
سميرة المسالمة

 لـــقـــاء قــمــة أول، بـــن رئــيــســي 
ّ

ــل يــتــزامــن كــ
ــا،  ــيـ ــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة وروسـ الــــواليــ
ــع ضـــجـــيـــج األزمــــــــــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ مــ
تسبقها،  التي  واالقتصادية  والسياسية 
ــّرة تتحقق وســـط أجـــواء  ــهــا هـــذه املــ

ّ
 أن

ّ
إال

متوترة بن شخصي الرئيسن األميركي 
جــو بــايــدن، والـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، 
إدارة  فــي  بــن سياستيهما  فــقــط  ولــيــس 
بادهما، وملفات األمن العاملي والقضايا 
واملــلــفــات الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا، ومــنــهــا امللف 
الــــســــوري الـــــذي كــــان الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
 في 

ً
السابق دونالد ترامب، قد أودعه كاما

بعد،  عن  بالرقابة  مكتفيًا  روســيــا،  عهدة 
ووضـــع خــطــوط تــمــاّس قــابــلــة لانفجار، 
كما حدث أكثر من مرة في وجه محاوالت 
روسية وإيرانية في شمال شرق سورية. 

توقعه  يمكن  بما  التكهن  يصعب  وفيما 
»القاتل«، أي  من لقاء بايدن بمن وصفه بـ
»الــقــاتــل«  بــوتــن، أو وافـــق عــلــى وصــفــه بـــ
 
ّ
في لقائه مع شبكة »إيــه بي ســي«، إال أن

إلـــى قــمــة جنيف فــي 16  تجه 
ّ
األنــظــار ست

يونيو/ حزيران الحالي، وهي غير مراهن 
ردم  فــي  التقدم  مــن  كثير  لتحقيق  عليها 
امللفات،  عقد  وفكفكة  البينية،  الــخــافــات 
النووية،  األسلحة  مراقبة  قضية  ومنها 
النوويان،  الشمالية  إيــران وكوريا  وملفا 
مقدمتها  في  وصحية،  مناخية  وقضايا 
ــــهــــا لــن 

ّ
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. وال بـــــّد مــــن أن

سامر خير أحمد

ــرًا على  ــيـ خــلــطــت الـــحـــرب اإلســرائــيــلــيــة أخـ
بــتــرك  املــتــعــلــقــة  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ األوراق  غـــــزة 
منطقة الشرق األوسط، وخفض اهتمامها 
الــســيــاســي بــهــا إلـــى جــانــب ســحــب قــواتــهــا 
الــعــســكــريــة مــنــهــا، لــصــالــح الــتــركــيــز على 
الهادئ، استعدادًا ملستقبل  منطقة املحيط 
ــــن فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــقـــــوة الــصــيــنــيــة  ــــاخـ سـ
الــصــاعــدة فــي تلك املنطقة مــن الــعــالــم. فقد 
أظــهــرت الــحــرب، أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
أن إيران ستكون القوة املرشحة مللء الفراغ 
األمــيــركــي، بــفــضــل تــمــّددهــا إلـــى كــل الــبــؤر 
التقليدين  بحلفائها  املحيطة  الــســاخــنــة 
فــي املنطقة، وتــحــّولــهــا مــن خــال عاقتها 
إلــى قوة  غير املعلنة مع املقاومة في غــزة، 
ضــغــط عــســكــريــة عــلــى إســـرائـــيـــل، الــتــي ما 
زالــت الــواليــات املتحدة تعتبر صلتها بها 
مصلحة وطنية استراتيجية. وهــذا يعني 
ــلـــواليـــات املــتــحــدة  أنــــه لـــن يـــكـــون مــجــديــًا لـ
كما  إلسرائيل،  العسكري  بالدعم  االكتفاء 
يقول أنصار انسحابها من الشرق األوسط، 
إذ ال بــد مــن مواصلة االهــتــمــام السياسي، 
والوجود امليداني، مع تبّدل موازين القوى 

في املنطقة، حتى وإن كان تبّداًل طفيفًا.
ثـــم إن الــتــحــالــف اإليـــرانـــي الــصــيــنــي الـــذي 
ــلــــن عـــنـــه فــــي األســـابـــيـــع املـــاضـــيـــة، عــبــر  عــ

ُ
أ

توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وسياسي 
مّدتها 25 عامًا، وكلفتها املالية 400 مليار 
املتحدة  الــواليــات  خـــروج  أن  يعني  دوالر، 
من املنطقة ملواجهة الصن في شرق آسيا 
ــي الـــشـــرق  ســيــتــيــح لــلــصــن أن تـــتـــدخـــل فــ
الــواليــات  األوســـط، مــا يشكل ضغطًا على 
املــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا يـــخـــلـــخـــل الـــخـــطـــط 
 عــن أنـــه سيضعف 

ً
األمــيــركــيــة، هـــذا فــضــا

روسيا  مواجهة  في  األوروبــيــن  حلفاءها 
في وقٍت  املتوسط،  املتمركزة على ضفاف 
يسعى الرئيس بايدن إلى ترميم الشقوق 
الــتــي أحــدثــتــهــا ســيــاســة سلفه تــرامــب في 

عاقات باده مع أوروبا.
ــك االنــســحــاب  ــل، الـــتـــي تــخــشــى ذلــ ــيـ ــرائـ إسـ
أن توظف حربها  بد  املتوقع، ال  األميركي 
مع حركة حماس إلقناع اإلدارة األميركية 

سمير صالحة

املافيات  مشكلة  مــن  عــقــودًا  تركيا  عانت 
ــة الـــــتـــــي كـــانـــت  ــمــ ــظــ ــنــ والـــــعـــــصـــــابـــــات املــ
تــتــمــوضــع فــــي قـــلـــب املـــشـــهـــد الــســيــاســي 
واالجــــتــــمــــاعــــي، وتـــــحـــــاول الـــتـــأثـــيـــر مــن 
ــتــــوازنــــات،  ــــرض نــفــســهــا عـــلـــى الــ ــــال فـ خـ
تحّرك  قطع  الكعكة.  مــن  نصيبها  وأخـــذ 
ــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فــــي مــواجــهــة  حـ
هـــذه املــجــمــوعــات الــطــريــق عــلــى غالبية 
ــواردهــــــا، ودّمــــــــر شـــريـــانـــهـــا الـــحـــيـــوي،  مــــ
ومنظومة عاقاتها ببعض الشخصيات 
السياسية واالقتصادية التي كانت توفر 
العائدات  معها  وتتقاسم  الحماية،  لها 
ممنوعة  وأعــمــال  نشاطاٍت مشبوهة  في 
وصفقات وخدمات متبادلة داخل تركيا 

وخارجها.
تفّجرت، في  التشابكات،  هــذه  كــل  وســط 
ــة ســــادات بكر،  األســابــيــع املــنــصــرمــة، أزمـ
أحــــد أهــــم وجـــــوه املـــافـــيـــا الــتــركــيــة الـــذي 
دخـــل فــي مــواجــهــٍة مــع أســمــاء سياسية 
وإعامية وأمنية بارزة، بدأت مع عملية 
تفتيش مــنــزلــه بــطــريــقــٍة غــيــر الئــقــة، كما 
يقول، كانت تستدعي االعتذار منه ومن 
أســـرتـــه، لــكــنــهــا تــحــّولــت إلــــى أزمـــــٍة أكــبــر 
بــتــفــرعــاٍت أمــنــيــٍة وتـــجـــاريـــٍة وســيــاســيــٍة، 
يقودها من مخبأه في اإلمارات، وساحه 
التي  املسجلة  األشــرطــة  الفعال فيها هو 
ادعــاءات ومزاعم كثيرة  ينشرها، وفيها 
تـــطـــاول مــبــاشــرة نــشــاطــات شــخــصــيــات 
حزب  على  محسوبة  وحــزبــيــة  سياسية 

العدالة أو مقّربة منه. 
التركي،  الداخلية  املواجهة مع وزيــر  بدأ 
»بليكان«  ومجموعة  صويلو،  سليمان 
ــة مـــن الـــحـــزب الــحــاكــم  ــّربـ ــقـ ــة املـ ــيـ اإلعـــامـ
البيرق،  بــرات  أردوغـــان،  الرئيس  وصهر 
العميقة  بـــالـــدولـــة  املــرتــبــط  والــســيــاســي 
ــار، ونــجــلــه الــنــائــب فـــي حــزب  ــ مــحــمــد أغــ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، يــتــهــمــهــم بــمــحــاولــة 
ــان،  ــ فـــرض أنــفــســهــم عــلــى الــرئــيــس أردوغـ
ــه نـــحـــو ارتـــــكـــــاب األخــــــطــــــاء. بــعــد  ــ ــعـ ــ ودفـ
ــع دائــــــرة الــبــيــكــار، لتشمل  أســــبــــوع، وســ
ــادات عــســكــريــة وحـــزبـــيـــة وســيــاســيــة  ــيــ قــ
متقاعدة، يتهمها، هي األخرى، بالوقوف 
وراء اغـــتـــيـــاالت ســيــاســيــة داخـــــل تــركــيــا 
وخــارجــهــا. صــّعــد األســبــوع املــاضــي من 
نبرته، ودخل في مسائل أمنية حّساسة 
عــن مسألة توريطه  تــحــّدث  إذ  وخطيرة، 
إلى  اللوجستي  والــدعــم  الساح  نقل  في 
مــجــمــوعــات جــبــهــة الــنــصــرة فـــي ســوريــة 
ــة خــــاصــــة، لــتــقــديــم  ــيـ ــركـ ــة تـ مــــن مـــؤســـسـ
ــة،  ــاريـ ــتـــجـ ــارات والــــخــــدمــــات الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ
 للقوى 

ً
بعدما كــان يفعل هــو ذلــك خــدمــة

إلى  اإلشــــارة  مضيفًا  هــنــاك،  التركمانية 
وجـــود نــشــاطــات تــجــاريــة غــيــر مشروعة 
فــي مــنــاطــق الـــحـــدود الــتــركــيــة الــســوريــة، 
تـــدّر مــايــن الــــــدوالرات، ال بـــّد مــن ســؤال 

شخصيات سياسية نافذة عنها. 
ما الذي يدفع بكر إلى املغامرة واملقامرة 
ــذا الــنــحــو؟ هـــل هـــو تـــراجـــع دوره  عــلــى هـ
ــفـــوذه فـــي ســـاحـــٍة قــيــل إنـــه كـــان العــبــًا  ونـ
أساسيًا فيها؟ هل هو كما تقول قيادات 
مؤامرة  فــي  يساهم  والتنمية«  »الــعــدالــة 
اســـتـــهـــداف تــركــيــا الـــتـــي تـــديـــرهـــا بعض 
الــــعــــواصــــم واألجـــــهـــــزة االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
بـــهـــدف تــســريــع املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة في 
الــــبــــاد وإزاحـــــــــة أردوغــــــــــان وحــــزبــــه عــن 
الــحــكــم؟ مـــن الــــذي ســيــوقــف بــكــر، وكــيــف 
سيفعل ذلك، خصوصًا وأن استطاعات 
الـــــــرأي املــــنــــشــــورة تـــتـــوقـــف مــــطــــّواًل عــنــد 
الــحــزب  بشعبية  يلحقها  الــتــي  ـــرار  األضـ
يقوله ال يمكن  ما  الغالبية، وأن  وقناعة 

غازي دحمان

ــازه عملية  يــتــهــيــأ بــشــار األســـــد، بــعــد إنـــجـ
فتح  إلــى  املقاييس،  بكل  مـــزورة  انتخابية 
ــات مــــع دول  ــاقــ ــعــ صـــفـــحـــة جــــديــــدة فــــي الــ
اإلقــلــيــم، تــأســيــســًا عــلــى تــحــّولــه، بــنــاء على 
شرعي،  حاكم  إلــى  املوصوفة،  االنتخابات 
السلطة  السورين، وبوصفه  يحظى بدعم 
الشرعية الوحيدة على الجغرافيا السورية 
الدولة،  أضــاع  به  تكتمل  وسكانها، حيث 
الــكــيــان الــســيــاســي الــحــداثــي، الـــذي ال يجد 
الــخــارج مــفــّرًا مــن االعــتــراف بــه، وغــيــر ذلك 

