
أسامة أبو ارشيد

ــام تــقــريــبــا مــنــذ  ــعــ ــام ونـــصـــف الــ ــ مـــضـــى عـ
ــاء  ــ ــة وبـ ــيـ ــاملـ ــعـ ــة الـ ــحـ إعـــــــان مـــنـــظـــمـــة الـــصـ
كورونا »جائحة عاملية«. أصيب بها أكثر 
مــن مائتي مليون إنــســان، وهــنــاك حوالي 
أربــــعــــة مــــايــــن ونــــصــــف املـــلـــيـــون قــضــوا 
بسببها. ومع ذلــك، ال تــزال البشرية تقبع 
 مفاصل 

َّ
تحت هذا الخطر الداهم الذي شل

كما  مناحيها،  من  كثيرًا  ل 
َّ
عط أو  الحياة، 

كافة.  واملستويات  الصعد  وعلى  نعرفها، 
علميا  املعروفة  الجائحة  أن  هنا  الجديد 
إلـــى حــد كبير،  تــعــد،  لــم   19-Covid بــاســم
مجهواًل، كما كان عليه الحال حتى أواخر 
الــعــام املــاضــي، بــل تــوصــل العلم إلــى فهم 
أفضل للفيروس املسّبب لها، وكيف يعمل، 
وكيفية الوقاية منه. األهم في هذا السياق 
أن الــعــلــمــاء طـــــــّوروا لـــقـــاحـــات )مــطــاعــيــم( 
 جلها آمن بشكل معقول، 

َّ
يبدو، إلى اآلن، أن

وهي فّعالة كذلك. 
تــزال  ال  الجائحة  هــذه  أن  كــان مفهوما  إذا 
الــعــالــم عبر  الثقيلة عــلــى  تــرخــي بــظــالــهــا 
املستجّدة،  وطفراتها  العديدة  متحّوراتها 
ــتــــاج  ــلــــى إنــ ســــــــواء جــــــــــّراء عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــ
مــطــاعــيــم بــــأعــــداد كــافــيــة وبـــســـرعـــة كــبــيــرة 
مليارات  ثمانية  قــرابــة  احــتــيــاجــات  تغطي 
بسبب  أو  األرض،  هــــذه   

َ
َيـــْعـــُمـــرون إنـــســـان 

غــيــاب الــعــدالــة فــي تــوزيــعــهــا، فـــإن املــفــارقــة 

سامر خير أحمد

ــا والـــصـــن  ــيــ فــــي وقـــــت أعـــلـــنـــت فـــيـــه روســ
عــزمــهــمــا عــلــى إقـــامـــة مـــنـــاورات عسكرية 
ضــخــمــة، مــنــتــصــف شــهــر أغـــســـطـــس/ آب 
شمال  شينجيانغ  مقاطعة  فــي  الــجــاري، 
ــة قومية  غــربــّي الــصــن، الــتــي شــهــدت أزمـ
الــســنــوات  فــي  املسلمة  الصينية  اإليــغــور 
األخيرة، كان الرئيس األميركي، جو بايدن، 
ــام »املــجــتــمــع االســتــخــبــاراتــي  يــتــحــّدث أمــ
فــي واشــنــطــن« عــن إمكانية حـــدوث حــرٍب 
حــقــيــقــيــة مـــع قــــوة عــظــمــى، إذا تــعــّرضــت 
الواليات املتحدة لهجوم إلكتروني كبير، 
هم أنها تخص روســيــا التي 

ُ
فــي إشـــارة ف

الكرملن  بــاســم  الــنــاطــق  لــســان  رّدت على 
بالقول إن االستخبارات األميركية تنشط 
في روسيا، وهــو أمــٌر يثير قلق الحكومة 

في موسكو.
بالتوازي مع ذلــك، كــان قائد ســاح الجو 
الـــبـــريـــطـــانـــي، مـــايـــكـــل ويـــغـــســـتـــون، يــقــول 
النشاطات  إن  تلغراف«،  »ديلي  لصحيفة 
الفضائية التي تقوم بها روسيا والصن 
أقمارًا  تنشران  ألنهما  بالخطورة،  سم 

ّ
تت

االستخبارية  املعلومات  تجمع  صناعية 
ــار الــفــضــائــيــة الــتــابــعــة لــلــدول  ــمــ عـــن األقــ
 إن الصن تطّور تكنولوجيا 

ً
األخرى، قائا

ذلك  فــي  بما  الصناعية،  لألقمار  مــضــاّدة 
أسلحة الليزر التي تسبب العمى لألجهزة 
ــــّوش عــلــيــهــا،  ــــشـ الـــفـــضـــائـــيـــة األخـــــــــرى، وتـ
الروسية  الصناعية  األقــمــار  تتمتع  فيما 

بخصائص األسلحة وتهدد األمن.
املضاد،  الحشد، والحشد  أن  وهــذا يعني 
الـــذي يــقــوم بها طــرفــا الــصــراع فــي العالم 
حـــالـــيـــا: الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا 
الغربيون من جهة، وروسيا والصن من 
ــرى، ال يــنــحــصــر فـــي الــتــرتــيــبــات  ــ جــهــة أخـ
السياسية وإعادة نشر القوات العسكرية، 
االتفاقيات االقتصادية والزيارات  وإبــرام 
الــدبــلــومــاســيــة، الـــجـــاريـــة كــلــهــا عــلــى قــدم 
ــريـــن، والــتــي  ــيـ ــاق فـــي الــشــهــريــن األخـ ــ وسـ
بدأت بوادرها منذ أن تولى بايدن موقع 
ــــدا مــصــّمــمــا عــلــى الــتــصــّدي  الـــرئـــاســـة، وبـ

سيف الدين عبد الفتاح

تــشــريــح الــظــاهــرة االســتــبــداديــة أمـــر مفيد، 
الــتــي انقضت،  الــتــجــارب  وخــصــوصــا لتلك 
وبـــاتـــت قــابــلــة لـــذلـــك، فـــي ظـــل أن الــظــاهــرة 
وربما  بيننا،  فيما  تعيش  تــزال  ال  نفسها 
تزايدت شواهدها، الستمرارها في جنبات 
املجتمعات وأنظمة الحكم وامتداد تأثيرها 
عــلــى مـــعـــاش الـــنـــاس ومــســتــقــبــل بـــادهـــم، 
وعلى أوطانهم وجودا وكيانا، األمر الذي 
ــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي الســتــئــصــال  ــب الـ

ّ
يــتــطــل

الــدولــة  جسد  مــن  السرطانية  األورام  هــذه 
ــٌر بــالــنــســبــة لــنــا جــديــر  واملــجــتــمــع، وهـــو أمــ
ــا أن نبقي عــلــى حياة  بــاالهــتــمــام، لــو أردنــ
تلك األوطان واملجتمعات، من دون أن ننكر 
أهمية االستفادة من األساليب التشريحية 
في املسائل الطبية والعضوية في مثل تلك 
املتعلقة  وخصوصا  السياسية،  الــظــواهــر 
إلى  الــنــزول  بالظاهرة االســتــبــداديــة، ولكن 
امليدان شــأن آخــر، يستحق املعايشة  أرض 
واملكابدة واملقاومة واملواجهة والتضحية، 
الصادر حديثا  الكتاب  لنا  ره 

ّ
وهــو ما يوف

ــن الــشــبــكــة الــعــربــيــة لـــألبـــحـــاث والــنــشــر،  عـ
ــيــــف تـــعـــمـــل الــــدكــــتــــاتــــوريــــات؟ الــســلــطــة  »كــ
وترسيخها وانــهــيــارهــا«. وهــو نــتــاُج عمٍل 
 مــشــتــرك لــكــل مـــن بــــاربــــرا غــيــديــس 

ٍ
بــحــثــي

وترجمة  فرانتز،  وإيريكا  رايــت،  وجوزيف 
متميزة من عبد الرحمن عياش. 

قـــّدم الــبــاحــثــون الــثــاثــة إجــابــاٍت وافــيــة عن 
أسئلة متعلقة باألنظمة الدكتاتورية، منها 
السؤال املركزي في عنوان الكتاب، في أربعة 
أقـــســـام رئــيــســيــة، تــضــمــنــت تــســعــة فــصــول 
بعدد 382 صفحة. وقد سبق هذه األقسام 
ــتــــه لــلــقــضــيــة  فـــصـــل تــمــهــيــدي تــضــمــن رؤيــ
التحليل،  في  املعتمدة  املركزية  ومفاهيمه 
الــبــدايــة وفيه  القسم األول ليشمل  ثــم جــاء 
وتم  السلطة،  على  االســتــبــدادي  االستياء 
الــتــركــيــز عــلــى االنـــقـــابـــات الــعــســكــريــة، مع 
القسم  عــدم اهمال الطرق األخــرى. وتناول 
الثاني موضوع تقوية النخبة، مشيرا إلى 
تــأثــيــر انــقــســام الــنــخــبــة فـــي الــشــخــصــانــيــة، 
مرّكزا على العاقة بن الدكتاتور وجماعة 
االستراتيجيات  استعرض  كما  السيطرة، 
الــتــي تــســاعــد الــدكــتــاتــوريــات فــي مواجهة 
ــالـــث، نــاقــش  ــثـ ــــي الـــقـــســـم الـ الـــتـــحـــّديـــات. وفـ
واملجتمع،  الدكتاتور  بــن  العاقة  الكتاب 
ــنــشــئ 

ُ
ــاذا ت ــ ــؤال: ملـ ــ مـــحـــاوال اإلجـــابـــة عـــن ســ

انتخابات؟  وتعقد  أحــزابــا  الــدكــتــاتــوريــات 
املخّصصة  األمنية  األجهزة  إلى  باإلضافة 
لــلــمــراقــبــة والـــقـــهـــر، وكــيــف أنــهــا ســــاح ذو 
ــّديـــن، ســــواء عــلــى املــجــتــمــع أو الــجــمــاعــة  حـ
ــــور؟ وجــــــــاء الــقــســم  ــاتـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ املـــســـيـــطـــرة والـ
الدكتاتوريات  بقاء  لبحث  واألخير  الرابع 
وانــهــيــارهــا، حــيــث تـــنـــاول أســـبـــاب ســقــوط 
إليها  الــدكــتــاتــوريــات، وقـــّدم نتائج توصل 
الكتاب من دراسة النماذج موضع الدراسة. 
وضــح إدراك مؤلفي الــكــتــاب أحـــوال الــدول 

باسل. ف. صالح

أنجز الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة 
ــنـــن، 25 و26 يــولــيــو/ تــمــوز  األحـــــد/ االثـ
الحكومة  رئــيــس  فــأطــاح  انــقــابــه،   ،2021
ــّمـــد  ــة، وجـ ــكــــومــ ــيـــشـــي، والــــحــ ــام املـــشـ هــــشــ
نـــشـــاط مــجــلــس الــــنــــواب ورئـــيـــســـه راشــــد 
الــغــنــوشــي، دفــعــة واحــــدة، ونــّصــب نفسه، 
وبما ال يطاوله أدنى شك، الحاكم الفعلي 
ــى مـــواد  ــد لـــلـــبـــاد، بــاالســتــنــاد إلــ ــ ــ واألوحـ
دستورية يدور الخاف حاليا على كيفية 

تفسيرها. 
ــة،  ــفـــرصـ ــز الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد الـ ــهـ ــتـ ــد انـ ــ وقــ
بعدما امتدت حركات االحتجاج الشعبية 
الــتــي شــهــدتــهــا مــنــاطــق تــونــســيــة كــثــيــرة، 
تطيح  الــتــي  الصحية  األزمـــة  على خلفية 
ي فيروس كورونا، في 

ّ
الباد بسبب تفش

األحـــزاب مشغولة بالصراع على  أن  حن 
السلطة، فمن ناحيٍة هناك حزب النهضة 
اإلسامي ورئيس البرملان، باإلضافة إلى 
هناك  ثانية،  جهة  ومــن  الحكومة.  رئيس 
رئيس الجمهورية الذي سيتولى السلطة 
التنفيذية بنفسه، بمعاونة حكومٍة يعّن 
بشعار  متمّسًحا  ــا، 

