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قاسم عزالدين *
التصعيد األمـيــركــي عبر اغـتـيــال القائدين
ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي وأب ـ ــو م ـه ــدي امل ـه ـن ــدس،
يثير البحث في االستراتيجية األميركية،
وذل ـ ـ ــك فـ ــي ح ـ ــال ك ـ ــان تـ ــرامـ ــب ي ـس ـع ــى إل ــى
ح ــرب عـسـكــريــة للتعويض عــن فـشــل حــرب
ال ـض ـغــوط ال ـق ـصــوى إلخ ـض ــاع إي ـ ــران «مــن
خ ـ ّـال تـغـيـيــر س ـلــوك ـهــا» واالص ـط ـف ــاف في
صــف «الــدولــة ال ـعــاديــة» ،إلــى جــانــب معظم
دول العالم الثالث املنهارة والتابعة .وفي
ُّ
املقابل ،يحث الــرد اإليــرانــي على التصعيد
ّ
األميركي باملثل ،والذي أدى إلى عمل محور
امل ـق ــاوم ــة ع ـلــى إخـ ــاء املـنـطـقــة م ــن الـجـيــش
األميركي ،على بحث أبعاد هذا االتجاه ،في
أثره على مواجهة االستراتيجية األميركية
في املنطقة.
ال تــدل جريمة االغـتـيــال على تغيير ثابت
ن ـح ــو ال ـ ـحـ ــرب ،ف ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة دون ــال ــد
تــرامــب تـجــاه إي ــران واملنطقة .فهو ال يملك
استراتيجية باملعنى املتعارف عليه آلليات
االستراتيجية ،وليست لديه رؤية منسجمة
وس ـي ــاس ــة خ ــارج ـي ــة ،ب ــال ـح ـ ّـد األدن ـ ـ ــى .لكن
ّ
بحسب ت ـصـ ّـوراتــه وقـ ــراءة تـقــلـبــاتــه ،يمكن
اس ـت ـن ـت ــاج قـ ــواعـ ــده ال ـث ــاب ـت ــة وم ـن ـط ـل ـقــاتــه،
وه ـ ــي :اع ـت ـق ــاده اإلن ـج ـي ـلــي ب ـت ـف ـ ّـوق ال ـعــرق
ُاألب ـي ــض الـ ــذي يــرت ـكــز ع ـلــى قـيـمــة الـنـجــاح
املـطـلــق .ومـعـيــاره التبسيطي ال ــذي يرتكز
على النجاح في صفقات األعمال ،التجارية
والسياسية ،بصفتهما تعبيرًا عــن املكانة
والنفوذ ورم ـزًا ّ
للقوة والـثــروة .لكن معتقد
أســاطـيــر ال ـعــرق األب ـيــض يـقــود تــرامــب إلــى
ت ـقــديــس إس ــرائ ـي ــل ال ـت ــورات ـي ــة ،ك ـمــا يــدفـعــه
إل ــى عــدائ ـيــة غــريــزيــة ضــد إي ـ ــران ،الــرافـضــة
للخضوع للقوة ولتقديم اإلتاوة من الثروة
الـنـفـطـيــة .وه ــو األمـ ــر الـ ــذي يــدفــع ب ــه لبيع
خــدمــات الـهـيـبــة األمـيــركـيــة فــي الـسـعــوديــة
ودول الخليج مقابل اإلتاوة ،وكذلك احتالل
آبـ ـ ــار ال ـن ـف ــط ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ري ـ ــف الـحـسـكــة
ودير الــزور ،والسيطرة على عائدات النفط
العراقي في حساب نيويورك ّ
املقدر بحوالى
ً
 35مليار دوالر ،فـضــا عــن حسابات كلفة
القواعد العسكرية وعمليات غزو العراق...

شخصية بومبيو مهندس االغتيال
وحقده على إيران
جاءت مغامرة اغتيال سليماني وأبومهدي
املـ ـهـ ـن ــدس ،ن ـت ـي ـجــة ل ـه ـنــدســة «امل ـحــاف ـظــن
الجدد» وسطوتهم في إدارة ترامب ،والتي
ّ
يعبر عنها وزيــر الخارجية مايك بومبيو.