يعتبر مخالفًا للقوانن الدولية املرعية.
لـــم تــكــن املــشــكــلــة مـــع بــشــار األســـــد، فـــي أي 
يوم، مدى شرعيته، فالعالم كله، بأنظمته 
الليبرالية واملحافظة، يعرف كيفية وصول 
عائلة األسد إلى السلطة واستمرارها بها 
طوال هذه العقود، وكانت الدول قد تكّيفت 
مع هذا الوضع وقبلته، تحت حجج وذرائع 
كثيرة، لكن املشّكلة أن األســد قد أوجــد مع 
الـــزمـــن، وربـــمـــا نــتــيــجــة اســتــهــتــاره بــالــرأي 
ــة خـــارجـــة عـــن املــنــطــق  ــ الـــعـــام الـــعـــاملـــي، دولـ
والقانون والقيم األخاقية، بحيث يصعب 
الحد  عــن  التنازل  دون  مــن  معها،  التعامل 

األدنى من القيم العاملية.
تحتل دولة األسد التي يسعى إلى تقديمها 
قيادته،  لشرعية  غطاء  بوصفها  للخارج، 
أدنى درجات املؤشرات الدولية في مختلف 
في  الديمقراطية  ر 

ّ
في مؤش تقع  املــجــاالت، 

ر 
ّ

املرتبة 164 من أصل 167 دولة، وفي مؤش
ــر 

ّ
الــســعــادة 149 مــن أصـــل 156، وفـــي مــؤش

املــرتــبــة 210 مــن أصــل  السياسية  الــحــقــوق 
ر الفساد املرتبة الثالثة بعد 

ّ
210، وفي مؤش

الصومال وجنوب السودان من أصل 179، 
ر السام املرتبة األخيرة من أصل 

ّ
وفي مؤش

يقوم  الــذي  الجيد،  البلد  ر 
ّ

163، وفــي مؤش
على قياس دور كــل دولــة فــي إفـــادة العالم 
ــــال ســيــاســاتــه  والـــجـــنـــس الـــبـــشـــري مــــن خـ
التي  التحّديات  مواجهة  فــي  ومساهماته 
تواجه البشرية، احتلت سورية املرتبة 155 

من بن 163.
املؤشر الوحيد الذي تبدو فيه دولة األسد 
متقدمة، إلى درجة أنها تحتل املرتبة األولى 
فيه، هو صناعة املخدرات وتجارتها، وهو 
مـــا دفــــع وســـائـــل إعــــام غــربــيــة كــثــيــرة إلــى 
إعــــادة تسمية ســوريــة »دولــــة املـــخـــدرات«، 
انـــطـــاقـــًا مــــن الــطــبــيــعــة املـــؤســـســـيـــة لــهــذه 
اإلجرامية  بالشبكات  وعاقتها  الــتــجــارة، 
العابرة للحدود في العالم. وعلى الرغم من 
أن تجارة املخدرات مهنة قديمة لدى نظام 
األسد، إذ صنفت وزارة الخارجية األميركية 
سورية دولة مخدرات خال الحرب األهلية 
ــنــــت الـــشـــخـــصـــيـــات  ــيــــث جــ ــلــــبــــنــــانــــيــــة، حــ الــ

تتغاضى عن قضية بياروسيا ونظامها 
واعتقال املعارضن.

ــدم وضـــــــوح مــوقــف  ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن عــ وعــ
اإلدارة األميركية وخطتها في إدارة ملف 
 بــوتــن، كعادته السابقة في 

ّ
ســوريــة، فــإن

أعــّد  تــرامــب،  السابق  الرئيس  مــع  اته  لقاء
أوراق اعـــتـــمـــاده مـــن جـــديـــد فـــي ســـوريـــة، 
ــــــع أولـــــويـــــات الـــرئـــيـــس  مـــســـتـــنـــدًا إلـــــى واقـ
فــي خطاب  أعلنها  التي  بــايــدن  األميركي 
االنــتــخــابــات، وتجاهله قضايا  فــي  فـــوزه 
الشرق األوســط، ومنها سورية، ما يمكن 
فهمه تمديدًا لسياسة ترك امللف في عهدة 
تنتهي  بينما  األقـــل،  على  روســيــا، حاليًا 
اإلدارة األميركية من مباحثات فيينا مع 
الــنــووي وتوابعه  إيــران بخصوص امللف 
فــي املــنــطــقــة، وهـــو قــد يثمر مــا مــن شأنه 
ــــود األجـــنـــبـــي فــي  ــــوجـ تــغــيــيــر خـــريـــطـــة الـ
سورية، وتبدل أدوار الاعبن في الصراع 

على سورية. 
ووفــــق ذلــــك، يــحــمــل بــوتــن مــعــه إلـــى لقاء 
جنيف )بما يخص الشأن السوري( نتائج 
انتخابات بشار األســد التي جرت في 26 
مايو/ أيار املاضي، ومشاهد عودة الرعب 
األمـــنـــي إلــــى نـــفـــوس الـــســـوريـــن، وتــأكــيــد 
قدرته على إعادة سورية إلى ما قبل 2011 
إلى  النظر  األمــنــيــة، مــن دون  الناحية  مــن 
وتقسيمها  الجغرافية،  خريطتها  تقلص 
إلى ثاث دويات، تقع حصة نظام األسد 
وروسيا وإيران على نحو 62%، وداخلها 
تقع مدينة درعا التي تعود الهيمنة فيها 

لسياساتها  الرافض  الشعبي  التجييش 
في تشييع املنطقة من جهة أخــرى. وفي 
 األحــوال، يعني روسيا التفّرد بامللف 

ّ
كل

ــاد إيــــــــران عــــن الـــســـبـــاق  ــ ــعـ ــ ــــوري، وإبـ ــســ ــ الــ
الحالي  الصراع  ملناصفتها في استثمار 

في سورية.
ــة  ــاســ ــيــ ــي، الـــــــــــــذي أحــــــدثــــــتــــــه ســ ــ ــلــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــ ال
أوباما، عن  بــاراك  الديمقراطين في عهد 
سورية من تغاضيها عن الخطوط الحمر 
الــتــي وضــعــتــهــا بــوجــه الــنــظــام الـــســـوري، 
وتــســهــيــل دخــــول روســـيـــا الــعــســكــري إلــى 
ســوريــة عـــام 2015، واالتـــفـــاق الــســري في 

وزيـــــري  بــــن   2016 ــلــــول  أيــ 9 ســبــتــمــبــر/ 
كيري،  جــون  األميركي  البلدين،  خارجية 
والروسي سيرغي الفروف )تحت مسمى 
ــــول  ــادة وصـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــن الـــعـــنـــف واسـ ــ ــّد مـ ــ ــحـ ــ الـ
املساعدات اإلنسانية وإقامة مركز التنفيذ 
لروسيا  املــجــال  وتـــرك  بينهما(،  املــشــتــرك 
النظام السوري،  الــصــراع داخــل  إدارة  في 
وبن  املسلحة،  ومعارضته  النظام  وبــن 
موسكو وأنقرة وطهران، وصناعة مسار 
ــارج الـــقـــرارات  آســتــانــة الــتــفــاوضــي مـــن خــ
الدولية، من بيان جنيف، وصواًل إلى قرار 
ه من سقف 

ّ
مجلس األمن 2254، يجعل كل

املرتقب  اللقاء  تجاه  الــســوريــة  التوقعات 
بــن الــرئــيــســن منخفضًا أكــثــر مــن سقف 
الــوطــن الــســوري الـــذي انــهــار فــوق رؤوس 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  عــــن  تـــحـــت  األبـــــريـــــاء 
إدارة  ــــال  ــ وخـ الـــســـابـــقـــة،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الجمهوري ترامب، وربما استمر في ذلك، 

في ظل إدارة بايدن الديمقراطية.
ــاءات بـــوتـــن واتــــصــــاالتــــه مــع  ــقــ لــــم تـــكـــن لــ
رئـــيـــســـي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة 
السابقن، أوباما وتــرامــب، في ما يخص 
ســوريــة، فــي أّي منها فــي خــدمــة القضية 
الــســوريــة، ومــطــالــب الــحــريــة، عــلــى الــرغــم 
مـــن الــتــهــلــيــل لــنــتــائــجــهــا واتــفــاقــاتــهــا، بل 
منحت روسيا مزيدًا من مساحة التدخل 
ــة وفـــي  ــ ــوريـ ــ ــراع عـــلـــى سـ ــ ــــصــ ــي مـــلـــف الــ ــ فـ
سورية. وخــال األعــوام السبعة املاضية، 
الــصــراع مــن صـــراع شامل  نقلت موسكو 
ســـيـــاســـي وقـــانـــونـــي ومـــســـلـــح بــــن نــظــام 

ــوري ومــعــارضــة إلـــى مــســلــح فــقــط بن  ســ
ــران(، في  النظام مــع داعميه )روســيــا وإيــ
مــواجــهــة فــصــائــل مــعــارضــة لـــه مــدعــومــة 
ــم حــيــدت  ــن دول عـــربـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، ثــ مــ
املدعومة  الفصائل  لتبقى  العربي،  الدعم 
مـــن تــركــيــا طـــرفـــًا يــقــابــل الـــنـــظـــام، وبــذلــك 
أهــدرت الجهود الدولية في تفعيل مسار 
ــفـــاوضـــات جــنــيــف وفـــقـــًا لـــلـــقـــرار 2254،  مـ
مته إلى لجنة دستورية مشتركة بن 

ّ
وقز

منّصات »معارضة« مختلفة في مواجهة 
 
ّ
الـــنـــظـــام املــتــصــلــب ضـــدهـــا. مـــا يــعــنــي أن
فرصة شرعنة وجــود بشار األســد الفائز 
بــأصــوات 95.1% بــانــتــخــابــاٍت لــم يــشــارك 
فيها نصف الشعب السوري، وبتجاوزاٍت 
حــدثــت تــحــت أعـــن الــكــامــيــرات، تتساوى 
اليوم مع فرص رغبة »املعارضة« السورية 
فـــي إعــــــادة إحـــيـــاء الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة 
فــي جنيف، الــتــي تــريــدهــا الــيــوم موسكو 
ــهــا مــن الهدايا 

ّ
أكثر مــن أّي شــيء آخــر، ألن

الــتــي يــريــد بــوتــن تقديمها لــبــايــدن على 
القرار 2254،  باتجاه تحقيق  ها خطوة 

ّ
أن

التي  الــســيــاســيــة  العملية  إحــيــاء  وإعــــادة 
بية« 

ّ
استبقتها موسكو بتصريحات »خل

في  مبكرة  انتخابات  إجـــراء  إمكانية  عــن 
حـــال الـــوصـــول إلـــى تـــوافـــق عــلــى دســتــور 
جديد، وهــو ما سيحصل خــال سنوات، 
ـــه 

ّ
ــواء مـــع املــعــارضــة أو مـــن دونـــهـــا، ألن ســ

الوحيد لعودة األسد  الدستوري  السبيل 
بعد انتهاء واليته الحالية لحكم سورية. 
)كاتبة سورية(

بالبقاء في املنطقة، وقد فعل نتنياهو ذلك 
ر األميركين من ترك املنطقة 

ّ
، حن حذ

ً
فعا

»اإلرهــاب«، وجــاء على أن الــدول العربية  لـــ
لها  صديقة  إسرائيل  أن  أخــيــرًا،  اكتشفت، 
ال عــدوة، وهــذا يعني، من وجهة نظره، أن 
»أجــــواء الــســام« املــســتــجــّدة هــذه تستحق 
النفوذ  الدعم األميركي في مواجهة تزايد 

اإليراني.
في الواليات املتحدة، كان دعاة االنسحاب 
من الشرق األوسط يرّوجون فكرتهم بالقول 
األوسط  للشرق  االستراتيجية  األهمية  إن 
فمعظم  لبادهم،  بالنسبة  كثيرًا  تراجعت 
الطاقة التي تستهلكها أميركا اليوم ليس 
مصدرها نفط الشرق األوسط. أما إسرائيل 
 بما يكفي على الدفاع عن 

ً
فقد باتت قــادرة

نفسها، وتبدو محاولة إقامة السام بينها 
وبن الفلسطينين عبثًا ال طائل من ورائه، 
فــي تلك  املكلف ماليًا  للوجود  الــداعــي  فما 
أن  منطقيًا  وســيــكــون  الــعــالــم؟  مــن  املنطقة 
يكتشف هؤالء، بعد الحرب أخيرًا على غزة، 
بهذه  ــقــاس 