ً
أيــض بنفسه  رئيسها 

»تصحيح مسار الثورة«.
يــذّكــر األمـــر، وللوهلة األولـــى، بما قــام به 
الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
حن أنجز انقابه، بمؤازرة العسكر، على 
الرئيس محمد مرسي )اإلخوان املسلمن( 
ــإرادة  ــ بــ ــاء مـــرســـي  ــ بـــعـــدمـــا جـ ــام 2013،  ــ عـ
ــدأت تـــتـــآكـــل عــشــيــة  ــ ــانـــت قــــد بــ شــعــبــيــة، كـ
االنقاب، بعد أن كان قد ربط كل السلطات 
على  وبممارساته  بحزبه  وهيمن  بــيــده، 
الحياة السياسية بالطول وبالعرض، فما 
الفقري  السابق، وعموده  النظام  من  كان 
الجيش، إال أن انتهز الفرصة وأعاد وضع 
يـــــــده، وبــــســــط ســـيـــطـــرتـــه وســـلـــطـــتـــه عــلــى 
املضاّدة  الثورة  إعانه  يعني  بما  الباد، 
بــكــل معنى الــكــلــمــة، فــأعــاد الــحــال إلـــى ما 
ــام  ــان عــلــيــه قــبــل »الــــثــــورة« املـــصـــريـــة أيـ كــ

حسني مبارك. 
ــــن الـــــعـــــرب  ــويــ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ يـــــــســـــــارع بـــــعـــــض ال
ُيظهرون  الذين  واملمانعن،  والعسكرين 
ــوان  ــ ــ ــــا تـــاريـــخـــًيـــا مــــع جـــمـــاعـــة اإلخـ

ً
خــــاف

هــي اســتــمــرار مــعــانــاة دول مــتــقــّدمــة تملك 
مطاعيم كافية، تغطي احتياجات سكانها. 
فقط   %14.8 بــأن  املــتــوفــرة  املعطيات  تفيد 
من   

ً
كاما تطعيما  تلقوا  العالم  سكان  من 

جــرعــتــن، أي 1.16 مليار إنــســان. فــي حن 
أن عدد من تلقوا جرعة واحدة بلغ حوالي 
4.5 مــلــيــارات. واســتــنــادًا إلــى الــعــلــمــاء، فإن 
نسبة التطعيم الكامل ينبغي أن تصل إلى 
القطيع«.  »مــنــاعــة  تتشّكل  لكي   %75  –  70
هــذا ينسحب على أي دولــٍة ومجتمع، كما 
ينسحب عــلــى الــبــشــريــة جــمــعــاء، إن أردنـــا 
محاصرة الفيروس، والحّد من قدرته على 
إنتاج متحّورات وطــفــرات جــديــدة. بمعنى 
آخـــر، ال نــجــاة ألحــد إال إذا ضمنت النجاة 

للجميع.   
املشكلة، هناك كثيرون بيننا يرفضون تلقي 
فــي حــال توفرها، وهــو ما  املطاعيم، حتى 
يجعل من إمكانية السيطرة على الجائحة 
بــعــيــدة جـــدًا. تــتــعــّدد أســبــاب هـــؤالء مــا بن 
ــي نظريات 

ّ
الــديــنــي واإليــديــولــوجــي، وتــبــن

ــل الـــوبـــاء و»األغــــــراض«  ــرة حـــول أصـ ــؤامـ املـ
التشكك بالعلم وسامة  من ورائــه، وكذلك 
 عن 

ً
املــطــاعــيــم وأمــانــهــا وفــعــالــيــتــهــا، فــضــا

الــتــرّدد في أخذها، واملماطلة في ذلــك، إلى 
حن االطمئنان أن من أخذها لم يعانوا من 

أعراٍض جانبية وتداعيات أخطر.  
ليست هـــذه الــعــقــلــيــات حــكــرًا عــلــى دول ما 
يــوصــف بــالــعــالــم الــثــالــث، بــل حــتــى بعض 

إلــى تلقي املطاعيم. وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
تلقوا  ممن  البالغن  األميركين  نسبة  فإن 
ونسبة   ،%50.3 هي  املطاعيم  من  جرعتن 
إلــى %70.  مــن تلقوا جرعة واحـــدة وصلت 
ــان يــنــبــغــي أن تــصــل  ــ وهــــاتــــان نــســبــتــان كـ
إلــيــهــمــا الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي الـــرابـــع من 
الــشــهــر املــاضــي )يــولــيــو/ تـــمـــوز(، حسبما 
كان أعلن الرئيس جو بايدن. لكن، وبسبب 
ــع األمـــــيـــــركـــــي، غــــدا  ــمـ ــتـ ــجـ عــــنــــاد نــــصــــف املـ
املجتمع بأكمله تحت الحصار اليوم. حتى 
تعد  لــم  إتاحتها  وقــت  املطاعيم  تلقوا  مــن 

تشفع لــهــم، فــهــم مــطــالــبــون أيــضــا بــارتــداء 
الــكــّمــامــات مــن جــديــد، وااللـــتـــزام بالتباعد 

الجسدي، وقيود أخرى. 
إلى  أن يتم تحويل جائحة صحية  كارثة 
قضية دينية أو إيديولوجية أو سياسية 
أو مـــــاّدة تــهــريــج إعـــامـــي. هــــذا عـــبـــث، بل 
إجرام وسفاهة وحماقة. تفيد استطاعات 
الـــرأي فــي الــواليــات املــتــحــدة بــأن 17% ما 
الــحــصــول على  زالــــوا يــعــارضــون، مطلقا، 
اللقاح. 70% من هؤالء جمهوريون، بينما 
6% فــقــط ديـــمـــقـــراطـــيـــون. وفــــي الـــواليـــات 
تتعامل  واحـــدة  أميركتان،  الــيــوم  املتحدة 
فيها  تفعل  وأخـــرى  الجائحة،  مــع  بنجاح 
وفــلــوريــدا  كتكساس  أفاعيلها،  الجائحة 
ولـــويـــزيـــانـــا. والـــســـبـــب تــقــديــم حـــكـــام تلك 
ــــات مــصــالــحــهــم االنـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى  ــــواليـ الـ
مصالح مواطنيهم، ومحاولة السترضاء 
يحدث  عمياء صّماء.  إيديولوجية  قواعد 
ذلك كله، في حن تؤكد املعطيات العلمية 
تطعيمهم  ــمَّ  تــ مــمــن   %0.004 مـــن  أقــــل  أن 
بــعــدوى كــورونــا بشكٍل  بالكامل أصــيــبــوا 
اســـتـــدعـــى دخـــولـــهـــم إلــــى املــســتــشــفــى. أمــا 
نــســبــة الــوفــيــات بينهم بــســبــب الــفــيــروس 
ــر،  ــ آخـ بـــمـــعـــنـــى   .%0.001 ــن  ــ مـ أقــــــل  فـــهـــي 
الـــلـــقـــاحـــات تــعــمــل بــشــكــل مـــمـــتـــاز، حــســب 
ــة  الــــدراســــات الــعــلــمــيــة املـــتـــوفـــرة، ولــكــن ثــمَّ
وتسييسها  املسألة  أدلجة  على  يصر  من 
وتــحــويــلــهــا إلـــى مـــوضـــوع جـــدل شعبوي 

فـــارغ، طلبا ملزيد مــن املشاهدات.  إعــامــي 
الوضع في أميركا ليس إال نموذجا واحدًا 
يــصــلــح لــلــتــعــمــيــم فــــي أجـــــــزاء كـــثـــيـــرة مــن 
العالم. أتيحت لي في اإلجازة الصيفية أن 
املطاعيم  أن  صحيٌح  واألردن.  تركيا  أزور 
فـــي الــبــلــديــن لــيــســت مــتــوفــرة بــشــكــل كــاف 
ــن يــــريــــدهــــا، ولـــكـــنـــنـــي جــلــســت مــع  لـــكـــل مــ
كثيرين يتباهون بأنه أتيحت لهم فرصة 
تــلــقــي املـــطـــعـــوم ورفــــضــــوه. مــنــطــقــهــم إمــا 
أنـــه قــائــم عــلــى رعــونــة وتــبــّجــح، أو تشكك 
ــا، أو  ــانـــهـ بــالــعــلــم وفــعــالــيــة املــطــاعــيــم وأمـ
 ،

ً
ــا حــتــى الــتــشــكــيــك بـــوجـــود كـــورونـــا أصــ

مــحــاوالت  عــن  الركيكة  القصص  عنك  دع 
البشر  على  السيطرة  العاملية«  »الحكومة 
والحّد من نسلهم وتكاثرهم! وحتى يجد 
لكل  كافية  مطاعيم  لتوفير  طريقة  العالم 
من يحتاجها، وحتى يتمّكن من توزيعها 
وإيـــصـــالـــهـــا، ثــــمَّ إقـــنـــاع الـــنـــاس بــأخــذهــا، 
ــى الــــبــــشــــريــــة تــــحــــت رحـــــمـــــة هــــذه  ــقـ ــبـ ــتـ سـ
إلــى جائحٍة  تــقــودنــا  قــد  الجائحة، وربــمــا 

أخرى أكثر فتكا ال قدر الله. 
لناحية  شــهــادة  ليست  هـــذه  أخــيــرة،  كلمة 
أمــان املطاعيم على اإلطــاق، فلسُت خبيرًا 
ــُر بن  ــ ــيَّ ــ

َ
خ

ُ
وال مــتــخــّصــصــا، ولــكــن عــنــدمــا أ

اتباع خبراء )وعلماء( وبعض سقط املتاع 
أختار  الشعبوين،  مــن  املعرفة  أدعــيــاء  مــن 

العلم، وأتوكل على الله. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

وتنامي  العسكرية  الصن  قــوة  لتصاعد 
نــفــوذهــا الــســيــاســي فـــي الـــعـــالـــم. ســتــكــون 
الحرب اإللكترونية جزءًا مهما من الصراع 
الــرغــم مــن أنــهــا بالتأكيد لن  املــقــبــل، على 

تكون كل شيء.
والبريطانية  األميركية  الصحف  تقارير 
تحّدثت مرارًا عن هجمات إلكترونية بن 
الواليات املتحدة وروسيا منذ عام 2012، 
البنية  الخصوص،  وجــه  على  تستهدف، 
شبكة  وخصوصا  لبعضهما،  األساسية 
الــكــهــربــاء. وكــتــبــت مــجــلــة تــايــمــز، أخــيــرًا، 
أن الـــواليـــات املــتــحــدة فــشــلــت فــي مــواكــبــة 
ــقــــدرات الـــجـــديـــدة فـــي مـــجـــال الــهــجــمــات  الــ
اإللــــكــــتــــرونــــّيــــة، خـــصـــوصـــا الـــعـــســـكـــريـــة، 
الــعــدو،  إلــى تعطيل شبكات  الــتــي تــهــدف 
ــلــــى قــــــدراتــــــه فـــــي مـــجـــال  ــويــــش عــ ــشــ ــتــ والــ
االتـــصـــاالت، وذلـــك مــقــارنــة بــروســيــا التي 
بفضل  عــامــا   20 نحو  منذ  عليها  تتفّوق 
ــع مــــــبــــــادرات الـــتـــجـــنـــيـــد وتـــطـــويـــر  ــيـ تـــوسـ
البرمجيات الضاّرة. ولكن هذه الهجمات 
املــتــبــادلــة لـــم تــبــلــغ بــعــد مــرحــلــة »الــحــرب 
ــيـــة«؛ هـــي مــــحــــاوالت قــرصــنــة،  ــتـــرونـ اإللـــكـ
الحكومية واألمنية  تستهدف املؤسسات 
أكثر  املــتــحــدة  الــواليــات  للطرفن، وتــبــدو 
تضّررًا منها، لكن هذا الحال يفتح الباب 
ــااًل لــحــرٍب  ــن الــســيــبــرانــي مـــجـ ــ لــجــعــل األمـ

واسعٍة في املستقبل القريب.
الــواليــات  وجــهــت  الصيني،  الجانب  على 
املتحدة اتهاما صريحا إلى الصن أواخر 
بوقوفها  تــمــوز(،  )يوليو/  الفائت  الشهر 
وراء هجمات إلكترونية استهدفت شركة 
مــايــكــروســوفــت، فــيــمــا نــفــت الــصــن ذلـــك، 
قــائــلــة إن الــــواليــــات املــتــحــدة هـــي »بــطــلــة 
العالم في الهجمات اإللكترونية الخبيثة«! 
الخطاب  الــحــادثــة مجمل  هـــذه  وتــلــخــص 
وحلفائها  املتحدة  الواليات  بن  املتبادل 
من جهة، والصن من جهة أخــرى، بشأن 
يتجه  بينما  إذ  اإللــكــتــرونــيــة،  الــهــجــمــات 
الطرف األول إلى وصف الصن بأنها دولة 
طائشة وغير مسؤولة، تلجأ األخيرة إلى 
الــســخــريــة مــن االتــهــامــات الــغــربــيــة، حتى 
إنــهــا قــالــت أخــيــرًا عــن اتــهــامــات أسترالية 

