
سعد كيوان

ــطـــورات وتــتــشــابــك بعضها  ــتـ الـ تـــتـــدحـــرج 
تقارب،   ،

ً
جديدة معطياٍت  لتنشئ  ببعض، 

ــي املــشــهــد  ــ ــيــــة فـ ــالــ إلــــــى حــــــّد مــــــا، الــــســــوريــ
محنطًا  استمر  الـــذي  اللبناني  السياسي 
أكثر من سنتني، وراح أخيرًا يقارب العفونة 
السياسية، املجبولة برائحة النفايات التي 
عــادت تغطي الــشــوارع مــجــّددا. فقبل أيــام، 
أعــلــن سعد رفــيــق الــحــريــري دعــمــه ميشال 
لرئاسة  الله ومرشحه  عــون، حليف حــزب 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، بــعــد مــخــاٍض دام 
 وتقلبًا 

َ
أكــثــر مـــن ســنــتــني، وشــهــد تــــدّرجــــا

في املــواقــف، بــدءًا بدعم سمير جعجع، ثم 
أمني الجميل )غير املعلن(، تالهما ترشيح 
سنة،  نحو  قبل  فرنجية  سليمان  الخصم 

وأخيرًا )وليس آخرًا؟( الجنرال عون. 
قــرار الحريري مفاجئا لسياسيني  لم يكن 
أنــه جــاء صادمًا لشارع ورأي  إال  كثيرين، 
 لحزب 

ً
عام »14 آذار« الذي يرى في عون ظال

الله، وغطاء له سواء في حرب تموز 2006، 
أو فــي 7 مــايــو/ أيــار 2008 حــني غــزا حزب 
بـــيـــروت، ورأس حــربــتــه فــي الحمالت  الــلــه 
ـــنـــت عــلــى مـــا ســمــيــت »الــحــريــريــة 

ُ
الـــتـــي ش

ة(، والتي أدت إلى 
ّ
السياسية« )وعلى السن

في  الحريري  يرأسها  أول حكومة  إسقاط 

فاطمة العيساوي

أثارت لورا بيتس، مؤّسسة إحدى حركات 
املجتمع املدني املناهضة للتمييز الجنسي 
ضد النساء في بريطانيا، النقاش مجّددا 
اإلذاعــة  التعددية لدى هيئة  بشأن مفهوم 
والــتــلــفــزة الــبــريــطــانــيــة )بــــي بـــي ســــي(، إذ 
انــتــقــدت بــحــدة طــلــب إذاعـــــة »بــــي بـــي سي 
فـــــور« مــنــهــا املـــشـــاركـــة بـــبـــرنـــامـــٍج حــــواري 
يناقش ما إذا كان الكالم املّسرب للمرشح 
الجمهوري لالنتخابات األميركية، دونالد 
أغراضًا  النساء  استخدامه  بشأن  تــرامــب، 
نظر.  وجهتي  يقبل  أمــرًا  الجنسية  ملتعته 
اعتبرت الناشطة النسائية أن مجرد طرح 
ــه يــحــمــل  ــ األمــــــر لـــلـــنـــقـــاش، عـــلـــى أســــــاس أنـ
وجهتي نظر، يوحي بأن استخدام أجساد 
النساء، سواء على مستوى الكالم أو الفعل، 
على أنــهــن مــجــرد غـــرٍض إلشــبــاع حاجات 
ويساهم  طبيعي،  أمــر  الجنسية،  الــرجــال 
فـــي تــســويــق هــــذا الـــســـلـــوك. هـــل يــمــكــن أن 
تعبيرًا  اإلعـــالمـــي عمليًا  »الــحــيــاد«  يــكــون 
عــن وجــهــات نظر متضاربة فــي أي شــيء، 
بــمــا فــي ذلـــك مــقــاربــة الــنــســاء وأجــســادهــن 
بــوصــفــهــن أغــــراضــــًا جــنــســيــة؟ هــــل يــمــكــن 
الستخدامه  الــبــذيء  ترامب  حديث  اعتبار 

أجساد النساء مجّرد وجهة نظر؟ 
ــرًا لــــدى  ــيــ ــبــ ــًا كــ ــامــ ــمــ ــتــ ــتــــذب تـــــرامـــــب اهــ يــــجــ
باعتباره  يقاربه  الــذي  البريطاني  اإلعــالم 
ظـــاهـــرة شــعــبــيــة، مـــن دون اتـــخـــاذ مــوقــف 
الحزب  ح 

ّ
املتوقع مرش غير  ناقد لصعوده 

الــجــمــهــوري. عــلــى الــعــكــس، يــبــدو التركيز 
ــرة  ــاهـ ــــواقـــــف تـــــرامـــــب، وتـــحـــلـــيـــل ظـ ــلـــى مـ عـ
إعجاب الرجال )وبعض النساء( البيض له، 
أنها  الحالة على  وكأنهما من باب تطبيع 
واقــعــة سياسية واجــتــمــاعــيــة مــقــبــولــة، في 
حني ال تخفي الصحافة الصفراء إعجابها 
ــرز، فــــي عـــنـــاويـــنـــهـــا الــعــريــضــة،  ــبــ بـــــه، إذ تــ
تصريحاته، حتى تلك املغالية في تطرفها. 
ــــالم الــبــريــطــانــي فــــي غــالــبــيــتــه  اعــتــمــد اإلعـــ
الشعبية  الــصــحــافــة  بــاســتــثــنــاء  الــعــظــمــى، 
النظر  وجهتي  تمثيل  املتطّرفة،  اليمينية 
االتحاد  من  االنسحاب  االستفتاء على  من 
ــي، فــي نــســب مــتــفــاوتــة، خصوصًا  ــ ــ األوروبـ
ــمــــوع،  مـــن دون  ــــالم املـــرئـــي واملــــســ ــ فـــي اإلعـ
مقارعة الحجج، أو النظر في السياسات أو 
السابقة للمسؤولني، بما في  التصريحات 

عصام شعبان

تـــحـــّدث مــصــطــفــى إمــــام الــــذي عــــّرف نفسه 
خــّريــج الــتــوك تــوك ثــالث دقــائــق على قناة 
الــحــيــاة املــصــريــة، فــأثــار ردود أفــعــال اتسم 
قابلته  بينما  الــشــعــبــي،  بــالــتــأيــيــد  أغــلــبــهــا 
الـــدولـــة بــثــالثــيــة الــرفــض والتشكيك  نــخــب 
ــوا حـــديـــثـــه بــاملــشــهــد  ــ ــفـ ــ والــــتــــشــــويــــه، ووصـ
وسائل  رّوجــت  كما  املصنوع،  السينمائي 
وتستدعي  عنه.  مغلوطة  معلومات  إعــالم 
حــالــة الـــجـــدل والــهــلــع الــتــي انــتــابــت نخب 
ــل والـــتـــحـــلـــيـــل. فـــــرض رأي  ــأمـ ــتـ الـــســـلـــطـــة الـ
ــًا لــلــنــقــاش  ــوعـ ــن الـــشـــعـــب مـــوضـ ــن مــ ــواطــ مــ
ــا يـــقـــارب  ــ ــــده مـ ــاهـ ــ الـــــعـــــام، فـــفـــي يــــومــــني شـ
خــمــســة مـــاليـــني مـــصـــري فــــي »يـــوتـــيـــوب«. 
حديث  الــشــاب  فيكون  املقهى  على  تجلس 
الجالسني، وفى الشوارع الجانبية يجلس 
شباب وعمال يشاهدونه بحماسة املشجع 
ــقــــدم، يــلــعــب فــريــقــهــم  ــبــــاراة لـــكـــرة الــ أمـــــام مــ
ضــد فــريــق مــنــافــس. ضــّمــن الــشــاب همومه 
ــّدم نــقــدًا  ــقــ ــام، فــ ــ ــعـ ــ ــي الـــهـــم الـ الــشــخــصــيــة فــ
اجــتــمــاعــيــًا وســيــاســيــًا حـــــادًا، وأفـــصـــح في 
رّد  املتدفقة والبسيطة واقع مصر،  كلماته 
بــبــســاطــٍة عــلــى الــتــزيــيــف، وانــتــقــد املــقــوالت 
الرائجة عن اإلنجازات واملشاريع القومية، 
ونقل أحاسيس قطاعاٍت من الشعب بخيبة 
األمل واإلحباط. داخليًا، شكا بؤس العيش 
ــاب الــســلــع وســـوء  ــيـ وامـــتـــهـــان الـــكـــرامـــة وغـ
خدمات التعليم والصحة. وخارجيًا، أشار 
إلـــى امــتــهــان الــكــرامــة املــصــريــة، وشــكــا من 
الخليج  بــعــض دول  مـــن  املــصــريــني  إهـــانـــة 
التي تقدم ملصر مساعدات مالية وبترولية. 
ويــرجــع جـــزء مــن انــتــشــار الــفــيــديــو إلـــى أن 
املتحدث »مواطن عــادي«، ليس عضوا في 
ائتالف شبابي، وال قائدًا في تكتل حزبي، 

أو كاتبا ينتمي لتجمع ثقافي.
ــه الـــشـــاب بــحــمــلــة تــشــويــه واســتــنــكــار  ووجــ
املذيع  البرنامج  مقدم  وطــاولــت  تجاوزته، 
عمرو الليثى الذي أعلن عن وقف برنامجه. 
الفيديو  انتشار  أن  السلطة  أبـــواق  رّوجـــت 
جــــاء ضــمــن ســيــاق تـــآمـــري يــســتــهــدف امــن 
الوطن واستقراره، على الرغم من أن الشاب 
لــم يــرفــع شــعــاراٍت بــإســقــاط الــنــظــام، وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن كــثــيــريــن مـــن أهــلــه انــتــخــبــوا، 
مثل مصريني آخرين، عبد الفتاح السيسي 
املوالية  والنخب  السلطة  أقلق  ما  رئيسًا.  
ــمــــاّس مــــع بـــؤس  ــديـــث الــــشــــاب تــ لـــهـــا أن حـ
ــاب نــفــســه  ــشــ الــ ــــع االجـــتـــمـــاعـــي، وأن  ــــواقـ الـ
تــعــرف طعم  اجــتــمــاعــيــة  إلـــى طبقة  ينتمي 
مصلحة  وألمثاله  له  ليس  وقسوته.  الفقر 
ــان شــجــاعــًا ومــعــبــرًا  ــع. كـ ــواقـ فـــي تــجــمــيــل الـ
عــن أحــــوال مــاليــني مــن الــشــبــاب املــصــريــني 
املـــأزومـــني مـــن الـــركـــود وتــضــخــم األســـعـــار. 
لــم يــقــل ســـوى مــا نــعــرفــه حــقــًا، لــكــن املــكــوي 
بــالــنــار يــجــيــد وصــفــهــا، فــهــنــاك فــــارق بني 
تكون  وأن  مقهور  شخص  عــن  تتحدث  أن 
أنت هذا الشخص، أن تكون جزءًا من واقع 
اجتماعي بائس وأن تحكى عن املحرومني. 

