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فارس نجم *
لــم  -ولــن يتوقف  -لهيب الـنــار الــذي أحــرق
مـعــاذ الكساسبة عند ح ــدود القفص الــذي
أحاط بالجسد ،بل امتدت شرارة تلك النيران
الفاشية املجرمة ،إلى مناطق متعددة داخل
الـجـغــرافـيــا األردنـ ـي ــة ،ومل ـكــونــات سياسية
وط ـب ـقــات وت ـك ـتــات شـعـبـيــة يـتـشـكــل منها
املجتمع.
ويتطلب إطفاؤها ،جهدًا استثنائيًا ،يعيد
إنتاج ثقافة وطنية جذرية تساهم في بناء
املواطن/ة خارج شبكة االنتماء العشائرية،
وبـعـيـدًا مــن ع ــادة «ال ـث ــأر» الـتــي تـقــوم على
ان ـ ـفـ ــات م ـق ـص ــود وم ـخ ـط ــط لـ ــه ل ـع ــواط ــف
غ ــري ــزي ــة ،تـغــذيـهــا «ف ـ ــورة ال ـ ــدم» وتــوظـفـهــا
«ال ـف ــزع ــة» لـحـصــد ن ـت ــائ ــج ،تـسـتـفـيــد منها
ق ــوى الـتـحــالــف الـعـشــائــري والـبـيــروقــراطــي
والبرجوازي الليبرالي التي تعكس سياسة
الـ ـقـ ـص ــر ،ال ـخ ــاض ـع ــة ملـ ـص ــال ــح /ت ــوج ـه ــات
اإلمـبــريــالـيــة األمـيــركـيــة ،والـغــربـيــة عمومًا،
عبر الحفاظ على معاهدة وادي عــربــة مع
العدو الصهيوني ،واالنخراط في التحالف
األم ـي ــرك ــي /ال ـغــربــي لــ«مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب»
وع ـل ــى تـطـبـيــق وص ـف ــات ال ـب ـنــك وص ـن ــدوق
النقد الدوليني ،واملؤسسات األخرى التابعة
لها.

عساكر لإليجار
ل ــن نـكـتـشــف ال ـ ـبـ ــارود ع ـنــدمــا ن ـت ـحــدث عن
مهمات الجيوش الوطنية في حماية حدود
الــدولــة مــن الـغــزو الـخــارجــي ،لكن املؤسسة
العسكرية واألمنية في اململكة ،التي يحتل
جيش املستعمرة /الكيان _ املوغل بدمويته
وقـ ـتـ ـل ــه ل ـل ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي واألردن ـ ـ ـ ــي
والعديد من أبناء األمة_ جزءًا من أراضيها،
أي الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة وض ـم ـن ـه ــا الـ ـق ــدس
الشرقية ،التي ضمها القصر ألراضـيــه في
بداية خمسينيات القرن الفائت ،ال تكتفي
ب ــإدارة ظهرها لتلك األرض ،بــل يعتقل كل
مواطن يحاول اجتياز نهر األردن ومنطقة
األغوار ملقاتلة العدو الغازي.
والـجـنــدي الـعــربــي الـبـطــل أحـمــد الدقامسة
ال ـ ـ ـ ــذي أط ـ ـلـ ــق ال ـ ـن ـ ــار عـ ـل ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
املستعمرين الذين كانوا في زيــارة ملنطقة
الباقورة ،حينما دنسوا األرض واستفزوا،

