
دالل البزري

امــرأتــان مــن ســوريــة. رزان زيــتــونــة ورقــّيــة 
أشياء  إبــراهــيــم.  بنيسان  املــعــروفــة  حسن 
تــفــّرقــهــمــا. رزان دمــشــقــيــة نــشــأت  كــثــيــرة 
فــي بــيــئــة مــتــحــّررة مــن الــطــبــقــة الــوســطــى. 
رقـــّيـــة كـــرديـــة شـــّبـــت فـــي إحـــــدى ضــواحــي 
الــّرقــة الشعبية املــحــافــظــة. األولــــى ســافــرة 
بة. األولى 

َّ
والثانية محجبة، وبعد ذلك منق

درست املحاماة، والثانية درست الفلسفة 
ثــانــوي. األولــى  وأصبحت أســتــاذة تعليم 
ــاوزات الــنــظــام  ــ ــــجـ ــــق بـــاحـــتـــراف كــــل تـ

ّ
تــــوث

وجرائمه، على الورق، ترسله إلى املحافل، 
رزان  الــواضــح،  بتوقيعها  املــقــاالت  تكتب 
زيــتــونــة؛ والــثــانــيــة تــرصــد كــل مــا يحصل 
الــّرقــة، وال تتجاوز جغرافيته،  حولها في 
تنشره على »فيسبوك« باسمها املستعار، 
مـــا يــمــنــحــهــا حــريــة كــبــيــرة فـــي وصــــف ما 
تعيشه، هي وأقرانها، فيما األولــى تكتب 
»على ورقة أضيق من خرم االبرة« )بحسب 
عــبــارتــهــا(. فــاألولــى تــتــحــّرك تــجــول تظهر 
وتختبئ، من شقٍة إلى أخرى، من العاصمة 
رة  إلى ريفها في دوما؛ فيما الثانية متسمِّ
الــّرقــة، تتجول في أحيائها  في بيتها في 
نشأتها،  ظــروفــهــا،  الــنــقــاب.  وراء  متخفية 
سياق حياتها، ال يسمحون لها باالنتقال 
ــــك. بـــلـــى، هـــنـــاك إمــكــانــيــة  إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلـ
للهروب إلى املناطق الكردية، لكنها تأبى، 
 بالبقاء في الرقة.  ومجال األولى 

ّ
تتشبث

كمال عبد اللطيف

ــام الــذكــرى الــســابــعــة النــطــاق  حــلــت قــبــل أيـ
املظاهرات السلمية التي مألت الشوارع في 
إلى  تدريجيًا  انتقلت  ثــم  التونسية،  املـــدن 
مــيــاديــن أخــــرى، فــي أغــلــب الــــدول العربية، 
 مــن عــامــات تــاريــخ جديد، 

ً
ل واحــــدة لتشكِّ

التي  السياسي  يرتبط بمشاريع اإلصــاح 
السياسية،  ثقافتنا  فــي  وتــبــلــورت  نــشــأت 

طوال عقود القرن العشرين. 
 أن نـــتـــســـاءل، ونـــحـــن نــتــأمــل نــتــائــج 

ُّ
َيـــِحـــق

ــعــاِيــن الصعوبات 
ُ
مــا جــرى وتــداعــيــاتــه، ون

تـــواجـــه إرادة اإلصــــاح  الــتــي  واملــمــانــعــات 
ــا زال  والــتــغــيــيــر فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا، هــــل مــ
الــتــغــيــيــر مــمــكــنــًا؟ ونـــحـــن ال نـــشـــك فــــي أن 
ــِلـــّحـــًا في  الــتــغــيــيــر كــــان وســيــظــل مــطــلــبــًا ُمـ
التغيير  أن  افــتــرضــنــا  ســـواء  مجتمعاتنا، 
ــارات الــــتــــي أطـــاحـــت  ــ ــــجـ ــفـ ــ ـــل فــــي االنـ

ِّ
املـــتـــمـــث

رؤوس أنظمة سياسية سنة 2011 قد أنتج 
ِتج، ففي كل األحوال، 

ْ
املطلوب منه أو لم ُين

مراجعة  أن  إال  أمــرًا مطلوبًا،  التغيير  يظل 
ــتـــي أوصـــلـــتـــنـــا إلــيــهــا  الـــنـــتـــائـــج واآلفــــــــاق الـ
االنفجارات املذكورة، تدعونا إلى التساؤل 
رهــا، في  عــن أولــويــات التغيير كما نــتــصــوَّ

ضوء ما يجري اليوم أمامنا.
رنا سؤال  يستوعب سؤال التغيير في تصوُّ
فــي شموليته، بحكم  الــســيــاســي  اإلصــــاح 
ــل املــنــاســبــة لــاقــتــراب  ــداخـ ــدُّ مـــن املـ ــَعـ أنــــه ُيـ
ــروع الـــديـــمـــقـــراطـــي. وقـــد  ــ ــشـ ــ مــــن دوائــــــــر املـ
تــبــلــورت املــامــح الــكــبــرى لــهــذا الــســؤال في 
األدبيات السياسية العربية، لحظة تركيب 
ــة مـــا بعد  الــنــهــضــويــن الـــعـــرب صــــورة دولــ
ـــمَّ بــنــاء الــعــامــات األولــى 

َ
الــحــمــايــة، حيث ت

ازدواجية دولتنا  الكبرى لنقد  والشعارات 
التي ما تزال تخلط بن التقليد السلطاني 

املتوارث وبعض مظاهر الدولة الحديثة. 
دًا،  ُمجدَّ اليوم  الذي نطرحه  التغيير  سؤال 
ونـــحـــن نــفــكــر فــــي مـــآلـــنـــا الـــســـيـــاســـي، بــعــد 
االنــفــجــارات الــتــي احتفينا بــهــا، وبــاآلمــال 
الــتــي أنــعــشــت حــيــاتــنــا، لــعــلــنــا نــتــمــّكــن من 
ل مجتمعاتنا للتحديث 

ُّ
َمث

َ
ت رصد درجــات 

ــدوده، بــمــبــادئــه ومــقــدمــاتــه  ــ الــســيــاســي وحــ
اإلنــســان واملجتمع  إلــى  النظر  فــي  الكبرى، 

عيسى الشعيبي

فعلهما  والخذالن  بالغضب  الشعور  فعل 
في أوساط النخبة السياسية الفلسطينية، 
ــة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــرة الـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــًا فــــــي الـ خــــصــــوصــ
قـــرار الــرئــيــس األمــيــركــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وقد 
تجلى ذلك على أوضــح صــوره في الكلمة 
الفلسطيني،  للرئيس  املطولة  االفتتاحية 
مــحــمــود عــبــاس، ثــم فــي الــبــيــان الختامي 
الـــصـــادر عـــن اجــتــمــاعــات الـــــدورة الــثــامــنــة 
والعشرين للمجلس املركزي الفلسطيني، 
ــذي انـــعـــقـــد وســـــط مــــا يـــشـــبـــه اإلجــــمــــاع  ــ ــ الـ
ــلــــى ضــــــــــرورة إعــــــــــادة الـــنـــظـــر  الــــوطــــنــــي عــ
فـــي كـــل مـــا يــتــصــل بـــاملـــســـار الــتــفــاوضــي، 
املعتمد منذ نحو ربــع قـــرن، مــن املــراوحــة 
ــا يـــلـــزم من  ــكـــان نــفــســه، وإجــــــراء مـ عــلــى املـ
املراجعات املؤدية إلى كسر الحلقة املفرغة 
ــلــــت الـــوضـــع  ــتـــي أوصــ ــات، الـ ــاومــ ــســ مــــن املــ

الفلسطيني إلى ما هو عليه.
وبما يرقى إلــى حد اإلجــمــاع، بالنصابن 
املركزي  املجلس  قرر  والعددي،  السياسي 
ــر( هـــذا  ــغــ ــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي املــــصــ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ )الـ
ــل إلـــــى حــن  ــيـ ــرائـ ــإسـ تــعــلــيــق االعـــــتـــــراف بـ
ــة فــلــســطــن عـــلـــى حــــدود  ــا بــــدولــ ــتـــرافـــهـ اعـ
الــعــام 1967، وإلــغــاء قــرارهــا ضــم الــقــدس، 
ووقـــف االســتــيــطــان، وجـــدد قـــراره السابق 
األمني،  التنسيق  بوقف   2015 في  املتخذ 
الــقــرارات/  إلــى جــانــب سلسلة طويلة مــن 
الــتــوصــيــات الــخــاصــة بــمــعــالــجــة عـــدد من 
القضايا املطروحة على جدول االهتمامات 
الوطنية، بما في ذلك تكليف قيادة منظمة 
مرحلة  مــن  االنــتــقــال  على  العمل  التحرير 
الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة املستقلة، 
االقتصادية  التبعية  عاقة  من  واالنفكاك 
ــاريـــس(، وإنـــهـــاء كـــل مـــا لـــه صلة  )اتـــفـــاق بـ
بــاملــرحــلــة االنــتــقــالــيــة مـــن عــمــلــيــة أوســلــو، 

املنتهية مدتها عام 1999.
لـــم تـــأت هـــذه الــتــوصــيــات املــلــزمــة نتيجة 
رجحان كفة الصقور في املجلس املذكور، 
كما يبدو للوهلة األولى، أو بفعل ضغوط 
يمكن  مــا  أقصى  باتخاذ  املطالب  الــشــارع 
مـــن املــــواقــــف املــتــحــديــة لــصــلــف إســرائــيــل 
وعربدتها األمنية والسياسية، وإنما أتت 
لدى  السائدة  الذهنية  الحالة  عن  تعبيرًا 
كــتــلــة الـــوســـط املــركــزيــة الــــوازنــــة، املمسكة 
ــرارات فـــي كـــل مـــن املــنــظــمــة  ــ ــقـ ــ بــمــفــاتــيــح الـ
والسلطة والحكومة والحركة )فتح(، هذه 
الــكــتــلــة الــتــي يــســاورهــا حــس طــــاٍغ بفشل 
الـــرهـــان الــــذي عــقــدتــه عــلــى خــيــار الــســام، 
عــام 1993، وتسودها  هــذا خيارها  وكـــان 
أيضًا الخشية مــن إضــاعــة كــل مــا أنجزته 
على طريق مشروع  متراكمة  مكاسب  من 
االستقال الوطني، األمر الذي دفعها دفعًا 
إلى التماهي مع الرغبة الشعبية الجامحة 
املــطــروح عليها  للتحدي  االســتــجــابــة  فــي 
أخيرا من الرئيس األميركي، وتحديدًا في 

موضوع القدس.
ــه قـــبـــل، وال  ــــؤال الــــــذي لـــيـــس لــ ــــسـ ولـــعـــل الـ
بـــعـــده بـــعـــد، هــــو هــــل ســيــتــم تــنــفــيــذ هـــذه 
الـــتـــوصـــيـــات/ الــــقــــرارات عــلــى أرض واقـــع 
سياسي اجتماعي اقتصادي أمني معقد، 
أحسب أن تفاصيله الدقيقة لم تكن غائبة 
عن أذهان املؤتمرين، الذين يدركون تمام 
بــاالحــتــال  الــقــائــمــة  الــســلــطــة  أن  اإلدراك 
تملك ما ال ُيحصى من األوراق والضغوط 
ــادرة عــلــى إجـــهـــاض كـــل مـــا صــــدر عن  ــقــ الــ
الــذي اتخذ الحد األعلى  املجلس املركزي، 
ــاطـــب وجــــــدان  ــاٍت تـــخـ ــهــ ــوجــ املــــتــــاح مــــن تــ
أمنياتهم،  سقف  وتامس  الفلسطينين، 