فهذا األخير ،بحسب وصف صديقه الحميم
قـطــب «املـحــافـظــن ال ـج ــدد» سـتـيــف بــانــون،
ّ
الذي قاد حملة ترامب االنتخابية ،يتحكم
في مجلس األمن القومي الذي هندس قرار
االغتيال ،وذلــك بمساهمة من وزيــر الدفاع
مايك إسبر ،ومــن تلميذ بومبيو مستشار
ّ
املتعصب في طائفة
األمن القومي التلمودي

الــذي ّأســس في «علوم تحليل السياسات»،
نـ ـظ ــري ــة الـ ـح ــديـ ـق ــة ال ـخ ـل ـف ـي ــة ف ـ ــي أمـ ـي ــرك ــا
الالتينية ،ثم استراتيجية «شرطي العالم»
ّ
ّ
مصدق .لكن هذا الجانب
في فيتنام ،وإيران
ٍّ
ّ
الـحــربــي ،هــو جــزء مــن كــل متكامل عــبــر عنه
م ــا ّكـ ـنـ ـم ــارا فـ ــي وزارة الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة،
لـكــنــه تـكــامــل مـعــه فــي مــا يـسـمــى «اإلص ــاح
االقتصادي» ،خالل رئاسته مجموعة «ويز
كـيـنــدز» ورئــاســة شــركــة «فـ ــورد» ،ثــم رئاسة
ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ،ووصـ ـف ــات «اإلصـ ــاحـ ــات»
املعروفة .فعلى هذا اإلرث ارتكز «املحافظون
ال ـجــدد» ،لكن فــي ّنظرياتهم االستراتيجية
ارت ـكــزوا على «املـبــشــر» ،ال ــذي ب ــدأه مــا ُعــرف
باسم ّ «املؤتمر مــن أجــل حرية الثقافة» ،من
املنشقني على الستالينية ،املـهــاجــريــن إلى
ّ
أميركا .جمع هؤالء حولهم غالبية املفكرين
ّ
والـ ـك ــت ـّـاب ف ــي أم ـي ــرك ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ال ـغــرب ـيــة،
ّ
خفي
بدعم
واملنشقني عن أوروبــا الشرقية،
ٍ
م ــن ّاالس ـت ـخ ـب ــارات األم ـيــرك ـيــة ،فــوضــع هــذا
«املـبــشــر» األســس النظرية الشائعة ،حاليًا،
ب ــن تـ ـي ــارات مـتـبــايـنــة وشـعـبـيــة ع ــام ــة ،عن
«مـحــاربــة االسـتـبــداد» والتوتاليتارية وعن
الدعوة للحريات الفردية وديمقراطية حقوق
اإلنسان ،والديمقراطية التمثيلية ،التي باتت
سارية معوملة في تعميم النموذج األميركي
بــالـقـضــاء ،مــع دور الــدولــة فــي الديمقراطية
االجـتـمــاعـيــة وال ـح ـقــوق اإلنـســانـيــة ،بحسب
ال ـن ـم ــوذج األوروب ـ ـ ــي ق ـبــل اإلط ــاح ــة ب ــه منذ
منتصف التسعينات .واستند «املحافظون
ال ـجــدد» ،فــي نظرية «ال ـتــاجــر» ،إلــى مدرسة
شيكاغو االقـتـصــاديــة ،وال سـ ّـيـمــا فــريــدريــك
ف ــون هــايــك ،أس ـتــاذ مـ ّـارغــريــت تــاتـشــر ،التي
أع ـ ـ ـ ــادت إحـ ـ ـي ـ ــاءه ون ـ ــف ـ ــذت أطـ ــروحـ ــاتـ ــه فــي
بــريـطــانـيــا وف ــي امل ــؤس ـس ــات الّــدول ـي ــة بــدعــم
مــن رون ــال ــد ّري ـغ ــان ،بـعــدمــا رش ــت الكينزية
الداعية لتدخل الدولة امللح على أطروحات
اليوم كالنار في
نيوليبرالية قديمة ،تنتشر ّ
الهشيم ضد دور الدولة التدخلي واالعتماد
ع ـلــى ح ــري ــة ال ـس ــوق وال ـت ـج ــارة وال ــرأس ـم ــال
الكبير والسوق العاملية ومعدالت النمو.
ّ
تراجع عن إقحام
لم يتخل باراك أوباما ،الذي
ّ
الـجـنــدي فــي ال ـح ــروب ،عــن املـبــشــر والـتــاجــر
ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة «امل ـحــاف ـظــن الـ ـج ــدد» ،بل
ّ
ع ــززه ـم ــا ،لـلـتـعــويــض ع ــن ت ــراج ــع الـجـنــدي
ّ
ّ
أم ــام ن ـجــاح تـقــدمـهـمــا .ل ـكــن تــرامــب لــم يجد
ّ
حيث باتت
مضطرًا لتعزيز أي منهماّ ،
نفسه ّ
قـ َـيــم املـبــشــر األمـيــركــي ســائــدة ،يظنها حتى
املعارضون ألميركا َ
الخاصة .وباتت
قيمهم
ّ
َ
قيم التاجر األميركي شبه عامة ،يظنها حتى
ّ
املعادون ألميركا علمًا اقتصاديًا منزهًا عن
الغرض لرفاهية إنسانية شاملة.

املورمون ديفيد شنكر ،وأيضًا من اإلداريــة
القمعية ورئيسة وكالة االستخبارات جينا
هاسبل.
