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الدقامسة يعود إلى السجن

أوروبا والمسألة المصرية

لو كان يعرف أحمد الدقامسة من ّ
يتربص به ،ليغتاله عقب خروجه من السجن ،آلثر
ً
أن يظل بني القضبان طواعية .لكن ،من حسن طالعه أنه خرج ليل ،فلم تختلط عليه
ً
متأثرا بقصيدة نجيب
الرؤية .في السجن ،كان الدقامسة يرى كل شيء بوضوح،
الريس« :يا ظالم السجن ّ
خيم إننا نهوى الظالما ..ليس بعد السجن إال نور فجر
ـاف بسيط في زمــن التحوالت العربية ،قوامه أنــه لم يعد هناك
يتسامى» ،مع اخـتـ ٍ
ٌ
«نور» بعد السجن ،بل كان النور كله داخل القضبان ذاتها التي كان ينشد وأمثاله
ّ
ً
ّ
أصول
التحرر منها .وفي السجن ،كان الدقامسة يرى «املحتل» جيدا ،ال يشطره إلى
ٍ
وفــروع ،وأنصاف وأربــاع ،على قاعدة أن «كل من يحتل أرضــي فهو عــدوي» ،سواء
ً
عسكريا أو ًّ
ًّ
كهال أو ً
فتى ،ألن الدقامسة وأضرابه،
مدنيا،
كان املحتل رجال أو امرأة،
ممن يرون املحتل بوضوح ،يعرفون أنه لم يحدث في تاريخ االحتالالت كلها أن غادر
ٌّ ً
محتل أرضــا استولى عليها بمحض إرادت ــه ،ال هــو وال أبـنــاؤه ،وال أحـفــاده ،بــل إن
ً
ً
ّ
األحفاد يصبحون أشد تشبثا باالغتصاب ،ألنهم ال يعودون يعرفون أرضا غيرها،
وألنهم يصبحون ّ
ً
ً
ودفاعا عن هذه األرض الوحيدة ،باعتبارها أصبحت
انتماء
أشد
وطنهم .أما املولعون بـ»األصول والفروع» فهم على عكس ذلك؛ إذ تقودهم فلسفاتهم
رجل وامرأة ،وكهل وفتى ،ومذنب و»غير
«الحقوقية» إلىً تقسيم املحتل وتفريعه ،بني ٍ
مضمونه الهمجيًّ ،
كليا ،واالستعاضة عنه
مذنب» ،وصوال إلى تفريغ االحتالل من
أرض ليست
على
مصادفة،
نفسها،
ـدت
ـ
ج
وو
بجماعات «مساملة» ،ضلت طريقها،
ٍ
ٍ
أرضها ،ومن ثم ال يحق للشعب املحتل أن يقاوم محتله ،أو على األقل أن يفصل بني
ً
«حبات العدس» ،قبل أن ّ
اعتمادا على نظرية «حمامات السالم» هذه،
يسدد الرصاص.
ّ
يمكن القول إنه لم يبق سوى بضع سنوات على انقراض فلول «املحتل األصلي» الذي
يتحمل «الوزر كله» ،وسيجد الفلسطينيون أنفسهم أمام جيل جديد من املحتل ،ال
ّ
ًّ
نهائيا ،والقبول
وسيتعي عليهم إلقاء السالح،
يجوز تحميله خطأ آبائه وأسالفه،
بــ»املحتل البريء» ،والخضوع لسلطته .على هذا املشهد الجديد ،استفاق الدقامسة
في اليوم املوالي لخروجه من السجن ،ففرك عينيه مرات عدة ،وفي ذهنه أنه سيرى
ً
ً
مبصرا.
وضوحا من عتمة الزنزانة ،لكنه فوجئ بأنه لم يعد
األشياء أكثر
ولربما استغرب الدقامسة ما حدث له ،ألنه كان يستطيع أن يرى األحداث على بعد
ً
ً
 1948ميال ،ويستطيع تفسيرها وتحليلها على بعد 1967ميال آخر ،لكنه يشعر اآلن
بأنه ال يقوى على تحديد موضع خطوته .الواقع أن الدقامسة كان يتأهب للخروج،
وفي ذهنه أن من يقيمون «خــارج السجن» ،يشاركونه ذلك «الوضوح» ،لكنه ما إن
دامساّ ،
ظالما ً
وصل إلى باب السجن ،حتى فوجئ بأن «الخارج» أصبح ً
يعج بمن
ـدو ،ويذهب بعضهم إلــى حدّ
الفطري الــواضــح في تحديد الـعـ ّ
ّ
ينكرون عليه بصره
اتهامه بـ»اإلرهاب» ،فيما يدعوه آخرون إلى «االستغفار» ،وينزعون عنه صفة املقاوم،
على الرغم من أنه دفع حصته من مقاومة املحتل كاملة غير منقوصة ،استهلكت
من جسده وروحــه عشرين ً
عاما ،وفي ظنه أنه سيستقبل بالزغاريد والتبريكات
واالمتنان لقاء تضحياته .غير أن الدقامسة الذي نجا عشرين ً
عاما من هذه التحوالت
ً
ً
البائسة التي نخرت الروح العربية ،سيعرف ،عاجل أم آجل ،أن أسوأ هذه التحوالت
ً
ً
واضحا والضحية ملتبسة ،ذلك أن ما تغير فعال ليس القاتل،
كلها أن يكون القاتل
بل الضحية التي انقسمت هي ذاتها إلى أصول وفــروع ،وتشتتت رؤيتها ،وألبست
جالدها ثوب «الضحية» تــارة ،وعباءة «الفضيلة» ،تــارة أخــرى ،في حني جعلت من
ً
مدانا ،واملدافع عن وطنه ً
جالدا ،وراحت ّ
تسوغ لسوط القاتل أن ُيجلد على أي
املقاوم
ً
نحو يشاء ،أما الضحية فمذنبة ،إن لم تفرد جسدها كامل لضربات السوط.
اآلن ،يكتشف أحمد الدقامسة أن من يتربص به ليغتاله بعد الخروج من السجن ليس
القاتل ،بل الضحية التي تحاول ارتــداء ثوب الجالد ،لتعيد محاكمته ،ولربما ّ
يعض
ّ
أصابعه ً
تتسول املحتلني إذا لم تجدهم فوق رقابها..
شعوب
ندما على دفاعه عن
ٍ
وأراهن ،عندها ،أنه سيعود إلى السجن طواعية ،ليستعيد بصره.

عالء بيومي

باسل طلوزي

م ـ ّـرت زيـ ــارة امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة ،أنجيال
ميركل ،ملصر في أوائــل شهر مــارس /آذار
الحالي مــن دون اهتمام مـصــري أو دولــي
ي ــذك ــر ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن م ـكــانــة أملــان ـيــا أهــم
ق ــوة اق ـت ـصــاديــة أوروبـ ـي ــة ،وإحـ ــدى ال ــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة الـ ـن ــاف ــذة س ـيــاس ـيــا ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى بــريـطــانـيــا وفــرن ـســا ،األم ــر ال ــذي يثير
التساؤل حول الغرض من الزيارة؟ وكيف
م ـ ّـرت بـهــذا الـشـكــل؟ ومـغــزاهــا فيما يتعلق
ب ـس ـي ــاس ــة أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ن ـف ـس ـه ــا تـ ـج ــاه مـصــر
والتحديات التي تمر بها؟
يجعلنا الـتــدقـيــق فـيـمــا أع ـلــن عــن الــزيــارة
وأه ــداف ـه ــا نـشـعــر بــأنـهــا تـمــت عـلــى عـجــل،
وربما خجل من الحكومة ًاألملانية نفسها،
وكأن ميركل كانت حريصة على أن تخرج
الزيارة بهذا الشكل ،وأال تتحول إلى حدث
أكبر ،والسبب أن الزيارة ترتبط باألساس
بـ ــاألوضـ ــاع ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي أمل ــانـ ـي ــا ،حـيــث
ّ
تتعرض املستشارة األملانية وحكوماتها
لـضـغــوط داخ ـل ـيــة ك ـب ـيــرة ،وخ ـصــوصــا من
الجماعات اليمينية واملعادية للمهاجرين،
ب ـس ـبــب اس ـت ـق ـبــال أمل ــان ـي ــا م ـئ ــات آالف من
امل ـهــاجــريــن ،خ ــال ال ـعــامــن املــاض ـيــن ،ما
دف ــع مـيــركــل إل ــى الـبـحــث عــن سـبــل داخلية
وخــارج ـيــة لـحـمــايــة حكومتها ووق ــف املــد
الـيـمـيـنــي ،وت ــأت ــي ف ــي م ـقــدمــة ت ـلــك الـسـبــل
م ـحــاولــة غ ـلــق الـ ـح ــدود األوروب ـ ـيـ ــة ،ومـنــع
تدفق مزيد من الالجئني من خالل االتفاقية
الـتــي وقعها االت ـحــاد األوروبـ ــي مــع تركيا
فــي أوائـ ــل ال ـعــام امل ــاض ــي ،وكــذلــك اإلس ــراع
بـتــرحـيــل الــاج ـئــن ال ــذي ــن ال تـتــوفــر فيهم

كاريكاتير

ش ــروط ال ـل ـج ــوء .وم ـنــذ الـصـيــف املــاضــي،
وال ـص ـحــافــة األملــان ـيــة تـتـنــاقــل تـصــريـحــات
لـسـيــاسـيــن أمل ـ ــان ،ت ـطــالــب بـتــوقـيــع ات ـفــاق
آخر مع دول شمال إفريقيا ،وفي مقدمتها
م ـص ــر ،ي ـض ـمــن م ـنــع ت ــدف ــع ال ــاج ـئ ــن إلــى
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـب ــر جـ ـن ــوب الـ ـبـ ـح ــر املـ ـت ــوس ــط.
وب ـهــذا ،يضمن األمل ــان واألوروبـ ـي ــون غلق
الـبــاب الجنوبي أمــام الالجئني ،باإلضافة
إلــى الباب التركي الشرقي ،وطبعًا لم تمر
ت ـل ــك ال ـت ـص ــري ـح ــات ب ـش ـكــل إي ـج ــاب ــي عـلــى
قــوى سياسية أملانية ليبرالية ،رأت فيها
انـتـهــازيــة سـيــاسـيــة ،وتخليًا عــن الحقوق
وال ـ ـح ـ ــري ـ ــات ،وخـ ـص ــوص ــا ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بالواجب اإلنساني نحو الالجئني.
في هــذا السياق ،زارت املستشارة األملانية
القاهرة ،لتبحث باألساس ملف الالجئني،
وك ـيــف يـمـكــن أن تـســاهــم مـصــر فـيــه بغلق
ش ــواطـ ـئـ ـه ــا وح ـ ــدوده ـ ــا م ـ ــع ل ـي ـب ـي ــا أم ـ ــام
تــدفــق الــاجـئــن ،وتـســريــع إجـ ــراءات قبول
الــاج ـئــن الــذيــن تــرفـضـهــم أملــان ـيــا ،وربـمــا
إقـ ــامـ ــة م ـع ـس ـك ــرات الس ـت ـق ـب ــال ال ــاج ـئ ــن
على أراضـيـهــا .ويـعــد املـلــف الـثــالــث األكثر
ح ـســاس ـيــة ،ل ــذا ل ــم ت ـت ـطــرق ل ــه املـسـتـشــارة
األملانية في املؤتمر الصحافي مع الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي ،بعد لقائهما
فــي الـقــاهــرة ،فــي حــن تحدثت عــن امللفني،
األول والـ ـث ــان ــي ،م ــؤك ــدة اس ـت ـع ــداد مـصــر
للتعاون بخصوصهما .كما ناقش الطرفان
املسألة الليبية موضوعًا مرتبطًا بقضية
وقــف تدفق الالجئني ،وأشــارت املستشارة
األمل ــانـ ـي ــة ب ـع ـج ــال ــة س ــري ـع ــة وخـ ـج ــل إل ــى
قضية منظمات املجتمع املدني واملنظمات
األملــانـيــة الـعــامـلــة فــي مـصــر ،واتـفــاقـهــا مع

