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عز الدين المناصرة ...جزائريًا

الجوهر اإلسالمي والثوب الشيوعي

ّ
تعددت في حياة الشاعر الفلسطيني ،الراحل أول من أمس عن  74عاما ،عز الدين
املناصرة ،محطات تجربته الثقافية ،والتي بدأت مبكرة منذ كان طالبا جامعيا في
القاهرة في النصف األول من ستينيات القرن املاضيّ ،إبان بداياته الشعرية ،وكتاباته
األول ــى ،ونضجت تاليا فــي غضون عمله فــي مؤسسات ومنابر ودوري ــات ثقافية
وإعالمية في منظمة التحرير في طورها البيروتي ،وهو التحق في العمل املسلح في
بعض سنوات تلك املحطة ،وأنتج في تلك الغضون قصائد رفيعة ،غير أن انعطافة
حادة انتقل بها شاعرنا إلى التعليم الجامعي واإلنتاج األكاديمي ،بالتوازي دائما مع
كتابة الشعر ،وذلك بعد نيله الدكتوراه في األدب من جامعة صوفيا في العام ،1981
لتتيح له في  1983العبور إلى العمل أستاذا جامعيا في الجزائر حتى  ،1990حيث
أصبح واحدا من املشتغلني في األدب املقارنّ ،
وقدم فيه أطروحات واجتهادات شارك
بها في مساجالت زمالئه من األكاديميني واملختصني في هذا الحقل .ومعلوم أنه
ّ
واصل التدريس الجامعي في األردن ،ويتذكره طالبه العديدون في البلدين بكثير من
ّ
التقدير .أمران يمكن التأشير إليهما في محطة عز الدين املناصرة الجزائرية ،ملا عمل
أستاذا لــأدب املقارن في جامعة قسنطينة ،وتاليا في جامعة تلمسان .أولهما أنه
أحب الجزائر ،فحضرت مدن وفضاءات عديدة منها في قصائد عديدة له .وإذا كان
شاعرنا من أبرز األصوات الفلسطينية التي انشغلت باملكان ،الفلسطيني خصوصا،
فإن حضور عدة مدن جزائرية في نصوص شعرية له بدا ظاهرة ،تلمسان وسكيكدة
وجيجل وغيرها ،فضال عن قسنطينة التي أقام فيها املناصرة ،وكتب عنها مدينة
تدور حول نفسها ،في تعبير يدل على طبيعة املدينة التي حدث أن زارها صاحب
هذه الكلمات واستشعر شيئا من هذا فيها .وإلى هذا ،انجذب صديقنا الراحل إلى
القصة الشعبية الجزائرية «حيزية» ،عن الشابة البدوية التي تولهت في الصحراء
بحبيبها ،وتزوجته بعد أن استسلم أهلوها لرغبتها بعد تمنع كثير ،وهو ابن عمها،
لتموت تاليا مريضة .وقد خلد الحكاية (بتفاصيل أخرى) الشاعر الشعبي محمد
بن قيطون في قصيدة طويلة شهيرة ،واستوحى منها تاليا أدباء محكيات ومرويات
ونصوصا غير قليلة .وإذا كانت الجزائر وثورتها العظيمة ،وجبالها (األوراس) وثراء
أجوائها قد ألهمت شعراء عربا غير قليلني ،سليمان العيسى وأحمد عبد املعطي
حجازي مثال ،فإن عز الدين املناصرة ربما وحده الشاعر العربي الذي خص حيزية
بقصيدة طويلة نشرها في  ،1986ثم سمى ديوانه (الثامن من بني  11ديوانا له)
الصادر في « 1990حيزية من رذاذ الواحات» ،وأعاد في عمله هذا صياغة الحكاية
التقليدية ،فجعل حيزية لــم تعشق أح ــدا ،ومنحها املـكــان كله ،وبــث فــي النص من
جوانياته الخاصة ما أعطى اسم تلك العاشقة أبعادا أعرض وأوسع.
أما ثاني األمرين في محطة صاحب «قمر جرش كان حزينا» ،فأنه كاد يتم إبعاده
من الجزائر ،بعد فصله من جامعة قسنطينة ،بتحريض من أصوليني جزائريني،
سماهم مرة بأنهم «أفغان جزائريون» ،وذلــك بدعوى أنه يساري (وكنعاني كما
نعتوه!) ،وساهمت تدخالت مسؤولني كبار في الدولة عارضوا إبعاده من الجزائر،
في تمكينه من االنتقال إلى جامعة تلمسان ،وذلــك في العام  ،1987ليساهم في
تأسيس قسم األدب املقارن فيها ،ويزاول فيها تدريس مناهج النقد األدبي ويحتك
بطالب أفادوا منه .وسنوات بعد مغادرته الجزائر ،زار هذا البلد الذي أحبه ،في العام
 ،2004ونظمت له أمسيات شعرية ،وحضر مناقشة رسالة جامعية في شعره .كان
عز الدين املناصرة نشطا في التأليف في النقد والدرس األدبي ،وأيضا في تاريخ
الفن التشكيلي الفلسطيني ،وفي السينما اإلسرائيلية .وظل صاحب عقل نقدي
جدالي في قضايا األدب والشعر والفنون ،غير أنه ملا صارت ثورات الربيع العربي
اختلت بوصلته ،ووقف في ضفة أخرى ،مخالفة للتي وقف فيها الشعب السوري
وشعوب عربية أخرى .. .بعد لقاء في فاس ربيع  ،1990وكان قادما من الجزائر،
تعددت لقاءاتي الكثيرة معه ،في عمان ،وظل صديقا عزيزا رحمه الله.

مهنا الحبيل

معن البياري

كرنفال عربي...
لكنه مأساوي
ممدوح الشيخ

ً
عجائبيا ،بــل يشبه
نحو يكاد يكون
على
ٍ
بـعــض ال ــرواي ــات الـعـبـثـيــة ،تـشـهــد عــواصــم
ع ــرب ـي ــة عـ ـ ــدة ،ف ــي وقـ ــت مـ ـت ــزام ــن ،مـشــاهــد
مـتـنــافــرة كــال ـكــرن ـفــال .وم ــا شـهــدتــه عـ ّـمــان،
أخ ـي ــرا ،أض ــاف عــاصـمــة أ ًخ ــرى إل ــى قائمة
«ال ـع ــواص ــم امل ـ ّ
ـؤرق ــة» خ ــوف ــا م ــن امل ـج ـهــول.
ُ
وفــي الـكــرنـفــال ،تمسك نــار الـحــرب بعباءة
ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ،وت ـ ــأك ـ ــل ألـ ـسـ ـن ــة لـ ـه ــب ال ـ ـصـ ــراع
ال ـس ـيــاســي م ــام ــح بـ ـي ــروت ،وت ـن ــام ب ـغــداد
على الخطر وتصحو على ال ــدم ،وتختنق
الــديـمـقــراطـيــة الـتــونـسـيــة الــول ـيــدة بــدخــان
ُ
نهكة،
املخططات التي
تتوالى فصولها الـم ِ
ُ
بينما أي ـ ٍـد عربية تطعم الـنــار بــا كلل وال
ت ـ ــردد .وع ـل ــى ال ـب ــواب ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة األك ـثــر
أه ـم ـيــة ل ـت ــواص ــلّ م ـصــر م ــع م ـنــابــع الـنـيــل
ً
بعيدا تدق طبول الحرب ،وتختلط
املمتدة
حـســابــات الـتـحــالــف وال ـع ــداء ،حـتــى حــدود
الغموض ،وليس كل الغموض ،على طريقة
الــداهـيــة هـنــري كيسنجر« ،ب ـن ـ ً
ـاء» .املشهد
العربي كرنفالي فــي تنافر مـفــرداتــه ،لكنه
ً
مــأسـ ٌ
ـاوي مــن حيث املــآالت األكـثــر ًاحتمال،
فال التقارب مع إسرائيل أثمر شيئا مفيداً
أعوام عشرة من انتهاك
على اإلطالق .وبعد
ٍ
الحقوق بل ،سفك الدماء ،لم تجلب محاربة
«الربيع العربي» بالقوة الناعمة والخشنة
ً
ألحد .أما العالقة مع الجوار غير
استقرارا ً
ً
العربي شرقا في إيــران ،وجنوبا في القرن
ً
اإلفريقي ،وشمال في تركيا ،فقد احتفظت
بـ ـه ــدوء خ ـط ــوط ت ـم ـ ّ
ـاس ـه ــا ،وملـ ــا ي ـق ــرب من
ن ـصــف قـ ــرن غ ـلــب «ال ـف ـت ــور ال ـ ـهـ ــادئ» على
ً
حالها ،إال قليل .وقد كانت العقود الخمسة
املاضية عقود غرق بطيء لسفينة ضخمة،
ب ـعــض ربــاب ـن ـت ـهــا م ــاه ــرون ف ــي الـتـجــاهــل
دربون ً
ُ
وم َّ
جيدا على التسويف.
واليوم تقف معظم العواصم العربية أمام
طرق ال سبيل إلى تجاهلها ،وأمام
مفترقات ٍ
اسـتـحـقــاقــات ال وسـيـلــة لتأجيلها .وانـظــر
إلــى املـنـحــدر ال ــذي تتحرك عليه ،بسرعات
متفاوتة ،في مسار هابط دول مثل :اليمن
ولبنان وسورية والسودان والعراق .وخالل
ما يزيد عن ربع قرن سبق «الربيع ً العربي»،
ً
امتأل الفضاء العربي املكبل حقيقة ومجازا،
بـ «شهادات وفاة» لكل ما هو عربي ،وامتأل
حـ ـت ــى االك ـ ـت ـ ـظـ ــاظ ب ـ ـ ـ «ق ـ ـصـ ــص ص ـ ـغـ ــرى»،
اج ـت ـه ــدت ن ـخ ــب ب ـي ــروق ــراط ـي ــة وع ـس ـكــريــة
ووراثـ ـي ــة ف ــي تــأك ـيــدهــا ،وال ـع ـمــل إلحــالـهــا

ً
مـحــل أي ــة ف ـض ــاءات أوس ــع ن ـطــاقــا :عــربـيــة،
أو إقليمية أو إســامـيــة ،أو حتى إنسانية
ّ
كــون ـيــة .وم ــؤك ــد أن ثـ ّـمــة ع ــوام ــل سـيــاسـيــة
م ـب ــاش ــرة ي ـس ـهـ ًـل ع ـل ــى امل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي
إيرادها مستهدفا شرح ما يحدث.
و«الكرنفال املأساوي» الذي تتناثر مفرداته
عـلــى ام ـتــداد خــارطـتـنــا ،عـلــى الــرغــم مــن كل
مراراته يشير إلى «اتساق» ال يجوز إهماله،
ً
فاألردن ،مثل ،صمد في وجه صعود تنظيم
الــدولــة اإلســامـيــة (داع ــش) بـكــل مـخــاطــره،
وأم ــام الـكــارثــة الـســوريــة الـتــي بقيت تهدد
حــدوده أعــوامــا ،لكنه اليوم يهتز ،ألسباب
في مقدمتها سعي دولة عربية إلى تغيير
مــامــح الـخــريـطــة الـسـيــاسـيــة الـعــربـيــة بكل
الــوســائــل .ويمكنك أن تشير إلــى الحقيقة
نفسها فــي أمـثـلــة :الـيـمــن وال ـع ــراق ولبنان
وسورية وليبيا ،ف ــاألدوار الخارجية فيها
ج ـم ـي ـ ًـعــا ج ـع ـلــت الـ ـح ــل م ـس ـت ـع ـصـ ًـيــا ،ول ــم
تستطع كل دولة منها منفردة الحفاظ على
سـيــادتـهــا مــن الـتــدخــات ّاألجـنـبـيــة ،لكنها
متتالية صانت «عفتها السياسية»
لعقود ّ
ً
أخالقيا
من أن تدنسها ممارسات مشينة
مثل :الوحدة أو التعاون اإلقليمي الفعال!
والـ ـع ــرب ج ـم ـيـ ًـعــا ،أغ ـن ـي ــاؤه ــم وف ـق ــراؤه ــم،
يــدف ـعــون ثـمــن غ ـيــاب الــديـمـقــراطـيــة ودول ــة
القانون ،ويدفعون في الوقت نفسه ،بل ربما
بدرجة أكبر ،ثمن الغرق في أن حمل جنسية
دولــة ذات سيادة هو الحصن الــذي يحمي
حاضرهم ومستقبلهم .واملـثــال الــذي ّ
تكرر
ذكره ً
كثيرا هو املثال األوروبي ،فقد استطاع
األوروبـ ـ ـي ـ ــون ،ف ــي ظـ ـ ــروف أصـ ـع ــب بـكـثـيــر
جـ ـ ًـدا م ــن ظــروف ـنــا ،م ــن الـنــاحـيـتــن اإلثـنـيــة
والثقافية ،تشييد ًمشروعهم االتحادي .أما
املـثــال األكـثــر دالل ــة فهو أمـيــركــا ،املنخرطة،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل م ــا تـمـلــك م ــن إمـكــانــات
ه ــائ ـل ــة :اق ـت ـص ــادي ــة وس ــاس ـي ــة وع ـس ـكــريــة،
فــي شبكات تحالف مـتـعـ ّـددة :حلف شمال
األطـ ـلـ ـس ــي ،ح ـل ــف ي ـ ــوك ـ ــوزا ،الـ ـع ــاق ــات مــع
أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان
 ... ...وغيرها .وعــالــم الجنوب أمثلة أخــرى
ملهمة .فمتى تعلمنا مــأســاويــة املشهد أن
تضخيم «اإلح ـس ــاس بــاالكـتـفــاء» جلب لنا
الـشـقــاء ،وجـعــل حصوننا قابلة لالختراق
الـسـهــل .وف ــي نهاية ال ـشــوط ،ارتـ ـ ّـدت سهام
بـعــض ال ـق ــوم إل ــى ن ـحــور بـعــض إخــوان ـهــم،
عندما انقلب وهم «االكتفاء» إلى انكفاء ال
يخلو من جفاء و .... ...؟
(كاتب مصري)