ترسم مراسلة «بي سي سي» في نيويورك،
سوزان كيانبور ،شخصية بومبيو الحاقدة
ع ـل ــى إيـ ـ ـ ــران ،م ـن ــذ ال ـت ـح ــاق ــه ب ــاألك ــادي ـم ـي ــة
العسكرية األميركية فــي أملانيا بــن عامي
 1982ـ ـ  ،1986فتشير إل ــى أن ــه طـغــى عليه
ه ــاج ــس ت ـف ـج ـيــر الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
بيروت ،ومقتل  241أميركيًا بينهم العديد
م ـ ــن ض ـ ـبـ ــاط االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ــط .وق ــد ع ـ ّـم ــق ه ــذا ال ـه ــاج ــس ،أث ـنــاء
انضمامه إلــى الكونغرس حتى عــام ،2016
عبر صلته الوطيدة مع صقور «املحافظني
الـ ـج ــدد» ف ــي إدارة جـ ــورج ب ــوش األب ،وال
ّ
سيما ديفيد وورمسر ،مثيل جون بولتون
وأيضًا ستيف بانون ،الوثيق الصلة بحزب
«الـلـيـكــود» واملــوســاد اإلســرائـيـلــي .وعندما
وقــع الهجوم على القنصلية األميركية في
بـنـغــازي ،عــام  ،2012وال ــذي ّأدى إلــى مقتل
ال ـس ـف ـيــر ك ــري ـس ـت ــوف ــر س ـت ـي ـن ـن ـغ ـنــز ،تـخـ ّـيــل
بتأثير من املوساد ،أن وراءه إيران
بومبيو،
ٍ
والشهيد قاسم سليماني ،فخاض معركته
ـاري كلينتون،
ضــد وزيـ ــرة الـخــارجـيــة ه ـيـ
ّ
ّ
للتشدد ضد إيران .ولم يتأخر بومبيو
داعيًا
في االنتقال إلى الهجوم ،حني جمع وفدًا من
أع ـضــاء الـكــونـغــرس الـجـمـهــوريــن ،فــي عــام
 ،2016من أجل زيارة طهران بذريعة مراقبة
االنتخابات النيابية ،فطلب زي ــارة املواقع
النووية واالطــاع على برنامج الصواريخ
البالستية .لكن رفض الزيارة حمل بومبيو
ع ـلــى ال ـت ـهــديــد ب ـق ــول ــه« :ســأض ـع ـكــم نصب
َّ
عيني وسترون» .في هذا العام ،أخذ بومبيو
بـتــوسـيــع مـلـفــه االس ـت ـخ ـبــاري امل ـيــدانــي مع
ضباط االستخبارات األميركية في العراق،
فأشار إليه الضابط مايكل بريجنت بالقول
إن «سليماني أبرز شخصية بعد الخميني
ّ
يمكن الـتـخــلــص مـنـهــا» .وق ــد تـشـ ّـبــع حقده
بــأبـعــاد ص ــراع ال ـح ـضــارات فــي ذل ــك الـعــام،
حني كــان يشاهد مع ستيف بانون شريط
«فـيـلــق ال ـق ــدس« ض ــد «داع ـ ــش» ف ــي معركة
تـ ــدمـ ــر ،ف ـن ـ ّـب ـه ــه بـ ــانـ ــون إل ـ ــى أن ت ــدم ــر هــي
الـطــريــق الـفــاصــل فــي ال ـصــراع بــن الــرومــان
واإلمبراطورية الفرثية اإليرانية قبل  3آالف
ع ــام .ول ــم يـتـغـ ّـيــر ه ــذا األم ــر االسـتــراتـيـجــي
ب ـح ـس ــب قـ ــولـ ــه ،س ـ ــوى «أن ـ ـنـ ــا ال ـ ـيـ ــوم نـحــن
الرومان».

الباقي من استراتيجية «المحافظين
الجديد»
الجانب الحربي في استراتيجية «املحافظني
الـ ـج ــدد» ل ـب ـنــاء ع ــال ــم ج ــدي ــد وش ـ ــرق أوس ــط
ك ـب ـي ــر ،يـ ـع ــود إل ـ ــى الـ ـق ــاع ــدة االس ـت ـع ـم ــاري ــة
األوروبية القديمة التي ّ
عبر ّعنها نابوليون
بـ ــونـ ــابـ ــارت ب ـم ـق ــول ــة« :امل ـ ـبـ ــشـ ــر ف ــال ـج ـن ــدي
ف ــالـ ـت ــاج ــر» .وف ـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ،يـ ـع ــود ال ـجــانــب
الحربي إلى روبرت ماكنمارا ( 1916ـ ،)2009

الوجود األميركي في المنطقة ال
يقتصر على الجنود والقواعد
الـ ـنـ ـم ــوذج األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ـ ــذي ي ـس ـي ـطــر عـلــى
امل ـن ـظ ــوم ــة ال ــدولـ ـي ــة ،ي ـس ـت ـبــدل ف ـي ــه ت ــرام ــب
ّ
الجندي «بــرجــل األم ــن» ،لكنه يتحكم فيها

(جورج دانبي)

ّ
عبر املـبــشــر والـتــاجــر .فــالـعــراق ال ــذي جعله
«املحافظون الجدد» حقل تجارب املنظومة
الدولية الجديدةّ ،
دمره الغزو العسكري ،لكن
ُ
«االنـتـقــال إلــى الديمقراطية» فــي مــا يسمى
«العملية السياسية والــدسـتــور الحديث»،
ّ
حطمه مــن خــال الـقـضــاء على دور الــدولــة.
