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الشرين» .على األرجح كما يبدو من السيناريو
املصري ملا بعد  3يوليو 2013أن هناك اتجاهًا
ن�ح��و اع �ت �م��اد ال �ن �م��وذج ال �ت��رك��ي ف��ي م��رح�ل��ة ما
ب �ع ��د االن� � �ق �ل��اب ال �ع �س �ك ��ري ع �ل ��ى ح �ك ��م رئ �ي��س
ال � ��وزراء االس�ل�ام��ي ن�ج��م ال��دي��ن أرب ��اك ��ان ف��ي 28
ش�ب��اط  ،1997مل��ا حكم العسكر م��ن وراء ستارة
ح�ك��وم��ة م��دن�ي��ة ح��زب�ي��ة ح�ت��ى ف��وز ح��زب تلميذ
أرب��اك��ان ،أي أردوغ ��ان ،ف��ي انتخابات  3تشرين
ث ��ان ��ي  .2002ه� ��ذا س� �ي ��ؤدي ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ،ك�م��ا

ف��ي أن �ق��رة م��ا ب�ع��د  28ش�ب��اط  ،1997إل��ى اظ�ه��ار
العلمانيني وال�ي�س��اري�ين وال�ل�ي�ب��رال�ي�ين بمظهر
األقل ديمقراطية بالقياس إلى االسالميني ،وهو
م��ا ن ��راه أي�ض��ًا ف��ي ف�ت��رة ح�ك��م أردوغ � ��ان ،ال�ش��يء
الذي يمكن أيضًا قياسه بفترة حكم مرسي وما
بعده ،ملا تقلصت الحريات وازداد القمع في فترة
ما بعد انقالب 3يوليو بالقياس إلى فترة حكم
اإلخوان .أيضًا ،هذا سيكون خطرًا على الصورة
املستقبلية لـ«التيارات املدنية» أم��ام «التيارات
االس�ل�ام �ي��ة» ،م��ن ح�ي��ث أن األول� ��ى س�ت�ك��ون أق��ل
دي�م�ق��راط�ي��ة ب��ال�ق�ي��اس ل�ل�ث��ان�ي��ة ،وس�ت�ك��ون أكثر
ً
م�ي�لا ل�ـ«ال�ع�س�ك��ري�ت��اري��ا» ،ث��م م��ن املحتمل أن ال
تستمر الصورة هكذا فترة طويلة ،عندما يمكن
أن تؤدي براغماتية االسالميني إلى معادلة مع
ال�ع�س�ك��ر ،وب��رع��اي��ة واش �ن �ط��ن ،ال�ت��ي تخشى من
مخاطر سيناريو الجزائر بعد انقالب العسكر
ع��ام ،1992وتكراره املمكن في مصر ،وأن تجعل
مؤيدي انقالب  3يوليو من «تمرد» و«االن�ق��اذ»
صفر اليدين.
باملجمل ،س��واء ك��ان ه��ذا أو ذاك ،ف��إن املسار كله
س �ي ��ؤدي إل ��ى اض �ع ��اف ورب �م ��ا اج �ه ��اض م�س��ار
ديمقراطي بدأ مع «الربيع العربي» ،ملا أظهرت
حركة الشارع العربي في بعض البلدان العربية
ً
أن ه�ن�ً�اك ع��ام�لا ج��دي �دًا ف��ي ال�س�ي��اس��ة ال�ع��رب�ي��ة،
إضافة إلى الخارج الغربي األميركي – األوروبي
واألنظمة املستندة إلى املؤسسة العسكرية ،هو
«قوة املجتمع» ،التي فرضت ايقاعها عام 2011
مل��ا أج �ب��رت واش�ن�ط��ن وال�ع�س�ك��ر ع�ل��ى ال �ع��وم في
بحر عملية تغيير األنظمة القائمة ف��ي تونس
والقاهرة .اليوم يبدو أن املعادلة قد تبدلت ،حيث
تمسك واشنطن واملؤسسة العسكرية من جديد
ب��زم��ام األم ��ور ملصلحتهما ان�ط�لاق��ًا م��ن انقسام
الشارع بني االسالميني والتيارات األخرى نحو
العودة إلى حكم عسكري من وراء ستارة مدنية
برعاية واشنطن.
