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 11أيلول ومكافحة اإلرهاب

تنوه بالمغرب
أميركا ّ
ال ��ى «م �ص��اع��ب م�س�ت�خ��ف ب �ه��ا ك �ل �ي��ًا» للمشروع
الصهيوني في فلسطني .وقد اعترف أدولف بوم
(م �ح� ّ�رر ال� ّ
�دوري��ة الصهيونية «ب��االس�ت�ي�ن��ا») في
ظهرت فيه «بنات آوى وعرب»
العدد نفسه الذي
ّ
بأن «السكان اليهود يمثلون فقط سبع املقيمني».
غير أن األغلبية الكبرى من الصهاينة الداعمني
التفاؤلي
لالستيطان ك��ان��وا ف��ي حالة م��ن النفي
ّ
ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى «امل �س��أل��ة ال �ع��رب �ي��ة» ،ك �م��ا خطها
ً
ابتداء من .1911
برغمان

لم يكن هناك أي اعتراف بوجود السكان العرب
األصليني في األدب الصهيوني باللغة األملانية إال
في «بنات آوى وعرب» .كان لكافكا اهتمام واضح
ُب ��األدب ال�ص�ه�ي��ون��ي .نستنتج م��ن ي��وم�ي��ات��ه أنه
أعجب بمحاضرة لتريتش ،أحد ّ
رواد االستيطان
ّ
املتحمسني .كما أنه اشترك في «باالستينا» التي

بعد الهزيمة
العربية في
عام ،1967
برز نوع جديد
من التفاعل
مع كافكا

أن كافكا يهزأ أيضًا من الطريقة التي كان يتحقق
بها هذا الحلم .التلميحات في النص الى الهوس
ال ��ذي ي��رش ب��ه «ال �ك�ل�اب ال �ج��دد» ال �ت��راب ،يسمح
ل �ك��اف �ك��ا ب �خ��ات �م��ة ي� �ق ��ارن ف �ي �ه��ا ب�ي�ن االستيطان
الصهيوني لـ«الباالستينافاهرر» والطريقة التي
ّ
يحدد بها الكالب منطقتهم.
بعدما اختار املؤتمر الصهيوني األول في 1897
ف�ل�س�ط�ين وط �ن��ًا ق��وم �ي��ًا ل �ل �ي �ه��ود ،س ��اف ��رت لجنة
ت�ق�ص��ي ح�ق��ائ��ق ال ��ى األراض � ��ي امل �ق��دس��ة وأعلنت
أن «ال� �ع ��روس ج�م�ي�ل��ة ل�ك�ن�ه��ا م �ت��زوج��ة م��ن رجل
آخ��ر» .منذ ذل� ّ�ك ال�ح�ين ،ه��ذا «اآلخ ��ر» ،أي العربي
األص �ل ��ي ،ي�م��ث��ل «ال� �س ��ؤال ال �خ �ف��ي» ف��ي املشروع
االس �ت �ي �ط��ان��ي ال �ص �ه �ي��ون��ي .وق ��د رس ��م ّ
مؤسس
الصهيونية السياسية ث �ي��ودور ه��رت��زل صورة
وردية الستعمار فلسطني في روايته املستقبلية
«التنيوالند» ،حيث حاجج بأن املشروع سيفيد
السكان العرب أيضًا.
لكن الدوائر الصهيونية في براغ كانت أكثر حذرًا
بكثير .منذ عددها االفتتاحي في  ،1916نشرت
مجلة «دي��ر ي��ودا» لبوبر ع��ددًا م��ن امل�ق��االت التي
ك�ب�ح��ت اغ �ت �ب��اط ه��رت��زل .ط��ال��ب ال �ح��س الواقعي
لهذه املقاالت بحساب أكثر تركيزًا وأكثر علمية
ل �ل��وق��ائ��ع ع �ل��ى األرض ب �غ �ي� ّ�ة ت �ح �ق �ي��ق «أقصى
برنامج» من «االستعمار املنظم لفلسطني» .ذلك
أن اإلحصاءات الجوية ،نوعية التربة ،استعمال
األرض ،مشاكل ال��ري والحصص الغذائية ،دلت

حمل معه نسخة منها عندما التقى للمرة األولى
خطيبته الحقًا فيليس بوير .لكنه اعتبر أن الكثير
من الـ«باالستينافاهرر» هم شوفينيون «تكلموا
ب��اس �ت �م��رار ع ��ن ت�ق�ل�ي��د امل ��اك ��اب �ي�ي�ن» ً .ف ��ي «بنات
آوى وع � ��رب» ،ي�ق��ف ال �ع��رب��ي« ،ط ��وي�ل�ا ومتشحًا
باألبيض» ،للمرة األولى في الوسط األدبي وفي
�ارزة .البطل العربي
ال�ع�ن��وان ملجلة صهيونية ب � ّ
عند كافكا ليس املتعامل املتشكر الذي َسخر منه
هرتزل في «التنيوالند» ،وال املشكلة املستعصية
ال�ت��ي يستمر الفلسطينيون بتجسيدها اليوم.
