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فراغ السلطة
محمد سيد رصاص *
خالل ربع قرن مضى ،حصل فراغ في السلطة
ف ــي ب ـل ــدان ع ــدي ــدة :ص ــوم ــال م ــا ب ـعــد محمد
زياد بري ( ،)1991أفغانستان ما بعد محمد
نـجـيــب ال ـلــه ( ،)1992ولـيـبـيــا م ــا بـعــد معمر
القذافي (.)2011
عـ ـ ــاد ال ـ ـصـ ــومـ ــال مـ ــع انـ ـهـ ـي ــار ال ــدي ـك ـت ــات ــور
العسكري إلى وضعيته التي كان عليها مع
اسـتـقــال  1960ملــا ج ــرى تــركـيــب وح ــدة بني
الصومال االيطالي والـصــومــال البريطاني،
حيث في نطاق األخير تم تأسيس «جمهورية
أرض الصومال» بالشمال في  18أيــار 1991
بعد أربعة أشهر من سقوط حكم زيــاد بري.
ك ــان االن ـق ـســام الـقـبـلــي ـ ـ ال ـج ـهــوي سـبـبــا في
تشتت املعارضة الصومالية طوال حكم زياد
ب ــري (م ـنــذ  21أوك ـتــوبــر  )1969حـيــث كانت
«الـحــركــة القومية الـصــومــالـيــة» فــي الشمال
تـخــوض كفاحًا مسلحًا ب ــدءًا مــن عــام ،1988
وتـسـتـنــد إل ــى قـبـيـلــة إس ـح ــق ذات الـغــالـبـيــة
بالصومال الشمالي عند خليج عــدن ،فيما
«امل ــؤت ـم ــر ال ـصــومــالــي امل ـت ـحــد» يـسـيـطــر في
الــوســط حـتــى الـتـخــوم الـشـمــالـيــة للعاصمة
مقديشو ،وفي الجنوب عند الحدود الكينية
ح ـت ــى ك ـس ـم ــاي ــو ك ــان ــت (الـ ـح ــرك ــة الــوط ـن ـيــة
الصومالية» .بعد سقوط زيــاد بــري يــوم 27
كانون ثاني  1991مباشرة جرى تعيني «علي
م ـهــدي مـحـمــد» وه ــو مــن «امل ــؤت ـم ــر» ،رئيسًا
ل ـل ـصــومــال ،ولـكـنــه ل ــم يـتــم االعـ ـت ــراف ب ــه من
الشماليني والجنوبيني واقـتـصــرت سلطته
على العاصمة ومحيطها ثم أزيح .حتى عام
 2015لــم تستطع أي سلطة فــي مقديشو أن
تمتد ليس فقط على كل الصومال بل عجزت
ع ــن االمـ ـت ــداد إل ــى كــامــل ال ـصــومــال األوس ــط
والجنوبي ،أي «الصومال االيـطــالــي» ،حتى
عندما أتت القوات األميركية في عامي 1992
و ،1993كما عجزت «املحاكم االسالمية» ملا
وصلت لسلطة مقديشو فــي حــزيــران ،2006
ثــم عجز االثيوبيون بعد غــزوهــم للصومال
في الشهر األخير من عام  ،2006ومن بعدهم
«قوات حفظ السالم االفريقية» الذين ساندوا
ال ـب ــرمل ــان امل ــوق ــت ال ـ ــذي ان ـت ـخــب رئ ـي ـس ــا ،في
ع ــام  2009بــاجـتـمــاع جـيـبــوتــي ،ه ــو الــزعـيــم

املـنـشــق عــن «امل ـحــاكــم» شـيــخ شــريــف أحـمــد،
عن الــوصــول إلــى سلطة هي أبعد من تخوم
مقديشو .في الصومال عام  2015هناك أكثر
من جغرافيتني – سياسيتني أبعد من نطاقي
«ال ـصــومــال الـبــريـطــانــي» وذاك «االي ـطــالــي»،
مع مالحظة أن «جمهورية أرض الصومال»
ه ــي ت ـح ــت س ـل ـطــة واح ـ ـ ــدة م ـن ــذ  .1991ك ــان
الــديـكـتــاتــور ،وه ــو قــد أت ــى بـعــد اضـطــرابــات
