
مهنا الحبيل

كــانــت الـــرايـــات الــتــي تــخــفــق بــعــلــم الــثــورة 
الــســوريــة، فــي ذكــراهــا الــعــاشــرة، فــي قلوب 
الــدمــع  املــعــنــى، محتقنة  شــعــبــهــا حـــاشـــدة 
ــبـــة املـــشـــاعـــر واألنـــــــــن، أمــــام  ــا، غـــاضـ ــنـ ــيـ حـ
ذلــك الــتــاريــخ الـــذي اختطته الــثــورة، حيث 
 عـــن عــربــي، 

ً
ــان، فـــضـــا ال ُيــمــكــن ألي إنــــســ

ــك املـــحـــفـــل االســـتـــشـــهـــادي  ــ أن يــتــجــاهــل ذلـ
ــالـــي، ومــــخــــزون الــتــضــحــيــة الــــذي  ــنـــضـ والـ
ــم يـــتـــكـــّرر مــنــذ ثـــــورة املـــلـــيـــون شــهــيــد في  لـ
الــجــزائــر. وهــنــاك لــوحــة مــشــرقــة دومــــا في 
روح الــعــزيــمــة الــضــافــيــة الــتــي تــجــدهــا بن 
فـــرقـــاء الـــثـــورة أو اتــجــاهــاتــهــا، ويـــا لـــه من 
ــثــــورة،  ــقـــول فــــرقــــاء الــ ــاٍس حــــن نـ ــ ــــف قــ وصـ
فقصة هذه الفرقة هي بوابة األسى الكبير، 
العنيف، وبالذات  الوجداني  األلــم  ومدخل 
في  الفرقة  هــذه  مساهمة  ستحضُر 

ُ
ت حــن 

زيادة املآسي، وفي تغريبة سورية الكبرى. 
حــيــث بــــات الــشــعــب مـــوزعـــا بـــن جــغــرافــيــا 
الــعــالــم الــغــربــي والـــوطـــن الــعــربــي الــــذي لم 
 عن 

ً
يقم بحقوق األخــّوة في الغوث، فضا

الهجرة املستمرة، على األقل  الــدعــم، وبــن 
في حسابات رعاة الصفقة لتصفية الثورة 
السورية، حيث ستظل كتلة اللجوء األكبر 
من  الرغم  على  تركيا،  في  للبقاء  مضطّرة 

خليل بن الدين

تدرس الحكومة الجزائرية مشروع قانوٍن 
يــجــيــز ســـحـــب الــجــنــســيــة مــــن مــواطــنــيــهــا 
املقيمن خارج الباد، وترى السلطات أنهم 
»يضّرون بمصلحة الجزائر«، ما من شأنه 
انفراج  إلى مزيد من تقليص فرص  الدفع 
الجزائر،  تعيشها  التي  السياسية  األزمـــة 
ــّددة تـــجـــاه املـــعـــارضـــن  ــ ــــشـ ــراءات املـ ــ ــاإلجــ ــ فــ
والــداخــل تعكس  الــخــارج  فــي  السياسين 
مدى خطورة األزمة واستفحالها، وابتعاد 
إمكانية الــوصــول بها إلــى بــّر األمــــان، من 
ومعارضة.  سلطة  الجميع،  مصلحة  أجــل 
م وزيــــر الـــعـــدل، بــلــقــاســم زغــمــاتــي،  وقـــد قــــدَّ
مــــشــــروع ســـحـــب الـــجـــنـــســـيـــة األصـــلـــيـــة أو 
ــراب  ــتــ ــــل مـــقـــيـــم خـــــــارج الــ ــــن كـ املـــكـــتـــســـبـــة مـ
تلحق عمدا ضررا  »بأفعال  يقوم  الوطني 
جسيما بمصالح الدولة أو تمّس بالوحدة 
انخراط  أو  بنشاط  يقوم  من  أو  الوطنية« 
في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية 
أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو الدعاية 
لـــصـــالـــحـــهـــا«. وفـــيـــمـــا اعـــتـــبـــرت املـــعـــارضـــة 
مشروع القانون خطوة في مسار التشديد 
واإلقصاء، نظرت إليه املواالة وسيلة لقطع 
الـــطـــريـــق أمـــــام مـــن تـــقـــول إنـــهـــم يــشــوهــون 

صورة البلد ويتآمرون على مستقبله. 
ــــي تـــفـــاصـــيـــل االحـــتـــقـــان  ــقــــدة فـ ــعــ تـــكـــمـــن الــ
ــــي تـــرهـــن  ــتـ ــ ــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـ ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ والـ
واملــعــارضــة. تحاول  السلطة  العاقات بن 
الــســلــطــة تــشــديــد قبضتها عــلــى املــنــاوئــن 
ــان في  ــ ــاب كـ ــ ــامـــر قـــــــراش، شـ ــا. مــــثــــاال، عـ ــهـ لـ
انطاقته  منذ  للحراك  األمــامــيــة  الصفوف 
في 2019 في والية ورقلة جنوبي الجزائر، 
لم يسمع باسمه أحد من قبل، إلى أن صدر 
بتهم  أعـــوام،  حكم قضائي بسجنه سبعة 
عـــن عـــاقـــة ب»اإلرهـــــــــــاب«. يـــقـــول مــحــامــيــه 
ثبت تــوّرطــه«. 

ُ
م أدلـــة ت »إن الــقــضــاء لــم ُيــقــدِّ

ويـــرى كــثــيــرون أن الــحــكــم الــقــضــائــي ليس 
الحراك  إال رســالــة تشديد، ووعــيــد لشباب 
الـــذي عــاد إلــى الــشــوارع بــشــعــارات مناوئة 
عن  تــخــرج  لــم  الــتــي  ومشاريعها  للسلطة، 
عــادة تكريس الــوجــود، وعــدم االنتباه إلى 
املــــعــــروض مــــن بــــدائــــل ســيــاســيــة يــمــكــنــهــا 
الــدولــة سليما، قائما،  اإلبــقــاء عــلــى جــســم 
ه ريح عقيمة، 

ُ
وبعيدا عن كل تناطح تُسوق

نهاد أبو غوش

تمر األيام مسرعة، بينما تمضي القوى 
وتــثــاقــل  بــبــطء  الفلسطينية  الــســيــاســيــة 
نـــحـــو مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
املقّررة في 22 مايو/ أيار املقبل، من دون أن 
واالئتافات،  التحالفات  خريطة  تتضح 
ــاقـــات  ــقـ ــشـ وال حـــتـــى االنـــقـــســـامـــات واالنـ
لــلــقــوى املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، ال بل 
ــــراء االنــتــخــابــات.  ثــّمــة مـــن يــشــكــك فـــي إجـ
ومــن أســبــاب هــذا التشكيك تــأخــر إعــان 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس عــــن تــشــكــيــل 
مطلع  حتى  االنتخابات  قضايا  محكمة 
الـــحـــالـــي، وإحــــالــــة قــضــايــا  ــارس/ آذار  ــ مــ
خـــاف مهمة إلـــى اجــتــمــاع ثـــان لــلــحــوار، 
لــكــن أمـــر انــعــقــاده لــم يحسم بــعــد، وســط 
تضارب في التصريحات بن قائل بعقده 
أو  الحالي،  الشهر  مــوعــده، منتصف  في 

تأجيله.
بن لقاءات أمن سر حركة فتح، جبريل 
الرجوب، ونائب رئيس املكتب السياسي 
ــــح الـــــــعـــــــاروري،  ــالـ ــ ــة حـــــمـــــاس، صـ ــركــ لــــحــ
ــبـــول مــطــلــع  ــنـ وتـــفـــاهـــمـــاتـــهـــمـــا فــــي إســـطـ
يوليو/ تموز املاضي، وحتى اجتماعات 
ــر املـــاضـــي  ــهـ ــرة الـــشـ ــاهــ ــقــ الـــــحـــــوار فــــي الــ
)فبراير/ شباط(، وما بينهما من جلسات 
ــقــــاءات فـــي أكــثــر مـــن عــاصــمــة، وقــعــت  ولــ
املراسيم  أبرزها صــدور  كثيرة،  تطورات 
الرئاسية  االنتخابات  بــإجــراء  الرئاسية 
ــات املـــجـــلـــس  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والــــتــــشــــريــــعــــيــــة وانـ
الــوطــنــي عــلــى الــتــوالــي. فــي الــبــدايــة، بلغ 
التفاؤل مبلغه، وتسربت أنباء عن قائمة 
بـــن حــركــتــي وفــتــح حــمــاس ومـــن يــرغــب 
الفكرة،  غرابة  وأمــام  الفصائل.  باقي  من 
ــا، جـــرى  ــهـ ــتـــي جـــوبـــهـــت بـ واملــــعــــارضــــة الـ
التراجع عنها سريعا، من دون استبعاد 
ـــى وضـــع  ــ ــان ذاتــــيــــا إلـ ــرفــ ــطــ أن يــــبــــادر الــ
ســـقـــٍف لــرغــبــة كـــل مــنــهــمــا فـــي الــســيــطــرة 
مــا أفصحت  واالكــتــســاح، وذلـــك بحسب 
عنه املخابرات املصرية التي رعت حوار 
الــفــصــائــل فــي الــقــاهــرة بـــأال تــزيــد حصة 
حــركــة فتح عــن 50%، وحــصــة »حــمــاس« 
عن 40%، من أعضاء املجلس التشريعي، 
الـ 132 الذين يشكلون »غرفة الداخل« من 
املــجــلــس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، عــلــى أن 

تترك الـ10% لبقية الفصائل.  
أخــرى  قـــوى  لتمثيل  مــســاحــة  إذن،  ثــّمــة، 
على ساحة  هيمنتا  اللتن  القوتن  غير 
عنوانا  وكــانــتــا  الفلسطينية،  الــســيــاســة 
ولــكــل منهما سلطة:  الـــدمـــوي،  لــلــصــراع 
واحدة في الضفة الغربية تقودها حركة 
فتح، وثانية في قطاع غزة بقيادة حركة 
ــيـــر مـــعـــظـــم اســـتـــطـــاعـــات  حــــمــــاس. وتـــشـ

جيرار ديب

قـــــال مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي ولــيــد 
 
ّ
خـــــوري، إلحــــدى الــصــحــف الــلــبــنــانــيــة: »إن
وزيـــر الــصــحــة أنــجــز كــتــاًبــا رســمــًيــا فــي ما 
خـــّص االســـتـــعـــداد لـــشـــراء لــقــاح سبوتنيك 
الـــروســـي، وهـــنـــاك تــوقــع بـــأن يــصــل لبنان 
إلــى مناعة القطيع فــي غــضــون عـــام«. وقد 
التطعيم  فعلًيا ورسمًيا بحملة  لبنان  بدأ 
كــــوفــــيــــد 19، ضــــمــــن خــطــة  فـــــيـــــروس  ضـــــد 
أعّدتها وزارة الصحة ترتكز على نقطتن: 
التشجيع على تلقي اللقاح، وال سيما بعد 
التطعيم،  عـــدم  إلـــى  دعـــت  سلسلة حــمــات 
التي  الغربية  املــؤامــرة  فــكــرة  إلــى  مستندة 
الــفــيــروس، واآلن جــاء دور اللقاح،  أوجـــدت 
باملفهومن الطبي واملؤامراتي، أي اإليقاع 
بـــالـــنـــاس. والـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة، الـــســـيـــر بــن 
التطعيم، وال سيما من  األلــغــام في عملية 
جهة َمن املستفيد، ومصداقية املراكز التي 
أمــوٍر  مــن  وغيرها  التطعيم،  فيها  يحصل 
الجشع  بتقديم  تتعلق  فيها  يقع  ما  غالًبا 
إلى تأكيد  الوطني. بالعودة  االنتماء  على 
 لبنان يسير على 

ّ
املستشار وليد خوري أن

بفضل  الجماعية  املــنــاعــة  اكــتــســاب  طــريــق 
كـــورونـــا، يبدو  التطعيم ضــد وبــــاء  حــمــلــة 
أي  على  الفيتو  تضع  ال  الصحة  وزراة   

ّ
أن

العاملية.  الصحة  لقاح توافق عليه منظمة 
 الــــســــؤال: هـــل يــعــتــمــد خــــاص لــبــنــان 