هو كل ســوريــة، خصوصًا دمشق؛ تتنقل 
بن أهالي السجناء واملحاكم والتظاهرات 
املنكسرة  القلوب  خــواطــر  تجبر  الــخــطــرة. 
ــل. فــيــمــا مــجــال  ــ وتــشــعــل فـــي روحـــهـــم األمــ
 ومــا 

ً
الــثــانــيــة أضــيــق، مــا تعيشه مــبــاشــرة

لــكــل غيرية  يعيشه أهــلــهــا وأهـــل املــديــنــة؛ 
السياسية  فالتجربة  وأدواتـــهـــا.  سياقها 
ــنـــوات،  لــــألولــــى طـــويـــلـــة، عـــمـــرهـــا عـــشـــر سـ
أســـســـت فــــي أوائـــلـــهـــا املــنــظــمــة الـــســـوريـــة 
لــحــقــوق اإلنـــســـان. فــيــمــا ال تــمــلــك الــثــانــيــة 
ة الــكــتــب الفلسفية  أيـــة تــجــربــة، غــيــر قــــراء
األولــــى محاطة  لــذلــك،  املــراهــقــن.  وتعليم 
باألصدقاء الناشطن، من أجيال مختلفة، 
والثانية وحيدة؛ في األيام القليلة املعفاة 
مـــن بــطــش الـــنـــظـــام، تـــذهـــب إلــــى املـــدرســـة، 
ثم  البعثية.  املــديــرة  عليها  ط 

ّ
تتسل حيث 

مع قــدوم »داعـــش«، يفرض عليها الحكام 
)لكنهم  »الشرعية«  الداعشيون مناهجهم 
يــتــركــون املـــشـــروع بــرمــتــه بــعــد أن يــشــتــّد 

عليهم القصف(.  
األولى، رزان، لم يحمها اسمها وإنجازاتها، 
وراء  يها 

ّ
تخف ينفع  لــم  كــذلــك،  الثانية  وال 

اسم مستعار ونقاب ثقيل فرضه »داعش« 
على نساء الّرقة، عندما تسلم السلطة بعد 
ضــربــه املــجــمــوعــات اإلســامــيــة املــنــافــســة. 
ــنــــتــــان اخــتــفــتــا عــــن الـــنـــظـــر. الــثــانــيــة  واإلثــ
اعتقلها »داعش«، وقتلها صراحة، بعدما 
كــثــر وصــفــهــا لــجــرائــمــه وتـــجـــاوزاتـــه. قــال 
رجــالــه ألهــلــهــا، بــعــد أســبــوع مــن خطفها، 

»فــيــســبــوك« لتكشف عــن وجــهــهــا فتصبح 
مـــشـــهـــورة. واالثـــنـــتـــان خــفــق قــلــبــهــمــا بــقــوة 
فـــي الــلــحــظــات األولــــــى لـــلـــثـــورة الـــســـوريـــة، 
عهدها الذهبي القصير )دائمًا خاطفة، تلك 
قلبيهما  الــتــي جعلت  والــفــرحــة  الــعــهــود(، 
بلسانهم  السورين  انطاقة  على  يطيران 
املنتشية،  وغنائهم ورقصهم وتظاهراتهم 
قن أن هذا هو صوتهم، املرتفع  غير مصدِّ
 عليهم 

ّ
أن ينقض الرحب.. قبل  الفضاء  في 

الطريق  الثقيلة، ويفسح  بأسلحته  النظام 
الستبداله بحركاٍت سلفية، ثم »جهادية«. 

ــوازى مـــع أحــــداث  ــتــ ــرأتــــن يــ كــــان مـــســـار املــ
ــي الــــبــــدايــــة تـــرفـــعـــان  ــ بــــادهــــمــــا. كـــانـــتـــا فـ
ثــم بقيتا  الــنــظــام،  صوتيهما ضــد جــرائــم 

عــــلــــى الـــــصـــــوت نــــفــــســــه، عــــنــــدمــــا تــــحــــّررت 
مــجــمــوعــاٍت  أســـر  فــي  مناطقهما، ووقــعــت 
دينيٍة متطرفة: »جيش االســام« في حالة 
 مع مجموعات 

ً
رزان، بعدما خاض معركة

سلفية أخرى، إثر تحريرها. و»داعش« في 
ان 

َ
حالة رقية، بعد معارك مماثلة؛ فالحليف

املوضوعيان، وربما غير املوضوعين، أي 
النظام و»الجهادين«، من بن النقاط التي 
الــتــقــوا عليها أنــهــم ال يــطــيــقــون نــســاًء من 
العيار. نساًء يعشقن سورية، ومعها  هذا 
 ،

َ
الــحــريــة، نــســاء يــقــصــدن تــمــامــًا مــا يكتنب

قنه؛ بنوع من الكرم الحاتمي يشعلن  يصدِّ
ــن؛ فــتــكــون  ــهــ ــروحــ الـــكـــلـــمـــات، بـــعـــقـــلـــهـــن، بــ
الكلمات وهجًا حــارًا. ال شــيء يخيفهن، ال 
يوقفهن حرمان أو احتمال موت؛ شجاعة 
العارفات أن موتهن سوف يحيي كلماتهن. 

شهيدات الكلمة الحرة حقًا. 
بــالــخــروج من  رزان ترفض عــروضــا كثيرة 
دوما، من سورية كلها. من دوما خصوصًا 
الــتــي اعــتــقــدت أنــهــا تــحــمــيــهــا مـــن ماحقة 
الــنــظــام لــهــا، بــعــدمــا تــلــقــت رســـالـــة تــهــديــٍد 
ــم »جــيــش  ــرائــ واضــــحــــٍة بــســبــب كــشــفــهــا جــ
اإلســــــام« وتـــجـــاوزاتـــه. ورقـــيـــة كـــذلـــك، وقــد 
أصبحت تعاني من »كرديتها«، والتعصب 
»العروبي« ملن حولها. اإلثنتان تستخدمان 
من  بــد  ال  كــان  »إذا  تقريبًا:  ذاتــهــا  الكلمات 
املـــوت، فلنمت واقــفــن، مثل الــشــجــرة«. هي 
أيــضــًا صــرخــت بما  لــرقــيــة. ورزان  كــلــمــات 
يــشــبــهــهــا، بـــوجـــه مـــن كــــان يـــعـــرض عليها 

مساعدته على الهروب »كا لن أترك بلدي.. 
ــدًا«. لــن يــرحــلــن، لــن يــخــرجــن.. تكثر  ــ أبــــدًا أبـ
الــغــيــوم الـــســـوداء، وكـــل واحــــدة تــأخــذ على 
عاتقها إعادة توليد أمل جديد، ولو ضئيا، 
 يــتــســلــل من 

ٌ
ــل ــ ــام. أمـ ولــــو مــنــتــزعــا مـــن الــــركــ

فراغات األسطر وهوامش الكلمات؛ يتصّدى 
النهاية،  للشك واألنانية والــامــبــاالة. وفــي 
قـــاومـــتـــا واســتــشــهــدتــا. وال فــــرق جــوهــريــا 
الحّية.  ة والشهيدة 

ّ
الحق الشهيدة  هنا بن 

ورقــّيــة  زيــتــونــة  رزان  الشابتن،  فــي حكاية 
حسن، قدٌر ال بأس به من تنّوع سورية، ومن 
تاريخها اآلن، أي منذ انفجار أملها، وحشية 
األســــــد، وحــشــيــة بـــدالئـــه مـــن اإلســـامـــيـــن، 
ممارسات اإلثنتن، بالتواريخ واألمكنة. ثم 
النهايات هي خاتمة معاني  وكــل  النهاية. 
الــحــيــاة. مــنــاســبــة كـــل هـــذا الـــكـــام؟ كــتــابــان 
رزان  عــن  األول  مــؤخــرًا:  صـــدرا  بالفرنسية 
رزان  التوهج. حكاية  »عن  عنوانه  زيتونة، 
زيتونة محامية سورية«. للكاتبة الفرنسية 
جوستن أوجيي. والثاني عنوانه »وحيدة 
في الرقة« للصحافية السورية - الفرنسية 
ن بالفرنسية 

َ
العنوان أنقل  هالة قضماني. 
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)كاتبة لبنانية(

ر، في ضوء ما سبق، أن  والتاريخ. ونتصوَّ
وثقافتنا  مجتمعنا  فــي  الــيــوم  يحصل  مــا 
ــواء فـــي فـــضـــاء الــخــطــابــات  ــ الــســيــاســيــة، سـ
ــل الــعــوالــم االفــتــراضــيــة، أو  ر، داخــ والــــصــــوَّ
في مستوى األحــداث والوقائع، يندرج في 
ســيــاق مــجــمــوعــة مــن املــخــاضــات املرتبطة 
بــمــســارنــا الــتــاريــخــي الـــعـــام، حــيــث نــواجــه 
ــبــهــا، 

َّ
يــــات كـــنـــا نــتــجــن ــن تــــحــــدِّ مـــجـــمـــوعـــة مــ

خوفًا مــن مــواقــف وأحـــداث قريبة مما يقع 
الـــيـــوم بــيــنــنــا. وال شـــك فـــي أن مــحــصــلــة ما 
ــيــــرة فـــي املــشــرق  جــــرى فـــي الـــســـنـــوات األخــ
واملغرب العربين سيراكم خبرات سياسية 
ــرار حــاجــتــنــا  ــمــ ــتــ وتـــاريـــخـــيـــة ســـتـــؤكـــد اســ
زم، من 

َّ
املـــاســـة إلــــى الــتــغــيــيــر الــثــقــافــي الـــــــا

الداعمة لتطلعاتنا  الــروافــع  ل  أجــل أن يشكِّ
السياسية.  

ال ينبغي إغفال التأكيد هنا أننا ال نتصور 
فالتغيير  تنتظرنا،  الــتــي  املــعــركــة  سهولة 
، وطريقنا 

ً
ع إليه ليس أمرًا سها

َّ
الذي نتطل

نحوه مفتوٌح على مشروع منازالٍت جديدة 
فــي مــجــاالت عـــديـــدة، بــهــدف تــعــويــد الـــذات 
عــلــى مــواجــهــة أســئــلــة الــتــاريــخ واإلصــــاح، 
تــعــويــدهــا عــلــى املـــواجـــهـــة بــالــتــضــحــيــات، 
التي تنذر الغالي والنفيس لانتصار على 
أعباء التاريخ. وما سيصنع لحظة حصول 
، في  ــه، َســـُيـــَعـــدُّ ــيـ الــتــغــيــيــر الـــــذي نــتــطــلــع إلـ
لتراكم  محصلة  بمثابة  والنهاية،  البداية 
تاريخي، قد ال نكون اليوم على بّينٍة تامة 

من مختلف أبعاده وأفعاله.
التغيير  اليوم في معضات  وعندما نفكر 
الـــســـيـــاســـي املـــســـتـــجـــدة فــــي مــجــتــمــعــنــا، ال 
ــول إن مـــعـــركـــة اإلصــــــاح  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــردد فـ ــ ــتـ ــ نـ
ــيــــاســــي، الــــتــــي نـــعـــيـــش مـــنـــذ ســـنـــوات  الــــســ
جـــوانـــب مـــن أطـــوارهـــا الـــجـــديـــدة، لـــم تتجه 
لـــة مـــا جــــرى ويـــجـــري في  بــعــد إلــــى مـــســـاء
مــجــتــمــعــاتــنــا، فـــي ضــــوء مــتــطــلــبــات ثــقــافــة 
ــم تــســتــطــع  الــتــغــيــيــر وأســـئـــلـــتـــه وآفـــــاقـــــه. لــ
الثقافة السياسية التي نشأت على هامش 
مــعــاركــنــا األخـــيـــرة أن تــبــلــور، فـــي نــظــرنــا، 
مشروعًا في الدفاع التاريخي عن الحداثة 
ــب عــن ذلــك مــا ُياحظ 

َّ
السياسية. وقــد تــرت

مـــن هــشــاشــة ثــقــافــة اإلصــــــاح والــتــغــيــيــر، 
ل الديمقراطي.  املواكبة لتجاربنا في التحوُّ