يسبق ال ـس ــودان الــوطــن الـعــربــي بمسار
خ ــاص ،ف ـكــري واج ـت ـمــاعــي .لـيـســت ل ـ ّ
ـدي
ّ
إح ـصــائ ـيــات ل ــذل ــك ،ل ـكــن دالئـ ــل املـتــابـعــة
ت ـف ـيــد ب ـت ـم ـيــز ه ـ ــذا املـ ـس ــرح الـ ـس ــودان ــي.
ه ـ ــذا امل ـ ـسـ ــار هـ ــو االلـ ـتـ ـح ــام ال ـت ـقــاط ـعــي
العميق بني التيارات الفكرية وجذورها
االجتماعية ،وتأثير هــذه الـجــذور ،على
الــرغــم مــن الـبــأس السياسي واالستبداد
الـ ـ ـ ــذي نـ ـص ــب م ـش ــان ـق ــه ضـ ــد م ـنــاض ـلــي
ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن م ـســاحــة
ال ـتــدافــع ،سـيــاسـيــا مـشــروعــا أم مسلحًا.
ّ
لكن عسف املستبد كان توحشًا سلطويًا
في العموم ،والعدالة املستقلة في صراع
الـ ـتـ ـي ــارات ه ــي ال ـح ـك ــم ،ول ـي ـس ــت أف ـع ــال
السلطة.
ّ
لكن السودان الفكري واالجتماعي واظب
ّ
على اشتباك إيجابي ،عززته تلك الجذور
املشتركة بني العرب وأشقائهم األفارقة،
فــأحــدثــت ل ـه ــذه الــرح ـلــة م ـع ـه ـدًا بـنـيــويــا
مختلفًا عن بقية األوطــان العربية ،وهي
كذلك في مساحة التداخل الفكري الذي
يـمـثــل ال ـ ـسـ ــودان ف ـيــه جــام ـعــة مـفـتــوحــة،
ي ـحـ ّـج لـهــا بــالـفـعــل م ــن يــرغــب ف ــي نصب

كاريكاتير

خـيـمـتــه ع ـنــد ال ـت ــاري ــخ ال ـف ـك ــري املـلـتـحــم
ٍّ
اجتماعي واســع ،يمارس ميثاقًا
بطيف
ٍ
اجتماعيًا أخالقيًا بــن أركــانــه ،ال ّ
نبرئ
ّ
فــي إضعافه ّ
أي نظام مستبد ،لكن آثــار
ميثاق الضمير بقيت قائمة ،ونــأمــل أن
ي ـت ـعــزز أخ ــاق ـي ــا ،وي ـت ــم تـ ـج ــاوز مــرحـلــة
الصراع الفكري الحالية من دون إسقاطه.
مــن هــذه التميزات الـســودانـيــة ،نستذكر
شخصية املناضلة الحقوقية الشيوعية،
فاطمة أحمد إبراهيم ،التي قادت الحركة
الـحـقــوقـيــة الـنـســائـيــة ،ف ــي رح ـلــة غريبة
عـ ــن أوسـ ـ ـ ــاط ال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــة ال ـع ـل ـمــان ـيــة،
م ــن ح ـيــث ال ـج ــام ــع ألفـ ـك ــاره ــا ،وب ــال ــذات
األركــان القيمية في حياتها الشخصية.
ّ
ول ـع ــل ال ـن ــص الـ ــذي رث ــاه ــا ب ــه املـحـبــوب
عـبــد ال ـس ــام ،نـحــت أدب ــي مـلـهــم ،ممتلئ
بـمـخــزون الــرؤيــة الكفاحية بينها وبني
أخ ـي ـهــا ال ـشــاعــر ص ــاح أح ـمــد إبــراه ـيــم.
ّ
واأله ـ ــم قـصــة ال ـجــوهــر الـ ــذي ظ ــل يحكم
ف ــاطـ ـم ــة ،ف ـه ــو امل ـف ـص ــل هـ ـن ــا ،ل ـي ــس فــي
قـضـيـتـهــا ال ـش ـخ ـص ـيــة ،ل ـكــن ف ــي تـحــديــد
طبيعة الكفاح الحقوقي من الثأر الثقافي
الذي تعيشه جماعات متناحرة،
التياري ّ
تختلف لكنها تـشـتــرك فــي ه ــذه السمة،
وهـ ــو ال ـ ـصـ ــراع ل ـل ـث ــأر ،ول ـي ــس لـلـحـقــوق

الوطنية واإلنسانية للمجتمع والشعب.
وهـ ـ ــي حـ ــالـ ــة يـ ـشـ ـت ــرك ف ـي ـه ــا اإلسـ ــامـ ــي
األيـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي امل ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـرف وال ـع ـل ـم ــان ــي
ال ــراديـ ـك ــال ــي ،م ــع االخـ ـت ــاف ف ــي قضية
التبني .وهنا تبرز لنا رحلة فاطمة أحمد
إبــراه ـيــم ،مــن بـيــت أبـيـهــا ال ــذي كـفــل لها
أصل التدين الروحي والجوهر القيمي،
وبقي ثابتًا فارقًا لم تزعزعه االشتراكية
ّ
العلمية ،كما أن هذا الجوهر بقي معها
ّ
فـ ــي كـ ـ ــل رح ـل ـت ـه ــا ال ـح ـق ــوق ـي ــة املـ ـمـ ـت ــدة،
والتي عسف بها الــزمــان ،فأعدم زوجها
الـشـفـيــع أح ـمــد ال ـش ـيــخ ،ث ــم ل ــم تكسرها
مظلمة إعدامه ،وواصلت رحلتها ،بعدما
ان ـط ـل ـقــت بـصـحـبـتــه زوج ـ ــا ورف ـي ـق ــا ،في
رحلة العمل النقابي والتمثيل النيابي
الذي كانت املرأة الرائدة فيه.
كان الثوب السوداني املجلل بما يشابه
ال ـح ـجــاب مـعـهــا ط ــوال رحـلـتـهــا ،وكــانــت
تقوم لصالتها في أوقاتها مطمئنة ،لم
تـكــن ت ـعــرض صــاتـهــا عـلــى ال ـن ــاس ،وال
املسرح الخطابيّ ،وال ضجيج الجمهور،
ّ
وإنما كانت ّ
تردد أنه الجوهر الذي تقوم
عـلـيــه رح ـل ــة الـ ـ ــروح .وق ــد ق ـ ـ ُ
ـرأت سلسلة
املطالب التي انتزعتها فاطمة إبراهيم،
لصالح امل ــرأة ،فلم أجــد فيها ما يناقض

عماد حجاج

مغامرة االنتخابات الفلسطينية
عيسى الشعيبي

رأت فاطمة
إبراهيم ّ
أن رحلة
الكفاح للمرأة مسيرة
تح ّرر مجتمعي،
لوطن أجمل

اإلس ـ ـ ــام ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـك ــس؛ االسـ ـت ــرداد
ال ـح ـقــوقــي م ــن دون أن ُي ـس ـقــط ذل ــك حق
ً
املـ ــرأة فــي خ ـيــارهــا ،تـكــامــا لـهــا بحسب
ظرفها ،فهي خيارات وحاجات للمجتمع
وللمرأة ،وليست شروطًا تفرض عليها.
ّ
التطرف قديمًا وحديثًا
في املقابل ،تيار
مــوجــود فــي الـحـيــاة الـحــزبـيــة العلمانية
العربية ،وليست مهمة هــذا املقال جــرده،
ّ
لكن ّ
تطرف اليوم يبرز في ميدان ،فاطمة

حيّان جابر

سامر خير أحمد

لـيــس الـنـظــام الـعــاملــي الـقــائــم عـلــى أحــاديــة
ّ
التغير
القطبية األميركية فــي طريقه إلــى
قريبًا .ال الخالفات التجارية والسياسية
ب ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة والـ ـص ــن ستفعل
االتفاق «االستراتيجي» الصيني
ذلك ،وال
ُ
اإليراني الذي أبرم أخيرا سيؤدي إلى ذلك.
ثـ ّـمــة اعتقاد رائــج أن مــن شــأن تحالف بني
روسيا والصني وإي ــران وكــوريــا الشمالية
أن يمثل محورًا دوليًا جديدًا يعيد صياغة
الـنـظــام الـعــاملــي الـقــائــم منذ انـتـهــاء الحرب
ال ـ ـبـ ــاردة ،م ــن ب ــواب ــة ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى الـنـفــوذ
املالي للواليات املتحدة وعملتها الــدوالر.
لكن الواليات املتحدة في عهد الرئيس جو
بايدن يمكن أن تكون من الــذكــاء والحنكة
إل ــى درج ــةٍ تـجـتــذب الـصــن إلـيـهــا ،ب ــدل أن
تدفعها إلى إثارة القالقل في العالم.
ليست الصني معنية بهز عرش أميركا ،وال
ـرات فــي مــوازيــن ال ـقــوى في
بــإحــداث تـغـيـيـ ٍ
العالم .كل ما تريده أن تدفع عن نفسها شر
ّ
التطرف األميركي ،وسياساته العنجهية
كالتي عرفها العالم في عهد دونالد ترامب،
ك ــي تـضـمــن مــواص ـلــة نـمــوهــا االق ـت ـصــادي
وازده ـ ــاره ـ ــا ال ــداخـ ـل ــي .وس ـت ــرم ــي الـصــن
كل أوراق اللعب الخارجية ،خصوصًا في
مناطق العالم الحساسة كالشرق األوسط
ووســط آسـيــا ،إذا سعت الــواليــات املتحدة
ّ
التقرب منها والتحالف معها.
إلى
ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،ت ـتــرقــب ال ـص ــن كيف
ستستعمل إدارة بايدن ضدها ورقة قضية
قومية اإليغور الصينية املسلمة .ويبدو أن
لدى الصينيني ما يشبه اليقني بأن مشاركة
قــومـيــة اإلي ـغ ــور ف ــي ال ـص ــراع ف ــي ســوريــة،
ض ـمــن تـنـظـيـمــات دي ـن ـيــة ال ـطــابــع (تنظيم
ال ــدول ــة اإلســام ـيــة ت ـحــدي ـدًا) ،ك ــان بمثابة
ت ـم ــري ــن إلع ـ ــداد أف ـ ــراد م ــن هـ ــذه ال ـقــوم ـيــة،
ومـ ـتـ ـع ــاطـ ـف ــن مـ ـعـ ـه ــم ،ل ـت ـن ـف ـي ــذ ه ـج ـم ــات
«ج ـه ــادي ــة» ت ـض ــرب ال ـص ــن م ــن ح ــدوده ــا
ّ
بحجة «تحرير» قومية
الشمالية الغربية،
اإلي ـ ـغـ ــور الـ ـت ــي ت ـت ـع ـ ّـرض لـ ــ«االضـ ـطـ ـه ــاد»
ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــي وال ـ ـع ـ ــرق ـ ــي مـ ـ ــن ح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـكــن
الـشـيــوعـيــة ،وذل ــك ب ـغــرض إش ـغــال الصني
عصابات تستعيد ذكريات الجهاد
بحرب
ٍ
ضــد االتـحــاد السوفييتي فــي أفغانستان،
باعتبارها أسلوب عمل أميركي أصيل!
ّ
مــا ي ـعــزز ه ــذا االعـتـقــاد أن قــومـيــة اإليـغــور