ّ
لـــكـــن

على جــدّيــة التلقيح والــوصــول إلــى مناعة 
كبريطانيا  أخــرى،  دول  تأمل  كما  القطيع، 
وفرنسا، بغية تعافي دورتها االقتصادية، 
وكي تستعيد الحياة االجتماعية نشاطها 
 املشكلة 

ّ
املــعــتــاد قــبــل تــلــك الــجــائــحــة؟ أم أن

في لبنان أعمق من تشكيل مناعة القطيع، 
الجمعي  اإلدراك  تكوين  إعـــادة  إلــى  لتصل 
للمواطنن اللبنانين، والدفع بمسؤوليهم 

لتشكيل حكومة بمبادرة داخلية؟
ــّد  ــقــــال األمـــيـــركـــيـــة ضـ ــتــ إّبــــــــان ثـــــــورة االســ
االحتال البريطاني، أشاع الكاتب األميركي 
توماس باين أفكاره، ضمن مؤلفه، مفهوم 
 ،)Common Sense( الــجــمــعــي«  »اإلدراك 
ــه بـــالـــغ الـــتـــأثـــيـــر فــــي إقـــنـــاع  والـــــــذي كـــــان لــ
قــطــاعــات واســـعـــة مـــن األمــيــركــيــن بتأييد 
أفــكــاره  فــكــرة االســتــقــال وتبنيها. وكــانــت 
أنفسهم  األمــيــركــيــون  أن يحكم  إلـــى  تــدعــو 
بمعزٍل عن أي سلطة خارجية، بحيث يكون 
حكومٍة  من  بكثير  أفضل  حينها  وضعهم 
تهيمن عليهم من الخارج. كما كانت أفكاره 

كل الظروف املحيطة والتعّصب العنصري.
أين الجواب في السؤال األول الذي أهملته 
الثورة، في بداية عسكرة امليدان، ثم انفجر 
بـــن الـــســـوريـــن 

ّ
مـــــجـــــّددًا، فــــي رحـــلـــة املـــعـــذ

فـــي األرض: مـــن املـــســـؤول عـــن عـــدم تــأمــن 
وتوظيفه؟  الــســاح  ازدحـــام  قبل  الاجئن 
ــبــنــى عــلــى ســـــؤال آخـــــر: هل  وهــــو ســـــؤال ُي
كــانــت جــريــمــة حــلــفــاء الـــثـــورة هـــي الــفــاعــل 
فـــي تــمــزيــقــهــا مــيــدانــيــا وســـيـــاســـيـــا، أم أن 
هشاشة الثورة وخواصرها اللّينة هي ما 
يفتتوها،  أن  األعـــداء  الحلفاء  ألولــئــك  هيأ 
قبل أن َيحسم اإلرهاب الروسي واإليراني 
معركة امليدان؟ فلنفترض اليوم أن الحلفاء 
هــم املــســؤولــون عــن تمزيق الــثــورة، مــا هو 
الـــثـــورة فــي الــعــهــد الجديد  دور تــوجــهــات 
ــة، وهـــــل بـــقـــَي لـــلـــثـــورة مــــا يــجــمــع  ــايـ ــوقـ ــلـ لـ
شــتــاتــهــا الـــيـــوم؟ عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل هــذه 
املآسي ومهرجان املعاناة، يحتفظ الشعب 
ــتــــات وفــــــي مــخــيــمــات  ــــي الــــشــ الــــــســــــوري، فـ
اللجوء، بزخم كبير للتمسك بالثورة، على 
الثورة،  الرغم من اإلحباطات منذ عسكرة 
والـــظـــن الــبــســيــط لـــقـــدرة نــجــاحــهــا فـــي أول 
عام، ثم ترحيل أمل النصر كل ستة أشهر، 
عذاباٌت  عليهم  وُصّبت  الناس  نهك 

ُ
أ حتى 

ال تنقطع، وكأن الشعب ُيعاقب مما يسمى 
املجتمع الدولي، الشريك في ذبحه باملدية 

مقّدمة لنصر عسكري، لصالح مياد حرية 
بندقيتهم  ولكن  الــســوري،  للشعب  مدنية 
ـــطـــفـــت، إمــــا بــنــزعــهــا وإضــــعــــاف رفـــاق 

ُ
اخـــت

الثورة املخلصن لله والشعب، أو من خال 
بــاب توظيف  الـــذي فتح  املقاتل  جهل هــذا 
ــّول الـــثـــغـــر الــــــذي كـــان  ــتـــحـ قـــاتـــل خـــطـــيـــر، فـ
الثورة.  إلسقاط  ثغرٍة  إلــى  حمايته  يرجو 
ولــكــن الـــرؤيـــة واضـــحـــة الـــيـــوم، أن الــثــورة 
يستطع  لــم  وطنيا،  جمعيا  كيانا  تحتاج 

االئتاف الوطني لقوى الثورة واملعارضة 
جلسات  فــي  يوجد  وال  تحقيقه،  السورية 
الــيــوم مــا يمكن أن ُيسفر  الــدولــي  الــحــوار 
عن ترتيباٍت نوعيٍة لصالح شعب الثورة، 
حتى في ضمانات الاجئن. فهل انسحاب 
»االئتاف« الــذي ال يطعن الكاتب هنا في 
نــيــات شــخــصــيــاتــه، عـــن حـــــوارات الــحــلــفــاء 
أكثر بقضية  ر 

ّ
قــد يض والــغــرب،  وموسكو 

الاجئن؟ ال أستطيُع الجزم، لكن الحديث 
هنا هــو عــن ضـــرورة قــيــام كــيــاٍن بــديــل، أو 
بطريقة  »االئــتــاف«  هيكل  إعـــادة صياغة 
الوطنية،  الــثــوريــة  الجماعة  قـــدرة  تضمن 
من داخله وخارجه، صناعة مدرج العودة 
الــجــديــد. وهـــي عـــودة صــعــبــة، تــحــتــاُج إلــى 
ــاد فـــكـــرة حـــلـــف الـــفـــضـــول،  ــجــ شـــجـــاعـــة إليــ
ــيـــاف الــشــعــب الــــســــوري، وتــيــاراتــه  بـــن أطـ
الــعــلــمــانــيــة واإلســـامـــيـــة تــعــود لتصحيح 
ــراع: ما  الـــقـــاعـــدة الـــتـــي انــطــلــق مــنــهــا الــــصــ
للثورة  والقتالية  النضالية  العقيدة  هــي 
ــنــــي، أو  ــة، بـــيـــت أيـــديـــولـــوجـــي ديــ الــــســــوريــ
ــة مــدنــيــة حـــّرة؟  علماني راديــكــالــي، أم دولـ
ــر بــرامــجــهــا  ــبـ تـــتـــنـــافـــس فـــيـــهـــا األفـــــكـــــار عـ
الــرقــص على  الــشــعــب، ال  لتحقيق طــمــوح 
جــراحــه بــاســم االنــتــصــار لــأيــديــولــوجــيــة، 

ومن يوظفها لتياره، ال للشعب.
ــُت أزمـــة  ــبــ هــــذا املــفــصــل الــضــخــم الـــــذي راقــ

ــدة مــع  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ صــــــراعــــــه فــــــي كــــــل عــــاقــــتــــي املـ
ــــع كـــتـــل مـــتـــعـــّددة  ــــورة، ومـ ــثـ ــ الـــقـــلـــم لـــدعـــم الـ
ــثـــورة، ال يــزال  وشــخــصــيــات مــن أطــيــاف الـ
ــراغ إدارة،  ــ ــراغ مــضــمــون وفــ ــ يــعــانــي مـــن فـ
فالثورة تحتاج، مع تجميع كفاح الشباب 
الـــصـــادق املــخــلــص لــهــا، إلـــى طــاولــة حــوار 
تسبق مؤتمرًا وطنيا جمعيا. ليس إليجاد 
كــيــان إضــافــي، وإنــمــا إلقــامــة خيمة ثابتة 
حدد 

ُ
ت الشعب،  أطــيــاف  بــن  قائمة  العمود 

ــوم، فــــي رحــــلــــة تــــأمــــن مــا  ــ ــيـ ــ املــســتــعــجــل الـ
ــى مــن مــصــالــح شــعــب الـــثـــورة، وتبني 

ّ
تــبــق

دستوَرها الجديد وميثاقها، لعمل حاشد 
مدني سياسي، بعد أن فقدت البندقية أي 

مساحة استقال نوعي.
وحتى الساح، كان ممكنا أن ُيحقق بعض 
ــرة حــمــايــة  ــ الــــتــــوازن، لـــو اســتــخــدم فـــي دائــ
ـــم لــصــالــح الــحــلــفــاء، 

ّ
ـــخ

ُ
مــــحــــّددة، لــكــنــه ض

الشعب،  على  جهنمي  مدخل  إلــى  فانقلب 
البندقية  لــشــهــداء  نــعــم،  مــن حمايته.  بـــداًل 
الـــصـــادقـــن حــقــهــم، ومــــن حــقــهــم أن يــؤمــن 
بــمــشــروع حــريــة، تبني ألطفالهم  أهــلــوهــم 
صرح نهضة إنسانيٍة ال محطة لجوء بن 
املـــواســـم الــحــربــيــة. حــيــنــهــا تــنــضــج معالم 
الــثــورة مــن جــديــد، ليبصر الــشــعــب بــوابــة 

األمل السعيد.
)كاتب عربي في مونتريال، كندا(

ــة حــــا وجــــوديــــا  ــراريــ ــمــ ــتــ ــــرى إال االســ تــ ال 
ــلـــطـــة. يــــركــــز مــــشــــروع قـــانـــون  لـــجـــهـــاز الـــسـ
جزائرين  ناشطن  على  الجنسية  سحب 
في الخارج، أوروبــا خصوصا، يخوضون 
حمات انتقاد شديدة اللهجة ضد السلطة، 
لتعبئة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
مــواطــنــي الـــداخـــل، أو مــبــاشــرة بــاملــشــاركــة 
فـــي مــســيــرات أو تــنــظــيــمــات. لــعــل أهــــم من 
التي  »رشــــاد«،  إعاميا حركة  إليهم  يشار 
يــتــزعــمــهــا مــنــاضــلــون فــــي جــبــهــة اإلنـــقـــاذ 
ة، أو مستقلون ال ينتمون 

َّ
نحل

ُ
اإلسامية، امل

مــعــروف، ولكنهم  أي فصيل سياسي  إلــى 
الراهنة،  الفعلية  للسلطة  املــنــاوأة  شديدو 
بــيــنــمــا تــنــفــرد »حـــركـــة اســتــقــال الــقــبــائــل« 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا فـــرحـــات مــهــنــي بــاملــطــالــبــة 
باالنفصال عن الجزائر، وتأسيس حكومة 
مستقلة، ال تنفخ في روحها حاليا سوى 
العاصمة  في  املسيرات  تــجــّددت  إسرائيل. 
ــر  ــذكِّ

ُ
الــجــزائــريــة، خـــرج آالف فــي مــظــاهــرة ت

شعارات  رفعوا  الشعبي.  الــحــراك  بمطالب 
تـــطـــالـــب بـــتـــمـــديـــن نـــظـــام الـــحـــكـــم، وأخـــــرى 
رافــضــة لــلــتــعــديــات املــقــتــرحــة عــلــى قــانــون 
الــجــنــســيــة. تـــقـــول وســـائـــل إعـــــام الــســلــطــة 
الــحــراك  مسيرات  إن  والــخــاصــة  الحكومية 
أخــيــرا شــابــهــا »ظــهــور شـــعـــارات استغلت 
إرهابية  رسائل  لتمرير  مظاهرات شعبية 
ـــهـــّدد أمـــن الــبــاد وســامــتــهــا«. وتــتــحــّدث 

ُ
ت

وســائــل اإلعـــام ذاتــهــا عــن اكتشاف أجهزة 
ــة األمــــــن الـــعـــام،  ــزعـ ــزعـ األمــــــن مـــخـــطـــطـــات لـ
وشبكات دعم، وقنبلة كانت معّدة للتفجير 
ــعــيــد مــثــل هـــذه األخــبــار 