وتــزعــزع الحكم البرملاني املدني طــوال تسع
سنوات أعقبت استقالل  ،1960الصقًا ملجموع
الصومال ،وعندما انهار تفكك وانهار البلد
معه .وكان تفككه إلى أكثر من الجزئني عندما
ك ــان االيـطــالـيــون والـبــريـطــانـيــون يقتسمون
الصومال (تـنــازل االيطاليون عــن الصومال
للندن عام  1950رسميًا وهم كانوا قد فقدوه
حــربـيــا خ ــال ال ـح ــرب الـعــاملـيــة ال ـثــان ـيــة) ،ثم
سـلـمــه الـبــريـطــانـيــون م ــوح ـدًا لـلـصــومــالـيــن
عام  .1960في أفغانستان كان انهيار الحكم
الشيوعي في  16نيسان  ،1992بعد أن صمد
الشيوعيون األفغان في السلطة لوحدهم مدة
ثالث سنوات وشهرين بعد اكتمال انسحاب
ً
القوات السوفياتية ،مدخال إلى انهيار وحدة
«امل ـجــاهــديــن» الـتــي ظـلــت قــائـمــة فــي حربهم
ضد الحكم الشيوعي (منذ  27نيسان )1978
وضد الوجود العسكري السوفياتي (منذ 27
كانون أول  .)1979سيطر أحمد شاه مسعود
على العاصمة كابول ،وهو القائد العسكري
في «الجمعية االسالمية» ،في سباق كالجري
األومل ـب ــي مــع زع ـيــم «ال ـح ــزب االس ــام ــي» ،أي
قـلــب الــديــن حكمتيار .ك ــان حكمتيار وشــاه
مـسـعــود م ــن خ ــال شخصيهما وم ــن خــال
تنظيميهما ع ـمــاد امل ـقــاومــة األفـغــانـيــة ضد
الـ ـس ــوفـ ـي ــات وال ـش ـي ــوع ـي ــن امل ـح ـل ـي ــن .كـمــا
انقسم الشيوعيون املحليون عــام  1973بني
جناحني ،أي «خلق = الشعب» و«بــارشــام =
الراية» ،ثم توحدا في شباط  1978ثم انقسما
ّ
مــن جــديــد فــي تـمــوز  ،1978ف ــإن االســامـيــن
ان ـق ـس ـمــوا أي ـض ــا ع ــام  1978ب ــن «الـجـمـعـيــة
االسـ ــام ـ ـيـ ــة» و«ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب االس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» .ك ــان
االنقسام الشيوعي واالسالمي مبنيًا كقاعدة
اجتماعية للتنظيمات على أساس قومي :بني
باشتون (%42من السكان) وطاجيك (.)%27
في عام  1980انقسم «الحزب االسالمي» بني

في ليبيا والصومال قاد سقوط الديكتاتور إلى تفكك األجزاء الجغرافية التي دمجت يوم االستقالل (أ ف ب)

حكمتيار ،املستند إل ــى بــاشـتــون العاصمة
كابول (غالبية سكانها من الطاجيك) وإلى
بــاش ـتــون واليـ ــة ق ـن ــدوز الـشـمــالـيــة (عـشـيــرة
غ ـي ـلــزاي الـشـمــالـيــة) وإل ــى بــاش ـتــون مناطق
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،وبـ ـ ــن ي ــون ــس خ ــال ـص ــي وجـ ــال
الدين حقاني املستندان إلى عشيرة غيلزاي
الشرقية الباشتونية عند مدينة جــال آباد
وبـ ــالـ ــذات فـ ــرع «خ ــوجـ ـي ــان ــي» ،وهـ ــو األك ـب ــر
بــن غـيـلــزاي ال ـشــرق .كــان الـغــزو السوفياتي
عــام  1979ترجيحًا لجناح «بــارشــام» ،حيث
ت ــم ق ـت ــل ال ــرئ ـي ــس األفـ ـغ ــان ــي ال ـش ـي ــوع ــي مــن
جناح «خـلــق» حفيظ الله أمــن واإلتـيــان من