بمن فيهم الغائبون عن االجتماع ألسباب 
بيان  ومــضــى  مختلفة.  وذرائـــع  متهافتة، 
املــجــلــس ربــمــا إلـــى مـــا هـــو أكــثــر مــمــا كــان 
مــتــوقــعــًا مــن مــجــلــٍس شـــاخ رجـــالـــه، الــذيــن 
ــم تــجــد  ســـبـــق لـــهـــم أن اتــــخــــذوا قـــــــــراراٍت لــ

طريقها إلى التنفيذ.
بعض ما صدر عن املجلس املركزي قابل 
للتطبيق في حــّده األدنــى، وبشكل ُمــرٍض 
الشعبية.  املقاومة  تصعيد  مثل  ومقبول، 
وهناك ما يصعب، حتى ال نقول يستحيل 
ــظـــور، وهــــو كــثــيــٌر  ــنـ تــنــفــيــذه فـــي املـــــدى املـ
جــــدًا، ومــنــه مــا يتطلب بـــذل جــهــد جهيد، 
كـــي يــــرى الـــنـــور ولــــو بــعــد حــــن، أي أنــنــا، 
في واقع األمــر، أمام جملة من التوصيات 
املتفاوتة في درجة قابليتها للتحقق، وإن 
شـــروطـــًا مــوضــوعــيــة لــيــســت فـــي مــتــنــاول 
الـــيـــد، وأخـــــرى ذاتـــيـــة تــقــتــضــي بــــذل مــزيــد 
ــبــــذل، ال بـــد مـــن تلبيتها  مـــن املـــثـــابـــرة والــ
بــهــذا الــقــدر أو ذاك، كــي يــتــم الـــشـــروع في 
وضـــع هـــذه الــتــوصــيــات مــوضــع التطبيق 
ــك ســـوف  ــ الـــتـــدريـــجـــي الـــفـــعـــال. وبـــغـــيـــر ذلـ
تــضــاف مــحــتــويــات هـــذا الــبــيــان الــشــجــاع 
إلى غيرها من التوصيات واملقّررات التي 

يعلو ملفاتها الغبار.
ــبـــاه إلــــى أن  ــتـ ومــــع ذلــــك كـــلـــه، يــنــبــغــي االنـ
ــان املـــجـــلـــس املــــركــــزي لــــم يــغــســل يــديــه  ــيـ بـ
مــن عملية الــســام، ملــا فــي ذلـــك مــن خدمة 
مــجــانــيــة إلســـرائـــيـــل، وإنـــمـــا ظـــل متمسكًا 
 لــــه، وفــــق كل 

ً
بــهــا خـــيـــارا ال خـــيـــار بـــديـــا

الــحــســابــات والـــتـــوازنـــات الــقــائــمــة، كــمــا لم 
يغلق املجلس  الباب أمام املفاوضات التي 
الطوال  السنوات  تعثرًا على مدى  شبعت 
املاضية، إنما اشترط أن تجري، إذا جرت، 
من غير الرعاية األميركية الحصرية، ومن 
نهارًا  جهارًا  املنحازة  الوساطة  تلك  دون 
مع  املتماهية  العظمى،  الــدولــة  مــن جانب 
واملتعصبن  اليمينين  غــاة  نظر  وجهة 
وفــوق  العبرية.  الــدولــة  فــي  واملستوطنن 
االعــتــراف  املنظمة ســحــب  تكليف  إن  ذلـــك 
األمني معها،  التنسيق  بإسرائيل، ووقف 
مؤجل إلى أن تتهيأ الظروف املناسبة التي 
رك حسن تقديرها إلى اللجنة التنفيذية 

ُ
ت

ملنظمة الــتــحــريــر، املــخــّولــة تــوقــيــت اتــخــاذ 
مثل هذه اإلجراءات الكفيلة وحدها بقلب 

الطاولة رأسًا على عقب.
بكام آخر، معظم هذه التوصيات املتسمة 
التحدي  بــروح  بالشجاعة حقًا، واملشبعة 
املحسوب بدقة بالغة، ليست بنت ساعتها 
 على جول أعمال 

ٌ
الفورية، وال هي مدرجة

»التجّسس  بتهمة  أعــدمــهــا  تنظيمهم  إن 
مع  اختطفها،  والثانية  الــعــدو«.  لحساب 
رفاقها الثاثة، »جيش اإلســام«، لكنه لم 
؛ 

ً
 وال حية

ً
يعترف. فأصبحت بذلك ال ميتة

مفقودة، سوف ينتظرها أهلها ومحبوها 
الثاثة: سميرة  رفاقها  العمر، مثل  طــوال 
الــخــلــيــل ووائـــــل حـــمـــادة ونـــاظـــم حـــمـــادي. 
رزان زيتونة، تلك املرأة التي حرصت على 
أقـــصـــى درجـــــات الـــدقـــة فـــي تــوثــيــقــهــا مــآل 
تغيب،  وتعذيبهم،  السياسين  السجناء 

تختفي، خلف جبل من الغموض. 
تلك هي الفروق بن شخصيتن نسائيتن 
الـــذي يجمعهما، فــيــكــاد ال  ســوريــتــن. أمـــا 
ينتهي: فكلتاهما في الثاثينات من العمر، 
ومعنوية.  جــســديــة  نــــادرة،  وذات شــجــاعــة 
اإلثـــنـــتـــان كــانــتــا تــكــشــفــان جـــرائـــم الــنــظــام، 
ثــم انتقلتا إلــى الكشف عــن جــرائــم أعــدائــه 
ــرضــن. هــمــا مـــن الــجــيــل الــــذي يسهر 

َ
املــفــت

ــــوب. هـــو أداتـــهـــن أو  ــــاب تـ خــلــف شـــاشـــة الـ
ساحهن. عبر شبكاته يناضلن، يتواصلن، 
ــــذي ال  يــتــفــاعــلــن، يــطــلــقــن الـــكـــام الــثــمــن الـ
يــبــوح بــه غــيــرهــن. هــن مــن الــجــيــل الـــذي لم 
تسيطر عــلــى مــســاره أحـــــزاٌب عــقــائــديــة، ال 
ــه. كــلــتــاهــمــا مــن  ــنـ ــنـــه، وال انــشــقــقــن عـ عـــرفـ
تختبئ  رزان  آن.  في  نجوم،  أنتي  النجوم، 
ــــام، من  ــب الــتــصــّدر؛ مــن اإلعـ

ّ
دائـــمـــًا، تــتــجــن

الــــصــــورة، تــعــتــقــد عـــن حـــق أن الــنــجــومــيــة 
تضّر بسعيها القانوني لحقوق السجناء. 
ورقّية ال تتجاوب مع إلحاح مريديها على 

ــر، انــطــاقــًا مـــن وعــيــنــا بــأن  ــ نــؤكــد هـــذا األمـ
الــتــجــارب الــســيــاســيــة الــكــبــرى الــفــاعــلــة في 
الـــتـــاريـــخ تـــحـــّصـــن تـــجـــاربـــهـــا وخـــيـــاراتـــهـــا 
ــي الـــســـيـــاســـي الــــقــــادر  ــ ــوعـ ــ بـــتـــأســـيـــســـهـــا الـ
عــلــى حــمــايــة مــســاحــة الــقــضــايــا واألســئــلــة 
االنطاق،  يمكن  وتطويرها..  بها  املرتبطة 
التغيير  إذن، في مواجهة موضوع عوائق 
أبــواب كبرى، بشأن  وصعوباته، من خال 
أســئــلــة الــحــداثــة والــتــحــديــث فـــي تــاريــخــنــا 
املــعــاصــر، حــيــث يــمــكــن أن تــشــكــل مــفــردات 
الــجــيــل الــثــالــث مــن مــنــظــومــات التفكير في 
السياسية،  ثقافتنا  فــي  والــتــقــدم  اإلصـــاح 
وهــــــي مــــــفــــــرداٌت يـــطـــغـــى عـــلـــيـــهـــا الـــجـــانـــب 
الــقــانــونــي الــحــقــوقــي، الـــقـــاعـــدة واملــنــطــلــق 
ملعالجة أسئلة التحديث في مجتمعنا، من 
منظومة  إصــاح  الذهنيات،  إصــاح  ِبيل 

َ
ق

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، تــبــيــئــة أجـــيـــال حــقــوق 
اإلنـــســـان، االنـــخـــراط فـــي مــجــتــمــع املــعــرفــة، 
مأسسة املجتمع، توسيع دوائــر العقانية 
والتاريخ، محاصرة الفساد، تعزيز أساليب 

الشفافية واملراقبة إلخ.. 
ــاءل عـــــن أســـــبـــــاب إخــــفــــاق  ــســ ــتــ يــــحــــق أن نــ
أبعادها  فــي  والتغيير،  اإلصـــاح  مشاريع 
املـــخـــتـــلـــفـــة، إخــــفــــاق اإلصــــــــاح الـــســـيـــاســـي، 
إخــفــاق اإلصـــاح الــديــنــي، إخــفــاق اإلصــاح 

الثقافي والتربوي. 
)أكاديمي مغربي(

الــفــلــســطــيــنــيــة،  لــلــقــيــادة  األول  االجـــتـــمـــاع 
املدركة حقيقة أن خياراتها القليلة أساسًا 
يــجــب أال تــكــون انــتــحــاريــة، وال أن تـــؤدي 
فــعــل  ــــى ردود  إلـ االنـــفـــعـــالـــيـــة  تــصــرفــاتــهــا 
الفلسطيني  للشعب  طــاقــة  ال  إســرائــيــلــيــة 
ــتـــال، املــكــشــوف مــالــيــًا،  الـــواقـــع تــحــت االحـ
واملـــحـــاصـــر فـــي واقـــــع األمــــــر، عــلــى تحمل 
ــــف تــــوريــــد  ــ تـــبـــعـــاتـــهـــا الـــثـــقـــيـــلـــة، مــــثــــل وقـ
املــتــحــصــات الــضــريــبــيــة والــجــمــركــيــة إلــى 
عقابيا  تــدبــيــرا  الوطنية،  السلطة  خزينة 
أن قامت  شاما، سبق لسلطات االحتال 
به في السابق، وأدى في حينه إلى وضع 

السلطة على حافة االنهيار دفعة واحدة.
ــة أن املــجــلــس  ــادفـ ولـــــم يـــكـــن مـــحـــض مـــصـ
املــركــزي تجنب الحديث عــن جــدول زمني 
لــوضــع تــوصــيــاتــه مــوضــع الــتــطــبــيــق، وال 
كــان من قبيل السهو غياب أو تغييب أي 
كـــام عــن آلــيــات تنفيذ هـــذه الــتــوصــيــات/ 
القرارات، نظرًا الفتقار املنظمة والفصائل 
والـــســـلـــطـــة واملـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي أي 
روافــــــــع قــــــــادرة عـــلـــى الـــنـــهـــوض بــالــحــالــة 
 بــكــل املعايير، 

ٌ
 هــشــة

ٌ
الــراهــنــة، وهـــي حــالــة

إلــى املستوى املــؤهــل والــقــادر على تغيير 
قـــواعـــد الــلــعــبــة، األمــــر الــــذي يــتــطــلــب، قبل 
والــروافــع،  واآللــيــات  التنفيذ  عــن  الحديث 
التي  الذاتية،  املقومات  إيجاد  العمل على 
إلــى  الــتــطــرق  قــبــل  إيــجــادهــا سلفًا  ينبغي 
مـــوجـــبـــات خـــــوض غـــمـــار مـــعـــركـــة واســـعـــة 
التداعيات واملضاعفات، وحدث وال حرج 
في  ليست  التي  املوضوعية  الــشــروط  عــن 

