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منـبر

داعش وافغانستان؟
حياة الحويك عطية
«م ــا تـخــافــي يــا ري ـمــا خــالــك ه ــوي ال ـلــي اخـتــرع
راج ـ ــح» .رح ــم ال ـلــه الــرحــابـنــة ون ـصــري شمس
الدين ،فراجح الــذي اخترعوه ليختبئوا وراءه :
« اهال يا راجح الكذبة ياللي خلفا راح نتخبى»
لــم يـكــن ه ــذه امل ــرة كــذبــة شـبــه بــريـئــة ،وال غــوال
افتراضيا ،بل حقيقة واقعة حجمها بما يكفي
لتختبئ وراءه م ـب ــررات ع ــودة االم ـيــركــي الــى
املنطقة منقذا مقبوال ،بعدما خرج منها محتال
مــرفــوضــا .امــا الـنــاس ،الـنــاس الـلــي كــان «بدهم
ح ـكــايــة ،خــالــك اخـتــرعـلــن ح ـكــايــة» ،فـهــم فعال
كانوا بحاجة الى حكاية تفجر كبتهم ومظاملهم
وفقرهم وجهلهم ،وكل ما اختزنوه من بارود
على الصعيد الفردي والجمعي القومي.
واالن الى اين مع داعش ،ومع التحالف الدولي؟
ثمة مــآالن ،االول يقود اليه استشراف تجربة
مشابهة مع الواليات املتحدة .والثاني يتناقض
م ــع االول ب ـس ـبــب اخـ ـت ــاف ب ـع ــض امل ـع ـط ـيــات
ويؤشر الى تجربة ثانية.
االول م ــن اف ـغ ــان ـس ـت ــان :ل ـق ــد خ ـل ـقــت ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة طــال ـبــان مل ـحــاربــة االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي،
كــي ال تسمح لــه بالهيمنة على «سقف العالم»،
بكونه سقف اسيا املقبلة بقوة .وعندما انتهت
الكتلة االشتراكية ،تركت طالبان ترتكب اغرب
املمارسات واكثرها همجية ،بجهل ذاتي مقترن

ربما باختراقات موجهة .ولم يكن على االعالم
الـغــربــي اال ان يـســوق بـكــل مــا يتقنه مــن فنون
للصور الهمجية الـتــي تقترف فــي افغانستان
(وتشبه مــا يحصل االن فــي داع ــش مــن تدمير
االثـ ـ ــار واالضـ ــرحـ ــة واملـ ـم ــارس ــات ض ــد ال ـن ـســاء
واملوسيقى الــى اخ ــره) الــى ان ج ــاءت تفجيرات
 11سبتمبر أيلول ،فاكملت الجو املطلوب للتدخل
العسكري االميركي املباشر بقبول دولي .تدخل
لم يطل فقط افغانستان ،بل العراق ايضا .وفيه

ال يحتاج األمر الى
القضاء على داعش
واجتثاثها ،بل الى مجرد
تحجيمها كما يقول
األميركي
اسـتـقــرت واشـنـطــن عـلــى ع ــرش الـنـظــام الـعــاملــي
الجديد.
املحللون كانوا ينتظرون هــذه املــرة شيئا يشبه
 11سبتمبر ،ولكن يبدو ان االمور كانت ناضجة
ومنهكة ،وك ــان التهديد قريبا ومحققا ،بحيث
لم تحتج الى اكثر من ذبح الصحافي االميركي
فولي وبعض األكسسوارات االعالمية املرعبة.

