
عصام شعبان

ــــت انــتــفــاضــة الــشــعــبــن الــســودانــي  ــا زالـ مـ
والجزائري مستمرة، وهي بحكم حيويتها 
تفتح  االنتصار،  على  مكوناتها  وإصـــرار 
أيضا دروســا  للتساؤالت، وتعطي  أبــوابــا 
ــا تـــشـــهـــده مــن  ــ ــا مـ وخــــــبــــــرات، وخــــصــــوصــ
تحوالت في الشعارات واملطالب وتكتيكات 
الحركة، وما تحققه من انتصارات بنظام 
الــنــقــاط، فــي مـــبـــاراة مــفــتــوحــة بــن الــثــورة 
وقوى السلطة القديمة أو الثورة املضادة. 
وتشارك في االنتفاضتن قطاعات واسعة 
تــمــارس ديــمــقــراطــيــة مــبــاشــرة، عــبــر حــراك 
امليادين والشوارع، قوى شعبية متعطشة 
قوى  بينها  كرامتها،  واســتــرداد  للتغيير، 
أن تشغل  سياسية تبرز في املشهد تريد 

 الراحلن.
ّ

محل
ــة بـــشـــأن  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــــان األسـ ــتـ ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــــزيـــــد االنـ
االنتفاضات في القرن الحادي والعشرين.. 
ملاذا تطول، وتستمر في تحقيق مكاسب، 
لكنها ال  تحسم فــوزهــا ســريــعــا؟ أو ملــاذا 
انتفاضات  مــن  كسابقتها  مبكرًا  تهزم  لــم 
ــن حــيــث  ــــات جـــمـــاهـــيـــريـــة قـــريـــبـــة مــ ــركـ ــ وحـ

الحدث والتكوين وأطراف الصراع؟
ــي الـــبـــلـــديـــن  ــ يـــعـــتـــبـــر الـــــحـــــراك املـــســـتـــمـــر فـ
نـــتـــاج تـــحـــضـــيـــرات ســـابـــقـــة وجـــــــوالت مــن 
الصراع، بعضها كان ظاهرًا في السودان، 
ــثــــورة والـــســـلـــطـــة، بــيــنــمــا أقــل  بـــن قــــوى الــ
وضــوحــا فــي الــجــزائــر، شــمــل صــراعــا بن 
مكونات السلطة في ما بينها، وبن قوى 
االحتجاج والسلطة من جانب آخر، بينما 
ــا زاال تــعــبــيــرًا عـــن رغــبــة  ــان كــاهــمــا ومــ كــ

خليل العناني

ــــدد ضـــحـــايـــا الـــقـــمـــع واالســـتـــبـــداد  ــفـــوق عـ يـ
فـــي الــعــالــم الــعــربــي كـــل ضــحــايــا الــحــروب 
العربية،  الـــدول  خاضتها  التي  الخارجية 
مـــنـــذ نــشــأتــهــا الـــحـــديـــثـــة مــنــتــصــف الـــقـــرن 
األنظمة  جـــردة ســريــعــة لضحايا  املــاضــي. 
الــعــربــيــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الــســلــطــة بعد 
جرائمها  بكشف  كفيلة  االستقال  مرحلة 
فــي حــق شــعــوبــهــا، ويــجــعــل الــثــورة عليها 
واقتاعها أمرًا واجبا. وال يحتاج األمر إلى 
إحــصــاءات رقمية مــن هنا أو هــنــاك، عليك 
القمع والــقــتــل خال  تــراجــع سجل  أن  فقط 
السنوات املاضية، كي تعرف حجم املأساة 
العربية. في سورية  البلدان  التي تعيشها 
وحـــدهـــا، وخــــال مـــدة ال تــزيــد عــلــى سبعة 
أعـــــوام، ســقــط مـــا يــقــرب مـــن نــصــف مليون 
قتيل، معظمهم تم قتله بالبراميل املتفجرة 
التي كانت تلقيها طائرات النظام السوري 
أن يدخل  قبل  بكاملها،  قــرى وأحــيــاء  على 
الــطــيــران الــروســي عــلــى الــخــط، أواخــــر عــام 
2015، ويبدأ عملياته العسكرية في مناطق 
مختلفة من ســوريــة، ذهــب ضحيتها آالف 
املــدنــيــن. نــاهــيــك عــن إصــابــة مــا يــقــرب من 
مليوني شخص بجروح وإعاقات مختلفة، 
وتــشــريــد مــا يــقــرب مــن حــوالــي 12 مليون 
ــــل ســـوريـــة وخـــارجـــهـــا، وذلـــك  شــخــص داخـ
ــام جــهــات عـــديـــدة، مــثــل البنك  ــ بــحــســب أرقـ
املحلية  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي 
 عن آالف املختفن قسريا في 

ً
والدولية. فضا

الثمانينيات،  النظام السوري منذ  سجون 
والذين ال ُيعرف ما إذا كان قد تم قتلهم أم 

ال يزالون على قيد الحياة! 
ــا فــعــلــه  وقـــــد فـــــاق إرهــــــــاب بـــشـــار األســــــد مــ
ــد  أبــــــوه حـــافـــظ األســــــد وعـــمـــه رفـــعـــت األســ
الثقيلة،  اللذان دّكا مدينة حماة باملدفعية 
التخلص من  أجــل  الثمانينيات، من  أوائــل 
جــمــاعــة اإلخـــــوان املــســلــمــن. وبــاملــثــل، فعل 
صــدام حسن فــي الــعــراق فــي مــجــازره ضد 
الشيعة واألكراد، أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات من القرن املاضي، والتي راح 

سالم لبيض

ــة  ــــد ســــُيــــضــــاف إلـــــــى مــــدونــ ــديـ ــ حـــــــزب جـ
األحزاب التونسية يحمل هذه املّرة اسم 
القديمة،  الــبــربــريــة  فــي  األرض  أي  أكـــال، 
عــــلــــنــــت عـــــن تـــأســـيـــســـه مـــجـــمـــوعـــة مــن 

ُ
أ

عالم  يلجون  الذين  التونسين  الشباب 
الــســيــاســة الــتــونــســيــة حــديــثــا مــن بــوابــة 
اإلثـــنـــيـــة واالنـــتـــمـــاء الـــعـــرقـــي. وســيــكــون 
 األحـــزاب املودعة 

ّ
الــحــزب 218 فــي سجل

التونسية  الحكومة  رئاسة  في  ملفاتها 
العمل  تــراخــيــص  عــلــى تسليم  املــؤتــمــنــة 
الحزبي إن هو نال التأشيرة القانونية. 
جـــــاء اخـــتـــيـــار االســــــم وتـــوقـــيـــت إعـــانـــه 
محكوما بخلفية أيديولوجية أمازيغو- 
بــربــريــة، فهو جــزء مــن ثاثية مــا يعرف 
بالحراك األمازيغي، أكال وتعني األرض، 
اإلنـــــســـــان، وأوال  بـــهـــا  أفــــكــــان ويـــقـــصـــد 
وتحيل على اللغة، وهي ثاثية مقّدسة 
يتداولها  الــتــي  األمــازيــغــيــة  العقيدة  فــي 
من  قدسيتها  تستمد  الــبــربــر،  النشطاء 
أنها تفّسر األصابع الثاثة التي يرفعها 
إيــمــازيــغــن، املــســمــى الـــرمـــزي، أو مــفــرده 
أمـــازيـــغ »الـــرجـــل الـــحـــر« فـــي األســـطـــورة 
»أسوقي«  مقابل  في  العتيقة،  البربرية 
تفسير  العبد، حسب  أو  األســـود  الــرجــل 
الــحــســن بـــن مــحــمــد الـــــــوزان، واملــشــهــور 
األفريقي، وصاحب كتاب وصف  بليون 

إفريقيا.
وعــلــى خـــاف كــل األحــــزاب والتنظيمات 
السياسية في تونس منذ ظهور الحزب 
الــــحــــر الــــدســــتــــوري الـــتـــونـــســـي، بـــقـــيـــادة 
الــعــزيــز الثعالبي  الــوطــنــي عــبــد  الــزعــيــم 
وتــتــوجــه  بـــاملـــئـــات،  ــــعــــد 

ُ
وت  ،1920 ســـنـــة 

إلـــى الــتــونــســيــن جــمــيــعــا، عــلــى اخــتــاف 
شــرائــحــهــم االجــتــمــاعــيــة، ومــســتــويــاتــهــم 
ــة،  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـ
ــة والـــجـــهـــويـــة  ــيـ ــقـ ــبـ وانـــــحـــــداراتـــــهـــــم الـــطـ
والعشائرية، يتوجهون إليهم ببرامجهم 
استقطابهم،  إلــى  ساعن  واختياراتهم، 
وكــســب تــأيــيــدهــم ســيــاســيــا وانــتــخــابــيــا، 
على خــاف ذلــك، يتوجه الحزب الجديد 
ــم  ــة مـــــــحـــــــدودة الـــــــعـــــــدد، وهــ ــنــ ــاكــ إلــــــــى ســ
بربرية  األمازيغو-  واملجموعة  األمازيغ. 
في تونس ال يتجاوز عدد أفرادها واحدا 
فــي املــائــة مــن عــدد ســكــان تــونــس، أي ما 
ــاكــــن، حــســب  ال يـــزيـــد عــــن مـــائـــة ألـــــف ســ
اإلحصائيات التي تتداولها املوسوعات 
ومن  املتخصصة،  والتقارير  واملــدونــات 
ذلـــك تــقــريــر تــمــازغــا الـــذي أعــدتــه منظمة 
القضاء  لــفــائــدة لجنة  الــبــربــريــة  تــمــازغــا 
ــنــــصــــري فـــــي األمـــــم  ــعــ ــز الــ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ ــلــــى الـ عــ
ــرة  املــتــحــدة فــي جنيف ســنــة 2003، ودائـ
بالدقة  لها  املشهود  اإلســامــيــة  املــعــارف 
والصرامة األكاديمية. ويستوطن أغلبهم 
قــرى الجنوب التونسي وحــواضــره  في 
الــــدويــــرات وشــنــنــي ومــطــمــاطــة وجــزيــرة 
جــربــة. ويــنــقــســمــون مــذهــبــيــا بــن السنة 
املــالــكــيــة واألبـــاضـــيـــن الــــخــــوارج، جلهم 
األمــــازيــــغــــيــــة، وإن  الـــلـــغـــة  يــســتــعــمــل  ال 
معجما  مــحــدودة  فبطريقة  استعملوها 
وتــداوال ومجاال، فقد هجرها أهلها إلى 
ما يمّكنهم من تيسير حياتهم والتواصل 
مع اآلخرين بواسطة ما هو مستعمل من 
اللغات، أي العربية ولهجاتها، وقليل من 

الفرنسية. 
الــــحــــزب  عــــلــــى  الــــقــــائــــمــــن  أن  يـــــبـــــدو  ال 
األمـــازيـــغـــي الـــجـــديـــد يــمــتــلــكــون تــجــربــة 
ــة فـــــــي الـــــنـــــضـــــال الــــســــيــــاســــي  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ تـ
هو  كما  الحكم،  ممارسة  أو  واملعارضة، 

سامر خير أحمد

بالصيام  العابدين،  أكثر  بــال  عــن  غــائــٌب 
ــر الــــــعــــــبــــــادات، أن  ــائــ ــعــ ــن شــ ــ ــــره مــ ــيـ ــ ــغـ ــ وبـ
مـــشـــروعـــيـــة الـــعـــبـــادة تــكــمــن فــــي دفــعــهــا 
اإلنــســان إلــى التفاعل مــع الــكــون، وإدراك 
وحدته مع ما فيه من كائناٍت وعناصر. 
ــن بـــن تــلــك الــشــعــائــر، يــقــول  الـــصـــيـــام، مـ
لـــإنـــســـان: خــــذ مــــن الــــكــــون مــــا تــحــتــاجــه 
ــــراف  فـــقـــط، وإيـــــاك أن تــتــمــادى إلــــى اإلسـ
والــتــبــذيــر. اعــمــل جـــاهـــدًا عــلــى مــســاعــدة 
مـــن يــحــتــاجــون، بــــأن تــعــطــيــهــم مـــا يــزيــد 
أن تبلغ هذا  فــإن استطعت  عــن حاجتك. 
 لك 

ً
السلوك املتوازن، كانت عبادتك مفيدة
ولغيرك، وأنجزت منها ما رَمت إليه.