ثأر
إبراهيم ،نفسه ،في صدام فلسفتها مع ّ
تيار النزوة الجديد ،ونقول هو ثأر ،ألنه
ّ
ُيمركز كــل قضيته فــي التحول الجندري
الصراعي ،ويسحب البساط من الجوهر
الـقـيـمــي واألخ ــاق ــي ال ــذي كــافـحــت ألجله
فاطمة إبراهيم ،وهو حقوق املحرومني في
املجتمع ،وانـتــزاع التشريعات والقوانني
لحماية املرأة املظلومة أو املهمشة ،وهنا
ف ــارق كبير لـلـغــايــة ،فــالـحــرب ال ـيــوم التي
بـعــث ال ـغ ــرب ال ـحــداثــي اإلب ـ ــادي فـكــرتـهــا،
ونـ ـش ــره ــا ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم ،وجـ ـع ــل ال ـش ــرق
ميدانًا للضغط فيهاّ ،
تحولت فيه قضايا
ال ـح ـقــوق ل ـل ـمــرأة ال ـتــي تـكـفــل رف ــع الـظـلــم،
وب ـق ــاء ح ــق أنــوثـتـهــا وشــراك ـت ـهــا ،كمركز
ـرب ج ـن ــدري ــة،
ل ــأس ــرة ال ـف ـط ــري ــة ،إلـ ــى حـ ـ ّ
ال مـعــايـيــر حـقــوقـيــة ل ـهــا ،وإن ـم ــا معايير
ّ
متطرفة ال سقف لها،
أيديولوجية عنيفة
ّ
إال نزوة الثأر الغربية في إسقاط األسرة،
وجعل فكرة الثورة باسم الجندر املنتقم
م ــن ال ــذك ــور ،ث ــم م ــن أن ــوث ــة امل ـ ــرأة ،جــوهــر
ال ـهــويــة ال ـن ـســويــة .وبــال ـف ـعــل ،هـنــا يتبني
ّ
أن هـنــاك تـصــادمــا بــن جــوهــريــن؛ جوهر
القيم األخــاقــي ،وأقــانـيــم الجوهر املــادي
املنزوعة منه الروح واألخالق .رأت فاطمة
ّ
إبــراهـيــم أن رحـلــة الـكـفــاح لـلـمــرأة مسيرة

ت ـح ـ ّـرر مـجـتـمـعــي ،لــوطــن أج ـمــل ولـشـعـ ٍـب
يـ ـح ــب بـ ـعـ ـض ــه ،وي ـن ـس ـج ــم حـ ـ ــول ق ـي ـمــه،
َ
ـذه الـقـيــم بــأســا ،بــل جعلت
ول ــم ت ــر فــي ه ـ ً
حياتها مرتبطة بهذا الجوهر .تقوم إلى
صــاتـهــا وه ــي تستشعر ال ـقــوة فــي نــداء
ّ
الروح ،وتقوم إلى كفاحها وهي تعتقد أن
ّ
املجتمع املتكاتف يجب أن يكون ظل املرأة
معها وبـهــا ،فهنا إرادة وطــن حــر يكافح
النساء والرجال ألجل املساواة الحقوقية
في املعايير ،وليست البيولوجية القهرية،
التي تـ َّ
ـؤســس عليها الـيــوم حــرب الجندر
ضد الحياة املطمئنة.
ّ
وم ـ ـ ــن امل ـ ــؤك ـ ــد أن لـ ـلـ ـفـ ـك ــرة ال ـش ـي ــوع ـي ــة
التي ال تتفق مع رؤية اإلسالم
مساحتها
ّ
ال ـك ــون ـي ــةّ ،ل ـك ــن ـن ــا ه ـن ــا ال ن ـن ــاق ــش ه ــذه
الرؤية ،وإنما نستذكر نموذجًا أخلص
ملجتمعه وأخــاقــه ،وكــانــت قصة كفاحه
منظومة حقوق ّ
ورد اعتبار للمرأة ،من
ساحات النقابات حتى قبة البرملانات،
ف ـي ـم ــا م ـه ـم ــة الـ ـجـ ـن ــدر املـ ــريـ ــض ح ـصــار
املـ ــرأة فــي ن ــزع أنــوثـتـهــا ،ثــم دفـعـهــا إلــى
ح ــرب ال ـ ــذات وامل ـج ـت ـمــع وال ـش ــري ــك .هنا
قـصــة جــوهــر فــاطـمــة األخ ـيــر ،يـقــرع بــاب
السودان الجديد.
(كاتب عربي في كندا)

هذه المخاوف من ضياع «فتح»

أميركا ستحتوي الصين
موجودة في الصني منذ سبعة عقود ،وأن
الـحــركــات الـجـهــاديــة السلفية حــاضــرة في
الـعــالــم مـنــذ أرب ـعــة ع ـقــود ،كـمــا أن الـحــركــة
االن ـف ـصــال ـيــة اإليـ ـغ ــوري ــة م ــوج ــودة ط ــوال
ّ
ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا ،ف ـل ـم ــاذا تـ ــذكـ ــرت ال ـصــن
ات ـ ـخـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـت ـع ــزي ــز ان ـ ــدم ـ ــاج ه ــذه
القومية املسلمة في املجتمع الصيني اآلن،
بـعــد م ـشــاركــة اإلي ـغ ــور فــي أحـ ــداث ال ـثــورة
السورية؟ وملاذا لم تطبق اإلجراءات نفسها
ع ـلــى ال ـقــوم ـيــات امل ـس ـل ـمــة ال ـت ـســع األخ ــرى
في الصني؟ هــذا يعني أن الصني ال تشعر
بــاألمــان تـجــاه هــذا املـلــف ،بعد زوال إدارة
تــرامــب ،خصوصًا أن خـطــاب بــايــدن تجاه
ال ـصــن ال يـقــل عــدائ ـيــة ع ــن خ ـطــاب سلفه،
إذ ُيفهم من تصريحاته وأرك ــان إدارت ــه أن
الواليات املتحدة تسعى إلى قيادة تحالف
دول ــي ضــد الـصــن فــي املـســائــل الـتـجــاريــة،
يـحــول دون تـمـ ّـدد نـفــوذ بكني االقـتـصــادي
فــي الـعــالــم ،خصوصًا منذ إط ــاق مـبــادرة
الـ ـط ــري ــق والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزام ،مـ ــع تـ ــولـ ــي ال ــرئ ـي ــس
الصيني شــي جينغ بـيــغ مقاليد السلطة
قـ ـب ــل ثـ ـم ــان ــي سـ ـ ـن ـ ــوات .وتـ ـخـ ـش ــى ال ـص ــن
ّ
كــذلــك أن تـنــظــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة تحالفًا
دولـ ـي ــا «جـ ـه ــادي ــا» ض ــده ــا ،ب ـح ـجــة إن ـقــاذ
قــومـيــة اإليـ ـغ ــور ،ت ـش ــارك فـيــه دول عربية
ومسلمة ،على طريقة ما جرى ضد االتحاد
السوفييتي في أفغانستان.
سـ ـ ـ ــارعـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــن إل ـ ـ ـ ـ ــى إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام ات ـ ـف ـ ــاق
«استراتيجي» مدته  25عامًا مع إيران التي
تعاني من التلكؤ األميركي في العودة إلى
االتفاق النووي ،لعلها تقطع الطريق على
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ه ــذا امل ـلــف الـشــائــك
وامل ــزع ــج .لـكــن مـضــامــن االت ـف ــاق الصيني
اإليـ ــرانـ ــي ف ـض ـفــاضــة إلـ ــى حـ ـ ّـد أنـ ــه يـمـكــن
للبلدين ،خصوصًا الصني ،أن تسحبه نحو
املــربــع ال ــذي يـتـنــاســب مــع ت ـطــور األح ــداث
الح ـ ـقـ ــا .نـ ــص االتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى أن تـسـتـثـمــر
الصني  450مليار دوالر في البنى التحتية
اإلي ــرانـ ـي ــة ،م ـثــل س ـكــك ال ـح ــدي ــد وامل ــوان ــئ،
ّ
مدنية وعسكرية
ومعها إنـشــاء صناعات
غير ّ
ّ
محددة ،وهو أمر ال يختلف عما تفعله
الصني في كل اتفاقياتها االستثمارية مع
الدول املشاركة في مبادرة الطريق والحزام،
ومعناه أن أولويتها مواصلة فتح الطرق
واألس ـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة لـنـقــل بـضــائـعـهــا إلــى
املستهلكني .وستحصل من إيران لقاء هذه
االس ـت ـث ـمــارات الـضـخـمــة املـفـيــدة للطرفني،