ملصلحة مــن س ــارت كــل مـجــريــات عمل داعــش
وغـيــرهــا مــن التنظيمات الـتــي ال تختلف عنها
بشيء؟ وملاذا الرقة ودير الزور واملوصل وسد
الـفــرات ،والتوجه نحو كــركــوك وبيجي؟ وملــاذا
ام ـتــدت املـعــركــة لتستهدف لـبـنــان ،وم ــن البقاع
ت ـح ــدي ــدا ،ال م ــن ط ــراب ـل ــس ،ح ـيــث ت ـب ــدو املـهـمــة
اسهل؟
فرض اوباما شروطه على الحكومة العراقية
الـجــديــدة .عقد مؤتمر جــدة وانـضــم اليه حتى
وزير خارجية لبنان .استبعدت روسيا وايران
وال ـص ــن وحـلـفــاؤهـمــا االصـ ـغ ــر .بــاخـتـصــار،
هكذا تحقق داعــش الوباما استدراك ما كادت
واشنطن تخسره على املستوى االستراتيجي
الــدولــي ،مــا لــم يستطعه حتى االن فــي سوريا،
وما اضطر للتراجع عنه في العراق ،الذي خرج
مــن الـفـصــل ال ـســابــع لـيـعــود فـيــدخـلــه محفوفا
بالعرب .وال يقولن قائل ان قطر تدعم النصرة
ضد داعــش (فكان واخواتها تتماثل في الرفع
وال ـن ـصــب) وال ـقــواعــد االمـيــركـيــة هــي هــي على
االرض ،وفي العقول لدى كل الداعمني.
على املقلب االخــر مــن الخريطة ،طلبت االدارة
االميركية من الجزائر منحها قاعدتني جويتني
استراتيجيتني ملحاربة االرهاب اآلتي من ليبيا،
وهناك معلومات عن طلبات موجهة إلى الجيش
املـصــري بالتدخل على ال ـحــدود الليبية ،وهــذا
مــا بحثه السيسي مــع بوتفليقة ل ــدى زيــارتــه

االخيرة للجزائر .فماذا سيطلب من لبنان غدا؟
ومــن الـعــراق؟ ومــن ســوريــا؟ ومــن اليمن ،حيث
سـجــل الـحــوثـيــون ضــربــة نــاجـحــة فــي حساب
اي ــران؟ هــل هناك افضل مــن هــذا السيف الــذي
ُ
تصلته واشنطن واملوساد على رؤوس العرب؟
وفي وجه ايــران؟ وحتى روسيا ،بحيث تكسر
كل ما انجزته االخيرة ومعسكرها على صعيد
العودة الى التعددية القطبية والتوازن الدوليني،
فيما كان واضحا من تركيز كيري على عبارة:
بقيادة الواليات املتحدة وتاكيدا لزعامتها؟
ّ
وهل اســوا من املعادلة املطروحة :إما هــذا ،وال
فاالرهاب والذبح؟
ال ي ـح ـت ــاج االم ـ ـ ــر ال ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى داعـ ــش
واجـتـثــاثـهــا ،بــل ال ــى م ـجــرد تحجيمها – كما
يقول االميركي .فما معنى التحجيم؟ ان تبقى
قائمة ربما في مناطق نفوذها الحالي دون ان
تكون دولة ،على نحو يؤمن استمرار الفوضى،
بل وتناميها أيضًا وخلق تعاطف شعبي على
كامل االرض العربية مع داعش املعتدى عليها
ام ـيــرك ـيــا ،عـلــى م ــدى س ـن ــوات كــافـيــة لتحقيق
اهداف ستراتيجية :النفط واملاء .عصب املعركة
وهدفها االقتصادي! حماية اسرائيل ،وكسب
الجولة التفاوضية مع ايــران ملصلحة الواليات
امل ـت ـحــدة واس ــرائ ـي ــل ،واس ـت ـك ـمــال املــواج ـهــة مع
املحور املنتهي في روسيا ،وصوال الى منع قيام
اي محور يهدد زعامة واشنطن.