بشكل مقصود ،مشاعره الوطنية والدينية
والقومية ،أثناء نوبة حراسته ،ما زال يقبع
فــي سـجــون الـنـظــام الـقـمـعـيــة ،مـنــذ /3 /12
.1997
الجيش في األردن ال يقوم باملهمات الوطنية
الـ ـت ــي تـ ـق ــوم وت ـب ـن ــى ع ـل ــى أس ــاسـ ـه ــا ه ــذه
املــؤسـســة ،بــل هــو ي ـقــدم ،بــاإلنــابــة ،خــدمــات
مدفوعة األجر ،لألنظمة املرتبطة بالسياسة
ّ
األميركية ،وينفذ مــا يكلفه بــه البنتاغون:
ق ــواع ــد ت ــدري ــب ل ـت ـخــريــج ض ـب ــاط وج ـن ــود
ملمالك وإمارات وكيانات أخرى ،ومعسكرات
تأهيل عسكرية وسياسية وأمنية لعناصر
مرتزقة تقاتل تحت أسماء ،كتائب وجبهات
وأل ــوي ــة ،للتخريب والـقـتــل فــي ال ــدول التي
تـعـتـبــرهــا واش ـن ـطــن «م ــارق ــة» ،أي مـعــاديــة
ل ـهــا ول ـك ـيــان ال ـع ــدو ف ــي فـلـسـطــن املـحـتـلــة.
لهذا ،وجدنا ضباطًا وجنودًا من املؤسسة
العسكرية واألمنية األردنـيــة ،يوجدون في
أفغانستان وهاييتي والـبـحــريــن .والحـقــا،
طيارين وطائرات أردنية في قوات التحالف
الــدولــي بــرئــاســة ال ــوالي ــات املـتـحــدة تنفيذًا
لنداء /بيان «ويلز» الــذي أعلنه أوباما في
أيلول /سبتمبر  2014ملحاربة «اإلره ــاب»،
وتحديدًا «داعش» في العراق وسوريا.

ف ــي ال ـش ـم ــال األردن ـ ـ ــي وع ـ ّـم ــان واملـخـتـصــة
ب ــال ـج ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــوري ،ت ـف ـضــح اإلدع ـ ـ ـ ــاءات
عــن محاربة «داع ــش» ،ألن مــا تقوم بــه تلك
الـ ـغ ــرف ه ـ ــو :ت ــأم ــن الـ ـت ــدري ــب ال ـع ـس ـكــري،
ـواز،
والــدعــم التسليحي واملــالــي إلره ــاب م ـ ٍ
تـحــت مسميات أخ ــرى .فكيف ينطلي هــذا

التضليل على شــرائــح واسـعــة فــي الـشــارع
األردني؟

ارتدادات حرق معاذ
اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــت عـ ـقـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــام «ال ـ ـق ـ ـصـ ــر
وامل ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات» ،ت ــوظـ ـي ــف «ف ـ ـ ـ ـ ــورة ال ـ ـ ــدم»

الجيش في األردن يقدم خدمات مدفوعة األجر لألنظمة المرتبطة بالسياسة األميركية (أ ف ب)