ليست الصين معنية
بهز عرش أميركا ،وال
تغييرات في
بإحداث
ٍ
موازين القوى

خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ـقــوبــات
األمـيــركـيــة عـلــى إيـ ــران ،عـلــى حـصــة األســد
مــن الـنـفــط اإلي ــران ــي ،لتلبية احتياجاتها
املتزايدة.
ُ
لــم تـقــدم إدارة بــايــدن بعد على خطوات
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة تـ ـتـ ـن ــاس ــب وحـ ـ ـج ـ ــم املـ ـ ـخ ـ ــاوف
الـصـيـنـيــة .م ــا يـ ــزال األمـ ــر كـلــه ف ــي خــانــة
الكالم ،ولعل البلدين يدركان أن التفاهم
بينهما سيكون في مصلحتهما أكثر مما
سيكون عليه حال الصدام ،ألنه الطريق
الوحيدة التي تحفظ للواليات املتحدة
تسيد املشهد العاملي سياسيًا وعسكريًا
بأدوات النظام العاملي القائمة ،وتضمن
لـلـصــن ال ـت ـقـ ّـدم االق ـت ـص ــادي وال ــوص ــول
إلى األسواق العاملية .وفي الحقيقة ،كلتا
القوتني الكبيرتني ال تريدان سوى ذلك:
الواليات املتحدة تريد الصني عضوًا في
نظامها العاملي ال خارجًا عليه ،والصني
ً
تريد نجاحًا تنمويًا متواصال وال تفكر
بطموحات سياسية وعسكرية تنافس
الواليات املتحدة في العالم.
ّ
سترجح
وهذا يعني أن الواليات املتحدة
ف ـك ــرة احـ ـت ــواء ال ـص ــن وال ـت ـفــاهــم مـعـهــا،
وس ـت ـج ــد مـ ــن الـ ـص ــن تـ ـج ــاوب ــا ورض ـ ــا،
ألن ـه ــا ال ت ــري ــد م ــن أم ـي ــرك ــا سـ ــوى ذل ــك.
ال ـ ـصـ ــن ل ـي ـس ــت االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي
السابق ،وليست حتى روسـيــا الحالية.
الـصـبــر وال ـح ـلــم وال ــروي ــة س ـيــدة املــوقــف
ف ــي س ـي ــاس ــات ال ـص ــن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
وال ـب ــراغ ـم ــات ـي ــة طــري ـق ـهــا ال ــوحـ ـي ــدة ،أمــا
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة فــا ت ـعــوزهــا الحنكة
والدهاء لتدرك ذلك وتستثمره.
(كاتب من األردن)
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تـ ــرافـ ــق إع ـ ـ ــان انـ ـتـ ـخ ــاب ـّـات ف ـل ـس ـطــن مــع
تـصــاعــد الـخـطــاب امل ـح ــذر وامل ـت ـخــوف من
ّ
ن ـت ــائ ـج ـه ــا ،وم ـ ــن احـ ـتـ ـم ــال ت ـف ــك ــك حــركــة
«ف ـت ــح» وتـشـظـيـهــا ،بـحـكــم تــداع ـيــات هــذا
على تنظيم البيت الفلسطيني وترتيبه،
وع ـل ــى مـسـتـقـبــل ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة.
وق ــد ش ـهــدنــا ت ـص ــاع ـدًا واض ـح ــا ف ــي عــدد
ّ
وحدتها بعد إغــاق باب
هــذه التعبيرات
الترشح لالنتخابات التشريعية ،وتبيان
ع ـجــز ح ــرك ــة «فـ ـت ــح» ب ـق ـيــادت ـهــا ال ــراه ـن ــة،
عــن ت ــدارك الـخــافــات الـحــركـيــة الــداخـلـيــة،
كـمــا تـبــن فــي فـشـلـهــا ،فــي تشكيل قائمة
«فـتـحــاويــة» مــوحــدة ،ذات بــرنــامــج واحــد
وواض ــح .لــذا بــات التنافس «الـفـتـحــاوي»
ّ
 «الـفـتـحــاوي» أم ـرًا م ــؤك ـدًا ،ال سيما بنيالقائمة الرسمية بقيادة محمود العالول،
وقائمة مروان البرغوثي ،وناصر القدوة،
وبشكل أقل قائمة محمد دحالن.
ّ
ّ
التمعن في
يتطلب هــذا الـحــال مــزيـدًا مــن
م ــا ي ـح ـصــل فـلـسـطـيـنـيــا ال ـ ـيـ ــوم ،وفـ ــي مــا
حصل في السنوات املاضية ،فمن ناحية
أولـ ـ ــى .وفـ ــي م ــا ي ـخــص امل ــرح ـل ــة الــراه ـنــة
وال ـت ـصــارع «ال ـف ـت ـحــاوي» « -الـفـتـحــاوي»
امل ـح ـت ــدم ،ي ـجــب مــاح ـظــة م ــدى هــامـشـيــة
الـ ـخ ــاف ال ـس ـيــاســي ب ــن م ـج ـمــل ال ـقــوائــم
املـنـبـثـقــة م ــن ح ــرك ــة «ف ـت ــح» م ــن قائمتها
الــرس ـم ـيــة إلـ ــى قــوائ ـم ـهــا غ ـيــر الــرس ـم ـيــة،
م ـ ــرورًا بــالـقــائـمــة األك ـث ــر ش ـهــرة إعــام ـيــا،
املـنـبـثـقــة ع ــن ت ـحــالــف م ـ ـ ّـروان ال ـبــرغــوثــي،
وناصر القدوة .وهو املؤشر األخطر على
ترهل الحركة وجمودها الفكري وتكلسها
التنظيمي ،انطالقًا من خصوصية حركة
طبيعتها املركزية التي قامت
«فتح» ومن
ّ
بأنها حركة ّ
تحرر وطني
عليها ،واملتمثلة
ذات مــرونــة سـيــاسـيــة وف ـكــريــة ،تـضــم في
إط ــاره ــا الـتـنـظـيـمــي مـخـتـلــف الـتــوجـهــات
ال ـف ـك ــري ــة واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
املتفقة ح ــول فـكــرة وح ـيــدة وواح ـ ــدة ،هي
ّ
الـتـحـ ّـرر مــن االح ـتــال الصهيوني .أي إن
الحركة تحولت اليوم إلــى بنية سياسية
ّ
مغلقة وجامدة ،مبنية على حل الدولتني
وال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض والـ ـعـ ـم ــل فـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ـب ـنــى
السياسية الـفــوقـيــة ،املنفصلة عــن حركة
ال ـش ــارع ون ـضــالــه ،س ــواء ك ــان فلسطينيًا
أم عربيًا ودوليًا ،وبالتالي فقدت الحركة
تـنـ ّـوعـهــا الـفـكــري وتـبــايـنــاتـهــا السياسية
واختالفاتها األيديولوجية ،بصورة شبه
كــامـلــة .وهــو مــا أسـفــر الـيــوم عــن قائمتني
أو ثــاث وربـمــا أكـثــر؛ هـنــاك قــوائــم أخــرى
ك ـث ـيــرة ت ـضــم ف ــي قــوائ ـم ـهــا ك ـ ــوادر حــركــة
«فتح» الذين يحملون السمات السياسية
نفسها ،وتقريبًا البرنامج السياسي نفسه
القائم على منطق الدولتني ،مع اختالفات
بسيطة بـشــأن اآلل ـيــات واألدوات .وعليه،

ال يـمـثــل ال ـبــرنــامــج ال ـس ـيــاســي سـبـبــا في
تعدد قوائم حركة «فتح» بل ُيعزى السبب
إل ــى ت ــراج ــع ثـقــة ج ــزء م ــن «الـفـتـحــاويــن»
بقيادتهم الراهنة وبقراراتها ،وإلى رفض
املظاهر التسلطية واالستبدادية ومظاهر
الـنـهــب والـفـســاد الــرسـمــي ،عـلــى صعيدي
الحركة والجسم السياسي الفلسطيني.
طـ ـبـ ـع ــا ،ال يـ ـص ــح ال ـت ـق ـل ـي ــل م ـ ــن أسـ ـب ــاب
الخالف «الفتحاوي» « -الفتحاوي» على
ال ــرغ ــم م ــن غ ـي ــاب ال ـخ ــاف ــات الـسـيــاسـيــة
ّ
والبرامجية ،لكن املحزن بذلك هو حجم
التسخيف واالستهتار السائد ،فالفساد
والـتـسـلــط واالس ـت ـب ــداد وال ـن ـهــب املنتشر
ال ـي ــوم ،أو ب ــاألص ــح مـنــذ زم ــن بـعـيــد ،هو
نمط مؤسساتي راس ــخ فــي بنية الجسم
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وال ـف ـصــائ ـلــي
عـمــومــا .وبــالـتــالــي ،تتطلب معالجة هــذا
الـخـلــل الـبـنـيــوي مــا هــو أكـثــر مــن خــوض
م ـعــركــة قــائ ـمــة ع ـلــى شـخـصـنــة األزم ـ ــة أو
ّ
املشكلة .بمعنى أن القضية ال تكمن في
ش ـخ ــص رئـ ـي ــس ح ــرك ــة «فـ ـت ــح» ورئ ـي ــس
ال ـس ـل ـط ــة ال ــوط ـن ـي ــة وم ـن ـظ ـم ــة ال ـت ـحــريــر
ف ـ ـقـ ــط ،م ـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى م ـس ــؤول ـي ـت ــه
ف ـي ـهــا ،ب ــل ت ـع ــود إلـ ــى تــدم ـيــر مــؤس ـســات
العمل الــوطـنــي تــاريـخـيــا ،وفــي مقدمتها
مؤسسات منظمة التحرير ،وحرفها عن
هدفها الرئيسي املتمثل في خدمة شعب
فـلـسـطــن وقـضـيـتـهــا إل ــى خــدمــة صــاحــب
الـسـلـطــة والـ ـج ــاه واملـ ـ ــال ،وإلـ ــى االن ـت ـفــاع
ب ـخ ـيــرات املـنـظـمــة املــال ـيــة وال ـج ـهــويــة .إذ
يخلو خطاب مجمل قوائم حركة «فتح»
وبرامجها من ّ
أي نقد موضوعي وعلمي
واض ـ ــح ،ي ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـف ـك ـيــك (وت ـح ـل ـيــل)
األزم ـ ـ ــات ال ـت ــي ن ـغ ــرق ب ـهــا ب ـش ـكــل علمي
وموضوعي وجذري ،ما ّ
حولها إلى مجرد
قوائم متنافسة على السيطرة والهيمنة
ال أك ـ ـثـ ــر .األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـن ــذر ب ــاس ـت ـم ــرار
املظاهر واملشاكل واألزم ــات الفلسطينية
نفسها داخــل فلسطني وخــارجـهــا ،بــل قد
تتضاعف وتتسارع وتيرتها ،خصوصًا
إن أخـ ـ ـ ــذت ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار تـ ـج ــرب ــة ص ـع ــود
م ـح ـمــود عـ ـب ــاس ،وس ـي ـطــرتــه ع ـلــى زم ــام
األم ــور «الفتحاوية» والفلسطينية ،فقد
صـعــد ع ـبــاس ف ــي س ـن ــوات يــاســر عــرفــات
األخـيــرة ،عبر نقده ومعارضته تسلطية
ع ــرف ــات واس ـت ـب ــدادي ـت ــه وت ـ ـف ـ ـ ّـرده ،وق ـ ـ ّـدم
نـفـســه ع ـ ّـراب ــا ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة والـشـفــافـيــة
وامل ـصــداق ـيــة الـشـخـصـيــة واملــؤسـســاتـيــة،
األمر الذي اعتبره كثيرون فرصة سانحة
ّ
من أجــل كسر هيمنة عرفات ،وتحكميته
ّ
املطلقة بكل شاردة وواردة ،من خالل دعم
مطالب عباس ،وتمكينه من انـتــزاع جزء
ً
م ــن سـلـطــات ع ــرف ــات أوال ،وتــول ـيــه زم ــام
األم ــور خلفًا لـعــرفــات ثــانـيــا .وم ــن أفضل
من عباس من أجل لعب هذا الــدور بحكم
خطابه الديمقراطي مــن نــاحـيــة ،وبحكم
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ال يصح التقليل
من أسباب الخالف
«الفتحاوي» -
«الفتحاوي» على
الرغم من غياب
الخالفات السياسية

ضعف شخصيته القيادية والجماهيرية،
وفقًا لهم من ناحية ثانية ،ال سيما عند
ّ
مقارنتها مع شخصية ياسر عرفات .لكن
الجميع يعلمون ما حصل الحقًا ،وكيف
ّ
تحولت فترة سيطرة عباس إلــى مرحلة
وتفردية بشكل فجّ
ّ
تسلطية واستبدادية
وعلني ومباشر من دون ّ
أي تجميل.
وب ــال ـت ــال ــي ،ن ـح ــن أمـ ـ ــام ف ـص ــل ج ــدي ــد مــن
ف ـصــول أزمـ ــة ،أو ب ــاألص ــح أزم ـ ــات ،حــركــة
«فتح» السياسية والبنيوية والتنظيمية
واملــالـيــة املتراكبة واملـتــداخـلــة ،التي ّ
تعبر
ّ
ع ــن ت ــره ــل الـ ـح ــرك ــة ،وربـ ـم ــا ت ـف ـضــي إل ــى
خسارتها مكانتها السياسية والشعبية،
من دون أن تنهيها .لكن وعلى الرغم من
و«الفتحاوية»
تداخل األزمات الفلسطينية
ٌ
ّ
ّ
وتــراك ـب ـهــا ،ف ــإن مـنـشــأ ك ــل مـنـهــا مختلف
ٌ
عــن اآلخ ــر ،فمنها أزم ــات يعود أصلها أو
ملمحها األول إلى بدايات تكوين الحركة،
ال سيما بـمــا يـخـ ّـص الـقـيــم الديمقراطية
ّ
املعروفة اليوم ،غير أن مرحلتي البرنامج
ً
املــرحـلــي أوال ،واتـفــاق أوسـلــو ثــانـيــا ،هما
ً
اللتان شهدتا تراكبًا وتــداخــا وتصاعدًا
لـ ـه ــذه األزم ـ ـ ـ ـ ــات ،ف ـم ـن ــذ ذاك ال ـ ــزم ـ ــن ،ب ــدأ
إقـ ـ ـص ـ ــاء غ ــال ـب ـي ــة م ـ ـعـ ــارضـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج
املرحلي مــن بنى الحركة وجسمها ،ومن
الساحة الفلسطينية ،وتــم أيضًا تحويل
الحركة املتفاخرة بسموها عن الخالفات
األيديولوجية والنظريات السياسية إلى
حركة اللون والبرنامج والشكل والصوت
ً
الواحد واألوحد ،بداية مع عرفات وصوال
ّ
الـيــوم إلــى محمود عـبــاس .لــذلــك ،ومــع كل
االحترام والتقدير تجاه غالبية املتخوفني
م ــن تــأثـيــر ال ـخــافــات «ال ـف ـت ـحــاويــة» على
مجمل الوضع الفلسطيني ،يعتقد الكاتب
ّ
أن املرحلة الراهنة ال تستوجب التخوف
بقدر ما تستوجب البحث في كيفية الحدّ
مــن أث ــار ذل ــك .إذ بــاتــت «فـتــح» عــاجــزة عن
استعادة نسقها كحركة ّ
تحرر خسرته منذ
سبعينيات الـقــرن املــاضــي ،وكــذلــك باتت
البنية السياسية الفلسطينية ،اليمينية
واليسارية ،متهالكة ومنساقة مع الحركة
بـكــامــل إرادت ـه ــا ،األم ــر ال ــذي أخــرجـهــا من
الحسابات الفلسطينية ،باستثناء حركة
ّ
«حماس» التي مكنتها بداياتها الجذرية
وق ــدراتـ ـه ــا امل ــال ـي ــة م ــن اخـ ـت ــراق املـجـتـمــع
الفلسطيني ،والـسـيـطــرة عـلــى ج ــزء كبير
ّ
منه ،لكنها وبكل وضــوح ،وال سيما بعد
ت ـعــديـ ًـل بــرنــامـجـهــا ال ـس ـيــاســي ،ق ــد بــاتــت
نسخة عن حركة «فتح» .كما علينا اإلقرار
ب ِقدم هذه األزمات وبقصور الجهود التي
عملت على تداركها وتجاوزها ،وبعبثية
امل ــراه ـن ــات ع ـلــى ح ـيــويــة ال ـح ــرك ــة ،وعـلــى
قــدرتـهــا عـلــى ت ـجــاوز األزمـ ــات واسـتـعــادة
امل ـ ـسـ ــار األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،كـ ـم ــا راهـ ـ ـ ــن غــال ـب ـيــة
املتخوفني اليوم ،حتى باتت ضــرورة ،بل
ربـمــا حتمية ،فــي طــريــق اسـتـعــادة شعب
ّ
التحرري ،وجميع حقوقه املستلبة.
مساره
(كاتب فلسطيني)