تشيكوسلوفاكية بــزعـيــم «ب ــارش ــام» األكـثــر
والء ل ـل ـس ــوف ـي ــات بـ ــابـ ــراك كـ ــارمـ ــال ق ـب ــل أن
يستبدل بمحمد نجيب الله عــام  .1986بني
عــامــي  1992و 1996اشتعل الـصــراع املسلح
بــن حكمتيار وش ــاه مـسـعــود .ول ــم يستطع
حليف باكستان ،أي حكمتيار ،السيطرة على

العاصمة األفـغــانـيــة ،لــذلــك اخـتــرعــت رئيسة
ال ـ ــوزراء الـبــاكـسـتــانـيــة ب ـنــازيــر بــوتــو حــركــة
«طــال ـبــان» فــي ع ــام  ،1994وكــانــت باكستان
قد شعرت باملصلحة في دخول التنافس مع
ايران وتركيا للسيطرة على بقايا السوفيات
م ــن ال ـج ـم ـهــوريــات االس ــام ـي ــة الـســوفـيــاتـيــة
ال ـس ــاب ـق ــة ،وبـ ــالـ ــذات ف ــي أن ي ـك ــون ال ـســاحــل
الباكستاني مصبًا عبر أفغانستان ألنبوب
ال ـغــاز الـتــركـمــانـسـتــانــي ،ال اي ــران وال تركيا.
عـنــدمــا سـيـطــرت «طــال ـبــان» عـلــى كــابــول في
أيلول  ،1996وأسقطت الرئيس برهان الدين
رباني ،املدعوم من شاه مسعود ،لم تستطع
ت ـ ـجـ ــاوز م ـن ــاط ــق الـ ـب ــاشـ ـت ــون فـ ــي ال ـج ـن ــوب
وال ـشــرق والـشـمــال فــي سيطرتها ،فيما قــام
مسعود ،مع الزعيم عبد الرشيد دوستم من
األوزبك ( )%9ومع «حزب الوحدة االسالمية»
الـ ـشـ ـيـ ـع ــي املـ ـسـ ـتـ ـن ــد إل ـ ـ ــى شـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــازارا
( ،)%9بتشكيل «تـحــالــف الـشـمــال» ملواجهة

القدس عروس خيانتكم
زهير أندراوس *
باملرة :ماذا ستفعل ّ
السؤال ليس بريئًا ّ
األمة
ّ
ّ
اإلسالمية في حال أقدم الصهاينة مرة أخرى
على إحراق األقصى في القدس؟ للتذكير :في
الـ 21من شهر آب (أغسطس)  1969عندما قام
ي ـهـ ّ
ـودي ُمـتـطـ ّـرف بــإحــراق ﺍﻤﻟﺴﺠد األقـصــى،
ﻗﺎﻟت ﻏﻮﻟدا مــائ ـيــر ،رئ ـي ــس وزراء حـكــومــة
الـ ـع ــدو :ل ــم ﺃﻧﻢ ﻟﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﺃنـ ــا ﺃت ـخ ـيــل ﺍﻟﻌﺮﺏ
ّ
ـوﺏ،
سيدخلون إســرائـيــل أفــواجــا ﻣﻦ كــل صـ
ّ
ﻟﻜﻨﻲ عـنــدمــا طـلــع ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ول ــم ي ـحــدث ٍأيّ
ّ
باستطاعتنا ﻓﻌﻞ ما نشاء،
شيء ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃنه
ُ
فـهــذه ّأم ــة نــائـمــة .فــي امل ـقــابــل ،أطـلــق الثعلب
ّ
ّ
العبرية األسبق،
السرمدي ،أي رئيس الدولة
شـمـعــون ب ـيــريــز ،تـصــريـحــا خـبـيـثــا ق ــال فيه
ّ
ّ
اإلسرائيلي
إن الطريقة املثلى لحل الصراع
ّ
الفلسطيني هو اللجوء إلــى الرياضة على
ـ
ّ
مختلف أشكالها وأجناسها ،ألن الرياضة،
ّ
ـذي
وفـ ــق م ـن ـطــق ال ــرئ ـي ــس اإلس ـ
ـرائـ ـيـ ـل ــي( ،الـ ـ ّ
يتفاخر ويتباهى بمناسبة ْأو بدونها بأنه
أقــام الفرن الــذري في ديمونا) هي األسلوب
األنـجــع لتقريب القلوب بــن أبـنــاء الشعبني.