التحالف وإدارة اإلرهاب
تبدو نكتة سخيفة وسمجة أن يتحدث قادة
ال ــدول اإلرهــابـيــة فــي العالم عــن مقاومتهم
لـ ـ ــ«داع ـ ــش» ،وك ـ ــأن هـ ــذا الـتـنـظـيــم ال ــدول ــي،
َ
ت ـك ـ َّـون ون ـمــا وتـسـلــح وق ـتــل وحـ ــرق ،خ ــارج
منظومة الــدعــم اللوجستية الـتــي وفرتها
اإلدارة األميركية وتوابعها عامليًا وإقليميًا:
ً
تــدري ـبــا وتـسـلـيـحــا وت ـم ــوي ــا وعـ ـب ــورًا ،من
أجـ ــل اس ـت ـك ـم ــال ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــي تـسـتـهــدف
إس ـقــاط الـنـظــام الــوطـنــي ال ـســوري وتدمير
جيشه ،رمز الوحدة الوطنية ،وعلى تفكيك
املـجـتـمــع إل ــى مـكــونــات طــائـفـيــة ومــذهـبـيــة،
متقاتلة .والالفت في إعــان «ويلز» إصرار
أوب ـ ــام ـ ــا عـ ـل ــى وج ـ ـ ــود دول ع ــربـ ـي ــة داخـ ــل
الـ ـتـ ـح ــال ــف .لـ ـه ــذا ك ـ ــان األردن ،أح ـ ــد أبـ ــرز
املـكــونــات الرسمية العربية التي انخرطت
بــاملـعــركــة .لـكــن املـشــاركــة الــواسـعــة مــن دول
التحالف مــع ضباط وخـبــراء مــن حكومات
تــابـعــة لـلـمــركــز م ــن األط ـ ــراف ،وض ـب ــاط من
جيش القتلة الصهاينة فــي غــرف عمليات
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عندما سقط النظام السوري
عبد المعين زريق *
ف ـج ــأة ان ـق ـطــع ب ــث ال ـق ـن ــوات ال ـس ــوري ــة عــن
ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ،وبـ ـ ـ ـ ــدأت األشـ ــرطـ ــة
اإلخبارية الــدوارة لقنوات التلفزة العربية
واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ت ـج ـت ــاح الـ ـش ــاش ــات وت ـغ ـطــي
ب ـلــون ـهــا األح ـم ــر ال ـع ــاج ــل أك ـث ــر م ــن نصف
الـ ـش ــاش ــة .ال ي ـم ـكــن إخـ ـف ــاء ح ــال ــة ال ـن ـشــوة
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ت ـج ـتــاح ال ـق ـن ــوات الـنـفـطـيــة
وشريكاتها العاملية وتوابعها في املنطقة.
امل ـش ـهــد ع ـ ــارم وم ـث ـيــر وم ــؤث ــر ،إذ ي ـتــوالــى
املحللون النفطيون ومعارضو «الـخــارج»
ُ
ب ـ ــدون تـ ــوقـ ــف ...تـ ـه ــدى ال ـت ـحــايــا وب ـش ــرات
الـ ـنـ ـص ــر وب ـ ـطـ ــاقـ ــات الـ ـشـ ـك ــر مل ـس ـت ـح ـق ـي ـهــا،
ل ـكــل الـ ـ ــدول ال ـت ــي وق ـف ــت ب ـجــانــب «الـ ـث ــورة
الـســوريــة» ،وأصــدقــاء الشعب الـســوري من
دول عظمى وإقـلـيـمـيــة وعــربــان وخـلـجــان،
وتـ ـ ـجـ ـ ـت ـ ــاح املـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدي ـ ــن ف ـ ـي ـ ـضـ ــانـ ــات م ــن
األحاسيس املتناقضة والشعور امللتبس.
ال ـك ــل ي ــذرف ــون ال ــدم ــع وي ـط ـل ـقــون ال ـع ـبــرات
ف ــرح ــا أو ق ـه ـرًا .إن مــذي ـعــي ه ــذه ال ـق ـنــوات
ي ـش ـك ـلــون ج ــوق ــة ال ت ـق ـهــر ،م ــا تـ ــزال تـعــزف
عـلــى أن ـغ ــام سـيـمـفــونـيــات ال ــرج ــل األبـيــض
وأهــوائــه ويرقصون على حباله املـمــدودة.
إنهم يتابعون ما حصل في تونس ومصر
وليبيا واليمن منذ أشهر قليلة عند سقوط
أن ـظ ـم ـت ـهــا فـ ــي سـ ـي ــاق «ال ــربـ ـي ــع ال ـع ــرب ــي»
الهائج املثير.
شاشاتهم اليوم ووجوهم املنتشية الثملة
بالنصر وطريقتهم املفرطة فــي الحماسة
تعلن« :لقد سقط النظام في سورية».
ل ـقــد دخ ــل «الـ ـث ــوار» دم ـشــق وح ـلــب وبـقـيــة