الديكتاتورية وما تضمه من نماذج كثيرة 
ومختلفة فيما بينها، سواء على مستوى 
دورهــا  وفــي  للمواطنن،  الــرفــاهــيــة  توفير 
الــدولــيــة، وبعضها يعيش  فــي الــصــراعــات 
الحروب والعنف السياسي، وبعضها اآلخر 
يعيش حالة مــن االســتــقــرار، كما أن أســرع 
الدول نموا هي دكتاتوريات، وأسوأها في 
وفي  أيضا.  دكتاتوريات  اقتصادها  إدارة 
بعض الدول مساواة بن مواطنيها وأخرى 
تفتقر لذلك. ويتوقف املؤلفون عند ماحظة 
جــوهــريــة، أن الــعــلــم بــشــأن الــدكــتــاتــوريــات 
ــلـــيـــل، وخـــصـــوصـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــكــيــف  قـ
اتخاذ  أيــضــا؟ وعملية  تفشل  وملـــاذا  تعمل 
الــقــرار فــي الــدكــتــاتــوريــات، والــتــي غالبا ما 
تحُدث في الظام، حيث تتخذ املجموعات 
ــة الـــــصـــــغـــــيـــــرة فــــــــي األنــــظــــمــــة  ــ ــويـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ الـ
الــدكــتــاتــوريــة قـــراراتـــهـــا فـــي ســيــاقــاٍت غير 
بياناٍت  الــدكــتــاتــوريــات  تنشر  وال  رسمية. 
أقل فحسب، ولكن ما تنشره قد يكون غير 
لانتخابات  أن  كما  متعّمد.  بشكل  دقــيــق 
التي  أخــرى غير  الدكتاتوريات وظيفة  في 
ــدول الــديــمــقــراطــيــة. بــاإلضــافــة  ــ تــعــرفــهــا الــ
الكتاب مفتاحن مهمن،  ى 

ّ
يتبن ذلــك،  إلــى 

»جماعة السيطرة« و»النظام«، لفهم قضية 
الـــدكـــتـــاتـــوريـــات وتــفــكــيــكــهــا، وكــيــف تعمل 
تضمن  الـــتـــي  واألدوات  اآللـــيـــات  هـــي  ــا  ومــ
اســتــمــرارهــا.  اســتــنــد املــؤلــفــون الــثــاثــة في 
بياناٍت ضخمة،  قاعدة  إلــى  إنجاز بحثهم 
اســتــبــدادًيــا ظهر  نــظــاًمــا  شملت نحو 280 
معلوماٍت  ضمت  و2010،   1946 عامي  بــن 
عــن طبيعة هـــذه األنــظــمــة، وطــريــقــتــهــا في 
إدارة الدولة، وكيفية تعاطيها مع شعوبها 
ــتـــمـــاد عــلــى مــجــمــوعــة  ــا. كــمــا تـــم االعـ ــ

ً
أيــــض

بيانات االنقابات العسكرية 1946 - 2013 
التي أصدرها مركز السام النظامي. وأفرد 
الـــكـــتـــاب لـــكـــل مــــن الــــنــــزاع واملــــســــاومــــة بــن 
 ال 

ً
الدكتاتور وأفراد دائرته املقربة مساحة

املختلفة،  الكتاب  أقسام  شملت  بها،  بــأس 
ــا ســـمـــتـــن رئـــيـــســـيـــتـــن فــي  ــمــ ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ بــ
أهم  مــن  لكونهما  االســتــبــداديــة،  السياسة 
األشــيــاء الــتــي ســعــى الــكــتــاب إلـــى شرحها. 
الــكــتــاب عــلــى تحليل الصفات  كــمــا حـــرص 
باعتبارها  السيطرة،  لجماعة  الخارجية 
تــــســــاهــــم فــــــي دراســــــــــــة االخــــــتــــــافــــــات بــن 
األنــظــمــة االســتــبــداديــة، ويــتــم قياسها قبل 
تقييم صفات  أن  كما  الدكتاتورية،  وجــود 
ــاتـــوري فـــي مــرحــلــة مـــا بعد  ــتـ ــدكـ الــحــكــم الـ
االستياء على السلطة، وكذلك التمييز بن 
الــدكــتــاتــوريــات الــتــي يــكــون فيها ملسؤولي 
الحزب القدرة على تحجيم الدكتاتور وتلك 
الــتــي تــضــم أحـــزابـــا مــنــزوعــة األنـــيـــاب. وقــد 
 في 

ً
 تحليلية

ً
شــكــلــت هـــذه األطــــر مــنــظــومــة

التأسيس،  الثاث؛  فهم املوضوع بمراحله 
والترسيخ، واالنهيار أو البقاء. 

اعــتــمــد الــكــتــاب عــلــى آلــيــتــن رئــيــســتــن في  
التحليل عما معا بشكل متواز ومتناغم، 
وساهما في جاء غموض املوضوع وحل 

بخصالهم،  يــتــمــتــعــون  لكنهم  املــســلــمــن، 
ــن الـــحـــركـــات  ــ ــــوع مـ ــنـ ــ إلــــــى تـــبـــريـــر هــــــذا الـ
ــا مــن  ــ ـ

ً
ــــاق ــطـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة االنــــقــــابــــيــــة، انـ

مــوقــف أيــديــولــوجــي وســلــوكــي مـــن حكم 
حــركــات اإلســـام السياسي عــمــوًمــا، ومن 
»اإلخـــوان« خصوًصا. ال بل يذهبون إلى 
أبــعــد مــن ذلــــك، فــيــضــعــون كــل مــن يرفض 
االنقاب في خانة قبوله ودفاعه عن هذه 
الجماعات، وعن حكمها وأيديولوجيتها، 
بما يتماهى مع منطق األنظمة العسكرية 
ــة تـــمـــاًمـــا،  ــاتــــوريــ ــتــ ــكــ ــديــ والــــقــــومــــويــــة والــ
ــو فــــي الــحــقــيــقــة  مــتــنــاســن أن الــــدفــــاع هــ
عـــن الــديــمــقــراطــيــة، عـــن مـــمـــارســـة الــنــاس 
السياسية وتحملها مسؤولية خياراتها، 
واالنتفاض من ثــّم، إذا ما لــزم األمــر، مّرة 
جــديــدة، ال بل مــّرات جديدة عليها، بغية 
الوصول إلى نظاٍم يمكن معه محاكمة كل 
الصناديق،  في  الحاكمة  والطبقة  الحكم، 
وبكل سلمية، على سبيل املثال ال الحصر. 
هي هنا بالتحديد املسألة: أن تأتي بنظام 
حــكــم يــســمــح لــك بــإطــاحــة أي حــاكــم بأقل 
الدماء.  إراقــة  املمكنة، ومن دون  الخسائر 
الــحــال، سلوك  وهــو أمــٌر مبدئي، بطبيعة 
ديمقراطي ال يمكن أن ينطبق على رؤساء 
انتهزوا، في لحظٍة تاريخيٍة، فرصة رفض 
قــائــم، أو لجزئية مما هو  الشعب مــا هــو 
قــائــم، فــأتــّمــوا وضـــع يــدهــم واســتــحــكــمــوا 
ــاًدا إلـــــى والء  ــنــ ــتــ بـــالـــبـــاد، بـــأكـــمـــلـــهـــا، اســ
التي  الديمقراطية  أن  أي  املسلحة.  القوى 
نــفــتــقــدهــا فـــي بــلــدانــنــا ال يــمــكــن أن تــكــون 
بـــإلـــغـــاء مـــبـــدأ فــصــل الــســلــطــات وتــكــثــيــف 
كــل مــصــادر الــســلــطــة، ومــســتــويــاتــهــا، في 
ــو كـــان  ــ يــــد واحــــــــدة، هــــي يــــد الـــرئـــيـــس، ولـ
قــائــًدا ثــورًيــا، فــهــذه هــي الــطــريــق السريع 
الدكتاتورية، وإعــادة الساعة  إلــى  املــؤدي 
إلــى نــظــام رجعي  الــــوراء،  إلــى  السياسية 
، ويرفض 

ً
أبوي يرفض الديمقراطية بداية

املمكن  من  لربما  رأي مخالف ختاًما.  أي 
أنظمة  في  كهذه  استثنائية  تفّهم خطوة 
ديــمــقــراطــيــة تــاريــخــًيــا، خــصــوًصــا عندما 
العسكر  تاريخ من هيمنة  يكون هناك  ال 
مشهد  على  واالنقابات  والدكتاتوريات 

الحياة السياسية. 
)أستاذ جامعي لبناني(

أجـــزاء مــا يــوصــف بالعالم املــتــقــّدم، تجابه 
تــحــديــا مـــن نــــوع فـــريـــد هـــنـــا. هـــم يــمــلــكــون 
القدرات الطبية واللوجستية والتقنية على 
عاجزين  يقفون  ولكنهم  للوباء،  التصّدي 
الواليات   

ً
يه وانــتــشــاره. خذ مثا

ّ
أمــام تفش

املتحدة التي تملك من املطاعيم، التي يجزم 
إلى حد كبير،  الخبراء بفعاليتها وأمانها 
مـــا يــزيــد عـــن احــتــيــاجــات ســكــانــهــا الــــ 333 
مليونا، وهي كانت قد بدأت حملة وطنية 
واســــعــــة لــلــتــطــعــيــم املـــجـــانـــي مــطــلــع الـــعـــام 
الجاري. ومع ذلــك، فإن متحور دلتا ألغى، 
عمليا، إنجازاٍت كثيرة تحققت في األشهر 
الــرئــيــس وراء ذلــك رفض  األخــيــرة. السبب 
قرابة نصف الشعب، أو تلكؤه أو ترّدده، في 

تلقي املطاعيم املتوفرة بسهولة، ومجانا. 
أكثر  املــتــحــدة هــي  الـــواليـــات  أن  كلنا يعلم 
الـــدول تــضــّررًا مــن الــجــائــحــة، بــعــدد حــاالت 
ــاوزت 35 مـــلـــيـــونـــا، وأعـــــــــــداد وفـــيـــات  ــ ــجــ ــ تــ
تجاوزت ألـ 614 ألفا. وإذا كان يمكن توجيه 
ــلــــوم، الـــعـــام املــــاضــــي، لـــــــإدارة الــكــارثــيــة  الــ
ام 

ُ
امل فإن  ترامب،  دونالد  السابق  للرئيس 

دون  من  املطاعيم،  تلقي  رافضو  هم  اليوم 
أن ينفي ذلك دور الترامبية، تيارا ونهجا، 
ي متحور 

ّ
في تسعير نيران األزمة. مع تفش

ــة أمــيــركــيــا  ــابــ دلـــتـــا وارتــــفــــاع حـــــاالت اإلصــ
ــيـــريـــن، فـــقـــط، بنسبة  فـــي األســـبـــوعـــن األخـ
يـــدركـــون  كــثــيــرون  أمــيــركــيــون  ــدأ  بــ  ،%150
املسارعة  ثــمَّ  الفاجعة والخطر، ومــن  حجم 

في هذا الشأن إن أستراليا ترّدد الخطاب 
األميركي »كالببغاء«!

