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صفقة الج ّزار والخراف
باسل طلوزي

لم أعد أتعاطف مع الخراف ،سيما في مجازرها السنوية ،منذ قرأت عبارة «األسد
مجموعة خراف مهضومة» ،فقد اقتنعت بأن أدوارها في الحياة ال ّ
تتعدى أن تكون
محض وجبات شهية ألكلة اللحوم.
تحديدا ،حنقي كلما رأيتها في كرنفال الذبح السنويّ ،
ً
مكدسة في
تثير الخراف،
ّ
ً
وكثيرا ما أتـســاءل :ملــاذا لم تطور هــذه الكائنات
حظائرها ،بانتظار سكني الـجــزار،
وسائل دفــاع ذاتــي أو جماعي عن نفسها منذ فجر التاريخ؟ من املـعــروفًّ ،
علميا،
ً
أن ّثمة كائنات أخــرى فعلت ذلــك وتفعله ،ومنها الحرباء مـثــا ،لكن الـخــراف ،هذه
ّ
املتكررة ،من الوالدة
الكائنات املساملة إلى أبعد الحدود اعتادت القبول بدورة حياتها
ّ
ّ
إلى التسمني فالذبح ،من دون أن تفكر ،مرة واحدة ،عبر نسلها الدامي بالتمرد على
هذا املصير.
ّ
مجيب إن هذه الكائنات ذات عقل محدود ،ال تتراكم لديها الخبرات ،ومن ثم هي
رب
ٍ
ّ
ّ
لن تعتبر من تجارب أجدادها ،وستكون السكني مفاجأة متكررة لها ،حتى لو حزت
عنقها ماليني امل ـ ّـرات ،غير أنــي أشعر ،على العكس من ذلــك ،أنها تــدرك مصيرها،
رصيد كاف من الخبرة التي تؤهلها ملعرفة خاتمتها ً
ٌ
جيدا ،غير أنها اختارت
ولديها
ً
ّ
ّ
أن تعقد صفقة غير معلنة مع الجزار ،أهم بنودها «املوت املؤجل» ،بمعنى أن يسمح
لها الجزار بالعيش بضع سنوات ،مقابل لحمها ،ودليل ذلك ،تلك الطمأنينة السادرة
على حظائر الخراف ،حتى وإن كانت فصول «املجزرة» دائرة الرحى إلى جوارها ،بل
بفضول إلى رفاقها املعلقني على الخطاطيف ودماؤهم تقطر
تشارك البشر النظر
ٍ
من مقدمة أعناقهم التي ارتاحت من عناء الرؤوس .وفي األغلب ،ال تبدي أي مقاومة
أو اعتراض ،عندما يحني دورها ،بل تستجيب بوداع ٍة بالغة ،وكأنها تقاد إلى مرعى.
ّ ً
مسوغا كافيا ملوقفي الصارم حيال الخراف ،والحال أن كرهي
أدري أن ذلك ليس
ّ
ّ
لها (ال للحمها بالتأكيد) ،ناجم عما أوحت به أخالق قطعانها وسلوكها لجزارين
آخرين ،في أساليب تعاملهم مع شعوبهم ،من جهة ،وكذا ملا أوحت به للشعوب ذاتها
ـرات جعلت نقطة االلتقاء بني الـجــزار والضحية ممكنة ،وفــق الصفقة غير
من خـبـ ٍ
املعلنة ذاتها.
ً
مثل ،أن بعض «املوت ّ
املؤجل» مفيد للقطعان البشرية ،لقاء الوالء املطلق
أدرك الطغاة،
بالطبع ،على اعتبار أن الحياة هبة الحاكم للمحكوم ،ومــن حقه أن يستعيدها في
أي لحظ ٍة يشاء ،سيما إذا راوده أدنى شك في صدق والء «الخروف» .أما «املجزرة»
فقابلة لــانــدالع عند أي لحظة تفكير خــارج على شــروط الحظيرة ،على غــرار ما
شهدته دول الربيع العربي من مجازر ،عندما حاولت شعوب الحظائر ّ
التمرد على
صفقة «الجزار والخراف».
ّ
والغريب ،أنه باستثناء محاوالت الربيع الدامية ،ظلت الصفقة نفسها تحكم الطرف
وجبات جاهزة لطغاتها ،مسلوبة الجيوب واإلرادة،
الضعيف فقط ،وبقيت الشعوب
ٍ
ّ
منتهى أحالمها عند «املوت املؤجل» ،فصار ًأقصى طموحها أن يمنحها
وقد وطنت ً
الـجــاد فــرصــة إضافية للحياة ال أزي ــد ،وستكون مدينة بكل شــيء لهذه «املنحة»
ً
السخية ،على غرار محكومي اإلعدام الذين يراوغون عند لحظة املوت ،أمل بالحصول
على دقيق ٍة إضافي ٍة من الحياة املشرفة على النهاية.
ّ
للتمرد ،معتبرة
استكانت شعوب الحظائر لهذا املصير ،فلم تعد على اسـتـعــداد
الحاكم منقذها الوحيد من غضبه ،وواهبها نعمة أن تبقى على قيد الحياة فقط،
ٌ
أما الكرامة والحقوق فترف ال يليق بالخراف ،ومنها من يدافع عن حاكمه وحظيرته
كدفاعه عن حياته ذات األجل املختوم على املذبح.
ال فرق بني حظيرتني إال بالحتف .الخروف األول يذبح مرة واحدة ،واآلخر آالف املرات.
وال فرق بني أكلة اللحوم من الجانبني ،فاألول ،وهو األسد أو «قطيع خراف مهضومة»،
والثاني الذي ال يستحق هذا اللقب بالتأكيد ،ألننا قلنا إن الغابة العربية هي الغابة
ّ
القوي ،ومن ثم يمكن أن نصف الحاكم العربي
الوحيدة التي يأكل فيها الضعيف
(الخروف) بأنه أكداس من «األسود املهضومة».
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ُ
النزعات االنفصاليّة
اإلرث الثقيل من
سورية...
ِ
عبير نصر

ـوء ال ـث ـق ــة امل ـط ـل ـقــة الـ ـت ــي ت ــول ــدت
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ِ
لديه ،بعدما حظي بمباركةِ الكبار لــدوره
اإلق ـل ـي ـم ــي امل ـت ـن ــاس ــق واملـ ـتـ ـط ــاب ــق مـ ــع مــا
يـسـعــون إل ـي ــه ،وف ــي لـقــائــه م ــع مـجـلــة وول
ستريت جورنال في  ،2011/1/31استبعد
بشار األسد َ
قيام ّ
حراك شعبي في بالده،
أي
ٍ ّ
ّ
أسوة بتونس ومصر .ما عزز هذه الثقة أن
َ
إخضاع األجهزة األمنية
نظامه عمل على
ِ
العائلية للعشيرة الحاكمة،
العالقات
إلى
ِ
ُ
فـيـمــا ج ــرى إغـ ـ ــداق ال ـع ـطــايــا وتـخـصـيـ ُـص
املزايا التفضيلية على أنصاره من التجار
والصناعيني والشخصيات الدينية املؤثرة،
مـقــابــل تقديمهم ف ــروض ال ــوالء والـطــاعــة،
ف ـكــان م ــن ال ـص ـعــب تـفـكـيــك ه ــذه املـنـظــومــة
ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ال ـب ــراغ ـم ــات ـي ــةِ ال ـس ـيــاس ـيــة
الطائفية .على املقلب
والتالعب باملضارب
ُ
اآلخ ــر ،لــم تندلع االنـتـفــاضــة الـســوريــة ،في
بدايتهاّ ،بسبب الطائفية ،بل بفعل ُجملةٍ
م ــن ال ـت ـظــل ـمــات الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة
ـراض ال ـفــاجــر
ل ـ ُـح ـك ـ ٍـم ي ـق ــوم ع ـل ــى االسـ ـتـ ـع ـ
ِ
عقود
لسطوته األمـنـيــة ،راك ــم عبر خمسة
ٍ
ً
ثقيال من العنف املمنهجّ ،
إرثًا
غير بسرعةٍ
ِ
َ
ّ
مدهشةٍ سردية االنتفاضةِ الشعبية .ليؤكد،
ّ
سنوات من املأسا ِة السورية ،أن
بعد عشر ٌ ٍ
ال ـب ـ َ
ـاد قــابـلــة للتغيير بــالـطـبــع ،لـ ُكــن على
ُ
فرد أو
النحو التالي :تستبدل ديكتاتورية ٍ
عائلةٍ بديكتاتوريةِ عديد من مراكز القوى
ّ
الـعــاملـيــة ال ـتــي ت ـع ــزز سـيـطــرتـهــا م ــن خــال
االستغالل الشرير الستراتيجيةِ التطييف
ِ
ّ
املستبد منذ انقالب
التي مارسها النظام

كاريكاتير

خطاب مدني الطائفي،
 .1963وتوازيًا ُ مع
ٍ
طــرح ـتــه ح ــرك ــة االح ـ َت ـج ــاج ف ــي بــدايــات ـهــا،
ُ ّ
ـام أن س ـحــق ال ـت ـمـ ّـرد ال ـط ــارئ ما
أك ــد ال ـن ـظـ
ه ــو ّإل دفـ ـ ـ ٌ
ّ
ـاع ع ــن ال ـت ـع ــددي ــة الــد ّي ـن ـيــة في
ّ
التطرف الديني السني .وكأن
ضد
سورية َ
ال ـطــائ ـف ـيــة م ـن ـتـ ٌـج ج ــاه ــز ل ــاس ـت ـخ ــدام في
ّ
ّ
أي وق ــت وب ــأي صـيـغــة .وال ش ـ ّـك أن األس ـ َـد
األب قــرأ التاريخ السوري جيدًا ،وأدرك أن
ٌ
َ
تحريك النعرات الطائفية ضــرورة حتمية
املجتمعات املنقسمة التي تقع خارج
إلدار ِة
ِ
ّ
ّ
أن
يقني
على
وكان
ر»،
املتطو
«العالم
ٍ
ً
نطاق َ
التعايش مع الطغا ِة ينتج شعوبًا مهزومة
يسهل تسييرها كقطيع ،لــذا عمل جاهدًا
عـلــى ت ـعــزيـ ِـز ال ـس ـطــو ِة الـثـقـيـلــةِ لـلـمـخــاوف
َّ
ـار
ال ــوج ــود ُي ــة ّ ،ل ـت ـت ـح ــول س ــوري ــة إلـ ــى ع ـقـ ٍ
ترسيخ الهويات
شخصي يورث ،قائم على
َ
ال ـطــائ ـف ـيــة ومــأس ـس ـت ـهــا ،ل ـت ـع ـيــق إمـكــانـيــة
ّ
متعدد الطوائف من
مجتمع مدني
ظهور
ٍ
شأنه كسر هذه الحلقة املفرغة.
وفـ ــي ب ـل ــد اب ـ ُـت ـل ــي ب ـل ـع ـنــةِ الـ ـه ـ ّ
ـوي ــةِ م ــا قبل
ُ
ٍُ
الدولتية ،غرست الطائفية في تربةِ املجتمع
ال ـس ــوري ،قـبــل أم ـ ٍـد طــويــل مــن قـيــام الـقــوى
َ
الحرب السورية
ـدور َجل ٍل في
الخارجية بـ ٍ
ِ
بعجالةٍ على التاريخ
مررنا
الراهنة .وإذا ما
ّ
ٌ
بالنزعات
مليء
السوري الحديث ،نرى أنه
ِ
ـات ال ـس ـيــاس ـيــة،
االن ـف ـص ــال ـي ــة ،وال ـ ـصـ ــراعـ ـ ِ
ـات الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ،فـ ـف ــي م ـن ـط ـقــةِ
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاذبـ ـ ً ِ
ـف االجـتـمــاعــي
ـ
ل
ـ
خ
ـ
ت
ـ
ل
ـ
ل
ـان
ـ
ك
ـا
ال ـجــزيــرة م ـثـ
ِ
والثقافي والسياسي الــدور األســاســي في
نمو االنفصاليةّ ،إبــان االحـتــال الفرنسي
لـســوريــة ،وك ــان ال ـ ُ
ـوالء الرئيسي لسكانها
املـخـتـلـطــن :لـلـعــائـلــة ،لـلـعـشـيــرة ،للقبيلة،