بتعال
فبالرغم من أن العرب يعذبون بنات آوى
ٍ
ُ
ويفترض ب��األوروب��ي أن يقتلهم م��ن أج��ل قضية
بنات آوى ،إال أن وجودهم ال يخضع للمساءلة.
على العكس ،ف��إن ال�ع��رب� ّ�ي ،بالرغم م��ن ك��ل شيء،
ي�ت�س��م ب �ك��رم م �ع�ين وق� ��در ج �ي��د م��ن ال �ف �ك��اه��ة في
ّ
ظروف تهدد حياته بالخطر.
ل��م يكن كافكا م��ن الداعمني الستعمار فلسطني،
ب��ال��رغ��م م ��ن ج �م �ي��ع م� �ح ��اوالت ص��دي �ق��ه وراعيه
األدب��ي ماكس ب��رود لتقديمه كذلك .حلقات براغ
التي ّ
عرفته بفلسطني تألفت من املشككني أو من
ص�ه��اي�ن��ة م��ن أت �ب��اع م��ذه��ب ال�ل�اأدري ��ة .وق��د ّ
روج
الكثير منهم الحقًا لدولة واحدة ثنائية القومية
ّ
ك �ح��ل ل �ل �ص��راع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ـ�ـ�ـ�ـ اإلس��رائ �ي �ل��ي .أما
البعض اآلخر فترك الحركة الصهيونية كليًا :أبدى
ال��دك�ت��ور ه��ان��س ك ��ون ،وه��و «باالستينافاهرر»
بارز وعضو سابق في حلقة كافكا «با كوشبا»،
اس�ت�ي� ً
�اء ش��دي�دًا م��ن رد فعل الصهاينة الوحشي
ع �ل��ى االح �ت �ج��اج��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ض��د الهجرة
اليهودية الجماعية في  ،1929إلى درجة أنه كتب
ال��ى صديقه امل�ق� ّ�رب بوبر ب��أن «صهيونية اليوم
غير مقبولة» .غير أن مغادرة كون لم تكن من باب
التعاطف مع السكان العرب؛ األحرى أنه شعر بأن
الصهيونية قد انتهكت املعايير األخالقية العليا
لليهود.
ُ
وقد شارك ّ
املؤرخ املاركسي إسحق دويتشر كون
ّ
رأيه عندما حذر بعد إعالن دولة إسرائيل من أن
ب��ؤس م�ئ��ات اآلالف م��ن ال�لاج�ئ�ين الفلسطينيني
ه��و ب�م�ث��اب��ة دي�ن��ام�ي��ت م ��زروع ف��ي أس��س الدولة
ال � �ي � �ه ��ودي ��ة .ك� �م ��ا أدان � � � ��ت ح� �ن ��ة أرن � � � ��دت إسقاط
ال �ه��ول��وك��وس��ت ال �ن ��ازي ع�ل��ى ال �ع��رب ف��ي كتابها
«ت �ق��ري��ر ع��ن ع��ادي��ة ال �ش��ر» ع��ن م�ح��اك�م��ة أدولف
أي�خ�م��ان ف��ي ال �ق��دس .أم��ا فيلم ال��رس��وم املتحركة
الوثائقي األخير آلري فوملان «فالس مع بشير»،
ال ��ذي ي�ت�ن��اول ال�ف�ظ��اع��ات ال�ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا الجيش
اإلسرائيلي في لبنان خالل صيف ُ ،1982
فيفتتح
بمشهد لكالب شبيهة بالضباع تلوذ بالفرار في
ش��وارع تل أبيب الليلية .في ه��ذا الكابوس الذي
أقلق ال��راوي لسنوات ،ال�ك�لاب ه��ي جثث خدمته
العسكرية في حرب لبنان وقد أحييت من ّاملوت.