ّ
مــع ّأن ك ــل عـمــل أو خـطــوة أو إج ــراء م ــا ،يـنـطــوي عـلــى ق ــدر مــن امل ـغــامــرة ،بمعناها
ّ
اإليجابي ،ســواء على النطاق الشخصي أو على املستوى العام ،إال ّأن االنتخابات
ّ
التشريعية الفلسطينيةّ ،
املقررة في  22مايو /أيار املقبل ،تستحوذ على كل ما في
مفردة املغامرة من معنى ،نظرًا إلى افتقار املعنيني بهذه اللعبة االنتخابية القدرة على
ّ
التحكم بالنتائج املرجوة ،وهذا جيد ،أو لضعف اليقني إزاء قبول الجميع بمخرجات
صندوق االقتراع كما هي ،ناهيك عن استمرار عقدة القدس االنتخابية املفتوحة على
احتمال وقف هذه العملية ،أو تعليقها إلى أجل مفتوح .وفيما كان من املنطقي أن
ّ
ّ
تتركز األنظار على امليزان التصويتي بني كل من حركتي فتح وحماس ،املتنافستني
على أصوات الناخبني ،وأن تتباين التقديرات والترجيحات بني الحركتني الكبيرتني،
انـشـ ّـدت األبـصــار على الـفــور نحو قــوائــم حركة فتح الـثــاث ،وتــركــزت االهتمامات
والتكهنات على مــا قــد ت ــؤول إلـيــه النتائج بعيدة امل ــدى ،املترتبة على هــذا الوضع
االنقسامي داخــل الجسم السياسي املهيمن على مقاليد السلطة الوطنية ومنظمة
ً
التحرير الفلسطينية ،فضال عن اختالف اآلراء في ما إذا كان تشتت الحركة األم
ّ
ّ
يصب مزيدًا من القمح في طاحونة الحركة املحاصرة
يعمل لصالحها انتخابيًا ،أم أنه
ّ
في قطاع غزة .ولعل السؤال الذي ال جواب له حتى اآلن ،ما إذا كانت هذه االنتخابات،
ّ
املؤجلة منذ عقد وأزي ــد ،ســوف تسهم فــي دفــع الــوضــع الفلسطيني إلــى األم ــام ،أم
ّ
أنها ستزيده ســوءًا ،ال سيما إذا أتــت بمفاجآت غير متوقعة ،مثل خسارة «فتح»
رهانها على تجديد شرعية النظام الفلسطيني ،وزيادة وزنها في املجلس املنتخب،
ومن ّثمة تجويد صورتها وتعزيز أهليتها قائدة للمشروع الوطني ،أو ما إذا فقدت
حركة حماس أغلبيتها املتحققة في آخر انتخابات تشريعيةّ ،
وقوضتّ ،
جراء هذه
«املغامرة» غير املحسوبة بدقة ،أهم الركائز التي بنت عليها مشروعية سلطة األمر
ً
الواقع في غزة ،وطرحت نفسها ،من ثمة ،بديال لقيادة السلطة واملنظمة.
يضاعف من خطورة هذه املغامرة االنتخابية التي أملتها ،من جهة أولى ،احتياجات
داخـلـيــة ملحة ،وفرضتها مــن جهة ثانية ضـغــوط خــارجـيــة معلومة ،أن املساعي
ّ ّ
ألسباب ال حصر لها ،إال أنها نجحت
التمهيدية املبكرة لطرفي األزمة املديدة قد فشلت
ٍ
في تحويل االنقسام إلى اقتسام للسلطة ،وبالتالي التوافق على إدارة الوضع الداخلي
ّ
بالحد األدنــى من املناكفات املعهودة ،حتى ال نقول ّإن الطرفني نجحا في شرعنة
ً
الوضع شبه االنفصالي ،القائم فعال بني الضفة وغزة ،وإبقاء العربة أمام الحصان،
إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعوال .يستمد الحديث عن «مغامرة» االنتخابات هذه
موقف مفاده ّأن املجتمع الفلسطيني ،باتجاهاته وتفضيالته وأولوياته
من تقدير
ٍ
ً
املختلفة ،قد ّ
تبدل تـبـ ّـدال كبيرًا عما كــان عليه الحال قبل خمس عشرة سنة ،عند
إجراء آخر جولة انتخابية ،تمامًا نحو ما تبدلت إليه األحوال في البيئة املحيطة ،غداة
انطالق أولى موجات الربيع العربي ،وهو أمر يمكن مالحظته من خالل عدة معطيات
ّ
ملموسة ،أولها تسجيل نحو  800ألف مواطن ،من جيل شاب غير مؤطر حزبيًا ،ولم
يسبق له أن ّ
مر بتجربة االنتخابات ،األمر الذي ال يمكن معه التنبؤ باختياراته .وثانيها
ّ
دخول  36قائمة متنوعة ،تضم آالف املرشحني ،على خط االقتراع في دائرة نسبية
واحدة ،وهو أيضًا سابقة فلسطينية غير مسبوقة .وثالثها ّأن التنافس ال يدور هذه
ً
ّ
املرة حول البرنامج السياسي مثال ،أو حتى على العقائد الحزبية ،وإنما يحتدم وفق
اعتبارات شخصية وحمائلية وجهوية ،فيه أقل القليل من الدسم السياسي والحدّ
ّ
املسوغات واالنتماءات الفصائلية .وهكذا تبدو االنتخابات الفلسطينية،
األدنى من
ّ
إن جرت في موعدها ،بمثابة مغامرة سياسية ال مفر منها ،كون اإلقدام عليها ،قبل
ً
وضع يتآكل مع مرور
تحقيق املصالحة مثال ،أقل ضررًا من ترك الحبل على غارب
ٍ
الوقت ،وأجدى نفعًا من الوقوع في حالة فراغ داهمة في ّأي لحظة (واألعمار بيد الله)،
فيما لن تنجح هذه املغامرة ،على األرجح ،في إشفاء النظام السياسي.

مومياوات الهوية
محمد طلبة رضوان

كان موكب املومياوات املصرية ،هذا األسبوع ،حدثا كبيرا ،دارت حوله نقاشات مختلفة،
أبرزها النقاش السياسي ،عن املنجز واألولويات ،وهو نقاش جاد ،مهما اختلف أطرافه
وتصارعوا ،وال مجال فيه للتخوين الوطني ،إنما هو نقاش التقدير السياسي ،من
ناحية ،وأهمية مشاعر الناس ،وأخذها في االعتبار ،من الناحية نفسها ،ال من ناحية
أخــرى ،نقاش أصحاب املصالح املشتركة في هذا الوطن ،وهو حق لكل من شاركوا
فيه ،ما لم ّ
يتغولوا على حقوق اآلخرين وآرائهم .على هامشه دار نقاش ديني ،هوياتي،
افتعله ّ
مدونون ويوتيوبر «التريند اإلسالمي» عن «هوية مصر» اإلسالمية ،باعتبارها
في خطر ،في محاول ٍة لتنغيص الحدث ،واملزايدة على منجز املصري القديم الذي نحته
في الصخر ،بمنجز آخــر ،تاريخي أيضا ،حيث ال منجز لشخوص املزايدين سوى
أسباب إلشعال صراع وحشد أنصار .كان سؤال
قدرتهم على تحويل املاء والهواء إلى
ٍ
الهوية جــزءا من جــداالت طويلة بني املثقفني العرب في القرنني املاضيني ،اتكأ بعض
معارضي الدولة العثمانية ،من العرب ،على عروبتهم ،بوصفها ّ
مبررا النتزاع الحكم من
العثمانيني .وطالب عبد الرحمن الكواكبي بخالفة عربية ،وذهب آخرون إلى االحتماء
بالهوية اإلسالمية ،لدعم العثمانيني .وتـجــاوز الـحــوار الهوياتي ســؤال السياسة إلى
الثقافة ،وطالب أحمد لطفي السيد ،صاحب الوالءات اإلسالمية األولى ،بهوي ٍة مصري ٍة
محلية ،وافقه طه حسني في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» ،وناطحهما ساطع
الحصري ورفاقه بحثا عن هوية قومية عربية ...إلخ .في ثمانينات القرن املاضي ،جاء
جيل جديد من القوميني واإلسالميني ،بحث السؤال من وجه آخر ،ألف عصمت سيف
الدولة ،املفكر القومي املصري كتابه «عن العروبة واإلسالم» ،وفيه رأى أن الدولة القومية
نتاج الحضارة اإلسالمية ،وأنه ال تعارض بينهما ،تابعه املفكر اإلسالمي محمد عمارة
في عدة كتب منها «اإلسالم والعروبة» و«التيار القومي اإلسالمي» .وتوسع عمارة لينفي
التعارض بني مفاهيم الوطنية واإلسالم ،انتماء وهوية ،واشتبك آخرون ،كان أهمهم ،في
مصر ،طارق البشري ،وطرحه الذكي عن دوائر الهوية املتقاطعة ،واملتحاضنة ،والتي ال
ينفي وجود إحداها األخرى ،يسعك أن تكون وطنيا ،وعروبيته ومتدينا في آن .ويسعك،
مع ذلك كله ،أن تنتمي إلى الدائرة اإلنسانية األوســع .األمر كله في الترتيب ،والنسب،
واألوزان ،تفاوت أحجام أقطار الدوائر.
ع ــاد ال ـس ــؤال ،ولـكــن لـيــس عـلــى هيئة س ــؤال ،وال عـلــى يــد مثقفني .ع ــاد عـلــى هيئة
لغمّ ،
يفجره مهاويس ومــوتــورون ،حملتهم سياسات األنظمة على أجنحة الذيوع
ّ
ّ
اإللكتروني ،وصدرتهم إلى قطاع من خصومها ،ومنافسيها ،لتسمم بهم وبأفكارهم
مفاهيم التغيير والحريات والديمقراطية واملواطنة ،وتجد لنفسها ،أي األنظمةّ ،
مبررا
معقوال للبقاء .يقوم خطاب الهوية اإلسالمية الجديد ،والــذي يطرح نفسه في كل
مناسبة ،على وضع اإلسالم في مواجهة كل شيء ،خصما وضدا وعدوا ،وكأنه لم
ُ
يأت إلصالح الدنيا ،بل ملحاربتها ،وتحويلها كلها ،بكل تفاصيلها ،إلى مادة كفرية.
الوطنية ،والعروبية ،والحضارات القديمة ،واألفكار الحديثة ،كلها محض جاهليات
وكبريات ،وال بأس من استدعاء نصوص ،آيات وأحاديث ،كانت ،في سياقها ،تقاوم
العنصرية والطبقية والعصبية القبلية ،وإسقاطها ،في عشوائي ٍة مذهلة ،على معان
معان تتقاطع مع اإلسالم
مثل االنتماء للوطن ،واالعتزاز بتاريخه وحضارته ،وهي
ٍ
وسيرة نبيه الذي أحب مكة ،وطنه ،وقريته ،وكانت أحب إليه من سواها .هنا يمكنك
أن ترصد حجم التجاوب مع تغريدات دعاة أسلمة الهمجية ومقاطعهم ،وتفهم ما
معنى فشل الثورات العربية وأحالم التغيير .استفاد اإلسالم من حضارات األمم التي
دخلها ،وانحاز لها ،وحافظ عليها ،وترجم كتبها ،وفلسفاتها ،واشتبك معها ،وأدخل
بعضها في صلب علومه وفنونه( ،املنطق اليوناني في أصول الفقه نموذجا)ْ .
وحول
ٌ
هذه العلوم ،غير العربية ،وغير اإلسالمية ،نشأت ٌ
علوم عربية وإسالمية .وشارك
الجميع ،العرب وغيرهم ،في بنائها ،وما الحضارة اإلسالمية إال قدرة اإلسالم على
بث روحه في «مومياوات» الحضارات السابقة لتعود خلقا جديدا ،ولواله ملا عرفنا
حضارات اليونان والفرس واملصريني والفينيقيني ،ولو كانت مفاهيم الهوية ،لدى
أجدادنا ،بهذا التصلب والهوس ،ما استوعبت ذلك كله ،ولكنه «التريند».
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آراء