عال عباس

مباشرة  بشأن ســوريــة،  لندن  اجتماع  في 
 )مفردة 

ّ
بعد اجتماع لــوزان الفاشل، حض

الخبر الذي نقلته وكاالت األنباء العربية( 
ــانـــي، لـــوريـــس  ــريـــطـ ــبـ ــة الـ ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
جــونــســون، روســيــا على إظــهــار الــرأفــة في 
األكثر  املفارقة  العبارة  هــذه  وكانت  حلب. 
 في االجتماع، وإن كان هناك عبارات 

ً
طرافة

أخرى نافستها، فما كشفه وزير الخارجية 
ــون كــــيــــري، عــــن تـــوجـــهـــات  ــ األمــــيــــركــــي، جــ
الـــواليـــات املــتــحــدة تــجــاه األزمــــة الــســوريــة 
مثير لالهتمام أيضًا، فهو قال حرفيًا: »لم 
للرد  خــيــاٍر  أي  أوبـــامـــا  الــرئــيــس  يستبعد 
على روسيا في سورية، مع التأكيد أنه ال 

يوجد خيار عسكري(.
وقد قام االجتماع بحد ذاتــه على فرضيٍة 
ظـــريـــفـــة، حـــيـــث دعـــــت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة 
حــلــفــاءهــا مــمــن لـــم يــشــاركــوا فـــي اجــتــمــاع 
ــا جـــــــرى فــي  ــ ــى مــ ــلــ لـــــــــــــوزان، لـــتـــطـــلـــعـــهـــم عــ
ــمـــاع، وتـــتـــشـــاور مــعــهــم فـــي األفـــكـــار  ــتـ االجـ
الــجــديــدة الــتــي طــرحــت فــيــه، والــتــي تهدف 
السورية. وكــان اجتماع  الحرب  إنهاء  إلى 
لــوزان، بحد ذاتــه، »فرصة لتبادل األفكار« 
قـــوة عسكرية  تملك جميعها  أطــــراٍف  بــني 
بشكل  تـــدعـــم  أو  الـــســـوريـــة،  األرض  عــلــى 
ــــرى تــرتــبــط بـــهـــا. وخـــرج  ــــوًى أخـ مــبــاشــر قـ
أن   مما يمكن 

ً
قليال أقــل  االجتماع بنتائج 

»فيسبوك«.  على  ســـوري  شــاب  أي  يكتبه 
ــار أكــثــر ما  ــكـ ــه اجــتــمــاع أفـــكـــار، واألفـ أي أنـ
يحتاجه اليوم ماليني السوريني القابعني 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــار فــــي حـــلـــب، وغـ تـــحـــت الـــحـــصـ
ــــدن الـــســـوريـــة. تــقــصــفــهــم الـــطـــائـــرات من  املـ
فوق، وتنخسف األرض تحتهم من تحت، 
ويحيط الدمار بهم من كل مكان، وينهش 
الجوع أمعاءهم. وبالتالي، هم يملكون كل 

شيء، وتنقصهم األفكار فقط.
وينقصهم أيضًا أن يؤكد وزير الخارجية 
»تدمير روسيا  أن  كيري،  األميركي، جون 
حلب في شكل كامل، على طريقة غروزني، 
ــرب الـــــســـــوريـــــة«، فـــهـــم لــم  ــ ــحـ ــ ــن يـــنـــهـــي الـ ــ لـ
يــكــونــوا يــعــرفــون هـــذه املــعــلــومــة، وكــانــوا 
يـــعـــتـــقـــدون أن تـــدمـــيـــر حـــلـــب عـــلـــى طــريــقــة 
ــي ســـوريـــة،  ــرب فــ ــحــ ــــي ســيــنــهــي الــ ــــروزنـ غـ
ــوا يــســتــيــقــظــون،  ــانـ حــتــى أن الـــســـوريـــني كـ
تدمر  أن  الله  ليدعوا  الــبــاكــر،  الصباح  فــي 
روســيــا حــلــب عــلــى طــريــقــة غـــروزنـــي، ظنًا 
منه أن الحرب ستنتهي، وسيعودون إلى 
مــنــازلــهــم، ويــعــود املــفــقــودون واملــهــّجــرون، 
لـــذلـــك، أردفـــهـــا كــيــري بــوعــد ألهـــالـــي حلب 
ــانـــي، جـــونـــســـون،  ــبـــريـــطـ ــره الـ ــيـ ــظـ بـــأنـــه ونـ

ســيــواصــالن إيــصــال رســـالـــٍة إلـــى موسكو 
بضرورة وقف النار الفوري، ووقف قصف 
حــلــب، ومــع اإلصــــرار واالســتــمــرار بــإرســال 
الرسائل، عبر كل وسائط التواصل، يبدو 
أن روســيــا قــد أذعــنــت واســتــجــابــت. وبعد 
تعلن وقفًا إلطــالق  أن  قـــّررت  جهٍد جهيد، 
تريد  وكأنها  كاملة،  ساعات  ثماني  النار 
تــقــول للعالم: رأفـــة هــذه أم ليست رأفــة  أن 
)يا متعلمني يا بتوع املدارس(؟ وبعد أخذ 
ورد وشدٍّ وجذب، تصريحات وتصريحات 
مضادة، قّررت تمديد الهدنة ثالث ساعات 
إضافية، فيما يعتبر أكثر بكثير من الرأفة 
التي طلبها الوزير البريطاني. وفي الوقت 
نــفــســه، كـــانـــت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة تــذّكــر 
بشروطها لتواصل تقديم »الرأفة«، وتؤكد 
أنــــه لــكــي يــنــجــح اتـــفـــاق أمـــيـــركـــي - روســـي 
لوقف النار »يجب فصل املعارضة السورية 
ــام )جــبــهــة  ــشــ ــن جــبــهــة فـــتـــح الــ املـــعـــتـــدلـــة عــ
الــنــصــرة ســابــقــًا( وغــيــرهــا مـــن الــجــمــاعــات 

اإلرهابية التابعة لها«.
بعد اجتماع لندن امللحق باجتماع لوزان، 
بــدأ الــكــالم عــن اجــتــمــاع بــرلــني الـــذي ال يقل 
ــــو أيــضــًا   وعـــمـــقـــًا عــــن ســـابـــقـــيـــه، وهـ

ً
أهـــمـــيـــة

اجتماع أفكار من تلك االجتماعات الكثيرة 
التي تتداول األفكار، فيما تمّر أهم األفكار 
مــن فــوق رؤوس الــنــاس املقيمني فــي حلب، 
 تــلــو فــكــرة، 

ٌ
وتــتــســاقــط فـــوق بــيــوتــهــم فـــكـــرة

ــن تــحــت  ــال أطـــفـــالـــهـــم مــ ــتـــشـ ويــــهــــرعــــون النـ
األفــــكــــار. فــيــمــا يـــكـــّرر كـــيـــري: »هـــنـــاك أفــكــاٌر 
ــق فــيــهــا ســريــعــًا، على  كــثــيــرة، يــجــب الــتــعــمُّ
ــكـــالت الــتــي  ــشـ ــل املـ أمـــــل أن تـــســـاهـــم فــــي حــ
الــنــار السابق الــذي تم  تعيق تطبيق وقــف 
الــتــوصــل إلـــيـــه، ال يــمــكــنــنــي الـــخـــوض علنًا 
في تفاصيل هــذه األفــكــار، وال أريــد إفساح 

نات«. املجال للتكهُّ
فــي املحصلة، مــا زال الــــدوالب الـــذي يــدور 
يــدور،  السنة  منذ خمس ســنــوات ونصف 
الـــســـوريـــني  أرواح  طـــريـــقـــه  ــــي  فـ ــدًا  ــ ــاصـ ــ حـ
ــم، ولــقــمــة  ــهـ ــالـ ــفـ وبـــيـــوتـــهـــم ومــســتــقــبــل أطـ
لهم،  بالحياة  أمــٍل  ى من 

ّ
تبق عيشهم، ومــا 

فــيــمــا الـــقـــوى الــكــبــرى الــتــي تــدعــى يــومــيــًا 
حــرصــهــا عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، وتــّدعــي 
نصرته وصداقته والعمل ألجله، لم تفعل 
ــــوى تـــبـــادل  ــت، سـ ــوقــ ــذا الــ ــ ــوال هـ ــ شـــيـــئـــًا، طــ
األفكار ومزيد من األفكار، وعقد االجتماع 
تلو االجتماع، لتؤّكد، في نهاية كل واحد 
منها، على أن ال حل عسكريًا لسورية، وأن 
من الضروري البدء بعمليٍة سياسيٍة تنهي 
ق، وتوقف سيل 

ّ
الحرب في هذا البلد املمز

املوت والنزوح املستمر من دون توقف.
)إعالمية سورية(

نهاية 2010. وأخيرًا، إلى الفراغ في رئاسة 
كرمى  السنة،  ونصف  سنتني  الجمهورية 

عيون عون الذي ال يريد رئيسًا غيره.
م اليوم الحريري بأن ال مخرج لألزمة 

ّ
يسل

)82 ســنــة(  ــــســــن 
ُ
امل ــاد  ــمـ ــعـ الـ بـــانـــتـــخـــاب  إال 

بعضهم رضوخا  اعتبره  مــا  وهــو  رئيسًا، 
البتزاز حزب الله، أو كما عنونت صحيفة 
األخبار بصريح العبارة »تسليم الحريري 
ــلـــه«. فـــي حـــني يـــرى زعــيــم  بــمــرشــح حـــزب الـ
تيار املستقبل أنه جّرب كل الحلول املمكنة 
مــن دون نتيجة، وأصــبــحــت األولـــويـــة هي 
إلنقاذ البلد من االنحالل، والوقوع فريسة 
ــه الـــــــذي يـــعـــمـــل عــلــى  ــلــ ــــي أيـــــــدي حــــــزب الــ فـ
االنــهــيــار الــكــامــل، تــمــهــيــدا لــفــرض مــعــادلــٍة 
جديدٍة، تقوم على ما تسمى »املثالثة«، أي 
قائمًا  طــرفــًا  الشيعة  عــمــادهــا  حكم  صيغة 
بدل  واملسيحيني،  السنة  جانب  إلــى  بذاته 
ميثاق  عليها  قـــام  الــتــي  الــقــديــمــة  الصيغة 
املسيحيني  بني   1943 عــام  املستقبل  لبنان 
ــة. ويــعــتــبــر الــحــريــري أنــه 

ّ
واملــســلــمــني الــســن

اختار األقل سوءًا بني عون رئيسا أو انهيار 
الصيغة والبلد. غير أن هذا الخيار أحدث 
ارتجاجاٍت عديدة، أولها التصّدع في تيار 
الحريري نفسه، بمجاهرة رئيس الحكومة 
فؤاد  الحريري،  رفيق  درب  ورفيق  السابق 
ــاب عــــون،  ــتـــخـ الـــســـنـــيـــورة، بـــمـــعـــارضـــتـــه انـ

تفضي، فــي غــالــب األحــيــان، إلــى مــا يشبه 
اإلجماع الذي يتعارض مع دستور لبنان 
ونظامه الديمقراطي البرملاني. ولكن، ليس 
هذا على األرجح ما يريده بري في رفضه 
انتخاب عون، إذ سبتقى الطائفة الشيعية 
الله كونه  حاضرة في السلطة، عبر حــزب 
الـــعـــراب لــلــرئــيــس الــعــتــيــد، وبــالــتــالــي، عبر 
مشاركته في الحكومة التي من املفترض أن 
يشكلها الحريري، بحسب االتفاق الثنائي 
مع عون، والتي اعتبر نصرالله، في آحدث 
كــالم لــه، »عــدم ممانعة« حــزب الله تــرؤس 
الحريري الحكومة يشكل »تضحية كبيرة 

ــدًا مــن قــبــلــنــا«. مـــا يــبــاعــد أواًل بـــني بــري  جـ
وعون هو عدم وجود كيمياء بني الرجلني، 
وثانيًا،  الشخصيتني.  بــني  انسجام  وعــدم 
ــل يــخــشــى، بــالــتــالــي،  ألن رئـــيـــس حـــركـــة أمــ
مــن وراء ظــهــره على موقعه في  أي طبخٍة 
توزيع  خــالل  واستبعاده  املجلس،  رئــاســة 
الحصص. وثالثًا، وهنا بيت القصيد، من 
قــال إن حــزب الــلــه« يــريــد فعال الــركــون إلى 
ــة الــفــراغ الــرئــاســي، فيما  عـــون فــي حــل أزمـ
ــة. فــالــرئــيــس  ــوريــ الـــحـــرب مــشــتــعــلــة فـــي ســ
الـــذي قــد يضطر حــزب الــلــه للقبول بــه هو 
الذي يضمن له استمرار الفراغ، فال يتعّدى 
رئــيــس  ولـــيـــس  بـــلـــديـــة  رئـــيـــس  دور  دوره 
ــة. وهـــذا مــا ال يمكن أن يــأمــنــه الــحــزب  دولــ
عــون، صاحب  العسكري ميشال  في طباع 
في  ومــصــاب،  ومتقلبة،  مزاجية  شخصية 
يصّدق  قــد  العظمة،  بجنون  نفسه،  الــوقــت 
  صاحب دور إنقاذي 

ً
في لحظة ما أنه فعال

وخـــالصـــي، كــمــا يــــراه جــمــهــور مــنــاصــريــه. 
لذلك، دور بري هنا هو بمثابة حفط »خط 
ــــذي لـــن يــتــخــلــى عن  رجـــعـــة« لـــحـــزب الـــلـــه الـ
الــشــيــعــي، ولـــن يــشــارك فــي حكومة  حليفه 