ُ
ـف ب ـل ـبــاس
هـ ـك ــذا هـ ــو بـ ـي ــري ــز ،ث ـع ـل ــب مـ ـتـ ـخ ـ ٍ
حمل ،وال نعرف حتى ّالساعة مــاذا قــال هذا
ٍ
ّ
الصهيوني الحاقدُ ،منفذ مجزرتي قانا في
لبنان ،ألصدقائه العرب في اللقاء الذي ُعقد
مــؤخـرًا فــي العاصمة األردنـ ّـيــة ،عـ ّـمــان .ولكي
نـضــع األم ــور فــي نصابها الـصـحـيــح ،نقول
ّ
ّ
ّ
ّ
وقومية
وطنية
قضية
ونجزم إن القدس هي
ْ
ّبامتياز ،وال تقتصر على األقصى أو القيامة،
ّ
ّ
عربية مئة في املئة ،ونعتقد أن هذا هو
إنها
ّ
املكان والزمان للرد على نائب رئيس الحركة
ّ
الفلسطيني ،الشيخ
اإلســامـ ّـيــة فــي الــداخــل
كـمــال خـطـيــب ،ال ــذي ّأك ــد فــي تـصــريــح علنيّ
ٍ
ّ
أن ال ـق ــدس سـتـكــون عــاصـمــة دولـ ــة الـخــافــة

اإلســا ُمـ ّـيــة ال ــراش ــدة ،بـحـســب تـعـبـيــره .ال يا
ّ
ش ـي ــخ ،ن ــري ــد ف ـل ـس ـطــن ،ك ــل ف ـل ـس ـطــن ،دول ــة
ّ
ّ
ّ
وعلمانية.
ديمقراطية
عربية،
■■■
ّ
األهمية بمكان ،التأكيد
عالوة على ذلك ،من
ّ
وال ـت ـش ــدي ــد ع ـلــى أن مـ ـش ــروع ال ـص ـهـيــونـ ّـيــة
ُ
ل ـت ـه ــوي ــد ال ـ ـقـ ــدس وف ـص ـل ـه ــا عـ ــن م ـح ـي ـط ـهــا
ّ
الفلسطيني  -الـعــربـ ّـي ،يسير بوتير ٍة عاليةٍ
ّ
وإسالمي ُمريبُ ،
ّ
ّ
خز،
م
عربي
صمت
في ظل
ٍ
ٍ
ـن وم ــذل .نقولها بــألـ ٍـم ومـ ــرار ٍة شديدين
مـهـ ّ ٍ
بـ ــأن ال ـع ــرب ُمـنـشـغـلــون ّف ــي تـطـبـيــق نـظــريــة
ّ
النازي هتلر الذي قال إنني أتكل على العرب
ْ
في أن يقتلوا بعضهم بعضًا .ولكي ال ندخل
ْ
التضبيع (من ضبع)
في متاهة التطبيع أو ّ ُ
ـاري ،املـ ّـسـمــى إســرائـيــل،
مــع الـكـيــان االسـتـعـمـ
نــربــأ عــن ال ــدخ ــول فــي الـنـقــاش ُال ــدائ ــر الـيــوم
ّ
فيما إذا كانت زي ــارة الـقــدس املحتلة تدخل
ف ــي إطـ ــار الـتـطـبـيــع م ــع دولـ ــة االحـ ـت ــال .مع
وبصوت
ذلــكْ ،أو على الــرغــم مــن ذلــك ،نقول
ٍ
ـال :أص ـ ـحـ ــاب رؤوس أمـ ـ ـ ــوال مـ ــن ال ــوط ــن
عـ ـ ـ ـ ٍ
ّ
العربي يقومون بشراء أندية كــرة القدم في
أوروبــا بمئات ماليني الــدوالرات ،ويصرفون
األم ــوال الضخمة مــن أجــل ذل ــك ،ال ضــرر في
