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التشريفات والتحريفات:
والنبي لنكيد العزال
أحمد عمر

ّ
بزغ الرئيس كايدهم من فجر الصورة ،من ّ
سرة العدم ،كأنه مخل ٌص منتظر ،راكبًا
ً
بدال من حصان أبيض ،ثم ّ
تقدمت سيارته ببطء إلى دمشق ،املفتوحة
سيارة سوداء
مثل بطن الضفدع في درس تشريح ،كأننا في فيلم فانتازيا تاريخية ،حتى وصل
قصر الشعب ،فللشعب قصر لم يزره قط ،حيث
وحيدًا كأنه في بدء الخليقة إلى ٌ
ُدعي إلى عرس شهادة القسم نخبة من الجيش والشيوخ والفنانني والتنانني .ولو
سألت مختصًا باملراسم وشعائرها ،وهي ّ
َ
مقدسة في الدول ،لقال :الدولة نفسها
ّ
املشاهد على عمال أو فالحني،
ضاعت وتسأل عن املراسم والطالسم! ولم تقع عني
ُ ُّ
أو أمهات ثاكالت بني املدعوين ،فقد مضت املراسم إلى أ ّم الل َه ْي ِم مع االشتراكية،
ٌ
فأين املراسم والتشريفات القديمة ،وأين ُ
ُ
وقحطان ،وكنا نرى الرئيس
وشداد
عاد
ّ
ّ
السبعية.
يدخل مجلس الشعب ،فينهضون ويصفقون ،ثم يؤدي تمثيلية القسم
ّ
ظــل األسـتــاذ سليم الـعــوا يصرخ يــومــن ،مــذكـرًا بـمــواد دسـتــوريــة تـ َّـم خرقها بعد
االنقالب ،ثم خرس من وقته حتى يومنا هذا ،وعكف على دراسة إحياء علوم الدين
ّ
ومقدمة ابن خلدون .وأذكر َّأن عضو مجلس شعب سوريًا ،اسمه منذر املوصللي،
ّ
وقف في مجلس الشعب ،إبان تغيير مادة الدستور الخاصة بعمر الرئيس ،وطالب
بذكر املوجبات الدستورية لتغيير املادةُ .ي ّ
ظن أن املخابرات أقنعت العوا واملوصللي
بعلوم الفيزياء وقانون مصونية املادة أن املادة ال تفنى ،لكنها ّ
أشكال
تتحول إلى
ٍ
من الطاقة .وقد خرق دكر البط املصري ،وطويل التيلة السوري ،الدستور وقوانني
علوم السياسة ّ
وحوال املأساة إلى ملهاة .انتبه كثيرون إلى أن الرئيس لم يقسم أمام
َ
مجلس الشعب ،بل جمع مجلسًا من الفنانني وكبار الكذبة ،وأقسم أمامهم على
ْ
كتابي وليس كتابًا واحدًا ،كما في بالد العالم ،على املحافظة على الدستور ورعاية
ّ
كل عشبة خضراء في سورية رعاية كاملة ،بل إنه تذكر فلسطني والوحدة العربية،
وأغفل األندلس .وقد َّ
ظن املشاهد أنه في حفل سينمائي ،لكثرة الفناننيٌ ،
وظلم أن
ُ
تفسيره ،فهو أن األسد ممثل،
بلد مقاومّ ،أما
يكون الفنان أشهر من الضابط في ٍ
ً
ّ
وأدى أدوارًا كثيرة ،وال معنى للمراسم إذا كان الدستور نفسه قد صار غرباال من
ّ
ّ
ُ
ّ
كثرة الخروق ،بل إن الدولة أرضًا وشعبًا قد مزقت شر ممزق.
املــراســم سلسلة تـطـ ّـوريــة لها نـشــوء وارت ـق ــاء ،ويمكن أن نتذكر ضـبــاط الــوحــدة
«ون ــص» الــذيــن ركـبــوا طــائــرة إلــى الـشــاب األسـمــر ،جمال عبد الناصر ،بطل األمــة
ّ
العربية من أجل الوحدة من غير إعالم الرئيس شكري القوتلي ،وأن نتذكر رفعت
األسد ،وهو يقتحم استعراضًا عسكريًا حضره أخوه الرئيس ،حتى ظهر الصراع
بني األخوين إلى العلن .وروى الرائد ُ الطيار محمد فــارس ،وهو الفارس األول في
ّ
مضماره في الوطن العربي ،كيف قلد وسامًا على الباب بطريقة مهينة .وروى
ّ
ّ
عصام العطار ضاحكًا أنه سأل أمني الحافظ حقه في الحج ،فأحضروا له موظفي
ً
السجل املدني ليال ،فجهزوا جواز سفرهُ ،ومنع من العودة ،ثم ذاق أمني الحافظ من
الكأس التي أذاقها لعصام العطار.
مدح حافظ األسد ّ
مرة البيروقراطية ،والبيروقراطية هي إجراءات الدولة ،وقد ذابت
ُ
الصالة،
تحت الجزم األمنية .شرحت لسائل عن املراسم ،فقلت :الوضوء مراسم
ٌ
ّ
وإن ُف َ
قد املاء ّأدى املصلي املراسم بالتراب ،فهي مراسم ال بد منها ،والعيد فرحة
تحتاج مراسم ،عيد الفطر مراسمه صيام شهر كامل ،واألضحى مراسمه األيام
العشرة من ذي الحجة وصعود ّ
الحجاج إلى عرفات.
ّ
ّ
لقد كاد ّ
والحساد كيدًا ،ومن لم يمت بالبراميل مات غيظًا بصور
مشردنا للعذال
واثق الخطوة يمشي ملكًا ،ظالم الحسن ،آكل الشاورماء.
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«الحروب» العالمية الثالثة
حلمي األسمر

خلفت الـحــرب العاملية األول ــى مقتل أكثر
من  16مليون شخص و 20مليون إصابة.
أما الحرب العاملية الثانية فقد كانت أكثر
ضـ ــراوة ،حـيــث يـتـحـ ّـدث غالبية املــؤرخــن
ضحية في أوروب ــا وآسيا.
عن  55مليون ّ
لكن خبراء يتحدثون عن  80مليون قتيل،
ف ـض ــا ع ــن خ ـس ــائ ــر م ــادي ــة ت ـن ــاه ــز الـ ـ ــ20
م ـل ـيــار دوالر ،ح ـســب ب ـعــض ال ـت ـقــديــرات.
وعـلــى الــرغــم مــن جـســامــة الـخـســائــر التي
سببتها الـحــربــان وضخامتها ،إال أن ما
سببته «ال ـح ــروب» الـعــاملـيــة الـثــالـثــة التي
ب ــال ـك ــاد ي ـت ـح ـ ّـدث عـنـهــا املـ ــؤرخـ ــون تـفــوق
خـســائــر ك ــا ال ـحــربــن .واألن ـك ــى أن تينك
الـحــربــن انتهتا ،أمــا «ال ـح ــروب» العاملية
الـثــالـثــة فـهــي ف ــي حــالــة تـنــاســخ وتـنــاســل
وتـمـ ّـدد فــي صـعــود مـتــواصــل ،بــا هبوط،
وال ت ـتــوفــر ح ـتــى ال ـســاعــة أي إح ـص ــاءات
ُ
دقيقة لحجم الخسائر التي تحدثها ،بل
إن مــن نتائج الـحــرب العاملية الثانية أن
ف ــرض امل ـن ـت ـصــرون ع ـلــى امل ـه ــزوم ــن دفــع
ُ
تعويضات ال تــزال تدفع .أما «املجرمون»
ٍ
الذين ما زالوا يشنون «الحروب» العاملية
ال ـثــال ـثــة وي ــدي ــرون ـه ــا ،ف ـهــم ف ــي م ـنــأى من
ال ـع ـقــاب وامل ـس ــاء ل ــة ،نــاه ـيــك ع ــن إلــزام ـهــم
بدفع التعويضات!
نقول إنها «حــروب» وليست حربا ،ألنها
ـروب متناسلةٍ بشكل
ببساطة سلسلة ح ـ ٍ

كاريكاتير

ع ـن ـقــودي ل ــم ت ـعــرف الـبـشــريــة مـثـيــا لـهــا،
ٌ
حروب تحظى
وفق أكثر من تصنيف ،فهي
ـارات من
ـ
ي
ـ
ل
ـ
مل
ا
لها
برعايةٍ دولـيــة ،وتــرصــد
ّ
الـ ــدوالرات ،لتثخن فــي القتل وتتفنن به،
س ــواء ك ــان مـبــاشــرا أو غـيــر مـبــاشــر .ومــن
الصعب هنا أن تحيط ُعجالة كهذه بحجم
هذه الحروب ،ألنها تدور على عشرات ،إن
لم يكن مئات وماليني الجبهات ،ما خفي
مـنـهــا وم ــا بـ ــدا ،وكـلـهــا تـسـتـهــدف تدمير
اإلنـســان والتنكيل بــه ،والتمثيل بجثته.
وسنكتفي هنا بــاإلشــارة إلــى بعض هذه
ّ
وتوحشا ،تاركني
الحروب األكثر ضــراوة
ّ
للمؤرخني مهمة الغوص في التفاصيل،
إن وجدوا أصال.
أول ه ــذه ال ـح ــروب «الـنـظـيـفــة» وأبـشـعـهــا
تلك التي تشنها دول العالم األول والثاني
ضــد دول الـعــالــم الـثــالــث وشـعــوبــه لنشر
«ق ـي ــم ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» وحـ ـق ــوق اإلن ـس ــان
و«اإلصـ ـ ـ ــاح االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي!» ،ف ـت ـحــت هــذا
العناوين ّ
البراقة تستباح ثروات الشعوب
ُ
املستهدفة وأرواحـهــا ،وتنتهك حرماتها،
وتدمر ّ
ّ
مقدراتها ،وأداة القتلة «الناعمة»
ه ـنــا ال ـب ـنــك ال ــدول ــي وال ـش ــرك ــات ال ـعــابــرة
لـ ـلـ ـق ــارات .ومـ ــن امل ـس ـت ـح ـيــل ه ـنــا إح ـصــاء
ّ
ومهمشني
ضحايا هــذه الحرب من قتلى
وجـ ــوعـ ــى وم ـ ـحـ ــرومـ ــن ،فـ ـه ــم ب ــامل ــاي ــن.
وال ت ـ ــزال هـ ــذه الـ ـح ــرب م ـش ــرع ــة األب ـ ــواب
ُ
تـخــاض بحماية قــوانــن دولـيــة ومواثيق
وضعها األقوياء واملنتصرون في الحرب

