
عادل شديد

أسابيع،  منذ  الفلسطيني،  املجتمع  يمر 
بــصــدمــة كــبــيــرة، بــعــد اكــتــشــاف األجـــهـــزة 
مشاتل  الفلسطينية  والــشــرطــيــة  األمــنــيــة 
ــيــــش، فــي  ــلــــمــــخــــدرات والــــحــــشــ ضـــخـــمـــة  لــ
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  عــــــدة مـــحـــافـــظـــات فـ
بحكم  خــصــوصــا،  الخليل  محافظة  وفـــي 
مــحــاذاتــهــا مـــن الــجــهــة الــجــنــوبــيــة  للخط 
السبع،  بئر  مدينة  األخــضــر، وخــصــوصــا 
ــة إلــــــى وجــــــــود عــــــدة مــســتــوطــنــات  ــ ــافـ ــ إضـ
يـــهـــوديـــة  فـــي املـــحـــافـــظـــة. وبـــــات املــجــتــمــع 
الــفــلــســطــيــنــي يـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق والــــخــــوف 
الحقيقي على مستقبله، ومستقبل شبابه، 
الفتاكة في  املــخــدرات  آفــة  انــتــشــار  بسبب 
والتي  الشبابية منهم،  أوساطه، ال سيما 
شــكــلــت وتــشــكــل الــعــمــود الــفــقــري للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ســــواء فـــي مــســيــرة مــقــاومــة 
االحتالل، أو في عمليات التنمية والبناء، 
خصوصا  متماسك،  قــوي  مجتمع  لبناء 
فــي املجتمع  املــخــدرات  أن ظــاهــرة انتشار 
فقط،  أمنية  مشكلة  تعتبر  ال  الفلسطيني 
ال بل إنها أكثر، وأبعد من ذلك، حيث إنها 
تمثل تهديدا جديا وحقيقيا على املجتمع 
الفلسطيني برمته، إذ  إنها قضية دينية، 
وطـــنـــيـــة، ســيــاســيــة، ثــقــافــيــة، اجــتــمــاعــيــة، 
اقتصادية، وصحية، بعد أن أفادت تقارير 
ــات كــثــيــرة صــــادرة عــن املــؤســســات  ــ ودراسـ
ذات الــصــلــة بقضية املـــخـــدرات بـــأن أعـــداد 
متعاطي املــخــدرات قــد تــجــاوزت  ثمانني 
ألف فلسطيني، فيما تجاوز عدد املدمنني 
عــشــريــن ألـــفـــا آخـــريـــن، ربــعــهــم مـــن مــديــنــة 
القدس املحتلة، ما يؤكد مدى استهدافها 
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يــتــعــّرض نـــظـــام الــحــكــم الـــديـــمـــقـــراطـــي، في 
عديدة، سواء  األخيرة، المتحانات  العقود 
ــخــت فيها قــواعــده،  فــي الــبــلــدان الــتــي تــرسَّ
أو في البلدان التي تضع نفسها في خانة 
األنظمة العابرة لألطوار االنتقالية املؤدية 
ــه، وهـــــي األنـــظـــمـــة الـــتـــي تـــجـــري فــيــهــا  ــيــ إلــ
وآلياتها  بالديمقراطية  ع  التشبُّ عمليات 
في العمل السياسي، لحظات انخراطها في 
في  وتوطينها  مرجعيتها  ل 

ُّ
تمث عمليات 

 ملا 
ٌ
 سريعة

ٌ
الفكر وفي القيم. تكشف متابعة

كثيرة،  ديمقراطية  بلدان  في  اليوم  يجري 
ر 

ِّ
الت التي تؤش واِجه جملة من التحوُّ

ُ
أننا ن

على بروز جملٍة من املواقف التي تدعو إلى 
دًا في الخيارات الديمقراطية،  التفكير ُمَجدَّ
ــب 

َّ
وفـــي مــســاطــرهــا وتــقــنــيــاتــهــا، ومـــا يــتــرت

ــا تــكــشــف  ــمــ ــه مـــــن نــــتــــائــــج. كــ ــلــ عـــــن ذلـــــــك كــ
ر الــســريــع الــجــاريــة الــيــوم في  أنــمــاط التغيُّ
مــجــتــمــعــاٍت كـــثـــيـــرة، بـــــروز مــعــطــيــات غير 
فرزها آليات الفعل الديمقراطي، 

ُ
منتظرة، ت

أمام  بــدورهــا في خلق معضالت  وتساهم 
املشروع الديمقراطي وآليات تدبيره، األمر 
دًا  د ضــرورة إعــادة التفكير مجدَّ الــذي يؤكِّ
وإذا  العمل.  في  وآلياتها  الديمقراطية  في 
الديمقراطي  الحكم  بنظام  املهتمون  كــان 
يــتــابــعــون الــجــهــود الــنــظــريــة واإلجـــــــراءات 
القانونية التي يبتكرها الخبراء والفاعلون 
الـــســـيـــاســـيـــون ورجـــــــال الــــقــــانــــون، مــــن أجـــل 
تــحــصــني وتــطــويــر الــفــلــســفــة الــديــمــقــراطــيــة 
يعرفون  فإنهم  التاريخ،  في  وامتحاناتها 
ــر املــــــــآزق يـــســـتـــدعـــي لــــزوم  ــ ـ

ُ
ــوات ــ كــــذلــــك أن تـ

ــِعــَهــا، وبــنــاء املــخــارج 
ْ
ــَرف مــواصــلــة الــبــحــث ِل

املناسبة للسياقات التي أدت إلى حصولها.
ــا نـــحـــن بــــصــــدده مــــع مــبــدأ  ــتـــعـــارض مــ ال يـ
ــع املــســتــمــر إلـــى اســتــنــبــات وتــوطــني، 

ُّ
الــتــطــل

 
ً
ثــم تــطــويــر املـــشـــروع الــديــمــقــراطــي، فلسفة
فنمط  السياسي،  محيطنا  فــي  وإجــــراءات 
الـــحـــكـــم الـــديـــمـــقـــراطـــي ُيــــَعــــدُّ فــــي الــتــجــربــة 
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تمثل التسريبات السياسية التي استشرت 
ــام فـــي تـــونـــس حـــالـــة أنـــومـــيـــا، أو  ــ ــذه األيــ هــ
ــــق اإليــتــيــمــولــوجــيــا  ــة، وفـ ــاريـ ــيـ ــعـ فــــقــــدان املـ
الدوركايمية. هي ظاهرة  السوسيولوجية 
لــــم تـــكـــن مـــألـــوفـــة قـــبـــل 14 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
الثاني 2011، ففي ذلك الزمن كانت الطبقة 
أحيانا، على  التونسية تعيش،  السياسية 
ــتـــي تــطــلــقــهــا  ــــع اإلشــــاعــــة الــســيــاســيــة الـ وقـ
بـــعـــض أجـــهـــزتـــهـــا األمـــنـــيـــة  الـــســـلـــطـــة، أو 
واالســتــخــبــاريــة والــحــزبــيــة، لتوجيه الــرأي 
العام، أو اختباره وقياسه تجاه موقٍف أو 
قرار ما، أو شخصية يقع إعدادها لوظيفة 
ــي هـــــرم مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة. أمـــاطـــت  ــا فــ مــ
التسريبات اللثام عن حقائق خفية كثيرة، 
في  التونسية  السياسية  الطبقة  تعيشها 
اجتماعاتها وخلواتها ومناجاتها بعضها 
ــا  بــعــضــا، مــعــتــقــدة أنـــهـــا مــؤتــمــنــة أســـرارهـ
ومؤمنة ظهرانيها من كل خيانٍة أو اعتداء 
ــدره املـــحـــتـــمـــل عـــــدو ولـــيـــس صــديــقــا.  مــــصــ
لــكــن الــوقــائــع أثــبــتــت غــيــر ذلــــك، فالصديق 
الــســيــاســي و»املـــنـــاضـــل« الــحــزبــي بـــات هو 
العدو املحتمل، بدال من املنافس السياسي 
والــغــريــم األيـــديـــولـــوجـــي الـــخـــارجـــي. ويــنــم 
هــذا األمــر عــن أزمــة أخالقية حـــادة، يعيش 
على وقعها عالم السياسة التونسية الذي 
يبدو أنه فقد مناعته وقدرته القيمية على 
الطفيلية،  واملــمــارســات  للظواهر  التصدي 
وانكشفت عورات سياسيني كثيرين، كانوا 
والــصــالح  للطهر  أمثلة  أنفسهم  يــســّوقــون 
والدفاع  والشفافية،  والحوكمة  واإلصــالح 
عــن ســيــادة الــبــالد وإقــامــة مجتمع الــعــدل. 
ــبـــح مـــألـــوفـــا أن تـــرتـــبـــط فــضــيــحــة  فـــقـــد أصـ
النائب، على غــرار الحصول  أخالقية بهذا 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة بــعــد انــتــقــالــه إلـــى حــزٍب 
ــان، أو شــبــهــة فـــســـاد وتــــجــــاوزات سلطة  ــ ثـ
أو كذب  الدولة،  السامي في  املسؤول  بهذا 
ومراوغة وتالعب وتضليل، بهذا الوزير أو 
ذاك، أو حتى بالرئيس نفسه وأفراد عائلته 
وكبار مستشاريه ومقّربيه وحفظة أسراره، 
القاطعة من  والحجة  بالدليل  ذلك  وإثبات 
هياكل الرقابة في الدولة، أو من املجتمعني 
املـــدنـــي واإلعــــالمــــي، مـــن دون أن يــتــعــّرض 
العقاب والزجر  إلــى أي شكل من  أي منهم 
الداخلية لألحزاب،  التي تعّج بها األنظمة 
وقوانينها  التأسيسية  الــدولــة  ونــصــوص 

ومنظومتها التشريعية ككل.
عرفت تونس، وعلى غرار مجتمعات أخرى، 
تـــســـريـــبـــات ســيــاســيــة مــــن الـــــــوزن الــثــقــيــل، 
بغرض إضعاف خصم سياسي، والكشف 
انتشاره  ازدواجــيــة خطابه، والحّد من  عن 
االنتخابية  قاعدته  مــن  وحرمانه  الحزبي 
التي قــد تمّكنه مــن الــوصــول إلــى السلطة، 
وأحسن األمثلة على ذلك، التسريب املنسوب 
إلى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، 
املنشور على »يوتيوب« في شهر أكتوبر/ 
تشرين األول سنة 2012، وتداوله في أثناء 
في  فيه  تحّدث  الــذي  االنتخابية  الحمالت 
العلميني  السلفيني  مــن  مجموعة  حــضــرة 
أو الجهاديني، قائال إن »الشرطة والجيش 
واإلعـــــــالم  اإلدارة  وإن  مـــضـــمـــونـــني،  ــيـــر  غـ
تتحكم فيهما القوى العلمانية، وإن تجربة 
 
ً
اإلســالمــيــني الــتــونــســيــني لــيــســت أكــثــر قــوة

مـــن تــجــربــة إســالمــيــي الـــجـــزائـــر فـــي مطلع 
الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي الــتــي تــّم 
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على مدار السنوات الطويلة، شنت إسرائيل 
عـــشـــرات الــــغــــارات فـــي ســـوريـــة، ســــواء قبل 
ــة أو بــعــدهــا، ووصـــل األمـــر فــي بعض  األزمـ
ــارات إلـــى اســتــهــداف مــنــاطــق عسكرية  ــغـ الـ
مــهــمــة جــــدا، مــثــل الـــغـــارة الــتــي اســتــهــدفــت 
ما قالت إسرائيل إنــه مفاعل نــووي سري، 
طــور البناء فــي  ديــر الـــزور شرقي سورية 
التي  والــغــارة   ،2007 أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
ــزا لـــألبـــحـــاث الــعــلــمــيــة في  ــركـ اســتــهــدفــت مـ
جــمــرايــا خــلــف جــبــل قــاســيــون فـــي يــنــايــر/ 
الــبــحــوث  ومــــركــــز   ،2014 الـــثـــانـــي  كــــانــــون 
العلمية في دمشق في مايو/ أيار من العام 
موازين  في  الحاد  التباين  وبسبب  نفسه. 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة بـــني ســـوريـــة وإســرائــيــل 
لصالح األخيرة، اعتادت دمشق التصريح، 
بعد كل عدوان إسرائيلي، بأن الرد سيأتي 
في الزمان واملكان املناسبني. وفي القصف 
ــام، ثمة  ــ اإلســرائــيــلــي عــلــى ســـوريـــة، قــبــل أيـ
ــكــــال قـــطـــيـــعـــة مـــــع الـــهـــجـــمـــات  تــــــطــــــوران شــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـابـــقـــة عـــلـــى ســــوريــــة: أن 
غــارة، وهذا  أعلنت رسميا شنها  إسرائيل 
لم نعتد عليه طوال السنوات املاضية، حيث 
الخبر يأتي من وسائل إعــالم غربية،  كــان 
تعقبها تصريحات إسرائيلية شبه رسمية 
تــؤكــد وقـــوع الــهــجــوم. والــتــطــور الــثــانــي أن 
ما  اإلسرائيلي،  الهجوم  على  ردت  سورية 
لــم يــحــدث ســابــقــا، إذ اعــتــرضــت الــطــائــرات 
اإلسرائيلية بصواريخ إس 200، ثم أطلقت 