متناول اليد على أي حال.
وبجملة أخيرة، يمكن وصف بيان املجلس 
املـــركـــزي الــــذي جـــاء أفــضــل مــن الــتــوقــعــات 
السابقة على انعقاده )إال لدى املقاطعن(. 
ــه بــيــان مــتــوافــق إلـــى أبــعــد الـــحـــدود مع  إنـ
الــحــالــة الــعــاطــفــيــة املــحــتــدة، الــســائــدة في 
األوســـــاط الــفــلــســطــيــنــيــة، أدى فـــي مـــا أدى 
إليه إلى وضع خط أحمر أمام أي مفاوض 
قــد يــخــوض فــي بحر عملية الــســام فيما 
ــاوز مــا  ــجــ بـــعـــد، ال يــســتــطــيــع بــمــوجــبــه تــ
استقر عليه اإلجــمــاع فــي أســوأ الــظــروف، 
الضربة  بمثابة  البيان  هــذا  يكون  وربــمــا 
الــقــرن  صفقة  سميت  ملــا  الــقــاضــيــة  الفنية 
التي سأخذ من اآلن فصاعدًا اسم صفعة 
ــأة هــــذا الــبــيــان  ــ الـــقـــرن، نــاهــيــك عـــن أن وطـ
ثقيلة الوزن على أكتاف أصحابه، قد يفتح 
ــع مـــن ذي قــبــل نــحــو إيــجــاد  الــطــريــق أوســ
قوة دفع فلسطينية أكبر مما كانت عليه 
الــيــوم، ونعني بذلك إطــاق مقاومة  حتى 
شعبية أصلب عودًا، وأوسع مدى، ترفدها 
ــتـــبـــاك دبــلــومــاســي  وتـــرافـــقـــهـــا عــمــلــيــة اشـ

وحقوقي على كل صعيد ممكن.
)كاتب من األردن(

امرأتان من سورية

هل ما زال التغيير ممكنًا؟

المجلس المركزي الفلسطيني... 
شجاعة تنتظر التنفيذ

في حكاية الشابتين، 
رزان زيتونة ورقيّة 
حسن، قدرٌ ال بأس 

به من تنّوع سورية، 
ومن تاريخها اآلن

معركة اإلصالح 
السياسي لم تتجه 

بعد إلى مساءلة ما 
جرى ويجري في 

مجتمعاتنا

هل سيتم تنفيذ 
هذه التوصيات/ 

القرارات على أرض 
واقع سياسي 

اجتماعي اقتصادي 
أمني معقد؟

آراء

معن البياري

بــالــضــرورة بشأن  الــحــاكــمــة  هــي  ليست  الشخصية  الــصــداقــة  عــاقــات  أن  صحيح 
عاقات البلدان والحكومات، إال أن الحميمية الضافية في الصداقة القوية بني رئيسي 
الهائل  املستوى  توضح  نتنياهو،  وبنيامني  مــودي  ناريندا  وإسرائيل،  الهند  وزراء 
املنزلة الذي بلغته العاقة بني البلد اآلسيوي العظيم األهمية ودولة االحتال. دعك من 
أن مودي استبدل وزيرا في حكومته بشخصه، ليكون في مقدمة مستقبلي الضيف 
وزوجته، ودعك من أن الزيارة تستمر ستة أيام، يجول نتنياهو وزوجته في أثنائها 
في عدة واليات هندية، ودعك من أن البرنامج الحافل فيها لم يقتصر على لقاءات مع 
خبراء في عدة تكنولوجيات ورجال أعمال ومسؤولني في قطاعات متنوعة، وإنما 
الهندية. دعك من هذا كله، وغيره  اشتمل أيضا على لقاءات مع نجوم في السينما 
كثير، وطالع في الطموحات التي تتطلع إلى أن تتحقق في مستويات التعاون والتبادل 
الــتــجــاري والصفقات العسكرية واالســتــثــمــارات، عــدا عــن قصص اإلرهـــاب واألمــن 
ومكافحة التطرف. وقبل ذلك، تخيل في »خيبة أمل« نتنياهو من تصويت الهند في 
الجمعية العامة لألمم املتحدة على القرار بشأن القدس، أخيرا، ذلك أن هذا التصويت 
ال يستقيم مع العاقة الخاصة بني تل أبيب ونيودلهي، وال سيما أن األخيرة أحسنت 
صنعا عندما امتنعت عن التصويت في صيف العام 2014 على تقرير لألمم املتحدة 

بشأن الحرب العدوانية اإلسرائيلية على قطاع غزة. 
إنها الهند التي كانت من بني 13 دولة عارضت قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 
181 في العام 1947، والتي صّوتت مع إلغاء قرار الصهيونية من صور العنصرية 
الــتــي فــي وســع رئيس  فــي 1992، وكــانــت معه عند إشــهــاره فــي 1975. إنــهــا الهند 
حكومتها الراهن، ناريندا مودي، أن يزهو بنفسه، إذ هو أول من يفعلها في منزلة 
املــاضــي، ولــم يكلف خــاطــره عندئذ  منصبه هــذا ويـــزور إسرائيل فــي يوليو/ تموز 
الــتــوازن، كما يفعل ضيوف كثيرون  الله، ولــو لإليهام بشيء من  بــاملــرور على رام 
ونتنياهو،  مــودي  للصديقني،  يومها نشر مقال مشترك  االحــتــال.  على حكومات 
لم  وللحق،  املستقبل شريكني.  نحو  بيد  يــدا  وإسرائيل يسيران  الهند  أن  فيه  كتبا 
الحالية  رحلته  في  نتنياهو  الــذي يصاحب  املشاغل  املتنوع  فالوفد  هــذا،  في  يكذبا 
للهند )الثانية لرئيس وزراء إسرائيلي بعد زيارة شارون في العام 2003(، هو األكبر 
في كل مشاوير املسؤولني اإلسرائيليني في العالم. كما كان بيع تل أبيب نيودلهي 
أكبر صفقة من هذا  املاضي  نيسان  إبريل/  في  وتكنولوجيات عسكرية  صواريخ 

النوع تعقدها إسرائيل. 
الــهــنــديــة، وبــاضــطــراد  الــعــاقــات اإلســرائــيــلــيــة  الــتــعــرف على تفاصيل مــســار تنامي 
متسارع، ميسور في دراسات جيدة املستوى أكاديميا ومنهجيا، متوفرة ومنشورة. 
وأي أطالة عليها ستبعث على الدهشة من مقادير ما »تنتفع« به الهند من إسرائيل، 
ليس فقط في الصناعات العسكرية ومنظومات التسلح املتطورة، الدفاعية والهجومية، 
وفي  واملــيــاه،  والطاقة  الــزراعــة  تكنولوجيات  فــي  أيضا  وإنــمــا  وغيرها،  الصاروخية 
شؤون الثقافة والصناعة واالستثمار والفنون. وإلى هذه الدهشة، ياحظ أن كل هذا 
التعاون املهول تسارع مع ترّدي حال العرب وانحداره، وبؤس الرهان عليهم في غير 
واملتعصبة،  املتشددة  والقومية،  الهندوسية  التطرف  نزوعات  تزايد  وأيضا مع  أمر، 
األهــم،  عناوينه  مــن  الهندي(  )الشعب  جاناتا  بهاراتيا  حــزب  يعد  والــتــي  الهند،  فــي 
وهو الحزب الذي ينتسب إليه ناريندا مودي، الذي ينشط في ضم شخصيات بالغة 
التشدد في محيطه وحكومته، وفي أرشيفه أنه كان رئيس حكومة والية غوجرات 
ملا حصلت هناك هجمات طائفية ضد  العام 2002،  أيــضــا!(، في  نتنياهو  )زارهـــا 
املسلمني في الوالية، وقد قضى منهم نحو ألفني حرقا، وضرب منهم أطفال ونساء 
حتى املوت، فضا عن حرق أحد املساجد، وتحدثت تقارير غير قليلة عن مقادير 
أقلية مسلمة في  أكبر  من املسؤولية عن ذلــك كله يتحملها شخصيا. ومــع وجــود 
البرملاني والسياسي في الباد ال  الهند )150 مليونا(، إال أن حضورهم  العالم في 

ينفك يضعف وينحسر، بالتوازي مع ضعف كبير يشهده حزب املؤتمر العتيد. 
كـــأن تفاصيل الــداخــل الــهــنــدي، إذن، تــتــوازى مــع اهــتــراء عــربــي وإســامــي منظور 
نتنياهو، مع زوجــتــه، صور  الــخــارج، فتربح إسرائيل، ويلتقط رئيس وزرائــهــا،  في 

بهجتهما أمام قصر تاج محل.

أحمد عمر

الخامس، كنت أصاحب  الصف  الصغيرة: »في  امللحمة  يــروي خالد معروف هذه 
زميلة اسمها ميس، بيضاء مثل الثلج. كنا في مقعد واحد، نتبادل كل ساعة شمَّ 
ربيعًا،  أطيب  الفريقني  أي  لنعرف  »محايتي«،  وتشمُّ  »محايتها«  أشــمُّ  ممحاتينا، 

وكانت »املحايات« معطرة في تلك األيام.
ــق 

ّ
ــراع الـــزمـــاء وعــراكــهــم، وتــصــف كــانــت مــيــس الــبــيــضــاء تستمتع بــمــشــاهــدة صــ

للمنتصر، فاتفقت مع الزميل زعتر على مكافأٍة قدرها خمس ليرات، مقابل وجبة 
من جدول الضرب، ليرتان ونصف »مقّدم« مهر إعجاب ميس، ونصف الخمسة 

مؤخر الّزفة. 
قال خالد: اعترض زعتر طريقي، بعد انتهاء الدوام، حسب االتفاِق الحيلِة، فرفعت 
يدي للكمِه على طريقة الكاوبوي، ففوجئت بصفعٍة قوية، جعلتني أرى قوس قزح 
فــي فصل الصيف، كــان لزعتر أخ أكــبــر مــنــه، يــأتــي كــل يـــوٍم ليصحبه فــي طريق 
باللطمة،  الكبير  أخــوه  لم يكتِف  أخــاه.  أنَجد  الثقيلة، وقــد  الــعــودة، ويحمل حقيبته 
 ملن يعتبر، ومسح األرض بي، فصارت بعدها بيضاء مثل الثلج، 

ً
وإنما جعلني عبرة

وسمعتي سوداء مثل أسفل الِقدر.
املقاعد،  عيني،  فــي  ســـوداء  والدنيا  العقوبة،  مــن  متورمًا  دخلت  التالي،  الــيــوم  فــي 
بجانب   

ً
قــاعــدة ميس  فوجدت  النجوم،  كثير  ليل  في  كأنهم  واملعلمون  والتاميذ، 

ال  بأنيابه  »محايتها«  يشّم  وزعتر  »املحايات«،  نسيم  شــمَّ  يتبادالن  وهما  زعتر، 
بأنفه، كنت قد ُمحيت محوًا من قلب ميس. ممحاتي انتهى ربيعها«.