العاملية الـثــانـيــة .وال ـكــام هنا كثير جــدا،
وي ـس ـت ـع ـص ــي عـ ـل ــى الـ ـجـ ـم ــع ٌوالـ ـحـ ـص ــر،
وش ــواه ــد ت ـلــك الـ ـح ــرب م ــاث ـل ــة ف ــي أعـ ــداد
الـجــوعــى الـتــي تنشرها تـقــاريــر مــن يشن
ت ـلــك ال ـح ــرب ،حـيــث ب ـلــغ ع ــدد هـ ــؤالء 821
مـلـيــون شـخــص ف ــي ع ــام  ،2017أو واح ــد
من بني كل تسعة أشخاص ،وفقا لتقرير
حالة األمــن الغذائي والتغذية فــي العالم
لعام  ،2018ناهيك عن عدد من يعانون من
ســوء التغذية واألم ــراض املزمنة الناتجة
عن حــرب اإلفقار ونهب خيرات الشعوب،
فـضــا عـ ّـمــن يـمــوتــون بسبب عـجــزهــم عن
تحصيل الدواء أو ّ
شح الرعاية الطبية.
ث ــان ــي ت ـلــك الـ ـح ــروب خ ــاص ــة بــال ـنــزاعــات
ال ـتــي تفتعلها لــوب ـيــات ش ــرك ــات صناعة
األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ل ـت ـج ــرب ــة نـ ـج ــاع ــة أس ـل ـح ـت ـهــا
وف ــاع ـل ـي ـت ـه ــا ،وه ـ ــي حـ ـ ـ ـ ٌ
ـروب يـ ـب ــدو أن ـهــا
ـات إثـنـيــةٍ  ،إال أنـهــا تجد
تنشب وفــق نــزاعـ ٍ
مــن أص ـحــاب الـعــاقــة تشجيعا إلذكــائـهــا
وم ـ ـ ـ ّـده ـ ـ ــا بـ ــأس ـ ـبـ ــاب االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار ،ح ـتــى
يـتــاح لـهــم الـقـيــام بـتـجــاربـهــم الشيطانية
بــالــذخ ـيــرة ال ـح ـيــة .وال ي ـعــرف اآلن حجم
ه ــذه ال ـح ــروب وال أعـ ــداد ضـحــايــاهــا ،وال
آثارها االقتصادية ّ
املدمرة .وقل مثل هذا
ع ــن حـ ــروب ال ـل ـقــاحــات وص ـنــاعــة األوب ـئــة
و«األدوي ـ ــة!» و«ال ـجــائ ـحــات!» والـلـقــاحــات،
وما تمثله هذه الحروب من حجم التجارة
الدولية .وأيضا ،وفي السياق نفسه ،حرب
أو ح ــروب املـ ـخ ـ ّـدرات والـجـنــس واالت ـجــار

عماد حجاج

بالبشر التي تشرف عليها وكـ ٌ
ـاالت ّ
سرية
وأجـ ـه ــزة اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ،ومـ ــا تـسـبـبــه مــن
تدمير وقتل لإلنسان واقتصاده وصحته
وكرامته.
ومن الحروب العجيبة الغريبة أيضا تلك
ال ـح ــرب امل ـف ـتــوحــة ال ـت ــي تـشـنـهــا األنـظـمــة
القمعية ضد شعوبها ،ونحن في الشرق
ال ـع ــرب ــي ن ـح ـظــى ،وال ـح ـم ــد ل ـل ــه ،بنصيب

الفيدرالية السورية والرفض الدولي...
نقاش مع رانيا مصطفى
حيّان جابر

كسر ظهر النيل
ال تجبره مؤتمرات عاطفية
عبد الحكيم حيدر

ْ
قد ال يبدأ الحفل بـ «وجعلنا من املاء كل شيء حي» ،بناء على رأي الشؤون املعنوية
ً
في القوات املسلحة ،مراعاة لألدب في حضرة سيادة الرئيس ،وصاحب أول شنطة
فلوس مقفولة في مشروع «حياة كريمة» .وقد يسبق الحفل مفتي الديار املصرية،
ّ
دك ـتــور شــوقــي ع ــام ،ب ـجــواز الــوضــوء بـمـيــاه ال ـصــرف الـصـحــي بـعــد معالجتها،
ُ
ويخوض بالطبع فضيلته في فقه الحاجة والضرورة في أيام املجاعات والطاعون.
وقد يسبق الجميع فضيلة الشيخ على جمعة من منزله بعد عصر ذلك الخميس
ْ
ّ
من تحت شجرة حناء مائلة على تكعيبة عنب بالحديقة ،ويتحدث حديثا عذبا
ّ
ّ
في فضيلة ّ
التيمم باألحجار والرخام البكر ،ضاحكا ومبشرا ،بأنه عل املتيمم قد
يصادفه ذلك ْ
الحجر الكريم يوما ،ومن يعلم فتوحات ربك وبركته ،وال يعلمها إال
ْ
هو ،فقد يجود عليه كريم العطايا وتصادفه بجوار الحجر «قطعة آثار محترمة»،
منسية من قــرون أو «عروسة بالشيء الفالني» ،شريطة أن يتقاسم َ
خيرها مع
خزينة بالده ،وهنا قد يتم استدعاء الدكتور ،سعد الدين الهاللي ،لسؤاله في نسبة
ّ
فيؤكد أوال على جــواز ّ
التيمم في
تقسيم عائد الوعد بقطعة اآلثــار ،أو العروسة،
ّ
الضروريات واملجاعات ،خصوصا املائية ال ّقدر الله ،وزاد على التيمم باألحجار
ّ
بالتمسح حتى بقلوع املراكب حتى للمسافرين
والرخام كما ذكر دكتور علي جمعة،
ّ
في البحر بقربهم ،فعليه أن يوفر القربة لسفره ،ومياه البحر لضروريات البحر
ّ
بالتمسح فقط بالقلع .وكما قال النبي ،فيما معناه ،في الوضوء
أيضا ،ويكتفي
ّ
بمسافر يركب
بالك
فما
منه،
وتغترف
بحر
على
كنت
وإن
حتي
يجب التخفف،
ٍ
ٍ
ّ
البحر ،وليس لديه ســوى القربة؟ ونحن قربتنا قــل خزينها بحكم زي ــادة العدد،
والله أعلمّ .
وأجل نسبة تقسيم عائد «العروسة» ،شرعيا إلى ما بعد «مؤتمر حياة
كريمة» ،كي ّ
يتوسع في آراء الشافعية ،وهي نادرة بالطبع.
ّ
وقبل أن ينطلق محمد فؤاد باألغاني ،عن التحمل والصبر و«الجدعنة» ،وشهامة
أوالد البلد ،فكانت مداخلة الشيخ أحمد كريمة ،فأحصي الشيخ غــزوات الرسول
ّ
الحارة واملهلكة غزوة ،غزوة ،بعلمه الغزير خالل سنوات حياته.
في جزيرة العرب
املياه أثمن من الكبريت األحمر في جزيرة
فيها
تكون
الحرب
شهور
وذكر الشيخ أن
ً
الـعــرب ،ســواء أكانت املياه في القرب محمولة على الظهور أم فــوق اإلبــل والخيل.
وبحسبة بسيطة ،اكتشف الشيخ أحمد كريمة أن الــرســول لــم يستهلك فــي كل
ّ
يستحم به «عيل دلوع» ،من الزمالك
غزواته أكثر من أربعني قربة ماء ،وهو مقدار ما
ّ
ّ
أو املعادي تحت الدش ،ثم ذم البغددة املهلكة في املاء ،وأنها مضرة برصيد األجيال
القادمة لنعم ٍة حباها الله للجميع ،فأهدرناها باإلسراف املكروه ،ثم اختتمت كلمة
الفقهاء بآيات من الذكر الحكيم بدأت بـ « ...وال تسرفوا» .حينئذ اعتدل الرئيس في
ّ
ّ
جلسته ،وهلل من بعيد املطرب محمد فؤاد ،فهللت الجماهير من ورائه ،فأسكت
الرئيس الجميع ،بعدما طلعت ضحكاته إلى العلن من دون أن يسأل بالطبع الشيخ
أحمد كريمة عن تكاليف هذا الحفل ،ألن أحمد كريمة لم يكن موجودا أصال ،بل
كــان ّ
يجهز أوراق ــه للمساء للقنوات الفضائية عن موضوع الـغــزوات واملــاء وعدد
القرب األربعني.
وحينما بدأ الحفل ،لم يسأل الرئيس الشيخ أحمد كريمة عن حل أو حرمة املزمار
ّ
أو الدف أو الجيتار أو األورغ الكهربائي ،خصوصا ،ألنه لم يكن في عهد الرسول
نغمات راقصة أبدا والعياذ بالله ،إال أن الشيخ أحمد
آلة تعمل بالكهرباء وتصدر
ٍ
ّ
حول كلمته فجأة في البرنامج من الغزوات وعدد القرب إلى مدح الكباري والطرق
العريضة التي تربط أطراف البالد ،وضرب املثال «بطريق زبيدة» ،الذي ربط العراق
ّ
بمكة واملدينةّ ،
وسهل على عموم املسلمني صعوبة الطرق ما بني الوهاد والجبال.
ولفت بذلك نظر نساء مصر الـثــريــات ،وخصوصا الــائــي يعملن بالبزنس ،إلى
ّ
تتسرب لنا من
االقتداء بزبيدة ،وليس لبس األملاس أو األفرنجي ،وآخر التقاليع التي
الغرب ،وأعلن قبل أن يبدأ محمد فؤاد بالغناء ،أن للحديث بقية ،وخصوصا ونحن
ـام صعبة ،تحتاج التكاتف ونكران الــذات ،والــوقــوف باملناكب خلف قيادتنا
في أيـ ٍ
الحكيمة ،ونسيان أي خالف.

الحقبة األكثر
سوادًا وتوحشًا
في حياة اإلنسان
على هذا الكوكب
الذي بات محكومًا
بمافيا إجرامية تضع
القوانين لحماية
مصالحها

العودة إلى وديعة الطالباني
شورش درويش

ّ
كرس رحيل الرئيس العراقي األسبق ،جالل
ال ـطــال ـبــانــي ،ق ـبــل أرب ـع ــة أعـ ـ ــوام ،مـســألـتــن
داخ ـ ــل ب ـي ـتــه ال ـح ــزب ــي (االت ـ ـحـ ــاد الــوط ـنــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي) :الـ ــركـ ــون إل ـ ــى ن ـم ــط حـكــم
ســالـ ّـي يحاكي تجربة العائلة البارزانية
ّ
املستقرة .وفكرة صعود قيادات شابة ،فيما
يشبه عملية «إطاحة» رفاق درب الطالباني
األب .وألن كــردس ـتــان ال ـع ــراق خــرجــت من
رح ــم اسـتـفـتــاء االس ـت ـقــال أك ـثــر انـقـســامــا،
ّ
ف ــإن أب ــرز أح ــزاب اإلقـلـيــم مضت فــي طريق
االس ـت ـق ـطــاب ال ـحــزبــي .وق ــد نـجــح االت ـحــاد
ال ــوطـ ـن ــي ،بـ ـقـ ـي ــادة اله ـ ـ ــور ش ـي ــخ ج ـن ـكــي،
فــي جـنــي ث ـمــار االسـتـقـطــاب ال ـحــاصــل في
محافظة السليمانية ،وتشكيل تحالف مع
حركة التغيير (كوران) ،ودائمًا عبر نقضه
مــا يمكن تسميتها «ودي ـعــة الـطــالـبــانــي»،
ّ
حني ّ
أصر جالل الطالباني على أن أساس
حـكــم اإلقـلـيــم والـحـضــور املـمـ ّـيــز فــي بـغــداد
يـمـ ّـر عبر التحالف مــع مسعود الـبــارزانــي
والحزب الديمقراطي الكردستاني.
ّ
السليمانية
بقي املزاج السياسي العام في
ّ
مـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات م ـنــاوئــا ألرب ـي ــل ،ولـعــل
االن ـش ـق ــاق ال ـ ــذي ط ـ ــاول االتـ ـح ــاد الــوطـنــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي ع ـ ــام  ،2009وأف ـ ـضـ ــى إل ــى
تشكيل حــركــة التغيير (كـ ــوران) ج ــاء ،في
ّ
مبنيًا عـلــى تـحــالــف الطالباني
ج ــزء مـنــه،
ّ
– البارزاني ،وهــذا يفسر الصعود السريع
للرئيس املشارك ،الهور شيخ جنكي ،الذي
أجاد االستفادة من املزاج الشعبي املمزوج
ّ
بخطاب املظلومية املحلية للسليمانية.
احتكم االتحاد الوطني إلى صيغة الرئاسة
امل ـش ـتــركــة ،ع ـلــى م ــا تـحـمـلــه الـتـسـمـيــة من
تـســويــةٍ حــزبـيــةٍ وعــائـلـيــةٍ بــن اله ــور شيخ
جنكي (الطالباني) وبافل الطالباني ،لكن
االحتكام هذا حمل في داخله بذور االنشقاق
واستبعاد رموز الحزب التقليديةّ .
وأيًا يكن
من أمــر ،فإن ما حصل خالل األيــام الفائتة
ّ
من تغلب لنجلي الطالباني على معسكر
اله ــور شـيــخ جنكي «اب ــن ال ـعــم» والـشــروع
فــي تعيني مـســؤولــن عسكريني وأمـنـيــن،
واستبدال تسمية «الرئيس املـشــارك» إلى
«الــرئ ـيــس» فــي مـعــرض الـحــديــث عــن بافل
الطالباني ،وذلــك كله ضمن ما أطلق عليه