الحريري من دون مشاركة حركة أمل. 
في املقابل، كيف يمكن للحريري أن يحمل 
وزر حكومة تتمثل فيها الطائفة الشيعية 
ــــذي تــصــنــفــه الـــواليـــات  فــقــط بـــحـــزب الـــلـــه الـ

ــذلــــك دول الــخــلــيــج  ــا، وكــ ــيــ ــابــ ــتـــحـــدة إرهــ املـ
العربية، وفي مقدمها السعودية التي تعبر 
عـــن امــتــعــاضــهــا مـــن خـــيـــار الـــحـــريـــري دعــم 
ح حزب الله بالتزام الصمت، وهي التي 

ّ
مرش

شنت هجومًا عنيفًا على الحزب في فبراير/ 
شباط املاضي، وقّررت معاقبة لبنان بوقف 
ــيـــارات دوالر  ــلـ مـــســـاعـــداٍت بــقــيــمــة ثـــالثـــة مـ
الضمانات  عــن  نــاهــيــك  الــلــبــنــانــي.  للجيش 
التي يقول الحريري إن عون قد تعهدها في 
حياد  على  بالحفاظ  رئيسًا  انتخابه  حــال 
لــبــنــان، حــيــال الـــصـــراع الـــدائـــر فــي ســوريــة، 
فــيــمــا يــعــلــن نـــصـــرالـــلـــه بـــالـــفـــم املــــــآن عــلــى 
مسامع الحريري وعون معًا أن »من يراهن 
الوحيدة  الــحــالــة  أن  يأسنا  أو  تعبنا  على 
التي تعيدنا إلــى لبنان هــي االنــتــصــار في 
ســـوريـــة«. فــفــي حـــال صــدقــت الــنــيــات، وتــم 
انتخاب عون في جلسة 31 أكتوبر/ تشرين 
األول الجاري، عندها سينتقل الكباش الى 
الحكومة، ويقف الحريري مكلفًا من دون أن 
يتمكن من تشكيل الحكومة أشهرا وأشهرا، 
ــو عـــنـــوانـــًا لـــلـــفـــراغ ولــتــعــطــيــل  ويـــصـــبـــح هــ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة واملـــؤســـســـات، ويــكــون 
ــزالق إلى  لــحــزب الــلــه مــا أراده مــن دون االنــ
مواجهٍة سنيٍة شيعيٍة، فهل الحريري مدرك 

لهذا الفخ؟ 
)كاتب لبناني(

 مع اصطفافهم 
ً
ذلك التي تتعارض صراحة

من االستفتاء. وبذلك، حّددت هذه الوسائل 
هويتها ودورهــا، باعتبارها مجرد منصٍة 
أن  دون  مــن  غير،  ال  ونشرها  اآلراء  لتقديم 
اآلراء،  يعني ذلــك، بالضرورة، مقارعة هذه 
ــــذي يــتــعــّدى مـــجـــرد الـــحـــوار.  بــالــتــحــقــيــق الـ
مــع انــكــشــاف فــداحــة الخسائر الــتــي سوف 
االنــســحــاب من  بــاالقــتــصــاد، نتيجة  تلحق 
االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، وضـــبـــابـــيـــة املـــرحـــلـــة، 
ارتـــفـــعـــت نــــبــــرة الـــصـــحـــافـــة املـــكـــتـــوبـــة، فــي 
شكل خــاص، أخيرا في التحذير من كارثٍة 
 مغايرة 

ً
مقبلة. قّدم اإلعالم األميركي صورة

تــمــامــًا فـــي مــقــاربــتــه الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة 
الــتــي تسير على وقــع الفضائح  الــرئــاســيــة 
والــبــذاءة،  الــعــداء  مــن  الجنسية، وتعبيراٍت 
بــلــغــت مــســتــويــاٍت غــيــر مــســبــوقــة. يخوض 
اإلعـــالم املعركة األولـــى واألبـــرز في القضاء 
عــلــى حــظــوظ املــرشــح الــجــمــهــوري، أو على 
االقل تقليصها، تفوق بكثير فاعلية حملة 
كلينتون.  هيالري  الديمقراطيني،  مرشحة 
الشخصية  ترامب  التحقيق في ملفات  من 
وماضيه إلى نشر شرائط فضائحه، وإفراد 
الصفحات لها، وإجراء املقابالت مع اللواتي 
ــــى تــقــّصــي  يــتــهــمــنــه بــــاالعــــتــــداء عــلــيــهــن، إلـ
إعالنه التهّرب الضريبي إلى مقاالت الرأي 
ر من 

ّ
ــذ الــيــومــيــة واالفـــتـــتـــاحـــيـــات الـــتـــي تـــحـ

خطره على الديمقراطية األميركية. أعلنت 
كبريات الصحف واملجالت دعمها املرشحة 
الــديــمــقــراطــيــة، ومــنــهــا »فـــوريـــن بــولــيــســي« 
التي خرجت عن تقاليدها في البقاء خارج 
حلبة دعم املرشحني، لتعلن دعمها هيالري 
كلينتون رئيسة للبالد. اتهم ترامب اإلعالم 
 ضــــــده، وأنــــــه يــعــمــل 

ً
ــرة ــ ــؤامـ ــ ــه يــحــيــك مـ بـــأنـ

أشار  وقــد  الناخبني.  »تسميم عقول«  على 
ــالــــوب« إلــــى تـــراجـــع الــثــقــة  »غــ ـــ اســـتـــطـــالع لــ
باإلعالم األميركي في أوساط الجمهوريني 
من متوسطي العمر، وهم ركيزة التصويت 
 مـــن نــاخــبــي 

ٌ
املـــؤيـــد لـــتـــرامـــب. تـــقـــول ســـيـــدة

تـــرامـــب، فـــي وثــائــقــي لــــ »بـــي بـــي ســـي« عن 
ســـر جــاذبــيــة تـــرامـــب، إنــهــا ســـوف تــصــّوت 
لــصــالــحــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــفــضــائــح، 
وأنها تزداد حبًا له، بسبب حمالت اإلعالم 
ق أخرى، ردا على الجدل بشأن 

ّ
ضده. وتعل

تصريحاته املهينة للنساء: وهل أنا أصّوت 
للبابا )رومــا(؟ أظهر استطالٌع للرأي، بعد 
املناظرة التلفزيونية األخيرة بني كلينتون 

ــا اإلعــــالم  ــّورهـ قـــــارن بـــني مــصــر الـــتـــى يـــصـ
الــصــومــال«.  »بــنــت عــم  »فيينا« بينما هــي 
ال تــخــفــي بــعــض املــعــلــومــات غــيــر الــدقــيــقــة 
الــتــي ذكــرهــا عــن أوضــــاع مــصــر فــي بــدايــة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن حــســن الــتــعــبــيــر وصـــدق 
ــه املـــصـــريـــون بــه.  ــذي شــهــد لـ ــ اإلحــــســــاس الـ
لسلخه،  أعوانها  فسلطت  السلطة،  أغضب 
والرد على كلماته، فانتشرت كلماته أكثر. 
ــلـــن مــجــلــس  ــــني لــــم يــنــفــع الـــتـــشـــويـــه، أعـ وحـ
ــاب لــبــحــث  ــ ــــشـ ــن الـ ــ الــــــــــــوزراء أنــــــه يـــبـــحـــث عـ
مــشــكــلــتــه، لـــكـــن مــصــطــفــى إمــــــام لــــم يــطــلــب 
ــه نــعــى  ــ ــقــــدر مــــا أنــ مـــســـاعـــدة شـــخـــصـــيـــة، بــ
الــتــي ينتمي  املــقــهــورة  بـــؤس حـــال الطبقة 
لها، والوطن املــأزوم الــذي يعيش فيه. عاد 
سائق التوك توك »الخطيب الشعبي« إلى 
التي هاجر منها بحثًا عن  بلده  ســوهــاج، 
فــرص عــمــل. أراد التخفي خــوفــًا مــن بطش 
ــــالم. فــي صحيفة  ــاردات اإلعـ ــطـ الــســلــطــة ومـ
أحــوال الوطن، هناك 30 مليون من الفقراء 
ال يستطيعون تدبير احتياجاتهم الغذائية 
األســـاســـيـــة، ويــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر 
أكــثــر مـــن 36 دوالرا شــهــريــًا،  يــنــفــقــون  فـــال 
الـــفـــقـــراء 60%، وتــعــيــش  نــســبــة  تــــجــــاوزت 
، فــال تكفى 

ً
الطبقة الــعــامــلــة ظــروفــًا صــعــبــة

العمالة  عن  ناهيك  احتياجاتها،  دخولها 
غير املنتظمة التي تشكل نصف قوة العمل، 
تــنــكــروا  أكــــبــــر.  إذن، ال  وتـــعـــيـــش مـــعـــانـــاة 
الذين تذكرهم  تــوك، فهو من  التوك  سائق 
ويهمشهم  أرقــامــًا،  الرسمية  اإلحصائيات 
بني  الــحــديــث  فيتعلمون فصاحة  وطــنــهــم، 
دفــــات املـــعـــانـــاة. عــلــى جــانــب آخــــر، تــطــالــب 
بينما  األمــل،  من  بامتالك بصيٍص   

ٌ
مذيعة

ال يرى املشاهد سوى ملعة خاتمها األملاظ 
التلفزيوني،  التصوير  أمام إضاءة كاميرا 
من   

ً
عينة التي جمعت  املذيعة  نفسها  هي 

الــســيــاســيــني واإلعـــالمـــيـــني، لتحليل  نــخــب 
أســبــاب انتشار حــديــث ســائــق الــتــوك تــوك، 
فـــتـــلـــّبـــس بــعــضــهــم ثـــــوب الـــعـــالـــم بــبــواطــن 
ــاشـــف لـــلـــغـــمـــوض واملـــــؤامـــــرة،  ــكـ األمـــــــــور، الـ
فــمــصــطــفــى ال يــســتــحــق الـــنـــقـــاش أســـاســـًا، 
 اهتمام املاليني،  

ّ
أن يكون محل وال ينبغي 

بينما علل واحد منهم انتشار الفيديو بأنه 

البرملان، فريد مكاري،  نائب رئيس  وتبعه 
ومــجــمــوعــة مــن نـــواب »املــســتــقــبــل« )10 من 
السابق  الــوزيــر  يتقدمهم  نــائــبــا(   32 أصــل 
أحـــمـــد فــتــفــت. أمــــا املـــوقـــف األهـــــم واألكـــثـــر 
إحراجا وحمال أوجه هو معارضة رئيس 
نبيه  أمــل،  ورئيس حركة  النيابي  املجلس 
بري، الذي أّكد أن موقفه ال رجعة فيه، كما 
أنــه لن يدعم ترشيح الحريري  أعلن أيضًا 
ــن يــــشــــارك فــيــهــا.  ــ لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، ولــ
صحيح أن من شأن دعم الحريري عون أن 
يؤمن له األكثرية النيابية املطلوبة للفوز، 
إلى جانب كتلة نواب عون ونواب حزب الله 
ونواب القوات اللبنانية، لكن عون سيواجه 
 من نواب كتلتي بري 

ً
 مؤلفة

ً
 قوية

ً
معارضة

اللدود،  الــذي أصبح خصم عون  وفرنجية 
أوفى  أن كان  الرئاسة، بعد  ومنافسه على 
الحلفاء، وكذلك كتلة حزب الكتائب ونائبي 
ــــزب الـــقـــومـــي  ــــحـ ــعـــث ونــــائــــبــــي الـ ــبـ حــــــزب الـ

السوري ومجموعة من النواب املستقلني.
ال يقتصر انتخاب رئيس الجمهورية على 
حـــصـــول املـــرشـــح عــلــى أكــثــريــة األصـــــوات، 
وإنما يتعّداها ليطاول الصيغة اللبنانية 
القائمة على »توافقاٍت« طائفية ومذهبية، 
البعث  نظام  فــرض وصاية  منذ  وتحديدًا 
السوري على لبنان في بداية التسعينيات، 
 ،)1989( الطائف  املشوه التفاق  والتطبيق 

