور» .وينتقل بالسفينة ،سفينة الذكر ،إلى مقام آخــر ،ويضبط دائــرة البوح،
خفيفا إلى الــوراء ،ويدوس على وسادة
حتى يدخل ّمتمهال إلى «وجع الليل» ،يميل ً
جرح األكباد واملحبني ،فيصرخ ثانية منصور ،فيعيد عليه الكالم برائحة
الليل الذي
العتاب« :اسكت يا منصور» ،فيسكت منصور ،يعيد وضع أصابعه حول صيوان
األذن ،ويميل ،ويضيع في الطرب ،حتى يبدو بياض العينني اللتني ّ
أضرهما املرض في
طفولته ،وتعلو الروح بالـ«آه» ،فيعتدل املقام والنسيم ،ويصمت تماما منصور ،حتى
يفيض الــراح ،فيبدأ وكأنه يتراقص في دالل ،ويأتي الكالم من الــروح مسبوكا بال
ّ
يحلق وراء خلق املعانيّ ،
مرة من رحيق
جهد وال صنعة خائبة ،يصير الشيخ بهلوال
ومرة من فيض معاني القرآن الذي حفظه صغيراّ ،
التواشيحّ ،
ومرات من مطالع الغناء
أو الحكم الشعبية ،كلها أسانيد تأتي كي يحلق الشيخ عاليا بالذكر ،فيسكت تماما
منصور أو تضيع همهماته في جوقة الغناء تماما ،وكــام مسبوك ّ
يسد فجوات
ميالت ودمعا ،حتى خصوم الذكر ،لو
الكالم ويمأل الذكر ويخرج من لواعج األتباع
ٍ
كان في الذكر خصومة ،كما في حالة «فرش وغطا» مع تلميذه محمد العجوز ،بعدما
صار مشهورا وانفصل عن الشيخ.
وفي نهاية الخصومة ،تضحك املباسم ،ويصير الشيخ بمثابة «بيرين من املعاني
ٌّ
واملاء والذهب» ،وقد فاض كل منهما بالحسن والــراح ،حتى شرب التلميذ ،العجوز،
ّ ّ
منهما فاعتدل عوده ،ويتطوح دف الكرم في أيدى االثنني ،في ما بعد في «السفينة»،
على أطراف الشيخ والتلميذ ويفيض املعنى على الجميع تصالحا ،ويعيد منصور
املـنــاوشــة ،كــي يشعل الحلقة فيقول لــه الـشـيــخ« :اسـكــت يــا مـنـصــور» ،وال يسكت
منصور أبدا ،كي تتوالد املعاني تباعا في الصدور تحت سعف النخيل في «إسنا» ،أو
«الرمادي» ،والنيل خلف الجميع يمشي على الطمي نشوانا بالغناء والنسيم والطير،
ّ
ّ
فهؤالء مساكني ،وقد هبط عليهم النهر ،كما قيل ،من الجنة ،فظلوا هكذا في سعادة،
بعد الشقاء ،بالغناء والذكر ،فما أتعس من ظلمهم في قوتهم ومعاشهم.

هل يعود االنسداد
السياسي الليبي؟
الفيتوري شعيب

تعالت أصوات الخالفات أخيرًا بني قوى
سـيــاسـيــة فــاع ـلــة ف ــي امل ـش ـهــد الـسـيــاســي
الليبي مع قرب موعد االنتخابات ّ
املقررة
م ـس ـب ـق ــا ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـع ـط ــي ان ـط ـب ــاع ــا
عــامــا بــأن هـنــاك مــن يعمل على إفشالها
بطريقة أو أخ ــرى ،وال ـعــودة بالبالد إلى
مــرح ـلــة االنـ ـس ــداد ال ـس ـيــاســي ،ع ـبــر هــذه
ال ـخــافــات ال ـتــي ظ ـهــرت أخ ـي ـرًا ،وتـحـمــل،
فــي ّ
طياتها ،أبـعــادًا جـ ّـد خطيرة ،وصلت
إل ــى ال ــدع ــوة والـتـلـمـيــح بــإي ـجــاد أجـســام
سياسية ومؤسسية مــوازيــة فــي الشرق
ال ـل ـي ـبــي ،ك ــان م ـب ـ ّـرره ــا األول «تـهـمـيــش»
حكومة الوحدة الوطنية مدنًا ومناطق،
غير أن الناظر بعني البصيرة ،واملتابع
للشأن العام الليبي بشكل دقيق ال يجد
صعوبة في معرفة حقيقة هــذا الخالف،
باعتبار أن الحكومة جاءت عبر توافقات
ومـ ـ ـح ـ ــاورات ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن أع ـضــاء هــا
ووزراء ه ـ ـ ـ ـ ــا م ـخ ـت ـل ـفــون ف ــي ال ـت ـ ّ
ـوج ـه ــات
ٍّ
والرؤى ،ولكل تحالفاته ومصالحه ،ومن
ذلك يدرك أن هذا هو السبب الحقيقي في
هــذا ال ـخــاف ،باعتبار النقيض وضــده.
بمعنى آخــر ،عندما يــرى فريق أن نهجه
الـسـيــاســي قــد يسقط أم ــام نـهــج «حليفه
وخصمه» فــي آن واح ــد ،ال بــد مــن العمل
على إسقاطه هو اآلخر أيضًا ،وإن وصل
األم ـ ــر إلـ ــى ال ـع ـمــل ع ـلــى إفـ ـس ــاد ال ـتــوافــق
وإنهاء هذا التحالف غير املنضبط ،األمر
الذي يقود البالد إلى حالةٍ من االنسداد
الـسـيــاســي امل ـت ـكـ ّـرر ،بحسب مــا تقتضيه
الحالة واملوقف بحكم املصالح .وبالتالي،
إن ت ـك ــوي ــن ب ـي ـئ ــة س ـي ــاس ـي ــة مــؤس ـس ـيــة
تعمل في إطــار مصلحة البالد وفق هذه
«الـتــوافـقــات» مــن الصعوبة بـمـكــان ،وإن
حاول كثيرون العمل على إيجادها طوال
ال ـش ـه ــور والـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة م ــن عـمــر
األزمة الليبية.
كــذلــك فــإنــه ال يـمـكــن امل ـغــال ـبــات ال ـفــرديــة
وال ـج ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ت ـك ــون سـبـبــا ف ــي حل

سياسي استرضائي ،كما هو الحال اآلن
فــي ليبيا ،أن تـ ّ
ـؤســس لــدولــةٍ تحتكم إلى
ّ
مـعــايـيــر سـيــاسـيــة م ـح ــددة تـبـنــى عليها
ْ
الــدولــة ،وإن خالفت مصالحها ،باعتبار
أن ذل ــك ل ــن ي ـكــون إال واحـ ـ ـدًا م ــن أسـبــاب
اإلقصاء واإلبعاد ألحد الطرفني أو كليهما
عــن املـشـهــد الـسـيــاســي ال ـعــام ،وبــالـتــالــي،
العمل فــي بيئةٍ غير منضبطة سياسيًا
بــرملــانـيــا وشــرع ـيــا ه ــو ال ـطــريــق الــوحـيــد
الستمرارهما ،وهذا ما تعمل عليه بعض
ال ـق ــوى الـفــاعـلــة اآلن ف ــي لـيـبـيــا ،لضمان
ً
ب ـقــائ ـهــا واسـ ـتـ ـم ــراره ــا أوال ،ولـتـحـقـيــق
توافقات أخرى تكون جزءًا فيها في حالة
ٍ
ّ
االنسداد السياسي ،وتعطل االنتخابات
املـ ـق ـ ّـررة ف ــي  24دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول
املقبل ثانيًا.
حاول كثيرون من املوجودين في املشهد
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ـي ـبــي ال ـ ـيـ ــوم ،وال ي ــزال ــون
يـ ـح ــاول ــون ،ال ـع ـمــل ع ـلــى انـ ـع ــدام امل ـجــال
الـسـيــاســي الـطـبـيـعــي ،م ــن وج ــود بــرملــان
حقيقي يحمل صبغة شرعية من القاعدة
الـشـعـبـيــة ،وك ــذل ــك ح ـكــومــة نــاش ـئــة عـنــه،
ّ
تستمد قوتها من
ال يمكن القفز عنها،
شرعيتها البرملانية والشعبية الحقيقة،
ال تلك املبنية على التفاهمات والتوافقات،
التي تسقط أمام أدنى معترك سياسي ال
يمكنها ّ
تحمله ،فانعدام املجال السياسي
الصحيح والـسـلـيــم هــو ال ــذي أوج ــد هــذا
االضـمـحــال فــي السياسية الليبية ،بل
ّ
وجعلها حكرًا على فئةٍ محدود ٍة تتحكم
ّ
فــي ج ــل الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة فــي ال ـبــاد،
ّ
وبــالـتــالــي أس ــس ذل ــك لـنـمــوذج سياسي
ـات
م ـغ ـل ــق مـ ـن ــذ  2014ي ـ ـ ــدور فـ ــي دوام ـ ـ ـ ـ ٍ
ّ
محددة ال يمكنه القفز عنها إال
سياسيةٍ
بتجديد السلطة الشرعية والتنفيذية في
البالد في ديسمبر /كانون األول املقبل،
وإال ف ــإن االنـ ـس ــداد الـسـيــاســي ه ــو ال ــذي
يلوح فــي األف ــق ،ومــن ثــم الـعــودة بالبالد
إلى املربع األول من االحتراب ومزيد من
االختالف وحتى االنقسام.
(كاتب ليبي)
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حسن إسميك نموذجًا
للصهاينة العرب

في التوتر بين باكو وطهران
مدى الفاتح

من املفارقات الجيوبوليتيكية في املنطقة
ّأن إيران التي ّ
تعرف نفسها دولة شيعية،
وتـ ـتـ ـخ ــذ م ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا ح ــامـ ـي ــة ل ـل ـش ـي ـعــة
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ال تـمـتـلــك ع ــاق ــات طـيـبــة مع
جارتها أذربيجان ذات الغالبية الشيعية.
ي ــؤك ــد ذلـ ــك أن م ـســألــة ال ـش ــراك ــة الـعـقــديــة
ليست امل ـح ـ ّـدد األه ــم لـلـعــاقــات اإليــرانـيــة
الـخــارجـيــة ،كما يتصور امل ــرء ،وهــو يرى
إي ــران وه ــي تجتهد فــي تـعــزيــز وجــودهــا
عبر نشر مذهبها.
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــراب ـ ــط الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
والـ ـجـ ـغ ــراف ــي وال ـش ـع ـب ــي ،إال أن ال ـتــوتــر
السياسي التاريخي بني البلدين ال يكاد
ي ـخ ـفــى ،ول ـع ــل ج ــدي ــد ف ـصــولــه كـ ــان ّإبـ ــان
الحرب مع أرمينيا ّالعام املاضي ،ودعمت
ف ـي ـهــا ت ــرك ـي ــا ،ال ـس ــن ـي ــة ،أذربـ ـيـ ـج ــان بـقــوة
في مقابل أرمينيا التي كانت إيــران على
الـ ـ ــدوام ت ـقــف إل ــى صـفـهــا ف ــي نــزاع ـهــا مع
جارتها.
كانت العالقة مع أرمينيا مهمة بالنسبة
إلي ـ ــران ال ـتــي ات ـخ ــذت جــارت ـهــا املسيحية
ح ـل ـي ـف ــا ،ت ـ ــارة ضـ ــد ت ــرك ـي ــا الـ ـت ــي تـتـمـتــع
ـات كـثـيــرة،
عــاقـتـهــا بــأرمـيـنـيــا بـحـســاسـيـ ٍ
وت ـ ــارة ض ــد أذرب ـي ـج ــان .وق ــد أخـ ــذت هــذه
الـعــاقــة منحى استراتيجيًا تكامليًا مع
ت ــزاي ــد ال ـعــزلــة اإلي ــران ـي ــة ،وت ـخ ـلــي ال ـغــرب
بـشـكــل واضـ ــح ع ــن أرمـيـنـيــا لـيـتـشـبــث كل
طرف بعالقته باآلخر.
ٍ
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
التشابك واالرتباط ،فإن العالقة السياسية

