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سياسة

سياسة
تقرير

ال تقاتل روسيا في سوريا
من دون األخذ باالعتبار
مصالحها مع تركيا
وإسرائيل ،ودوزنة موقف
واشنطن منها (أرشيف)

حين تفسد «الديمقراطية»

بين تركيا وإيران:
إدلب عنوان التحول الروسي
تتوالى التطورات المتعلقة بسوريا سريعًا،
ومعها يتبلور شكل جديد من المفاوضات
الدائرة حول سيطرة النظام السوري على
كامل مناطق الحرب .ويبرز الموقف
الروسي في كل ذلك ،متقدمًا في ظل
كالم غربي عن تحول أساسي فيه
هيام القصيفي
منذ أكثر من أسبوع ،وعشية انعقاد
مــؤتـمــر ط ـه ــران ،وال ـت ـقــاريــر الغربية
التي تصل إلــى سياسيني لبنانيني،
ت ـت ـحــدث ع ــن ت ـح ــول روس ـ ــي مــرتـقــب
ح ـيــال ال ــوض ــع الـ ـس ــوري .واملـقـصــود
لـ ـي ــس ان ـ ـقـ ــابـ ــا ي ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه ال ــرئـ ـي ــس
الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر بـ ــوتـ ــن ،ت ـجــاه
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري بــاملـعـنــى ال ـج ــذري
إلط ــاح ـت ــه ،ك ـمــا ك ــان ــت حـ ــال مــواقــف
بـعــض الـ ــدول الـغــربـيــة ،بــل يتمحور
ال ـ ـكـ ــام حـ ـ ــول م ـص ــال ــح روس ـ ـيـ ــا فــي
س ـع ـي ـهــا إل ـ ــى إحـ ـ ـ ــداث الـ ـ ـت ـ ــوازن بــن
ح ـل ـف ــائ ـه ــا ،فـ ــي م ـن ـط ـقــة ت ـك ـثــر فـيـهــا
عناصر التدخل اإلقليمي والدولي.
فـ ـف ــي االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد الـ ـط ــوي ــل نـسـبـيــا
ملعركة إدل ــب ،فــي خـضـ ّـم التحذيرات
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة واألمـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة حـ ـي ــالـ ـه ــا
والتلويح بموقف صــارم من روسيا
ف ـ ــي ظ ـ ــل مـ ـع ــرك ــة واسـ ـ ـع ـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق،
ت ـص ــاع ــدت امل ــواق ــف ع ــن أه ـم ـيــة هــذا
االستحقاق بما سيفرضه من إيقاع
جديد على مجريات الحرب السورية
وت ـع ــزي ــز س ـي ـط ــرة ال ـن ـظ ــام بــال ـكــامــل
على األراضي السورية .وفيما كانت
ال ـت ـح ـض ـي ــرات تـ ـت ــوال ــى ،ع ـق ــدت قـمــة
ثالثية (إيرانية  -روسية  -تركية) في

طهران ،تلتها قمة ثنائية (روسية -
تركية) فــي سوتشي .وبــن القمتني،
ط ـ ـ ـ ــارت مـ ـع ــرك ــة إدلـ ـ ـ ـ ــب .وان ك ــان ــت
التصريحات الرسمية ال تتحدث عن
خالفات في وجهات النظر بني القوى
الـثــاثــة حـيــال مصير إدل ــب والـقــوى
التي تـحــارب فيه ،إال أن ثمة تقارير
غربية تتحدث عن خيط رفيع بني ما
تــريــده روس ـيــا مــن إي ــران وم ــا ترغب
فـيــه م ــن تـمـتــن عــاقــاتـهــا م ــع تركيا
وعدم استفزازها بأي تطور عسكري
ال ي ــرض ــي أنـ ـق ــرة ال ـت ــي ت ـت ـعــامــل مع
إدل ــب بالتنظيمات امل ــوج ــودة فيها،
امتدادًا لها ولرؤيتها لسوريا.
األك ـيــد أن إدلـ ــب ،بــوصـفـهــا نـمــوذجــا
ح ـي ــا ل ـل ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــات وامل ـص ــال ــح
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،س ـت ـتــرك أث ـ ـرًا بــالـغــا
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ب ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـث ــاث
التي تتقاطع مصالحها في سوريا
وم ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط .ال تــريــد
روس ـي ــا أن ت ـقــاتــل م ــن أج ــل مـصــالــح
إيــران وحدها ،وتثبيت نظام األسد،
من دون األخــذ باالعتبار مصالحها
مـ ــع ت ــركـ ـي ــا ،وط ـب ـع ــا مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل،
ودوزنة موقف واشنطن منها.
ً
وتـ ــريـ ــد إي ـ ـ ـ ــران فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ت ــدخ ــا
روس ـيــا واض ـحــا مــن دون التباسات
إلـ ـ ـ ــى جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،وال سـ ـيـ ـم ــا ل ـج ـهــة
ال ـقــوة الــروس ـيــة الـجــويــة واملـســاعــدة
ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـض ــروري ــة ال ـت ــي لعبت
دورًا جــوهــريــا ف ــي ح ـســم ات ـجــاهــات
م ـ ـعـ ــارك أس ــاسـ ـي ــة .ألن إدلـ ـ ــب تـمـثــل
البقعة االستراتيجية لتثبيت نفوذ
األسد في شكل كامل ،وأيضًا لتأكيد
دورها الحيوي ،ودور حزب الله ،في
ســوريــا ،كمقرر فــي مجريات الحرب
والسلم فيها.
ً
وتريد تركيا التي أدت دورًا فاعال في