س � ��وء م �ع��ام �ل��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ه� ��و «ظ � � ��ل فوق
إس��رائ�ي��ل» ،كما خلصت أخ�ي�رًا مارغريت أتوود،
الروائية الكندية املعروفة ،في مقال لها في صحيفة
اليهودي األول
«هآرتس» اإلسرائيلية .كافكا كان َ َ
ورفض البعد
الذي عالج هذا «الظل» الفلسطيني
الكولونيالي للصهيونية من دون االدع��اء املقزز
بالتفوق األخالقي الذي استحضره النقاد الذين
تلوه .في كتاب عاطف بطرس ،يرسم كافكا طريقًا
ل�ك�ي�ف�ي��ة رف� ��ض ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة االس �ت �ي �ط��ان �ي��ة في
فلسطني وتقدير أشكال التحرر الوطني اليهودي
وال�ي�ي��دش��ي ف��ي أوروب� ��ا ،ف��ي آن م�ع��ًا .ك��اف�ك��ا هذا،
صاحب األدب املتعدد األوج��ه والنقدي والعاملي
ّ
عصي على التصنيف البسيط كصهيوني
الفذ،
أو مناهض للصهيونية ،وهو بذلك يفتح الباب
ّ
ّ
وحمالة أوجه ألعماله.
لنا أمام ق��راءات متجددة
أل ��م ت �ك��ن ح �ت��ى ي �ه��ودي �ت��ه وه��وي �ت��ه م��وض��ع شك
وت��ذب��ذب وه��و القائل« :م��اذا يجمعني باليهود؟
بالكاد هناك شيء يجمعني بنفسي».
* أستاذ تاريخ الشرق األوسط في جامعة تورونتو
(خاص «األخبار» ـ ترجمة وهيب معلوف)

محمد بنعزيز*
على أب��واب الذكرى التاسعة لتفجيرات أيلول/
س�ب�ت�م�ب��ر  2001اإلره ��اب� �ي ��ة ،وف ��ي ال ��وق ��ت الذي
تكشف واشنطن ع��ن قلقها م��ن تنامي اإلرهاب
حكومة صنعاء بأن أميركا
في ّاليمن ،وتصرخ
ّ
تضخم خطر القاعدة ،تلقى املغرب تهنئة نادرة
تقول« :لقد اعتمد املغرب مقاربة شاملة ملكافحة
اإلره � ��اب ت �ق��وم ع�ل��ى إج� � ��راءات ال�ي�ق�ظ��ة واألمن،
وخ ��اص ��ة م ��ن خ�ل��ال ال� �ت� �ع ��اون ال ��دول ��ي ووضع
سياسات مجددة ضد التطرف».
وق� ��د ك� ��ان ذل� ��ك ت �ن��وي �ه��ًا م ��ن وزارة الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة ب��االس �ت��رات �ي �ج �ي��ا ال �ش��ام �ل��ة ملكافحة
اإلره� � ��اب ال �ت��ي اع �ت �م��دت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة املغربية،
م�ش�ي��رة إل��ى أن ه��ذه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ا «م�ك�ن��ت من
التقليص بفعالية من التهديد اإلرهابي».