أو للجماعات العرقية والدينية ،أو حتى
ملــزيــج مــن كـ ّـل هــذه الـ ــوالءات .لــذا كــان ُ
حلم
ٍ
ً
ً
إقامةِ دولةٍ سورية موحدة فكرة غريبة على
َ
أهل الجزيرة .أما األقلية التي ساندت فكرة
خريجي مدارس
دولةٍ مركزيةٍ فكانت تشمل
ِ
اإلضراب العام في سورية
ثانوية .وفي أثناء ُ
عام  1936حاول َبعض املثقفني واملوظفني
الــوط ـن ـيــن إغ ـ ــاق األسـ ـ ــواق ف ــي الـحـسـكــة.
وفي سبيل ذلك ،كان عليهم االعتماد على
القبائل العربية املحيطة بالبلدة .سبق ذلك
ّ ً
أن فئة من مسيحيي الحسكة كانوا يثورون
بحكم ذاتي يتولى
منذ عام
 1933مطالبني ّ ٍ
وردًا ع ـلــى تـنــامــي
إدارت ـ ــه ح ــاك ـ ٌـم فــرن ـســي.
نـشــاط الــوطـنـيــن ،أقــامــت قــوى انفصالية،
ـن
ب ـق ـي ــاد ِة رئ ـي ــس ب ـلــديــة الـقــامـشـلــي واث ـنـ ً
بــارزيــن من زعماء القبائل الكردية ،حركة
مستقلة للمطالبةِ بالحكم الــذاتــي واملالي
واإلداري .ف ـ ّ
ـرد الــوطـنـيــون ،ب ــدوره ــم ،على
ال ـحــركــةِ االنـفـصــالـيــة ،واتـهـمــوهــا بــالـعــداء
للوطنيةِ وبالعمالةِ للفرنسيني.
كـمــا أدى ظ ـهـ ُ
ـات االنـفـصــالـيــة في
ـور ال ـنــزعـ ِ
جـبــل الـعـلــويــن والـ ـ ــدروز إل ــى ع ــدم ب ـلــور ِة
هويةٍ سوريةٍ جامعة .وبعد انهيار الثورة
ال ـس ــوري ــة ال ـك ـبــرى ع ــام  ،1927ون ـف ــي أهــم
ّ
قــادتـهــا ال ـ ــدروز ،تـمــكـنــت فــرنـســا مــن إبـقــاء
ً
الجبل مستقال لعشر سنوات إداريًا .وعقب
تــوقـيــع امل ـعــاهــدة الـفــرنـسـيــة ال ـســوريــة عــام
 1936وض ـ ّـم الـجـبــل إل ــى ال ــدولــة الـســور َيــة،
ك ــان عـلــى حـكــومــةِ دم ـشــق أن ت ـق ـ ّـد َم بعض
َ
أمور
زمام
الضمانات ممن يعارضون نقل
ِ
ِ
ِ
الفرنسيني إلى أيديها .على
أيدي
الجبل من
ُ
ذلك ،تبلورت ثالثة مواقف درزية متعارضة:

سعد المهندي

غازي دحمان

ّ
عز على بشار األسد أن يقدم ملحكوميه،
ف ــي خ ـطــاب قـســم رئــاس ـتــه ال ــراب ـع ــة ،ولــو
ّ
تحمل
حتى بصيص أمــل يعينهم على
يعانه بشر في العصر الحديث من
ما لم
ِ
جوع وعطش وخوف ،لكنه كان سخيًا في
شرح مفاهيم الشفافية والعقائد والقيم
والوطنية والقومية .وبالطبع ،بالقدر الذي
يمكنه من توظيف هذه املصطلحات في
خدمة روايته عن حربه على السوريني.
بالنسبة لــه ،الشعب هم النخبة املنتقاة
لحضور خطاب القسم ،فهؤالء إما أصحاب
مناصب عليا في جمهوريته صاروا على
تلك الحال نتيجة قدراتهم الفائقة على
املشاركة في قتل السوريني ،أو أصحاب
ثروات صنعهم هو بنفسه في أثناء فترة
ٍ
ّ
الحرب .ويشكل هــؤالء منت املشهد الذي
يحتاج ديكورا يزينه من املمثلني وبعض
مصابي الحرب وشخصيات عامة.
أما من هم خارج القاعة ،فلم يكونوا في
ذهــن األســد أو اعتباره .كانوا ينتظرون
مشكالت من نوع تأمني
حلوال عاجلة لحل
ٍ
العشاء ألوالدهــم ،وتأمني وصــول التيار
الـكـ ّهــربــائــي بـمــا يكفي لتشغيل مــروحــة
تخفف عنهم وهــج الـحــر فــي بـيــوت غير
ً
ّ
مصممة أصال للسكن اآلدمي .وكان ماليني
منهم ،النازحون في الداخل ،ينتظرون ولو
وع ــدا بإمكانية رجــوعـهــم إلــى مناطقهم
امل ـ ّ
ـدم ــرة ،وال ـخ ــاص مــن سـكــن الـجــوامــع
واملدارس والحدائق العامة.
مــن أيــن يجد ه ــؤالء مكانة لهم فــي عقل
ـرب
«رئ ـيــس» همومه بحجم مــواجـهــة حـ ٍ
كونية ،وطموحاته ال تقبل بأقل من تعديل
مـيــزان الـقــوى الـعــاملــي ،وال يقبل الـنــزول
إلى مستوى تفاصيل صغيرة ال تليق إال
بالصغار ،هؤالء هم الذين ذكرهم بخطابه
على أنهم ال لون وال طعم لهم ،من السهل
على القوى اإلمبريالية اختراقهم وحرفهم.
فالسوريون إذًا حسب بشار األسد طبقات،
ليس باملعنى املاركسي الكالسيكي ،بل
يـمـكــن ال ـقــول إن ـهــم ط ــواب ــق ،وأغ ـلــب هــذه
ال ـط ــواب ــق ه ــم م ـج ـ ّـرد ف ــوائ ــض ،ضــررهــم
أكثر من نفعهم ،ألنهم بال أساسات ،وال
يمتلكون املناعة الوطنية األسدية ،وهم
ّ
مرشحون للسقوط دائمًا في بئر الخيانة،
حينما تتهيأ الفرصة لذلك.
وحدهم ،النخبة املختارة ،هم الناجون،
ه ــؤالء مــن يـتـ ّ
ـوجــه بخطابه إلـيـهــم ،ومن

ي ـحـ ّـدث ـهــم ع ــن االس ـت ـث ـم ــارات وال ـقــوانــن
والتسهيالت التي يؤمنها لهم ،وهــؤالء
ً
أص ــا مــن يفهمون معاني املصطلحات
الثقيلة واللغة الرخيمة ،ومن لديهم القدرة
على ّ
تذوق السيمفونية التي تم عزفها على
ّ
مدخل القاعة ،وهم من يقدرون الصورة
املبهرة ملــراســم استقبال األس ــد ،وقبلها
سيارته الفارهة والسجاد األحمر واألروقة
األسطورية لقصر الشعب .أما الباحثون
عــن الخبز والكهرباء والسكن وكــل هذه
التفاصيل الـتــافـهــة ،فـلـســان الــرئـيــس لن
يـخــاطـبـهــم ،وع ــواط ــف م ــاري أنـطــوانـيــت
الـعـصــر ل ــن تـشـمـلـهــم .أ ّي ــن املـسـتـقـبــل في
خطاب بشار الــذي يــدشــن سبع سنوات
مقبلة لحكم هذه البالد التي عاش شعبها
أقسى ما يمكن أن يعرفه البشر من ألم في
العصر الحديث ،وكأنه تمت إعارتهم إلى
أزمــان غابرة ،لترى البشرية كيف كانت
الحياة في تلك األزمــان ،وتستوعب ماذا
يـعـنــي املـ ــوت جــوعــا وعـطـشــا وغ ــرق ــا في
البحار وتحت ردم البيوت؟ هل ما حصل
للسوريني ،على يد بشار وحلفائه ،كان
مـجـ ّـرد فــاصــل تــرى عـبــره الـشـعــوب أفــام
ّ
تتجسد في الواقع؟
سينما الرعب
املستقبل الذي ّ
قدمه بشار لهؤالء املنكوبني
يـتـمـثــل ب ـف ـكــرة إصـ ــاح الـبـنـيــة املــركــزيــة
للدولة ،التي لديها قطاع عام واسع ،لكنه
اشترط عليهم أن يكونوا صبورين بحجم
تعقيدات القطاع العام واتساعه .وهنا ال بد
لهؤالء أن يسألوا ،إذا كنت ،يا قائد الحرب
الكونية ،بعد أكثر من عشرين عامًا في
الحكم ،لم تستطع إصالح البنية املركزية،
وهي من أولى أولويات أي نظام سياسي
لتسيير ش ــؤون املجتمع ال ــذي يحكمه،
ومن املسلمات التي استفضت بشرحها
ٌ
مطلوب منا
في خطابك العرمرمي ،فكم
أن ننتظر حتى تنجز هذه املهمة ،ونحن
الذين نحتاج لحلول إسعافية ألوضاعنا
الكارثية؟
الحل بسيط عند بشار ،املشكلة في الشعب،
ذلك أن الخلل في قيمه بعد انزياحه عن
قيم الدولة األسدية ودستورها ،وبحثه عن
معاني الحرية في قواميس الغرب .املشكلة
في الشعب الــذي وقــف على الحياد ،ولم
يشارك في قتل من ّ
تجرأوا وطالبوا بالعدل.
ّ
واملشكلة في هؤالء ألنهم شككوا برواية
النظام عن األحداث ،أو ربما لم يستطيعوا
أن يكذبوا عيونهم وآذانهم.
(كاتب فلسطيني)


ّ
تذكر األسرى الفلسطينيين
في

قرأ األسد األب التاريخ
السوري جيدًا،
َ
تحريك
وأدرك أن
النعرات الطائفية
ضرور ٌ
ة حتمية
ِ
ِ
المجتمعات
إلدارة
المنقسمة

ُ
مــوقــف مجموعةٍ مــن األع ـيــان الــذيــن كانوا
دمشق ،وفي مقدمتهم
معارضني لحكومةِ ٌ
حـســن األط ـ ــرش .م ــوق ــف م ــؤي ـ ٌـد عـلــى رأس ــه
الجبل.
قبيلة بني عامر القاطنة في شمال
َ
ُ
املوقف الثالث األقــل وضوحًا فكان موقف
سـلـطــان بــاشــا األط ــرش ال ــذي لــم يـكــن على
ـاق مــع الكتلةِ الوطنيةِ إنما على وفــاق
وف ـ ٍ
أش ـ ّـد مــع جماعة عبد ا َلــرحـمــن الشهبندر،
ّ
ألنه كان يشعر أن الكتلة تجاهلته وأتباعه
خـ ــال ف ـت ــرة ن ـف ـيــه ال ـط ــوي ـل ــة .ب ـعــدهــا ُع ــنّ
األمـيـ ُـر حسن األط ــرش حاكمًا على الجبل،
ّ
االضطرابات بشأن
تجدد
تالفيًا إلمكانيةِ
ِ
إق ــام ــةِ حـكـ ٍـم ذات ــي درزي .وعـلــى الــرغــم من