األس ـ ــد م ــن هـ ــذه ال ـ ـحـ ــروب ،ف ـب ـعــد مــرحـلــة
االس ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـ ـ ـصـ ـ ــوري ع ـ ــن االس ـت ـع ـم ــار
األجنبي املباشر التي حظينا بها .جاءت
مــرحـلــة «االسـتـعـمــار الــوطـنــي» وتنصيب
أنـ ـظـ ـم ــة غ ـ ــارق ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــوالء لـلـمـسـتـعـمــر
األصلي ،تتبادل معه املصالحّ .هو يدعمها
للبقاء فــي الـحـكــم ،وهــي تتكفل بتخريب
حـيــاة شعوبها وتـجــريــف الــوعــي ،وإبـقــاء
الناس في منزلةٍ بني الحياة واملوتّ ،
همها
ال ـل ـح ــاق بــرغ ـيــف ال ـخ ـب ــز ،إن اس ـت ـطــاعــت.
وت ـح ـظ ــى ه ـ ــذه ال ـ ـحـ ــرب ب ــال ـط ـب ــع ب ـكــامــل
رعــايــة املستعمر ودعـمــه وم ـ ّـده بالقواعد
العسكرية و«املعونات» االقتصادية التي
تنفخ جيوب عصابات السلطة واملنتفعني
مـ ـنـ ـه ــا .أم ـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ف ـل ـه ــا امل ـع ـت ـق ــات
واالنقالبات والضرائب واإلفقار والقوانني
ّ
املكرسة للقهر والقتل البطيء واملستعجل
على حد سواء ،واألمثلة بينكم وحواليكم
ّقراء هذه الصحيفة العربية!
أم ــا ح ــرب «إس ــرائ ـي ــل» ،الـكـيــان الـعــدوانــي
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري املـ ـت ــوح ــش ،ف ــرب ـم ــا ت ـكــون
الحروب وأكثرها شهرة ،فهي
أوضح هذه ٌ
ٌ
حرب مفتوحة منذ مائة عام ضد الشعب
الفلسطيني وشـعــوب الـعــرب كــافــة .وهي
كغيرها مــن ال ـحــروب تحظى بــدعــم كامل
الشهيرة،
مــن مجلس األم ــن و«فـيـتــواتــه»
ً
وبحماية بال حــدود لكيان أصبح أمثولة
لـلـفـصــل ال ـع ـن ـصــري واإلب ـ ـ ــادة الـجـمــاعـيــة
وارت ـ ـكـ ــاب ج ــرائ ــم ال ـ ـحـ ــرب .وع ـل ــى ال ــرغ ــم

مــن ه ــذا ،يبقى فــي مـنــأى عــن أي مساءلة
حقيقية مــن رعــاتــه الــدولـيــن ،فهم أربــاب
اإلجــرام وصناعة املــوت ،وكهنة التوحش
والتدمير والتخريب .هذه مالمح سريعة
ل ـل ـحــروب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــال ـثــة ،وال ُيسعفنا
الوقت ،وال املساحة ،لحصر بقية الحروب
ال ـتــي يشنها «ك ـبــار ال ـعــالــم» ضــد األرض
ـزاف ملـ ــواردهـ ــا
ومـ ـ ــن ع ـل ـي ـه ــا ،مـ ــن اس ـ ـت ـ ـنـ ـ ٍ
وتخريب بيئتها ،وتدمير حياة الكائنات
الحية عليها ،ما ّ
يسبب رفع درجة حرارة
الـكــوكــب وتــدمـيــر غــافــه ال ـغ ــازي ،وإج ــراء
ال ـت ـج ــارب ال ـخ ــاص ــة بــاألس ـل ـحــة ال ـنــوويــة
وغيرها من األسلحة ّ
السرية.
إنـهــا الحقبة األك ـثــر س ــوادا وتــوحـشــا في
ح ـي ــاة اإلنـ ـس ــان ع ـلــى هـ ــذا ال ـك ــوك ــب ال ــذي
ب ـ ــات م ـح ـك ــوم ــا ب ـم ــاف ـي ــا إج ــرامـ ـي ــة تـضــع
ال ـقــوانــن لـحـمــايــة مـصــالـحـهــا ،وديـمــومــة
سيطرتها عليه ،لتعيش حياة الرفاهية.
ويـكـفــي أن نعلم فــي الـخـتــام أن أغـنــى 26
شخصًا في العالم يملكون ما يعادل ثروة
نصف سكان العالم ،وفق تقرير ملؤسسة
أوكـسـفــام الـخـيــريــة الــدول ـيــة ،وال ــذي وجــد
أن ثـ ــروة امل ـل ـي ــاردي ــرات ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
ال ـعــالــم ارت ـف ـعــت بـقـيـمــة  2.5مـلـيــار دوالر
كل يوم في عام  ،2018فيما تقول منظمة
العمل الدولية إن نحو نصف سكان العالم
(ثالثة مليارات نسمة) يعيشون على ما
يقدر بدوالرين يوميا!
(كاتب من األردن)

األخــوة طالباني تسمية «ثــورة اإلصــاح»،
والـتــي تــوصــف فــي مـكــان آخــر بــ«االنـقــاب
األبيض»ُ .عرف عن شيخ جنكي ميله إلى
الـتـصـعـيــد فــي مــواجـهــة مــا س ـمــاه «ت ـفـ ّـرد»
أربـيــل بسياسة اإلقـلـيــم واقـتـصــاده ،وعــدم
ان ـص ـي ــاع ــه ل ـل ـض ـغ ــوط ال ـت ــرك ـي ــة امل ـت ـص ـلــة
ب ـم ـحــاربــة ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي ،وسـعـيــه
إلــى تطويق صعود منافسه الديمقراطي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي ،ع ـب ــر دع ـ ــم قـ ـ ـ ـ ّـوات س ــوري ــا
الديمقراطية (قـســد) فــي ســوريــة ،ورفضه
االنـ ـ ـخ ـ ــراط ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ح ـ ــزب ال ـع ـم ــال
الكردستاني ،وسعى إلــى ذلــك في توسعة
شـبـكــة ال ـعــاقــات الـكــردسـتــانـيــة بـعــد طــول
انكفاء شـهــده االتـحــاد الــوطـنــي ،وابتعاده
عن املشكالت التي تطاول الكرد في الدول
املـ ـج ــاورة لــإق ـل ـيــم؛ وخـ ـس ــارة حـلـيــف مثل
أربيلّ ،
عوضه في مكان آخر ،تحديدًا داخل
السليمانية ،وعبر شبكة القوى السياسية
واالجتماعية املـنــاوئــة ألربـيــل /الحكومة،
كما ّأن عالقاته ّ
املميزة مع الواليات املتحدة
وإيــران لم يسعفاه في الفكاك من املقصلة
الـحــزبـ ّـيــة الـتــي أعـ ّـدهــا لــه نجال الطالباني
بعالقات أكثر تماسكًا مع
اللذان يحظيان
ٍ
«الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي» ،فيما يشبه
إلى مسألة ّالتحالف
نظرة الطالباني األب ّ
تـ ـل ــك ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أنـ ـه ــا ت ـخ ــف ــض مــن
ّ
شعبيتهما محليًا ،وتحديدًا لدى الطبقات
ّ
ّ
االجتماعية في السليمانية بما هي خزان
ّ
االنتخابي.
الحزب ورأسماله
تشير الترجيحات ،في حال طويت صفحة
الرئيس املـشــارك ،الهــور شيخ جنكي ،إلى
ثـ ــاث م ـس ــائــل ت ـن ـت ـظــر االتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي:
األولى ،إمكانية ّ
تعرض الحزب إلى انشقاق
الحق وانفصام عرى التحالف بني االتحاد
الــوطـنــي وحــركــة التغيير الـلــذيــن قـ ـ ّـررا أن
يـمـضـيــا م ـعــا ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـبــرملــانـيــة
ال ـع ــراق ـي ــة امل ــزم ــع إجـ ــراؤهـ ــا ف ــي أك ـتــوبــر/
تـشــريــن األول امل ـق ـبــل .وال ـثــان ـيــة أن ينجح
ال ـح ــزب ف ــي مـســألــة ال ـعــاقــات الـسـيــاسـيــة،
إذ يحظى نجال الطالباني ،بافل وقوباد،
ـات بــراغـمــاتـيــة م ـتــوازنــة مــع طـهــران
ب ـعــاقـ ٍ
وواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن وب ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــداد ،وي ـ ـ ـضـ ـ ــاف إل ـي ـه ــا
عالقاتهما مع العائلة البارزانية ،وحزبيًا
مع رفاق درب الطالباني األب .ويعني ذلك
أن اإلخفاق الحزبي القائم على االستقطاب