وق� ��د أع �ط ��ت وس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام امل �غ��رب �ي��ة أهمية
خ��اص��ة ل �ل �م��وض��وع ،ألن ��ه ن �ج��اح ف ��ي م �ج��ال لم
تنجح ف�ي��ه أم�ي��رك��ا ن�ف�س�ه��ا ...ال�غ��ري��ب أن الخبر
يتزامن م��ع جهود حثيثة لتقليص نفوذ مدبر
تلك السياسات في جانبها األم�ن��ي ...فقد صار
غ�ي��اب ال�ج�ن��رال حميدو لعنيكري ع��ن الحفالت

للتنويه األميركي
طعم الشتيمة ألنه يمس
الصورة التي يريدها
النظام لنفسه
ال��رس �م �ي��ة أم � �رًا ت�لاح �ظ��ه ال �ص �ح��ف باستمرار،
ويفسر ذلك كإشارة إلى العمل ملحو بصماته عن
السياسة األمنية للمغرب ...فقد ك��ان لعنيكري
م��دي �رًا ل�ج�ه��از االس �ت �خ �ب��ارات ال� نِّ�داخ�ل�ي��ة ث��م عني
ُ
مديرًا لألمن الوطني فأقيل ثم عي مفتشًا عامًا
للقوات املساعدة ،وفجأة أصبحت لتلك القوات
ال �ت��ي ال ت �ص��در أخ �ب��اره��ا ف��ي ال�ص�ح��ف نفوذ...
فصدر قرار بتقسيم تلك القوات إلى فرعني :فرع
ل�ل�ج�ن��وب وف ��رع ل�ل�ش�م��ال .وق ��د ت��ول��ى لعنيكري
مسؤولية ال�ق�ي��ادة ف��ي املنطقة الجنوبية ،وهو
اآلن س �ي �ب��دأ م ��ن ال �ص �ف��ر ف ��ي ال� �ق ��وات املساعدة
الجنوبية .ملاذا ليس الشمالية؟ ألن في الشمال
تهريبًا مربحًا وه��دوءًا ،أم��ا في الجنوب فهناك
مستقبل االحتجاجات ،من إيفني مرورًا بزاكورة
حتى السمارة...
جرى كل هذا والجنرال لعنيكري منضبط يرى
ما يفعله به شبان العهد الجديد ...يراقب ويكظم
غيظه ك��ي ال يعض ي ��ده ...ينقلونه ك��ي ال يبني
مركز قوة ...ولكن ملاذا ال يتخلصون منه؟
السبب األول ه��و أن خطر االحتجاجات م��ا زال
قائمًا ،ففقر الشبيبة ويأسها ي�ن��ذران بمخاطر
ش ��دي ��دة .ل��ذل��ك ي�ح�ت�ف��ظ رج � ��ال ال �ع �ه��د الجديد
ب��ال �ج �ن��رال ال �ع �ج��وز ل �ك��ي ي��أك �ل��وا ال� �ث ��وم بفمه،
فهو من رج��ال العهد البائد ،وك��ل تدخل عنيف
سيسجل في دفتر العهد ًالبائد ،بينما يفترض
الشبان الذين صاروا رجاال أن سجلهم سيبقى
بكرًا.
ال�س�ب��ب ال�ث��ان��ي ه��و أن لعنيكري ي�م�ث��ل عنوانًا
م� �ع ��روف ��ًا وم ��وث ��وق ��ًا مل� �س ��ؤول ��ي االستخبارات
الغربية ،يتعاملون معه ألنه يملك خبرة ورؤية
وجرأة لتنفيذها .الدليل؟
ب �ع��د ت �ف �ج �ي��رات  2001ف ��ي ن �ي ��وي ��ورك ،تعاونت
االس�ت�خ�ب��ارات املغربية م��ع نظيراتها الغربية.
حتى أن رم��زي بنشيبة ،حسب وسائل اإلعالم،
خ �ض��ع ل�ل�اس �ت �ج ��واب ف ��ي س �ج��ن م �غ��رب��ي قرب
الرباط في .2002
أما بعد تفجيرات  16أيار /مايو  2003في الدار
البيضاء ،فقد سادت الصدمة وتسلم لعنيكري
العصا ،وقام بعمله أمام زمالئه في جهاز الدولة
ب ��إت �ق ��ان ...اع �ت �ق��ل ح��وال��ى ع �ش��رة آالف إسالمي
واح�ت�ف��ظ ب � �ـ 2000ف��ي ال�س�ج��ن .ك ��ان ذل ��ك تدبيرًا
وق��ائ �ي��ًا أك �ث��ر م �ن��ه ت�ه�م��ًا ث��اب �ت��ة ض��د املعتقلني.
تزامن ذلك مع مقتل مواطنني عديدين في مخافر
ال�ش��رط��ة أو ف��ي ال �ش��ارع ع�ل��ى ي��د ش��رط��ة القرب.