وقضى عليه التاجر عبر تأسيس منظومة
ال ـف ـســاد األك ـب ــر ال ـتــي أن ـشــأهــا ب ــول بــرايـمــر
ّ
لتخريب اإلنتاج الضعيف والــزراعــة ،املولد
لــإنـتــاج الـحــرفــي والـعــائـلــي وف ــرص العمل
واألمن الغذائي واالجتماعي.
نـمــوذج تحطيم الـعــراق هــو الـصــورة األكثر
دالل ــة عـلــى م ــا آل ــت إل ـيــه األزم ـ ــات البنيوية
املستعصية في املجتمعات العربية ،وأبعد
مــن ذلــك بكثير .وقــد بــاتــت آلـيــات تخريبها
وتفتيتها ،تسير مــن تلقاء نفسها بحسب
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج األمـ ـ ـي ـ ـ ّـرك ـ ــي ،م ـ ــن دون ال ـح ــاج ــة
امل ـل ـ ّـح ــة إلـ ــى ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري األم ـيــركــي
أو أكـ ـث ــر مـ ــن اإلش ـ ـ ـ ــراف ورع ــاي ــة
املـ ـب ــاش ــرّ ،
تـفـعـيــل امل ـبــشــر وال ـت ــاج ــر .فـكــاهـمــا يفيض
فــي املـنـطـقــة ،وأب ـعــد مــن املـنـطـقــة ،عـبــر قــوى
مـحـلـيــة وج ـم ـع ـيــات ومـ ـع ــارض ــات وخ ـب ــراء
وت ـق ـ ّن ــوق ــراط ،وغ ـيــرهــا م ــن األســال ـيــب الـتــي
تـتـكــفــل بــالــدفــاع ع ــن ال ـن ـم ــوذج ،للتصويب
ف ـقــط ع ـلــى ال ـن ـتــائــج امل ـح ـل ـيــة ف ــي املـنـظــومــة
السياسية واالقتصادية ـ االجتماعية ،من
ّ
ّ
املؤسسة.
بالتحوالت واألســس
دون ربطها
ف ـم ــا ن ـ ــراه ف ــي َحـ ــراكـ ــات الـ ـبـ ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة،
املدفوعة بأزمات التهميش وأسباب العمران
وأحــوال املعاش ،يطفح عليها الذين يدلون
ب ــدل ــوه ــم م ــن ُم ــري ــدي ال ـن ـم ــوذج األم ـيــركــي
السياسي واالقتصادي ،عبر الدعوة لتغيير
أشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ـط ـب ـق ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ب ــدع ــوى
ّ
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ون ـه ــب املـ ــال ال ـع ــام وح ــل
األزم ــات .ومــن تونس إلــى الجزائر والعراق
ول ـب ـن ــان ،تـفـتـقــد امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـت ـط ـ ّـرق إلــى
األسس والسياسات ،التي ّأدت إلى االنهيار
والقضاء على دور الدولة ،وبالتالي البحث
في سياسات بديلة لوقف الخراب واالنهيار.
ّ
ولعل أكبر حائط تصطدم ّبه طموحات وقف
االن ـه ـيــار ،هــو مــدمــاك املـبــشــر األمـيــركــي في
ّ
ّ
زراعة الخرافات ،بأن كل بلد يمكنه حل أزمة
الخراب واالنهيار في انكفائه على نفسه عن
محيطه اإلقليمي .يأتي ذلك بينما تصطدم
م ــواج ـه ــة ال ــوج ــود األم ـي ــرك ــي ف ــي املـنـطـقــة،
بالجانب اآلخ ــر مــن الـحــائــط نفسه ،بسبب
الفصل االعتباطي بــن املقاومة العسكرية
واملـ ـق ــاوم ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،في
مشروع ورؤية بديلة للنموذج األميركي في
سبيل إعادة البناء .فال تحرير للمنطقة من
ّ
تتحرر من النموذج
الوجود األميركي ،إذا لم
األم ـي ــرك ــي ،ف ــي م ـش ــروع ن ـم ــوذج ب ــدي ــل .وال
وقــف للخراب واالنـهـيــار فــي أي بلد عربي،
من دون تكامل في املحيط اإلقليمي لتفكيك
آليات السيطرة والتبعية.