صواريخ باتجاه إسرائيل.
ــتـــراف   ال يــتــعــلــق الــــســــؤال املــــركــــزي بـــاالعـ
اإلسرائيلي بشن غارة على سورية، وإنما 
ــرة إطــــالق صـــواريـــخ إلســقــاط  ــيـ بـــقـــرار األخـ
الـــطـــائـــرات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، ومــــن ثـــم إطـــالق 
بــاتــجــاه إســرائــيــل.  ـ أرض  صـــواريـــخ أرض 
ــة هــــذه  ــ ــــوريـ ــــسـ وتــــشــــكــــل هـــــــذه الــــخــــطــــوة الـ
املتبع تجاه  العسكري  التكتيك  قطيعة مع 
إســـرائـــيـــل مــنــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة. هـــل الـــرد 
السوري مرتبط بتغيير في االستراتيجية 
الــعــســكــريــة، كــمــا ذهـــب إلــيــه بعضهم، على 
تــطــورا  يتطلب  التغيير  هـــذا  أن  مــن  الــرغــم 
أمــر  املــســتــوى، وهـــو  عــالــي  تقنيا عسكريا 
أم أن  ــة؟  غير متوفر فــي ســوريــة قبل األزمــ
ما جرى ال يخرج عن بروباغندا إعالمية، 
النظام لنفسه مقاوما  إنتاج  إعــادة  هدفها 

 إلسرائيل؟ 
ً
ومقاتال

ــم يـــكـــن الــــــرد الـــســـوري  ــال، لــ ــ ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
الروسي،  الــوجــود  لــوال  ليحدث،  العسكري 

ــلـــي ومــؤســســاتــه  ــيـ ــتــــالل االســـرائـ مــــن االحــ
األمنية، وخصوصا أن أغلبيتهم من الفئة 
ــقــــادرة عــلــى الــبــنــاء والــتــنــمــيــة  الــعــمــريــة الــ

واملقاومة.
ــــالل األولـــــــــى، عــمــلــت  ــتـ ــ مـــنـــذ ســــنــــوات االحـ
ــا عــلــى  ــهــ ــراتــ ــابــ ــل وأجــــــهــــــزة مــــخــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
اســتــهــداف الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي، بشتى 
ــبــــاط  ــل، لـــــــزرع اإلحــ ــ ــائـ ــ ــــوسـ ــيــــب والـ ــالــ األســ
ــم،  ــهــ ــفــــوســ ــة والــــــــيــــــــأس فـــــــي نــ ــ ــمــ ــ ــزيــ ــ ــهــ ــ والــ
وإسقاطهم أخالقيا وأمنيا، وإبعادهم عن 
الفلسطينية،  الوطنية  بالقضية  االهتمام 
مستغلة  عــمــومــا،  السياسية  وبالقضايا 
السياسية واالقــتــصــاديــة  ــاع  األوضــ بــذلــك 
ــة، والـــــــذي تــجــلــى بـــوضـــوح  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
فــــــي مـــــــغـــــــادرة عــــــشــــــرات ألــــــــــوف الــــشــــبــــان 
والتوجه  الـــدراســـة،  مقاعد  الفلسطينيني 
إلـــى الــعــمــل داخــــل إســرائــيــل، مــا ســهــل من 
إمكانية االحــتــكــاك  والــتــواصــل مــع تجار 
املـــــخـــــدرات ومــتــعــاطــيــهــا اإلســـرائـــيـــلـــيـــني، 
األمــر الــذي أدى إلى وقوعهم في مستنقع 
املــخــدرات والجريمة، والــذي كــان له الــدور 
الــبــارز فــي انتقال املــخــدرات إلــى األراضــي 
بني  وانتشارها  وتوزيعها  الفلسطينية، 
الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــني، فـــي ظـــل انـــعـــدام 
ــة( دخـــــــول املـــواطـــنـــني  ــعــ ــابــ ــتــ ــبــــة )ومــ مــــراقــ
منها،  وخروجهم  اسرائيل  الفلسطينيني 
ــيــــة والـــشـــرطـــيـــة  ــنــ بـــســـبـــب الـــســـيـــطـــرة األمــ
ــابــــر  ــة الــــكــــامــــلــــة عــــلــــى املــــعــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
الغربية مع  التي تربط الضفة  والحواجز 
إســرائــيــل، وانـــعـــدام أي وجـــود فلسطيني 

على تلك املعابر والحواجز. 
تـــمـــارس املــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة املــقــامــة 
عــلــى أراضــــي الــضــفــة الــغــربــيــة دورا بـــارزا 

وإمــكــانــات تقنية وقــــدرات فنية كــثــيــرة، ما 
الفلسطينية  الــســلــطــة  قـــدرة  عـــدم  إلـــى  أدى 
ودوائـــــرهـــــا مــــن مـــحـــاربـــة ظــــاهــــرة انــتــشــار 
املخدرات، وقد ازدادت العراقيل اإلسرائيلية 
بعد  الفلسطينية،  األمــنــيــة  األجـــهـــزة  أمــــام 
اجـــتـــيـــاح الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي مــنــاطــق أ، 
فـــرضـــت ســلــطــات  الــــعــــام 2002، حـــيـــث  فــــي 
االحتالل على األجهزة األمنية الفلسطينية 
ــة قــبــل  ــقــ ــوافــ ــلـــى تـــصـــريـــح ومــ الـــحـــصـــول عـ
أنحاء  أمني في جميع  بــأي نشاط  قيامها 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بــاســتــثــنــاء الــنــشــاطــات 
األمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة االعـــتـــيـــاديـــة داخـــل 
مباني املقاطعة ومقراتها التي تضم قيادة 
السلطة في كل محافظة، ما أدى إلى انتقال 
املــــخــــدرات، وإقــــامــــة مــشــاتــل ومــســتــنــبــتــات 
الزراعية حتى  األشــتــال  آالف  كبيرة، تضم 
داخــــل مــنــاطــق أ، كــمــا تـــم الــكــشــف عــنــه في 
ضبطت  عندما  املاضية،  القليلة  األسابيع 
األجهزة األمنية الفلسطينية عددا من تلك 

الكبيرة والــضــخــمــة، والــتــي تؤكد  املــشــاتــل 
وبمشاركة  ســنــوات،  استغرق  إنجازها  أن 
جــمــاعــيــة تــرتــقــي إلـــى الــعــصــابــات الــكــبــرى، 
وبـــإمـــكـــانـــات مــالــيــة وفــنــيــة وتــكــنــولــوجــيــة 
ضــخــمــة، ال يمكن أن تــتــم  بـــدون املــشــاركــة 
ــتـــني، أو أضــعــف  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ واملــــســــاعــــدة اإلسـ
اإليـــمـــان غــض الــبــصــر األمــنــي اإلســرائــيــلــي 

عنها.
على الرغم من العراقيل اإلسرائيلية، ونقص 
اإلمكانات والخبرات الفلسطينية، إال أنه ال 
يجوز إغفال البعد السياسي الفلسطيني، 
والـــنـــاتـــج عـــن االنـــقـــســـام بـــني حــركــتــي فتح 
وحــمــاس، والـــذي أدى إلــى حـــدوث تغيرات 
ــــات واألجــــنــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وإن  ــــويـ فـــي األولـ
مــحــاربــة الــعــمــالء، والــخــارجــني عــن الصف 
الوطني، واملجرمني، لم تعد تتقدم أولويات 
املناكفات  في  املنشغلة  والفصائل  السلطة 
والخالفات الداخلية، تاركة الساحة ملروجي 
املــــخــــدرات اإلســـرائـــيـــلـــيـــني، وعــمــالئــهــم من 
الفلسطينيني، إلغراق املناطق الفلسطينية 
باملخدرات والحشيش، في بيئة فلسطينية 
واجتماعية  وأمنية  واقتصادية  سياسية 
ــذه اآلفـــة  شــكــلــت تـــربـــة خــصــبــة النــتــشــار هــ
ــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــني، مــع  فــــي أوســـــــاط الـــشـ
العلم أن الفصائل الوطنية، في االنتفاضة 
الفلسطينية األولــى في أواخــر الثمانينات 
لــعــبــت دورا مــهــمــا فـــي مـــواجـــهـــة األجـــهـــزة 
التي عمدت إلى إغراء  األمنية اإلسرائيلية 
إلسقاطهم  باملخدرات،  فلسطينيني  شبان 
أمنيا، حيث استطاعت الفصائل أن تسجل 
إنـــــجـــــازاٍت كـــثـــيـــرة فــــي مـــحـــاربـــة املــــخــــدرات 
وغــيــرهــا مـــن الـــجـــرائـــم األخــــــرى، كــالــرذيــلــة 
والفنت  والــقــالقــل  الــخــوف  ونشر  والسرقاتـ 

من  الــرغــم  عــلــى  الفلسطيني،  املجتمع  فــي 
أن معظم نشاطاتها وأعمالها وفعالياتها 
كانت تتم سرًا، وقد حققت إنجازات كثيرة، 
في ظل غياب أية سلطة وطنية فلسطينية، 
ــانـــت املــنــطــقــة  ــيـــة، حـــيـــث كـ ــنـ وال أجــــهــــزة أمـ
برمتها خاضعة لسيطرة األجهزة األمنية 

واملخابراتية اإلسرائيلية وتحّكمها.
يــؤكــد ذلـــك كــلــه أن رأس املـــال االجــتــمــاعــي 
في  الفلسطيني أصبح في خطر حقيقي، 
وقـــٍت يتكشف فــيــه مــزيــد مــن األخــبــار عن 
زيـــادة انــتــشــار آفــة املــخــدرات والحشيش، 
واكـــتـــشـــاف مـــزيـــد مـــن املــشــاتــل واملــعــامــل، 
ــادة حــالــة اإلحـــبـــاط، وعــدم  إضــافــة إلـــى زيــ
السياسي،  األداء   عــن  املجتمعي  الــرضــى 
والـــخـــدمـــاتـــي،  واإلداري،  واالقــــتــــصــــادي، 
وانــتــشــار الــفــســاد واملــحــســوبــيــة، وزيــــادة 
هيمنة رجال األعمال واملــال، وتراجع دور 
القوى الوطنية والفصائل، في ظل انعدام 
ــاألفــــق الـــســـيـــاســـي واالقـــتـــصـــادي  األمــــــل بــ
فـــي املــــدى املــنــظــور، مـــا يــفــرض عــلــى الــكــل 
وطنية  اســتــراتــيــجــيــة  وضـــع  الفلسطيني 
فلسطينية شاملة، تشارك فيها مؤسسات 
والفصائل  والــخــدمــاتــيــة  األمــنــيــة  السلطة 
ــي،  ــ ــدنـ ــ ــة، ومـــــؤســـــســـــات املــــجــــتــــمــــع املـ ــ ــافــ ــ كــ
واملؤسسات الشبابية األخــرى، واملــدارس، 
ــد واملــــؤســــســــات  ــاجــ ــســ والــــجــــامــــعــــات، واملــ
ــز الــتــأهــيــل  ــ ــراكـ ــ اإلعــــالمــــيــــة املـــخـــتـــلـــفـــة، ومـ
واإلصــــالح، وإعـــالن الــحــرب على العمالء، 
وتــجــار املـــخـــدرات ومــروجــيــهــا، الجــتــثــاث 
هذه اآلفة التي تهدد املجتمع الفلسطيني، 
وباتت خطرا جّديا على تماسكه ومناعته 