مهددة
منظمات تونسية
ّ
صالح الدين الجورشي

الحكومة على بحث سبل تخفيف القيود
امل ـفــروضــة عـلـيـهــا .وب ـهــذا ،اخـتـفــت قضايا
ال ـت ـح ــول ال ــدي ـم ـق ــراط ــي وحـ ـق ــوق اإلن ـس ــان
تقريبًا مــن أجـنــدة املستشارة األملــانـيــة في
الزيارة ،واكتفت بالحديث عن ملف صغير،
ه ــو م ـن ـظ ـمــات امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي .ويــاحــظ
هـنــا أن املـسـتـشــارة األملــان ـيــة زارت تونس
بعد مصر ،حيث حرصت على إلقاء كلمة
أم ــام مجلس ال ـنــواب الـتــونـســي ،واإلش ــادة
بالتحول الديمقراطي في تونس ،وهو ما
لم تفعله في القاهرة .وكأنها تقر بمعادلة
بــراغـمــاتـيــة تحكم عــاقــاتـهــا بـمـصــر ،تقوم
بــاألســاس عـلــى املـصــالــح والـضـغــوط التي
تـتـعـ ّـرض لـهــا أملــانـيــا مــن الـيـمــن املـتـطـ ّـرف،
وت ـ ـتـ ــراجـ ــع ف ـي ـه ــا قـ ـض ــاي ــا ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
وحقوق اإلنسان ،وهي معادلة انتهازية ال
تستحق الفخر ،وربـمــا تمثل ســر الصمت
ال ــذي مــرت بــه زي ــارة ميركل الـقــاهــرة ،على
الرغم من أهميتها.
وال ـ ـسـ ــؤال ه ـنــا ه ــو م ـ ــاذا ع ــن ب ـق ـيــة الـ ــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة؟ ي ـجــد امل ـت ــاب ــع مل ــواق ــف ال ـقــوى
األورب ـ ـيـ ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ت ـج ــاه ال ـق ــاه ــرة منذ
انـ ـق ــاب يــول ـيــو  2013ت ـشــاب ـهــا ك ـب ـي ـرًا مع
مــوقــف أملــان ـيــا هـ ــذا ،حـيــث تـمــر دول ،مثل
بــريـطــانـيــا وفــرن ـســا ،بـتـحــديــات مـشــابـهــة،
جـعـلـتـهــا ت ـع ـلــي م ــن ق ـي ـمــة امل ـص ــال ــح عـلــى
امل ـ ـبـ ــادئ ،وت ـج ـع ــل ق ـض ــاي ـ ًـا الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وح ـقــوق اإلن ـســان هــامـشـيــة فــي سياستها
تجاه مصر ،ال تتعدى الخطاب السياسي
الـخـجــول ،أمــا سبب هــذا الـتــراجــع فيرتبط
بما يلي:
ً
أوال :غياب موقف موحد للدول األوروبية
عـلــى صـعـيــد الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ،بــل إن

عماد حجاج

إياد الدليمي

ق ـيــل ال ـك ـث ـيــر ع ــن مــؤت ـمــر أن ـق ــرة الـ ــذي ضم
ق ـي ــادات سـنـيــة عــراق ـيــة ،بـعـضـهــا مـعــارض
للعملية السياسية ،وبعضها اآلخر مشارك
ف ــي ت ـل ــك ال ـع ـم ـل ـيــة ،ب ـح ـض ــور م ـم ـث ـلــن عــن
دول خليجية وتركيا ،غير أن ما صدر عن
االج ـت ـمــاع بـقــي شـحـيـحــا ،ال يـشـبــع حــاجــة
امل ـت ــاب ـع ــن وامل ـح ـل ـل ــن ،غ ـي ــر أن امل ــؤك ــد أن
مــؤت ـم ـرًا ج ــرى فــي أن ـق ــرة ،وأن شخصيات
عراقية سنية شاركت فيه ،وأن ما تمخض
ع ـن ــه ح ـت ــى اآلن ي ـب ـقــى ف ــي إط ـ ــار الـ ـت ــداول
املحدود ،أو حتى اإلشاعات.
ٌ
تسريبات عن نية دول الجوار
وإذا ما صحت
الخليجي وتركيا بدعم العملية السياسية
في الـعــراق ،من خــال تقوية العرب السنة،
ف ـ ــأول م ــن ع ـل ـيــه أن ي ــرح ــب بــال ـخ ـطــوة هــم
الشيعة العروبيون ،والوطنيون املخلصون
فـ ــي عـ ـم ــوم ال ـ ـع ـ ــراق ،خ ـص ــوص ــا إن كــانــت
النتيجة إع ــادة الـعــراق ،ليقف مـجــددًا على
قدميه ،وقطع دابر التدخالت اإليرانية التي
جـعـلــت م ــن الـ ـع ــراق ســاحــة لـلـفـســاد املــالــي
واإلداري واألخ ــاق ــي ،نــاه ـيــك ع ــن تـحــولــه
ً
ّ
املتشددة التي وجدت
بؤرة لكل التنظيمات
فــي الظلم الــذي وقــع على الـعــرب السنة 14
عامًا فرصتها لتجد لها مكانًا فــي ساحة
ال ـع ــراق املـلـتـهـبــة .وب ـغــض الـنـظــر عـمــا قيل
وسيقال عن املؤتمر ،وخصوصًا من أذناب
إي ــران الــذيــن وج ــدوا فــي املــؤتـمــر فرصتهم
لالنقضاض على خصومهم السياسيني،
فــإن املؤتمر يعتبر خطوة متأخرة ،لكنها
تبقى مطلوبة ،ليس لدعم سنة العراق ،كما
روج بعضهم ،وإنما لدعم العراق ،ومحاولة
سـحـبــه مــن بــراثــن إيـ ــران ال ـتــي حــولـتــه إلــى
حديقة خلفية لكل سياساتها اإلرهابية في
املنطقة .اسـتـفــادت إي ــران مــن حــالــة الغياب
العربي واإلقليمي عن الـعــراق ،واستفادت
أكثر من التراخي ،بل قل التواطؤ إن شئت
ال ــدق ــة ،األم ـي ــرك ــي مـعـهــا وم ــع سـيــاســاتـهــا
اإلره ــاب ـي ــة والـتــوسـع ـيــة ف ــي الـ ـع ــراق ،عقب
 .2003كــان األمـيــركــان دوم ــا يـجــدون العذر
لسياساتهم املحابية إلي ــران ،وخصوصًا
إبـ ــان ف ـت ــرة ح ـكــم الــرئ ـيــس ال ـس ــاب ــق ،ب ــاراك
أوباما ،وال يمكن القول إن إيران نجحت في
بسط نفوذها في العراق واملنطقة العربية،
م ــن دون إك ـم ــال ال ـع ـبــارة لـتـكــون أدق ،بــأن
ذلــك مــا كــان ليتم ،لــوال الـتــواطــؤ األميركي
امل ـك ـشــوف وال ـس ــاف ــر وال ـع ـل ـنــي .ف ــي م ـعــارك
تـحــريــر امل ــدن ال ـعــراق ـيــة م ــن قـبـضــة تنظيم
ً
ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة ،ك ــان ــت إي ـ ــران ح ــاض ــرة
وبـقــوة ،بمليشياتها ،اإليرانية والعراقية،
وكانت أيضًا أميركا حاضرة وبقوة في تلك

ستكتفي الدول
األوروبية بدعم
خطابي خجول
لقضايا الديمقراطية

تلك الــدول تتنافس مع بعضها في توقيع
االتفاقات األمنية والتجارية والعسكرية.
وهـنــا ،تطفو على السطح قضية تصدير
األسلحة األوربية ملصر ،بما في ذلك أسلحة
يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي ،على
الــرغــم مــن وضــع االت ـحــاد األوروبـ ــي قيودًا
على دول ــه ،فيما يتعلق بتصدير أسلحة
بعينها ملـصــر بـعــد االن ـق ــاب ،وه ــي قـيـ ٌ
ـود
لــم تلتزم بها ال ــدول األوروب ـيــة إال شهورًا
ق ـل ـي ـلــة ،ث ــم ت ـســاب ـقــت ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــا ،لـلـفــوز
بـصـفـقــات أسـلـحــة ضـخـمــة ملـصــر مـ ّـولـتـهــا
مساعدات خليجية ،حيث تحججت الدول
األوروب ـ ـي ـ ــة ب ـ ــأن ن ـظ ــم األس ـل ـح ــة ال ـك ـب ــرى،
كــالـطــائــرات وال ـغــواصــات ،ال تستخدم في
القمع الــداخـلــي ،وتحججت أيـضــا بسباق
الـتـسـلــح ،وب ــأن مـصــر س ــوف تـحـصــل على
األسلحة مــن أس ــواق أخ ــرى ،لــو لــم تحصل
عليها من مصانعها.
ثــانـيــا :امل ـســاعــدات الضخمة الـتــي قدمتها

سوسن جميل حسن

بنكيران ...نهاية زعيم مزعج
محمد طيفوري

أن ـهــى ال ـتــدخــل امل ـل ـكــي ،فــي امل ـغ ــرب ،حبل
االنتظار الذي ّ
تمسك به رئيس الحكومة
«مــع وقــف التنفيذ» ،عبد اإلل ــه بنكيران،
أزي ـ ـ ــد مـ ــن خ ـم ـس ــة أش ـ ـهـ ــر ،بـ ـع ــد إصـ ـ ــرار
حـلـفــائــه ،املـفـتــرضــن أو م ــن يـحـ ّـركــونـهــم
في الدوائر العليا للسلطة ،على تشكيل
الحكومة وفق املقاس الذي يريدونه .كلما
ابـتـعــدنــا ع ــن ت ــاري ــخ  7أك ـتــوبــر /تشرين
األول ،تأكد عمليا أن هناك من لم يستسغ
تلك النتائج ،وخصوصا الذين وضعوا
سـيـنــاريــوهــات أخ ــرى ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى نـبــوءة
الـتـصــويــت الـعـقــابــي ض ــد ح ــزب الـعــدالــة
والتنمية التي أضحت في مهب الريح.
ف ـش ــل كـ ــل امل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت امل ـ ـشـ ــروعـ ــة وغ ـيــر
امل ـش ــروعــة م ــن أج ــل فــرم ـلــة امل ــد الشعبي
امل ـ ـتـ ــزايـ ــد ل ــرئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـس ــاب ــق،
عبد اإلل ــه بـنـكـيــران ،فــرض تــدخــل الــدولــة
بــآل ـيــات ـهــا ال ـخ ــاص ــة؛ مـمـثـلــة ف ــي عملية
«ديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» ق ـي ـص ــري ــة ،ق ـص ــد إن ـ ــزال
الرجل من مقطورة رئاسة الحكومة التي
لم تؤثر خمس سنوات فيها على أسهمه
ف ــي ال ـبــورصــة ال ـس ـيــاســة ،وتـعـيــن ثــانــي
شـخـصـيــة ف ــي ال ـح ــزب ورئ ـي ــس املـجـلــس
الوطني ،سعد الدين العثماني ،مكانه.
خ ـ ـطـ ــوة تـ ـف ــاع ــل م ـع ـه ــا ب ـ ــرمل ـ ــان الـ ـح ــزب
(املـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي) فـ ــي ب ـي ــان ــه بـنـفــس
إيـجــابــي ،على غ ــرار بــاغ (بـيــان) األمــانــة
الـعــامــة قبله بـيــومــن ،كـمــا ك ــان متوقعا،
إذا م ــا اسـتـحـضــرنــا الـثـقــافــة السياسية
ال ـ ـسـ ــائـ ــدة ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف أبـ ـ ـن ـ ــاء ال ـح ــرك ــة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــوم ع ـ ـلـ ــى قـ ــاعـ ــدة
امل ـح ــاف ـظ ــة ،واملـ ـه ــادن ــة واعـ ـتـ ـم ــاد مـنـهــج
الـتــوافــق ،بــدل منطق ال ـصــدام ،حتى وإن
أدى ذلك أحيانا إلى التفريط في القواعد
الــديـمـقــراطـيــة ،وه ــو م ــا رف ـضــه بـنـكـيــران
الذي وصف باليساري وسط اإلسالميني،
خمسة أشهر من املـشــاورات ،ما أدى إلى