* باحث لبناني

ِّ
ّ
ٌ
مؤذ معوق وقاتل
الغاز «المسيل للدموع» سالح كيميائي ٍ
خريستو المر *
ّ
املسيلة
ال تــوجــد كلمة واح ــدة عــن ال ـغــازات
ل ـ ـلـ ــدمـ ــوع عـ ـل ــى امل ـ ــوق ـ ــع الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـ ـ ـ ــوزارة
الداخلية والبلديات اللبنانية ،ولكن حول
العالمّ ،
ّ
املسيل للدموع بواسطة
يسوق الغاز
ّ
ـؤذ،
امل ـســمــى نـفـســه ،بــأنــه غ ـ ّـاز ب ــريء غـيـ ّـر م ـ ٍ
يـسـبــب ال ــدم ــوع لـيــس إل .ال ــواق ــع أن الـغــاز
املسيل لـلــدمــوع يــأتــي مـبــاشــرة مــن الـغــازات
ّ
ّ
األوروبيون في الحرب
السامة ،التي أنتجها
العاملية األولى .وهو سالح كيميائي ،مهما
ّقال عنه العسكريون والشرطة والحكومات
إنـ ــه «حـ ـض ــاري» .بـحـســب االخـتـصــاصـ ّـيــن،
ّ
املسيل للدموع
هناك أنواع عديدة من الغاز
(م ـث ــل  ،)CS, OCK, PAVAوه ــي تـحـتــوي
على مواد يمكن أن ّ
تسبب السرطان ،وكذلك
ّ
العيوب الخلقية؛ وعــادة ما تــورد الشركات
إمكانية ّ
ّ
تسببها بأذى
املنتجة تحذيرات من
دائم ،أو باملوت.
يـ ـع ــود اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ـ ــذا ال ـ ـغـ ــاز إل ـ ــى ال ـح ــرب
الـعــاملـيــة األول ـ ــى ،عـنــدمــا رم ــى الـفــرنـسـيــون،
في شهر آب  /أغسطس عام  ،1914الجنود
األملان بعبوات من غاز يدعى methylbenzyl

 ،bromideم ــا اضـ ـط ـ ّـر ال ـج ـن ــود األملـ ـ ــان إلــى
الـخــروج من تحصيناتهم ،فقتلهم الجنود
الفرنسيون على الفورّ .
ورد األملــان برميهم
ّ
ـان/
ال ـفــرن ـســيــن ب ـغــاز ال ـك ـلــوريــن ،ف ــي نـيـسـ ّ
أب ــري ــل ع ــام  ،1915ك ـمــا تـ ــورد ال ـبــاح ـثــة أن ــا
فاينجينباوم فــي كتابها عــن الـغــاز املسيل
للدموع.
ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـ ـح ـ ــرب ،أراد ه ـ ـ ــؤالء ال ــذي ــن
شــاركــوا فــي الـحــرب الكيميائية ،خصوصًا
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،ت ـطــويــر م ــا سـ ّـمــوه
«اسـ ـتـ ـخ ــدام ــات س ـل ـمـ ّـيــة ل ـ ـغـ ــازات ح ــرب ـي ــة».
ّ
تـشــرح فاينجينباوم أن ال ــوالي ــات املتحدة
وأملــان ـيــا و ّج ـن ــوب أفــريـقـيــا كــانــت م ــن أول ــى
ال ــدول املتبنية للغاز ،ولحقتها بريطانيا؛
وقد ّ
روجت الواليات املتحدة الستخدام هذا
الغاز على املستوى الدولي .رغم ذلك ،تورد
ّ
م ـصــادر مـتـعـ ّـددة أن ه ــذا ال ـغــاز مـمـنــوع من
االستخدام في الحروب ،بحسب بروتوكول
جنيف  ،1925واتفاقية األسلحة الكيميائية
لعام .1993
ّ
وقد وقع االختيار على هذا الغاز ،ألنه كان
يمكن اسـتـخــدامــه عمليًا لقمع املتظاهرين
وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى «األم ـ ـ ــن» ال ــداخـ ـل ــي ،بـقـلـيـ ٍـل

ّ
مــن الـتــدريــب ومــن دون تكلفة عالية ،وألنــه
يـمـكــن اسـتـعـمــالــه ع ـلــى م ـســاحــات واس ـع ـ ّـة،
ُ
ـراد عــديــديــن .واأله ــم أنــه
عــن بـعــد ،وعـلــى أف ـ ّ
يمكن تسويقه على أنــه ســاح «غير قاتل»،
ـوى ن ــزول الــدمــوع (كـمــا يوحي
وال يثير س ـ
اس ـمــه) ،كما ّأن ــه فــي حــال ّ
تسبب فــي القتل،
ّ
(كاملسدسات
فال يكون ذلك عبر إهراق الدم

المسيل
التسويق للغاز
يجري
ّ
ّ
للدموع على أنه ال يتسبب
القتل ولكن الحقيقة
ّفي ّ
أنه يقلل من إمكانية القتل
وال ينفيها تمامًا

ّ
ّ
والرشاشات) ،وهو ما تفضل الشرطة عادة
ّ
ّ
تجنبه ،أثناء عمليات القتل التي تمارسها
في جمهوريات ديموقراطية أو جمهوريات
شكلية مثل لبنان .وتالحظ فاينجينباوم،
ّ
ب ــذك ــاء ،أن عملية ال ـف ــرار االض ـط ــراري التي
ت ـس ـ ّـب ـب ـه ــا تـ ـل ــك ال ـ ـ ـغـ ـ ــازات ب ـ ــن ال ـج ـم ــاه ـي ــر
امل ـح ـت ـش ــدة ،ت ـع ـطــي االنـ ـطـ ـب ــاع بــال ـفــوضــى،
ّ
ولكأن هذه الفوضى هي التي ّ
سببت إطالق
الغاز ،وليس الغاز هو الذي ّ
سبب الفوضى،
إذ عندها «أي شــيء يبدو سلميًا ،سيظهر
أشـبــه بأعمال شـغــب .أي شــيء يـبــدو هادئًا
سيبدو شيئًا فــوضــويــا ،وه ــذا الـتـحـ ّـول في
الصور التي تغطيها وسائل اإلعالم ،يجعل
األم ــر ي ـبــدو ك ــأن الـشــرطــة ّ لـهــا مــا ي ـبـ ّـرر لها
ُ
استخدامها للسيطرة ،ألنـهــا اضــطــرت إلى
السيطرة على تلك الفوضى».
