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أسعد أبو خليل *
َّ
ُجن جنون اإلعالم األميركي ومراكز األبحاث
ّ
ّ
وت ـ ــج ـ ــار ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان الـ ـغ ــرب ــي ــن ه ــذا
قر َر سحب ّ
ّ
األسبوع .ترامب ّ
األميركية
القو ّات
لتمهيد الطريق لتوغل تركي في
من سوريا
ّ
ّ
(كلمة «توغل» تذكر باستعمالها في
سوريا
ّ
سـيــاق الـتــدخــل الـعـسـكــري ال ـســوري لصالح
ّ
عندما أراد «املجلس
االنعزاليني في ّ ،١٩٧٦
التدخل بكلمة ألطف من
اإلسالمي» أن يصف ّ
اجتياح فوصفه بـ«التوغل» ،وكان املصطلح
ً
ّ
لشفيق الـ ــوزان يــومـهــا) .جــابـ َـه تــرامــب ثــورة
م ــن داخـ ــل حــزبــه وم ــن خ ــارج ــه ،م ــن اإلع ــام
ّ
ديموقراطيني
من مراكز األبحاث ،من خبراء
وجـمـهـ ّ
ـوريــن فــي السياسة الـخــارجـ ّـيــة .ولو
َ
ّ
ّ
أردت أن ت ـخ ـت ـبــر ن ـظ ــري ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ــة
ّ
وت ـعــدد اآلراء «وس ــوق األف ـكــار املـتـعــارضــة»
يمكن أن تـتــابــع ردود الـفـعــل الـهــائـجــة على
قــرار تــرامــب .ليس هناك مــن نـقــاش ،كما أنه
ّ
ّ
الرأسمالية.
صوابية
ليس هناك نقاش حول
واآلبـ ـ ــاء امل ـ ّ
ـؤس ـس ــون م ـ ّـي ــزوا ف ــي هـنــدسـتـهــم
ّ
لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي ب ـ ــن «الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة»
ّ
ّ
«الجمهورية» هناك
و«الديموقراطية» .وفي
ّ
ّ
مــن ركــائــز لـلـنـظــام ال يمكن لــأكـثــريــة رده ــا
أو عكسها كـمــا فــي الــديـمــوقــراطـ ّـيــة (ول ـهــذا
ّ
عملية تعديل الدستور هنا من أصعب
فإن
أكثرية الثلثيْ
ّ
ّ
العمليات وهــي تحتاج إلــى
فــي مـجـلـسـ ْـي ال ـن ـ ّـواب وال ـش ـيــوخ ،بــاإلضــافــة
ْ
ّ
ّ
االشتراعية
الثلثي في املجالس
أكثرية
إلى
ّ
فــي ال ــوالي ــات ،ول ــم يـمــر مــن الـتـعــديــات منذ
ً
تــأسـيــس ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة أك ـثــر م ــن  ٢٧تـعــديــا
فيما يـعـ ّـدل لبنان دسـتــوره مــع انتخاب كل
رئيس تقريبًا).
الـ ـث ــورة ع ـلــى قـ ــرار ت ــرام ــب ل ــم ت ـكــن ج ــدي ــدة.
يـخــوض الــرجــل حــربــا ضــروســا ضــد أجهزة
األم ــن الـقــومــي فــي ال ـبــاد ،خصوصًا أجهزة
املـخــابــرات (وعــددهــا  ١٧ج ـهــازًا) والـقـيــادات
ّ
ّ
اليومية ضد ترامب
العسكرية .والتسريبات
ّ
في الصحف األميركية مصدرها في الغالب
املـ ـخ ــاب ــرات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ،خ ـصــوصــا «وك ــال ــة
امل ـخ ــاب ــرات امل ــرك ـ ّ
ـزي ــة» ال ـتــي بــاتــت صحيفة
«واشـنـطــن بــوســت» منبرًا مفتوحًا لها ،كي
ُ
تـحــرج الــرئـيــس وتسهم فــي تغيير صورته
َ
أمـ ــام ال ـ ــرأي ال ـع ــام (وقـ ــد ث ـبــت أن الـتـســريــب
األخـ ـي ــر ع ــن م ـكــاملــة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي مع
ً
الــرئ ـيــس األوكـ ــرانـ ــي ك ــان م ـصــدرهــا عـمـيــا
ّ
األميركية ،مفروزًا إلــى البيت
في املخابرات
ّ
األبيض) .وألن ترامب ال خبرة له في الحكم،
ّ
فإنه استعدى مبكرًا أجهزة املخابرات عندما
سخر منها ومن قدراتها ومعلوماتهاّ ،كما
أن ــه ق ـ ّـر َر مخالفة التقليد الـســائــد فــي تلقي
البيت األبيض.
تقرير شفهي يومي منها في
ّ
وغ ـ ّـر َد تــرامــب عــن مــوضــوع الـتــدخــل التركي
َ
ـراك
وك ـت ــب أن ه ــذه م ـعــركــة قــدي ـمــة ب ــن األتـ ـ َ
وال ـك ــرد وأن ال ش ــأن ألمـيــركــا ب ـهــا .وأض ــاف
ّ
ّ
وللمرة األولى
املادية،
كالمًا عن كلفة الحروب
ّ
ّ
األميركية املتواصلة بعد
منذ شن الحروب
 ١١أيلولَ ،
ذكر ترامب الضحايا باملاليني «في
الـطــرف اآلخ ــر» — فــي إش ــارة إلــى الضحايا
املــدنـ ّـيــن فــي ال ـعــراق وأفغانستان وســوريــا.