ُ
فـــي الــعــاصــمــة. وت

إلـــــى الــــذهــــن مـــشـــاهـــد تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن 
الفائت، تستعير أبجدياته نفسها، وتطرح 
الهارب من عقال  السياسي،  الراهن  أسئلة 
الحراك  إلــى  ل 

ّ
تتسل والسكينة.  التفاهمات 

أيضا بعض الشعارات املنفلتة: »مخابرات 
إرهابية، تسقط مافيا العسكر«، فيتخوف 
العقاء من أهل الحراك، من تشابك الخيوط 
واخــتــاطــهــا، وضــيــاع مــكــاســب، كــان يمكن 
ــه أكــثــر  ــتـــب لـــلـــحـــراك تـــوجـ تــرقــيــتــهــا، لــــو ُكـ
مت خاله تنازالت متبادلة. دِّ

ُ
براغماتية، وق

ويــذّكــر مــشــروع قــانــون سحب الجنسية 
أخــرى،  بقوانن  الــخــارج  فــي  الجزائرين 
يهم عن جنسيتهم األجنبية 

ِّ
تشترط تخل

عليا  فرصة  ألي  تقّدمهم  قبل  املكتسبة، 

الـــرأي إلــى وجــود مــا بــن 20% إلــى %25 
مـــن الــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي ال يـــؤيـــدون 
أيـــا مــن الــحــركــتــن، فيميلون إلـــى بعض 
ــه، أو الـــقـــوى  ــلـ ــائـ أحــــــــزاب الـــيـــســـار وفـــصـ
بينما  األخـــرى،  العلمانية  أو  اإلسامية 
ــا ســلــبــيــا تــجــاه  ــ  رأيـ

ٌ
 مــهــمــة

ٌ
ــظــهــر نــســبــة

ُ
ت

ــقــاطــع هــذه 
ُ
كـــل األطـــــراف الــقــائــمــة، وقـــد ت

بـــدائـــل مقنعة.  لـــم تــجــد  االنــتــخــابــات إذا 
ــراف املـــشـــاركـــة فـــي حـــوار  ـــ ــن بـــن األطــ ومــ
القاهرة، انفردت حركة الجهاد اإلسامي 
بإعانها رفض املشاركة في االنتخابات، 
من دون أن تسعى إلى تعطيلها، بحّجة 
أن االنتخابات تجري تحت سقف اتفاق 
الشعبية  الجبهة  اتخذت  بينما  أوسلو، 
لتحرير فلسطن قرار املشاركة بصعوبة، 
الدعم الحاسم الذي قّدمه  وكان واضحا 
أمينها العام، أحمد سعدات، املعتقل في 
الــعــام 2003، لهذا  سجون االحــتــال منذ 

الخيار.
اجـــتـــذب الــبــحــث عـــن طــريــق ثــالــث يكسر 
حــــّدة االســتــقــطــاب الــثــنــائــي الـــحـــاد، بن 
حركتي فتح وحماس، مروحة واسعة من 
املتباينة  والتشكيات  واألطـــراف  القوى 
في أصولها ومنطلقاتها، ومن بن هذه 
األطراف من قّرر الخروج من تحت عباءة 
»فتح«، وضد قــرارات الرئيس عباس في 
ضـــوء تصميمه عــلــى الــتــجــديــد الــشــامــل، 
ومــنــع أعــضــاء الــلــجــنــة املــركــزيــة للحركة 
والـــــوزراء واملــحــافــظــن وأصــحــاب الــرتــب 
من  السابقن  والــنــواب  العليا  العسكرية 
تــرشــيــح أنــفــســهــم، والــتــهــديــد بفصل من 

يخرق قرارات الحركة.
ومــن أبــرز الساعن إلــى احــتــال مساحة 
ــــق فــي  ــابـ ــ ــــسـ مــــــؤثــــــرة تـــــيـــــار الـــــقـــــيـــــادي الـ
ــا، مــحــمــد  ــهـ ــنـ ــفــــصــــول مـ ــتـــح واملــ حــــركــــة فـ
ــيـــار اإلصــــاح  دحــــــان، ويــطــلــق عــلــيــه »تـ
ــوة  ــقـ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي«، وهــــــــو يــــحــــظــــى بـ
ــوذ مـــلـــحـــوظـــن، إلـــــى جـــانـــب حــريــة  ونــــفــ
حــركــة فـــي قــطــاع غــــزة، فـــي حـــن تــفــرض 
عــلــى حــركــة أعــضــائــه قــيــود مختلفة في 
لــه في  الغربية، مــع وجــود علني  الضفة 
عضو  وكسر  املخيمات.  وبعض  الــقــدس 
الــقــدوة  نــاصــر  للحركة،  املــركــزيــة  اللجنة 
)ابـــــــن شــقــيــقــة الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل يــاســر 
وأعلن  لحركته،  الرسمي  الــقــرار  عــرفــات( 
الــديــمــقــراطــي  الــوطــنــي  تشكيل »املــلــتــقــى 
الفلسطيني« لخوض االنتخابات، ودعا 
الــقــيــادي األســيــر مــــروان الــبــرغــوثــي إلــى 
»االنــخــراط فــي امللتقى وقــيــادتــه«، وذلــك 
ــوع تــكــهــنــات بـــشـــأن نـــيـــة األخـــيـــر  ــ مــــع ذيــ
الرئاسة.  انتخابات  فــي  عباس  منافسة 
ــرح الــــقــــدوة بـــرنـــامـــجـــا مــتــوقــعــا،  ــ ــد طـ ــ وقـ
ــداف املــعــروفــة  ــ يــتــضــمــن، إلـــى جــانــب األهـ

تدعو إلى إقامة حكومة متحّررة من قيود 
ملك أوروبي جائر ومستغل وظلمه. بقراءة 
هــادئــة لــلــواقــع، يــتــخــّبــط لــبــنــان فــي أزمــــاٍت 
كثيرة قبل انتشار فيروس كورونا، أبرزها 
عدم مقدرة مسؤوليه على تشكيل حكومة 
والقيام بإصاحاٍت سريعة، أبرزها ترشيد 
ــم الـــتـــي تــفــرضــهــا  ــدعــ ــم. فـــســـيـــاســـة الــ ــ ــدعـ ــ الـ
حــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديــــاب تستنزف 
ودائــــــع املــــودعــــن، إذ يـــتـــّم تــهــريــب الــســلــع 
إلى  النفطية ومشتقاتها  واملــواد  املدعومة 
الــخــارج مــن دون أي رقــابــة جــّديــة، فالجدل 
الــقــائــم بــشــأن مــســار الــتــلــقــيــح ومـــا يشوبه 
من بطء وفوضى ومحسوبيات، في بعض 
ــل الــبــنــك 

ّ
ــان، اســـتـــدعـــى رًدا مـــن مــمــث ــيــ األحــ

ــار، عبر  ــومــ ــدولــــي فـــي لــبــنــان ســــــاروج كــ الــ
»تويتر«، بسحب الدعم املخصص من البنك 
الـــدولـــي، مـــا دعـــا رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــلــقــاح كـــورونـــا عــبــد الــرحــمــن الـــبـــزري إلــى 
التهديد باالستقالة من اللجنة، على خلفية 
مــن دون موافقة  املجلس  فــي  نـــواب  تلقيح 
في  الحكومة  تشكيل  الوطنية.  اللجنة  من 
ق بتطورات املنطقة، وال سيما 

ّ
لبنان متعل

ــفـــاوضـــات املــنــتــظــرة بن  مـــا ســتــأتــي بـــه املـ
األمــيــركــي واإليــرانــي بــشــأن املــلــف الــنــووي، 
إضــافــة إلـــى مـــدى جــّديــة االنــفــتــاح املتوقع 
الحكومة، وال  ملف  في  السعودي  للجانب 
سيما بعد عودة سفيرها إلى لبنان، وبدء 
نــشــاطــاتــه الــدبــلــومــاســيــة بــعــد غـــيـــاب دام 

أشهر.
في  املسؤولن  اهتمام  يقل  أن  إذًا، ال يجب 
إلـــى مناعة  لــلــوصــول  ق بــالــســبــاق 

ّ
مــا يتعل

الــقــطــيــع، أهــمــيــة عــن الــوصــول إلـــى تطبيق 
أفـــكـــار املــفــكــر األمـــيـــركـــي بـــايـــن عـــن اإلدراك 
ــا عــن انــتــظــار املــبــادرات 

ً
الجمعي. إذ عــوض

الـــخـــارجـــيـــة، واالرتــــهــــان ملــصــالــح الـــخـــارج، 
ي فكرة االستقال، والحياد عن 

ّ
عليهم تبن

املنطقة،  القائمة في  املشكات والصراعات 
ــقـــاذ قبل  ــأن تــشــكــيــل حــكــومــة إنـ ــــاء شــ وإعــ
فـــوات األوان. أخــيــًرا، أمـــام الــتــحــّديــات التي 
االلــتــزام بجدولة  الصحة في  تنتظر وزارة 
 االرتــهــان للخارج، 

ّ
توزيع اللقاح، وفــي ظــل

واالنهيار االقتصادي السريع، وفقدان الثقة 
بــن مــكــّونــات الــوطــن، قــد نصل إلــى مناعة 
القطيع بعد عام، ولكن هل سيبقى وطن؟ أم 
ينتظر اللبناني املؤتمر التأسيسي إلعادة 
هيكلة نــظــامــه؟ أم ســتــكــون فــكــرة الــتــدويــل 

موضوعة رسمًيا على طاولة املباحثات؟
)كاتب لبناني(

أو الــبــرمــيــل، أو بــالــســيــاســة الــقــاتــلــة الــتــي 
حبكتها املؤامرة على الثورة.

كل ذلك التوثيق التاريخي لشركاء الجريمة 
لن ُيغّير شيئا في املستقبل، فالسؤال هنا: 
ــيــــدان الــــثــــورة مــــن جـــديـــد،  كـــيـــف ُيـــصـــنـــع مــ
ومــا هو هــذا املــيــدان، وعلى كثرة األنشطة 
على  اتفاق سوتشي،  هيمن  أن  وبعد  قبل 
الــوضــع الــســيــاســي لــلــثــورة؟ لــم أرصـــد في 
هذه األنشطة التمهيد لعمل مؤتمر وطني 
جــــامــــع، تــســبــقــه حـــلـــقـــات نـــقـــاش حــــواريــــة، 
فــا ُيــمــكــن لــلــثــورة أن تــعــود، مــن دون فــرز 
األخطاء وعناصر الفشل والتوظيف. أي أن 
تقييما عقليا مطلقا، ال  الــثــورة، بوصفها 
ُيمكن أن تقوم على رجليها، وأفكار هدمها 
األول وعــنــاصــر املــســؤولــيــة فــي اخــتــراقــهــا 
قــائــمــة، وهــو مــا يستدعي حـــوارًا صريحا 
لكل  واقــعــيــة،  أخــاقــيــة  سياسية  وتصفية 
ما ساهم في رسم الهيكل املزعوم الخاطئ 
ـــدع شــعــب الـــثـــورة، وقــد 

ُ
الـــذي مــن خــالــه خ

ُيــعــاد توظيفه  أن  الهيكل  كــان مصير هــذا 
وتبريره.