وترامب، أن األخير خسر املواجهة الثالثة، 
إال أن شعبيته في تزايد مضطرد، ما يعني 
أنــه ال عــالقــة لــدعــم مــؤيــديــه بــأدائــه، بــل هو 
ذلك  يعني  خيار عاطفي غير عقالني. هل 
كله أن اإلعالم األميركي، وهو كما أي إعالم 
التبسيط  متنوعة، يصعب  آخــر، مجموعة 
في تصنيفها في بوتقة واحــدة، كان عليه 
ــيــــاد« فــــي تـــقـــديـــم تـــرامـــب  أن يــعــتــمــد »الــــحــ
املرشحني  خيار  باعتباره  عــاديــًا،  حًا 

ّ
مرش

الجمهوريني؟ هل كان عليه أن يقول إن كل 
شيء على ما يرام، وإن ما يتلفظ به املرشح 
ــاء شعبيته  الــجــمــهــوري، مــســاهــمــًا فــي إذكــ
في أوساط ناخبيه من كارهي النخب، أمر 
عادي، فيكتفي بنقل وقائع الحدث من دون 
أي موقف؟ تقول الصحافية واملحاورة في 
إنها  أمانبور،  إن، كرستيان  إن  شبكة سي 
ــداث  األحــ الــصــحــافــيــة  فـــي تغطيتها  تــصــّر 
حـــول الــعــالــم، ومـــن وجــهــات نــظــر مختلفة، 
 
ً
 عن الحقائق، ومعبرة

ً
على أن تكون باحثة

عنها، ال باحثة عن الحياد وملتزمة له. 
ــــالم الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي نــقــل  ــ ــيـــاد اإلعـ بــــني حـ
وقائع إحدى أكبر األزمات التي واجهتها 
في  األمــيــركــي  اإلعـــالم  ومسؤولية  اململكة 
تقّصي الحقائق، والتي حولته إلى سالح 
بــشــأن دور  انتخابي حـــاد، ســـؤال متجّدد 
اإلعـــالم فــي أزمـــاٍت مــعــقــدٍة، ال يمكن توقع 
ــبــــالد. قـــد تـــقـــدم نــتــائــج  نــتــائــجــهــا عــلــى الــ
االنتخابات األميركية الشهر املقبل قسطًا 

من اإلجابة على السؤال.
 )كاتبة لبنانية(

محض مــؤامــرة، ونتاج ترويج إعالني من 
الجديد« و»الــجــزيــرة«. ولــم يسأل  »العربي 
هؤالء ملاذا لم يعد الشعب يسمعهم ويروج 
أحــاديــثــهــم، على الــرغــم مــن أنــهــم يمتلكون 
ــــل يــــــوم مــن  ــلــــون كـ ــــل اإلعــــــــــالم، ويــــطــ ــائـ ــ وسـ
شاشات التلفزيون. لم تقارن نخب السلطة، 
البسطاء  أحــاديــث  منطلقات  بــني  بالطبع، 
املــغــروســة فــي الـــواقـــع وأحــاديــثــهــم املعلقة 
بأغلبها من تصورات  املنطلقة  الــفــراغ،  في 
ــة وانـــحـــيـــازات ملــجــمــوعــات  ــيـ ومـــصـــالـــح ذاتـ
املصالح ورجــال األعمال. تصّورت السلطة 
أن الــتــأمــيــم غــيــر املــبــاشــر لــوســائــل اإلعـــالم 
ــام، واســـتـــمـــالـــة بعض  ــعــ وإغــــــالق املـــجـــال الــ
النخب، كــاٍف لضبط إيقاع املجتمع ناحية 
التأييد رقصًا، واإليمان بسياسات السلطة 
ــل مــــســــؤول بــوصــفــه  ــكـ ــًا، وبـ ــنــ بــوصــفــهــا ديــ
قّديسًا، وبنظرية املؤامرة تأويل واحٍد أحد. 
تــجــاهــلــت ســلــطــة يــولــيــو ونــخــبــهــا خــرائــط 
املـــعـــانـــاة االجــتــمــاعــيــة، وآثــــــار ســيــاســاتــهــا 
ــت أن  ــاســ ــنــ ـــفـــيـــة، وتــ

ّ
االقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــقـــش

االحتجاج االجتماعي والسياسي قادٌر على 
إبداع مقاومة للظلم والتهميش، ال تحّدها 
جحافل األمن وقوانني التظاهر واملطاردات 
األمنية. خرجت عشرات الفيديوهات تعبر 
عن اإلحساس بالظلم االجتماعي، وتحّدث 
أبطالها عن مظاهر الصراع الطبقي بوصفه 
واقــعــًا، ال مــجــّرد فرضية أيــديــولــوجــيــة. من 
فــي وســعــه أن يخفي الـــصـــراع االجــتــمــاعــي 
أرض   على 

ٌ
 متجّسدة

ٌ
وينكره، وهــو حقيقة

املفقر وقلٍة  الــواقــع بــني ماليني مــن الشعب 
تحتكر السلطة والثروة؟  

الــســلــطــويــة فــي  الـــنـــخـــب  ــات أداء مــعــظــم  ــ بـ
مصر غير مقبول، وفقد قدرته على الحشد 
والرقابة وإخضاع الجمهور، ولم يبق في 
جعبتها لتبرير الفشل سوى نشر الخوف 
والــخــلــع والــتــرهــيــب، مــســتــخــدمــني نــظــريــة 
املـــؤامـــرة. الــوعــي الــزائــف الـــذي بثته نخب 
الــســلــطــة، وطـــيـــف واســـــع مـــن نـــخـــٍب كــانــت 
فــي معسكر املــعــارضــة، لــم يعد يقنع أحــدًا 
انفصال هؤالء   

ً
اآلن، وهــذا يعنى مستقبال

عــــن املـــجـــتـــمـــع، وتـــقـــلـــص دورهــــــــم وإحـــــالل 
نــخــٍب جــديــدة مــكــان تلك الــنــخــب. ينصرف 
تمثله،  ال  التي  النخب  عن  اليوم  الجمهور 
على  تغّير  طــرأ  عنهم.  يعبر  عّمن  ويبحث 
عالقة الجمهور بالنخب، لم تعد كما كانت 
مــســبــقــًا عــالقــة ســيــطــرة وخـــضـــوع، مــرســٍل 
ومتلٍق، فأخذت، بحكم التطور التكنولوجي 
أبعادًا تفاعلية أكبر. وهذا يخدم، بالطبع، 
النخب املنحازة للجمهور. تستطيع النخب 
الرياضية والثقافية والسياسية والعمالية 
الــيــوم أن يصل صوتها إلــى خـــارج قاعات 
االجتماعات وساحات التظاهر املحاصرة. 
ــادات الـــعـــمـــالـــيـــة الــتــي  ــيــ ــقــ ــع الــ يـــتـــضـــامـــن مــ
املناهضة  مواقفها  على  وتعاقب  حاصر، 

ُ
ت

للفساد، واملطالبة بتحسني ظروف العمل، 
مـــثـــل عـــمـــال الـــتـــرســـانـــة، يـــتـــضـــامـــن مــعــهــم 
آخرون من خارج مصنعهم. اليوم يمكن أن 
أو تدلي بتصريح فيرد عليك  تكتب مقااًل 
وجـــاّدًا.  حيًا  نقاشًا  يحدث  موجز  بتعليق 
تطور التفاعل بني النخب والجمهور يفيد 
النخب التي تريد لعب دور فاعل ومناهض 
ملـــجـــمـــوعـــات املـــصـــالـــح والـــفـــســـاد والـــقـــمـــع،  
تنحاز  الــتــي  التقليدية  الــنــخــب  ويــحــاصــر 

للسلطة، أو التي ترهلت وخفت صوتها.
ــل تـــعـــمـــق األزمـــــــــــات، لــن  ــعـ ــفـ ، وبـ

ً
مـــســـتـــقـــبـــال

ــــل الــــقــــضــــايــــا  ــاهـ ــ ــــجـ يـــســـتـــطـــيـــع اإلعـــــــــــــالم تـ
االجــتــمــاعــيــة، ألن األزمـــــة تـــفـــرض نــفــســهــا، 
وإن اختلفت زوايــا التحليل، ستزيد أيضًا 
ــة الـــتـــفـــاعـــل بــــني الـــجـــمـــهـــور واإلعــــــالم  عـــالقـ
تــبــادلــيــة، ال عــالقــة مرسل   

ً
بوصفها عــالقــة

ومستقبل، فالناس هي من تصنع األحداث 
في لحظات األزمة.

)كاتب مصري(

عون رئيسًا مكبًال... لم ينتخب بعد

ترامب… الحياد أم تحرّي الحقائق؟

جماعة التوك توك المحظورة 
وأزمة النخب المصرية

روسيا تظهر الرأفة

قد يصّدق عون 
في لحظة ما أنه 
فعًال  صاحب دور 
إنقاذي وخالصي

أشار استطالع إلى 
تراجع الثقة باإلعالم 

األميركي في أوساط 
الجمهوريين من 
متوسطي العمر

تناست السلطة أن 
االحتجاج االجتماعي 

والسياسي قادرٌ 
على إبداع مقاومة 

للظلم والتهميش

آراء

صالح الدين الجورشي

بعنوان  الجديد« )2016/10/23(  »العربي   في 
ً
املهدي مبروك مقاال الصديق  نشر 

»اخــتــفــاء الــيــســار اإلســالمــي فــي تــونــس«، بمناسبة عـــودة محمد الــقــومــانــي، أحد 
أعضاء هذا التيار، إلى صفوف حركة النهضة. واستفّزني املقال باملعنى اإليجابي 
، منها قوله إن اليسار 

ً
لكلمة االستفزاز، خصوصًا أن كاتبه أصدر أحكامًا قاطعة

اإلسالمي في تونس اختفى »وتالشى تقريبا«. وبهذه املناسبة، قد يكون من املفيد 
 لكل من لديه اهتمام بهذه املسألة:

ً
اإلشارة إلى توضيحاٍت ربما تكون مفيدة

 بدأت اإلرهاصات األولى لوالدة »اإلسالميني التقدميني« انطالقا من خالٍف تنظيمّي، 
نشأ في رحم ما كانت تسمى »الجماعة اإلسالمية في تونس«. لكن، سرعان ما 
تمحور الخالف مع القيادة التاريخية للحركة حول مسائل فكرية جوهرية، لم تقف 
عند حدود نقد اإلخــوان املسلمني، حيث خاضت تلك املجموعة الصغيرة عصفًا 
فكريًا دام بضع سنوات، اخترق الحدود واألزمان، وكسر قيودًا كثيرة ال تزال تحّد 
من إمكانات خروج حركات اإلســالم السياسي من القمقم الذي ولدت فيه، وبقي 

م في نموها، وفي طرائق التفكير والتنظيم والتربية لديها.
ّ
يتحك

 ال تكمن أهمية هذه املجموعة الشبابية في عدد أفــرادهــا، أو في فشلها في بناء 
تنظيٍم حزبي، أو حركي، وال حتى في عدد الورقات الفكرية التي صاغتها، سواء 
بشكل جماعي أو فردي. هناك لحظات تاريخية ال تقاس أهميتها بالكم، وإنما يقّدر 
الكامنة  قدراتها  وبمدى  األحـــداث،  مجرى  على  تأثيرها  بمدى  وأهميتها  حجمها 
في استباق التحوالت الكبرى، وفي مدى مساهمتها الفعلية أو الرمزية في إطالق 
حاالت مخاٍض قد تتأخر فيها الوالدة، أو تتعّرض لصعوبات. وقد يحجم الجنني، 
أو قيود  االرتباك  أو  الخوف  نتيجة  الفسيح،  العالم  إلى  الخروج  ما، عن  لحظٍة  في 

املوروث، لكنه، في األخير، سيولد، ومع والدته قد تتغّير أشياء كبرى في املحيط.
 عــنــدمــا كــنــا منغمسني كليًا فــي ذلـــك الــعــصــف الــفــكــري، ونــحــن شــبــان تنقصنا 
نحو مراجعة  فياٌض  يدفعنا حماٌس  كان  والعالم،  التاريخ  واالطــالع على  التجربة 
كل ما قرأناه، أو تربينا عليه. وفي أحيان كثيرة، كنا نقترب من مناطق الفراغ أو 
 عليها قبل أن نعود إلى األرض التي تحت أقدامنا، ونواجه األسئلة 