الحرب السورية ،أن تكون لها كلمتها
النهائية في مصير سوريا واألكــراد
وحــدودهــا املشتركة ،واأله ــم مصير
الـتـنـظـيـمــات الـعـسـكــريــة ال ـتــي وقـفــت
إلى جانبها طوال السنوات املاضية.
بني ما تريده الدول الثالث ،أصبحت
إدل ـ ـ ـ ــب سـ ــاحـ ــة إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ودولـ ـ ـي ـ ــة،
تتشابك فيها مصالح الدول الثالث،
ال ـ ـتـ ــي لـ ـك ــل واحـ ـ ـ ــد مـ ـنـ ـه ــا أزم ــاتـ ـه ــا
الخاصة ،بمعزل عن سوريا :انهيار
ال ـع ـم ـل ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،انـ ـتـ ـظ ــار إيـ ـ ــران
الـ ـعـ ـق ــوب ــات وال ـ ـح ـ ـصـ ــار األمـ ـي ــرك ــي
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة
االقـتـصــاديــة الــداخـلـيــة ،والسياسية
والعسكرية في أوكرانيا وتوتراتها
الـ ـ ــدائ ـ ـ ـمـ ـ ــة م ـ ـ ــع دول ف ـ ـ ــي االت ـ ـح ـ ــاد
األوروب ــي .مــن هــذا املنطلق ،لــم يكن
ً
ل ـق ــاء ســوت ـشــي مـ ـع ــزوال ع ــن أج ـنــدة
روسيا تحديدًا ،في فرض خياراتها،
وهــي الـتــي سـبــق أن عــرفــت خــافــات
فــي وجـهــات النظر أكثر مــن مــرة مع
إيـ ــران ح ـيــال بـعــض أحـ ــداث ســوريــا
وت ـط ــورات ـه ــا وتــدخ ـل ـهــا ال ـع ـس ـكــري.
ثـمــة تــرجـيـحــات غــربـيــة ب ــأن روسـيــا
ت ـف ـضــل ال ـخ ـي ــار الـ ـت ــرك ــي ،م ــع ب ـقــاء
تحفظات ســابـقــة عـلــى حــالـهــا ،على
اإليــرانــي ألسـبــاب تتعلق بإسرائيل
وب ـ ــواشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن وب ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة مـ ـص ــال ــح
اق ـت ـصــاديــة ون ـق ــاط ال ـت ـقــاء مشتركة
بـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ،ل ـ ـيـ ــس فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق
األوسط فحسب ،بل في آسيا أيضًا،
تتقاطع فيها مصالحهما أكثر مما
تقاطع مصالح روسيا وإيران .وثمة
قراء ات تتحدث عن املصالح التركية
فـ ــي الـ ـتـ ـق ــرب مـ ــن روس ـ ـيـ ــا ألسـ ـب ــاب
تتعلق باملوقف األميركي من أنقرة
فــي مـلـفــات اقـتـصــاديــة وأمـنـيــة عــدة،
لكن األكـيــد أن روسـيــا تــريــد مــراعــاة

عامر محسن

كادت معركة إدلب
أن تعلن االنتصار
السوري اإليراني
الكامل ،لكن روسيا
فرملت هذا االنتصار

ظـ ــروف ك ـث ـيــرة ف ــي ت ـقــارب ـهــا ،س ــواء
مـ ــع إيـ ـ ـ ــران أو مـ ــع ت ــركـ ـي ــا ،واألخـ ـ ــذ
ب ــاالع ـت ـب ــار أن ـه ــا ت ــري ــد ال ـب ـق ــاء ق ــوة
إق ـل ـي ـم ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى املـ ـت ــوس ــط،
وم ـنــاورات ـهــا األخ ـي ــرة م ـثــال واض ــح
ع ـلــى الــرغ ـبــة ف ــي اس ـت ـع ــراض ال ـقــوة
هذه بعيدًا عن موقفها من الدولتني
اإلقـلـيـمـتــن ،وتنسيقها معهما في
ملفات املنطقة.
كــادت إدلــب أن تكون الحجر األخير
في رقعة الشطرنج إلعالن االنتصار
السوري اإليراني الكامل ،لكن روسيا
فــرم ـلــت هـ ــذا االن ـت ـص ــار .وسـتـكـشــف
املــرح ـلــة املـقـبـلــة م ــزي ـدًا م ــن األحـ ــداث
حـ ــول م ـج ــري ــات ال ـت ـح ــول ال ــروس ــي،

إن حـصــل تـحــت تــأث ـيــرات الـضـغــوط
األميركية والتلويح بتصعيد املوقف
ضد روسيا وســوريــا وإي ــران ،أو أنه
جـ ــرى نـتـيـجــة ح ـس ــاب ــات الـتـمــوضــع
الــروســي الـتــركــي الـجــديــد فــي ملفات
مـشـتــركــة .وإذا ك ــان إس ـقــاط الـطــائــرة
ال ــروسـ ـي ــة أول مـ ــن أم ـ ــس قـ ــد حـ ـ ّـول
األن ـظ ــار ع ــن ال ـت ـفــاهــم ال ـجــديــد ال ــذي
ّ
وف ـ ـ ــر ع ـل ــى أن ـ ـقـ ــرة تـ ــورطـ ــا ع ـس ـكــريــا
مـبــاشـرًا ،إال أن مصير ه ــذا التفاهم
وت ــأث ـي ــره ف ــي وضـ ــع مـسـلـحــي إدل ــب
وتعامل دمشق معه ،سيظل الحدث
األسـ ــاسـ ــي ،بــان ـت ـظــار ت ـب ـلــور مــوقــف
إيــران الحقيقي ،وليس اإلعالمي من
ما بعد سوتشي.