سعد كيوان

للتجسس
المغرب و«بيغاسوس»
ّ
عمر المرابط

ٌ
أظ ـ ـهـ ــر تـ ـحـ ـقـ ـي ــق دول ـ ـ ـ ـ ــي ،شـ ـ ــاركـ ـ ــت ف ـيــه
مـنـظـمــات دولـ ـي ــة ،م ـثــل ه ـيــومــن راي ـتــس
ووتش ،وصحف ومواقع إخبارية عاملية،
مـ ــدى خـ ـط ــورة ت ـط ـب ـيــق «ب ـي ـغ ــاس ــوس»،
وق ــدرت ــه عـلــى اخ ـت ــراق ال ـهــواتــف الــذكـيــة
ل ـع ــدي ــدي ــن م ــن الـ ـس ــاس ــة وال ـص ـحــاف ـيــن
ورجال األعمال ،ما يسمح لعيون املراقبة
ّ
بالتجسس على الضحية في كل حاالته
ال ـخ ــاص ــة وال ـع ــام ــة ،ول ـي ـب ـقــى ع ــاري ــا في
ح ــرك ــات ــه وس ـك ـنــاتــه أم ـ ــام ال ـجــواس ـيــس.
ونـ ـظ ــرا إل ــى خ ـطــورتــه ال ـبــال ـغــة ،ومـنـهــا
إمكانية تفعيل امليكروفون والكاميرا عن
بعد ،فإن السماح باقتنائه ال يتم إال بإذن
من أعلى سلطة في الكيان الصهيوني،
وفي تواطؤ مكشوف بينها وبني بعض
الـ ـ ـ ــدول واألنـ ـظـ ـم ــة الـ ـت ــي ح ــرص ــت عـلــى
امـتــاكــه لـغــايــات مـتـنــوعــة ،ولتقضي به
مآرب شتى ،معلومة.
أحدثت نتائج التحقيق ضجة كبيرة في
ّ
تجسس املغرب
فرنسا ،بعد الكشف عن
على بعض املسؤولني الفرنسيني ورجال
الصحافة ،وهــو األمــر الــذي نفاه املغرب
ج ـم ـل ــة وت ـف ـص ـي ــا فـ ــي بـ ـي ــان لـلـحـكــومــة
املغربية 19 ،يوليو /تـمــوز ال ـجــاري ،بل
صرحت الحكومة املغربية ،بعد يومني
م ــن ب ـيــان الـنـفــي امل ـط ـلــق ،بــأنـهــا سترفع
ـص يتهم
دع ــاوى قضائية ضــد أي شـخـ ٍ
الرباط باستخدام البرنامج املذكور.
الـ ـتـ ـجـ ـس ــس املـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ،ودائ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ح ـســب
التحقيق ،طاول الرئيس ماكرون والوزير
األول السابق إدوارد فيليب ووزراء ،من
دون ال ـحــديــث عــن صـحــافـيــن مـعــروفــن
ب ـتــوج ـهــات ـهــم ال ـح ـقــوق ـيــة ودف ــاع ـه ــم عن
ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،أو ب ـعــض ال ــذي ــن لهم
م ـ ــواق ـ ــف ع ــدائـ ـي ــة م ـ ــن مـ ـس ــأل ــة الـ ــوحـ ــدة
ال ـت ــراب ـي ــة وق ـض ـيــة ال ـص ـح ــراء امل ـغــرب ـيــة،
وهو ما حدا نوابا فرنسيني إلى مساءلة
الــوزيــر األول الفرنسي ،جــان كاستكس،
في البرملان ليرد« :إذا ثبتت هذه الوقائع

ٌ
الهدوء ٌ الذي استمر ألشهر ،لم تترسخ ثقة
حقيقية بني األطــرش والحكومة الوطنية،
ّ
مزيد
فجدد االنفصاليون تحريضهم على
ٍ
مــن االسـتـقــالـيــة عــن دم ـشــق ،بـيـنـمــا قــاوم
ّ
التوجه بقوة.
الوحدويون هذا
ُ
ّ
دت الـنــزعــة
وف ــي مـحــافـظــة الــاذق ـ ّيــة ،ت ـج ــد ِ
االن ـف ـصــال ـيــة ،ف ــور ت ـقــلــد الـكـتـلــة الــوطـنـيــة
الحكم إثر توقيع معاهدة  1936بالتوازي
مــع ال ـنــزعــةِ االنـفـصــالـيــة فــي جـبــل الـ ــدروز.
ّ
لكنها كانت أشـ ّـد خطرًا وأكثر تعقيدًا ،ألن
ـات طائفةٍ
صــراعــات الـقــوى لــم تكن بــن فـئـ ٍ
دينيةٍ واحــدة كما فــي جبل ال ــدروز ،وإنما
كانت بني طوائف مختلفة .وكان العلويون
منقسمني في ما بينهم أيضًا ،لكنهم حني
واجهوا خطر
الوقوع تحت سيطرة طبقةٍ
ّ
م ــدي ـن ـ ّـي ــةٍ م ــن املـ ـ ــاك اإلق ـط ــاع ـي ــن ،امل ــؤي ــدة
لـلــوحــد ِة مــع ســوريــة ،ات ـحــدوا واستجابوا
كـطــائـفــةٍ واحـ ــدة .فــي املـقــابــل ،حــن حــاولــت
َ
الـ ـق ـ ُ
ـوات ال ـفــرن ـس ـيــة ب ـس ــط هـيـمـنـتـهــا على
ّ
الجبل ،قاومتها الطائفة املتراصة بشدة.
ّ
لـكــن الفرنسيني نـجـحــوا ع ــام  1920بدمج
سنجقي الــاذق ـيــة وط ــرط ــوس فــي منطقةٍ
واح ــدةّ ،
وتمت إدارتـهــا بشكل منفصل عن
باقي املناطق السورية .في هذا الوقت ،تمّ
ُ
َ
ّ
إضعاف القاعدة االقتصادية لكبار املــاك
ّ
والتجار الذين على وفــاق تـ ّ
ـام مع دمشق،
ٍ
ٌ
َ
ّ
بـيـنـمــا رأت ف ـئــة م ــن ال ـع ـلــويــن أن املـحـتــل
ال ـجــديــد ه ــو ُّ
األم ال ـح ـنــون الــوح ـيــدة الـتــي
االضطهاد
عرفوها بعد قــرون طويلةٍ مــن
َ
َّ
والتهميش ،لتشكل هذه العقلية األرضية
َ
للصراعات الحامية التي أعقبت
السياسية
ِ
تولي الكتلة الوطنية الحكم عام  .1936وكما

معن البياري

ٌ
انقسامات
الحال في جبل الــدروز ،حصلت
ـات م ــؤي ــدة ل ـلــوحــدة م ــع ســوريــة
ب ــن ح ــرك ـ ٍ
وأخ ــرى مـعــارضــة لـهــا .ولــم يكن للعلويني
موقف موحد من مسألة االنفصال أو الحكم
ّ
ّ
ـراز
الــذاتــي ،وم ــرد ذلــك عــدم تمك ّنهم مــن إف ـ ِ
قياد ٍة سياسيةٍ متماسكةٍ تــؤدي إلى بروز
جبهةٍ واحدة.
كان السوريون ،ال ّبد ،سيأخذون فرصتهم
الحقيقية فــي بناء أمــةٍ مــوحــدة ذات ّ
هوية
ٍ
َ َّ
وطنية ُمست َحقة ،بعد الفترات الديمقراطية
الـتــي عرفتها ال ـبــاد ،أواس ــط خمسينيات
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي وب ــداي ــة س ـت ـي ـن ـيــاتــه ،لــوال
ّ
أن األس ـ َـد األب أدرك ،ومـنــذ ال ـبــدايــة ،مــدى
خـصــوصـيــةِ املجتمع ال ـســوري ،فنجح ّ في
تــأط ـيـ ِـر الـهـيـمـنــةِ االس ـت ـب ــدادي ــة ع ـلــى أن ـهــا
ُ
األداة امل ـث ــال ـي ــة ل ـل ـت ـ ُّ
ـوس ــط ب ــن ال ـط ــوائ ــف
ـدات
واألعـ ـ ـ ـ ــراق الـ ـت ــي ت ـت ـنــافــس ع ـل ــى أجـ ـن ـ ٍ
نسف مفهوم
خاصة بها .وعمل جاهدًا على
ِ
صراع طائفي،
لدفع الوضع نحو
املواطنة،
ٍ
ِ
َ
أشباح سيناريوهات
يستحضر بكبسةِ ٍّزر
ـت ك ـ َـان ُيـ ــدان بالطائفية
«ا ّل ـف ـت ـنــة» .فــي وق ـ ٍ
ك ــل مــن يكشف حقيقة الهيمنة الطائفية
ف ــي تــرك ـي ـبــةِ ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،وأج ـهــزتــه
ـاد امل ـح ـس ــوب ـي ــات ال ــذي
األمـ ـنـ ـي ــة ،واقـ ـتـ ـص ـ ِ
ُي ــدار خـلــف واج ـهــة الـعـلـمــانـيــة .إذ ت ـ ّـم على
ُ
الدوام استغالل هذه االتهامات وتعبئتها،
ّ
ُ
ـدات جدية.
كلما تـعـ ّـرض
النظام إلــى تـهــديـ ٍ
ُ
ـات املـنـقـسـمــة عـلــى نفسها،
ـ
ع
ـ
فـفــي املـجـتـم ِ
االسـتـقــرار السلطوي الـيــوم سيلد الـحـ َ
ـرب
األهلية غدًا ،أو حتى ما هو أسوأ من ذلك:
اإلبادة الجماعية.
(كاتبة سورية)

السلطة لعبة «روليت» روسية في لبنان

األسد يحظر المستقبل
على السوريين

ف ـهــذا سـيـشـكــل أم ــرا خـطـيــرا ج ــدا .أمــرنــا
بـ ــإجـ ــراء ت ـح ـق ـي ـقــات لـلـتـحـقــق م ـن ــه ،لـكــن
هــذا لم يعط نتائج ملموسة .وبالتالي،
ال يمكنني أن أعـبــر عــن أي أمــر فــي هذه
املــرحـلــة مــن الـتـحـقـيــق» .كـمــا ص ــرح بعد
ذلــك للقناة األولــى الفرنسية قائال «من
غير املسؤول أن نقول أشياء حتى نعرف
بــال ـض ـبــط م ــا ي ـ ـجـ ــري» ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
الرئيس ماكرون قد أمر بالفعل «بسلسلة
كاملة من التحقيقات» ،وقد استدعى أول
مــن أم ــس الـخـمـيــس 22 ،يــولـيــو ،مجلسا
للدفاع الوطني للحديث عن هذا األمر.
عــاوة على هــذا ،أعلنت النيابة العامة
فــي بــاريــس فـتــح تحقيق فــي مــابـســات
م ــا كـشـفـتــه ال ـت ـق ــاري ــر اإلع ــام ـي ــة بـشــأن
ال ـت ـج ـ ّـس ــس ع ـل ــى ص ـحــاف ـيــن فــرنـسـيــن
لصالح املـغــرب ،يشمل عشرة اتهامات،
بينها انـتـهــاك الخصوصية واعـتــراض
مـ ـ ــراسـ ـ ــات عـ ـب ــر بـ ــرنـ ــامـ ــج إلـ ـكـ ـت ــرون ــي
وت ـ ـكـ ــويـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة إج ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة ،وه ــو
الـتـحـقـيــق ال ــذي أت ــى بـعــد أن ق ـ ّـدم موقع
«م ـي ــدي ــا بـ ـ ــارت» اإلخ ـ ـبـ ــاري ،واملـ ـع ــروف
بفضحه قضايا عديدة شائكة ،شكوى
َ
َ
ّ
تابعني
صحافيني
التجسس على
بشأن
لـ ـ ــه ،وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــم م ــؤس ــس امل ــوق ــع،
الصحافي إيدوي بينيل.
بسبب هذا التطبيق ،وجد املغرب نفسه،
ف ــي ق ـل ــب زوب ـ ـعـ ــةٍ ك ـ ــان ف ــي غ ـن ــى ع ـن ـهــا،
خ ـص ــوص ــا أن ـه ــا ت ــأت ــي ف ــي ع ــز الـحـمـلــة
اإلعــام ـيــة ال ـجــزائــريــة والـتـحــريــض ضد
املـ ـغ ــرب ،ب ـعــد ت ـصــريــح مـمـثـلــه ف ــي األم ــم
املـتـحــدة عــن أحـقـيــة «الـشـعــب القبائلي»
ف ــي الـ ـتـ ـح ـ ّـرر ،ف ــي ّ
رد ع ـل ــى اس ـت ـف ــزازات
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـج ــزائ ــري .وتــأتــي في
ـات ال زال ـ ــت ظــال ـهــا قــائ ـمــة مع
ظ ــل أزم ـ ـ ـ ٍ
ك ــل م ــن إس ـب ــان ـي ــا وأمل ــانـ ـي ــا وامل ـفــوض ـيــة
األوروبـيــة ،وبعد صــدور أحكام قضائية
قاسية ضد صحافيني مغاربة ،ظاهرها
قضايا أخالقية ،وباطنها عقاب سياسي
تــأديـبــي ،دفـعــت الحليف األمـيــركــي إلى
التعليق عليها .ومن هنا ،إن ّ
صح ما ذاع

صح ما ذاع عن
إن
ّ
تجسس المغرب ،فإن
المجازفة بفقدان
الحليف الفرنسي لن
يكون من الحصافة
في شيء