ّ
بني باكو وطهران كانت تحفها الشكوك.
نــالــت أذرب ـي ـجــان اسـتـقــالـهــا عــن االتـحــاد
السوفييتي في العام  .1991حينها كانت
إيران قد أضحت «الجمهورية اإلسالمية»
التي تعتمد النموذج السياسي الفريد من
مقابل
نوعه لعقيدة «الــولــي الفقيه» .فــي
ً
ذلـ ــك ،كــانــت أذرب ـي ـج ــان ،وم ــا ت ـ ــزال ،دول ــة
عـلـمــانـيــة تـ ّ
ـرسـخــت فـيـهــا ه ــذه العلمانية
إلى درجة أنها تجاوزت البناء السياسي
الفوقي ،لتستقر في وجــدان الناس .بهذا
الـ ـش ــأن ،تـخـبــر إح ـصــائ ـيــة حــدي ـثــة ملعهد
«غالوب» أن  %21فقط من األذريني يرون
الــديــن مـهـمــا فــي حـيــاتـهــم .وتــوضــح هــذه
النتيجة أن الـبـضــاعــة الــديـنـيــة والعقدية
التي تحترف إيران تسويقها عبر الدعاية
املــذه ـب ـيــة ال ي ـم ـكــن أن ت ـجــد رواجـ ـ ــا لــدى
الشعب األذري الــذي ال يرى أن في تشابه
امل ـ ــذاه ـ ــب أو اخ ـت ــاف ـه ــا س ـب ـب ــا لـتـعـمـيــق
الـعــاقــة مــع إي ــران ،ملـجـ ّـرد كونها شيعية،
أو ّ لتسطيح الـعــاقــة مــع غـيــرهــا لكونها
سنية ،بل ذهبت باكو إلــى أبعد من ذلك،
حني اتخذت قرار االحتفاظ بعالقة جيدة
مع تل أبيب أيضًا.
يمكن أن نفهم مــوقــف أذربـيـجــان املحايد
ّ
فــي القضية الفلسطينية ،إذا تــذكــرنــا أن
ذلك كان املوقف التركي نفسه ّإبان صعود
الـعـلـمــانـيــة بـنـسـخـتـهــا امل ـت ـش ـ ّـددة ،وال ـتــي
ك ــان ــت ت ـه ــدف إلـ ــى إكـ ـم ــال االن ـف ـص ــال عن
الـهــويــة اإلســامـيــة وعــن املحيط الشرقي.
ف ــي ظ ــل امل ـن ــاخ ال ـس ـيــاســي األذري ،كــانــت
ـوة ال ـشــراكــة م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي
خ ـطـ ً
متسقة مع التوجه العام (زي ــارة شيمون

بيريس ،باكو في  ،2009على سبيل املثال،
لــم تـلــق اع ـتــراضــا داخـلـيــا ي ـ ًـذك ــر) .لــم يكن
السياسيون يجدون صعوبة في تسويق
ه ــذه الـعــاقــة ال ـتــي كــانــوا يــرونـهــا مفيدة
للطرفني ،وفق معادلة النفط مقابل السالح
النوعي الــذي تدخل من ضمنه الطائرات
مــن دون ط ـيــار .واس ـت ـفــادت إســرائ ـيــل من
أذربـيـجــان الـتــي منحتها مــوطــئ قــدم في
موقع استراتيجي.
املـســألــة بالنسبة إلي ــران أخـطــر مــن ّ
مجرد
خ ـي ــارات وطـنـيــة لـجـيــرانـهــا ،فـهــي تعتبر
أن كــل هــذا الـتـمـ ّـدد اإلســرائـيـلــي ،س ــواء في
أذرب ـي ـجــان أو كــردس ـتــان الـعــراقـيــة أو في
امل ـح ـيــط ال ـع ــرب ــي املـ ـج ــاور إن ـم ــا ي ـتــم على
ّ
ح ـس ــاب ـه ــا ،وي ـ ـ ــدل ع ـل ــى ت ـح ــال ـف ــات تـجـعــل
ّ
منها هــدفــا .إي ــران الـتــي ال تـمــل مــن ّادع ــاء
ّ
ج ــود املليشيات املرتبطة
أن وجــودهــا وو ّ
بها فــي ســوريــة إنـمــا كــان ملواجهة الكيان
الصهيوني وعمالئه ،ويصعب عليها تقبل
عالقات قد ترقى للتعاون العسكري
وجود
ٍ
م ــع ذل ــك ال ـك ـيــان بــال ـقــرب م ــن «ح ــدوده ــا»،
وهي ال ّ
تتردد في التصريح بقدرتها على
ّ
التدخل ،إذا ما أحست بالخطر.
ّ
االسـتـعــانــة بــالـتــاريــخ مـهـمــة ،ألنـهــا تــذكــر
بـحـقـيـقــة أن ــه ال ت ــوج ــد م ــواق ــف سـيــاسـيــة
ثابتة ،فكما ّ
تبدلت مــواقــف بعض الــدول
م ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ف ــي مـقــدمـهــا
ـت
تركيا الـتــي كــانــت تـبــدو للعرب ،فــي وقـ ٍ
ما ،وكأنها متضامنة مع االحتالل ،فكذلك
مجمل الوضع اإلقليمي قابل للتغير.
وع ـل ــى ذكـ ــر الـ ــوجـ ــود األذري ف ــي إي ـ ــران،
وال ــذي يـتــم االسـتـشـهــاد بــه للتأكيد على

والء سعيد السامرائي

م ـ ّـرت ،قـبــل أي ــام ،الــذكــرى الـثــانـيــة الن ــدالع
ث ـ ــورة ت ـشــريــن (أكـ ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
 )2019ال ـت ــي خـ ــرج ف ـي ـهــا ش ـب ــان ال ـع ــراق
وشــابــاتــه فــي ت ـظــاهــرات عــارمــة إلسـقــاط
العملية السياسية وأحزابها التي جاءت
مع الدبابة األميركية عند غزو العراق عام
 .2003وقــد احتفل الـعــراقـيــون باملناسبة
فــي م ــدن وس ــط ال ـعــراق وجـنــوبــه ،رافـعــن
صور مئات الشهداء الذين سقطوا طوال
أش ـهــر امل ــواج ـهــات عـلــى أي ــدي الـقـنــاصــن
وامل ـل ـي ـش ـيــات ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـحــرس ال ـث ــوري
اإلي ـ ــران ـ ــي ورئـ ـيـ ـس ــه الـ ـ ــذي اغ ـت ـي ــل قــاســم
سليماني .وقبيل االنتخابات التي أجريت
األسبوع املاضي ،لم ّ
يتردد رئيس الوزراء،
م ـص ـط ـف ــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،وال م ـس ـت ـش ــاروه
وال ـت ـش ـك ـي ــات الـ ـج ــدي ــدة امل ـن ـت ـح ـل ــة ،فــي
الكالم باسم ثــورة تشرين ،وأنــه خرج من
رحـمـهــا وح ـقــق مـطــالـبـهــا .أول ادع ــاءات ــه
أن ـ ــه ال ي ـن ـت ـمــي لـ ــأحـ ــزاب امل ـ ــوج ـ ــودة فــي
العملية السياسية ،وه ــذا غير صحيح،
ّ
ألنــه واح ـ ٌـد مــن أبـنــاء العملية السياسية
ٌ
ورئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـم ـخ ــاب ــرات فـ ــي ح ـكــومــات ـهــا
وي ــأتـ ـم ــر ب ـ ــأوام ـ ــره ـ ــا ،ومـ ـنـ ـه ــا م ـش ــارك ــة
ال ـج ـهــاز الـ ــذي ت ــرأس ــه س ـن ــوات ف ــي قمع
الـعــراقـيــن وسجنهم وقتلهم ،وك ــان من
ّ
أعضاء اللجنة املشكلة للتحقيق في قتل
املتظاهرين فــي والي ــة سلفه ،ع ــادل عبد
املهدي ،وممن أشرف على عمليات القمع.
لـيــس ذل ــك فـحـســب ،بــل يـ ّـدعــي الكاظمي
أي ـضــا وم ـس ـت ـشــاروه قـيــامــه بــإصــاحــات
كثيرة ،وإنجاز مشاريع البناء وافتتاح
مشاريع أنجزت في عهده ،وهو ما تنفيه
ال ـح ـقــائــق ال ـع ـن ـيــدة ع ـلــى األرض .ق ــراءة
بـيــان خ ــاص بــاإلن ـجــازات الـتــي يـعـ ّـددهــا
م ـس ـت ـشــاروه ع ـبــر ال ـف ـضــائ ـيــات ومكتبه
اإلع ـ ــام ـ ــي تـ ـظـ ـه ــر ت ـم ـث ـي ـل ـي ــات س ــاس ــة
االحـ ـت ــال ورك ــاك ــة الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة
ومدى ّ
الهوة بني الشعب العراقي ومقرات
املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء ال ـتــي يـتـمـتــرس فيها
أصحاب عملية االحتالل خوفا من غضب
العراقيني .ما يالحظ في بيان اإلنجازات
ّ
ً
ّ
أنه يركز ،أوال وقبل كل شيء ،على مدينة
الناصرية قلعة ثــورة تشرين التي طرد
أبناؤها كل األحزاب وممثليهم من املدينة
إب ــان الـتـظــاهــرات إذ يـقــول« :عــزمـنــا على
إعــادة تطوير محافظة ذي قــار بتشكيل
مجلس إعمار ،وهناك مشاريع لتوسيع
عشرين مدينة تابعة للمحافظة» .يتابع
ال ـب ـيــان« :تـعـهــدنــا ب ــأن نـمـضــي للتهيئة
لـحـكــومــةٍ مقبلة ،وأص ــدرن ــا ع ــدة ق ــرارات
بشأن مكافحة الفساد والشركات املتلكئة
ّ
والوهمية ،وتمكنا من افتتاح املستشفى
التركي املتوقف منذ عشر سنوات .وبدأ
ال ـع ـمــل ب ــإح ــال ــة أك ـث ــر م ــن م ــائ ــة م ـشــروع
ضـ ـم ــن قـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـص ـح ــة
وال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة وال ـ ـطـ ــرق وال ـج ـس ــور
والشباب والرياضة ،ألن الناصرية التي
ب ــارك ـه ــا ب ــاب ــا ال ـفــات ـي ـكــان خـ ــال زي ــارت ــه
لــزقــورت ـهــا تـسـتـحــق أن تـحـظــى بمكانة
تليق بتاريخها».
الحقيقة أن املستشفى التركي الذي بني
على أنقاض املستشفى العسكري السابق
م ـه ـجــور ت ـمــامــا ،ول ــم يـكـمـلــه أه ــل عـقــود
البناء ،بل افتتح الكاظمي طابقا واحدا

يتوهم الكاظمي،
ّ
ومعه ّ
كل أحزاب
االحتالل ،إذا اعتقدوا
ّ
تمكنوا من
أنّهم
القضاء على ثورة
تشرين ،فهي عائدة
ال محالة