بديهي حول حرب ّ
ّ
مدمرة لكن لم
هذا الذكر
ْ
يسبق لرئيس أميركي (من ٍّ
أي من الحزبي)
أن َ
ذكر آسفًا عدد ضحايا العرب واملسلمني
ّ
ّ
في ّ الحروب األميركية (والحكومة األميركية
تــوق ـفــت ف ــي ه ــذه األل ـفـ ّـيــة ع ــن إع ـط ــاء تقرير
رس ـمــي ع ــن تـقــديــراتـهــا لـلـخـســائــر الـبـشـ ّ
ـريــة
لـلـطــرف اآلخ ــر فــي حــروب ـهــا ،وإن كــانــت لها
ت ـقــديــرات تبقيها سـ ّ
ـريــة وال تعلنها للمأل
ّ
ّ
ربما ألن الـحــروب األميركية زادت وحشية
وهــي ال تريد مــن ال ــرأي الـعــام العاملي إدراك
ح ـج ــم ال ـك ـل ـفــة ال ـب ـش ـ ّ
ـري ــة لـ ـح ــروب ال ـت ـحــريــر
ّ
ومكافحة اإلرهاب األميركية).
وال ـص ـح ــاف ــة ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ت ـحـ ّـس ـنــت ك ـث ـي ـرًا فــي
ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة — ال أع ـن ــي م ــن نــاحـيــة
املـهـنـ ّـيــة أو التغطية الـحــرفـ ّـيــة ل ــأح ــداث .ال،
ّ
الغربية
على العكس .فقد أصبحت الصحافة
وم ّ
دعائية ُ
ّ
ّ
وإعالنية بصورة
ؤججة
البارزة
صفيقة ،واعتراضات ترامب ضد الصحافة
ُ
ّ
ّ
اليساريني —
الليبراليني وبعض
تقابل عند
هنا وهناك — باالستهجان ،لكن الصحافة
ب ــات ــت أب ــواق ــا دع ــائ ـ ّـي ــة ألص ـح ــاب امل ـل ـي ــارات
وم ـص ــال ــح اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ع ـم ــاق ــة« .واش ـن ـطــن
بــوســت» بــاتــت مـجـ ّـرد بــوق نــاطــق بمصالح
الثري العاملي ،جيف بيزوس ،كما أن جريدة
«امل ـس ـت ـق ـبــل» كــانــت بــوقــا لــرف ـيــق ال ـحــريــري،
ّ
الغربية لم تعد
والبنه من ّبعده .الصحافة
ّ
ّ
الحيادية أو املوضوعية .كل
تحاول تصنع

َ
ه ــذه الـحـجــج أزي ــل ــت مـنــذ بــدايــة ال ـحــرب في
س ــوري ــا ،ح ـيــث وجـ ــدت ال ـص ـحــافــة الـغــربـ ّـيــة
الـفــرصــة مــؤاتـيــة لـخــدمــة مـصــالــح إســرائـيــل
ومـ ـص ــال ــح نـ ـش ــر الـ ـنـ ـف ــوذ األم ـ ـيـ ــركـ ــي ح ــول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم .ط ـم ـع ــت الـ ـصـ ـح ــاف ــة املـ ـعـ ـب ــرة عــن
مـصــالــح اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة بخلق ش ــرق أوســط
ّ
جديد يخضع بالكامل للسيطرة األميركية
واإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة .وهـ ـ ــذه ال ـص ـح ــاف ــة نـفـسـهــا
(املـحــافـظــة مـنـهــا وال ـل ـي ـبــرالـ ّـيــة) ّأيـ ــدت بـقـ ّـوة
الحرب على العراق ّ
وروجت ألكاذيب أسلحة
ال ــدم ــار ال ـشــامــل إلق ـن ــاع ال ـ ــرأي ال ـع ــام ،ال ــذي
س ــرع ــان م ــا ي ـن ـقــاد ف ــي مــواض ـيــع الـسـيــاســة
ّ
الخارجية بسبب جهله املطبق فيها.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـف ـصــل م ــن ال ـح ــرب ف ــي س ــوري ــا،
تـ ـق ــوم ال ـص ـح ــاف ــة بــال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن م ـصــالــح
أجهزة املخابرات .قد يقول قائل :وما اعتماد
اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ع ـلــى  ٢٠٠٠ج ـنــدي أمـيــركــي
ف ــي س ــوري ــا؟ يـعـتـمــد الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ال ـعــاملــي
ّ
األميركية على أنها ذات
إعــانــات الحكومة
ّ
ّ
األميركية ،كما
مصداقية عالية .والحكومة
علمنا من تسريبات ماننغ وسنودن ،ليست
ّ
أق ــل كــذبــا مــن أس ــوأ الـحـكــومــات ،لكنها أبــرع
ّ
الـحـكــومــات فــي ال ـكــذب .هــي تـســوق لنفسها
ع ـلــى أن ـهــا م ــن ص ـنــف آخ ــر م ــن ال ـح ـكــومــات،
واإلطــراء األميركي الذاتي على نظام الحكم
َ
ف ـعــل فـعـلــه ح ــول ال ـع ــال ــم ،ح ـتــى ف ــي أوس ــاط
اليسار .القانون األميركي ّ
يشرع الكذب من
الحكومة ،إلــى الـســوق الــداخـلــي والخارجي
عـلــى ح ـ ّـد س ــواء .لـكــن ح ــدود ال ـكــذب للسوق
ال ـعــاملــي أرحـ ــب بـكـثـيــر م ــن مـعــايـيــر ال ـســوق
ّ
«الحرة» (وهي
الداخلي .وعليه ،فإن محطة
ّ
الرسمية لنشر البروباغندا
محطة الحكومة
األمـيــركـ ّـيــة عـنــد ال ـعــرب) مـحـظــورة فــي البث
ال ــداخـ ـل ــي ،ألن م ـعــاي ـيــر الـ ـك ــذب والـتـضـلـيــل
ّ
متحررة لدرجة تتضارب مع املعايير
فيها
األضـيــق فــي الـســوق الــداخـلــي .لكن القانون
ه ـن ــا ي ـس ـمــح ألعـ ـض ــاء ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيـ ّ
ـذيــة
بــال ـكــذب والـتـضـلـيــل لـكــن ف ــي س ـيــاق الـقـيــام
ّ
سياسية واإلس ــاءة
بالوظيفة (أي لـغــايــات
إل ــى ال ـع ــدو ،إلـ ــخ) .إن رق ــم  ٢٠٠٠ج ـنــدي في
س ــوري ــا ه ــو ال ــرق ــم ال ــرس ـم ــي ،لـكـنــه ال يــذكــر
امل ـئــات الــذيــن يـصــاحـبــون عـمــل الـجـنــود من
ّ
ّ
الخاصة املنخرطة
والقوات
أجهزة املخابرات
ً
ف ــي أع ـم ــال س ـ ّ
ّ
ـري ــة م ـثــا (م ـثــل تـقــصــد أع ــداء

مشروع نشر ّ
القوات
ّ
األميركية في الشرق
األوسط وأفريقيا ّلم يعد
مرتبطًا بإدارة معينة
عمل
من صلب
بل أصبح
ّ
ّ
اإلمبراطورية األميركية

إس ــرائ ـي ــل ف ــي س ــوري ــا ،وال ـق ـي ــام بــاغـتـيــاالت
حربية ّ
ّ
سرية).