ولــســت هــنــا فــي مــقــام الــقــيــام بـــدور الجيل 
الــســوريــة وال مناضليها  لــلــثــورة  الــجــديــد 
الــــصــــادقــــن، وال املـــقـــاتـــلـــن الــــذيــــن حــمــلــوا 
لــلــدفــاع عـــن شــعــبــهــم، فاستشهد  الـــســـاح 
رفـــاقـــهـــم، وكـــانـــوا يـــرجـــون أن هــــذا الـــدفـــاع 

فــي أجــهــزة الـــدولـــة، وهـــو أمـــر يعتبرونه 
إقـــصـــاء مــنــهــجــيــا لــهــم، وعــمــلــيــة تصفية 
حــســابــات ســيــاســيــة مـــقـــصـــودة. ويــطــرح 
سؤال النزاهة في تطبيق قانون الجنسية 
املذكور نفسه بإلحاح، فشبهة تخوين أي 
قائمة  الــحــكــومــة،  لسياسة  مــخــالــف  رأي 
فــي أي نــظــام شــمــولــي. يــقــول املــدافــعــون 
الخيانة،  جرائم  إن  القانون  مشروع  عن 
األوروبـــي،  الــبــرملــان  إحصائيات  بحسب 
الجنسية  لسحب  سببا  تــكــون  أن  يمكن 
في 15 دولــة في االتحاد. يقول رافضون 
لـــلـــقـــانـــون إن ذلـــــك يــــحــــدث فــــي أوروبــــــــا، 
وحالها  هناك  الديمقراطية  بن  وشتان 

البائس في بلداننا.
أمــــا تــهــمــتــا »املــــســــاس بــاملــصــلــحــة الــعــلــيــا 
لــلــدولــة« و»املـــســـاس بــالــوحــدة الــوطــنــيــة« 
بسهولة،  تحديدهما  ُيمكن  ال  فجريمتان 
ــي حــقــل  عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمــــــر بـــالـــعـــمـــل فــ
الـــســـيـــاســـة والـــــــــرأي. يــخــشــى كـــثـــيـــرون مــن 
م  ــقــتــرح إلــى قــانــون ُيــجــرِّ

ُ
تــحــّول الــقــانــون امل

الــفــعــل الــســيــاســي، ويــحــدُّ مــن جـــدل الـــرأي، 
واخـــتـــاف ُوجـــهـــات الــنــظــر، يــغــلــق الــحــقــل 
د الطريق  السياسي على الرأي اآلخر، وُيعبِّ
ــــي، بـــغـــرض الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــنـ ــ لــلــعــقــل األمـ
املــشــهــد الــســيــاســي جــمــلــة وتــفــصــيــا. أمــر 
عبد  املرحوم،  الجزائري  السياسيُّ  توقعه 
الــحــمــيــد مـــهـــري، حـــن قــــال: »ســيــأتــي يــوم 
تــبــحــث فــيــه الــســلــطــة عــن مــعــارضــة نزيهة 
شعبي،  غضب  أي  بها  خمد 

ُ
لت ومــســؤولــة 
ولن تجدها«.

)إعالمي جزائري(

ــــدس، مـــطـــالـــب مــشــتــقــة  ــقـ ــ عــــن الــــدولــــة والـ
وفي  الــراهــنــة،  الفلسطينية  اللحظة  مــن 
مقدمتها إعـــادة الــوحــدة بــن قــطــاع غزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة، وإعــــادة بــنــاء منظمة 
وسيادة  الديمقراطية  وتعزيز  التحرير، 
الــقــانــون ومــكــافــحــة الــفــســاد. وقــبــل ذلــك، 
من  املقّربن  الناشطن  من  أعلن عشرات 
رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق، سام 
فياض، تأسيس ما أطلقوا عليه »الحراك 
مــن أجــل الــوطــن والــعــدالــة والديمقراطية 
)وعد(، ويضم كوادر في اليسار سابقن، 
ـــابـــا ومــهــنــيــن، ونـــاشـــطـــي املــجــتــمــع 

ّ
وكـــت

املـــدنـــي. وأعـــلـــن املـــؤســـســـون أن حــراكــهــم 
ــن الـــفـــصـــائـــل املــــوجــــودة،  لـــيـــس بـــديـــا عــ
وأنهم يسعون ملجتمع ديمقراطي بعيدا 
عن التفرد في قيادة الشعب الفلسطيني. 
كــمــا تــبــرز مــجــمــوعــة »وطـــــن«، ومـــن أبــرز 
ممثليها نائب رئيس املجلس التشريعي 
معاوية  وزميله  السابق، حسن خريشة، 
املصري، وهما مستقان أقرب إلى حركة 
ــى »فــــتــــح«. وخـــســـرت  ــ ــمـــاس مــنــهــمــا إلـ حـ
املجموعة، أخيرا، األكاديمي عبد الستار 
قــاســم الــــذي تــوفــي مــتــأثــرا مـــن إصــابــتــه 
بــكــورونــا. ويستعد رجــل األعــمــال، بشار 
ــن حـــركـــة فــتــح  ــّرب مــ ــقــ ــــري، وهـــــو مــ ــــصـ املـ
بــقــائــمــة مستقلة،  االنــتــخــابــات  لــخــوض 

ذات برامج تنموية واقتصادية.
وبينما أعــلــن املــســؤول الــفــتــحــاوي عــزام 
األحمد نية حركته حمل خمسة فصائل 
صــغــيــرة عــلــى قــوائــمــهــا، جــبــهــة الــنــضــال 
والعربية الفلسطينية، والجبهة العربية، 
والتحرير الفلسطينية، وحزب فدا )نفى 
صحة النبأ(، تتجه األنظار بشكل خاص 
إلى قوى اليسار الفلسطيني التاريخية، 
والــديــمــقــراطــيــة،  الشعبية  الجبهتن  أي 
ــا(،  ــقـ ــابـ ــعـــب )الــــشــــيــــوعــــي سـ وحـــــــزب الـــشـ
ــبــــادرة، ومــجــمــوعــة مستقلن  املــ وحـــركـــة 
تطلق على نفسها اسم »الحراك الوطني 
الــديــمــقــراطــي«. وقــــد عــقــدت هــــذه الــقــوى 
لــــقــــاءات لــتــوحــيــد صـــفـــوفـــهـــا، فــــي ضـــوء 
ــمــنــى بــهــزيــمــة محققة، 

ُ
مــخــاوف مــن أن ت

فــي حـــال خــوضــهــا االنــتــخــابــات مــنــفــردة 
ومشتتة، وقد يعجز بعضها عن اجتياز 
خصوصا   ،%1.5 البالغة  الحسم  نسبة 
في ظل احتدام التنافس بن حركتي فتح 
وحماس، وما تملكانه من إمكانات مالية 
ونــفــوذ ســلــطــوي،  فــضــا عــن اإلشــكــاالت 
الــــذاتــــيــــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا فــصــائــل 
اليسار. وقد حظيت فكرة تأسيس قائمة 
ــقـــوى بـــدعـــم مـــن أحــمــد  مــشــتــركــة لـــهـــذه الـ
سعدات، ولكن ثمة جدل ونقاش كثيران 
بشأن طريقة اختيار املرشحن ومعايير 
إلـــى تــمــّســك »الشعبية«  ذلـــك، بــاإلضــافــة 
بمطلب اتخاذ موقف معارض للحكومة 

وسياساتها واملشاركة فيها.
)كاتب وناشط فلسطيني(

هل انتهت الثورة السورية؟

في محاذير مشروع 
»سحب الجنسية الجزائرية«

االنتخابات الفلسطينية والبحث 
عن طريق ثالث

عن إنقاذ لبنان 

كان ممكنًا أن 
يُحقق السالح بعض 

التوازن، لو استخدم 
في دائرة حماية 

محّددة، لكنه ُضّخم 
لصالح الحلفاء

يركز مشروع قانون 
سحب الجنسية على 

ناشطين جزائريين في 
أوروبا خصوصًا

ثّمة مساحة لتمثيل 
قوى أخرى غير 

القوتين اللتين هيمنتا 
على ساحة السياسة 

الفلسطينية، 
حماس وفتح

آراء

عيسى الشعيبي

اللبنانية  الليرتان  تكونت  الرضاعة.  في  أخــوات  وثــالث  تــوأم  اللبنانية شقيقة  لليرة 
والــســوريــة الــتــوأمــان فــي رحـــم جيوسياسية واحــــدة، وجــاءتــا إلـــى الــحــيــاة فــي زمــن 
متقارب، بعد استقالل البلدين اللذين كانا قبل ذلك بلدًا واحــدًا، فيما دخلت هاتان 
الوحدتان النقديتان، أخيرا، في عالقة أخّوة إجبارية مع ثالث عمالٍت ليس بينها أي 
رابط مشترك، سوى رابٍط سياسيٍّ هجني، ألقى بظله الثقيل على الليرتني الشقيقتني 
في سورية ولبنان، ناهيك عن الدينار في العراق والريال في اليمن، وحّدث وال حرج 
عن اليومان في إيـــران. تجلى هــذا الــرابــط، على أوضــح ما يكون عليه االرتــبــاط بني 
ق الدوالر األميركي، في األسبوع املاضي، إلى علو 

ّ
األخوات في الرضاعة، عندما حل

عشرة آالف ليرة لبنانية، وأشعل موجة احتجاجاٍت شعبيٍة عارمة، من املرّجح لها 
أن تتصاعد أكثر، إذا ما واصل الدوالر تحليقه إلى مستوياٍت أعلى في سماء بالد 
األرز، التي أبحرت تدريجيًا إلى حتفها االقتصادي املصرفي النقدي، بفعل جبروت 
الــدولــة  املسلح على مقاليد  إيـــران  بــه هيمنة حــزب  الخفي، ونعني  الــرابــط غير  ذلــك 
اللبنانية املغلوبة على أمرها. ال يحتاج املرء إلى كثير من إعمال العقل، كي يرى ذلك 
األثر الكارثي على »األخوات في الرضاعة«، وتلّمس نتائجه املأساوية على الليرتني 
والريال والدينار، فيما يسمى محور املمانعة )ممانعة ماذا بحق السماء؟( حيث ال 
يتوقف االنهيار عند حدود انسحاق قيمة العملة فقط، وإنما يتجاوز ذلك إلى انقطاع 
الوباء، واشتداد ندرة الطعام والــدواء، وتفاقم مصاعب الحياة،  الكهرباء واستفحال 
وغيرها من القواسم املشتركة بني دول هذا املحور الذي ال يبخل في إشباع ناسه 

بالشعارات املجلجلة ضد الظلم واملؤامرة الكونية واالستكبار.
ومع أن ما جرى لليرة اللبنانية في األسبوع املاضي حدث قبله لليرة السورية أيضًا، 
إال أن فاعلية اإلعالم املستقل، وحيوية املجتمع املدني اللبناني، سلطتا الضوء بلياقة 
انهيار  كــان  فــقــدت نحو 85% مــن قيمتها، فيما  الــتــي  األولـــى  االنــهــيــار  على عملية 
»الــســوريــة« أشــد وطـــأة، بعد أن خــســرت نحو 99% مــن قيمتها فــي األســبــوع ذاتــه، 
أو  بقبضٍة حــديــديــة،  املحكوم  البلد  فــي  ذلــك غــضــٌب مسموع  أن يصاحب  مــن دون 
يثير ضّجة مماثلة، بفعل التعتيم الشديد على ما يجري في »سوريا األســد«، بما 
ر الحصول على الــغــذاء والـــدواء ملاليني من 

ّ
فــي ذلــك انتشار فــيــروس كــورونــا وتــعــذ

املواطنني املقهورين. ولعل ما حدث للُعملتني في سورية ولبنان ُيعتبر، على فداحته، 
الفقيه،  الولي  املمسوكة من  الرابعة  العاصمة  لعملة  قليال قياسًا بما جرى ويجري 
أي في اليمن الذي لم يعد سعيدًا بأي معيار، فيما ال يقل الوضع سوءًا في العراق، 
حيث املليشيات تصول وتجول بغمزٍة من عني الحرس الثوري، وتتضاعف املعاناة، 
وُيكابد أبناء البلد الذي بات مجّرد حديقٍة خلفيٍة ملركز محور املمانعة، صاحب اليد 
الطولى في إفقار العراقيني ونهب ثرواتهم، وفوق ذلك سحق عملتهم الوطنية، بدرجة 
سعر صــرٍف ال يتساوق مع مداخيل بلٍد غني بالنفط، وفقيٍر بكل أنــواع الخدمات، 
بما في ذلك الصحة والتعليم. صحيٌح أن هناك بلدانا عربية، تعاني عملتها مظاهر 
انهيار مماثلة، مثل ليبيا والسودان وغيرهما، إال أن ما ينطق به واقع الحالة النقدية 
، كون عائلة 

ً
واملعيشية في وحــدات محور املمانعة، هو األشــد بؤسًا، واألكثر مــرارة

الفقر واملجاعة لم تعد تطرق األبواب في سورية ولبنان واليمن والعراق، ناهيك عن 
قائد املحور ذاته، وإنما دخلت من األبواب والنوافذ. 