ُ
ت ال  االستراتيجية  املصالح  أن 

املــوازيــن، فــخــروج الــواليــات املتحدة يعني 
ــران والـــصـــن وروســـيـــا، وتــهــديــد  ــ دخــــول إيـ
ــا يـــعـــنـــي خـــــســـــارات مــضــاعــفــة  ــ أوروبـــــــــــا، مـ

ومكلفة لنفوذ الواليات املتحدة.
ــايـــدن  صـــحـــيـــح أن الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي بـ
ــة فــي  ــفـ ــثـ ــكـ ــات مـ ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ افــــتــــتــــح عـــــهـــــده بـ
املــنــاصــب املــعــنــيــة بــشــرق آســيــا والــصــن، 
وبــــدت إدارتـــــه، حــتــى مــا قــبــل الــحــرب على 
غـــــزة، األقـــــل اهـــتـــمـــامـــًا، مـــقـــارنـــة بـــــــاإلدارات 
األمــيــركــيــة الــســابــقــة بــالــتــواصــل مــع الـــدول 
شـــرق األوســـطـــيـــة، بــمــا فـــي ذلـــك إســرائــيــل، 
نتنياهو  اتصال هاتفي بن  أول  إذ جــرى 
وبــايــدن بعد نحو شهر مــن تــولــي األخير 
مــنــصــبــه، إال أن الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة 
وجـــدت نفسها مــتــوّرطــة فــجــأة بــاألحــداث 
الفلسطينين  تهديد  تلت  التي  املتسارعة 
ــيـــخ جـــــــــّراح فــي  ــشـ ــــي الـ ــــن حـ بـــالـــتـــهـــجـــيـــر مـ
ــقــــدس، وهــــو الـــحـــال نــفــســه الـــــذي خــبــره  الــ
بايدن جيدًا حن كان نائبًا للرئيس باراك 
ــه عــن الـــخـــروج من  ــ أوبـــامـــا، وعــجــزت إدارتـ
الشرق األوسط وسط اندالع ثورات الربيع 
العربي، وبروز حركات العنف التي تنسب 

االســتــخــفــاف بـــه وتــجــاهــلــه؟ يــهــّم رجـــال 
ــــور الـــتـــذكـــاريـــة  ــــصـ ــقــــاط الـ ــتــ املــــافــــيــــات الــ
ــارزة فــــي الــحــكــم  ــ ــبــ ــ ــ مــــع الـــشـــخـــصـــيـــات ال
واملعارضة، أو إعان ارتباطهم السياسي 
ــٍة مــــعــــيــــنــــة، بــــــغــــــرض تـــبـــيـــيـــض  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ بــ
صــفــحــاتــهــم، وتلميع صــورهــم، وإخـــراج 
هـــذه الــصــور مــن األرشـــيـــف عــنــد الــلــزوم. 
أفــرح ســادات بكر، وهــو يتحّدث عن هذا 
الكيان  األمــور، جماعات  الهائل من  الكم 
املوازي واملعارضة التركية، وأسعد حتمًا 
خـــصـــوم أردوغـــــــــان وحــــزبــــه فــــي الـــداخـــل 
والـــخـــارج، لــكــنــه يــعــرف أنـــه أضــــرم الــنــار 
بسفن العودة من اإلمارات التي فتحت له 
األبواب على وسعها. لن تكتفي القيادات 
الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة، وكـــذلـــك الــقــضــاء 
التركي، بما فعلته. وستكون هناك خطة 
للتعامل مع  الــجــوانــب،  مــتــعــّددة  تــحــّرك 
الــرجــل ومـــن يـــديـــره، لــكــن ســرعــة انتشار 
تسجياته، وما يتحدث عنه من قضايا، 
ال يمكن تجاهلها أيضًا، خصوصًا وأنه 
اســتــفــاد ســـنـــواٍت مــن إعــــان دعــمــه حــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة وتــحــالــف الــجــمــهــور، 
وشــارك في تنظيم حمات ومهرجانات 
شــعــبــيــة عـــديـــدة فـــي هـــذا االتـــجـــاه، حيث 
كان يرفع فيها شعار »بوزكورت« للذئب 
القومية  الحركات  اه 

ّ
تتبن الــذي  الرمادي 

بيد وشعار رابعة )اعتصام ميدان رابعة 
العدوية في القاهرة صيف 2013( باليد 

األخرى.
تستثمر املعارضة بأطيافها وتوجهاتها 
كــــافــــة، ســيــاســيــًا وشـــعـــبـــيـــًا، فــــي املــلــفــات 
»أوالدنا يقتلون في سورية وليبيا وأوالد 
آخـــريـــن يــصــبــحــون أكـــثـــر ثـــــــراء«، فــالــذي 
وقــيــاداتــه  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  يقلق 
حتمًا فــي هـــذه الــتــطــورات لــيــس فــقــط ما 
بــدأ نشر فيديوهاته في  يقوله بكر منذ 
أيــــار(، بل  مطلع الشهر املــاضــي )مــايــو/ 
نجاحه فــي جــذب أكــثــر مــن مــائــة مليون 
ــه عـــبـــر وســـائـــل  ــالـ مـــشـــاهـــد تـــابـــعـــوا مــــا قـ
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. ويـــتـــحـــّرك بــكــر 
بــشــكــل مــــدروس ومــبــرمــج، يــضــع أمــامــه، 
وهو يتحّدث، أوراقــًا وملفات كثيرة، في 
إشارة إلى أن جعبته لن تفرغ. أعلن، في 
أيــام، أنــه سيخاطب الرئيس  شريط قبل 
خطورة  عن  ويحّدثه  مباشرة،  ــان  أردوغـ
ــّربـــون مــــن مــســتــشــاريــن  ــقـ مــــا يـــقـــوم بــــه مـ
وقيادات سياسية. هو يفعل ذلك بعدما 
ــان لــن يفعل  وصــل إلــى قناعة بــأن أردوغـ
لـــه شــيــئــًا، خــصــوصــًا بــعــدمــا وقــــف إلــى 
املواجهة  هــذه  فــي  داخليته  وزيــر  جانب 
واإلجرامية«،  اإلرهابية  التنظيمات  »مع 
ــن الـــخـــارج  ــي يـــقـــودهـــا بــعــضــهــم مــ ــتــ والــ
وقد  ومصالحها.  وسمعتها  تركيا  ضد 
رضي بكر أن يكون في هذه املواجهة أداة 
ستتقاذفها األيدي وترميها، بعد انتهاء 
يــرّدد عديدون من أنصار  مفعولها، كما 

تحالف الجمهور.
تحاول قيادات »العدالة والتنمية« أن تنقل 
املواجهة إلى منتصف امللعب على األقل، 
إذا ما فشلت في نقلها إلى ساحة الطرف 
ب 

ّ
الخصم. أحيانًا تتجاهله، وأحيانًا تكذ

وتنفي ما يقول، وأحيانًا تعده بعقاٍب ال 
مــهــرب مــنــه. لكن هــنــاك مــن يــرى أيــضــًا أن 
بــكــر لــن يــتــراجــع، ولـــن يــبــّدل فــي أســلــوبــه. 
ليس وحده بكر في السفينة التي تتاعب 
بها األمواج. هو سيدفع الثمن، لكن الذين 
لن ينجوا حتمًا  يتحّدث عنهم ويتهمهم 
من ارتــدادات ما ُيقال: »اعتقالي وسجني 

لن يغيرا في الحقائق«.
ما الــذي فعله ســادات بكر؟ وّجــه أصابع 
ــاء  ــمـ االتــــهــــام بـــاتـــجـــاه عــــشــــرات مــــن األسـ
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة واإلعـــامـــيـــة 

دمشق  في  والنظامية  واألمنية  العسكرية 
ــّدرات، إال  ــ ــخـ ــ ــارة املـ ــا هــائــلــة مـــن تـــجـ ــاًحــ أربــ
أنـــهـــا شـــهـــدت قـــفـــزات قــيــاســيــة مــنــذ بــدايــة 
الهيكلية  األســد  دمــر  فقد  السورية،  الثورة 
االقتصادية السورية، وفق خطٍة مدروسٍة، 
السورين وتهجيرهم، وأحل  إفقار  هدفها 
على  يقوم  جديدًا  اقتصاديًا  نمطًا  مكانها 
أنــشــطــة مــتــنــوعــة، مــثــل االتــــجــــار بــالــبــشــر، 
القطع  والدعارة، وتهريب األعضاء، ونهب 
األثــريــة، وابــتــزاز الــســكــان. وتتقدم صناعة 
االقتصاد  هــذا  قائمة  وتجارتها  املــخــدرات 
الجديد، أو دّرة منتجات دولة األسد، حسب 
دراسة ملركز التحليل والبحوث العملياتية 
ــذي يـــركـــز عـــلـــى الــــوضــــع فــي  ــ ــ الـــبـــحـــثـــي، والـ

سورية.
ــن الـــكـــمـــيـــات الـــكـــبـــيـــرة مــن  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
املـــخـــدرات الــتــي جـــرى ضــبــطــهــا فـــي أمــاكــن 
متفرقة من أوروبا والبلدان العربية، أكدت 
مـــصـــادر إعــامــيــة أن حــجــم تـــجـــارة األســـد 
من املخّدرات تبلغ بحدود 16 مليار دوالر 
الــتــي تنتجها  ســنــويــًا، وأن كــمــيــة اإلنـــتـــاج 
شبكة مــن املــصــانــع يــفــوق عــددهــا الستن 

مصنعًا وورشة.
املشكلة أن األسد من غير املقّدر له أن يتوب 
ــو ال يـــحـــاول حتى  ــتـــجـــارة، وهــ ــذه الـ عـــن هــ
طــمــأنــة الـــخـــارج بــأنــه قــد يعمل عــلــى األقــل 
عــلــى ضــبــط صــنــاعــة املـــخـــدرات وتــجــارتــهــا 
ومـــحـــاربـــتـــهـــمـــا، وتــــحــــديــــدًا إلـــــى األســــــواق 
إعــادة تأهيله  املغري في  العربية، فما هو 
ــك تــأيــيــدًا  ــ ــه؟ أال يــعــنــي ذلـ ــعـ ــتــــواصــــل مـ والــ

لسياساته وتشجيعه على املضي بها؟
إعـــــادة تــأهــيــل األســـــد، وفــــق هــــذه الــشــروط 
وفــــي هــــذه الــــظــــروف، لـــن يـــكـــون لــهــا ســوى 
معنى واحــد، الــرضــوخ ألزعــر غير مستعد 
لتغيير ســلــوكــه، ويــطــلــب مـــن اآلخـــريـــن أن 
يقبلوه على وضعه، وأن يحلوا بأنفسهم، 
ما استطاعوا، من املشكات التي سيخلفها 
التي  ممارسته سياساته  ســيــاق  فــي  لــهــم، 
األفضل لتحقيق  النموذج  أنها تمثل  يرى 

مصالحه الخاصة.
ليس ثّمة عــذر أليٍّ مــن األطـــراف اإلقليمية 
والدولية القول إن األسد جيد ألنه ال يقتل 
الــســوريــن، إذ تثبت قــوائــم مضبوطات  إال 
ــم، مـــــن مــــصــــر إلــــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ املـــــــخـــــــدرات فـــــي اإلقـ
السعودية وتركيا واألردن، أن األسد أرسل 
شــحــنــات املـــوت إلـــى جميع بــلــدان اإلقــلــيــم، 
ولم يستثن أحدًا، ولم يضع اعتبارًا ملواقف 
هــذه الـــدول الــتــي يــدعــو بعضها إلــى وقف 
مقاطعة نظامه، أو حتى يدعمه دبلوماسيًا 
ومـــاديـــًا وعــســكــريــًا، فــالــعــصــابــات، وليست 
األنــظــمــة الــســيــاســيــة، وحــدهــا مــن ال يتأثر 

بهذه االعتبارات.
)كاتب سوري(

أهــالــي وفصائل  إلــى لجنة املصالحة مــن 
مسلحة مع روسيا، حيث ال سلطة أمنية 
ــا أفــســح  ــذا مـ ــ حــقــيــقــيــة لــلــنــظــام فــيــهــا، وهـ
املجال لدرعا، وبعض املناطق في ريفها، 
انتخابية في مراكز  ملنع وضــع صناديق 
كثيرة وتعطيل عملية إجراء »انتخابات« 
تابعة  قــوى  فيها. وتسيطر  األســـد  بــشــار 
بــيــنــمــا يسيطر  لــتــركــيــا عــلــى نــحــو %11، 