منه ،بحسب روايات أهل الناصرية .وكل
ما ورد في بيان اإلنـجــازات هو من باب
الــدعــايــة ،مــن م ـشــروع امل ـطــار ال ــى الـطــرق
والجسور واملجمعات السكنية وامللعب
األوملـبــي الــذي سرقت أمــوالــه املــرصــودة،
واليوم هو ّ
مجرد سياج حديدي ،وهيكل
ال أكثر ،ومثله مشروع املدينة الصناعية.
أما مشاريع الكهرباء ،فبحسب املصادر،
 %70مـنـهــا وه ـم ـيــة ،وم ــا ي ــؤك ــد ذل ــك أن
البيان الذي نشره املكتب اإلعالمي يتكلم
عــن تكلفة لكل هــذه املـشــاريــع ،تصل إلى
 120م ـل ـيــون دوالر ،وهـ ــو مـبـلــغ بسيط
ج ــدا وغ ـي ــر م ـع ـقــول ل ـكــل ه ــذه امل ـشــاريــع
ّ
الـتــي يسطرها كــاتــب الـبـيــان كما يشاء.
وال يـمـكــن إخ ـف ــاء وه ــم ه ــذه االدعـ ـ ــاءات
املـعـلـبــة لـلــدعــايــة االنـتـخــابـيــة ،وإح ـضــار
وف ــد ام ــارات ــي «ل ـتــوق ـيــع ع ـقــود جــديــدة»
وتقديمها للشعب الـعــراقــي ،قبل أربعة
أي ــام مــن مــوعــد االنـتـخــابــات ،األم ــر الــذي
دعا أبناء الناصرية إلى الهتاف« :حتى
كذبكم خلص».
الحقيقة أنه ال نهاية الدعاءات حكومات
املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء ،وأك ـبــرهــا هــو ّادع ــاء
ح ـكــومــة الـكــاظـمــي ب ــأن م ــا ي ـقــوم ب ــه هو
تحقيق مطالب ثــوار تشرين ،خصوصا
إجـ ــراءه انـتـخــابــات مـبـكــرة .وذل ــك مناف
لـلـحـقـيـقــة ،ف ـلــو أن ال ـكــاظ ـمــي ق ــد أج ــرى
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ش ـهــر إب ــري ــل /نـيـســان
امل ـ ــاض ـ ــي أو حـ ـت ــى ف ـ ــي شـ ـه ــر ي ــون ـي ــو/
حزيران املاضي ،لكان له الحق في القول
إنه حقق أحد مطالب تشرين ،لكنه تهرب
منها بحجة جائحة كورونا .الرغبة في
تصفية ثورة تشرين ،واغتيال قادة فيها
كانت املهمة األساسية لحكومة الكاظمي
ّ
استمرت
باالنتخابات ،حيث
قبل الشروع
ُ
االغ ـت ـي ــاالت ،فـقــد ق ـتــل مـنـســق تـظــاهــرات
كربالء والناشط في تنظيم املتظاهرين
وتوحيد صفوفهم ،إيهاب الوزني.
امـ ــا ّ
االدع ـ ـ ـ ــاء اآلخـ ـ ــر ف ـي ـخ ـ ّـص ال ـك ـيــانــات
السياسية الوهمية التي ترعاها حكومة
الكاظمي ،على أنها كيانات لثوار تشرين
ّ
ج ــاءت مــن صلب الـتـظــاهــرات .مــع تسلم
الرجل رئاسة الوزراء ،برز أكثر من وجه،
يتحرك ّ
ّ
بحرية ،ويقيم
وأكثر من تشكيل
م ــؤت ـم ــرات ــه ف ــي ق ــاع ــات فـ ـن ــادق ال ــدرج ــة
األولىّ ،
يدعي انتماءه لتظاهرات تشرين
ولـ ـلـ ـث ــورة ،ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات

تعيش أذربيجان
اللحظة التاريخية التي
كانت تعيشها تركيا
سابقًا ،وتختلط فيها
الوطنية والقومية
مع العلمانية

ّ
ال ـت ـنــوع اإلي ــران ــي ،يـجــب أن ن ـتــذكــر أيضًا
أن هــذه القومية التي تعتبر األكبر ،ربما
ال ت ـكــون راض ـيــة تـمــامــا عــن الـبـقــاء ضمن
ال ــدول ــة اإلي ــران ـي ــةّ ،فـقــد سـبــق لـهــا خــوض
تجربة انـفـصــال هــشــة فــي الـعــام  1945لم
تـصـمــد أم ـ ــام ال ــدع ــم األمـ ـي ــرك ــي ،الـحـلـيــف
آنذاك ،للجيش اإليراني.
ن ـحــن ال ـي ــوم أمـ ــام تــرك ـيــا ج ــدي ــدة ،ليست
معادية على طريقة إيران الدعائية للكيان
ال ـص ـه ـي ــون ــي ،ل ـك ـن ـهــا إحـ ـ ــدى أه ـ ــم ال ـ ــدول
الداعمة للحق الفلسطيني .تركيا الجديدة،
ْ
االنفتاح على أوروبا،
وإن ال تزال راغبة في ً
إال أنها تبدو أكثر رغبة في االنــدمــاج مع
محيطها اإلسالمي ،وهي بذلك تسعى إلى

كاريكاتير

ثورة تشرين في العراق
وخطاب الكاظمي
ّ
املقبلة ،إذ يزعم هــؤالء أن الحل الوحيد
لـلـتـغـيـيــر ف ــي الـ ـع ــراق ه ــو ال ــدخ ــول إلــى
ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وامل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
االنتخابات والقيام بالتغيير من داخل
ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،ولـ ـيـ ـس ــت الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات
ّ
وال الـ ـث ــورة .وك ـم ــا ك ـشــف الـ ـ ّث ــوار مـبــكــرا
ّ
املندسني في صفوفهم ،وشخصوا بدقة
األشخاص والشخصيات واألحزاب التي
انتقلت ،بني ليلة وضحاها ،إلى معسكر
االح ـت ـج ــاج ــات وال ـ ـثـ ــورة ع ـل ــى الـعـمـلـيــة
الـسـيــاسـيــة وأحــزاب ـهــا الـطــائـفـيــة ،بينما
كــانــت بــاألمــس فــي قلب هــذه العملية أو
مــن أحــزاب ـهــا ،وم ــن املـشــاركــن فيها منذ
 18عامًا ،كشفوا الكيانات التي صنعتها
حـكــومــة الـكــاظـمــي ،وم ــن ورائ ـه ــا أح ــزاب
املحاصصة الطائفية والعرقية ،الحتواء
ث ــورة تـشــريــن ومـطــالـبـهــا وإف ــراغ ـه ــا من
مـ ـحـ ـت ــواه ــا الـ ــوط ـ ـنـ ــي .ك ـش ـف ـه ــا ال ـش ـعــب
الـ ـع ــراق ــي الـ ـ ــذي ل ــم ي ـع ــد ي ـه ـتــم بـعـمـلـيــة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وأكـ ـث ــر م ــن س ـي ــاس ــي مــن
أحـ ــزاب االح ـت ــال اع ـت ــرف ،عـبــر شــاشــات
القنوات الفضائية ،بتزوير االنتخابات
وع ــدم جــدواهــا ،فقد قــال إي ــاد ع ــاوي إن
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ق ــد أخـ ـب ــره أنـ ــه قــد
أح ـض ــر «ه ــاك ــر» وزور االن ـت ـخ ــاب ــات في
ال ـع ــام  2018ف ــي أربـ ــع دق ــائ ــق .واع ـتــرف
رئيس الوزراء األسبق ،نوري املالكي ،بأن
املشاركة في تلك االنتخابات وصلت الى
 %20فقط ،وتم تزويرها ،والتزم الصمت
لتجنب الفوضى.
يـ ـت ـ ّـوه ــم الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،ومـ ـع ــه كـ ــل أحـ ـ ــزاب
ّ
االحـ ـ ـت ـ ــال ،إذا اعـ ـتـ ـق ــدوا أنـ ـه ــم ت ـمــك ـنــوا
م ــن ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى ثـ ـ ــورة ت ـش ــري ــن ،فـهــي
عـ ــائـ ــدة ال مـ ـح ــال ــة ،ألن الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات لــم
تتوقف إال بسبب وباء كورونا واحترام
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط الـ ـصـ ـحـ ـي ــة فــي
الـتـبــاعــد وعـ ــدم االخـ ـت ــاط ،لـكــن الــذكــرى
ّ
الثانية لها قد أكدت أن جذوتها ما تزال
متوقدة ومشتعلة ،لم تنطفئ في قلوب
العراقيني ،ال يــرون خالصهم واستعادة
وطنهم وسيادة بلدهم اال فيها .خرجت
سبع مــن مــدن جـنــوب ال ـعــراق مــن جديد
ـرات ،أعـ ـل ــن ش ـب ــاب ـه ــا ال ـع ـهــد
فـ ــي ت ـ ـظـ ــاهـ ـ ٍ
ملواصلة الكفاح ،من أجل تحقيق املطالب
ّ
وضحوا بأغلى
التي خرجوا من أجلها،
شـبــابـهــم ف ــي سـبـيـلـهــا ق ـبــل س ـن ـتــن .في
أكـبــر تـظــاهــرة ،عــاد أبـنــاء الناصرية إلى
ش ــوارع مدينتهم ب ــاآلالف فــي األول من
الشهر ال ـجــاري ،عــازمــن على السير في
ط ــري ــق ال ـش ـه ــداء وط ــري ــق ال ـن ـصــر حتى
تـحــريــر الـ ـع ــراق .رف ـع ــوا ص ــور ال ـش ـهــداء،
ّ
وم ــزق ــوا ص ــور املــرش ـحــن لــانـتـخــابــات،
لـيـضـعــوا مـحـلـهــا ص ــور ص ـفــاء ال ـســراي
ورفاقه ورفيقاته الذين استشهدوا وهم
يهتفون «نــريــد وط ــن» .هـتــافــات جــديــدة
تصدح بها حناجر الشباب ،تتهكم على
ّ
املرشحني لالنتخابات وتستهزئ بهم،
وت ـق ــول ل ـه ــم« :الـ ـ ــورع وال ــزه ــد وأس ـل ــوب
السجاجيد وسوالفكم املعسولة الرزينة
واللهم والحمد لله مــا نصدق بيها .إذا
نـصــافـحـكــم ن ـخــاف تـبــوكــون (تـســرقـ ّـون)
أصبعا من كفوف أيدينا .وياللي مرشح
لي روحــك ،رايــد تشتريني بسلتك هاي،
سلتك بيها نعمة الله ،ما يصير صورتك
تلزك (تلصق) بيها».
(كاتبة عراقية في باريس)
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التواصل مع الجمهوريات اإلسالمية في
آسيا الوسطى عبر إي ــران طريقا وسطا،
لكن أيـضــا عبر أذرب ـي ـجــان .الـفــرق هنا أن
التفاهم مــع األخـيــرة يبدو أسـهــل .هــذا ما
جعل العالقة بني كل من أنقرة وباكو تصل
ً
إل ــى مــراحــل مـتـقـ ّـدمــة ،وصـ ــول إل ــى اتـفــاق
شوشا الذي تلتزم بموجبه تركيا بالدفاع
عــن أذربـيـجــان إزاء أي تهديد .هــذا جانب
آخــر مــن جــوانــب التنافس اإلقليمي الــذي
ال يستهان به ،ويجعل إيــران غير راضية
عــن ال ـشــراكــة الـنــاشـئــة بــن أن ـقــرة وبــاكــو،
وال ـت ــي تـسـتـفـيــد مـنـهــا األخـ ـي ــرة ف ــي عــدة
نواح اقتصادية ،أهمها إمكانية نقل الغاز
إلى تركيا ومنها إلى أوروبا .يزداد القلق
اإليراني من تحول هذه الشراكة الثنائية
إلى شراكة وتكامل ثالثي يضم باكستان،
وهو ما تتعامل معه إيران بوصفه تهديدا
جـــــ ّ
ـادا ،خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد «إع ـ ـ ـ ــان إسـ ــام
أب ـ ــاد» ف ـ ّـي ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـج ــاري (،)2021
ّ
متقدمة من التنسيق
والــذي دشن مرحلة
ال ـس ـي ــاس ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واألم ـ ـنـ ــي بــن
الدول الثالث .لتفسير التقارب مع األتراك،
يمكن القول إن أذربيجان تعيش اللحظة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت تـعـيـشـهــا تــركـيــا
سابقًا ،وتختلط فيها الوطنية والقومية
مع العلمانية .تتشارك باكو مع أنقرة في
الهوية القومية والتقارب اللغوي ،في حني
ال يجمعها مع طهران سوى العقيدة التي
ال تمثل معيارًا أساسيًا .إضافة إلى ذلك،
الـعــاقــة مــع طـهــران شائكة فــي ظــل خوف
األذريني من أن يحاول اإليرانيون «تصدير
ال ـ ـثـ ــورة» ب ـش ـكــل ق ــد يـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى تـخــريــب
ٍ