عن تجسس املغرب ،فإن املجازفة بفقدان
الحليف الفرنسي لن تكون من الحصافة
في شيء.
ُيعترف للمغرب دوليا بقوة مخابراته،
الداخلية والـخــارجـيــة ،وهــي الـقــوة التي
ي ـت ـم ـثــل جــان ـب ـهــا املـ ـض ــيء ف ــي م ـحــاربــة
اإلرهـ ــاب وال ـت ـطـ ّـرف والـجــريـمــة املنظمة،
وج ـع ـل ـت ــه م ـح ــل إعـ ـجـ ــاب ومـ ـح ــاب ــاة مــن
دول غربية وعربية عديدة ،حتى أصبح
مضربا للمثل ،وجعلت تصنيفه عاليا
م ــن ب ــن الـ ـ ــدول اآلمـ ـن ــة ،وح ـت ــى أضـحــت
هــذه الخبرة املخابراتية محل مقايضة
فــي عــاقــاتــه الــدولـيــة ،فقد أوق ــف املغرب
تـنـسـيـقــه األم ـن ــي وامل ـخــابــراتــي ف ــي عهد
ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي الـ ـس ــاب ــق ،فــران ـســو
هــوالنــد ،وأدت فــرنـســا ثـمــن ذل ــك غاليا،
مــا دف ــع امل ـغــرب إل ــى رف ــع الـتـسـعـيــرة ،كي
ت ـش ـمــل ض ـم ــان أم ـن ــه ال ـق ــوم ــي ووح ــدت ــه
الترابية ،للمطالبة باالعتراف بمغربية
الـصـحــراء ولــرفــع اللبس والـغـمــوض في
لدول
املواقف ،ولفضح النفاق السياسي
ٍ
كانت تهادن الرباط ظاهريا ،وتناوئها
في املحافل الدولية باطنيا.
(كاتب مغربي في باريس)
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تبحث مــن صيدلية إلــى أخ ــرى عــن ال ــدواء
الـ ــذي ال ت ـج ــده ،وت ـق ــف ف ــي ال ـط ــاب ــور منذ
الـ ـصـ ـب ــاح الـ ـب ــاك ــر س ـ ــاع ـ ــات ،ل ـك ــي تـحـظــى
ب ـت ــزوي ــد س ـي ــارت ــك ل ـي ــس أك ـث ــر م ــن نـصــف
صفيحة من البنزين الذي تضاعف سعره
ثــاث م ـ ّـرات ،ثــم تمر على الـحــانــوت لشراء
بعض الحاجيات ،واذ بلغ سعر كيلو اللحم
 175ألــف لـيــرة اي بــزيــادة عشر م ــرات عما
كــان عليه قبل نحو سنة ونـصــف؟! وحني
ت ـعــود إل ــى امل ـن ــزل ،تـضـطــر مـعـظــم األوق ــات
ال ــى ال ـص ـعــود ع ـبــر درج امل ـب ـنــى ،النـقـطــاع
التيار الكهربائي الذي يطاوله تقنني حاد
يفوق أضعاف ساعات التغذية .عندها ال
إمكانية حتى للعمل من املنزل فتستسلم
ملصيرك ،وتجلس غاضبا حائرا ويائسا،
ك ـمــن يـبـحــث ع ــن ع ـق ـلــه! إال أن ذل ــك ك ـلــه ال
يـحـ ّـرك ضمير سلطة وقـحــة وفــاجــرة تدير
البلد والدولة بعقلية ماكيافلية ،أين منها
عقلية وأسلوب رجال األعمال الذين يبقون
حــريـصــن ،أقـلــه على سير عمل شركاتهم
ومــؤس ـســات ـهــم .ف ـه ــذا رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
امل ـت ـع ـطــش لـلـسـلـطــة أع ـل ــن أن ه ـمــه تــوفـيــر
أجواء مريحة للسياح الذين يدخلون معهم
الدوالر إلى السوق اللبنانية ،فيما السلطة
التي هو شريك أساسي فيها نهبت ودائع
اللبنانيني بالدوالر في املصارفّ ،
وهربت
م ــاي ــن ال بـ ــل مـ ـلـ ـي ــارات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات إل ــى
الخارج ،فور اندالع االنتفاضة الشعبية في
 17أكتوبر /تشرين األول  .2019كما أن همه
االسـتـئـثــار بالسلطة عبر اإلت ـيــان برئيس
ّ
ح ـكــومــة أم ـ ــرك س ـيــدنــا ي ــؤم ــن ل ــه الـتـحــكــم
ب ـقــرار السلطة التنفيذية الـتــي ستشرف،
ف ــي ال ـس ـنــة األخـ ـي ــرة املـتـبـقـيــة م ــن والي ـت ــه،
على تنظيم االنتخابات البرملانية ،بهدف
الـحـصــول على أكـثــريــة نيابية يضمن من
خاللها إيـصــال خلف لــه ،يفضل أن يكون
صهره جـبــران باسيل الــذي ّ
نصبه خليفة
ل ــه ف ــي رئ ــاس ــة تـ ـي ــاره ال ـس ـي ــاس ــي ،ال ـت ـيــار
الوطني الـحــر ،ناسيا أن لبنان جمهورية
ديمقراطية برملانية ،وليس ملكية وراثية
أو دي ـك ـتــاتــوريــة ع ـس ـكــريــة .وهـ ــو ف ــي هــذا
السلوك يوهم املسيحيني بأنه يستعيد لهم
حقوقهم املهضومة في الدولة ،وصالحيات
رئيس الجمهورية (أي صالحياته) الــذي
ي ـج ــب أن ي ـن ـت ـمــي عـ ــرفـ ــا ،ولـ ـي ــس بـحـســب
الدستور ،إلى الطائفة املسيحية املارونية.
أما إذا كان املسيحيون الذين ّيدعي الدفاع
عــن حقوقهم جــائـعــن ،أو ال ي ـجــدون دواء
مل ــرض ــاه ــم أو ال يـ ـج ــدون ب ـنــزيــن ل ـلــذهــاب
إل ــى أعـمــالـهــم أو كـهــربــاء فــي مـنــازلـهــم ،أو
حتى ما يقتاتون به ،فهذا كله ال يدخل في
اهـتـمــامــاتــه ،وال يــدفـعــه إل ــى خ ــوض حملة
على التجار والسماسرة الذين يجدون في
هذه األزمة الخانقة فرصة للمتاجرة في كل
شيء ،حتى في ربطة الخبز التي تضاعف
سعرها أخـيــرا .فقد تـجــاوزت نسبة الذين
يعيشون تحت خط الفقر ال  ،%50وهؤالء
التجار والسماسرة تابعون إلــى مختلف
ّ
أركان السلطة أو أقله مغطون منها ،سواء
فـيـمــا ي ـخــص مـشـكـلــة ال ـك ـهــربــاء والـنـقــص
في الطاقة واملحروقات (وزارة الطاقة) ،أو
فــي مـجــال السلع وامل ــواد الـغــذائـيــة (وزارة
االقتصاد) ،أو الدعم الذي يلقونه من وزارة
املــال ـيــة .وه ــذه ال ـ ــوزارات مــوزعــة بــن تـيــار
عون وحزب الله وحركة أمل التي يتزعمها
نبيه بـ ّـري .واالسـتـنــزاف مستمر مع البنك
ّ
املركزي الذي غطى موبقات أركان السلطة،
وفصل لهم كل الهندسات املالية التي أرادوا

ّ
طيلة السنني املاضية ،إلــى درجــة أنــه مكن
حاشية عــون مــن تأسيس مـصــرف خاص
ّ
(«سيدروس بنك») ،وها هم اليوم يبتزون
حــاك ــم املـ ـص ــرف ،الس ـت ـع ـمــال م ــا تـبـقــى من
احتياط إلزامي وإفالس الدولة .وهذا وزير
الصحة ،بدل أن يعالج مشكلة تأمني الدواء
وضبط األسعار ّ
يقرر فتح باب االستيراد
لتجار ج ــدد ،بـهــدف إدخ ــال أدوي ــة إيرانية
إلـ ــى األس ـ ـ ــواق ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن دون املـ ــرور
بــالـهـيـئــات امل ـشــرفــة عـلــى مـعــايـيــر ال ـجــودة
والـ ـس ــام ــة ،ب ـح ـجــة ال ـت ـس ــري ــع ف ــي تــوفـيــر
ال ــدواء واخ ـتــزال املـعــامــات البيروقراطية،
ناهيك عن أن لبنان قد يخضع لعقوبات،
في حال فتح باب استيراد أي بضاعة من
إيران .وهذه اللعبة سبق وحاول أن يلعبها
األم ــن ال ـعــام ل ـحــزب ال ـلــه ،حـســن نصرالله
ال ــذي وع ــد أك ـثــر مــن م ــرة الـلـبـنــانـيــن بأنه
سيجلب الـبـنــزيــن وامل ـح ــروق ــات مــن إي ــران
لـلـتـعــويــض ع ــن ال ـن ـقــص ال ـح ــاد الـحــاصــل
ف ــي األسـ ـ ــواق ،ولـكـنــه ف ــي ك ـ ًـل م ــرة تـقــف له
واشنطن فــي املــرصــاد رافـعــة بــوجــه لبنان
سوط العقوبات .علما أن النقص القوي في
البنزين يعود ،بشكل أساسي ،إلى تهريب
عمالء السلطة وسماسرتها ،وفي مقدمهم
حزب الله نفسه ،البنزين واملازوت والدوالر
إلى سورية ،فقد صرف البنك املركزي هذه
السنة التي ما زالت في منتصفها ضعف ما
صرفه في السنة املاضية على املحروقات،
كونها مادة يشملها الدعم الحكومي ،وقد
بلغ هذا املبلغ سبعة مليارات دوالر.
أمــا سعد الـحــريــري فقد تخندق فــي موقع
تكليفه تشكيل الحكومة ،وراح يشد كباشا
مع رئيس الجمهورية ،من دون أن يتمكن
من تحديد وجهة سياسية لهذه املواجهة،
وال مـشــروعــا ينتج حــولــه دعـمــا وتــايـيــدا،
ال ف ــي ال ــداخ ــل وال ف ــي الـ ـخ ــارج ،حـيــث بــدا
السلطة،
معزوال .كان همه فقط العودة إلى
ّ
ال ــى رئــاســة الـحـكــومــة ،مــرتـكــزا عـلــى تبني
«الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله)،
ّ
يتحول ،مع الوقت ،إلــى أسير لهذا
وإذ ّبه
التبني ،ظانا أن في وسعه التمترس به في
وجه عون .ولكن مايسترو اللعبة هو حزب
الله الــذي يدعم الطرفني ،عــون والحريري،
ويستعملهما ،في الوقت نفسه ،الواحد ضد
اآلخ ــر .وه ــذا مــا حـصــل األس ـبــوع املــاضــي،
عندما اضـطــر الـحــريــري لــاعـتــذار ،بعدما
أضاع نحو تسعة أشهر من التكليف ،اذ قرر
نصرالله أن ّ
يربح هذه الجولة لعون ،حليفه
األهــم ،ألن موعد تأليف الحكومة لم يحن
بـعــد .ف ـســارع إل ــى إع ـطــاء ال ـضــوء األخـضــر
لعون من أجل حشر الحريري ،ودفعه إلى
االعتذار عن مهمة التكليف ،بعدما اكتشف
أن الضغط الفرنسي  -االميركي اشتد بشكل
قوي ،وربما يؤدي إلى إحراج عون ،ودفعه
إل ــى ال ـق ـبــول بــالـتـشـكـيـلــة الـحـكــومـيــة الـتــي
عرضها الحريري.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـخ ــاف ــات وال ـص ــراع ــات
على السلطة بني شركاء السلطة أنفسهم،
إال أنهم متكافلون ومتضامون ،ليس فقط
في التواطؤ على مصالح اللبنانيني ولقمة
عيشهم ،وإنما أيضا في التآمر على حياة
الناس وأرواحهم .فهذا مجلس النواب ،حيث
ّ
التهرب
يتمثل كل هوالء األطراف بدأ لعبة
من خضوع بعض نوابه إلى التحقيق في
جريمة تفجير مرفأ بيروت ( 4أغسطس /آب
 204 – 2020ضحايا) ،وليس هناك من متهم
بالوقوف وراء هذه الجريمة الفظيعة ،وال
من متهم بتنفيذها .ويؤكد تعاطي السلطة
السياسية أنها مـتـ ّ
ـورطــة ،بشكل أو بآخر،
في الجريمة ،ألنها تسعى من البداية إلى

على الرغم من
الخالفات والصراعات
على السلطة بين
شركاء السلطة
أنفسهم إال
أنهم متكافلون
ومتضامون