لم يعد من الممكن
إعادة عقارب
ساعة االتحاد
الوطني إلى الوراء

سـ ـيـ ـت ــم تـ ـع ــويـ ـض ــه عـ ـب ــر ت ـن ـش ـي ــط ش ـب ـكــة
ّ
والخارجية ،فيما تبقى
العالقات الداخلية
املسألة األهم احتماالت انزياح الحزب إلى
ضبط األوضــاع الداخلية في السليمانية
ـيء م ــن ال ـق ـس ــوة ،م ــا ق ــد ي ـضــع سمعة
بـ ـش ـ ٍ
ّ
املحك .لم يعد من املمكن إعادة
الحزب على
عقارب ساعة االتحاد الوطني إلــى الــوراء.
وب ـ ــذا ان ـت ـهــت م ـســألــة ال ــرئ ــاس ــة امل ـش ـتــركــة
بني أبناء العمومة ،وانتهت معها مرحلة
ح ــل م ـش ـكــات ال ـق ـي ــادة املـتـصـلــة بـشـبـكــات
الــزبــائـنـيــة املـتـنــامـيــة واالح ـت ـك ــارات املالية
والـتـنــافــس عـلــى الـسـلـطــة ،إذ ستتم إع ــادة
إنتاجها وفـقــا لــأوضــاع الحزبية املقبلة.
واأله ـ ــم أن ال ـس ـع ــداء بــرح ـلــة ص ـعــود رجــل
الحزب القوي ،الهور الطالباني ،باتوا أقرب
ّ
التكيف مع الصعود الجديد للرئيس
إلــى
(غـيــر املـشـتــرك) بــافــل الطالباني .وإذا كان
يـمـكــن ال ـت ـن ـبــؤ بـمـصـيــر االتـ ـح ــاد الــوطـنــي
الـ ــذي سـ ُـي ـحــدد لـلـسـنــوات املـقـبـلــة سياسة
إقليم كردستان ومركز ّ رئيس الجمهورية
الـعــراقـيــة ال ــذي بــات حــقــا حصريًا للحزب،
ف ــإن األوضـ ــاع تشير إل ــى ات ـبــاع نـهـ ٍـج أكثر
براغماتية في إزاء الدول اإلقليمية وبغداد
وواشنطن ،واألهم ستستعاد «وديعة جالل
الطالباني» القائمة على التقارب والتفاهم
والتحالف مع «الديمقراطي الكردستاني»،
ّ
لـكــن ذل ــك يبقى معلقًا عـلــى ش ــرط داخـلــي،
وهو دور رفاق الطالباني األب في املرحلة
ً
امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـم ــا ه ــم األكـ ـث ــر ت ـم ـ ّـرس ــا وخ ـب ــرة
بأوضاع اإلقليم والعراق.
(كاتب سوري)
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بـ ـعـ ـن ــوان «فـ ـي ــدرالـ ـي ــة سـ ــوريـ ــة م ــرف ــوض ــة
دوليًا» ،تنطلق من معالجتها قضية فدرلة
ســوريــة ،اسـتـنــادًا إلــى بـعــديــن :دول ــي وهــو
األهم وفق املقالة« ،إن الواقع السوري بات
محكومًا بــاألجـنــدات الــدولـيــة املتنافسة».
ُوالـ ـث ــان ــي ال ــدي ـم ــوغ ــراف ـي ــا الـ ـس ــوري ــة ال ـتــي
ذكـ ـ َـرت ســريـعــا فــي امل ـقــالــة .حـيــث تستنتج
رانـ ـي ــا م ــن ت ـح ـل ـيــل املـ ــواقـ ــف ال ــدولـ ـي ــة مــن
الدولة والجغرافيا السورية إجماعًا دوليًا
على رفــض الفدرلة في ســوريــة ،في مقابل
تشجيعها صهيونيًا« ،وحــدهــا إسرائيل
تشجع االنقسامات القومية والطائفية في
املنطقة ،لـكــون هــذه االنـقـســامــات تتناسب
مــع هويتها العنصرية» .وهــو مــا يتطلب
نـقــاشــا متأنيًا ودقـيـقــا يـمـ ّـيــز بــن األه ــداف
ً
والتصريحات الــدولـيــة ،كــي نبني تحليال
علميًا وواقعيًا ملجريات األمــور ،بعيدًا عن
لغة الخطابة والتمنيات.
ولتكن البداية من تحليل املواقف واألهداف
ال ــدول ـي ــة م ــن س ــوري ــة .م ــن ح ـيــث امل ـب ــدأ ،لم
تقف أمـيــركــا ،الــدولــة اإلمـبــريــالـيــة العاملية
ف ــي مــواج ـهــة ف ــدرل ــة ال ـع ــراق امل ـح ـتــل منها
ومــن إي ــران ،بــل عـلــى الـعـكــس شجعت ومــا
زال ــت تشجع تفكيك الــدولــة الـعــراقـيــة إلــى
ّ
ُ
يسهل عليها التحكم
أقاليم فيدرالية ،كي
بــه ون ـهــب ث ــروات ــه وعــرق ـلــة م ـســار نهضته
وتفكيك بنيته االجتماعية .وبذلك ،تتطابق
املصلحة األميركية مع املصلحة اإليرانية
فــي الـعــراق ،فعلى الــرغــم مــن مطامح إيــران
ف ــي ف ــرض سـيـطــرتـهــا املـطـلـقــة ع ـلــى كــامــل
الـعــراق ،وعلى الــرغــم مــن تـخـ ّـوف إي ــران من
تنامي الطموح الـكــردي االنفصالي داخــل
إيــران ،إال أنها فضلت ،كما أميركا ،تقسيم
ّ
متعددة ومتنازعة
العراق إلى مراكز قوى
فيما بينها ،بـغــرض اسـتـحـكــام السيطرة
عـلــى كــامــل ال ـع ــراق ،فالسيطرة عـلــى عــراق
مــوحــد مـهـمــة أك ـثــر صـعــوبــة مــن السيطرة
ع ـلــى ع ـ ــراق م ـقـ ّـســم ج ـغــراف ـيــا واجـتـمــاعـيــا
وس ـي ــاس ـي ــا ،ك ـم ــا ح ـص ــل ب ـع ــد أن احـتـلـتــه
الــواليــات املـتـحــدة .وهــو مــا يـبــدو أن إيــران
تـجــاهــد ال ـيــوم مــن أج ــل الـحـفــاظ عـلـيــه ،في
م ــواج ـه ــة ال ـح ــرك ــة ال ـث ــوري ــة االحـتـجــاجـيــة
الـشـعـبـيــة ال ـعــراق ـيــة ،ال ـتــي اس ـت ـعــادت ،ولــو
ج ــزئ ـي ــا ،ال ــروح ـي ــة وال ـخ ـطــاب ـيــة الــوطـنـيــة
الـعــراقـيــة الـعــابــرة للقوميات واالنـتـمــاءات
اإلثنية والعرقية والطائفية.
وإيــران مع
أميركا
إذًا ال تتعارض مصالح
ّ
نظام الحكم الفيدرالي عمومًا ،بغض النظر
عن الصعوبات التي قد تعوق تطبيقه ،ال
بل على العكس تمامًا ،تتطابق مصالحهم
مع هذا النظام كليًا ،فهو النظام الذي يعيد

توزيع مراكز القوة املركزية بني مليشيات
م ـت ـع ـ ّـددة وم ـت ـف ــرق ــة ،م ــا ي ـس ـهــل الـسـيـطــرة
عليها وربطها مصلحيًا بالقوى اإلقليمية
والــدول ـيــة ،كـمــا حــدث فــي الـحــالــة العراقية
بعد االحتالل ،وهي االستراتيجية نفسها
املتبعة فــي الـحــالــة الـســوريــة لــأســف ،نعم
املتبعة اآلن ،بل ومنذ سنوات عديدة خلت.
أمــا روسـيــا ،فمن السهل تتبع سياساتها
داخ ــل ســوريــة ،وكيفية سعيها إلــى فرض
قوى أمر واقع مرتبطة بها ومتباينة فيما
بينها ،أي ال تعمل روسـيــا على بـنــاء قــو ٍة
محليةٍ وحـيــدة تابعة لـهــا ،بــل تعمل على
ب ـن ــاء ق ــوى م ـت ـع ـ ّـددة وم ـت ـبــاعــدة جـغــرافـيــا
ومتنافسيًا مصلحيًا يسيطر كل منها على
ج ــزء مــن الـجـغــرافـيــا ال ـســوريــة ،أي تقسيم
ميداني .كما في درعا والسويداء والفيلق
الـ ـخ ــام ــس ،وكـ ـم ــا تـ ـح ــاول الـ ـت ــوص ــل إل ـيــه
بمفاوضاتها مع القوى الكردية املسيطرة،
ومع بعض فصائل املعارضة املسلحة في
إدلب ومحيطها ،بتنسيق مع تركيا أحيانًا،
وبــال ـخ ـفــاء مـنـهــا ف ــي أح ـي ــان أخـ ــرى .كــذلــك
ّ
عبرت مسودة دستور سورية املقترح من
روسيا عن شيء من ذلك في املــادة الرابعة
التي تتحدث عن أجهزة حكم ذاتــي ثقافي
كردي ،وفي املادة الـ  15عن الوحدات اإلدارية
وإحــالــة تـحــديــد وضعيتها وعــاقـتـهــا مع
السلطة املــركــزيــة عـلــى الـقــانــون ،بـمــا فيها
وضـعـيــة الـحـكــم ال ــذات ــي الـثـقــافــي ال ـكــردي.
أي ال ّ
ينص الدستور املقترح روسيًا على
نظام حكم اتحادي أو فيدرالي ،كما ينص
الــدسـتــور الـعــراقــي الـحــالــي ،لكنه أيـضــا ال
يضع ح ـ ّـدًا نهائيًا لـهــذا الـخـيــار ،بــل ُيبقي
الباب مفتوحًا نسبيًا لعودة هــذا الخيار،
فالنقطة الحاسمة والرئيسية بهذا الشأن
تتعلق بمدى قدرة روسيا على فرض قوات
أو مجموعات تتبع لها فــي هــذه املناطق،
وخصوصًا الكردية.
أم ــا تــرك ـيــا ،فـكـغـيــرهــا م ــن ال ـق ــوى الــدولـيــة
واإلقـلـيـمـيــة ،تـطـمــح إل ــى ف ــرض سيطرتها
الـكــامـلــة عـلــى كــامــل الـجـغــرافـيــا ال ـســوريــة،
وتعمل على تقويض سيطرة حزب االتحاد
الديمقراطي الـكــردي ( )PYDالــذي تعتبره
فــرعــا ســوريــا لـحــزب الـعـمــال الكردستاني
( ،)PKKلكنها ال ت ـعــارض ت ـحـ ّـول ســوريــة
إل ــى ال ـن ـمــوذج ال ـعــراقــي االتـ ـح ــادي نـفـســه،
بما فيه مناطق حكم ذاتــي كــردي مسيطر
عليه مــن أح ــزاب أو مجالس كــرديــة ّ
مقربة
ومرتبطة بـهــا .ولـنــا بعالقتها الـقــويــة مع
مناطق الحكم الــذاتــي ال ـكــردي فــي الـعــراق
مثال على ذلك ،غير أن هناك فرقًا أساسيًا
ال ـي ــوم ب ــن امل ـط ــام ــح ال ـتــرك ـيــة م ــن نــاحـيــة،
وال ــروس ـي ــة واإلي ــران ـي ــة م ــن نــاحـيــة ثــانـيــة،
حـيــث تـلـقــت املـطــامــح الـتــركـيــة فــي ســوريــة
ض ــرب ــات مــوج ـعــة ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ـس ـنــوات
ال ـع ـشــر امل ــاض ـي ــة ،ب ــداي ــة م ــن رفـ ــض نـظــام

نزعة انفصالية عند بعض األوساط الكردية في سورية (دليل سليمان/فرانس برس)

ال تتعارض مصالح
أميركا وإيران
مع نظام الحكم
الفيدرالي عمومًا،
ّ
بغض النظر عن
الصعوبات التي قد
تعوق تطبيقه