ــادات الــصــيــام  ــ ــقـــول أن عــ ــائـــض عـــن الـ وفـ
الذي  املعاصرة قد عاكست ذلك الجوهر 
يرنو إليه االمتناع عن الطعام والشراب. 
فـــائـــض عـــن الـــقـــول حــقــا أن صـــيـــام أكــثــر 
ــام، أفــــرغ تــلــك الــعــبــادة  ــ ــنـــاس، هـــذه األيــ الـ
ــك أن ســـلـــوك الــنــاس  مـــن مــضــمــونــهــا، ذلــ
أبــدًا عن سلوكهم  مع الصيام ال يختلف 
إذ ذهبوا  العبادات والشعائر،  مع سائر 
بــهــا بــعــيــدًا عــن غــايــاتــهــا، وجــعــلــوهــا با 
معنًى يتصل بنجاح اإلنسان في الكون، 
 عـــن أن يــكــون 

ً
وبـــنـــائـــه وإعــــمــــاره، فـــضـــا

 فــي تفاعلهم مــع الــكــون 
ً
املــؤمــنــون قــــدوة

بعضهم  تفاعلهم  وفــي  مخلوقاته،  ومــع 
مع بعض، باتجاه التوازن والتكامل.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، عــلــيــنــا أن نـــفـــّرق بن 
مفهومن للعاقة مع الله، تفترق معهما 
ـــن عـــبـــادة  ــه املــــــــرء مــ ــارســ ــمــ ــا يــ ــ مـــاهـــيـــة مـ
ومضمونه. األول هو اإليمان بالله، إيمانا 
»التوازنية«  اإلنــســان  عاقة  عن   

ً
مستقا

ــــي هـــــو اإلحــــســــاس  ــانـ ــ ــثـ ــ مـــــع الــــــكــــــون، والـ
بالله  اإليـــمـــان  يــقــتــرن  أن  بمعنى  بــالــلــه؛ 
مـــع اإليـــمـــان بــأنــه رب كـــل شـــيء فـــي هــذا 
وعناصر،  مخلوقاٍت  من  الــواســع،  الكون 
ــه تــعــالــى مــعــنــي بــهــا كــمــا هـــو معني  وأنــ
باملؤمن نفسه. في املفهوم الثاني، يكون 
إيمان املرء صنوًا لإحساس بوحدته مع 
الكون، ودافعا لتيقنه أنه لن يكون عابدًا 
حقيقيا ما لم يــراع كل ما حوله في هذا 

الكون من بشر وشجر وحجر.
أما الحالة األولى، أي اإليمانية املستقلة 
عــن اإلحـــســـاس بــالــكــون، فــإنــهــا مــا يــورد 
بتأنيب  األنانية، من دون إحساس  املــرء 
في الضمير! أال يمكننا القول إنها الحالة 
األكــثــر شيوعا بــن املؤمنن؟ بلى. وهــذا 
تــفــســيــر أن الـــنـــاس قــلــوبــهــم شـــتـــى، وأن 

عـــارمـــة لــلــتــحــّرر والـــكـــرامـــة، فـــا يــمــكــن أن 
ثـــورة إال فــي ظــل فــرصــة سياسية،  تندلع 
ــعـــف مــــكــــونــــات الـــنـــظـــام  تــتــلــخــص فــــي ضـ
وتــفــســخــه، وقــــوة الـــحـــراك، وتــوفــر أســبــاب 
الــتــعــبــئــة الــجــمــاهــيــريــة عــلــى املــســتــويــن، 
االقــتــصــادي والــســيــاســي، وحــتــى الثقافي 
والــنــفــســي، الـــذي يمكن إجــمــالــه فــي رغبة 

الشعبن بالشعور بالكرامة وتحقيقها.
يــعــود اســتــمــرار الـــحـــراك فــي الــبــلــديــن إلــى 
مــع عدم  تغير حقيقي،  فــي تحقيق  رغــبــة 
غــيــر  ــغـــط  ضـ وأدوات  ضــــمــــانــــات  وجـــــــود 
الحراك ذاته. واستفاد الشعبان الجزائري 
ــي مــــن تـــجـــربـــة مـــصـــر فــــي هـــذا  ــودانــ ــســ والــ
الضغط شهورًا  أن يستمر  قـــّررا  الــســيــاق، 
امليادين،  في  مرابطون  فالثوار   متتالية، 
وخـــصـــوصـــا الـــســـودانـــيـــن فـــي االعــتــصــام 
أمام مقر القيادة العامة للجيش، وفشلت 
حتى اآلن محاوالت فضه، أو تقسيم كتلته 
الرئيسية وتفتيتها، على الرغم من اللعب 
واألصـــوات  السياسية،  التناقضات  على 
اإلصاحية، وتهديدات املجلس العسكري، 
ل 

ّ
وضغوط دول إقليمية ونصائحها، فمث

رقابيا،  شعبيا  تجمعا  السوداني  الحراك 
ــثــــورة  الــ ــة  ــايـ ــمـ حـ ــل  ــ أجــ مــــن  ــٍط  ــغــ وأداة ضــ
وتــنــفــيــذ مــطــالــبــهــا. وفــــي الـــجـــزائـــر، تــؤكــد 
مطالبها  واملليونية  املستمرة  التظاهرات 
التي  الــعــصــابــة  ومــحــاســبــة  السلطة  بنقل 
كــانــت تــحــكــم خــلــف الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 

بوتفليقة.  
لـــيـــســـت وحــــســــب مـــســـألـــة تــنــفــيــذ مــطــالــب 
الــثــورة والــرقــابــة عــلــى حــكــم »الــجــنــراالت« 
هو  إنهاؤها،  املــراد  االنتقالية،  الفترة  في 

أو  تطييفها  أو  وأسلمتها  االنــتــفــاضــات، 
اتباع األساليب الثاثة، إلى هزيمة ثقيلة.

تــحــاول ثــورتــا الــســودان والــجــزائــر تجاوز 
تفتيت  مــحــاوالت  بان 

ّ
تتجن املــصــيــر،  هــذا 

الشعب  ما بن  الصراع  قواهما، وتحويل 
ــاهـــرة إلــــى تــنــاحــر  ــقـ املـــقـــهـــور والــســلــطــة الـ
وانـــقـــســـام عـــلـــى أســـــس شــكــلــيــة وثــقــافــيــة 
بــن قـــوى الـــثـــورة، كــمــا حـــدث مــن قــبــل في 
مصر، أو ما حدث في سورية من عسكرة 
ــامــــات بــن  ــقــــســ ــانــــب وتـــعـــمـــيـــق االنــ مــــن جــ
قــوى الــثــورة مــن جانب آخــر، وتعاظم أثر 
التدخات اإلقليمية إلى حد االرتهان لها. 
وهنا استخدمت سورية وليبيا نموذجن 

معطلن لتمّدد الثورات العربية.
تــجــاوز حــراكــا الــجــزائــر والـــســـودان حتى 
اآلن هـــذا الــنــمــوذج )الــعــســكــرة واالنــقــســام 

الــخــارج(، وأعطيا األمــل  واالرتــهــان لقوى 
ــادرة حــــالــــة الــتــخــويــف  ــ ــغـ ــ فــــي إمـــكـــانـــيـــة مـ
وإرهــــــــــــــاب الــــنــــظــــم بــــنــــمــــوذجــــي ســــوريــــة 
وليبيا، وهــمــا املــثــاالن األكــثــر رواجـــا لدى 
قـــوى الــثــورة املـــضـــادة، ويــتــم تصديرهما 
للثورة،  وإدانـــة  وأداتـــي تخويف  »بعبعا« 
الــــتــــحــــذيــــر مــــــن أي حــــــــــراك مــطــلــبــي  بــــــل 
اقتصادي، حتى لو كان جزئيا، أو تعبير 

سياسي، حتى لو كان إصاحيا.
لــم يــعــد كــافــيــا لنظم الــثــورة املـــضـــاّدة اآلن 
 
ً
فزاعة الــثــوري،  اإلخــفــاق  نماذج  استخدام 
لكي تهزم كــل الــتــجــارب واملــحــاوالت التي 
تدعو إلى التغيير، فقد قدمت االنتفاضتان 
الــســودانــيــة والــجــزائــريــة مــخــرجــا مــضــادًا 
ــراٍك جــمــاهــيــري، بل  ــ ــة أي حـ ــ لــنــمــوذج إدانـ
يمكن أن تكون انتفاضة الشعبن، بسلمية 
ــثـــورة ووعــيــهــا وتــعــبــيــرهــا الــحــضــاري،  الـ
نــمــوذجــا لــلــتــســويــق ضـــد نـــمـــوذج الــثــورة 
املــضــادة املــدعــومــة بــوضــوح  مــن تحالٍف 
إقــلــيــمــي اخــتــار مـــعـــاداة ثــــورات الــشــعــوب، 
تحت دعاوى الخوف من األسلمة وتفتيت 
ــن الــقــومــي،  األوطــــــان، والــحــفــاظ عــلــى األمــ
ــــوري أو  فــســعــى إلــــى أن ال يــمــر نـــمـــوذج ثـ
انــتــفــاضــة شــعــبــيــة، مـــن دون إفــشــالــهــا أو 

احتوائها على األقل.
الليبية بعد  االنتخابات  نتائج  أن  ويذكر 
الثورة كانت مفاجئة، لم يفز اإلساميون 
الــقــذافــي باألغلبية،  نــظــام معمر  أتــبــاع  أو 
فــــــازت أصـــــــوات مـــدنـــيـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة، وهــنــا 
الــتــقــت مــصــالــح قـــوى دولـــيـــة مـــع مصالح 
الــثــورة املــضــادة، خوفا مــن تشكل نموذج 
ديـــمـــقـــراطـــي فـــي لــيــبــيــا يــكــســر فــرضــيــتــهــا 

األســـاســـيـــة حــــول انـــقـــســـام لــيــبــيــا مـــا بعد 
الــــقــــذافــــي، أو فـــرضـــيـــة خــــطــــورة ســيــطــرة 
اإلسامين على نظم ما بعد الثورة. لم ترد 
فهذا  ديمقراطيا،  نموذجا  الدولية  القوى 
ثــروات  على  يهّدد مصالحها وسيطرتها 
وعسكرته  الــحــراك  أسلمة  تمت  ثــم  ليبيا. 
مـــعـــا، وأدى ضــعــف الــتــجــربــة الــســيــاســيــة 
وقصرها إلى تعقد الوضع، وكانت فرنسا 
وإيــطــالــيــا، ومــا زالــتــا العبتن أساسيتن 
ــي األطـــــــــــراف تـــوابـــع  ــ ــاقـ ــ ــي الــــــصــــــراع، وبـ ــ فـ
الــــذي يــدمــر ليبيا اآلن.  لــهــذا االصــطــفــاف 
الــيــوم إدانـــة التقسيم والــحــرب، ورد  ويتم 
ضد  الليبي  الشعب  ثـــورة  إلــى  أسبابهما 
حافظة  الديكتاتورية  وكـــأن  الديكتاتور، 
الــوحــدة.  إلــى  الوحيد  األوطــــان، وسبيلها 
وكان مطلوبا أن تهزم الثورات العربية في 
كل ميدان، وتظل سطوة الجنراالت ونهب 

القوى الدولية للدول والشعوب قائمة. 
تقدم الجزائر والسودان هنا، بخصائص 
ــــراك وحــــضــــارتــــه وســلــمــيــتــه ونــفــســه  ــــحـ الـ
ــا ونــمــوذجــا يـــرّد عــلــى قــوى  الــطــويــل، درسـ
في  التجربتان  تستفيد  املــضــاّدة.  الــثــورة 
الــبــلــديــن مــن تــجــارب ســابــقــة، وخصوصا 
تــجــربــة مــصــر، الــتــي تــتــجــلــى عــلــى ألسنة 
ثــــوار الــجــزائــر والــــســــودان، بــأنــنــا تعلمنا 
ــــدرس. نــريــد ســلــطــة مــدنــيــة وانــتــخــابــات  الـ
ديمقراطية وبرامج عاجلة لعاج األزمات 
ــة، ونـــرفـــض  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة واالجــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
زالــت  ومــا  فــي شؤوننا.  اإلقليمي  التدخل 
االنتفاضتان، على الرغم من خمسة أشهر، 