السؤال الكبير اآلن هو :هل تكون «البونابرتية»،
عندما يأتي عسكري «منقذًا» وسط استعصاء
وت �ع��ادل ال �ت��وازن��ات ب�ي�ن ش��ارع�ي�ن م�ت�ص��ارع�ين،
حالة موقتة وعابرة ريثما تجري تعبئة فراغات
توقف املد االسالمي عبر بديل فكري – سياسي
جديد؟ أم ال؟
* كاتب سوري

ح ��رك ��ة «اإلخ� � � � � ��وان» ه� ��ي م� ��ن امل� ��اض� ��ي ول �ي �س��ت
صالحة للعصر الحديث .تحرك الشباب التركي
ي��ري��ح ال�س��اح��ة ال�س��وري��ة ،فنظام أردوغ ��ان دخل
بإرباك مواجهة قاسية مع الشارع التركي ،وإن
ل��م ت�ك��ن ب�ق��وة ال�ت�ح��رك امل �ص��ري ،إال أن للتحرك
مفاعيل مربكة للدور التركي في التفرغ للساحة
ً
السورية ،فضال عن الضغط الروسي على تركيا
لكبح ج�م��اح تدخلها ب��إم��داد الساحة السورية
ب��امل �س �ل �ح�ين وال � �س �ل�اح ،وب ��ذل ��ك ي �خ��ف ال�ض�غ��ط
ال�ت��رك��ي ع�ل��ى ال�س��اح��ات ال��واق�ع��ة ب�م�ت�ن��اول اليد
ً
التركية تمويال وتسليحًا.
ّ
وي �ب��دو أن ال �ق �ي��ادة اإلي��ران �ي��ة ت�ل��م�س��ت روح �ي��ة
ّ
املتغيرات الدائرة ،فنحت في انتخابات رئاستها
ً
ّ
م �ن �ح��ى م� �ع� �ت ��دال ،م �ن �ف �ت �ح��ًا ،ت� �س ��ووي ��ًا ،ف �ج��اءت
االنتخابات كاسحة بإصالحي أعاد إلى األذهان
ت �ج��رب��ة م�ح�م��د خ��ات �م��ي ،ال �ت��ي ج� ��اءت ف��ي ف�ت��رة
تراجع التهديد الغربي إليران بني األعوام 1997
ّ
التغير اإليراني لن يخفف من دعم
و ،2005لكن
طهران لسوريا ،وبالتالي فإن التغيير اإليراني
يأتي ف��ي سياق االت�ج��اه ال��دول��ي نحو االع�ت��دال
واالنفتاح وليس بالضرورة لتغيير التموضع
السياسي لها.
قد يمثل التغيير الجاري في قطر ومصر وتركيا
وامل��رت �ق��ب ف��ي ليبيا وت��ون��س ،مكسبًا للموقف
األميركي الذي يبدو أنه ،برفع اليد عن «اإلخوان
املسلمني» ،وتبني سقوطهم من السلطات ،هو
ّ
انتصار لسياستهم ف��ي االستراتيجية املتبعة
لحل أزم ��ات املنطقة ،ب��ات�ج��اه «جنيف  .»2ومن
ه ��ذا امل �ك �س��ب ل�ل�أم �ي��رك��ي ،ي�ص�ب��ح ال �ح��دي��ث عن
تسليح امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة م�س��أل��ة ل�ه��ا معنى،
ً
وي�م�ث��ل ث�ق�لا ف��ي م�س��ار إق��ام��ة ن��وع م��ن ال �ت��وازن
تمهيدًا للتسوية.