ها 
ُ
ر أول لعبة سنو وايت، قرأت

ّ
كانت لعبة »سنو وايت« لعبة الساسة املفضلة، وأتذك

في املرويات. كانت في سيرة عنتر بن شداد، عندما وقع امللك زهير، ملك بني عبس 
في حب تماضر الحسناء، فاتفق مع حلفائه من بني غراب، على غزوهم من غير 
أذية؛ يهجم هو على بني غراب الغازين، فيفّرون أمامه، ويتركون السبي، وبينهم 
 للملك زهير، شكرًا وعرفانًا. لكن 

ً
تماضر، وهكذا كان. قّدم أبو تماضر ابنته جارية

زهير أفشى مكيدته لتماضر بعد الدخول بها، فمكرت به، واّدعت أن لها أختًا أجمل 
منها، اسمها خداع، فطمع زهير بأختها، ووقع في املصيدة، وكانت الخاتمة أْن دفع 

مهرها من النوق العصافير، وقالوا في األمثال: ألمٍر ما جدع قصير أنفه.
وهي حيلة أكثر أبطال أفام الصيف املصرية بعد النكسة، والشتائية أيضًا، يتفق 
البطل مع زعتر على ضربه، لنيل إعجاب البطلة، والتي يقول النقاد إن جمال عبد 
الهزيمة، وكذلك األفام  الناس عن عار  إنتاج هذه األفــام، لصرف  الناصر شّجع 
الهندية، وهي خدعة لجأ إليها كل الطغاة األجانب والعرب، ويسّمونها في أدبيات 

السياسة، »الهروب إلى األمام«.
ولعبها بشار األسد، عندما أخرج للشعب الدواعش من السجون، حتى تحبه أّمة 
السيسي،  الفتاح  عبد  الداهية  هو  باللعبة  من جهر  أكثر  حبًا.  وتـــزداد  »منحبك«، 
ــة املــصــريــة فــي حــبــه، وُوصـــف  ر مــن أخـــي زعــتــر املــحــتــمــل، فــمــاتــت األمـ

ّ
ــذ عــنــدمــا حـ

فــي سورية،  الديني  الخصم   على 
ً
مــقــصــورة أخــي زعتر  لعبة  ولــم تكن  اب. 

ّ
بــالــجــذ

الــذي ال  إذ كان األســد يسلط املخابرات على الشعب، حتى يحبَّ رئيسه املسكني 
يستطيع أن يسيطر على مخابراته املتوحشة. العبرة العاطفية الشجية من قصة 
سنو وايت، حسب صاحبها خالد معروف: أن النساء سريعات النسيان، وينكرن 
 ألولي األلباب، وهي 

ً
الخبز وامللح والعطور، ويغرمن بالقوي، لكني أرى أن فيها عبرة

أّن املكر السيئ يحيق بأهله.
والتاريخ يقول: للمكر السيئ ثمار سريعة، لكنها مدمرة بعد حني. وكل التقارير 
العلمية الرصينة تؤكد أن ضرب البرجني مستحيل بطائرات مدنية، وهناك مبنى 
ثالث سقط من غير ضرب، وعندما سئل صاحب املبنى عن سبب سقوطه، ذكر 

، فقال: نشرنا عليه العدس.
ً
عذرًا مثل عذر جحا، عندما طلبوا منه حبا

لم يكن الرئيس األميركي في حاجة إلى حب األمة السنو وايــت، »الواسب«، وإنما 
بحاجٍة ماسٍة إلى الترهيب من أّمة املسلمني. 

وطريقة الحب الشاقة هذه، يشّبهها ممدوح عدوان في كتابه »حيونة اإلنسان« بأمٍّ 
ي ولدها من الشرفة، حتى يتشبث بها ويزداد حبًا لها!

ّ
تدل

لقد اقترفُت ذنبني؛ األول: هو نقل قصة خالد معروف الجميلة إلى فصاحة الباغة 
والبديع. والثاني: أني أّولتها سياسيًا. ولي نّية مبّيتة لقراءة ثانية.

سالمة كيلة

 عن الواقع القائم الذي أفضى إلى الثورة، نتيجة الفقر والبطالة 
ً
لم يطرح أحد بديا

والتهميش. وال شك في أن انهيار االشتراكية أدى إلى التخلي عن البديل الذي كان 
ُيطرح خال القرن العشرين، ليس فقط باملعنى الطبقي السياسي، بل حتى باملعنى 
 
ً
ر فــي أن يــطــرح بديا

ّ
االقــتــصــادي. لــهــذا ال أحــد فــي الــيــســار )ســـوى قــلــة( مــن يفك

للرأسمالية. وما ُيطرح ال يعدو أن يكون »إصاحاٍت« في بنية الرأسمالية هذه، أو 
تمنياٍت بأن تعمل الرأسمالية على مراعاة أوضاع الطبقات املفقرة.

«، وتراعي 
ً
 يمكن أن تكون »إنسانية

ٌ
وهنا يتوّسع الوهم بأنه يمكن أن تظهر رأسمالية

أبعد من  بــات  األمــر  أن  إلــى  الــثــورات  لــم تنبه  لهذا  العمال واملفقرين عمومًا.  وضــع 
الرأسمالية مقدرة على »تقديم تنازالت«  أن يتحقق عبر اإلصــاح، وأنــه ليس لدى 
تحّسن من وضع املفقرين. على العكس، هي تسعى إلى زيادة النهب بطرق كثيرة 
 يوم. من زيادة مهولة في الضرائب، إلى زيادة مهولة أكثر في األسعار، 

ّ
تمارسها كل

جنى 
ُ
، أو التي ت

ً
« أصا

ً
وتدفيع الشعب حتى على الخدمات التي كانت تعتبر »مجانية

الضرائب من أجل أن تكون مجانية.
عملية نهب للمجتمع هي التي تمارسها الطبقة املسيطرة، بالتشارك مع الرأسمال 
سرق، والشعب هو الذي 

ُ
العاملي، واملديونية جزء من عملية النهب هذه، ألن الديون ت

الطبقة   من محاسبة هذه 
ً
أوال لهذا ال بد  ُيفرض عليه تسديد فوائدها وأقساطها. 

السلطة هي سلطتها في كل األحـــوال(، وبمصادرة  السلطة )حيث  بإقصائها عن 
أموالها التي تراكمت من خال عملية النهب التي مارستها. هذا ال يعني تغيير أفراد 
في السلطة، بل تغيير كلية السلطة ملصلحة الشعب املفقر. وتغيير طبيعة االقتصاد 
مــن اقــتــصــاٍد ريــعــيٍّ قــائــٍم عــلــى الــخــدمــات والــنــشــاط الــعــقــاري والــســيــاحــة والــبــنــوك 
الشعب.  والــزراعــة تحت سلطة  الصناعة  بتطوير  منتج،  اقتصاد  إلــى  واالســتــيــراد، 
وكذلك إلغاء الديون من طرٍف واحد، واملطالبة باسترداد الفوائد التي تحصلت عليها 

الطغم املالية التي يعّبر عنها أحسن تعبير صندوق النقد الدولي.
ما يحقق مطالب الشعب الذي صنع الثورة، وال يزال يحتج من أجل أن يحققها، هو 
الجمهورية الديمقراطية التي تعّبر عن الطبقات الشعبية املفقرة، والتي بدورها تعمل 
على بناء الصناعة من أجل اإلنتاج، لكي نتخلى عن االستيراد الذي يفرض هروب 
اآلن،  كبيرة  نسبة  وهــم  للعاطلني،  عمل  فــرص  ويوجد  الـــدوالرات سنويًا،  مليارات 
وللذين يدخلون سوق العمل سنويًا. وكذلك تطوير الزراعة، لكي نأكل من أرضنا، 
بدل أن نستورد حتى كل ما نأكل. وال شك في أن دور الدولة االقتصادي هذا )جرى 
التشنيع عليه في السنوات السابقة، خصوصًا بعد انهيار االشتراكية( محوري، ما 
 ال بالصناعة وال بالزراعة، وألن وجود هذين القطاعني 

ً
دامت الرأسمالية ليست معنية

محوري، من أجل حل مشكات مجتمعية عويصة، ولتحقيق التطور املجتمعي.
الوضع الثوري الذي بدأ بثورات كبيرة هو أفضل وضع يسمح بأن يفتح الطريق إلى 
تحقيق التغيير الذي يحقق ذلك كله. وهذا التغيير وحده الذي يحقق مطالب الشعب 
الذي صنع الثورة، وال يزال مصممًا على االستمرار، ما دامت مطالبه لم تتحقق. لهذا 
يجب أن يصاغ البديل على »جثة« النمط االقتصادي القائم، والرأسمالية املسيطرة 
تهميش  إلى  اإلنتاج، ويفضي  وليس  النهب  أساسه  اقتصاديًا،  نمطًا  التي فرضت 

الكتلة األكبر من الشعب، ويدفعها الى اإلماق حّد املوت جوعًا.
هناك بديل، أن تنتصر الثورة، وأن تفرض بديلها الذي يحقق مطالب الشعب. وهذا 
يعني »إسقاط النظام« السياسي االقتصادي، وإعــادة بناء الدولة بما يتماشى مع 
ودفــاع عن  للشعب،  قمع  أداة  كونها  أجهزتها من  عقيدة  وتغيير  الشعب،  مصالح 

رأسمالية نّهابة إلى كونها تحمي الشعب في ظل جمهورية ديمقراطية.

عبد الحكيم حيدر

اآلن فقط أعلن »املحلل« النفسي الدكتور عماد الدين أديــب، صاحب أشيك عيادة 
السياسية،  الرياض  لندن وبورصة  أميركا وبنوك  تــدار ما بني  نفسية في مصر 
ساعة،   72 بـ  وقوعها  قبل  حتى  وثيقًا  ارتباطًا  الجمل  بموقعة  بالطبع  واملرتبطة 
والله العظيم، أن املدعو ترامب أصبح مصابًا باضطراباٍت نفسيٍة وعقليٍة، ويمثل 
خطرًا على البشرية. الحظ أن املحلل، أبو كيلتني، الذي دان ترامب فقط بالتوّرط مع 
نجله وزوج ابنته إيفانكا في عاقاٍت مشبوهٍة سياسيًا وماليًا بموسكو والكرملني 
وبنوك روسية، لم يدن ترامب بأي شيء في الرياض، ولو حتى بـ 75 مليون دوالر 
أنفقتها الرياض على رقصة امللك مع ترامب بالسيوف، في الوقت الذي تحارب فيه 

الرياض الفساد كما سمعنا.
فكيف تناسى املحلل أبو كيلتني كل ما ورد في الكتاب، وعرف اآلن فقط أن ترامب 
عاقة  بالله،  والعياذ  للمرض،  فهل  البشرية.  على  ويمثل خطرًا  عقليًا،  مضطرب 

مباشرة بالتهديد بقطع املعونة األميركية أم ال؟.
على فكرة، ولألمانة فقط، فحتى التراث العربي مليء عن آخره بمثل هذه االبتزازات 
الوزير  ابــن  فقد وصــف  الــرضــا،  لكسب  الحاكم  عــن  نيابة  النخبة،  بها  تقوم  التي 
ابن  الهجري، وهــو  الرابع  القرن  تاجر في  في 312 هجرية )924 ميادية( أشهَر 
الجصاص، بأنه رقيع وعامي، فهل ملسّبة ابِن الوزير ابَن الجصاص عاقة مباشرة 
بامتناع تاجر بغداد )ابن الجصاص( عن إرسال زبيب رمضان إلى قصر خافة 
بــغــداد، بعدما تــعــود عليه الــجــنــد؟ أم لــألمــر عــاقــة شخصية مــا بــني الــتــاجــر ابن 

الجصاص وابن الوزير؟.
ترامب  كــان  بعدما  املعاصرين،  الــوزيــر  آل  نيران  أمــام  ترامب  بعدما وضــع  واآلن، 
الدكتور أحمد عكاشة، وهــو، في  النفس،  هو »فرختهم أم كشك«، فقد دخل عالم 
الوقت نفسه، املستشار العلمي للرئيس، على خط الهجوم على ترامب هو اآلخر، 
بالطبع شعرتني من جسم ترامب وحللهما في  وقــّرر بعدما دخــل معمله، وأخــذ 
معامله الحيادية التي قالت للسيسي بالحرف الواحد »إن الصاح للمصريني هو 
التالية: »ترامب مضطرب عقليًا، ويمثل خطرًا  للعالم بالنتيجة  تجويعهم«، وخرج 
على البشرية«، فهل هذا تحليل علمي، أم استقراء سياسي لألحداث، بعدما تكلم 