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن ــه ال تــوجــد أرق ـ ــام مبيعات
ّ
املسيل للدموع ،ألنــه ال يوجد
دقيقة للغاز
وطني
مستوى
على
كان
إن
لتجارته،
توثيق
ّ
ّ
أو دول ــي ،فــإن فاينجينباوم تشير إلــى أنــه
االنتفاضات في العالم العربي،
منذ انطالق
ّ
ّ
عــام  ،2011بــات املصنعون يتفاخرون بــأن
املبيعات قد تضاعفت ثالث مرات.

أسلحة غير مؤذية؟
طبعًا ّ ،يجري التسويق للغاز املسيل للدموع
ّ
يتسبب في القتل ،ولكن الحقيقة
ّعلى أنــه ال
ّ
أنه يقلل من إمكانيةُ القتل وال ينفيها تمامًا.
ً
ّ
ففي البحرين ،مثال ،قتل  34متظاهرًا من جراء
ّ
استخدام الغاز املسيل للدموع .كما أن الغاز
ّ
باملوضوع
يسبب بأذى دائم؛ ففي بحث خاص
ّ
ش ـمــل  5131شـخـصــا أص ـي ـبــوا ب ــال ـغ ــاز ،وث ــق
الباحثون حالتي وفاة و 70حالة إعاقة دائمة
استعماله (حوالى  1.3في املئة من
من جـ ّـراء
ّ
ّ
املصابني) ،كما وثقت الدراسة أن األسطوانات
التي تحتوي الغاز ّ
إصابة63 ،
تسببت في 231
ّ
منها ( )%27كانت إصابات فادحة؛ كما وثقت
 73إصابة في الــرأس والرقبة ،منها  6حاالت
فـقــدان بصر ،و 45إصــابــة فــي الـصــدر والبطن
والظهر واألعـضــاء التناسلية ،و 95حالة من
اإلص ــاب ــات ف ــي ال ــذراع ــن والــرج ـلــن ّ
تسببت
ف ــي ثـ ــاث ح ـ ــاالت م ــن ال ـب ـت ــر ،و 16ح ــال ــة مــن
اإلصابات الخطرة التي ّ
تسببت في إعاقة في
أحد ّاألطراف .وخلصت تلك الدراسة الواسعة
ّ
يتسبب في إصابات
إلى أنه «يمكن (للغاز) أن
كبيرة وإعــاقــة دائـمــة وم ــوت» .وبالنسبة إلى

امليت وأهله ،ال يوجد موت بسبب غاز سلمي،
وآخ ــر بـسـبــب غ ــاز ح ــرب ـ ّـي ،كـمــا أن ــه بالنسبة
إلى ّ
املعوق وأهله ،ال توجد إعاقة بسبب غاز
سلمي ،وأخرى بسبب غاز حربي.
في عام  ،1918نشر الشاعر ـ الجندي البلجيكي
دان بــويـنــز ،شـهــادتــه عــن ح ــرب ال ـغ ــازات بني
الفرنسيني واألملــان ،وتستشهد فاينجينباوم
بالقصيدة:
ُ
«الرائحة الكريهة ال تطاق ،بينما املوت يسخر
واألقنعة حول الخدين تبدو كأنوف حيوانات
وحشية،
األقنعة بعيون ّبرية ،مجنونة أو ال معقولة،
جثثهم تنجرف حتى تتعثر بالفوالذ
خوف
يتنفسون في
الرجال ال يعرفون شيئًا،
ٍ
ّ
أي ــدي ـه ــم ت ـت ـش ـبــث ب ــاألس ـل ـح ــة ك ــأن ـه ــا ع ـ ّـوام ــة
لغريق،
ٌ
ملثم
إنهم ال يرون العدو ،الذي يلوح في األفق
هو اآلخر،
ويقتحمونه مخبئني في حلقات الغاز
وهكذا في الضباب القذر ،تحدث أكبر جريمة
قتل».