صامدتن مصّرتن على االنتصار.
)كاتب مصري(

ضحيتها آالف األشــخــاص، وتــم استخدام 
في  حــدث  كما  فيها،  الكيميائية  األســلــحــة 
مذبحة حلبجة عام 1988. وكذلك فعل العقيد 
الليبي معمر القذافي الذي قتل ما يقرب من 
1200 شخص في يوم، في ما يعرف بمجزرة 
الــشــهــيــرة، منتصف عــام  أبـــو سليم  ســجــن 
عشرات  واستهداف  قتل  عن  ناهيك   ،1996
املعارضن السياسين في العواصم العربية 
والغربية الذين كان يسميهم الكاب الضالة. 
مــئــات اآلالف نتيجة  ــتــل 

ُ
ق الـــجـــزائـــر،  وفــــي 

الصراع السياسي الذي أّججه انقاب الدولة 
ومؤسستها العسكرية على تجربة االنتقال 
الديمقراطي الوليدة أوائل التسعينيات، ما 
تسبب في عقد كامل من الدم والقتل. وفي 
السودان، ارتكب نظام الرئيس املخلوع عمر 
البشير مــجــازر مــرّوعــة فــي إقــلــيــم دارفــــور، 
انقسام  فــي  املــنــاطــق، وتسبب  مــن  وغيرها 
الــبــاد وضــيــاع ثــرواتــهــا. وفـــي تــونــس، تم 
اعتقال آالف وتعذيبهم، منذ عهد بورقيبة 
منتصف الخمسينيات، واستكمل املسيرة 
نظام بن على حتى سقوطه أوائل عام 2011. 
وفي املغرب، تم قمع الحراك واالحتجاجات 
فـــــي مــــنــــاطــــق الـــــريـــــف ومــــــــدن أخــــــــرى مــنــذ 
الخمسينيات. وفي مصر قتلت السلطوية 
آالف األشخاص تحت وطأة القمع والتعذيب 
منذ عهد جمال عبد الناصر. وتظل مجازر 
ما بعد انقاب 3 يوليو في 2013، خصوصا 
مجزرتي ميداني رابعة العدوية والنهضة، 
في 14 أغسطس/آب 2013، أكبر عملية قتل 
جــمــاعــي فــي تــاريــخ مــصــر الــحــديــث، وذلــك 
رايتس  هيومان  منظمة  وصفتها  حسبما 
ــل، وال يـــــــزال، الــنــظــام  ــعـ ووتـــــــش. وكــــذلــــك فـ
القتل والتصفية  يــمــارس  الـــذي  الــســعــودي 
الـــجـــســـديـــة بـــحـــق الـــنـــشـــطـــاء واملـــعـــارضـــن 
السياسين، سواء في القطيف أو في مناطق 
أخرى، من اململكة وخارجها، كما حدث مع 
الــصــحــافــي الــراحــل جــمــال خــاشــقــجــي. هــذا 
ناهيك عن عمليات القتل البطيء التي تجري 
في السجون واملعتقات العربية، بعيدًا عن 
الرقابة وعن أعن اإلعــام، نتيجة اإلهمال 
التي  الجسدية  التصفية  وحـــاالت  الطبي، 

شــــأن أغـــلـــب األحـــــــزاب الـــتـــي تــنــحــدر من 
الـــعـــائـــات األيـــديـــولـــوجـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة واإلسـ ــ ــيـ ــ ــــروبـ ــعـ ــ ــلــــيــــديــــة الـ الــــتــــقــ
والــلــيــبــرالــيــة والــدســتــوريــة والــيــســاريــة.  
التونسيون  املــؤرخــون  لهم  يسجل  ولــم 
ــــب نـــشـــاطـــا ســـيـــاســـيـــا يـــذكـــر،  ــانـ ــ أو األجـ
مــدى  عــلــى  وطبيعته  حجمه  كـــان  مهما 
بورقيبة  ــــان حكمي  إّب الــســنــن،  عــشــرات 
وبــن عــلــي، أو حــتــى أثــنــاء حــكــم الــبــايــات 
ولــــم   .1705 ســــنــــة  مــــنــــذ  الـــحـــســـيـــنـــيـــن 
يـــمـــارســـوا أي عــمــل احــتــجــاجــي بــربــري 
أمازيغي، حتى أن التونسين ال يعرفون 
ــة،  ــيــ ــغــ ــازيــ ــة األمــ ــيـ ــقـــضـ ــا يـــســـمـــى الـ ــئـ ــيـ شـ
أو هــــم عـــلـــى درايــــــة بــظــلــم أو اضــطــهــاد 
ــــورس عـــلـــى شـــريـــحـــة مــــن الــتــونــســيــن  مــ
يعطيهم شرعية  مــا  األمـــازيـــغ،  يــســمــون 
وحقوقا  وعقانية  وتــجــربــة  وحنكة  مــا 
الــســيــاســة، بوصفها شأنا  مــمــارســة  فــي 
ــثــــيــــرا مـــــن الــتــضــحــيــة  عــــامــــا يـــتـــطـــلـــب كــ
إشارة  وباستثناء  والحذر.  واملسؤولية 
مــؤســســي الــحــزب الــعــامــة إلــى انتمائهم 
إلـــى الــعــائــلــة االجــتــمــاعــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
التقدمية، والذي يشتركون فيه مع قوى 
سياسية عديدة، وأن مرشحهم للرئاسة 
هـــو ســلــيــل الــيــســار الـــطـــابـــي، لـــم ُيــظــهــر 
نشطاء األمازيغية فكرة جديدة تختلف 
عــن األفــكــار املــتــداولــة فــي ســوق األحــزاب 
األدنــى من  الحّد  التونسية، يتوفر فيها 
في  وتستخدم  الترويج،  تقبل  الواقعية، 
الــتــعــبــئــة الــســيــاســيــة، وخــصــوصــا أنــهــم 
اختاروا األيديولوجيا بدل السياسة في 
خطابهم  فوشحوا  بأنفسهم،  التعريف 
ــراف بــالــلــغــة الــبــربــريــة،  ــتــ بــــضــــرورة االعــ
وتـــدريـــســـهـــا فــــي املـــــدرســـــة الـــتـــونـــســـيـــة، 
 حول 

ٌ
اتــفــاق اللغة التي لم يحصل  وهــي 

بحرف  أو  الاتينية  بالحروف  كتابتها 
التيفيناغ، واملتفرعة إلى عدة لغات، مثل 
الريفية والقبايلية والشلحية والشاوية 
ــة، حـــتـــى أن  غـــابـــريـــيـــل كـــامـــب،  ــيــ ــزابــ واملــ
وهــو مــن كــبــار دارســـي الــبــربــر، يقر بأنه 
الــيــوم لــغــة بــربــريــة، باملفهوم  »ال تــوجــد 
الذي تكون فيه انعكاسا ملجموعة تحس 
بانتماء موحد«. وأمعنوا في اليوتوبيا 
ــغ  ــازيـ الـــداعـــيـــة إلــــى تــوحــيــد الـــبـــربـــر األمـ
املنتشرين في فضاء جغرافي، يمتد من 
إلى واحة  الكناري اإلسبانية غربا  جزر 
ســيــوة املــصــريــة شــرقــا، فــي دولـــة واحــدة 
ــا، تـــضـــم كـــامـــل مــنــطــقــة  ــازغــ ــامــ تــســمــى تــ
ا من مالي، وتقوم  العربي وجــزء املغرب 

على أنقاض الدول القائمة حاليا.
أمــازيــغــي مرجعيته  ويــطــرح بعث حــزب 
األول  الفصل  مع  تناقضا  وإثنية  عرقية 
من الدستور التونسي لسنة 2014 الذي 
أقــّر بــأن »تونس دولــة حــرة مستقلة ذات 
سيادة، اإلسام دينها والعربية لغتها..

ال يجوز تعديل هذا الفصل«، ومع ما ورد 
في توطئته من تمّسك الشعب التونسي 
بــمــقــومــات الــهــويــة الــعــربــيــة اإلســامــيــة، 
وانـــتـــمـــاء تـــونـــس الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري 
لألمة العربية واإلسامية، ودعم الوحدة 
املــغــاربــيــة، خــطــوة نحو تحقيق الــوحــدة 
الفصل عدد   عليه 

ّ
العربية، ومــع ما حــث

38 مــــن تـــأصـــيـــل الـــنـــاشـــئـــة فــــي هــويــتــهــا 
الـــعـــربـــيـــة اإلســــامــــيــــة، وتـــرســـيـــخ الــلــغــة 
استخدامها.  وتعميم  ودعمها،  العربية 
ــذا الــــحــــزب مــع  ــ ــود هـ ــ كـــمـــا يــتــنــاقــض وجــ
 عــلــيــه مــــرســــوم األحــــــــزاب لــســنــة 

ّ
ــــث مــــا حـ

أنـــه »يحظر  الــرابــع مــن  فــي فصله   2011
في  تعتمد  أن  السياسية  األحــــزاب  عــلــى 
أو  بياناتها،  فــي  أو  األســاســي،  نظامها 

العبادات ال تعدو كونها مظاهر ال تثني 
مصليا عن إغاق الشارع العام بسيارته، 
 

ٌ
ــاءة لــجــيــرانــه، فكل ــ وال صــائــمــا عــن اإلسـ
أنــه بلغ املنى بعبادته، من دون أن  يظن 
يفهم أن عبادته تلك لم تأخذه إلى حيث 

يجب أن يذهب في فهم الكون والحياة.
ذلـــك هــو الــســبــب الــجــوهــري الـــذي يجعل 
أكــــثــــر الـــعـــابـــديـــن غـــيـــر مــتــصــالــحــن مــع 
ذواتـــهـــم، أي ال يــحــّســون بــســام داخــلــي، 
يترافق مع أدائهم تلك العبادات أو ينتج 
ــي الــحــقــيــقــة ال يــحــســون  عـــنـــهـــا. إنـــهـــم فــ
ــوا بــــه ملــــا انـــزلـــقـــت  ــ ــّسـ ــ ــا، ولـــــو أحـ ــالــــرضــ بــ
لــتــكــون مظهرية ال جــوهــريــة،  عــبــاداتــهــم 
على عاقاتهم  دون شك  من  والنعكست 

باآلخرين من حولهم.
والحال أن التحّول بشعائر العبادات من 
يقترب  الحياة،  لضبط  وسيلة  تكون  أن 
أقــصــى حـــاالت املثالية  الــعــابــد مــن  فيها 
املـــتـــاحـــة لـــإنـــســـان، إلــــى أن تـــكـــون غــايــة 
العابدين من ثمار  أكثر  بذاتها، قد حرم 
تلك العبادات، على صعيد الرضا النفسي 
الذي يعد ضرورة أساسية إلطاق طاقات 
اإلنـــســـان فـــي الــعــمــل والـــبـــنـــاء. واملــؤســف 
أكثر أن معظم سلوكيات العابدين تجاه 
مقاصدها،  عكس  أورثتهم  قد  عباداتهم 
تجويد  عــن  للتعطيل  مــجــااًل  فجلعتها 
ــاقـــات، ولــلــتــطــّرف  الـــعـــمـــل، ولــتــبــديــد الـــطـ
تــجــاه كــائــنــاتــه ومـــوجـــوداتـــه عــوضــا عن 

التوازن معها.
ومــــا ُيـــقـــال عـــن الـــصـــيـــام ُيـــقـــال مــثــلــه عن 
ــاة، وعـــــن ســائــر  ــ ــزكــ ــ الــــصــــاة والــــحــــج والــ
العبادات وشعائرها التي باتت، في نظر 
أكــثــر الــعــابــديــن، غــايــة فــي ذاتــهــا، وهــدفــا 
يرتاح فاعلها ملجرد فعلها، ثم ينصرف 
 
ً
إلــى حياته فا يتورع وال يتفّكر، مغفا

أنها بوابات إلصــاح نفسه عبر إصاح 
عاقته بكل ما حوله من أحياء ومــوارد 

وعناصر.
وعــلــى هــــذا، لـــن يــبــلــغ املــــرء الـــرضـــا، مـــا لم 
إلى  الــكــون  عــن  االنفصالي  تفكيره  يــغــادر 
الــتــشــّبــع بــفــكــرة الـــوحـــدة مــعــه. حــيــنــهــا لن 
الله مسارًا  مــع  أنــانــيــا، يظن عاقته  يعود 
الــوصــول  أن  بــل سيفهم   وخــطــيــا، 