ال ــواق ــع ال ـس ـي ــاســي واألمـ ـن ــي ف ــي ال ـب ــاد،
ـات ب ــوالدة مليشيا
خصوصا مــع تـســريـبـ ٍ
حديثة ّ
وسرية تحت اسم «حسينيون».
ّ
يـمـكــن ال ـقــول إن ال ـت ـخـ ّـوف مــن الـجــانـبــن،
ف ــإي ــران أي ـض ــا ت ـخ ـشــى أن ي ـك ــون ن ـمــوذج
أذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان ،بـ ـل ــدا م ـ ــزده ـ ــرا اق ـت ـص ــادي ــا،
صديقا للغرب وذا عالقات جيدة مع أغلب
األط ـ ـ ــراف ،ج ــاذب ــا لـلـمــواطـنــن اإليــران ـيــن
ال ــذي ــن ت ــزاي ــد ت ــذم ــره ــم خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
األخ ـيــرة مــن الـسـيــاســات الحكومية التي
ج ـع ـلــت ب ـل ــده ــم مـ ـح ــاصـ ـرًا .وي ـش ـم ــل ه ــذا
التذمر بالضرورة القومية األذرية التي قد
ّ
تفكر ّ
مجد ًدا في الخروج من هذا املستنقع
عبر االنفصال.
ك ــل م ــا س ـب ــق م ـه ــم وال غ ـن ــى عـ ـن ــه ،لـفـهــم
التوترات الحالية بني الدولتني الجارتني،
والـ ـت ــي ت ـص ــاع ــدت ب ــوت ـي ــرة مـ ـط ــردة ،من
نـتــائـجـهــا إغـ ــاق األج ـ ــواء اإلي ــران ـي ــة أم ــام
الـ ـط ــائ ــرات األذريـ ـ ـ ــة وم ـظ ــاه ــر الـتـحـشـيــد
ال ـع ـس ـك ــري واملـ ـ ـن ـ ــاورات ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة بــن
الـطــرفــن ،إضــافــة إلــى حــرب التصريحات
وإج ــراءات أخــرى ذات داللــة ،كإيقاف عمل
مـكـتــب مـمـثــل ال ـث ــورة اإليــران ـيــة فــي بــاكــو،
وإغ ـ ـ ــاق ال ـح ـس ـي ـن ـيــة ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــه .جــديــد
مراحل الحروب اللفظية تصريح الرئيس
األذربيجاني ،إلهام علييفّ ،إبان مداخلته
في اجتماعات رابطة الــدول املستقلة عن
االتحاد السوفييتي الجمعة املاضية ،حني
ً
اتـهــم كــا مــن أرمينيا وإي ــران باستخدام
ً
ّ
إقليم كاراباخ ،املحرر حديثًا ،ثالثني عاما
ّ
املخدرات إلى القارة األوروبية.
في تهريب
(كاتب سوداني)

عماد حجاج

ياسر أبو هاللة

يكشف حسن إسميك الوجه الحقيقي للصهاينة العرب ،فكل محاوالت التلميع له
ال تخفي شخصيته الحقيقة .فهو محكوم في قضايا مالية على مبالغ تافهة في
األردن ،وهرب إلى اإلمارات ليعود شخصا يتحكم بعشرات املاليني ،سواء باسمه
ّ
وتسبب في استقالة محافظ البنك املركزي األردني ناصر شرف
أم باسم مشغليه،
على خلفية مالحقته في قضية غسل أموال كبرى .لم يعرف له أي نشاط سياسي
أو إعالمي .لكنه ُي ّ
صدر في قضايا كبرى مثل مقابلته للسيسي وإعالنه مشروعا
عقاريا ضخما لم ير النور.
طبعا انشغل في إعــادة رسم صورة له من خالل التبرعات للفقراء والطلبة ودعم
مؤسسات واستخدم إمكانات محركات البحث املدفوعة في غوغل للوصول إلى
نتائج دعائية لشخصيته ،تخفي األحكام القضائية واملالحقات التي ّ
تعرض لها.
ذلك كله مفهوم لشخص جنى ثروة ويحاول بناء صورة جديدة له .غير املفهوم هو
استخدامه بشكل فج من قبل الصهاينة عبر وضع اسمه على مقال ّ
يروج للرؤية
الصهيونية اليمينية املتطرفة لحل الصراع العربي اإلسرائيلي من خالل إنهاء الدولة
األردنية ومنع قيام دولة فلسطينية.
املؤكد إن إسميك ليس كاتبا باللغة العربية وال باإلنكليزية ،ولم تبرز مواهبه الكتابية
إال بعد صفقة القرن وما تالها من اتفاقات تحالف استراتيجي مع دولة االحتالل
عرفت باالتفاقات اإلبراهيمية .وأخذ ّ
يروج كالما إنشائيا عن عملية السالم إلى أن
فجر قنبلة الفورين بوليسي بجرأة لم يسبقه لها غير الصهيوني املعروف مضر
زهران .كالمه لم ينشر في تغريدة وال في غرفة كلوب هاوس ،نشر بمجلة مرموقة
باللغة اإلنكليزيةّ ،
ليقدم للعالم باعتباره ممثال لألردنيني من أصل فلسطيني.
هــذا شغل دول ّ
تمول شركات عالقات عامة باملاليني لنشر مقال لشخص نكرة
ومحكوم قضائيا للترويج لسياسات صهيونية على حساب بلده .ومن حسن الحظ
أن الصهاينة لم يجدوا فلسطينيا أو أردنـيــا عليهما القيمة لوضع اسمهما على
املقال .ولم يجد الطرح الصهوني غير الرفض من الرأي العام األردني والفلسطيني
وبلغة هجومية حادة محورها الشخص ذاته وتاريخه ،سواء من خالل املقاالت أو
التغريدات واملنشورات على منصات التواصل ،مما اضطره إلى نشر توضيح يشبه
االعتذار عن مقاله .املقال تافه ،و»الكاتب» ال ّ
يعبر إال عن مموليه ،ذلك ال يقلل من
خطورة البرنامج الصهيوني الذي ّ
عبر عنه املقال وهو ليس نظرية بل تطبيق عملي
متواصل على األرض .فنحن أمام تفعيل لصفقة القرن التي تنكر الحقوق التاريخية
للفلسطينيني وقرارات الشرعية الدولية دون اإلعالن الرسمي .القضية الفلسطينية
ليست أكثر من عمل إغاثي ملعدمني وفقراء في غزة ،وتنمية اقتصادية في الضفة
الغربية تحقق ازدهارا ورفاها للسكان ،وما هم إال عبء ديمغرافي ّ
يصدر لألردن،
بعد أن تستولي إسرائيل على ما تبقى من أرض بالضم واالستيطان ،وتفكك الدولة
األردنية ليبقى على رأسها ملكا رمزيا يقوم بدور مخاتير القرى تحت االحتالل.
ليست أول مرة ّ
يروج فيها الصهاينة لرؤيتهم ،ولن تكون األخيرة ،والتصدي لهم
يتطلب جهدا مشتركا أردنيا وفلسطينيا على املستويات كافة ،رسمية وشعبية.
ـروج لها املقال ّ
فالرواية الصهيونية التي يـ ّ
تحول الوحدة األردنية الفلسطينية إلى
وحــدة مــع االحـتــال وضمه واستيطانه وتـهــويــده .مــع أن تلك الــوحــدة ولـيــدة لحظة
التصدي للعدوان ،فالجيش العربي دخل الضفة الغربية وقاتل على أسوار القدس
وتمكن من تحرير القدس القديمة بما فيها الحي اليهودي ،وظل متواجدا بوصفه
جيشا عربيا ّ
هب لنصرة شعب فلسطني .وبعدها بعامني تمت الوحدة إقرارا ألمر
واقع .ونص قرارها على عدم التخلي عن الحقوق العربية في فلسطني ،وهو ما فات
إسميك في مقاله .دعوة امللك إلى العودة إلى قرار الوحدة تعني ليس تحرير القدس،
بل تحرير كل فلسطني وعودة الالجئني.

االستثناء التونسي؟
هل انتهى
ُ
محمد أحمد بنّيس

الصين في إكسبو دبي
سامر خير أحمد

الــداخــل إلــى جناح الصني في إكسبو دبي
2020؛ املـعــرض العاملي الــذي افتتح مطلع
ش ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول الـ ـج ــاري،
بـعــد تأجيله عــامــا بسبب ظ ــروف جائحة
كورونا ،ويستمر حتى نهاية مارس /آذار
املقبل ،تستقبله شاشة كبيرة تذيع ،بشكل
ّ
متكرر ،كلمة ألقاها الرئيس الصيني ،شي
جينغ بينغّ ،
شيء،
خص بها املعرض .فأي
ٍ
ُ
يا ترى ،يدفع ًزعيم دولة كبرى مثل الصني،
ألن يلقي كلمة خاصة ملعرض دولي ،يهنئ
ف ـي ـهــا ال ــدول ــة امل ـس ـت ـض ـي ـفــة ،وي ـت ـم ـنــى لها
النجاح ،ويرحب ّ
بزوار جناح بالده؟
فكرة إقامة املعارض الدولية هدفها «تقديم
االخـ ـت ــراع ــات ال ـص ـنــاع ـيــة ملـخـتـلــف الـ ــدول،
لتكون الواجهة التكنولوجية والصناعية
ّ
التقدم الذي
للبلدان املشاركة ،التي تعكس
تحققه ال ـث ــورة الـصـنــاعـيــة» (ويـكـيـبـيــديــا،
ّ
بتصرف) .وقد أقيم أول معرض دولــي في
ل ـن ــدن س ـنــة  1851ت ـحــت ش ـع ــار «امل ـع ــرض
ال ـع ـظ ـيــم ..ص ـنــاعــة جـمـيــع الـ ـ ــدول» لـعــرض
ّ
ابـ ـتـ ـك ــارات الـ ـث ــورة ال ـص ـنــاع ـيــة ،ث ــم تــول ــى
«امل ـك ـتــب ال ــدول ــي ل ـل ـم ـعــارض» م ـنــذ ،1928
وم ـق ـ ّـره ف ــي ب ــاري ــس ،اإلش ـ ــراف عـلــى إقــامــة
املعارض العاملية من حيث اختيار املدينة
املنظمة ،ومتابعة ُحسن إقــامــة معرضها.
وي ــروي مــوقــع مــوســوعــة «ويـكـيـبـيـ ًـديــا» أن
إقــامــة هــذه املـعــارض كــانــت مناسبة لبناء
مـشــاريــع مفيدة للمدينة الـتــي تستضيف
املعرض ،مثل إنشاء مترو باريس بمناسبة
إكسبو باريس عام  ،1900ومترو مونتريال
بمناسبة معرضها عام  .1976كذلك أقيمت
رم ــوز مـعـمــاريــة بمناسبة ه ــذه امل ـعــارض،
م ـثــل :ب ــرج إي ـفــل ف ــي ب ــاري ــس ،واألتــوم ـيــوم
في بروكسيل .استضافت الصني املعرض
الــدولــي مــرة واح ــدة ،فــي إكسبو شنغهاي
عــام  .2010وكــانــت امل ـعــارض الــدولـيــة هذه
قد اكتسبت صفة الدورية بشكل ثابت ،عبر
إقامتها مـ ّـرة كل خمس سنوات منذ بداية