وأعمال
ّ
ّ
إن مشروع نشر القوات األميركية في الشرق
األوس ــط وأفــريـقـيــا لــم يعد مـشــروع مرتبطًا
ب ـ ـ ــإدارة م ـعـ ّـي ـنــة ب ــل أص ـب ــح م ــن ص ـلــب عمل
اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة .وارت ـ ـبـ ــاط نشر
الـ ـق ـ ّـوات ب ــات م ــازم ــا ل ـلــدعــوة إل ــى اسـتـمــرار
ال ـس ـي ـطــرة ال ـعــاملـ ّـيــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة .وال ـح ـمــاس
ّ
الصحافيني
الـفــائــق ال ــذي ظهر فــي كـتــابــات
ّ
الغربيني هو تعبير عن قبول وشيوع الفكرة
ّ
ّ
ّ
عبر تيارات ومشارب سياسية متنوعة .أي
أن املــراسـلــن الـغــربـ ّـيــن فــي بــادنــا مــن دعــاة
ّ
األميركية الدائمة على
السيطرة والهيمنة
الشرق األوسط .هل ستكون أميركا مضيافة
لــو أن املــراسـلــن الـعــرب فــي أمـيــركــا جــاهــروا
ّ
عربية
بالدعوة إلــى فــرض سيطرة وهيمنة
ّ
األميركية
وتتضارب في اإلدارة
على أميركا؟ ٌ ّ
نــزعـتــان :نــزعــة يمثلها تــرامــب وح ــده وهــي
ّ
انكفائية (دع ــوة تــرامــب إلــى االنكفاء
دع ــوة
ّ
هي دعوة حقيقية وليست مثل صفة االنكفاء
اإلعالم الخليجي بأوباما فقط،
التي ألصقها ّ
ألنــه لم يــرد التدخل في سوريا حفاظًا على
مصالح اإلمـبــراطـ ّ
ـوريــة وديمومتها) مقابل
ّ
دع ــوة نـشــر الـسـيـطــرة اإلم ـب ــراط ــوري ــة .وكــان
ترامب في خضم النقاش الدائر حول سوريا
ّ
يتكون
صريحًا جدًا ،عندما قال إنه في فريق

من تظاهرة لألكراد في مدينة ثيسالونيكي ــ اليونان (ساكيس ميتروليديس  -أ ف ب)

ً
مــن شـخــص واح ــد فــي دع ــوت ــه .ه ــو ،تمثيال
لـلـسـيــاق الـكــاسـيـكــي لـلـسـيــاسّــة االنـعــزالـ ّـيــة
للحزب الجمهوري ،يريد أن يوفر في اإلنفاق
األميركي (املادي والبشري) ،وقد فهم النظام
قبل
السعودي ،ولذلك أعلن ترامب ّمتباهيًا ّ
ـوديــة ستتكفل
أس ـب ــوع أن ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعـ
بـنـفـقــات ال ـن ـشــر ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي كــافــة
فــي الـشــرق األوس ــط (أي إن الـنـظــام القطري
والسعودي يتنافسان على كسب ّ
ود ترامب
ّ
عبر التكفل باإلنفاق على العدوان واالحتالل
ّ
االنكفائية تناسب
األميركي) .وهــذه الرؤية
ّ
ّ
ّ
الربحية االقتصادية في
األولوية
ترامب ذا
ّ
السياسة الخارجية .لكن ترامب يواجه فريقًا
م ـتــراصــا ،ف ــي داخـ ــل إدارت ـ ــه وف ــي خــارجـهــا،
فـ ــي داخ ـ ـ ــل ح ــزب ـ ّـه وف ـ ــي ال ـ ـحـ ــزب امل ـ ـعـ ــارض.
وه ــذا الفريق يمثل «الــدولــة العميقة» التي
ك ـت ــب ع ـن ـهــا أخـ ـيـ ـرًا ج ـي ـمــس سـ ـتـ ـي ــوارت فــي
ك ـت ــاب ج ــدي ــد ب ـن ـفــس الـ ـعـ ـن ــوان .ولـ ــو نجح
الـحــزب الديموقراطي فــي إدان ــة تــرامــب (من
ّ
دون ع ــزل ــه ألن ذل ــك يـتـطــلــب مــواف ـقــة ثـلـثـ ْـي
أعـضــاء مجلس الـشـيــوخ ،أي بموافقة نحو
ع ـشــريــن م ــن األعـ ـض ــاء ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــن وه ــذا
من املستحيالت إال إذا صدر تسريب جديد
ي ـهـ ّـدد ص ــورة تــرامــب فــي داخ ــل حــزبــه) فــإن
الفضل في ذلــك — أو املالمة عند مناصري
ترامب — يعود ألجهزة االستخبارات التي
ُ
ّ
يومية (ممنوع
تـسـ ّـرب ضــد تــرامــب بـصــورة
أن تسترق أجهزة االستخبارات ،مثل «وكالة
األمــن القومي» السمع على مكاملات ترامب
ّ
ّ
تسجل مكاملات
الهاتفية لكنها تستطيع أن
ّ
ّ
زعماء الــدول األجنبية الذين يتحدثون إلى
ترامب).