هذه الخطوة ،ولكن يحق لنا أن نسأل هؤالء
األث ــري ــاء ال ـع ــرب وغ ـيــرهــم :ملـ ــاذا ال ُي ـقـ ّـدمــون
ّ
الفلسطيني ،الــذي يئن تحت
شيئًا للشعب
ن ـيــر االحـ ـت ــال؟ ملـ ــاذا ال نـسـمــع ع ــن األث ــري ــاء
ال ـع ــرب ال ــذي ــن يـعـمـلــون ع ـلــى م ـنــع صهاينة
ّ
العبرية وخارجها من تهويد مدينة
الدولة
ّ
ّ
الـقــدس املـحـتــلــة؟ نـســأل هــذا ال ـســؤال فــي ظل
ّ
ّ
ّ
العلنية
الرسمية
اإلسرائيلية
التصريحات ُ
ّ
ّ
ب ــأن ال ـقــدس امل ــوح ـ ّ ُـدة هــي الـعــاصـمــة األبــديــة
ّ
ُللشعب الـيـهــودي ،ن ــورد هــذه األم ــور ونحن
نـ ـت ــاب ــع عـ ــن كـ ـث ــب ،ك ـي ــف تـ ـق ــوم ال ـج ـم ـع ـيــات
الـصـهـيــونـيــة االسـتـيـطــانـيــة ب ـش ــراء الـبـيــوت

والــذمــم فــي ق ــدس أقــداسـنــا بــدعـ ٍـم سـخـ ٍّـي من
ـري الـ ـيـ ـه ـ ّ
ال ـ ـثـ ـ ّ
ـودي ،أي ــرف ــن مــوس ـكــوف ـي ـتــش،
الـ ــذي ال ي ــأل ــو ج ـه ـدًا ف ــي تـخـصـيــص املـبــالــغ
الـ ـخـ ـي ــال ـ ّـي ــة مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـه ـ ــدف ،هــم
ّ
يفعلون ،ونـحــن نقف مــوقــف املـتـفــرج ،وكــأن
األمــر ال يعنينا ،هل سمعتم عن ثـ ٍّ
ٍّ
عربي
ـري
ق ــام ب ـم ـب ــادرات اق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ْأو إن ـســانـ ّـيــة في
ّ
القدس املحتلة؟ نحن ال نتحدث عن األنظمة
ُ
ّ
ّ
العربية الرسمية ،التي تغط في غرفة العناية
ُ ّ
ّ
ّ
املكثفة ،وال نتحدث عن األنظمة اإلسالمية،
التي تنتظر اإلعــان رسميًا عن وفــاة النظام
ّ
العربي ّ
لتحل مكانهّ ،
ّ
ّ
نتحدث
إنما
الرسمي
ـرب يملكون
عــن م ـب ــادرات خــاصــة ألث ــري ــاء ع ـ
ٍ ّ ٍ ْ
امل ــال ملـســاعــدة أهــالــي ال ـقــدس ،ألن َم ــن ُيـعـ ّـول
ّ
الرسمية ،ال ُيـعـ ّـول عليه ،ففي
على األنظمة
ّ
اإلسرائيلي
عام  ،1995وصل رئيس الــوزراء
ّ
االقتصادي
آنذاك يتسحاق رابني ،إلى املؤتمر ُ
في عمان الذي شارك فيه العرب واملسلمون،
ّ
وقال لهم :جئتكم من القدس،
واعتلى املنصة ّ ُ
ّ
العاصمة األبــديــة املــوح ــدة لــدولــة إســرائـيــل،
ّ
ّ
ٌ
ينبس
وغني عن القول إن أحدًا من الزعماء لم
ببنت شفة.