األلفية الجديدة؛ فأقيم معرض عــام 2000
فــي هــانــوفــر بــأملــانـيــا ،وم ـعــرض  2005في
آيتشي باليابان ،ثم معرض شنغهاي ،تاله
مـعــرض مـيــانــو اإليـطــالـيــة  .2015أم ــا سـ ّـر
اهـتـمــام الـصــن بـمـعــرض دب ــي ،إل ـ ًـى درجــة
أن يلقي رئيسها الكاريزماتي كلمة خاصة
مـتـلـفــزة ،فــا ي ـخــرج عــن إط ــار تــاريــخ هــذه
املعارض وفلسفتها.
مــن حيث املـبــدأ ،يبدو «إكسبو دبــي» أكثر
ت ـم ـي ـزًا م ــن املـ ـع ــارض ال ـســاب ـقــة ف ــي عــرض
أفكار املستقبل :أيــن تريد الــدول أن تصير
في السنوات والعقود املقبلة؟ بينما كانت
الدول (والحكومات) في املعارض السابقة
ّ
ت ــرك ــز ع ـل ــى عـ ــرض م ـن ـجــزات ـهــا أك ـث ــر مـمــا
ّ
ت ـت ـحــدث ع ــن املـسـتـقـبــل ،إذ تــديــر الـجـهــات
الـحـكــومـيــة أجـنـحــة بـلــدانـهــا الــرسـمـيــة في
هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ،ال الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص أو
ّ
مؤسسات املجتمع املدني .يعكس الجناح
ال ـص ـي ـنــي ف ــي «إك ـس ـب ــو دب ـ ــي» هـ ــذا ال ـحــال
ّ
تمامًا .إذ بينما ركــزت الصني في «إكسبو
شـ ـنـ ـغـ ـه ــاي» عـ ـل ــى تـ ـط ــوره ــا ال ـص ـن ــاع ــي،
وعرضت منتجاتها ّ
لزواره من أنحاء العالم
كافة ،فــإن جناحها في دبــي ال يحتوي أي
مـنـجــز صـنــاعــي ،بــل هــو يـتـكـ ّـون مــن ثالثة
ـان
ط ــواب ــق :واحـ ــد يـتـكـلــم ع ــن ال ـف ـضــاء ،وث ـ ٍ
عــن املعلوماتية ،وثــالــث عــن التكنولوجيا
يعرض للزوار سيارة فاخرة بدون سائق،
ه ــي امل ـن ـت ــج امل ـ ـ ــادي ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي يـمـكــن
للزائر رؤيته ،بينما ينشغل طــوال زيارته
ال ـج ـنــاح ب ـع ــروض ال ـف ـيــديــو ع ــن مستقبل
النشاط الصيني في الفضاء وأهدافه ،وعن
مستقبل املعلوماتية والتكنولوجيا التي
ّ
ستقدمها الصني إلــى العالم .الصني ،إذن،
تفهم جوهر هذه املعارض أنه تقديم الدولة
إلــى العالم .في املاضي ،كــان تقديم الدولة
يعني عرض منجزاتها ،أما اليوم ،وبفضل
ت ــدف ــق امل ـع ـل ــوم ــات وانـ ـفـ ـت ــاح ال ـع ــال ــم عـلــى
ثمة مخفي يستحق أن ُي ّ
بعضه ،فليس ّ
قدم
ّ
ُ
في معارض كهذه .ما يستحق أن يعرض
هــو األف ـك ــار ،وامل ـن ـجــزات الـتــي عـلــى العالم

الصين الدولة
الكبرى الوحيدة التي
يلقي رئيسها كلمة
خاصة للزوار

أن ينتظرها ويحبس أنفاسه في ترقبها.
ومن هذا الباب ،كانت الصني الدولة الكبرى
الوحيدة التي يلقي رئيسها كلمة خاصة
لـ ـل ــزوار :يــريــد أن ي ـقــول لـلـعــالــم :عـلـيـكــم أن
تنتظروا الـصــن  ..نحن مختلفون ونحن
قادمون .. .ولم يجد أثمن من املعرض الدولي
ً
فرصة ليخاطب املهتمني الذين يرتادونه
من كل بلدان العالم .خصصت دول أخرى
عديدة أجنحتها للحديث عن مستقبلها،
أو عرض واقعها بطريقة مبتكرة ،كالغابة
التي يقيمها جناح السويد ،والبحيرة التي
يقيمها جناح البرازيل ،والنهر االفتراضي
الذي يقيمه جناح هنغاريا .كأنها تريد أن
تقول للعالم :نحن هنا .أمــا دبــي فتعرض
مستقبلها بشكل مذهل ،من حيث وسائل
النقل ورفاهية العيش .هذا بينما تحافظ
بعض دول العالم الثالث على نمطية عرض
منتجاتها التقليدية وحرفها اليدوية.
عـلــى أن اه ـت ـمــام ال ـصــن ال ــاف ــت بـمـعــرض
إك ـ ـس ـ ـبـ ــو دب ـ ـ ـ ــي  ،2020ي ـ ــأت ـ ــي ت ـت ــوي ـج ــا
الهتمامها بمختلف املعارض الدولية ،بما
فيها املعارض املتخصصة .تريد الصني أن
تـكــون حــاضــرة فــي كــل املـحــافــل ،وبــن دول
ً
العالم كافة ،وفي ما استطاعت إليه سبيال
من القارات والبلدان.
(كاتب من األردن)

ّ
شكلت التجربة الديمقراطية في تونس نقطة الضوء الوحيدة في ما آلت إليه ثورات
الربيع العربي من خراب وفوضى .ولم تكن خسائر ثورة الياسمني كبيرة ،إذا ما
قورنت بالفاتورة الثقيلة التي دفعتها شعوب سورية واليمن وليبيا .ويحسب ذلك
للتونسيني الذين نجحوا ،على اختالف ّ
مكوناتهم ،في النأي ببالدهم عن االنجرار
إلــى العنف واالح ـتــراب األه ـلــي .وقــد استماتت هــذه التجربة ،على م ــدار عـقــد ،في
مواجهة مـحــاوالت إجهاضها مــن الــداخــل وال ـخــارج ،ونجحت فــي مغالبة ّ
مطبات
التحول الديمقراطي ومصاعبه ،إلــى أن قـ ّـرر الرئيس قيس ّ
ّ
سعيد ،في  25يوليو/
تموز املنصرم ،اتخاذ تدابير استثنائية ،أبرزها تعليق أشغال البرملان وتعطيل مواد
كاملة في الدستور وتوسيع صالحياته الرئاسية ،في خطو ٍة صريح ٍة لاللتفاف على
البعيدَ .
على املدى َ
هذه التجربة ووأدها َ
ّ
ُ
وعلى الرغم من أن النزعة السلطوية املتنامية ،التي ما فتئ يبديها سعيد منذ انتخابه
قبل سنتني ،كان لها دور رئيس في ما اتخذه من تدابير ،إال أنه يصعب إغفال ما
كان لالنحباس السياسي واملؤسسي ،واألزم ِة االقتصادية واالجتماعية املتفاقمة،
ّ
املضادة
وجهود قوى الثورة
وتقلص مساحة التوافق بني مكونات الطبقة السياسية،
ِ
في هذا ِ الصدد من دور ،أيضًا ،في ضرب ّ
مقومات الديمقراطية التونسية ،وإيصالها
إلى الباب املسدود .ومن هنا ،كان انقالب ّ
سعيد تتويجًا لذلك كله واستثمارًا في
ٍّ
متخشب يتوازى مع نزوع مرضي لالستئثار
شعبوي
خطاب
عائداته ،من خالل
ٍ
ٍ
بالسلطة وتسفيه املؤسسات األخــرى والتضييق على الحقوق والحريات ،في ما
ً
إحياء ُممنهجًا لنظام زين العابدين بن علي .وال شك في أن أخطر ما في األزمة
يبدو
ّ
التونسية الحالية تصاعد حدة االنقسام املجتمعي بشأن التدابير التي اتخذها ،بما
تهديد للسلم األهلي والوحدة الوطنية.
يمثله ذلك من
ٍ
في ضوء ذلك ،يبقى السؤال األكثر مركزية :هل انتهى االستثناء التونسي؟ يصعب
الجزم بذلك ،بالنظر للتراكم الديمقراطي النسبي في تونس ،وافتقاد الرئيس خريطة
ً
طريق واضحة بشأن األزمــة االقتصادية الخانقة التي تواجهها البالد ،فضال عن
ـواليــات املتحدة.
ضغوط بعض القوى الدولية ،وفي مقدمتها االتحاد األوروبــي والـ
ّ
بيد أن ذلــك ال يمنع من القول إن انقالب قيس ّ
يمثل ‹›فــرصـ ًـة ال ّ
تعوض››
سعيد
ّ
ّ
املضادة في املنطقة .ولعل ما تردد في األيام القليلة املاضية
بالنسبة إلى قوى الثورة
مفاوضات تجريها تونس مع السعودية واإلمــارات ،من أجل الحصول على
بشأن
ٍ
مساعدات مالي ٍة عاجل ٍة إلنقاذ ماليتها من اإلفالس ،يؤكد عزم هذه القوى على قطع
ٍ
ّ
الطريق أمام القوى السياسية التي تتطلع إلى استعادة الشرعية الدستورية وإعادة
ّ
قطار الديمقراطية في تونس إلى سكته.
ّ
املضادة تــدرك ،منذ انــدالع ثــورات الربيع العربي ،أهمية التجربة
كانت قوى الثورة
ّ
ُّ
التونسية بالنسبة إلى انتقال عدوى الديمقراطية وتمددها في املنطقة .ولذلك ظلت
تنظر إليها باعتبارها ّأس الــداء الــذي ينبغي استئصاله ،مهما كلف ذلك من ثمن،
ّ
فترس ُخها أكثر ّ
ُّ
نموذج تستلهمه القوى املتطلعة إلى التغيير الديمقراطي
يحولها إلى
ٍ ُ
السلمي .وفي املقابل ،يشرعن إجهاضها سردية املخاطر التي تحملها مشاريع
ّ
التحول الديمقراطي لشعوب املنطقة .تكتسي هذه التجربة أهمية كبرى بالنسبة
إلى معادلة اإلصالح السياسي في املنطقة ،ذلك أن وأد املسار الديمقراطي في تونس
لن يغلق فقط قــوس الربيع العربي ،بل ُ
سيشيع أج ـ ً
ـواء من اإلحـبــاط وخيبة األمل
وسيفاقم شعورًا عامًا في املنطقة بعدم جاهزية شعوبها (أو ّ
أهليتها؟) الستيعاب
قيم االختالف وقبول اآلخر .وبالتالي ،إمكانية االلتحاق بركب الدول الديمقراطية.
ّ
وهــو ما يشكل ،في حد ذاتــه ،مــوردًا اجتماعيًا وسياسيًا بالنسبة إلــى االستبداد
الجديد الذي سيعيد حساباته ،في أفق ترسيخ هيمنته على مختلف مصادر السلطة
ً ّ
وتجفيف منابع املعارضة وإضعاف املؤسسات الوسيطة ،مستغال تخلف البنيات
ّ
التعصب اإليديولوجي والفكري
الثقافية واالجتماعية السائدة ،وشيوع مظاهر
داخل املجتمعات العربية ،وفشل النخب في بناء التوافقات املجتمعية الكبرى.
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آراء