ّ
املجهول، نطل

التي فّجرناها، نبحث لها عن إجاباٍت مقنعة وعقالنية، فإذا بالبحث الحر يقذفنا 
إلى أسئلٍة جديدٍة، لم يحسم فيها األجداد، أو أن بعضهم تقّدم بجديٍة في تفكيكها، 
مة في العقل اإلسالمي، واملسنودة بأنظمة 

ّ
فإذا باألغلبية املحافظة السائدة واملتحك

حكٍم عمياء، ال تؤمن بالعقل والفكر والحرية، فتكون النتيجة لجم األصوات الحّرة، 
 طريقها إلى العاّمة، وتتحول إلى 

ّ
وإجهاض املشاريع الفكرية الواعدة، حتى ال تشق

، على الرغم من 
ً
 وجميلة

ً
 وممتعة

ً
 ثرية

ً
حركاٍت واختياراٍت وسياسات. كانت تجربة

الصعوبات والعوائق واإلخفاقات التي صاحبتها.
 بقطع النظر عن املصطلحات والتسميات، الهالمية منها، على حد تعبير املهدي 
مبروك، أم غيرها، فالعبرة في املضمون. صحيح أن اليسار املاركسي فشل، لكن 
الليبرالية املتوحشة أدت إلى الجحيم. ويكفي النظر في واقع الحركات اإلسالمية، 
وأيضًا في عموم الخطاب الديني، سنيًا كان أو شيعيًا، سنكتشف الحلقة الدائرية 
م فيه، وتمنعه من أن يتجاوز ذاتــه، ويدخل في عالقٍة جدليٍة مع أسئلة 

ّ
التي تتحك

اللحظة التاريخية الراهنة، ليؤّسس وعيًا جديدًا وخالقًا وإنسانيًا. ومن هذه الزاوية، 
يمكن الــقــول، وخــالفــًا ملــا ذهــب إليه الــصــديــق، لــم يختف »الــيــســار اإلســالمــي«، بل 
النقدي، وبقطع النظر عن معضلة التسميات،  التوجه  د أن هذا 

ّ
في كل لحظٍة يتأك

اليمني، ما يهّدد  السريع نحو أقصى  االنــحــدار   قصوى ملواجهة 
ً
يــزال ضـــرورة ال 

 حيٌّ على الحاجة الشديدة 
ٌ

بسقوط حضاريٍّ مخيف. وتجربة حركة النهضة مثال
اإلسالميني  استمالة بعض عناصر  إلــى  فقط  لم تسع  فهي  الفكري،  التوجه  لهذا 
التقّدميني، وإنما أيضًا تبنت عديدًا من مقوالتهم، في مؤتمرها العام أخيرًا، وفي 

ذلك رسائل عديدة للبحث والتأمل.

باسل طلوزي

بني مآتم الفرح واحتفاالت الحزن، يراوح الكائن العربي مرتبكًا، يتساءل على أي 
شاطئ من شواطئ املشاعر يرسو، مع قرب »تحرير« املوصل، أو قرب »احتاللها«، 
وهل عليه أن يبتهج أو يبتئس لحال مدينٍة تستجير من »الرمضاء بالنار«، بعد أن 

امتزجت صورتا »البطل« و»الخصم« لتصبحا وجهني لرايٍة سوداء واحدة.
ــه املــجــّن لــربــيــٍع لــم يختلف عــنــه إال بــاالســم،  ــــذي قــلــب وجـ فــي الــخــريــف الــعــربــي ال
تتساقط املــدن، واحــدة تلو أخــرى، مــّرة بيد »داعــش الخصم«، وأخــرى بيد »داعش 
 قرينًا للتحرير، وال فرق بني 

ُ
النظام«، ليصبح التحرير رديفًا لالحتالل، واالحتالل

السالحني، األبيض واألسود، ما دام القتيل واحدًا، وأعني به تلك الحرية التي تجرأ 
واملعارضة،  األنظمة  واألرض،  السماء  عليه  فأطبقت  العربي على طلبها،  اإلنسان 
وأحالف »الناتو« وفلول »وارسو«، وما بينهما من دوٍل رهنت دوام حرياتها بوأد 

الحرية العربية وحدها.
يــومــًا، طلبًا للحرية؟ هناك مــن يحاول  املــيــاديــن،  إلــى  ــرانــا أخطأنا، حــني خرجنا 

ُ
أت

والفوسفور  والبراميل،  والقنابل  بالرصاص  بل  طبعًا،  بالحوار  ال  بذلك،  إقناعنا 
املشتعل. وهناك من يوّد أن يقول لنا إن »داعش« هي الثمرة الوحيدة التي أنتجها 
 ألجله، ويريد منا أن نعتذر عن حريتنا، لقاء 

ً
ينا به، وأسقطنا أنظمة

ّ
ربيعنا الذي تغن

تطهيرنا من ذنوبنا التي اقترفناها بحق أنظمٍة لم نكن نستحقها.
تاريخي في حياتنا، حني  إثــم  اقترفنا أضخم  بأننا  هناك من يستميت إلقناعنا 
الثمن من  قّررنا ذات »مراهقة«، أن ننادي بسقوط أنظمٍة وأقنعٍة، وعلينا أن ندفع 
 في 

َ
جلودنا ولحوم أطفالنا، ومن جثثهم الطافية على أسطح البحار، ويوّد أن يسقط

سع لنا، أما البقاء فلألنظمة وحدها. 
ّ
روعنا أن الوطن لم يعد يت

سّيان إن أقمنا مآتم الندب أو صاالت الفرح، حزنًا أو ابتهاجًا على سقوط املوصل 
املــوصــل تختصر  أو ضحكنا حــزنــًا، ألن  فــرحــًا،  لــو بكينا  أو تحريرها. وســّيــان 
فصلني في فصٍل عربي واحد، ال يسبق أحدهما اآلخر، بل يتزامنان معًا، في دورٍة 
 على شوط الحرية العربي، 

ٌ
 دمويٌّ بسيط

ٌ
لم تشأ لها املواسم أن تكتمل، وألنها مثال

ذي النهايات املتحّركة.     
ال وصل يوصلنا إلى »املوصل« التي توشك أن تتحّرر من احتالٍل لتسقط في آخر، 
ني بالبلطة، حيث ال فرق بني حشٍد داعشي، وحشٍد 

ّ
فتستبدل الناب باملخلب، والسك

شعبي، ما دام الطرفان يحتفالن بأعراس الدم، وابتكار أبشع أساليب املوت، وما 
دامت »الطائفة« هي الشعار والراية. 

وعلى غرار املوصل، تنتظر الرقة السورية دور سقوطها الخريفي، أيضًا، وحلب 
أيضًا، وهو املصير ذاته الذي تنتظره كل املدن العربية التي جازفت بالخروج على 
أنظمتها، فوجدت نفسها أسيرة أنظمة صغرى أشّد استبدادًا، يتمثل معظمها 
بينها  ليضيع  والترويع،  والنهب  السلب  بمليشيات تشكلت على عجل، غايتها 
الثوار الحقيقيون، ويختلط املقاتل باللص، والثائر باملقامر، كاختالط الفصول 

العربية ذاتها.
على أننا لن نحتفل ولن نبتئس لسقوط )أو تحرير( املوصل وسواها، ألننا أدركنا 
الدوامة التي ُيراد زّجنا فيها لتبرئة األنظمة العربية، وإظهارها بمظهر »املنقذ«، ولن 
 مصطنعة، 

ٌ
نعود إلى حظائرها كمذنبني يطلبون الغفران، ألننا نعلم جيدًا أنها دوامة

أبطالها »داعشان«، وكالهما من صنع األنظمة نفسها، حتى وإن خرج الولد عن 
في  احتشادنا  بل سنواصل  ينه، 

ّ
واحــتــّدت سك بلطته،  اشتّدت  أن  بعد  أبيه،  طاعة 

دفعنا في سبيلها  نعتذر عن حريٍة  ولن  معًا،  الطرفني  منادين بسقوط  امليادين، 
الــدمــاء والقتل والتهجير واإلبــــادة، ونصف شعٍب مــن شعوبنا  نصف شــوط مــن 
يهيم على وجهه في موانئ العالم ومنافيه، وأعني به الشعب السوري، ومثله من 
العراقيني واملصريني والليبيني، ألننا وحدنا سنكون أسياد فصولنا، ولن نقبل أن 

 بني الناب واملخلب.
ً
 سائغة

ً
 لقمة

ّ
نظل

فاطمة ياسين

خلف لعبة الديمقراطية العادلة، كمنت التقسيمة الشهيرة في لبنان بني قوى 8 آذار 
وقوى 14 آذار، وكان االصطفاف اإلسالمي سعوديًا إيرانيًا. أما املسيحيون فتوزعوا 
بالتساوي بني التيارين.. االنشطار الطوالني »املنِصف« جعل قصر بعبدا خاليًا منذ 
ل حتى اآلن 46 جلسة نيابية مفترضة النتخاب الرئيس. كان بعض 

َّ
عامني، حيث عط

النواب يأتون إلى مبنى البرملان يشربون الشاي، ويتحدثون عن النفايات، ويعودون 
أدراجهم لعدم اكتمال النصاب املطلوب لبدء جلسة انتخاب الرئيس. الجنرال ميشيل 
ٌح ال يحظى بدعم مجموعة 8 آذار، وال بدعم حركة أمل، حليفة حزب الله 

ّ
عون مرش

الذي، وعلى النقيض، يحرص على تعطيل أية جلسة برملانية ال تضمن بشكل مؤكد 
 عبر عنه أمني عام الحزب حسن نصر الله، 

ٌ
ترشيح عون وفــوزه! وهو التزاٌم عميق

من دون أن يقّدم مبررات كافيه له. ظل هذا الواقع بالركود نفسه منذ مغادرة الرئيس 
ترشيح  حوالي سنة،  قبل  ــِرح، 

ُ
اقــت وحتى  الرئاسة،  قصر  ميشيل سليمان  السابق 

، وهي سليمان فرنجية.
ً
 وال متوقعة

ً
شخصيٍة لم تكن مطروحة

نًا ومزيدًا من البلبلة، ولم يؤد إلى تجاوز وضعية الركود، 
ّ

أحدث هذا الترشيح تغض
 ذات طبيعة انقالبية، وهي تبنيه ترشيح 

ً
 جديدة

ً
إلى أن طرح سعد الحريري مبادرة

الجنرال ميشيل عون. وبهذا يزداد احتمال تغطية النقص »العددي« في املجلس النيابي 
اللبناني. وبالتالي، سيؤمن صعود عون إلى سدة الرئاسة. بّرر الحريري ترشيحه 
عون برغبته في تجنيب البالد حربًا أهلية، بعد أن اتفق معه على تحييد لبنان عن 
الحرب الدائرة في سورية، وأّمن لنفسه قبول عودته إلى رئاسة مجلس الوزراء. لم تقنع 
 داخل 

ٌ
هذه املبّررات حلفاء الحريري، كفؤاد السنيورة، كما تعالت أصــواٌت معترضة

الكتلة النيابية السنية، ما قد يجعل موافقة السعودية على هذه املبادرة موضع شك، 
علمًا أن الحريري ال يستطيع القيام بهذه املبادرة، من دون تلك املوافقة، واالختالف 

 معلٌن من السعودية.
ٌ

العلني ضمن كتلة املستقبل الحريرية قد يحسمه موقف
 جديدًا، يجعل عون وحزب الله والحريري في جانب، 

ً
 تنتج مباردة الحريري تكتال

ونبيه بري وفرنجية وحزب الكتائب في جانب آخر، وهذا التكتل يتجاوز مقولة 8 
اإلقليمي  فالوضع  آذار، ويوِجد تحالفاٍت جديدة ذات طبيعة نظرية ومؤقتة،  َو14 
إلــى بعبدا، ثّمة  أفلح عــون بالوصول  الــنــوع. وإذا  أبــدًا بتموضٍع مــن هــذا  ال يسمح 
الوزارية، وهي  التحالفات سينشأ، سيخلقه الصراع على الحصص  نوٌع آخر من 
 عن مثل هذا اإلعالن، 

ً
املهمة األعقد، بعد تجاوز عقدة الرئيس. تبدو إيران راضية

أدلــى وزيــر الخارجية  الــلــه، فيما  بتركيز وســائــل إعالمها على »إنــجــازات« حــزب 
أن  املــبــادرة، من دون  ك فيه بنجاح 

ّ
األميركي، جون كيري، بتصريٍح ملتبٍس، شك

ح أن يتطور، ريثما يحني موعد الجلسة املقبلة 
ّ

يدخل بالتفاصيل. وهذا املوقف مرش
في نهاية أكتوبر/ تشرين األول الجاري.