تقرير

عين الحلوة المستنفر :بهاء حجير في قبضة الجيش
آمال خليل
حوالى الساعة الثامنة من ليل أمس،
ألـ ـق ــي ال ـق ـب ــض ع ـل ــى امل ـف ـت ــي ال ـشــرعــي
لكتائب عبد الله عزام في عني الحلوة،
بـهــاء الــديــن حجير ( 29عــامــا) ،بينما
كان متوجهًا إلى منزل أسرته في حي

الطيرة في عني الحلوة .ويعد حجير
أحـ ــد أب ـ ــرز امل ـت ـه ـمــن بـتـنـفـيــذ تـفـجـيــر
الـ ـسـ ـف ــارة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت فــي
تشرين الثاني مــن عــام 2013؛ إذ ّأدت
تحقيقات األجهزة القضائية اللبنانية
إلى االشتباه في أنه كان الوسيط بني
أح ــد انـتـحــاريــي التفجير وب ــن قـيــادة

المجموعات المتشددة اتهمت القيادات الفلسطينية بتسليم حجير للسلطات اللبنانية (أرشيف)

ك ـتــائــب ع ـبــد ال ـل ــه ع ـ ــزام ال ـت ــي تـبـنـتــه.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة فـلـسـطـيـنـيــة
لـ«األخبار» إن أشخاصًا ملثمني كانوا
يرصدون حركة حجير وانقضوا عليه
ع ـنــدمــا كـ ــان ي ـس ـيــر ب ـم ـف ــرده م ــن دون
مرافقة أو سالح في أحد أزقــة الطيرة،
حيث ت ــوارى عــن األنـظــار منذ انتشار
خـبــر تــورطــه فــي التفجير االنـتـحــاري
قـبــل خـمــس س ـنــوات وطـلــب السلطات
األم ـن ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ت ـس ـل ـمــه .وأك ـ ــدت
املصادر أن املجموعة كانت تنسق مع
اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش الـلـبـنــانــي الـتــي
تسلمته بـعــد الـقـبــض عـلـيــه إث ــر نقله
مباشرة إلــى خــارج املخيم .وبــرز نجم
الشيخ الــذي كــان يــدرس الشريعة بني
مسقط رأســه فــي عــن الحلوة وصيدا
وي ــؤم املـصـلــن فــي مـسـجــد فــي ج ــدرا،
بـعــد جـمــع امل ـع ـلــومــات ع ــن املـتــورطــن
في التفجير الــذي قام به االنتحاريان
معني أبــو ظهر وعدنان املحمد اللذان
ف ـ ّـج ــرا نـفـسـيـهـمــا أمـ ــام م ـقــر ال ـس ـفــارة،
م ــا أودى ب ـح ـيــاة مــواط ـنــن لبنانيني
ومــوظ ـفــن فــي ال ـس ـفــارة .وحـجـيــر ابــن
م ـح ـمــود ح ـج ـيــر ال ـق ـي ــادي ف ــي جـبـهــة
التحرير الفلسطينيةّ ،
تقرب من الجو
اإلسالمي املتشدد حتى أصبح قياديًا
ب ـ ــارزًا ف ــي ج ـنــد ال ـش ــام ث ــم ف ــي كـتــائــب
عبد الـلــه ع ــزام تحت إش ــراف املطلوب
املتواري في املخيم أبو محمد توفيق
تف القيادات
طه .ومنذ ذلك الحني ،لم ِ
الفلسطينية بــالــوعــود الـتــي قطعتها
لـلـمــرجـعـيــات األم ـن ـيــة الـلـبـنــانـيــة عند
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اشتبه القضاء في
كون حجير الوسيط
بين أحد انتحاريي
السفارة اإليرانية
وقيادة «عبد الله عزام»

طلبها تسليمه .توقيف حجير أعــاد
تجميع «الـشـبــاب املسلم» فــي دقــائــق.
بقايا «جـنــد الـشــام» و«فـتــح اإلس ــام»
ومـ ـن ــاص ــرو ك ـت ــائ ــب ع ـب ــد الـ ـل ــه عـ ــزام
وم ـج ـمــوعــة بـ ــال بـ ــدر اس ـت ـن ـفــرت في
األحياء التي تتمركز فيها من املنشية
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ وال ـ ـط ـ ـيـ ــرة وحـ ـط ــن.
مصادر من داخل املخيم أشارت إلى أن
تلك املجموعات وجهت رسائل شديدة
الـلـهـجــة إل ــى ال ـق ـي ــادات الفلسطينية
داخــل املخيم ،متهمة إيــاهــا بـ«النكث
ب ــال ــوع ــد ال ـض ـم ـنــي ب ـع ــدم ت ـس ـل ـيــم أي
مطلوب للسلطات اللبنانية» .حركة
ف ـتــح ك ــان ــت أول امل ـت ـه ـمــن بـمـســاعــدة
اسـتـخـبــارات الـجـيــش بــالــوصــول إلــى
ّ
ح ـج ـيــر ال ـ ــذي ذك ـ ــر تــوق ـي ـفــه بـتــوقـيــف
اإلسـ ــامـ ــي عـ ـم ــاد ي ــاس ــن امل ـح ـســوب
على تنظيم داع ــش ،قبل عــامــن ،حني