تأميم المعارضة السورية ...المهمة الالزمة
مضر رياض الدبس

فتوحات الثورة السورية أنها صنعت
أهم
ً
ً ُ ِّ
ذاتا سورية تفكر ً ،وهذا ما يمكن أن نسميه
ً
ُ
بـحــق فـتــحــا مـبـيــنــا؛ فـمــا أن ص ــار ال ـســوري
ً ُ
ذات ــا تـفـكــر ،حـتــى رف ــض أن يـكــون مــوضــوع
ُ َّ
ً
تفكير مفكرا فيه فحسب ( ،)Subjectسواء
ٍ
ٍّ
نظام
من
سلطاني مجرم أو من «معارضةٍ
ٍ
نخبوية» .وامتلك السوري مع الثورة إرادة
القرار ،وامتلك ذاته .وبطبيعة الحال ،امتلك
املشكالت التي يفكر فيهاّ ،
وحدد تفكيره في
املشكالت التي يمتلكها دون غيرها .يعني
ذل ــك أن ال ـســوري ال ــذي ينتمي إل ــى مــا بعد
بالتفكير فـحـســب ،بــل أنجز
 2011لــم يـبــدأ
ً
ّ
عملية تأميم تفكيره أيضا :أي إنه صار ُيفكر
ٌ
واحد من أهم معاني العبور
بعمومية .وهذا
َّ
إلــى مــا بعد  ،2011حيث تكونت تنسيقية
تـفـكـيـ ٍـر وط ـنــي ك ـبــرى ،يسميها الـســوريــون
ثـ ــورة .وب ـه ــذا امل ـع ـنــى ،تـتـطــابــق ال ـث ــورة مع
التفكير الـعـمــومــي؛ ف ــإذا انـحـسـ َـر انحسرت
ّ
َ
ازدهر انتصرت .وأن نفكر اليوم يعني
وإذا
أن ندعو إلى الحضور الدائم أمرين :الوعي
والوعي والضمير هما بالتحديد
والضمير.
َ
ّ
ما يمنح السياسة السورية معنى ،أو نظل
في دوامــة ال ـ «ال معنى» والتقهقر وتطابق
السياسة مع ً مفهوم «الــرعــي» الذي
مفهوم
ً
ينتج قطعانا عصبية من البشر يغيب عنها
مـفـهــوم ال ـف ــرد ،ويـغـيــب عـنـهــا الـتـفـكـيــر .في
ّ
غـيــاب املـعـنــى ،يـظــل السياسيون جميعهم
مشغولني في «إتقان فنون الرعي» ،وهذا ما
وقع على كثيرين من سياسيي «املعارضة»
أي ـ ًـض ــا ،ف ـكــانــوا اس ـت ـم ـ ً
ـرارا لـلـمــأســاة عندما
ّ
أرادوا إنـ ـه ــاء ه ــا .وأن ن ـفــكــر الـ ـي ــوم يعني
أن نمتلك مـشـكــاتـنــا ،وأن نـ ّ
ـؤمــم تفكيرنا،
ُ
تثبيت ملكيةٍ عموميةٍ ملا نمتلكه
والتأميم
ّ
التحرري
بحق بعد ال ـثــورة :وهــو املـشــروع
الوطني السوري ،وما يدور في فلكه .نقترح
أن يـكــون ه ــذا الـتــأمـيــم هــو الـخـطــوة األول ــى
على املستوى التنفيذي للحل النهائي؛ فما
هو تأميم السياسة السورية؟ وكيف ّ
نؤمم
السياسة الـســوريــة؟ ومــن أيــن نأتي بالقوة
السياسية الالزمة لذلك؟
ج ــاب ــةٍ ع ــن هــذه
إ
ـراح
ق ـبــل الـ ـش ــروع ف ــي اقًـ ـت ـ
ً
األسئلة ،نضع وصلة منهجية وموضوعية؛
مشروع
فنقول إن هذه املقاربة تنتمي إلى
ًٍ
ّ
استنادا
يفكر في تأسيس الحل النهائي،
إلــى أســس تنتمي إلــى مــا بعد  ،2011وقد

بدأ الكاتب في طرح هذه األفكار في سلسلة
م ـ ـقـ ــاالت نـ ـش ــرت فـ ــي «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»،
حاولت محاولة بسط فكرتني أساسيتني:
األولــى سميناها «تأسيس الحل النهائي»
وتمتد على ثالثة عناوين« :املسألة السورية
وتأسيس الحل النهائي» ( 31يوليو /تموز
معان للتفكير بعد 6( »2011
« ،)2021سبعة
ٍ
أغسطس /آب  ،)2021و«التأويالت الكارثية
للثورة السورية» ( 21أغسطس /آب .)2021
والفكرة الثانية هي «مــادة الحل النهائي..
الـ ـس ــوري الـ ـع ــادي وم ـق ــدم ــات عـمـلـيــة» (10
التفكير
سبتمبر /أيلول  .)2021ومن مسار
ً
هـ ــذا ،يـمـكــن أن نستخلص إط ـ ـ ً
ـارا عــريــضــا
ّ ً
ً
مقدمة لبدء التفكير في اإلطار
مكثفا يشكل
ال ـت ـن ـف ـيــذي الـ ــذي ن ـب ــدأ ب ــه ف ــي ه ــذه امل ـ ـ ّ
ـادة،
ويمتد اإلطار العريض على ست نقاط:
أوال ،وضـ ـ ــع حـ ـي ــاة الـ ـ ـس ـ ــوري وت ـكــري ـم ـهــا
وصـ ــون ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ن ـ ـطـ ــاق ت ـف ـك ـي ــر ال ـس ـي ــاس ــة
الـســوريــة امل ــرك ــزي ،وف ــي الخلفية الذهنية
هدف استراتيجي ،من ثم مناهضة كل
لكل
ٍ
ـاب يدعو إلــى القتل ،أو إلــى التضحية
ـ
ط
خـ ٍ
بــالـنـفــس ،أو إل ــى أي فـعـ ٍـل يحتفي بــاملــوت.
وتـصـنـيــف أع ـ ــداء ال ـح ـيــاة كـلـهــم بوصفهم
أعـ ـ ـ ـ َ
ـداء الـ ـس ــوري ــن .ث ــان ـي ــا ،إح ــال ــة الـنـخـبــة
السياسية الـتــي تنتمي إلــى مــا قبل 2011
ً
ونظرا إلى
إلى التقاعد ،وهو تقاعد متأخرً .
أن الـســوريــن لــم يصنعوا نخبة سياسية
تنتمي إلى ما بعد 2011؛ فإن ًمفهوم النخبة
َّ
ً
مفهوما ُمعلقا إلــى حينه.
السياسية يظل
وال يمكن ّادعاء ملكيته أو إعادة استخدامه
إال بمصادقة السوري العادي.
ثــالـثــا ،بـســط التفكير ال ــذي ينتمي إل ــى ما
بـعــد  ،2011وبـســط ف ــوائ ــده ،وب ـنــاء خطاب
عصري يستند إليه للوصول السلس إلى
ّ
املستمر،
بــدايــة العمل على التأهيل ال ــذات
ـروح تستند
وتمرين ق ــدرة النقد وتقبله ب ـ ً ٍ
ً
تواصليا
فالثورة ًبوصفها فعل
ُإلى الثقة؛ ً
ّ
يتطور
تنتج مراقبة ذاتـيــة ملسار التفاهم
ّ
ً
حاضرا في
باستمرار في جوهرها ،إذا ظل
ٍ
األذهان.
رابعا ،العودة إلى الثقة السورية الكالسيكية
ّ
املتجذرة في املجتمعات املحلية السورية،
ً
واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء بـ ـه ــا خـ ـط ــاب ــي ــا إلـ ـ ــى امل ـس ـت ــوى
السياسي ،الستثمارها فــي زي ــادة مراكمة
رأس م ــال اجـتـمــاعــي وط ـنــي .واستثمارها
في أنظمةٍ أكثر مالءمة للزمان وللمشروع
الوطني مثل الالمركزية الواسعة ،والغيرية

أو «املواطنوية» ( .)civilityخامسا ،تمثيل
الـ ـس ــوري ــن ف ــي ع ــال ــم ال ـس ـي ــاس ــة ،وتـمـثـيــل
ّ
السياسة في عالم البسطاء ،وهــذا يتطلب
ً
ُ
ترجم من العمومية
بناء سياسيا سوريا ً ي ِ
وإل ـي ـه ــا :يـبـنــي خ ـطــابــا م ــن ك ــام ال ـس ــوري
ّ
العادي ،ويفكك الخطابات للسوري العادي،
وهذه هي نواة النخبة التي تنتمي إلى ما
بـعــد  ،2011ه ــي نـ ــواة م ــن «امل ـتــرج ـمــن من
العمومية وإلـيـهــا» .وبـنــاء هــذه الـنــواة ،في
واح ـ ٍـد مــن أهــم معانيه ،هــو ان ـقـ ٌ
ـاب أبيض
على السياسيني السوريني الكاذبني ،وعلى
السياسيني الصادقني ولكن غير األصيلني:
الــذيــن يفتقرون إلــى ّاألصــالــة الــازمــة لنقل
ُ
فتصير صدقيتهم
املشهد (ترجمته) بدقة؛
ً
ً
نظريا ال يعمل.
شيئا
سادسا ،السوري العادي هو منبع ما يمكن
أن نـسـمـيــه «الـ ـ ــذات الــوط ـن ـيــة الـحـمـيـمـيــة».
يـ ـعـ ـن ــي ه ـ ـ ــذا أن ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة مـ ـث ــل ال ـس ـي ــاس ــة
وم ـثــل ال ــوط ــن :مـلـكـيــة عـمــومـيــة غـيــر قابلة
ل ـل ـخ ـص ـخ ـصــة وإال فـ ـق ــدت م ـع ـن ــاه ــا ،مـثــل
م ــا ف ـقــدت س ــوري ــة مـعـنــاهــا عـنــدمــا ص ــارت
ّ
واستردته عندما انطلق
«ســوريــة األس ــد»،
شعار «ســوريــة لينا مــا هــي لبيت األســد»،
ً
وهــو شعار تأميمي يعكس ً
عموميا
فهما
ً
عميقا..
بــاالس ـت ـنــاد إل ــى ه ــذه ال ـن ـقــاط ال ـس ــت الـتــي
ت ـك ـ ِّـون اإلطـ ــار ال ـعــريــض ،يـمـكــن أن نناقش
السياسة ًالسورية بوصفها
مسألة ً تأميم ً
خـ ـط ــوة م ـب ــدئ ـي ــة والزمـ ـ ـ ــة ل ـف ـتــح إم ـك ــان ــات
السياسي فــي ســوريــة .وللشروع في
الحل
ُ ّ
ه ــذا ال ـن ـقــاش ،نـفــكــر فــي املـســألــة كــاآلتــي :ال
ّ
ينبغي أن ًيتملك األفراد كلهم ،والجماعات
كلها ،حصة خاصة في السياسة السورية
ً
لتصبح ّ
مؤممة ،بل على العكس ،تكون ملكا
للجميع ،عندما ال يمتلكها أح ـ ٌـد فحسب.
ول ـت ــوض ـي ــح املـ ـس ــأل ــة ،ن ـت ـخ ـ ّـي ــل ال ـس ـيــاســة
فـ ــي ال ـب ـل ــد م ـث ــل األرصـ ـ ـف ـ ــة فـ ــي الـ ـط ــرق ــات:
ـات خاصة
ي ــدل اس ـت ـخــدام ج ــزء منها ل ـغــايـ ٍ
(مـثــل «األك ـش ــاك» و«ب ـس ـطــات» الـبـيــع) على
خـصـخـصـتـهــا ب ـك ـي ـف ـيــةٍ ف ــوض ــوي ــة ،م ــن ثم
انحسار قدرة اآلخرين على استخدامها في
الوظيفة التي تـ َّـم بناؤها من أجلها ،هكذا
كانت األرصفة في «سورية األســد» ،وهكذا
كانت السياسة فيها ،وال تــزال .وكما يبدو
ً
جليا ،ليس الحل أن يمتلك الجميع إمكانية
ـان مـ ــن ال ــرصـ ـي ــف بـ ـص ــورة
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ـ ـكـ ـ ٍ
خــاصــة ،بــل الحل فــي تأميم هــذا الرصيف؛