األكراد بدعم أميركي على نحو %27.
ــّد مــســبــقــًا تــجــاهــل  ــلـــف املــــعــ ــذا املـ ــ ــّرر هـ ــبــ يــ
 أنواع النقد الغربي واألميركي، 

ّ
بوتن كل

ــــي صـــــــــدرت بــحــق  ــتـ ــ ــــى الــــــســــــوري الـ ــتـ ــ وحـ
شرعية انتخابات بشار األسد، واصطناع 
ــواء قــبــل االنــتــخــابــات  ــ ديــمــقــراطــيــتــهــا، سـ
أو بــعــدهــا، حــيــث االلــتــفــات إلـــى مــثــل تلك 
االنــتــقــادات يــنــزع مــنــه إحـــدى أهـــم أدوات 
في  تفيده  قــد  ــهــا 

ّ
أن يعتقد  التي  املساومة 

للمساومة،  أو  للمقايضة  أخـــرى،  ملفات 
ــتـــمـــاالت الـــتـــقـــارب   احـ

ّ
ــل ــ خـــصـــوصـــًا فــــي ظـ

األميركي - اإليــرانــي الــذي ُيخشى أن يتم 
فــي سورية  على حساب مصالح روســيــا 

واملنطقة.
ة الـــــتـــــقـــــارب الـــــــروســـــــي -  ويــــمــــكــــن قـــــــــــراء
ــــن روســـيـــا  ــيـــق بـ ــنـــسـ ــتـ ــي والـ ــلــ ـــيــ اإلســــرائـ
وإســــــرائــــــيــــــل مــــــن زاويــــــــــــة مـــصـــالـــحـــهـــمـــا 
إيــران  إلبعاد  الخدمات  وتبادل  املشتركة 
ــــواء بــاســتــمــرار الــضــغــط  عـــن املــنــطــقــة، سـ
ألنشطة  إسرائيل  وضــربــات  اإلسرائيلي 
إيران في سورية تحت عن أجهزة الرصد 
بفعل  أو  مــن جــهــة،  الــروســيــة وتجاهلها 

نفسها لإلسام، إذ ال بد أن يكتشف بايدن، 
هذه املرة أيضًا، أن ما لم تفعله باده يوم 
العالم،  في  الوحيدة  العظمى  القوة  كانت 
املتحكمة بالسياسة واالقتصاد، ال يمكنها 
بـــاتـــت مــســألــة تــعــّدد  ــد  أن تــفــعــلــه اآلن، وقــ

األقطاب العاملية على أعتاب التحقق.
بــالــنــســبــة لــلــصــن، مـــن الــطــبــيــعــي أن ُيثير 
آسيا  على شــرق  املتحدة  الــواليــات  تركيز 
مـــخـــاوفـــهـــا. صــحــيــح أن الـــصـــن يــمــكــن أن 
الــواليــات املتحدة من  تستفيد مــن خـــروج 
الشرق األوسط، عبر تمّدد نفوذ حلفائها، 
ــــو ظــلــت  ــــادة لـ ــعـ ــ ــر سـ ــثــ ــكـــون أكــ ــتـ لـــكـــنـــهـــا سـ
الــواليــات املــتــحــدة غــارقــة فــي وحــل الشرق 
األوســـــــــط، وبـــعـــيـــدة عــــن تـــهـــديـــد نـــفـــوذهـــا 
ــــرق آســـيـــا،  الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري فــــي شـ
وطــمــوحــهــا املــســتــمــر إلـــى تــوســيــعــه. تــدرك 
الــصــن أن عــاقــاتــهــا مــع حــلــفــاء الــواليــات 
األوســـط،  الــشــرق  فــي  التقليدين  املــتــحــدة 
بـــمـــن فــيــهــم إســــرائــــيــــل والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ال يــمــكــن أن تــرتــقــي إلــــى صــفــة الــعــاقــات 
مؤثرًا  عنصرًا  تــكــون  الــتــي  االستراتيجية 
في التنافس األميركي الصيني، على الرغم 
السنوات  في  ملحوظ  بشكل  توّسعها  من 

.
ً
األخيرة مع السعودية واإلمارات مثا

)كاتب من األردن(

العدالة  حــزب  على  املحسوبة  والحزبية 
والتنمية، أو املــقــّربــة مــنــه. لــم يــتــرّدد في 
أمنية  وقضايا  ملفات  في  نفسه  توريط 
ــة، بــيــنــهــا  ــيــــة وخــــارجــــيــــة حــــســــاســ ــلــ داخــ
مـــشـــاركـــتـــه فــــي نـــقـــل الــــدعــــم الــلــوجــســتــي 
ــــى مـــجـــمـــوعـــات مـــقـــاتـــلـــة فــــي ســــوريــــة،  إلــ
دخل  القانونية.  لــة  املــســاء أمـــام  ستتركه 
فـــي مـــواجـــهـــٍة شـــرســـة مـــع مــثــلــث املــافــيــا 
واإلعــــــام والــســيــاســة، بــتــهــم مـــن الــعــيــار 
الثقيل، على خط أنقرة ــ لفكوشة ــ إدلب. 
ــرة االســتــفــزاز  يــوســع يــومــًا بــعــد آخـــر دائــ
أن يقول  والــتــحــّدي، من دون  والهجمات 

أين سيتوقف. 
مــع كــل شــريــط، ثّمة مزيد مــن التصعيد، 
ــد مـــن  ومــــــــــع كــــــــل تــــصــــعــــيــــد ثـــــمـــــة مـــــــزيـــــ
ــتــــســــاؤالت بـــشـــأن ما  ــارات والــ ــتـــفـــسـ االسـ
يــجــري وأيــــن وكــيــف ســتــنــتــهــي املــســألــة؟ 
ــد«، وهـــذا اسم  ــادات بــن زايــ ملـــاذا قـــّرر »ســ
التركي،  الداخل  أطلقه بعضهم عليه في 
الباطون من وســط الجدار،  سحب حجر 
وهو يعرف خطورة ما يفعله غير عابئ 
بالنتائج؟ بكر ليس وحده حتمًا في كل 
هـــذا الـــحـــراك. هــنــاك مــن يــدعــمــه ويــمــّولــه 
في  النهاية  حتى  املضي  على  ويشجعه 
ما يفعله، فهو يستهدف مباشرة تحالف 
ــٍة فــــي صــفــوف  ــ ــأزمـ ــ ــكـــم، ويـــتـــســـبـــب بـ الـــحـ
املحافظة  التركية  والجماعات  القومين 

التي يقول إنه محسوٌب عليها. 
املــقــّربــة مــن الحزب  تحّمل بعض األقـــام 
الــدولــة العميقة في  الــحــاكــم مــجــمــوعــات 
ــارات مسؤولية  ــ أمــيــركــا وإســرائــيــل واإلمـ
ــرة ضـــد أردوغـــــــان وتـــركـــيـــا. ولــكــن  ــؤامــ املــ
حقيقة أخرى تقول إن املاين هم الذين 
يتابعون أشرطة بكر، وينتظرون صباح 
ــه؟ تــتــمــّســك  ــولـ ــقـ ــيـ ــا الـــــــذي سـ ــ ــــل أحــــــد مـ كـ
بالقول  والتنمية  الــعــدالــة  قــيــادات حــزب 
في  والرئاسية  البرملانية  االنتخابات  إن 
مــوعــدهــا بــعــد عــامــن، ولـــن يــكــون هناك 
ــا، لـــكـــن املـــعـــارضـــة  ــهـ ــخـ ــاريـ تــغــيــيــر فــــي تـ
ــــورات املـــشـــهـــد الــســيــاســي  ــطـ ــ تــــــــرّدد أن تـ
واالقــتــصــادي واملــعــيــشــي فــي الــبــاد هي 
التي ستحسم األمـــور. مــا يفعله ســادات 
بــكــر قـــد يـــخـــدم أهــــــداف املـــعـــارضـــة بــهــذا 
العدالة؟  كيف سيتصّرف حزب  االتجاه. 
 بــمــن يــشــّهــر ســـادات 

ً
هــل سيتمّسك فــعــا

بــكــر بــهــم مــن رمــــوز حــزبــيــة أو سياسية 
يـــريـــده، ويــدخــل في  أنـــه سيعطيه مــا  أم 
في  جــذريــة  وتــغــيــيــراٍت  تصفياٍت  عملية 
أم هو سيفاجئ  الحزب وقــيــاداتــه؟  بنية 
تعيده  استخباراتية،  أمنية  بعملية  بكر 

إلى الحضن التركي؟
)كاتب تركي(

هل األسد بين ملفات بايدن و»القاتل«؟

في انسحاب أميركا من الشرق األوسط

تركيا في عاصفة »سادات غيت«

إعادة تأهيل 
تاجر مخدرات غير تائب

لم تكن لقاءات بوتين 
واتصاالته مع أوباما 

وترامب، في ما 
يخص سورية، في 

أّيٍ منها، في خدمة 
القضية السورية

الدبلوماسية 
األميركية وجدت 
نفسها متورّطة 

فجأة باألحداث 
المتسارعة في 

فلسطين

تحاول قيادات 
»العدالة والتنمية« أن 

تنقل المواجهة إلى 
منتصف الملعب على 

األقل، إذا ما فشلت 
في نقلها إلى ساحة 

الطرف الخصم

آراء

معن البياري

تلّح قناة العربية على وصف رئيس الحركة اإلسالمية، الجنوبية، في فلسطني املحتلة، 
منصور عّباس )طبيب أسنان، 47 عامًا(، بأنه »إخواني«، بغرض التعريض بجماعة 
اإلخوان املسلمني، في منت األخبار التي تواترت أخيرًا عن الرجل، بشأن قرار مجلس 
شورى الحركة التي يتزعمها، باملشاركة في حكومة ائتالف حزبي يائير لبيد ونفتالي 
بنت املتوقع تشكيلها في إسرائيل. وال تفيد املطالعات عن هذه الحركة بأي ارتباط 
تنظيمي لها باإلخوان، ومعلوٌم أنها تغاير الحركة اإلسالمية، الشمالية، بقيادة الشيخ 
رائد صالح، بأنها تجيز املشاركة في االنتخابات البرملانية في الدولة العبرية، فيما 
تكتفي تلك بقبول املشاركة في االنتخابات البلدية. وبعيدًا عن الرثاثة البادية في انعدام 
مهنية تلك الفضائية، فإن منصور عّباس يذهب بعيدًا في »البراغماتية« لدى تشكيل 
اإلسالم  باملناسبة(  الدقيقة  )غير  ما شاعت تسميته  إلى فضاء  ينتسب  سياسي 
السياسي، عندما يعلن عن دخول ممثلني عن كتلته في الكنيست )أربعة نواب( في 
الحكومة اإلسرائيلية املرتقبة، والتي يلّونها اليمني واليمني املتطّرف بتوجهات شديدة 
الذي يسّوغه الرجل بأنه »لتغيير موازين  الفلسطيني، األمر  العدوانية ضد الشعب 
القوى السياسية في البالد«، وهو كالم لم يقنع به أحدًا في أي من التشكيالت الحزبية 
التجمع  فــي حــزب  العضو  إن  األخــضــر، حتى  الخط  فــي داخــل  العربية  والسياسية 
الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، نعت هذه الفعلة التي لم يحدث لها مثيل منذ 
نكبة فلسطني قبل 73 عامًا، بأنها »جريمة كبيرة جدًا«. ومعلوم أن منصور عّباس 
كان قد أشاد باتفاقيات التطبيع، املعلنة قبل شهور، بني أربع دول عربية وإسرائيل.