فإذا ُس ّجل للواليات املتحدة تقديم ورقة إسقاط
«اإلخ ��وان املسلمني» ،ف��إن التسليح إض��اف��ة إلى
ق��وت�ه��ا ال �ت��ي ت�س�ت�ط�ي��ع ،م��ن خ�ل�ال ال�ت�م�س��ك بها

وال �ح��دي��ث ع �ن �ه��ا ،ال ��دخ ��ول ف ��ي م �ف��اوض��ات مع
ال��روس��ي م��ن م�ن�ط�ل��ق إع� ��ادة ش ��يء م��ن ال �ت��وازن
إلى املعركة السياسية _ العسكرية الجارية في
سوريا ،وتصبح معادلة «ال غالب وال مغلوب»
ً
اح �ت �م��اال ق��ائ�م��ًا ،وق��د ت�ك��ون إش ��ارة روس �ي��ة إل��ى
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،ال� �ت ��ي ت ��واص ��ل ال �س �ل �ط��ات
ال��روس �ي��ة وص�ف�ه��ا ب��ال�ش��ري��ك ال ��دول ��ي ،الل�ت�ق��اط
اللحظة ،وتفعيل التغيير ال �ج��اري بغية بلوغ
ال �ت��وازن امل��رج��و ق�ب��ل ال�ت�ف��اوض ع�ل��ى التسوية،
وبذلك تتمكن ال��والي��ات املتحدة من ج� ّ�ر أطياف
امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة إل� ��ى ط ��اول ��ة امل �ف ��اوض ��ات
املفترضة.
وال نستطيع ال �ج��زم ب��أن ه��ذا امل �س��ار ه��و ال��ذي
سينتصر ويتحقق ،ألن تحالفًا آخ��ر ل��م يعرف
ً
ف�ع�لا م��دى قبوله ش��روط التسوية املقبلة التي
ترتسم ب�ين ال��والي��ات املتحدة وروس�ي��ا لتترجم
ات �ف��اق��ات وت �س��وي��ة ف��ي ج�ن�ي��ف .وه ��ذا ال�ت�ح��ال��ف
يضم س��وري��ا وإي ��ران وح��زب ال�ل��ه ،وه��و تحالف
م��ؤث��ر ف��ي ال�س��اح��ة ال �س��وري��ة ،وه��و ال ��ذي تمكن
م ��ن ت �ح��دي��د م �س��ارات �ه��ا ون �ت��ائ �ج �ه��ا ح �ت��ى اآلن،
وب��ال �ت��ال��ي س �ت �ك��ون ل ��ه ك �ل �م��ة ف��اع �ل��ة ف ��ي ق �ب��ول
ال�ت�س��وي��ة أو ع ��دم ق�ب��ول�ه��ا ،وخ �ص��وص��ًا أن ه��ذا
التحالف يرى أن معركته لن تنتهي في سوريا،
حيث ال ت��زال أم��ام��ه معركة رب�م��ا أك�ب��ر وأع�ن��ف،
وه��ي قضية فلسطني ،ال�ت��ي ال ت��زال عالقة دون
حل ،وتحمل إمكان صراع عسكري كبير ينتهي
بإعادة ترتيب املنطقة لولوج عصرها الجديد.
وم ��ن ه �ن��ا ،ي�ت�م�س��ك ه ��ذا ال�ت�ح��ال��ف ب��رف��ع سقفه
السياسي ،ورف��ع وت�ي��رة ال�ص��دام ،وه��و ال��ذي قد
يحدد ،سلبًا أم إيجابًا ،مآل الصراع والتسوية،
وف��ي ض��وء النتيجة ال�ت��ي ب��ات��ت شبه واض�ح��ة،
يمكن لهذا التحالف الدخول في التسوية على
الصيغة اللبنانية« :ال غالب وال مغلوب» كإطار
للحل ،لكن بشروطه.
* كاتب لبناني
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الالذقية ...مدينة الحرب
الصامتة

خالل أحد التفجيرات في محافظة الالذقية (أرشيف  -أ ف ب)

ثراء صبيرة *
ٌ
ّ
مدينة َو َ
َ
الحرب أضاعتهم
جدها وافدوها ُولكن
َّ
فيما
وأض��اع��ت أه�ل�ه��ا ،تضيق عليهم ك��ل ي��وم
ً
َّ
ُ
تكبر َّوتتسع ك� ُ�ل ساعة .هي ليست مدينة
هي ً
منكوبة لكنها مدينة َّ املنكوبني ،عندما تمشي
ف��ي ش��وارع�ه��ا ت�ظ� ُّ�ن أن��ه ال ح� َ
�رب م� َّ�رت م��ن هنا،
ص �ح �ي� ٌ�ح أن ض �ج �ي� َ�ج ال �ح �ي��اة ال �ص��اخ��ب َّأرق
ُ َ
َ
لكنه نال من النفوس فيها ما
موت حجارتها،
َ
َ
ن��ال .فيكفيك أن تنظر ف��ي العيون املتعبة وأن
ُ
ّ
َ
لتدرك جيدًا أن
تصغي إلى األنفاس املتقطعة،
َ
ٌ
حرب تحيط
العبور منها.