ً
مستقا

إلـــى الــلــه يــمــر عــبــر عــاقــتــه مـــع مــخــلــوقــات 
الكون وعناصره، وأن العبادات هي بوابات 
لـــلـــولـــوج إلـــــى عــــاقــــٍة حـــســـنـــٍة مــــع الـــنـــاس 
واملخلوقات وكل ما في الكون، كي يتيسر 
ــا، بــلــوغ الــلــه باعتباره  لــه لــو أحــســن أداءهــ

جزءًا من هذا الكل الذي أوجده الله.
)كاتب من األردن(

مــا يدفع الــحــراك إلــى االســتــمــرار، ففي كا 
البلدين أدى التجريف السياسي إلى عدم 
جاهزية القوى السياسية على االستياء 
قادرًا   

ً
بديا السلطة، وتقديم نفسها  على 

على إدارة جهاز الدولة.
تريد القوى الصلبة )الجيشان السوداني 
والـــجـــزائـــري( الــتــي ورثــــت الــحــكــم وإدارة 
عمر  تنحية  بعد  منفرد،  بشكل  الــدولــتــن 
ــاد مـــكـــونـــات  ــ ــعـ ــ الـــبـــشـــيـــر وبـــوتـــفـــلـــيـــقـــة وإبـ
واالســتــحــواذ  املشهد،  صـــدارة  سلطتهما، 
األوضـــاع آلخرين،  ترتيب  أو  الحكم،  على 
ــهـــم وســـامـــتـــهـــم.  ــالـــحـ ــا يـــضـــمـــن مـــصـ ــمــ بــ
وينتهز الجنراالت كعادتهم »االنتفاضة« 
ليتقدموا الصفوف، وهو ما تشابه في كل 
الثورات العربية، باستثناء تونس التي لم 
 ،

ً
ها املشهد السياسي طويا

ُ
يتصّدر جيش

ولــم يعبر عن أطماع أو شــروط ملن يحكم 
ترحيب،  محل  ليس  هــذا  ولكن   ،

ً
مستقبا

لينتصر،  فــتــرة  الــحــراك  ولــذلــك سيستمر 
أو يــضــعــف  ــه،  ــبــ ــالــ ــطــ مــ ــعــــض  بــ ــق  ــقــ ــحــ ويــ
بفعل اإلجــهــاد الــثــوري، وعــوامــل التفتيت 

والتدخات األخرى.
ولــــعــــل مــــن أهـــمـــيـــة قـــيـــمـــة االنـــتـــفـــاضـــتـــن، 
من  ســنــوات  ثماني  مـــرور  بعد  اندالعهما 
التي ما زالت تجلياتها  العربية،  الثورات 
وانــعــكــاســاتــهــا مــســتــمــرة، وتــنــوعــت فيها 
الــنــتــائــج مـــا بـــن الــهــزيــمــة واإلخــــفــــاق أو 
تــعــثــر عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر عــلــى الــصــعــيــديــن، 
أهمية  السياسي واالجتماعي. وتزيد من 
الفكاك  الشعبن  مــحــاوالت  االنتفاضتن 
مــــن عــــوامــــل الـــهـــزيـــمـــة الـــســـابـــقـــة لـــثـــورات 
فــي بعض  الــعــســكــرة  أّدت فيها  مــشــابــهــة، 

ترتكبها قوات األمن والجيش في أكثر من 
بلد عربي، بذريعة »الحرب على اإلرهاب«، 
على نحو ما تفعل مليشيات خليفة حفتر 

في ليبيا حاليا. 
ــا، حـــّولـــت الـــدولـــة  ــرهـ ــيـ هــــذه الـــجـــرائـــم، وغـ
الــعــربــيــة مـــن جــهــاز إداري وبــيــروقــراطــي، 
ــنــــن،  ــة املــــواطــ ــدمــ وظـــيـــفـــتـــه الـــرئـــيـــســـيـــة خــ
الـــدم. كما  ى على 

ّ
اكة تتغذ

ّ
آلــة قتل فت إلــى 

حّولتها إلى جهاز عصابوي )من عصابة( 
متخصص في نهب أموال وثروات الشعوب 
وسرقتها، ومن يعترض على ذلك يتم نفيه 
أو قتله أو إخفاؤه قسريا. صحيح أن العرب 
ليسوا اســتــثــنــاًء فــي هــذا الــصــدد، فجرائم 
االستبداد والسلطوية قديمة قدم اإلنسان، 
ولكن اّدعاء هذه الدولة، ونخبتها الحاكمة، 
أنــهــا األحــــق بــاالســتــحــواذ عــلــى الــســلــطــة، 
واألقــــــــدر عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــحـــكـــم، يــتــنــافــى 
كليا مــع جــرائــمــهــا فــي حــق شــعــوبــهــا. وال 
العربية عن إرهاب  الدولة  إرهــاب  يختلف 
الجماعات الراديكالية، فاألولى تقتل باسم 
السلطة،  احتكار  وبغرض  الدولة«،  »هيبة 
بينما تقتل الثانية باسم »الدين«، وبغرض 
احتكار املجتمع وتطويعه أليديولوجيتها. 
وإذا كان إرهاب األخيرة مؤقتا، فإن إرهاب 
الثانية دائم ويتمّدد، وهو جزء أصيل من 

الروتن اليومي للمواطن العربي.
)أكاديمي مصري(

في برامجها، أو في نشاطها، الدعوة إلى 
والتمييز  والتعصب  والــكــراهــيــة  العنف 
عــلــى أســـس ديــنــيــة أو فــئــويــة أو جنسية 
أو جــهــويــة«، األمــر الــذي يضع الحكومة 
فــي مــــأزٍق حــقــيــقــي، فـــإن هــي منحت هــذا 
من  ومّكنته  القانونية،  التأشيرة  الحزب 
الــعــمــل والـــتـــرشـــح فـــي 80% مـــن الـــدوائـــر 
االنــتــخــابــيــة، كــمــا أعــلــن ذلـــك مــؤســســوه، 
ســتــخــتــرق الـــدســـتـــور واملــــرســــوم املــنــظــم 
ــــزاب، وإن هــــي الـــتـــزمـــت الـــدســـتـــور  ــــألحـ لـ
والقانون، ورفضت تمكن حزٍب ال يقبل 
بهوية تونس العربية اإلسامية، ويدعو 
إلــى هــويــة ولــغــة أخـــرى هــي األمــازيــغــيــة، 
ــٍة مــعــيــنــٍة دون غــيــرهــا،  ويــتــجــه إلــــى فـــئـ
تــربــطــهــا روابـــــط عــرقــيــة عــتــيــقــة، ستجد 
نفسها فــي مــرمــى الــقــوى الــدولــيــة، مثل 
ــات املــتــحــدة  ــاد األوروبـــــــي والــــواليــ ــحـ االتـ
األميركية ومنظمة األمم املتحدة لحقوق 
اإلنـــســـان الــتــي مــارســت ضــغــوطــا كبيرة 
عــلــى نــظــام بـــن عــلــي لــاعــتــراف بحقوق 
الكّرة  الثقافية، وهــا هــي تعيد  األمــازيــع 
عــدة جمعيات  أفـــرز  مــا  بعد سنة 2011، 
ثــقــافــيــة أمـــازيـــغـــيـــة، اســـتـــحـــالـــت، أخـــيـــرا، 
حزبا سياسيا سيلقى التمويل السخي، 
التغطية اإلعامية واالتصالية  لقي  كما 
الازمة، على الرغم من هشاشة تجربته 
وخوائه من أي برنامج سياسي حقيقي، 
يــمــكــن أن يــنــهــض بــتــونــس، ويــســاعــدهــا 
اقتصاديا  الهيكلية  أزمتها  تجاوز  على 

واجتماعيا. 
يعيد ظــهــور حـــزب أمــازيــغــي فــي تونس 
فــي كل  األمازيغية  التجربة  الــذاكــرة  إلــى 
املسألة  كانت  فقد  واملــغــرب،  الجزائر  مــن 
البربرية في البلدين في أوج اعتمالها في 
العشرية األولى من هذا القرن، فانزاحت 
ــى الــســيــاســي  ــ ــقـــافـــي الــــصــــرف إلــ ــثـ مــــن الـ
املحض الذي لم يقتصر على بعث أحزاٍب 
سياسيٍة أمازيغية، كما حدث في املغرب 
األقـــصـــى ســنــة 2005 بــتــأســيــس الــحــزب 
بقيادة  املغربي،  األمازيغي  الديمقراطي 
أحــمــد أدرغـــنـــي، الـــذي ســعــى إلـــى تــدويــل 
املـــســـألـــة الـــبـــربـــريـــة فـــي املـــغـــرب وإحـــــراج 
حّد  األمــر  بلغ  وإنــمــا  املغربية،  الحكومة 
فرحات  يتزعمها  منفى  حكومة  تشكيل 
مهني في فرنسا، والــدعــوة الــى انفصال 
الــقــبــائــل فـــي الـــجـــزائـــر، و»إنــــشــــاء جــهــاز 
 

ّ
ــح فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل يــحــل

ّ
أمــنــي مــســل

على  الجزائرية،  األمنية  السلطات  محل 
الكردية في  قــوات حماية الشعب  طريقة 
ســــوريــــة«، تــمــهــيــدًا ملـــا اعــتــبــره »تــحــقــيــق 
األمازيغ«،  السكان  منطقة  استقال  حلم 
فأي موقف ستتخذه الحكومة التونسية 

تجاه حزب أكال األمازيغي؟
)كاتب ووزير تونسي سابق(

السودان والجزائر... مواجهة خطاب الهـزيمة والثورة المضاّدة

عن »إرهاب« الدولة العربية

عن حزب أمازيغي في تونس

الصيام وإدراك الرضا

تجاوز حراكا الجزائر 
والسودان حتى اآلن 

نموذج العسكرة 
واالنقسام واالرتهان 

لقوى الخارج

جردة سريعة 
لضحايا األنظمة 

العربية كفيلة 
بكشف جرائمها

ال يمتلك القائمون 
على الحزب األمازيغي 

تجربة تاريخية في 
النضال السياسي 

والمعارضة

آراء

معن البياري

ال ضرورة إلجهاد األذهان في البحث عن أغراٍض أرادها جهاز املخابرات اإلسرائيلية 
)املوساد(، من تزويده صحيفة يديعوت أحرونوت بتفاصيل التفاصيل لجريمة اغتيال 
القادة في حركة فتح، أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر في بيروت، في 
1973، كما نشرتها قبل أيــام، فمن أعــراف دولة االحتالل وتقاليدها أن تزيل صفة 
 باقية. حدث 

ً
الّسرية عن وقائع وحوادث وجرائم عندما ال ترى في األمر حساسية

ذلك مــراٍت. ولنا، نحن العرب، أن نخّمن أن إسرائيل تريد تذكيرنا بأياديها الطولى، 
لها جيدا وطويال،  اغتيال مرّوعة، خطط   على تنفيذ عملية 

ً
قــادرة إذا كانت  وبأنها 

 أيضا على خطف مهندس 
ٌ
في عاصمة عربية قبل ستة وأربعني عاما، فإنها قادرة

فلسطيني، اسمه ضرار أبو سيسي، من أوكرانيا )2011(، وقتل مهندس تونسي، 
اسمه محمد الزواري، في صفاقس )2016(، وقادرة أيضا وأيضا على قتل األسير 
السابق لديها سمير القنطار في سورية )2015(. ولكن هذا األمر ليس األهم، سيما 
 يوما عن العدوان واستهداف املقاومني واملجاهدين 

ّ
أن الوحش اإلسرائيلي لم يكف

الذين جاء مخزيا من صحيفة سعودية، أخيرا، رمي بعضهم باإلرهاب. وإنما األهم 
ربما أن يقرأ العرب، وفي مقدمتهم الفلسطينيون، املّخ اإلسرائيلي، كيف يصنع القرار، 
نسى الجرائم 