دول خليجية ملصر بعد االنقالب العسكري
ح ـ ـ ّـدت مـ ــن ق ـ ــدرة الـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة عـلــى
اسـتـخــدام س ــاح امل ـســاعــدات االقـتـصــاديــة،
للضغط على النظام املصري ،فاملساعدات
األوروبية ملصر ال تقارن باملساعدات التي
وف ــرت ـه ــا ت ـلــك ال ـ ــدول ب ـعــد ان ـق ــاب يــولـيــو،
ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،أع ـل ـن ــت امل ـس ـت ـشــارة
األملانية في زيارتها القاهرة عن تقديمها
مساعدات ملصر تقدر بنصف بليون دوالر
على عــامــن ،وهــي املـســاعــدات األكـبــر التي
تقدمها دولة أوروبية ملصر خالل السنوات
األخيرة ،لكنها بالطبع ال تقارن بما قدمته
دول خارجية من مساعدات باملاليني ،كما
أن امل ـســاعــدات األوروبـ ـي ــة تــذهــب ،أســاســا،
إل ــى ب ــرام ــج اق ـت ـصــاديــة مـ ـح ــددة ،وم ــن ثم
يــؤدي توقيفها إلى ضرر الفئات الشعبية
املستفيدة من تلك البرامج.
ث ــال ـث ــا :ع ـنــدمــا ت ـت ـعــامــل ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
م ــع م ـصــر ت ـجــد نـفـسـهــا م ـض ـطــرة ع ـلــى أن
ت ـض ــع ف ــي اع ـت ـب ــاره ــا ال ـث ـق ــل ال ـ ــذي تـمـثـلــه
م ـصــر وح ـل ـف ــاؤه ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،فــان ـقــاب
يوليو  2013تم بدعم من بعض أهم الدول
الخليجية ،والتي تمتلك مصالح اقتصادية
ضخمة مع الــدول األوروبية .وهنا يتبادر
إل ــى ال ــذه ــن ال ـتـقــريــر الـ ــذي أع ــدت ــه حـكــومــة
رئيس الوزراء البريطاني ،ديفيد كاميرون،
عــن جـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن فــي مـصــر،
وال ــذي تــم إع ــداده بسبب ضـغــوط مــن دول
خليجية على الحكومة البريطانية.
رابعًا :نجاح الثورات املضادة على العودة
ب ــدول مـخـتـلـفــة ،كـمـصــر وس ــوري ــة وليبيا،
ف ــرض عـلــى ال ــدول األوروب ـي ــة الـتـعــامــل مع
األمر الواقع ،كما فرض عليها أيضًا حقيقة

ال ـت ـعــامــل م ــع ح ـق ــائ ــق ،م ـثــل ان ـت ـش ــار عــدم
االستقرار في دول ،كليبيا واليمن ،وصعود
جماعات مثل تنظيمي الــدولــة اإلسالمية
(داعــش) والقاعدة .وفي الحاالت املختلفة،
وجــدت ال ــدول األوروب ـيــة أنفسها مضطرة
إلى العودة إلى سياساتها القديمة ،القائمة
ع ـلــى ال ـح ـفــاظ ع ـلــى االس ـت ـق ــرار وال ـت ـعــاون
مــع النظم االسـتـبــداديــة ،وهــي سياسية لم
تتوقف الدول األوروبية عن ممارستها إال
خالل فترات قصيرة ومحدودة للغاية من
عمر الربيع العربي.
خامسًا :تعاني الدول األوروبية داخليًا من
صـعــود قــوى الـيـمــن امل ـت ـطـ ّـرف ،وهــي قــوى
معادية لألجانب واملـهــاجــريــن واألقـلـيــات،
تجد في النظم العربية االستبدادية حليفًا
ل ـهــا ،ن ـظ ـرًا لتبنيها ال ـن ـظــرة االسـتـعــائـيــة
والقمعية نفسها تجاه الشعوب العربية،
وباعتبارهم حائط صد ضد جماعات مثل
«داعـ ــش» وال ـقــاعــدة .وتـحــت ه ــذا الضغط،
تجد الحكومات األوروبية نفسها مضطرة
التـخــاذ مــواقــف لسحب الـبـســاط مــن تحت
أقـ ــدام الـيـمــن امل ـت ـطـ ّـرف ،ول ــو دفـعـتـهــا إلــى
التركيز على القضايا األمنية ،والتغاضي
عن قضايا الديمقراطية.
وهــذا يعني أن على املصريني عدم انتظار
دول أوروبية كثيرة خالل السنوات القليلة
املـقـبـلــة ،حـيــث ستكتفي تـلــك الـ ــدول بــدعــم
خ ـط ــاب ــي خـ ـج ــول ل ـق ـضــايــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وحقوق اإلنسان ،من دون ممارسة ضغوط
حقيقية ،هذا ما لم يفاجئ الشعب املصري
الـجـمـيــع ،كـمــا فــاجــأهــم فــي يـنــايــر /كــانــون
الثاني .2011
(كاتب مصري)

التعليم وانقسام الطالب في سورية

عن خطة إنقاذ العراق
امل ـعــارك ،فالطائرات األميركية كانت تقدم
الدعم واإلسناد لقاسم سليماني ،املطلوب
على قائمة اإلره ــاب األميركية .وقبل ذلك،
ّ
مكنت واشنطن إليران في العراق ،عبر غض
ال ـطــرف عــن كـثـيـ ٍـر مــن أنشطتها اإلرهــابـيــة
في الـعــراق ،حتى وصــل األمــر إلــى أن تكون
طـهــران مطبخًا للسياسات الـعــراقـيــة ،وما
كـ ــان لــرئ ـيــس وزراء أن ي ــأت ــي إلـ ــى منطقة
ب ـغ ــداد ال ـخ ـض ــراء ،إال ع ـبــر ب ــواب ــة ط ـهــران،
بغض النظر عن نتائج أي انتخابات.
طبق مــن ذهب
سلمت أميركا الـعــراق على
ٍ
إليران ،وكان انسحابها نهاية  2010إعالنًا
بـتـحــول ال ـع ــراق مـحــافـظــة إيــران ـيــة ،فكانت
سـ ـن ــوات رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــاب ــق ،ن ــوري
املالكي ،التي انتهت بتسليم ثلث العراق إلى
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،ليصحو
العراق ومعه العالم ،وقبل ذلك أميركا ،على
واقــع خطير ،استدعى معالجة مغايرة ،لم
يكن أوباما جــادًا في تبنيها ،بقدر ّ
جديته
بالخروج من البيت األبيض ،بال مشاكل.
ال ـعــراق الـيــوم بحاجة إلــى معالجة أخــرى،
ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن س ـ ـنـ ــوات أوب ـ ــام ـ ــا ال ـس ــاب ـق ــة،
مناسب
بديل
فاألرضية مهيأة جدًا إليجاد ً ٍ
ٍ
للوضع الـحــالــي ،بديل يبدأ أوال مــن خالل
دعم العرب السنة ،بما يضمن تحقيق توازن
داخل املجتمع ،يمكن أن يقود بعد ذلك إلى
تـقــويــة األحـ ــزاب الــوطـنـيــة ،غـيــر الـطــائـفـيــة،
وأي ـضــا سـحــب س ــاح املليشيات وانـطــاق
دورة اقـتـصــاديــة ق ــادرة عـلــى تــوفـيــر فــرص
عمل للشباب العراقي .وعلى رئيس الوزراء،
العبادي ،أن يعمل بالتناغم مع أجندات دول
املنطقة ،وأن يدرك أن هناك فرصة إلنقاذ ما
يمكن إنقاذه ،عبر إيجاد شريك سني قوي،
وإعطاء أكراد العراق ما ترتب على حكومة
بـغــداد مــن حـقــوق ،واالبـتـعــاد تدريجيًا عن
إيــران ،وبالتأكيد تقليم أظافر مليشياتها.
قطعًا ليست العملية سهلة ،ولـكــن وجــود
قــوى عربية وخليجية وتركيا داعـمــا مثل
ه ــذه املـشــاريــع يمكن أن يحقق الكثير في
ظـ ــرف ق ـي ــاس ــي ،خ ـص ــوص ــا وأن إيـ ـ ــران قــد
تضطر إلــى االنحناء للعاصفة األميركية،
ضرر قد يلحق بها.
إذا ما هبت لتجنب أي
ٍ
لقد أدرك بعضهم ،ولــو متأخرًا ،أن العراق
ال يمكن أن يستقر من دون أن تكون هناك
مقاربة قادرة على استيعاب الجميع ،سنة
وشيعة وأكرادًا ،وأن العراق ،سيكون قنبلة
م ــوق ــوت ــة ي ـص ــل مـ ــدى ت ــأث ـي ــره ــا إلـ ــى أب ـعــد
حتى من الجوار الجغرافي ،وبالتالي ،فإن
الجميع مدعو إلــى القبول بمقاربة أخــرى،
غير التي أسندتها واشنطن لطهران طوال
 14عامًا خلت.
(كاتب عراقي)

تنحيته من تشكيل الحكومة .كان إرسال
هذا السياسي املزعج للدوائر العليا إلى
التقاعد املبكر مخططا له منذ أمد طويل،
ّ
ومبرر لإلقدام
ولهم أكثر من سبب مشروع
على تلك الخطوة الخطيرة والضرورية
معا ،فــاألجــواء مواتية ،أكثر من أي وقت
مضى ،بالنسبة لـلــدولــة ،بغية استعادة
ما تم التنازل عنه طوال السنوات الخمس
املــاضـيــة ،غير أن هــذا املسعى مــن قبلها
لن يكون سهال مع وجــود سياسي ،مثل
بنكيران؛ ملكي أكثر مــن املـلــك ،لكنه ،في
اآلن نفسه ،ال ينبطح أرضــا .يعد الجمع
ب ــن امل ـت ـنــاق ـضـ ًـات نـقـطــة ق ــوة الـسـيــاســي
األكـ ـث ــر م ــوه ـب ــة ف ــي املـ ـغ ــرب ب ــا م ـن ــازع،
فالرجل الذي كان إطفائي الربيع املغربي
تحول اليوم إلى شخصية مزعجة اليوم،
ل ـعــدة أس ـب ــاب :خـطـيــب سـيــاســي أو رجــل
ال ـت ــواص ــل بــام ـت ـيــاز؛ ع ـلــى ح ــد تــوصـيــف
السوسيولوجي املغربي ،محمد الناجي،
ي ـم ــارس ال ـس ـيــاســة بــامل ـبــاشــر والـتـفــاعــل
ّ
التصرف من
الحي مع كل ما يحتمله هذا
مخاطر .موظفا ،ألجل ذلك ،قوة الخطابة
الشعبية التي يتميز بها ،مــا حوله إلى
زعـيـ ٍـم تـجــاوزت شعبيته املنتمني لحزب
ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة إل ــى شــريـحــة واسـعــة
م ــن امل ـغــاربــة ال ـب ـس ـطــاء ،مـمــن ال تغريهم
السياسة حتى مجيء الرجل.
ص ــدق ــه وص ــراحـ ـت ــه وع ـف ــوي ـت ــه أزع ـج ــت
كثيرين مــن سدنة البروتوكول املخزني
برجل ال يتقن،
العريق ،ممن ضاقوا ذرعا
ٍ
ع ـلــى غـ ــرارهـ ــم ،ل ـغــة ال ـخ ـش ــب ،وال يـلــوك
الكلمات والجمل السياسية الرسمية ،بل
يقول ،وهو في موقع الحكم والتدبير ،ما
ال يستطيع غيره قوله وهم في املعارضة،
ويـتـكـلــم عـنــدمــا يـجـنــح غ ـيــره إل ــى مقولة
«الصمت حكمة».
منذ توليه منصب رئـيــس الحكومة في
ّ
يتحدث عن
عــز الربيع الـعــربــي ،والــرجــل
الشرعية االنتخابية ونتائج الصندوق؛
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يمارس السياسة
بالمباشر والتفاعل
الحي مع كل ما
يحتمله هذا التص ّرف