ملـ ــاذا ّ
رد ال ـف ـعــل امل ـه ـتــاج ه ــذا ف ــي واشـنـطــن
ضد موقف ترامب من سوريا؟ يقول هؤالء
إن ّ
حسهم اإلنساني هــو الــذي يدفعهم إلى
التعاطف مع الكرد في محنتهم في مواجهة
ّ
التوغل التركي .والـكــرد في الغرب يحظون
ّ
ّ
بتعاطف (مزيف طبعًا) ال تحظى به أقليات
أخ ـ ـ ــرى .وال ـف ـض ــل ف ــي ذلـ ــك يـ ـع ــود ل ـل ـق ـيــادة
البرزانية التي استثمرت العالقات الـ ّ
ّ
ـوديــة
ّ
ّ
م ــع ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي مـنــذ الـسـبـعـيـنــيــات
(ع ـلــى األقـ ـ ــل) .وال ـل ــوب ــي اإلســرائ ـي ـلــي يـهـتـ ّـم
ُ
بالبروز في مظهر املدافع عن الكرد إلحراج
ّ
العربية وإيــران (بعد الثورة فقط).
األنظمة
أم ــا تــرك ـيــا ف ـقــد اض ـط ـهــدت ال ـك ــرد أك ـثــر من
أي دول ــة أخ ــرى ،وقـتـلــت منهم أكـثــر مــن ّ
ّ
أي
دول ــة أخـ ــرى ،وكــانــت فــي س ـنــوات تحالفها
مــع إســرائـيــل ال تلقى النقد عــن خروقاتها.
ّ
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،ت ـم ــت ــع ح ـك ــم ك ـن ـع ــان أف ــري ــن
العسكري بأفضل العالقات مع إدارة ريغان،
وكـ ــان الـصـهــانـيــة م ــن أبـ ــرز امل ــداف ـع ــن .لكن
االهتمام الغربي املفاجئ بوضع الكرد في
مواجهة األتــراك يرجع لسبب غير مؤامرات
بسيط :لــم يعد اللوبي اإلسرائيلي مدافعًا
عــن امل ـصــالــح ال ـتــركـ ّـيــة ،وب ــات أردوغـ ـ ــان من
ّ
العامة في
دون معني في حمالت العالقات
الغرب .الكرد ضحايا حتمًا ،لكنهم ضحايا
ل ـيــس ف ـقــط ل ـل ـح ـكــومــات ال ـت ــي اضـطـهــدتـهــم

ّ
العراقية
وغمطت حقوقهم ،مثل الحكومات
ّ
ّ
ّ
والتركية ،بل هم أيضًا
واإليرانية
والسورية
ّ
ضـحــايــا قـيــاداتـهــم الــرجـعــيــة ال ـتــي لــم تجد
غـضــاضــة فــي الـتــآمــر ضــد األك ـث ـ ّ
ـري ــات التي
تعيش مع األكراد.
م ــن ال ــرائ ــج ف ــي خ ـطــاب الـلـيـبــرالـ ّـيــن الـعــرب
(الـعــامـلــن فــي مـنـظـ ّـمــات الـ ـ ــ«إن.ج ـ ــي.أو» أو
ف ــي امل ــواق ــع ال ـعــربـ ّـيــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة املـنـتـشــرة
بــال ـت ـمــويــل ال ـغ ــرب ــي ف ــي ف ـض ــاء اإلن ـت ــرن ــت)
مناصرة الـكــرد .ومـنــاصــرة الـكــرد ليس لها
مــن ثـمــن سـيــاســي أو مـ ـ ّ
ـادي بــاهــظ ،بعكس
ّ
مـنــاصــرة الـشـعــب الفلسطيني الـتــي ت ــؤدي
مناصرته في الغرب إلــى خسارة الوظائف
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ـ ّ
ـوديـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـج ـ ًـن ال ـ ـفـ ــوري.
ت ـس ـت ـط ـي ـعــن أن ت ـك ــون ــي زوجـ ـ ـ ــة ل ـلــرئ ـيــس
ً
ً
ال ـفــرن ـســي وأن ت ـكــونــي م ـن ــاص ــرة ُم ـجــاهــرة
للشعب الـكــردي (كما كانت زوجــة فرانسوا
ّ
ديبلوماسيًا
ميتران) .وتستطيع أن تكون
أمـيــركـ ّـيــا وأن ت ـكــون مـعــروفــا بحملك لـلــواء
اسـتـقــال األك ـ ــراد (ك ـمــا ك ــان الــديـبـلــومــاســي
السابق ،بيتر غالبريث ،الذي طالب بتقسيم
العراق ومنح استقالل ناجز لألكراد فيه —
لـكــن غــالـبــريــث ك ــان شــريـكــا فــي حـقــل نفطي
ّ
باإلنسانية
فــي كــردسـتــان ،فاختلط النفط
وال ـح ـن ــان م ـع ــا) وأال ت ــدف ــع ث ـم ـنــا سـيــاسـيــا
ملــواقـفــك .عـلــى الـعـكــس ،إن مـنــاصــرة األك ــراد
أو األزيـ ـ ّ
ـديـ ــن ه ــي ب ـم ـثــابــة م ـن ــاص ــرة دول ــة
ّ
إســرائـيــل الـتــي تـقــرر للغرب مــا ال ــذي يجوز
م ـنــاصــرتــه ف ــي مـنـطـقـتـنــا والـ ـ ــذي ال يـجــوز
(ال يـجــب أن ي ـ ّ
ـؤدي االسـتـغــال الصهيوني
ّ
مل ـع ــان ــاة حـقـيـقـ ّـيــة ل ــ«أق ـل ــي ــات» إل ــى م ـع ــاداة
حقوقهم) .وبهذا يكون التعاطف الليبرالي
ّ
الغربية
العربي مع الكرد فرعًا من املناصرة
الـصـهـيــونـ ّـيــة — خـصــوصــا أن نـفــس هــؤالء
م ــن أعـ ــداء ح ـقــوق الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي في
االستقالل التام وفي حق الدفاع عن النفس،
مثل موقف األصل الغربي.