ُ
قبض عليه فــي عملية أمنية محكمة
م ــن داخـ ــل امل ـخ ـيــم .ورف ـض ــت م ـصــادر
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـيــش اإلفـ ـص ــاح عــن
تفاصيل عملية الـتــوقـيــف« ،ألسـبــاب
أمنية ،وملتابعة أهداف أخرى».
اعـتـقــال حجير خلط األوراق فــي عني
الـحـلــوة ال ــذي كــان مستنفرًا منذ أيــام
بسبب جريمة اغتيال الفتحاوي هيثم
السعدي الــذي قتل بالرصاص مساء
السبت الفائت أثناء مــروره بسيارته
بجانب مسجد الصفصاف ،واالشتباه
بتورط محمد ع ،ابن أحد اإلسالميني
البارزين ،في الجريمة .ومن املنتظر أن
تشهد السفارة الفلسطينية في بيروت
اليوم اجتماعًا للفصائل الفلسطينية
والـقــوى اإلســامـيــة لبحث التداعيات
األمـنـيــة .وك ــان املخيم قــد شهد طــوال
األي ــام الـثــاثــة املــاضـيــة اسـتـنـفــارًا من
قبل قــوات األمــن الوطني الفلسطيني
والـ ـق ــوة األم ـن ـي ــة امل ـش ـتــركــة و«ال ـت ـي ــار
اإلصالحي» في حركة فتح في الشارع
الفوقاني وأحياء طيطبا ّ
(حي القتيل)
والـ ـ ــرأس األح ـم ــر (حـ ـ ّـي املـشـتـبــه فـيــه)
والـطـيــرة والـصـحــون ،استنكارًا ملقتل
الـ ـسـ ـع ــدي .وس ـ ـ ــرت ش ــائـ ـع ــات عـ ــن أن
سبب اسـتـهــداف الـسـعــدي (ك ــان يقيم
ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا وم ـ ـتـ ــزوج أوك ــرانـ ـي ــة)،
ت ــواص ـل ــه م ــع أج ـه ــزة أم ـن ـيــة لـبـنــانـيــة
بــالـتـعــاون مــع زوج ـتــه الـثــانـيــة أرمـلــة
أحــد عناصر الـقــوة األمـنـيــة املشتركة
ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد ق ـت ــل ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق.
االستنفار الفتحاوي قابله «استنفار

من املفارقات التي ال يذكرها الكثيرون (ولـهــذا أسـبـ ٌ
ـاب سنعود اليها الحقًا) هي ّأن
ّ
النظام السياسي في العراق هو ،قبل ّأي شيء آخــر ،نتاج الغزو األميركي و«التجربة
ّ
الديمقراطية» فــي البلد .وباملعنى االجــرائــي املؤسسي ،فــإن الـعــراق هــو بالفعل ٌ
نظام
«ديمقراطي» ،والدستور والقوانني رسمها األميركيون وخبراؤهم .قد ال ّ
نحب االعتراف
بــذلــك ،أو نـصـ ّـر على ّأن الديمقراطية فــي ال ـعــراق «ليست حقيقية» ّ
(ألن البلد تحت
ّ ّ
االحتالل ،أو بسبب الطائفية ،أو الفساد ،الخ)؛ ّال ّأن هذا ال ّ
يغير حقيقة أن النظام ،شكليًا
ً
ّ
حقيقية،
واالنتخابات اجماال
وإجرائيًا ،هو «ديمقراطي» :السلطات تنبثق عن انتخابات،
ّ
سلطات ،وأحزاب كثيرة ،وحكومات محلية ،ومليون منظمة ّمجتمع مدني،
وهناك تبادل ّ
ّ
ً
و«هيئات مستقلة» تتمثل فيها مصالح مختلفة (في العراق ،مثال ،رغم كل شيء ،ليس
من السهل على السلطة أن تقتل انسانًا أو أن «تخفيه» السجون من دون أن يعرف
أحد ّ -
ولكن امليليشيات تقدر على ذلك) .في العراق بحسب الدستور الحالي ،في وسع
ً
ّ
محافظات أن تعقد تصويتًا وأن تجعل نفسها ،مباشرة ،اقليما فيديراليًا .بل إنك،
ثالث
ٍ
لو اعتمدت مفهوم عالم السياسة روبرت داهل عن «التعددية السياسية» ()polyarchy
باعتبارها الـشــرط األســاســي للديمقراطية ،فـ ّ
ـإن نظام املحاصصة فــي الـعــراق يخلق
ً
«تعددية سياسية» ال مثيل لها ،وصــوال الى البيروقراطية والجيش ووالءات املوظفني
والضباط.
ً
في الوقت ذاتــه ،فـ ّ
ـإن الدولة في العراق اليوم هي من األكثر فشال وفسادًا في االقليم،
املجتمع السياسي ّ
ممزق ،والقطاعّ العام  -في بلد نفطي  -يعجز عن تقديم الخدمات
األســاس ـيــة لـلـمــواطـنــن .حــن نـتـكــلــم عـلــى نـهــب ث ــروات ال ـع ــراق ،فـهــذا ال يشبه حــاالت
ّ
«الفساد» التي نعهدها في العالم الثالث ،وال حتى دول الخليج املجاورة (في العراق ،هم
ينهبون وكأنهم أمراء خليجيون ،ولكن فيما شعبهم  -على عكس الخليج  -يمكث بال
يجر فيها استثمار حقيقي على
كهرباء أو ٍ
مياه نظيفة ،وهناك محافظات كثيرة لم ِ
عقود كاملة) .الـ ّـدراســات حول املوضوع كثيرة والفضائح مشهورة وباألسماء
مدى
ٍ
واألرق ــام؛ والتطبيع مــع الفساد وصــل الــى درجــة ّأن سياسيًا عراقيًا شهيرًا لــم يجد
ً
غضاضة من االعتراف ،على التلفزيون وأمــام الجمهور مباشرة ،بأنه تلقى رشاوى
واختلس ،مضيفًا ّأن «الجميع» فعل ذلك ،والفارق بينه وبني غيره ،ببساطة ،هو صراحته
و«شفافيته» (منذ أن بدأ العديد من اللبنانيني من حولي ،بعد سنوات من الغزو وبداية
اإلعمار ،بالسفر الى العراق بكثاف ٍة للعمل وعقد الشراكات والتزام املقاوالت ،تشاءمت
وانتابني إحساس داخلي بأن البلد ال يسير على الطريق القويم).
ً
سوف أعطي مثاال واحدًا يختزل بعض املشهد :هل تعلمون ّأن انتاج النفط من حقول
«سقف» منذ زمن ،وأصبح من الصعب أن يزداد؟ املسألة
جنوب العراق قد وصل الى
ٍ
ّ
باختصار هي ّأن الحقول العراقية في حاج ٍة الى كميات كبيرة من مياه البحر ،تضخها
ً
في باطن األرض بديال عن النفط الذي تستخرجه لتحافظ على مستوى الضغط في
ً
مشروع الستجرار مياه الخليج الى
الحقل ،وترفع االنتاج بدال من أن ينخفض .من دون
ّ
اجباري  -لن ّ
ٍّ
يتم تحسني االنتاج،
ّبر البصرة ومناطقها النفطية  -وهو مكلف ولكنه
ّ
وسيتجمد مردود اآلبار في الجنوب ،وقد تتأذى احتياطاتك النفطية على املدى البعيد.
ٌ
عقد على
واقع يعرفه الجميع منذ سنوات
طويلة ،واملشروع موضوع على الورق منذ ٍ
هذا ٍ
ّ
الذي
النفطية
العملية
في
الوحيد
الشيء
ايضًا
ه
ولكن
ومباشرة؛
بسيطة
وفكرته
األقل،
ّ
وتنسيق َمن «القطاع العام» .والنتيجة هي ّأن عقد بناء الخط
وتخطيط
جهد
ٍ
يحتاج ّالى ًٍ
ٍ
ّ
ّ
وسيتجمد انتاج النفط في أكبر حقول
ظل يتأخر سنة بعد سنة وهو لم يعط الى اليوم،
اضافية في االنتظارُ ،ويحرم البلد من عشرات مليارات الدوالرات .هذه
العراق
ٍّ
لسنوات ّ
ّ
للبلد
ـدد
ـ
ج
ـ
ل
ا
الحاكمني
نظر
وجهة
ـن
ـ
م
بها
ر
نفك
وأن
عندها،
ف
التوق
تستحق
حالة
ً
ّ
املنكوب :هــذا النفط هو مصدر الدخل الوحيد لديك ،وانــت ال تحاول أن تخلق تنمية
ً
وبديال؛ وهو الثروة التي ّ
تمول ميزانيتك ّوراتبك ،واختالساتك ورشاويك ،وانت تعتمد
مشروع
بشكل كامل وحصري .ورغم ذلك كله ،فأنت ال تملك القدرة على تنظيم
عليه
ٍ
ٍ
بهذه البساطة ،حتى لكي تنقذ نفسك.