ما هو ماثل في الذي صارت عليه الحركة اإلسالمية هذه يجوز حسبانه صنفًا من 
البراغماتية، أو االنتهازية النفعية، القصوى، لدى تشكيل سياسي إسالمي عربي. 
أما الذي فعلته جمعية املنبر الوطني اإلسالمي، في البحرين، واملنتسبة إلى التنظيم 
العاملي لإلخوان املسلمني، في سبتمبر/ أيلول املاضي، فشيء من هذا، إلى حد ما. 
عندما امتنعت هذه الجمعية عن املشاركة مع 17 جمعية ونقابة ورابطة في اململكة 
الخليجية، في إصدار بيان يرفض بشكل قاطع اتفاق العالقات الطبيعية الكاملة مع 
إسرائيل، ويدين كل أشكال االتصال معها، وآثرت املشاركة مع ثالث جمعيات أخرى 
املعيبة.  االتفاقية  تلك  الحكم  توقيع  يمنع من  ما  بيان مختلف، ال يجد  في إصــدار 
ت تساند السلطة في غير قليل من 

ّ
وفي البال أن الجمعية اإلسالمية )اإلخوانية( ظل

ب 
َ
ممارساتها وخياراتها، في صدد التنازع الحادث في البلد بشأن إصالحاٍت ُمطال

بها، وغالبًا ما كانت بواعثها في هذا طائفية.
مجلس  في  العراقي  اإلسالمي  الحزب  مشاركة  في  البراغماتية  تلك  منسيٍة  وغير 
الحكم االنتقالي الذي أقامه االحتالل األميركي، شهورًا بعد الغزو املعلوم في 2003. 
العراق،  املسلمني في  اإلخــوان  لجماعة  السياسية  الواجهة  يعد  الحزب   هذا 

ّ
وقد ظل

وهو الذي عارض ذلك الغزو، وتاليًا انسحب وزراء منه في إحدى حكومات ما بعد 
 .2004 في  واستهدافها  الفلوجة  على  األميركي  الحصار  على  احتجاجًا  االحتالل 
وقد سّوغ الحزب مشاركته في مجلس الحكم الذي انبنى بذهنية طائفية بأن املجلس 
ثّمة  الجزائر،  في  األميركان... وهناك،  بالتفاهم مع  االستقالل،  باتجاه  أولــى  صيغة 
تجربة حركة مجتمع السلم )اإلسالمية( والتي أسسها الراحل محفوظ نحناح في 
االستحقاقات  مختلف  فــي  والحكم،  والسلطة  النظام  مــع  املشاركة  أن  رأت   ،1990
»جمع  لـ  أجــدى  مناوشة،  أو  مغالبة  دون  فعلت، من  كما  واالســتــفــتــاءات،  االنتخابية 
الشمل«، وعرفت غير حكومٍة وزراء من الحركة. ونشطت، في جهوٍد لرأب الصدع، 
بعد وقف املسار االنتخابي واالنقالب املعلوم على نتائج أول اقتراع تعّددي في البالد، 
وحازت فيه جبهة اإلنقاذ املنزلة األولى، ثم كان العبور إلى »العشرية السوداء« إياها. 
براغماتية  الــجــاري هنا عن  الحديث  ُيغفل، في مقام  وبــنّي، ال  اختالف كبير  وعلى 
أطياٍف من اإلسالميني، عن املسلك الذي اتبعه حزب النور )اإلسالمي السلفي( في 
مصر، عندما لم يكتف بالصمت عن فظاعات االنقالب العسكري بعد 2013 بحق 

إسالميني آخرين، بل تماهى مع السلطة، وانتصر لها في كل مناسبٍة وسانحة.
ا كان كل تشكيل حزبي إسالمي، جيء عليه أعاله، كان يستهدي بتأويالٍت من 

ّ
ومل

الدين والشرع اإلسالمي لتسويق براغماتيته، كما فعل أخيرًا مجلس شورى حركة 
منصور عّباس، فذلك يفتح نقاشًا، يطول الشرح واألخذ والرد فيه كثيرًا.

بسمة النسور

أثــار مسلسل »لعبة نيوتن« الــذي ُعــرض في موسم رمضان املاضي، جدال واسعا 
على مواقع التواصل االجتماعي، وحقق أعلى نسب مشاهدة، إذ بلغ عدد املشاهدات 
ما يزيد على 90 ألفا منذ بدء عرض الحلقة األولى، ثم تضاعف العدد مّرات، وتصّدر 
تامر  تأليف  من  العمل  الرمضاني.  الــدرامــي  السباق  في  املسلسالت  أفضل  قائمة 
املبدعة منى  املصريني، في مقدمتهم  املمثلني  محسن وإخــراجــه، وبطولة نخبة من 
إلــى النجمني الصاعدين في زمــن قياسي الفــت محمد فــراج ومحمد  زكــي، إضافة 
الزوجني، هنا وحــازم، استغالل دعــوة ُوجهت  ممدوح. تبدأ أحــداث املسلسل بقرار 
إلى هنا، الدكتورة في وزارة الزراعة، ضمن وفد رسمي، للمشاركة في مؤتمر دولي 
ف هنا، الحامل في شهرها 

ّ
في أميركا. وقد وجدا في الدعوة فرصة ذهبية كي تتخل

الثالث، عن العودة مع الوفد، وتفضل املكوث في أميركا بشكل غير قانوني، إلى حني 
والدة جنينها، طمعا في الحصول على الجنسية األميركية، غير أن الخطة تفشل، 
املتحابني، سيما بعد ظهور  الزوجني  إلى طالق  تــؤّدي  حني تواجه تعقيدات كثيرة، 
الشيخ مؤنس املصري، األميركي املتدين، أّدى الدور باقتدار كبير املمثل محمد فراج.
تضافرت عدة عناصر إبداعية كي تجعل من »لعبة نيوتن« مسلسال مختلفا. تميز 
إلــى حــد كبير، والــرؤيــة  الــنــص املتماسك  بــاإلثــارة والتشويق واإلدهــــاش، مــن حيث 
املــذهــل للممثلني كــافــة. وقــد خــرج املسلسل عن  الــدرامــي  الذكية، واألداء  اإلخــراجــيــة 
ة بني األماكن واألزمان، وتألق 

ّ
الشكل التقليدي الرتيب، فتنقلت املشاهد برشاقة وخف

الثالثي منى وفـــّراج ومحمد مــمــدوح فــي حـــواراٍت ذكــيــة. وبــرعــوا فــي إقــنــاع املتلقي، 
فانقسم الجمهور بني مؤيد للشيخ مؤنس، مدينا حازم على ضعفه وتخاذله، ومؤيد 
لحازم املغدور في أبوته، الئما مؤنس على انتهازيته واستغالله املأزق الحرج الذي 
وجدت هنا نفسها متوّرطة فيه، غير أنها فقدت تعاطف الجمهور بسبب تسّرعها 
تعتري  التي  والــتــحــوالت  املــعــقــدة،  اإلنسانية  الــعــالقــات  النص  تــنــاول  وقــد  وطيشها. 
إلى جوانب قانونية متعلقة  لتجارب مؤملة. كما تطّرق  التعّرض  الشخصيات، حني 
بــإجــراءات الــطــالق فــي املــحــاكــم الشرعية. واحــتــوى على ثــيــمــاٍت عــديــدة، مثل الحب 

والخيانة والجشع والغيرة والتملك.
 »لعبة نيوتن« من هناٍت كان في الوسع تفاديها بسهولة، لوال شرط الثالثني 

ُ
لم يخل

حلقة املتعلقة بشهر رمضان )عرضت مسلسالت في رمضان في 15 حلقة(، ما دفع 
املخرج إلى اللجوء إلى الحشو واملط واإلطالة وافتعال األحــداث، وحشد شخصياٍت 
إضافية ال لزوم لها، من شأنها إرباك العمل. لم ينُج املسلسل من تلك الهنات، على 
الرغم من أنه مؤّهل ليصبح في مصاف املسلسالت العاملية، لو اقتصر على 15 حلقة 
املتلقي.  لدى  املطلوب  التأثير  حدث 

ُ
وت القصة حقها،  بالغرض، وتعطي  مكثفة، تفي 

ومع اإلقرار ببراعة منى زكي وموهبتها، فهي تضاهي نجمات هوليوود املكرسات، 
إال أن حيل املكياج لم تفلح في إقناع املتلقي بأنها امرأة ثالثينية. أما شخصية بدر، 
ل 

ّ
الثري غريب األطوار، وقد أدى دوره املمثل سيد رجب، فإنها بدت مقحمة، ولم تشك

أي إضافة. كما وقع النص، مثل أعمال مصرية كثيرة )وإْن هنا أقل مباشرة وأكثر 
انتهازيا  متناقضا  نموذجا  وطرحها  متدينة،  أي شخصية  فخ شيطنة  في  ذكــاء( 
ضعيفا قادرا على الغدر والخيانة، غير جدير بالثقة في جميع األحوال. كذلك لم تبُد 
لم ير  إذ  الجنسية األميركية مبّررة فنيا،  الحصول على  امللّحة في  الزوجني  حاجة 
املشاهد أن حياتهما بائسة إلى ذلك الحد الذي يستدعي الهجرة، فكل منهما يمتلك 
املسحوقة  الفقيرة  الطبقة  إلــى  قياسا  املــاديــة،  الناحية  من  مكتفيني  تجعلهما  مهنة 
اليائسة في مصر. وعلى الرغم من تلك الهنات، وباملقارنة مع أعمال درامية منافسة، 

يمكن القول إن »لعبة نيوتن« مسلسل ممتع ومثير، ويستحق اإلشادة واملتابعة.

سامح راشد

الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة بــعــد أســبــوعــني، ال دالئــل  بينما ُينتظر أن تــجــري االنــتــخــابــات 
تنافسية،  ــهــا 

ّ
أن انتخابية مهمة، ويفترض  إيـــران على عملية  داخــل  مــن  إشـــارات  أو 

املرشحني  بعض  استياء  إيـــران،  في  انتخابات  اسمه  على شــيء  الوحيدة  فالعالمة 
الذين استبعدهم مجلس صيانة الدستور. وهو ما حدا باملرشد علي خامنئي إلى 
التراجع ظاهريًا عن مواقفه السابقة، فأقّر، في خطبة الجمعة األخيرة، بوقوع »ظلم« 
د 

ّ
في استبعاد بعض املرشحني، قبل أن يكمل املجلس ذلك املشهد املفتعل ببياٍن أك

فيه أّن قراراته لم تتأثر بأّي شائعات أو معلومات مغلوطة.
أّن  الــقــرارات،  تلك  ثم من تمثيلية مراجعة  القبول واالستبعاد،  قـــرارات  الــواضــح من 
ح واحــد من دون غيره، 

ّ
أمــام مرش الرئاسة  إلــى  الطريق  هناك إصـــرارًا على إفساح 

بل  األقـــوى،  ــح 
ّ

املــرش فقد صــار هو  رئيسي،  إبراهيم  القضائية،  السلطة  رئيس  هو 
باملرشحني  مقارنة  قوته  أو  لتمّيزه  ليس  الناخبني،  أصــوات  لحصد  املؤهل  الوحيد 
األقــويــاء. وحني ال يكون من بني املرشحني من  ما الستبعاد اآلخرين 

ّ
اآلخرين، وإن

يملك كاريزما أو تاريخًا سياسيًا سوى واحد فقط أو اثنني على األكثر، فإّن العملية 
أو االستفتاء. ويفوز دائمًا الشخص  التزكية  إلى  أقرب  النهاية،  برمتها تصبح، في 
 دعم إعالمي وترويج كبير، ليس 

ّ
ل لدى السلطة الحاكمة، خصوصًا في ظل

ّ
املفض

فقط من مؤسسات الحكم، لكن أيضًا بواسطة النخب املوالية. وفي الحالة اإليرانية، 
تلعب تلك النخب دورًا مهمًا وحاسمًا في التأثير على الرأي العام، باإلقناع وليس فقط 
الدينية( بوضعية متميزة  )النخب  الحوزة  فيه رجال  يتمتع  باإلجبار. فهو مجتمع 
ومكانة رفيعة. وكذلك أهل البازار )رجال التجارة واألعمال(، إضافة بالطبع إلى الدور 
الــثــوري، مــن خــالل تغلغله في  الــحــرس  بــه  الــذي يقوم  التنظيمي والتعبوي الضخم 
مختلف مفاصل الدولة والحياة العامة في إيران، لحشد الناخبني وتوجيههم، ليس 
ح بعينه. وبالطبع، تصير 

ّ
فقط إلى املشاركة، لكن أيضًا إلى التصويت لصالح مرش

هذه العملية - التوجيه، أسهل كثيرًا في حالة غياب منافسني أقوياء، إذ توفر التصفية 
حني.