وصموده.
)كاتب فلسطيني(

الــســيــاســيــة املــعــاصــرة أقـــل األنــظــمــة ســـوءًا، 
وأكـــثـــرهـــا قــربــا مـــن الــطــمــوحــات الــبــشــريــة، 
الهادفة إلى بناء مجتمعات متوازنة، حيث 
تــســاهــم آلـــيـــات الـــتـــوافـــق والـــتـــراضـــي الــتــي 
يعمل بها النظام املذكور في تحقيق كثير 
من أشكال التوازن االجتماعي. وتبرز هذه 
بنقائضه  مقارنته  عند  بــوضــوح،  املسألة 
ــلــة فـــي األنــظــمــة الــكــلــيــانــيــة وأنــظــمــة 

ِّ
املــتــمــث

التي ســادت وما  االستبداد، وهي األنظمة 
ــزال ســـائـــدة فـــي مــجــتــمــعــاٍت كــثــيــرة. فقد  ــ تـ
تــبــلــور املــــشــــروع الــســيــاســي الــديــمــقــراطــي 
ر، وذلــــك خــالل  ج والـــتـــطـــوُّ بكثير مــن الـــتـــدرُّ
َبت  َجرَّ السياسي،  العمل  من  طويل  تاريخ 
سياسية  أنظمة  البشرية  املجتمعات  فيه 

مختلفة.
 أمـــــام نــتــائــج االنــتــخــابــات 

ً
ــف مـــثـــال

َّ
لــنــتــوق

ــه مــن  ــ ــرزتــ ــ ــيــــة ومــــــا أفــ ــركــ ــيــ ــة األمــ ــيــ ــرئــــاســ الــ
تــداعــيــات فــي املــجــال الــســيــاســي، األميركي 
ــي الـــرئـــيـــس  ــ ــ ـ

ّ
ــَول ــ ــ ـ

َ
والـــــعـــــاملـــــي، وذلــــــــك بــــعــــد ت

ــالـــد تـــرامـــب رئـــاســـة الـــواليـــات  الــجــديــد دونـ
الــفــعــل  ردود  ــتــــواصــــل  تــ حـــيـــث  املــــتــــحــــدة، 
ــل  ــرة عـــن مـــواقـــف مــتــنــاقــضــة. ولــنــتــأمَّ املــعــبِّ
أيـــضـــا الـــصـــراعـــات واملــــــآزق الـــتـــي أفــرزتــهــا 
ولليسار  لليمني  التمهيدية  االنــتــخــابــات 
ــتــــعــــدادات  فــــي فـــرنـــســـا، حـــيـــث تـــجـــري االســ
ــبــت عن 

َّ
لــالنــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، فــقــد تــرت

ــابـــات الــتــمــهــيــديــة جــمــلــة مــن  ــتـــخـ ــيـــة االنـ آلـ
املــــعــــارك، دفــعــت املــهــتــمــني واملــتــابــعــني إلــى 
مـــواجـــهـــة أســـئـــلـــٍة تــتــصــل بــعــالقــة الــقــضــاء 
واإلعالم باملجال السياسي، وعالقة اإلعالم 
والـــقـــضـــاء بــاملــشــهــد الـــحـــزبـــي، كــمــا تــطــرح 
الرئاسية  االنتخابات  حــول  أخــرى،  أسئلة 

ر. الت القيم في عالم متغيِّ والفساد وتحوُّ
لــنــفــكــر أيـــضـــا فـــي نــتــائــج الــتــصــويــت الـــذي 
أفــضــى إلـــى الـــدعـــوة إلـــى خــــروج بريطانيا 
ــاد األوروبــــــــــــي، حــيــث  ــ ــحـ ــ الـــعـــظـــمـــى مــــن االتـ
ســيــنــجــم عـــن تــنــفــيــذ هــــذا الـــقـــرار مجموعة 
التحفظ على  إلــى  تتجه  التي  التدابير  مــن 
بمكانة  كــبــرى مرتبطة  تــاريــخــيــة  خـــيـــارات 

إجهاضها، ويخشى من إجهاض التجربة 
الــتــونــســيــة، حـــاثـــا الـــشـــبـــاب الــســلــفــي على 
الــدولــة ومباشرة  االنــخــراط فــي مؤسسات 
أنشطة دعـــويـــة... إلـــخ«، ومــا أثـــاره ذلــك من 
جـــدل ولــغــط واتــهــام لــحــركــة النهضة التي 
تريد الهيمنة على مفاصل الدولة من إدارة 
وأمــن وجيش وإعـــالم ومــؤســســات تربوية 
واقتصادية ومالية، وكذلك التسريب الذي 
سب إلى األمني العام السابق لحزب نداء 

ُ
ن

تونس واألمني العام الحالي لحزب مشروع 
تــونــس، محسن مــــرزوق، وهـــو فــي حضرة 
السفير األمــيــركــي فــي تــونــس ســنــة 2006، 
رفــقــة نــشــطــاء فــي املجتمع املــدنــي، بــعــد أن 
املــخــتــص في  ــشــر فــي مــوقــع ويكيليكس، 

ُ
ن

األميركية،  الخارجية  وزارة  برقيات  نشر 
الـــذي قـــال فــيــه »يــجــب حــمــايــة الطرابلسية 
)الــعــائــلــة الــحــاكــمــة الــــذي ارتــبــط وجــودهــا 
الفساد في تونس(، وطمأنتهم  باستشراء 
بــعــد رحــيــل بــن عــلــي«، بــمــا يــرمــز إلــيــه ذلــك 
ــع قــــوى خــارجــيــة،  مـــن قــابــلــيــٍة لــلــتــعــاون مـ
ــلـــيـــة،  ذات طــبــيــعــة هــيــمــنــيــة وأخــــــــرى داخـ
ارتبط وجودها بإفساد الحياة السياسية 
وتــلــوثــهــا والــســيــطــرة غــيــر املــشــروعــة على 
املـــقـــدرات املــالــيــة واالقــتــصــاديــة والــعــقــاريــة 

للمجتمع والدولة.
مختلفة  جــاءت  التي  الجديدة  التسريبات 
خصوصية،  وذات  سبقها  عــّمــا  ومــغــايــرة 
هي صــدى ما يعتمل داخــل »نــداء تونس« 
ــز فــي  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــم األغـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الــــــحــــــزب الـ
سنة  والــرئــاســيــة  التشريعية  االنــتــخــابــات 
2014، واملهيمن على مراكز القرار والسلطة 
فــي بــــاردو وقـــرطـــاج والــقــصــبــة، فــقــد ظهر، 
ه اختالفات 

ّ
بشكل الفت، أن هذا الحزب تشق

وتــنــاقــضــات وصــــراعــــات، هـــي األكـــثـــر حـــّدة 
واألكـــبـــر وقــعــا عــلــى األحــــــزاب الــســيــاســيــة، 
مــا جعله  وبــعــدهــا،  التونسية  الــثــورة  قبل 
 للتشظي واالنقسام والشقوق التي 

ً
عرضة

ة، وأخرى 
ّ
انتهى بعضها إلى أحزاب مستقل

الشرعية   منها 
ّ

كــل يــّدعــي  إلــى مجموعاٍت، 
دفعها  الــذي  األمــر  والسياسية،  القانونية 

إلى التقاضي أمام املحاكم التونسية. 
ما ُســّرب من أحاديث من داخل اجتماعات 
حـــزب نـــداء تــونــس ال يــرتــقــي إلـــى مستوى 
ــي الـــــــــذي يـــســـتـــوجـــب  ــاســ ــيــ ــســ ــــاب الــ ــــطـ ــــخـ الـ
ــتــــأويــــل والـــــقـــــراءة فــــي ضـــوء  الــتــحــلــيــل والــ
ــال  ــ ــــصـ ــمــــدة فـــــي االتـ ــتــ ــعــ الــــبــــراديــــقــــمــــات املــ
السياسية،  والــســوســيــولــوجــيــا  الــســيــاســي 
إلــى أن تكون اتهامات وشتائم  أقــرب  فهي 
وتصفية حسابات مع شخصيات سياسية 
دون أخرى، تمكنت من الوصول إلى مواقع 
متقدمة فــي هــرم الــدولــة، على غــرار رئيس 
الحكومة، وبعض مستشاريه. ويشار هنا 
ــشــر يــوم 6 مــارس/ 

ُ
إلــى تسجيل مــســّرب، ن

الــــجــــاري، قــــال فــيــه نــجــل الــرئــيــس الــبــاجــي 
ــان يــجــتــمــع مــع  ــ ــقـــائـــد الــســبــســي الــــــذي كـ الـ
نواب حزبه »عندما نصبنا الشاهد رئيسا 
لــلــحــكــومــة، كـــان هــدفــنــا أن يــتــعــامــل معنا، 
أن يعطينا ظــهــره، ولــم ننصبه كي  وليس 
يــعــنّي أشخاصا فــي ديــوانــه ال نعرفهم، أو 
أن يتعامل مع وزراء النداء بهذه الطريقة.. 
ماذا تريدون مني العمل، سي الشاهد لديه 
ــربـــط.  ــرون بــيــدهــم الـــحـــل والـ ــ أشـــخـــاص آخــ
تذكروا جيدا أني أعلمته في أكثر من مّرة 
بأنه من الضروري أن يغادر إياد الدهماني 
)وزيــــــر ونـــاطـــق رســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة( 
نفسه،  االجتماع  وفــي  الحكومة..«.  رئاسة 

فــمــوســكــو قـــد تــســمــح بــهــجــوم إســرائــيــلــي، 
يــســتــهــدف أســلــحــة مــرتــبــطــة بـــحـــزب الــلــه، 
الــرد  بــرد إسرائيلي على  لــن تسمح  لكنها 
ــقــــول إن الــــرد  ــه، يــمــكــن الــ ــيـ ــلـ الـــــســـــوري. وعـ
بروباغندا  جــاء ضمن  الــســوري  العسكري 
إعــالمــيــة وتغيير فــي قــواعــد اللعبة فــي آن 

 على ذلك:
ّ

معا، وثّمة مؤشرات تدل
في  املستخدم   ،200 الــصــاروخ س  أن  أوال، 
إســـقـــاط الـــطـــائـــرات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، هـــو من 
ــادر عــلــى تــدمــيــر  ــ الــجــيــل املـــاضـــي، وغـــيـــر قـ
ــه 5، أي أن  آيــ طـــائـــرات مــتــطــورة مــثــل إس 
سورية ليست في وارد الدخول في مواجهة 
مع إسرائيل، لكنها لن تسكت بعد اآلن على 

أي اعتداء إسرائيلي.. كان الرد متواضعا.
ثانيا، الصواريخ السورية التي وجهت إلى 
األردنية،  إربــد  إسرائيل سقط أحدها فوق 
ــا يـــؤكـــد أنـــهـــا أطـــلـــقـــت مــــن عـــلـــى مــســافــٍة  مــ
في محاولٍة  إسرائيل،  من  بعيدة  جغرافيٍة 
ــرة فـــرصـــة إلســـقـــاطـــهـــا، أمــا  ــيــ إلعـــطـــاء األخــ
الصواريخ  منظومة  اخترقت  فقد  األخـــرى 
لخبراء  وفقا  متطورة،  ألنها  اإلسرائيلية، 
في  سقطت  لكنها  إسرائيليني،  عسكريني 

أراٍض خالية، فكانت بال هدف عسكري.
مــرات  ثالثا، قصفت إسرائيل ســوريــة عــدة 
منذ التدخل العسكري الروسي، ولم يحدث 
أي رد من سورية، بمعنى أن الرد السوري 
جــاء، هــذه املـــرة، بتنسيق مــع روســيــا التي 
ســرعــان مــا اســتــدعــت السفير اإلســرائــيــلــي 
لــديــهــا الســتــكــمــال املــشــهــد.  ال يــعــنــي الـــرد 
لــن تشن أي هجمات  الــســوري أن إسرائيل 
داخل سورية، لكنه يعني أن مرحلة جديدة 
قد بدأت، وأن مفتاح املواجهات العسكرية 
انتقل من واشنطن إلى موسكو، على األقل 
ــة. كــشــف الـــــرد الــعــســكــري  ــلـ فـــي هــــذه املـــرحـ
الـــســـوري املــشــكــلــة بــني روســيــا وإســرائــيــل، 
التباينات واألولــويــات بينهما. ال  وحــدود 
تريد إسرائيل التدخل في الشأن السوري، 
خصوصا بعد الهيمنة الروسية، وهذا ما 
صــرح به وزيــر الــحــرب، أفيغدور ليبرمان، 
باستمرار  تسمح  لــن  لكنها  صــراحــة،  بكل 
 ال 