جوليا :نص ال بد من كتابته
محمد شهاب
ال ـك ـتــابــة ع ــن جــول ـيــا ت ـع ـتــري ـهــا م ـح ــاذي ــر ع ــدة،
أهمها أنــه ينبغي احـتــرام خيارها ،الــذي كررته
ف ــي حـفـلـتـهــا األخـ ـي ــرة ،ب ــأن تـسـتـغـنــي بــالـغـنــاء
عــن ال ـكــام ،وهــي الـتــي تجنبت الــدخــول فــي أي
سجاالت منذ بداية مشوارها الفني ،وحرصت
على عــدم الــدخــول فــي ساحة التكهنات بشأن
مقاصد أغانيها.
قيل إن «أشــرف الناس» نحتت كلماتها للسيد
حـســن نـصــر ال ـلــه ،وإن «ط ــل وشـ ـ ّـرف» كرست
نغماتها للرئيس ميشال عون ،أو أن األغنيتني
مـعــا لــزوجـهــا الــوزيــر إل ـيــاس بــوصـعــب ،لـكــن ال
تأكيدات بهذا الشأن :أغاني جوليا مهداة إلى كل
أحد يشكل مصداقًا ملضامينها .بيد أن جوليا
ال تخفي محبتها للسيد ،وال للعماد .في عالم
جوليا تـنــوع فــي اإلط ــار اإلنـســانــي الطبيعي ،ال
يضر وح ــدة الــوطــن وال محبة اإلن ـســان ألخيه
اإلنسان.
ف ــي عــالــم جــول ـيــا ،يـحـتــرم اإلن ـس ــان ل ــذات ــه ،فهو
قيمة في حد نفسه ،ال بناء على طائفته ،وحقه
فــي حــريــة االعـتـقــاد مـصــون مــع ســائــر الحقوق
الطبيعية األخ ــرى .قدمت جوليا نموذجًا الفتًا
للعلمانية املــؤم ـنــة ،الـتــي تعلي مــن ش ــأن الــديــن
وتحاصر الطائفية ،إحقاقًا إلنذار جبران خليل
جـبــران بالويل لــأمــة الـتــي تكثر فيها الطوائف
ّ
وي ـق ــل فـيـهــا ال ــدي ــن .ط ــرح ــت جــول ـيــا ف ــي أل ـبــوم
«م ـي ــادك» أجـمــل وأص ــدق مـمــا قــدمــه كثير من
ّ
ّ
املرنمني واملرنمات املحترفني.
حفلتها األخيرة جاءت مع سقوط الشهيد الثاني
من العسكريني املخطوفني ،ليضاف إلى الشهداء
املغدورين ،وانقطاع أخبار باقي الجنود ،فكان

السؤال املزمن يطرح نفسه مجددًا :هل ينبغي
أن تـقــام حـفــات فــي ظــل هــذا الــوضــع؟ يحاجج
كـثـيــرون بــأنــه واق ــع عــربــي متلبد بـغـيــوم املــوت
واملــآســي لــم ت ـغــادره منذ عـقــود ،ومــا مــن وضع
استثنائي.
الــواقــع ّأن لــدى جوليا  -وقليلني غيرها فقط -
يطرح جــواب الـســؤال املــزمــن ،فهي تغني داخــل
القضية وهــواجــس ال ـنــاس ،ال خــارجـهــا ،عندما
تغني للحب واملقاومة والحياة ،وترفع الصوت
رفضًا للموت.
هــي التي ردد املـقـهــورون فــي الثمانينيات ،أيــام

كيف إلنسان أن
يجمع في نص واحد حديثًا
عن جوليا وعن طيور
الظالم؟
تلويث غــربــان امل ــوت الصهيوني ألرض لبنان،
أغـنـيـتـهــا «غ ــاب ــت ش ـمــس الـ ـح ــق» ،ف ــأخ ــذوا من
كلماتها ج ــذوة الــرفــض وشـعــاع األم ــل ،وحسم
الخيار بأن شهادة الكرام أفضل من عيش اللئام.
كيف إلنـســان أن يجمع فــي نــص واح ــد حديثًا
عن جوليا وعن طيور الظالم؟ لكنه زمن داعشي
ّ
ّ
يحتم ذلك ،كما حتم باألمس الزمن اإلسرائيلي
جمعًا في الحديث عنها وعن غربان موته .وكال
الــزم ـنــن وق ــت مـسـتـقـطــع م ــن ال ـت ــاري ــخ لـسـيــادة
عنصرية في اإلقليم.
ف ــي زمـ ــن ال ـق ـتــل الـ ـع ــام واإلجـ ـ ـ ــرام امل ـس ـت ـشــري،
وال ـح ـقــد امل ـق ـيــم وال ـب ـشــاعــة ال ــواس ـع ــة والـتـفــرقــة