ُ
ط، وكيف يقترف ما يريد. وفي املنزلة نفسها من األهمية أال ت

ّ
وكيف يخط

حمى أسماء الشهداء واملقاومني واألسرى من اإلهمال. 
ُ
اإلسرائيلية، وأن ت

 تياٌر فلسطيني مقاوم 
ّ

كانت حرب اغتياالٍت شرسة نشطت فيها إسرائيل، فيما شق
أسلوب خطف الطائرات والرهائن اإلسرائيليني، في ميونخ )1972( وغيرها. في تلك 
الغضون، فعل التدبير اإلسرائيلي جريمته التي قضى فيها عدوان والنجار وناصر، 
وطالعنا في »يديعوت أحرونوت« أن نحو ثالثة آالف جندي ومخبر وموظف شاركوا 
ا ارتدى زي 

ّ
في العملية التي أدى فيها الجنرال الالحق، إيهود باراك، دورا غليظا، مل

ل بالرصاص، ويشارك في اإلغارة على منازل الشهداء الثالثة. وهو الذي 
ُ
امرأة، وهو يقت

قال، تاليا، إنه لو كان فلسطينيا النتسب إلى إحدى املنظمات »اإلرهابية«. وتشتمل 
وتشويق  إثــارة  عناصر  على  ونشرتها  العبرية  للصحيفة  أعطيت  التي  التفاصيل 
قصصية وفيرة. ثّمة عميل غير إسرائيلي مقيم في بيروت، وعميلة يهودية ابتعثوها 
من كندا لكتابة »سيناريو تلفزيوني«، فيما السيناريو الذي انشغلت به مسح أمكنة 
عملية القتل، واملساعدة في تأمني أسباب نجاحها. تنشر »يديعوت أحرونوت« صورة 
العميلة تلك، ورسوما أعّدت في حينه، وتخطيطاٍت، وصور سيارات وأبنية روقبت. 
وليس في الوسع أن يحسم قارئ التقرير املهم هذا ما إذا كان قوال للصحيفة أم ملن 
زّودوها بما نشرت إّن عملية اغتيال القادة الفلسطينيني الثالثة في بيروت ربما تكون 
أكبر عملية اغتيال في القرن العشرين، وإن إسرائيل امتألت فخرا واعتزازا لنجاحها 

بتلك العميلة الجريئة في قلب بيروت.
لعلها مصادفة، أو ليست كذلك، أن تنشر الصحيفة العبرية التقرير املفصل عن وقائع 
تلك الليلة في ربيع بيروتي بعيد، في أثناء حملة لوبياٍت وأصابع إسرائيلية في الواليات 
الديمقراطي  الحزب  ح عن 

ّ
املرش النجار )29 عاما(،  الفلسطيني عامر  املتحدة ضد 

ملقعد لوالية كاليفورنيا في الكونغرس، ال لشيٍء إال ألنه حفيد أبو يوسف النجار، 
أحد الشهداء الثالثة في تلك الجريمة املشهودة. وتساهم الصحف في دولة االحتالل 
في تشويه الشاب الطموح، والناجح، والذي يعتنق مقولة السالم مع إسرائيل، إذا ما 
قبلت حق الفلسطينيني في تقرير املصير واالستقالل واملساواة، فتكتب »يديعوت 
أحــرونــوت« و»هــآرتــس« عن الجد »اإلرهــابــي الــذي اغتيل«، وقربه من ياسر عرفات. 
مع  اإلسرائيلي  األرشيف  الوسخ من  املقطع  ذلك  تزامن إشهار  املرّجح في  واملعنى 
الحملة الشرسة والنشطة، هناك في أميركا، ضد الناشط الفلسطيني الذي يتحّدث عن 
رؤية والده جريمة قتل والده وأمه إّبان كان في الحادية عشرة من عمره، من دون أن 
تستحكم في حواشيه )الحفيد( نوازع الثأر، وإنما تقيم فيه ثقافة التسليم بالحقائق 

القائمة، من دون التنازل عن الحقوق الفلسطينية. 
 العدو اإلسرائيلي عن محاربة الفلسطينيني على جبهات املاضي، وفي جبهات 

ّ
ال يكف

الخارج والداخل، في كل أرض، فيما الفلسطينيون يقيمون في قاٍع مرّوع، عندما يعتدي 
ممثلون منهم، في مواقع مسؤولية، على البديهيات، بل وعلى العقل أيضا.

بسمة النسور

لم تتوقف الفتاة العشرينية السعيدة عن الثرثرة بصوت مرتفع حاد وزاعق، يدق 
على العصب السابع مباشرة، ألنه كان  يشبه صوت مرور لوح طبشور على لوٍح 
خشبي في يد معلم  مدرسة  حكومية حانق. باشرت الفتاة التي تعاني حتما 
من اضطراب فرط الثرثرة حديثها الفوضوي غير املترابط بال انقطاع، حتى أنها 
لشدة حماستها لم تفكر بالتقاط أنفاسها، وقد تدفق السكر الوغد  إلى خالياها 
ألحقته بحبتي  إفطارا شهيا  تناولت  أفــادت،  ما  بشكٍل سخي، كونها، بحسب 
لم  أنها  أكــدت  والقرفة، بعد صيام يوم طويل،  والجوز  بالجنب  قطايف محشوة 
تعان فيه سوى قليل من العطش، فخلدت إلى النوم ثالث ساعات متواصلة، قبل 
أن توقظها املاما، طلبا ملساعدتها في  إعداد طاولة اإلفطار، حيث إن الوالد وبقية 
رتجى من يقظتهم. واصلت 

ُ
اإلخــوة كانوا حينها  مرميني كالقتلى، ال فائدة  ت

قصفها املتواصل بال رحمة، منذ  لحظة جلوسها وصديقتها الصامتة عديمة 
الجنسني،  زبــائــٌن كهول من  يــرتــاده  الــذي  الصغير  الحي  الشخصية في مقهى 
ني لألحفاد 

ّ
، حال وصولهم، ممتن ممن يحملون حواسيب يشغلونها بزهٍو خفيٍّ

مرغمني  فالتحقوا  التكنولوجية،  أميتهم   مــن  التخلص  فــي  ســاعــدوهــم  الــذيــن 
بركب العصر املنطلق بسرعة خاطفة، غير عابئ بمجاراة قدراتهم البطيئة على 
استيعاب املتغيرات، وأنشأوا حساباٍت على مواقع التواصل، أباحت لهم التعبير 

عن أفكارهم التي ال تهم أحدا. 
ــد  خلفتهم  ضجرين  الــعــمــر بمشقة وعــنــاء، وقـ ــة منتصف  تــعــّدى هــــؤالء  أزمـ
من  البائسة  ومظاهرها  الشيخوخة،  على  دفينا  حقدا  يكنون  حزانى،  مكتئبني 
العنق  وتــدلــي  التجاعيد،  وغــزو  البشرة  وتــرهــل  مفرطة  وسمنٍة  عظام  هشاشة 
مثل ديك حبش قبيح، متذّمرين من لعنة الصحو املبكر، ومن الحميات الغذائية 
الـــدم، وقــد بــات جميعهم  على  إلــى خفض نسبة الكولسترول فــي  الــتــي تــهــدف 
ابتاعته صباحا من »مكة مــول« يليق  الــذي  بــأن قميصها األصفر  ــٍة  علٍم ودرايـ
بلون عينيها، على الرغم من أن والدتها أبدت  تحفظها على اللون، لكنها، بسبب 
الصيام واالنهماك في إعــداد وجبة الفطور لم تناقشها في األمــر. لم يكن لديها 
 ،

ّ
»الهيبىة«، وتلف الثالث من مسلسل  الجزء  رغبة، وهي تتابع حلقة معادة من 

في الوقت ذاته، ورق العنب، وتحشو حبات الكوسا باألرز واللحم املفروم،  وهو 
الطبق املفضل للسيد الوالد الذي أبدى امتعاضا شديدا من التعديل الوزاري الذي 
أجري أخيرا على حكومة عمر الرزاز، واعتبره تعديال مخيبا لألمل، خصوصا 
أنه عاد بالرجل األقل شعبية  في األردن، وزير الداخلية السابق الذي تقلد املنصب 

ذاته مليون مرة. 
وأشارت البنت إلى أن والدها املتقاعد حديثا من مؤسسة حكومية لم  يصمت،  
بل عبر عن رأيــه بمنتهى الشجاعة والــوضــوح، من خالل مجموعة »بوستات« 
نارية، حصلت على مجموعة  كبيرة من الاليكات التي تشيد بوطنيته وحرصه 
على الصالح العام. وحني سألته: هل ستذهب  الليلة إلى الجوار الرابع يا والدي.. 
الطويلة،  الوقفة  على  بقدر  مــا  بتوجعني،  مفاصلي  يــابــا،  »صعب  متثاقال:  رد 
بعدين بدي أروح على ديوان العشيرة، أبارك ملعالي ابن العم، ألنه ضل باملنصب، 
عوا إشاعة إنه طاير، وهيو رح يضل قاعد على قلوبهم.. الله 

ّ
مع أنه الحساد طل

يقويه«.  ظل دور الصديقة املرافقة  محدودا جدا، ال يتعدى تعليقا مقتضبا أو 
همهمة أو إيماءة موافقة. 

املزعجة  الــزائــرة  هــذه  على سلوك  واحتجاج  نــظــرات سخط  »الختيارية«  تــبــادل 
الطارئة التي أفقدت املكان الوقور املتزن مهابته. لم تنتبه الثرثارة الصغيرة إلى 
كمية القلق واإلزعاج الذي سببته لهم. قالت لصديقتها الهادئة أكثر مما ينبغي: 
املتطفلني   بهؤالء املسنني 

ٌ
العجزة، وهو مكتظ املكان ال يروقني، يشبه دار  هذا 

طاقتهم  من  باالختناق  أشعر  السمع.  استراق  يكفون عن  ال  الذين  الفضوليني 
السلبية، ونظراتهم الحاقدة الحسودة، دعينا نغادر إلى مكاٍن أكثر ألقا وحيوية.

سامح راشد

»أريدهم أن يكونوا أقوياء وعظماء، وأن يمتلكوا اقتصادًا عظيمًا، ولكن عليهم االتصال، 
وإذا فعلوا فنحن جاهزون للتفاوض معهم«. .. ربما قليلون فقط يمكنهم تصديق أن 
ى سياسة 

ّ
هذه الكلمات جاءت على لسان الرئيس األميركي، دونالد ترامب، الذي تبن

هجومية ومواقف حادة تجاه طهران منذ دخوله البيت األبيض، بل إنها كانت جزءًا من 
حملته االنتخابية. لكنها ليست املرة األولى التي يغّير فيها ترامب مواقفه، وتتناقض 
كلماته وتصرفاته، فقد جاء هذا الغزل املفاجئ في توقيت شديد الحرج والتأزم بني 
الجانبني، بعد أن تفاقم التوتر إلى تحريك قطع بحرية أميركية باتجاه الخليج، واحتدمت 
الحرب النفسية إلى مرحلة إطالق تصريحات نارية وتهديدات صريحة. بل إن ترامب 
في التصريحات نفسها التي غازل فيها إيران لم ينف احتمال انفجار املوقف واندالع 
مواجهة مسلحة معها!. على الجانب املقابل، ال تقل املواقف الرسمية الصادرة من طهران 
اندفاعًا وتحّديًا وتناقضًا، عن نظيرتها األميركية، فقد بلغ التحدي بكبار مسؤولي 
الحرس الثوري ووزارة الدفاع اإليرانية إلى وصف التهديدات األميركية بأنها جوفاء، وأن 
اإلدارة األميركية عاجزة عن مواجهة طهران. وقد مثلت هذه التصريحات االستفزازية 
قمة التصعيد من طهران، بعد أن سبقتها سلسلة تحذيرات لواشنطن من محاولة 
إضعاف االقتصاد اإليراني وخنقه. خصوصًا، بعد أن أعلنت إدارة ترامب صراحة 
أنها تسعى إلى »تصفير« صادرات النفط اإليرانية.  وكما جمعت مواقف واشنطن 
بني النقيضني، التهديد والتهدئة، فإن إيران أيضًا زاوجت بني التحّدي والتغاضي، فقد 
تغافل وزير الخارجية اإليراني، جواد ظريف، عن اندفاعات ترامب ولهجته العدائية، 
بل رفع عنه مسؤولية التصعيد والتوتر مع طهران. وقال إن »ترامب ال يريد مواجهة 