تفسير االنحطاط

إس ــام ــي» ف ــي األح ـي ــاء ال ـتــي تتمركز
ف ـي ـهــا امل ـج ـم ــوع ــات املـ ـتـ ـش ــددة .وب ــن
االستنفارين ،بــادرت عصبة األنصار
اإلسالمية إلى التفاوض بني الطرفني،
ف ــي م ـحــاولــة لـتـهــدئــة ال ــوض ــع األمـنــي
وإق ـنــاع اإلســامـيــن بتسليم املشتبه
فـيــه لـلـقــوة األم ـن ـيــة .لـكــن ع ــدم توصل
اتصاالت العصبة إلى نتيجة أدى إلى
تأزم الوضع ،ما دفع بعض األهالي إلى
النزوح من طيطبا والرأس األحمر إلى
أحياء «بعيدة» نسبيًا عن االستنفار.
لـجـنــة ح ـ ّـي طيطبا ال ــذي يـتـحــدر منه
ال ـق ـت ـيــل ع ـق ــدت اج ـت ـمــاعــا أع ـل ـنــت فيه
رفضها دفنه إلى حني تسليم املشتبه
فيه .وأصــدر أهالي رابطة ّ
حي الرأس
األحـ ـم ــر ب ـي ــان ــا ط ــال ـب ــوا ف ـي ــه قـ ـي ــادات
الفصائل والـقــوى اإلسالمية بإخراج
وال ــد املـشـتـبــه فـيــه م ــن ال ـح ـ ّـي تحسبًا
ل ـت ـكــرار س ـي ـنــاريــو م ــرب ــع رف ـي ـقــه بــال
بدر في ّ
حي الطيرة الذي أنهته حركة
فتح باشتباك أدى إلى مقتل عدد من
ال ـض ـحــايــا وتـ ـض ــرر عـ ـش ــرات املـ ـن ــازل.
بــالـتــزامــن ،عـقــدت الـقـيــادة السياسية
لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية
فـ ــي م ـن ـط ـقــة صـ ـي ــدا اج ـت ـم ــاع ــا أكـ ــدت
فـيــه ضـ ــرورة تـسـلـيــم ال ـقــاتــل للقضاء
اللبناني وإع ــان الـيــوم األرب ـعــاء يوم
إضـ ــراب ع ــام فــي أرجـ ــاء املـخـيــم .علمًا
ب ــأن وك ــال ــة األونـ ـ ــروا عـطـلــت ال ــدراس ــة
فــي امل ــدارس أمــس على غ ــرار عــدد من
املحال واألس ــواق داخــل املخيم ،خوفًا
من تدهور الوضع األمني.