15

من فضيحة بيغاسوس
إلى فضيحة توم باراك
ياسر أبو هاللة

يصعب ّادعــاء املوضوعية في التعامل مع فضيحة بيغاسوس الدولية ،فقد كنت
ّ
املتضررين من برنامج التجسس اإلسرائيلي «بيغاسوس» الذي اشترته
واحدًا من
اإلم ــارات واستخدمته ،ودول حليفة لها ،ضــد خمسني ألــف رقــم مــن صحافيني
وناشطني حقوقيني وسياسيني ورؤســاء دول .واألســوأ من ذلك أن هذا البرنامج
تسبب في جريمة القتل ّ
ّ
املروع للصديق جمال خاشقجي.
ّ
أشعر بالغضب ليس ألسباب مهنية فقط ،فليس ثمة أسوأ من انتهاك خصوصيتك
ّ
من جهة تناصبك العداء .في كل الدساتير الخصوصية مصانة ،ال يحق التنصت
ّ
بالتجسس
إال وفــق قــرار قضائي ،من أيــن أخــذ اإلسرائيليون واإلمــاراتـيــون إذنــا
ّ
ّ
علي؟ الهاتف الذكي أهــم من املـنــزل ،لو دخــل لص منزلك بغيابك ضــرره أقــل من
ّ
تلصص دولة تعاديك على هاتفك ،فاملتضرر لست أنت «فقط» ،بل أيضًا كل من
ّ
متضررون ،أسرتك وأصدقاؤك.
يتواصلون معك
عـنــدمــا تـجـ ّـمــع أصــدقــاء مــن خــريـجــي جـمــاعــة ال ـيــرمــوك (األردنـ ـي ــة) فــي مجموعة
واتساب ،انسحبت حتى ال ّ
أتسبب بضرر ألي منهم .ولكن ال تستطيع أن تفعل
هــذا مع الجميع .قـ ّـررت أن تسير حياتي بشكل طبيعي ،ولــن ّ
أكيفها وفــق نــزوات
القراصنة ،فأغنى دولة عربية قادرة على الوصول إلى هاتفك ،وقادرة على اختالق
ما شاءت من افتراءات .كيف ال وقد فعلت هذا بدولة شقيقة وبمواطنيها الذين كانوا
أول الضحايا ،مثل املعتقل أحمد منصور والراحلة آالء الصديق.
ـض أي ــام على سلسلة تحقيقات «بـيـغــاســوس» الـتــي شــاركــت فيها شبكة
لــم تـمـ ِ
صحافيني من  17موقعًا عامليًا ،حتى طفت على السطح قضية مستشار ترامب
السابق ،توم باراك .هذه ّ
املرة ،ليس في تحقيق صحافي ،وإنما قضية في املحاكم
ّ
األميركية ،تخدش كبرياء الدولة العظمى التي تعرضت لالختراق والتوجيه بقوة
املال من دولة اإلمارات .وال يعرف بعد كيف سيكون املسار القضائي ،وهل ستطلب
املحكمة املتهمني اإلماراتيني ،أم ستكون لهم حصانة أو على األقــل لبعضهم؟ لم
تذكر الئحة االتهام بحسب «نيويورك تايمز» صراحة ولــي عهد أبوظبي محمد
ً
مثالّ ،
تنص على
بن زايد ،لكنها تشير إليه بوضوح على أنه «مسؤول إماراتي .»1
أن «املسؤول اإلماراتي  »1اجتمع مع السيد ترامب في البيت األبيض في  15مايو/
أيار  ،2017وهو اليوم نفسه الذي التقى فيه ترامب مع محمد بن زايد .وفي إشارة
أخرى إلى األخير ،تفيد الئحة االتهام بأن «املسؤول اإلماراتي  »1عمل مع باراك
للمساعدة في إفشال خطط الواليات املتحدة لعقد مؤتمر في كامب ديفيد بوالية
ماريالند للضغط على اإلمارات إلصالح الخالف مع قطر ،الشريك األميركي اآلخر.
وتكشف «نـيــويــورك تــايـمــز» غائبًا حــاضـرًا آخــر فــي الئـحــة االت ـهــام ،وهــو سفير
اإلمارات في واشنطن ،يوسف العتيبة« ،كما أشارت الئحة االتهام إلى عمل باراك
مع «املسؤول اإلماراتي  ،»5الذي يبدو أنه يتناسب مع وصف السفير املؤثر .تكشف
الئحة االدع ــاء فــي قضية تــوم بــاراك عــن دور غير قانوني فــي تصنيف اإلخــوان
املسلمني جماعة إرهابية ،بعد تولي ترامب سلطاته بثالثة أيام .وبحسب صحيفة
أدوات
الغارديان البريطانية ،فإن لدى االستخبارات اإلسرائيلية بوابة خلفية على ّ
التجسس والتنصت اإلسرائيلية التي اشترتها واستعملتها للتجسس ،وتطلع
على كل شيء فيها .باختصار ،من فعل ذلك بنا هو دولة العدو الصهيوني ،ولكن
ُ
بتمويل عربي .املؤسف أن اإلسرائيلي ال ّ
يتعرض للتنصت وتحترم حقوقه ،والجهة
الوحيدة التي تنصتت عليه هي حركة حماس كما نشرت الصحافة اإلسرائيلية في
ّ
التجسس على عدو في حال الحرب وانتهاك خصوصية
الحرب أخيرًا .وفرق بني
صحافي أو حقوقي أو سياسي في حال السلم.
املأمول أن تكون آخر الفضائح ،وتعود اإلمارات إلى دورها الطبيعي .دولة عربية في
خدمة مواطنيها والقضايا العربية .وهذا مجالها الحيوي ،ألن هذه األمة هي الباقية،
أما املشروع الصهيوني وترامب فهما معاديان لنا ،وزائالن.

هل انطلق الربيع الكوبي؟
ً
األســد اقتراحاتها وحلولها ،وص ــوال إلى
الرفض اإلقليمي واألميركي لتبوئها دورًا
قياديًا حاسمًا في سنوات الثورة األولــى،
وأخـيـرًا بعد التفويض األمـيــركــي لروسيا
فــي ال ـشــأن ال ـس ــوري ،األم ــر ال ــذي جـعــل من
حلم سيطرة تركيا على كــامــل الجغرافيا
ً
السورية مستحيال ،ما دفعها إلى محاولة
فرض وجودها مناطقيًا على طول الشريط
الـ ـ ـح ـ ــدودي وإلـ ـ ـ ــى أع ـ ـمـ ــق ن ـق ـط ــة م ـم ـك ـنــة.
وبالتالي ،فالتقسيم الجغرافي والسياسي
خيار تركيا الوحيد في حماية مطامحها
املستقبلية واآلنية سوريًا.
أخ ـي ـرًا ،وب ـمــا ي ـخـ ّـص امل ــواق ــف الــدول ـيــة من
فدرلة سورية ،يجب أن نلحظ أن لكل فاعل
من الفواعل الدولية في سورية مطامح في
السيطرة على كامل الجغرافيا السورية،
بــاس ـت ـث ـنــاء أم ـي ــرك ــا ال ـت ــي ت ـفـضــل سـيـطــرة
ّ
م ـنــاط ـق ـيــة م ـ ـحـ ـ ّـددة ت ـمــك ـن ـهــا م ــن ال ـتــأث ـيــر
الح ـقــا ف ــي كــامــل مـنــاطــق س ــوري ــة .ويـمـكــن
القول إن مصلحة أميركا في سورية اليوم
أك ـبــر وأه ــم مــن ذي ق ـبــل ،خـصــوصــا إن تـ ّـم
االن ـس ـحــاب أو شـبــه االن ـس ـحــاب األمـيــركــي
مــن ال ـع ــراق .لـكــن عـلــى الــرغــم مــن املصلحة
الروسية واإليرانية والتركية في السيطرة
عـلــى كــامــل ســوريــة ،لــم تتطابق حسابات
الواقع مع مطامحهم األساسية ،إذ يصعب
على أي منهم فرض هزيمة مطلقة وكاملة
بحق املشاريع الدولية األخــرى ،وال سيما
فــي ظــل مـيــل أمـيــركــا نـحــو خـيــار تقاسمي
بينهم يحفظ لروسيا الحصة األكبر .وهو
ما يفرض ّ
تحول سورية اليوم إلى ما يشبه
الـكــانـتــونــات املـفـصــول بعضها عــن بعض
ق ـســريــا ،يـخـضــع ك ــل مـنـهــا لـهـيـمـنــة طــرف
مغاير عــن سيطرة املناطق التي تـجــاوره،
ّ
وهو ما ّ
التمدد أيضًا ،إذ
ينمي من مطامح
ـرف حــدوث متغيرات محلية أو
يأمل كل طـ ٍ
ّ
إقليمية أو دولية ،تمكنه من قضم مناطق
ً
جديدة مستقبال.
فــي الـنـهــايــة ،ال بــد مــن اإلش ــارة إلــى أهمية
الـ ـع ــام ــل الـ ــذاتـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ،ف ـه ــو ال ـع ــام ــل
املـ ـ ـح ـ ــوري فـ ــي مـ ـس ــار رفـ ـ ــض ال ـ ـفـ ــدرلـ ــة أو
التقسيم ومقاومتهما ،وإن كان اليوم مغيبًا
أو مـتــراجـعــا ،وذل ــك ألسـبــاب عــديــدة ذكــرت
ّ
التطرق
يجر
بعضها مقالة رانيا ،فيما لم ِ
إلـ ــى غــال ـب ـي ـت ـهــا ،ك ـمــا ل ــم أتـ ـط ــرق إلـ ــى هــذا
البعد املهم اآلن من أجــل توضيح املطامح
واالسـتــراتـيـجـيــات الــدولـيــة تـجــاه ســوريــة،
فإدراك هذه االستراتيجيات ضرورة ّ
ملحة
ال ـيــوم ،مـقــدمــة مــن أجــل بـنــاء استراتيجية
وطنية ّ
تحررية ســوريــة تواجههم جميعًا
مجتمعني ومنفردين.
(كاتب فلسطيني)