ل ـك ــن ال ـت ـع ــاط ــف ال ـع ــرب ــي م ــع الـ ـك ــرد ي ـ ــزداد
صـعــوبــة نتيجة الـتـحــالـفــات ال ـتــي تعقدها
الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادات الـ ـ ـك ـ ـ ّ
ـردي ـ ــة ال ـ ـعـ ــراقـ ـ ّـيـ ــة أسـ ــاسـ ــا،
وال ـكـ ّ
ـرديــة فــي س ــوري ــا .إن مـنـطــق التحالف
م ــع «ال ـش ـي ـطــان» (وال ـح ــدي ــث ع ــن الـشـيـطــان
حــديــث ال يـمـكــن مـحــاجـجـتــه ألن ــك تـتـحـ ّـدث
عــن كــائــن يــؤمــن بــه املــؤم ـنــون ويـعـجــز غير
املــؤم ـنــن ع ــن املـحــاجـجــة ب ــه ،م ــع أن منطق
املؤمنني في التحالف مع الشيطان يناقض
ّ
«أقلية»
إيمانهم) ُيستعمل عندما تتحالف
ّ
س ـيــاسـ ّـيــة أو دي ـنـ ّـيــة م ــع أع ـ ــداء «األك ـث ــري ــة»
(منطق األكـثـ ّ
ـريــات واألقـلـ ّـيــات منطق قهري
ّ
ُ
هيمن) .وحجة الكتائب في التحالف
قمعي م ِ
ّ
م ــع إس ــرائ ـي ــل كــانــت عـيـنـهــا حــجــة الـحــاجــة
ّ
إلـ ــى ال ـش ـي ـط ــان ،ل ـكــن إل ـه ـهــم ت ـخــلــى عـنـهــم.
ّ
لكن تخلي اإللــه عنهم أال يزعج أو يخلخل
ّ
إيمان هؤالء؟ القيادة البرزانية تحالفت مع
إســرائ ـيــل وق ـ ّـدم ــت خ ــدم ــات م ــوس ـ ّ
ـادي ــة ضد
العرب .وهذا النوع من التحالف يصم ليس
ّ
الطائفية
القيادة املسؤولة عنه بل «األقلية»
ّ
العرقية على ما في هذا التعميم من ظلم.
أو

لكن املجاهرة باملطالبة باالستقالل الكردي
ً
فــي أي مــن الـ ــدول الـعــربـ ّـيــة يلقى ق ـبــوال في
الغرب ومعارضة عند العرب (وامليليشيات
ال ـك ـ ّ
ـردي ــة ف ــي ال ـع ــراق وف ــي س ــوري ــا ال تعير
ّ
تقول
اهتمامًا للحساسيات العربية فهي ّ
بــالـتـهـجـيــر -ضـ ــد الـ ـع ــرب -ع ـنــدمــا يـتـســنــى
لـهــا ذلـ ــك) .وال ـغ ــرب م ـت ـشـ ّـدد نـحــو أي نزعة
ّ
ّ
سخي جـدًا في
انفصالية في كياناته لكنه
ت ــوزي ــع أق ــال ـي ــم وم ـحــاف ـظــات ف ــي ال ـك ـيــانــات
الـعــربـ ّـيــة ،إذا ّأدى ذلــك إلــى تفتيت وتجزئة
الـعــالــم الـعــربــي مـهـمــا ك ــان الـثـمــن (إن خلق
ّ
إنسانية
كـيــان جـنــوب ال ـســودان كــان كــارثــة
إسرائيليًا-أميركيًاّ
ّ
هائلة لكن املشروع كان
مـشـتــركــا) .الـحـكــومــة املــركـ ّ
ـزيــة فــي واشنطن
ّ
ش ـ ــن ـ ــت حـ ـمـ ـل ــة وح ـ ـشـ ـ ّـيـ ــة ضـ ـ ــد االن ـ ـف ـ ـصـ ــال
ال ـج ـنــوبــي ف ــي ال ـح ــرب األه ـل ـ ّـيــة األم ـيــركـ ّـيــة،
والجنرال شيرمان قاد حمالت حرق وإبادة
ف ــي ال ـج ـن ــوب (ف ــي ج ــورج ـي ــا وغ ـي ــره ــا) من
دون أي مـ ـس ـ ّـوغ ع ـس ـك ــري ،وك ـ ــان مـقـصــده
ث ـنــي األجـ ـي ــال امل ـق ـب ـلــة ع ــن مـ ـج ـ ّـرد الـتـفـكـيــر
فــي م ـع ــاودة حـلــم االن ـف ـصــال .وأم ـيــركــا هي
امل ـثــال ال ــذي يلهج بـحـمــده دع ــاة االنـفـصــال
ف ــي عــاملـنــا ال ـع ــرب ــي .ال ،ال ـق ـيــادة ال ـبــرزانـ ّـيــة
تــريــد االنـفـصــال وتــريــد أيـضــا التحالف مع
ّ
حالية بني
أعداء العرب .أن وجود تحالفات
ّ
عرب وبني إسرائيل ال يعطي ال «األقليات»
ـري ــات» حــق الـتـحــالــف مــع ال ـعـ ّ
وال «األك ـث ـ ّ
ـدو
ّ
ّ
(ومـنـطــق األق ـلــيــات واألك ـث ــري ــات هــو منطق
ّ
ّ
ّ
واألكثريات في
لألقليات
الحالية
القيادات
غياب ّ
هويات جامعة) .إن حزب البعث (في
فــرعـ ْـيــه) ظـلــم األكـ ـ ــراد ،كـمــا ظـلـمـهــم األتـ ــراك
والفرس عبر التاريخ.