ٌ
تدفق السالح إلى حزب الله، وهذه مسألة

ترفضها موسكو، لكنها، في املقابل، لم تعد 
في وارد السماح باقتحام األجواء السورية 
مـــن دون تــفــاهــم مـــعـــهـــا.   بـــعـــبـــارة أخــــرى، 
ثمة رســالــة روســيــة إلــى إســرائــيــل بـــأدوات 
ســـوريـــة، مــفــادهــا أن الــتــدخــل اإلســرائــيــلــي 
الروسي، فما  يجب أن يجري وفق اإليقاع 

جرى ليس مجرد سوء تفاهم عسكري. 
)إعالمي وكاتب سوري(

ــيـــش فــي  فــــي تــــرويــــج املــــــخــــــّدرات والـــحـــشـ
املــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي، وإدخـــالـــهـــا إلــيــه. 
ــــوت  ــــرونـ ــــت صـــحـــيـــفـــة يــــديــــعــــوت أحـ ــانـ ــ وكـ
قد  العاشرة  اإلسرائيلية  والقناة  العبرية 
نــشــرتــا تــقــاريــر، أشــــارت فــيــهــا إلـــى تحول 
مستوطنات الضفة الغربية أوكار ومراتع 
لــلــمــخــدرات والــحــشــيــش. وبــحــكــم  وجـــود 
في  الفلسطينيني  الــعــمــال  ألــــوف  عــشــرات 
املــســتــوطــنــات، أصــبــح نــقــل تــلــك املــخــدرات 
والحشيش إلى املناطق الفلسطينية أكثر 
يــســرا، فــي وقـــٍت حقق فيه تــجــار جشعون 
أربـــاحـــا مــالــيــة طــائــلــة، فـــي ظـــل شــعــورهــا 
باألمن واألمان، لعدم قدرة األجهزة األمنية 
الفلسطينية على مراقبة سلوكهم وانعدام 
الوسائل التقنية الالزمة، كما النقص في 
بمالحقة  الكفيلة  واملـــوازنـــات  اإلمــكــانــات 
هـــذه املــجــمــوعــة ومــحــاربــتــهــا، عــلــى الــرغــم 
من أن تقارير كثيرة أشارت إلى الحواجز 
ــل تــلــك  ــ ــداخـ ــ ــامــــة عـــلـــى مـ ــقــ الـــعـــســـكـــريـــة، املــ
محطات  أيــضــا  هــي  شكلت  املستوطنات، 
االلــتــقــاء ونــقــاطــه بـــني مـــروجـــي املـــخـــّدرات 

االسرائيليني وزبائنهم الفلسطينيني.
عــلــى الـــرغـــم مـــن إنـــشـــاء الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
املــخــدرات، منذ  إدارة مكافحة  الفلسطينية 
أكــثــر مـــن عــشــريــن عـــامـــا، إال أنــهــا واجــهــت 
مــطــبــات وعــراقــيــل كــثــيــرة، ســــواء الــعــراقــيــل 
بمنع  واملتمثلة  إســرائــيــل،  وضعتها  الــتــي 
أجهزة السلطة  من العمل  خــارج املناطق 
الفلسطينية املصنفة أ، وعدم قدرة السلطة 
عــلــى مــالحــقــة أو اعـــتـــقـــال حــمــلــة بــطــاقــات 
الهوية اإلسرائيلية الذين يقومون بإدخال 
املخدرات إلى املناطق الفلسطينية، كما أن 
إدارة مكافحة املخدرات تنقصها موازنات 

ــي ومــســتــقــبــلــه، وذلــــك من  ــ ــ ــاد األوروبـ االتـــحـ
املؤطرة  السياقات والخلفيات  دون مراعاة 
ن 

َ
ْعل

ُ
امل ل ُصور الصراع  لهذه املواقف. لنتأمَّ

ل الديمقراطي  واملستور، في موضوع التحوُّ
ر في العالم العربي بعد ثورات 2011، 

ِّ
َعث

َ
ت

ُ
امل

فما جرى في مصر وتونس واملغرب، على 
الــرغــم مــن اخــتــالف مــســارات هـــذه الــبــلــدان، 
يـــكـــشـــف أن الــــجــــدل يـــتـــواصـــل فــــي املـــجـــال 
صعوبات  موضوع  في  العربي،  السياسي 
توطني الخيار الديمقراطي في املجتمعات 
ــار الـــســـيـــاســـي  ــيــ ــم يـــكـــن الــــخــ ــ الــــعــــربــــيــــة.   لـ
، واألنظمة 

ً
الــديــمــقــراطــي فــي أي يــوم ســهــال

 
ٌ
َدة ــدَّ ــَهـ ُمـ الــتــي تنعم الــيــوم ببعض مـــزايـــاه، 

دائما بالعودة عن طريقها إلى ما ُيَعدُّ أدنى 
ــْدِرج  ــ

ُ
مــنــه، ومـــن الــقــيــم الــتــي ُيـــدافـــع عــنــهــا. ن

الت التي يعرفها املشروع الديمقراطي  التحوُّ
الداعية  التاريخية  العالمات  أنماط  ضمن 
ــــقــــات ســيــاســيــة 

ُ
ــــى ضـــــــرورة إيــــجــــاد تــــواف إلـ

جديدة، ومواثيق جديدة تسمح بتحصني 
املبني  السياسي  التفاعل  قيم  )وتــرســيــخ( 
عــلــى أخــــالق الـــحـــوار واملـــشـــاركـــة، مـــن أجــل 
إنتاجية،  وأكثر  استقرارًا  أكثر  مجتمعات 
ها البتكار الحلول القادرة 

ُ
ل األمر الذي يؤهِّ

الت عاملنا في  ُده تحوُّ
ِّ
َول

ُ
على مجابهة ما ت

قــلــب املــشــروع الــســيــاســي الــديــمــقــراطــي من 
ات ومن مآزق وأزمات. مستجدَّ

)أكاديمي مغربي(

يــصــف رئــيــس كــتــلــة نــــداء تــونــس الــســابــق 
بأنهم  الحكومة  رئــيــس  مستشاري  بعض 
ليسوا في مستوى األمانة املحمولة عليهم، 
وبـــتـــضـــارب املــصــالــح ومـــمـــارســـة الــبــزنــس 
بــالــنــســبــة لــبــعــضــهــم.. طــالــبــا مـــن السبسي 
التربية، ناجي جلول،  االبــن إســكــات وزيــر 
ــه إلـــى تــقــبــيــل جــبــني الــكــاتــب الــعــام  ودعـــوتـ
لنقابة التعليم الثانوي، )في إطار تخفيف 
التوترات االجتماعية(، ألن الدولة ليس لها 
رصــيــد مــالــي لــخــالص أجـــور شهر أبــريــل/ 
نــيــســان، وألن الــصــنــاديــق االجــتــمــاعــيــة في 

حالة إفالس. 
أمثلة أخرى كثيرة من التسريبات صدرت 
ــــن داخـــــــل »نـــــــــداء تـــونـــس«  هــــــذه األيـــــــــام مـ
ــقـــوقـــه املــخــتــلــفــة  ــــن شـ واجــــتــــمــــاعــــاتــــه، وعــ
الــنــاشــطــة داخـــلـــه وخــــارجــــه، وكـــذلـــك عن 
الصحافة  بها  تعج  غــادرتــه،  شخصياٍت 
واملــواقــع  اإللكترونية  والــجــرائــد  املكتوبة 
االفــتــراضــيــة والــصــفــحــات الــفــيــســبــوكــيــة، 
تعكس حجم االنهيار والسقوط السياسي 
الذي بلغه هذا الحزب، والنزعة الغنائمية 
التي انتهجها في عالقته بالدولة، فتحّول 
مــن أمـــل وأفــــق لـــدى بعضهم إبــــان لحظة 
إلـــــى خـــطـــر مــهــدد  تــأســيــســه ســـنـــة 2012 
ملستقبل الدولة نفسها، كما بــرز ذلــك في 
تصريحات بعض الندائيني أنفسهم، فهم 
ــة مــن غــيــرهــم بـــأن حــزبــهــم قد  األكــثــر درايــ
تحّول إلى حزب عائلي، لم يترّدد بعضهم 
ــه بــــاملــــافــــيــــوزي، ال يــســتــقــطــب  ــفــ ــــي وصــ فـ
فـــــي خــــدمــــة مــصــالــحــهــم  الــــطــــامــــعــــني  إال 
ــيـــر  الـــــخـــــاصـــــة، بــــالــــطــــرق املـــــشـــــروعـــــة وغـ
ــقــني إلـــى هـــرم السلطة، 

ّ
املــشــروعــة، املــتــســل

لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم وطـــمـــوحـــاتـــهـــم الــتــي 
ليس لها حدود. فمثل هذه األحزاب قابلة 
ــراق الــلــوبــيــات املــالــيــة والــســيــاســيــة  ــتـ الخـ
الــدول  الداخلية وأجــهــزة  واالســتــخــبــاريــة 
األجنبية التي يمكنها تحقيق مصالحها 

عن طريق هذه االختراقات. 
ــــني والــــجــــامــــعــــيــــني  ــفـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــات املـ ــ ــ ــئـ ــ ــ أمــــــــــا مـ
والــتــكــنــوقــراط الــذيــن صــاغــوا على الــورق 
بــرامــج هـــذا الــحــزب عــنــد نــشــأتــه، بــعــد أن 
للتجارب  امتداد  أنــه  توهموا  أو  اعتقدوا 
الـــوطـــنـــيـــة واإلصــــالحــــيــــة الـــســـابـــقـــة، فــقــد 
ــادروا مـــن دون رجــعــة إلـــى جــامــعــاتــهــم  ــ غــ
ــز بـــحـــوثـــهـــم ومــــؤســــســــات عــمــلــهــم  ــ ــراكـ ــ ومـ
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، فــضــاق الـــحـــزب بما 
ــه، ال  ــ ــروشـ ــ ـــات خــــاويــــا عـــلـــى عـ رُحــــــــب، وبــــ
يسكنه ســـوى عـــوام الــســيــاســة وأصــحــاب 
ــالــــح الـــخـــاصـــة وجـــمـــاعـــة  الـــنـــفـــوذ واملــــصــ
النظام القديم الذين تعودوا التعيش من 
الــكــبــرى ومناصبها  الـــدولـــة وصــفــقــاتــهــا 

ومراكزها القيادية.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

حين تغرق إسرائيل الفلسطينيين بالمخدرات

الديمقراطية وامتحاناتها الجديدة

عن التسريبات وانكشاف العورات 
السياسية في تونس

هل تغيرت قواعد اللعبة 
بين سورية وإسرائيل؟

تتكشف مزيد من 
األخبار عن انتشار آفة 
المخدرات واكتشاف 

المشاتل والمعامل

ليست الديمقراطية 
مجرد أفق لتدبير 

المشروعية السياسية

تسريبات هي 
صدى ما يعتمل 

داخل »نداء تونس«

آراء

بدر الراشد

عدة  على  املعاصرة  فــي حياتنا  العنف  ظــواهــر  مــع  والــدارســون  الباحثون  اشتبك 
مستويات، في ظل طغيان الرؤى التي تربط العنف بالدوافع السياسية واالقتصادية، 
أو املشكالت االجتماعية، والتركيز على املعالجات األمنية والعسكرية للتعامل معه. 
العنف بصورة غير مسبوقة، وبــدأ يعبر عن نفسه بطرٍق أكثر  ى 

ّ
ومع هــذا، تفش

دموية وقسوة، يمكن رؤية ذروتها بالعنف االستعراضي لتنظيم الدولة اإلسالمية 
)داعش(. 

