
دالل البزري

مشهد الفلسطينيني في الثامن عشر من 
النظير.  كــان منقطع  املاضي،  أيــار  مايو/ 
اتـــحـــدوا جــمــيــعــا. مـــن الــنــهــر إلــــى الــبــحــر، 
وخـــارجـــهـــمـــا، حــتــى أبـــعـــد نــقــطــة فـــي هــذا 
 

ّ
الكوكب. ليس إضرابا عاما كالذي عّم كل

معنويا  دعما  ــمــا 
ّ
إن الفلسطينية،  األرض 

ســـيـــاســـيـــا، عـــلـــى املـــــواقـــــع، فــــي الــــشــــوارع. 
ــود  ــن وجــ حــيــثــمــا يـــمـــكـــنـــَك أن تـــتـــخـــّيـــل مــ
بة في ذلك اليوم، 

ْ
فلسطيني، كانت ثمة وث

الفلسطينيني،   
ّ

كــــل أرواح  فــيــهــا  اتـــحـــدت 
مهما ابتعدوا عن وطنهم األصلي، ومهما 

طال هذا الُبعد. 
، عــلــى ســبــيــل الــحــصــر: فـــي فلسطني 

ْ
ــذ ــ خـ

الـــتـــاريـــخـــيـــة نــفــســهــا، اتـــفـــق فــلــســطــيــنــيــو 
الضفة  فلسطينيي  مـــع   )1948( الـــداخـــل 
ــزة، ومــن  الــغــربــيــة ونــظــرائــهــم فــي قــطــاع غـ
دون تــحــضــيــر وال تــجــيــيــش، عــلــى حــركــة 
املخيمات  فلسطينيو  ومــعــهــم،  مــايــو.   18
في لبنان واألردن. ثم أولئك الذين وقعت 
رعة القدر ليكونوا من فلسطينيي الدول 

ُ
ق

الــعــربــيــة، مــهــاجــريــن مــؤقــتــني أو دائــمــني، 
ــاءات عـــالـــيـــة، أو مـــديـــري  ــ ــفـ ــ كـــأصـــحـــاب كـ
شــركــات اســتــثــمــاريــة ومــوظــفــني. تجدهم 
وليبيا  فــي مصر  أيضا  لكن  الخليج،  فــي 
والجزائر والسودان وتونس، األقدم منهم 
فلسطينيو  ــرًا،  ــيـ وأخـ تــهــجــيــرًا.  أو  هــجــرة 
ــة،  ــيـ ــنـــوبـ ــة والـــجـ ــيـ ــالـ ــمـ ــــني، الـــشـ

َ
األمــــيــــركــــت

وأســتــرالــيــا وأوروبــــــا، الــذيــن خــرجــوا في 
تظاهرات، ونشطوا في نقاشاٍت ومقاالٍت 
وحمالت إعالمية، فنية، مهرجانية، على 

حلمي األسمر

 أمـــــامـــــي مـــصـــطـــلـــح »اإلســـــــــالم 
ّ
ــا نـــــــط ــمـ ــلـ كـ

 في مقابله مصطلح شبه 
ّ
السياسي«، نط

غائب: »الكفر السياسي«. أما املصطلحان 
ــا، فـــهـــمـــا »املـــســـيـــحـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ الــــغــــائــــبــــان تـ
الــســيــاســيــة« و»الـــيـــهـــوديـــة الــســيــاســيــة«. 
ال أحـــــد تـــقـــريـــبـــا يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــمـــا، فــهــمــا 
فـــي مـــنـــأى عـــن أّي ذكـــــر. وُيـــفـــهـــم مـــن هــذا 
أن  الديانتني   من حق معتنقي 

ّ
أن السياق 

يعترض  أن  دون  مــن  السياسة  يــمــارســوا 
عليهما أحــد، وقــل مثل هــذا عن »اإلرهــاب 
اإلسالمي« املصطلح الذي ال يتهم صاحبه 
ــن يــتــفــّوه  ــه مـ بــالــالســامــيــة، الـــــذي يــتــهــم بـ

!
ً
بمصطلح »اإلرهاب اليهودي« مثال

فـــي الــنــقــاشــات الــخــلــفــيــة الــتــي دارت بعد 
ــقــــدس«، كــــان مصطلح  مــعــركــة »أســــــوار الــ
السياسي« حاضرًا، وخصوصا  »اإلســالم 
الـــعـــربـــيـــة  الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــور  ــعــ شــ ذروة  ــــي  فـ
املقاومة  صواريخ  أثارتها  التي  بالنشوة 
التي هي من فعل لون من طيف »اإلســالم 
السياسي« الذي »تسلح« فيما بعد، فصار 
»إسالما مسلحا«، وهو مرفوض أكثر من 
 
ً
ف أصال

ّ
أخيه »اإلســالم السياسي« املصن

نوعا من اإلرهاب، فكيف به حني »يتسلح« 
ــر الـــحـــارة«  ــ ويــتــجــرأ عــلــى جـــدع أنـــف »أزعـ
ــال قـــائـــلـــهـــم؟ حــيــنــهــا  ــ ــتـــه« كـــمـــا قـ و»مـــرمـــطـ
تصبح »جريمته« أكبر وأدعى أن يتداعى 
الـــقـــوم إلــــى لــجــمــه وحـــرمـــانـــه قــطــف ثــمــار 
»نصره«، ال بل محاولة قصقصة جناحيه 
»يــنــقــنــق« مع   الــــدجــــاج« لـــ

ّ
وإدخــــالــــه »قـــــن

إخوته الذين دخلوا قبله كرها أو طوعا.
في تلك النقاشات الخلفية، أخذت بعضهم 
ــــاس«  ــمـ ــ ــم »حـ ــ ــاسـ ــ الــــحــــمــــاســــة، فـــهـــتـــفـــوا بـ
وأصلها وفصلها، حتى إذا هدأت املعركة 
ــدأوا بالسخرية  عـــادوا إلــى »رشــدهــم« وبــ
ــا، وحــتــى »الــشــيــطــنــة« الــتــي صـــارت  ــاهـ إيـ

« إياه.
ّ
نهجا متبعا في خطاب نزالء »القن

 في 
ً
مــن املــســتــحــســن هــنــا أن نــبــحــث قــلــيــال

 »
ً
كيفية ميالد املصطلح الذي غدا »شتيمة

تقادم الخطيب

الــســنــوات املاضية،   على 
ً
مــن يلقي نــظــرة

ويمعن النظر في موقف نظام عبد الفتاح 
الفلسطينية، يجد  القضية  السيسي من 
ه يقف على أرضية املشروع اإلسرائيلي 

ّ
أن

واألجــــنــــدة اإلمــــاراتــــيــــة الـــتـــي تـــخـــدم هــذا 
 
ّ
املشروع. بل ذهب األمر أبعد من ذلك، بأن

النظام املصري بعد ثــورة يناير )كانون 
 حــركــة »حــمــاس« 

ّ
الــثــانــي 2011( أعــلــن أن

هــي املــســؤولــة عــن اقــتــحــام الــســجــون في 
 مــا أوتـــي من 

ّ
مــصــر، وانــدفــع اإلعـــالم بــكــل

الفلسطينيني يريدون   
ّ
إن القول  إلى  قوة 

 
ّ
الــدخــول إلـــى ســيــنــاء والــبــقــاء فــيــهــا، وإن

ــان يــــقــــوده اإلخـــــــوان  ــ ــنــــاك مـــشـــروعـــا كــ هــ
ــمـــون، حــيــنــمــا أتــــــوا إلـــــى الــســلــطــة  ــلـ املـــسـ
الفلسطينيني في سيناء.  إلعــادة توطني 
النظام  ذلــك هجمة شــرســة شنها  تبعت 
اإلرهـــاب،  محاربة  بحّجة  إلخــالء سيناء 
هدف من خاللها أيضا إلى القضاء على 
ــفـــاق بـــني مــصــر وقـــطـــاع غــــزة، والــتــي  األنـ
كـــانـــت تــعــتــبــر مــتــنــفــســا مــهــمــا لــلــقــطــاع 
مــنــذ  ــكــــن،  لــ  .2006 ــام  عــــ ــذ  ــنـ مـ املــــحــــاصــــر 
فـــي أرض فلسطني  املـــواجـــهـــات  انــدلــعــت 
أيار(  )مايو/  املاضي  الشهر  في  املحتلة 
اتخذ خطوات  الــذي  النظام  تغير موقف 
وضـــح مـــن خــاللــهــا دعــمــه املـــقـــاومـــة، وملــا 
 
ّ
 بصورة جزئية، لكن ظهر أن

ْ
يحدث، وإن

هناك تغيرًا في موقف النظام، فقد تغير 
خــطــاب اإلعــــالم الــرســمــي تــجــاه القضية 
فتح  أعـــاد  الــنــظــام   