* أستاذ جامعي
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الصدمة ُ
المزدوجة في عنتيبي
عبدالله السناوي *
مضى كــل شــيء مفاجئًا وســريــا ،لــم يكن هناك مــا يشير إلـيــه ،أو يوحي باحتماله ،أحيطت ّ
مقدماته
ّ
بتكتم شديد قبل أن تتولى ،كالعادة ،إسرائيل ّ
مهمة تسريب املعلومات األولية عنه،
وترتيباته ونتائجه
عبر وسائل اإلعالم الدولية.
بعد أسبوع واحد من احتفالية البيت األبيض بإطالق ما ُيعرف إعالميًا بـ«صفقة القرن» ،لتسوية الصراع
الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ،جرت صفقة أخرى في العاصمة األوغندية عنتيبي ضربت ،في وقت واحد،
ّ
شرعيتها األخالقية
القضية الفلسطينية في عمقها العربي بالتطبيع املجاني ،والثورة السودانية في
والسياسية ومستقبلها نفسه.
الفرضية الرئيسية في لقاء عنتيبي ،الصادم بتوقيته ومغزاه بني رئيس املجلس السيادي السوداني
عبدالفتاح البرهان ورئـيــس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهوّ ،أن هناك مقايضة بــن التطبيع مع
إسرائيل ورفع اسم السودان من على الالئحة األميركية للدول الراعية لإلرهاب .فقد كان ترحيب وزير
ّ
الخارجية األميركي مايك بومبيو ،سريعًا ومبشرًا بصفحة جديدة في العالقات األميركية ـ السودانية،
من دون أن ّ
يتعهد بأي إجــراءات عملية ترفع العقوبات عن اقتصاد ُمثقل بأزماته املستعصية ،رغم ّأن
الشعب السوداني أطــاح ،قبل أكثر من عــام ،بنظام عمر البشير ،املتهم باإلرهاب وارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية.
ّ
في التأجيل ،ابتزاز للقيام بخطوات أخــرى يتطلع إليها نتنياهو ـ الــذي تالحقه رسميًا تهمتا الرشى
واالحتيال ـ قبل االنتخابات اإلسرائيلية مطلع آذار  /مــارس املقبل ،كطوق إنقاذ جديد بعدما فشلت
«صفقة القرن» في تحسني مركزه االنتخابيّ .أما في تفسير البرهان للخطوة ،التي أقدم عليها منفردًا
مع حلقة ّ
ضيقة من العسكريني السودانيني ،فهي لـ«مصلحة السودان» .لم يستشر أحدًا من النصف
املدني في مجلس السيادة ،بينما قال الحقًا إنه أطلع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك ،قبل يومني
ّ
من موعده .حمدوك يمثل «السلطة التنفيذية العليا للدولة» بحسب الوثيقة الدستورية ،والذي تولى منصبه
على أساسهاّ .
ولكن ذلك ال يمنع من التساؤل« :من الذي ّ
يقرر ،فعليًا ،مصلحة السودان في مثل هذه
ّ
امللفات الخطيرة والحساسة؟!».
وفق «قوى إعالن الحرية والتغيير» ،الرافعة الرئيسية للحراك الشعبي السوداني التي أطاحت الرئيس
ـإن مــا أقــدم عليه البرهان تـجـ ٌ
السابق البشير ،فـ ّ
ـاوز خطير للوثيقة الدستورية .وهـنــا ،يطرح السجال
الدستوري نفسه موضوعًا أول في السودان بعد صدمة عنتيبي ،غير أن القضية في جوهرها تتجاوز
النصوص التي ال تتيح للبرهان اإلقدام على مثل هذه الخطوة التطبيعية ،إلى نظرة السودان إلى نفسه
وتاريخه ومستقبل ثورته .فأخطر ما جرى في عنتيبي ،هو الفصل بني التطبيع مع إسرائيل والقضية
ّ
كأنه ممكن ومستساغّ ،
بغض النظر ّ
عما يلحق بها من عصف وتنكيل.
الفلسطينية،
ّ
تنكر ملبادرة السالم العربية ،التي ّ
تنص على التطبيع الكامل مقابل االنسحاب الشامل من
في الفصل،
ّ
األراضي العربية املحتلة منذ عام  ،1967والتي أكد السودان التزامه بها قبل أيام وساعات ،في االجتماع
الوزاري العربي في القاهرة.
ّ
لم يكن السودان أول دولة عربية تخرق املبادرة ،أو تتحدث بنصوصها فيما تستخف بجوهرها ،فهناك
اتـصــاالت وعــاقــات على مستويات مختلفة لــدول عربية عديدة مع إسرائيل تجري في السر والعلن
من دون أدنى اعتبار ألية حقوق فلسطينية ،غير أن صدمة عنتيبي تكتسب وجعًا خاصًا من رمزية
السودان .فهو البلد الذي استضاف القمة العربية التي صاغت في أعقاب هزيمة حزيران  /يونيو 1967
شعار «ال صلح وال تفاوض وال اعتراف» ،كما أن ثورته الشعبية اكتسبت إلهامها من نبل مقاصدها في
بناء دولة ديمقراطية حديثة ،ال دولة تابعة تنسحق أمام إغواءات التطبيع مع االحتالل ،على حساب قضية
ّ
تتعرض للتصفية باملخالفة الفاحشة للقرارات والقوانني الدولية .أما الفكرة الجوهرية في الخروقات
العربية لجدار التطبيع ،فتنبع من أن إسرائيل تملك مفاتيح القوة والنفوذ في البيت األبيض ،وأن مدّ
الصالت معها من مستلزمات الحفاظ على النظم.