ترامب صراحة في قطع املعونة أو لّوح بذلك.
بــغــداد، ومــرة يكون ببدلة  ابــن الجصاص مــرة يكون بعمامة فــي ليالي  واضــح أن 
وكرافتة في أبراج مانهاتن، وأن ابن الوزير قد يكون مرة له عاقة بقصور بغداد، 
ونقص الزبيب فيها، ومرة يكون له عاقات مشبوهة بقاضي الحسبة في بغداد 

وكبير الجند.
لكن  الجّصاص،  أوالد  أيضًا في  وليست  الــوزيــر،  أوالد  املشكلة في  ليست  أخيرًا، 
واألكاسيد  السياسي  املعمل  فــي  عظيمة  قامة  لــه  كبير  كيمياء  عالم  فــي  املشكة 
الرجل، بكل ما  أقــّر  الحليم قنديل؛ فقد  الدكتور عبد  والـــذرات، وهو  والهيدروجني 
أوتــي من علم وخبرة ودرايــة في الكيمياء والسياسة معًا، بــأن »مــا بني السيسي 
رى لألعمى«. وعلى ذلك، نحن في مأزق كوني وعلمي غريبني، 

ُ
وترامب كيمياء ت

فهل الكيمياء تلعب أفعالها وتفاعاتها في أزمنة األخطار، ونحن نعيشها بالفعل، 
وندخل في أزمنة االضطرابات العقلية والخطر على البشرية، بسبب هذه الكيمياء 
التي أثبت صحتها الدكتور عبد الحليم قنديل، وأقّر خطورتها وتدميرها الدكتور 
أحمد عكاشة؟، أم سوف يكسر عبد الحليم قنديل أنابيبه ومعمله، ويعتذر للرئاسة، 

م آل الجصاص فقط كما هو مسموح له؟
ْ
ويكتفي بالسياسة وشت

إسرائيل في الهند »سنو وايت« وممحاة الشمس

هناك بديل
عماد الدين أديب... المحلل
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D

ســاقــنــي الــقــدر أن أجــلــس فــي املــقــعــد الخلفي من 
سيارة األجرة، بجوار طالبني جامعيني، يتناقشان 
بــشــأن مــا سيختبرا بــه بــمــجــرد وصــولــهــمــا إلــى 
الجامعة. يقول أحدهما لآلخر: ال أتوقع أن يكون 
هناك سؤال في الفصل الخامس من الكتاب، ليرد 
اآلخـــر: لــو جــاء حقًا ســؤال مــن الفصل الخامس، 
لــم أقـــم بمراجعته  فحتمًا لــن أجــيــب عــلــيــه، ألنــنــي 
وحفظ ما ورد فيه. وبناء عليه، يتوقعان أن يرسبا 
في االختبار، إذا ما تركزت األسئلة في فصلني أو 

ثالثة من أصل خمسة فصول.
واقــــع هــذيــن الــطــالــبــني، أعــــاد إلـــى ذاكـــرتـــي الفيلم 
أبطاله  أحــد  تخلى  الــذي  الثالثة«،  »البلهاء  الهندي 
عــن حفظ مــا ورد بــني األســطــر فــي إحـــدى املــواد 
أنه كان  امللكية، علمًا  الهندسة  الدراسية في كلية 
ــة، عــلــى عــكــس صــديــقــه  ــدقـ ــادرًا عــلــى فــهــمــهــا بـ ــ قــ
»الدحيح«، وكان  الذي يعرف في الوسط العربي بـ
يتفانى في حفظ األجوبة النموذجية، مثلما وردت 

حرفيًا بني دفتي الكتاب.
»الدحيح« فقد أصبح  الـ أمــا  األول صــار مخترعا، 
غنى  فــي  العربي،  املجتمع  نحن  لسنا،  أكاديميًا. 
لكن يمكن  املعلم،  أو  العبقري  األثــنــني، ســواء  عــن 
العلمية  املسلمات  عــن  العبقري  ي 

ّ
تخل إن  الــقــول 

قابل  غير  »دينًا«  اعتبارها  بعضهم  يحاول  التي 
للتعديل أو التطوير، التعمق في األشياء والتغلغل 
أكثر  جيل  إلــى  حتمًا سيقود  التجربة،  عمق  فــي 

إبداعا على املستوى العلمي.
بــيــد أن الــدحــيــح لــن يصنع فــي الــعــمــل األكــاديــمــي 
أكثر من أن يعيد إنتاج ذاته على هيئة شخصيات 

متعّددة األوجه، أو بمعنى أصح: استنساخ الفشل.
ما أود قوله، بطريقة آخرى: يقودنا اعتمادنا على 
النظريات، في غالب األحيان، إلى تحرير شهاداٍت 
فيما  الحائط  ديــكــور  مــن  أن تصبح شيئًا  يمكن 
بعد. بينما تجريد العقول من املسلمات والتخلي 
عــقــود، وإطــالق  التي مضى عليها  النظريات  عــن 
يد الطلبة نحو التجربة يقودنا أحيانًا إلى صناعة 
علماء جــدد. هــذا يعني أال تعتمد على قــول أحد، 
مناطة  العلمية  فاملعرفة  بالتجربة.  تقوم  أن  عليك 
بــنــمــط الــتــفــكــيــر، وقـــدرتـــك عــلــى تــحــلــيــل األشــيــاء 

 إلى االستنتاجات.
ً
وتفسيرها وصوال

قس ما أقوله على حجم الخريجني على املستوى 
أن هناك  غــزة خصوصا، ستجد  العربي، وقطاع 
مئات اآلالف من الطلبة استطاعوا الحصول على 
شهادات علمية في مختلف التخصصات. لكن كم 
من هؤالء الخريجني قد انضم إلى قائمة املفكرين 
ق ذلك، فهو لن 

ّ
والعلماء واملطورين؟ وحتى إن تحق

مع  وإنما سيتماهى  كبلد،  يديك  بني  علمه  يضع 
قامت  دراســـات  باملناسبة، تظهر  األدمــغــة.  هجرة 
اليونيسكو  ومنظمة  الــعــربــيــة  الــــدول  جــامــعــة  بــهــا 
ثلث  فــي  يساهم  العربي  العالم  أن  الــدولــي  والبنك 
ِهجرة الكفاءات من البلدان النامية، وأن 50% من 
األطباء، و23% من املهندسني، و15% من مجموع 
متوجهني  يهاجرون  املتخرجة  العربية  الكفاءات 
ــدا. وذكـــرت  ــنـ ــات املــتــِحــدة وكـ ــــواليــ ــا وال ــ ــ إلـــى أوروب
تقارير أن 54% من الطالب العرب، الذين يدرسون 

في الخارج، ال يعودون إلى بلدانهم.
فادي الحسني )فلسطين(

ــاء لــغــويــة أقــــرب ما  ــطـ بـــعـــبـــاراٍت ركــيــكــة، وأخـ
تكون طالسم سحرية، أتحفنا عضو مجلس 
الــشــعــب الــــســــوري، مــحــمــد قــبــنــض، بــخــطــاب 
جديد مضحك ومثير للسخرية في آٍن معًا، 
خطاب أين منه نظريات سهيل الحسن »أعداء 

العالم«؟. 
ــــوالء  ــو يــفــيــض مــشــاعــر ال ظــهــر قــبــنــض، وهــ
ــــحــــب لـــبـــشـــار األســـــــد، وقــــواتــــه الــصــديــقــة  وال
حريصًا  وكــان  حلب،  تدمير  على  والحليفة 
عــلــى دور اإلعــــــالم بـــقـــولـــه: »الـــطـــبـــل والـــزمـــر 
ــأي شــبــر مـــن أرضــنــا  ــروري بــ ــ واإلعــــــالم ضــ
الــحــبــيــبــة، أضــــر مـــن أي شــغــلــة فــهــو يــقــوي 
الجيش والناس اللي رايحني لبرا سورية«. لم 
يعرف التاريخ الدقيق لهذا الخطاب، التاريخي 
طــبــعــًا، ولــكــن حــســب كــــالم قــبــنــض وشــكــره 
قــوات األســـد، ومــا أسماها الــقــوات »الــرادفــة«، 
ويــقــصــد بــهــا طبعًا الــقــوات الــرديــفــة، أن ذلــك 
يعود إلى أواخــر عام 2016، حني تم تهجير 

أهالي حلب الشرقية. 
ال أحــــد يـــلـــوم قــبــنــض مــنــتــج مــســلــســل بــاب 
الحارة الذي تحّول )أي املسلسل( في أجزائه 
نــاعــمــة مــن وســائــل تعويم  األخــيــرة لوسيلة 
األسد، وإيصال أفكاره فيما يتعلق باملؤامرة، 
أو قضية لواء اسكندرون، أو حماية األقليات، 
 على جزئية التعايش مع حارة اليهود، 

َ
متعكزا

»الــنــائــب«  هـــذا  أن  مبلغه، علما  هـــذا  فــالــرجــل 
عّبر  أول عضو  ألنــه  يستحق وســـام شــكــر، 
بـ »مجلس  عن حقيقة ما يسميه السوريون 

ــــل ســـخـــف أعــضــائــه  ــذي وصـ ــ ــ الــتــصــفــيــق« ال
وشــطــطــهــم وعــســفــهــم إلـــى مــا هــو أغــــرب من 
تعتعات قبنض، إذ طالب أحدهم مرة بتحديد 
دين اللقيط في سورية! وآخر طالب بتحويل 
األمــوال املخصصة لــوزارة أوقــاف األســد إلى 
ذوي قتلى الشبيحة! وال ننسى، في السياق، 
قــول أحــدهــم لبشار األســـد فــي مـــارس/ آذار 
2011 حني كانت قــوات األخير تسوم أهالي 
درعــا ســوء الــعــذاب: »أنــت قليل عليك سورية 
يا سيادة الرئيس، أنت يجب أن تحكم العالم«.  
ليست تلك الحوادث املضحكة أمرا غريبا أو 
موقفا صادما ومفاجئا يسترعي املالحظة، 
فهي أمــر طبيعي فــي »ســوريــة األســـد« التي 
على  طيور،  فزاعة  نفسه  بشار  فيها  تحّول 
مبدأ »إذا  كان رب البيت للطبل ضاربًا فأهل 
البيت شيمتهم الرقص«. لذلك نفهم جليًا أّن 
حالة التهريج السياسي في مجلس التصفيق 
املــوالــي  الــرأســمــالــي  الفكر  طبيعة  عــن  تعبير 
ــــذي استمر  ــذا الــفــكــر ال لــلــبــوط الــعــســكــري، هـ
ــورة ضـــد بـــشـــار األســــد،  ــثــ ــ طـــــوال ســـنـــوات ال
ســــواء العـــتـــبـــارات ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة، 
ــــهــــتــــاف والـــتـــصـــفـــيـــق لـــــــرأس الـــنـــظـــام  ــلـــى ال عـ
الــخــلــود، وفي  الكلمة وســـدرة  وإعــطــائــه عطر 
األمور  بقية  أما  املتنافسون،  فليتنافس  ذلك 
التي تمس حياة املواطن وسالمته، فهي أمور 

ثانوية ال قيمة لها.
وهنا ال نقصد باملواطن، ذلك املواطن املعارض 
املعتقل والنازح والجريح فهذا املواطن البائس 

مــطــرود مــن رحــمــتــهــم، لــكــن نقصد املــواطــن 
ــــروح والـــــدم،  ــال ــي الـــــذي يـــفـــدي بـــشـــار بــ ــ ــوال املــ
فيجازيه بشار بأن يسترضيه برأسي ماعز 
 فوط نسائية كما حدث 

َ
وساعة حائط، وأخيرا

في الحسكة، نقصد املواطنني الذين اضطروا 
ــام املــجــلــس املــوقــر وردهــاتــه  يــومــًا للمبيت أمـ
علمًا  أحوالهم،  على سوء  احتجاجًا  الفخمة، 
أّن املوالني ذاتهم صفقوا لتلك »الكاراكوزات« 
مــن دالئــل  ذلــك  انتخابها، معتبرين  تــم  حــني 
الــنــصــر املــــــؤزر، ورمــــــادًا يـــذرونـــه فـــي عــيــون 
املعارضني، وكل أصحاب »املؤامرة الكونية«. 
مــجــلــس  وال  بــقــبــنــض،  إذا  ــة  ــألـ املـــسـ لــيــســت 
بـــل بعقلية   ،