المطلوب عربيًا في الوضعين العراقي والسوري
عبد الباسط سيدا

ـرة
ب ــات االن ـف ـتــاح الـعــربــي عـلــى ال ـع ــراق ظــاهـ ٌ
تـسـتــوقــف االل ـت ـف ــات إل ـي ـهــا .وه ــي إيـجــابـيــة
على الــرغــم مــن مالحظات وثـغــرات قــد ُيشار
إلـ ـيـ ـه ــا هـ ـن ــا وهـ ـ ـن ـ ــاك .وامل ـ ـق ـ ـصـ ــود هـ ـن ــا هــو
االنفتاح الخليجي في املقام األول؛ السعودي
وال ـق ـط ــري وال ـكــوي ـتــي ع ـلــى وج ــه الـتـحــديــد؛
إلــى جانب االنفتاح املـصــري واألردن ــي على
الـ ـع ــراق الـ ــذي ك ــان ل ــه دوره امل ــؤث ــر ع ـلــى مـ ّـر
ال ـع ـصــور ف ــي ت ـحــديــد ّم ــام ــح املـنـطـقــة على
مختلف املستويات؛ لكنه ّ
تحول بعد سقوط
نظام صدام حسني إلى ساحةٍ مفتوحةٍ أمام
ال ـت ـمـ ّـدد اإلي ــران ــي ال ــذي وص ــل إل ــى املـفــاصــل
األســاسـيــة فــي الــدولــة واملـجـتـمــع الـعــراقـيــن.
والعوامل التي أوصلت الوضع العراقي إلى
مــا هــو عـلـيــه راه ـنــا ع ــدي ــدة ،مـنـهــا :األخ ـطــاء
ال ـت ــي ك ــان ــت إثـ ــر ال ـت ــدخ ــل األم ـي ــرك ــي ال ـقــوي
الـ ــذي أدى إل ــى إس ـق ــاط ال ـن ـظــام ع ــام ،2003
وم ـ ــا ت ــرت ــب ع ـل ــى ذل ـ ــك مـ ــن انـ ـهـ ـي ــار ل ـلــدولّــة
ّ
الـعــراقـيــة بـكــل مــؤسـســاتـهــا؛ وع ــزوف السنة
عن املشاركة الفاعلة في العملية السياسية
الناشئة الـتــي انطلقت بعد  ،2003وارتـفــاع
ّ
التعصب املذهبي نتيجة الجهود
منسوب
والسياسات اإليرانية التي اعتمدت بصورة
أساسية على مليشيات األحــزاب التي كانت
تتلقى الدعم والتوجيه من النظام اإليراني.
ّ
وب ـلــغ الـتـحــكــم اإلي ــران ــي ذروتـ ــه م ــع تشكيل
«الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» خـ ـ ــارج إطـ ـ ــار ال ـج ـيــش
وأنظمة الدولة في عهد رئاسة نوري املالكي
لـلـحـكــومــة ،بــذريـعــة مـحــاربــة تنظيم الــدولــة
اإلســام ـيــة (داعـ ـ ــش) ،لـتـتـحـ ّـول تـلــك ال ـقــوات
الحـقــا إلــى ذراع عسكرية إيــرانـيــة التوجيه،
وب ـ ــأم ـ ــوال وعـ ـن ــاص ــر ع ــراقـ ـي ــة؛ األم ـ ـ ــر الـ ــذي
أح ــدث خلخلة كـبــرى فــي البنية املجتمعية
ً
ّ
العراقية التي كانت تعاني أصال من التفكك
وال ـه ــواج ــس امل ـت ـب ــادل ــة نـتـيـجــة ال ـس ـيــاســات
القمعية الـتــي مارسها نـظــام ص ــدام حسني،
بحق جميع املكونات العراقيةً ،تحت شعارات
قــومــويــة ك ـبــرى ،كــانــت وسـيـلــة لالنقضاض
ّ
على الــداخــل الوطني الـعــراقــي ،للتحكم فيه
ّ
من موقع املستبد املتعطش للسلطة املطلقةً.
لقد استخدم النظام اإليراني العراق ساحة
ملـشــروعــه الـتــوسـعــي ،عـبــر اسـتـغــال الــورقــة
ّ
امل ــذه ـب ـي ــة ل ـغ ــاي ــات س ـي ــاس ـي ــة ،وتـ ـم ــك ــن ،مــع
الـ ــوقـ ــت ،مـ ــن إزاحـ ـ ـ ــة امل ــرجـ ـعـ ـي ــات الـشـيـعـيــة
الوطنية األســاسـيــة وتهميشها ،ليغدو هو
مــرجـعـيــة املـلـيـشـيــات املــرتـبـطــة ب ــه عـضــويــا.
وق ـ ــد اسـ ـتـ ـف ــاد ق ـ ــادة ه ـ ــذه امل ـل ـي ـش ـي ــات عـلــى

الصعيد الشخصي من استقوائهم بالنظام
ّ
وتجسد ذلــك فــي عمليات الفساد
اإليــرانــي،
ال ـك ـبــرى ال ـتــي حــرمــت الـعــراقـيــن مــن ث ــروات
بلدهم ،وجعلتهم ضحايا البطالة والحاجة،
وحــرم ـت ـهــم م ــن أب ـســط ال ـخ ــدم ــات ،م ـثــل امل ــاء
ّ
والحد األدنــى املطلوب
النظيف ،والكهرباء،
من الرعاية الصحية والتعليم ّاملقبول.
ومع تراكم مفاعيل الفساد ،تكشفت العورات،
وخرج العراقيون ،خصوصًا في املحافظات
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ح ـي ــث ال ـه ـي ـم ـنــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،فــي
انتفاضة عارمة ،مطالبني بالعدل ومحاسبة
الـفــاســديــن ،األم ــر ال ــذي لــن يتحقق مــن دون
امـ ـت ــاك ال ـع ــراق ـي ــن زم ـ ــام أم ـ ــور مـجـتـمـعـهــم
ودولتهم.
هناك رغبة عراقية على أعلى املستويات في
تطوير الـعــاقــات مــع ال ــدول الـعــربـيــة ،سيما
الخليجية مـنـهــا .وال ــوج ــود ال ـعــربــي املــؤثــر
في العراق يحقق نوعًا من التوازن املطلوب،
ويمنح القوى العراقية الوطنية التي تعمل
من أجل املشروع الوطني العراقي مزيدًا من
الــدعــم ،وال ـقــدرة على التعامل مــع الضغوط
اإليــرانـيــة فــي الجنوب والــوســط ،والضغوط
التركية في الشمال .وهناك ّ
توجه جاد لدى
املسؤولني العراقيني في القيادة السياسية
الـ ــراه ـ ـنـ ــة إلب ـ ـعـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــراق عـ ــن الـ ـص ــراع ــات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وج ـع ـل ــه جـ ـسـ ـرًا ل ـل ـت ــواص ــل بــن
الجميع .وربما يؤثر هذا التوجه في موقف
الـنـظــام اإلي ــران ــي نفسه عـلــى امل ــدى الـطــويــل،
ّ
بعد أن يقتنع بأن عقودًا من عقلية «تصدير
ال ـث ــورة» ،وال ـتــدخــل فــي ش ــؤون دول اإلقليم
ومجتمعاته ،لــم تجلب إلــى منطقتنا سوى
الحروب والتدمير والتهجير ،فإيران كانت،
ّ
إقليمية مهمة في املنطقة ،لكن
وستظل ،قوة
ّ
عليها أن تقتنع بأنها ليست القوة الوحيدة،
وال ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـص ـبــح ك ــذل ــك؛ ومـصـلـحــة
الـشـعــب اإلي ــران ــي تــوجــب ت ـح ـ ّـول إيـ ــران إلــى
قوة متعاونة ،متفاعلة إيجابيًا مع محيطها
ّ
لتتحول مــن ثــم إلــى جــزء طبيعي
اإلقليمي،
فاعل من املجتمع الدولي.
وف ــي امل ـق ــاب ــل ،نـسـمــع دع ـ ــوات تـطـلـقـهــا دول
عربية لالنتفاح على النظام السوري ،وهي
تــرمــي إلــى تــدويــره ،ال إلــى مـســاعــدة الشعب
ال ـس ــوري ال ــذي يـعــانــي بــأســره مــن اسـتـبــداد
هــذا الـنـظــام ،ومــا فعله بسورية والسوريني
طــوال عقود ،خصوصًا منذ انطالقة الثورة
الـســوريــة فــي الـعــام  .2011ومــا ن ــراه فــي هذا
ّ
ال ـس ـي ــاق أن ال ــوض ــع ال ـع ــراق ــي يـخـتـلــف عن
ُ
الــوضــع ال ـســوري ،ومــن الطبيعي أن تعتمد
ّ
لكل وضع الوصفة التي تناسبه ،فالنظام في

سورية أعلن الحرب على السوريني ،ومارس،
ويمارس ،القتل والتدمير والتهجير ضدهم.
وهـنــاك مـئــات آالف مــن املعتقلني واملغيبني
ممن ال ُيـعــرف عــن مصيرهم شــيء .ويعتمد
هــذا النظام على الدعم اإليــرانــي ومليشيات
ح ــزب ال ـلــه ،واملـلـيـشـيــات املــذهـبـيــة الـعــراقـيــة
والـبــاكـسـتــانـيــة واألفـغــانـيــة الـتــابـعــة للنظام
ّ
اإلي ــران ــي ،لـيـسـتـمــر؛ وكـ ــل ه ــذا ال يـقــابـلــه ما
يماثله في الوضع العراقي.
ي ـســاهــم االن ـف ـت ــاح ال ـعــربــي ع ـلــى الـ ـع ــراق في
تعزيز مواقع القوى التي تريد الخير للشعب
العراقي؛ بينما االنفتاح نفسه على النظام
السوري يساهم في ديمومة محنة السوريني
ومعاناتهم ّ
جراء ممارسات هذا النظام الذي
ّ
ّ
يصر على أن ما واجهه كــان مؤامرة
ما زال
كــونـيــة إلس ـقــاطــه ،وه ــو «ال ـن ـظــام الـ ّعـلـمــانــي
ـات» .ه ــذا فــي حــن أن ــه على
الـحــامــي لــأق ـل ـيـ ٌ
أرض الــواقــع متحالف مع نظام ولــي الفقيه
في إيران ،ومع مليشيات حزب الله املذهبية
في لبنان.
وهو النظام نفسه الذي مارس االستبداد في
ّ
حق كل السوريني ،بمن فيهم معارضوه من
ّ
العلويني ،وهو الذي استغل الطائفة العلوية
ف ــي م ـش ــروع ــه ال ـت ـس ـل ـطــي ،ب ـت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى
ّ
خ ــزان بشري لجيشه ومليشياته وأجهزته
ّ
الـقـمـعـيــة؛ ه ــذا فــي حــن أن الـنـخــب العلوية
شعبها ووطـنـهــا
الـحــريـصــة عـلــى مستقبل
ً ّ
ك ــان ــت ،وم ــا زال ـ ــت ،م ـع ــارض ــة ل ـكــل م ــا فـعـلــه،
ويفعله ،هذا النظام ضد السوريني عامة.
وق ــد أثـبـتــت ت ـجــارب االنـفـتــاح الـســابـقــة على
هذا النظام ،خصوصًا في عهد بشار األسد،
ع ــدم ج ــدواه ــا ،بــل ّأدت إل ــى نـتــائــج عكسية.
ّ
ونتذكر جميعًا الجهود الكبيرة التي بذلتها
السعودية ،في عهد امللك الراحل عبد الله بن
عبد العزيز الذي حاول معالجة الوضع بعد
جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق،
رفـيــق الـحــريــري ،وأقـنــع سعد الـحــريــري عام
 2009بقضاء ليلةٍ رهيبة مع بشار نفسه في
مـحــاولــة إلق ـنــاع األخ ـيــر بـعــدم تسليم كامل
ّ
أوراقه إلى النظام اإليراني ،لكن تلك الجهود
ل ــم ت ـس ـفــر ع ــن املـ ــرجـ ـ ّـو املـ ـطـ ـل ــوب ،فــال ـن ـظــام
ال ـس ــوري ش ـمــولـ ّـي مـغـلــق ،ق ــد وض ــع لنفسه
مــن اآلل ـي ــات واملـ ـح ــددات بـمــوجــب «دس ـتــوره
ّ
وقوانينه» ما يمكنه من االستمرارية .وهو
غـيــر قــابــل ل ــإص ــاح .م ـحــوره رأس الـنـظــام،
وأركــانــه عناصر الــزمــرة الحاكمة الالمرئية
ّ
الـتــي تتحكم بمفاصل السلطة واالقـتـصــاد.
وفــي سبيل املحافظة على ذاتــه بعد الثورة
الشعبية العارمة التي شملت معظم شرائح