ّأدى أســرى فلسطينيون في سجون االحتالل صالة العيد يوم الثالثاء املاضي،
وبادر بعضهم إلى التسرية عن أنفسهم بتبادل التمنيات بأن يحل العيد في العام
املقبل وهــم بني أسرهم وذويـهــم .وفــي األثـنــاء ،كــان  11أسيرا يواصلون إضرابا
مفتوحا عن الطعام ،في زنازين سجون النقب وريمون وعوفر .وفي ظن صاحب
هذه السطورُ ،
يحسن التذكير الدائم ،ومن دون توقف ،بأحوال صعبة يغالبها 4850
أسيرا فلسطينيا في  23سجنا ومعتقال ومركز توقيف .تفيد هيئة شؤون األسرى
ّ
ـراض مختلفة ،السرطان
واملحررين إن أكثر من خمسمائة منهم يعانون من أمـ ٍ
مثال .وأكـبــر األس ــرى سنا فــؤاد الشوبكي ( 82عــامــا) .ومــن بينهم  13محتجزا
منذ نحو  30عاما متواصلة ،فضال عن  85معتقلني منذ  25عاما .واإلضــراب
املتواصل إنما للتذكير ّ
مجددا بسياسة االعتقال اإلداري ،واإلضــاءة عليها ،وهي
التي تمارسها سلطات االحتالل ،وتطاول حاليا  450أسيرا .والظاهر أن شيئا من
ُ
حسن الظن بالعالم يفترضه الشجعان الجسورون الصبورون ،وهم يخوضون
ُ
هــذا اإلض ــراب ،فيفترضون أن وسائل اإلع ــام ،وفــي مقدمتها العربية ،ستعطي
منسق ودؤوب مــن أجل
قضيتهم مــا تستحق مــن عـنــايــة ،وستنشط فــي جـهـ ٍـد
ٍ
تظهير فداحة الظلم الذي يكابدونه وهم بني األسوار ،مختطفني لدى سلطات القهر
واالضطهاد والتمييز .وفي الوسع أن يقال هنا إن التقصير الفلسطيني الرسمي،
املقدرة التي ُ
واألهلي ،بشأن محنة األســرى ،كبير ،على أهمية املبادرات ّ
يحدث أن
وفعاليات ّ
متنوعة ،في سبيل دعم إعالمي وإنساني
وتظاهرات
مسيرات
تنتظم ،في
ٍ
ٍ
ٍ
لقضيتهم ،وهم الذين ُ
يحسن أن يبقى في املدارك واألفهام أن قيادة منظمة التحرير
ارتكبت خطيئة جسيمة ،في مفاوضات إعالن املبادئ مع حكومة إسرائيلْ ،
قبيل
التوقيع على االتفاق الشهير في ّ ،1993ملا غيبتهم في تلك املفاوضات ّ
السرية.
ّ
ّ
واملحررين،
تؤدي هيئات فلسطينية ،حكومية وأهلية ،مختصة في شؤون األسرى
جهدا طيبا في توثيق أحــوال األســرى ومتابعة أوضاعهم .ولــوال ما ّ
تيسره من
معلوماتّ ،
محدثة غالبا ،ملــا أمكن لنا ،نحن العاملني فــي اإلع ــام ،الـتـعـ ّـرف على
تفاصيل الـعـســف ال ــذي يغالبه ه ــؤالء املــرابـطــون ال ـصــامــدون ،وعـلــى مــا تقترفه
استخفاف بحقوقهم ،وبآدميتهم .وهــذا هو
منظومات القضاء اإلسرائيلي من
ٍ
محمد الحلبيُ ،يـحــرز وصــف صــاحــب أطــول محاكمة فــي الـتــاريــخ ،معتقل منذ
ّ
 ،2016عقدت له  163جلسة محاكمة ،وملا تكتمل قضيته بعد (!) ،فيما الرجل كان
ناشطا في العمل اإلنساني ،ويدير مؤسسة «ووورلد فيجني» .وإذا استرسل منا
من يريد االسترسال في الوقائع الغريبة والعجيبة ،بل واألسطورية واإلعجازية
أحياناّ ،
تخص أســرى كثيرين ،فسيعثر في األثناء على وفــرة منها .وفي البال،
ُ
ّ
مثال ،أن  225طفال يحتجزهم االحتالل أسرى ،بعضهم ولدتهم أمهاتهم وهن في
األسر ،وأن نائل البرغوثي يقضي حاليا عامه الواحد واألربعني من سنوات أسره
التي توزعت على غير مرحلة ،وأن كريم وماهر يونس معتقالن منذ يناير /كانون
الثاني .1983
ّ
ال ّ
يغيب الـثـنــاء املستحق لجهود املــؤسـســات والـهـيـئــات ،الرسمية واألهـلـيــة ،في
ّ
األراضي املحتلة ،العاملة في شؤون األسرى واملحررين ،أن ثمة قصورا مريعا في
العمل السياسي والدبلوماسي واإلعالمي ،في مخاطبة العالم ومنابره من أجلهم،
والذي يحدث أن تأتي أخبار على شيء من هذا في موسميات عابرة ،فليس من
مثابرة نشطة في محاورة البرملانات والهيئات الحقوقية والشبكات املدنية في
جهد دبلوماسي ملحوظ في هــذا .وعندما
الــواليــات املتحدة وأوروب ــا .وليس من ٍ
الخارجية واملغتربني الفلسطينية ،فــي بـيــان لها أخـيــرا ،إن قضية
تـقــول وزارة
ٌ
مثال على «تخاذل املجتمع الدولي» ،و«إن الجريمة التي ّ
يتعرض لها
األسير الحلبي
الحلبي مركبة وغير مسبوقة» ،فإنما تخاطب نفسها ،فال يعني ٌ
كالم كهذا شيئا،
على ّ
صحة مضامينه طبعا ،ما لم يتم إشهاره في أركان األرض ،والتواصل مع
األمم املتحدة ومنظمات دولية عديدة بشأنه ،مع مواكبة إعالمية محترفة.

ماذا تريد الصين في سورية؟
مروان قبالن

عرقلة التحقيق ،إذ وضعت العوائق أمام
املحقق العدلي األول الــذي طلب االستماع
إلى بعض النواب والوزراء السابقني الذين
رفضواّ ،
بحجة تمتعهم بالحصانة النيابية.
ّ
وعندما انتهت املدةّ ،
كرر القاضي طلبه ،فما
كان من بعض النواب ،وهم محامون ،إلى
ّ
بحجة أنه صاحب
تقديم طعن بالقاضي،
مصلحة ،ألن منزله أصيب خالل االنفجار،
ّ
وبالتالي لــم يعد منزها عــن املـلــف؟! أعفي
املـحـقــق األول ،وع ــن قــاضــي تـحـقـيــق آخــر
مكانه الذي عمل خالل أربعة أشهر بصمت،
ثم خرج مستدعيا النواب أنفسهم والوزراء
السابقني أنفسهم ،وزاد عليهم نوابا آخرين
ومسؤولني كبارا أمنيني ،في مقدمهم مدير
األم ــن ال ـع ــام ال ـل ــواء ع ـبــاس إبــراه ـيــم ال ــذي
ت ـحــول ،فــي الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،إل ــى جوكر
مهمات
للسلطة على مختلف مشاربها ،من
ٍ
يكلفه بـهــا رئـيــس الـجـمـهــوريــة إل ــى أخــرى
يكلفه بها رئـيــس الـحـكــومــة ،ثــم وســاطــات
يقوم بها بني أركــان السلطة أنفسهم ،إلى
مهمات فــي الـخــارج للتوسط لــدى النظام
ال ـســوري ،ثــم إلــى تحرير رهــائــن أميركيني
فــي ســوريــة ،تليها زيــارتــان إلــى الــواليــات
املتحدة وفرنسا ،وكذلك مهمات الستحصال
على النفط من العراق ،وغيرها الكثيرّ ..
كون
هذا الرجل له سمعة محترمة بني األوساط
كافة ،إلى درجة أنه أصبح مطروحا بديال
لنبيه ّبري في رئاسة مجلس النواب ،وهو
في الحقيقة حصان حزب الله في السلطة
ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـق ــري ــب ،ك ــون ــه قــري ـبــا جــدا
ّ
وموثوقا جدا .ولذلك شكل استدعاؤه إلى
التحقيق ضربة قوية لـ«الثنائي الشيعي»،
وخـ ـص ــوص ــا حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ف ــانـ ـب ــرى وزيـ ــر
الــداخـلـيــة الـحــالــي ،محمد فـهـمــي ،الطامح
لرئاسة الحكومة ،ليغطي إبراهيم رافضا
إعـطــاء املــوافـقــة للمحقق الــذي يحتاح إلى
اذنه للتحقيق مع إبراهيم ،علما أن ما هو
متداول يفيد بأن عباس إبراهيم هو رأس
الحربة فــي عملية تغطية تخزين نيترات
األمــونـيــوم فــي املــرفــأ ومــن ثــم شحنها إلى
سورية .وقد تضامنت هيئات مكتب مجلس
النواب ورئيسه في رفض رفع الحصانات
عن النيابات املطلوبني إلى التحقيقّ ،
وقرروا
الهروب إلى األمام ،وسحب البساط من تحت
القاضي العدلي ،عبر التوقيع على عريضةٍ ،
تتهم بعض النواب ،وتحيلهم إلى محكمة
النواب والوزراء املوجودة فقط على الورق،
ولكنها عمليا غير مشكلة وغير موجودة؟!
فهل تكون الخطوة التالية إطاحة املحقق
الثاني على طريق لفلفة القضية؟
(كاتب لبناني)

لفتت زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دمشق هذا األسبوع االنتباه ،وأثارت
تساؤالت كثيرة بشأن دالالت التوقيت واألهداف .أما التوقيت فقد بدا واضحا منه أن
بكني تسعى إلى استقطاب أكبر اهتمام إعالمي ممكن من ترتيب أول زيارة يقوم بها
أرفع ّمسؤول صيني إلى دمشق منذ سنني ،وهو عكس سلوكها الذي اتسم بالهدوء
والتلطي وراء املوقف الروسي في التعامل مع املسألة السورية منذ عام  .2011وعلى
الرغم من إبدائها موقفا واضحا في تأييد النظام السوري منذ بداية األزمــة ،إال أن
احتياجات داخلية ،يحكمها شعور بالضعف والهشاشة،
موقف الصني كان ينبع من
ٍ
ولم يكن مرتبطا بمصالح فعلية لها في سورية ،أو حتى في منطقة شرق املتوسط
التي انحصرت اهتمامات الصني بها ،منذ نهاية الحرب الباردة ،بتطوير العالقة مع
إسرائيل ،فالسوق السورية صغيرة ،والتبادل التجاري بني البلدين يكاد ال ُيذكر في
حجم تجارة الصني الخارجية ،كما ال توجد استثمارات صينية مهمة في سورية،
وال تمثل سورية محطة رئيسية في مشروع الحزام والطريق الذي أطلقته الصني عام
ّ 2013
وتعده سبيلها إلى العاملية.
ّ
والواقع أن املوقف من األزمة السورية انطلق من مبدأ ال تفتأ الصني تذكر به وتؤكد
عليه ،وهو مبدأ سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية ،وهي ترى،
ً
وفقا له ،أن الصراع بني أي حكومة وشعبها شأن داخلي ،ال يحق ألحد التدخل به ،حتى
لو أبادت الحكومة شعبها عن آخره .والصني عندما تتحدث وفق هذا املنطوق ،فإنها
تعني نفسها قبل أي طرف آخر ،وهي التي سحقت ثورة الطالب في ساحة تيان آن
مني بالدبابات عام  ،1989وتنشئ معسكرات اعتقال ملاليني من مواطنيها من قومية
اإليغور املسلمني .وإذا أخذنا في االعتبار فــوق ذلــك أن أكثر النظم العربية ،وأولها
ّ
السوري ،تتبنى ،منذ نهاية الحرب الباردة ،النموذج الصيني في الحكم واإلدارة ،أي
الرأسمالية االستبدادية ( ،)Authoritarian Capitalismيمكن عندها فهم حساسية
الصني لتطورات العقد األخير في العالم العربي .والواقع أن الصني تتشارك مع العالم
العربي أسبابا كثيرة تؤدي إلى ّ
تفجر الثورات ،خصوصا في ظل الفوارق الكبيرة
في الثروة والتنمية بني الساحل والداخل ،وبني ريف الصني ومدنها الكبرى .وتعاني
صعوبات في السيطرة على بعض أنحائها املترامية ،خصوصا
الصني أيضا من
ٍ
في إقليمي التبت وسينغيانغ (تركستان الشرقية) ذي الغالبية املسلمة .قلق الصني
من احتمال حدوث اضطرابات لديها هو ما ّ
حدد موقفها من ثورات الربيع العربي
ّ
عمومًا ،وسورية خصوصا ،وغــذى خوفها «املرضي» من احتمال انتقال الثورات
إليها ،ومن شرعنة أي تدخل دولي على أساس إنساني (كما حصل في كوسوفو
وليبيا وغيرهما) ،قد يقود الحقًا إلى التدخل في شؤون الصني الداخلية ،أخذًا في
االعتبار ميلها إلى استخدام العنف املفرط ضد أي حركة احتجاج مجتمعي.
الشعور بالضعف والهشاشة هو إذا ما حـ ّـدد موقف الصني من املسألة السورية،
وثورات الربيع العربي عموما عند انطالقتها ،لكن األمور تغيرت اآلن ،أو هكذا تريد
لنا الصني أن نفهم ،فهي لم تعد تلك القوة اإلقليمية املحاصرة في شرق آسيا ،والتي
تتبع سياسة دفاعية في التعاطي مع الغرب .زيــارة وانــغ يي إلى دمشق تهدف إلى
ٌ
صحيح أن اعتبارات داخلية ما زالت تملي
القول إن صني  2021ليست صني .2011
موقفها مــن املـســألــة الـســوريــة ،مثل ّ
تخوفها مــن الجيش اإلســامــي التركستاني،
الذي يقال إن له نحو ألفي مقاتل في سورية ،وورود أنباء عن انتقال بعضهم إلى
أفغانستان بعد االنسحاب األميركي منها ،إال أن توقيت زيــارة املسؤول الصيني
إلى دمشق وترتيباتها كان فيهما نبرة ّ
تحد واضحة للواليات املتحدة التي تستعد
لالنسحاب من املنطقة ،وكأن الصني أرادت من خاللها أن تعلن بداية حقب ٍة جديد ٍة
تغيير
فــي التعاطي مــع الـغــرب ،وأن مــا بــدأتــه روسـيــا فــي ســوريــة عسكريا إلحــداث
ٍ
جــذري في بنية النظام الدولي تريد الصني إكماله اقتصاديا ،بإعالن أول انتصار
كبير ملنطوق الرأسمالية االستبدادية بعد انتهاء الحرب الباردة.
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آراء