العنصرية ،تقدم جوليا رسالة إيمان وحب وأمل
أكيد بالنصر.
يــوم  2أي ــار  ،1945يــوم سـقــوط بــرلــن والـنــازيــة،
ح ـم ــل ال ـ ـ ـ ــروس امل ـق ــات ـل ــة مـ ــاريـ ــا ل ـي ـم ـن ـس ـكــايــا،
بحضورها الرقيق إلى قبالة بوابة براندنبورغ،
رم ــز ال ـعــاص ـمــة األمل ــان ـي ــة ،أس ـفــل الــراي ـخ ـس ـتــاغ،
مبنى برملان الرايخ ،لتنظم سير املركبات وسط
برلني ،وتخلد بصورها ذكرى ما يسميه الروس
«النصر العظيم في الحرب الوطنية العظمى».
أراد الروس تسجيل رمزية حضارية ترفع الحرب
م ــن مــرت ـبــة ال ـع ـنــف الـ ـس ــاذج إل ــى م ـقــام امل ـقــاومــة
اإلنسانية ،حيث املدنية قائمة ،والثقافة حاضرة،
وموقع الفن مصون ،وقيمة النظام محفوظة.
للروس تــراث عريق في هــذا املضمار ،كاتيوشا
ليست بــاألصــل اسمًا لـصــاروخ ،بــل اســم ألغنية
بديعة تفيض حبًا لوطن وإلنسان ،أطلق اسمها
على الصاروخ في ما بعد.
«يــومــا م ــا» ،سنحمل الـسـيــدة جــولـيــا فــي هــودج
النصر إلى قلب فلسطني ،لتنظم مواكب العشاق
إلــى املسجد األقصى وكنيسة املهد وقبر داود،
مسلمني ال دواعــش ،ومسيحيني ال متصهينني،
ويهودًا ال صهاينة.
يومها ،ستكون املقاومة قد فرغت من العبور إلى
الجليل ومن تحرير فلسطني ،وستكون الجيوش
العربية قد استراحت من إطــاق نيران لم ترحم
جموع اإلرهابيني التكفيريني ،الذين يشربون مع
الصهاينة من ضرع العنصرية نفسه.
يــوم ـهــا ،سـتـكــون ن ــون امل ــوص ــل ق ــد أن ـهــت رحـلــة
تهجيرها ،وعــادت إلــى نينوى ،وانقلبت إلــى قبة
شاهقة يـطــاول أعــاهــا عـنــان الـسـمــاء ،وينغرس
طرفاها في عمق األرض ،بقوة رسوخ أهلها في
هذا الوطن .أما نقطتها فتغوص عميقًا في ترابه،

بحثًا عن رفــات األحبة الذين تعاقب الـغــزاة على
أرضهم ،ولكنهم لم يرحلوا.
يومها ،سيعود مقام النبي يونس ،ذي النون ،كما
كــان شامخًا فــي أرض نـيـنــوى ،يستقبل ال ــزوار
ّ
املحبني.
يومها ،سيكون خيار آمرلي الصامدة في املقاومة
قد تكرس عقيدة قتالية بوجه اإلرهاب ،واستطاع
تحقيق وعد الشهيد يحيى عدنان شغري بمحو
ّ
كـيــانــه ،وخــلــد ذك ــر الـشـهـيــدة أمـيــة الـجـبــوري أبــد
الدهر.
ي ــوم ـه ــا ،س ـت ـكــون الـ ـع ــودة ق ــد تـحـقـقــت ل ـيــزيــدي
س ـن ـجــار ،والـ ـع ــدل ق ــد أق ـي ــم ملـ ـغ ــدوري سـبــايـكــر،
والحصار قد رفع عن حلب الجريحة ،وتحققت
الـقــوة لــأمــة ،وشــاعــت املحبة بــن الـنــاس ،بفضل
ثورة شعب بالدي الحقيقية.
يومها ،ستكون الثورة األصلية قد قامت ،جامعة
بني تحرر الوطن وحرية (يتنفسها) املواطن .في
الـغــد األح ـلــى ،حــن نمضي ونـنـتـصــر ،لــن تكون
ه ـنــاك ديـكـتــاتــوريــة ت ـتــرك ح ــال حـفـظـهــا لطريق
مـقــاومــة املـحـتــل ،مـســاحــات هامشية ينمو فيها
الفساد مع التطرف ،ويطيح في اليوم التالي قلعة
املمانعة من الداخل.
يومها ،لن تناقض حرية املواطن تحرر الوطن ،بل
ستكون واحدة من أهم لوازمه.
تقدم السيدة جوليا للمقاومة رصيدًا فنيًا ال غنى
ً
عنه ،وللناس أمال في زمن اليأس ال تعويض عنه.
كان ناهض حتر قد تحدث في هذه الجريدة عن
«محبة مسلحة» لها أقنومان :فيروز ونصر الله.
تــرى جوليا أن فـيــروز ملكة ال يوضع بجوارها
ف ـنــان آخ ــر .لـكــن تـحــت هــذيــن األق ـنــومــن ،يجدر
وضــع أقـنــوم ثــالــث اسـمــه جوليا ،هــذا كــام ال بد
من قوله.