الهالل  الهيمنة اإليــرانــيــة على مــا تسّمى دول  أنــه بفضل »بــركــات«  الــقــول،  خالصة 
مظاهر  تعّمقت  األربــع،  العواصم  في  السياسية  املقاليد  على  وسيطرتها  الشيعي، 
االستبداد والفساد وتعطيل املؤسسات واإلدارات، وانهارت قيم العمالت، تمامًا على 
ل اإلعالم، 

ّ
نحو ما تقّصه علينا املشاهد اآلتية من لبنان كل صباح ومساء، حيث يتكف

الصغيرة،  التفاصيل  بنقل  األخـــرى،  الثالثة  البلدان  في  نــراه  مما  أوضــح  نحو  على 
 بؤسًا في لبنان مما عليه الحال 

ّ
واآلالم الكبيرة، عن مجريات وضٍع أحسب أنه أقل

لدى األخوات في الرضاعة األخريات.

معن البياري

قال بابا الفاتيكان، فرنسيس، في كلمته يوم الجمعة املاضي، في كنيسة النجاة، في 
الذي تعّرضت  الهجوم اإلرهابي  الذين قضوا في  بغداد، إن موت »إخوتنا وأخواتنا« 
العنف  التحريض على  رنا بأن 

ّ
الكاتدرائية(، قبل عشر سنوات، »يذك )أو  الكنيسة  له 

ومواقف الكراهية والعنف وإراقة الدماء ال تتفق مع التعاليم الدينية«. أحد أولئك، وهم 
)منشورات  »يــا مريم«  أنطون  العراقي سنان  روايــة  بطل  كاهنان،  بينهم  58 ضحية 
الجمل، 2012(، يوسف الذي ظل جسُده »مسّجى على أرض الكنيسة أكثر من أربع 
ساعات، قبل أن ُيحمل إلى الخارج، بعد تخليص الرهائن، وإخالء الجرحى. كان محاطا 
الدم  من  وببركٍة صغيرٍة  والجص،  والغبار  املكسور  الزجاج  وبقطع  بشريٍة،  بأشالء 
 ينزفه«. وهذا من صور آخر فصول الرواية التي أظنها الوحيدة في املدّونة 

ّ
الذي ظل

الروائية العراقية اعتنت بحال العراقيني املسيحيني. وكانت واقعة 31 أكتوبر/ تشرين 
 من 

ً
األول 2010، في الكنيسة التي زارهــا البابا فرنسيس في جولته العراقية، واحــدة

أفظع نوبات استهدافهم بعْيد االحتالل األميركي. وقد خاطب بطاركة وأساقفة وكهنة 
وراهبات ورهبانا عراقيني إنهم إنما يجتمعون في هذه الكاتدرائية )أولى ثالث كنائس 
زارها في العراق( »نتبارك فيها بدماء إخوتنا وأخواتنا الذين دفعوا هنا ثمن أمانتهم 
للرب وكنيسته«.  لم يكن الثمانيني يوسف، الشخصية املتخّيلة في رواية سنان أنطون، 
الدينية،  واجباته  في  »مقّصرا«  كــان  واملناسبات،  األعياد  في  إال  الكنيسة  إلــى  يذهب 
على ما كانت تقول عنه أخته املتوفاة، حنة، غير أنه في ذلك األحد مشى من منزله إلى 
الكنيسة ليحضر القّداس، وصل قبل مها، الثالثينية الحامل، املستضافة مع زوجها 
لؤي في منزله، الحانقة على املسلمني الذين »مْيريدونا، بكل بساطة، علمود يظل البلد 
إلهم«. وتقول »يمكن كان بلدنا قبل، ..، أيام زمان. كان .. باملاضي. هّسة خلص، هّسة 
صرنا كلنا كفار وذميني«. هذا من كثيٍر تقوله لـ »العم يوسف« الذي يخالفها، ويحّدثها 
املــاضــي. ال  بأنه يعيش في  الــعــراق كله مستهدفا، بمسلميه ومسيحييه. ترميه  عن 
يزعل، يتفهمها، فهو يستعيد ذلك املاضي الوديع، ليحتمي به، وليعتبر أن استشراء 
الطائفية الراهن في العراق عــارٌض عابر. إنه يتفّهم مها وغضبها، هي التي »فتحت 
والتشّرد  والقتل  القحط  طعم  وذاقـــت  والحصار،  الــحــروب  على  الخضراوين  عينيها 
التضاّد بني رؤيتيهما، وفي  إقامته  ..«. وفــي  الخير  أزمنة  أنــا فقد عشت  أمــا  مبكرا. 
استعادات كل منهما حياته وعالقاته وتفاصيل أسرته، ينجح سنان أنطون )املهاجر 
ل حنني 

ّ
تمث بناء سرديتني، وفــي  املكثفة )160 صفحة( في  أميركا( في روايــتــه  في 

إلى عــراٍق مضى، وتشخيص عــراٍق ماثل. وقبل هذا وذاك، في بسط راهــن العراقيني 
)التاريخية  زيارته  في  كلماته  في  فرنسيس،  البابا  كــان  وإذا  املسيحيني وماضيهم. 
بحق( العراق، قد جاء على هذا وذاك، من قبيل إشارته إلى التناقص الفادح بأعدادهم في 
بلدهم، بعد موجات الفتك بهم وتهجيرهم، والتي استهلتها »القاعدة« )مرتكبة جريمة 
حو »داعــش«، وإذا كانت كلمات املسؤولني والبطاركة 

ّ
كنيسة النجاة(، وواصلها مسل

العراقيني في جوالت البابا قد أتت أيضا على هذا األمر وغيره، فإن »يا مريم« بسطت 
الحكاية كلها، ما كان وما صار، بكيفيٍة أقرب إلى النفس، ال لشيٍء إال ألنها فن ورواية.  
ولعله من مواضع النباهة الوفيرة في الذي صنعه سنان أن مها نجت من املقتلة في 
الكنيسة، وإْن أسقطت حملها، غير أن من قضى هو يوسف الذي يفيض تسامحا، 
وال ينتظر موعد خروجه من العراق، كما مها وزوجها، ولم يغادر العراق مثل أخوين 
له، وكثيرين من عائلته. وعندما تستفيض الرواية في إضاءتها على عالقته بالنخيل 
)عــمــل ســنــوات فــي هيئة الــتــمــور(، وهــو الـــذي يــرى أن الـــذي ال يــحــّب النخيل ال يحّب 
ه، مع عشرات من بني 

ُ
الحياة وال اإلنسان، فإنما توحي بمغاز غزيرة. يوسف هذا يقتل

دينه وبلده، في لحظة صالة في كنيسة، إرهابيون قتلة )لهجتهم غير عراقية حسب 
شهادة مها في الرواية؟!(. كان ُيزاول ما طلبه البابا فرنسيس، في الكنيسة نفسها، 
 مثل حبة الخردل« من 

ً
أن تساعد الجماعة الكاثوليكية في العراق، »وإن كانت صغيرة

االستمرار في إثراء مسيرة البلد بأكمله. .. لكن هذا العراقي الوديع، والذي أعطاه سنان 
أنطون املساحة األعرض ليسُرد بنفسه، يقتلونه. ثم ال صورة له في الكنيسة يراها 

البابا، إذ يقيم في متخيل كاتب رواية. 
 مع منطوق يوسف، املغدور في كنيسة، أم مع قول 

ّ
ُيربكنا سنان أنطون، هل يصطف

مها »ماكو أمل«؟

محمد طلبة رضوان

لــم تــبــدأ بــعــد. هـــذا مــا يــخــبــرك بــه »كــلــوب  مــنــاقــشــات ال تنتهي، لكنها فــي الحقيقة 
هاوس«، في بعده السياسي، مناقشات عن الدولة، ماهيتها، وشكلها، وعالقة الدين 
بها. تستمر ساعات وأحيانا أياما، وال تبدأ! هل الدولة اإلسالمية دينية أم مدنية؟ 
هذه ليست نكتة، ليست فقرة في »جو شو«. هذا سؤال، هل الدولة التي ينادي بها 
اإلسالميون، هنا )في مصر(، واآلن )في القرن الحادي والعشرين( دينية، تستدعي 

الدين، وتحكم به وله، أم مدنية، تحيده؟ واإلجابة أنها مدنية.. ولكنها إسالمية. 
أتحّدث هنا عن نقاشات النخب، اإلسالميني والليبراليني وغيرهم، أسماء بارزة ومهمة 
التسعيناتية،  الخلطة  هذه  إسالمية،  بمرجعية   

ٌ
مدنية تياراتها.  ما،  بشكل  وممثلة، 

فــي مصر، عــام حكم  التطبيق، ســواء  واقــع  التي صّحت نظريا، وقتها، وتــجــاوزهــا 
»اإلخـــوان«، أو غيرها، ما زالــت تجد طريقها عبر غــرف »كلوب هــاوس«. الفارق أن 
بالعمالة  أصحابها  واتهموا  التسعينيات،  في  من وصموها  هم  اآلن  يرّددونها  من 

والخيانة والتفريط، وتفريط األمس هو دين اليوم )وكله ماشي(. 
تنعكس نقاشات النخب على الشباب، خصوصا جيل األلفية الجديدة، تتحّدث إحدى 
ليس ألن  املــأســاة،  الكوميديا وباطنها  اإلجــابــات ظاهرها  الحلم.  الــدولــة  عــن  الــغــرف 
الشباب يطالبون بدولٍة دينيٍة أو عسكرية، ولكن ألن نقاشات الدولة يحضر فيها كل 
لة 

ّ
شيء إال الدولة، األحالم، والهالوس، والطهرانية، والنوستالجيا، والتعريفات املضل

اإلجابات  تخبرك  وحديثه.  قديمه  السياسي،  الفكر  عرفها  التي  الدولة  أشكال  لكل 
بأن سخرية النظام من معارضيه، ومستوى معرفتهم بالدولة، ما هي؟ وكيف تدار؟ 
األكثر صخبا، واألكثر  بالخطاب  األقــل في ما يتعلق  لها وجاهتها، على  قد تكون 

 على الجميع، إال نفسه.
ً
حضورا، واألكثر اّدعاء للثورية، واألكثر مزايدة

واكتشاف  للتدّبر،  وإنما  للتنّدر،  ليس  والتأريخ،  التدوين،  اإلجابات  بعض  تستحق 
موطن الحقيقة في غربة الخيال، شاب عشريناتي، من أبناء »فيسبوك«، وصفحات 
مصر زمان، وامللك فاروق، ومصر قبل الغزو الوهابي، يجيب )بجّدية تامة(: جّربنا 
كل شيء، االشتراكية، والليبرالية، والعلمانية، واإلخوان املسلمني، لم ينجح أحد. نريد 
، يسأله »املوديريتور«: ومن أين ستأتي 

ً
 دستورية

ً
العودة إلى األصل، نريدها ملكية

بملك اآلن؟ فيقول: من املجلس العسكري طبعا. 
في  فاعليتها  ومــدى  العلمانية  تناقش  التي  الصفحات  فــي  كثيرا  األمــر  يختلف  ال 
مصر، أو غيرها. الحقيقة أن مستوى معرفة علمانيني كثيرين في مصر باإلسالم 
أطالب  التفصيلية، وال  املعرفية  أبعاده  أعني هنا اإلســالم في  شــيء موِجع حقا. ال 
أتحدث عن  بالدولة.  الدين  يتحّدث عن عالقة  لكي  فقيه،  إلــى  يتحّول  بــأن  سياسيا 
 متوسط، من مجّرد 

ٌ
الثقافة اإلسالمية في أبسط صورها، تلك التي يحصلها مثقف

ابها وأدباءها املهتمني 
ّ
وجوده في مصر، ومعايشته أحداثها وتفاصيلها، وقراءته كت

تجد  الديمقراطية  أن  األســف،  مع  قليلني،  ليسوا  علمانيون،  يتصّور  العام.  بالشأن 
 من اإلسالم نفسه، وليس من اإلسالميني، وأن اإلسالم، بألف والم التعريف، 

ً
مقاومة

يتعارض مع الديمقراطية والحريات، وأن محاوالت التوفيق بني اإلسالم والديمقراطية 
محض خيال ونفاق!