ّ
ة املفاضلة واالختيار بني املرش

ّ
التي يقوم بها مجلس صيانة الدستور مشق

، عن تركيبة مؤسسات الحكم في إيران واختصاصاتها، 
ً
ويدرك من يعلم، وإن قليال

 تجسيدًا إلرادة السلطة األعلى، وهي 
ّ
أّن قــرارات مجلس صيانة الدستور ليست إال

 املؤسسات واملناصب، يلعب مجلس صيانة 
ّ

املرشد. وألّن للمرشد مكانة تعلو كل
الدستور دور يده ولسانه. ويتحّمل في الوقت نفسه ردود الفعل واالنتقادات التي ال 
 اإليرانيني على يقني 

ّ
يمكن ألحد توجيهها إلى املرشد مباشرة، على الرغم من أّن كل

أّن  بــأّن ما يصدر عن املجلس هو ترجمة إلرادة هــذا املرشد ورغباته. ومعنى ذلــك 
خامنئي يريد إبراهيم رئيسي رئيسًا إليران. وهو ما يفسره بعضهم بالرغبة في 
ه 

ّ
إحكام سيطرة املحافظني على مؤسسات الحكم كاملة. وهو تفسيٌر صحيح لكن

حني آخرين محافظني، تولى بعضهم مناصب 
ّ

 ملا تم استبعاد مرش
ّ
ليس الوحيد، وإال

 ومكانة لدى دوائر الحكم اإليرانية 
ً
رفيعة من قبل. التفسير األقرب أّن لرئيسي ثقال

ح األوفر حظًا لخالفة خامنئي في منصب 
ّ

ه املرش
ّ
 منافسيه، إلى حد أن

ّ
أكبر من كل

املرشد. وسيكون توليه الرئاسة الخطوة األخيرة في عملية تأهيله للمنصب األكبر، 
كان  نفسه  خامنئي  أّن  خصوصًا  لخالفته،  خامنئي  من  لتزكيته  نهائيًا  وتأكيدًا 

رئيسًا قبل أن يعتلي منصة اإلرشاد بعد وفاة الخميني. 
د أّن إبراهيم رئيسي سيكون رئيسًا، من املتوقع أيضًا أن 

ّ
وإذ صار من شبه املؤك

 
ً
لكّن قاعدة التوقع سابقًا ألوانــه،  يعتلي كرسي املرشد بعد خامنئي. قد يبدو هذا 
جديدة ستترسخ، في حال تحققه، تضاف إلى خصوصيات السياسة والحكم في 

إيران. وهي أّن الرئاسة هي الباب األخير قبل اعتالء مقعد املرشد.

هؤالء اإلسالميون »لعبة نيوتن«... إبداع وهنات

رئيسي رئيسًا إليران
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آراء

المهدي مبروك

ًا 
ّ
ــّكـــرًا فــــذ ــقـــدت تـــونـــس والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مـــفـ فـ

وأثــارت  الفكرية.  الساحة  شغل عقودًا طويلة 
مباحث  على  عــت 

ّ
تــوز الــتــي  العلمية  كتاباته 

تــاريــخ اإلســــام املــبــكــر والــشــخــصــيــة العربية 
 عن 

ً
ــي - اإلســــامــــي، فــضــا ــ ــ والــــحــــوار األوروبـ

 
ّ
ــل إن قـــضـــايـــا عــــــدة، جــــــداًل فـــكـــريـــا خـــصـــبـــا، بــ

ذاكــرة  فــي  ت عناوين محفورة 
ّ
لــه ظل مؤلفاٍت 

الفتنة،  العربية،  الشخصية  متعاقبة:  أجيال 
الكوفة، في السيرة النبوية. ربما كان جعيط 
شــّدوا  الذين  القائل  التونسيني  املفكرين  من 
الرأي العام، الفكري والثقافي، أكثر من نصف 
 مــؤّرخــا 

ّ
قــــرن. كــــان فـــي وســــع الـــرجـــل أن يــظــل

يــكــتــب مــؤلــفــاتــه، ويــكــســب راتـــبـــه، مــن دون أن 
معرفية  مناطق  فــي  بحثية  مغامرة  يخوض 

شديدة الحساسية: اإلسام املبكر.
ربــمــا اجــتــبــاه الــتــاريــخ، لـــيـــؤّدي هـــذه األدوار 
املـــتـــعـــّددة، حــتــى تــحــّول تــدريــجــيــا إلـــى مثقف 
ــنـــى الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــكـــلـــمـــة. يـــنـــتـــمـــي إلــــى  ــعـ ــاملـ بـ
جــيــل مــخــضــرم بــــدأت رمـــــوزه لــأســف تــرحــل 
أدرك في  مــوالــيــد 1935.  مـــن  فــهــو  تــدريــجــيــا، 
تــه مبّكرًا 

ّ
حــداثــتــه االســتــعــمــار عــقــديــن، ثــم هــز

 ينشد 
ّ

ــقـــال وهــــو شـــــاب، وظـــــل ــتـ نـــشـــوة االسـ
ه 

ّ
ه سرعان ما خاب ظن

ّ
أحاما عريضة، غير أن

بالجيل املؤسس للدولة الوطنية، على الرغم 
من تقديره جهودهم، ولحقته محاصرة نظام 
االســتــبــداد مــع بــن عــلــي، فانسحب إلـــى ديــره 
في ما يشبه الناسك، ويحّول داره إلى ورشة 

دائمة للكتابة.
تستطيع متابعتنا املنعطفات الكبرى لسيرة 
هشام جعيط أن تدلنا على التحوالت الكبرى 
التي عرفتها تونس واملنطقة العربية عموما. 
كبريائه  فــي  هــزيــمــة 1967، وطــعــنــتــه  تــه 

ّ
هــز

الـــقـــومـــيـــة، فـــألـــف عــنــهــا كـــتـــاب »الــشــخــصــيــة 
العربية واملصير العربي« )صدر سنة 1974 
الحقا(،  تعريبه  قبل  باريس  في  بالفرنسية 
وكان حدثا فارقا في تاريخ الثقافة العربية 
قــبــلــه بقليل  نــنــســى  أن  مـــن دون  املـــعـــاصـــرة، 
كــتــاب »األيــديــولــوجــيــا الــعــربــيــة املــعــاصــرة« 
لــلــمــغــربــي عــبــد الـــلـــه الــــعــــروي، وقــــد الــتــقــيــا 
مــرات عدة في نــدوات فكرية، على الرغم من 

محمد سي بشير

ال يــمــكــن الــبــرملــان املــقــبــل فـــي الــجــزائــر إال أن 
، وال يمكن إال 

َّ
يكون مغايرًا لسابقه الذي ُحل

مثيل، 
ّ
 الت

ّ
لــلــجــزائــريــني، حـــق  

ً
ــا

ّ
أن يــكــون مــمــث

ــّســــابــــق. ولـــكـــن،  ــان عــلــيــه الــ ــ عـــلـــى عـــكـــس مــــا كـ
وهــنــا مــربــط الـــفـــرس، تــلــك أفــكــار فــي مخّيلة 
اخبني في الجزائر، بل واحٌد من أحامهم 

ّ
الن

ــغــيــيــر املـــأمـــول، وبــنــاء مــؤّســســة 
ّ
الــت لتجسيد 

ما  لفهم  مــجــازًا.  ال  ــا 
ّ
حــق تمثيلية،  تشريعية 

سيجري في الجزائر، في 12 يونيو/ حزيران 
املؤّسسة  البرملان،  إلى  العودة  الحالي، يجب 
الّسلطة، على  أرادتــه  شريعية، فرضا، كما 

ّ
الت

أعـــوام 1997 و2017، وهــي خمسة   بــني 
ّ

األقـــل
ــتـــراعـــات جــــرت بــمــقــاربــة عــجــيــبــة، انــتــهــت،  اقـ
ــاخــبــني، 

ّ
دائــمــا، إلـــى حقيقتني: عـــزوف مــن الــن

ــواٍب إلــــى قـــّبـــة الـــبـــرملـــان بـــطـــرق ال  ــ ــــول نــ ووصــ
يمكن وصفها باالنتخاب، بل، حينا، بالكوتا 
سبة املختارة سلفا وفق اعتبارات بعيدة 

ّ
)الن

أخرى،  وأحيانا  الديمقراطي(،  االنتخاب  عن 
ظام 

ّ
الن املـــواالة، قلب  القرب من دائــرة  بدرجة 

وهوامشه، أو البعد عنها، أي االصطفاف مع 
املعارضة.

استقال  مــنــذ  املــؤّســســة،  تــكــن  لــم  بالنتيجة، 
الجزائر، البتة، نتاج انتخابات حّرة ونزيهة، 
 
ً
حـــيـــث اعــــتــــادت الـــّســـلـــطـــة اتــــخــــاذهــــا واجـــهـــة

ــل وصــــــل األمــــــــر إلــــــى وصــفــهــا  ــ ــريـــع، بـ ــتـــشـ ــلـ لـ
بــاملــؤّســســة الــتــي يــجــري شــــراء املــقــاعــد فيها 
بأكياس النقود، وانتشرت أخبار عن مستوى 
النواب، مرورًا بفضائح شهدنا فصواًل عنها 
فـــي عـــهـــدات الـــّرئـــيـــس الـــّســـابـــق، عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة، مــن أنــهــا مــؤّســســة لــرفــع األيــــدي، 
مــّرة،  مـــّرة بعد  الــّدســتــور،  لتعديل  خصوصا 
الرئاسية من  العهدات  بإطالة  الّسماح  قصد 
عهدتني إلى أكثر من ثاث، أربع ثم، لوال حراك 
2019، إلـــى خــامــســة، أي حــكــم مـــدى الــحــيــاة. 
إذا كــان األمـــر كــذلــك، فثّمة حــاجــة مــاّســة، في 
ــلــطــة إدخــالــه  ــــاح الــــذي تــريــد الــسُّ ــار اإلصـ إطــ
ومؤّسسيا،  تركيبة  الّسياسي،  ــظــام 

ّ
الــن على 

ــفــافــيــة 
ّ

لــتــحــقــيــق فــّعــالــيــة أكـــبـــر، فـــي إطــــار الــش
زاهة الكاملتني، إلى برملان يكون قوّيا من 

ّ
والن

حني، إلى الحملة الّدعائية، 
ّ

مسار اختيار املرش
وصواًل إلى قبول الجزائريني باالنخراط في 
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، عـــن اقــتــنــاع، وانــتــهــاًء 
ــمــطــيــة لــلــمــؤّســســة، ثم 

ّ
ــــورة الــن بــتــغــيــيــر الــــصُّ

ا، إلى إنتاج مؤّسسة تشريعية 
ّ
الوصول، حق

فّعالة، ناجعة وناجحة.
قّر، أخيرًا، 

ُ
ننطلق من قانون االنتخابات الذي أ

للمطلوب،  نــســبــيــا،  يستجيب،  قــد  إنـــه  حــيــث 
أي إنتاج برملان قــوي، لكن املشكلة أنه يبقى 
قــانــونــا شكليا يــحــتــاج إلـــى إصــــاح يــرافــقــه، 
بالتوازي، حتى يتم معه، وهو لّب اإلشكالية 

 ومنهجا.
ً
اختاف رؤيتهما للتاريخ، فلسفة

القليلة وكــتــابــاتــه، يبدو  مــن خـــال حـــواراتـــه 
 هـــشـــام جــعــيــط لـــم يـــنـــُج مـــن تــأثــيــر بيئته 

ّ
أن

الــحــضــريــة الـــتـــي تـــرعـــرع فــيــهــا، فــكــمــا يــقــول 
الـــعـــرب، هــو سليل عــائــلــة عــلــم ومــجــد، فــجــّده 
كـــان وزيــــرًا أول فــي عــهــد الــبــايــات، وكـــان أحــد 
األكبر لتونس قبل االستقال.  املفتي  أعمامه 
الكتب  أمــهــات  الــتــهــام  مــن  البيئة  هــذه  مّكنته 
الــعــربــيــة الــقــديــمــة مـــن شــعــر وســيــر وطــبــقــات 
الذي   تعليمه الحديث 

ّ
أن إلــخ، غير  األعــيــان... 