خواطر في ذكرى ثورة  23يوليو
حسن نافعة

ت ـطــل عـلـيـنــا هـ ــذه األيـ ـ ــام ال ــذك ــرى الـتــاسـعــة
والستون لثورة  23يوليو  .1952وعلى الرغم
م ــن م ـ ــرور م ــا ي ـق ــرب م ــن سـبـعــة ع ـق ــود على
ه ــذا ال ـحــدث ال ــذي ت ــرك بصمته عـلــى تــاريــخ
مصر واملنطقة والعالم ،إال أنه لم يحظ بما
ّ
متجرد .وألن
يستحقه من تقييم موضوعي
السياسات التي انتهجتها ثورة يوليو ،على
الصعيدين الخارجي والداخلي ،أوجدت لها
أعــداء كثيرين في الداخل والخارج ،فقد كان
من الطبيعي أن ينتهز هؤالء كل فرصة متاحة
لــان ـق ـضــاض ع ـلــى مـنـجــزاتـهــا وتـشــويـهـهــا.
عـلــى الصعيد ال ـخــارجــي ،تـصــادمــت الـثــورة
مع إسرائيل ،ودخلت معها في عــدة حروب
ومواجهات مسلحة ،وتصادمت مع الواليات
املتحدة إلــى حــد القطيعة الدبلوماسية في
بـعــض امل ــراح ــل ،ب ــل وت ـصــادمــت أح ـيــانــا مع
االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ال ــذي لــم تـكــن الـعــاقــة
م ـعــه سـلـســة دائ ـم ــا أو ت ـعــاون ـيــة ع ـلــى طــول
ال ـخــط .نــاهـيــك عــن صــدامــاتـهــا امل ـت ـكـ ّـررة مع
أنظمة عربية وصفت بالرجعية والتحالف
مع القوى املناوئة للحركة القومية العربية.
وعـلــى الصعيد الــداخـلــي ،تـصــادمــت الـثــورة
مــع كـبــار امل ــاك الــذيــن ت ـض ـ ّـرروا مــن سياسة
اإلص ــاح ال ــزراع ــي ،وم ــع كـبــار الــرأسـمــالـيــن
الذين تـضـ ّـرورا من التوجه االشتراكي الذي
ج ـ ّـس ــدت ــه سـ ـي ــاس ــات ال ـت ــأم ـي ــم واملـ ـ ـص ـ ــادرة،
وم ــع شــرائــح عــديــدة مــن الـنـخــب السياسية
والفكرية الحاكمة أو املستفيدة مــن النظام
الـقــديــم .لــذا لــم يكن غريبا أن تــدخــل الـثــورة،
وب ـم ـجــرد رح ـيــل زعـيـمـهــا وق ــائ ــد مسيرتها
جمال عبد الناصر ،عملية ممتدة لتصفية
ّ
مستمرة.
حسابات يبدو أنها ما زالت
يـلـفــت الـنـظــر هـنــا أن بــريــق ث ــورة يــولـيــو لم
ي ـن ـط ـفــئ قـ ــط ،ب ــل وظـ ــل ي ــوم ــض ب ــن ال ـحــن
واآلخ ــر ،حتى بعد ان ــدالع ث ــورة يناير التي
تـصـ ّـور بعضهم أنها كانت ثــورة على ثــورة
يــول ـيــو ،أو عـلــى مــا تـبـقــى مـنـهــا عـلــى األق ــل.
فوجئ كثيرون ،وربـمــا صــدمــوا أيـضــا ،وهم
يـ ــرون ص ــور ج ـمــال ع ـبــد ال ـنــاصــر تــرفــع في
ـاب يطالب
م ـيــدان الـتـحــريــر عـلــى أك ـتــاف ش ـبـ ٍ
بالعيش والحرية والـكــرامــة اإلنسانية! كما
يلفت النظر أيضا أن معظم الكتابات التي
تتناول ثــورة يوليو بالتعليق والتحليل ما
ّ
التحرر من سطوة تأثيرها
زالت عاجزة عن
على العقول والقلوب ،سلبا أو إيجابا .ومن
ثم تطغى عليها نغمة إما معادية باملطلق،
ّ
تصورها مـســؤوال وحـيــدا عــن كــل مــا أصــاب
مصر والعالم العربي مــن خــراب ،أو موالية
بــاملـطـلــق ،تـصــورهــا كـتــريــاق مــا زال صالحا
للخالص مــن كــل مــا ألـ ّـم بالعالم العربي من
أم ـ ــراض وع ـل ــل .. .ف ــي س ـيــاق ك ـه ــذا ،أظ ــن أن
ثورة يوليو ما زالت بحاجة ّ
ماسة إلى نظر ٍة

مـحــايــد ٍة تعيد تقييم تجربتها التاريخية
ب ــإنـ ـص ــاف وت ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـرد ،فـ ــي ضـ ـ ــوء ج ـم ـل ــة مــن
الحقائق واملعطيات ،نعرضها على النحو
التالي:
الـحـقـيـقــة األول ـ ـ ــى :تـتـعـلــق بـطـبـيـعــة الـنـظــام
السياسي واالجتماعي الــذي ساد في مصر
فــي مرحلة مــا قبل الـثــورة ،فمن املـعــروف أن
نظام ما قبل الثورة كان قد وصل إلى حالة من
ّ
التفسخ جعلته يبدو غير قابل لالستمرار،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل م ــا تـمـتــع ب ــه م ــن مـيــزات
نسبية فــي مــرحـلــة ســاب ـقــة ،فـعـلــى الصعيد
الخارجي ،كان هذا النظام قد فشل ،ليس فقط
في تحرير مصر من االستعمار البريطاني،
ولكنه مني أيـضــا بهزيمة قاسية فــي حرب
 .1948وم ــن ث ــم ســاهــم ب ـع ـجــزه ف ــي تــرسـيــخ
وازدهار دولة إسرائيل التي أصبحت تشكل
أهم مصادر تهديد أمن مصر الوطني .وعلى
الـصـعـيــد الــداخ ـلــي ،كــانــت قــاعــدتــه الشعبية
الرئيسية ،ممثلة فــي حــزب الــوفــد ،قــد بــدأت
تـضـعــف وت ـتــآكــل نـتـيـجــة ص ــراع ــات داخـلـيــة
عــديــدة ،أمسكت بخناق قـيــادات غير مدركة
طبيعة السياسات االجتماعية واالقتصادية
اإلصالحية املطلوبة لوضع املجتمع املصري
ّ
التقدم واالزدهار ،ما ّ
مهد لظهور
على طريق
أح ـ ــزاب وقـ ــوى سـيــاسـيــة ج ــدي ــدة ب ــدت أكـثــر
حيوية وشبابا ،ربما كان أهمها حزب مصر
الفتاة وجماعة اإلخ ــوان املسلمني .وأظــن أن
اندالع حريق القاهرة الكبرى في  26يناير/
كــانــون الـثــانــي  ،1952أي قـبــل أق ــل مــن ستة
أشـهــر عـلــى ت ـحـ ّـرك الـجـيــش لــاسـتـيــاء على
السلطة ،كان عالمة ال تخطئها العني ،تشير
إلــى أن النظام القديم بــدأ ينهار تحت وطأة
تناقضاته الداخلية ،ودخــل بالفعل مرحلة
احتضار أو موت سريري!
الحقيقة الـثــانـيــة :تتعلق بطبيعة التنظيم
الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـع ــد الـ ـع ــدة م ــن داخـ ـ ــل ال ـج ـيــش
ل ــاس ـت ـي ــاء ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ،وه ـ ــو «ت ـن ـظ ـيــم
الضباط األح ــرار» ،فقد ضــم هــذا «التنظيم»
ٌّ
عناصر أغلبها مستقل عن األحــزاب والقوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة ،لـ ـك ــن ب ـع ـض ـه ــا ك ــان
مـنـخــرطــا تنظيميا أو منتميا فـكــريــا ألهــم
الحركات والـتـيــارات الفكرية املــوجــودة على
الساحة املصرية في ذلــك الــوقــت ،خصوصا
أحزاب الوفد ومصر الفتاة وجماعة اإلخوان
امل ـس ـل ـمــن وبـ ـع ــض ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـي ـســاريــة
 ..إلـ ــخ .م ــا جـعـلــه ي ـبــدو أقـ ــرب م ــا ي ـكــون إلــى
«ج ـب ـهــة وط ـن ـي ــة» ت ــؤم ــن بـ ــأن ال ـج ـيــش بــات
الوسيلة املتاحة إلحداث تغيير سياسي طال
انتظاره .بل يمكن القول ،من دون تجاوز ،إن
األه ــداف الستة التي تم اإلعــان عنها ،عقب
نجاح التنظيم في االستيالء على السلطة،
كانت تعكس ،بشكل واضــح ،مجمل مطالب
ال ـحــركــة الــوطـنـيــة ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،وه ــو ما
ّ
يفسر التفاف الشعب املـصــري ،بما فــي ذلك