الــزمــن. الحقيقة أن كل ما  ال يمكنني هنا أن أتــحــّدث عن وعــي تسعيناتي تــجــاوزه 
شهدته حقبة التسعينيات، من خطابات علمانية »جاّدة«، لم تصل إلى هذا املستوى 
فعل  رّد  جــاءت  التي  السجالية  الخطابات  والدنيوي، حتى  الديني  عن  »الغياب«  من 
س« املناظرة وتكسير العظام، لم 

َ
ف

َ
على خطابات الوصم لدى اإلسالميني، وحملت »ن

 للديمقراطية وحريات البشر 
ٌ
تصل إلى حد االدعاء على »النصوص« بأنها مناقضة

العدوانية، وتبّررها، فلن نجدها،  الرؤية  وحقوقهم. وإذا أردنــا قــراءاٍت تنتصر لهذه 
في تقديري، إال عند الدواعش وأشباههم. هل يعني ذلك أنه ال فائدة؟ طبعا ال، لكنه 
الواقع ..  يعني )للجميع( أنه ال يمكننا أن نصل إلى املستقبل ونحن نسبق خطوة 

»يا واش يا واش«.

الليرة اللبنانية وأخواتها البابا فرنسيس وسنان أنطون

ملكية دستورية عسكرية 
مهلبية!
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آراء

عبد الباسط سيدا

قبل نحو عــشــرة أعــــوام، كنت فــي زيـــارة إلى 
أبــوظــبــي، لــلــمــشــاركــة فــي حــلــقــة مــن بــرنــامــج 
»حوار العرب« الذي كانت تبثه قناة العربية، 
استقال  مقّدمات  ملناقشة  وقتها  خصصت 
ــه. وكــــانــــت آراء  ــجـ ــائـ ــتـ جــــنــــوب الـــــســـــودان ونـ
تركز على ضــرورة  بــصــورة عامة  املشاركن 
الــتــعــامــل بــعــقــلــيــة اســتــيــعــابــيــة مـــع الــقــضــايــا 
مطالب  مــع  للتعامل  واالســتــعــداد  املشابهة، 
ب الصدامات 

ّ
التغيير بصورة إيجابية لتجن

الــعــنــيــفــة. وبــعــد انــتــهــاء تسجيل الــبــرنــامــج، 
ــلـــقـــاء مــــع إخــــــوة وأخــــــــوات مــــن الـــكـــرد  ــان الـ ــ كـ
السورين املقيمن في اإلمــارات لتداول أبرز 
املستجدات، ومناقشة أهم التوقعات، وكانت 
ــدأت، واألوضـــــاع في  الــثــورة الــتــونــســيــة قــد بــ
والجميع  االنفجار،  نحو  طريقها  في  مصر 

كان موزعا بن التمنيات والهواجس.
الجلسة،  املناقشات، تدخل مدير  أثناء  وفي 
ليعلن نــبــأ مــغــادرة الــرئــيــس الــتــونــســي زيــن 
ــن عـــلـــي بـــــــاده؛ فـــكـــانـــت فــرحــة  ــابـــديـــن بــ ــعـ الـ
عارمة، وتمنى الجميع أن نشهد في سورية 
وضـــعـــا شــبــيــهــا بـــذلـــك. ولـــكـــن الـــخـــوف على 
الــبــلــد وأهـــلـــه كــــان هـــو اآلخـــــر مـــشـــروعـــا في 
املتوحشة  بالطبيعة  ملعرفتنا  الــحــن،  ذلـــك 
للنظام، واستعداده لفعل أي شيء من أجل 
الــبــقــاء. ومــع انــطــاقــة الــثــورة املــصــريــة التي 
أرغمت الرئيس حسني مبارك على التنّحي، 
عــدوى  بانتقال  التمنيات  مستوى  تصاعد 
الثورة، إذا صّح التعبير، إلى سورية، وكان 
من الواضح، في ذلك الحن، أن املوضوع قد 

بات موضوع وقت ليس إال.
ــا كـــنـــا نـــتـــحـــّســـب لـــوحـــشـــيـــة الــســلــطــة  ــ ــمـ ــ ودائـ
فــي ســـوريـــة، وهـــي الــتــي أعــلــنــت قــبــل الــثــورة 
بسنوات موقفها من أي اعتراض على حكمها 
املستبد الفاسد، وكان الشعار التعبوي الذي 
جـــّســـد مــوقــفــهــا هــــذا هـــو »األســــــد أو نــحــرق 
ــان يــتــفــاخــر بـــه أتــبــاعــهــا وجــوقــة  الــبــلــد«، وكــ
املستفيدين منها. ففي تونس،  املنافقن من 
الشيء  بعض  مــحــايــدًا  موقفا  الجيش  اتــخــذ 
علي  بن  وربما طالب  التغيير،  من موضوع 
الوضع في مصر بعيدًا  ولــم يكن  بالخروج. 
هو اآلخر عن هذا املنحى. أما في سورية، فقد 
كان الجيش أداة قمعية متماهية مع الزمرة 
الحاكمة نفسها، وكذلك األجهزة املخابراتية، 

بأسمائها املختلفة ووظائفها املتداخلة.
كـــانـــت الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة أقـــــرب إلــــى الــحــالــة 
الليبية؛ إال أن الذي حصل في ليبيا أن تدخل 
املــجــتــمــع الـــدولـــي أنــقــذ املـــوقـــف، ومــنــع تــفــّرد 
نــظــام مــعــمــر الـــقـــذافـــي بــالــلــيــبــيــن، وارتـــكـــاب 
ــازر بـــحـــقـــهـــم. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ذلـــك  ــ ــجـ ــ املـ
الــتــدخــل اكــتــفــى بــإســقــاط الــنــظــام، ولــكــنــه لم 
للنهوض  الليبين  ملــســاعــدة  املــطــلــوب  يــقــّدم 
ــك املـــطـــلـــوب، فــي  ــ ــم يـــكـــن ذلـ ــ بــمــجــتــمــعــهــم. ولـ

عبد الحميد اجماهيري

حــركــة  النهضة  أحــدثــت تصريحات  رئــيــس 
)إسامي( في تونس، راشد الغنوشي،  رّجة 
كبيرة في  أوســاط مغاربية متعّددة،  هالها 
أنـــه  يــدعــو إلـــى » ائـــتـــاف ثــاثــي  بــن تونس 
والــجــزائــر ولــيــبــيــا«،  نـــواة ُمــحــَيــنــة )مــعــّدلــة( 
ــذي  انــبــنــى على  لــلــحــلــم املــغــاربــي  الــكــبــيــر  الــ
عــاوة  وموريتانيا  املــغــرب  تضم  خماسية 
على هذا الثاثي.  وجــاءت الدعوة في  وقٍت 
ســاخــن،  عــلــى صفيح  املــنــطــقــة  فيها  تعيش 
 مفتوح على كل التوقعات من جهة،  وتسير 
ــورة  فـــيـــه،  حسب  ــذكــ ــدول املــ ــ ــة مـــن الــ ــ كـــل دولـ
ومتشابك  سياسي  وإقليمي  متراكب  مــدار 
بالنسبة لكل واحــدة منها،  من جهة ثانية.  
التأثير،  التقاط إسامي  ومما زاد من هول 
ــيــــس حــركــة   آخـــــــر،  مــــن داخـــــــل الــــجــــزائــــر، رئــ
الــرزاق مقري،  السلم )حمس(، عبد  مجتمع 
هـــذا الـــنـــداء، فــدعــا إلـــى التنفيذ الـــفـــوري،  أو 
على األقل االنحياز السريع ألطروحة املغرب 
ــغـــرب،  ودفـــعـــه بــعــيــدا عن  الـــثـــاثـــي،  لــعــزل املـ
العاقات  استئناف  بدعوى  الكبير،  املغرب 

مع إسرائيل. 
ومن حيث التعليل العابر أو املحايد ،  تبدو 
الفكرة  ظاهريا  غير مرفوضة،  إذا ما قسناها 
على املاضي  الخمسيني  من القرن املنصرم، 
 أو عطفناها على تجارب مغرية بالتقليد.  
 ونقصد باملاضي  القريب، مغاربيا،  انطاق 
اتـــحـــادات وخـــطـــوات وحـــدويـــة كــثــيــرة،  ذات 
قــاعــدة ثاثية تضم  مقاصد وجــوديــة،  مــن 
تــونــس واملـــغـــرب والــجــزائــر، عـــوض ليبيا.  
أولـــى تــلــك الــخــطــوات مــا ســمــي،  فــي  1927، 
ــا لــلــطــلــبــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــيــــاد جــمــعــيــة شــــمــــال أفـ  مــ
املــســلــمــن ،  وهـــي  انــطــلــقــت فــي  فــرنــســا  التي 
املغربية  لأقطار  املستعمرة   كانت  الــدولــة 
النور جمعية  الثاثة.  وفي  عاصمتها رأت 
طابية،  وحاضنة مدنية للفكرة املغاربية، 
 ســــــرعــــــان مــــــا بــــــــرز مــــــن بــــــن مـــؤســـســـيـــهـــا 
ورؤســـائـــهـــا ســيــاســيــون كـــبـــار،  مـــن املــغــرب 
وتــونــس والــجــزائــر، مــا حــّولــهــا إلــى مشتل 

املقاييس،  بكل  التكاليف  باهظ  الــحــن،  ذلــك 
ولكن يبدو أن حسابات التنافس بن القوى 

اإلقليمية والدولية قد حالت دون ذلك.
وبــــــــــدأت الــــــثــــــورة فـــــي ســـــوريـــــة ألســـبـــابـــهـــا 
الخاصة التي تمثلت في تراكمات عقوٍد من 
تمثلت  كما  واإلفــســاد،  والفساد  االستبداد 
فــــي انــــســــداد اآلفـــــــاق أمــــــام الـــجـــيـــل الـــشـــاب. 
وقــد اتــخــذت الــثــورة، فــي بــدايــة األمـــر، شكل 
مـــظـــاهـــرات واعـــتـــصـــامـــات مــدنــيــة ســلــمــيــة، 
شارك فيها الشباب بالدرجة األولى، وكانت 
بمهرجانات  أشبه  االحتجاجية  الفعاليات 
احـــتـــفـــالـــيـــة. وكــــــان واضــــحــــا، مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
أيــضــا، أن الــنــظــام يــدفــع األمـــور نحو فرض 
ــثــــورة. مـــع أن املــطــالــبــات  الــعــســكــرة عــلــى الــ
كانت في املراحل األولى إصاحية، تطالب 
بــاإلصــاحــات،  األمـــور  ومعالجة  بالتغيير 
وهي مطالباٌت دعت إليها وجوه من النظام 
نـــفـــســـه، وأبـــــــدت اســـتـــعـــدادهـــا ملــنــاقــشــتــهــا، 
وحتى تلبيتها، شرط عدم اإلخــال بموقع 

النظام نفسه.
ولعل ما حصل من مناقشات، وما كان من 
دمشق،  في  التشاوري  اللقاء  في  مطالباٍت 
فــاروق  وأداره   ،2011 تموز  يوليو/   10 فــي 
الشرع، يلقي ضوءًا في هذا االتجاه. كما أن 
حزمة »اإلصاحات الهستيرية« التي أعلنت 
عنها بثينة شعبان، في بداية الثورة، كانت 
السلمية  املطالبات  على  لالتفاف  محاولة 
التي نادى بها الشباب السوري في جميع 
أنحاء سورية. وفي لقاء موسع مفتوح بن 
املــثــقــفــن الــســوريــن واألتــــــراك، نــظــمــه منبر 
إسطنبول للحوار السياسي في أواخر شهر 
إبريل/ نيسان 2011، وذلك بعد مرور نحو 
شهر على انطاقة الثورة، تقّدمُت باقتراح 
ــــواه تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس مـــؤقـــت،  ــــحـ عـــلـــنـــي، فـ
مــهــمــتــه قـــيـــادة عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر واإلصــــاح 
في سورية، إلى حن إجراء انتخابات حّرة 
نــزيــهــة تسفر عــن انــتــخــاب بــرملــان )مجلس 
الــســوريــن  إرادة  عــن  بالفعل  يعبر  شــعــب( 
األحــرار، وتشكيل حكومة، مهمتها تطبيق 
برنامج اإلصاح. واقترحت، في ذلك الحن، 
أن يــكــون بــشــار األســـد نفسه مــن يــقــود هذا 
املجلس، شرط أن يبدي اإلرادة والقدرة على 
أداء هذه املهمة. ورغبة في طمأنة السورين 
أهلي،  داخــلــي  نــزاع  جميعا، وتحاشيا ألي 
ــم األســـتـــاذ الــجــامــعــي، عـــارف  اقــتــرحــت اســ
املــقــتــرح، فــي حال  دليلة، مــن يقود املجلس 