الكتابة عن رؤًى  انغلق على نفسه، فمن الصعب  العنف  يبدو أن ميدان دراســات 
بدراسات  يتعلق  فيما  أقــول صائبة(، خصوصًا  )وال  لالهتمام  مثيرة  أو  جديدة، 
عنف الحركات التي تعرف على نطاق واسع بالحركات الجهادية. لكن، دائمًا هناك 
مجال ألطروحات جديدة، وأزعــم أن جــواب طه عبد الرحمن على »ســؤال العنف« 

يأتي برؤية مختلفة، تستحق االهتمام، واالشتباك معها.   
يشتبك طــه عــبــد الــرحــمــن مــع مــســألــة الــعــنــف مــن خـــالل رؤيــتــه الــتــي تــرتــكــز على 
الحوار واألخالق. وذلك في كتابه الذي صدر أخيرًا »سؤال العنف ... بني االئتمانية 
للفكر واإلبــداع، والــذي يتكون من جزأين، األول  العربية  والحوارية« عن املؤسسة 

حوار معه حول العنف، والثاني دراسة له عن إيمانويل ليفيناس. 
يقّرر عبد الرحمن، ابتداء، أننا نواجه العنف اليوم، بسبب »فقد الحوار وفقد األخالق، 
فقد األخالق في الوقت نفسه، فال مفر من مواجهة أبشع 

ُ
وعندما ُيفقد الحوار وت

في  للعنف،  املرتكب  الشخص  أو  »العنيف«،  على  الضوء  ويسلط  العنف«.  صــور 
وقٍت يحلل املشهد الديني الذي يؤدي إلى غرس »القابلية للعنف«، فيرى أن العنيف 
»متجبر« بالضرورة، وأنه »يأتي من األفعال ما يوقعه في نسبة الكماالت اإللهية إلى 
ة، فينفذ إلى الشعوره 

ّ
نفسه؛ ذلك أنه يتماهى مع معتقداته الغالية واجتهاداته الشاذ

االعتقاد بأنه يمثل في الناس إرادة الله«. أما مظاهر هذا »التجّبر«، فيراها في الرغبة 
بالتسيد على اآلخرين، والتكفير، والتقتيل، والتعذيب. 

الرحمن،  التي يتحّدث عنها طه عبد  التجّبر  ربما ال توجد لحظة تلخص مظاهر 
أكثر من فيديوهات اإلعدامات التي ينفذها تنظيم الدولة اإلسالمية، وكانت حاضرة 
من دون شك في ذهن عبد الرحمن، وهو يجيب على »سؤال العنف«، فهي تجمع 

التسيد والتكفير والتقتيل والتعذيب. 
يرى أن »التشّدد الديني« و»اإليذاء املسرف« ناتجان عن أمرين، »فساد فهم النص« 
و»فساد فهم الواقع«، فيرى أن العنيف »تعامى عن مقاصد الشرع وأســراره«، في 

وقت استهتر فيه »بسنن التاريخ وقوانني االجتماع وضرورات الواقع«. 
وهنا ُيعالج العنف، من خالل نموذج ديني وفقهي مختلف عن النموذج السائد، فإذا 
كان هذا يقوم على »النموذج األمري« الذي يؤدي إلى »القابلية للعنف«، من خالل 
»التذكير باألوامر وما فيها من املنافع، وبالنواهي وما فيها من املضار« فإن عبد 
ر بـ »القيم األخالقية التي 

ّ
الرحمن يقترح ما يسميه »النموذج الشاهدي«، والذي يذك

تتضمنها هذه األوامر والنواهي«، فيقدم رؤية لعالج العنف، قائمة على الحوار مع 
العنيف، وترسيخ قيم أخالقية، تعالج »قابليته للعنف«. 

والله والكون،  للعنف من رؤيــة مختلفة لإلنسان  الرحمن  تنطلق معالجة طه عبد 
بالكامل.  حولها  الفلسفي  مشروعه  يــدور  التي  االئتمانية«  »الفلسفة  على  قائمة 
لكن شمولية مشروع طه ال تنفي إمكانية االستفادة جزئيًا منها، خصوصًا في 
النموذج  عن  الرحمن  عبد  فحديث  الديني،  للفقه  ورؤيــتــه  العنف،  ســؤال  معالجته 
الفقهي السائد »األمري« الذي حّول الدين إلى مجموعة أوامر ونواٍه، وتجاهل القيم 
األخالقية التي تقف خلفها، يقول الكثير عن املأزق األخالقي الذي نعيشه اليوم، 
إلى  املطاف،  نهاية  ليصل، في  واالقتصاد،  السياسة  األخــالق عن  نفي  وامتد من 
نفيها عن »الفقه الديني«، واملفترض أن يكون آخر حصون »األخالق«، إال أنه لم يكن 
كذلك، بحسب عبد الرحمن. وهنا، نعود مرة أخرى إلى الرؤى التي تطرح مشروعًا 
واملشكالت  واالقــتــصــاد  السياسة  تتجاوز  العنف،  ملعالجة  أوســـع  وفكريًا  دينيًا 

االجتماعية.

عبد الحكيم حيدر

1 - اآلن، باتت شتائم النائب ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، طرية جدا على 
النظام بها، وقد  املثقف املصري، وخصوصا بعدما عرف وتيقن من سعادة  قلب 
يوازن  أن  النظام  استطاع  الشعار، فكيف   بختم 

ً
 ومختومة

ً
 ومعلنة

ً
صــارت واضحة

بعبقريٍة، يحسد عليها ما بني موسيقى عمر خيرت وشتائم مرتضى منصور؟
2 - املثقف املصري عجيب بالفعل، يفرح جدا ويصهلل لتهجير بدو سيناء وأهاليها، 
ع على بيان، ال في قهوة الفيشاوي، وال في قهوة بعرة، بل يذهب عامدا إلى 

ّ
وال يوق

السهرة في بحبوحة املساء، ويا حبذا  افتتاح أي فيلم سينمائي كي يقضي باقي 
لــو كــان فــي االفتتاح عــادل إمــام وعــمــرو مــوســى، ويــا حبذا لــو ضربت فــي االفتتاح 
زغرودة من فيفي عبده، ثم تكلمت في القضاء والقدر والرضى باملقسوم، ثم دخلت 
في السياسة، وقالت »مصر دي حاجة كبيرة أوي، ومحدش يقدر يدوس لها على 
طرف«، فتزغرد دينا من آخر الصفوف، وقد تكون في الحفل صافينار، ولكنها لم 
ها لم تأخذ األوامر 

ّ
تكسر بعد »حمرة خجلها«، لكي تخرج وتهز الحفل هزا، أو عل

األقباط من قلب سيناء  الصباح، يهجر إخواننا  الساسة والسفراء. في  في وجــود 
والعريش، فيخرج املثقف بوشاح النيل باكيا، والكاتب املصري حزينا على حوائط 
املعابد، ويبدأ فيضان نهر الدموع والبيانات وتبدأ التماسيح، هل هذه قسمة ضيزى 
في عقلية املثقف الذي يهتم فقط بنكبات الحضر، ويتجاهل أهل سيناء الذين منهم 
األبطال والشهداء والقادة، أم قسمة مدروسة، أم قسمة متفق عليها سلفا؟ نفسي في 
باحث مثل عالم االجتماع الفرنسي، ميشيل مافيزولي، صاحب كتابي »تأمل العالم«  
املــصــري، كي نرى  املثقف  لنا مقصا في عقلية  الحساس« يضرب  العقل  و»مــزايــا 
فيه تلك املسافة الحادة ما بني الصحراء والحضر، ونرى بوضوح املسافة املتوهمة 
ما بني عاقول الجمال في صحراء سيناء وعاقول الجمال أيضا على ترع نهر النيل 

ومصارفه، فقد يستفيد من ذلك علم الصيدلة.
3 - جمعتني بالراحل الناقد املرحوم فاروق عبد القادر ليلة ليالء، رأيت فيها مشارب 
املثقفني في ساعات الحفاظ على املهابة )والبرستيج(. كنا في مكان، وقد اكتظ بما 
املــكــان عــامــرا بالضحك، والنسمة  البلد، وكــان  يقرب مــن ثالثني مــن مثقفي وســط 
رًا صفو أحد. فجأة، دخل ثالثة شباب 

ّ
طرية، وكان الجو بديعا واملزاج وردا، وال معك

ة الفلوس، وبادروا بالعنف 
ّ
املكان، وبعد ربع ساعة ماطلوا في دفع الحساب، بحجة قل

 كبيرًا ومهيبا، وجلست 
ً
وتكسير املكان. ِخفت على عم فاروق أوال، باعتباره رجال

ثمانيني  لــّم شاعر صوفي  الكبير،  الهروب  وبــدأ  فابتسم وسكت،  على مقربة منه، 
يصير  أن  قبل  محبة،  عــربــون  السبعينيات  اب 

ّ
لكت يقدمها  التي  وجــرائــده  خواتمه 

مشهورا، وجرى أوال من الباب، وتبعه غيره، وجرى ناقد كان ينتظر ساعتها على 
أحّر من الجمر أن يكون رئيسا للثقافة الجماهيرية، الغريب أنه لم ينلها، بل صار 
ــــوزارة، صــار عضوا فــي حــزب ســاويــرس، فجأة  وزيـــرا بعد الــثــورة شــهــورًا، وبعد ال
وجدت املكان فارغا، إال من الثالثة شباب، بعد أن أغلق صاحب املكان عليهم األبواب، 
واستدعى الشرطة، وبجواري عم فــاروق. أنظر لعم فــاروق، وأرى ابتسامة ساخرة 
وسعادة ما على جانب غامض من نظرته، وأخيرا قلت له: »يال يا عم فاروق عشان 
البوليس والدوشه«، فنظر إلي بتمعن وابتسم، وقال لي: »كي تكون قاّصا  مشاكل 
. طالت جلستنا نصف ساعة، وابتلع  يا عبيط ال بد أن ترى نهاية األحداث«، فسكتُّ
الشباب بقية ما معهم من برشام، وعاودوا إلى التكسير، وعم فاروق يتأمل املشهد 
فــي ســكــوٍن وصــفــاء، مــن غير أي انــزعــاج أو تــوتــر، حتى جــاء البوليس، فاستسلم 
الشباب ككتاكيت وديعة، ومن بعيد، ونظر الضابط بربع عني لعم فاروق، ولم يقترب، 
ومشى الجميع، بعدما أغلق املكان. وهنا، قال لي عم فــاروق: يا أبا حيدرا، سنكمل 
مشهدنا في »علي بابا«. وفي »علي بابا«، جاء علي شاهرا سيف شجاعته، وجاءت 
فاطمة، وجاء الحسن والحسني، وجاءت كربالء، وجاء املوالي من كل حدٍب من جزيرة 

العرب، وبدأ بكاء عم فاروق مع حنظل التاريخ والقتل. 

سالمة كيلة

لم تغير الثورات من سياسات الدول على الصعيد االقتصادي، فعلى الرغم من 
الدولي، ظهر  النقد  التي فرضها صندوق  الليبرالية  السياسة  أوقفت  الثورات  أن 
ذلك كتوقيف مؤقٍت، من أجل أن تعيد هذه النظم توازنها بعد الهّزة الكبيرة التي 
شهدتها. لهذا، عادت إلى إكمال ما كان قد توقف بفعل الثورات، وكأن األمر قد 
عاد إلى طبيعته. وكأن الشعوب قد عادت إلى السكون، ولم يعد بإمكانها الثورة 
والصحة  التعليم  طاولت  التي  الخصخصة  إلــى  الــعــودة  إلــى  فإضافة  من جديد. 
الدولي« في مسألتني:  النقد  الدولة، فقد ظهر أن تكمل »شــروط صندوق  وبنوك 
تحرير العملة وزيادة الضرائب، فقد قام النظام املصري بتحرير الجنيه، وتسير 
تونس نحو الهدف نفسه، والدينار يتراجع بشكل مضطرد، وجرى الحديث عن 

األمر نفسه في األردن واملغرب.
الجنيه  تحرير  أن  نجد  لــهــذا،  للقيمة.  مباشرة  خــســارة  يعني  العملة  تحرير  إن 
رفع قيمة الدوالر من ثماني جنيهات تقريبًا إلى 18 جنيهًا إلى اآلن، وهذا يعني 
أن القيم قد انخفضت بنسبة تزيد عن 100%. لكنه يعني أن أسعار السلع قد 
ستورد من 

ُ
ارتفعت بنسبة 100%. وإذا كانت معظم السلع، ومنها األساسية، ت

الخارج، فإن سعرها تضاعف نتيجة ذلك.
ال يتوقف األمر عند هذا الحد، حيث أن النظم تعمل على زيادة كبيرة في الضرائب، 
فرض على السلع املستوردة، وعلى 

ُ
ليس على األرباح، بل على السلع. الضرائب ت

الخدمات املحلية واألجور، ويمكن القول على كل شيء. ففي مصر، جرى فرض 
ضرائب تتراوح بني 50 و500%، وهو ما عنى أن السلع األساسية قد ارتفعت، 
ليس بنسبة 100% بل بـ 200%، أي تضاعفت ثالث مرات. وسنلمس أن ضريبة 
القيمة املضافة تتراوح بني 12 و17% في بلدان عربية عديدة، وهي في زيادة. وهي 
الضريبة التي تطاول عموم الشعب، لكنها تهري ذوي الدخل املحدود، بالضبط 
ألنها تنعكس في أسعار السلع األساسية التي هو مضطر لشرائها لكي يعيش.