محمد أحمد بنّيس

تشهد كوبا منذ  11يوليو /تموز الجاري احتجاجات شعبية ،تطالب بالحرية والخبز
والدواء والكهرباءُ .وت ُّ
عد هذه االحتجاجات األعنف منذ أحداث ماليكوناثـو (،)1994
ولعل مــا يميزها أنها لــم تقتصر على العاصمة هــافــانــا ،بــل اجتاحت معظم مدن
الجزيرة الواقعة في بحر الكاريبي ( 150كلم من والية فلوريدا األميركية) وبلداتها.
ويرى بعض متتبعي الشأن الكوبي أن هذه االحتجاجات تشبه األحداث التي شهدتها
ّ
بـلــدان أوروب ــا الشرقية فــي نهاية الثمانينيات ،مــن حيث توخيها إسـقــاط الحزب
الشيوعي الكوبي ،ولكن من دون خريطة طريق بشأن ما سيكون عليه الوضع في
حالة سقوط النظام املــوروث عن فيديل كاسترو .ولعل غياب هذه الخريطة هو ما
ُ
يقلق بعض الفئات داخل املجتمع الكوبي ،فهي وإن كانت ال تخفي معارضتها النظام،
بحسابات واضحة ،تجنبا ألي
إال أنها ترى أن أي تغيير ينبغي أن يكون محكوما
ٍ
سيناريو قد يدفع البالد نحو املجهول .ساعدت عوامل كثيرة على انفجار الوضع في
ُ َ
كوبا ،أبرزها ُ
وافتقاد خلف ْيه،
غياب فيديل كاسترو بكل رمزيته التاريخية والنضالية،
راوول كاسترو والرئيس الحالي ميغيل دياز كانيل ،الكاريزما التي كان يتمتع بها،
ُ
ُّ
وتحك ُم الحزب الحاكم في املجال الـعــام ،وتضييق ُه على املعارضني واملثقفني في
ّ
مشهد يذكر باألنظمة الشمولية التي حكمت دوال كثيرة ّإبان الحرب الباردة ،إضافة
وتوقف املساعدات
إلى اإلفالس االقتصادي الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية
ِ
ّ
النفطية الفنزويلية ومخلفات الحصار األميركي الطويل .وجــاءت جائحة كورونا،
ُ
بكل تداعياتها ،لتفاقم حالة االنسداد العام التي تعيشها البالد منذ عقود .وعلى
الرغم من الجهود التي يبذلها الحزب الشيوعي للتعتيم على االحتجاجات ،سيما في
ّ
ومنصات املراسلة ،إال أن
ما يتعلق بمراقبة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
ً
مواجهات عنيفة بني قوات الشرطة
ذلك لم يحل دون تسرب صور وفيديوهات توثق
ٍ
(والجيش) واملحتجني خالل األسبوع املاضيُ .ويدرك الحزب أهمية معركة اإلعالم
ُ
إعالمه الرسمي ،منذ اندالع األزمة ،عن نعت
في هذه االحتجاجات .ولذلك لم يتوقف
املتظاهرين باملرتزقة الذين يخدمون األجندة األميركية والغربية .وقد كان في رفع
شعار ‹›الحرية والوطن والحياة›› ،في مواجهة شعار الحزب ‹›الوطن أو املوت
هؤالء ً
‹› ،رسالة ال تخفى دالالتها بالنسبة ملآل هذه األزمة ،خصوصا بعد أن دخل حاكم
والية ميامي ،كوبي األصل ،فرانسيس سواريز على الخط ،داعيا إلى تدخل عسكري
أميركي في كوبا .ويرى بعضهم أن ما ّ
تفوه به سواريز ال يضع الحراك الشعبي في
َ
النظام ،أيضا ،هامشا لتسخير املوارد التي كان يوظفها
موقف حرج فقط ،بل يمنح
ٍ
خالل الحرب الـبــاردة ،وهو ما قد يسحب البساط من تحت أقــدام هذا الحراك على
أكثر من صعيد .في السياق ذاته ،تعيد األزمة الكوبية إلى الواجهة مشكلة الشرعية
عند اليسار في أميركا الالتينية ،في ظل استمرار إخفاق معظم تشكيالته في ربط
جزء غير
الشرعية بالديمقراطية ،ذلك أن رحيل فيديل كاسترو أفضى إلى سحب ٍ
ّ
هي من موارد الشرعية الني يستند إليها الحزب الشيوعي .وعلى الرغم من محاولة
ٍَ
ْ
خلفيه ضخ دمــاء جديدة في إرثــه السياسي ،إال أن ذلــك ال يبدو أنــه يقنع األجيال
الجديدة التي تفصلها عقود طويلة عن ثورة  .1959فلم تعد السردية الثورية تغريها
ّ
التحوالت التي يشهدها العالم ،وباتت أزمة خليج الخنازير ( )1961جزءا من
أمام
التاريخ البعيد الذي قد ال يعنيها كثيرا.
عد األزمة الحالية ّ
ُت ّ
تحديا حاسما بالنسبة للحزب الشيوعي الذي يرفض االعتراف
بأن مياها كثيرة جرت تحت الجسر ،منذ وضعت الحرب الباردة أوزارها قبل أكثر
مــن ثــاثــة عـقــود .وبــالـتــوازي مــع ذل ــك ،يبقى املــوقــف األمـيــركــي عــامــا مهما فــي ما
في
ستؤول إليه األوضاع في كوبا ،بعد أن وصف الرئيس جو بايدن النظام الحاكم ً
هافانا باالستبدادي ،ما يعني دعما كامال للحراك الشعبي الــذي قد يكون مقدمة
لربيع يزهر في آخر معاقل الشيوعية.
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آراء

انفجار المرفأ ينْعش ذاكرة الحرب األهلية
دالل البزري

َ
جمع املشهد تاريخني .أمهات وآباء
منذ أيام،
زوجـ ـ ــات وأخ ـ ـ ــوة ،ي ـح ـم ـلــون صـ ــور أحـبــائـهــم
ال ــذي ــن ق ـض ــوا ف ــي ان ـف ـج ــار امل ــرف ــأ ق ـبــل سـنــة.
ورجال ،بالصفة نفسها،
وإلى جانبهم ،نساء
ْ
يحملون صور أحبائهم املختفني قسرًا خالل
ال ـحــرب األه ـل ـيــة ،مـنــذ  39س ـنــة .وق ــد ّأس ـســوا
لـجـنــة أه ــال ــي املـخـطــوفــن وامل ـف ـقــوديــن َ
بعيد
اإلج ـت ـي ــاح االس ــرائ ـي ـل ــي ،ب ـم ـب ــادرة م ــن وداد
حلواني ،زوجة شيوعي بــارز ،كان من واحدًا
َ
دققت في مالمح أهالي أصحاب
منهم .وإذا
ّ
الصور ،فسوف تالحظ كيف تتطور الوجوه
ـن تلك الـتــي حفر
فــي ظــل مــأســاة مـتـمــاديــة :بـ ً
فيها األس ــى خـطــوطــا عـمـيـقــة سـمـيـكــة ،وتلك
التي بدأت تخطو أولى خطواتها نحو ْ
نحتها
َ
بـهــا .وج ــوه شـ ّـابــة نـ ِـديــة ،تــرى مستقبلها في
ْ
الوجوه األقدم منها ،الغارقة في مأساة مزمنة
الحداد ،وامتناع الحق
من الفقدان واستحالة ِ
من الظهور.
أص ـحــاب الـحــق امل ـه ــدور األول لــم ي ـجــدوا في
نهاية الحرب أي نية حكومية ،أو قرار ،بجالء
مصير أحـ ّـبـتـهــم ،ومحاكمة جــاديـهــم .إتفاق
الطائف الذي على أساسه انتهت هذه الحرب
ـط ول ــو إش ــارة واح ــدة ح ــول املــوضــوع.
لــم يـعـ ِ
ّ
في أحد بنوده ،يقول االتفاق بحل املليشيات
امل ـس ـل ـح ــة ،مـ ــن دون إرغ ــامـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـقــديــم
ـات عــن األش ـخــاص الــذيــن اختطفتهم
مـعـلــومـ ٍ
فــي أثـنــاء ال ـحــرب .مــع إعـفــاء مليشيات حزب

ّ
الله من هذا الحل ،على أساس «مقاومة العدو
اإلســرائ ـي ـلــي» ..وك ــان شـعــار املــر ًحـلــة «انـســوا
الـحــرب ..انـســوا ويــاتـهــا ،»..وعــزفــا على لحن
«الـســام االجـتـمــاعــي» ،وعلى كــون أي حديث
عن ذيول الحرب ،عن إرثها ،وقضية الـ 17000
مـخـطــوف ،ســوف يعيدنا م ـجـ َـددًا إلــى َو ْي ــات
الحرب األهلية« .عيشوا اآلن .انسوا .انسوا»،
فنسي اللبنانيون ،وغاصوا في بحور «حب
ّ
و«التكيف العبقري» ،حتى الثمالة..
الحياة»
ّ
ح ـت ــى ص ـ ــار وزيـ ـ ــر داخ ـل ـي ــة ي ـ ـتـ ــودد لــرئـيــس
الجمهورية ،يعترف له بأنه ،في أثناء الحرب
َ
األه ـل ـي ــة ،ق ـتــل «اثـ ـن ــن» ،نـفـهــم أن ـه ـمــا رج ــان
مـجـهــوالن ..قــد يـكــونــان فــي ِع ــداد املخطوفني
الذين يسأل عنهم أهلهم منذ عقود .ويضيف
أن الرئيس منحه صك الغفران ،ويضحك مثل
َ
فاته ْ
حبل املشنقة.
أبله
املهم أن اللبنانيني عاشوا منذ نهاية الحرب
األهـل ـيــة تـحــت حـكــم نــوعــن مــن «ال ـك ـيــانــات»:
زعماء مليشيا سابقني .لم يعتذروا حتى عن
جرائمهم وسرقاتهم ،أو ٍّ
أي من آثامهم .فقط
ّ ً
زعـيــم مليشيا واح ــد ،فعلها .وغــالـبــا تــوســا
لقوة معنوية ِّ
تعوض عن ضعفه ،وقتها .مع
اإلب ـقــاء عـلــى س ــاح ح ــزب ال ـلــه ،الـنــاشــئ ،كما
أسـلـفـنــا .م ــا سـمــح ل ـهــذا ال ـح ــزب ب ــأن يتغذى
بمليشياوية مــن سبقوه ،فــوق مليشياويته
ال ـع ـق ـيــديــة .وي ـك ــون ب ــذل ــك ال ـ ـ ــوارث الـطـبـيـعــي
ملليشيات الحرب األهلية .أما «الكيان» الثاني
فسياسيون ُ
جدد ،ارتضوا الشراكة مع زعماء
املليشيات ،فكانوا شياطني خرسان ،ينعمون

ب ـه ــذه الـ ـش ــراك ــة ،بـقـسـمــة األدوار واألربـ ـ ــاح.
فــي اآلن عـيـنــه ،يـلـعـبــون دور املـحـتـ ّـجــن على
ال ـ ـسـ ــاح ،وعـ ـل ــى ن ـخ ــر الـ ــدولـ ــة  ..إلـ ـ ــخ .فـيـمــا
اللبنانيون يحبون الحياة ،وينسون..
ُّ
ث ــم ح ـصــل ان ـف ـجــار امل ــرف ــأْ ،ف ـعــدنــا إل ــى تــذكــر
مــا ي ـنــاظــره .وق ــد تـجـلــى بــأفـصــح أوج ـهــه في
الـتـظــاهــرات املشتركة بــن أهــالــي املخطوفني
واملفقودين خالل الحرب األهلية ،وبني أهالي
ضحايا انفجار املرفأ .واالثنان اختبرا ُ
الحكم
ال ــذي ت ـ ّـوج واح ــدة مــن محطات مسيرته ذاك
االنـ ـفـ ـج ــار .اآلن ،أه ــال ــي ّ ض ـح ــاي ــا االن ـف ـج ــار
يطالبون بالتحقيق الشفاف والنزيه للكشف
عــن املـجــرمــن الــذيــن ضـ ّـيـعــوا حـيــاة أحبائهم
وأرزاقـ ـه ــم ومـسـتـقـبـلـهــم ك ـلــه .وأمـ ـ ٌـر ف ــي غــايــة
ال ــوض ــوح :الــزع ـمــاء أنـفـسـهــم ال ــذي ــن ارتـكـبــوا
ٌ
مطلوب
جــرائــم ح ــرب ،وص ـعــدوا إلــى الـحـكــم،
مـنـهــم وم ــن شــركــائـهــم الـشـيــاطــن الـخــرســان،
الـكـشــف عــن مسؤوليتهم فــي انـفـجــار املــرفــأ.
وهــذا طبعا ،لــن يحصل ،طاملا أنهم مــا زالــوا
في الحكم.
وق ـ ــد ب ـ ّـي ـن ــت اإلشـ ـ ـ ـ ــارات األول ـ ـ ــى ع ـل ــى مـطـلــب
الكشف هــذا بــأن املسار سيكون شبيهًا بذاك
ال ــذي سلكته قضية املـخـطــوفــن واملـفـقــوديــن
ف ــي أث ـن ــاء ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة .امل ـح ـقــق ال ـعــدلــي،
طارق البيطار ،أصدر قــراره باستدعاء وزراء
ونــواب وموظفني كبار في األمــن العام ،ففرح
األهالي لهذا القرار ،وصــاروا يالحقون «رفع
الحصانة» عن املطلوبني من أولئك املسؤولني.
ك ـب ـي ــره ــم ،ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه ،أعـ ـط ــى إش ـ ــارة

لن ينكشف المجرمون
والمتورّطون في
جريمة المرفأ إذا لم
ينكشف الذين خطفوا
ّ
ونكلوا وقتلوا في
أثناء الحرب األهلية