ّ
أن كــمــا  الفلسطينية، 

معبر رفح لتقديم املساعدات، إلى جانب 
إرساله أطباء بالتعاون مع وزارة الصحة 
العريش،  إلى مستشفى  األطباء،  ونقابة 
ــعــــالج لــلــمــصــابــني مــــن قــطــاع  لــتــقــديــم الــ
والوحشي  الهمجي  القصف  جـــّراء  ة 

ّ
غـــز

لالحتالل اإلسرائيلي. 
ــك، أولـــهـــا  ــ ــــى ذلــ ــع أّدت بــــه إلـ ــ ــ ــنـــاك دوافـ هـ
ــتــــي وّرطــــــت  ــّرفــــات اإلمـــــاراتـــــيـــــة الــ ــتــــصــ الــ
يفقد  كثيرة، وجعلته  أزمـــات  فــي  النظام 
مكانته وقدرته على التحّرك في القضايا 
اإلقــلــيــمــيــة، إذ أصـــبـــح املـــوقـــف املــصــري 
ــام اإلمـــــــاراتـــــــي، والــــــذي  ــظـ ــنـ ــالـ مـــرتـــهـــنـــا بـ
 األخــيــر يــهــدف إلــى 

ّ
اكــتــشــف بــعــد ذلـــك أن

من  بــل محاصرتها  مــصــر،  دور  تحجيم 
خـــالل أعــدائــهــا، والــهــيــمــنــة عــلــي املنطقة 
ــل. وضـــــح ذلـــك  ــيــ ــرائــ ــع إســ ــراك مــ ــتــ ــاالشــ بــ
فـــي مـــوقـــف اإلمــــــــارات مـــن ســــّد الــنــهــضــة 
مع  والتحالف  تمويله،  في  الــذي تشارك 
اإلثـــيـــوبـــيـــني، مـــن أجــــل مـــحـــاصـــرة مصر 
اإلثيوبي.  السياسي  للقرار  وإخضاعها 
ــيـــل ال تخفي  ــرائـ وبـــالـــطـــبـــع، أصـــابـــع إسـ
فــي هــذه املــســألــة، فهي أول الــرابــحــني من 
مـــحـــاصـــرة مــــصــــر، وإغــــراقــــهــــا فــــي أزمــــة 

وجودية قد تودي بها نهائيا. 
املعارك  في  املصري  النظام  انخراط  أدى 
ــراره  ــ ــان قـ ــ ــهـ ــ ــة، وارتـ ــالـ ــالـــوكـ ــة بـ ــيــ ــاراتــ اإلمــ
ــبــــي، إلـــــى فــــقــــدان مــصــر  بـــحـــكـــومـــة أبــــوظــ
أوراق ضغط عدة، يمكن لها استخدامها 
فــــي مــــواجــــهــــة املــــشــــكــــالت والـــتـــهـــديـــدات 
الـــخـــارجـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا أزمــــــة ســـّد 
الــنــهــضــة. وبــالــتــالــي، لــم يــكــن لـــدى مصر 
عند  تــســتــخــدمــهــا  ــد  قـ ضــغــط  أوراق  أّي 
ما  في  املفاوضات،  مائدة  الجلوس على 
يتعلق بسّد النهضة، أو حتى مساعدتها 
ــام بــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة. حــيــنــمــا  ــيـ ــقـ فــــي الـ
أخــيــرًا، وجــدت مصر  املواجهات  اندلعت 

ــن حـــــدود الــتــبــاعــد والـــكـــمـــامـــات،  ــم مـ ــرغـ الـ
والــَكــســل الــســيــاســي الــــذي تــرّبــى عــلــى يد 

الحْجر اإللزامي. 
مــن  األخــــــيــــــر  ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ هــــــــذا   

ّ
أن ــــظ  ــــحـ ــلـ ــ وُيـ

الــفــلــســطــيــنــيــني كــــان األكـــثـــر أثــــرًا فـــي الــــرأي 
العام العاملي. واألكثر تناغما مع ما يمكن 
أن يــكــون األيــديــولــوجــيــة الــجــديــدة، اآلخــذة 
حـــقـــوق  ــيــــة  إيــــديــــولــــوجــ اآلن:  ــتــــشــــار  بــــاالنــ
 ما يلحقها. وهذه املــّرة، هذه 

ّ
اإلنسان، وكل

الــحــقــوق لــيــســت حــكــرًا عــلــى لــســان الــقــادة 
ــابـــات  ــا، وحـــسـ ــهــ ــم بــ ــهـ ــبـ الـــغـــربـــيـــني، وتـــالعـ
. هذه املّرة، هذه الحقوق 

ّ
مصالحهم بها. كال

مرفوعة على أكتاف منظمات حقوق إنسان، 
تطّورت لغتها، وتبلورت مفاهيمها. بعدما 
رة للزوايا الحادة،  فة، مدوِّ

ّ
بة ملط

ّ
كانت مهذ

 وحفاظها 
ً
 بــني قـــول الــحــق كــامــال

ً
مــحــتــارة

على وجودها. هذه املــّرة، انكسرت جّرتها، 
ــاع.  ــ ــمـ ــ ــذا اإلجـ ــ ــهـ ــ ربــــمــــا لـــلـــمـــرة األولـــــــــــى، وبـ
فــاملــنــظــمــات الــعــاملــيــة الـــثـــالث املــتــخــّصــصــة 
بـــحـــقـــوق اإلنــــــســــــان، اتـــفـــقـــت عـــلـــى وصـــف 
واضح و»صادم« للنظام اإلسرائيلي تجاه 
ــــه نــظــام فــصــل عنصري 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــني: إن

هج )أبارتهايد(. ليس هذا وحسب. بل 
ْ
ممن

 جمعيتي حقوق اإلنسان اإلسرائيليتني 
ّ
إن

»يــشــديــن« و»بــيــتــســلــم« أجــمــعــتــا عــلــى هــذا 
التوصيف الصريح. 

لــكــن، فــي هـــذه األثـــنـــاء، كــانــت املــعــركــة بني 
إســرائــيــل وحــركــة حــمــاس، بــني الوحشية 
ما  لها.  البطولي  والتصّدي  اإلسرائيلية، 
»حماس«، وسط  رفع منسوب الحماسة لـ
الفلسطينيني.  مــن  الواسعة  املــروحــة  تلك 
ــيـــل،  ــرائـ وصـــــــارت الـــتـــظـــاهـــرات داخــــــل إسـ

السجون  فــي  »حــمــاس«  مــن  فلسطينيون 
املــصــريــة، إلــى جانبهم زمـــالء »مــدنــيــون« 
من غير »اإلخـــوان املسلمني« وفــي الوقت 
الـــذي يــصــدر النظام املــصــري إلــى إعالمه 
أمر البكاء على الفلسطينيني، ويمنع نشر 
أّي مقال تحليلي جــّدي، ويحجب املواقع 
ــة الـــنـــقـــديـــة، يــمــنــع أّي تــظــاهــرة  ــيـ اإلعـــالمـ
تجّرأ  مــن  ويعتقل  للفلسطينيني،  مــؤيــدة 
عــلــى الـــنـــزول الــــى الــــشــــارع، وإن مــنــفــردًا، 
تضامنا مع الفلسطينيني... يستعيد هذا 
الــنــظــام نفسه دوره املــفــقــود، فــيــبــادر إلــى 
»السعي« إلى وقف إطالق النار، وينجح. 
ة على يد االستخبارات، 

ّ
ثم إلعادة بناء غز

وبـــمـــبـــالـــغ »مــــســــاعــــدة« خـــيـــالـــيـــة، نــصــف 
وتمويل  أميركي  بتكليف  دوالر...  مليار 

عربي... لُيدخل غزة في أتوٍن جديد، يشبه 
لــبــنــان، يــأتــمــر أمـــراؤهـــا بــالــقــرار املــصــري، 
ون 

ّ
ويتبن وســبــب،  سبب  أللــف  مضطّرين 

عــدوة،  أو  مناِفسة،  أو  صديقة،  حسابات 
ولغة »موازين القوى« املالية والعسكرية 
نظام  بــني  الــدوامــة  فتتجّدد  والجغرافية، 
ة 

ّ
وغــز العاملي  النظام  من  منتَدب  إقليمي 

 ساعتها 
ْ
ــذ املـــحـــاصـــَرة غــربــا وشـــرقـــا. وخــ

النهاية،  على اهتراء... و»املسار« مجهول 
لَك من لبنان شاهد مسَبق عليه.