ال رابط موضوعيا بن التقّدم اإللكتروني 
الروسي والنجاح اإللكتروني الصيني، إذ 
تتفوق األولى عامليا في املجال العسكري، 
ــــي تـــوظـــيـــف  ــة فــ ــيــ ــانــ ــثــ ــفــــوق الــ ــتــ ــنـــمـــا تــ ــيـ بـ
الــتــطــبــيــقــات اإللــكــتــرونــيــة فـــي املــعــامــات 
الــيــومــيــة داخــــل أراضـــيـــهـــا، إلـــى درجــــة أن 
مــعــظــم الــصــيــنــيــن لـــم يـــعـــودوا يــحــمــلــون 
نــقــودًا فــي جيوبهم، ويــشــتــرون كــل شيء 
لــو من  الـــذكـــي، حــتــى  الــهــاتــف  بتطبيقات 
بــقــالــة صــغــيــرة. مــع ذلـــك، يــشــي التنسيق 
ــكـــري بــــن الـــدولـــتـــن،  ــعـــسـ الـــســـيـــاســـي والـ
األميركية  والــتــرتــيــبــات  الخطط  على  ردًا 
الواليات  مع  الحرب  انتقال  بأن  الجارية، 
املـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا إلـــــى ســــاحــــة األمــــن 
الــســيــبــرانــي، بــتــحــالــف وتــنــســيــق صيني 

روسي، لن يكون إال مسألة وقت.
الــخــافــات األمــيــركــيــة الصينية،  فــي ملف 
تــؤكــد الــصــن أن اتــهــام الــواليــات املتحدة 
لــهــا بــشــأن الــهــجــمــات اإللــكــتــرونــيــة واحــد 
من عناصر التجني والتلفيق، يضاف إلى 
ما تواجهه حكومة بكن من افتراءات في 
مــجــال حــقــوق اإلنــســان، واألقــلــيــات، وأمــن 

التكنولوجيا، والتجارة الدولية. 
)كاتب من األردن(

تــعــقــيــداتــه )مـــع تــأكــيــد أن اإلحـــصـــاء ساهم 
فـــي اإلبـــقـــاء عــلــى جـــانـــب كــبــيــر مـــن تعقيد 
ــوع(، وهــمــا اســتــراتــيــجــيــة األســئــلــة  املــــوضــ
والــتــوضــيــحــيــة. وجــاء  البيانية  واألشـــكـــال 
اعــتــمــاد الــكــتــاب عــلــى »آلـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــن عـــنـــوانـــه، والــــــذي جــاء  ا مـ األســـئـــلـــة« بـــــدء
عــلــى شــكــل ســــؤال. كــمــا أن مــعــظــم عــنــاويــن 
الداخلية،  العناوين  وبــعــض  بــل  الــفــصــول، 
ل اعتناء 

ّ
جــاءت في صيغة أسئلة. وقــد مث

الــقــائــمــن عــلــى الــكــتــاب بــاإلجــابــة عــن هــذه 
ــاٍت مــتــمــيــزة في  األســـئـــلـــة وتـــقـــديـــم خــــاصــ
نــهــايــة الـــفـــصـــول، فـــي تــســهــيــل عــمــلــيــة فهم 
ا 

ً
ــّدم الـــكـــتـــاب إذ ــ الـــكـــتـــاب والــتــفــاعــل مـــعـــه. قـ

قــــــراءة مــتــمــيــزة وشـــامـــلـــة لـــلـــمـــوضـــوع، من 
وتقوية  تأسيسا  املــوضــوع،  طبيعة  حيث 
ــــاط بها  ــيـــارا أو ســقــوطــا. وكـــذلـــك أحـ وانـــهـ
زمــنــيــا ومــكــانــيــا، فــالــنــمــاذج الــتــي درســهــا، 
واألمثلة التي ساقها، جاءت ممثلة لألبعاد 
الزمنية واملكانية لنشأة الظاهرة وبروزها. 
ــن أهـــمـــيـــة هــــــذا الـــكـــتـــاب  ــ ــم  مـ ــ ــرغــ ــ وعــــلــــى الــ
ــبــــداد  ــتــ ــة االســ ــيـ ــالـ ــكـ ومـــنـــهـــجـــيـــتـــه، فــــــإن إشـ
والدكتاتورية ليست مجّرد إشكالية بحثية 
أنها إشكالية  إلى  فحسب، بل تتعدى ذلك 
قيمية، على عكس تعامل  بعض الكتابات 
الغربية. وينشأ ذلك من فهمها املوضوعية 
والــحــيــاد فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــظـــاهـــرة، على 
الــرغــم مــن أن بــعــض الــظــواهــر، فــي حقيقة 
األمر، ال يمكن بأي حال أن نقف فيها على 
مــا يــســّمــى الــحــيــاد الــعــلــمــي؛ ومــنــهــا قضية 
االســــتــــبــــداد، فــالــحــديــث عـــن هــــذه الــقــضــيــة 
هــو حــديــث قيم وأخـــاق وحــقــوق إنسانية 
الــذي يتعلق  وكفاحية. ومن ثم، فإن الباب 
بــمــكــافــحــة االســـتـــبـــداد ومــقــاومــتــه، ربــمــا ال 
يكون موضع اهتمام كاٍف في تلك الدراسات 
العربية، على الرغم من أنه قد يعالج كيف 
يــمــكــن أن تــتــآكــل هــــذه الـــدكـــتـــاتـــوريـــات أو 
تتدهور في أحوالها. ومن ثم، فإن املبحث 
الــــذي يــتــعــلــق بتفكيك االســـتـــبـــداد مـــن أهــم 
املــبــاحــث والـــدراســـات الــتــي يــجــب أن يهتم 
بــهــا هـــؤالء الــذيــن يــكــتــبــون، وهـــم مهمتون 
بمسألة اإلصـــاح، مــع ضـــرورة وضــع هذه 
االعــتــبــار والتعلم منها، في  فــي  الــكــتــابــات 
كــيــف تــعــمــل الــدكــتــاتــوريــات وكــيــف تــقــّوي 
نفسها، وذلك حتى تتمّكن هذه  الدراسات 
من أن تبدع في عملية املواجهة واملقاومة 
ملــواجــهــة الــظــاهــرة االســتــبــداديــة. ومــن هنا 
يجب أن يكون السؤال الذي نهتم به بشكل 
أكبر: كيف يمكننا أن نفّكك االستبداد؟ ومع 
أهمية هــذا الكتاب بصفة عــامــة، إال أن من 
الــضــروري أن نتوقف جــيــدا عند اإلســهــام 
ــــذي قـــّدمـــه، والـــخـــاص بــاملــفــهــوم  املــتــمــيــز الـ
املــفــتــاحــي املــتــعــلــق بــالــجــمــاعــة املــســيــطــرة 
فــي الــحــالــة االســتــبــداديــة، وتــأثــيــرهــا على 

الظاهرة إيجابا أو سلبا.
)كاتب مصري(

لقاحات كورونا بين العلم والتسييس واألدلـجة

في الحرب اإللكترونية بين روسيا 
والصين وأميركا

نحو تحليل للظاهرة االستبدادية

تسقط االنقالبات 
والثورات المضاّدة

تفيد استطالعات 
الرأي في الواليات 
المتحدة بأن %17 
ما زالوا يعارضون، 
مطلقًا، الحصول 

على اللقاح

تؤكد الصين أن 
اتهام الواليات 

المتحدة لها 
بشأن الهجمات 
اإللكترونية تجّن

بعض الظواهر، 
في حقيقة األمر، 

ال يمكن بأي حال 
أن نقف فيها على 

ما يسّمى الحياد 
العلمي؛ ومنها 
قضية االستبداد

آراء

بشير البكر

ثّمة تيار إعالمي عربي يتعامل مع الحدث التونسي على أنه نــزاع بني الرئيس 
قيس سعّيد وحركة النهضة التي تأتي في املرتبة السياسية األولى في البالد، 
كونها صاحبة أكبر فريق برملاني. ويحاول أصحاب هذا االتجاه تعميم التجربة 
املصرية ما بعد ثورة 25 يناير، واملآالت التي وصل إليها الوضع في 30 يونيو/ 
حزيران 2013. هذا تبسيط مقصود للمسألة التونسية، غرضه وضع »النهضة« 
في مرمى النيران، وتصويرها غير مهيأة لتكون طرفا في أي حكم، أو شراكة 
سياسية، حتى لو حازت موقع الحزب األول في البرملان، كما جرى في انتخابات 
2019 بــحــصــولــهــا عــلــى 52 نــائــبــا مــن إجــمــالــي عـــدد مــقــاعــد الــبــرملــان )217(. 
وبالتالي، فإن ذلك أمر يتجاوز حدود التجني على طرف سياسي، يمثل شرائح 

وحساسيات من املجتمع التونسي.
انقالب الرئيس سعّيد لم يحصل في 25 يوليو، ذلك أن فرمان تجميد البرملان 
وحل الحكومة يمثل تمهيدا لخطوات الحقة مدروسة ومحسوبة، على نحو يتيح 
 عليه من 

ٌ
لها أن تسير بالتتابع واحــدة وراء أخــرى، على عكس ما هو متعارف

تفشل، وشرط  أو  تنجح  أن  فإما  انقالبات كالسيكية تحصل خــالل ســاعــات، 
القديمة  الــقــواعــد  تعد  لــم  والــتــلــفــزيــون.  ــة  اإلذاعــ على  العسكر  نجاحها سيطرة 
 ســاريــة املــفــعــول، فــقــد بــاتــت االنــقــالبــات تــجــري بــطــرق ووســائــل مختلفة، ومــا 
يقوم به سعّيد هو انقالب بالتدريج، يتجاوز حدود إمكاناته الذاتية. وما يصدر 
الشهر  اتخذها في 25 من  التي  لــإجــراءات  عنه من فرمانات ومــواقــف ترجمة 
املاضي )يوليو/ تموز(، ويرسم خريطة طريق للمرحلة املقبلة، وهذا هو الهدف 
البعيد الذي يتمثل في تثبيت نظام حكم جديد، من خالل استفتاء شعبي على 
تعديل دستور 2014، يقوم على حصر السلطات وتركيزها بيد رئيس الدولة. 
وهو بذلك يلغي التوازن بني السلطات، الذي يشكل منطق الدستور القائم على 
البرملاني املختلط، ويتجه إلى نظام شبه رئاسي يعطي رئيس  النظام الرئاسي 
تنسيق  باستثناء  الصالحيات،  كــل  مــن  ويــجــّرده  أول«  »وزيـــر  الحكومة صفة 
الــوزاري تحت إشــراف رئيس الدولة، كما أنه يتجاوز دور السلطة  عمل الفريق 
املــقــّدمــة منها  كــافــة، وفــي  الــدولــة  تــقــوم  بمراقبة عمل سلطات  التي  التشريعية 

السلطة التنفيذية.
البلد،  الرئيس و»النهضة« هناك تونس  ومهما يكن من أمر، فإنه خارج ثنائية 
على  قيامه  بفضل  استمراره،  وفــق خصوصيٍة حفظت  تاريخيا  تشكل  الــذي 
االقتصادية،  ومـــوارده  ومكوناته  وموقعه  تراعي حجمه  جــدا،  دقيقة  تــوازنــاٍت 
وهذا سر بقاء البلد الصغير متماسكا بجوار ليبيا والجزائر، البلدين النفطيني 
معمر  العقيد  حكمها  التي  األولــى  فالجارة  العسكر.  يحكمهما  اللذين  الغنيني 
التأثير  محاوالته  من  الرغم  وعلى  وجــذب.  في شد  تونس  مع  عاشت  القذافي 
على تونس، فإن العقيد لم ينجح، بسبب طبيعة النظام الجمهوري الذي أرساه 
بورقيبة. أما الجزائر التي لم تمارس لعبة التدخل في تونس، فإنها كانت ترى 
في الجارة الصغرى بلدا يدور في فلك آخر. وعلى الرغم من محدودية املوارد 
االقتصادية التونسية، فإن هذا البلد تمكن من تحقيق حد معقول من الكفاية 
الغذائية، وأرسى نظاما تعليميا سمح لقطاعات واسعة من الشعب بالوصول إلى 
 التمّدن قبل بقية بلدان املنطقة والعالم العربي. ولذا ليس مصادفة أن تبدأ رياح 
الربيع العربي من تونس، وأن ال يحمي الجيش نظام الرئيس زين العابدين بن 
ات 

ّ
علي، وتسير التجربة الديمقراطية الجديدة أكثر من عشر سنوات بال خض

ــن الــنــخــب الــســيــاســيــة مــن الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــاٍت فــي كــل مــرة 
ّ
 كــبــيــرة، وتــتــمــك

للخروج من عنق الزجاجة، ومثال ذلك ما بني حزب نداء تونس وحركة النهضة 
مــا بــني 2014 و 2019. وعــلــيــه، فــإن مــا قــام بــه سعّيد ويخطط لــه جــديــد على 
ألنه  محمودة،  غير  عــواقــب  ذات  تجربٍة  إلــى  البلد  ينقل  أن  ويمكن  التونسيني، 
ُيــســقــط نــتــائــج صــنــاديــق االقـــتـــراع بــحــركــة انــقــالبــيــة، يلعب الــجــيــش فيها دورا 

أساسيا من وراء الكواليس.