ــفـــئـــات املــديــنــيــة  ــاء الـ ــنــ ــان مـــحـــصـــورًا فــــي أبــ ــ كـ
املرفهة مّكنه من االطاع على الثقافة الغربية. 
وعلى خاف مثقفني عديدين منتمني إلى هذه 
 وفيا 

ّ
األوساط، لم يتنّكر جعيط لبيئته، وظل

الــثــقــافــي والـــرمـــزي. اخــتــار أن  لــهــا باملعنيني، 
يحرث في أرض بور، تركها أجداده، على الرغم 
حقها  استوفوها  هم 

ّ
أن الــواهــم  اعتقادهم  من 

ها هي تاريخ اإلسام 
ّ
إن من املعرفة والبحث، 

املبكر، وتحديدًا زمن الدعوة املحمدية.
ــلـــوم الــغــرب  اخـــتـــار بــعــضــهــم الـــهـــجـــرة إلــــى عـ
الحديثة، استراتيجية تدارك وارتقاء معرفي 
ه على خافهم اختار الهجرة 

ّ
واجتماعي، لكن

إلى التاريخ واملاضي من أجل املستقبل، كما 
كان يذكر دوما. افتنت بسيرة محمد، وخّصص 
 ســيــرة العرب 

ّ
 يعتقد أن

ّ
 حــيــاتــه، وظـــل

ّ
لــه جــل

وحضورهم في التاريخ ارتبطا بسيرة النبي. 
خـــاض مــعــارك فــكــريــة كــبــرى مــع املستشرقني 
ــانــــوا يـــخـــتـــزلـــون الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي،  الــــذيــــن كــ
ويجّردونه، حسب اعتقاده، من عظمته، حني 
يرّدون تلك النقلة النوعية التي عرفها العالم 
العربي في أوائل القرن السادس امليادي إلى 
حتميات اقتصادية، من قبيل تطور الرأسمال 
التجاري البدوي، وحاجته إلى التوّسع، وهي 
ــــع عــنــهــا مــاكــســيــم رودنـــســـون  أطــــروحــــاٌت دافـ
تونسيون  ومــؤّرخــون  آخـــرون،  ومستشرقون 
املستشرقني   

ّ
أن يعتقد  جعيط  وكـــان  وعــــرب. 

الــتــفــكــيــر، وآخـــر سطحي هو  صــنــفــان: عميق 
أقرب إلى األيديولوجيا املتعالية. كان يبحث 
عــن جـــذور ثقافية روحــيــة لــإســام وللدعوة 
املــحــمــديــة فـــي أديـــــان الـــشـــرق، وتــلــك الــحــاجــة 
الروحية هي  هــذه  آنـــذاك،  التي ظهرت  امللّحة 
ــع بــتــتــبــع مـــصـــادرهـــا وآثــــارهــــا. كــان  الـــتـــي ولــ

فــي الــعــمــلــيــة اإلصــاحــيــة لــلــنــظــام السياسي 
الـــجـــزائـــري، تــجــديــد الــنــخــبــة الــســيــاســيــة بعد 
بقة الّسياسية التي كانت 

ّ
 الط

ّ
ظام أن

ّ
إقرار الن

ــظــام الــّســابــق هــي املشكلة، 
ّ
 الــن

ّ
تعمل فــي ظـــل

الّسياسي  خطابها  شكل  فسادها،  حيث  من 
الواجهة  دور  لعبها  إلــى  إضافة  ومضمونه، 
ــة، منذ 

ّ
لــنــظــاٍم لــم يكن فــعــااًل وال نــاجــعــا، الــبــت

انــتــخــاب الــبــرملــان فــي 1997 ثـــّم، تــبــاعــا، أربــع 
ــــل فــيــه  ــــذي وصـ الــ مــــــــّرات، مـــنـــذ 1999، الــــعــــام 

بوتفليقة إلى ُسّدة الحكم، رئيسا للباد.
ســمــح الـــقـــانـــون الــجــديــد بــبــعــض املـــدخـــات، 
آلية  اســتــخــدام  إلـــى تغيير واقـــع  مــنــه  سعيا 
املسؤوليات،  تــبــّوء  إلــى  للوصول  االنــتــخــاب 
ــه لـــم يــكــن مــصــحــوبــا، فـــي الـــوقـــت نفسه، 

ّ
لــكــن

النظام  بــإصــرار  للنخبة  املطلوب  بالتجديد 
عــلــى اعــتــبــار خــريــطــتــه الــســيــاســيــة الــوحــيــدة 
الــتــي يجب االعــتــمــاد عليها، إضــافــة إلــى أن 
الّسابقة  الّسياسية  خبة 

ّ
الن إقــصــاء  قــرارهــا 

ــّم بــمــقــاربــة انــتــقــائــيــة، فــي بــعــض األحــيــان،  تـ
بــالــســمــاح لبعض الــوجــوه بــالــبــقــاء فــي قلب 
الــنــظــام الــســيــاســي وهـــامـــشـــه، وبــإقــصــائــيــة، 
ــن خـــــال مــنــع  ــاد، مــ ــعــ ــاإلبــ ــا أخـــــــرى، بــ ــانـ ــيـ أحـ
ح ألكثر من عهدتني في البرملان املقبل، 

ّ
الترش

هم، 
ّ
أو باملتابعات القضائية ملن ثبت، في حق

االنخراط في قضايا فساد. هنا، وجدت تلك 
ــجــوء إلــى 

ّ
ــخــبــة الــســيــاســيــة مــخــرجــا بــالــل

ّ
الــن

، لبعضهم، لــضــمــان اســتــمــرار 
ً
األبـــنـــاء، مــثــا

ــاســـي، أو تـــضـــمـــني الـــقـــوائـــم  ــيـ ــسـ ــــود الـ ــــوجـ الـ
ذات  ها ستكون 

ّ
بأن نبئ 

ُ
ت ال  أسماًء  الحزبية 

تــمــثــيــل ســيــاســي ثــقــيــل، أو صــــوت ســيــاســي 
يــســائــل، يــراقــب ويــشــّرع، وفــق مــا تــحــّدد، في 
ــل 

ّ
الـــقـــانـــون، مـــن مـــهـــام لــلــبــرملــانــي. لـــم تــتــدخ

ــة لــانــتــخــابــات، 
ّ
الــّســلــطــة الــوطــنــيــة املــســتــقــل

وهـــو مــا يــخــّولــه لــهــا الــقــانــون، عــبــر املــراقــبــة 
ْبلية للقوائم، قبواًل ورفضا، ملنع حصول 

َ
الق

ـــــه ال يــطــمــئــن إلــــى »الـــتـــاريـــخ 
ّ
جــعــيــط يــــــرّدد أن

ه من أنصار تاريخ رمزي 
ّ
الجاف« وال يخفي أن

مكثف، ملحمي أحيانا. لذلك، كانت له عاقاٌت 
 مــع االســتــشــراق األملــانــي تــحــديــدًا. كان 

ٌ
متينة

جعيط قد الم، في بعض حــواراتــه، مؤّرخني، 
مجرد  واعتبرهم  تونسيني،  وغير  تونسيني 
مـــدّرســـي تـــاريـــخ، يــقــتــاتــون مـــن عــمــلــهــم. وقــد 
أثـــارت مواقفه ردود أفــعــال حـــاّدة مــن زمائه، 
يكن  لــم  ه 

ّ
لكن واالســتــعــاء،  بالغرور  فاتهموه 
يأبه بما يقال عنه، وتلك نقطة قّوته.

 الـــرئـــيـــس الــــراحــــل، 
ّ
يــــذكــــر هــــشــــام جـــعـــيـــط أن

أحد  فــي  مـــّرة  إلــيــه  استمع  بورقيبة،  الحبيب 
آنذاك،  حواراته في اإلذاعــة الوطنية الوحيدة 
 
ّ
ودعاه إلى لقاٍء في قصر قرطاج. لكن، يبدو أن

 جعيط 
ّ
اللقاء كان يتيما. لقد عرف بورقيبة أن

ــــرى، يــصــعــب تــرويــضــهــا  ــؤّرخ مـــن طــيــنــة أخـ ــ مـ
 الرجل 

ّ
حتى يكتب تاريخا على املــقــاس... ظل

يذكر بورقيبة بخير، على الرغم من مؤاخذاته 
 

ّ
العديدة، لكن لم يؤسطره ولم يشيطنه، وظل

ــب تــغــلــيــظ الـــقـــول فــيــه، عــلــى غير 
ّ
ــا يــتــجــن دومــ

ممن  التونسية  الجامعة  مثقفي  من  عديدين 
عاصرهم.

مع مجيء زين العابدين بن علي رئيسا سنة 
1987، كان هشام جعيط من أوائل من نّبه إلى 
خــطــورة هــذا الــرجــل فــي إحـــدى صحف الــرأي 
آنــذاك، قبل أن تنقلب وتدخل بيت الطاعة. لم 
يكن يملك معلومات دقيقة عن سيرة الرئيس 
 
ّ
الــجــديــد الــغــامــضــة أو نـــوايـــاه املــلــتــبــســة، لكن

حـــدوســـه الــتــاريــخــيــة جــعــلــتــه ال يــطــمــئــن إلــى 
 هــذه 

ّ
عــســكــري صــغــيــر، يــتــســلــق الــســلــطــة بــكــل

السرعة. دفع املؤّرخ ثمن ذلك املوقف الجريء، 
لم  الجامعة.  مــن  املبكر  التقاعد  إلــى  واضــطــّر 
الستني،  بعد  بيوم واحــد  النظام وإن  يسعفه 
 مــن عزيمته، في 

ّ
فــي ممارسة إذاللــيــة لــم تــفــل

متتالية  بتمديداٍت  يتمتعون  كــان غيره  حني 
ف من الكتب 

ّ
تصل إلى عقد. الذ بمحرابه، وأل

أكثر مما ألف وهو يباشر البحث والتدريس 
في الجامعة. اختار العزلة في بيته املتواضع 
فــــي ضـــاحـــيـــة املــــرســــى فــــي الـــعـــاصـــمـــة. كــانــت 
زوجـــتـــه الــفــرنــســيــة قـــد مــــأت عــلــيــه فـــراغـــات 
االنــســحــاب مــن الــحــيــاة الــعــامــة، حــتــى فــارقــت 
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ــا عــنــهــا،  ــذا األمـــــــر، لـــيـــقـــوم اإلعــــــــام، عـــوضـ ــ هـ
ــاعــب بــقــانــون 

ّ
ــّرأي الــعــام بــهــذا الــت ــ بــإبــاغ الـ

االنتخابات، وهو ما ينذر بعزوف انتخابي 
الجزائري  الّسياسي  الــواقــع  يــقــّرب  أو  كبير، 
من شبح برملاٍن يكون في مستوى البرملانات 
سجيل، 

ّ
للت غرفة  أو  واجــهــة  مــجــّرد  الّسابقة، 

كــمــا ســّمــاهــا الــجــزائــريــون، عــلــى مـــّر الــعــقــود 
الّسابقة.

الّدعائية  الحملة  الحديث هنا عن  لن يجري 
حني السياسي، 

ّ
التي أبانت عن مستوى املرش

ــــعــــارات الـــتـــي ُوســــَمــــت الـــقـــوائـــم 
ّ

وال عــــن الــــش
االنتخابية بها، وهو ما يخبرنا عن إشكاالت 
ــخــبــة الــّســيــاســيــة التي 

ّ
ثــاثــة وقــعــت فيها الــن

ني 
ّ
قبلت االنخراط في االنتخابات، أو املستقل

الــذيــن يــريــدون الــوصــول إلــى الــبــرملــان. تشير 
األولى إلى ضعف مستوى النخبة السياسية 
السياسي  التسويق  الــتــواصــل ومــفــردات  فــي 
الذي يحتاج خبراء، قصد اختبار الشعارات، 
شــكــل الــخــطــاب ومــضــمــونــه، وفــــق مــعــطــيــات 
الــجــمــهــور املــســتــهــدف، والـــوصـــول إلـــى عقول 
مــتــلــقــي ذلـــك الــخــطــاب وقــلــوبــهــم. اإلشــكــالــيــة 
الــثــانــيــة، ضــعــف اســـتـــخـــدام اإلعـــــام الــبــديــل، 
التحّدي،  تستلهم  إبداعية  محتويات  بنشر 
حتى  حني، 

ّ
للمرش املستقبلي  والــعــمــل  األمـــل 

الّسياسية  العملية  بنجاعة  املتلقي  يقتنع 
عاتقه  على  امللقاة  املسؤولية  وبثقل  املقبلة، 
الختيار األجدر للبرملان. وبغياب ذلك، انتشر 
ــواصــل االجــتــمــاعــي 

ّ
الــتــهــّكــم عــلــى وســائــل الــت

عــلــى مــســتــوى املـــرشـــحـــني، وفــــــراغ خــطــابــهــم 
آرائهم  لتغيير  إقناعهم  يمكنه  مــا  الــّدعــائــي، 

بشأن حيوية االنتخابات املقبلة.
بغياب  صلة 

ّ
مت فهي  الثالثة،  اإلشكالية  أّمـــا 

حني، حيث تفتقر الخريطة 
ّ

نافس بني املرش
ّ
الت

الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــزائــــريــــة إلـــــى بــــرامــــج بــــوزن 
مــشــاريــع مــجــتــمــع، تقصد الــتــغــيــيــر، وتــهــدف 