ــن« الـــغـــزي  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ ــــني املـ هــــــذا »الــــــتــــــالزم بـ
ــتــه 

َ
ــتـــمـــال. وحــَســن والـــلـــبـــنـــانـــي، مـــجـــّرد احـ

ــه لـــو ســـار كــمــا هـــو مــطــلــوب،  ــ
ّ
الــوحــيــدة أن

ــه عــلــى  ــ
ّ
ــل ــرارًا أمـــنـــيـــا، أقــ ــقــ ــتــ أي أرســــــى اســ

املــدى املنظور، وهــو أشــّد ما يحتاج إليه 
أهــل غـــزة، فــســوف يــريــح الــعــقــول للتفكير 
ــادت  ــد أعــ بــالــحــقــوق املـــرفـــوعـــة عـــالـــيـــا، وقــ
النقاش من حيث بدأ: هل نريد »أوسلو« 
و»مــدريــد« أم إبــقــاء اإلَصــبــع على الــِزنــاد؟ 
ــــني؟ أم دولـــــة واحـــــــدة؟ أم 

َ
هـــل نـــريـــد دولــــت

وهــو  1948؟  أم  1967؟  بــعــد  مـــا  فــلــســطــني 
نقاش مــتــروك للكبار. لــشــّدة مــا هــو عائم 
فه والتخلص منه، 

ّ
وضبابي، لسهولة تلق

املــدى. نقاش  املــجــّردة وبعيدة  لتصوراته 
ع. 

ْ
يمكن أن يمتّد قرنا آخر، بال نف

ما املمكن إذًا، اآلن؟ ما املنسجم مع أساس 
إنسانية؟  الــحــقــوق  أيــديــولــوجــيــة  الطلقة 
ــاة املـــلـــمـــوســـة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــســــجــــم مــــــع الـ

ْ
مــــــا املــــن

أعــداء  أنياب  بني  الواقعني  للفلسطينيني 
املْمكنات،  مــن   

ٌ
الئــحــة عني؟ 

َّ
ومقن سافرين 

 
ٌ
ــا مــســتــقــاة ــهــ ــ

ّ
غـــيـــر مــكــتــمــلــة بـــالـــطـــبـــع، ألن

مـــن وقـــائـــع مــتــفــّرقــة: الـــحـــّد مـــن الــحــواجــز 

ــاح بـــإقـــامـــة تـــجـــارة  ــمــ ــكـــريـــة، والــــســ الـــعـــسـ
ــــوازات  مــســتــقــلــة، والـــتـــوقـــف عـــن تــقــنــني جـ
قيادة السيارات، وفتح باب التكنولوجيا 
االعتباطي،  التوقيف  وإلغاء  وخدماتها، 
غــيــر الــقــانــونــي، والـــســـمـــاح بــالــصــالة في 
األقصى، وإلغاء التمييز القانوني، وإلغاء 
 ما 

ّ
ــل ــ  أشـــكـــال الــفــصــل الــعــنــصــري، وكـ

ّ
ــل كــ

يترتب عنه من انتهاكاٍت للجسد وللفرد 
.. واألهــم من ذلــك كله  وللملكية وللحياة 
التشريعية في الضفة  إجــراء االنتخابات 
الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزة، بــأســرع مــا يمكن، 
وتحديد تواريخ االستحقاق واإلجراءات، 
على  الضغط  أيضا  ربما  بــل  بالتفصيل. 
الـــحـــزب اإلســـالمـــي اإلســرائــيــلــي الــعــربــي، 
ــــذي يـــشـــارك  ــاس، الــ ــ ــّب بـــقـــيـــادة مـــنـــصـــور عــ
اإلسرائيلي  الحكومي  االئــتــالف  فــي  اآلن 
الحقوق   - املطالب  مــن  وبالئحة  الجديد، 

الخاصة بفلسطينيي الخط األخضر. 
 

ّ
ــهــا هـــذه الــحــقــوق، وصــعــبــة كــل

ّ
صــعــبــة كــل

قها 
ّ
ــا. وبــيــنــهــا وبــــني تحق واحـــــدة وحـــدهـ

ــيـــات، وتـــعـــقـــيـــدات،  انـــتـــفـــاضـــات، وتـــضـــحـ
بـــأخـــذ  تـــــبـــــدأ  وأن  وهـــــــبـــــــوط.  وصــــــعــــــود 
بحر  فــي  ُمنعشة  عاصفة  فهذه  مسارها، 
ــد. انـــتـــصـــارات مــخــتــلــفــة عن  ــراكــ الـــعـــرب الــ
ــقــة. 

ّ
املـــعـــهـــودة، وخـــطـــوات صــغــيــرة مــتــحــق

وجيل فلسطيني كبر في الغرب، واستمّد 
منه أدوات تفكير، وسلوكيات، وشبكات، 
وآراء، ومهارات، وشخصيات، كانت أولى 
بوادرها الراحل إدوارد سعيد. ومن بعده، 
ال تــحــصــى الـــوجـــوه والـــطـــاقـــات واملـــــوارد 

الفلسطينية... املستقبل أمامها. 
)كاتبة لبنانية(

 ظـــاهـــرٍة تـــرتـــدي لــبــوس اإلســـــالم، في 
ّ

لــكــل
محاولٍة لبناء وعي جمعي شعبي مشّوه 
 مسلم مسّيس أو مقاوم، حتى إن أحد 

ّ
لكل

يرفع الفتاٍت  اليوم  العربية  الجزيرة  بالد 
ر مــن جماعة 

ّ
ضــخــمــة فــي الـــشـــوارع، تــحــذ

اإلخوان املسلمني وحركة »حماس«، وهما 
املــــقــــصــــودتــــان، عـــلـــى األغــــلــــب، حــــني طـــرح 
 عن 

ً
ــــالم الــســيــاســي، فــضــال مــصــطــلــح اإلسـ

الفارسي  )أو  اإلســالمــي«  »الجهاد  تنظيم 
 

ّ
كــمــا يحلو لــهــم أن يــســّمــوه(، بــاعــتــبــار كــل

هذه املكونات »مارقة« من الدين وخارجة 
أدري فهم  قـــانـــون؟ ال  )أّي  »الــقــانــون«  عــن 
على  ويفّصلونها  الــقــوانــني،  مــن يضعون 

مقاس أحذيتهم!(...
حني نبحث في أصل مصطلح »اإلسالمي« 
اإلســـالم  أو   ،)Islamism( اإلســالمــويــة  أي 
السياسي، ومن أين جاء، وما أصله، ومدى 
أصالته في الثقافة العربية املعاصرة، نجد 
وجهات  »إســالمــيــزم:  بعنوان  مهما  كتابا 
نظر متنازع عليها حول مصطلح اإلسالم 
الــســيــاســي« صـــدر عـــام 2010 عــن مطبعة 
جــامــعــة »ســـتـــانـــفـــورد« األمــيــركــيــة، حــــّرره 
ريــتــشــارد ســي مــارتــن، وعــبــاس بــارزغــار. 
يــنــاقــش إيــجــابــيــات مــصــطــلــح إســالمــيــزم 
اإلســــالم  أو  اإلســـالمـــويـــة  أي   )Islamism(
الجوهري  الــســؤال  وسلبياته.  السياسي، 
ــــذي يـــقـــوم عــلــيــه الـــكـــتـــاب: هـــل مصطلح  الـ
أو  أو )اإلسالموية   ،)Islamism( إسالميزم
ــــالم الــســيــاســي( مــســّيــس، إلـــى درجـــة  اإلسـ
يـــنـــشـــدون  الــــذيــــن  ــــاب 

ّ
الـــعـــلـــمـــاء والــــكــــت  

ّ
أن

املوضوعية يجب أن يتخلوا عنه؟ 
يقدمان  بفصلني  نــقــاشــا  الــكــتــاب  يفتتح 
املنفعة  حــول  متعارضتني  نظر  وجهتي 
والــقــيــمــة الــحــالــيــة ملــصــطــلــح إســالمــيــزم 
الـــســـيـــاســـي(.  )اإلســــالمــــويــــة أو اإلســـــــالم 
فــمــن جـــهـــة، يـــدعـــو الــبــروفــيــســور دانـــيـــال 
ــرا«  ــتــ ــســ ــوفــ ــة »هــ ــعــ ــامــ ــن جــ ــ ــو مــ ــكــ ــســ ــاريــ فــ
األميركية إلى التخلي عن هذا املصطلح. 
ويــريــد الــبــروفــيــســور دونــالــد إيــمــرســون، 
ــــن جـــامـــعـــة »ســــتــــانــــفــــورد« أن يــبــقــيــه.  مـ

اللحظة املناسبة لتعيد تموضعها  ها 
ّ
أن

الفلسطينية،  بــالــقــضــيــة  يــتــعــلــق  مـــا  فـــي 
ــال  ــ ــــى إرسـ ــك إلـ ــ والــــقــــاهــــرة تـــهـــدف فــــي ذلـ
 
ّ
ــل عـــــــدة إلـــــــى اإلســــرائــــيــــلــــيــــني أن ــ ــائــ ــ رســ

مــحــاصــرة مــصــر فــي إثــيــوبــيــا قــد تــؤدي 
إلـــى ذهــــاب مــصــر لــتــقــديــم الــدعــم الــكــامــل 
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفــــع قــدرتــهــا 
وكفاءتها القتالية في مواجهة إسرائيل. 
مصر  بمحاصرة  ــراع  اإلســ آخـــر،  بمعنى 
قبل  املحتلة،  األراضـــي  في  اإلسرائيليني 
أن تحاصرها إسرائيل في منابع النيل. 

ــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــهــدف  بــــدعــ
الـــنـــظـــام املــــصــــري إلـــــى عــمــلــيــة تــنــفــيــٍس 
ــم فـــي الــــداخــــل، نتيجة  ــراكـ ــتـ لــلــغــضــب املـ
ــتـــصـــاديـــة والــقــمــع  تــــدهــــور األحــــــــوال االقـ
 قريب 

ّ
السياسي وانــســداد األفــق فــي حــل

لــأزمــة الــطــاحــنــة الــتــي تــمــّر بــهــا الــبــالد، 
ــة الــكــبــرى الــتــي تــواجــه  ــ إلـــى جــانــب األزمـ
ــنـــظـــام مـــعـــا، وهــــي أزمـــــة نهر  ــة والـ الــــدولــ
 النظام يقف 

ّ
النيل، والتي بدا واضحا أن

ناحية  من  معها.  التصّرف  عاجزًا حيال 
ــم الـــنـــظـــام املــــصــــري الــقــضــيــة  ــ ــرى، دعـ أخـــــ
السرعة  بهذه  واالستجابة  الفلسطينية، 
الــعــاجــلــة مـــحـــاولـــة لــقــطــع الـــطـــريـــق على 
ــــران، والــتــي  قـــوى إقليمية أخـــرى مــثــل إيـ
الفلسطينية  املـــقـــاومـــة  تــجــعــل  أن  تـــريـــد 
ــلـــه في  ذراعــــــا لــهــا عــلــى طــريــقــة حــــزب الـ
لـــبـــنـــان، وهـــــو أمـــــــٌر مــــزعــــج لــأمــيــركــيــني 
واإلسرائيليني، وفي الوقت نفسه، مهّدد 
املــصــري، فوجود عالقات  القومي  لأمن 
ــزة شــيء  قـــويـــة لــلــمــصــريــني فـــي قـــطـــاع غــ
مــفــهــوم فـــي إطـــــار كـــونـــه امــــتــــدادًا لــأمــن 
 لــدى مصر، في  

ّ
القومي املــصــري، كما أن

الــوقــت نفسه، الــتــزامــاتــهــا األخـــرى تجاه 
كــامــب ديفيد.  إســرائــيــل، طبقا التــفــاقــيــة 
 الـــتـــفـــاهـــم مــــع املـــصـــريـــني أيــســر 

ّ
كـــمـــا أن

كثيرًا من التفاهم مع اإليرانيني الذين ال 
تربطهم أّي اتفاقات مع اإلسرائيليني، بل 
عـــداء واضـــح وصــريــح ومــواجــهــات عــدة، 
خــصــوصــا عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة ثم 
السورية بعد الحرب األهلية، ولو اكتمل 
األمر مع قطاع غزة فمعناه إحكام الطوق 

اإليراني حول إسرائيل. 
 هذا ما يفسر سرعة اتصال الجانب 

ّ
ولعل

ــري، طــلــبــا  ــــي بــــالــــجــــانــــب املــــــصــــ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
للوساطة والتحّدث مع قيادات املقاومة، 
األزمــة  تفاهمات، وإلنــهــاء  إلــى  للوصول 
ــــالق الـــنـــار، ووضـــع  ــــف إلطـ الــحــالــيــة ووقـ
حــّد لــتــدهــور )وكــســر( الــصــورة النمطية 
عــن إســرائــيــل، وجيشها الــذي كــان يــروج 
ه ال يقهر. تبع هذا أيضا تغير في 

ّ
عنه أن

الــلــهــجــة األمــيــركــيــة حــيــال ســـّد النهضة 
وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى املــنــطــقــة. فـــي الــلــحــظــة 
املــصــري  الــنــظــام  مــن   

ّ
كـــل نفسها، يسعى 

إنــهــاء األحـــداث،  إلــي سرعة  واألميركيني 
الــتــي ظهر  الــوضــع بــالــصــورة  فاستمرار 
عليها، والذي كان مفاجئا للعالم أجمع، 
صــّعــب مــن مهمة إســرائــيــل فــي مواجهة 
األحـــداث، وكشف عــدم قدرتها على ذلك. 
وبالتالي، ال بّد من عملية إنقاذ سريعة 
ــــن خــــــالل الـــــوصـــــول إلــــــى تــهــدئــة  ــا، مـ ــهــ لــ
أدوات  سريعة، والجانب املصري يمتلك 
ــقـــاومـــة،  ــال كـــثـــيـــرة مــــع املـ وقــــنــــوات اتــــصــ
ولـــديـــه الـــقـــدرة فـــي الــتــأثــيــر عــلــيــهــا. وفــي 
الوقت نفسه، استمرار املشهد بالصورة 
الــحــالــيــة، وصـــمـــود املـــقـــاومـــة فـــي تكبيد 
وسياسية  اقتصادية  خسائر  االحــتــالل 

ــار الـــعـــمـــل  ــ ــــصــ ــن أنــ ــ ــة، مــ ــ ــفـ ــ ــــضـ ــي الـ ــ ــا فــ ــمــ كــ
املـــدنـــي، الــحــقــوقــي، أو مـــن أنـــصـــار حــركــة 
ــهــا تهتف 

ّ
فــتــح »الــحــاكــمــة« املــنــاِفــســة، كــل

»حماس«. ولدى من ُحرم من هذا البوح  لـ
ــم 

ْ
ــن كــت ــاد، أو عـ ــن تــحــّيــز مـــضـ الــعــلــنــي، عـ

 »حماس« عندها في القلب. 
ّ
لأنفاس، فإن

مع،  تترافق  أن  »حــمــاس«  استطاعت  إذًا، 
»الحقوق  الــنــزوع  على  تطغى،  أحيانا  أو 
ــة  ــاضــ ــفــ ــتــ ــل االنــ ــ ــعــ ــ إنــــــســــــانــــــي« الـــــــــــذي أشــ
ها في 

ّ
لكن ثم دعمها عامليا.  الفلسطينية، 

 األحــــــوال طـــرحـــت إشــكــالــيــة حقيقية: 
ّ

ــل كــ
 الـــداعـــيـــة املـــســـالـــم، املــهــمــوم بــاإلنــســان 

ّ
أن

وحقوقه، يؤيد ويفرح ويصفق للصواريخ 
املــنــهــالــة عــلــى إســرائــيــل، تــرمــيــهــا منظمة 
اســـتـــبـــداديـــة ظـــالمـــيـــة، فـــارضـــة شــروطــهــا 
حــروبــا  تشعل  فلسطيني،  مليوني  عــلــى 
مــتــتــالــيــة، أو تــســتــجــيــب لــطــلــب الـــحـــروب 

اإلسرائيلية... إلخ. 
وهــــذا الــتــعــايــش بــني الــنــظــرتــني يــمــكــن أن 
: فــشــراســة الــعــدوان على 

ً
تــِجــد لــه تــفــســيــرأ

ة أشعل هذا الــرأي العام العاملي نفسه 
ّ
غز

املؤيد للحقوق عن طريق الحقوق. وكانت 
ة، مرهونة بسياقاتها 

ّ
جاذبية سلبية هش

ف 
ّ
ة توق

ّ
 العدوان على غز

ّ
الخطيرة، ذلك أن

علن شروطه. والَح في األفق 
ُ
من دون أن ت

ة، املساهم 
ّ
تجديد التدخل املصري في غز

والـــوســـيـــط بــــني جــمــيــع األطــــــــراف لــوقــف 
كثيرة تضع  فيما معطياٌت  النار،  إطــالق 
هذه التجربة املصرية املتجددة في حالة 
تــشــابــه ومــقــارنــة مــع االنــغــمــاس الــســوري 
فـــي لــبــنــان، إّبـــــان تــلــزيــم أمــيــركــا شــؤونــه 
لحافظ األسد. ففي وقٍت يقبع فيه سجناء 

ثـــم يــســاهــم 13 كــاتــبــا فـــي الــتــعــلــيــق على 
ــرًا، يــجــيــب  ــ ــيـ ــ املــــقــــاالت االفـــتـــتـــاحـــيـــة، وأخـ
الــخــصــمــان الــرئــيــســان عــلــى مـــا ورد من 
األكاديميني  على   

ّ
أن فاريسكو  يــرى  آراء. 