نواف التميمي

وّرطني ابني، خالل إجازة فصل الصيف الراهن، بمتابعة واحدة من حلقات املسلسل 
ــي، أتــــوّرط بمشاهدة  ــنــي، بكامل إرادتــ

ُ
الــتــركــي األشــهــر »قــيــامــة أرطــغــرل«، ثــم وجــدت

حلقات املسلسل الـ150. يسرد املسلسل )كتابة محمد بوزداغ وإنتاجه وإخراج متني 
جوناي(، مسارات أحداث وقعت في القرن الثالث عشر امليالدي، وتبدأ من إرهاصات 
والدة فكرة الدولة العثمانية في خيال الشاب أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة 
العثمانية،  الــدولــة  األول مؤسس  املسلمني، ووالـــد عثمان  األوغـــوز  أتـــراك  مــن  كــايــي، 

ويؤّدي الشخصية املمثل التركي إنجني ألتان دوزياتان. 
يبدأ الفارس الطموح أرطغرل مشواَره بمهمة البحث عن موطن دائم لقبيلته الكايي، ثم 
يتجاوز ذلك بالنظر إلى البعيد نحو تحقيق حلم توحيد املسلمني الذين تفّرق شملهم 
أطــمــاع  الصليبيني  بــني األيوبيني والسالجقة مــن جهة وتــوّســع  الــصــراعــات  بسبب 
جه أرطغرل غرًبا نحو األناضول في 

ّ
واملغول من جهة أخرى. لتحقيق هذا الحلم، يت

 
ً
رحلٍة شاقٍة يواجه فيها فرسان الهيكل، والصليبيني، والبيزنطيني، واملغول، فضال
أو  املــال  أو  بالسلطة  األعـــداء طمعًا  مــع  املتعاونني  والخونة  املتعاونني  مــن  كثير  عــن 

االثنني معًا.
وتفيد املعلومات الوافرة املنشورة عن املسلسل بأن أول حلقاته ُعرضت على القناة 
حلقاته  وتتابعت   ،2014 األول  كــانــون  ديسمبر/  فــي   ،1 تــي  أر  تــي  التركية  األولـــى 
أول حلقاته في 7 نوفمبر/ تشرين  الــذي ُعرضت  الخامس  املوسم  ومواسمه حتى 
الــذي ُعرضت حلقاته عبر شاشات في 71 دولة،  أثــار املسلسل  الثاني 2018. وقد 
مدبلجًا إلى 25 لغة، أبرزها العربية واإلنكليزية واألوردية، جدال كثيرا. في تركيا على 
سبيل املثال، أشار بعضهم إلى استخدام حزب العدالة والتنمية )الحاكم( املسلسل 
أداة لدفع أجندته والتأثير على جمهوره. واعتبره العلمانيون األتراك محاولة ألسلمة 
املسلسل شعبية هائلة بني  اكتسب  ذلــك،  البالد. ومع  الثقافي في  والفضاء  الفنون 
املسلمني في جنوب آسيا والشرق األوسط، وكذلك في أميركا الجنوبية وأجزاء من 
الرئيس  أن  أوغلو  جــاووش  مولود  التركي  الخارجية  وزيــر  ويزعم  أفريقيا.  جنوب 
مشاهدته  بعد  اإلســـالم  اعتناقه  إمكانية  عــن  تــحــّدث  مـــادورو  نيكوالس  الفنزويلي 
الفيديو نهض متحّمسا  مــادورو بعد مشاهدة  أن  إلى  املسلسل. ولفت  مقاطع من 
وذكر كل أسماء الشخصيات في املسلسل، مؤكدا أنه يحرص على متابعته بشغف 

كبير. على ذمة وكالة األناضول التركية. 
يقّدم املسلسل الروح التأسيسية للدولة التركية التي تدعم التقاليد اإلسالمية والنبوية 
مع التركيز على قيم العدل واملساواة بني املسلمني وغير املسلمني، هو بمثابة مثال ملا 
يمكن أن يبدو عليه الحكم اإلسالمي العادل. ويحضر إمام العارفني الصوفي محيي 
الدين بن عربي بكثافة في املسلسل، ليمثل نموذجا للعاِلم واملحارب الصوفي الذي 

يضع أساسا ألرطغرل لفهم العدالة اإلسالمية.
األولــى من املسلسل بمالحظتني هامتني،  الخمسني  الحلقات  ربما تسمح مشاهدة 
األولى  تخّص  الواحد.  اليوم  في  أكثر من حلقة  أشاهد  أعصابي، وجعلتاني  أثارتا 
الــدور على مشروع  الــعــدو، وخــطــورة هــذا  للمخبرين واملتعاونني مع  الخطير  الــدور 
توحيد القبائل اإلسالمية. ويمكن للمشاهد االنتهاء الى خالصٍة أن أولئك الخونة هم 
أخطر من جيوش العدو مهما بلغت عددًا وعتادا. وبالتالي، ال يمكن تحقيق النصر 

الكامل من دون الخالص من زمرة املتعاونني واملتآمرين. 
قيامة  مسلسل  يختزل  لــم  إذ  مجتمعها،  فــي  املـــرأة  بــدور  الثانية  املالحظة  وتتعلق 
أرطغرل دور املرأة باألعمال الوضيعة واملهام املنزلية، بل عرض دورها القوي واملؤثر 
في صناعة القرار ومسار األحداث. تلعب والدة أرطغرل، األم هايماه، وزوجته حليمة 
خاتون، وأخت زوجته سيلكان، والحقا شخصيات أخرى، مثل أصليهان وإيلبيج 
خاتون، أدوارا رئيسية في املسلسل. وهن يشاركن في الحوارات والقيادة ويقاتلن 
الحرملك، ال  ويصدرن األوامــر. وفي املقابل، تظهر شخصيات نسائية متآمرة في 

تتوانى عن القتل بسبب الغيرة أو طمعًا بالسلطة والجاه. 
كانت الورطة في متابعة حلقات »قيامة أرطغرل« من نوع الورطات الجميلة، ولكنها 
متعبة نفسيًا في الوقت ذاته، وال سيما إذا حاول املشاهد إسقاط أحداث املسلسل 

وشخصياته على شخصيات الواقع وأحداث الراهن.

جمانة فرحات

انقضى على جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب، ولن  عــام كامل 
ننسى ولن نسامح. كيف يمكن أن نسامح، وهم يصّرون على تذكيرنا يوميًا 
الدفاع عن بعضهم  بالجريمة، وبفجورهم في محاولة طمسها، ووقاحتهم في 
بعضا، والتمترس خلف حصاناتهم، وإخفاء هوية من استقدم النترات وخزنها 
منح  في  تهم 

ّ
وتعن وإهمالهم،  بفعل فسادهم  فينا  لتنفجر  عن سابق تصميم، 

ــد...  لكل منهم قــدرة فائقة على الكذب  اإلجــابــات والسماح بتحقيق جــّدي واحـ
ص من املسؤولية، لكنهم في الحقيقة كانوا يعلمون، ونحن لم نكن على 

ّ
والتمل

دراية بشيء. لم نكن نعرف ما ينتظرنا. كان ذلك ذنبنا قبل 4 أغسطس. أما منذ 
عام فذنبنا أننا أحياء أو شبه أحياء. قدُرنا كان أن ننجو من االنفجار لتقتلنا 

يوميًا تداعياته. 
لم نوضع  والحديد.  الــزجــاج  ع أجسادنا بشظايا 

ّ
تقط لم  أشــالء.  إلــى  نتحّول  لم 

ر كل يوم ما 
ّ
لنتذك أحياء  بقينا  لنستريح.  التراب  إلى تحت  توابيت، وننقل  في 

جرى. أننا أحياء باملصادفة. أن هناك من افتدتنا، فكان ذلك غير كاف في درب 
ا جسديًا، ونكتفي بمشاركتها املعاناة النفسية. 

ّ
جلجلتها، فأصيبت لتعاني عن

 أن نراها تتألم وتعمل، ألن الحياة تفرض ذلك، وألن ال 
ٌ

وفي ذلك ذنٌب مضاعف
 ملحاولة 

ً
دولة لتعيد لها حقها، لتهتم بعالجها، لتحاسب قتلتها، ملنحها فرصة

التعافي. 
تكبر معاناتنا ونكتفي بالغضب والثرثرة. ضجيج كالم فارغ وتساؤالت تمأل 
ق على كل تفصيل وكــأن في ذلك 

ّ
نعل التواصل االجتماعي.  الشاشات ومواقع 

تحويل  يستطيع  مــن  هناك  كيف  جبروتهم.  أمــام  عجزنا  مــن  للهروب  محاولة 
مجزرٍة كهذه إلى فلكلور احتفالي. إلى تمثاٍل مقرٍف ال يمت للفن بصلة. كيف 
ب »العبارات املسيئة«. وملاذا ال يقترح 

ّ
هناك من يستطيع أن يعظ بالصبر وتجن

تقديم الورود للقتلة وحماتهم ومن ثم شكرهم ألنهم دّمروا نصف العاصمة ال 
كلها، ولم يتكبدوا حتى محاولة إعادة إعمارها أو التكفير عن ذنبهم. 

ما كل هذه التفاهة. ما كل هذا االستخفاف بآالمنا. ألم تطن آذانهم بدوي االنفجار 
مثلنا. ألم يرعبهم، ألم تمض عليهم ليال طويلة بال نوم، ملؤها الفزع واأللم. ألم 
يفقدوا أحــدًا. ألــم يقلقوا ولــو ســاعــات. ألــم يــروا بيروت مــدمــرة؟ هم متبلدون أم 
نحن؟ ربما الجميع. تواطؤ ضمني أو غير مقصود. كل بطريقته لكن ال فرق. كل 

شيء بال قيمة. مضيعة وقت. 
يتدفق اآلالف، فوجا تلو فوج، إلى محيط املرفأ. تعلو هتافاتهم، لكنها تبدو بال 
مغزى. لم يعد هناك تعويل على أحد. تترّدد معلومات عن اشتباكات وضرب 
الــشــارع املــجــاور. ال ردة فعل. ُيسمع صــوت رصــاص قريب مرة  سكاكني فــي 
واثنتني وثالثا. ال ردة فعل مــرة أخــرى، فما أســوأ ما قد يحُدث في يــوم ذكرى 
االنفجار؟ أن تخترق الرصاصة الزجاج وتستقر في أحد األجساد. وماذا بعد، 

إصابة، موت، وما الغريب في ذلك في بلد يضّحي بأبنائه ويقتلهم يوميًا؟ 
كــم نحن عــالــقــون فــي لحظة االنــفــجــار. مــا جـــدوى كــل مــا قــد يــحــدث أمـــام هول 
أم مئات اآلالف من املحتجني. ما نفع ذلك  فاجعتنا، وعذاباتنا. عشرات اآلالف 
عندما يحُدث ساعاٍت، ثم يعود كل واحد إلى منزله بانتظار الذكرى الثانية والثالثة 
أتم واجباته. ما  أنه   إقناع نفسه 

ً
لتكرار املشهد نفسه، محاوال العاشرة،  وربما 

الذي يرضينا؟ ما الذي يخفف من غضبنا .. من ذنبنا؟ 
ال شيء سوى العدالة، محاكمة القتلة، كل القتلة. حسنًا إنه كليشيه آخر. فلنقل 
محض أوهام، رغبات صعبة التحقق. لن يسمحوا بذلك، طاملا أنهم في السلطة، 
يأمرون فُيطاعون. تطلق الرصاصات وتهوي الهراوات على األجساد باسمهم، 

تؤمن استمراريتهم وتطيل إخضاع الشعب.