سعيا إلــى التأسيس ملـمــارســات جديدة
ف ــي الـحـقــل الـسـيــاســي امل ـغــربــي .بصيغة
أكثر وضــوحــا ،نقول إنــه كــان يعمل عبر
املـحـطــات االنـتـخــابـيــة ال ـثــاث (نوفمبر/
تـشــريــن الـثــانــي  ،2011سبتمبر /أيـلــول
 ،2015أكتوبر /تشرين األول  )2016على
فرض شرعية الشعب إلى جانب شرعية
السلطة ،فاإلرادة الشعبية ،بالنسب إليه،
أم ــر م ـق ــدس ،ال يـمـكــن ال ـت ـن ــازل ع ـنــه ،وال
التفريط فيه.
عجلت هــذه األسـبــاب ،إلــى جانب أخــرى،
بوضع حــد ملسار رجـ ٍـل استثنائي غامر
من
بمستقبله ال ـس ـيــاســي؛ وف ــي ســاب ـقــةٍ ً
نوعها فــي امل ـغــرب ،أكـثــر مــن م ــرة .بــدايــة،
ب ــرفـ ـض ــه الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج ف ـ ــي تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات 20
فبراير في عز الربيع العربي ،ثم عندما
قـ ـ ّـرر ،وه ــو رئ ـيــس لـلـحـكــومـةـ إصـ ّـاحــات
اقـتـصــاديــة غير شعبية ،وثــالـثــا ملــا وعد
باعتزال الحياة السياسية إذا خسر في
االنـتـخــابــات الـبــرملــانـيــة .ك ــان الـقـصــد من
وراء ما حدث ،بالدرجة األولى ،وضع حد
لنهاية سياسي مأل الدنيا وشغل الناس،
إلــى درج ــةٍ أســس فيها ألع ــراف سياسية
جديدة في املغرب.
(كاتب مغربي)

تـعــانــي العملية الـتــربــويــة التعليمية في
س ــوري ــة م ــن األزمـ ـ ـ ــات وال ـت ـص ــدع ــات مـنــذ
ً
ً
خطيرا من وجوه
وجها
عقود ،وقد صارت
األزم ــة الــراهـنــة .فــواقــع الـحــال يفيد بأنها
ت ـس ـيــر وفـ ــق ب ــرام ــج ت ـت ـبــع ع ـق ـيــدة الـجـهــة
املـسـيـطــرة مـيــدانـ ًـيــا عـلــى مـفــاصــل الـحـيــاة
وإدارتها .وبالتالي ،فإن املستقبل السوري
األج ـيــال الـجــديــدة
ال ــذي ُي
نتظر أن تبنيه ً
ً
ليس موحدا وليس مشرقا ،فهذه األجيال
ت ـن ـمــو وت ـت ـش ـكــل م ـع ـهــا ه ــوي ــات خ ــاص ــة،
ملجتمع
تحمل ب ــذور االقـتـتــال واالنـقـســام
ًٍ
ً
واحدا
مجتمعا
كان ،إلى فترة قريبة ،يبدو
ً
شعبا ينتمي إلى وطن واحد.
يشكل
ف ـ ــي مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة ت ـن ـظ ـي ــم الـ ــدولـ ــة
اإلسالمية (داع ــش) ،هناك تعليم إلزامي
حتى الصف التاسع ،للذكور فقط ،يتعهد
ً
خطيا بإرسال ابنه أمام ديوان
ولي األمر
التعليم ،ومن يخالف تطبق عليه الحدود
املعمول بها .أما املدرسون فيوقعون على
وثيقة «استتابة»« :أعلن براءتي من تعليم
امل ـن ــاه ــج ال ـبــاط ـلــة وال ـق ــوم ـي ــة والــوط ـن ـيــة
والبعثية ،ومن العمل بالقوانني الوضعية
والـتـحــاكــم إلــى الـطــواغـيــت ،وأن ــي أخضع
طواعية لحكم الله عــز وجــل وأرض ــى به،
وأتعهد أال أعصي في معروف ،وأال أقاتل
املسلمني ،أو أعني على قتالهم بالقول أو
العمل ،وأن أعظم حرمات الله ،وأال أتعدى
على حــدوده ،فإن غيرت أو بدلت فيجري
ّ
علي حكم الله عز وجــل» .ويركز التنظيم
ع ـل ــى ت ـع ـل ـيــم األط ـ ـفـ ــال الـ ـجـ ـه ــاد وم ـع ـنــى
ّ
املتطرف
القتال ،فــي محاولة لــزرع الفكر
ف ــي ع ـق ــول ـه ــم .وقـ ــد أدرج ـ ـ ــت ف ــي امل ـن ـهــاج
التربية الجهادية ،ومــن املــواد التي
مــادة
ً
ت ــدرس أيــضــا م ــادة الـتــوحـيــد ،وتتضمن
أصــول التوحيد الثالثة من خــال رسالة
م ـح ـمــد ب ــن ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب ،وم ـ ـ ــادة الـلـغــة
ال ـع ــرب ـي ــة ،وت ـت ـض ـمــن ش ـ ً
ـرح ــا ألل ـف ـيــة ابــن
مالك ،باإلضافة إلى الفيزياء ،والكيمياء،
وال ــري ــاض ـي ــات ،وال ـع ـل ــوم .ه ــذا بــاإلضــافــة
إلـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـت ـط ـب ـي ـق ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـعـلــم
األطـفــال مــن ســن العاشرة على استخدام
السالح والقتال ،وتعرض عليهم مشاهد
الــذبــح والـ ــرؤوس املـقـطــوعــة .أم ــا املناطق
الخاضعة تحت سيطرة الفصائل ًاملنتمية
إلى القاعدة ،جبهة النصرة سابقا وفتح
ال ـش ــام ح ــال ـ ًـي ــا ،ف ـه ـنــاك ت ــداخ ــل ف ــي إدارة
العملية التعليمية والتربوية ،وتنوع في
اإلش ــراف عليها ،كما الحال في محافظة
إدلـ ـ ــب وم ـن ــاط ـق ـه ــا ،ح ـي ــث ن ـج ــد م ـ ــدارس
تابعة للنظام ،منعت املـعــارضــة تدريس
مــادتــي الـتــاريــخ والـتــربـيــة الـقــومـيــة فيها
كذلك الفلسفة ،يقدم طالبها االمتحانات
في محافظة حماة ،بعد عبورهم حواجز
أمـ ـنـ ـي ــة م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة املـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــات ،وأخـ ـ ــرى
تابعة ملديرية التربية والتعليم التابعة
للحكومة املــؤقـتــة ،ت ــدرس املـنـهــاج نفسه
الـتــابــع مل ــدارس الـنـظــام ،باستثناء املــواد
الـتــي تــم حــذفـهــا ،وأضـيـفــت مكانها مــواد
ج ـ ـ ــرى ت ــأل ـي ـف ـه ــا ت ـ ـ ـ ــدرس بـ ـع ــض فـ ـت ــرات
التاريخ بطريقةٍ مغايرة ،كما هناك مادة
موازية لكتاب القومية ،تحتوي على أقوال
وصــور لبعض رمــوز املعارضة السورية،
مثلما هــي كتب القومية الــزاخــرة بأقوال
القائد الخالد أو الرئيس الحالي لسورية.
تدعى الشهادات الناجمة عن هذه الهيئة
بـ ـ «ش ـه ــادة االئـ ـت ــاف» .وبـسـبــب الـتــأثـيــر

والسلطة التي امتلكتها «النصرة» ،كانت
ُ
تـ ـص ــدر ت ـع ـل ـي ـمــات ب ـخ ـصــوص املـ ـ ــدارس،
ويـ ـخـ ـب ــر م ـ ـن ـ ــدوب ع ـ ــن جـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة
امل ـع ـل ـمــن ب ـه ــا ،م ـثــل م ـنــع االخـ ـت ــاط بني
الذكور واإلناث في كل املراحل التعليمية،
ومنع تدريس الفلسفة.
أم ــا الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة وال ـتــربــويــة في
امل ـن ــاط ــق ال ـخــاض ـعــة ل ـس ـي ـطــرة الـحـكــومــة
السورية ،فتجري وفق الصورة النمطية
ذات ـه ــا وامل ـن ـهــاج املـشـبــع بـفـكــر «ال ـب ـعــث»،
وأقـ ـ ــوال ال ـقــائــد وم ـ ــادة ال ـتــرب ـيــة الــديـنـيــة
نفسها ،ولم تغير السنوات الست املاضية
ً
ش ـي ــئ ــا ي ــذك ــر ف ـي ـه ــا .وكـ ـ ــان ال ـت ـع ـل ـيــم مــن
القضايا التي أطلقت الحكومات السورية،
تحت ظــل حكم ً«الـبـعــث» ،شـعــارات براقة
حــول ـهــا ،ان ـط ــاقــا م ــن أن الـتـعـلـيــم خــدمــة
عامة ذات أهمية قصوى ،تعود باملنافع
وال ـف ــوائ ــد إل ــى املـجـتـمــع ،وي ـجــب إتــاحـتــه
لكل أفــراد املجتمع ،لتهيئتهم وإعــدادهــم
مــن أجــل املساهمة فــي الـبـنــاء والنهوض
وتحقيق األهـ ــداف الــوطـنـيــة والـتـنـمــويــة.
وب ـنــاء عـلـيــه ،ك ــان التعليم إلــزامـ ًـيــا حتى
م ــرح ـل ــة ال ـت ـع ـل ـيــم األس ـ ــاس ـ ــي ،وم ـجــانـ ًـيــا
ً
متاحا لكل أبناء األسر السورية .وكان ،في
مراحله التالية حتى التعليم الجامعي،
ً
ـوم تـكــاد تـكــون رم ــزي ــة ،فما
م ـتــوفــرا ب ــرس ـ ٍ
الـ ــذي تـغـيــر ودفـ ــع الـتـعـلـيــم إل ــى بـ ــازارات
األسواق واالستثمار واالتجار فيهً ،
طمعا

بالربح ،مثل أي سلعة أخرى؟ هل تتراجع
الدولة السورية عن دورها ومسؤولياتها
ف ــي تــأك ـيــد ال ـه ــوي ــة وال ـث ـق ــاف ــة الــوط ـن ـيــة،
وتـعــزيــز الـتـمــاســك االج ـت ـمــاعــي ،بـتــراجــع
دوره ـ ـ ــا ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ـع ـل ـيــم ،ك ـم ــا بــاقــي
ال ـخ ــدم ــات االج ـت ـمــاع ـيــة وت ـف ـســح امل ـجــال
لرأس املال الخاص ،ليهيمن على التعليم
ً
ً
متفردا ،أو مشاركا للدولة في
ويتاجر به
هذا االستثمار ،مظهرًا من مظاهر تزاوج
رأس امل ـ ــال م ــع ال ـس ـل ـط ــة ،م ـث ـل ـمــا ص ــارت
سورية عليه في العقود األخيرة؟
ُ
وال تـ ـغـ ـف ــل ،هـ ـن ــا ،ظـ ــاهـ ــرة خـ ـطـ ـي ــرة ،هــي
تــــ ّ
ـردي مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـج ــامـ ـع ــات الـ ـس ــوري ــة
املضطرد خالل العقود األخيرة ،فقد بات
م ــن ال ـص ـعــب تـصـنـيـفـهــا ح ـتــى ف ــي خــانــة
ال ـج ــام ـع ــات غ ـيــر ال ـن ـخ ـبــويــة ال ـت ــي تـقــوم
ً
أساسا على التدريس ،واستيعاب أعداد
ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـ ـطـ ــاب ،م ــن دون أن ي ـكــون
لـلـبـحــث الـعـلـمــي مــوقــع مـتـقــدم فـيـهــا ،بل
ـدوم.
هــام ـشــي ،أوشـ ــك أن ي ـكــون ش ـبــه م ـعـ ً
حتى هذا التصنيف الذي ال يجد له مكانا
فــي التصنيفات املـعـيــاريــة ،ت ــردى وضــع
جامعاتنا عنه ،وما زالت تتخذ القرارات،
وتسن التشريعات ،وتصدر املراسيم التي
على ما يبدو تتناسب مع اقتصاد األزمة،
وتلبي احتياجاته ،وليس آخرها املرسوم
الحكومي الــذي نص على تقسيم جامعة
دمـشــق إلــى جامعتني ،وهــي أول جامعة
حكومية في الوطن العربي .ترجع نواتها
األولى إلى العام  ،1903من خالل املدرسة
الطبية بفرعيها الطب البشري والصيدلة.
وفــي  ،1923تــم دمــج املــدرســة الطبية مع
مــدرســة الـحـقــوق الـتــي أسـســت عــام 1913
لتكوين الجامعة السورية .وبقيت تحمل
ه ــذا االسـ ــم ح ـتــى  ،1958ح ـيــث أصـبـحــت
ت ــدع ــى جــام ـعــة دم ـش ــق .ف ـس ــوري ــة تعتبر
رائ ــدة فــي محيطها على صعيد الحداثة
وال ـت ـط ــوي ــر م ـن ــذ أوائ ـ ـ ــل الـ ـق ــرن امل ــاض ــي.
وسبق املرسوم املشار إليه تصريح على
لسان وزير التعليم العالي ،عاطف نداف،