ّ
ّ
السؤال ،اذًا ،هو ليس حول وجود ّ
الديمقراطية
ديمقراطية ،بل كيف تكون هذه
عملية
ّ
«حقيقية»؛ أو ملاذا هي غير موجودة ،أو ملاذا هي ديمقراطية تم افسادها وتحويلها الى
ـيء آخر (كما يقال في العراق ولبنان ،وتونس ربما ،هذا إن لم يتم  -في السنوات
شـ ٍ
القليلة القادمة  -اعادة «اعادة انتخاب» بن علي رئيسًا) .أكثر التيارات السياسية العربية
«نحتاجه»
ال تنقسم الى «ديمقراطية» و«معادية للديمقراطية» ،بل هي تختلف حول ما
ّ
كي نصل الى هذه الديمقراطية (حتى األنظمة العسكرية في الخمسينيات كانت تنظر
بـ ّ
ـأن حكمها هــو «مرحلة تحضيرية» لبناء مجتمع سياسي ديمقراطي يـقــوم على
ّ
النقاش السياسي العربي يــدور حول
االنتخابات) .في نظري ،فــإن ثمانني باملئة من ّ
هذه النقطة تحديدًا ،وانت تفهم أولويات ورغبات املتكلم ،ومفهومه الفعلي عن السياسة،
بحسب التفسير الــذي يعطيه عن غياب «الديمقراطية الحقيقية» ،والطريق الــذي يراه
ً
موديًا لها .لديك ،مثال ،التيار «الثقافوي» الواسع («ال توجد لدينا ديمقراطية ألن شعبنا
ليست لديه ثقافة ديمقراطية») وهو له تنويعات كثيرة ،ولكنني أعتبر أن من في هذه
الفئة من «الديمقراطيني» هم فعليًا «الشموليون الحقيقيون» .الديمقراطية هنا ليست
كشرط واجــب ،وقبل ّأي شيء
مجرد نظام حكم أو مسألة اجرائية ،بل انت تحتاج -
ٍ
ّ
 بــأن يلتزم الناس بالنص الثقافي الــذي تؤمن بــه ،وأن يزرعوه في رؤوسهم حرفيًاّ
«نقص» آخر يتم اقتراحه
(العلمانية ،الحداثة« ،ثقافة التسامح» ،حب الطبيعة ،أو أي
ٍ
هنا) .ال تعود الديمقراطية مؤسسات واجراءات أو توافقات سياسية على ّ قواعد اللعبة،
بل هي تستلزم إعــادة تثقيف الشعب كما نريد .هل تعرفون مــاذا يتطلب هــذا األمر
حني تأخذه الى نهايته املنطقية؟ وحني تيأس من انعدام «الشرط الثقافي» للديمقراطية
لــدى أهلك ،يصبح من السهل (و ّهــذا الوجه اآلخــر لهذا الخطاب) أن تعلن يأسك ،وأن
الديمقراطية لن تنبت في بالدك ال من الخارج ،حني يأتي بها األجنبي واالحتالل (أي
كما حصل في العراق).
من جه ٍة أخرى ،هناك التفسير «الطبقي» (أي أن الديمقراطية مستحيلة بسبب كثرة
ً
الفقراء والجهلة) ،وهذا ايضًا له أشكال مختلفة .حني أسمع مثقفًا ،مثال ،يردد السردية
الشهيرة عن عدم صالحية «االسالميني» للديمقراطية ،فانني غالبًا ما أفهم هذا القول
تعبير طبقي (كيف ّ
ٌ
تحدد «االســامــي» ،وهل قــررت أنهم ،كلهم ،متشابهون
على أنه
وبشكل جــوهــري ،وهــل «غـيــر االســامـيــن» أثبتوا أنـهــم مخلصون
الناحية
ـذه
مــن هـ
ٍ
للديمقراطية؟) .حني تقصي كائنًا هالميًا اسمه «االسالميون» عن ميدان السياسة،
ّ
فأنت تقصي ايضًا الـ %80من الناس ،غالبية ّ
املتطيرين الذين ال يشبهونك وال
املتدينني
تحبهم وال تعرف أن تتواصل معهم ،وال ّ
يصوتون أبدًا على هواك .هكذا تصبح الحلبة
«الديمقراطية» ،كما تتخيلها ،محصورة بينك وبني اليساريني وجماعة املجتمع املدني
وسعد زغلول ،وهــذا ٌ
مريح أكثر (على سيرة «املجتمع املــدنــي» ،قــرأت مؤخرًا تعريفًا