إن خرق اإلرث السوداني التقليدي في دعم القضية الفلسطينية ،يضع املرحلة االنتقالية الحالية تحت
أســوأ السيناريوات .بــإرث التاريخ ،خضع الـســودان منذ استقالله عــام  ،1956ملا يشبه «الـبــاب الــدوار»
بني الحكم املدني واالنقالب العسكري ،األول لم ّ
يؤسس لديمقراطية حديثة حيث هيمنت عليها القوى
التقليدية والطائفية واستبعدت تقريبًا القوى الحديثة ...والثاني ،أفضى إلى أزمات وحروب وانهيارات في
ً
فضال ّ
عما هو منسوب إلى تجاربه املختلفة من قمع مفرط.
مكانة السودان،
ّ
احتماالت االنقالب العسكري غير مستبعدة اآلن ،فقد تراجع زخم الحراك الشعبي ،ونــال التفكك من
مكونات «قوى إعالن الحرية والتغيير» ،بينما ّ
ّ
يخيم إغواء البقاء في السلطة في املكان .وقد كانت الوثيقة
الدستورية في صلبها العملي ،أقرب إلى تقاسم للسلطة بني املجلس العسكري االنتقالي وقوى إعالن
«الحرية والتغيير» .لم يكن يحق ألحد من قيادات «الحرية والتغيير» ،أن يتولى أي موقع تنفيذي ،سيادي
أو وزاري ،خالل املرحلة االنتقالية تجنبًا ألية مشاحنات حزبيةّ ،أو أن تفتقد التحالفات تماسكها وقدرتها
على اإلشــراف العام على مــدى االلـتــزام بنصوص الوثائق املوقعة .كــان ذلــك تفكيرًا مثاليًا ،أفضى إلى
ّ
تجريد املناصب السيادية والتنفيذية من حيوية الثورة وإحالتها إلى مجموعة من التكنوقراط املستقلني،
الذين جرى االستهتار بوجودهم نفسه في صدمة عنتيبي .وكان تعطيل استحقاق «املجلس التشريعي»،
ّ
الذي يتولى سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي ،بأسباب غير متماسكة وغير مقنعة،
ّ
تمهيدًا ّ
لتحول ما في طبيعة السلطة تبدت مقدماته في عنتيبي.
تعطيل املرحلة االنتقالية ،عنوان رئيسي ملا قد يحدث في السودان ،في األيــام واألسابيع املقبلة .فوفق
ّ
ً
ّ
للمكون العسكري ،ملدة واحد وعشرين
الوثيقة الدستورية ،تولى البرهان رئاسة املجلس السيادي ممثال
شهرًا ،بعدها ُيفترض أن ُتنقل الرئاسة إلى أحد أعضاء ّ
املكون املدني ،كما ال يحق له أو لغيره الترشح
ُ
ألية مناصب في الدولة في أول انتخابات تجرى ّ بعد انتهاء املرحلة االنتقالية .وقد تكون من بني أسبابه
للقاء نتنياهو ،تغيير طبيعة دوره من رئيس موقت ملجلس سيادي انتقالي إلى رئيس دائم بدعم إقليمي
ودولي.
هذه نذر لدخول جديد من «الباب الـ ّ
ـدوار» تجهض الثورة في مهدهاّ .ثمة رهــان ما على اإلحباط ،الذي
ّ
التحسن في األحوال املعيشية املتردية بالقياس
يمكن أن يسود قطاعات واسعة من السودانيني ،من حجم
على األسقف العالية ،التي رافقت زخم الحراك ،لالنقالب على الثورة نفسها باسم «مصلحة السودان».
ّ
ً
يكاد التطلع إلــى تجاوز األحــوال السودانية الصعبة أن يكون مستحيال ،من دون وضــع حـ ّـد للحروب
ّ
املسلحة في البنية السياسية للبلد وتغيير البيئة العامة ،التي ّ
تحرض على
الداخلية وإعادة دمج الحركات
العنف والفساد واالستبدادُ .يفترض نظريًا أن تستغرق قضية الحرب والسالم ،األشهر الستة األولى
من املرحلة االنتقالية ،وهو ما لم يحدث من دون تفسير ُمقنع يجيب على سؤال :من ّ
يتحمل املسؤولية؟
القفز إلــى عنتيبي تعبير عن حالة انكشاف سياسي واستراتيجي في الـســودان ،كما هو تعبير آخر
عن انكشاف سياسي واستراتيجي في العالم العربي ،كأننا أمام صدمة مزدوجة جرت في العاصمة
ً
األوغندية ،غير أن ّ
الرد بقوة الحقائق لن يتأخر طويال.
* كاتب وصحافي مصري