 هشام 
ّ

حني قامت الثورة في العام 2011، ظل
ــواء الــتــي لم  جعيط بــعــيــدًا كــالــعــادة عــن األضــ
نــره تقريبا على  لــم  إلــيــهــا. ولـــذا  يكن يطمئن 
أّي باتوه إعامي، ولــم يتحدث إاّل نــادرًا عن 
الخوض  كالعادة، عن  دومــا،  فا 

ّ
متعف محنته، 

الشغوف  فالرجل  الشخصية،  التفاصيل  في 
لــم يكن راغــبــا فــي الحديث عن  بسيرة محمد 
سيرته. حني زرته سنة 2013، وعرضت عليه 
لــلــعــلــوم واآلداب  الــتــونــســي  املــجــمــع  رئـــاســـة 
والفنون والعلوم )بيت الحكمة( ترّدد خشية 

إلى تعويض القصور املسجل على مستويات 
السياسات العامة للباد على األصعدة كافة، 
واصل 

ّ
ــظــام الت

ّ
وقــد يــرجــع ذلــك إلــى رفــض الــن

مـــع الــــحــــراك، مـــن جــهــة، ورفـــضـــه، هـــو أيــضــا، 
أو  الّسياسية  تياراته  وهيكلة  نفسه،  تنظيم 
االنخراط في العملية الّسياسية الحالية، ما 
كله،  ذلــك  الّدعائية، بسبب  الحملة  هــذه  أفقد 
الــنــقــاش الــّســيــاســي الـــذي كـــان مــن املــمــكــن أن 
يمنحها اهتماما أكبر، ورّبما كان سيوصلها 
إلــــى مــعــالــجــة الـــقـــصـــور املـــاحـــظ عــلــى شكل 
الخطاب ومضمونه، ومقاربة غياب استخدام 
التسويق السياسي وباملقاربات املستحدثة، 
اخب 

ّ
الن إلقناع  منها،  االفتراضية  خصوصا 

املأمول،  غيير 
ّ
الت إلحــداث  املشاركة  بــضــرورة 

املمكن،  فن  الّسياسة   
ّ
ألن ولــو بصفة جزئية، 

ه.
ُّ
وما ال ُيدرك كله ال ُيترك ُجل

لــم تــعــّرج املــقــالــة، قــصــدًا، على اإلشــكــال الــذي 
نــشــاهــد تــواصــلــه بــإقــصــاء فــصــيــل كــامــل من 

أن يــشــغــلــه املــنــصــب عـــن الــتــألــيــف والــكــتــابــة، 
 عــن خــروجــه عــن شــعــائــر الــعــزلــة التي 

ً
فــضــا

ــه 
ّ
اخــتــارهــا راهــبــا فــي مــحــراب املــعــرفــة، غير أن

قـــِبـــل تــلــك املــهــمــة تــحــت إلـــحـــاح عـــديـــديـــن من 
أصدقائه، وكانت اعترافا له بمكانته العلمية 

ة.
ّ
الفذ

الــحــكــمــة«  ــيـــت  »بـ ــادر  ــ غــ بـــعـــدمـــا  أزوره،  كـــنـــت 
سنة 2015، من حني إلى آخــر، طــورًا بمفردي، 
ــــاب، لــطــفــي بــن  ــــشـ وطــــــــورًا صــحــبــة املـــــــــؤّرخ الـ
مــيــاد، فــلــم يــكــن الــرجــل حــريــصــا عــلــى كتابة 
ســيــرتــه الــخــاصــة، أو حــتــى مـــجـــّرد مــذّكــراتــه، 
 كــتــابــاتــه ومــؤلــفــاتــه هـــي ســيــرتــه، 

ّ
مــعــتــقــدًا أن

ـــــه لـــن يــضــيــف شــيــئــا إن كــتــبــهــا، ولـــم تكن 
ّ
وأن

 
ّ
حتى كتابة سيرة علمية تستهويه. وأذكر أن
مذيعة في التلفزة الوطنية )التونسية(، قرأت 
 كــتــابــات جــعــيــط، ولــهــا إعــجــاب واحــتــرام 

ّ
جـــل

شديد له، رافقتني في إحدى زياراتي له سنة 
القصيرة  تــدريــســه  فــتــرة  عــن  تحادثنا   .2018
الــشــريــعــة، والــتــي كــانــت تعيينا في  فــي كلية 
الذين  املؤّرخني  س من بعض رفاقه 

ّ
شكل بخ

املبكر  اإلســام  تاريخ  تدريس  لم يستسيغوا 
في جامعة فتية، كانت تطمح أن تكون ورشة 
الــديــن حتى من  يـــدّرس  »تحديث علماني« ال 
 لطف، 

ّ
وجهة نظر تاريخية. دعته املذيعة، بكل

أن يــخــرج إلــى اإلعــــام، ويــخــوض فــي قضايا 
الرأي، فتونس تحتاج آراءه، حسب اعتقادها. 
ه 

ّ
لكن قــّدر حسن نيتها،  التي  بالدعوة  فوجئ 

ـــه غــيــر مــعــنــّي بــالــرأي 
ّ
 صــرامــة أن

ّ
أجــابــهــا بــكــل

ــه يــتــوجــه إلــى  ــ
ّ
، وأن

ً
ــا الــعــام، بــل ال يعنيه أصــ

النخبة التي يهمها ما يؤلفه.
ــراب رهــبــتــه  ــحـ ــمـ ــلـ لـ  

ّ
كــــــان جـــعـــيـــط يـــعـــتـــقـــد أن

الخاصة. ولذلك، كان ظهوره اإلعامي نادرًا. 
 الرجل ال يستسلم 

ّ
يذكر إعاميون عديدون أن

ــه كــان مهابا. 
ّ
 األنــفــس، وأن

ّ
لطلباتهم إاّل بشق

ــذه الــشــعــبــيــة الـــزائـــفـــة  ــ ــرفـــض تـــمـــامـــا هـ ــان يـ ــ كـ
الــتــي يــجــري وراءهـــــا عـــديـــدون مــن »مثقفي« 
 

ّ
الجامعة. كانت له صــداقــات »حـــذرة« مع جل
جميعا:  ملكهم  كــان  لــذلــك  السياسي.  الطيف 
ــــه املــثــقــف الــــذي يــــرون فــيــه صــورتــهــم الــتــي 

ّ
إن

يــعــجــزون بــمــفــردهــم عــن رســمــهــا، ولــــذا عـــّدوا 
رحيله خسارة وطنية فادحة.

)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــبــقــة الــّســيــاســيــة مــمــن ال يــقــبــل بــخــريــطــة 
ّ
الــط

لطة ملخارج األزمة التي بدأت في فبراير/  السُّ
شباط من عام 2019، من التعبير عن آرائهم، 
باتوهات  تماما،  أوصـــدت،  بــل  أغلقت  حيث 
ــنـــوات، الــعــمــومــيــة مــنــهــا والـــخـــاّصـــة، عن  ــقـ الـ
ــقـــارب  ـ

ّ
ــت ــان يــمــكــن أن يــنــتــج مـــنـــه الـ ــ ــقــــاٍش كـ نــ

ؤى، بل وتصحيح أوجــه القصور  وتبادل الــرُّ
بــدون استثناء، وهو  الجميع،  املاحظة لدى 
الواقع الــذي ال يــزال الهدف منه غير مفهوم، 
ــهــا لحظات حرجة 

ّ
أن  طبيعة األزمـــات 

ّ
ذلــك أن

من حياة األمة، يشارك الجميع في رفع تحّدي 
ــر، فــي كنف  مــواجــهــتــهــا بـــالـــّرأي والـــــّرأي اآلخــ
ثــوابــت يــلــتــزم بــهــا الــجــمــيــع، ولــيــس بمقاربة 
الغلق الكامل لوسائل اإلعام أمام املقاطعني 
أو املـــتـــرّدديـــن فــي املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات 
الـــبـــاب، واســعــا،  املــقــبــلــة، مــا فــتــح  التشريعية 
أمام سحرة اإلنترنت واملغرضني مللء الفراغ، 
حيث، كما يقول املثل، الطبيعة تخشى الفراغ.

تــلــك هـــي األفـــكـــار الـــتـــي كــــان يــجــب اتــخــاذهــا 
فكير فــي إجـــراء هــذه االنتخابات، 

ّ
 للت

ً
مــدخــا

ــر، وتـــجـــاربـــهـــا  ــ ــثـ ــ  أكـ
ّ

الــــجــــزائــــر تـــســـتـــحـــق ألن 
السياسية تسمح لها باألمل في ما هو أكبر 
ــّدم، ويتّم تقديمه 

ُ
وأنجع وأكثر رشــادة مما ق

مــن خــطــاب ســيــاســي أو مــؤّســســة تشريعية، 
ـــهـــا 

ّ
ــر أعـــــــاه، أن ــ نــعــلــم مـــقـــّدمـــا، بــســبــب مــــا ذكـ

ستبقى تؤّدي املهام نفسها.
ــذه الـــســـطـــور، فـــي كـــل مــقــالــة  ــا زال كـــاتـــب هــ مـ
يــنــشــرهــا، يـــنـــادي إلـــى عــمــل ســيــاســي رصــني 
ومــقــنــع، بــمــقــاربــات ذات كــفــاءة. ولــهــذا األمــل 
مــعــقــود عــلــى بــرملــاٍن نــريــده قــويــا بنبذ أوجــه 
ـــل الــجــمــيــع 

ّ
ــا، وبـــتـــعـــق ــهـ ــيـ ــار إلـ ــقـــصـــور املــــشــ الـ

، سلطة ومعارضة، 
ّ

الكل بوجوب الحوار، من 
ــنــظــيــم واالنــخــراط 

ّ
أّيـــا كــانــت، ثــم بــوجــوب الــت

في العملية السياسية برّمتها ومن الجميع، 
أيـــضـــا، بــقــصــد إنــجــاحــهــا واقــتــنــاع الــجــمــيــع، 
ــيـــون بــــاملــــشــــاركــــة، بــــاالقــــتــــراح  ــنـ ــعـ ــــهــــم مـ

ّ
بــــأن

ــبـــاد املــقــبــلــة على  وبــالــتــفــكــيــر فـــي مــصــيــر الـ
تحّديات: استمرار أسعار النفط في االنهيار، 
تــنــاقــص املـــخـــزون الـــنـــقـــدي، انــخــفــاض قيمة 
البطالة، فشل تجسيد  ارتفاع نسب  الدينار، 
املغاربي ودور  االندماجي   - كاملي 

ّ
الت البناء 

ــواري وإقــلــيــمــي، لــيــس فـــي مــســتــوى قيمة  جـــ
الـــجـــزائـــر اإلســتــراتــيــجــيــة والــجــيــوســيــاســيــة، 
اكـــرة مع 

ّ
إضــافــة إلــى عــدم إنــهــاء إشكالية الـــذ

ــو رهــــان  ــ ــوم، فـــرنـــســـا، وهـ ــ ــيـ ــ و األمــــــس والـ عــــــدُّ
ا 

ّ
رأس أولويات مشروع جزائر املستقبل، حق

ــازًا، ألنــــه مـــن ســيــخــرجــنــا مـــن قــوقــعــة  ــجــ ال مــ
التبعية، ويجعلنا ننطلق في رحاب مشروع 
مغاربية،  بــأذرع  كبيرة  إقليمية  مكانة  تبّوء 
 

ّ
ــداء، مــن كل ــ ــركــاء واألعـ

ُّ
نـــوازن بها تأثير الــش

حدب وصوب، على حّد سواء.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

هشام جعيط... سيرة مؤرّخ فّذ وتحوالت وطن

التشريعيات الجزائرية تحت المجهر

تدلنا متابعتنا 
المنعطفات الكبرى 
لسيرة هشام جعيط 

على التحوالت الكبرى 
التي عرفتها تونس 

والمنطقة العربية 
عمومًا

لم يكن حريصًا على 
كتابة سيرته الخاصة، 

أو حتى مجّرد 
مذّكراته، معتقدًا 

أّن كتاباته ومؤلفاته 
هي سيرته

يغيب التنافس 
بين المرّشحين، حيث 

تفتقر الخريطة 
السياسية الجزائرية إلى 

برامج بوزن مشاريع 
مجتمع، تقصد 

التغيير

لحظات حرجة 
من حياة األمة، يشارك 

الجميع في رفع 
تحّدي مواجهتها 
بالرأي والرأي اآلخر، 

في كنف ثوابت يلتزم 
بها الجميع
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