َ
ــال ــامــ كــ بـــاإلجـــمـــاع«  »املـــوافـــقـــني 

اإلستبداد اإلجرامية التي سطت على الحياة 
فــــي ســــوريــــة، وحــــرمــــت شــعــبــهــا مــــن حــلــمــه 
الحقيقي  والتمثيل  الــديــمــقــراطــيــة  بــمــمــارســة 
نزيهة، وهو ما  انتخابات حرة  للشعب، عبر 
سيحققه السوريون، في نهاية املطاف، بحيث 
بــإعــالم حر  يحققون مــا تــحــّدث عنه قبنض 
نــزيــه مهني، وصــيــاغــة دســتــور وطــنــي، قائم 
عــلــى الــتــعــدديــة وخــــال مــن تــدخــل املــخــابــرات 
والتزكية التي تتم عبر قوائم »الجبهة الوطنية 
ــذا املــجــلــس فــال يــنــفــع معه  ــا هـ الــتــقــدمــيــة«. أمـ
ــــالح، ولـــو تــم اســتــبــدال قــبــنــض وأتــرابــه  اإلصـ
لذلك نقول في  الكلم.  أوتــي مجامع  بشخص 
مجلٍس كهذا في ظل هذا النظام: الطبل والزمر 

مطلوب. 
كاظم البرجس )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

عادل سليمان

هــل مــا زالــــت الـــثـــورة مــســتــمــرة؟ ســــؤال يطرح 
ــوات بــالــتــمــام  ــنــ ــدة، بـــعـــد مــــــرور ســـبـــع ســ ــشــ بــ
والــكــمــال عــلــى انــطــاق املــوجــة الــثــوريــة التي 
بـــدأت مــن تــونــس، وكـــان يــوم الــرابــع عشر من 
يناير/ كانون الثاني عام 2011 فارقًا فى تاريخ 
املنطقة العربية، عندما فر رئيس تونس، زين 
باحثًا  أســرتــه،  مصطحبًا  علي،  بــن  العابدين 
عــن مــاذ آمــن يـــأوي إلــيــه، لــم يــجــده ســوى في 
كنف عاهل العربية السعودية، بعد أن رفضت 
عواصم عديدة قبوله، وهبطت طائرته أخيرًا 
ــدة. كـــــان ذلـــــك الــــحــــدث غـــيـــر املـــســـبـــوق  ــ ــ فــــي جـ
بمثابة الشرارة التي ألهبت مشاعر الجماهير 
العربية التي كانت تتوق إلى الخاص، ورأت 
في فرار بن علي داللة على أن الشعوب قادرة 

على فرض إرادتها، إذا أرادت.
 25 يــوم  وفــي   ،2011 يناير  نفسه،  الشهر  فــي 
يــنــايــر، انــطــلــقــت جــمــاهــيــر الــشــعــب املـــصـــري، 
ــة والـــعـــدالـــة  ــريــ رافــــعــــة شــــعــــار الـــعـــيـــش والــــحــ
ــــور،  اإلجــتــمــاعــيــة، وســـرعـــان مـــا تـــطـــورت األمـ
الجماهير حدة حتى وصلت  وازدادت حركة 
يــوم 28 يناير، عندما  إلــى  »جمعة الغضب« 
انـــهـــارت أجــهــزة أمـــن الــنــظــام، ونــزلــت الــقــوات 
املسلحة إلــى الــشــارع، وتــطــورت األمـــور حتى 
يــوم 11 فبراير/ شباط 2011،  بلغت ذروتــهــا 
ــن الــســلــطــة،  ــارك عـ ــبـ عــنــدمــا تــخــلــى حــســنــي مـ
وســـلـــم الـــدولـــة لــلــقــوات املــســلــحــة، مــمــثــلــة في 

مجلسها األعلى.
ليبيا  إلــى  الثورية  املوجة  انتقلت  ما  سرعان 
معمر الــقــذافــي، وســوريــة بشار األســـد، ويمن 

عمر المرابط

نــجــح حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة املــغــربــي في 
الـــخـــروج مـــوحـــدا مـــن مــؤتــمــره الــثــامــن الـــذي 
الدين  سعد  الحكومة،  رئيس  انتخاب  عــرف 
كّرس  املؤتمر  أن  بيد  عاما،  أمينا  العثماني، 
إنــكــاره،  أو  تجاهله  للمتابع  يمكن  ال  واقــعــا 
وهــــو الــتــقــاطــب الـــحـــاد الــــذي عــرفــه وال يـــزال 
اإلسامية،  املرجعية  ذو  الــحــزب،  هــذا  يعرفه 
بــن تــوجــهــات داخــلــيــة عــدة ظــهــرت خارجيا، 
من حيث االصطفاف النهائي، وكأنه تقاطب 
بـــن تــيــاريــن اثــنــن أو بـــن خــيــاريــن ال ثــالــث 
لــهــمــا، الــتــمــديــد لــأمــن الـــعـــام الــســابــق، عبد 
اإللــه بنكيران، الــذي أصبح في مقام الزعامة 
الــســيــاســيــة، وعـــــدم الــتــمــديــد وعــــــدم  تغيير 

قانون الحزب الذي يمنع الوالية الثالثة.
 وإذا كان لكل تيار حججه وبراهينه املعتبرة 
واملـــعـــقـــولـــة، وإذا كــــان الـــنـــقـــاش بـــشـــأن رجــل 
املــرحــلــة مــهــمــا، فـــإن الــنــقــاش بــشــأن مــشــروع 
الـــســـؤال عـــن طبيعة  املــرحــلــة أهــــم، وإذا كـــان 
املشروع أهــم فــإن األكثر أهمية وبإلحاح هو 
إعـــادة صياغة  ملــاذا وجبت  ســؤال املرجعية.. 
اللحظة  الجواب على هذا السؤال، وِفــي هذه 

بالذات؟
الـــحـــزب مــقــبــل عــلــى حـــــوار داخــلــي  أوال، ألن 
قــريــب، مــن املــفــتــرض أن يــكــون فــرصــة للنقد 

علي عبدالله صالح. فى ليبيا انتهى القذافي 
الجماهير.  يــد  على  بمقتله  مــأســاويــة  نهاية 
وفـــــى الـــيـــمـــن تـــدخـــلـــت الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ومجلس التعاون الخليجي، وفرضت مبادرة 
أمــا   الــســلــطــة.  عــن  بمقتضاها صــالــح  يتخلى 
بشأن سورية فكان األمر مختلفًا، فقد تشبث 
بشار األســد بالسلطة، ودفــع جيشه إلى قمع 
الجماهير التي تحولت إلى املقاومة املسلحة، 
وتــحــولــت ســـوريـــة إلــــى ســـاحـــة لـــصـــراع قــوى 

إقليمية ودولية متعّددة. 
هــكــذا كــانــت بـــدايـــات املــوجــة الــثــوريــة، والــتــي 
بدت كأنها تبشر بتغييرات ثورية جذرية في 
جوهر النظم العربية املتكلسة، خصوصا وأن 
بــدأت تقترب من كراسّي عديدة  الثورة  ريــاح 
للحكم والــعــروش، وهــو ما دفــع بعضهم إلى 
إطـــاق مصطلح »الــربــيــع الــعــربــي« عــلــى تلك 
ــع ســقــف تـــوقـــعـــات املـــراقـــبـــن،  ــفــ ــة، وارتــ املــــوجــ
كــمــا ارتــفــع أيــضــًا ســقــف طــمــوحــات الــشــعــوب 
التي تــصــورت أنها قــاب قوسن أو أدنــى من 
فرض إرادتها. وألن الرياح ال تأتي دائمًا بما 
الثورية  املــوجــات  فــإن مــآالت  السفن،  تشتهي 
البدايات.  فى  تقديره  تم   عما 

ً
جــاءت مختلفة

وعلينا مراجعة املشهد في كل دولٍة على حدة 
بـــدقـــة، وأيـــضـــًا املــشــهــد الــكــلــي لــلــمــنــطــقــة، ومــا 
وصلت إليه، بعد السنوات السبع التي مرت، 
الربيع  تسميته  على  اصطلحنا  مــا  بــدء  منذ 

العربي.
العتيدة،  الحكم  أنظمة  رؤوس  سقطت  أن  ما 
بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، 
والقذافي في ليبيا، وصالح  في اليمن، واهتز 
كــرســي بــشــار فـــي ســـوريـــة بـــشـــدة، وتــصــورت 

الذاتي، للتساؤل بشأن ماهية املشروع، وقدر 
مناسبة  وهــي  املجتمع،  فــي  والــتــأثــر  التأثير 
أيضا للتقييم واملراجعة، ومن ثمة التصحيح 

والتصويب، والتسديد واملقاربة.
ثانيا، بعد أكثر من خمس سنوات من الحكم، 
يــجــب الــوقــوف عــلــى حصيلة الــحــزب، وعلى 
تجربته حزبا ذا مرجعية إسامية، استطاع 
ــــط مــحــيــط عـــربـــي،  الـــبـــقـــاء فــــي الـــســـلـــطـــة، وسـ
فــشــلــت فــيــه مــخــرجــات الــربــيــع الــعــربــي الــذي 

ُ
أ

فــي بلدان  الحكم  إلــى  التيار اإلســامــي  حمل 
عربية عديدة.

ــهــــرت املــــمــــارســــة الـــحـــزبـــيـــة بــعــض  ــا، أظــ ــثـ ــالـ ثـ
السلوكيات )حتى ال أسميها اختاالت( التي 
وجب االنتباه إليها، بل تصحيحها، وظهرت 
بوضوح بعد إعفاء األمــن العام السابق من 
رئاسة الحكومة، وخال مدة ما سميت فترة 
أذكر  الصدد،  هذا  وفي  )البلوكاج(.  االنسداد 
واحـــــدة أعــتــبــرهــا األكـــثـــر حــــدة، بـــل أصــبــحــت 
ظــاهــرة تــشــق صــفــوف الـــحـــزب، حــيــث لوحظ 
أنـــه بــاســم حــريــة الــتــعــبــيــر اســتــحــلــت الغيبة 
وأجيز  والتشهير،  الــقــذف  وأبــيــح  والنميمة، 
الــتــحــريــض والــتــألــيــب، واالفـــتـــراء والــبــهــتــان. 
ومـــن هــنــا، هــزالــة بــعــض األعـــضـــاء، مــن حيث 
إلـــى مــرجــعــيــٍة فــكــريــٍة،  تكوينهم وانــتــمــاؤهــم 
ــنـــوان  ــعـ جـــعـــلـــت مــــن األخــــــــاق والـــتـــخـــلـــيـــق الـ
ــة، مــــن حــيــث  ــيـ ــيـــاسـ األبــــــــرز ملـــشـــاركـــتـــهـــا الـــسـ

ــــد وحــكــومــتــه  وإقــلــيــمــي، ودولــــــي. بـــشـــار األسـ
فـــي دمـــشـــق والـــســـاحـــل الــــســــوري فـــى حــمــايــة 
روسيا وقواعدها العسكرية، مدعوما بإيران، 
ــــي حــرســهــا  وأذرعــــــهــــــا املـــســـلـــحـــة املـــتـــمـــثـــلـــة فـ
تركيا تسيطر  اللبناني.  الله  الثوري، وحــزب 
ــريـــط الـــــحـــــدودي لـــهـــا مــــع ســـوريـــة،  عـــلـــى الـــشـ
وتدعم الجيش السوري الحر املعارض لبشار. 
ينظم الـــكـــرد، مــدعــومــن بــأمــيــركــا والــتــحــالــف 
الدولي، قوات سورية الديمقراطية، مليشيات 
وجماعات طائفية متطرفة من أطياف مختلفة 
مــا بــن الــقــاعــدة و»داعــــــش«، وغــيــرهــا. والــكــل 
الاجئن  بماين  األمــر  وانتهى  الكل،  يقاتل 