سورية المرشحة
للتقسيمُ ،
قسمت
وتقسم على وقع
الحرب في كل لحظة

ً
إذا كانت الدكتاتوريات قادرة على أن تتحكم في التناقضات الكامنة في صلب
املجتمعات ،وأن تكبتها بالقوة ،وتؤجل انفجارها إلــى حــن ،فــإن الديمقراطية،
في املقابل ،إذا لم يصلب عودها وتستقر آلياتها ،يمكنها أن تعجز عن إدارة
الصراعات بني الفئات واملؤسسات ،وتفشل في ًتحقيق التكامل والتوافق بني
مختلف املصالح واملـطــالــب ،فتكون النتيجة كارثية على الجميع ،بما فــي ذلك
مؤسسات املجتمع املدني ،وفي مقدمتها منظماته الكبرى.
هــذا مــا بــدأ يحصل فــي تــونــس ،بعد ســت سـنــوات مــن الـصــراعــات والتجاذبات
املختلفة عـقــب ث ــورة  11يـنــايــر  ،2011وم ــا ح ــدث فــي صـلــب ات ـحــاد الصناعة
بتداعيات لن
والـتـجــارة والصناعات التقليدية يعتبر مــؤشـرًا خطيرًا قــد ينذر
ٍ
تكون في صالح الجميع .لقد ّ
قرر ،أخيرًا ،ممثلو قطاع النسيج في صلب االتحاد
االنفصال عنه ،والبحث عن هيكل جديد للدفاع عن مصالحهم الحيوية ،والتي
يقولون إنها أصبحت ّ
مهددة ،وأن مصانعهم ومؤسساتهم أصبحت على حافة
اإلفالس.
ماذا حدث؟ وجدت كل الحكومات التي توالت بعد الثورة نفسها ّ
مدعوة بالضرورة
إلى االستجابة ملطالب النقابات ،واملتعلقة بزيادات متتالية في أجور العمال ،وذلك
ملواجهة االرتفاع املشط لألسعار.
ونظرًا إلــى الوضع الصعب الــذي يمر به قطاع النسيج ،نتيجة ضغوط السوق
امل ــوازي ــة ،إل ــى جــانــب عــوامــل أخ ــرى ع ــدي ــدة ،ف ــإن أص ـحــاب املــؤس ـســات طــالـبــوا
باستثنائهم من الزيادات األخيرة في األجور التي تم اإلعالن عنها أخيرًا ،لكن
صوتهم لم يسمع ،ولم تأخذ به حتى قيادة منظمتهم ،وهو ما دفعهم إلى شق
عصا الطاعة ،وإعالن مغادرتهم الهيكل الوحيد الذي كانوا يعتقدون أنه سيحمي
مصالحهم بشجاعة.
يعتبر هذا القرار ضربة موجعة التحاد الصناعة والتجارة ،ألن قطاع النسيج
يشمل وحده قرابة ثلث املؤسسات املنضوية في هياكل االتحاد .وبالتالي ،فإن
ً
من شأن قرار مغادرة املركب بمثل هذا الحجم أن يحدث خلال كبيرًا في موازين
القوى ،كما يمكن أن تنجر عنه تداعيات سلبية على مجمل املعادالت االجتماعية
واالقتصادية في تونس ،إذا لم تنجح املساعي الجارية ،من أجل تطويق األزمة،
ومعالجتها بطريقة مختلفة.
إذا انتقلنا الى منظمة أخــرى ،ال تقل أهمية ،ونعني بها االتحاد العام التونسي
للشغل ،نالحظ أيضًا الخالف الجاري في تونس حاليًا في صلبها بني القيادة
النقابية ونقابة التعليم الثانوي وكذلك التعليم األساسي التي قـ ّـررت ،من دون
موافقة املركزية النقابية ،القيام بإضراب مفتوح ،ال يستأنف بموجبه األساتذة
واملعلمون التدريس ،إال بعد إقالة وزير التربية .ويعتبر هذا القرار خروجًا عن
االنضباط النقابي الــذي يستوجب إذا حصل إصــدار عقوبات ضد مسؤولني
نقابيني.
ماذا يعني هذا؟
هــذا يعني أنــه في حــال أن األزمــة االقتصادية استمرت من دون معالجة جدية
ألسبابها وتداعياتها ،فذلك سيؤدي الى تفكك النسيج املدني الذي ال يزال يسهم
حاليًا في حماية الـتــوازنــات املجتمعية القائمة حاليًا في تونس ،والــذي كــان له
يتعرض اآلن ٍّ
دور حاسم في إنقاذ املسار االنتقالي ،لكنه ّ
لتحد صعب ،ويتمثل
في تصاعد حجم االحتياجات ،في مقابل تراجع االستثمار وتــدهــور اإلنتاج
واإلنتاجية.
للتوافق حــدود ،إذ لكل عملية توافقية شــروط وتـنــازالت متبادلة بني األطــراف
املعنية ،وإذا ما اختلت بعض الشروط ،أو فقدت ،ينهار التوافق ،ويستعد الجميع
أثمان باهظة قد تغير املشهد بأكمله.
لدفع
ٍ

خالف سياسي أم ديني؟
في  22فبراير /شباط املاضي ،أعلن فيه
ع ــن اف ـت ـت ــاح ج ــام ـع ــات خ ــاص ــة مـســائـيــة،
ضمن الجامعات الحكومية العام املقبل.
ً
«اعتبارا من العام املقبل ،سيكون
وقال إنه
هـنــاك تعليم مسائي فــي بعض الكليات
ً
ً
مبررا أن هذا
مأجورا»،
وسيكون التعليم
ً
سـيــؤمــن دخ ــا للجامعة ،يـحـ ّـســن الــواقــع
املادي ألساتذة الجامعة وموظفيهاً .
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار يـ ــواك ـ ـبـ ــه ويـ ـسـ ـبـ ـق ــه أي ــض ــا
ال ـتــرخ ـيــص امل ـس ـت ـمــر ل ـجــام ـعــات خــاصــة
ض ـمــن س ــوري ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى امل ــرس ــوم
الـ ـ ــذي ن ـظ ــم الـ ــرسـ ــوم امل ــال ـي ــة ال ـت ــي يـجــب
أن تـسـتــوفــى م ــن ال ـط ــاب ف ــي الـجــامـعــات
الحكومية ،إن كان لجهة التعليم املجاني
بتفصيالت كثيرة
أم امل ــوازي أم املفتوح،
ٍ
وزيادة في الرسوم ،ترهق الطالب وأهله،
ف ــي وق ــت ت ـت ــردى مـعــه ال ـح ـيــاة املعيشية
للمواطن السوريّ ،
بتردي األجور وانعدام
ف ــرص الـعـمــل ،بسبب مــا أحــدثـتــه الـحــرب
املــزم ـنــة ف ــي س ــوري ــة ،وهـ ــذا م ــا ي ــزي ــد في
تضييق فــرص التعليم أمــام أبـنــاء األســر
الـفـقـيــرة ال ـ َتــي ي ـ ــزداد ع ــدده ــا بــاض ـطــراد،
حيث لم تبق في سورية طبقة بورجوازية
متوسطة أو حتى صغيرة ،بل صار هناك
بون شاسع وفرز للمجتمع إلى طبقة ثرية
تمتلك معظم رأسمال البالد ،وهي قليلة
يشكل معظمها أثــريــاء الـحــرب والفساد،
وال ـش ــري ـح ــة ال ـك ـب ـي ــرة ت ـت ـك ــون م ــن ف ـق ــراء
س ــوري ــة ،فـقــد أص ـبــح ع ـش ــرات اآلالف من
الطالب تمنعهم ظــروف الحرب والتشرد
وال ـف ـقــر م ــن إك ـم ــال تـعـلـيـمـهــم الـجــامـعــي،
م ــا سـتـكــون ل ــه ان ـع ـكــاســات خـطـيــرة على
املستقبل التنموي والتعليمي في سورية.
يظهر هــذا الــواقــع حقيقة االنقسام جلية
وواضحة ،في الوقت الذي تثير فيه الرعب
جـمـلــة «تـقـسـيــم س ــوري ــة» ال ـتــي يـتــداولـهــا
اإلع ــام بكثافة حــالـ ًـيــا .ف ــإذا كــان التعليم
ال ــذي يعتبر مــن الـلـبـنــات األســاس ـيــة في
بـنــاء أي دول ــة يـتـعـ ّـرض إلــى هــذا الـكــم من
االنتهاكُ ،
ويستخدم في بازارات السياسة
هــل يمكن االعـتـمــاد مــن خــالــه على بناء
سليم لـســوريــة املستقبل؟ وه ــل العملية
التعليمية في مناطق النظام معافاة؟
ه ــذا ه ــو واقـ ــع الـتـعـلـيــم ف ــي س ــوري ــة ،من
تعليم سلطوي بامتياز ،إلى بازار لتداول
امل ــال واألرب ـ ــاح وسـلـعــة لــاتـجــار ب ــه .لكن
يمكن القول بحزن وببالغ األسى ،سورية
ُاملرشحة للتقسيم إلى كيانات سياسية،
قـسـمــت وتـقـســم عـلــى وق ــع ال ـحــرب فــي كل
لحظة ،واملعلم السوري واحد من أبنائها
الــذيــن انـتـهـكــوا مــع طــابـهــم وأمــاكــن أداء
ً
مطلوبا منهم أن يقوموا
رسالتهم ،وبقي
بدور ريادي.
(كاتبة سورية)