تونس .. االنقالب لم يحصل بعد ورطة ممتعة مع أرطغرل

لبنان... موٌت مؤّجل

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 6 August 2021 Friday 6 August 2021
الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021 م  27  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2531  السنة السابعة الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021 م  27  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2531  السنة السابعة

قوات األمن المصرية بمواجهة صحفيين مصريين ينظمون احتجاجًا بعد أن داهمت قوات األمن 
النقابة وسط القاهرة في 4/ 6/  2016 )األناضول(
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بشرى المقطري

أخيرا  اليمن  فــي  القتالية  العمليات  اتــخــذت 
ــنـــحـــى تـــصـــعـــيـــديـــا أكــــثــــر خــــــطــــــورة، حــيــث  مـ
تــزحــزحــت خــريــطــة الـــصـــراع الــتــقــلــيــديــة إلــى 
االشتباك  مناطق  عــن  بعيدة  كــانــت  جبهاٍت 
الرئيسية، ومع تباين الثقل العسكري للقوى 
املحلية املتصارعة في هذه الجبهات، بما في 
ذلك أسباب انتصاراتها، فإن تنامي الصراع 
اإلمــاراتــي - السعودي كــان عاما مــؤثــرا في 
مـــآالت املـــعـــارك، إذ يــبــدو أن صـــراع اإلمــــارات 
مع السعودية دخل مرحلة جديدة إلضعاف 
ــلـــيـــمـــي فــــي الـــيـــمـــن ووكــــائــــه  مــنــافــســهــا اإلقـ
ــك فــــرض واقـــــع جــديــد  املــحــلــيــن، بــمــا فـــي ذلــ
نتج  إذ  البعيد،  املــدى  على  أجنداتها  يحقق 
عــن الــتــطــورات العسكرية أخــيــرا فــي جبهات 
مــديــنــة الــبــيــضــاء فــتــح مــحــاور جــديــدة نحو 
الشرعية  السلطة  معاقل  آخــر  مـــأرب،  مدينة 
ــك بـــعـــد انـــســـحـــابـــاٍت  ــ فــــي شـــمـــال الـــيـــمـــن، وذلــ
املــعــارك  انتقال  فــي ذلــك  عسكريٍة الفــتــة، بما 
إلى حدود مدينة شبوة، بحيث التقت أهداف 
تطويق حلفائهم ال خصومهم،  فــي  الــفــرقــاء 
ــّب، فـــي الــنــهــايــة، فـــي صــالــح  ــ ــــذي صـ ــر الـ ــ األمـ

جماعة الحوثي.  
أهــمــيــة مفصلية  الــبــيــضــاء  احــتــلــت مــديــنــة 
ــلـــي، حـــيـــث تــشــّكــل  ــاق الــــصــــراع املـــحـ ــيـ فــــي سـ
 
ً
املــديــنــة ذات املـــوقـــع االســتــراتــيــجــي مــدخــا
بالثروات  الغنية  مــأرب،  مدينة  نحو  حيويا 
 على 

ً
النفطية، وكــذلــك مــديــنــة شــبــوة، فــضــا

ــع ثـــمـــانـــي مـــدن  ــل حــــــدود الـــبـــيـــضـــاء مــ ــداخــ تــ
سلطة  مقر  صنعاء،  العاصمة  منها  يمنية، 
جماعة الحوثي، بحيث شّكلت البيضاء حّدًا 
جــغــرافــيــا بــن املــنــاطــق الــخــاضــعــة للجماعة 
واملــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــلــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة. 
ومـــن ثـــم فـــإن أي تــغــيــيــر فـــي مـــوازيـــن الــقــوى 
العسكرية في جبهات مدينة البيضاء يشكل 
املــدن أو تأمينها،  نقطة عبوٍر لتطويق هــذه 
إذ اعتمدت جماعة الحوثي في إدارة حروبها 
الداخلية على التموضع في مدينة البيضاء، 
املــدن  لتأمن  وذلـــك  لــهــا،  استراتيجي  كعمق 
الــخــاضــعــة لــهــا مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
ــد مــّكــنــهــا  ــــأرب، وقــ االنــــطــــاق نــحــو مــديــنــة مــ
إحكام سيطرتها على مديرية ُمراد في شمال 
مدينة البيضاء، العام املاضي، من مضاعفة 
هــجــومــهــا عــلــى مــديــنــة مــــــأرب، مـــن الــجــبــهــة 
الجهة  مــن  جــانــب، هجومها  إلــى  الجنوبية، 
سنوات  قبل  سيطرتها  بعد  وذلــك  الشرقية، 
على جبهة نهم، شرق مدينة صنعاء، بحيث 

مضر رياض الدبس

انتهى نص الكاتب بعنوان »املسألة السورية 
وتأسيس الحل النهائي« )»العربي الجديد«، 
ينتمي  الــذي  التفكير  أن  إلــى   )2021/07/31
إلـــى مــا بــعــد 2011 هــو الــــذي يــؤّســس للحل 
الــذي يوحدنا في  النهائي في سورية، وهو 
مــشــروع تــحــّرري وطــنــي تــواصــلــي، يتجاوز 
 
ً
الــنــظــام واملــعــارضــة مــًعــا، ويــبــنــي لــنــا سلطة

ــا.  ــنـ ــتـ ــرامـ ــيـــق كـ ــقـ المـــــتـــــاك مـــشـــكـــاتـــنـــا وتـــحـ
النص  املقاربة يناقش هذا  والستكمال هذه 

بعض معاني التفكير بعد 2011. 
ــع الــــــــذات إلنـــتـــاج  يــعــنــي الــتــفــكــيــر حـــــــــواًرا مــ
 تــــســــاؤالٍت وابـــتـــكـــاَر طــرائــق 

َ
مــعــنــى، وإثـــــــارة

إلــى معنى. ويعني، في الوقت نفسه،  تــؤّدي 
مــزدوٌج   

ٌ
فعل فالتفكير  إنتاَج وعــي وضمير؛ 

للموضوعات،   
ُ

أفــضــل فهٌم  بــالــزمــان:   
ٌ
مرتبط

 أكثر للذات. يؤّدي التأهيل إلى فهٍم 
ٌ

وتأهيل
 وأعمق، ويؤّدي الفهم الدقيق إلى تأهيٍل 

ّ
أدق

التفكير  العملية ما دام  أكثر، وهكذا تستمر 
املستمر هذا  الــذات  تأهيل  ويـــؤّدي  مستمًرا. 
إلى الوعي الذي يتطابق داللًيا مع الضمير؛ 
للضمير.  مستمًرا  إنــتــاًجــا  التفكير  فيصير 
زمــاٍن  الــزمــان، فلكل   هو 

ٌ
ثالث وللتفكير بعٌد 

 ملــنــهــجــيــاتــه 
ٌ
ــط ــمــ ــه وأدواتــــــــــه ونــ ــاتـ مـــوضـــوعـ

 تفكيٍر مركزي خاص 
ُ

وأولــويــاتــه، ولــه نطاق
بـــه، ونـــطـــاقـــاٌت ثــانــويــة فـــي مــحــيــطــيــه. ولــكــل 
زمــاٍن أنماطه )بــارادايــمــاتــه(، وليس التحول 
في  تـــغـــيـــًرا  إال   )paradigm shift( الــنــمــطــي 
التفكير  مناويل  فــي  تغيًرا  يستتبع  الــزمــان 
عــلــى مــســتــوى اخــتــيــار مــوضــوعــات التفكير 
وكــيــفــيــة حلها.  ومــشــكــاتــه: كيفية طــرحــهــا، 
وبموجب ذلك، يمكن أن نقول إن لحظة 2011 
العمومي  إلـــى  الــنــمــطــي  الــتــحــّول  هــي لحظة 
التي طرحت مشكات غياب الحرية والكرامة 
والعدالة، بوصفها أولويات الحياة، وأرادت 
ــــى الــتــي تــحــول  حــلــهــا بــإســقــاط الــعــقــبــة األولـ
الحاكم، فدخلت إلى  النظام  دون ذلــك، وهــي 
أهــدافــهــا مــن بـــاب الـــحـــراك الــعــمــومــي. أي إن 
الثورة وضعت فكرة الحياة الحّرة التي تمر 
جديًدا  مركزًيا  ا 

ً
نطاق الوطنية،  بالعمومية 

ـــا 
ً
فـــي الــتــفــكــيــر؛ فـــصـــار مـــا بــعــد 2011 زمـــان

سورًيا جديًدا يُجب ما قبله. والــثــورة، بهذا 
 عــلــى ذهــنــيــة ومنظومة 

ً
املــعــنــى، كــانــت ثــــورة

مــتــكــامــلــة، يــمــكــن تــســمــيــتــهــا ذهــنــيــة مـــا قبل 
واملـــعـــارضـــة وكــثــيــَر  الـــنـــظـــام  2011، وتـــضـــم 

ــك نــقــاط انـــطـــاٍق ثــابــتــٍة لتطويق  مــنــحــهــا ذلـ
ــدادات  ــ ــأرب، بــمــا فـــي ذلـــك تــأمــن إمـ ــ مــديــنــة مـ
للجماعة  يــضــمــن  لـــم  ذلـــك  أن  إال  مــقــاتــلــيــهــا، 
تـــقـــّدمـــا وازنــــــــا فــــي جـــبـــهـــات مــــــــأرب، بــحــيــث 
مــتــحــّركــة تبتلع مقاتلي  إلـــى رمـــال  تــحــّولــت 
جماعة الحوثي، إذ إن تماسك القوى القبلية 
واملجتمعية في صد مقاتلي الجماعة كّبدها 
خــســائــر كـــثـــيـــرة، بــحــيــث فــشــلــت فـــي تغيير 
مــعــادلــة الــصــراع داخـــل املــديــنــة، لــكــن تنامي 
خصومها  معسكر  فــي  البينية  التناقضات 
فـــي الــجــبــهــات الــقــريــبــة مـــن مــــأرب غـــّيـــر، إلــى 
حد كبير، املعادلة على األرض، حيث دخلت 
ــارات فــي خــط املــعــارك عــامــل إســنــاد غير  اإلمــ
الــذي مّكنها  األمــر  الحوثي،  مباشر لجماعة 
مــن تحقيق انــتــصــارات عــديــدة مــن مــديــريــة 
الزاهر في جنوب البيضاء، وحتى مديريتي 
ثم  ومــن  البيضاء،  فــي شمال  ونعمان  ناطع 
الضغط على مدينة مأرب من محاور عديدة. 
ــة مــتــدخــلــة فـــي الــيــمــن، لعبت  ــ بــصــفــتــهــا دولـ
محوريا  دورًا  كالسعودية،  تماما  ــارات،  اإلمــ
في تحديد وجهة الصراع املحلي، من حيث 
تغليب التناقضات البينية على الصراع مع 
جــمــاعــة الــحــوثــي. وإذا كـــان تــنــامــي الــصــراع 
بن دول األزمة الخليجية في سنوات الحرب 
اليمن،  السابقة قد حكم مسارات الحرب في 
اإلماراتي   - السعودي  التنافس  اشتداد  فــإن 
ر على سياقات املعارك في 

ّ
في هذه املرحلة أث

اإلستراتيجية  تــركــزت  إذ  البيضاء،  جبهات 
اإلمــــاراتــــيــــة فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، 
وتحديدًا في جبهة مأرب، من خال استنزاف 
بحيث  الشرعية،  السلطة  الــســعــوديــة،  وكــيــل 
أخرى،  يمنيٍة  ملفاٍت  في  السعودية  تقايض 
مــقــابــل خــنــق املــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة املــتــحــالــفــة مـــع الــشــرعــيــة، 
وبــشــكــل خـــاص مــديــنــة شــبــوة الــتــي تخضع 
سياسيا لسلطٍة مواليٍة لحزب التجمع اليمني 
لإصاح، خصم اإلمــارات ووكيلها املجلس 
االنتقالي الجنوبي، ومن ثم نجحت اإلمارات 
في إدارة الصراع نحو غايتها، حيث أسفرت 
والشمالية  الجنوبية  الجبهات  فــي  املــعــارك 
ــن تـــمـــركـــز مــقــاتــلــي  ــي مـــديـــنـــة الـــبـــيـــضـــاء عــ فــ
جماعة الحوثي في مناطق متقّدمة لتطويق 
مدينة مأرب، ومن ثم إسقاطها، ويشكل ذلك 
لـــإمـــارات، وذلـــك إلعـــادة  استراتيجيا  هــدفــا 
العسكرية والــســيــاســيــة بن  الــخــريــطــة  رســـم 
واملجلس  اليمن  شمال  فــي  الحوثي  جماعة 
ومن  اليمن.  جنوب  فــي  الجنوبي  االنتقالي 
ناحية أخرى، يشكل تهديد مدينة شبوة من 

التقليدية؛  والسياسية  االجتماعية  األنماط 
فما معنى أن نفكر بعد 2011؟

نــفــّكــر  أن  يــعــنــي   2011 بـــعـــد  نــفــكــر  أن   :
ً

أوال
عـــمـــومـــًيـــا، أي أن نــفــّكــر فـــي الـــضـــوء دائـــًمـــا، 
بصورٍة عانية وواضحة وجريئة وشجاعة. 
وكل تفكيٍر سّري أو باطني هو تفكيٌر ينتمي 
خبر 