ّ
وتتحمل قـيــادات «وح ــدات حماية الشعب»
ّ
امل ـس ــؤول ــي ــة ف ــي ت ـع ـب ـيــرهــا ع ــن أس ــاه ــا مــن
خ ـ ــذالن أم ـي ــرك ــي لـثـقـتـهــا امل ـط ـل ـقــة ،ول ـل ـمــرة
الـ ـع ــاش ــرة ب ــال ــوع ــود األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة لـ ــأكـ ــراد.
وتـنـظـيــم «وحـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب» وضــع
آماله باملحتل األميركي وهو اآلن يدفع ثمن
هذا الخيار .الشعب الكردي وقياداته ليسوا
ّ
الديموقراطية»
ُمـسـ ّـيــريــن .و«ق ــوات ســوريــا
ليست إال «وحـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب» باسم
آخ ــر يــوحــي بــال ـت ـعـ ّ
ـدديــة ال ـعــرقـ ّـيــة ال ـكــاذبــة.
األمــر افتضح في مؤتمر في ّ
مؤسسة أسنب
فــي والي ــة ك ــول ــورادو فــي ع ــام  ٢٠١٧عندما
اعترف الجنرال األميركي ،ريموند توماس،

ّ
نفس الذين روجوا
ّ
وسوقوا لـ«الجيش السوري
ّ
الحر» يكيلون له االتهامات
بارتكاب جرائم حرب

َ
بــأنــه هــو ال ــذي أط ـلــق اعـتـبــاطــا اس ــم «ق ــوات
ّ
الديموقراطية» على «وحدات حماية
سوريا
ّ
ال ـش ـعــب» لـلـتـخـفـيــف م ــن ال ـش ـكــوك الـتــركــيــة
ح ــول ارتـ ـب ــاط «الـ ــوحـ ــدات» ب ـح ــزب ال ـعـ ّـمــال
ّ
التركية.
الكردستاني املكروه من الحكومة
ض ـحــك ال ـج ـن ــرال ت ــوم ــاس وه ــو يـ ــروي تلك
ّ
عمليات أميركي)
الخدعة ،التي انطلت (بأمر
ّ
في اإلعالم العربي الذي ال يزال يتحدث عن
«ق ـســد» عـلــى أن ـهــا تـنـظـيــم شــامــل وت ـعـ ّـددي
يجمع (مثل حلقات الدبكة) بني عرب وأكراد
ومــن ابتاعته ق ــوات االحـتــال األمـيــركــي .إن
ّ
ّ
والخليجية ّالستغالل
األميركية
املحاوالت
مـعــانــاة الـشـعــب ال ـســوري لــم تـتــوقــف يــومــا،
ْ
ـى طـ ـ ــور ،ك ـم ــا أن
وإن ان ـت ـق ـلـ ّـت م ــن طـ ـ ــور إلـ ـ ّ
روسيا تحقق من خالل تدخلها في سوريا
مـ ــا ي ـ ــروق ل ـه ــا مـ ــن م ـص ــال ــح ال ع ــاق ــة لـهــا
بمصلحة الشعب السوري .وهي تفعل ذلك،
مع مــراعــاة فائقة ملصالح دولــة الـعـ ّ
ـدو التي
ّ
تتمتع بتأييد فريد في عدونها ،من الطرف
السوري واألميركي.
ـرديــة (ال ـي ـسـ ّ
الـقـيــادة ال ـكـ ّ
ـاريــة ،عـلــى مــا ُيـقــال
لنا) تنتحب على انسحاب املحتل األميركي
وتـ ـه ـ ّـدد ب ــال ـت ــواص ــل م ــع ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري.
ه ـن ــا مـ ـ ـ ّـرة أخ ـ ـ ــرى ،ت ـظ ـهــر قـ ـي ــادة س ـيــاسـ ّـيــة
ـرديــة بـصــورة انـتـهـ ّ
كـ ّ
ـازيــة تتعامل فيها مع
أطــراف متنازعة من دون أي التزام بمبادئ
ّ
ّ
الكردية في سوريا
معينة .وباتت القيادة
ّ
تربط مصالحها السياسية ببقاء االحتالل
األم ـي ــرك ــي ،ك ـمــا ّ أن ال ـق ـي ــادة ال ـب ــرزان ـ ّـي ــة في
العراق كانت تفضل بقاء االحتالل األميركي
ّ
املشروعية
إلــى ما ال نهاية .لكن ما طبيعة
ّ
ّ
السياسية لهذه األط ــراف كلها في الصراع
الـ ـ ـس ـ ــوري (م ـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام إل ـ ــى املـ ـع ــارض ــات،
ّ
ّ
والكردية) إذا كان وجودها يرتبط
العربية
ّ
بـ ـت ــدخ ــات خـ ــارجـ ــيـ ــة م ـ ــن أط ـ ـ ـ ــراف لـيـســت
بالضرورة متعاطفة مع الشعب العربي؟
إن م ـش ــروع اس ـت ـم ــرار االحـ ـت ــال األم ـيــركــي
ّ
يستمر .ومشروع الترويج له بأفواه
لبالدنا
ّ
ّ
محلية يتعاظم .الصحافة األميركية
وأيــاد
تزخر هذه األيــام بمقاالت ألفغان يطالبون
ف ـي ـه ــا االحـ ـ ـت ـ ــال األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ــاالسـ ـتـ ـم ــرار.