الـ ـب ــدء بــال ـل ـعــب ع ـل ــى ق ـ ــرار امل ـح ـق ــق ال ـع ــدل ــي:
إن ــه «م ـسـ ّـيــس» ،ق ــال ،ال يستحق االح ـت ــرام.. .
فأطلق الكورس نشيده .نواب البرملان نسفوا
ط ـل ــب رف ـ ــع ال ـح ـص ــان ــة ع ــن امل ـس ـت ــد ٌع ــن ،ب ــأن
اعتبروه «غير قانوني» .وب ـ َ
ـادر بعض منهم
إل ــى ج ـمــع ال ـتــواق ـيــع ال ــازم ــة ( ،)26ملـطــالـبــة
الـ ـب ــرمل ــان ب ـمــاح ـقــة امل ـت ـه ـمــن أم ـ ــام املـجـلــس
األع ـل ــى ملـحــاكـمــة الـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب ،ب ــدال عن
امل ـح ـقــق ال ـع ــدل ــي .أم ــا وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة نفسه
َ
ّ
املختص برفع الحصانة
صاحب «القتيلني»،
عــن كـبــار املــوطـفــن األمـنـيــن املـسـتــدعــن ،فقد
ّ
حمى أقواهم ،أكثرهم تمتعًا بدعم حزب الله

ّ
(مــرشـحـهــم املـقـبــل لــرئــاســة ال ـبــرملــان) .فرفض
ٌ
رفــع الحصانة عـنــه .وكــانــت يــافـطــات عمالقة
مرفوعة على عواميد مــا تبقى مــن الكهرباء
تمجد بآدمية هذا املوظف األمني ،وتعلي من
شأن أخالقه ،ومناعته  ..إلخ .وكانت تظاهرات
ّ
املختص
االستنكار لقرار البرملانيني والوزير
َ
بعدم رفع الحصانة عن املستدعني.
ّ
مستمرة ،أن االنتخابات
ومسرحية البرملانيني
ع ـلــى األبـ ـ ــواب ،وأن ـه ــم س ــوف ي ـل ـع ـبــون ورق ــة
«املجلس األعـلــى ملحاكمة ال ــوزراء والـنــواب»،
َ
وي ــزاي ــدون عـلــى املـمــتـنـعــن عــن امل ـشــاركــة في
حفلة املــزايــدة ه ــذه .وبـعــد هــذه االنـتـخــابــات،
ّ
ّ
ي ـح ــل ـه ــا أل ـ ــف حـ ـ ـ ــال ،ومـ ـ ـج ـ ــاالت ال ـت ـســويــف
واالبتزاز مفتوحة على مصراعيها .بالضبط
كما حصل منذ  39سنة مع أهالي املخطوفني
وامل ـ ـف ـ ـقـ ــوديـ ــن 31 .س ـن ــة مـ ــن ُحـ ـك ــم م ـجــرمــن
ّ
وشياطينهم الخرسان ،يمتلكون شتى أنواع
القوة الناعمة والخشنة .اعتقدوا أن النسيان
األب ــدي طـمـ َـر أس ـمــاء املـخـطــوفــن واملـفـقــوديــن
وكــل القتلى ال ـفــرادى املـبـ ْـعـثــريــن .لـكــن ُ
الحكم
نفسه وقع أخيرًا في فخ نصبه لنفسه ،فكان
مذكر ،خير ُمحي للذاكرة.
انفجار املرفأ خير ِ
ٍ
ّ
واملتورطون في جريمة
لن ينكشف املجرمون
امل ــرف ــأ إذا ل ــم يـنـكـشــف أول ـئ ــك ال ــذي ــن خـطـفــوا
ّ
ونكلوا وقتلوا في أثناء الحرب األهلية .إنها
سلسلة وثيقة .يكادون أن يكونوا هم أنفسهم.
املـجــرمــون أنفسهم .مــع إضــافــات جــديــدة ،من
شراكةٍ وكينونة.
(كاتبة لبنانية)

من ل ْ
َغو الصيف
كمال عبد اللطيف

ال ـت ـق ــت ح ـ ـ ــرارة ص ـي ــف ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة بـ ـح ــرارة
(وقساوة) املوجة الجديدة من الوباء العاملي
دورتـ ـ ــه م ــن إت ـمــام
كــوف ـيــد  ،19ال ـ ــذي ت ـق ـتــرب َ َّ َ
سـنـتـهــا ال ـثــان ـيــة ،بـكــل م ــا خــلــفــت م ــن أوج ــاع
وضـحــايــا ،وكشفت عــن نقص وخـصــاص في
البنيات التحتية الصحية ملختلف املجتمعات
وال ـ ـق ـ ـ ّـارات ،ف ـقــد أع ـل ـنــت ل ـج ـنــة ال ـ ـطـ ــوارئ في
الوطنية
منظمة الصحة العاملية أن
الجهود ُ َ
َ
واإلقـلـيـمـيــة والـعــاملـيــة الـتــي ُب ـ ِـذل ــت وت ـ ْـب ــذل لم
تستطع وضع ّ
ّ
متحور
حد للجائحة ،إذ ُيثير
دلـتــا فــي املــوجــة الـثــالـثــة كـثـيـرًا مــن الـقـلــق في
ال ـع ــال ــم أجـ ـم ــع ،ب ـح ـكــم خ ـط ــورت ــه وص ـعــوبــة
الـسـيـطــرة عـلـيــه .األم ــر ال ــذي يـضــاعــف ح ــرارة
ال ـص ـيــف ،ويـعـيــد األج ـ ــواء األولـ ــى للجائحة،
أج ــواء الـخــوف الـتــي صاحبت بــدايــة انتشار
العدوى وكل التداعيات الناتجة عنها.
تـتــزامــن املــوجــة الـجــديــدة مــع مــوجــة التلقيح
بدرجات من االختالف في جميع
التي تجرى
ٍ
أنـحــاء الـعــالــم ،بحكم الـتـفــاوتــات القائمة في
م ـجــال الـتـسـيـيــر ال ـص ـحــي واالج ـت ـمــاعــي بني
ِّ
بالضرورة إمكانية
املجتمعات ،األمــر يخلف
ِّ
تــوسـيــع ان ـت ـقــال ال ـف ـي ــروس ،وي ـعــقــد إمـكــانـيــة
السيطرة عليه .ومقابل ذلــك ،مــا تــزال بعض
الظواهر املرتبطة بالجائحة وكيفيات تنظيم
محاصرتها تثير الجدل في بعض
إج ــراءات
َ
املجتمعات ،من ق ِبيل املظاهرات التي تعرفها
في اآلونة األخيرة بعض املدن الفرنسية ،من
أج ــل ط ـ ٍّـب م ـت ـحـ ّـر ٍر واخ ـت ـي ــارات حـ ـ ّـرة رافـضــة

مقتضيات ما أصبح ُي ْع َرف بالجواز الصحي،
ح ـيــث ي ـك ــون ف ــي وسـ ــع امل ــواط ــن اخ ـت ـي ــار مــا
يـنــاسـبــه مــن ال ـعــاج بمحض إرادت ـ ــه ،رافـضــا
ّ
تتحول الــدولــة ،أزمـنــة الجوائح واألزم ــات
أن
الصحية ،إلى أدا ٍة ملزيد من الضبط والتنميط،
ف ـت ـض ـي ــف م ـ ـظـ ــاهـ ــرات الـ ـصـ ـي ــف إلـ ـ ــى أجـ ـ ــواء
ً
االنقباض أشكاال من الحرارة ،على الرغم من
توقيف العمل ببعض القيود التي صاحبت
الــوبــاء .ترتيب ال ــدول حسب معايير منظمة
الصحة العاملية فــي خــانــات أ وب وج ،ومنح
بـعـضـهــا أل ــوان ــا مـعـيـنــة ،كــاألخ ـضــر واألح ـمــر
لون مواصفات
والبرتقالي ،ومنح كل خانةٍ أو ٍ
مـ ـح ـ َّـددة ،مــرتـبـطــة ُ ب ـ َّـدرج ــات ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء
تمييزات
ٍ
وعدد األشخاص امللقحني ،مع إقامة َّ
تـسـتـنــد إل ــى م ـع ــادالت حـســابـيــة ُم ـ َـع ــق ــدة ،في
معطيات
موضوعات التنقل والسفر ،أنتجت
ٍ
جــديــد ٍة مرتبطة بــأدوار الــدولــة ،كما ساهمت
ف ــي رسـ ــم م ـ ـعـ ــادالت س ـيــاس ـيــة وص ـح ـي ــة فــي
ّ
ّ
التحول
مستجدات
املجتمع الــدولــي ..وأم ــام
َّ
نتصور أن نهاية األزمة
التي يعرفها الوباء،
الصحية لم تعد منظورة ،على الرغم من كل
الـجـهــود الـتــي ُبــذلــت فــي مـسـتــويــات التدبير
ـراءات
آليات وإج ـ
وإعــداد اللقاح ،وكذلك بناء
ٍ
ٍ
تتيح إمكانية التعايش ومحاصرة التوسع
واالنتشار.
ليس كــورونــا وح ــده ،وقــد َعـ َّـمــر أشـهـرًا وفتك
َّ
ب ـمــايــن األرواح ،م ــن ي ـمــأ صـيـفـنــا بــالــلـغــو
وضيق التنفس والعزلة ،بل يمارس الوضع
الـعــربــي ،املــوبــوء ب ـكــوارث وجــوائــح ال َحصر
ً
لها ،أشكاال من الخنق واالحتباس لم ن ْع َهد

ً
ل ـهــا م ـث ـيــا ف ــي تــاري ـخ ـنــا ال ـق ــري ــب .ول ـع ــل ما
ي ـح ــدث الـ ـي ــوم ف ــي س ــوري ــة ول ـي ـب ـيــا وال ـي ـمــن
ولبنان واملغرب والجزائر وتونس والسودان
ّ
يقدم صورًا مخيفة على االنحدار التي بلغته
األحــوال العربية ،والعالقات البينية ،ومــا آل
إليه الصراع الفلسطيني في موضوع الوحدة
الوطنية والتحرير ،وكــذلــك واقــع املؤسسات
العربية التي أنشئت إلدارة كوارثنا والتفكير
في إمكانية تجاوزها.
لنقف لحظة أمام األزمة املتصاعدة في لبنان،
ونحن نقترب من ذكرى انفجار ميناء بيروت
ف ــي  4أغ ـس ـطــس /آب  ،2020ذكـ ــرى اشـتـعــال
النار في قلب امليناء ،زمــن َحـ ّـر الصيف َ
وحـ ّـر
ّ
استمر رقصها وغناؤها على
الطوائف التي
أرض ل ـب ـنــان .ال نـفـكــر ه ـنــا ف ــي امل ـس ــؤول عن
ّ
االنـفـجــار ،وال نفكر فــي الــذيــن خــزنــوا نترات
األم ــون ـي ــوم ف ــي امل ـي ـن ــاء ،فــالـحـكــايــة واض ـحــة.
وبعد مرور سنة على الفاجعة ،يرسم الوضع
الـيــوم فــي لبنان أمامنا ،باألبيض واألس ــود،
صــور عـشــرات الفواجع املتالحقة فــي السهل
والـ ـجـ ـب ــل ،وأب ـ ــرزه ـ ــا مـ ــا يـ ـج ــري ال ـ ـيـ ــوم أمـ ــام
الـجـمـيــع ،حـيــث ي ــواج ــه الـلـبـنــانـيــون الـنـقــص
املرعب في أساسيات الحياة ،املاء والكهرباء
ومقتضيات الحد األدنى من العيش الكريم .ال
أفكر هنا أيضًا في السيناريوهات واملخارج
ذات الـ ـصـ ـل ــة ب ـم ـط ـل ــب ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة،
وم ـخ ـت ـلــف اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات املــرت ـب ـط ــة بــالـتـسـيـيــر
السياسي ملختلف تجليات األزمة في أبعادها
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة الـطــارئــة ،فــاألزمــة
ُ
َ
ـات وم ـ ــآزق ط ـ ــال أم ــده ــا،
الـ ـي ــوم ت ــراك ــم خ ـي ـب ـ ٍ