عسكرية مع بالده، لكن بعض املحيطني به هم من يدفعونه إلى الحرب«. 
نحن، إذًا، أمام حالٍة من الشد والجذب وحرب األعصاب. أو، بعبارة أكثر وضوحًا، 
هي سياسة عض األصابع بني الطرفني. ومن املفارقات أن كليهما يجيدانها بامتياز، 
السياسة، كما في غزل  فاإليرانيون أصحاب نفس طويل وصبر غير محدود في 
السجاد، وهم أيضًا التجار رجال »البازار« الذين يجيدون املقايضة والتفاوض. أما 
ترامب، فهو رجل الصفقات والضغط على الخصوم وابتزاز الحلفاء، ليس بالضرورة 
لتفجير العالقات وخــوض معارك وحــروب. بــل، على األرجــح، للحصول على أعلى 
مكاسب وتنازالت منهم، بأقل تكلفة أميركية ممكنة، فبينما كان ترامب يكيل االتهامات 
للروس ولإليرانيني، بسبب وجودهم في سورية، إذا به يقّرر خروج القوات األميركية من 
هناك ليتقاسماها إلى حد التنازع على النفوذ السياسي والقواعد العسكرية واإلعمار 
االقتصادي. وبعد أن وصل التراشق إلى قمة التوتر مع كوريا الشمالية إلى حد التهديد 
باستخدام الزر النووي، دخل فجأة في مسار تفاوضي، وعقد أكثر من قمة مع نظيره 
كيم. وهو نفسه، ترامب، الذي يهّدد الصني، ويرفع التعريفة الجمركية على بضائعها، 
فيما يعقد مفاوضات تجارية معها، ويعلن رسميًا تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق عادل 
ومرٍض. أما إيران، فقد كانت في الثمانينيات تعادي »الشيطان األكبر«، وترفع شعار 
ت أسلحة أميركية بوساطة إسرائيلية. ثم نسقت مع 

ّ
»املوت ألمريكا«.. في وقت تلق

واشنطن ضد العراق مرتني، في مطلع التسعينيات، وتم ضرب العراق وكسر قوته 
العسكرية، ثم في األلفية الجديدة، حيث جرى احتالل العراق نفسه وتفكيك جيشه. 
وال تضارب  تناقض مصالح،  ليس  وواشنطن  طهران  بني  الحاصل  الشديد  التأزم 
سياسات، بل مجرد تنافس بني تاجرْين على تقسيم الحصص وتوزيع النسب في 
املكاسب والعوائد، فال طهران تملك محاربة واشنطن، وال األخيرة تريد ذلك. بل على 
العكس، تدرك إيران جيدًا أهمية تحييد واشنطن وإسرائيل، وخطورة استعدائهما. 
كما أن استمرار الفزاعة اإليرانية يحقق لواشنطن وتل أبيب مكاسب إقليمية أعلى 

كثيرًا من محاربتها وكسر شوكتها.

تلك الجريمة البعيدة... وغيرها الزائرة المزعجة الطارئة

لعبة طهران وواشنطن

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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ــي بــــالد الــحــرمــني  ــي الـــســـعـــوديـــة؟ هـ ــن هـ مـ
البالد  الشريفني وقبلة كل املسلمني، وهي 
بــزيــارتــهــا كــل مــؤمــن ومسلم،  الــتــي يحلم 
العرب  الدينية وقيمتها لدى  نظرا ملكانتها 
واملــســلــمــني. لكن الــســؤال الـــذي يــطــرح: هل 
الذي  السعودية؟ وما  السعودية هي  بقيت 

جّد على السعودية؟ وماذا تغّير فيها؟
السعودي/  الفاشل  والتحالف  اليمن  حرب 
ــى كـــشـــف مــطــامــعــهــم  ــ ــ اإلمــــــاراتــــــي أديـــــــا إل
ــوانـــئ واملـــواقـــع  ــيــمــن، فــالــعــني عــلــى املـ فـــي ال
اإلستراتيجية في اليمن، ال عاصفة الحزم 
ــّدع آذانــنــا بها  ــل الــتــي صـ وال عــاصــفــة األمـ
ولم  العسيري،  أحمد  الــســعــودي،  املتحدث 

ينجز شيئا غير املجاعة واألوبئة.
مـــا خــفــي أعـــظـــم: ســـجـــون ســـريـــة وإخـــفـــاء 
قسري واغتياالت لكل من ينطق أو ينتقد 
صارخة  انتهاكات  وقــراراتــهــا،  السعودية 
لحقوق اإلنسان في اليمن، وفي السعودية 
نفسها، فعن أي سعودية نتحدث؟ ما الذي 

قلب السعودية رأسا على عقب؟
ما يؤكد ذلك، أغبى عملية اغتيال في تاريخ 
الصحافي  اغتيال  السياسية،  االغــتــيــاالت 
املعارض، جمال  الناصح وليس  السعودي 

خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بالده في 
إسطنبول، لم تظهر جثته ولم يتم دفنها. 

تــركــيــا  تــــوريــــط  مــنــهــا  أرادوا  عــمــلــيــة  هــــي 
وقطر، لكن لم يكن اإلنجاز وفق ما يخدم 
مصالحهم، بقدر ما فضحت ملف حقوق 
االغتياالت  وملف  السعودية  فــي  اإلنــســان 
ــاء الـــقـــســـري، حــتــى  ــ ــفـ ــ ــتــــطــــاف واإلخـ واالخــ
ــتــــون( لــم  ــ ــتـــز كــــارل ــنـــدق ريـ ــــي فـ األمــــــــراء )فـ
يسلموا، وأيضا العلماء واملشايخ. وختمها 
نــظــام الــســعــوديــة بــتــجــاوز كـــل الــنــوامــيــس 
ــيــد بــاخــتــطــاف الــنــســاء  ــتــقــال ــادات وال ــ ــعـ ــ والـ
واعــتــقــالــهــّن وتــعــذيــبــهــّن، وهـــو مــا يــعــد من 
ــيـــع الـــحـــســـاســـة، خـــاصـــة بــالــنــســبــة  املـــواضـ

للمرأة والنساء.
عــن أي ســعــوديــة نــتــحــدث؟ ابــتــزاز األمـــراء 
مقابل حريتهم وإهانتهم وإذاللهم وإذالل 
ــى حــــصــــار لــقــطــر  ــ ــ ــة إل ــافــ ــاإلضــ ــم، بــ ــهـــ ذويـــ
ــعــمــرة والــحــج،  ــان مــواطــنــيــهــا مـــن ال ــرمـ وحـ
التي  السعودية  النوايا  تعكس  أفــعــال  لهي 
لــم تــتــرك شيئا لــم تفعله، بــل وصــل األمــر 
إلى حد تخريب مجلس التعاون الخليجي 
وتماسكه، ومن قبله جامعة الدول العربية.

تــرفــض الــســعــوديــة الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا 

بالتدخل  لنفسها  تــســمــح  لــكــن  الــداخــلــيــة، 
في شؤون غيرها عبر جيشها في اليمن 
أو بــمــالــهــا الــفــاســد فـــي تـــونـــس والــجــزائــر 
والسودان وليبيا ومصر وسورية والقائمة 

تطول.
حتى أرض صالح لم تسلم من املهرجانات 
ى 

ّ
الرسول صل فيها  قال  والتي  واملراقص، 

الله عليه وسلم ألصحابه في أثناء مرورهم 
باملنطقة قبل غــزوة تبوك »ال تدخلوا على 
هـــؤالء املــعــذبــني إال أن تــكــونــوا بــاكــني، فــإن 
لـــم تــكــونــوا بــاكــني فـــال تــدخــلــوا عــلــيــهــم أن 
يصيبكم مــثــل مــا أصــابــهــم«. وفـــي بعض 
الــروايــات أنه ملا مر باملنطقة أســرع راحلته 

ونهى عن دخول منازلهم.
الجديدة«،  »السعودية  إنها  بعضهم  يقول 
وإنـــــه خـــطـــاب الــتــجــديــد ولـــغـــة الـــحـــداثـــة. ال 
اليمن وليبيا  إنــهــا لعنة دمـــاء األبــريــاء فــي 
ومصر وسورية، إنها لعنة املعتقلني ظلما، 
إنها  التعذيب،  تحت  نحبهم  والذين قضوا 
وقطعت  قــتــل  الـــذي  ــاء خاشقجي  دمـ لعنة 
أوصاله، لنكون أمام سؤال: إلى أين تسير 

السعودية؟
أحالم رحومة )تونس(

ــر مـــظـــاهـــرة ســتــشــهــدهــا مـــديـــنـــة تــعــز  ــ لـــعـــل آخـ
فــي جــمــهــوريــة الــيــمــن املــمــزقــة، ســتــكــون باسم 
»ثعابني جبل جرة«. سيدعون إليها، كما دعوا 
وجماهيرهم،  وسيقفون،  قبلها،  مسيرات  إلــى 
على  لقيت حتفها  الالتي  األفاعي  ذوي  بجوار 
ظهر جبل جرة الواقع شمال غرب املدينة، وهذا 
أن  منذ  تــعــز،  مــقــاومــة  فيه  قــد عسكرت  الجبل 

نشأت في عام 2014.
ســتــرفــع فـــي مــســيــرة الــثــعــابــني )إن كــتــبــت لها 
كـ  واأللــم،  التوجع  بالخروج( شعارات  اإلمـــارات 
على  وسيتباكون  الوكيل«،  ونعم  الله  »حسبنا 
ــتــلــت وســفــكــت دمــاؤهــا ظلما 

ُ
األفــاعــي الــالتــي ق

وُعدوانا.
ــن وحــشــيــة  ــع بـــحـــرقـــة عـــ ــيـ ــمـ ســـيـــتـــســـاءل الـــجـ
املجاهدين في قتل األفاعي القابعة في جحورها، 
وكيف راق لهم قتلها، وهي لم تحمل في جوفها 

إال سما زعافا. يا ويلهم، إنهم ملجرمون
ــي خـــتـــام مــســيــرتــهــم، ســـيـــصـــدرون بــيــانــا  ــ وفـ
الذين  املــجــاهــديــن  أولــئــك  فيه  يــديــنــون  حقوقيا، 
اســتــوطــنــوا الــجــبــل، وأزعـــجـــوا الــثــعــابــني، ناهيك 
قــامــت بها لجنة املجاهدين  الــتــي  املــالحــقــة  عــن 
األمنية، وطاولت كبرى الحّيات املطلوبة بجرائم 

اغتياالت سابقة.