واملطالبة تجري (كما االستعمار في القرن
التاسع عشر والعشرين) بأبهى الشعارات
ع ــن ال ـت ـح ــري ــر وامل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة وال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة
ّ
األميركية البارزة
طبعًا .وارتباط الصحافة
ّ
بأجندة أجهزة االستخبارات يتسرب (عن
قصد وعن جهل وعن تقليد ببغائي وليس
ّ
ّ
العربية وعلى
باملجان دائمًا) في الصحافة
ّ
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل .هـ ــؤالء ي ـشــك ـلــون لــوبــي
الحرب الدائمة ضد ترامب .وألن الرجل بذيء
ومبتذل وسوقي وجاهل ونــزق ونرجسي،
ّ
ً
فإن معارضة كل ما يفعله يكون سهال ،حتى
عندما تكون مواقفه هي الصائبة ،كما هي
في االنسحاب من العراق.
ويظهر التناقض في املعارضة لقرار ترامب.
ن ـفــس ال ــذي ــن ّ
روج ـ ـ ــوا وسـ ـ ّـوقـ ــوا ل ــ«ال ـج ـيــش
ّ
الـ ـ ـس ـ ــوري الـ ـ ـح ـ ــر» ي ـك ـي ـل ــون لـ ــه االتـ ـه ــام ــات
بــارت ـكــاب ج ــرائ ــم ح ــرب (ف ــي زي م ــا أسـمـتــه
تــري ـكــا ب ــ«ال ـج ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي») .امل ــراس ـل ــون
ّ
الغربيات في بيروت كانوا ّأول
واملــراسـّـات
َم ــن تـبــنــى «الـجـيــش ال ـس ــوري ال ـحــر» وكتب
ّ
ّ
وإنسانيته
املقاالت
الطوال عن ديموقراطيته ّ
ونسويتهّ .
ّ
تغيرّ األمــر بعد التدخل التركي
األخ ـيــر (وال ـت ــدخ ــل الـتــركــي فــي ســوريــا كــان
ي ـح ـظــى ب ـتــأي ـيــد وت ـع ــاط ــف ف ــي الـ ـغ ــرب مــن
ق ـبــل) وأص ـب ـحــت «واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» تـقــول
عنه أنــه «ال ُيعتمد عليه» و«مـجـنــون» .هذا
«الجيش» كــان ُيـعـ َّـول عليه لتحرير سوريا،
وكان الساسة في أميركا ،أبرزهم جون مكني
ّ
(الذي قال عنه وائل غنيم مؤخرًا إنه يكن له
كــل االح ـتــرام) ،وهــو مــن عتاة كــارهــي العرب
واملسلمني من ليكوديي واشنطن ،يتقاطرون
إل ـ ــى شـ ـم ــال س ــوري ــا ل ـل ـق ــاء قـ ـ ــادة «ال ـج ـيــش
الـســوري الـحـ ّـر» .نفس هــؤالء الساسة باتوا
يصفون عناصره بمجرمي الحرب.
ي ـص ـع ــب عـ ـل ــى دعـ ـ ـ ــاة أم ـ ـ ّيـ ــركـ ــا ف ـ ــي ب ــادن ــا
االعتراف بذلك :أميركا تلقت هزيمة شنيعة
في الـعــراق وفــي أفغانستان .ويصعب على
الـهـيـئــات الـسـيــاسـ ّـيــة واإلع ــام ـ ّـي ــة الـســائــدة
في واشنطن ّ
تقبل فكرة هزيمة أميركا .قد
يكون ترامب وحيدًا في أنه اعترف بهزيمة
ّ
أميركا في العراق مبكرًا ،وهو ال يريد إلحاق
هزائم أخرى جديدة بها .لكن كما أن للنصر
ّ
األميركية
االستعماري أبناءه ،فإن للهزيمة
َ
أيتامها.
في الشرق األوسط
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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ّ
الغيث:
ل
أو
ّ
جمرة حرائق لبنان ليست استثنائية
ريان ّ
الرمال *
يتم اقترافها أمام الحدث الكارثي الـ ّـذي ّ
ّإن الجريمة األكبر التي ّ
ألم بلبنان مطلع
هــذا األس ـبــوع مــن حــرائــق طــالــت مـســاحــات حــرجـ ّـيــة واسـعــة هــي إضافتها إلى
ّ
ّ
ّ
العاملية التي تحدث
الطبيعية
«استثنائية لبنان» وسلخها عن الكوارث
سيناريو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بسبب التغير املناخي ،إذ الم أغلب املعلقني واملعلقات على الحدث (ولهم/ن الحق
الكامل بذلك) الطبقة السياسية الفاسدة التي لم ّ
تمول مشاريع مراقبة األحــراج
وحمايتها أو صيانة طائرات الـ«سكورسكي» ،أو لم تعلن حالة الطوارئ ّ
للحد من
ّ
ّ
ّ
ضرورية ،لكنها ال تكفيّ .إن النيران
استشراء النيران .كلها مطالبات محقة ،ال بل
ً
ّ ّ
ّ
استثنائيًا ،إنها
فجائيًا أو حدثًا
التي التهمت أشجارنا هذا األسبوع ليست خطأ
ّ
ّ
(كساراتّ ،
البيئية في لبنان ّ
تلوث أنهار،
«الطبيعية» لعقود من االنتهاكات
النتيجة
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
تلوث ٌهواء ،صيد عشوائي )...ومستمرة (كمشروع سد بسري مثال) وهي أيضًا
ّ
ّ
العاملية في ّ
ّ
الرأسمالي والجشع في استغالل
التوسع
طبيعية للسياسات
نتيجة
ّ
ّ
ّ
ّ
املوارد البيئية ونهبها ،كما أنها نتيجة طبيعية لألنتولوجيا الشائعة القائلة بتفوق
ّ
ّ
البشري على غيره من شركائه على هذا الكوكب ،والتي تعلمنا ّأن حياتنا
الجنس
ّ
حيوان آخر.