امل ـحــاف ـظــات ال ـس ــوري ــة ،ل ـقــد س ـي ـطــروا على
ق ـل ــب ال ـع ــاص ـم ــة واسـ ـت ــول ــوا ع ـل ــى امل ـبــانــي
ال ـح ـكــوم ـيــة وأحـ ــاطـ ــوا بـمـبـنــى الـتـلـفــزيــون
ال ـ ـسـ ــوري وقـ ـن ــوات ــه ال ــزم ـي ـل ــة ،ول ـ ــم ت ـعــرف
امل ـصــائــر الـحـقـيـقـيــة ل ـل ـق ـيــادات ال ـس ــوري ــة...
لـ ـق ــد ت ـح ـق ــق امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب! وه ـ ــاه ـ ــي س ــوري ــة
تـ ــدار ب ــزاوي ــة أف ـق ـيــة مـعــاكـســة وت ـس ـلــخ من
محورها ،وستضم قريبًا للركب األميركي
في املنطقة ،وستصبح قاطرة إضافية في
س ـيــاق عــوملــي اس ـت ـع ـمــاري ل ـطــاملــا عــانــدتــه
وع ــاك ـس ـت ــه ،وات ـه ـم ــت مـ ـ ــرارًا أن ـه ــا مـصــابــة
بحساسية قومية عربية ووطنية سورية
عميقة .هــا هــو الـنـظــام املـتـجــذر فيها منذ
عـ ــام  1963ت ـض ـط ــره الـ ـث ــورة إلـ ــى الـتـبـخــر
اإلجـ ـب ــاري واالن ـ ـ ــزواء ال ـق ـســري واالخ ـت ـفــاء
ُ
ُّ
االضـ ـط ــراري .ات ـب ــع ف ــي ذل ــك ك ــل األســالـيــب
امل ـم ـك ـن ــة ،ل ـع ــل ط ـب ـي ـعــة «ال ـ ـث ـ ــوار» امل ـنــوعــة
األط ـي ــاف واالن ـت ـم ــاءات وااليــديــولــوج ـيــات
ومـ ـص ــادر ال ـت ـمــويــل وال ـت ــأث ـي ــر ،م ــن شـبــاب
متحمس وجهاديني غرباء وحاملني بدولة
ديـنـيــة ب ــدأت بــاسـتـخــدام أســالـيــب مختلفة
فــي إق ـصــاء ق ـيــادات الــدولــة والـتـنـكـيــل بها.
وبـ ـ ــات ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ي ـخ ـضــع ب ـ ــدوره
وتصفية تأخذ بالشبهات
لحملة تشكيك
ُ
الطائفية وتقتل على الش َبهِ والظنون.
ب ـ ــدأت امل ـ ــدن ال ـك ـب ــرى والـ ـبـ ـل ــدات وامل ـنــاطــق
ال ـســوريــة تـشـهــد انــزيــاحــات ديـمــوغــرافـيــة،
تـفــرضـهــا حـ ــاالت ان ـت ـقــام طــائـفـيــة وعــرقـيــة
ومــذه ـب ـيــة ،ت ــأخ ــذ ص ـفــة املـ ـج ــازر الـبـشــريــة
ال ـب ـش ـع ــة .إن أعـ ـ ـ ــداد الـ ـث ــائ ــري ــن وروحـ ـه ــم
الـطــائـفـيــة املـتــدفـقــة مــع أح ـجــام الجهاديني
الـغــربــاء كفيلة فــي تفسير عـشــرات املجازر

املتنقلة الشنيعة التي تقع في بقاع مختلفة
من سورية.
اجتاحت الحارات واألزقــة في املــدن حاالت
مــن الفوضى الـعــارمــة ،وفــرض أمــر الــواقــع،
واس ـت ـب ـي ـحــت أب ـن ـيــة ال ــدول ــة ك ـل ـهــا ونـهـبــت
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـي ــة ،وص ـ ـ ـ ــودرت م ـصــال ـح ـهــا
ال ـح ـيــويــة ب ــأي ــدي ج ـم ــاع ــات مـسـلـحــة غـيــر
م ـن ـض ـب ـطــة ،وق ـط ـع ــت الـ ـط ــرق ــات ب ــن امل ــدن
وال ـب ـل ــدات ووض ـع ــت ال ـس ــوات ــر وال ـحــواجــز
وامل ـت ــاري ــس وأع ـل ـنــت بـقــع كـثـيــرة ك ــإم ــارات
ألم ـ ـ ـ ــراء حـ ـ ـ ــرب ،عـ ــددهـ ــا أك ـ ـثـ ــر مـ ــن أسـ ـم ــاء
الـكـتــائــب واألل ــوي ــة ال ـثــوريــة ال ـتــي فرختها
«الثورة» السورية.
تـ ـط ــاي ــرت ال ـ ـقـ ــوانـ ــن الـ ـن ــاظـ ـم ــة لـلـمـجـتـمــع
وف ـ ـ ــرض ـ ـ ــت ق ـ ـ ــوان ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح واإلرغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
والـ ـت ــرهـ ـي ــب ،وب ـ ـ ــدت املـ ـج ــامـ ـي ــع ال ـب ـش ــري ــة
فـ ــي سـ ــوريـ ــة تـ ـع ــود إلـ ـ ــى قـ ــوانـ ــن مـ ــا قـبــل
املجتمعات البشرية .التمزق واالنقسامات
األفـقـيــة والـشــاقــولـيــة فيها لــم تسمح حتى
باالنكفاء إلــى الحاضنة القبلية لالحتماء
بها .سورية كانت قد تجاوزت هذه املرحلة
إلـ ــى م ـج ـت ـم ـعــات م ــدن ـي ــة ،ن ـس ـفــت االن ـت ـمــاء
ال ـع ـشــائــري وال ـق ـب ـلــي ف ــي م ـنــاطــق ع ــدي ــدة،
ح ـتــى ال ـق ـبــائــل اخ ـت ـل ـفــت س ـيــاس ـيــا مــؤخ ـرًا
ووصلها االنفجار والتشظي في مواجهات
املصير .يبدو واضحًا التمايز واالختالف
بني أطــراف انتصرت معًا في ثورتها على
ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري وهـ ــا ه ــي تـخـتـلــف عـمــن
سيقود سورية اليوم وعــن الطريقة املثلى
لـقـيــادتـهــا (خ ــاف ــة إســام ـيــة ،دولـ ــة مــدنـيــة
ديمقراطية ،دولــة فيدرالية أم كونفدرالية
طوائف أم.)...