■■■
م ــا ه ــو ال ـس ـبــب الـ ــذي ي ــدف ــع هـ ــؤالء األث ــري ــاء
ال ـع ــرب لــإ ُح ـجــام ع ــن اسـتـثـمــار األم ـ ــوال في
ّ
ْ
القدس؟ ال نريد منهم أن يفهموا بأن الشعب
ّ
ّ
الفلسطيني هو شعب املتسولني .ال ،عليهم
ّ
ْ
ّ
ّ
أن يفهموا أن السلطات اإلسرائيلية الرسمية
وال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة تـعـمــل ع ـلــى تهجير
ُ
أه ــال ــي ال ـق ــدس وتـ ـم ــارس سـيــاســة التطهير
العرقي في املدينة املقدسة ،والوضع يتحول
ـوم م ــن س ــيء إل ــى األس ـ ــوأ وهــم
ي ــومــا ب ـعــد ُيـ ـ ٍ
ويواصلون االستثمار في مالعب
يتفرجون
العرقي الذي ُت ّ
ّ
ّ
طبقه
األوروبية .التطهير
الكرة
الــدولــة الـعـبـ ّ
ـريــة عــن طــريــق بـلــديــة االح ـتــال،

ّ
ْ
من السذاجة أن نعتقد بأن
هناك أزمة بين واشنطن
حول البناء في
وتل أبيب ّ
القدس المحتلة

يشمل فــي مــا يشمل ه ــدم املـبــانــي الـعــربـ ّـيــة،
ف ُــرض ال ـض ــرائ ــب ال ـبــاه ـظــة ع ـلــى املـقــدسـيــن
امل ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــن عـ ـل ــى أرض اآلبـ ـ ـ ـ ــاء واألج ـ ـ ـ ـ ــداد،
ّ
الصهيوني
وأساليب أخــرى من إبــداع الفكر
ّ
الضاغن والناقم .السكان العرب في القدس
ٍّ
ب ـحــاجــةٍ إل ــى دع ـ ٍـم مــالـ ٍّـي وم ـع ـنــوي عـلــى حـ ٍـد
ُ
البيانات التي ال تساوي
سواء ،ال عن طريق ّ
الحبر املكتوبة فيه ،إنما بحاجة إلــى آليات
عملية لــوقــف مسلسل التهجير والتطهير
ّ
العرقي في القدس .نحن بحاجةٍ إلى مشاريع
ّ
ـوال ع ــرب ـ ّـي ــةٍ ل ـص ـ ّـد ال ـع ــدوان
ـ
م
ـأ
ـ
ب
ـ
ـادي
ـ
ص
اق ـت ـ
ـةٍ
ٍّ
ّ ّ
ـادة في زمن العوملة باتت
اإلسرائيلي ،ألن املـ
ّ
غير
الـقـضـيــة الــرئ ـي ـســيــة ملـجــابـهــة األطـ ـم ــاع ّ
املـحــدودة للصهيونية ولزبانيتها .كما أنه
ّ
من األهمية بمكان اإلشارة ،إلى أن االدعاءات
ّ
العربية املمجوجة بأن للقدس شعبًا يحميها
هي ادعاءات أكل الدهر عليها وشرب ،وحتى
ال نصل إلــى نقطة الــا ع ــودة ،يجب تجنيد
ُرؤوس األمـ ـ ــوال ال ـعــربـ ّـيــة لـ ــدرء ه ــذا الـخـطــر
امل ّ
ّ
ّ
عام ،وبالشعب
العربية بشكل
باألمة
حدق
ٍ ٍ ّ
ّ
ـاص ،وبـمــا أن سلطة
الفلسطيني بـشـكـ ٍـل خ ـ ٍ
ّ
األمني
أوسلو-ستان ،التي تعتبر التنسيق