التوقف عن استخدام مصطلح إسالميزم 
ــه 

ّ
)اإلســالمــويــة/ اإلســـالم الــســيــاســي(، ألن

يربط بصورة أكيدة بني اإلسالم والعنف، 
ــاب اإلســـالم(  ويــعــزز اإلســالمــوفــوبــيــا )رهـ
املصطلح   

ّ
أن فاريسكو  ويــرى  الغرب.  في 

ــــــه لـــأســـف يــجــّســد 
ّ
اكـــتـــســـب شــعــبــيــة، ألن

الــتــطــّرف واإلرهــــاب الـــذي يــرغــب معلقون 
اليوم( في  غربيون كثيرون )والشرقيون 
ه ليست 

ّ
نسبتهما إلى اإلســالم. ويقول إن

 
ّ
هناك حاجة ملصطلح من هذا القبيل، ألن
وضع نعٍت بسيط يعتبر مناسبا وكافيا، 
تــمــامــا كـــأن نــقــول: املــســلــمــني املــتــشــّدديــن. 
وعـــلـــى أّي حــــــال، وتــــأكــــيــــدًا لـــعـــدم حــيــاد 
ــه ال 

ّ
هـــذا املــصــطــلــح، يــجــب أن نــعــتــرف بــأن

يـــوجـــد مــصــطــلــح كـــهـــذا لــظــواهــر مــمــاثــلــة 
أو حــتــى  املـــســـيـــحـــيـــة  أو  الـــيـــهـــوديـــة  فــــي 
البوذية، كأن نقول:  اليهودية السياسية 
الـــبـــوذيـــة  أو  الـــســـيـــاســـيـــة  املــســيــحــيــة  أو 
السياسية، على وزن اإلسالم السياسي. 
)كاتب من األردن(

كــبــيــرة، سيرفع أكــثــر مــن أســهــم املقاومة 
ــــي الـــــشـــــارع الــــعــــربــــي، وفـــي  وقـــبـــولـــهـــا فـ
الشارع املصري، وهو ما يشكل  مقدمته 
ضــغــطــا عــلــى نــظــام الــســيــســي الــــذي يــرى 
في املقاومة ذات التوجه اإلسالمي خطرًا 
ومشروعيته  الــســيــاســي،  مــشــروعــه  على 
ــا، عــلــى  ــنـــهـ ــزء مـ ــ ــأّســــســــت، فــــي جــ ــتــــي تــ الــ
مواجهة اإلسالميني في مصر وخارجها، 
ــد يــــــؤّدي إلــى   نـــجـــاح املـــقـــاومـــة قـ

ّ
كــمــا أن

تـــحـــّرك شـــعـــوب أخـــــرى لــالنــتــفــاض ضد 
حــكــامــهــا، وهـــو مـــا يــمــثــل الــخــطــر األكــبــر 

بالنسبة للنظام املصري. 
 الوصول إلى إيقاف 

ّ
من ناحية أخرى، فإن

سريع ووقف إلطالق النار فيه إنقاذ أيضا 
لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
 موقفه باهت، وغير 

ّ
والذي بدا واضحا أن

قـــــادر عــلــى الـــتـــقـــدم بــالــقــضــيــة، وضــعــفــه 
ــدا واضــحــا فــي تــأجــيــلــه العملية  الــــذي بـ
االنــتــخــابــيــة، إلـــى جــانــب فـــرض هيمنته 
على الضفة الغربية وقمع أّي حراك ضد 
ه 

ّ
االحتالل، ما حدا كثيرين إلى وصفه بأن

شــرطــي االحـــتـــالل فـــي الــضــفــة. بــالــطــبــع، 
إنـــقـــاذ عـــبـــاس هـــو أيـــضـــا إنـــقـــاذ ملنظمة 
تعتبرها  والــتــي  الفلسطينية،  التحرير 
األنظمة العربية والغربية املمثل الوحيد 
والشرعي للقضية الفلسطينية، وهو في 
الوقت نفسه محاولة لسحب البساط من 
 هــذا األمــر قد 

ّ
تحت أقــدام املقاومة. إاّل أن

تجاوزه الزمن، فما فعلته املقاومة فرض 
واقعا جديدًا، ورسم مسارًا آخر للقضية 
برمتها. لقد أفشلت املقاومة صفقة القرن 
ــة الــتــطــبــيــع فـــي املــنــطــقــة، وكــذلــك  ومـــوجـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  نــقــل  إلـــى  الــســعــي 
إلــــــى مـــجـــرد  تـــحـــريـــر أرض  ــن قـــضـــيـــة  ــ مـ
ــراع إقــلــيــمــي مـــع إيــــــران، كــمــا أفــشــلــت  ــ صـ
معظم خيارات ما يسمى محور االعتدال 
الــعــربــي، وأنــهــت كــذلــك الــنــقــاش العدمي 
املقاومة  بــني خــيــاري  الــتــضــارب  لجدلية 
والتسوية. لقد استطاعت املقاومة أيضا 
إعادة رسم الصورة النمطية عن املحتل، 
ــه عـــنـــاصـــر قــوتــه  ــتـــخـــدامـ فـــامـــتـــالكـــه واسـ
أّي  على  القضاء  إلــى  أّدى  قــد  العسكرية 
»إزالـــة«  عــربــي عقالني إلمكانية  تــصــّور 
في  خصوصا  العسكرية،  بالقوة  املحتل 
تفرض  التي  النووية«  »األسلحة  وجــود 
حـــقـــائـــق صـــلـــبـــة. لـــقـــد تـــغـــيـــرت املـــعـــادلـــة، 
كتب فصوله 

ُ
وأصبح هناك واقع جديد ت

عبر فوهة البندقية.
)كاتب مصري في برلني(

الفلسطينيون في حقبتهم الجديدة

اإلسالم السياسي والكفر السياسي

في دوافع النظام المصري 
إلعادة دعم القضية الفلسطينية

استطاعت »حماس« 
أن تترافق مع، أو 

أحيانًا تطغى، على 
النزوع »الحقوق 

إنساني« الذي أشعل 
االنتفاضة الفلسطينية

»اإلسالم السياسي« 
أنتج مقاومة 

استطاعت تحقيق 
منجزاٍت غير مسبوقة 

على غير صعيد

التصّرفات اإلماراتية 
ورّطت النظام 

المصري في أزمات 
كثيرة، وجعلته يفقد 
مكانته وقدرته على 

التحّرك إقليميًا

آراء

محمد أحمد بنّيس

للصلح  بــوادر  التوتر، في غياب  إلــى مزيد من  اإلسبانية   - املغربية  العالقات  تتجه 
بني البلدين. وتحاول مدريد زّج االتحاد األوروبي في األزمة الراهنة، في مسعى إلى 
التخفيف من تبعاتها السياسية عليها. وقد نجح برملانيون إسبان في وضع مشروع 
قرار داخل البرملان األوروبــي، يدين املغرب، على خلفية توظيفه قاصرين في أزمة 
الهجرة أخيرًا في مدينة سبتة، غير أّن اتخاذ االتحاد األوروبي موقفًا موحدًا، في هذا 
الصدد، يبقى مستبعدًا جدًا، خصوصًا بعد ترحيبه، قبل يومني، بقرار الرباط بشأن 
وإشادته  بأسرهم«  املصحوبني  غير  املغاربة  القاصرين  لقضية  النهائية  »التسوية 
املوقف  اعتبار هذا  لالتحاد«. ويمكن  بالنسبة  اعتبره »شريكًا مهمًا  الــذي  باملغرب 
االتحاد  تربط  التي  واالستراتيجية  واألمنية  االقتصادية  للمصالح  تغليٍب  بمثابة 
باملغرب.  تعكس األزمة الحالية الطبيعة املركبة للعالقة بني البلدين؛ فإذا كانت ملفات 
ل عصب 

ّ
مث

ُ
الهجرة السرية، ومكافحة اإلرهاب، والصيد البحري، والتبادل التجاري ت

احتالل  واستمرار  االستعماري،  اإلرث  فإّن  بينهما،  القائمة  االستراتيجية  الشراكة 
إسبانيا أراضَي مغربية، ورفضها ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء، 
وتخوفها من اعتراف دولي واسع بمغربية الصحراء بعد الخطوة األميركية املعلومة، 
ل حجر 

ّ
ه يشك

ّ
وتوجسها من التحوالت التي يعرفها املغرب على غير صعيد، ذلك كل

عثرة أمام تطوير هذه العالقة وجعلها في خدمة التحديات التي يجابهها البلدان، ال 
نظرته  التخلص من  اإلسباني عن  اليمني  واسعة من   عجز شريحة 

ّ
ظــل سيما في 

االستعمارية إزاء املغرب.
 ما يقلق اإلسبان تطلع املغرب لتنويع تحالفاته، وتوسيع هامش الحركة أمام 

ّ
ولعل

اإلقليمي من تحوالت. ويكمن مبعث  دبلوماسيته مستثمرًا ما يحدث في محيطه 
 قضية الصحراء، على املدى البعيد، سيعيد قضية مدينتي سبتة 