معظم األح ــزاب والـقــوى السياسية القائمة،
حــول الـحــركــة الـتــي انطلقت مــن الـجـيــش ،ما
س ــاع ــد ع ـلــى ت ـحـ ّـول ـهــا م ــن انـ ـق ــاب عـسـكــري
إلى ثورة سياسية واجتماعية كبرى ،قادرة
على إحداث تغييرات عميقة في بنية الدولة
واملجتمع واملنطقة أيضا.
الحقيقة الثالثة :تتعلق بالقيادة السياسية
والفكرية لثورة يوليو .من الثابت تاريخيا
أن جمال عبد الناصر ،على الصعيد العام،
لم يكن مجرد رئيس لتنظيم ّ
سري نجح في
االسـتـيــاء على السلطة ،ولكنه كــان الزعيم
غـيــر امل ـنــازع للحركة الـتــي صنعت التغيير
فــي مـصــر وال ـعــالــم ال ـعــربــي ،وصــانــع ال ـقــرار
ّ
الحقيقي الذي لم ينافسه أو يشكك في مكانته
أحد طوال مسيرته ،وظل كذلك حتى رحيله
املفاجئ في سبتمبر /أيلول عام  .1970وعلى
امل ـس ـتــوى الـشـخـصــي ،ل ــم يـكــن عـبــد الـنــاصــر
مـجـ ّـرد ضــابــط طـمــوح يصبو نحو السلطة،
كـ ــان ش ـخ ـص ـيــة ت ـم ـت ـلــك ك ــل املـ ـق ــوم ــات ال ـتــي
تؤهلها لـلــزعــامــة ،فـقــد ش ــارك بنفسه ،وهــو
طــالــب فــي املــرحـلــة الـثــانــويــة ،فــي املـظــاهــرات
السياسية التي اندلعت قبل الثورة للمطالبة
ب ــاالسـ ـتـ ـق ــال ،وج ـ ـ ــرح فـ ــي إح ـ ــداه ـ ــا ،ووقـ ــع
اختياره على كلية الحقوق ،قبل أن يلتحق
الح ـق ــا بــالـكـلـيــة ال ـحــرب ـيــة ،وم ـ ــارس نـشــاطــا
حــزبـيــا لـفـتــرات قـصـيــرة ،عـضــوا فــي جماعة
اإلخوان املسلمني أو في حزب مصر الفتاة أو
في غيره من األح ــزاب .وسعى ،بعد تخرجه
من الكلية الحربية ،إلــى التطوع للقتال في
ف ـل ـس ـطــن ح ـت ــى م ــن ق ـب ــل أن تـ ـش ــارك مـصــر
رسميا فــي حــرب  ،1948مــا يعني أنــه ّ
تكون
سياسيا وفكريا قبل ان ينخرط فــي السلك
العسكري .وعرف عنه اهتمامه الكبير بالعلم
والرغبة في املعرفة والتحصيل ،خصوصا
ف ــي ك ــل م ــا يـتـصــل بــال ـق ـضــايــا ذات ال ـطــابــع
الجيوسياسي .لذا ،يمكن القول إن جمال عبد
الناصر امتلك من الصفات ما جعله مختلفا
كل االختالف عن جميع القيادات العسكرية
ال ـت ــي ت ـعــاق ـبــت ع ـلــى ح ـكــم م ـصــر م ــن ب ـعــده،
بدءا بأنور السادات ،مرورا بحسني مبارك،
وان ـت ـهــاء بـعـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي .وألن هــذا
االخ ـتــاف لــم يكن قــاصــرا على الخصائص
والـسـمــات الشخصية واملــزاجـيــة والنفسية،
وإنما تعلق ،أوال وقبل كل شــيء ،بالتكوين
السياسي والفكري ،فسوف يكون من الخطأ
البالغ تقييم الحقبة «الناصرية» باعتبارها
م ـج ـ ّـرد حـلـقــة ف ــي سـلـسـلــة «ح ـكــم الـعـسـكــر»!
ف ــال ــواق ــع أن ع ـبــد ال ـنــاصــر تـمـتــع بـكــاريــزمــا
هائلة ،جعلت مــن االرت ـبــاط الجماهيري به
أمــرا يقع خــارج نطاق املــألــوف ،ففي دمشق،
انــدف ـعــت جـمــاهـيــر ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري لحمل
سيارته على األعناق في أثناء زيارته األولى
لها عقب إعــان الــوحــدة بني مصر وسورية
عام  .1958وعقب هزيمة  ،1967وعلى الرغم

معظم الكتابات التي
تتناول ثورة يوليو
بالتعليق والتحليل
ما زالت عاجزة عن
التح ّرر من سطوة
تأثيرها على العقول
والقلوب ،سلبًا أو
إيجابًا
النظام السياسي لثورة
يوليو هو الذي اغتال
مشروعها الوطني
والقومي ،وتلك
إحدى المفارقات

مـنـهــا ،ن ــزل مــايــن امل ـصــريــن إل ــى ال ـشــوارع
ملطالبته بــالـعــدول عــن ق ــرار الـتـنـ ّـحــي .وحني
تـ ّ
ـوجــه إلــى الـخــرطــوم لحضور مؤتمر القمة
ال ـع ــرب ــي عـ ــام  ،1967اص ـط ــف امل ــاي ــن على
جــوانــب ال ـشــوارع الستقبال وتحية «البطل
امل ـهــزوم» .وف ــور اإلع ــان عــن وفــاتــه املفاجئة
عــام  ،1970خــرجــت الجماهير إلــى الـشــوارع
ف ــي ك ــل ال ـع ــواص ــم ال ـعــرب ـيــة ت ـ ــذرف ال ــدم ــوع
وت ـل ـطــم الـ ـخ ــدود .ل ـيــس مـعـنــى ذل ــك أن عبد
الناصر كان بال أخطاء ،فالواقع أن أخطاءه
كــانــت فــي مـسـتــوى عظمة إن ـجــازاتــه ،لكنها
كــانــت كلها أخـطــاء فــي الـحـســابــات ،وليست
أخطاء مطامع أو شهوات.
الـحـقـيـقــة الــراب ـعــة :تتعلق بطبيعة الـعــاقــة
التي جمعت بني عبد الناصر وعبد الحكيم
عــامــر ،فقد كــان األخـيــر ،وال ــذي ربطته بعبد
ال ـنــاصــر عــاقــة ص ــداق ــة عـمـيـقــة ،ب ــدأت عقب
التحاقهما معا بالكلية الحربية ،هو نقطة
الضعف األســاسـيــة فــي حـيــاة عبد الناصر،
وتسببت في ارتكاب األخير سلسلة أخطاء
سياسية واستراتيجية تسببت فــي كــوارث
وطنية وقومية فادحة ،فافتقاد عبد الحكيم

عامر إلى معايير الكفاءة املهنية التي تؤهله
لـقـيــادة الـجـيــش ،وأي ـضــا إل ــى امل ـه ــارات التي
تؤهله للقيام ب ــأدوار سياسة هــامــة ،تجلى
بــوضــوح ّإب ــان ال ـع ــدوان الـثــاثــي عـلــى مصر
عام  .1956ومع ذلكّ ،أدى حرص عبد الناصر
على اإلبـقــاء على عامر إلــى جانبه في أعلى
املناصب القيادية واملـهــام الحساسة ،ربما
لــدوافــع أمنية أونفسية ،إلــى تـكــرار األخطاء
نـفـسـهــا ال ـت ــي تـسـبـبــت ف ــي أف ـ ــدح األض ـ ــرار،
فهذه العالقة غير الصحية وغير املفهومة
تعد مسؤولة ،إلــى حــد كبير ،ليس فقط عن
انفصام عرى الوحدة املصرية السورية عام
 ،1961وإنما أيضا عن الهزيمة الكبرى التي
لـحـقــت بــالـجـيــش امل ـص ــري ع ــام  ،1967وهــي
ال ـعــاقــة ال ـتــي ل ــم تـنـفـصــم وتـنـقـطــع إال حني
انتهت بمأساة ّ
جسدتها عملية انتحار (أو
اغتيال؟) عبد الحكيم عامر عام .1968
الحقيقة الخامسة :تتعلق بضرورة التمييز
بني مشروع ثورة يوليو ونظامها السياسي،
فــامل ـشــروع الــوطـنــي وال ـقــومــي ل ـثــورة يوليو
جسدته معارك عديدة خاضها عبد الناصر
الوطني ،والتطلع
من أجل تحقيق االستقالل
ّ
ن ـح ــو الـ ــوحـ ــدة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وتـ ـب ــن ــي س ـيــاســة
عــدم االنـحـيــاز ،والــوقــوف فــي وجــه األحــاف
ّ
والتصدي لألطماع االستعمارية
األجنبية
والصهيونية  ..إل ــخ .وحـظــي بتأييد واســع
الـ ـنـ ـط ــاق مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف رواف ـ ـ ـ ــد ال ـح ــرك ـت ــن،
الــوط ـن ـيــة امل ـصــريــة وال ـقــوم ـيــة ال ـعــرب ـيــة .أمــا
ّ
فجسده حكم
النظام السياسي لثورة يوليو
الــرجــل ال ــواح ــد ،وال ـح ــزب ال ــواح ــد ،وسـطــوة
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ،وغـ ـي ــاب دول ـ ــة ال ـق ــان ــون.
وربـمــا كــان فــي مـقــدور نظام ثــورة يوليو أن
يـتـعــايــش مــع مـشــروعـهــا الــوطـنــي والـقــومــي
تـحــت ق ـيــادة عـبــد ال ـنــاصــر ،مـهـنــدس الـثــورة
وزعيمها .ولكن ما أن رحل القائد ،حتى تبني
أن النظام أصبح عبئا على املشروع ،فما أن
ّ
تمكن الـســادات ،عضو مجلس قيادة الثورة
وخليفة عبد الناصر ،من قطف ثمار اإلنجاز
حققه الجيش في حــرب ،73
العسكري الــذي ّ
ـات ســرعــان ما
حـتــى ش ــرع فــي تـبــنــي سـيــاسـ ٍ
ت ـبـ ّـن أن ـهــا تــرســي دع ــائ ــم مل ـش ــروع سياسي
وف ـك ــري ،ي ـكــاد ي ـكــون نقيضا مل ـشــروع ثــورة
يــولـيــو عـلــى املـسـتــويــن الــوط ـنــي وال ـقــومــي.
وإذا كــان م ـشــروع يــولـيــو قــد انـتـهــى برحيل
عبد الناصر ،فإن نظامها السياسي ظل في
جوهره قائما .وال أظن أنني أتجاوز الحقيقة
حني أقول إن النظام السياسي لثورة يوليو
هو الذي اغتال مشروعها الوطني والقومي،
وتلك إحــدى املفارقات التي ينبغي التوقف
عندها بالتحليل والتفسير! فمتى يصبح
ل ـ ــدى كـ ــل ش ـع ــب ع ــرب ــي مـ ـش ــروع ــه الــوط ـنــي
والقومي املحمي ذاتيا بآليات ديمقراطية؟.
 ..تلك هي املسألة.
(أكاديمي مصري)

تتقدم وحرب تلد حروبًا
طالبان
ّ
محمود الريماوي

تـسـيــر امل ـفــاوضــات ب ـبــطء شــديــد بــن الــوفــد
الـحـكــومــي األف ـغــانــي وحــركــة طــال ـبــان ،على
الرغم من حرص الجهة املستضيفة ،الدوحة،
عـلــى تـقــريــب وج ـه ــات الـنـظــر ب ــن الـطــرفــن،
والخلوص إلى اتفاق سياسي .وقد توافقا،
أخيرا ،على تسريع التفاوض بينهما ،ولكن
لـيــس مـعـلــومــا إل ــى أي ــة وجـهــة س ــوف تسير
املــرك ـبــة بـعــد زي ـ ــادة ســرعـتـهــا .وتـسـعــى في
ه ــذا الــوقــت أطـ ــراف أخ ــرى السـتـضــافــة مثل
هــذه ال ـل ـقــاءات ،مــن بينها إي ــران وباكستان
وروسـ ـي ــا ،غ ـيــر أن ــه م ــن ال ــواض ــح أن حــركــة
طالبان ترغب في «التفاوض» في مكان آخر،
وهــو ســاحــات القتال ،وهــذا مــا تثابر عليه،
فمنذ شــرعــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي سحب
قواتها في مايو /أيار املاضي ،ازدادت شهية
الـحــركــة للقتال ،إذ رأت فــي هــذا االنسحاب
ان ـت ـص ــارا ل ـه ــا .وت ـق ــدي ــره ــا هـ ــذا ال يـجــانـبــه
ال ـصــواب ،فقد تــم ال ـشــروع فــي هــذا الـخــروج
بعد عشرين عاما على غزو هذه البالد على
الـطــريـقــة األم ـيــرك ـيــة ،طــريـقــة إغـ ــاق شــركــة
تـبــن أن أعـمــالـهــا إل ــى مــزيــد م ــن ال ـخ ـســارة.
وفـ ــي م ـ ــارس /آذار امل ــاض ــي ،ق ـبــل شـهــريــن
مــن ب ــدء االن ـس ـحــاب ،فـقــد تـقـ ّـدمــت واشـنـطــن
بخطوط عامة التفاق بني الطرفني ،يقضي
بتشكيل حـكــومــة جــامـعــة تـضــم «طــال ـبــان»،
ّ
وتعد دستورا وتهيئ النتخابات برملانية،
إال أن «طــال ـبــان» لــم تـلــق ب ــاال لـهــذه الخطة،
فــامل ـن ـس ـحــب واملـ ـت ــراج ــع ال ت ــؤخ ــذ مــواق ـفــه
وطلباته ّ
بجدية .ومن الواضح أن االنسحاب
شكل ضغطا على طــرف واحــد ،هو حكومة
كابول التي سرعان (مع إغالق قاعدة باغرام
الجوية) ما فقدت الغطاء الجوي األميركي
ّ
في معاركها مع «طالبان» ،بما مكن األخيرة
م ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق ت ـ ـقـ ــدم مـ ـلـ ـم ــوس ف ـ ــي غ ـض ــون
أســابـيــع .وقــد لــوحــظ أن الـحــركــة سـعــت إلــى
السيطرة على مناطق حدودية ،وقال في هذا
الصدد الناطق باسمها ،ذبيح الله مجاهد،
لــوكــالــة ري ــا نــوفــوسـتــي الــروس ـيــة «ال ـحــدود