والنازحن، وماين القتلى واملصابن. 
أما اليمن الذي كان يومًا سعيدًا فقد سقط في 
دوامــة صراع قبلي، طائفي، إقليمي، وبادرت 
إلى تكوين تحالف عربي  السعودية  العربية 
ــم الـــشـــرعـــيـــة، وأطــلــقــت  ــ خــلــيــجــي بــــدعــــوى دعـ
حــربــًا ضــاريــة تحت شــعــار »عاصفة الــحــزم«، 
ــنـــوات، عـــن تــمــزق  ــفـــرت، فـــي نــحــو ثــــاث سـ أسـ
الــيــمــن بـــن الــحــوثــي وأنــــصــــاره، مــدعــومــًا من 
إيران، في صنعاء والحديدة ومناطق واسعة 

الــفــرق، إذن، لــيــس في  أو شـــارك فــيــهــا. يبقى 
االنتساب إلى املرجعية اإلسامية في املرحلة 
ــة، والــــــذي يـــتـــجـــاوز الـــحـــالـــة املــغــربــيــة  ــنـ ــراهـ الـ
املعتدلة، بل في كيفية فهمها، وفهم غاياتها 
ومــقــاصــدهــا وأولــويــاتــهــا، وبــعــد ذلـــك كيفية 

تنزيلها وتطبيقها في الواقع.
فــي ظــل هـــذا، اخــتــار حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
ــزاوج بــــن مـــرجـــعـــيـــتـــي األصــــل  ــ ــتــ ــ املـــغـــربـــي الــ
يمكن تصنيف   األول،  الــشــق  فــفــي  والــعــصــر. 
االخـــتـــيـــارات الــكــبــرى لــلــحــزب، بــرفــعــه شــعــار 
اإلصاح في ظل االستقرار، ومنطق التعاون 
مع الغير، ومبدأ الرأي حر والقرار ملزم. وفي 
الـــشـــق الـــثـــانـــي، جــعــل الــنــضــال الــديــمــقــراطــي 
سبيا إلــى اإلصـــاح، وهــو عــنــوان أطروحته 
السياسية في مؤتمره السادس، قبل التحول 

مــن الــشــمــال الــيــمــنــي، وبـــن حــكــومــة الشرعية 
مـــوزعـــة بـــن الـــريـــاض وعـــــدن، تــســيــطــر بــدعــم 
مـــن الــتــحــالــف عــلــى مــعــظــم مــنــاطــق الــجــنــوب 
ــم ماين  ــزاء مــن الــشــمــال، واألهــ ــ الــيــمــنــي وأجـ
ــلـــى واملــــصــــابــــن، ومـــايـــن  ــتـ ــقـ ــن والـ ــرديــ ــشــ املــ
األطــفــال املــصــابــن بــالــكــولــيــرا. وعــن ليبيا ما 
بــعــد الـــقـــذافـــي وجــمــاهــيــريــتــه الــعــظــمــى، فقد 
عادت مقسمة إلى أقاليمها الثاثة التي كانت 
قبل وحدتها على يد امللك إدريس السنوسي 
املــاضــي، شــرق يسيطر عليه  الــقــرن  منتصف 
الـــجـــنـــرال املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي طــبــرق 
وبنغازي، وغرب فيه حكومة الوفاق املعترف 
بــهــا دولـــيـــا فـــي طــرابــلــس، وجـــنـــوب تــتــنــازعــه 
الــقــبــائــل والــعــشــائــر، ومــبــعــوث أمــمــي يسعى 
إلى جمع الفرقاء، وإعــادة اللحمة إلى الكيان 

الليبي املمزق. 
ــدول الــخــمــس الــتــي  ــ إذا ابــتــعــدنــا قــلــيــا عـــن الـ
هبت عليها رياح الربيع العربي، وما آلت إليه 
العربي،  املكون  باقي  إلــى  واتجهنا  أحوالها، 
من ممالك وجمهوريات وإمــارات، فسنجدها 
القبضة األمنية، وأشهرت أسلحة  قد شــّددت 
الترويع في وجه شعوبها، حتى تمنع مجرد 

التفكير في معارضة السلطة.
يبقى السؤال شديد األهمية، بعد استعراض 
الثورة مستمرة؟  املشهد العربي، هل ال زالــت 
أو هل ال زالت الثورة ممكنة؟ ستبقى اإلجابة 
معلقة بيد أجيال مقبلة تستوعب دروس ما 
 
ً
قــادرة جــرى، وتتسلح بوعي وإرادة تجعلها 
على استعادة ثورة لم يتمكن جيل سابق من 

استكمالها. 
)كاتب مصري(

الديمقراطي في مؤتمره  البناء  إلى أطروحة 
الــســابــع، ومـــن ثــمــة كــــّرس مــنــطــق الـــدفـــاع عن 
الديمقراطية، من خال احترام إرادة الشعب، 
وعن حقوق اإلنسان من خال احترام كرامة 
اإلنـــســـان، وعـــن الــحــريــة مــن خـــال الــدفــاع عن 

الحريات في إطار الثوابت.
على  للحفاظ  املستقبل  رهـــان  الــرهــان  يبقى 
هذا الخاصية، ولاستمرار في رسالته داخل 
الــحــزب، بعد  رهـــان يواجهه  املجتمع، وأكــبــر 
أفـــراد عديدين  وانضمام  وانــتــشــاره،  توسعه 
ــــودة رأس مــالــه  ــيـــه، هـــو املــحــافــظــة عــلــى جـ إلـ

البشري، وهي القوة الوحيدة التي يملك.
 وجب أن تؤطر هذه القوة، قبل أن تتدرج في 
املــســؤولــيــات، وتــعــي دورهــــا، وتــفــهــم غايتها 
العليا التي تتمثل في املساهمة في مسلسل 
اإلصاح من أي مكان. إنه اإلحساس باالنتماء 
إلــــى مــــشــــروٍع يـــرنـــو ويــتــطــلــع إلــــى مستقبل 
أفضل. وهذا لن يتأتى إال إذا نجح  في حسن 
تدبير محطات كبرى أساسية، آتية ال محالة، 
وتتمثل في محاور ثاثة، هي تجديد النخب، 
املــؤســس، تجديد  الجيل  رحــيــل  أزف  أن  بعد 
الــفــهــم، بــعــد أن اخــتــلــط الــحــابــل بــالــنــابــل عند 
التنزيل،  تجديد  وأخــيــرا  كثيرين.  ملتحقن 
الكبرى  املقاصد  لــدى بعضهم  أن غابت  بعد 

واملصالح العليا للباد.
)كاتب مغربي مقيم في باريس(

الجماهير أنها حققت أهدافها، أو كادت، حتى 
أطيافها،  بكل  املــضــادة  الــثــورة  قــوى  تحركت 
ــكـــل قــــواهــــا الـــبـــاطـــشـــة، لـــتـــوجـــه ضــربــاتــهــا  وبـ
املــتــتــالــيــة إلـــى قـــوى الـــثـــورة الــولــيــدة، حديثة 
العهد بالسياسة والحكم، والتعامل مع أركان 
الــثــورة املــضــادة في  الــدولــة العميقة، نجحت 
كــســر املــوجــة الــثــوريــة، ومنعها مــن الــســريــان 
الحرية،  إلــى  املتعطشة  الشعوب  أوصـــال  فــي 
والــــكــــرامــــة اإلنـــســـانـــيـــة، اســـتـــخـــدمـــت الـــثـــورة 
املضادة في فرض إرادتها كل قواها الصلبة، 
كــمــا حـــدث فـــي الــحــالــة املــصــريــة، وكـــل قــواهــا 
الــنــاعــمــة، كــمــا حــــدث فـــي الــحــالــة الــتــونــســيــة. 
واختلطت األمـــور بشدة بــن الــثــورة والــثــورة 
املضادة، وسادت بن الجماهير حالة من عدم 
ظم ُحكم تمّكنت من 

ُ
اليقن، قامت فى ظلها ن

اإلمــســاك بــزمــام األمـــور بقبضة حــازمــة، وهي 
تــرتــدي ثــيــابــا ديــمــوقــراطــيــة مــبــتــكــرة، تعتمد 
على جمع التوقيعات على استمارات التأييد، 
وحــشــد األتــبــاع فــي تــظــاهــرات الــتــفــويــض، ثم 
الــبــحــث عــن مــرشــحــن افــتــراضــيــن للمنافسة 
في انتخابات استفتائية. وذلك كله مع إغاق 
املــجــال الــســيــاســي أمـــام أي تـــيـــارات سياسية 
معارضة، أو غير مرغوب في تصّدرها املشهد 
إمــا باإلقصاء واملــطــاردة، كما هو  السياسي، 
ــوان املــســلــمــن وتــيــار  ــ الــحــال مــع جــمــاعــة اإلخـ
ــام الــســيــاســي فـــي مــصــر بــعــد اتــهــامــهــم  ــ اإلسـ
بـــاإلرهـــاب، ومـــع حــركــة الــنــهــضــة فــي تــونــس، 

والتي تم تهجينها في إطار توافقي. 
التي  البلدان األخـــرى  فــي  اختلف األمــر كثيرًا 
هـــبـــت عــلــيــهــا ريــــــاح ثــــــورة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي. 
ــراع مــحــلــي،  ــ تــحــولــت ســـوريـــة إلــــى ســـاحـــة صـ

الحياة  األعــضــاء، ومــن حيث تخليق  أخـــاق 
السياسية.

للحزب،  املضافة  القيمة  معرفة  يجب  رابــعــا، 
مـــن خــــال مــرجــعــيــتــه، ومــــا بــصــمــاتــهــا على 
أرض الــواقــع؟ أهــي كــام عــابــر أم هــي برامج  
واجــتــمــاعــيــة، مسطرة  واقــتــصــاديــة  سياسية 
وفق هذا املنظور، ومطبقة وفق هذا املفهوم، 

تستشرف املستقبل العقاني واملعقول.
التي إن صــح فهمها ال تحكم  هــذه املرجعية 
على عاقة اإلنسان بربه، بقدر ما تحكم على 
عــاقــتــه بــاآلخــريــن، حــتــى ال يصبح مــثــل آكــل 
لــحــوم البشر املــذكــور فــي الــقــرآن الــكــريــم، وال 
الــذي ذكــر في الحديث الشريف،  مثل املفلس 
ــة اإلنـــــســـــان، واتــــهــــامــــه وســبــه  ــرامـ ــكـ ــّس بـ ــاملــ فــ
ليس  وخــذالنــه،  وخيانته  وتحقيره  وشتمه 
أهون من املحّرمات، فاإلنسان الذي ال يصلي، 
أو ال يصوم، أو يشرب الخمر، ال يضر غيره، 
حــيــث يــضــرهــم الــــذي يـــســـرق، وحــيــث يــســيء 
إلــيــهــم الـــــذي يــشــتــم والــــــذي يـــغـــتـــاب، وحــيــث 

يؤذيهم الذي يخون ويخذل ويطعن .
ومــــن هـــــذا، وجــــب تــفــكــيــك، وإعـــــــادة صــيــاغــة، 
املقصود من املرجعية اإلسامية التي ينتسب 
إليها الحزب، خصوصا أنها مرجعية يشترك 
فيها مــع أحـــزاب سياسية وحــركــات دعــويــة، 
تـــؤمـــن بــعــضــهــا بــالــديــمــقــراطــيــة وتــكــفــر بها 
 من آمن بها، 

َّ
َكِفر أكثُرها غلوا ُكل

ُ
أخرى، بل ت
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