أمٌر  املجلس، وهو  أعضاء  ثلثي  تأمني حضور  يتوجب  الحريري،  لتحقيق مبادرة 
رئيسهم، وسيكون  رأَي  املستقبل  كتلة  أعــضــاء  كــل  الــتــزم  لــو  فيما  نظريًا،  ممكٌن 
أن  املتوقع  الله تحصيل حــاصــل، ومــن  التغيير واإلصـــالح وحــزب  حضور كتلتي 
القوات  كتلة  وكــانــت  عــون.  لصالح  معظمها  ويــصــّوت  وليد جنبالط  كتلة  تحضر 
اللبنانية قد أعلنت سابقًا عبر مصالحة »جعجع عون« قبولها عون مرشحًا رئاسيًا، 
وتحت عناوين مبادرة الحريري نفسها. يفوق املجموع اإلجمالي ملقاعد هذه الكتل 
السبعني مقعدًا، ويمكن تأمني املقاعد الباقية من املستقلني وأحزاب األرمن، علمًا أن 
الرقم املطلوب هو 81 مقعدًا، أي ثلثا مجموع مقاعد البرملان البالغة 128 مقسومة 

مناصفة بني املسلمني واملسيحيني، على اختالف مذاهب هؤالء وأولئك.
تعقيدًا  أكثر  ملفاٍت  ويفتح  الشاغر،  الرئاسي  الكرسي  ملف  عــون  انتخاب  يغلق 
وعمقًا، كملف لبنان نفسه املمزق بني والءاٍت إقليمية ال يستطيع تجنبها، ومشاركته 
، واإلحصاء الرقمي 

ٌ
بما يستنزف كيانه املنهك. وعلى الرغم من أن املبادرة واضحة

كذلك، لكن ليس هناك أي ضماٍن لعدم حصول تغيراٍت ميلودرامية، قبل أن يعلن 
نبيه بري افتتاح الجلسة املصيرية نهاية الشهر الجاري.

»اليسار اإلسالمي« ضرورة الموصل.. بين الناب والمخلب

مجّددًا.. عون مرشحًا رئاسيًا
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ــــعــــربــــي دور فــي  ــــم ال ــال ــــعــ لـــلـــيـــســـار فــــي ال ــان  ــ كــ
ق باملغرب، 

ّ
انتفاضات الربيع، الشيء نفسه يتعل

فقد قادت منظمات يسارية ماركسية النضال 
 ،

ً
الجماهيري في صفوف الشعب سنوات طواال

انهيار  بعد  لكن،  انتفاضات.  عــّدة  وراء  وكانت 
السوفياتي  االتــحــاد  بقيادة  الشرقي  املعسكر 
ــنـــون لــلــمــاركــســيــة،  ــان يــمــثــل األم الـــحـ ــ الــــــذي كـ
واستسالم بالد ماوتسي تونغ لليبيرالية، بدأت 
انعكاسات هذا تتجلى في  التنظيمات واألحزاب 
في الدول العربية، وذهب معظمها إلى مصالحة 
األنظمة املحلية، مثل االتحاد االشتراكي للقوات 
: أين 

ً
الشعبية في املغرب، ما يطرح اليوم سؤاال

هذه التنظيمات اآلن؟ هل التهمتها اآللة املخزنية؟ 
أم أنــهــا لــحــظــات خــفــوت يليها انــفــجــار بــركــان 
إيقاع شعارهم  على  الجبال،  في  نــارًا  يشعلها 

املعروف؟ أم شيء آخر غير هذا وذاك؟
فــطــرة الــلــه الــتــي فطر املــخــلــوق الــبــشــري عليها، 
املنحازة للمظلومني، املحترمة واملحبة لناصري 
املــســتــضــعــفــني، تــجــعــلــنــا نــســأل هــــذه األســئــلــة، 
ونكتب هذه الكلمات، على الرغم من االختالف 
والتعارض الكبير في األفكار، فال بد من السؤال 
عن شركاء الوطن للبحث عن أسباب تراجعهم.

برز هذا املوضوع، أخيرًا، بعد أن تراجع اليسار 
فاكتفى  املغرب بشكل كبير جــدًا،  الحزبي في 
االتحاد االشتراكي العريق بـ 19مقعدًا، و»التقدم 
ـــ 10 مــقــاعــد، فـــي حـــني نــالــت  ــة« بـ ــيـ ــتـــراكـ واالشـ
فيديرالية اليسار الديمقراطي املكّونة من ثالث 
 

ّ
أحزاب مقعدين، أي ما مجموعه 31 مقعد لكل

ــهــا فــي املــركــز 
ّ
ــزاب الــيــســاريــة، مــا يعني أن ــ األحـ

الــخــامــس مــجــتــمــعــة، وهــــذا خــطــيــر، وقـــد يــكــون 
سابقة في تاريخ اليسار الحزبي املغربي. لكي 

ال أكون مجحفًا في حق اليسار، وال أظلم أحدًا، 
ال بد لي من التفصيل في أطيافه، إذ بإمكاننا 
املنظم،  الحزبي  اليسار  صنفني؛  إلــى  تقسيمه 

واليسار الفردي الراديكالي.
يعني  باملنظم،  الحزبي  اليسار  وصــفــي  سبب 
ه يعتبر تنظيمًا مؤسساتيًا، عكس 

ّ
باختصار أن

الــيــســار اآلخـــر، الــراديــكــالــي، الـــذي تمثله بعض 
املكّونات داخل الساحة الجامعية والتي ال ترقى 
أنهت  أفــراد  أو تمثله  إلــى أن توصف بالتنظيم، 
املــرحــلــة الــجــامــعــيــة، وتــّوجــهــت نــحــو األوســــاط 

الشعبية، من دون أن تخلق أي تأثير.
الــيــســار الــحــزبــي تمثله بــالــخــصــوص، كــل من 
أحــــزاب، االتــحــاد اإلشــتــراكــي لــلــقــوات الشعبية، 
والتقدم واالشتراكية، إضافة إلى حزب املؤتمر 
الوطني االتحادي، واالشتراكي املوحد، والطليعة 
الــديــمــقــراطــي االشـــتـــراكـــي، واألحـــــــزاب الــثــالثــة 
ــرة هـــي الــتــي تــشــكــل فــيــديــرالــيــة الــيــســار  ــيـ األخـ
أحــزاب صغيرة جــدًا، مثل  الديمقراطي، وهناك 

حزبي اليسار األخضر والعمل.
ــة خـــاضـــعـــة لــلــوضــع  ــيـ هـــــذه األحــــــــزاب إصـــالحـ
الراهن، ومتوافقة مع النظام القائم، تشارك في 
عيوبها،  كــل  مــن  الــرغــم  على  السياسية،  اللعبة 
وعلى الرغم من صوريتها أساسًا، وهي بعيدة 
كل البعد عن الجماهير الشعبية، وهناك حزب 
النهج الديمقراطي الذي تنسجم مواقفه نسبيا 
مع الواقع املعاش في املغرب، وهو من التنظيمات 
مستبدًا،  بــاعــتــبــاره  للنظام،  املــعــارضــة  القليلة، 
ــة لــخــدمــتــه، وإضــفــاء  يـــكـــّرس مــؤســســات الـــدولـ
شرعية عليه، ويمكن اعتباره الحزب اليساري 

املمانع الوحيد في املغرب.
شفيق عنوري )المغرب(

بإعالن  أخيرًا،  السوداني،  العام  الــرأي  انشغل 
لجنة أطــبــاء الــســودان املــركــزيــة )جــســم نقابي 
ــيــــر حــــكــــومــــي( عـــــن تـــنـــفـــيـــذ إضــــــــــراب فــي  غــ
املــســتــشــفــيــات واملـــراكـــز الــصــحــيــة، حــتــى تتم 
ــابـــة إلـــــى مــطــالــبــهــم، وهـــــي »إصـــــالح  ــتـــجـ االسـ
بــيــئــة الــعــمــل وتــوفــيــر مــعــيــنــات الــعــمــل الــطــبــي، 
خصوصًا أدوات اإلسعاف وإنقاذ الحياة، إلى 
األطباء وتوفير  جانب تحسني شــروط خدمة 
الحماية لهم خالل أداءهم لواجباتهم، وتطوير 
ـــواب 

ُ
ــتـــدريـــب وتــحــســني شـــروطـــه لـــن مــنــاهــج الـ

االختصاصيني وأطباء االمتياز«.
عندما أعلنت لجنة األطباء عن اإلضراب الذي 
تفاوتت  والــحــوادث،  الطوارئ  أقسام  لم يشمل 
ردود الفعل الحكومية على البيان األول للجنة، 
حيث رفض وزير الصحة في والية الخرطوم، 
ــه 

ّ
ــراب، معتبرًا أن ــ مــأمــون حــمــيــدة، فــكــرة اإلضـ

ذو طــابــع ســيــاســي، لــكــن وزيــــر الــصــحــة على 
املستوى املركزي، بحر إدريس أبو قردة، كان 
ــّر بــوجــود  ــاء، إذ أقــ ــبـ أكــثــر تفهمًا ملــطــالــب األطـ
إخـــفـــاقـــات فـــي الـــنـــظـــام الــصــحــي ونـــقـــص في 
املـــعـــدات، ووعــــد بتلبية مــطــالــب األطـــبـــاء بسن 
املهنة،  مــزاولــتــهــم  أثــنــاء  فــي  لحمايتهم  قــانــون 

داعيًا إياهم إلى رفع اإلضراب.
بدا الشارع السوداني بصورة عامة، متعاطفًا 
املواطن  يشاهده  ملا  مطالبهم،  في  األطــبــاء  مع 
العادي من بؤس في أحوال املستشفيات العامة، 
وفــقــر فـــي املـــعـــدات والــتــجــهــيــزات الــضــروريــة، 
ــاالت االعـــــتـــــداء عــلــى  ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى تــــكــــرار حـ
األطــبــاء والــكــوادر املــســاعــدة فــي املستشفيات 
مــن بــعــض ذوي املــرضــى الــذيــن يــعــتــقــدون أّن 
بمرضاهم،  العناية  فــي  قــّصــر  الطبي  الــطــاقــم 

بيان  إثــر  األطــبــاء،  مع  الشعبي  التعاطف  وزاد 
أصدره الشيخ عبد الحي يوسف، وهو أستاذ 
جامعي وداعية سوداني، تحّدث فيه بإيجابية 
بني  اشتهروا  هم 

ّ
أن ُمبّينًا  الــســودان،  أطباء  عن 

الــنــاس بــمــتــانــة الــعــلــم ودمـــاثـــة الــخــلــق، مــتــى ما 
ــواء املهيئة،  ــ الـــظـــروف املــنــاســبــة واألجــ وجــــدوا 
ــراب وســيــلــة سلمية  ــ الــشــيــخ أّن اإلضـ واعــتــبــر 
لنيل املطالب، وليس خروجًا على الحاكم. كما 
 
ً
شــهــدت مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تفاعال

مع أحــداث اإلضـــراب الــذي اتسع نطاقه خارج 
الـــعـــاصـــمـــة، لــيــشــمــل مــســتــشــفــيــات الــــواليــــات 

واألطراف.
البداية،  األمنية فكانت حــذرة في  األجهزة  أّمــا 
ــــهــــا الـــتـــزمـــت الـــــهـــــدوء، ولـــــم تـــتـــعـــّرض 

ّ
غـــيـــر أن

ــقــيــادات لــجــنــة األطــبــاء  بــاالعــتــقــال أو الــعــنــف ل
الداعني إلى اإلضــراب، خصوصًا بعد أن تأكد 
األطــبــاء حمل مطالب محّددة،  إّن إضــراب  لها 
ونأى عن األجندة السياسية، حيث لم تستجب 
اللجنة إلغراءات األحزاب التي كانت تتمنى أن 

يكون اإلضراب سياسيًا في املقام األول.
وشهدت نهاية األسبوع املاضي إعالن اتحاد 
ـــعـــتـــرف بــهــا من 