زفرات الحرب أتقنت
ِ
وت �ت��رب� ُ�ص ب��امل َ��دي �ن��ة واألس� � ��ود أع �م��ى ب�ص�ي��رة
الناظرين ،ال ي�ق� ُّ�ل س� ُ
�واد امل��وت عن س��واد الفقر
ِ
وصعوبة العيش فيها ،إن جالست أهلها فال
حديث يشغلهم سوى هبوط قيمة حياة البشر
ف��ي م �ق��اب��ل غ�ل�اء ت�ك��ال�ي��ف م�ع�ي�ش�ت�ه��م ال� ��ذي لم
ي�ع��د ُي �ط��اق ،ف��ي م��دي�ن��ةٍ معظم َدخ ��ل ساكنيها
ي�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال��وظ��ائ��ف ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات األج��ر

الالذقية اآلن مدينة
المراثي والمرثيات ال نعلم
من أين نبدأ لننتهي!
الثابت ،وتكاليف الحياة تزداد على نحو شبه
يومي .يتناقلون ه��ذه األح��ادي��ث أينما التقوا،
في املواصالت العامة ،في ال�ش��وارع ،بني أرتال
انتظار األفران واملؤسسات .ال ّيعرفون بعضهم
بعضًا مسبقًا رب�م��ا ،لكنهم ظ��ن��وا أن�ه��م عرفوا
مدينتهم.
شراء ّ
َ
مواد
في أحد املحال التجارية امرأة أرادت
تموينية .عند انتهاء جدالها مع البائع حول
األس�ع��ار الالمنطقية ختمت شكواها بقولها:
ٌ
«ن �ح ��ن خ �ل �ق �ن��ا ل �ن �م��وت م ��و ل �ن �ع �ي��ش» ،ع �ب ��ارة
ُ
ّ
يتردد من علب الزيت والسمن
سمعت صداها
وال� �ج�ب�ن وأك � �ي ��اس ال � ��رز وال� �س� �ك ��ر ،وص �ن��ادي��ق
ال �ب �ي��ض وح �ت��ى م ��ن أك� �ي ��اس ال �ش �ي �ب��س وق�ط��ع
البسكويت ،فيكفي أن يعرف الطفل بكم أصبح
ثمن قطعة البسكويت لينظر الى يده وتتحول
رغبته منها إلى عيون ،عيون فقط.
ُ
ن�ك�ب��ة ال�ف�ق��ر وال�ح�ج��ر وال�ب�ش��ر وض�ع��ت ِحملها
ُّ
ً
كاهل وافدي املدينة .وافدون! ال تقل
كامال على
ِ
ُ
غ��رب��ة اللقب على املدينة ع��ن غربتهم عنها .ال
م�ك��ان لهم ف��ي امل�ك��ان ،وال زم��ان ف��ي عمرهم من
ّ
ه ��ذا ال ��زم ��ان .س��ل �م��وا م��ا ل�ه��م م��ن االب�ت�س� ٌ�ام��ات
وال�ف��رح قبل أن يجيئوا .حياتهم ّاآلن رك��ض ال
ي�ن�ت�ه��ي ،س�ب�ق��وا ال �ح��رب ع ��دوًا ل�ك��ن�ه��ا سبقتهم

جورًا .عندما تلتقي أحدهم سيحدثك مباشرة
ُّ
�ت ت��رك� ُ�ه وراءه ،مل�ص�ي��ر ال ي�ق��ل غموضًا
ع��ن ب�ي� ٍ
ُ
ينتظره أمامه ،يتكلم عن حرقته
مصير ما
عن
ِ
ووجعه بصوت ي��رن في اآلذان ُليرهق ال��روح.
م�ع�ظ��م أط�ف��ال�ه��م ض� ّ�م�ت�ه��م ال� �ش ��وارع وإش� ��ارات
امل � ��رور .ي �ت��راك �ض��ون ب�ي�ن ال �س �ي��ارات َ
وي�ع�ل�ق��ون
ُ
ب��أك �م��ام امل � ��ارة ،وامل � ��ارة م�ن�ه��م م��ن ي��دي��ر وج�ه��ه
بتجهم مرددًا (كان ناقصنا) ،وآخرون ينظرون
ب �ش �ف �ق��ة ت �ش �م �ل �ه��م« :ال� �ل ��ه ي �س��اع��دن��ا وي �س��اع��د
البشر» .بعض أصحاب السيارات ال جواب لهم
قبل إغالق النوافذ.