نبتة أو
أثمن من حياة أي ٍ
ٍ
ُ
من ّ
الجيد أن تسهم الحرائق في لبنان في زيادة نقطة ماء إلى كيل صبرنا على
ّ
ّ
فساد حكامنا عله يطوف ،لكن من الخطير أن ال ننظر أبعد من أنفنا وأن نتعامل
ّ
ّ
استثنائية ،ولألسف لن تكون
واهية معها .حرائق لبنان هذه السنة ليست
بآني ٍة
ٍ
ّ
وستزيد قسوتها ومساحات
تتجدد الـعــام املقبل والـعــام الــذي يليه،
كــذلــك ،قــد
ٌ
ّ
ّ
ّ
امـتــدادهــا عامًا بعد عــام ،ألن االحتباس ال ـحــراري ًحقيقة عاملية تلهينا عواملنا
ّ
الضيقة عن اإلملام بها .حرائق لبنان ليست منفصلة عن حرائق غابات األمازون
املؤملة التي وقعت في آب املاضي ،وال عن حرائق والية كاليفورنيا هذا العام أيضًا،
ّ
سيشلنا عن القيام ّ
بأي تغيير حقيقي.
والتعاطي معها على أنها كذلك
ّ
تتزايد حــرائــق الغابات الهائلة حــول العالم فــي حدتها وتــواتــرهــا بسبب ازديــاد
ّ
ّ
ّ
بمعدل درجة
حــرارة األرض ،إذ ّإن العديد من الــدراســات توقعت ّأن كــل ارتـفــاع
ّ
مئوية واحدة سيزيد مساحة الغابات املحروقة
بـنـسـبــة  ! %600وم ـنــذ ع ــام  ،1880ارتـفـعــت
ّ
حرارة األرض  0.8درجة ّ
اللبنانية فقط
الدولة
ليست
مئوية بحسب مرصد
ّ
ُ
ّ
من يجب أن يجرم ،بل الكثير من ناسا األرض ــي .ومــن هنا شهدت مناطق مثل
ّ
الشمالية الوسطى
المعتقدات التي نحملها أيضًا أستراليا ،إندونيسيا ،أميركا
ّ
ّ
الغربية ،حرائق غابات مهولة
والجنوبية ،أوروبا
عن هذا الكوكب
في السنوات األخيرة .مع تزايد حرارة األرض،
حرًا ،وموجات ّ
ّأيام الصيف أصبحت أكثر ّ
الحر
ًّ
ً
طوال وأكثر ّ
عشوائيةُ .يساعد هذا الجفاف
وأنماط هطول األنماط أكثر
ًا
ر
تكر
أكثر
ً
على ًجعل الغابات عرضة لغزو الحشرات التي تضعف األشجار وتجعلها أكثر
عرضة لالشتعال .كذلك ّ
ّ
فإن ّ
املناخي ّ
ّ
يصعب عليها
يسبب عقم التربة ،ما
التغير
التعافي السريع بعد الحرائق .كما تزيد الحرائق في نسب ثاني أوكسيد الكربون
ّ
حلقة من التغذية الراجعة.
الحراري في
في الهواء ،ما ُيفاقم االحتباس
ٍ
ً
وعلى الرغم من ّأن أغلب الحرائق سببها اإلنسان (فمثال  %80من الحرائق في
ّ
بشري)ّ ،
لكن ّ
ّ
ّ
املناخي ،أي زيــادة حــرارة الكوكب
التغير
الواليات املتحدة سببها
ّ
وجفافه ،يجعلها ّ
حتى لو ّ
ّ
تبي ّأن حرائق لبنان مفتعلة،
كارثي .إذًا،
بشكل
تمتد
ٍ
ّإل ّأن ّ
التغير املناخي يجعل السيطرة عليها شبه مستحيل.
ّ
ّ
ّ
الحالي ،أي بعد حوالى
املستقبلية محبطة .فبحلول منتصف القرن
ّإن التوقعات
ثالثني سنة ،قد تزيد رقعة املناطق التي تطالها الحرائق ّ
بمعدل ّ
مرات ّ
ست ّ
مما هي
ّ
حاليًا .كذلك ّ
فإن ّ
عليه ّ
سيؤثر في ّ
ّ
نمو الكثير من األشجار ورقع
املناخي
التغير
ً
اللبناني ّ
مهدد باالنقراض مثالّ ،
ألن ّ
ّ
نموه في املناطق
انتشارها (شجر األرز
ّ
املنخفضة سيصبح أصعب بسبب موجات الحر).
ّ
ُ
ّ
هذه ّ
اللبنانية فقط من يجب أن يجرم ،بل الكثير من املعتقدات
املرة ،ليست الدولة
ّ
التي نحملها أيضًا عــن هــذا الكوكب .فالسياسات اليمينية املتطرفة ،والجشع
الرأسمالي ،وأنماط استهالكنا غير املدروسة ،وغرورنا البشع الذي يوهمنا بأننا
ّ
ُ
أكثر استحقاقًا من الكائنات األخرى للعيش ،كلها يجب أن تحاكم أمام خسار ٍة
ّ
دراسات تؤكد ّأن املستقبل لن يكون أرحم.
ُمفجعة كهذه وأمام
ٍ
كما عـ ّـرت الـنـيــران األشـجــار مــن ورقـهــاّ ،
عرتنا مــن ورق التني الــذي نخفي فيه
ّ
ّ
عنجهيتنا كبشر على باقي املخلوقات .في لبنان كما في كل العالم ،اإلنسان يبقى
ّ
ّ
الكائن األكثر ّ
البيئية كهذه ،على
األرضية .األحداث
تكبرًا أمام شركائه على الكرة
ٌ
ّ
ّ
كارثيتها أو بسببها ،هي دعــوة ّ
أنتولوجياتنا كبشر .هل
مهمة ألن نراجع
رغم
ُ
ً
حياتنا أثمن فعال من حياة الشجرة التي قتلت في لبنان يوم الثالثاء؟
* طالبة ماجستير في األنتروبولوجيا
ّ
األميركية في بيروت
في الجامعة