غير أن مدير «إف بي آي» األميركي زار املغرب
ف��ي  2006/2/7وال�ت�ق��ى م��دي� َ�ري األم ��ن الوطني
واالس�ت�خ�ب��ارات للتعاون ف��ي مكافحة اإلرهاب
الدولي ومحاربة الجريمة املنظمة وتأهيل رجال
األمن املغاربة ...كانت الرسالة واضحة.
ل�ك��ن ح�ي�ن ب ��ردت ال �ص��دم��ة وزال ال �خ ��وف ،بدأت
ت�ن�ك�ش��ف ح�ق�ي�ق��ة م��ا ت� ��واله ال �ج �ن��رال :اعتقاالت
وت�ع��ذي��ب وم�ح��اك�م��ات س��ري�ع��ة ...حينها ل��م يعد

ل �ع �ن �ي �ك��ري م��رغ��وب��ًا ف �ي��ه ف ��ي ال ��واج� �ه ��ة ،فبدأت
�ي ع��ز ه ��ذه الجهود
ج �ه��ود ت�ف�ك�ي��ك ن� �ف ��وذه ...وف � ّ
ي��أت��ي التنويه األم�ي��رك��ي ل�ي��ذك��ر ب�ج��دوى منهج
لعنيكري وليضع عالمات استفهام على جهود
تفكيك نفوذه.
التنويه األميركي مفخرة للنظام على الصعيد
ال�خ��ارج��ي .ف��امل�غ��رب نجح ف��ي م�ح��ارب��ة اإلرهاب
وس �ه��ل ع �ل��ى ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة امل �غ��رب �ي��ة تسويق
نفسها ...وتكفي املقارنة مع استمرار قتل رجال
ال�ج�ي��ش ف��ي ال�ج��زائ��ر ليتضح اإلن �ج��از املغربي
ح�ي��ث ل��م يقتل أي م��واط��ن م�غ��رب��ي م�ن��ذ ...2003
أم��ا رج��ال الجيش فبعيدون ألن الشرطة قادرة
وحدها على أن تتولى األمن في الشوارع.
ل�ك��ن ل��ذل��ك ال�ت�ن��وي��ه ط�ع��م الشتيمة ع�ل��ى صعيد
ال�س�ي��اس��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،ألن ��ه ي�م��س ال �ص��ورة التي
يريدها النظام لنفسه.
ً
أوال ألن ��ه ي �ح��رج ال��ذي��ن ي ��ري ��دون ال�ت�خ�ل��ص من
ال�ج�ن��رال ال�ع�ج��وز ،ص��اح��ب ال�خ�ب��رة والصرامة،
لكنهم ال يستطيعون ذل��ك ،فتبقى ن��واة السلطة
ت �ق �ل �ي��دي��ة ف ��ي ج��وه��ره��ا وال ت ��واك ��ب خطابات
التحديث والدمقرطة التي يقدمها امللك محمد
السادس وفريقه .ثانيًا ،على الصعيد الداخلي،
ي�ن�ظ��ر ل�ل�ت�ن��وي��ه األم �ي��رك��ي ك�ش�ت�ي�م��ة ،وكإهانة
للمعتقلني اإلسالميني...
ثالثًا ،يرى الحقوقيون في ذلك التنويه خطرًا ...إذ
تعتبر تقوية لعنيكري وفلسفته األمنية تكريسًا
لإلفالت من العقاب وتكرارًا لسنوات الرصاص
وتهوينًا م��ن جهود اإلن�ص��اف وامل�ص��ال�ح��ة ...ما
دام اس ��م ل�ع�ن�ي�ك��ري ي��رت�ب��ط ب�ك��ل ام �ت �ح��ان أمني
في السنوات األخيرة ،سواء تعلق األمر بضرب
حاملي الشهادات الذين يحتجون أمام البرملان
أو ق�م��ع ان�ت�ف��اض��ة إي�ف�ن��ي ،وه��و ال ��ذي سيتولى
تدبير أي احتجاج الحق.