يساهم االنفتاح
العربي على العراق
في تعزيز مواقع
القوى التي تريد الخير
للشعب العراقي
يساهم االنفتاح
نفسه على النظام
السوري في ديمومة
محنة السوريين
ومعاناتهم ج ّراء
ممارسات هذا النظام

الشعب السوري ،ومن جميع ّ املكونات ،وفي
غالبية املـنــاطــق الـســوريــة ،وث ــق هــذا النظام
ّ
الـعــاقــات مــع الـنـظــام اإلي ــران ــي ،حـتــى تمكن
األخ ـي ــر م ــن الـتـغـلـغــل ف ــي ال ــدول ــة واملـجـتـمــع
الـ ـس ــوري ــن ،خ ـص ــوص ــا ال ـج ـي ــش واألجـ ـه ــزة
ّ
نفوذه وسطوته
األمنية .كما تمكن من فرض
ُ
عـبــر املـلـيـشـيــات املــذهـبـيــة الـتــي أدخ ـل ــت إلــى
البالد بناء على أوامر إيرانية؛ وما زالت تعمل
تعليمات وأوامر تتلقاها من اإليرانيني.
وفق
ٍ
ول ـي ــس سـ ـرًا ت ـبــاهــي امل ـس ــؤول ــن اإليــران ـيــن
وم ـســؤولــي ح ــزب ال ـلــه ،فــي مـنــاسـبــات عــدة،
بفضلهم في اإلبـقــاء على نظام بشار ،وذلك
ـس مـلـحــوظ م ــع الـ ــروس ال ــذي ــن من
ف ــي ت ـنــافـ ٍ
جــان ـب ـهــم ،ص ـ ّـرح ــوا ب ـمــا يـشـيــر إل ــى دوره ــم
الحاسم في املحافظة على بقاء النظام عام
 ،2015والـ ــذي ك ــان ،وف ــق ال ـت ـســري ـبــات ،على
وش ــك ال ـس ـقــوط .وال ـيــوم يـعــانــي ه ــذا النظام
مــن تــآكــل داخ ـلــي بـفـعــل األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
الخانقة ،نتيجة الحرب التي أعلنها النظام
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب وال ـ ـب ـ ــاد ،ون ـت ـي ـج ــة ال ـف ـس ــاد
الـشـمــولــي ال ــذي ب ــات مــن مـعــالــم ه ــذا النظام

واملستفيدين منه .لقد أصبح وجــود النظام
ال ـس ــوري عـقـبــة كـ ــأداء أمـ ــام إمـكــانـيــة ترميم
النسيج املجتمعي الوطني السوري مقدمة
لتوحيده على أســس سليمة .ويستمد هذا
ال ـن ـظــام أس ـب ــاب وج ـ ــوده واس ـت ـمــراري ـتــه من
االس ـت ـق ــواء بــال ـقــوى غـيــر ال ـس ــوري ــة ،ويـبـنــي
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ع ـلــى إبـ ـع ــاد ال ـس ــوري ــن عن
دائـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــرار ،ويـمـنـعـهــم م ــن امل ـش ــارك ــة في
إدارة ب ـل ــده ــم ،وي ـح ــول دون إس ـهــام ـهــم في
ب ـلــورة مـعــالــم مـصـيــرهــم وسـعـيـهــم مــن أجــل
مستقبل أفضل ألجيالهم املقبلة .لذلك ،نرى
ّ
أن االنفتاح العربي املطلوب في سورية هو
الذي يكون على الشعب لدعمه وتمكينه من
نظام كــان ،وما زال ،السبب في
الخالص من
ٍ
محنة السوريني.
ال ـ ــوض ـ ــع ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ،ف ــال ـن ـظ ــام
البرملاني الذي اعتمد هناك منذ إسقاط نظام
صــدام حسني ،فتح األب ــواب أمــام العراقيني،
ّ
عـلــى الــرغــم مــن ك ــل املـثــالــب وح ــاالت الفساد
الكبرى التي كانت ،ومــا زالــت ،متفاقمة بني
املـســوؤلــن الـعــراقـيــن ،سيما بــن املرتبطني
عضويًا مع النظام اإليراني ،الختيار وجوه
جــديــدة ،س ــواء فــي الـبــرملــان أم فــي الحكومة
وال ــرئ ــاس ــة ،وهـيـئــات ال ــدول ــة ومــؤسـســاتـهــا؛
وهذا ما يفتح اآلفاق أمام تغييرات إيجابية
تدريجية في حال توفر دعم معنوي ،ومادي،
وس ـيــاســي ،لـلـقــوى والـشـخـصـيــات الوطنية
ال ـعــراق ـيــة ،ال ـغ ـيــورة عـلــى شـعـبـهــا وب ــاده ــا،
وترغب في بناء عراق مستقل ،والقادرة على
طمأنه سائر مواطنيه من جميع املكونات،
ومن دون ّ
أي استثناء.
ّ
ّ
وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى مـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،ن ـ ــرى أن االن ـف ـت ــاح
العربي على العراق واالستثمار في مشاريع
ّ
تـنـمــويــة تــركــز عـلــى الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،ودعــم
قـ ـط ــاع ال ـص ـح ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ل ـص ــال ــح جـمـيــع
ّ
ال ـعــراق ـيــن ،سـيـعــزز مــواقــع ال ـقــوى الوطنية
ال ـع ــرا ًق ـي ــة الـ ـت ــي ال ت ــري ــد أن يـ ـك ــون وطـنـهــا
ســاحــة ملـشــاريــع اآلخــريــن ،بــل تعمل على أن
يـكــون ال ـعــراق مـيــدانــا لتقاطع املـصــالــح بني
مجتمعات املنطقة ودولها .وهذا لن يتحقق
من دون تعزيز األمن واالستقرار في العراق،
األمـ ــر الـ ــذي يـسـتــوجــب ض ـبــط املـيـلـيـشـيــات،
وإخ ـضــاع ـهــا لـسـ ّلـطــة ال ــدول ــة .أم ــا أن تـ ّـدعــي
تلك املليشيات بأنها قانونية ،وتمارس ،في
الوقت نفسه ،التسلط على الــدولــة ،وتزعزع
اسـ ـتـ ـق ــرار امل ـج ـت ـم ــع الـ ـع ــراق ــي وم ـج ـت ـم ـعــات
املـنـطـقــة ،ف ـهــذا ه ــو ال ــوض ــع ال ـش ــاذ الـ ــذي لن
ينهض العراق من دون القطع معه.
(كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري)

عن المجتمع المدني الجديد في الجزائر
محمد سي بشير

تـتـســارع األحـ ــداث الـسـيــاسـيــة ،فــي الـجــزائــر،
على أعتاب االنتخابات التشريعية املرتقبة
في يونيو /حزيران املقبل ،وترتقب السلطة
وامل ـ ـع ـ ــارض ـ ــة /الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك ،عـ ـل ــى ح ـ ــد س ـ ـ ــواء،
االصـ ـطـ ـف ــاف الـ ــائـ ــق ب ــال ــرؤي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
لتلك االنتخابات ،وهــو ما حــدا بالسلطة أو
النخبة السياسية ّ
املقربة من األحــزاب التي
ّ
شكلت نــواة الحياة السياسية ،فــي املرحلة
السياسية الـســابـقــة ،إلــى إنـشــاء كتلتني من
رحم املجتمع املدني الذي سيكون حامل راية
ّ
ستعوض
النخبة السياسية الـقــادمــة الـتــي
الـنـخـبــة الـحــالـيــة ،بـمــا أن ال ـهــدف هــو سياق
تجديد النخبة في أفق قيادة العمل السياسي
في االنتخابات واملؤسسات السياسية التي
ستكون البديل للسياق السياسي البائد.
بــدأت القصة في عــام  ،1997حيث ُولــد حزب
فــي ال ـجــزائــر ،وف ــي زم ــن سـيــاســي أس ــرع من
ســرعــة ال ـض ــوء ،فــي أشـهــر فـقــط ،بـلــغ الـ ّـرشــد
ّ
اقتراع
برملانية في
السياسي ،ونــال
ٍ
أغلبية ّ
ّ
شهد له القاصي والداني ّبأنه كان من أفضح
االنتخابات من ناحية مؤشر التزوير العلني
ّ
ـاز من
إل ــى درجـ ــة أن ال ـب ــرمل ــان ،ن ـف ـســه ،ب ــإي ّـع ـ ٍ
بعض املستقلني ،فتح تحقيقا وع ــن لجنة
انتهت إلى كتابة تقرير ما زال في األدراج ،لم
يطلع على فحواه أو نتائجه أحد.
وعلى ّ
الرغم من هذه الواقعة ،بقي هذا الحزب
ّ
يتجذر داخل أروقة ُّ
السلطة ،وكان أحد ٍرأسي
ال ـت ـحــالــف ال ــرئ ــاس ــي ال ـ ــذي ض ـمــن لـلــرئـيــس
الـســابــق ،عـبــد الـعــزيــز بوتفليقة ،الـحـكــم من
دون رقيب أو حسيب أربع عهدات (واليات)،
ك ــان ــت وبـ ـ ــاال ع ـل ــى الـ ـب ــاد والـ ـعـ ـب ــاد ،كــانــت
نصف الثالثة والــرابـعــة بأكملها حكما من
خــال إطــار ،بعد وقــوع الرئيس السابق في
مــرض أقعده عن أداء مهامه ،ولكن بتغطية
ّ
مــن حــزبــي الـ ُّـسـلـطــة ،جبهة الــتـحــريــر وحــزب
ّ
ّ
الـسـلـطــة املـ ـع ــروف بــاس ــم الــت ـجــمــع الــوطـنــي
ُّ
الـ ّـديـمـقــراطــي ،اسـتـطــاع الـبـقــاء فــي الــسـلـطــة،
ولوال خروج الجزائريني ،في  ،2019الستمر
فــي الـحـكــم ،بـعـهــدة خــامـســة ،عـلــى الـ ّـرغــم من
وضعه الصحي الصعب.
إذا ك ــان الــوضــع بـهــذه ال ـ ّـدرج ــة مــن الـ ّـســوء،