عدم موافقة بشار. 
ــــل الــــوطــــنــــي، أبــــــدي الـــســـوريـــون  ــــداخـ وفـــــي الـ
ــع املـــســـؤولـــن،  ــهـــم مــ اتـ ــاء ــقـ ــي لـ ــمـــرار فــ ــتـ بـــاسـ
فـــي بـــدايـــة الـــثـــورة، رغــبــتــهــم فـــي إصـــاحـــات. 
ويشار هنا، على وجه التخصيص، إلى لقاء 
مــواطــنــن مــن درعــــا مــع بــشــار األســــد نفسه، 
كان  ولــكــن  وتعذيبهم.  أبنائهم  اعــتــقــال  بعد 
من الواضح أن السلطة، أو بكام أدق، الزمرة 

مغاربي  لتخريج األطر الوطنية التحّررية، 
 ذات االنـــتـــمـــاء املــعــلــن إلــــى املـــغـــرب الــكــبــيــر، 
 مــنــهــم   صــالــح بــن  يــوســف، أحـــد أبـــرز قــادة 
العام  التونسية،  واألمــن  الوطنية  الحركة 
الــدســتــوري  الــجــديــد، وأحمد  الــحــر   للحزب 
مستقلة  حــكــومــة  أول  وزراء  بــافــريــج  مـــن 
فــي  املــغــرب  وقـــيـــادي  فــي  حـــزب االســتــقــال، 
القيادي  بنجلون،  الفاسي،  وعمر  ومحمد 
 الــتــقــّدمــي  الـــذي  اغــتــالــتــه فــي  1975  تــيــارات 
دينية.  وعن الجزائر، مالك بن نبي،  وأحمد 
فرنسيس  رفيق فرحات عباس  بعد مؤتمر 
الصومام،  وعضو املجلس الوطني  للثورة 
الجزائرية الذي  عن أمينا دائما في  مؤتمر 
طــنــجــة لـــوحـــدة املـــغـــرب الــعــربــي فـــي  1958. 
ــفــــارق الـــقـــوي  بـــن الــتــجــربــة فـــي  مــيــدان  و الــ
الــتــاريــخ وفـــي  حــاضــر الـــدعـــوة أن األقــطــار 
الــثــاثــة كـــانـــت تــســتــعــمــرهــا فــرنــســا،  وكـــان 
مــجــال تــحــّركــهــا هـــو املـــجـــال الــفــرنــكــفــونــي، 
لاستعمار  تخضع  ليبيا  كــانــت   فــي  حــن 
تكن  فلم  موريتانيا  الفاشي  اإليطالي.  أمــا 

موجودة وقتها. 
دروس  مــن  تخلو  الــتــي  ال  الثانية   التجربة 
هــــي   مــكــتــب املــــغــــرب الـــعـــربـــي  فــــي الـــقـــاهـــرة، 
 والــــتــــي  تـــمـــت تـــحـــت رئــــاســــة األمـــــــن الـــعـــام 
الرحمن عزام،  العربية، عبد  الــدول  لجامعة 
فـــي  نــهــايــة األربـــعـــيـــنـــيـــات،  و تــــرأســــه الــقــائــد 
ــطـــوري  لـــثـــورة الـــريـــف،  مــحــمــد بـــن عبد  األسـ
قــادة كبار من  الكريم الخطابي،  إلــى  جانب 
املغرب الكبير،  من بينهم الفقيه عبد الخالق 
الفاسي  من املغرب،  الطريس والزعيم  عال 
ثم محمد خيضر وحسن  بلة،  بن  ومحمد 
أيت أحمد  من الجزائر.  وكان الهدف توحيد 
ــل تــحــريــر املـــغـــرب  الــكــبــيــر،  الــجــهــود مـــن أجــ
 بالسير نــحــو إنــشــاء جــيــش تــحــريــر املــغــرب 
معركة  صاحب  مــن  بقيادة  العربي  الكبير، 

 أنوال )املغربية( الشهيرة.
ــراء الـــتـــاريـــخ مـــن شــاعــريــة في  ــ ال  يــخــلــو إغــ
 املــقــارنــة، غــيــر أن مــا  يــجــب تثبيته هــنــا أن 
هــذا املشترك البعيد ال  يــبــدو أنــه هــو الــذي 
ــطــريــن 

ُ
 يـــجـــّر إلـــيـــه الــعــقــل اإلســـامـــي  فـــي  الــق

ــرار فــي  ــقــ الـــامـــرئـــيـــة املــتــحــكــمــة بــمــفــاصــل الــ
لتصفية  قد خططت  كانت  السورية،  الــدولــة 
الحساب مع السورين الثائرين في مواجهة 
ــرار هــذه  اســتــبــدادهــا وفـــســـادهـــا. ولـــم يــكــن قــ
الـــزمـــرة بــعــيــدًا عـــن تــوجــيــهــات )ومــطــالــبــات( 
النظام اإليراني الذي كان يخطط، منذ عقود، 
ــاز فـــي مــشــروعــه  ــكـ لــتــكــون ســـوريـــة نــقــطــة ارتـ
اإلقليمي. وإذا عدنا إلى الوراء بعض الشيء، 
ــن األحــــــداث  ــربــــط بــــن جــمــلــة مــ نــســتــطــيــع الــ
ــــواء عــلــى أهمية  الــتــي تلقي مــزيــدا مــن األضـ
تحّكم النظام املذكور بالساحة السورية في 
ســيــاق مــشــروعــه الــتــوســعــي، فتفجير الــنــزاع 
ــبـــي املـــقـــيـــت فــــي الــــعــــراق كـــــان بــجــهــود  املـــذهـ
اإليــرانــي والــســوري،  النظامن،  مشتركة بن 
ــتــــال األمـــيـــركـــي. في  وبـــحـــّجـــة مـــقـــاومـــة االحــ
حن أن ما جرى كــان، في واقــع الحال، حربا 
لتأجيج  الــعــراقــيــن،  املــدنــيــن  عــلــى  مفتوحة 
املــشــاعــر املــذهــبــيــة، وفــصــل الــعــرى الوطنية 
بن العراقين، وفــرض حالة استقطاٍب على 
الــســنــة والــشــيــعــة مــنــهــم. وقــــد شــكــل الــنــظــام 
اإليراني الفصائل املذهبية الشيعية الخاصة 
بـــه ودعـــمـــهـــا، فــيــمــا جـــّيـــش الـــنـــظـــام الــبــعــثــي 
ــعـــرب الــســنــة تــحــت مختلف  »الــعــلــمــانــي« الـ
الـــشـــعـــارات، وأشــركــهــم فـــي عــمــلــيــة الــفــوضــى 
الوطنين  للعراقين  تترك  لــم  التي  الــعــارمــة 
وبلدهم  شعبهم  مستقبل  على  الحريصن 
األنــفــاس. ثم جــاء اغتيال  أي فرصٍة اللتقاط 
رئيس وزراء لبنان األسبق، رفيق الحريري، 
لحزب  املطلقة  الهيمنة  أمـــام  املــجــال  ليفسح 
الله. ومع بروز ظهور بوادر إمكانية إصاح 
نـــظـــام بـــشـــار مـــن الــــداخــــل، عــبــر الــبــحــث عن 
بــديــل لــبــشــار، تــم اغــتــيــال غـــازي كنعان الــذي 
ان األســرار وتفاصيل الوضع 

ّ
كان يعتبر خــز

الجهود  بكل  عارفا  وكــان  الدقيقة،  اللبناني 
اإليرانية الخاصة بالتوسع واالنتشار، سواء 

في سورية أم في لبنان، وحتى في العراق. 
ــبــن أن قــرار 

ُ
هـــذه املــعــطــيــات وكــثــيــر غــيــرهــا ت

الـــزمـــرة املــعــنــيــة كـــان املــواجــهــة املــفــتــوحــة مع 
الــشــعــب الــــســــوري، فــقــد كـــانـــت تـــــدرك أن أي 
بالنسبة  ، سيكون 

ً
كــان ضئيا تــنــازل، مهما 

ــتـــح الــحــســابــات  لـــهـــا مـــقـــّدمـــة لــلــتــهــمــيــش وفـ
معها. ويبدو أن قراءة تلك الزمرة، في قرارها 
الــــذي اســتــنــد، بطبيعة الـــحـــال، إلـــى الــخــبــرة 
والرعاية اإليرانية والروسية، أوصلتها إلى 
قــنــاعــٍة بـــأن املجتمع الــدولــي لــن يــكــون جـــاّدًا 
مع  التشاور  بعد  خصوصا  مواجهتها،  في 
الروس واإليرانين. وإال لم يكن في مقدورها 
ف 

ّ
ارتـــكـــاب كــل الــجــرائــم الــكــبــيــرة الــتــي تصن

جـــرائـــم حــــرب وضــــد اإلنــســانــيــة، أمــــام مـــرأى 
الــعــالــم ومــســمــعــه، ومـــن دون أن تــحــِســب أي 

حساٍب لردود األفعال الدولية.
ــذ بـــــدايـــــات تـــشـــكـــيـــل املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  ــنــ ومــ
ــــوري، كـــنـــا نــــــدرك أن الـــنـــظـــام قــــد اعــتــمــد  ــسـ ــ الـ
استراتيجية إبعاد جميع املكونات السورية، 

املغربين، تونس والجزائر.  يبدو أن هناك 
البينيلوكس،  تجربة  من  االقتراب  محاولة 
بلجيكا  وهولندا  تضم  والــتــي   ،)benelux( 
ولوكسمبورغ  التي  كانت اللبنة األولى في 
ــا،  وهـــي  ثـــاث دول تجتمع في  ــ  بــنــاء أوروبـ
 فضاء مشترك، ولها حدود جمركية موحدة، 
األوروبـــي  انــطــاق  التوحيد  قــاعــدة   سهلت 
تقودانه حاليا،  كبيرتن  دولتن   في  غياب 

فرنسا وأملانيا. 
املــقــارنــة تشكو مــن مثالب ثــاثــة ال   بيد أن 
التي  األوروبــيــة  عليها:   الـــدول  القفز   يمكن 
 شــكــلــت قـــاعـــدة تــجــســيــد الــحــلــم األوروبــــــي 
الحرب  للتو من   الثاثي،  كانت قد خرجت 
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة،  وهـــو وضــــٌع قـــد نشبهه 
وليبيا  لتونس  العربي،  بالنسبة  بالربيع 
عــلــى درجـــة أقـــل. أمـــا بالنسبة لــلــوضــع في 
 الجزائر فا  يقدم أي  باب نحو الحل، ال على 
الطريقة التونسية، وال الليبية، ال قدر الله. 
ديمقراطية  كانت  الثاث  األوروبــيــة  الــدول 
ــحــــرب،  واســـتـــأنـــفـــت ديــمــقــراطــيــتــهــا  قـــبـــل الــ
ــا بــــــدون إعـــــــادة بـــنـــاء ثــقــافــيــة  ــهـ ــتـ ــّدديـ ــعـ وتـ
ومؤسساتية ودستورية كبرى.  في  حن أن 
دول املغرب الثاث الواردة في  مقترح راشد 
مــخــاضــاٍت  الــغــنــوشــي واحــــدة منها تشكو 
أحد  على  تخفى  ال  الــثــورة،  بصعوبٍة  بعد 
واستقرار هش للغاية.  والثانية لم تجد بعد 
في  لكي  تفكر  املــبــتــغــاة،  الوطنية  لحمتها 
 إعادة بناء تكتل أكبر من دولتها.  والثالثة، 
بــعــد أن تنجح  لــم تستطع  وهـــي  الــجــزائــر، 
انتقالها، بعد أن كانت قد أضاعت فرصتن 
التسعينيات من  لربيع سابق،  ربيع بداية 
املعسكر  املاضي  الــذي  أعقب سقوط  القرن 
الــشــرقــي  الـــذي  أعــطــى مــا أعــطــاه مــن نتائج 
ــا زالــــت احــتــمــاالتــه  الصعبة  فــي  لــيــبــيــا،  ومـ
تــخــّيــم عــلــى الــجــزائــر   الــتــي  تــأخــرت عنهما 
تكتل  بناء  إن محاولة  معا بعشر سنوات. 
بــحــجــم املـــغـــرب الـــثـــاثـــي  املـــقـــتـــرح  ال  يمكن 
والــدفــاع  فيه  فــي  التفكير  العقل  أن  يسعف 
عــنــه،  فــي  هــذه الــحــالــة،  إذ أن مــا نعجز عن 
ازة  ال  يمكن أن  يتحقق 