رغ ��م ه ��ذه األص � ��وات امل �ع��ارض��ة ،ي�ب�ق��ى الجنرال
ض��رورة للخارج وال��داخ��ل أيضًا .تكمن املشكلة
في الصورة فقط .فالذين عملوا طيلة السنوات
السبع املاضية لتفكيك نفوذ الجنرال ،ال يفعلون
ذلك ألنهم يفيضون ديموقراطية ،وهم ال يقلقون
ألنهم يختلفون عنه في األساليب وهو متفوق
ع�ل�ي�ه��م ،ب��ل ه��م ق �ل �ق��ون ف �ق��ط ألن ذل ��ك ق��د يمس
ص��ورة البلد في ال�خ��ارج .ال�ص��ورة هي املشكلة،
أما التدبير األمني فلم يقع فيه تغيير جوهري
منذ رحيل الحسن الثاني...
ص�ح�ي��ح أن امل �غ��رب ع ��رف وزي ��ر داخ �ل �ي��ة واحدًا
طيلة ربع قرن في عهد امللك الراحل ،بينما عرف
خ�م�س��ة وزراء ف��ي ع�ش��ر س �ن��وات م��ن ح�ك��م امللك
الجديد :أحمد امليداوي فإدريس جطو فمصطفى
الساهل فشكيب بنموسى ثم الطيب الشرقاوي
حاليًا ...لكن هذا التغيير في الوجوه لم ينعكس
تغييرًا في املمارسة.
السبب؟ هناك خطر أن يستولي املتشددون على
ع��ائ��دات ت�ص��دي��ر ال�ح�ش�ي��ش ،وه ��ي ت �ج��ارة تدر
ّ
أرب��اح��ًا م�ه��ول��ة .ث��ان�ي��ًا ،امل �غ��رب ي �ص��در الشابات
ال �ج �م �ي�ل�ات وامل �ج ��اه ��دي ��ن ال� �ش� �ب ��ان ،ف �ك �ث �ي��ر من
املغاربة قتلوا في العراق ،ويبدو أن أجر الجهاد
ي�ت�ض��اع��ف ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط ...ث��ال�ث��ًا ،جحيم
الصحراء الكبرى يشتد وتنظيم القاعدة ّ
يقوي
ن �ف��وذه ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وي �م� ّ�ول ن�ف�س��ه بتلقي فدية
االنتفاضات
الرهائن األوروب�ي�ين ...رابعًا ،خطر
ّ
بسبب الفقر م��ا زال واردًا ،وخصوصًا أن غالء
األك ��ل وال�س�ك��ن ب�ل��غ م�س�ت��وي��ات خ �ط��رة ...أخيرًا،
اإلص �ل��اح � ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة خ ��رج ��ت م� ��ن جدول
األعمال...
مع وض��ع كهذا ،يبقى التدبير األمني أساسيًا.
وبما أن املقاربة القديمة لم تتغير ،ف��إن ضباط
العهد السابق الذين تجاوزت أعمارهم السبعني
هم الذين يتولون تطبيقها ...في الدرك والسجون
وق��وات مكافحة الشغب .وأميركا ّ
تنوه بهم في
محاربة اإلرهاب التي لم تنجح هي فيها.
أي ��ن امل �ش �ك �ل��ة؟ ف ��ي ال� �ص ��ورة غ �ي��ر ال �ح �ل��وة التي
ارتبطت بأولئك الضباط ...هذه هي املشكلةُ في
ّ
املشوه ال��ذي ق ِبل.
العالم العربي ،وليس الواقع
تستأجر الكثير من ال��دول العربية خدمات
ل��ذا
ُ
وك � ��االت ل �ن��دن �ي��ة ل�ت�ب�ي�ي��ض س�ج�ل�ه��ا ف��ي حقوق
اإلنسان.
منطقيًا ،يجب تغيير ال��واق��ع لتتغير الصورة.
ليتقلص نفوذ جهاز
يجب دمقرطة جهاز الدولة
َ
األمن .لكن املمارسة مقلوبةُ .ليبق جهاز األمن في
َّ
يد الشيوخ وأساليبهم ،ولتعدل الصورة فقط.
وعندما ّ
تنوه أميركا بهذه املمارسة وترضى عن
الصورة السائدة عن الحكومات العربية ،فإنها
تقدم لألنظمة خدمة ثمينة .ولتذهب الشعوب
إلى الجحيم إذًا.
* صحافي مغربي