َّ
ُحـ ـ ـ ــل الـ ـجـ ـي ــش وتـ ـبـ ـخ ــر أف ـ ـ ـ ـ ــراده ف ـ ــي ل ـي ـلــة
وض ـح ــاه ــا ،وب ـ ــات ك ــل م ــواط ــن ي ـب ـحــث عن
أمنه الذاتي من األخطار اليومية الداهمة.
وق ـ ــع ال ـش ـع ــب ت ـح ــت رحـ ـم ــة امل ـي ـل ـي ـش ـيــات،
وت ـ ـمـ ــزق ال ـب ـل ــد إل ـ ــى «ك ــانـ ـت ــون ــات» أم ـن ـيــة
طائفية مذهبية عرقية ،تفصلها حدود من
حقد وكراهية ودم ونــار .انفجرت الحدود
الـســوريــة بــالـنــازحــن ،ال يمكن تخيل هــذه
األعـ ــداد املــذهـلــة ال ـهــاربــة مــن جـحـيــم املــوت
والحقد وال ـخــراب .فوضى عــارمــة ومجازر
ّ
متنقلة ،وال يمكن االت ـكــال إل عـلــى رحمة
القتلة واملجرمني الذين يملؤون الساحات
والـشــوارع والطرق في املــدن .لن يعير ٌ
أحد
م ــن امل ــواط ـن ــن ال ـس ــوري ــن ال ــواق ـع ــن تحت
َّ
نير األسلحة املتوحشة كــل الـهــذر الثوري
والشعارات الكبيرة التي تصدرها شاشات
العوملة النفطية التي تفتح بثها لخواجات
املعارضة السورية في الخارج ،لقد اعتادوا
عـلـيـهــم بــأن ـهــم دائـ ـم ــا ي ـف ـت ـت ـحــون بـ ـ ــازارات
ال ــدم ال ـســوري َ
ويـ ِـبـيـضــون أكـبــر الـشـعــارات
الـ ـث ــوري ــة« :ل ـق ــد ان ـت ـصــر ال ـش ـعــب ال ـس ــوري
وحقق حريته».
يـسـيــر ال ــواق ــع املـتـغـيــر بـســرعــة كـبـيــرة مثل
الـكـثـبــان الــرمـلـيــة فــي مــوجــات مـتــاحـقــة ال
تتوقف ،يشكلها الغازون للمدن والبلدات
ال ـس ــوري ــة ،ك ــل شـهــر أو أش ـهــر ع ــدة تـحــدث
م ــوج ــة ت ـج ـتــاح ح ـي ــاة ال ـس ــوري ــن وأم ـن ـهــم
ٌ
وأرزاق ـهــم ،فــي حملةٍ يعلنها فصيل جديد
م ـت ـشــدد ب ـع ـنــوان ت ـحــريــر جــديــد وم ـشــروع
جديد بشعارات مستجدة.
إن الــذيــن لــم يـتـفـقــوا عـ ّلــى أس ـلــوب إسـقــاط
ال ـن ـظ ــام ف ــي س ــوري ــة ،أن ـ ــى ل ـهــم أن يـتـفـقــوا