ّ
القلق في أّن حل

ومليلية إلى الواجهة، وبالتالي تسجيلها ضمن أجندة األزمات الدولية، مع ما يعنيه 
في  الغير،  أراضــي  تحتل  التي  االستعمارية  الدولة  بمظهر  إسبانيا  إظهار  من  ذلــك 
خرق سافر لقوانني الجغرافيا. وإذا أضفنا إلى ذلك التحّديات التي تواجهها بشأن 
مستقبل الحركات االنفصالية التي تطالب باالستقالل عنها، خصوصًا في الباسك 
الــوحــدة  على  الحفاظ  فيها   

ّ
ظــل لــدولــٍة  بالنسبة   

ً
قاتمة الــصــورة  تصبح  وكاتالونيا، 

الترابية هاجسًا مالزمًا للنخب اإلسبانية على اختالف أطيافها.
بالتوازي مع ذلك، يتوّجس اإلسبان من سياسة املشاريع االقتصادية الكبرى التي 
بناء  املــثــال،  ذلــك، على سبيل  املنصرمني، ومــن  العقدين  املغرب خــالل  انخرط فيها 
في  اإلسبانية  املــوانــئ  يتجاوز  معامالته  حجم  بــات  الــذي  املتوسط«  »طنجة  ميناء 
حوض املتوسط. وتثير هذه املشاريع مخاوف اإلسبان من تحّول املغرب إلى »قوة 
النمو االقتصادي،  الرغم من أن ذلك يتطلب تحقيق نسب عالية من  صاعدة« على 

وهو ما ال يبدو واردا أمام ضعف االقتصاد املغربي.
ويمكن القول إن اعتراف الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب، بمغربية الصحراء، 
للمغرب ضمن موقٍف  إعــادة تركيب رؤيتهم  إلى  أربــك حسابات اإلسبان، ودفعهم 
تتضح معامله يومًا بعد آخر، وكأّن لسان حالهم يقول: ال نريد مغربًا موحدًا ومعافى، 
الهجرة  مكافحة  في  أساسيًا  واقتصاديًا، وحليفًا  تجاريًا  فقط، شريكًا  نريده،  بل 
السّرية واإلرهاب والجريمة املنظمة؛ نعم للشراكة االستراتيجية مع املغرب، لكن مع 
له موارد  السيادة املغربية سيوفر  التئامه تحت  إبقاء جرح الصحراء مفتوحًا، ألّن 
على  قــادرًا  وتجعله  املنطقة،  في  الجيوسياسي  تعّزز وضعه  واقتصادية  سياسية 

طرح قضية املدينتني املحتلتني للتفاوض على مستقبلهما. 
ه، يبدو املغرب في حاجٍة ماّسة إلى تأهيل جبهته الداخلية، من خالل 

ّ
في ضوء ذلك كل

الحقوقيني  والنشطاء  الريف  حــراك  معتقلي  والعفو عن  إصــالح سياسي حقيقي، 
واملدّونني والصحافيني، وتوسيع هامش الحقوق والحريات، وإنجاز مصالحٍة وطنية، 
واستعادة ثقة املغاربة في املؤسسات وإعادة بناء عالقتهم بالشأن العام على أساس 
املشاركة والديمقراطية، وبناء تنمية اجتماعيٍة منتجٍة تسحب البساط من تحت أقدام 
اإلسبان الذين استغلوا قضية القاصرين، ونجحوا في إظهار املغرب في صورة البلد 

ى عن أبنائه من أجل حسابات سياسية.
ّ
الذي يتخل

أحمد عمر

يبدي سوريون عجبهم مما يجري في القدس أو حتى في غّزة، ويرونه لعبًا ولهوًا 
ني، بل إنَّ املحتلني يخافون 

ّ
إذا ما قورن بحالهم، ويذكرون رفق جند االحتالل باملصل

ني العّزل. ويتعّجبون من »الجزيرة« التي لها مكاتب في فلسطني املحتلة، 
ّ
من املصل

وليس لها مكاتب في سورية، ُدّمر أحدها في غّزة، ويتعجبون من مراسلتها جيفارا 
 نهاَر، على باب حي الشيخ جّراح، واعتقلت ساعة، وأخلي 

َ
البديري، التي ترابط، ليل

سبيلها بعد مشاهدة سبع ثواٍن من شريط مصّور، فمألت أخبارها وكاالت األنباء. 
أما الصحافيون الذين اختفت آثارهم في معتقالت النظام السوري فباملئات، وبينهم 

فرنسيون وبريطانيون وأميركيون.
جزت ساعة من بيتها، والكاميرا 

ُ
التي احت الكرد  املرابطة منى  ويتعّجبون من حال 

تــصــّورهــا وهـــي تــطــلــب املــحــامــي، فــأخــذ والـــدهـــا كــرســيــًا، وقــعــد عــلــى بـــاب املخفر 
 يبرح األرض حتى يكون حرضًا أو يكون من الهالكني، فخرجا 

ّ
اإلسرائيلي، ناذرًا أال

واستقبلهما املنتظرون بالهتاف والزغاريد، وُرفع محمد الكرد على األكتاف، وعادوا 
رون أّن النظام السوري أعلن، عبر مكبرات املساجد، قبل 

ّ
إلى البيت مسرورين. ويتذك

ه سُيفرج عن معتقلني في دوما، فخرج أهلها بأسرهم، فوجدوا أنَّ النظام صنع 
ّ
أيام أن

مقلب كاميرا خفية بهم، وأفرج عن مشاغبي ما قبل االنتخابات الجنائيني، وليس عن 
معتقلي الثورة، إن بقي منهم أحياء!

االعتقاالت  بهذه  بحنانها  العرب  تذكير  تريد  إسرائيل  أنَّ  الناقدين  بعض  ويشتبه 
 

ّ
كل في  يسافر  املجنون  الغجري  بشعرها  التميمي  عهد  بعضهم  ــَر 

ّ
وتــذك الناعمة. 

الدنيا، وثّمة من يرتاب في أّن إسرائيل ترفق بالقوارير، وكانت قد أفرجت عن مريم 
العفيفي بعد ساعات. واملقارنة غير جائزة، فمنى محّجبة، وليس لها شعر غجري 
 الدنيا، وهذه بعض الفروق بني إسرائيل وشقيقاتها العربيات:

ّ
مجنون يسافر في كل

األول: أنَّ الحّر بالحّر والعبد بالعبد، القدس املحتلة مركز، ودمشق والقاهرة وعّمان 
وبيروت أطراف، بها تمشي تل أبيب، وتبصر وتشمُّ أيضًا، والقلب ليس كالقدمني. 

ة أخرى هي صراع الشرق والغرب، 
ّ
الثاني: أنَّ التعليل يتعّدى املركز واألطراف إلى عل

الديمقراطية وسط دول دكتاتورية، فيها »شعب  الشرق، واحة  فإسرائيل غرب في 
 استعصاء سياسي بفرط الديمقراطية بأرجحية 

ّ
الله املختار«. يغصُّ هذا املركز كل

 دورة بنسبة 
ّ

بسيطة، بينما يفوز حكام العواصم العربية الدكتاتورية الجمهورية كل
99% أو أقل بقليل، بنقص املناعة الديمقراطي املكتسب.

الثالث: أنَّ إسرائيل دولة احتالل، لغتهم مختلفة، ودينهم مختلف، بينما الدول العربية 
يحكمها عرب مسلمون، أو يّدعون ذلك، فما يقع بني طائفة امللك العربي وشعبه من 
ب أوالده، أو هي حــرٌب أهلية، ينأى الغرب  الــذي يــؤدِّ خصومٍة مثل ما يقع بني األب 
بنفسه عنها، وليست كذلك في إسرائيل، فهي دولة استعمارية، يسري عليها أو على 
بعضها قوانني االحتالل. والرقابة في العصر الرقمي قد زادت، والصورة تفضح، وال 
يريد الغرب اإلساءة إلى صورة دولة اللنب والعسل والصناديق الديمقراطية والقنابل 

النووية من أجل بيت في الشيخ جّراح. 
وللمسيحيني  للعرب وحدهم،  وليس  للمسلمني،  عاملي  ديني  مركز  القدس  الرابع: 
واليهود، وإسرائيل ال تستطيع أنَّ تغافل الكاميرات والصحافة دائمًا، فهي تضرب 

وتهرب. 
الفلسطينيون  إســرائــيــل  فــرعــايــا  االســتــبــداد،  عــن  يختلف  االستعمار  أنَّ  الــخــامــس: 
يعيشون في درجة الصفر االستعماري، بينما يعيش الرعايا العرب في عواصمهم 
هم يعيشون 

َّ
أن الغليان االستبدادي، أو قريبًا منها أو فوقها، وإن توهموا  في نقطة 

في دولة وطنية مستقلة ذات سيادة، فبالدهم فيها حواجز وجــدران عازلة وفصل 
مني العربي. 