النظام السوري لم
نظاما سياس ًيا
يكن
ً
يوم ،إنما
في أي
ٍ
كان عصابة إجرامية
ّ
ّ
تمكنت من
منظمة
اختطاف بلد واحتالله
القول إن المشروع
غائب
الوطني التح ّرري
ٌ
في سورية يفتقر
إلى الدقة أو يتجاهل
الثورة وشبابها
وروحها

فـ ــا ي ـم ـت ـل ــك أحـ ـ ـ ـ ٌـد ال ـ ـحـ ــق فـ ــي اس ـت ـخ ــدام ــه
اسـ ـتـ ـخ ـ ً
ـدام ــا خـ ـ ً
ـاصـ ــا إال بـ ـق ــدر مـ ــا تـسـمــح
وظيفته العمومية .يعني ذلــك أن التأميم
يبدأ بإعادة السياسة السورية إلى السوري
ال ـعــادي ،صاحب املـشــروع الــوطـنــي ،ومالك
الثورة .وهذا بدوره ّ
يتفرع إلى
فرعيةٍ
ٍ
معان ً
كثيرة ،أهمها :أن املعارضة السورية أيضا
ال تـمـتـلــك ح ــق اح ـت ـكــار الـسـيــاســة الـثــوريــة
ف ــي س ــوري ــة الـ ـي ــوم ،ألن ـهــا ف ـقــدت مـصــادقــة
مشكالت تتلخص
السوري العادي ،بسبب
ٍ
فــي الــزحــف على ملكية السياسة الثورية
الـعـمــومـيــة م ــن أحـ ــزاب وج ـمــاعــات وأفـ ــراد،
مـنـهــا م ــن يـعـمــل ب ـمــوجــب أيــديــولــوج ـيــات
تنتمي إلى ما قبل  ،2011ومنها من يعمل
ّ
حلول
لجهات إقليمية ودولـيــة ،ويفكر في
ٍ
ٍ
ـات ال يـمـتـلــك ال ـس ــوري ــون معظمها.
مل ـش ـكـ ً ٍ
إض ــاف ــة إل ــى أن جــوهــر الـسـيــاســة الـســوريــة

املــؤه ـلــة لتمثل ال ـث ــورة وط ـنــي ع ـمــومــي ،ال
يمكن اختزاله بمشروع معارضة؛ فاألخيرة
ـام سياسي ،فيما
تحيل على معارضة نـظـ ٍ
ً
نظاما
الحقيقة أن النظام السوري لم يكن
ً
ـوم ،إن ـم ــا ك ــان عـصــابــة
س ـيــاســيــا ف ـ ّـي أي ي ـ ـ ّ ٍ
إجرامية منظمة تمكنت مــن اختطاف بلد
صـفــه ب ـ «الـنـظــام السياسي»
واحـتـ ٌـالــه ،وو ّ
خــدمــة ال يستحقها .والـتـفــاوض معه على
ً
الــدس ـتــور مـثــا لـيــس فــي الـعـمــق إال خدمة
ّ
تصب في إضفاء شيء من الشرعية
جلية له
ٌ
صحيح من
على عصابة ،مع أن التفاوض
حـيــث امل ـبــدأ ،ولـكـنــه ال يـصـ ّـح إال إذا امتلك
ً
قانونيا
الـ ًســوريــون السياسة ،ولــن يصير
أيضا إال بتثبيت هذه امللكية ،وهذا ما أكدت
عليه وثائق األمــم املتحدة ،حيث استخدم
ً
ق ــرار مجلس األم ــن  2254مـثــا التوصيف
اآلتـ ـ ــي« :االن ـت ـق ــال ال ـس ـيــاســي ت ـحــت ق ـيــادة
ســوريــة وفــي ظــل عملية يمتلك السوريون
زمــام ـهــا» ،وف ــي الـصـيـغــة الــرسـمـيــة إلنـشــاء
اللجنة الدستورية ورد التوصيف نفسه:
«لجنة دستورية بقيادة وملكية سورية»
( .)Syrian-led, Syrian-ownedوعـلــى هــذا،
ُ
ً
ً
مفهوميا
تصير مقولة «املعارضة» ُمشكل
وأخــاقـ ًـيــا ينبغي إع ــادة صياغته وتغيير
فهمنا لــه .مــا نقترحه ً أن تأميم املعارضة
السورية ال يعني شيئا إال إعــان تنازلها
ع ــن ام ـت ـي ــازات ـه ــا ط ـ ً
ـوع ــا أو قـ ـس ـ ًـرا لـصــالــح
مـ ـش ــروع وط ـن ــي ت ـ ـحـ ـ ّـرري .وأم ـ ــا الـ ـق ــول إن
املـ ـ ـش ـ ــروع ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرري غـ ــائـ ـ ٌـب فــي
سورية فيفتقر إلى الدقة أو يتجاهل الثورة
وش ـب ــاب ـه ــا وروح ـ ـه ـ ــا ...وال ي ـ ــزال ك ـث ـيــرون
ّ
ّ
مــن الــذيــن فــكــروا وخــطـطــوا ونـفــذوا الـثــورة
مــوجــوديــن ،ولكنهم يشعرون بخيبة أمــل.
أمل تدعو إلى
وإن كان في هذه الدنيا خيبة ٍ
التفاؤل فهي خيبة أمل الشباب السوريني
الثورة وصانعها ،وخيبة أمل الذين لم
مالك
ُ
ُ
يخب إيمانهم بالعقل والتفكير والتواصل
والـخـطــاب ،بوصفها أدوات الـثــورة األولــى
ال ـتــي س ـت ــؤدي إل ــى الـتـغـيـيــر؛ ول ــو ل ــم يكن
لــديـهــم خيبة أم ــل اآلن ،ملــا ك ــان فــي ســوريــة
أم ــل .وأك ـث ــر امل ـشــاريــع املستقبلية احـتـفـ ً
ـاء
بالحياة ،وباإلنسان السوري وكرامته ،هو
ٌ
مشروع يهدف إلى إعادتهم للعمل ً
معا من
جديد .هــؤالء هم أدوات التأميم والتغيير،
وه ــم ق ــوة ال ـس ــوري ال ـع ــادي لـيـنـجــز تأميم
ً
تمهيدا البتكار الوطن.
السياسة،
(كاتب وباحث سوري)

حزب اهلل ومأزق فائض القوة
سعد كيوان

يتصاعد نفوذ حزب الله في لبنان منذ أكثر
من عقد إلى أن أصبح ،في السنوات األخيرة،
اآلم ـ ــر الـ ـن ــاه ــي .يـ ـق ـ ّـرر ال ـس ـي ــاس ــات ويـشـكــل
ّ
الـحـكــومــات ويــركــب الـتـحــالـفــات ،إل ــى درجــة
ّ
أن الجميع بــاتــوا يهابونه ويخطبون وده
ورضاه ،إلى أن أصبح املرجعية في كل شيء.
أط ـ ــل أم ـ ــن ع ـ ــام الـ ـح ــزب م ـن ــذ ن ـح ــو ثــاثــن
س ـنــة ،حـســن نـصــر ال ـل ــه ،قـبــل أي ـ ــام ،ليشرح
أسباب أحداث دوار الطيونة الذي يقع على
تقاطع بــن منطقتني فــي بـيــروت ،مسيحية
وإس ــام ـي ــة شـيـعـيــة ،ش ـهــدتــا خ ــال ال ـحــرب
األهلية ( )1990-1975قتاال واقتتاال ال تزال
مفاعيله ورواسـبــه املـ ّ
ـاديــة والنفسية ماثلة،
ّ
والتي كادت أن تشعل مجددا الحرب األهلية.
تكلم نصر الله عبر الشاشة نحو ساعتني،
ليقول للبنانيني ،وتحديدا املسيحيني ،فكرة
واح ـ ــدة ،ول ـي ـصـ ّـوب عـلــى ع ــدو واح ــد اسـمــه،
سمير جعجع ،رئيس حزب القوات اللبنانية،
م ـحـ ّـمــا إيـ ــاه م ـســؤول ـيــة ك ــل م ــا جـ ــرى ،ألنــه
ّ
«غدار» و«مجرم» و«قاتل» ،ألنه يريد العودة
إل ــى ال ـحــرب األه ـل ـيــة وخـ ــراب لـبـنــان وهــاك
املـسـيـحـيــن ،وه ــو يـنـفــذ أج ـن ــدة أم ـيــرك ـيــة -
إســرائ ـي ـل ـيــة  -س ـع ــودي ــة .ل ــم ي ـكــن ن ـصــر الـلــه
ّ
وحجته هــذه املـ ّـرة ضعيفة ودفاتره
مقنعا،
ّ
قديمة .حاول طمأنة املسيحيني ،وكان همه
أال ينعكس الصدام الذي حصل ّ
وردات الفعل
على واق ــع وشعبية حليفه التيار العوني،
ّ
غير أنــه ،فــي هجومه املــركــز والـنــافــر ،ساهم
عـمـلـيــا أم ــس ف ــي ت ـعــويــم جـعـجــع وف ــي رفــع
أسهمه لدى ّقسم من املسيحيني ،وكذلك لدى
املسلمني السنة ،واالثنان يبحثان ّ
عمن يقف
في وجه حزب الله.
ان ـ ــدف ـ ــع ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه إل ـ ــى واجـ ـ ـه ـ ــة ال ـس ــاح ــة
الـسـيــاسـيــة الــداخ ـل ـيــة ع ــام  ،2005ع ـلــى إثــر
االنسحاب العسكري السوري من لبنان بعد
اغتيال رفيق الحريري .إنــه الحزب الوحيد
الــذي يمتلك الـســاح ،ويجاهر باستعماله،
على الرغم من انتفاء املهمة التي أوكل نفسه
لـهــا ،مــع انـسـحــاب املـحـتــل اإلســرائـيـلــي عــام
 ،2000علما أن اتفاق الطائف (ّ )1989
ينص
ّ
على حل جميع املليشيات وتسليم أسلحتها
إلــى الــدولــة ،فمن «شـكــرا بشار األس ــد» التي
أطلقها زعيمه حسن نصر الله إلــى افتعال
ح ــرب تـمــوز  ،2006علما أن ــه ك ــان قــد أعطى