ُ
إلى ما قبل 2011؛ فالشرطة السّرية، وامل

األمـــنـــي، واألقـــبـــيـــة، والـــتـــلـــون، و»الــحــربــقــة«، 
كلها  السرية،  واملنشورات  والـــدوران،  واللف 
ــا قــبــل 2011؛  ــار تــنــتــمــي إلــــى ســيــاســة مـ ــكـ أفـ
واملذاهب  السرية،  الدينية  الطقوس  ــا 

ً
وأيــض

الباطنية، والتقية، والجماعات املتكّورة على 
ذاتـــهـــا، وفـــكـــرة الــقــومــيــة، واملــظــلــومــيــة، كلها 
مـــمـــارســـات اجــتــمــاعــيــة تــنــتــمــي إلــــى مـــا قبل 
2011، إلــى زمــان مــا قبل العمومي الــســوري. 
ــــوري لـــصـــيـــق بــالــعــانــيــة،  ــسـ ــ والـــعـــمـــومـــي الـ
والعدالة، واملساواة، وجبر الضرر وتعويضه، 
والتوزيع العادل للثروة، واالجتماع السلمي 
الذي يستند إلى أسٍس مدينية. وفي الضوء 
 

ً
ــًيـــا، وفـــعـــا ــكـــون الــتــفــكــيــر عـــمـــومـ فـــحـــســـب، يـ

وطنًيا أصيا. وكل تفكيٍر في السياسة، وفي 
االجتماع السياسي، يستند إلى أسس فوق 
وطنية )مثل األمة العربية، واألمة اإلسامية، 
الــبــرولــيــتــاريــة(، أو تــحــت وطنية  واألمــمــيــة 
)مثل املذهبية، القبلية، الطائفية، العشائرية، 
املناطقية(، هو تفكيٌر لم يعبر به الزمن إلى 
مــا بعد 2011، وظــل قابًعا فــي مــا قبلها في 
أحسن األحـــوال، إن لم يكن ثــاوًيــا في أعماق 
التاريخ البعيد قبلها بعقوٍد وقرون. والثورة 
 من 

ٌ
 وفضل

ٌ
 كبيرة

ٌ
السورية، بهذا املعنى، نعمة

الشعب ملن كان قبلها من املوجودين حيوًيا 
مــن دون أن يعيش، ألنها أعـــادت إلــى هــؤالء 
 املــســلــوب مـــن تــفــكــيــرهــم ومــن 

َ
ــان ــزمــ كــلــهــم الــ

وجــودهــم، وأعــادتــهــم إلــى الــزمــان؛ فاإلنسان 
يعيش في زمـــاٍن، إن فقده يحيا ويموت من 
دون أن يعيش. لذلك من يقول »كنا عايشن« 
»بدنا  يــقــول  ومــن   ،2011 قبل  ويفكر  يتّوهم 
نــعــيــش« عــلــيــه أن يــعــبــر إلــــى مـــا بــعــد 2011 
وغير  للعيش،   

ً
مؤها زمانًيا  ا 

ً
كائن ليصير 

مكتٍف بالبيولوجيا.
نفّكر  أن  يــعــنــي   2011 بــعــد  نــفــّكــر  أن  ثــانــًيــا: 
بــشــعــور  تــفــكــيــرنــا  يـــتـــرافـــق  أن  بـــكـــرامـــة، أي 
داخـــلـــي بــاســتــحــقــاق االحــــتــــرام يــتــرجــم إلــى 
احــتــراِم اآلخــر والتواصل معه واالعــتــراف به 
وبأفكاره وبحقه في الوجود والتعبير. الثقة 
والــــهــــدوء والــــراحــــة فـــي الــعــمــومــي مـــؤشـــراٌت 

مقاتلي جماعة الحوثي هدفا آخر لإمارات، 
إذ إن هذه املدينة الجنوبية الغنية بالثروات 
الــنــفــطــيــة، حــيــث تــحــتــفــظ اإلمـــــــارات بــوجــود 
املــديــنــة، ظلت حائط  فــي ميناء  لها  عسكري 
صدٍّ يعيق تمّدد وكيلها، املجلس االنتقالي، 
اليمن،  فــي اســتــكــمــال سيطرته عــلــى جــنــوب 
حيث فشل املجلس عسكريا، وكذلك سياسيا 
فــي فــرض وجـــوده فــي مدينة شــبــوة، بحيث 
الوحيد  الخيار  هــي  الحوثي  أن جماعة  بــدا 
بالنسبة لإمارات لتغيير الوضع في املدينة 

لصالحها.
ــدخــــات اإلمـــــاراتـــــيـــــة فــي  ــتــ تـــتـــبـــايـــن طــــــرق الــ
إلى  أفضت  والتي  البيضاء،  جبهات  معارك 
سيطرة مقاتلي جماعة الحوثي على مناطق 
القوات  يعفي  ال  ذلــك  كــان  وإن  استراتيجية، 
مسؤوليتها  مــن  للشرعية  للسلطة  التابعة 
حــيــال مــــآالت املـــعـــارك، وال الــســعــوديــة، قائد 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، حــيــث كــشــفــت ســيــاقــات 
مــعــركــة الــــزاهــــر فـــي جـــنـــوب الــبــيــضــاء قـــدرة 
اإلمـــارات على إدارة أوراقــهــا في اليمن، ففي 
حــن أســفــرت عملية تــحــريــر مــديــريــة الــزاهــر 
ــــوات الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة  ــقـ ــ الــــتــــي دشـــنـــتـــهـــا الـ
الشرعية، في مطلع يونيو/ حزيران املاضي، 
عـــن تــحــريــرهــا مـــن قــبــضــة جــمــاعــة الــحــوثــي 
وطرد مقاتليها خارج مديرية الزاهر، بحيث 
أّدى ذلك إلى تخفيف ضغط مقاتلي الجماعة 
عــلــى مــديــنــة مــــأرب، بــمــا فــي ذلـــك فــتــح فــرص 
تــطــويــق قــــوات الــشــرعــيــة مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة 
ــإن اإلمـــــــارات فـــرضـــت واقــعــا  مـــن الـــجـــنـــوب، فــ
املحلين، فإضافة  جديدًا من خــال وكائها 
إلــى اعتقال قـــوات الــحــزام األمــنــي فــي مدينة 
القوات  فإن  الزاهر،  مقاومة  في  قياداٍت  عدن 
لحج  مدينة  في  االنتقالي  للمجلس  التابعة 
ملقاومة  العسكرية  ــدادات  اإلمـ أعاقت وصــول 
ــر الــــذي مــنــح مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة  الـــزاهـــر، األمــ
لــالــتــفــاف عليها، فــضــا عــن انسحاب  وقــتــا 
الخلفية  الــقــتــال  مــن خــطــوط  العمالقة  قـــوات 
لــتــدعــيــم جــبــهــة الــــزاهــــر، بــحــيــث ســقــطــت في 
ــك بــعــد  ــ ــيــــر بـــيـــد جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي، وذلــ األخــ
ويبدو  عليها.  الشرعية  سنواٍت من سيطرة 
أن اإلمـــارات ووكيلها هدفا مــن ذلــك لتمكن 
جماعة الحوثي من املناطق املتاخمة لجنوب 
ــة الــــصــــراع  الــــيــــمــــن، بـــحـــيـــث تــــتــــحــــّدد خـــريـــطـ
عــلــى حـــدود يــمــن 1990، لــكــن الــجــمــاعــة التي 
تتمّدد جغرافيا من خال ضعف خصومها 
وصراعاتهم، وجدت في ذلك فرصة سانحة 
ــنـــوب، حــيــث تــمــركــز  لــانــقــضــاض عــلــى الـــجـ
ت 

ّ
مقاتلوها على حدود مديرية الزاهر، وشن

لــوجــود هــذا الــشــعــور بــالــكــرامــة. أمــا الخوف 
من االنفتاح والهروب من العمومي، واملرور 
بــه ســريــًعــا لــلــعــودة إلـــى الــتــكــّور عــلــى الـــذات 
ــة الــجــزئــيــة الـــخـــاصـــة، فهي  ــراحـ فـــي دائـــــرة الـ
ـــرات عــلــى نــقــص هـــذا الــشــعــور. ويكثر 

ّ
مـــؤش

عند  الكرامة  نظرية  عن  الحديث  الغالب  في 
نقصها على مستوى العمل والسلوك، الذي 
ــقـــٍص فــــي الـــشـــعـــور بـــأن  يــنــتــج بـــــــدروه عــــن نـ
الــذي نعيشه( تستحق  قناعاتنا )في الوقت 
ــا االحــتــرام. ومعنى الــكــرامــة هــذا يتشكل 

ً
حــق

عــلــى قــاعــدة أخــاقــيــة تــشــاركــيــة، تنتمي إلــى 
ــقــــدر مــــا يـــمـــّدنـــا  فــــضــــاء عـــمـــومـــي ســــــــوري، بــ
بالشعور باألمان، واالنتماء، بقدر ما يمّدنا 
والسيادة،  السلطة،  في  باملشاركة  بالشعور 
ــيــــطــــرة، والـــحـــصـــانـــة تــــجــــاه الــســلــطــة،  والــــســ
ــن املــفــهــومــات الــكــفــيــلــة  والـــفـــخـــر، وغـــيـــرهـــا مـ
املــرء بكرامته ويعتز، ويهدأ هذا  بــأن يشعر 
الـــجـــزء مـــن شــخــصــيــتــه، فــيــجــد مـــا يــكــفــي من 
الرفاه  الجماليات وطرق  للتركيز في  القدرة 
والــســعــادة. كــل مــن ليس لــديــه كــرامــة ال يــزال 
يــفــكــر قــبــل 2011، ســــواء كـــان مـــن الــنــظــام أو 

املعارضة أو أًيا يكن. 
ا: أن نفكر بعد 2011 يعني أن نفّكر بعزة 

ً
ثالث

الواحد  الشعب  مفهوم  وأنفة، نستمّدها من 
نـــه بــوصــفــنــا أفــــــــراًدا يــتــشــاركــون  الـــــذي نـــكـــوِّ
مــشــروَع بناء دولــة وطنية سورية عمومية، 
ومن عضويتنا الطوعية الحرة في جماعاٍت 
ثقافيٍة واجتماعية في مجتمع مدني واسع، 
اٍت كــثــيــرة أخـــرى عــلــى مستوى  ومـــن انــتــمــاء
الــحــيــز الــشــخــصــي، نــخــتــارهــا بـــحـــريـــٍة كما 
نشاء. يعني هــذا، بــصــورٍة أخــرى، أننا نفكر 
بــاالســتــنــاد إلـــى مــبــدأ املــغــايــرة واملــواطــنــويــة 
ــل انــتــمــاء  الـــتـــي بــمــوجــبــهــا نـــحـــافـــظ عـــلـــى كــ
من  أي  العمومي،  االنتماء  خــاص من طريق 
طريق االعتراف بحق اآلخر باالنتماء املغاير 
ودعــم حقه فــي اخــتــيــاره، وفــي الــوقــت نفسه، 
أن نــســتــقــوي بــجــمــاعــاتــنــا املــديــنــيــة الـــحـــّرة، 
وبمشروع الجماعة السياسية املوحدة التي 
 قانونية، 

ً
تشكل دولــٍة وطنية تنتج منظومة

ــٍة وعـــصـــبـــيـــٍة تـــحـــد مــن  عـــلـــى كــــل قــــــوٍة جـــبـــريـ
 2011 بعد  التفكير  رابــًعــا:  الــفــرديــة.  حريتنا 
الخطاب  تكوين  على  تدريًبا مستمًرا  يعني 
 
ُ
وســيــلــة فــالــخــطــابــات  وفــهــمــه،   )discourse(
التواصل في الفضاء العمومي، وأن نفكر بعد 
 بالخطاب، 