ّ
عنصري ومدن إدارية. والصفر االستعماري منية املت

إلى درجة  الشرق األوســط،  أنَّ إسرائيل تحتكر صناديق االنتخابات في  السادس: 
ممنوعة  الديمقراطية  منعها.  أو  »حماس«  فيها  فــازت  التي  االنتخابات  نتائج  إلغاء 
علينا ألنَّ مراكز البحث الغربي عِرفْت اعتقاد األكثرية التي لم تؤثر فيه دراجة روبي 

و»واوا« هيفاء وهبي وحصان ذكرى.

عبد الحكيم حيدر

التصالح وأنت تحت وجع السكني تنزف دمًا فيه هدر للكرامة، حتى وأنت تتصالح مع 
أٍخ لك. التصالح من أجل مصلحة الفكرة ولّم شملها، كي تعّم أيديولوجية سياسية، 
ن مذلتها أحمد فؤاد نجم عاطفيًا 

ّ
كما فعل اليسار مع جمال عبد الناصر، وكما دش

 الجراح طابت« به مكيدة شعرية 
ّ

في قصيدة يقول فيها »وان كــان جــرح قلبنا كــل
رخيصة للخصوم، و»تلقيح« كالم أشبه بتلقيح كالم الضرائر، بعد أن يذهب زوج 
االثنتني إلى الغيط بمواشيه، ومسحًا للجرم الدكتاتوري برّمته ببيت شعر عاطفي 

عن الذات، ومكيدة للخصم السياسي مرة واحدة. 
القصيدة بما يقرب من  فــؤاد نجم نفسه، بعد   رقــص أحمد 

ّ
إال وال يضاهيه عبثًا، 

البيضاء  بالجالبية  العينني،  أبو  األعمال، محمد  أربعني سنة في استديوهات رجل 
والــعــصــا والــشــال األبــيــض، نكاية أيــضــًا فــي الــخــصــوم أنفسهم، اإلخــــوان املسلمني 
بالطبع، بعد  »30/ 6« مباشرة. ومن محاسن املصادفات أن يصير أبو العينني نفسه 
القوانني في   

ّ
كــل تمرير  األساسي في  م 

ّ
واملتحك واألدبـــي«  »املالي  البرملان  هو وكيل 

البرملان، يعني هو البرملاني حامل حقيبتي املال واألعمال، وأحمد موسى في الحقيبة 
 تلك األحداث من قبيل املصادفات أم أّن »أبو النجوم« قرأ، من خالل 

ّ
أيضًا، فهل كل

 تأكيد. 
ّ

 ما تداريه النجوم وطوالعها عن الشعب؟ وهو شاعر الشعب بكل
ّ

الوعود، كل
 قــاســيــا على 

ً
د بـــأن يــكــون بــطــال

ّ
ــال ــاذا وبــأّيــة حيلة تــبــّرر ألّي جـ نــتــصــالــح، كــيــف وملــ

ها 
ّ
الخصوم، وقاسيًا على الجميع في عشيٍة وضحاها؟ هذه ليست مصالحات، ولكن

مواءماٌت تحت سطوة األلم، كي يجد أوالد الطرف الضعيف »صاحب األلم« وأحفاده 
مكانًا لهم في جسد الدولة، وظيفة، أو قطعة أرض، أو كتابة سيناريو، أو تتر غنائي 
ملسلسل، أو قطعة أرض في أرض اإلعالميني، يكون رئيس مجلس إدارتها وحارس 
عمل،  غير  مــن  البيت  فــي  يجلس  أن  بعد  عكاشة،  توفيق  أيضًا  وســارقــهــا  بوابتها 
الــســالل، كما حدث  البيض فــي  الــبــقــرات ويــدفــدف على األوز والــبــط، ويجمع  يحلب 
في التصالح الصوري مع نجم نفسه، والشيخ إمام بعد النكسة، بواسطة من رجاء 
اش، والسماح لهما بدخول التلفزيون بالعود، لرفع معنويات الشعب بعد الهزيمة، 

ّ
النق

أحلى رجعة ظباطنا«  »مــا  ولحنًا في  الجيش غناء  تنّدر على  هما من 
ّ
أن خصوصًا 

بعد الهزيمة. كيف يكون التصالح تحت جبر السكني، أو تحت خبز املصالح. هذا ما 
أريد تأمله من دون وجع أو خوف أو تبرير للجالد نكاية في خصوم. والجميع كانوا 
ســواء في حمل البندقية أمــام عــدو أساسي منذ 1948، ومــا زالــوا يدفعون الــدم من 
أوالدهم وأحفادهم وأوالد األحفاد أيضًا في السجون، وعلى خطوط القتال، اتفقت أو 
اختلفت معهم وسميتهم إرهابيني. واآلن، تقترب منهم باألدوات الهندسية لإلعمار 
بعد العدوان، كيف يكون التصالح من القلب، ال تنفيسًا عن مأزق فرضته األحداث؟ 
واألسلحة  املعونة  تستمر  كي  اللعبة،  مجمل  على  املهيمن  إشـــارات  وراء  جريًا  وال 
 ثالثة أشهر؟ كيف 

ّ
املسلطة على صــدور الشعب وبناء سجن رهيب في معدل كل

تحّول الخالف إلى تصفية، وكيف تحّولت السياسة إلى مجزرة، وكيف تحّول الطمع 
في السلطة واستحواذها مدى الحياة مع املال بالطبع، إلى ميراٍث مقّدس لفئة تنفق 
من جسد الدولة، وتتحّول من حماية الوطن، إلى حكمة بالسالح تنفيذيًا وتشريعيًا 
وقضائيًا أيضًا، فماذا يبقى للمواطن؟ أن يمشي فقط في الشارع صامتًا، ويتوّجه 
للمصالحة على الشقة، أو إلى الشهر العقاري، لدفع الضريبة؟ كيف تتصالح مع من 
أكبر عــدد من  بناء  تم فيها  املذابح سبع سنوات،  أدار  بيتك، بعدما  يهدر حقك في 
السجون لم يشهدها العالم العربي خالل تاريخه، حتى في زمن الحجاج بن يوسف؟ 
الفرق أّن الحجاج، على الرغم من قسوته كان عاملًا وال يهرتل. نحن نعيش منذ ثماني 
 ال هي سياسية، وال هي وطنية، متاهة مصنوعة في األستديو. ولم 

ً
سنوات متاهة

تستطع املتاهة محو جرائم خطف السلطة وال الــدم، والقاتل نفسه يعرف ذلك، فما 
بالك بمقتوٍل يجبر على املصالحة أو املشاركة أو التعاون مع الوطن ضد اإلشاعة، 
 
ّ
بــه، إال  يقول ذلــك، وال يبوح 

ّ
الــكــل ؟ األشــجــار تتنفس بصعوبة، 

ً
لــيــال اعها 

ّ
وهــم صن

 للصوص فيالت إلهام شاهني، أو سيد رجب. 
ّ
لنفسه، واملجال العام شبه مغلق، إال

داود كتّاب

استجد، في غضون األحداث أخيرا في فلسطني، تطور فكري وغريب لدى الحركات 
اإلسالمية، ففي حني يبدو أن حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( تأخذ خطواٍت أقرب 
إلى الحركة الوطنية الفلسطينية، رأينا أن الحركة اإلسالمية )الجنوبية( داخل الخط 
األخضر ابتعدت عن التيار الوطني، وتحولت إلى حركة براغماتية إلى أقصى الحدود.