وع ـ ــدا ل ـل ـفــرقــاء اآلخ ــري ــن بـ ــأن ذلـ ــك الـصـيــف
سيكون واعــدا وآمنا ،ليعود ويعتذر ،قائال
ع ـب ــر إح ـ ـ ــدى شـ ــاشـ ــات الـ ـتـ ـلـ ـف ــزة« :ل ـ ــو كـنــت
أعلم .»...وقبل ذلك ،في نهاية  2005انسحب
من الحكومة التي كان يشارك فيها أول مرة
على إثــر اغتيال الصحافي جـبــران تويني،
احتجاجا على ق ــرار الحكومة طلب إنشاء
محكمة دولية خاصة بلبنان للتحقيق في
جريمة اغتيال الحريري .اعتقد شركاؤه أن
إشراكه في السلطة التنفيذية وإجالسه على
طاولة مجلس الــوزراء سيدخله جنة الحكم
ّ
وغرفة صنع القرار ،إال أن حسابات من خطط
ّ
الغتيال الحريري تتخطاه ،وهي ليست فقط
داخ ـل ـيــة ومـضــاعـفــاتـهــا اإلقـلـيـمـيــة م ــا زال ــت
تتفاعل .ومن هذا املنطلقّ ،
صعد حزب الله
من وتيرة ضغطه ،ودفع شارعه إلى احتالل
وسط بيروت ومحاصرة الحكومة التي كان
يرأسها (السني) فؤاد السنيورة وإسقاطها.
املــؤس ـســات الــدسـتــوريــة وال ـقــوانــن ال قيمة
لها بالنسبة له ،هي ّ
مجرد وسيلة يمتطيها
س ــاع ــة ي ـش ــاء ،ث ــم يـ ــدوس عـلـيـهــا ع ـنــدمــا لم
تعد تفيده ،كما يفعل هذه األيــام في قضية
الـتـحـقـيــق ف ــي ان ـف ـج ــار م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،وفــي
لجوئه إلى الشارع وإلى السالح لفرض إقالة
القاضي الذي يتهمه باالنحياز والتسييس.
ه ــو ل ــم ي ــؤم ــن ي ــوم ــا ب ــال ـق ـض ــاء ،وم ـس ـكــون
بـهــاجــس امل ــؤام ــرة ومـسـتـقـ ٍـو بــال ـســاح ،فقد
رفض ،منذ البداية ،إنشاء املحكمة الدولية،
ورفـ ــض تـسـلـيــم املـتـهـمــن ل ــدي ــه ،كـمــا رفــض
ت ـس ـل ـي ــم م ـ ـسـ ــؤول املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـ ــذي دانـ ـت ــه
املحكمة وص ــدر حكم بحقه .رفــض العدالة
الدولية وهو اليوم يرفض العدالة اللبنانية،
فهل يريد العدالة امليدانية؟
يـ ـح ــاول حـ ــزب ال ـل ــه دائـ ـم ــا فـ ــرض م ــا يــريــد
ب ــال ـق ــوة .س ـنــة ون ـص ــف ال ـس ـنــة م ــن اح ـتــال
ّ
الــوســط ال ـت ـجــاري لـلـعــاصـمــة لــم يـمــكـنــه من
تحقيق ما يريد ،فلجأ إلــى الـســاح ،وكانت
غــزوة  7مــايــو/أيــار  2008ومحاولة اقتحام
الجبل التي ذهب ضحيتها عشرات القتلى،
ومحاصرة سعد الحريري ووليد جنبالط،
ألن الحكومة الشرعية «ت ـجـ ّـرأت» على نقل
الضابط املسؤول عن األمن في مطار بيروت
واملقرب من حزب الله ،وأيضا ألن الحكومة
اتـ ـخ ــذت قـ ـ ــرارا بـتـفـكـيــك ش ـب ـكــة االتـ ـص ــاالت
السلكية غير الشرعية التي عمل حــزب الله
نـفـســه ع ـلــى ت ـمــديــدهــا ف ــي م ـنــاطــق ن ـف ــوذه.

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
وزادت مــن ّ
تجبره التسوية التي تمكن من
فرضها مع حليفيه ميشال عون ونبيه بري
في مؤتمر الدوحة (مايو/أيار  )2008الذي
منحهم حق النقض (الفيتو) داخــل مجلس
ّ
يسمى «الثلث املعطل» ،أي
ال ــوزراء عبر مــا
بثلث عــدد الـ ــوزراء .بعدها وقــف نصر الله
تدغدغه نشوة النصر وفائض القوة يحتفل
بــذكــرى ال ـغــزوة ،ويتباهى قــائــا إن « 7أيــار
كــان يوما مجيدا»! علما أن القوة والسالح
ّ
ل ــم ي ـم ــك ـن ــاه ،ه ــو وحـ ـلـ ـف ــاءه ،م ــن الـ ـف ــوز في
االنتخابات عام .2009
وقــد استعمل هــذا «الثلث املعطل» إلسقاط
أول حـكــومــة يــرأس ـهــا سـعــد ال ـحــريــري عــام
 ،2010ولـ ــم ت ـن ـفــع ي ــوم ـه ــا وس ــاط ــة عــربـيــة
 تــرك ـيــة ف ــي ثـنـيــه ع ــن ق ـلــب ال ـط ــاول ــة علىال ـ ـحـ ــريـ ــري ،وف ـ ـ ــرض ب ــدي ــل لـ ــه بــال ـتــره ـيــب
وال ـ ـقـ ــوة ،ع ـب ــر ن ـش ــر م ـج ـمــوعــة «ال ـق ـم ـصــان
ومجلس
السود» في محيط مبنى الحكومة ّ
النواب ،ما دفع جنبالط إلى دعم مرشحهم،
نجيب مـيـقــاتــي ،لــرئــاســة الـحـكــومــة ،عشية
ان ــدالع الـثــورة فــي ســوريــة ضــد نـظــام بشار
األســد .ثم جاء وقت رد الجميل لعون الذي
ّأمـ ــن ل ـهــم غ ـط ـ ً
ـاء مـسـيـحـيــا ال ُي ـس ـت ـهــان بــه،
فـمـنـعــوا ان ـت ـخــاب رئ ـيــس ج ــدي ــد ،وفــرضــوا
فراغا في موقع رئاسة الجمهورية سنتني
ونصف السنة ،بني  2014و ،2016ما لم يتم
انتخاب عــون رئيسا ،على الرغم من أنــه لم
يكن لديهم أكثرية نيابية ،فكانت التسوية
 الصفقة بــن عــون والـحــريــري وحــزب اللهالتي جاءت بعون رئيسا ،وأعادت الحريري
إلــى رئــاســة الحكومة مقابل تسليم الـقــرار
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ــدول ــة ف ــي الـ ــداخـ ــل والـ ـخ ــارج
لنصر الله ،وتبعه الحقا تغلغل حــزب الله
ف ــي امل ــؤس ـس ــات الـعـسـكــريــة واألم ـن ـي ــة .كما
ّ
تمكن نصر الله من فــرض قانون انتخابي
ّ
جــديــد ،يــؤمــن مقعدا لحليفه رئـيــس التيار
العوني في مجلس النواب ،جبران باسيل،
بعدما فشل هــذا األخير ّ
مرتني في السابق
ف ــي االن ـت ـخــابــات ،ويـضـمــن أك ـثــريــة نيابية
موالية للمحور اإليــرانــي  -ال ـســوري .وهــذا
مـ ــا دف ـ ــع ق ــائ ــد ف ـي ـلــق ال ـ ـقـ ــدس فـ ــي ال ـح ــرس
الثوري اإليراني في حينه ،قاسم سليماني،
أن ي ـع ـلــن ،ب ـكــل ف ـخ ــر ،ف ــي رب ـي ــع  ،2018أنــه
«أصـبـحــت لــديـنــا أكـثــريــة نيابية تـحــوز 74
نائبا في البرملان اللبناني!»...
فاجأت «ثورة تشرين» ( 17أكتوبر/تشرين
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الحزب الوحيد الذي
يمتلك السالح ،ويجاهر
باستعماله ،على الرغم
من انتفاء المهمة
التي أوكل نفسه لها
لجأ حزب اهلل إلى
القوة والقمع
واإلرهاب في التعامل
عمت
مع
انتفاضة ّ
ٍ
لبنان ،وكادت أن
تطيح مجمل التركيبة
السياسية

األول  )2019ح ــزب ال ـلــه ،فــوقــف نـصــر الله
مهاجمًا املنتفضني فــي ال ـشــارع ،وملصقا
ب ـهــم أب ـش ــع ال ـت ـه ــم ،وم ــداف ـع ــا ع ــن الـسـلـطــة
والـنـظــام ال ــذي بــات ُممسكا بكل مفاصله،
بعدما راح عــون يــدافــع عــن ســاحــه فــي كل
م ـن ــاس ـب ــة ،وي ـت ـق ــاس ــم اآلخـ ـ ـ ــرون الـحـصــص
والـ ـصـ ـفـ ـق ــات فـ ــي داخ ـ ـ ــل م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
وخ ــارج ــه .وك ــال ـع ــادة ،ل ـجــأ ح ــزب ال ـلــه إلــى
ال ـق ــوة وال ـق ـمــع واإلرهـ ـ ــاب ف ــي الـتـعــامــل مع
ان ـت ـفــاضــةٍ عـ ّـمــت ل ـب ـنــان ،وك ـ ــادت أن تطيح
مجمل الـتــركـيـبــة الـسـيــاسـيــة ،ل ــوال انتشار
وباء كورونا واالنهيار االقتصادي واملالي
ّ
الذي شكل املنفذ الوحيد التي تلطت وراءه
الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة وال ـه ـي ـئــات املـصــرفـيــة،
وألـ ـه ــى الـ ـن ــاس ب ـل ـق ـمــة ع ـي ـش ـهــا ،إذ فــاقــت
نسبة اللبنانيني الذين يعيشون تحت خط
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الـفـقــر ،بحسب دراس ــة لجنة األم ــم املتحدة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة لـ ـغ ــرب آس ـيــا
(إسكوا) الـ .%55
ثم حلت كارثة تفجير املرفأ في  4أغسطس/
آب  2020الـتــي حـصــدت  220قتيال ودم ــرت
نصف ب ـيــروت ،والـتــي يـخــوض الـيــوم نصر
الـ ـل ــه م ـع ــرك ــة ط ـم ــس ال ـت ـح ـق ـيــق ف ـي ـه ــا ،عـبــر
ال ـض ـغ ــط إلقـ ــالـ ــة ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق طـ ــارق
البيطار ،علما أنه لم يتم اتهام أو استدعاء
أي م ـســؤول مــن ح ــزب ال ـل ــه؟! فـلـمــاذا يخاف
مــن التحقيق؟ ومل ــاذا تـحـ ّـدى مـســؤول األمــن
فــي الـحــزب القضاء باقتحامه قصر العدل،
وه ــو غ ـيــر ذي ص ـفــة ،وط ـل ـبــه اج ـت ـمــاعــا مع
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى ،وت ـعـ ّـمــده
إيصال رسالة تهديد علنية وواضـحــة عبر
إحدى الصحافيات إلى قاضي التحقيق بأن
ّ
استمر في
حزب الله سيقتلعه من مكانه إذا
مساره! ومع ذلك ،لم يقف في وجهه أحد ،ولم
ّ
مجددا
يجرؤ على انتقاده أحد ،فلماذا لجأ
ّ
إلــى الـشــارع وإلــى الـســاح ،وكــاد أن يتسبب
ف ــي صـ ــدام طــائـفــي وحـ ــرب أه ـل ـيــة ،بـتـحـ ّـديــه
مشاعر أهــالــي منطقة معظم ساكنيها من
املسيحيني الــذيــن مــا زال ــوا يحملون جــراح
الـحــرب األهلية وأوزاره ــا املــاديــة واملعنوية
والنفسية؟ أراد مــن مواجهة الشياح  -عني
ال ــرم ــان ــة أن ُي ـح ـك ــم ق ـب ـض ـتــه ع ـل ــى الـسـلـطــة
القضائية الـتــي مــا زال ــت الــوحـيــدة املتفلتة
م ــن س ـي ـطــرتــه ،ول ـك ــي يـحـشــر ح ــزب ال ـق ــوات
اللبنانية في الزاوية ،وإذ بها تنقلب عليه،
وتبدو وكأنها «لم تكن محسوبة» ،وغيرها
من األسئلة التي تعكس ّ
تحول فائض القوة
ل ــدى ال ـحــزب إل ــى م ــأزق ،إل ــى سلطة لــم يعد
يعرف كيف يوظفها ،إلى حمل ثقيل.
هل يعيش حزب الله حالة قلق على املصير
ّ
رات
مــن وضــع إقليمي مـتـحـ ّـرك يحمل ت ـطــو ٍ
يخشى أن تنقلب عليه ،وتجعل منه كبش
محرقة؟ من املفاوضات األميركية  -اإليرانية
حـ ـ ــول االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي إلـ ـ ــى املـ ـف ــاوض ــات
ال ـس ـعــوديــة  -اإلي ــرانـ ـي ــة ،وإلـ ــى الـتـفــاهـمــات
الروسية  -التركية  -اإلسرائيلية  -األميركية
فــي ســوريــة ،وفــي املنطقة التي تــدور بشكل
أس ــاس ــي حـ ــول إخ ـ ـ ــراج إي ـ ـ ــران م ــن س ــوري ــة.
وأخيرا مفاجأة نتائج االنتخابات العراقية
ال ـت ــي أط ــاح ــت ح ـل ـفــاء إي ـ ــران وأت ـبــاع ـهــا من
الفصائل الشيعية في العراق؟!
(كاتب لبناني)
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