ــنــقــابــات  وســـيـــدعـــون املــنــظــمــات اإلنـــســـانـــيـــة وال
الثعابني  الدولية واملحلية، للتضامن مع  املهنية، 
املــســاملــني، وأحــقــيــتــهــم بــاســتــيــطــان جــبــل جــرة. 
ورســالــتــهــم الــتــي يـــــودون إرســـالـــهـــا مـــن خــالل 
هـــذه املــظــاهــرة الــجــمــاهــيــريــة، هــي للعالم أجــمــع، 
وللتجمع اليمني لإلصالح في تعز خصوصا، 
وهي »أن لجنة املجاهدين األمنية قد انتهكت كل 
الحرمات، وتهجمت على أوكــار  الثعابني حتى 
كبير  بــني  تفرقة  دون  الكثير،  وقتلت  األبــريــاء، 
وصغير، وذكــر وأنــثــى، ســام وغير ســام«. كما 
أن جبل جرة ليس ملكا خاصا بإصالح تعز، 
بل هو ملك لكل الكائنات التي تدب على ظهره 

منذ آالف السنني.
ومـــا أشــبــه هـــؤالء الــثــعــابــني، بــمــرتــزقــة اإلمــــارات 
وعمالئها، ال سيما أولئك القتلة في كتائب أبي 
العباس اإلرهابية، بل هم من الثعابني أخطر. هذا 
حالنا في تعز أيها الناس، ولم نَر  في مدينتنا 
سوى  بضربنا  الشر  لتحالف  شرعنا  أن  منذ 

املوت والقهر الذي شبعنا منه.
يا لغبائنا حني خرجنا رافعني صورة سلمان، 
وقلنا له »اضرب«. كنا نريده أن يضرب الحوثي 

فضربنا على غفلة منا.
موفق السلمي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

سميرة المسالمة

ــقــــول األمـــــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس الـــنـــرويـــجـــي  يــ
الـــنـــزوح يتطلب  لــاجــئــن، يــــان إيـــغـــانـــد، إن 
»عــنــفــا شــديــدًا لــلــغــايــة، وخــوفــا مــن الـــكـــوارث، 
وأرضها  منزلها  مــغــادرة  على  عائلٍة  إلجــبــار 
وأمـــاكـــهـــا ومــجــتــمــعــهــا«. وهــــو إذ يــتــوقــع أن 
ف 

ّ
تــلــك أســبــاب الــنــزوح الــرئــيــســيــة، فــإنــه يخف

مـــن حــقــيــقــة مـــا يــجــري مـــن مـــجـــازر ومـــحـــارق، 
حتى يتم تهجير ما يقرب من نصف الشعب 
السوري خــارج سورية وداخلها. وإذ تجاوز 
النازحن من سورية 1.6 مليون سوري  عدد 
في العام األخير فقط )2018(، فإن ما تعتقده 
روسيا والنظام السوري مخالف لذلك، فهما 
ما يــزاالن يقدمان الدعوة تلو األخــرى لعودة 
ــّدة  الـــســـوريـــن إلــــى بــــادهــــم، مــعــتــبــريــن أن حـ
الصراع تراجعت، حسب الدعوة التي وجهها 
ــة إنــتــرفــاكــس  ــالــ األســـــــد، ونــقــلــتــهــا آنـــــــذاك وكــ
في  ليؤكدها  وعـــاد   ،)2018/7/27( الــروســيــة 
خــطــابــه أمـــــام رؤســــــاء املـــجـــالـــس املــحــلــيــة في 
يعيق  مــن  أن  معتبرًا   ،)2019/2/17( ســوريــة 
 
ً
لــهــم، متجاها الــــدول املضيفة  عــودتــهــم هــي 

أسباب مغادرتهم وانتزاعهم من وطنهم.
قناة  التقته  الــذي  الــســوري  الشاب  وإذ يحّدد 
جــبــل  مــــن  ــازح  ــ ــنـ ــ الـ  ،)2019/5/8( ــزيــــرة  الــــجــ
ــه أو  ــاتــ ــبـــارة صـــريـــحـــة، أولــــويــ شــحــشــبــو، بـــعـ
أولويات  أن يمثل  فــإن ما قاله يمكن  أحامه، 
ــاربــــن مــــن الــقــصــف  ــهــ ــوريــــن الــ ــســ ــيـــع  الــ ــمـ جـ
الوحشي للنظامن، الروسي والسوري، وهو 
إليها مع  يــأوي  إذ يقتصر حلمه على خيمٍة 

توفيق شومان

ليست مسألة تفصيلية وال عادية، أن يخرج 
مــوظــفــو الــقــطــاع الـــعـــام فـــي لــبــنــان، فــيــســّدوا 
الطرقات ويتمّردوا على  الزعامات، ويهّددوا 
التي عرفتها  الربيعية  التجارب  باستنساخ 
أقطار عربية عدة منذ عام 2011. وحن يقال 
العام  القطاع  فــألن  ليست عادية،  املسألة  إن 
التوظيفية  آلياته  تتشكل  ب، 

ّ
اللبناني متحز

ـ املذهبي  طبقا لقواعد التحاصص الطائفي 
ـ الـــحـــزبـــي، فـــا يـــدخـــل الــوظــيــفــة الـــعـــامـــة إال 
الـــحـــزبـــيـــون املـــحـــظـــيـــون بـــعـــوامـــل الــــقــــوة مــن 
داخل الحلقات الضيقة والنافذة في األحزاب 
غير  أو  الحزبيون،  املستضعفون  أمــا  ذاتها، 
املــتــحــزبــن، فـــا نــصــيــب لــهــم مـــن الــوظــائــف 

العامة، وال ممر وال مدخل.
وإذ جرت العادة في أنظمة الحزب الواحد، أن 
طابع  الدولة  مؤسسات  في  التوظيف  يأخذ 
ــــوالء لــلــحــزب، ففي  االنــتــســاب الــحــزبــي أو الـ
»الحالة اللبنانية« يتمحور هذا الطابع حول 
»األحزاب الحاكمة«، التي ذهبت إلى توسيع 
ــداد  ــ ــعــــام وتــضــخــيــمــه، لــتــصــل أعـ ــقـــطـــاع الــ الـ
ــقـــارب 300 ألــــف شخص  ــا يـ مــوظــفــيــه إلــــى مـ
النهار، 2019/2/18(، نصفهم كما  )صحيفة 
تفيد دراســات ومسوحات ميدانية ال حاجة 
لهم، وال عمل سوى تقديم والءاتهم لألحزاب 

وزعمائها.
ــال الــتــمــعــن فــــي طــبــيــعــة الـــحـــراكـــات  ــ ــــي حـ وفـ
املــطــلــبــيــة الــــتــــي يـــشـــهـــدهـــا لـــبـــنـــان فــــي هـــذه 
اآلونـــة، تتقدم إلــى الــعــن الــنــاظــرة تظاهرات 
ــقــــاعــــديــــن،  ــتــ ــكــــريــــن املــ وإضـــــــــرابـــــــــات  الــــعــــســ
ــزي،  ــ ــركـ ــ ــرف املـ ــ ــــصـ ــفــــي املـ ــاة، ومــــوظــ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ

أوالده، مكتفيا ببصلة يسّد بها جوعه معهم، 
ــذلـــك الـــحـــلـــم يـــطـــرح عــــشــــرات األســئــلــة  ــه بـ ــإنـ فـ
بـــشـــأن حــقــيــقــة دور عــمــل كــيــانــات املــعــارضــة 
واملـــنـــظـــمـــات املــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تــعــتــاش على 
االئــتــاف  مقدمتهم  وفــي  الــســوريــة،  مأساتنا 
ــذي  الـــوطـــنـــي لـــقـــوى الــــثــــورة واملـــعـــارضـــة، والــ
ــاركـــوا في  يــتــحــّمــل بــعــض أعــضــائــه الـــذيـــن شـ
 في 

ً
 مــبــاشــرة

ً
اجــتــمــاعــات أســتــانــة مــســؤولــيــة

الــتــي تعد  إعــطــاء شرعية مــفــاوضــات أستانة 
ــارك نــتــائــج مـــبـــاشـــرة لـــهـــا، فـــي ظل  ــعــ هــــذه املــ
االتفاقات املتفق عليها بن الضامنن الثاثة 
إيــران، تركيا(، والتي تحدد ترسيم  )روســيــا، 
ــــراف املــتــصــارعــة،  خــطــوط االشــتــبــاك بــن األطـ
وتــمــهــد لــتــســلــيــم مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد 
تعبيرات  حسب  »الشرعية«،  مرجعيتها  إلــى 
ــتـــج  ــنـ الــــضــــامــــن الــــــروســــــي والــــرئــــيــــســــي، واملـ
املعارضة  قبلة  أصبح  والـــذي  أســتــانــة،  ملسار 
الــســيــاســيــة الــتــي تــتــنــاســى دوره فـــي تــدمــيــر 
ســوريــة، وقــصــف الــشــعــب الـــســـوري، وتصفه، 
اتها، بالصديق أو  في بعض خطاباتها ولقاء

الشريك في الحل السياسي.
أعضاء  نــرى  أن  يكن متوقعا  لــم  أنــه  صحيٌح 
ــلـــون الـــاجـــئـــن  ــبـ ــقـ ــتـ »االئــــــــتــــــــاف« وهـــــــم يـــسـ
الهاربن من القصف بما يتناسب وتصدرهم 
املشهد »الزعاماتي« الذي يقتبس مشهده من 
احــتــفــالــيــات الــنــظــام عــلــى مــنــصــات الــخــطــابــة، 
والتلويح للشعب املنكوب الذي شهدناه عند 
افتتاح مقر »االئــتــاف« في ريــف حلب )قرية 
عــيــاشــة، 3 كـــم مـــن مــعــبــر الـــراعـــي الـــحـــدودي( 
بعد نحو سبع ســنــوات مــن اســتــمــرار إقامته 

والعاملن  االجتماعي«  الضمان  و»صندوق 
ــعـــة  ــامـ ــروت، وأســـــــاتـــــــذة الـــجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــأ بـ ــ ــرفـ ــ ــي مـ ــ فــ
الرسمية، واملستشفيات  اللبنانية واملــدارس 
الحكومية، ومؤسسة كهرباء لبنان، وغيرها 
ــتـــي يــطــفــح فــيــهــا  مــــن املـــؤســـســـات الـــعـــامـــة الـ
بلوغه نسبة  إلــى حـــدود  الــحــزبــي  التوظيف 
25% من حجم القوى العاملة في لبنان، في 
العام  القطاع  فــي  العاملن  نسبة  تبلغ  حــن 
)صحيفة   %6 الــيــابــان  وفــي   ،%12 الفرنسي 

األنباء، 2018/11/15(.
وما يمكن قوله، إن طبقة املوظفن الحزبين 
املــعــتــرضــة فـــي هــــذه املــرحــلــة عــلــى إجـــــراءات 
املــفــتــرضــة للحكومة  املــــوازنــــة  فـــي  الــتــقــشــف 
الــلــبــنــانــيــة، يــنــطــبــق عــلــى حــراكــهــا توصيف 
»انتفاضة الجماهير الحزبية« على أحزابها، 
التي صاغت معها معادلة »التوظيف مقابل 
الوالء«، وهي املعادلة التي ارتسمت معاملها 
بـــصـــورة مــلــحــوظــة بــعــد إســـــدال الــســتــار عن 
ثــم  ــــام 1990،  الــلــبــنــانــيــة عـ الــــحــــرب األهـــلـــيـــة 
في  مسبوق  غير  بتغوٍل  أرضيتها  توسعت 
الــعــقــود الــاحــقــة، مــع دخـــول قـــوى سياسية 
جــــديــــدة إلـــــى نــــظــــام املـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــي 
ــذ يــجــتــاح الــقــطــاع الــعــام  والــحــزبــي الــــذي أخـ
الــلــبــنــانــي، فـــي ظـــل تـــدنـــي فــــرص الــعــمــل في 
القطاع الخاص، من جّراء األزمات السياسية 
واألمنية املتعاقبة منذ عام 2005، وانعكاس 

ذلك على الدورة العامة لاقتصاد اللبناني.
التي اعتمدتها  عملية »التجنيد الوظيفي« 
تبدو  »جماهيرها«،  مع  اللبنانية  األحـــزاب 
ــزاب من  ــاألحــ ــام مــنــعــطــف خــطــيــر، فــ ــ اآلن أمـ
االقــتــصــاد  لتصحيح  رؤى  تــمــتــلــك  ال  جــهــة 
جهة  مــن  و»الجماهيرالحزبية«  اللبناني، 

 بــمــخــاطــر االنـــفـــات 
ً
واالقـــتـــصـــاديـــة، مـــنـــوهـــة

»النزوحي« عليهم، وما تحمله على بلدانهم 
املغلقة حول  الــدائــرة  تم فتح  إذا  من مخاطر، 
املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة الــتــي تــأخــذ مــن إدلــب 
املحاصرة مقرًا لها، وسط ما يزيد عن ثاثة 

ماين سوري نازح ومقيم حولها.
وإيران التي ترى في املعركة وسيلة الستمرار 
وجـــودهـــا فــي ســـوريـــة، وبــقــاء ســوريــة ساحة 
األميركية، بعيدًا  اإلدارة  لعقد تفاهماتها مع 
عن ساحتها الداخلية، ما يجعل من التلويح 
بتهجير سكان إدلب وسيلة صالحة لتخويف 
واشـــنـــطـــن، خـــصـــوصـــا بـــمـــا تـــعـــرفـــه األخـــيـــرة 
عــن خــيــوٍط تــصــل املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة التي 
تــحــاربــهــا مـــع إيـــــران كــجــهــة راعـــيـــة أو داعــمــة 
لزعيم  الظهور األخير  لها. وضمن ذلك يأتي 
الــبــغــدادي، رسالة  الــدولــة اإلســامــيــة،  تنظيم 
تــحــبــط الــتــصــريــحــات األمــيــركــيــة عـــن انــتــهــاء 

التنظيم في املنطقة. 