وعرفنا مكمن املرض ،فلماذا تسعى ُّ
السلطة
الجديدة إلى إعادة األداء السياسي املقيت،
بـبـنــاء مــا ب ــات ي ـعــرف بتكتل ن ــداء الــوطــن،
تشارك فيه جمعيات مدنية ،ولكن في ثوب
ح ــزب جــديــد ،سـتـكــون لــه حـ ّـصــة األس ــد من
مقاعد املجلس الشعبي الوطني ومحليات
البالد في االنتخابات املقبلة.
ّ
درس ل ــم تـتـعــلـمــه
ك ــان ــت هـ ــذه إشـ ـ ــارة إلـ ــى
ٍ
الـ ـ ُّـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ،وت ـ ــري ـ ــد إعـ ـ ــادتـ ـ ــه إل ـ ـ ــى امل ـش ـه ــد
ّ
السياسي في لبوس املجتمع املــدنــي ،هذه
املرة ،ولكن ّ
ّ
السؤال الحيوي ،هنا :هل يمكن
ّ
أن يـكــون الــشــأن الـ ّـسـيــاســي هـ ّـيـنــا ،فــي عني
ّ
الـ ُّـسـلـطــة ،لـتـسـتـمـ ّـر فــي الــتــاعــب بــه دونـمــا
اهتمام إلى الشعارات التي رفعها الحراك،
وعـ ـ ــاد ل ـي ــرف ـع ـه ــا ،ب ـع ــد ال ـه ــدن ــة ال ـص ـح ـيــة،
بسبب جائحة كورونا ،واملنادية بتصفية
ال ـن ـخ ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـق ــدي ـم ــة ،أش ـخــاصــا
وم ـ ـمـ ــارسـ ــات ،وه ـ ــو م ــا ل ــم يـ ـح ــدث ،س ــواء
بإعادة بعض وجوه النظام البوتفليقي إلى
الواجهة ،برسم التعديل الوزاري املعلن في
فبراير /شباط املاضي ،أو من خالل إعادة
الـسـيـنــاريــو نـفـســه ،إن ـشــاء ال ـحــزب اإلداري
ال ـس ـل ـطــوي ،أي االح ـت ـف ــاظ بــامل ـض ـمــون مع
تجميل الـشـكــل ،فـقــط؟ يحتاج الـ ّـســؤال إلى
إجابة ،ولكن ما سيعرضه املقال هنا ّ
مجرد
ملحات لصورة املشهد السياسي الجزائري
امل ـق ـب ــل ،إذا اس ـت ـم ــر اإلل ـ ـحـ ــاح ع ـل ــى بـنــائــه
بالشكل واملضمون املشار إليهما.
ّ
ّ
ب ــداي ــة ،يـجــب الــتــذكـيـ ّـر ،ث ـ ّـم اإلصـ ــرار عـلــى أن
املقدمات ّ
ّ
تؤدي إلى النتائج نفسها ،منطقيا،
ّ
ّ
بما أن السعي إلى إنجاح مسعى إنشاء هيئة
سياسية ُيراد لها أن تقوم مقام حزب ّاإلدارة
لربح معركة التشريعيات املقبلة ،وكأنك يا
بــو زي ــد ...مــا غــزيــت ،كما يـقــال عند إخواننا
ّ
امل ـشــارقــة ،ألن ال ـحــراك ودروسـ ــه الـجــاريــة لم
تصل إلــى الفهم واالسـتـيـعــاب السياسيني،
على الرغم من عشرات القضايا التي ّ
زجــت،
جراء ذلك ،مسؤولني سابقني في ّ
من ّ
السجون،
ّ
ّ
ممارسات بدأت سياسية ،ثم توسعت
بفعل
ٍ
إل ــى الـفـســاد ،ألنـهــا لــم تـجــد مــن يــردعـهــا عن
تلك املمارسات التي كانت تجري تحت غطاء
الحصانة السلطوية ،ألنها من أرادت لها أن
توجد ،وسمحت لها بتلك الـتـجــاوزات التي

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ص ـ ــارت ،بـعــد ف ـت ــرة ،ج ـســرا إل ــى حـكــم ب ــدون
ح ــاك ــم ،وت ـب ــري ــر ل ـه ــدر م ـئ ــات املـ ـلـ ـي ــارات من
الــدوالرات في مشاريع فنكوشية ،بمرجعية
عـبــارة الفنكوش ،أي الــوهــم بلغة أهــل أرض
الكنانة.
ّ
ُ ُ
ّ
دعــا مـحــلـلــون كــثــر ،خـصــوصــا بـعــد الـتــوقــف
االضـ ـط ــراري ل ـل ـحــراك بـسـبــب ك ــورون ــا ،بعد
تفكير عميق ،إلــى مأسسة الـحــراك وتنظيم
ّ
نفسه ،بكل أطيافه ،لخوض معارك انتخابية،
سعيا مـنــه ،فــي إط ــار تسوية تــاريـخـيــة ،إلى
ّ
تصبّ ،كلها،
ربح معركةٍ تليها معارك أخرى،
فــي تــدرجـيــة إنـجــاز مـشــروع إص ــاح النظام
الـسـيــاســي فــي ال ـجــزائــر ،لـيــواجــه ،فــي ّحــركــةٍ
سـيــاسـيــةٍ ه ــي م ــن صـلــب شـخـصـيــة الــنـظــام
ّ
ـارســة قــديـمــة جــديــدة
الــسـيــاســي نـفـســه ،بـمـمـ ً
ّ
إلنشاء كتلةٍ هدفها ،نهاية ،الدفع به (الحراك)
نحو االنـطــاق ،مــن جــديــد ،مــن نقطة الصفر
التي بدأ بها ،ولكن ،هذه ّ
املرة ،بارتفاع سقف
ع ــدم تـصــديــق ال ـحــراك والـجــزائــريــن عموما
وع ـ ــود الـ ُّـس ـل ـ ّطــة ب ــإن ـج ــاز الـقـطـيـعــة الـكــامـلــة
والتامة مع النظام السابق وممارساته.
كما دعــا حراكيون كثر ،أيضا ،إلــى اليقظة،
ّ
ّ
حتى ّ
يتم إنجاز ولو
لتعهد شعلة الـحــراك،
ُ
ـات حــلــم ال ـج ــزائ ــري ــون بــأن
ج ــزء م ــن م ـطــال ـبـ ٍ
ت ـح ـ ُـدث ل ـت ـحـ ّـرك رت ــاب ــة نـظــامـهــم الـسـيــاســي،
باعتبار ذلــك مقدمة ملـشــروع أوس ــع ،يرتقي
بــالـبــاد ّإلــى مـصــاف الـقــوى الـنــاشـئــة .ولئن
ّ
ل ــم يـتـحــقــق إال ال ـق ـل ـيــل ،ل ـكــن الـجـمـيــع يعلم
ّ ّ
أن ال ــزم ــن الـ ّـس ـيــاســي ل ـل ـحــراك فـيــه ن ــوع من
مـجــانـبــة ال ــواق ــع الـ ــذي تـعـمــل ع ـلــى أســاســه
ّ
تــوازنــات الــزمــن الـ ّـسـيــاســي الـ ّـسـلـطــوي الــذي
ـات ل ـه ــا صـلــة
ي ـ ـ ــدرس األمـ ـ ـ ــور وف ـ ــق م ـع ـط ـي ـ ٍ
ّ
بالسياسة ،بالعالقات
باالقتصاد ،بــاألمــن،
ّ
مع الخارج وبتوازناته املؤسساتية ،أيضا.
ولهذا ،الحراك واقعي في رفع سقف مطالبه
وواقعي في انتظاره نسبة استجابة ُّ
السلطة
لها .لكن ،وهنا بيت القصيد ،يعلم الحراك
ّ
أن الـ ــزمـ ــن ال ـ ّـس ـي ــاس ــي ال ـ ُّـس ـل ـط ــوي يـنـطــوي
ـاوالت تـكـتـيـكـيــة لـتــرتـيــب املـشـهــد
ع ـلــى مـ ـح ـ
ٍ
ـات تكون نتائجها إبـطــاء عجلة
و ّفــق تــوازنـ ٍ
الــتـغـيـيــر ًأو تــوقـيـفـهــا ،تـمــامــا ،مــا يستدعي
اس ـت ـجــابــة بـتـنـظـيــم أع ـل ــى م ـس ـتــوى لـفــرض
سـعــي إل ــى انـتـخــابــات نظيفة ونــزي ـهــة ،وإن
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الخطوة األولى
المتصاص مناورات
ثم
السلطة اليقظةّ ،
امتالك كفاءة عدم
ترك الفضاء السياسي
والجمعوي فارغًا من
أي تفاعل
العمل بردود األفعال
قد يشكل بداية
الوقوع في الخطأ،
في حين ّ
أن المبادرة
هي أفضل مقاربة

حاولت ُّ
السلطة ربح املعركة باملناورة على
غرار إنشاء كتلة «نداء الوطن».
ال يمكن اعتقاد أن التسوية قد تحدث دفعة
واحـ ــدة بــل الـسـيــاســة ،كـمــا أنـهــا فــن املـمـكــن،
ف ــإن مــن أســاسـيــاتـهــا املـ ـن ــاورة ،حـتــى إذا لم
ـأدوات لـهــا ال ــوزن والـتــأثـيــر نفسهما
تـكــن بـ ـ
ٍ
لكننا نعلم ،في بالدنا ،بعد كل هذه العقود
من السياسة األحادية ،أن التغيير لن يكون
سـهــا ومـمـكـنــا ف ــي زم ــن يـسـيــر ،ب ــل كـمــا أن
هـنــاك امل ـنــاورة فـهـنــاك ،أيـضــا ،على الجانب
اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،إم ـ ـكـ ــانـ ــات ال ـ ـض ـ ـغـ ــط ،وخ ـص ــوص ــا
بــالـسـعــي إل ــى اس ـت ـخــدام مـضــامــن الـقــانــون
الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــال عـ ـن ــه رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة إن ــه

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

فـتــح ال ـب ــاب واس ـع ــا أم ــام الـتـنـظـيــم الـحــزبــي
والـجـمـعــوي بـمـجـ ّـرد الـتـصــريــح ،سعيا إلــى
ت ـقــديــم أف ـض ــل ال ـتــرش ـي ـحــات لـلـتـشــريـعـيــات
واملحليات املقبلة ،كونها مناط شغل مقاعد
ّ
ستجدد ،حتما ،بعد
في الغرفة العليا التي
انتخابات املحليات.
ّ
ّ
وبما أن عبارة تسليم املشعل للشباب ترددت
ُّ
كثيرا في خطاب السلطة ،وبما أن الرئيس
عـبــد املـجـيــد ت ـبــون ق ــال ،ف ــي خـطــابــه أخ ـيــرا،
إنــه سـيــوقــع ،قــريـبــا ،على مــرســومــن إلنشاء
املــرصــد الوطني للمجتمع املــدنــي واملجلس
األع ـلــى لـلـشـبــاب ،ف ــان ب ــاب املـنــافـســة مفتوح
ملحاولة شغل الفضاء الحزبي والجمعوي
لــربــح مـعــركــة ال ـف ـضــاء الـ ــذي سـيـكــون مـنــاط
العمل السياسي املقبل ،ســواء على مستوى
املجتمع املدني (الجمعيات) أو األحزاب.
ق ــد ي ـكــون ه ــذا ال ـك ــام م ــن مـعـســول األح ــام،
ّ
لـكـنـنــا ،فــي ب ــادن ــا ،ال نـمـلــك غ ـيــره ،حـيــث إن
الخطوة األولى المتصاص مناورات السلطة
هــي اليقظة ،ثـ ّـم امـتــاك موهبة وكـفــاءة عدم
ترك الفضاء السياسي والجمعوي فارغا من
ّ ّ
بحجة أن أدوات النظام
أي تفاعل أو وجود،
أقـ ـ ــوى ،ف ـ ــإذا ام ـت ـلــك وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،مـثــا،
فالجميع يعلم ،تـمــام املـعــرفــة ،مــدى التأثير
ال ــذي يــوفــره اإلع ــام ال ـبــديــل ،إذا استخدمه
بوعي وذكــاء أشخاص لهم مستوى ودرايــة
بــالـخـطــاب ال ـس ـيــاســي ،وب ـفــن إدارة امل ـعــارك
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة وش ـ ـغـ ــل الـ ـفـ ـض ــاء ال ـج ـم ـع ــوي
والسياسي ،في آن.
ٍّ
يحتاج ال ـحــراك ،والـجــزائــر عـمــومــا ،إلــى تــأن
ّ
ّ
السياسي ُّ
الزمن ّ
السلطوي،
في التفاعل مع
ّ
حيث إن العمل بردود األفعال قد يشكل بداية
ّ
الــوقــوع فــي الخطأ ،فــي حــن أن املـبــادرة هي
أفضل مقاربة ،ألن الجميع يعلم ،اآلن ،أن خط
ّ
السير املقبل هو التشريعيات ،وأن خوضها
بقوة يستدعي شغل الفضاءين ،السياسي
وال ـج ـم ـعــوي ،وه ــو مــا ال يـجــب الـغـفـلــة عنه،
وعاجال ،ألنه باب ولوج ّ
املؤسسات والضغط،
من داخلها ،على مضمون التغيير ووتيرته،
مطالبات كانت أحالما .وقد تصبح ،إن
وفق
ٍ
عرف الجميع التعامل معها بكفاءة ،حقائق
ّ
على أرض الواقع ،وإن غدا لناظره لقريب.
(كاتب وأستاذ جامعي جزائري)
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