الــضــرائــب، كنسبة مهمة من  عــلــى  ــــدول تعتمد  ال مــيــزانــيــات  كــانــت  إذا  بــالــتــالــي، 
ميزانياتها، فقد وجدت أن عليها زيادتها بشكل كبير، وهي تتحدث عن »عجز 
املوازنة«. ويبدو أن خيارها يتحّدد في زيادة نهب الشعب املفقر من خالل زيادة 
التي فرضها  األســعــار  زيــادة  دمــاء:  الشعب بني مصاَصْي  يقع  لهذا،  الضرائب. 
من   كبيرة  نسبة  استيراد  على  تعتمد  بلداٍن  في  الوطنية  العملة  قيمة  تخفيض 
نتيجة  ثار  وإذا كان قد  الضرائب.  الكبيرة في  الزيادة  السلع األساسية، وأيضًا 
 مريعة في 

ً
وضعه االقتصادي املــزري بــاألســاس، فــإن زيــادة النهب تعني زيــادة

الفقر، حتى في الطبقة الوسطى التي كانت تعيش وضعًا مريحًا.
تفّسر السلطة، ويكّرر إعالمها، أن سبب ذلك هو تحقيق االستقرار االقتصادي، 
الخطاب  تكّرر  الشعب. وهي  إلى تحسني وضع  لتحقيق نهوض يقود  والتهيئة 
الـــذي يــوهــم أن كــل مــا تــقــوم بــه هــو فــي صــالــح الــشــعــب. لــكــن، ســوف يظهر حني 
التدقيق في نتائج تلك السياسة أن انهيار الوضع املعيشي سوف يتصاعد نتيجة 
زيـــادة أســعــار السلع وزيـــادة الــضــرائــب، مــن دون أن تتحقق زيـــادة ملموسة في 
األجور. وسوف يلقى هذا االنهيار زيادة جديدة تحت خط الفقر، ولسوف يفرض 
. وفي وضٍع كسرت الشعوب فيه حاجز 

ً
تعميم ظاهرة العجز عن العيش أصــال

دت في ثوراٍت كبيرة، تكون النتيجة الطبيعية أن األمور تسير  الخوف، بعد أن تمرَّ
الــثــورات، أعمق وأوســع مما حدث سنة 2011، وسيكون  نحو موجٍة جديدة من 

واضحًا أن األساس االقتصادي هو الذي فرضها.
معن في نهب املجتمع، وهي 

ُ
ما يجب أن نبحث فيه هو السبب الذي جعل النظم ت

ــات الــفــقــر، وأيــضــًا أنــهــا كــســرت حاجز  تــعــرف أن الــشــعــوب بــاتــت فــي أعــلــى درجـ
الخوف.
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D

الــشــاويــش الــــذي خـــدع الــرئــيــس الــشــهــيــد، إبــراهــيــم 
ل دور »تيس الضباط«، وتآمر 

ّ
محمد الحمدي، ومث

ليصل  الطريق  ومــّهــد  بحنكة  ط 
ّ
خط اغتياله،  على 

ص 
ّ
للتخل مــؤامــراتــه  بعناية  أحـــاك  إذ  السلطة،  إلــى 

وأزاح  الغشمي(،  )أحــمــد  الجريمة  فــي  مــن شريكة 
 الشرفاء واملخلصني لهذا الوطن من 

ّ
من طريقه كل

الــقــوى الوطنية واملــنــاضــلــني، وبـــدأ يــرصــف طريقه 
لــلــوصــول إلـــى كــرســي الــرئــاســة املــحــتــكــر للطائفة 
الــزيــديــة، وهـــذا مــا ســّهــل أن يــكــون رئــيــســا لليمن، 
ومن وقتها واللعنات تصب على هذا البلد املحكوم 
البلد بصناعة  السقوط، فحكم  قلق من  بشاويش 

األزمات، وال يزال يعمل على إطالة أمد األزمات.
وقع اتفاقية الوحدة الوطنية بني الشمال والجنوب، 
املنجز،  لــهــذا  يتربص  طــانــا  أّن  يعلن مسبقا  وهــو 
ــا خــطــتــه الــشــيــطــانــيــة فـــي شيطنة  ــهـ ـ

ّ
والــحــقــيــقــة أن

وجرائمه  أخطائه  وشماعة  ليبّرر شيطنته  اآلخــر، 
وفساده ومكره، وبعد التوقيع بعام، بدأ يثير زوبعة 
مــن االخـــتـــاف عــلــى جــوهــر الــنــصــوص، ليفرغها 
مــن مــحــتــواهــا، ويــنــقــلــب عــلــى االتـــفـــاق، ويــزيــد من 
قبضته الــبــولــيــســيــة الــتــي تــحــافــظ عــلــى بــقــائــه في 
السلطة، مستبدًا يقتل بدم بارد كل من يعارضه، 
أو يقف له في املرصاد، فاغتال كــوادر من الحزب 
الــوحــدة،  فــي  ومــن مناضليه، شريكه  االشــتــراكــي 
وأقصاه ليقضي على اتفاقية الوحدة، وشّن حربه 
على الجنوب، وعّدل دستور الوحدة، وبث سمومه 

الكثير  فأصاب  املجتمع،  أوســاط  بني  وفيروساته 
ــا نــحــن نــعــيــش فـــي مــجــتــمــع مــريــض  بــالــعــفــن، وهــ

مصاٍب بالكراهية والطائفية واملناطقية والنفاق.
حرب عام 1994 دمرت البنية االقتصادية للجنوب، 
ــــكــــادر الــجــنــوبــي من  وحـــرمـــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة وال
الناس،  فجاع  بالبطالة،  الــشــارع  ورفــد  العمل،  حــق 
ــارس الـــدكـــتـــاتـــور ما  ــ ــلـــوا لــقــمــة الــعــيــش، ومــ وتـــّوسـ
لــم يــتــصــّوره الــعــقــل واملــنــطــق مــن نــهــٍب لــأراضــي 
ومـــقـــدرات الــبــلــد. هـــذا هــو الــشــاويــش عــلــي عبدالله 
ــك، كــمــا قـــال املــنــاضــل  ــ صـــالـــح، ولـــن يــكــون غــيــر ذل
يتغّير،  لــم  نعمان »صــالــح  يــاســني سعيد  الــرفــيــق، 
عـــاش بــالــدم، وحــكــم بــالــدم، وســيــمــوت وهـــو يلعق 
التي  املناطق  اليوم تهان كرامة اإلنسان في  الــدم«. 
لها على  إهانة ال مثيل  االنقابيني،  تحت سيطرة 
مــّر الــتــاريــخ، مجاعة ومـــرض وقــتــل ونــهــب وسطو 
وتفجير مساكن وخطف وإخفاء وتقييد حريات، 
ولطم للوزراء، إهانة لم يشهدها اليمن في تاريخها 

ها وتخلفها كما تشهدها اليوم.
ّ
وظلمتها وجهل

علينا أن نزيح عن كاهلنا هذا العفن، لنبني وطنا، 
 ما هو موجود اليوم هو نتاج لتلك السياسات، 

ّ
فكل

 
ّ

كل فيها ستموت  الحياة  ينقطع حبل  ما  ومجّرد 
املنشود  للمستقبل  الطريق  وسيرصف  أدواتــهــا، 
والـــتـــحـــّول والــتــغــيــيــر ومــخــرجــات الـــحـــوار والـــدولـــة 

االتحادية، وسيرمى العفن إلى مزبلة التاريخ.
أحمد ناصر حميدان )اليمن(

 ،
ً
ــيــا ــا وأخــــوتــــي الــخــمــســة، نــجــلــس ل كـــنـــا، أنــ

يهطل  أن  ننتظر  قلوبنا،   نشعل شمعة في 
 في جعابه 

ً
املطر، ليأتي إلينا مسرعا حاما

 لنا، ولكنه حني كان يأتي خاوي اليدين 
ً
أما

األمــل  الشمعة، ونــدفــن  ا نطفئ 
ّ
والــلــســان، كن

فـــي صــــدورنــــا، لــنــخــلــد إلــــى دوامـــــة األحــــام. 
التراجيدي،  مشهدنا  نعيد  يــوم  كــل  وهــكــذا 
ويعيده هو بالحبكة ذاتها، إلى أن تعلمنا أن 
بالصبار  ى 

ّ
ونتسل أيدينا،  لصحراء  نصغي 

ننتزع أشواكه، شوكة شوكة، ليصير فاكهة 
»فاكهة االحتضار«.

ا نمشي 
ّ
لم يكن لدينا ساعة لنعلم الوقت، كن

بالظال، متكئني على  هــوادة، متطّيرين  با 
أشعة القمر العرجاء.

 القمر على هيئة رجل 
ّ

ذات يــوم، بــدا لنا ظــل
يحمل عصاه، يتجه نحونا، وفي يده حقيبة 
ما، مرتديا قبعة طويلة، ورأسه مرفوع وكأنه 
الحكايات،  نختلق  جلسنا  يــراقــب.  أو  يغني 
الطويل.  الليل  لنشنق  الظل  بحبل  قني 

ّ
متعل

قال أخي األكبر إنه  صاحب سيرك مشهور، 
ومــرّوض حيوانات خبير جاء ليلقي تحيته 
املــســائــيــة ويــحــمــلــق فـــي عــيــونــنــا لــيــعــرف ما 
اقــتــرفــنــاه مـــن خــطــيــئــة. لــحــظــتــهــا، أغــمــضــت 
ني عرفت 

ّ
عيوني، ال خوفا من العقاب، ولكن

أّن هــنــاك مــن ينتظر ولــو خــطــايــانــا. قــال لي 

ه يجب أال ننتظر، علينا 
ّ
أخي األصغر يوما إن

أن نفتح شراعنا، نتركه للريح، ونغطس في 
سيفه  فأخذ  ننتظر،  أال  علينا  البحر،  عمق 
الــــذي كـــان يــســّمــى سكينا وطعن  الــصــغــيــر 
بــه ينزف األمــل،  فــإذا  االنتظار فــي صميمه، 
حــتــى امــتــأت الــغــرفــة بــه وبــدمــوعــنــا، فأخي 
انتحارًا،  ا نسميه 

ّ
أكثر مما كن كان شجاعا 

ونخشى أن نهمس بــه، لقد رّوى دمــه الظمأ 
.
ً
والجفاف لدينا قليا

الذي  واألمــل  الشجاعة  تلك  أمتلك  لو  تمنيت 
ســـال، لــكــن صـــدري خـــاو مــتــصــّدع، يـــرن به 
صــدى الــوحــدة، وذات يــوم قــرعــه صــوت ما، 
يشبه اللحن، صوت ثنائيات الحب الخصبة، 
ني كنت قد أصبت بالصمم فلم أسمعها، 

ّ
لكن

ألهث،  بأنها هي، ركضت ورائها  وملا علمت 
أريــد مــاء، أريــد أن أروي نبتتي. لكنها كانت 
وبقيت  كثيرًا،  االنتظار فسبقتني  تعرف  ال 
ــر، فــمــاتــت نبتتي  ــثـ بـــصـــدر يـــابـــس ألـــهـــث أكـ
أيضا، وعميُت، وإذا بعابر يمّر فيلقي فتيل 
سيجارته فوق نبتتي، فتشتعل .. ال أكترث.. 

اتركها.. 
رّبــمــا هي  اآلن، أشـــم رائــحــة حـــرب تشتعل، 
في صــدري، ربما خارجا، أناس يصرخون 
وآخـــــــرون يــتــحــدثــون بـــخـــوف ويــرتــجــفــون، 
ــم مـــشـــتـــعـــلـــة ومــــحــــتــــرقــــة، قــلــت  ــرهــ ــاجــ ــنــ حــ

كانوا  لكنهم  جــديــد،  أمــل  ــهــا 
ّ
بــأن سأخبرهم 

النزيف  أكثر خوفا من أن يصغوا، واستمّر 
في وجوههم وفي صدري.