فاطمة ياسين

عندما ّقررت منظمة مللي غوروش التركية أن تبني مسجدًا في العاصمة الهولندية
أمستردام ،رفضت السلطات البلدية إعطاءها اإلذن إلقامة جامع بمنارة طولها اثنان
ّ
وأصرت البلدية على أال يتجاوز
وأربعون مترًا ،كما جاء في التصاميم الهندسية،
طول املنارة أربعة وثالثني مترًا .ثم اتفق الطرفان ،بعد أحد عشر عامًا ،أن يكون طول
املئذنة أربعني مترًا .كــان الخالف موضعيًا ومـحــدودًا بني سلطات بلدية وجهات
عقارات وأنظم ٍة ومعايير بلدية ،لكن
طالبة للترخيص ،ويمكن اعتباره مجرد خالف
ٍ
األمــر هنا يتعلق بمئذنة مسجد امتد الخالف بشأنها أكثر من عقد ،وقــد يكون
اإلصرار على «تقزيم» املنارة رمزًا معينًا لم تبتلعه املنظمة اإلسالمية العتيقة التي
أوجدها نجم الدين أربكان ،وهي من املنظمات اإلسالمية الكبرى في أوروبا ،ويقترب
عــدد أعضائها مــن مائة ألــف ،نصفهم فــي أملانيا ،وهــي تتحكم بنصف املساجد
الخمسمئة املوجودة في هولندا .الشكل الخارجي للخالف ال يتعدى الشؤون البلدية.
ولكن ،يمكن أن يكون له ٌ
قعر عميق يمس اإلسالم ،باعتبار أن آراء السلطات البلدية
مستندة إلى مرجع سياسي .قبل أيام ،نشب خالف جديد بني تركيا وهولندا ،ليس
بلديًا ،وامتد ليشمل كل دول أوروبا التي تجمهرت خلف هولندا ،ومدت سباباتها
في وجه األتراك .كان أول التهديدات األوروبية وقف التفاوض بشأن انضمام تركيا
إلى االتحاد األوروبيَّ ،
وتطرف بعضهم بإبرام قرار الرفض النهائي.
كــان االنـضـمــام الـتــركــي على ال ــدوام جـهـدًا حكوميًا منظمًا منذ تشكيل االتـحــاد
األوروب ـ ــي ،لــم تفتر لــه هـمــة إال خ ــال حـكــومــة نـجــم الــديــن أرب ـك ــان ،فـتــرة قصيرة،
لتستأنف الجهود التي تضع أوروب ــا أمامها عراقيل كثيرة ،بعضها اقتصادي
وبعضها سياسي ،وربما ديني أيضًا ،فدخول تركيا إلى االتحاد األوروبي سيمنح
الكتلة اإلسالمية التركية مكانًا تجد فيه أوروبا تهديدًا ،على الرغم من علمانية تركيا
التي كانت محمية عسكريًا من الجيش نفسه ،لكن هذا لم يمنح تركيا أية أفضلية
في االنضمام النهائي .واآلن وبعد الخروج البريطاني من الحلف األوروبــي ،وبروز
نجم التطرف املحلي ،ما زالــت أوروبــا تبحث عن عراقيل ملنع تركيا من االقتراب.
االنقالبات العسكرية املتعاقبة
على الرغم من سني املهادنة الطويلة ،وتجاوز تركيا
ً
التي ّ
هددت استقرارها ،تأبى أوروبــا أن تعترف بتركيا دولة أوروبية .وعلى الرغم
من جهود تركيا اإلنسانية خالل الحرب العراقية ،وحاليًا خالل الحرب السورية،
واالتفاق املوقع بني تركيا وأوروبا ،وقد مضى عليه عام ،أوفت تركيا بكل التزاماتها،
واستطاعت أن تستوعب أكثر من ثالثة ماليني الجئ ومهاجر على أراضيها ،كانوا
مرشحني لدخول دول االتحاد األوروبــي ،لم تدفع أوروبا أكثر من واحد باملائة من
املبالغ املتفق عليها في املعاهدة بينهما ،ولم تعترف بحق األتراك في تقرير شكل
ّ
وتصر على أن تراجعًا ديمقراطيًا
دولتهم ،وشكل النظام السياسي الذي يريدونه،
ٌ
كامن في التغييرات الدستورية التي اقترحها حزب العدالة والتنمية .وعلى
خطيرًا
بشكل
خلفية تجمع انتخابي في هولندا ،ثارت زوابع الرفض والتحدي واالتهامات
ٍ
يوحي بأن األمــر يتعدى حفنة من البنود الدستورية التي سيتم استفتاء األتــراك
بشأنها .أن تخرج بريطانيا مــن االتـحــاد األوروب ــي ،وترتفع أسهم اليمني فــي كل
ُ
مكان ،وأن تستخدم التحديات العنصرية والدينية في الدعايات االنتخابية ،يعني
ّ
ومحدد الوجهة ،يوحي بميل أوروبــا إلى رفض التيار الــذي هب
وجــود تيار منظم
عليها ،وبدأ على شكل ربيع عربي ،تحول إلى موجة هجرة ذات طابع اقتصادي/
سياسي ،لكن أوروبا جعلت له وجهًا دينيًا ،ورفضت أن تتعامل معه إال من خالل
وبثمن بخس ،ثم رفضت
هذا الشكل ،وانتدبت تركيا للوقوف في وجه هذا التيار،
ٍ
أن تدفع حتى هذا الثمن ،وهي تتربص اآلن لاللتفاف على كل شيء ،وسالحها في
ّ
ذلك ّ
ويصعد لهجة عدوانية
تطرف يميني ،يجتاح الشوارع واألحــزاب والحكومات،
ّ
خطيرة ،قد تتعدى التهديد ومد األصابع في وجه زميل أصيل في تحالف عسكري
صــرف ،هو حلف شمال األطلسي (الـنــاتــو) ،األمــر الــذي قد يعقد املعادلة ،ويحتم
ً
تدخال أميركيًا لحلها.
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آراء

أي مآل لوحدة الحال الفلسطيني؟
ماجد الشيخ

فــي الــوقــت ال ــذي يـتـمـتــع فـيــه ك ـيــان االح ـتــال
اإلســرائـيـلــي االسـتـيـطــانــي بـمــزيـ ٍـد مــن عــوامــل
الـ ـق ــوة واالسـ ـتـ ـق ــرار وامل ـن ـع ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الشاملة نسبيًا ،بالنظر إلى ما بلغه الوضع
الـعــربــي الشعبي والــرسـمــي ،على حــد ســواء،
مــن تفكك وانـهـيــار وضـعــف فــي مكامن قوته
املفترضة ،كما وبالنظر إلى الوضع اإلقليمي
املـ ـش ـغ ــول بـ ــذاتـ ــه ،وب ــأن ـظ ـم ـت ــه وف ـ ــي أح ــوال ــه
االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة املـتـفــاقـمــة س ــوءًا،
وف ـقــدانــا لـلـسـيــادة والـقــابـلـيــة لـلـتـطــور ،وكــذا
بالنظر إلى انتعاش الشعبويات العنصرية،
وص ـعــود بـعــض ق ــوى الـيـمــن امل ـت ـطـ ّـرف ،على
حـ ـس ــاب ال ـت ــوج ـه ــات واألحـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـل ـي ـبــرال ـيــة
والوسطية وبقايا اليسار.
فــي ظــل وض ـ ٍـع كـهــذا ،يــؤكــد الــوضــع الوطني
الـفـلـسـطـيـنــي ل ـيــس ت ــأث ــره ب ـهــذا ك ـلــه ،ب ــل هو
يتجه نحو مزيد من فقدانه اتزانه واتجاهه،
وقــدرتــه على تصويب بوصلته نحو أهدافه
الوطنية التي جرى التوافق عليها في مراحل
ســابـقــة بــن جـمـيــع أطـ ــراف الـحــركــة الوطنية
الفلسطينية ،وها هو النظام السياسي يوشك
أن يفقد مستقبله ،بالنظر إلى ما يحيط به من
انقسامات سياسية وجغرافية ،وعبر مزيد
مــن الـخـطــوات االنقسامية املـضــافــة ،وإص ــرار
ّ
التمسك بسلطة «األمــر
أطــرافــه الرئيسة على
ال ــواق ــع» ،وتصفيحها وكــأنـهــا نـهــايــة مطاف
السلطة ،الصطفافها السياسي األخير ،على
أهـ ــداف فـئــويــة وفـصــائـلـيــة خ ــاص ــة ،انـعــدمــت
معها فعالية النظام السياسي بشقيه ،حتى

بــاتــت بـعــض املــؤتـمــرات الـخــارجـيــة املــدعــومــة
مـ ــن قـ ـ ــوى إق ـل ـي ـم ـي ــة ،تـ ـتـ ـج ــرأ عـ ـل ــى اق ـت ـح ــام
حصون املؤسسات الوطنية جميعها ،وهي
املـشـلــولــة ب ــاألس ــاس مـنــذ م ــا بـعــد «أوس ـل ــو»،
ّ
وهـ ــا ه ــي ت ــواص ــل ت ـفــك ـك ـهــا وان ـف ـك ــاك ـه ــا ،كــل
م ــا أوغـ ـ ــل ال ـ ـخـ ــارج ف ــي ال ـب ـح ــث ع ــن م ــواط ــئ
أقـ ـ ــدام ل ــه ب ـع ـي ـدًا ع ــن هـيـمـنــة قـ ــوى سـلـطــويــة
ّ
فــي ال ــداخ ــل ،هــي ذات ـهــا مـفــكـكــة وال تجمعها
ح ـتــى روابـ ـ ــط امل ـص ــال ــح الـ ـخ ــاص ــة .م ــن هـنــا،
ق ــدرة بـعــض أشـبــاه «ال ـبــدائــل» عـلــى االن ــدراج
فــي بـعــض خـطــط ال ـقــوى اإلقـلـيـمـيــة للتنادي
نحو إقــامــة مؤسسات مــوازيــة أو بــدائــل لها،
ف ــي ال ـش ـتــات ،م ــن دون أن ي ـكــون لـهــا فاعلية
تـنـظـيـمـيــة أو ج ـمــاه ـيــريــة ،وال تـمـتـلــك حتى
«كــاريــزمــا قـيــاديــة» على أرض مــوحــدة خــارج
الـلـفــظ ال ـش ـعــاري ،وه ــذا هــو مــأزقـهــا املـضــاف
إل ــى م ــأزق الــواقــع الــوطـنــي فــي مـجـمـلــه ،وفــي
وقت يواجه الشعب
محصلته الراهنة ً .وفي ً ٍ
الفلسطيني هجمة شــرســة لتصفية قضيته
الوطنية ومشروعه الوطني ،ليس من العدو
الرئيس لهذا الشعب ،بل ومن خلفه أصدقاؤه
الــداع ـمــون وامل ـســانــدون لــه عـبــر ال ـعــالــم ،وفــي
طليعتهم اإلدارة األميركية الجديدة ،بزعامة
دونالد ترامب؛ ال يجد هذا الشعب من بعض
قياداته سوى الجحود ،واستبداد حكم الفرد
املطلق وتغوله ،بأذرعه االستخبارية وقوى
قـمـعــه األم ـن ـيــة ال ـعــام ـلــة ب ـمــوجــب مـخـطـطــات
التنسيق األمـنــي مــع الـعــدو االحـتــالــي ،وفق
اتفاقيات أوسلو التي تحولت ،مع الوقت ،إلى
ملهاة تراجيدية ،ما فتئت توجه الطعنة وراء
األخــرى إلــى ظهر الشعب وقضيته الوطنية،

ـوع م ــن االس ـت ـث ـم ــارات امل ــرب ـح ــة لــدى
وإل ـ ــى ن ـ ـ ٍ
السلطات السياسية واألمـنـيــة الـتــي تشكلت
ّ
املحررة
سلطة غير سيادية ،في فلسطني غير
في كامل نطاقها التاريخي الجغرافي.
جــرى إهمال املشروع الوطني ،من بعض من
يـفـتــرض بـهــم حمايته ودع ـمــه وال ــدف ــاع عنه،
فــي مــواجـهــة كــل مــن أراد ويــريــد الـتـفــريــط أو
االنـ ـق ــاب عـلـيــه ث ــان ـي ــة ،ب ـعــد االنـ ـق ــاب األول
عليه فعليًا قبل عقد السنني العجاف ،وذلك
وقت نجد فيه أن املشروع
ملصلحة العدو .في ٍ
اإلس ــام ــوي الـنـقـيــض «ي ـت ـقــدم» عـلــى حساب
امل ـ ـشـ ــروع ال ــوطـ ـن ــي ،حـ ــن يـ ـج ــرى ال ـت ـعــاطــي
م ـعــه بــاس ـت ـعــاء وعـنـجـهـيــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ك ــل م ـع ـط ـيــات ص ـ ــراع ت ـغ ـيــرت مــام ـحــه عـ ّـمــا
كانت طــوال سنوات الكفاح األول ــى ،أيــام كان
النضال الوطني يخاض عبر مناضلني أشداء
متمرسني في مهامهم الكفاحية ،وليس عبر
مــوظـفــن وق ــوى قـمــع أمـنـيــة يـقــف لـهــم سيف
ال ـس ـل ـطــة ب ــامل ــرص ــاد ،ف ــي حـ ــال «ان ـح ــراف ـه ــم»
قـيــد أنـمـلــة ع ــن ال ـخــط ال ــذي تــرسـمــه السلطة
ملــوظ ـف ـي ـهــا .وف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة ،ل ــم ي ـعــد أم ــام
املــوظـفــن ســوى الـخـضــوع ب ــدون نـقــاش ،وإال
فالعزل وقطع األرزاق من قطع األعناق.
مـ ــا وص ـ ــل إلـ ـي ــه ال ـ ـحـ ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي بـفـعــل
االس ـ ـت ـ ـبـ ــداد ،ب ـ ــات ي ـس ـتــدعــي وقـ ـف ــة حــاس ـمــة
ف ــي مــواج ـهــة كــامــل مـنـغـصــات ال ـخ ــروج على
ّ
بمحدداته
القانون الدستوري ،وعــدم التقيد
وقـ ـي ــوده املــان ـعــة وأط ـ ــره ال ـنــاظ ـمــة ،وق ــد بــات
التنسيق األمني مع العدو يصيب املؤسسات
ـاب ال حــدود لـهــا ،وصـلــت إلى
الوطنية بــأعـطـ ٍ
حد إبالغ نواب من كتلة فتح البرملانية ،بمنع