للمعلومات«، 2018/5/26(. كما يمكن للدولة 
اللبنانية أن توفر خمسمائة مليون دوالر، لو 
أخذت على عاتقها شراء املشتقات النفطية، 
بدل إعطاء حق االستيراد لشركتن خاصتن 
والسطوة  النفوذ  أصحاب  على  محسوبتن 
الثاني:  )»الدولية للمعلومات«، 2018/6/2(. 
قــنــاعــة الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة بــتــفــكــك الــتــمــرد 
القيادات  هــذه  امتاك  من  انطاقا  الحاصل، 
واملحاسبة،  واإلقــالــة  التوظيف  قــوة  أســبــاب 
كـــمـــا أن انــــعــــدام الــتــنــســيــق بــــن الــقــطــاعــات 
املنتفضة وعدم اتجاهها إلى نقل قضاياها 
املطلبية من اإلطــار الفئوي إلى الحيز العام 
يجعلها فــي مــوضــع بــالــغ الــنــحــول، ُيــضــاف 
إلــيــه عــامــل الـــرهـــان عــلــى الـــزمـــن  الــــذي يكفل 

إسقاط اإلحباط  واليأس على املنتفضن. 
ــف، 

ّ
ــبـــدو إجـــــــــراءات الــتــقــش بــــصــــورة عــــامــــة، تـ

ــهــا أو بــعــضــهــا إلــى 
ّ
املــفــتــرض أن يــذهــب جــل

امتحانا  اللبنانية،  لــلــدولــة  الــعــامــة  املــوازنــة 
آلخــــر حـــــروب تــطــويــع الـــفـــئـــات األهـــلـــيـــة، من 
الطبقة  أفــســدتــه  مــمــا  جــــزءًا  خـــال تحميلها 

الــذي يتاجر  وإذ أصبحت الخيمة هي الحلم 
ــه مــحــســوبــون عــلــى املـــعـــارضـــة واملــنــظــمــات  بـ
األوالد  بحياة  والــهــروب  للسورين،  الــداعــمــة 
مـــن تــحــت الــجــحــيــم هـــو الـــغـــايـــة، بــعــد ثــمــانــي 
سنواٍت من حرٍب لم يتراجع فيها النظام عن 
غــايــتــه فــي إخــضــاع الــســوريــن لسلطته، فــإن 
الحديث عن العودة إلى الوطن »البيت« التي 
يــدعــو إلــيــهــا الــنــظــام وروســيــا الــاجــئــن أمــام 
األرقــام، ليس  بها وقائع 

ّ
الدولي تكذ املجتمع 

في هذه املجزرة التي ترتكب اليوم في محيط 
ــــدار الــســنــوات  ــــب ومــــا حــولــهــا، بـــل عــلــى مـ إدلـ
ــٍن إلــى  الــثــمــانــي الــتــي حــولــت ســوريــة مــن وطــ
مــأســاة، وهــو ما يجعلني أستذكر كيف نزح 
أراد مستثمروه  إلــى خيمة،  الــوطــن  يــوم  ذات 
أقمشة منسوجة  مــن  أن يعلقوه على جـــدراٍن 
»الوطنية«.  تحت مسمى  السورين  عــرق  من 
ومن هناك، بدأت حكاية جديدة لسورية التي 
تقبع داخــل »خيمة وطــن« ينصبها وينصب 
علينا تجار الوطن، وما بينهما أسماء بائسة 
كــثــيــرة تــحــاول أن تــجــد لــهــا مــكــانــا فــي ذاكـــرة 
الـــســـوريـــن، فـــا تــجــد أنـــســـب مـــن االســتــثــمــار 
ــراب مــدنــهــم، وتضع  فــي مـــوت الــســوريــن وخــ
التي دمرها نظامها ورجــال سلطته،  سورية 
ومــا بقي منها على طاولة مــزاد لبيعه »آخر 
التي أوت وطنا كما  الخيمة  ســاعــة«. والــيــوم 
 يصرخ 

ً
»أوهمونا« لم تستطع أن تؤوي طفا

حرية، وال امرأة غير قابلة للكسر، أو رجا ال 
يــزال يسكن في وطــٍن لم تعتقله تلك الخيمة، 

ولم يعرف إليها طريقا. 
)كاتبة سورية(

 من األحــزاب 
ٌ
العليا. وهــذا بحد ذاتــه مغامرة

الحاكمة برصيدها املوالي، ومخاطرة أيضا 
من املنتفضن باحتمال االحتفاظ بمواقعهم 
الوظيفية، أو خسارة مكتسباتهم الخدماتية. 
وفيما يظهر أن حراك العسكرين املتقاعدين 
إلى  قــوة معقولة، نظرًا  يستوي على عوامل 
تــصــّب في  الــتــي  املعنوية والوطنية  األبــعــاد 
الوظيفية  القطاعات  حــراكــات  فــإن  صــالــحــه، 
األخــــرى تفتقر لــألبــعــاد املـــذكـــورة آنــفــا. وقــد 
يحّد هــذا األمــر مــن اســتــمــرارهــا، أو قــد يدفع 

إلى النيل السهل منها.
وحن يقال إن األحزاب تخوض آخر »حروب 
الــتــطــويــع« مــع الــفــئــات األهــلــيــة، فــألنــهــا هــذه 
ــرة تــــواجــــه جـــمـــهـــورهـــا الـــلـــصـــيـــق، بــعــدمــا  ــ املــ
كــانــت واجــهــت الــجــمــهــورالــعــام فــي أكــثــر من 
واقـــعـــة ومــــوقــــع، مــثــلــمــا حــــدث مـــع »الـــحـــراك 
فجففت   ،2015 آب  أغــســطــس/  فـــي  املـــدنـــي« 
جــرى  ومثلما  واالتـــهـــام.  بالترهيب  منابته 
بعد ذلك مع روابــط التعليم الثانوي وهيئة 
ذات  متفرقة  وحـــراكـــات  الــنــقــابــيــة،  التنسيق 
أتــيــح خالها  وبــيــئــيــة،  اجتماعية  مــضــامــن 
تـــفـــّرق شــمــل مجمل  الــحــاكــمــة أن  لــــألحــــزاب 
هــذه الحراكات، ومــن ثم تركت هــذه األحــزاب 

لنفسها املطمئنة.
هذه املرة الواقعة تختلف، واملواجهة تختلف، 
ــام  فـــــاألحـــــزاب قـــبـــالـــة جـــمـــاهـــيـــرهـــا، وهـــــي أمــ
الجماهير،  هــذه  على  الطاعة  فــرض  اختبار 
فــيــمــا األخـــيـــرة أمــــام امــتــحــان االســتــمــرار في 
أو  وحــقــوقــا،  مكتسبات  تعتبره  عما  الــدفــاع 
الـــعـــودة إلـــى بــيــت الــطــاعــة وبــالــطــريــقــة التي 

يشاؤها صاحب القرار وصاحب السلطة.
)كاتب لبناني(

فــي إســطــنــبــول، وقـــول رئــيــس »االئـــتـــاف« في 
رافــقــه حضور  الــذي  للمقر  االفتتاحي  الحفل 
ــن قــــــادة الــفــصــائــل  ــعـــشـــرات مــ ــتـــعـــراضـــي لـ اسـ
املــحــلــيــة املجتمعن حــول  املــجــالــس  ــاء  ــ ورؤسـ
قــيــادة »االئــتــاف« وقــوفــا: »سيسهم املقر في 
ــثـــورة واملـــعـــارضـــة مـــن مكانها  قـــيـــادة قـــوى الـ
ــروف الـــازمـــة  ــظــ الــطــبــيــعــي بـــعـــد تـــوفـــر كــــل الــ
لتحقيق ذلك«، أي أن ما وجب تحقيقه لقيادة 
التي ال يمكن أن تستثني هؤالء  الثورة  قوى 
املــشــرديــن بــســبــب الــقــصــف قـــد تـــوفـــر، ومنها 
خياراتهم  تبعات  بتحمل  »االئــتــاف«  الــتــزام 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة الـــتـــي مـــهـــدت لتلك 
الــدول  ومعه  النظام،  يمارسها  التي  املذبحة 
ــار أســـتـــانـــة فــــي كــــل مــــن إدلــــب  الـــضـــامـــنـــة ملـــسـ

وحماة ومناطق من حلب.
وفــي الــوقــت الــذي تمثل حالة الــنــزوح مأساة 
سورية بامتياز، فهي ورقة تفاوض وتسويات 
الـــدول املتصارعة في  دولــيــة، تديرها كــل مــن 
سورية لحساباتها الشخصية، ووفق معايير 

الربح والخسارة: 
التسوية  قبول  باتجاه  تضغط  التي  روســيــا 
وفق رؤيتها التي تحافظ على مصالحها من 
املفاوضات  مــجــاالت  فتح  لها  وتضمن  جهة، 
لرفع  وأميركيا،  أوروبــيــا  العالقة  ملفاتها  في 
التي  واالقــتــصــاديــة  التكنولوجية  العقوبات 
تـــعـــيـــق تــــقــــدم صـــنـــاعـــاتـــهـــا فــــي كــــل املــــجــــاالت 
الحيوية. وتركيا التي تريد منها ورقة ضغط 
ــا الــتــي تــئــن مــن أعــــداد الــاجــئــن،  ــ عــلــى أوروبـ
ــا، اســــــتــــــدراج الـــغـــرب  ــهــ ــن خــــالــ ــ وتــــــحــــــاول، مـ
إلــــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض األمــنــيــة والــســيــاســيــة 

ثـــانـــيـــة تــعــتــبــر أن مــكــتــســبــاتــهــا الــوظــيــفــيــة 
نتيجة نــضــال ســابــق وقــاعــدة لـــوالء الحــق، 
وهذا ما يضع الطرفن ألول مرة أمام سؤال 
صعب وحاسم، عنوانه كيفية تجديد العقد 
وتــحــت طيات  وأحــزابــهــا.  »الجماهير«  بــن 
هـــذا الـــســـؤال، يـــدور الــســجــال بــن »األحــــزاب 
الــحــاكــمــة« بــشــأن طــريــقــة تـــوزيـــع الــخــســائــر 
عــلــى »الــجــمــاهــيــر  الــحــزبــيــة«، فــُيــطــرح تــارة 
إلــغــاء رواتــــب األشــهــر الــفــائــضــة عــن االثــنــي 
عــشــر شـــهـــرًا، وفـــي طـــور آخـــر خــفــض نسبة 
معينة من رواتب املتقاعدين، أو تقليل حجم 
طور  وفــي  والتعليمية،  الصحية  التقِدمات 
ثالث التراجع عن زيادة األجور املقّررة قبل 
فــتــرة، وفــي حــن رابـــع إبــقــاء الــحــال على ما 
هي عليه، مقابل رفع الرسوم على الكهرباء 
ــرائــــب عــلــى  واملـــــحـــــروقـــــات، أو زيــــــــادة الــــضــ
الواردات السلعية املختلفة، ما يعني تدوير 
رفد الخزينة اللبنانية من اقتطاع للرواتب 

والتقِدمات العامة إلى الضرائب املباشرة.
ومهما يكن من أمر، تبدو القيادات الحزبية 
مصّرة على إجراءات التقشف واملواجهة مع 
قــواعــدهــا املــوالــيــة، وهـــي تعمل عــلــى خطن: 
الــفــســاد  مـــكـــامـــن  مــــن  االقـــــتـــــراب  عـــــدم  األول، 
الواسعة، ألن ذلك يمّس مصالحها املباشرة، 
مثل إيقاف العجز والهدر في قطاع الكهرباء 
التهّرب  أو  ســنــويــا،  دوالر  بملياري  واملــقــّدر 
ــة مــلــيــارات  ــعــ الــضــريــبــي الـــــذي يـــقـــارب األربــ
دوالر في السنة الواحدة، وحتى في مجاالت 
الـــرســـوم، فــالــدولــة الــلــبــنــانــيــة تــتــغــاضــى عن 
تــحــصــيــل مــســتــحــقــاتــهــا، عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
التي  الشواطئ،  القائمة على  املنتجعات  من 
تــتــجــاوز ثــاثــمــائــة مــلــيــون دوالر )»الــدولــيــة 

من خيمة وطن إلى وطن من خيمة

أحزاب لبنان في مواجهة »جماهيرها«
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