ثــم حــاولــت أن أصــــرخ، مــشــيــرة إلـــى وجهي 
الــذي تبلدت مامحه، وكــان صراخي هادئا 
جدًا، حني وضع يده على فمي فارس يحكي 
ــه كــان أسيرًا، فأخرسني وجعه حني كان 

ّ
أن

جسده مضرجا بلغة املعتقات والزنزانات، 
كــان يــحــاول أن يفتح فمه بــمــقــدار أكــبــر من 
ا مــا أوســع مــن وجهه 

ّ
فمي ليصرخ لكن كف

الــغــاضــب أســكــتــه! أســكــتــه نــحــيــب أم ثكلت 
أوالدهــا وزوجها، وال مــأوى يلم شعثها وال 
األرضـــي، وحني  الكوكب  بيت، ســوى جهنم 
أخرستها  لتسمع صــوتــهــا،  تــصــرخ  ــاءت  جـ
أرقام القتلى والنازفني، وطفل صغير أحّست 
بأنها تنتمي له فقد أنقذوه من تحت الركام 
وذرفــوا  عائلة،  با  مائدة، وحيدًا  با  وحيدًا 
امللح وصــّوروه وألبسوه سحنة  عليه بعض 
ها 

ّ
أن الــراعــي القديم ثم رمــوه في غابة، أذكــر 

للحياة،  جــديــدًا  كفنا  ميتما،  تــســّمــى  كــانــت 
األلــم،  الـــذي خبر  الجسد  هــذا  يــومــا  سيكبر 
ــم الــصــراخ بلهجة أعــلــى.هــذا الــصــراخ 

ّ
ويــتــعــل

إلي   مكان، يعود 
ّ

الــذي يلقفه جوفي في كــل
دائما ويدوي داخل هذا القاع املهترئ.

جنى بيطار )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

منى عبد الفتاح

شملت رحلة امللك سلمان بن عبدالعزيز دواًل 
سلطنة  إندونيسيا،  ماليزيا،  منها  آسيوية 
الخامسة  املحطة   

ّ
أن  

ّ
إال والــيــابــان،  بــرونــاي، 

لة فــي الــصــن كــانــت األقــوى 
ّ
واألخــيــرة متمث

أثــرًا من بن هــذه الــدول. فقد حظيت الزيارة 
إلـــــى الـــصـــن بـــاهـــتـــمـــام دولــــــي كـــبـــيـــر، حــيــث 
العالقات  لبوصلة  تحّواًل  بعضهم  اعتبرها 
من الغرب باتجاه الشرق. وقــد ال يكون هذا 
الــتــصــّور دقــيــقــا، إذا نــظــرنــا إلـــى مــا يتطلبه 
ــع مــــن تـــطـــويـــر الــــعــــالقــــات الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــواقـ ــ الـ
غير  بمرونٍة  االنتقال  وإمكانية  السعودية، 
مــتــجــاوزة لــلــعــالقــات مــع أمــيــركــا الــتــي بــدأت 
الــرغــم من  الــريــبــة، فعلى   مــن 

ٌ
تشوبها ظـــالل

بوادر الدعم املتبادل بن أميركا والسعودية، 
 األخـــيـــرة تــضــع فـــي اعــتــبــارهــا املــــزاج 

ّ
 أن

ّ
إال

ــب للرئيس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
ّ
املــتــقــل

القضية  مــن  إليه موقفه  يقود  أن  يمكن  ومــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــالــضــغــط عــلــى الــســعــوديــة، 

إلمالء الشروط اإلسرائيلية. 
استبقت الصن زيارة امللك سلمان بمحاولة 
إحداث اختراق في امللف السعودي اإليراني، 
وبـــوصـــفـــهـــا صـــديـــقـــة لــكــلــتــا الــــدولــــتــــن، فــقــد 
الــتــقــارب.  أبـــدت اســتــعــدادهــا لتحقيق بعض 
تحدث مراقبون عن مرونة املوقف السعودي، 
ــه الــــســــعــــوديــــة فــي  ــ ــدتـ ــ ــا أبـ ــ ــــي مـ خـــصـــوصـــا فـ
ــــن،  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــأن الــــحــــجــــاج اإليـ ــ ــــشـ ــاوض بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ

راتب شعبو

املجتمع  في  لها حضور مهم  قناعاٌت  هناك 
ــارات قــــطــــاعــــات  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــــــــســــــــوري، تـــتـــحـــكـــم بــ
كــبــيــرة مـــن الـــنـــاس ومـــواقـــفـــهـــا، مـــن مختلف 
أن تظهر  مـــن دون  الــتــعــلــيــمــيــة،  املــســتــويــات 
ــذه الــقــنــاعــات  صـــراحـــة. ال يــجــرؤ أصــحــاب هـ
على الجهر بها، يــداورون في الكالم، يرمون 
مموهة   

ً
جــمــال هــذه  العميقة  قناعاتهم  على 

تشوش على ما دونها، أو يقولونها همسا، 
الشفهي عــن هذه  التعبير  يــكــون  مــا  وغــالــبــا 
الكلمة  القناعات مسبوقا بكلمة )بصراحة(، 
التي تشكل بوابة عبور هذه املستترات. من 
 
ً
القناعات مكتوبة أن تجد هذه  العسير جدًا 
 صراحة. فهي قناعاٌت يخجل منها 

ً
أو معلنة

حاملها، ولكنها صاحبة الوزن األساسي في 
تحديد خياراته مع ذلك. إنها املستترات التي 

تجعل كل ظاهر غيرها زائفا. 
الحكم  تتعلق بشكل  الــقــنــاعــات  هـــذه  إحـــدى 
البلد، ويمكن التعبير عنها بعدة أقوال:  في 
أو  والــبــوط،  بالقوة  إال  إن شعوبنا ال تحكم 
الــديــمــوقــراطــيــة ال تليق بنا.  »بــالــصــرمــايــة«. 
العراق وليبيا واليمن ما  انظر ما جــرى في 
أن زال املــســتــبــد. أمــثــال بــشــار األســـد ومعمر 
القذافي وصدام حسن.. كثيرون علينا. كما 
ــى عــلــيــكــم. نــحــن شــعــب طائفي 

ّ
تــكــونــون يــول

في  تنبت  ال  املواطنة  فكرة  بطبعه.  متخلف 
أرضنا، وإن نبتت فهي بال جــذور، وسرعان 
ما تقتلع في االختبار األول. إذا ثار شعبنا 
ــلـــى مـــســـتـــبـــد، فـــلـــكـــي يـــضـــع مـــســـتـــبـــدًا آخـــر  عـ
القومي،  املستبد  على  شعبنا  يــثــور  مــكــانــه. 
املاركسي.   أو  اإلســالمــي  املستبد  إلــى  فيميل 

وترحيب إيران بعرٍض قدمته الكويت إلقرار 
الحوار والتفاهم في املنطقة. 

 وإن نجح االختراق الصيني، فسيغّير منحى 
التوجه اإليــرانــي الــذي كــان يصّر على بلوغ 
ــران، والـــتـــي تــمــتــد من  ــ الـــحـــدود الــثــقــافــيــة إليــ
حدود الصن إلى الهند جنوبا، ومن القوقاز 
إلــى ساحل البصرة جنوبا. هــذا غير  شمااًل 
حديث األضابير الذي توجه من خدمة الفكر 
الشيعي إلى خدمة القومية الفارسية، ويدور 
حول العواصم الخمس التي تضم، باإلضافة 
إلى طهران، صنعاء، بيروت، دمشق وبغداد. 
نقطة أخرى شّكلت عالمة بارزة في برنامج 
ــهــا جــــاءت فــي إطــــار توجه 

ّ
الـــزيـــارة، وهـــي أن

رؤيــة  خــطــوات  وتسريع  تنفيذ  نحو  اململكة 
2030، بالتوقيع على مذكرات تفاهم وبرامج 
ــــاالت الــتــي  ــــجـ تـــنـــفـــيـــذيـــة، بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى املـ
تتماشى مع رؤية اململكة، سواء في التعليم 
أو نقل التكنولوجيا أو االستثمار أو توطن 
قائمة  تطول  قد  والصناعات.  التكنولوجيا 
املـــزايـــا والــجــهــود الــطــمــوحــة لــدعــم االنــفــتــاح 
األشكال  من  بشكٍل  يماثل  الــذي  االقتصادي 
انــفــتــاح الــصــن مــع بــعــض الــخــصــائــص لكل 
ــــي خــطــة  وهــ رؤيـــــــة 2030،  ــل  ــداخــ ــتــ وتــ ّبــــلــــد. 
عـــريـــضـــة تـــهـــدف إلـــــى الـــنـــهـــوض بــاقــتــصــاد 
املــمــلــكــة وتــنــويــعــه، بــــداًل مـــن االعـــتـــمـــاد فقط 
املتمثلة  الصينية  املـــبـــادرة  مــع  الــنــفــط،  عــلــى 
في حزام وطريق الحرير، وربط قارات العالم 
القديم الثالث، بشبكة بنية تحتية وتجارية 

القناعة املستترة الثانية تتعلق بالصراع مع 
إسرائيل: ال قدرة لنا على مواجهة إسرائيل. 
وقوف  تقارن  هل  معها.  كله  والعالم  أميركا 
ــل بـــوقـــوف الــســوفــيــيــت  ــيـ ــرائـ أمـــيـــركـــا مـــع إسـ
معنا؟ لوال الجسر الجوي األميركي معها في 
أكتوبر/ تشرين األول 1973، لكنا هزمناها. 
الــحــكــمــة تــقــضــي بـــأن نــتــالفــى شــر إســرائــيــل. 
والـــحـــكـــمـــة تــقــضــي بـــــأال تـــــرد الــــقــــيــــادة عــلــى 
في  الجبهة  صمت  اإلسرائيلية.  االعــتــداءات 
الجوالن أكثر من أربعن عاما إنجاز لسورية 
وليس إلسرائيل. الكالم عن تحرير الجوالن 
أو استعادتها فارغ، موجه لإلعالم، وللشعب 

الغبي فقط. 
لــهــذه الــقــنــاعــات املــســتــتــرة، شــأنــهــا شـــأن أي 
قــنــاعــة، مــا تستند إلــيــه مــن وقــائــع وحــجــج، 
ــذه الــقــنــاعــات  ــهـ غـــيـــر أن الــقــيــمــة الــســلــبــيــة لـ
ال تــــتــــحــــّدد فــــي مـــعـــايـــرتـــهـــا بــــن الــصــحــيــح 
والخاطئ، بل فيما يترتب عليها من نتائج، 
تــاريــخ املجتمع وتــطــوره.  مــن  وفــي موقعها 
تكمن مشكلة هذه القناعات في أنها تتجنب 
رؤيــة اإلمــكــانــات والــوقــائــع املــغــايــرة، املحلية 
والــخــارجــيــة. ال تــريــد أن تــرى روافـــع لقناعة 
أخرى، ذات بعد ثوري، ذلك ألنها استسالمية 
فـــي الــصــمــيــم. مــشــكــلــتــهــا تــكــمــن فـــي انـــعـــدام 
الـــواقـــع. تفضي ســيــادة  الــتــوتــر بينها وبـــن 
مــثــل هــــذه الــقــنــاعــات إلــــى ضـــمـــور املــجــتــمــع، 
وتآكله الذاتي، طريق شديدة االنحدار نحو 
لدى  التطلع  مــوت  تعني  سيادتها  الضياع. 
الــشــعــب، فــيــكــفــيــه مـــن املــعــتــدي الـــداخـــلـــي أن 
الخارجي  املعتدي  ومــن  بالحياة،  لــه  يسمح 
 مــن أرضــــه. طبيعي أن 

ّ
أن يكتفي بــمــا احــتــل

املستترة  القناعات  ى على أصحاب هذه 
ّ
يول

بــوســائــل ضــغــط تــتــمــثــل فـــي إمــكــانــيــة سحب 
مــلــيــارات الــــدوالرات مــن االقــتــصــاد األمــيــركــي، 
وتــجــمــيــد اســـتـــثـــمـــارات الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
الــواليــات  تسن  أن  قبل  األميركية،  السعودية 
املتحدة تشريعات تخّول السلطات األميركية 
تــجــمــيــد األصـــــول املــالــيــة الــســعــوديــة بـــأوامـــر 
عبر سالح  الضغط  إلــى  بــاإلضــافــة  قضائية، 
ها بالنسبة للصن تضع حقائق 