ّ
تحقيقه مع دولة هز

مـــا عـــدا املـــكـــون الــعــربــي الــســنــي، عـــن الـــثـــورة، 
نسب 

ُ
ليبقى األخــيــر وحــيــدًا فــي املــواجــهــة، وت

إلـــيـــه تــهــمــة اإلرهـــــــــاب، حـــتـــى تــصــبــح عــمــلــيــة 
الــرأي  أمـــام  ــاة 

ّ
املــواجــهــة العسكرية معه مــغــط

الــعــام الــســوري والــدولــي. وقــد ارتــكــبــت قيادة 
املجلس أخطاء في ذلــك، ليست هذه السطور 
بمجرد  ُيكتفى  وإنما  فيها،  التفصيل  بصدد 
اإلشــــــارة إلــيــهــا، إذ لـــم تــتــمــّكــن تــلــك الــقــيــادة، 
ــــى مـــن تــأســيــس  خــصــوصــا فـــي األشـــهـــر األولــ
املجلس في خضم الثورة، من طمأنة املكونات 
يــتــواصــل  لــم  املجتمعية جــمــيــعــهــا.  الــســوريــة 
مــعــهــا كـــم يــنــبــغــي، وإنـــمـــا كــانــت تـــراهـــن على 
لــأحــداث، خاصتها  قـــراءة متسّرعة خاطئة 
أن التغيير قادم، وأن املسألة مسألة وقت ليس 
إال. وعلى الرغم من محاوالت املجلس العديدة 
توحيد صفوف الجيش الحر، إال أنها لم تكن 
منظمة جديا كما ينبغي، ولذلك لم تكن مثمرة. 

ازة،  مهما كانت باغة األمل 
ّ
بثاث دول هز

الــوحــدة وحسن النية. لعل األبــرز  وإعــجــاز 
الفكر والعقل املغاربيان في  الذي  سيتواله 
الرابعة،  لدى  النخبة  القطيعة  أن   املستقبل 
في  الــدول الشمال أفريقية لم تتحقق، على 

وكــــان واضـــحـــا مـــع بــــروز الــفــصــائــل املسلحة 
اإلســامــويــة، مــع اخــتــاف جــرعــة الــتــشــدد، أن 
خطة النظام قد نجحت، بل لقد أسهم النظام 
نفسه في ظهور بعض تلك الفصائل، بإطاقه 
السجون، أصبحوا الحقا  ســراح عديدين من 
النظام من زرع  على رأس قيادتها، بل تمّكن 
 
ً
كــثــيــر مـــن عــنــاصــره بـــن صــفــوفــهــا، مستغا

املطلوبة  املعلومات  وانــعــدام  الفوضى،  حالة 
لــــدى قـــيـــادة املــجــلــس الـــوطـــنـــي الـــتـــي لـــم تكن 
تتابع بــدقــة مــا كــان يــجــري على األرض، فقد 
كـــانـــت هـــنـــاك حـــالـــة انـــفـــصـــال شــبــه كــلــيــة بن 
ــانـــت لـــدى  ــكـــري. كـ ــعـــسـ الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والـ
ــع الــجــيــش  ــادة املــجــلــس عـــاقـــة مــعــقــولــة مـ ــيـ قـ
الحر، ومن ثم املجالس العسكرية في البداية. 
ومـــع الـــوقـــت، تــمــّكــنــت الــفــصــائــل اإلســامــويــة 
مـــن تـــجـــاوز الــجــمــيــع، وفـــرضـــت نــفــســهــا. ولــم 
ــــى املـــجـــلـــس أصــــــا، ألنــهــا  ــٍة إلـ تـــكـــن فــــي حــــاجــ
 كــانــت تحصل عــلــى الــســاح مــن غــرفــتــي مــوم 
ــال مــن الــجــهــات املــمــولــة غير  ومــــوك. وعــلــى املـ
الــســوريــة. وأصــبــحــت، فــي واقـــع الــحــال، حالة 
مــنــفــصــلــة، ال ســلــطــة لــلــمــجــلــس، ثـــم االئــتــاف 
ــة، عليها،  ــعـــارضـ الــوطــنــي لــقــوى الـــثـــورة واملـ
بـــل أصــبــحــت أداة لــلــضــغــط وفــــرض املـــواقـــف، 
ــــاف«. ثـــم جــاء  ــتـ ــ خــصــوصــا فـــي مــرحــلــة »االئـ
مسار أستانا، لتتبن مدة هشاشة الفصائل، 
ــام ألوامـــــــــر املـــمـــولـــن  ــ ــتـ ــ وخـــضـــوعـــهـــا شـــبـــه الـ
والداعمن وتعليماتهم، حتى وصلنا إلى ما 

نحن عليه.
عـــوامـــل كــثــيــرة أّدت إلــــى االنـــتـــكـــاســـات الــتــي 
ــورة الــــســــوريــــن، إقــلــيــمــيــة  ــ ــ تـــعـــّرضـــت لـــهـــا ثـ
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــا فـ ودولــــــيــــــة، وداخــــلــــيــــة أيــــضــ
الفوضى العارمة في العمل العسكري، وعدم 
السياسي،  للقرار  العسكري  الــقــرار  خضوع 
ــرّده إلـــى عـــدم وجـــود أحــــزاب وطنية  وهـــذا مــ
سورية قوية، كان من شأنها أن تقود العمل 
لــزم األمــر، بما  إذا ما  السياسي، والعسكري 
يخدم مصلحة السورين، ال بما يتناسب مع 
مصالح الدولة التي اتخذت، وما زالت تتخذ، 
أداة إلدارة خــافــاتــهــا،  الـــســـوري  الـــواقـــع  مــن 
ــعــــدادًا  ــتــ ــن الــــنــــقــــاط، اســ ــ ــد مـ ــزيــ وتـــســـجـــيـــل مــ
لــتــفــاهــمــات وتــــوافــــقــــات لــــن تـــأخـــذ تــطــلــعــات 
الـــســـوريـــن وتــضــحــيــاتــهــم بـــعـــن االعـــتـــبـــار، 
مـــا لـــم يـــأخـــذ الـــســـوريـــون الـــعـــبـــرة مــمــا كـــان، 
ويعيدون ترتيب صفوفهم عبر التركيز على 
املــشــتــركــات الــتــي تــجــمــع بــيــنــهــم، وهـــي أكثر 
بكثير من النقاط الخافية، وهو ما لن يكون 

من دون طمأنة جميع السورين.
مـــا يــحــتــاج إلــيــه الـــســـوريـــون قـــيـــادة وطنية 
متماسكة، حريصة عليهم جميعهم، تبحث 
عن بدائل واقعية ممكنة تعطيهم األمل بأن 
الـــخـــروج مــن الــنــفــق املــظــلــم مــمــكــن، طــاملــا أن 
املقبلة  الــســوريــة  لأجيال  الــزاهــر  املستقبل 

هو الهدف.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الــرغــم مــن كــل الــدعــوات والتطلعات، إال في 
أن  باهتة،  فقط  نقل  لــم  إن   صــورة ضعيفة، 
أن  يحققها  املنتظر  مــن  القطيعة  التي  كــان 
اإلســــامــــيــــون فــــي  املــــغــــرب الـــكـــبـــيـــر جــــاءت 
فقد عاشت  الــتــاريــخ،  مــن سقف  بكثير  أقــل 
أجــيــال املــغــرب الــكــبــيــر  قطيعة أولــــى، تحت 
هــــدف أســـمـــى، هـــو الــنــهــضــة والــــخــــروج من 
ســـؤال الــتــأخــر الــتــاريــخــي.  وكـــان رواد هــذه 
النهضة  وزعـــمـــاء  وفــقــهــاء  عــلــمــاء  القطيعة 
من تأثيرات مغربية ومشرقية.  ثم أعقبتها 
منطق  بالسؤال  من  انتقلت  أخــرى،  قطيعة 
الــتــحــّرر،  وكيفية بناء  إلــى مرتبة  اإلصـــاح 
ــأدوات  ــ ــ الـــحـــريـــة فــــي  الـــفـــضـــاء املـــشـــتـــرك، وبـ
القطيعة  املستطاع. ثم جاءت  مشتركة قدر 
الــتــي  أعــقــبــت ذلــــك، بــكــل آالمـــهـــا وعــقــبــاتــهــا، 
ــــؤال:  كــيــف نــبــنــي  الــدولــة  والـــتـــي  كــّرســهــا سـ
الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة،  الــقــويــة والــعــادلــة. 
ــد عـــاشـــت دول املـــغـــرب الــكــبــيــر كـــل هــذه   وقــ
بــوضــوح كبير  لكن  بــألــم وقــســوة،  القطائع 
في  الهدف املغاربي، على الرغم من اقترابه 
من دائرة املستحيل.  وكان املتوقع أن سؤال 
الديمقراطية  سيجد  الفساد وبناء  محاربة 
فـــي  الـــصـــوت اإلســــامــــوي،  صـــوت الــجــنــوب 
بلغة  فرانسوا بورغا ،  التعبير عنه بأدوات 
ــة  مــــن عـــمـــق الـــصـــرخـــات  ــابـــعـ ــنـ الـــتـــحـــلـــيـــل الـ
ــــــرت الــــشــــارع املـــغـــاربـــي. 

ّ
الــشــعــبــيــة الـــتـــي  أط

ا مـــن هـــذا الـــصـــوت قد  ــزء ولــكــن  يــبــدو أن جــ
تــم » تــجــبــيــره«  لــفــائــدة األنــظــمــة الــتــي  تعيد 
»رســمــلــتــه«  لــفــائــدة رهـــانـــاٍت قــطــريــٍة ضيقة 

محكومة بمنطق الصراع. 
مــت فـــكـــرة األمـــــة ،  إلــــى أن أصــبــحــت 

ّ
لــقــد تــقــز

ـــطـــريـــة،  وأقـــــل من 
ُ
ــة الـــق ــدولــ تــابــعــة لــفــكــرة الــ

التاريخي  من  كــان  مغرب عربي  كبير.  وإذا 
 اإليجابي  أن  يتحّدث االساميون في  تونس 
والجزائر  من داخــل منطقة الــدولــة،  فــإن من 
 غير املقبول أن تنحصر مهامها في  مواجهة 
تاريخيا  فكرة منتجة  أخــرى،  لعرقلة  دولــٍة 
واقتصاديا،  وجغرافيا  وثقافيا  وشعوريا 

من قبيل فكرة املغرب الكبير.
)كاتب مغربي(

تأمالت غير مكتملة في عشرية الثورة السورية

 من المغرب  العربي  الكبير إلى المغرب اإلسالمي  الصغير

عوامل كثيرة أّدت 
إلى انتكاساٍت تعّرضت 

لها ثورة السوريين، 
إقليمية ودولية، 

وداخلية في 
مقدمتها الفوضى 

في العمل العسكري

يحتاج السوريون 
قيادة وطنية 

متماسكة، حريصة 
عليهم جميعهم، 

تبحث عن بدائل 
واقعية ممكنة 

تعطيهم األمل بأن 
الخروج من النفق 

المظلم ممكن

ما نعجز عن تحقيقه 
مع دولة هّزازة  ال 
 يمكن أن  يتحقق 
بثالث دول هّزازة، 

 مهما كانت بالغة 
األمل وإعجاز الوحدة 

وحسن النية

 إذا كان من  اإليجابي 
 أن  يتحّدث االسالميون 

في  تونس والجزائر 
 من داخل منطق 
الدولة،  فمن  غير 

المقبول أن تنحصر 
مهامها في 

 مواجهة دولٍة أخرى
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