األف ـغــان ـيــة م ــع طــاجـيـكـسـتــان وأوزب ـك ـس ـتــان
وتــرك ـمــان ـس ـتــان وإيـ ـ ـ ــران ،أي ق ــراب ــة  90في
املئة ،تحت سيطرتنا» ،وذلك بطبيعة الحال
تـمـهـيــد م ــن ال ـحــركــة إلق ــام ــة دول ـت ـه ــا ،وملـنــع
تدخالت خارجية عبر الحدود ّ
البرية.
وفي واقع األمر ،انسحاب القوات األميركية
والـ ـق ــوى الـحـلـيـفــة ت ــم ب ـمــوجــب م ـفــاوضــات
مــع «طــالـبــان» فــي فـبــرايــر /شـبــاط مــن العام
 ،2020أف ـض ــت إل ــى قـ ــرار ان ـس ـحــاب ال ـق ــوات
الغربية (األميركية وقوات من حلف الناتو)،
ّ
م ـق ــاب ــل ال ـ ـتـ ــزام «ط ــالـ ـب ــان» ب ـم ـنــع مـســلـحــي
تنظيم الـقــاعــدة مــن التمركز على األراض ــي
األفـغــانـيــة .ولـكــن االت ـفــاق لــم يــأخــذ مصالح
الشعب األفغاني في االعتبار بإحالل السالم
وت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة ائ ـتــاف ـيــة ون ـب ــذ الـعـنــف
ف ــي ال ـص ــراع ــات الـسـيــاسـيــة وامل ـ ـسـ ــاواة بني
الجنسني .لقد ّ
زينت واشنطن آنذاك الوضع
بـ ــأن هــدف ـهــا ت ـح ـقــق بـمـكــافـحــة «الـ ـق ــاع ــدة»،
وض ـ ـمـ ــان ع ـ ــدم ع ـ ـ ــودة ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلرهـ ــابـ ــي
التـ ـخ ــاذ أف ـ ٌغــان ـس ـتــان ق ــاع ــدة وم ـن ـط ـل ـقــا لــه،
وهــو ات ـفــاق وقـعـتــه إدارة الــرئـيــس الـســابــق،
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ،والـ ـت ــزم ب ــه ال ــرئ ـي ــس جو
ب ــاي ــدن .ولــوحــظ أن ذل ــك االت ـف ــاق ال ــذي وقــع
ف ــي ال ــدوح ــة ف ــي  29ف ـب ــراي ــر /ش ـبــاط 2020
يشير إل ــى «إم ــارة أفغانستان اإلســامـيــة»
ّ
لــدى الحديث عــن «طــالـبــان» .وقــد شكل ذلك
االتفاق اعترافا واقعيا بحركة طالبان قوة
ع ـس ـكــريــة وس ـيــاس ـيــة ذات ص ـفــة تـمـثـيـلـيــة.
وكما تفاوضت الحركة مع الواليات املتحدة
فيما كانت املعارك دائرة بني الطرفني بدون
تــوقــف ،كــذلــك الـحــال فــي مـفــاوضــات الحركة
م ــع ال ــوف ــد الــرس ـمــي األف ـغ ــان ــي ،ف ــامل ـع ــارك ال
ت ـت ـت ــوق ــف ،ومـ ــن ال ـع ـب ــث ال ـح ــدي ــث ع ــن ك ــون
استالم السلطة ليس هدفا للحركة ،فهي ال
تقاتل ملجرد القتال ،إذ تتعامل مع الحكومة
االفـغــانـيــة الـحــالـيــة بــاعـتـبــارهــا حـكــومــة أمــر
واقع ليس إال ،وتنكر عليها شرعيتها.
وب ـي ـن ـمــا جـ ــرى ال ـح ــدي ــث ق ـب ــل ن ـح ــو ع ـشــرة
أي ـ ــام عـ ــن ع ـ ــرض «طـ ــال ـ ـبـ ــان» ه ــدن ــة ل ـثــاثــة
أشـهــر مـقــابــل إط ــاق س ــراح سبعة آالف من
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م ـقــات ـل ـي ـهــا ،ورف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ع ــن عـ ــدد مــن
قــادتـهــا ،إال أن الحركة ســرعــان مــا نفت هذا
الـعــرض .وســواء سحبته بعدما ّ
تقدمت به،
ّ
تتقدم بــه رسميا ،فالثابت أنها
أو أنـهــا لــم
تــرى الـظــروف مواتية ملواصلة الزحف على
ال ـعــاص ـمــة وإسـ ـق ــاط امل ـ ــدن ال ـك ـب ــرى ،وســط
ارتـ ـف ــاع م ـع ـنــويــات م ـقــات ـل ـي ـهــا ،وب ـع ــد طــول
اعـت ـمــاد ال ـق ــوات األفـغــانـيــة الـحـكــومـيــة على
الــدعــم األم ـيــركــي وال ـغــربــي لـهــا فــي ميادين
ال ـ ـق ـ ـتـ ــال .والـ ـ ــراجـ ـ ــح أن املـ ــواج ـ ـهـ ــات س ــوف
تـتــواصــل جـنـبــا إل ــى جـنــب مــع امل ـفــاوضــات،
بــل باعتبار أن الـنــزال العسكري هــو ميدان
التفاوض الفعلي.
تــدربــت الحركة على فـنــون الـتـفــاوض خالل
العامني املاضيني ،وعلى إطالق التصريحات
العائمة ،مــن قبيل إعــان زعيمها ،هبة الله
أخوند زادة ،عن تأييده بشدة الوصول إلى
تسوية سياسية تنهي النزاع في أفغانستان.
كما تدربت على العثور على مصادر تمويل
مشروعة وغير مشروعة ،وعلى هدم اآلثار،
ولـ ــم تـ ـت ـ ّ
ـدرب ع ـلــى شـ ــيء م ــن ف ـن ــون اإلدارة
العامة ،بما في ذلك وضع تشريعات وأنظمة
وقوانني لتسيير املؤسسات ،وقبل ذلك على
دستور يراعي مواثيق األمــم املتحدة
وضع
ٍ
وأحكام القانون الدولي املرعية .وليس من
ّ
املقدر أن تأخذ وجود املؤسسات الحالية في
االعتبار ،إذ تراها وليدة حقبة الغزو ،حتى
لو ارتضى بها األفغانيون.
وال ـفــرصــة الـسـيــاسـيــة املـتــاحــة اآلن للتأثير
في مستقبل أفغانستان تكمن في اشتراط
الـ ــدول املـعـنـيــة أن يـتــم ال ـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
ملزم بني الحكومة األفغانية وحركة طالبان
شرطا للتعامل مع الواقع املتحول ،واآلخذ
في االرتسام حتى نهاية العام الجاري الذي
ينبئ ياستحواذ «طــالـبــان» تدريجيا على
مقاليد الحكم وبالقضم البطيء أو السريع
ملفاصل السلطة ،وعلى طريقة الحوثيني في
اليمن .من دون أن يعني ذلك غياب التكافؤ
ال ـع ـس ـك ــري ب ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ــرس ـم ـي ــة وق ـ ــوات
«طالبان» ،إال أن استمرار القتال ينذر بمزيد
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ترك أفغانستان في
حالها ال يعني سوى
ترك الحرائق تستعر
في هذا البلد ،كي
تأكل المزيد من
األخضر واليابس
تدربت طالبان على
العثور على مصادر
تمويل مشروعة وغير
مشروعة ،وعلى
هدم اآلثار ،ولم تتدرّب
على شيء من فنون
اإلدارة العامة

م ــن االسـ ـتـ ـن ــزاف ومـ ــن ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـب ـشــريــة
واملـ ــاديـ ــة ،وه ــو م ــا ال ي ـ ـ ّ
ـؤرق ح ــرك ــة كـحــركــة
طــالـبــان ،لــم تـجـ ّـرب يــومــا الـحـيــاة املــدنـيــة أو
الـحــرص على العمران واملــؤسـســات وحرمة
الحياة البشرية ،ولم تهجس بشيء من هذا
كـلــه .وإذ تستضيف قـطــر امل ـفــاوضــات ،فــإن
هــذه الـجــوالت تتطلب رعــايــة سياسية لها،
سواء من األمم املتحدة ومن الدولة املضيفة
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إل ــى ج ــان ــب الـ ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة ،م ـثــل ال ــوالي ــات
املتحدة وباكستان والصني والهند وتركيا
وروس ـيــا وإي ــران .إذ مــن الــواضــح أن تكتيك
«طــال ـبــان» ي ـقــوم عـلــى اس ـت ـخــدام الـتـفــاوض
غ ـطـ ً
ـاء للتصعيد الـعـسـكــري املـنـهـجــي ،ومــن
أج ــل كـســب مــزيــد مــن الــوقــت وم ــن األراض ــي
واالس ـت ـحــواذ عـلــى املـنــاطــق .وملــواجـهــة هــذا
السيناريو شبه املكشوف ،ومن أجل إشاعة
مـ ـن ــاخ ج ـ ـ ـ ّـدي لـ ـلـ ـتـ ـف ــاوض ،ال بـ ــد مـ ــن إرادة
إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة ل ـف ــرض وق ــف إطـ ــاق نــار
مديد ،واعتبار االستعداد لوقف العمليات
الحربية هو البرهان املطلوب لحسن النيات
في التوجه نحو حل سياسي متفق عليه،
ويحقن دماء األفغانيني بعد أكثر من أربعة
ع ـقــود م ــن ص ــراع ــات دامـ ـي ــة ،أزه ـق ــت أرواح
ع ـش ــرات اآلالف وش ـ ـ ّـردت امل ــاي ــن وقـ ّـوضــت
البنى التحتية املتواضعة متى مــا وجــدت،
واستدرجت تدخالت أجنبية شملت بعض
ال ــدول الـقــريـبــة والـبـعـيــدة أوال ،كـمــا ّ
ضمت
أنصار القتال من جماعات وأفــراد يرون في
هــذا البلد املـنـكــوب دار حــرب دائـمــة وأرضــا
ل ـل ـح ـش ــد ،ع ـل ـم ــا أن ـ ــه ال ش ـ ــيء أب ـ ـ ــدا يـضـمــن
حــالـيــا ع ــدم وج ــود تنظيم ال ـقــاعــدة ،وحتى
تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة (داع ـ ـ ــش) هـنــاك
ّ
مسمى .وعلى كــل حــال،
تحت أي لبوس أو
فصبيحة عيد األضحى كان صــاروخ يتجه
الرئاسي في كابول ،ولم يتوان
نحو القصر ّ
«داعش» عن تبني إطالقه ،من دون تعليق أو
تعقيب من «طالبان».
ت ــرك أفـغــانـسـتــان فــي حــالـهــا ال يعني ســوى
ترك الحرائق تستعر في هذا البلد ،كي تأكل
املزيد من األخضر واليابس .إذ سوف يعني
انـتـصــار «طــال ـبــان» سلسلة مــن التصفيات
للخصوم واملنافسني القدامى الجدد ،وتلك
ّ
هـ ــي الـ ـخـ ـب ــرة املـ ـت ــأتـ ـي ــة عـ ــن س ـب ــل ال ـت ـم ـكــن
والتغليب التي تنبري لها حركات راديكالية
خ ــاص ـي ــة ،ك ـمــا وقـ ــع لـ ــدى إيـ ـ ــران املـ ـج ــاورة
قبل أكثر من أربعة عقود ،وفي اليمن خالل
السنوات القليلة املاضية.
(كاتب من األردن)
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