ً
2011 يعني أن نبني للذات صورة

ونــطــّورهــا بــالــخــطــاب الـــذي يــتــاءم مــع روح 

ــلـــى جـــبـــهـــة ســــبــــاح، فــــي مــنــطــقــة  هـــجـــمـــات عـ
ــد الــــحــــدود  ــنـ ــرقــــي لـــحـــج عـ ــال شــ ــمــ ــــع، شــ ــافـ ــ يـ
الــبــيــضــاء. فــي املقابل،  اإلداريــــة مــع محافظة 
ال تــخــتــلــف مـــســـارات املـــعـــارك فـــي مــديــريــتــي 
البيضاء،  مدينة  شــمــال  فــي  ونــاطــع،  نعمان 
عــن ســيــاقــات مــعــركــة الـــزاهـــر، إذ إن تشتيت 
املــعــارك مــن خال  اإلمــــارات وحليفها وجهة 
تصعيد خصومتها مع منافسيها الشرعية 
العسكري  املستوين،  على  اإلصـــاح  وحــزب 
الشعبية،  التعبئة  ذلــك  فــي  بما  واإلعـــامـــي، 
دفــع املــعــارك إلــى مـــآالت خــطــيــرة، مــع ضعف 
الــشــرعــيــة، وانــتــهــازيــتــهــا، وترجيحها  قـــوات 
معارك جبهة  أسفرت  فقد  اآلمــنــة،  خياراتها 
نعمان عن تقّدم مقاتلي الحوثي وسيطرتهم 
على منفذ »القنذع« املطل على مدينة شبوة، 

ــــو خــطــاب  ــذات الـــوطـــنـــيـــة وجــــوهــــرهــــا، وهـ ــ ــ الـ
الوطني،  واالنــدمــاج  والسلم  والــحــب  الحياة 
قبل  مــا  إلــى  ينتمي  غير سلمي  تفكيٍر  وكــل 
2011  )إال الــدفــاع عــن الــنــفــس بــوصــفــه حقا 
الخطاب  مــثــل  ولــيــس  ومــشــروعــا(  مضمونا 

شيء يحّدد التخوم بن السلمية واإلذعان.
نفّكر  أن  يعني   2011 بعد  نفكر  أن  خــامــًســا: 
بــحــريــة، أي أن نــتــحــّرر مــن الــقــصــور ونؤهل 
أنفسنا للفهم والعمل من دون وصاية أحد، 
أي أن نؤهل أنفسنا لحل مشكاتنا. واألهم 
قبل ذلك أن نؤهل أنفسنا للقدرة على تمييز 
مطالبون  أولــيــة  بــصــورٍة  فنحن  مشكاتنا؛ 
لذلك  نمتلكها فحسب،  التي  املشكات  بحل 
نــحــن مــطــالــبــون بــتــأهــيــل أنــفــســنــا لــتــحــديــد 
نــكــون مجبرين  فــا  الــتــي نمتلك،  املــشــكــات 
ليست  مشكاٍت  في  والتفكير  التعامل  على 
لنا في زمــاٍن ال يمنحنا تــرف تبذير الوقت. 
وهذا يعني أمرين: األول، إنهاء حالة القصور 
الناتجة عن اإلمعية، والفكر العصبوي الذي 
يــلــغــي الــتــفــكــيــر لــصــالــح الــتــبــعــيــة الـــتـــي من 
شــأنــهــا أن تــشــغــل الــتــفــكــيــر فـــي مــشــكــاٍت ال 
نظام  يثيرها  التي  املشكات  مثل  نمتلكها، 
األيديولوجي،  والــحــزب  والطائفة،  القبيلة، 
أو  الدينية،  أو  اللغوية  املغلقة  والجماعات 
أًيــــا تــكــن مــاهــيــتــهــا. واحـــــدة مـــن أكــثــر صــور 
 تــتــمــثــل فـــي الــنــاتــج 

ً
هــــذا الـــقـــصـــور خــــطــــورة

مـــن الــتــبــعــيــة لــــ »الــنــخــبــة«، ومــــن وصــايــتــهــا 
ــأن الــنــخــبــة  ــ واحـــتـــكـــارهـــا حـــل املـــشـــكـــات؛ وكـ
السياسية من شدة نمطيتها صارت مذهًبا 
عصبوًيا متصلًبا ال يستوي التفكير به من 

ثم سيطرتهم شبه الكاملة على مديرية ناطع، 
وذلك بعد تقهقر القوات التابعة للشرعية من 
التي  السياسية  لحساباتها  بيحان،  محور 
انطلقت من تأمن سلطتها في مدينة شبوة، 
االنتقالي  املجلس  من  محاولٍة  أي  الستباق 

السقاط املدينة من الداخل.
ــــن زوايـــــــــا عـــــديـــــدة، تـــتـــشـــابـــك املـــــعـــــارك فــي  مـ
جــبــهــات الــبــيــضــاء ونــتــائــجــهــا عــلــى مــديــنــة 
مـــأرب، لكن ذلــك ال يعني بــأي حــال استقرار 
تــتــغــيــر ديناميكية  الـــصـــراع، حــيــث  خــريــطــة 
ــا، ومـــن جهة  املـــعـــارك عــلــى األرض وحـــدودهـ
ــــرى، ال يــعــنــي تــقــدم جــمــاعــة الــحــوثــي في  أخـ
هــــذه الــجــبــهــات قــدرتــهــا عــلــى الــحــفــاظ على 
ــــك التـــســـاع جــغــرافــيــة املـــعـــارك  مــواقــعــهــا وذلـ
الـــتـــي يــخــوضــهــا مـــقـــاتـــلـــوهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
استعادة  واملقاومة  الشرعية  قــوات  محاولة 
هـــذه املــنــاطــق، كــمــا أنـــه مــن الــصــعــب مقامرة 
الجماعة في خوض حرب داخل مدينة شبوة 
سياسية  معادلة  تحكمها  حيث  إلسقاطها، 
مقاومة  مــن  تجعل  واقتصادية  واجتماعية 
جماعة الحوثي شرطا حيويا لبقاء سلطتها 
الحالية، بما في ذلك مدينة مــأرب، إال أن ما 
أنــتــجــتــه املـــعـــارك حــالــيــا هــو اتــســاع املــنــاطــق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــمــاعــة فـــي مــديــنــة 
أو  البيضاء، ســواء على مدخل مدينة لحج، 
ــثـــروات في  اخـــتـــراق مــديــنــة شــبــوة، مــديــنــة الـ
اليمن، وتهديد سلطة اإلصــاح، بما  جنوب 
ــأرب مـــن جــبــهــة نــعــمــان،  ــ ــك تــطــويــق مـ فـــي ذلــ
مــن محور بيحان  اإلمــــدادات  ومحاولة قطع 
ــــأرب، وتــشــديــد الــحــصــار على  إلـــى جــنــوب مـ
الــتــي تشهد مــعــارك عنيفة في  مـــأرب  مدينة 
الــرحــبــة ورغــــوان ومــدغــل  وصــــرواح، بيد أن 
كل هــذه االنتصارات ال تثبت قــوة الجماعة، 
وإنــمــا غــبــاء خصومها وكــرمــهــم.  فــي حــرٍب 
عبثيٍة تدار من خارج الحدود، ولغايات دول 
يفتقرون  محلين  وكــــاء  بــســذاجــة  اإلقــلــيــم، 
إلى  اليمن  تحّولت  وانتهازيتهم،  للوطنية، 
ســاحــة مــتــجــّددة لــتــصــفــيــة حــســابــات الـــدول 
وتــرويــض منافسيها،  املــتــدخــلــة،  اإلقــلــيــمــيــة 
ــــوى جـــغـــرافـــيـــا تــســتــنــزف  بــحــيــث لــــم تـــعـــد سـ
ــواد«  الــيــمــنــيــن املــغــلــوب عــلــى أمـــرهـــم مـــن »قــ
اإلقـــلـــيـــم، فــعــلــى امـــتـــداد خــريــطــة املــواجــهــات 
تضاعفت موجات نزوح املواطنن هربا من 
املــوت إلــى صــحــارى قاحلة، ونـــزوح نازحن 
إلــى املــجــهــول، لتتسع  مــن مناطقهم املــؤقــتــة 
مأساة بلٍد يعيش أسوأ وأقــذر حرب تقضي 

على كل ممكنات الحياة اآلدمية.
)كاتبة يمنية(

ومنهجياتها.  طقوسها  من  يتحّرر  أن  دون 
ومعالجة  مشكاتنا  ملكية  تمييز  الــثــانــي، 
املــثــال، ليس ملشكلة  مــا نملكه، فعلى سبيل 
»الـــوحـــدة الــعــربــيــة« أولـــويـــة عــمــومــيــة ألنها 
البروليتارية،  األممية  وكذلك  ملكنا،  ليست 
أو تــشــريــعــات لــحــقــوق املــثــلــيــن؛ فــنــحــن لم 
نمتلك هذه النوعية من املشكات بعد، ولن 
نمتلكها قبل ابتكار الحل الكامل ملشكاتنا 
الــوطــنــيــة. كــذلــك األمــــر مـــع مــشــكــات الــحــيــز 
ــمـــومـــي وتــمــكــيــنــه  ــعـ الـــــخـــــاص، فـــصـــنـــاعـــة الـ
مشكلة نمتلكها، ولكن هذا ال يعني الهجوم 
غ  ُيسوِّ وال  منه،  يمّر  وال  الخصوصي،  على 
املشكات  إلى مشكلة عمومية، ألن  تحويله 
ملًكا  وليست  ألصحابها  ملٌك  الخصوصية 
لنا جميًعا. سادًسا: أن نفكر بعد 2011 يعني 
لــم تكتمل بعد، وســواء  الحقيقة  أن  أن نعي 
 عمومًيا باملطلق 

ً
كانت إرادة الحقيقة ُمشكا

أم لــم تــكــن، فإنها دائــًمــا لــم تكتمل بــعــد، وال 
يمكن أن نفكر بعد 2011 وفــي الوقت نفسه 
 واحــدة في 

ً
الحقيقة تكونت دفعة أن  نعتقد 

مرحلٍة ما من التاريخ وانتهى األمر. والثورة 
زائــفــة وإحالتها   لحقائق 

ٌ
نــســف الــعــمــق  فــي 

إلى الوهم، مثل الرعوية، وفكر الطاعة، واألب 
القائد، والحزب التاريخي وغيرها.

أن ننسف  نفّكر بعد 2011 يعني  أن  سابًعا: 
ينتميان  والــبــطــولــة  فالبطل  الــبــطــولــة،  فــكــرة 
إلــــى زمـــــان مـــا قــبــل الـــعـــمـــومـــي. وبــتــعــبــيــرات 
»ويل  غاليلو«:  »حياة  في مسرحية  بريخت 

ألمٍة تحتاج إلى بطل«.
وأخــيــًرا، ليس الصراع في سورية بن نظاٍم 
ومـــعـــارضـــة، ألن كــلــيــهــمــا ال يــــزال يــفــكــر قبل 
2011 )مع أن الفرق بينهما شاسع في املعنى 
األخاقي(، وليس بن شعٍب ونظام سياسي؛ 
ألن الشعب مفهوم ينتمي إلى ما بعد 2011 
فــي ســـوريـــة، وألن الــنــظــام فــي ســوريــة ليس 
جوهر  ولكن  بلطجية.  عصابة  بــل  سياسًيا 
الـــصـــراع الـــســـوري بـــن فـــكـــٍر يــنــتــمــي إلــــى ما 
قبل 2011 يريد قبيلة وتبعية، وآخر ينتمي 
إلــى ما بعدها يريد شعًبا وحــريــة. والثورة 
السورية هي ثورة على ذهنية ما قبل 2011 
هذه  مثل 

ُ
ت أن  فاحشة  لسخرية  وإنــهــا  كلها. 

ــثــــورة بــمــعــارضــة ســيــاســيــة وعــســكــريــة ال  الــ
تنتمي إليها وال إلى زمنها، لكن تنتمي إلى 
البالية،  مفهوماته  لهدم  الثورة  قامت  زمــاٍن 

ومنها املفهومات الناظمة لعمل املعارضة.
)كاتب سوري(

معارك تصعيد يمنية... الفرقاء والخصوم

سورية: سبعة معاٍن للتفكير بعد 2011

تتباين طرق التدخالت 
اإلماراتية في معارك 

جبهات البيضاء، والتي 
أفضت إلى سيطرة 

مقاتلي جماعة 
الحوثي على مناطق 

استراتيجية

تضاعفت موجات 
نزوح المواطنين 

هربا من الموت إلى 
صحارى قاحلة، 

ونزوح نازحين من 
مناطقهم المؤقتة 

إلى المجهول

كل من ليس لديه 
كرامة ال يزال يفكر قبل 

2011، سواء كان من 
النظام أو المعارضة 

أو أيًا يكن
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