ُ
ــودان )الــنــقــابــة امل ــســ ــ ــاء ال ــبـ أطـ

الحكومة( عن رفــع اإلضــراب الــذي دخلت فيه 
أيـــام أعـــداد مــقــّدرة مــن أطــبــاء االمتياز  ثمانية 
ونواب االختصاصيني وبعض االختصاصيني، 
وجــاء اإلعــالن عقب اجتماع لألطباء مع نائب 
رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، 
الحكومة  فيه  تعهدت  الجمهوري،  القصر  في 
باالستجابة ملطالب األطباء. ثم أكد بيان للجنة 
أطـــبـــاء الــــســــودان )الــجــهــة املــنــفــذة لـــإضـــراب( 
السلطات فرصة  ملنح  أسبوعًا  اإلضـــراب  رفــع 

وبالفعل، صدرت  عليه.  االتفاق  تــّم  ما  لتنفيذ 
قبل يومني قرارات عن وزير الصحة االتحادي، 
أمر فيها بمجانية العالج للحاالت الطارئة في 
الــســودان  ــل  داخـ الحكومية  املستشفيات  كــل 
الــوزيــر توفير  خــالل أّول 24 ساعة، كما قــّرر 
 األطفال في السودان دون 

ّ
العالج املجاني لكل

سن الخامسة مجانًا، بما يشمل الفحوصات 
الــجــراحــيــة، وشملت  والـــعـــالجـــات والــعــمــلــيــات 
ــادة األطــبــاء املــفــصــولــني أو الــذيــن  ــقـــرارات إعــ الـ
املــشــاركــة في  صـــدرت بحقهم عقوبات جـــراء 

اإلضراب.
ــودان املــركــزيــة يــوم  وأعــلــنــت لــجــنــة أطــبــاء الـــسـ
الخميس عن تمديد رفع اإلضراب أسبوعًا آخر، 
قت نتيجة لإضراب، 

ّ
 املكاسب التي تحق

ً
مبّينة

ــاء وجميع  ــبـ ولـــم تــنــَس أن تــشــكــر عــمــوم األطـ
املواطنني الذين تعاطفوا مع مطالب اللجنة. ما 
شهدته الساحة السودانية من تفاعل واهتمام 
إلى  ونشطاء  معارضني  دفع  األطباء،  بقضية 
النقابي وســالح اإلضــرابــات  الــحــراك  إّن  القول 
واالعــتــصــامــات يمكنه أن يــؤدي إلــى عصيان 
الحاكم،  النظام  ثــم سقوط  ومــن  كــامــل،  مدني 
مشيرين إلى سلمية تحركات األطباء والتأييد 
الواسع الذي وجده اإلضراب من الشارع العام، 
ومــن األطــبــاء فــي الــخــارج، خصوصًا املجلس 
الذي  وإيرلندا  بريطانيا  في  السوداني  الطبي 

يضم نحو 1500 طبيب سوداني.
تجربة  والنشطاء  املعارضون  هــؤالء  استلهم 
ثورة أكتوبر/ تشرين األول 1964، حيث كان 
املــهــنــيــة دور كبير في  لــلــنــقــابــات واالتـــحـــادات 

اطاحة نظام الفريق إبراهيم عّبود.
محمد مصطفى جامع )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

عيسى الشعيبي

اتهاٍم   كل ســوء فهم محتمل، ودرء كل 
ّ

لفض
من  واملثقفون،  اب 

ّ
الكت يميل  الصنع،  مسبق 

ذوي الخلفيات الفكرية املستنيرة، إلى الحذر 
بشدة من الوقوع في براثن الخطاب الطائفي، 
واالبــتــعــاد مــا أمــكــنــهــم عــن بــواطــن الشبهة، 
ــاء بــأســمــائــهــا  ــ ــيـ ــ ــك بــــعــــدم تــســمــيــة األشـ ــ ــ وذلـ
فــي مستنقعات  الــخــوض  الحقيقية، ورفــض 
الظواهر االجتماعية املعيبة، خصوصًا وأن 
العامة  لوجدان  الجارحة  املقاربات  من شأن 
، وال تسدي 

ً
مــن الــنــاس أن تــزيــد الــوحــل بــلــال

معروفًا إلى أيٍّ من ضحايا مثل هذا الخطاب 
املترع بالضحالة والتفاهة.

للحفيظة  للبال، واملثير  املـــؤّرق  الــســؤال  لكن 
ــل الـــتـــعـــالـــي عــن  ــو هــ ــي أغـــلـــب األحـــــيـــــان، هــ فــ
الــصــادمــة، واالســـتـــدارة مــن حولها  الحقائق 
ـــفـــق، أو حــتــى تــجــاهــلــهــا بــاملــطــلــق، 

ُّ
كــيــفــمــا ات

يــلــغــي الــحــقــائــق الــســاطــعــة ســطــوع الشمس 
في نهاٍر قائظ، أو يشطبها هكذا من الذاكرة 
ــــروب مــــن ضــــــرورات  ــهـ ــ املـــســـتـــبـــاحـــة؟ وهـــــل الـ
التقاط جمرات املسؤولية األخالقية برؤوس 
املتقد تحت  أوارهــا  العارية، يخمد  األصابع 
ــاد الــــســــاخــــن؟ وهـــل  ــ ــرمـ ــ غــــاللــــٍة رقـــيـــقـــة مــــن الـ
القبيحة  الحالة  تجليات  عن  العني  إغماض 
ــذه مـــن االنــتــشــار  يــمــنــع الــحــالــة املــرفــوضــة هـ

والتجذر؟
وال أحسب أن هذه األسئلة املتبوعة بعالمات 

محمد الصادق

لــكــي تـــمـــّرر ســيــاســتــك، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــف 
الجميع، عليك إرعاب الجمهور، عبر تغليف 
هــــذه الــســيــاســة بــكــمــيــٍة كــثــيــفــٍة مـــن الــدعــايــة 
املرعبة التي تضع الناس أمام خيارين: قبول 
سياساتك كما هي من دون نقاش، أو الهالك. 
ــذا تــمــامــًا مـــا جــــرى الــعــمــل عــلــى إشــاعــتــه،  هــ
الــحــكــومــة  فـــي إطـــاللـــة مــجــمــوعــة مـــن وزراء 
ــة، فــــي مــقــابــلــة بـــرنـــامـــج الــثــامــنــة  ــعـــوديـ ــسـ الـ
منتج، في قناة إم بي سي، وقدمه اإلعالمي 

ُ
امل

داود الشريان.
في شهر أكتوبر/ تشرين األول الحالي، ومن 
دون ســـابـــق إنــــــذار، نـــفـــذت الــحــكــومــة إحـــدى 
خــطــوات التقشف الــتــي تــنــوي اتــبــاعــهــا، في 
املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة، لــتــقــلــيــص حــجــم نــفــقــاتــهــا، 
فبعد تسريب خبر تخفيض 71% من حجم 
املصروفات في العام 2016، عن طريق الناقل 
السعودية،  االقتصادية  لألخبار  الحصري 
مجلة بلومبرغ، تم اإلعالن الرسمي عن إلغاء 
الــعــام، ما أثار  بعض بــدالت موظفي القطاع 
استياء جمهوٍر واســع، كان يأمل من الرؤية 
االقتصادية أن تضيف له، ال أن تنتقص من 
راتبه. تناوب الوزراء في املقابلة على تخويف 
الشعب السعودي من مستقبٍل مظلم، ومن أن 
الحكومة قد تفلس في ثالث سنوات، إذا ما 

بــإشــارات التعجب بعد،  االســتــفــهــام، ولــيــس 
بنت هذه اللحظة التاريخية النازفة، وال هي 
  من فانتازيا نص روائــي خصب 

ٌ
مستلهمة

الخيال، ال سيما وأن املشهد املفعم بالرايات 
وتعبيرات  الطائفية،  واملليشيات  املذهبية، 
ــارات الـــتـــاريـــخـــيـــة، املــحــمــول  ــ ــثـ ــ الـــكـــراهـــيـــة والـ
على أكــتــاف األقــلــيــات املذهبية، أبــلــغ مــن كل 
قــــوٍل مــتــعــفــٍف عــن تسمية الــولــد بــاســم أبيه 
الــحــقــيــقــي، ومـــن اجـــتـــراح الــكــالم املـــــراوغ  في 
حــضــرة االعـــتـــراف الــضــمــنــي بـــأن الــبــحــر هو 

البحر، وأن املاء ال يعّرف إال بكونه ماء.
وبـــاالنـــتـــقـــال مـــن هـــامـــش الـــهـــامـــش إلــــى منت 
ــقــــول، إن مـــا يــجــري  ــة، فـــإنـــه يــمــكــن الــ ــ ــروايـ ــ الـ
تباعًا فــي مدينة حلب منذ عــدة أشــهــر، وما 
يــتــواصــل اآلن فــي املــوصــل على قــدم وســاق، 
يــقــّدم مــثــااًل نموذجيًا على مــا نحن بصدده 
 التباسات 

ّ
في هذه املعالجة، الرامية إلى فض

ــرائــــج بـــقـــوة، وفـــــرز طــيــف ألــــوان  الـــخـــطـــاب الــ
ــــدٍر من  الـــصـــورة الـــجـــاري تــظــهــيــرهــا بـــأقـــل قـ
تعسفيٍّ  نــحــو  عــلــى  وتشخيصها  الــكــيــاســة، 
إلخــفــاء جــوهــر هــذه الــحــروب املذهبية التي 
على  الفّجة  الدينية  االعــتــبــارات  فيها  تتقّدم 

االعتبارات الوطنية الخجولة.
ذلـــــك أنـــــه مــهــمــا بـــرعـــت مـــاكـــيـــنـــات الـــدعـــايـــة 
اإليـــرانـــيـــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، وخـــاض 
أربــابــهــا فـــي فــنــون الــتــعــمــيــة اإلعــالمــيــة بكل 
ــتـــداٍر وبـــراعـــة، فـــإن ذلـــك ال يــحــجــب حقيقة  اقـ
شمال  في  الكبيرتني  السنيتني  املدينتني  أن 

استمّرت وتيرة الصرف السابقة، وأن موظف 
القطاع العام أحد أسباب الكارثة االقتصادية 
التي نعيشها، ألن إنتاجيته ال تتعّدى ساعة 
ــذا الــشــعــب املسكني  يــومــيــًا، مــا جــلــب عــلــى هـ
ســخــريــة صــحــيــفــة الــتــايــمــز األمــيــركــيــة الــتــي 
وضــــعــــت عـــلـــى صــفــحــتــهــا عـــنـــوانـــًا مــســيــئــًا: 
»السعوديون الكسالى على حافة اإلفالس«. 
تــدهــور  املـــواطـــن مــســؤولــيــة  تــم تحميل  إذن، 
األوضاع االقتصادية، نتيجة سوء إنتاجيته 
ــذا الـــكـــالم، وكـــأن  ــقـــال هــ وأدائــــــه الــوظــيــفــي. ُيـ
 
ٌ
دخـــل الـــدولـــة الــســعــوديــة الــبــتــرولــي مــرتــبــط
بــمــوظــفــيــهــا وإنــتــاجــيــتــهــم، ولـــيـــس مــعــتــمــدًا 
اعتمادًا كليًا على استخراج النفط من باطن 
األرض، من دون أن يكون لهذا املواطن عالقة 
الكامل   عن تغييبه 

ً
مباشرة باإلنتاج، فضال

عن التخطيط وإدارة االقتصاد الوطني، وألن 
السياسة املتبعة خمسة عقوٍد لم تخطط لكي 
 منتجة، ولم تصنع من مواطنها 

ً
نكون دولة

شخصًا منتجًا، ولم تفّكر في يومه األسود، 
فقد تفتق عن العقل االستشاري املستورد من 
القص  طــريــق سياسة  )عــن  ماكينزي  شــركــة 
واللصق(، بضرورة املبادرة لنزع مكتسبات 
إّبــان فترة  املــواطــن، تلك التي تحّصل عليها 

الطفرة على قلتها.
يجري اليوم التهويل على الناس، بالطريقة 
التالية: إذا ما استمّرت السياسة االقتصادية 