زوبعة أردوغان
عارف حجاوي

مـنـعــت ه ــول ـن ــدا وأمل ــان ـي ــا وال ــدنـ ـم ــارك وزراء
فعاليات للجاليات التركية
أتراكًا من تنظيم
ٍ
فـ ــي أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،ل ـح ـشــد ال ـت ــأي ـي ــد الس ـت ـف ـتــاء
سيجري في تركيا بعد شهر ،بغرض التحول
من النظام البرملاني إلى الرئاسي .هذا النظام
املنشود سيمنح الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغ ـ ــان ،سلسلة طــويـلــة مــن الـصــاحـيــات،
من بينها تعيني الوزراء وكبار القضاة وحل
ال ـبــرملــان ،وم ــن شــأنــه إطــالــة عـمــر الحكومات
الـتــركـيــة ال ـتــي عــانــت تــاريـخـيــا م ــن الـتـعــاقــب
ال ـســريــع .ول ـئــن كــانــت اإلج ـ ــراءات األوروب ـي ــة
النظير ،فإن الــرد التركي جاء صارخًا،
قليلة
ً
وأثار زوبعة دبلوماسية .فقد وصف الرئيس
بعبارات محرمة
أردوغــان اإلجــراء الهولندي
ٍ
في القاموس األوروبــي ،كالفاشية والنازية،
ّ
وهدد بما سماه عقوبات دبلوماسية ،وردت
هولندا طالبة منه االعتذار .وحاولت فرنسا
تــرط ـي ــب األجـ ـ ـ ـ ــواء .ب ـع ــد ع ـق ــود م ــن سـعـيـهــا
إلـ ــى االن ـض ـم ــام ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ،فـقــدت
تركيا األمــل .وكــأن أردوغ ــان قـ ّـرر أن يفجرها
م ــع أوروب ـ ـ ــا ،ح ـتــى يـثـيــر ال ـعــاط ـفــة الـقــومـيــة،
ويضمن التفاف األت ــراك حــولــه ،وتصويتهم
للنظام الــرئــاســي الــذي يــريــده .وبــإثــارة أزمــة
دبـلــومــاسـيــة حـ ــادة ،يـضـمــن أردوغ ـ ــان أيضًا
ت ـعــاط ـفــا أكـ ـب ــر م ــن ال ـخ ـم ـســة م ــاي ــن تــركــي
الذين يعيشون في دول أوروبــا .ولعله يدرك
أن م ــا ي ـف ـســده ال ـســاســة سـيـصـلـحــه ال ـت ـجــار،

فالتبادل التجاري بني تركيا ودول االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي م ـف ـيــد ل ـل ـجــان ـبــن ،ب ـمــا ال يسمح
ملالسنةٍ دبلوماسيةٍ بتعريضه للخطر .وكما
قــد يلتف األت ــراك حــول أردوغ ــان ،فــإن اليمني
األوروبــي سيستغل األزمــة لكسب األصــوات،
م ـمــا ق ــد ي ـل ـحــق األذى بــال ـجــال ـيــات الـتــركـيــة
املزدوجة الجنسية في أكثر من دولة أوروبية.
لكن هذا ،فيما يبدو ،ال يهم أردوغان ،الساعي
إلــى نـظــام رئــاســي ،يـقــول أن ـصــاره إنــه يشبه
النظامني ،الفرنسي واألمـيــركــي .وربـمــا كان
األدق القول إنه يشبه نظام فالديمير بوتني
الـسـلـطــوي فــي روس ـيــا .لــن تستطيع أوروب ــا
التخلص مــن خمسة ماليني تــركــي ،كثيرون
منهم ول ــدوا فيها .وليس مــن مصلحتها أن
ً
تخسر تبادال تجاريًا مهمًا مع تركيا .لذا بدأ
األوروبيون سريعًا بالنزول عن الشجرة التي
أجبرهم أردوغ ــان على الصعود فوقها .من
مغازي هذه الزوبعة الدبلوماسية أنها كانت
املسمار األخير في نعش التطلعات التركية
لــانـضـمــام إل ــى أوروبـ ــا .لــم تـعــد تــركـيــا تعبأ
ب ــاألم ــر ،خـصــوصــا بـعــد أن ت ـعـ ّـرض االت ـحــاد
األوروب ـ ــي إل ــى لـطـمـتــن :ب ـخــروج بريطانيا،
وبــالــام ـبــاالة األمـيــركـيــة الـحــالـيــة بالحليف
األوروبي.
ولعل ما قوى عزم الرئيس التركي على فتح
الـنــار على األوروب ـيــن احتياجهم إلــى تركيا
لضبط تدفق الالجئني السوريني على أوروبا.
ك ـمــا أن األسـ ـل ــوب ال ـف ــج لـلــرئـيــس األم ـيــركــي،
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،أع ـ ـ ــاد ص ـي ــاغ ــة اإلت ـي ـك ـيــت

الــدب ـلــومــاســي ال ـع ــامل ــي ،ب ـمــا يـسـمــح بـجــرعــة
ـة .لــم تـكــن تـصــريـحــات أردوغ ــان
مــن الـفـظــاظـ ً
النارية غضبة مضرية ،بل هجمة دبلوماسية
محسوبة ،فــإن فــاز فــي االستفتاء بعد شهر،
وهـ ــذا م ــا تــرج ـحــه االس ـت ـط ــاعــات ح ـتــى اآلن
(ومن ذا يثق باالستطالعات بعد فوز ترامب!)
ً
فـقــد كـســب حـقــا ،وإال فـقــد خ ــاض مـغــامــرة لن
تكون عواقبها وخيمة.
يدرك الرئيس التركي بإحساس األسد الجريح
أن املخرج من أكبر أزمةٍ عصفت سنوات حكمه
هو إلى األمــام ال إلى الخلف .واألزمــة الكبرى
ليست هولندا ،وال أملانيا ،بل االنقالب الفاشل
طـبـعــا .فبعد املـحــاولــة االنـقــابـيــة ،فــي صيف
العام املاضي ،رأى أردوغــان خطه السياسي،
الـنــاجــح اقـتـصــاديــا ،والعلماني فــي جــوهــره،
واإلســامــي فــي مـظـهــره ،يـتـعـ ّـرض لهجمتني:
هجمة املثقفني املترفني الذين يريدون لتركيا
أن تستكمل الـتـغــريـبــة ال ـتــي بــدأهــا أتــاتــورك
ل ـت ـص ـبــح أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وه ـج ـم ــة أه ـ ــل ال ـت ـق ــوى
املنشق
الشعبوية الذين يمثلهم رجــل الدين
ً
فتح الله غولن .وليس أردوغان بأقل شعبوية
من غولن ،وال هو بأقل علمانية من املثقفني
املـتــرفــن .وهــو يـقــود تركيا إلــى دور إقليمي
ٍ
تقصر دون ــه أعـنــاق الفئتني املناهضتني له.
كــان معه بعد االنقالب أغلبية تركية ال بأس
بـهــا ،هــي مــن الطبقة الــوسـطــى الـتــي انتفعت
ب ــاالزده ــار االق ـت ـص ــادي غـيــر امل ـس ـبــوق ال ــذي
حققه خــط أردوغـ ــان .وبــاسـتـمــداد الــزخــم من
هذه الطبقة ،أقدم أردوغان على عملية تطهير

بات التنسيق األمني
مع العدو يصيب
المؤسسات الوطنية
بأعطاب ال حدود لها
ٍ

إصدار تصاريح لهم من االحتالل اإلسرائيلي
ـاب أمنية ،وذلــك بناء على طلب رسمي
ألسـبـ ٍ
من الطرف الفلسطيني ،ومن جهات عليا فيه،
م ــن دون أن ي ـكــون ل ــدى االح ـت ــال أي مــوانــع
أمنية الستمرار إصــدار هذه التصاريح التي
ّ
تـمــكــن ال ـن ــواب مــن الـتـنـقــل بــن شـقــي الــوطــن،
بحسب ما جــاء في تصريح للنواب املعنيني
ب ــاألم ــر .بــاإلضــافــة إل ــى ه ــذا الـسـلــوك املـشــن،
هناك ممارسات قمعية وإرهابية ،تقوم بها
أجهزة أمــن السلطة ،ضد كل معارضةٍ ضمن
صفوف كوادر حركة فتح ومناضليه ،ليتضح
أنــه ،وفــي أعقاب املؤتمر السابع ،أريــد إنجاز
تحويل الحركة إلــى منظمةٍ شموليةٍ مغلقة،
مع الخضوع ألمــر واقــع اقتسام تركة النظام
ال ـس ـيــاســي الـفـلـسـطـيـنــي م ــع ح ــرك ــة ح ـمــاس،
وت ـح ــوي ـل ــه إل ـ ــى نـ ـظ ــام ش ـم ــول ــي فـ ــي ال ـض ـفــة
وظالمي في غزة.
ال يـجـعــل ه ــذا كـلــه امل ـش ــروع الــوط ـنــي بخير،
وبالتالي ال يجعل مــن الـقــوى املفترض أنها
صاحبة املصلحة األكـيــدة فــي الحفاظ عليه،
والـحــرص على إنـجــازه ،تتمكن مــن أن تقوى

بالنظام الرئاسي،
ستكون تركيا تحت
حكم شبه ديمقراطي
لكنه مستقر

كاسحة .ولئن ظهر أردوغ ــان ،منذ االنقالب
وح ـت ــى زوبـ ـع ــة ه ــول ـن ــدا ،ف ــي ص ـ ــورة الــرجــل
حسابات معقدة بشأن
الغاضب ،فهو يخوض
ٍ
ال ــدور اإلقليمي لـبــاده .بعد االنـصــراف شبه
اليقيني عن االلتحاق بأوروبا ،فإن العثماني
الجديد ينظر جنوبًا إلــى ســوريــة ومــا تحت
س ــوري ــة .فخصمه اإلي ــران ــي قــد اسـتـنـفــد بنك
األهــداف في الشرق األوســط ،ولــم يترك بقعة
ّ
يمكن لــه فيها أن ي ـعــزز ن ـفــوذه ،مــن البصرة
إل ــى ل ـب ـنــان ،وم ــن ال ـق ــرداح ــة إل ــى ص ـع ــدة ،إال
واستغلها .شاءت املصالح أن تكون املواجهة
فــي الـشــرق األوس ــط طائفية فـكــانــت .ودخلت
تركيا السنية قطبًا مواجهًا للقطب اإليراني
الشيعي .لكن تركيا لم تستنفد بنك األهداف.
وأمامها نصف الـعــراق وثالثة أربــاع سورية
ودول عربية أخ ــرى أخ ــذت تتطلع إلــى قطب
سني .وعند تركيا ،فــوق ذلــك ،صنبور املياه
الذي يسقي سورية والعراق .لن يكون الحكم

ع ـل ــى م ــواجـ ـه ــة أهـ ـ ـ ــداف ت ـش ـك ـي ـلــة ال ـج ـب ـهــات
املعادية بمشاريعها املختلفة؛ من جبهة العدو
االستيطاني االحتاللي واإلحاللي ،إلى جبهة
املتآمرين على قضية شعب ووطن من أنظمة
ً
االستبداد السياسية والطائفية ،وصوال إلى
ع ـمــاء املـ ـش ــروع أو امل ـش ــاري ــع األيــديــولــوج ـيــة
اإلس ــام ــوي ــة «الــداع ـش ـيــة» مـنـهــا والـظــامـيــة،
وهـ ـ ــي تـ ـق ــف بـ ــاملـ ــرصـ ــاد ل ــوط ـن ـي ــة ش ـ ـعـ ـ ٍـب ،ال
ً
تعبأ كثيرًا وال قليال بقضيته وهــويـتــه ،في
تأكيد منها على تديني السياسة وإظالمها
ٍ
و»دعشنتها» لــدى بعض إسالمويي بالدنا،
بكل ما يعنيه هذا التديني من ّ
تعمد املقامرة
بـخسارة قضايا شعوبنا وهويتها الوطنية،
امـتــدادًا من إثــارة نعرات الفتنة في مخيمات
لبنان ،بــدءًا مما جرى ملخيم نهر البارد ،وما
يخطط ألن يجري ملخيم عني الحلوة اآلن ،على
أيدي الظالميني اإلسالمويني وداعميهم .فهل
من صحوة قبل فوات األوان لدى رواد املشروع
الوطني؟ صحوة كفيلة بإنقاذه ووضــع حد
لعبث الـعــابـثــن ،ووق ــف تــدخــات الظالميني
وتــداخــات ـهــم ،واع ـتــداءات ـهــم املـتــواصـلــة على
القيم الوطنية التي تجمع الشعب الفلسطيني
وقضيته األقدس في مقاومة االحتالل ،لفرض
ـات اسـتــراتـيـجـيــة عـلـيــه ،بـمــا تنطوي
ت ــراج ـع ـ ٍ
ـازالت
عـلـيــه تـلــك ال ـتــراج ـعــات م ــن تـقــديـمــه ت ـن ـ
ٍ
ت ـت ـيــح تـحـقـيــق ب ـعــض األم ــان ــي والـتـطـلـعــات
الوطنية الفلسطينية ،قبل أن تختفي وظيفة
املشروع الوطني ،وفي طياته مقاومة الثورة
املسلحة ،من دون أن تتحقق الدولة املستقلة
العتيدة املنشودة.
(كاتب فلسطيني)