ّ
«لبنانيًا» يجزم أن املجتمع املدني ّ
مكو ٌن ممن هم «خــارج الطائفة» .حقًا! كيف ّقررت
ّ
ذلك؟ ّ
وممن استوحي هذا التعريف الفذ؟ هيغل أم هابرماس؟ وماذا يبقى من «املجتمع
املدني» إن أقصينا منه من هم «خارج الطائفة» بحسب آخر انتخابات؟ خمسة في املئة
من الشعب؟ وهم ،باملناسبة ،ليسوا أفضل خمس ٍة باملئة ّ
بأي مقياس) .هناك ،من الجهة
األخــرى بالطبع ،من يعتبر أن الديمقراطية هي «الحكم االسالمي» أو ّ العكس ،بمعنى
ّ ّ
ّ
اسالمي ،ولو تحققت دولة تطبق
حكم
أن الناس لو اختارت ديمقراطيًا ،فسنصل الى ٍ
االســام كما يجب ،فإننا سنصل الى «الديمقراطية الحقيقية» التي ننشدها .وهناك
مكان آخر تمامًا.
ايضًا من يعتبر ،مثلي ،أن املسألة الديمقراطية هي في
ٍ
ّ
ً
عودة الى العراقّ ،
أمر ّ
واملأساة ٌ
هي ،ولكن تعلم
فإن استعراض العجز والفشل
من هنا،
الدروس منها هو ّ
الصعب واألساس ،وهنا تدور املعركة حول الواقع والخيارات وكتابة
التاريخ .على سبيل املثالّ ،أيام االحتالل األميركي املباشر ،كانت «الطبيعة الديمقراطية»
للنظام العراقي هــي مــن أبــرز الحجج التي استخدمها األميركيون وأعــوانـهــم لتبرير
مؤسسة االحتالل ،وأن هنالك «عملية سياسية» و«حكومة منتخبة» .كنت تسمع هذه
الكليشيهات يوميا ،لسنوات ،من اإلعالم العربي ومثقفيه ،وهم يدافعون عن «شرعية»
االحتالل .اليوم ،ال أحد يتكلم على هذه «الديمقراطية العراقية» أو يذكرها .باملعنى ذاته،
للفشل السياسي (من لوم الشعب الى لوم «الخارج» الى
هناك ألف
ٍ
تفسير في العراق ّ ٌ
ولكن قلة ترجع ما يجري الى طبيعة النظام ذاته ،والى ّأن هذا
و«األحزاب»)
الطائفية
لوم
ّ
الى األبــد ،والــى ماضي االحتالل
ـات
ـ
م
األز
انتاج
سيعيد
املحتل
وضعه
ـذي
ـ
ل
ا
الدستور
ّ
وحــاضــره (أي التاريخ الحقيقي للبلد ومؤسساته)؛ قلة تطرح الـســؤال الصعب عن
ّ
شرعية ّالنظام من األساس.
ّ
عدد من األوهام ،من الديمقراطية
فإن تجربة العراق يفترض أن تشفينا من ٍ
على األقلٍّ ،
االجرائية كحل سحري الى فكرة «االصالح عبر الغزو» ،الى االنبهار بحكم «التكنوقراط»
ً
ً
بديال عن السياسةّ ،
كأن هناك «دليال» لكيفية ادارة البلد وتحقيق العدل ،ومن درس
في الخارج ويملك هيئة «محترفة» هو من يملك مفتاحه (أحمد الجلبي «تكنوقراط»
وحسني الشهرستاني تكنوقراط ،وحيدر العبادي ايضًا تكنوقراط  -على الهامش،
ّ
مستقبلية
العبادي كتب رسالته في الهندسة في السبعينيات في بريطانيا عن تقنية
لتشغيل املصاعد ،تستغني عن الحبال والكابالت الثقيلة ،وقد بدأ تطبيق هذه التقنيات
ّ
ّ
في أيامنا .واملغزى أنه كان أفضل له ،وللعراق ،لو أنه خدم بالده في اختصاصه ولم
زمن حرج ،فهناك مكان «التكنوقراط»).
يخض غمار السياسة في ٍ