ُ
نظرت
عند إح��دى اإلش��ارات اقتربت مني فتاة،
إل �ي �ه��ا ب �ت �ف� ّ�ح��ص ،ف �ق��اط �ع��ت ن �ظ��رات��ي ب�ط�ل�ب�ه��ا،
«خالة ما بدي مصاري عطيني قلم كحلة ...لو
صغير» .سألتها :مل��اذا؟ فأجابت« :بدي اتكحل
م �ش��ان ي �ص �ي��رو ع �ي��ون��ي أح� �ل ��ى» ،أع � ��دت :مل ��اذا؟
ُ
أطلقت
فأجابت« :لتصير الدنيا أحلى ك�م��ان».
ً
تأثر عالية أخافت الفتاة ،فركضت مبتعدة،
زفرة ٍ
مبتعدة وغير مدركة أنها أخذت من قلم الكحل
الذي لم يصل إلى عينيها ،جمال العيون وسواد
ٌ
�ق آخ� ��ر رج � ��ل م �ن �ه��ك ،ي��رك��ض
ال �ك �ح��ل .ف ��ي ط ��ري � ٍ
مسرعًا يقف عند باب امليكرو ويسأل« :بتوصل
ع ّ
حي الدعتور معلم؟» ،بعد النعم يصعد الهثًا
وي �ج �ل��س م �ع��اك �س��ًا ف ��ي م� �ك ��ان غ �ي��ر م�خ�ص��ص
للجلوس إال في حاالت الزحام الشديد .يجلس
م�ع��اك�س��ًا ب��ال��رغ��م م��ن وج ��ود م�ق��اع��د ف��ارغ��ة في
ُ
ُ
مقعده ؟!
امليكرو! أفكر :ترى ملن ترك
هل اكتفى من الطريق عناءه؟ اعجز عن تفسير
ً
اخ �ت �ي��اره .أت��أم�ل��ه ط��وي�لا ،ن�ظ��رات��ه ت��ائ�ه��ة ف��ي ال
م �ك ��ان ،وط��اق �ت��ه م� �ه ��دورة ف ��ي ال ح ��رك ��ة .فعلت
الحياة بعينيه الخضراوين ما فعلت الشمس
ب �ج �ل��ده امل � �ح� ��روق .ع �م��ر ال �ن �ك �ب��ة ف ��ي ع �م ��ره ل��م
ّ
ُ
�ذي
أس�ت�ط��ع ع� ��ده .أق ��ول ف��ي ن�ف�س��ي :ا ُل �غ��ري��ب ال� َّ
هائمًا في املدينة ،أت��راه يعلم أنا
يمشي تائهًا َ
تقاسمنا الغربة معًا؟!
ماذا فعلنا للمدينة لترد علينا بهذه القسوة؟
م � ��اذا ف �ع �ل �ن��ا ل �ه ��ذه ال �ح �ي��اة ل �ت �ح��اس �ب �ن��ا ب �ه��ذه
الطريقة؟
ال�لاذق �ي��ة ت�ل��ك امل��دي �ن��ة ال��ودي �ع��ة ال �ه��ادئ��ة ،التي
أقامت برفق على شاطئ املتوسط وقد مألتها
الحياة ب� ّ
�روي��ة ف�ن��ان .ال ضجيج يعكر صفوها
أكثر من أصوات تالطم األمواج على الصخور.
تحولنا فيها نحن الى أم��واج تتقاذفنا الرياح
على صخورها .كانت مدينة يقصدها جيرانها
للسياحة واالصطياف ،فأصبحت مالذًا لهم من
القصف والقتل .ولكن دون جدوى فقد سبقهم
إليها الفقر وال�ح��رم��ان وال�ت�ع��ب .ال�لاذق�ي��ة اآلن
مدينة امل��راث��ي وامل��رث�ي��ات .ال نعلم من أي��ن نبدأ
لننتهي!
* كاتبة سورية