يمارس الوضع
العربي ،الموبوء
بكوارث وجوائح ال
حصر لها ،أشكاًال من
الخنق واالحتباس لم
هد لها مثيًال
ع َ
نَ ْ

وتنتظر أن تــواصــل نخب الـطــوائــف التفكير
ـود خلت.
فيها باآلليات التي تنتمي إلــى عـقـ ٍ
نكتشف أنـنــا لــم نتعلم بـعــد ،عـلــى الــرغــم من
أن الجميع على ِّبينة مــن أن الـحــرب األهلية
على األبواب ،وبجوارها تبرز مالمح تدخالت
ّ
تتحي بدورها الفرصة املناسبة ،لتضع
ُد َّو ٍل
يدها على لبنان ،فنصبح أمام لبنان األسير
ّ
فيعم األسر،
وسورية األسيرة واليمن وليبيا
وتتفرغ جامعة الــدول العربية ملواجهة ما ال
أحد يعرفه ،ويتواصل االنحدار العربي.
يحملها لبنان في
الــرمــزيــة التاريخية الـتــي
ّ
تاريخنا املعاصر هــي مــا يحفز الكاتب هنا
ع ـلــى ال ــدع ــوة إل ــى الـتـفـكـيــر ف ــي ك ــل م ــا جــرى

ويجري في لبنان منذ منتصف السبعينيات.
أعــرف أن األمــر ليس ق ــدرًا ،وأنــه فــي كثير من
ُ
أوج ـ ـهـ ــه م ـح ـص ـلــة خ ـ ـيـ ــارات وشـ ـ ـ ــروط عــامــة
ترتبط به وتؤطره .وأعرف ،في اآلن نفسه ،أنه
ال ينبغي إضافة لبنان إلــى الـعــراق وسورية
وليبيا ،وال يمكن تسهيل مهام من يتجهون
إلـ ـ ــى ت ــركـ ـي ــب خـ ــرائـ ــط جـ ــديـ ــدة فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدان
العربية ،بــل ينبغي العمل ،وبأقصى سرعة
ممكنة ،على توقيف مسلسل تفجير األوضاع
ال ـعــرب ـيــة ،ف ـقــد ارت ـف ـعــت درج ـ ــات ال ـنــزيــف في
ّ
الصيف فــي بـلــدان عربية كـثـيــرة ،مشرقًا
عــز
ُ
عاين بجانب االنهيار املتسارع في
ومغربًا .ن ِ
في العالقات املغربية
الصخب
من
لبنان كثيرًا
ّ
الجزائرية ،ويتيح لنا تصفح ما ُينشر يوميًا
في اإلعالم الجزائري ،وما يماثله في وسائط
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي الـبـلــديــن ،االنـتـبــاه
إلى أن درجات الحرارة ارتفعت بني الجارين،
وأن ـهــا ال ـيــوم تـفــوق ح ــرارة الـصـيــف وضائقة
كورونا ،األمــر الــذي يدفعنا إلى التساؤل عن
ُ
مؤسسة اتـحــاد املـغــرب العربي التي تالحظ
ُ
وتـعــايـ ْـن مــا يـجــري أمــامـهــا ،وال تملك الـقــدرة
َ
ع ـلــى وق ـ ــف ال ـص ـخــب الـ ــذي ت ـج ــاوز ال ـقــواعــد
املـعـمــول بها بــن البلدين منذ عـقــود ،مثلما
ّ
املؤسسة أمــام مشهد اتـســاع الــوبــاء في
تقف
تــونــس الـتــي تــواجــه وحــدهــا ح ــرارة الصيف
وحرارة كورونا وحرارة السجاالت السياسية
بــن تنظيماتها ،الـتــي لــم تـسـتــأنــس بقواعد
االعتراف وآليات العمل الديمقراطي منذ ثورة
.2011
(كاتب وأكاديمي مغربي)

إسقاط ديون السودان واإلصالح المعكوس
مالك ونوس

على الرغم من الجهد والتضحيات التي بذلها
ال ـســودان ـيــون قـبــل إطــاحــة الــرئـيــس الـســابــق،
الرغم من تنفيذ
عمر البشير ،وبعده ،وعلى
ُ
الـتــوصـيــات والـتـعـلـيـمــات الـتــي فــرضــت على
السودان ،ومن التعاون مع الجهات الدولية،
ُّ
تحس ٍن على املستويات
إال أنــه لم ُيرصد أي
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة.
وإذا ك ــان شـطــب الــديــون هــو مــا ت ـعـ ِّـول عليه
ال ـس ـل ـطــات ال ـحــاك ـمــة ف ــي الـ ـس ــودان ،م ــن أجــل
االستدانة من جديد لتنفيذ إصــاحــات ،فإن
ك ــل ت ـلــك امل ـع ـط ـيــات ت ـج ـعــل ال ـت ـس ــاؤل بـشــأن
إمكانية وجود تغيير أو حتى إصالح ّ
جدي
قائمة وشرعية .ويضاف إلــى تلك املعطيات
أن تمترس وجوه النظام القديم خلف املوانع
املــزم ـنــة ،وال ـت ــي تـجـعــل م ــن أي تـغـيـيـ ٍـر حلمًا
بعيد املـنــال ،يدفع إلــى االستنتاج أن تغيير
واقع الحال قد يكون مؤملًا أكثر مما يمكن أن
ّ
يتوقعه املتحكمون بقرار البالد.
ـرارات
اتـخــذت حـكــومــات ال ـســودان السابقة ق ـ
ٍ
رضى
غير شعبية ،مــن أجــل الـحـصــول على
ً
ال ــدول الغربية والـبـنــوك الــدولـيــة ،متناسية
مشكالت في دول
ما خلفته تلك القرارات من
ٍ
ع ــدة ،إذ ســاهـمــت فــي ازدي ــاد ســوء األوض ــاع
املعاشية بعدما دمرت اقتصادها وإنتاجها،

وأوص ـل ـت ـه ــا إلـ ــى م ــراح ــل ّأدت خــال ـهــا إلــى
حصول اضطرابات وثورات ضد حكوماتها.
وهذا ما تتبعه الحكومة السودانية الحالية؛
إذ إن القرارات الجديدة التي أوصى صندوق
النقد الدولي بتنفيذها ،واعتبرها إصالحات،
ِّ
مشددًا على ضرورتها لضمان قبوله إدراج
السودان في مبادرة البلدان املثقلة بالديون،
وأول ـهــا رف ــع الــدعــم عــن امل ـحــروقــات ،ك ــان لها
ٌ
ٌّ
عكسي على مستوى معيشة املواطنني،
فعل
من حيث كان يفترض بالحكومة أن تحسب،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد ال ـت ـض ـخ ــم الـ ـ ـ ــذي تـ ــا رف ــع
الــدعــم .لكن هــذه الحكومة الـتــي هــدفــت ،منذ
ب ــداي ــة تـشـكـيـلـهــا ،إل ــى إعـ ــادة دم ــج ال ـس ــودان
فــي املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،عـبــر شـطــب اس ـمــه من
القائمة األميركية للدول التي ترعى اإلرهاب،
وغيرها من الخطوات ،لم تبذل الجهد نفسه،
لتنفيذ إصــاحــات داخـلـيــة ،أهـمـهــا محاربة
الـفـســاد وتمكني الـقــانــون وتـعــزيــز الـحــريــات،
إضافة إلى معالجة أزمة البالد االقتصادية،
وإص ــاح أجـهــزة الــدولــة الــرسـمـيــة ،وهــي من
م ـهــام الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة ال ـتــي نـ ّـصــت عليها
«الــوث ـي ـقــة ال ــدس ـت ــوري ــة ل ـل ـف ـتــرة االن ـت ـقــال ـيــة»
امل ـح ــددة بـ ـ  36ش ـه ـرًا ،واملــوق ـعــة سـنــة ،2019
والتي لو وجدت طريقها إلى التنفيذ ،للمس
املواطن السوداني نتائجها مباشرة.
وفي إطار سعيها هذا ،أبدت الحكومة تعاونًا
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¶

ّ
م ــع املـحـكـمــة الـجـنــائـيــة ال ــدول ـي ــة ،فسلمتها
بـ ـع ــض امل ـت ـه ـم ــن بـ ــارت ـ ـكـ ــاب جـ ــرائـ ــم حـ ــرب،
ّ
وتحدثت عن إمكانية تسليم البشير نفسه،
وهـ ــو ال ـ ــذي تـتـهـمــه هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة بــارت ـكــاب
ج ــرائ ــم حـ ــرب ف ــي إق ـل ـيــم دارفـ ـ ـ ــور .غ ـيــر أنـهــا
تغافلت أن هنالك متهمني آخرين ليس لديها
ِّ
متغولني في
الـقــدرة على تسليمهم ،كونهم
ّ
أجـهــزة الــدولــة ،ويـتـقــلــدون مناصب سيادية
في مجلس حكمها االنتقالي .لذلك ،سيكون
تجر تسوية أوضاع
أي تعاون ناقصًا ،ما لم ِ
ه ــؤالء .وكــانــت أكـثــر خـطــوة إيــامــا بالنسبة
ل ـل ـس ــودان ه ــي الـتـطـبـيــع م ــع دولـ ــة االح ـتــال
اإلســرائ ـي ـلــي ،وه ــو مــا بـ ـ ّـرره أع ـضــاء مجلس
الـسـيــادة (الـحــاكــم) بــأنــه سبيلهم إلــى شطب
اسم بالدهم من قائمة الدول الراعية اإلرهاب،
متغاضني عــن حقيقة وج ــود مـســؤولــن من
أق ـط ــاب ح ـكــم ال ـب ـش ـيــر امل ـت ـهــم ب ــاإلره ــاب في
مجلس الحكم هذا .ويبرهن ذلك على أن عدم
ٌ
تسليم هؤالء دليل على القصور في التغيير
والـعـجــز عــن تنفيذ اإلصـ ــاح الـصـحـيــح ،بل
ُّ ُ
توسله من الخارج.
يخشى السودانيون أن تضيع املليارات التي
تــراهــن حكومتهم على الـحـصــول عليها من
البنوك الدولية ،بعد تنفيذ اإلصالحات التي
فــرضـتـهــا وسـتـفــرضـهــا ه ــذه ال ـب ـنــوك ،وبـعــد
إسـقــاط الــديــون السابقة ،فتجد طريقها إلى
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سراديب الفساد ،مثلها كمثل املليارات التي
حصلت عليها البالد ّإبــان حكم البشير ،ولم
تـجــد طــريـقـهــا إل ــى الـتـنـمـيــة الـحـقـيـقـيــة ،ولــم
تنتشل الشعب مــن فـقــره ،فليس مــن ضمانة
أال ي ــرزح ال ـســودان تـحــت أع ـبــاء هــذه الــديــون
الجديدة في حــال الفشل في تسديدها ،وأال
ُ
تــرهــن حياة السودانيني ومستقبل األجيال
املقبلة لتسديدها ولـخــدمــة فــوائــدهــا إذا ما
ّ
ً
ض ــاع ــت ،ب ـ ــدال م ــن أن ت ــوظ ــف ف ــي م ـشــاريــع
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