ّ
الحل؟ المواجهة

فــي الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة مـنــذ س ـنــوات ،اب ـتــدأ الـعــديــد مــن الـبــاحـثــن بــاسـتـخــدام مقياس
ً
«استجابة الدولة لحاجات مواطنيها» ( )responsivenessلتقييم اداء الحكم بدال من
الديمقراطية والتمثيل ،الذي من األصعب تعريفه وقياسه ،على اعتبار أن الدولة
معيار
ّ
الديمقراطية حقًا ستستمع ،بديهيًا ،لحاجات الناس وتندفع لتلبيتها .حني تعجز ّالدول
في لبنان والعراق عن جمع القمامة أو توفير الكهرباءّ ،
«فشل» أو
فإن هذا ليس نتيجة
ٍ
ٌ
لدول تعجز عن ادارة مجتمعاتها ،حتى ولو أرادت ذلك (وقريبًا،
فساد ،بل هي عوارض ٍ
الدولة تأمني هذه األساسيات حتى،
من وظيفة ّ
حني تأتي موجة التخصيص ،ال يعود ّ
التي ستتاح للناس بحسب قدراتهم ،ويظل ّالدور املتبقي للدولة هو الحراسة القانونية
لنظام االستغالل) .املشكلة هنا ليست في خسارة التمثيل والحقوق السياسية ،بل في
ً
ّ
ّ
ومجرد املشاركة
طفيلي،
ّأن هذه «الدولة العربية» قد أصبحت وباال على شعبها ،دورها
فيها هو إثم .من بعد ما حصل في العراق ،ليس من الغريب أن يقارن بعض العراقيني
أحوالهم بأيام ّ
بتأس ،بل إن بعضهم أضحى ّ
صدام حسني ٍّ
يحن الى العهد امللكي ،تمامًا
ّ ّ
مثلما ّ
تأسف الكثير من اللبنانيني على انتهاء الحرب األهلية .حني يتم النظر الى النفط
ً
ّ
ّ
في العراق على أنه ليس ثروة وطنية ،بل من «حق» املحافظة التي ينبع من تحت أرضها،
ّ
فإن هذا هو املنتهى املثالي ّملبدأ «املحاصصة».
ّ
في نظري ،ليست وظيفة كــل منا توفير «بــدائــل» ورســم نظام بديل (لـ ّ
ـدي الكثير من
ٍ ً
الخطط ،ولكن هــذه ال معنى لها ،بل يستخدمها من يملك سلطة ويصل الــى الحكم،
«برنامج» أو دعاية انتخابية) ،ولكن من الطبيعي أن يعي املواطن
شكل
ويعرضها على
ٍ
ّ
ّ
بـ ّ
ّ
مستقبل أوالده؛ ومن هنا يبدأ النقاش .مبدأ
ع
ويضي
وينهبه
ه
يستغل
ـأن هناك من
ّ
ّ
بلد كلبنان ،حيث ُينهك ّ
العمال
«أعيدوا ما ّللناس للناس» ليس صعبًا أو معقد ًّا ،وفي
ٍ ّ
ُ
قروض
فوائد
يدفعوا
ى
حت
،
ة
ـور
ـوم ،وتسحب منهم
الضرائب بكل صـ ٍ
ٍ
والفقراء ،كل يـ ٍ
ّ
ٌ
املودعني (وهــي قــروض رتبها علينا أنـ ٌ
ـاس غير منتخبني ،مثل رياض
للبنوك وكبار
ّ
ٌ
أشخاص غير منتخبني ليشكلوا اقتصاد بلدنا على هواهم) فمن
سالمة ،جاء به ،ايضًا،
الرأسمالي وراتب
الطبيعي أن يرفض اللبنانيون أن ينزفوا ،الى األبد ،من أجل تمويل ريع
ّ ُ
ٌ
الضابط وتقاعد والــده (لـ ّ
ـدي صديق تقدمي ويساري في مواقفه ولكن ،كلما ذكــرت
ّ
ٌ
قضية الوضع املالي في لبنان ،فهو ّ
انهيار مالي،
غريب على أنه لن يحصل
بشكل
يصر
ٍ
ٍ
«يخلق الله ما ال تعلمون» .ثم ّ
وال يستخدم حججًا منطقية بل ٌ
تنبهت،
كالم من نمط
ٌ
آخر األمر ،أن املوضوع قد يكون شخصيًا ،فالرجل استاذ في الجامعة الوطنية ،وهذا
يؤمن له  -على خالف أكثر مواطنيه  -راتبًا ّ
ّ
جيدًا وضمانات ومرتبة اجتماعية .هو اذًا
يستطيع أن ّ
ّ
الجذرية ،ولكن ليس من بينها سيناريو تتوقف
يتخيل الكثير من األمور
ّ
استمرت عبودية الشعب
فيه الدولة عن دفع راتبه ،أو يصبح الراتب فيه بال قيمة ،ولو
اللبناني) .حني تواجه املسألة األساس (كبنية النظام ً املالي في لبنان ،أو طبيعة النظام
ّ
في العراق) ،وحني تسأل األسئلة الصعبة ،يبدأ حقيقة «النقاش الديمقراطي»ّ .أما تجنب
ٌ
ممكن من دون أن تعيد
هذه القضايا أو استبدالها بأخرى ،واالعتقاد بأن االصــاح
للناس ما ُسلب منهم ،فهذا يعني التواطؤ مع ّالنظام القائم ،ولو تحت ّ
مسمى «التغيير»
و«محاربة الفساد» (املنزلق الذي تقع فيه الكثير من الحركات الشريفة هو حني ّ
تبرر
ُ
ّ
حتى ،تحت ّ
حجة أنها ًستصلح في
أشكال من الفساد ،أو املشاركة في تمريره
قبول
ٍ
ّ
«تتقبل» الفساد من حولك ،أو «درجة» منه ،فأنت
مكان آخر ،أو تعتمد «التدريج» .وحني
ٍ
على بعد خطو ٍة من املشاركة فيه ،هذا إن لم تكن قد بدأت من غير أن تعلم) .ونحن في
ومجتمعات تنقسم بسرع ٍة الى من يعيش
شرسُ ،يفسد األفــراد أو يسحقها،
سياق
ٍ
ًٍ
ً
حياة صعبة وبــا أمــان ،ال دولــة وال عشيرة ،وبــن هم «فــوق» («وصـلــوا»« ،دخلوا الى
يبتسمون
النظام»« ،نجحوا في السباق املحموم» ،وأصبحوا أثرياء ومحظيني ،وهــم
ّ ٌ
لك دومًا بثقة من نجح في نسج مؤامرة ،ومن يعرف تمامًا كم هو محظوظ ومفضل
بلد كلبنان ،اليوم ،أصبحت أمام طريقني للحياة
عن غيره) .انتبهت مؤخرًا الى انك في ٍ
«الجيدة» ،إن لم تولد ثريًا وكنت تطمح لالرتقاء والــراتــب املرتفعّ :امــا أن تصبح «ابن
بشكل ما  -على وظيف ٍة رسمية ،وبخاصة تلك العليا التي يتنافس
دولة» ،فتحصل -
ٍ
ً
ّ
يصب في
عليها الطامحون؛ أو أن تغدو «عميال»ّ ،فتجد طريقًا الى املال الخارجي الذي
ّ
األجنبية ،وتعرف مسالكه وتجعل نفسك
بلدك ،من السياسة الى اإلعالم الى املنظمات
ّ
مفيدًا لهؤالء .عــدا عن ذلــك ،لو اعتمدت على «االقتصاد الوطني» وقــوة عملك ،وكنت
ُ
ّ
نخب ستخرج من
خــارج دوائــر السلطة والــرواتــب األجنبية ،فأنت ســوف تسحق .أي ٍ
تغيير من األساس.
«اصالح» يمكن أن ترتجيه منه؟ هو يحتاج الى
هذا السياق ،وأي
ٍ
ٍ