ّ
النفط. كما أن

التنن  مــع هــذا  للتعامل  االعــتــبــار،  فــي  مهمة 
 الــصــن ثــانــي أكبر 

ّ
الــنــاهــض بــقــوة، وهـــي أن

اقتصاد في العالم بعد الواليات املتحدة، وفقا 
الــدولــي.  النقد  الــنــقــاط فــي صــنــدوق  ملسجلي 
وفي زيارة الرئيس الصيني، شي جن بينغ، 
إلى السعودية مطلع العام املاضي، تم توقيع 
14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بن البلدين.  وهذه 
الصن  تشهدها  التي  الجيوسياسية  املكانة 

طائفيون، سيقولون نريد الحرية والكرامة«. 
الطوائف مغشوشون،  باقي  من  »املشاركون 
وال يعلمون أين يضعهم الله«. مع التطورات 
التالية، سعت هذه القناعة إلى تأصيل ذاتها 
لها من  املناسبة  الدالئل  »نــبــوءة«، باقتطاع 

سياق الحدث العام. 
الضفة  ت، على 

ّ
غــذ التالية نفسها  التطورات 

املــواجــهــة لــلــنــظــام، قــنــاعــة مستترة مــضــادة، 
فــنــظــام األســــــد، حــســب هــــذه الـــقـــنـــاعـــة، ليس 
وأمنيا  عسكريا  اقتصاديا  سياسيا  تكوينا 
مكّرسا منذ عقود في خدمة مصالح محلية، 
عــابــرة لــلــطــوائــف ومــصــالــح خــارجــيــة عــابــرة 
ــان؛ إنــه ليس ســوى رأس حربة  لألمم واألديــ
وتتمتع  البلد،  تحكم  التي  العلوية  للطائفة 
ــم املــســتــهــدفــون،  ـــة هـ

ّ
بـــامـــتـــيـــازات، وإن الـــســـن

وإن هــذا الــخــراب الــيــوم كــان أمــرًا تبّيته هذه 
بقية  مــن  املعارضن  وإن  زمــن،  منذ  الطائفة 
العلويون  والسيما  بهم،  يوثق  ال  الطوائف 

..إلخ. 
ــلـــى أصــــحــــاب الـــقـــنـــاعـــات  ــــيء عـــصـــي عـ ال شــ
ــــيء تــفــســيــرًا  املـــســـتـــتـــرة، يـــجـــتـــرحـــون لـــكـــل شـ

هـــي بــســبــب جــهــودهــا الـــصـــاعـــدة، جــنــبــا إلــى 
االقــتــصــاديــة، مستفيدة من  قوتها  مــع  جنب، 
تــبــديــد الـــواليـــات املــتــحــدة زعــامــتــهــا الــعــاملــيــة، 
بسبب جشع نخبها السياسية واالقتصادية 
ــا  ــا حـــروبـ ــهــ ــولــ ــذه الــــنــــخــــب، ودخــ ــ وتــــعــــالــــي هــ
ــــط. كما  عـــديـــدة، خــصــوصــا فــي الــشــرق األوسـ
آخــر، وهو   الصن حققت نصرًا اقتصاديا 

ّ
أن

إدراج عملتها اليوان لتأتي في سلة العمالت 
العمالت  العالم، وواحــدة من  االحتياطية في 
الــعــاملــيــة: الـــــدوالر األمــيــركــي والــــن الــيــابــانــي 
ــيــــورو األوروبــــــي،  والــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي والــ
 اســـتـــوفـــت الـــــشـــــروط، والـــتـــي 

ّ
وذلـــــــك بـــعـــد أن

التنفيذي لصندوق  املجلس  أقّرها  بموجبها 
ما هي  

ّ
وإن الدولي. وليس هذا فحسب،  النقد 

مرشحة ألن تحتل املكانة االقتصادية األولى 
في العالم بحلول عام 2025. 

 الــصــن، وهـــي أكــبــر مــســتــوردي 
ّ
ال ننسى أن

الــنــفــط الــســعــودي، ســاهــمــت بــقــدٍر كــبــيــر في 
السعودية،  مع  العالقات  هــذه  بتعزيز  الدفع 
ودعــــم وجـــودهـــا فــي الــشــرق األوســــط بشكل 
عام. قد يتحقق الطموح السعودي بشكٍل ما، 
النفوذ  إلــى  الساعية  الصن  لتطلعات  وفقا 
الدولي في املقام االقتصادي، وذلك بترجمة 
ســلــوكــهــا لــتــلــبــيــة مــصــلــحــتــهــا االقــتــصــاديــة 
الــقــيــم  مــفــارقــتــهــا  مـــن  ــك  ذلــ ــب 

ّ
يــغــل أواًل، وإن 

الكونفوشيوسية، واستبدالها بالبراغماتية 
من دون أن يشعر أحد.

)كاتبة سودانية(

كلبيا، يقتل أي قيمة أخالقية، ويــرى في كل 
ســلــوك بــشــري دافـــعـــا مــعــيــبــا. تــنــبــع خــطــورة 
أنـــه ال يمكن مناقشتها،  الــقــنــاعــات مــن  هـــذه 
ال  ، فهي 

ً
أصـــال للنقاش  ألنها غير معروضة 

تطرح للعلن، إال في دائــرٍة ضيقٍة، هي دائرة 
املـــشـــاركـــن بــالــقــنــاعــة نــفــســهــا غـــالـــبـــا، وهــي 
أو  الفكرية  الناحية  من  غير صدامية   

ٌ
قناعة

السياسية، تتسلل إلى الوعي بطرق ملتويٍة، 
وعبر بوابات نفسية أكثر منها منطقية، ثم 
صاحبها  ذهـــن  خلفية  فــي  بــصــمــت،  تستقر 

وتتحكم فيه. 
 خفيا في مسار 

ً
القناعات عامال هــذه  تشكل 

األحــــداث، ألنــهــا ال تظهر على السطح، أو ال 
تظهر بحجمها الحقيقي، ما يعطي لتطورات 
الـــحـــدث جــانــبــا غــيــر مــفــهــوم. يــحــمــل املــقــاتــل 
الــعــلــوي، املـــوجـــود فـــي أي تــشــكــيــل عسكري 
لصالح النظام، طبقة معلنة من الوعي، تقول 
إنه يقاتل دفاعا عن الوطن والــدولــة، وطبقة 
الطائفة  عن  دفاعا  يقاتل  إنــه  تقول  مستترة 
املهّددة. ثمة غالف وطني لوعي طائفي. هذا 
التركيب الغريب بات ممكنا كونه يقاتل في 
صف سلطة تستولي على الدولة التي تمثل 

الوطن. 
وعلى غرار هذا، بات املقاتل املعارض يحمل 
الحرية  عن  تتحدث  الوعي  من  معلنة  طبقة 
إلــخ، وطبقة مستترة  والكرامة واالســتــبــداد.. 
تتحدث عن »نظام علوي« وعن حقوق السنة 
..إلــــخ. وفـــي الــحــالــتــن، تــعــود صــالبــة املقاتل 
املستترة،  الطبقة  إلـــى  وتضحيته  وإقـــدامـــه 
ــاوزه  ــجــ وإلـــيـــهـــا تـــعـــود أيـــضـــا شـــراســـتـــه وتــ

املعايير األخالقية. 
)كاتب سوري(

ضخمة، تعود بالنفع على الشعوب والدول 
الواقعة على طول مساراتها. 

ها 
ّ
وصف بأن

ُ
أما ملاذا الصن، وهي غالبا ما ت

دولة ناشئة ُوضعت بن البلدان النامية، أو 
 
ّ
دولـــة نامية بــن الـــدول املــتــقــدمــة. الــثــابــت أن
لــدى الــصــن بعض االخــتــالفــات الكبيرة عن 
أي دولٍة نامية أخرى، حيث أصبحت من أكبر 
اقتصاديات العالم، بامتالكها 4 تريليونات 
الــنــقــد األجـــنـــبـــي. كما  دوالر احــتــيــاطــيــا مـــن 
املـــــــــال، حــيــث  ــرة رأس  ــ ــوفـ ــ بـ الــــصــــن  تـــتـــمـــتـــع 
رصدت وأنفقت مبالغ هائلة، لالستفادة من 
املــــؤن املــالــيــة املــدعــومــة مــن الـــدولـــة ألغـــراض 
دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة. وبـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــر في  ــاجـ ــع وتـ

ّ
ذلـــــك، الـــصـــن هـــي أكـــبـــر مــصــن

اإلجمالية،  املضافة  القيمة  حيث  من  العالم، 
ــهــا تمتلك 17 مــيــنــاء مــن أكــبــر مــوانــئ 

ّ
كــمــا أن

 الصن في أثناء 
ّ
الشحن في العالم.  نجد أن

عجب 
ُ
ت قــد  الــدولــيــة  املــفــاوضــات االقتصادية 

بوصفها بالبلد النامي، وذلك محاولة منها 
حد  أقــصــى  إلـــى  املحلية  قطاعاتها  لحماية 
مــمــكــن، لتستمر عــجــلــة الــعــمــل فــي الـــــدوران، 
ما  وغيرها،  وتكنولوجيا  وزراعـــة  تصنيعا 
يعني عمالة ماهرة، وخلو البلد من العطالة 
بأشكالها كافة. وهذه هي الحكمة في العمل 
واإلدارة الــتــي جــعــلــت هـــذا الــبــلــد أكــبــر دائـــٍن 

للواليات املتحدة األميركية.
 تــــوازن الــســعــوديــة بــن عــالقــاتــهــا مــع أميركا 
ــأن أمــــيــــركــــا، فـــإنـــهـــا تــحــتــمــي  ــشــ ــــن. وبــ ــــصـ والـ

معتد داخــلــي، يحمل هــذه الــقــنــاعــات إيــاهــا، 
يستعبد شــعــبــه بــالــقــوة والـــبـــوط )فــهــذا هو 
الــشــكــل الــوحــيــد املــجــدي لــلــحــكــم(، ويستكن 
للعدو الخارجي )ال قدرة لنا على مواجهته(. 
ويـــتـــحـــول الــبــلــد إلــــى فـــريـــســـٍة ســهــلــة، أجـــاد 
املعتدي الداخلي إعدادها ملعتد خارجي ذي 

مطامع.
ال يــــوجــــد فـــــي خـــــط تـــفـــكـــيـــر أصـــــحـــــاب هـــذه 
القناعات السؤال عن مخرج من العبودية، أو 
مــن االحــتــالل. ذلــك ألن هــذا الخط ال ينطوي 
على أي طاقٍة نقديٍة تتيح لحامله أن يكتشف 
ــــن االحـــــتـــــالل الـــخـــارجـــي  ــة تـــعـــاضـــد بـ عــــالقــ
واالستعباد الداخلي، أو بن »غباء« الشعب 
الــكــرامــة الشخصية  بـــن ســلــب  وإفــــقــــاره، أو 
وسلب الكرامة الوطنية. نحن، مع هذا الخط 
عميقة،  نفسيٍة  انــهــزامــيــٍة  أمـــام  التفكير،  مــن 
يــضــحــي أصــحــابــهــا بــحــقــوقــهــم الــســيــاســيــة 
والــوطــنــيــة مــعــا. يــكــرهــون أنــفــســهــم إلـــى حد 
إلى  ذواتــهــم  ويستضعفون  حقوقهم،  نكران 
حــد السكوت عــن أرضــهــم املحتلة. على هذه 
القاعدة النفسية املهزومة، تقوم دعامة مهمة 

من دعامات النظام املستبد.
ــر مــــن الـــقـــنـــاعـــات املــســتــتــرة،  ــ ــنـــاك نـــمـــط آخـ هـ
السورية وتطورها.  الــثــورة  انـــدالع  مــع  ظهر 
السورين، وقــوة تحديهم  لم تكن مظاهرات 
وأحقية مطالبهم، في نظر أصحاب القناعات 
األســد، وال سيما  املستترة من أنصار نظام 
العلويون منهم، ســوى حــراك طائفي سني، 
ــم عــــلــــوي، وإعـــــــادة  ــكـ ــام مــــن حـ ــقــ ــتــ ــريــــد االنــ يــ
العلوين إلى الجبال. »دع عنك كل ما يقال، 
هذه هي الحقيقة«. »هذا حقد طائفي وليس 
طـــاقـــة ثــــوريــــة«. »بـــالـــطـــبـــع، لـــن يـــقـــولـــوا إنــنــا 

السعودية شرقًا باتجاه الصين

قناعات سورية مستترة

المكانة الجيوسياسية 
للصين هي بسبب 

جهودها الصاعدة 
مع قوتها 
االقتصادية

أصحاب القناعات 
المستترة يجترحون 

لكل شيء تفسيرًا 
كلبيًا، يقتل أي 
قيمة أخالقية
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