الرئاسي املتوقع إقراره في تركيا ديمقراطيًا
على الطريقة الغربية ،ولكنه سيكون توسعيًا.
وألن املـشــاعــر الـقــومـيــة الضيقة عـنــد األت ــراك
أراض ســوريــة
ستمنعهم م ــن م ـحــاولــة ض ــم
ٍ
أو عــراق ـيــة ،فـيـهــا ع ــرب وأكـ ــراد ك ـث ـيــرون ،فــإن
الــذي يمكن للمنطقة أن تتوقعه نفوذًا تركيًا
ً
مـتـعــاظـمــا ،ودورًا ف ــاع ــا لـتــركـيــا ف ــي تقسيم
ً
سورية والعراق تقسيمًا يخدم أوال املصالح
التركية.
مــا نـشــاهــده مــن تشجيع الـسـلـطــات التركية
ماليني العرب على ممارسة النشاط السياسي
فــي إسـطـنـبــول يــؤشــر عـلــى دور تــركــي مقبل
في املنطقة .في إسطنبول ،تتم تربية كــوادر
وقرون استشعار ستخدم النفوذ التركي .ولو
ك ــان وض ــع ال ـعــرب يسمح لـهــم ب ــأن يصنعوا
شيئًا أفضل من الوقوع تحت النفوذ التركي
لنصحناهم بأن يصنعوه.
ال داعي لذرف الدموع األوروبية الكاذبة على
الديمقراطية املتآكلة في تركيا ،فلم يكن في
تركيا منذ عبد الحميد حكم ديمقراطي :كانت
تركيا دائـمــا إمــا تحت حكم أتــاتــورك الفردي
املـتـسـلــط أو حـكــم الـعـسـكــر ،أو حـكــم املــدنـيــن
امل ـهــزوز .وبالنظام الــرئــاســي ،ستكون تركيا
تحت حكم شبه ديمقراطي لكنه مستقر.
فـ ـم ــاذا ل ــو ج ـ ــاء االس ـت ـف ـت ــاء ب ــرف ــض ال ـن ـظــام
الرئاسي؟ عندئذ سيقوم أردوغ ــان بانقالب،
فبعد حملة التطهير لم يبق لــه ،ولحزبه ،أي
إمكانية للنكوص.
(إعالمي فلسطيني)

فضاء مفتوح
هذه التفجيرات في دمشق
أمر أدى بينهم إلى
عند اختالف الشركاء أو املتعاقدين في ٍ
خالف ،يتجهون جميعهم إلى حكم له القدرة على البت فيما
أشـكــل ،قــد يـكــون شخصًا أم هيئة .ويـبــدأ الـطــرفــان بسرد
قصتهم وأوجــه الخالف .وهنا تكمن ّ املشكلة ،عندما يرى
كــل منهم رؤيــة مختلفة عــن اآلخــر كــل االخـتــاف ،وكأنهم
لم يستمرا في الشراكة تلك أعــوامــا .هــذا حــال األشخاص،
وهنالك مستويات أعلى ورؤى مختلفة أيضًا للشخصيات
االعـتـبــاريــة والــدولـيــة أيـضــا .شـهــدت مدينة دمـشــق تفجيرًا
في قصرها العدلي بعد ظهر يوم األربعاءّ ،
وتعد تفجيرات
املسائل املعقدة ،وهــذا التفجير ّأحــدهــا ،ولعدم
دمشق مــن
ّ
ال ـقــدرة عـلــى الـتـحــقــق مــن فــاعـلـهــا ،يتبنى ك ــل ط ــرف رواي ــة
مـغــايــرة تـمــامــا عــن رواي ــة اآلخ ــر ،وإن تـقــاطـعــت فــي بعض
النقاط .تقول السلطات ّإن إرهابيًا كان يرتدي زيًا عسكريًا
يــرتــدي تحته حــزامــا ناسفًا هــو سبب التفجير .وملــا لهذا
املكان من رمزية ودالالت يمكن توظيفها واستغاللها أعلى
استغالل ،ال يمكن ألحد البت في هوية الفاعل ،بعد أن ّ
فجر
ّ
نفسه ،ويصعب على أعتى األجهزة التحقق التام من الفاعل،
إال أن ـّـه ت ــرك آث ــارًا دام ـغــة تـتــرك لـلـجـهــات املـعـنـيــة واملـحــا ّيــدة
التحقق منها وترك هامشا خاصا بوسائل اإلعالم للتحق ًق،
وبث ما يعني الشأن العام بهذه ّاملسألة .هنا ،نواجه سؤاال:
التحليل
ما هي الرسالة التي ّتريد دمشق بثها من خالل هذا ّ
أو تلك الحقائق املتعلقة بالتفجير؟ يقول بعضهم إنــه من
خــال تفجير مشابه يمكن القضاء على بعض املوقوفني
العدلي الذين سيمثلون للمحاكمة في هذا اليوم
في القصر ّ
العصيب .وفضل عدم املثول بحكم القدر املرسوم في أحد

ّ
الغرف أو القاعات أمام قاض ،ألنه قد ال يستمع إليه ،أو إن
سمع أم لم يسمع ّ،سيكون األمر سواء بالنسبة إليه .وبهذا
الفعل ،يمكن التخلص منهم بدون أي محاكمة ،لكن السؤال
املـطــروح من الجهة االخ ــرى :هل لدمشق الحاجة إلــى ً اتباع
هذه األساليب للتخلص من ّأي أحد؟ ال أحد يملك دليال على
تقول جهات معارضة من
تأكيد هذه اإلدعاءات أو نقضها.
ّ
الجانب اآلخـ ّـر ،والتي تبنت العملية ،إنها رسالة إلى النظام
في دمشق ،أنهم على قدرة تامة للوصول إلى أكثر األماكن
حساسية فــي دمـشــق فــي ّأي وق ــت .ول ـكــن ،ال نـعــرف ملــاذا
هؤالء ّ
يصرون على استهداف املدنيني في القصر العدلي ،أو
في أماكن أخرى ،وما هي حجتهم في قتل هؤالء األبرياء ،إن
كانوا مراجعني أم موقوفني أو حتى موظفني؟ أما زلنا في هذه
املرحلة من الحكم على كل من وقف في جهة من الجهات،
ّ
بأنه عميل أو متعاون ،ويستحق ما ناله؟ ألم تثبت التجربة
ّأن هذه اآللية لم تساهم إال في شق الصف السوري ،وتوسيع
الـخــاف بــن الـنــاس؟ وهــل لديهم الـقــدرة على الــوصــول إلى
مراكز العاصمة بهذه السهولة ،وإن تطلبت العملية اإلعداد
أياما أو أكثر ،وما الغاية منها؟ هل هي لصالح املعارضة في
الشتات ،أم ستوظف ضدها وستكون وزرًا عليها؟
وتــأتــي الـقــوى الفاعلة ّ
لتفسر على طريقتها هــذا اإلعـتــداء
ّ
اإلرهـ ــابـ ــي ،ف ـي ـبــدأ ال ـحــديــث أن ال ـف ـصــائــل امل ـع ــارض ــة كلها
إجرامية ،ال تسعى إال لسفك الدماء وتقويض األمن والعملية
السلمية ،ناهيك عــن هــدم مــا بـنــاه الــاعـبــون الــدولـيــون في
أستانة وجنيف.
أحمد ياسين (سورية)
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األوثان العربية والفردوس اليباب
ال يأتي الدكتاتور من فــراغ ،مهما كــان سبيله لالستحواذ
بلد لم يعش يومًا
على السلطة ،فهو عــادة ال يكون إال في ٍ
تجربة الحكم الرشيد ،ويئن من فوضى سياسية واقتصاد
مـتـهــاو ومـجـتـمــع غـيــر مـسـتـقــر ،تـعـصــف بــه األزم ـ ــات ،ولــم
يظفر يومًا بتنمية مستدامة تشكل ركـيــزة لقوته داخليًا
وخارجيًا ،فتكون عملية ابتالع السلطة من فرد أو نخبة ما،
والفشل.
بذريعة إنقاذ الشعب والوطن من منزلق االنهيار ّ
ومن هنا ،يبدأ النظام السلطوي بابتداع شرعيته مخلصا
لوطنه مما يحيكه خونة الداخل ومتآمرو الخارج .وحينئذ،
ّيدشن مسيرة الظالم بكارث ٍة ،تتلوها سلسلة من النكبات،
فاملستبد ،بحكم تركيبته النفسية ذات األنا املتضخمة ،لن
يكون بمقدوره بلوغ أي منجز ،فهو يسير بال رؤية َّ
جلية،
التي
بل يتخبطه الشيطان منقادًا في شطحاته ومغامراته ّ
تتكفل جوقة املنافقني بتزيني سوء عمله ،بل واإليحاء بأنه
صانع املعجزات ّ
املتفرد بعبقري ٍة منقطعة النظير ،لم تأت بها
األوائــل ،ولن يجود الزمان بمثيلها ،فبيئة النظام السلطوي
هي املناخ الطبيعي لتضخم الفساد وإطالق العنان لعبثيته
املفرطة ،إدراك ــا من الطاغية بـ ّ
ـأن ما يقترف من آثــام الظلم
والقهر والنهب هي بمثابة املكافأة لتلك الطبقة النفعية التي
ّ
تشد من أزر النظام ،بما تقدمه من دعاية سوداء لصالحه،
فتجد األثرياء من ذوي الصفحات السوداء ،حيث مصادر
ثرواتهم املجهولةُ ،يعضدهم البيروقراطيون املترهلون من
وسالما أو شرًا
املنتفعني الذين يجعلون من القوانني بــردًا
ّ
مستطيرًا ال ِقبل ألحــد بهم .هم كهنة املعبد لكل مستبد،
فصناعة الــوهــم عــن فـتــوحــات اقـتـصــاديــة عـظـمــى ،ستأتي
المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

جزء أصيل من ديماغوجيا يقع في شركها
بالرخاء ،هي ّ
ـوب تكتسحها األمـيــة ،حيث الوعود
ـ
ع
ـ
ش
ـل
الـبــؤســاء ،فــي ظـ
ٍ
التي ال تنتهي بالفردوس القادم ونعيمه ،لكن الطريق إليه
مليئة ب ــاألش ــواك الـتــي تستلزم صـبـرًا كـثـيــرا مــن املــواطــن،
وتحمل شيء من القمع والتنكيل وسحق الكرامة واإلهانة،
فالطريق إلى الجنة ليس مفروشًا ّبالورود ،أما من يأبى هذا
االستعباد فهو خائن مأفون ومعطل للتنمية ،وينفذ أجندة
قــوى الشر الكونية .حقيقة ما يجري من رؤى اقتصادية
ضبابية تتسم بالتعمية ،فذلك لتكون قابلة ّ
لتعدد التفسيرات
ّ
ّ
وابتداع الحجج املزيفة ،حتى يسهل التملص من أي وعود
واستحقاقات ،فمن يعالج أزماته االقتصادية بالوقوع في
براثن البنك وصندوق النقد الدولي ،فهو يرتمي في أحضان
بجرعات
الشيطان ،فقروض تلك املؤسسات الدولية مرتبطة
ٍ
مدمرة من الشروط ،ال يكتوي بها سوى محدودي الدخل
والـفـقــراء ،حيث خصخصة القطاع الـعــام وخفض اإلنفاق
الـحـكــومــي ورف ــع الــدعــم وزيـ ــادة حـجــم ال ـضــرائــب ،وتحرير
االقتصاد من ّأي قيود تجاه املستثمر األجنبي (الشركات
متعددة الجنسيات) ،ولجم النقابات وتحجيم فاعليتها ،وهو
عادة ما يتم بالقبضة البوليسية .مع ذلك ،يغوص البلد املدين
سنوات ،وربما عقودًا ،في عملية خدمة الدين ،وليس سداده
بحكم الفوائد الضخمة ،وكـ ّ
ـأن األمــر ليس إال قيد ّ
تكبل به
الــدول وتعداد الرضوخ لسياسات أميركا الراعي الرسمي
لتلك املؤسسات املالية الدولية ،من دون وعي ّأن ذلك يسحق
الفقراء ،ويمنح األثرياء فحش مالي أكبر.
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