الــتــدريــجــي  القليلة املــاضــيــة، مــن االســتــيــالء 
موازينهما  وتغيير  السنّية،  روحــهــمــا  على 
فيما ظلت  تــلــك،  أو  الــدرجــة  بــهــذه  السكانية 
ــــدم من  ــرق واألقــ ــ حــلــب واملـــوصـــل، وهــمــا األعـ
الــعــاصــمــتــني الــســيــاســيــتــني، بــمــنــأًى عــن ذلــك 
التبديل االجتماعي البطيء، الذي وقف على 
املنكوبتني  الشماليتني  الــحــاضــرتــني  تــخــوم 

اآلن، ولم يدخل إلى قلبهما بقوة.
ويبدو أن اللحظة املواتية لتسديد الحساب 
ــيــــة  املـــــؤجـــــل قـــــد أزفــــــــــت، بـــفـــعـــل عـــــوامـــــل ذاتــ
ومــوضــوعــيــة، ال حــصــر لــهــا، وأن الــســانــحــة 
 أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 

ً
قــد بــاتــت مــواتــيــة

بدأت  التي  الضارية  الهجمة  تلك  الستكمال 
في دمشق قبل نحو أربعة عقود. وفي بغداد 
مــنــذ الـــغـــزو األمــيــركــي لــبــالد الـــرافـــديـــن، وإن 
لقد  يقول؛  الهائج  املذهبية  الرايات  مد بحر 

ــاءل عــنــهــا مــــدرب الــفــريــق. لــــذا، فــإن  مـــا ُيـــسـ
طــاقــم الــــــوزراء، والـــذيـــن قــضــى بعضهم 20 
عامًا في منصبه، هم األولــى باملساءلة من 
املوظف الذي ينفذ ما تعلمه داخل الوزارة، 
ويمارس السلوك والثقافة التي وجد عليها 

آباؤه األولون.
ــة لــــم تــكــن  ــقـ ــابـ ــة الـــسـ ــيـــاسـ ــٌح أن الـــسـ ــيـ  صـــحـ
، حــيــث كـــانـــت الــحــكــومــة تــتــكــل على 

ً
مــثــالــيــة

الــنــفــط فـــي تــحــصــيــل مــداخــيــلــهــا، ثـــم تتولى 
عملية توزيع الريع، بانتقائيٍة يستفيد منها 
ــــرب، لــكــن الــجــمــيــع، فــي نهاية  األقــــرب ثــم األقـ
املطاف، كان يجد ما يسد رمقه به، وتضمن 
هــي، أي الــحــكــومــة، صمت الــنــاس عــن الهدر 
ــثــــروة الــوطــنــيــة،  ــام، وســـــوء اســـتـــغـــالل الــ ــعــ الــ
وعــــــدم مــشــاركــتــهــم فــــي تــصــمــيــم الــســيــاســة 
االقــتــصــاديــة لــلــبــلــد أو صــنــاعــتــهــا. فــلــم يكن 
أحــٌد ليسأل الحكومة ملــاذا أصـــّرت على رفع 

املالحة،  باملياه  أوان غمر حلب واملــوصــل  آن 
اغتنامًا لفرصٍة نادرٍة لن تتكّرر، كان من شبه 
من  النحو،  هــذا  على  استثمارها  املستحيل 
غير دخول أقوى قوتني عسكريتني على وجه 

األرض، في معمعان هذه الحروب املتزامنة.
ــتـــراض بــســهــولــة أن حلب  وعــلــيــه، يــمــكــن االفـ
واملــوصــل اللتني تتعّرضان، فــي هــذه األيــام، 
لــهــجــمــتــني ضـــاريـــتـــني، أو قـــل عــمــلــيــة تــدمــيــر 
ــــرب ما  مــنــهــجــيــة فـــي رابـــعـــة الـــنـــهـــار، هــمــا أقـ
ــتـــني شــقــيــقــتــني، مـــهـــّددتـــني  ــــى أخـ تـــكـــونـــان إلـ
ــط مــــا يــشــبــه  ــ بـــاالغـــتـــصـــاب أمـــــــام املـــــــأل، وســ
 البصر على األقل، من جانب 

ّ
الرضى، أو غض

أولـــيـــاء الــــدم، مــمــن يــشــيــحــون بــأوجــهــهــم عن 
ة بحقهم، فيما لم يتوّرع بعضهم 

ّ
الفعلة املذل

من الرقص في حفلٍة تجللهم بالعار إلى يوم 
القيامة.

خــالصــة الــقــول؛ إن الــوجــود السني فــي بالد 
الـــهـــالل الــخــصــيــب يــتــعــّرض فـــي هـــذه اآلونـــة 
، ال سابق لــه منذ قــرون  إلــى تهديٍد وجـــوديٍّ
بعيدة، ليس بفعل ما تشهده هذه املنطقة من 
تهجيٍر منهجيٍّ وتشتيٍت سكاني فقط، وإنما 
أيضًا، بفعل افتقار هذا الوجود الذي يشّكل 
عماد األمة، للعمق الديموغرافي القادر على 
الدفاع عن حق البقاء أواًل، وللزعامة املؤهلة 
الــذي  األمــر  األمــة ثانيًا،  للتعبير عــن ضمير 
بــعــد معركتي  يمكن االســتــنــتــاج مــعــه أن مــا 

حلب واملوصل لن يكون كما قبلهما.
)كاتب من األردن(

اإلنتاج في ظل انهيار األسعار، أو ملاذا كانت 
تصريحات املسؤولني تضغط على األسعار، 
لكي تنخفض أكثر، وملاذا تضاعفت امليزانية 
إلـــى الــضــعــف فــي األعــــوام املــاضــيــة، مــن دون 
الهائلة على جودة  املصاريف  انعكاس هذه 
نوعية  أو  التحتية،  البنية  مــشــاريــع  تنفيذ 

الخدمات املقدمة للمواطنني.
 كــثــيــرة هـــي األســئــلــة الــتــي كـــم تمنينا على 
ــــي خــفــيــف الـــظـــل أن يـــجـــد لـــنـــا عــنــد  ــــالمـ اإلعـ
لــهــا، لكنهم، لألسف   شــافــيــة 

ً
الـــــوزراء إجــابــة

ــعـــودي أنــهــم  الـــشـــديـــد، أثـــبـــتـــوا لــلــشــعــب الـــسـ
مجرد تكنوقراط ال يستطيعون قراءة األبعاد 
ــلــــقــــرارات الــتــي  االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــ
الوحيد  يــكــون همهم  ال  بحيث  يــتــخــذونــهــا، 
تقليص النفقات، وعدم ارتفاع معدل العجز، 
السياسية  االرتـــــــدادات  فــي  الــتــفــّكــر  مــن دون 

واالجتماعية لتلك القرارات.
ما نعرفه، حتى الساعة، أن السياسة املصممة 
الرجل األبيض )شركة ماكينزي( تهدف  من 
إلـــى تــدمــيــر الــثــقــة فــي االقــتــصــاد الــســعــودي، 
ـــجـــّرب )الــتــقــشــف(. 

ُ
بــإجــبــاره عــلــى تــجــريــب امل

ــاذا عــســانــا أن نــقــول، إذا مــا غـــاب عن  لــكــن، مـ
ــوزراء الــــكــــرام، مـــا يــعــلــمــه طــالــب سنة  ــ ــ بــــال الـ
أولى اقتصاد، أن التصريحات السلبية، وقت 

األزمات، تأتي بنتائج كارثية.
)كاتب سعودي(

ســـوريـــة وشـــمـــال الــــعــــراق، حــلــب واملـــوصـــل، 
إلـــى حملٍة   عــلــى حــــدة، 

ٌّ
تــتــعــّرضــان اآلن، كـــل

حـــربـــيـــٍة مــنــّســقــة، أوالهــــمــــا بـــقـــيـــادة روســـيـــا، 
وثانيتهما بزعامة الدولة العظمى الوحيدة، 
العربي،  املــشــرق  ديمغرافيا  هندسة  ــادة  إلعـ
تحت ذرائع وجيهة من حيث املظهر، كالحرب 
ضـــد آفــــة اإلرهــــــاب املــســتــشــريــة، ومــســّوغــات 
ــٍة مــســتــهــدفــٍة مــن  بــاطــنــهــا فـــيـــه الــــعــــذاب ألمــــ
األقـــلـــيـــات املــذهــبــيــة، املــســتــقــويــة بــتــحــالــفــاٍت 

خارجية هجينة.
وإذا كان صحيحًا أن الحرب ضد تنظيم الدولة 
الـــذي استعدى كل  اإلســالمــيــة، هــذا املخلوق 
من في محيطه القريب، واستجّر على نفسه 
انــتــقــام أبــعــد دولـــٍة فــي الــعــالــم البعيد، حرب 
لها مــا يــبــّررهــا، فــإن مــن الصحيح أيــضــًا، أن 
القوى املتجحفلة حول أقدم وأهم حاضرتني 
باذختني في العراق والشام )حلب واملوصل(، 
وهي، في جوهرها، قوى ذات طبيعة مذهبية 
صارخة، أتاح لها خطاب »داعش« الوحشي 
وممارساته اإلجرامية، التساوق بنجاح، مع 
وتوظيف  عرمرميتني،  عسكريتني  حملتني 
مدخالتهما ومخرجاتهما معًا في لعبة قمار 

كل أوراقها مكشوفة.
ــداد،  ــ ــغـ ــ ــي أن دمــــشــــق وبـ ــ ــن شــــــكٍّ فـ ــ ولــــيــــس مـ
العاصمتني التاريخيتني ألقدم إمبراطوريتني 
عربيتني )األمويني والعباسيني( شهدتا، مع 
مــــرور الـــوقـــت، تـــبـــدالٍت ديــمــوغــرافــيــة كــثــيــرة، 
العقود  فــي غــضــون  األقــلــيــات،  حيث تمّكنت 

عـــلـــى مــــا هــــي عـــلـــيـــه، فــــي مـــرحـــلـــة االقـــتـــصـــاد 
الريعي، ولم نبادر إلى بيع ممتلكات الدولة 
)الــــهــــدف األســــاســــي لــلــخــطــة االقـــتـــصـــاديـــة( 
 
ً
وتقليص حــجــم الــنــفــقــات املــرتــبــطــة مــبــاشــرة
بــالــخــدمــات املــقــدمــة لــلــمــواطــن وحــاجــيــاتــه، 
 اقــتــصــاديــة تــقــشــفــيــة، فــإن 

ً
ونــطــبــق ســيــاســة

مــصــيــرنــا اإلفـــــالس. يــقــال هـــذا الــحــكــي، على 
الــرغــم مــن أن جــحــم الــديــن الــعــام لــم يتجاوز 
13% مـــن الــنــاتــج املــحــلــي، وعــلــى الـــرغـــم من 
وجود احتياطاٍت نفطية تجاوزت 850 مليار 
أكبر  ننام على  أننا  مــن  الــرغــم  دوالر، وعلى 
الــكــوكــب. مــن هــنــا، فإن  احتياطي نفطي فــي 
بيع السندات الحكومية التي جرى عرضها 
األسبوع الفائت تمت تغطيته بمعدل أربعة 
مــــــدراء تخطيط  لــديــنــا  لــيــس ألن  ــعــــاف،  أضــ
عباقرة، وليس ألن الرجل األبيض الذي بادر 
الــعــمــلــيــات الحسابية.  الـــشـــراء ال يــجــيــد  إلـــى 
ولكن، ألن ما يوجد في باطن األرض يستطيع 
العام، في ظل توقعاٍت  الدين  ضمان تغطية 
كثيرة بأن النفط في طريقه إلى االرتفاع في 
العاملي  الطلب  ارتــفــاع  ألن  املقبلة،  السنوات 

حتمي أمام تقلص حجم املخزون.
ثــّمــة بــديــهــة، تـــجـــاوزهـــا الـــــــوزراء املــعــنــيــون 
بتسويق الــخــطــة، هــي أن كــرة الــقــدم أيضًا، 
وفشل  الــخــســارة  مسؤولية  تحميل  يتم  ال 
الفريق في تحقيق االنتصار لالعبني، بقدر 

الشقيقتان حلب والموصل

التقّشف أمامكم.. اإلفالس مصيركم

مد بحر الرايات 
المذهبية الهائج 

يقول؛ لقد آن أوان 
غمر حلب والموصل 

بالمياه المالحة

التصريحات السلبية، 
وقت األزمات، 

تأتي بنتائج كارثية
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