لم يكن التغيير الذي جرى في »حماس«، وأبرز مظاهره األقوال واإلشارات اإليجابية 
من قادة الحركة وليد الساعة. لقد خصص القائد في غزة، يحيى السنوار، جزءا من 
الوطنية  الحركة  ملديح  القطاع،  في  النار  إطــالق  بعد وقف  األول  الصحافي،  مؤتمره 
)أبو  الوزير  وخليل  عمار(  )أبــو  عرفات  ياسر  القائدين  أسماء  وذكــر  الفلسطينية، 
أمني سر حركة  لقاءات  تحّركات، شملت  الخطاب عدة  وأعقبت  باسميهما.  جهاد( 
العاروري،  لحركة حماس صالح  السياسي  املكتب  نائب  مع  الرجوب،  فتح، جبريل 

وبشكل عام توجه »حماس« إلى االنضمام ملنظمة التحرير الفلسطينية.
في الطرف اآلخر، رأينا ابتعاد رئيس الحركة اإلسالمية )الجنوبية(، عباس منصور، 
أول  في  الخجول  الداخل، ودخولها غير  في  الوطنية  التيارات  نفسها، عن  وحركته 
الــرغــم مــن غياب أي نــص يشير  النكبة فــي عــام 1984، على  ائــتــالف حكومي منذ 
إلى الحقوق الفلسطينية، أو حتى مبدأ املساواة لفلسطينيي الداخل. وقد كانت قمة 
البراغماتية )أو االنتهازية، بحسب بعضهم( ما ذاع أن سبب االنفصال عن القائمة 
العربية املشتركة هو تصويت بعض أعضائها على قانون متعلق بحقوق املثليني، 
في حني أن عباس منصور وحزبه وقعوا على اتفاٍق مع قادة مؤيدين للمثلية، ومع 
املــســاواة  وحــقــوق  الفلسطيني  للشعب  عــداءهــم  ومــســاء  صباحا  يعلنون  يمينيني 

للمواطنني العرب غير اليهود في إسرائيل.
ليس واضحا إذا كانت تلك التغييرات تكتيكية أم استراتيجية. هل اختار هذا اإلسالم 
السياسي قراراته بناء على قراءة محلية للوضع وضــرورات املرحلة حسب قاعدة: 
انعكاسا  البراغماتية  الــقــرارات  تلك  قــد تكون بعض  املــحــظــورات؟  تبيح  الــضــرورات 
لتراجع اإلسالم السياسي وخسارته في عديد من مواقعه الرئيسية، أهمها مصر، 
ولكن السؤال املحير: هل نحن أمام تغيير استراتيجي ذي دالالت طويلة األمد، أم أن 
األمر قابل للتغيير في حال تغيير املعطيات على األرض؟ واألهم من ذلك: هل التغيير 
العملي لإلسالم السياسي سينجح في استبدال الحركة الوطنية الفلسطينية، والذي 

ساد خالل القرن املاضي؟
ال شك في أن التغيير البراغماتي للحركة اإلسالمية في فلسطني سيزيد من الضغوط 
على الحركة الوطنية لتجديد فكرها، وأدوات عملها وشخوص قياداتها. في الداخل 
الفلسطيني، كان الحزب الشيوعي )راكاح(، وال يزال، ومن خالل الجبهة الديمقراطية 
للسالم واملساواة، أداة العمل الوطني، في حني كانت حركة فتح، ومن خالل منظمة 

التحرير الفلسطينية، املهيمنة على العمل الوطني.
الحركة  ومــن خاللها  »حــمــاس«،  أن تصبح  الحالي،  الــحــوار  استمر  إذا  املتوقع،  مــن 
الحركة  مــن  »فــتــح«، وغيرها  تـــزال  التحرير. طبعا ال  اإلســالمــيــة، جـــزءا مــن منظمة 
إدخــال  يتم خالله  تعديل جـــذري،  أي  فــي  األغلبية  اســتــحــواذ  الوطنية، مــصــّرة على 
للوضع  انعكاسا  إذا كان هذا سيكون  املنظمة، ولكن ليس مؤكدا ما  إلى  »حماس« 
العام. .. قد تكون هناك غالبية في الشارع الفلسطيني خلف الحركة الوطنية، ولكن 
في غياب انتخابات أو تفاهم حركة فتح بني أعضائها وتفاهم حقيقي لتحالف وطني 
للحركة الوطنية، فسنكون في وضع يطيح فيه التيار اإلسالمي البراغماتي الحركة 

الوطنية الفلسطينية.

المغرب... 
الحاجة إلى جبهة داخلية

منى الكرد وعهد التميمي و...

التصالح مع من؟

هل غير اإلسالم السياسي 
في فلسطين اتجاهه؟
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آراء

كمال عبد اللطيف

تجري في املشهد الحزبي املغربي، منذ أشهر، 
حركة مرتبطة بأفق االستحقاقات التشريعية 
إذ   ،)2021 األول  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  )أكـ املــقــبــلــة 
املتضاربة  املواقف  من  كثيرًا  ناته  مكوِّ تعرف 
ــك فـــي ارتـــفـــاع  وكـــثـــيـــرًا مـــن الــغــلــيــان. يـــبـــرز ذلــ
وتــيــرة الــصــراع بــني أحـــزاب األغلبية وأحــزاب 
املــعــارضــة، بــل تــعــّدت درجــة الغليان الثنائية 
املـــــذكـــــورة، ورســـمـــت مــظــاهــر أخـــــرى شــمــلــت، 
ــات  نـ ــوِّ ــَكـ ــاُوت، مــخــتــلــف ُمـ ــفــ ــتــ بــــدرجــــاٍت مـــن الــ
املشهد السياسي املغربي، األحزاب والنقابات 
ــــي االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــدنـ ــ ومـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع املـ
والــحــقــوقــيــة. وتــتــخــلــل الـــراهـــن املـــغـــربـــي، في 
أبــعــاده املختلفة، عــواصــف جــائــحــة كــورونــا، 
واإلجــــراءات  بالتدابير  املرتبطة  فــي صــورهــا 
بت عنها 

َّ
الصحية، وبمختلف اآلثار التي ترت

لته نقاشاٌت 
َّ
في االقتصاد واملجتمع. كما تتخل

فة 
َّ
املكل اللجنة  ته  أعدَّ الــذي  بالتقرير   

ٌ
مرتبطة

الخيارات  مآزق  لتجاُوز  التنموي،  بالنموذج 
ـــــمَّ تــنــفــيــذهــا فـــي الــعــقــديــن 

َ
الــتــنــمــويــة الـــتـــي ت

ــٌح في  ــ ـــب عــنــهــا تـــراجـــٌع واضـ
َّ
املــاضــيــني، وتـــرت

مسلسل التقّدم والعدالة والتنمية.
الـــصـــبـــغـــة  ذات  الــــغــــلــــيــــان  مــــظــــاهــــر  وســــــــط 
االنــتــخــابــيــة، ال نــعــثــر فـــي أدبـــيـــات األحــــزاب 
مــتــوقــع 

َّ
رهــا لــاِل عــلــى مــا يــبــرز كيفيات تــصــوُّ

ن من  من الظواهر واألحـــداث... وهي لم تتمكَّ
ــا الــســيــاســي، فــي ضوء  ر أداءهــ بــنــاء مــا ُيــطــوِّ
املـــتـــغـــيـــرات املـــرتـــبـــطـــة بـــمـــوضـــوع الــجــائــحــة 
ــع ال 

َّ
مــتــوق

َّ
مــــَر تــدبــيــر الــال

َ
 أ

ّ
وتــبــعــاتــهــا، وكــــأن

عالقة له بالسياسات العامة... واليوم، نالحظ 
 الــنــقــاش املــفــتــوح فـــي وســـائـــط الــتــواصــل 

ّ
أن

مضر رياض الدبس

يـــــبـــــدو اســــــتــــــخــــــدام مــــــفــــــردة »انـــــتـــــخـــــابـــــات« 
ــذه األيــــــــام نــــوًعــــا مــــن هــجــاء  ــ فــــي ســــوريــــة هــ
اإلنــســانــيــة الــفــاحــش، وهـــجـــاء الــديــمــقــراطــيــة 
ــا؛ فال يوجد هجوٌم على فكرة 

ً
أيــض الفاحش 

الديمقراطية أعنف من استخدام هذه املفردة 
في توصيف الحكاية التي تحدث. وبقدر ما 
يبدو هذا االستخدام تافًها ومثيًرا للضحك 
والــســخــريــة فــي حــكــايــات مــؤســســات الــنــظــام 
وإعــالمــه، بقدر ما يبدو وكأنه مثيٌر للشفقة 
وصف  في  الجائع  املوالي  يستخدمه  عندما 
هذه الحكايات نفسها، في لغة الشارع، وفي 
مجال التفاهة السوري الذي أوجدته الطغمة. 
يــدفــعــنــا انــتــشــار هـــذه املـــفـــردة الـــواســـع إلــى 
اقــتــراح تسميٍة تــالئــم مــا يــحــدث، أو اقــتــراح 
املــوصــوف، وتعبر عنه  تــالئــم ماهية  صــفــٍة 
 
ً
بأمانة، باإلضافة إلى دافٍع آخر ال يقل أهمية
عــن ذلــك، وهــو محاولة إعـــادة االعــتــبــار إلى 
 تنتمي 

ً
مفردة »انتخابات« بوصفها مفردة

إلى الحقل الداللي الديمقراطي؛ فأحد أكثر 
 
َ
 أن تــكــون هـــذه املـــفـــردة أداة

ً
األشـــيـــاء تــفــاهــة

توصيٍف في حقول الداللة التي تحيل على 
الــطــغــمــويــة والــعــصــبــويــة واإلجـــــــرام؛ فكيف 
ــّمـــي هـــــذه الـــحـــكـــايـــة الــــتــــي تـــحـــصـــل فــي  نـــسـ

سورية هذه األيام؟
ال يــمــكــن اخـــتـــزال هـــدف هـــذه الــحــكــايــة فــي أن 

سعد كيوان

الــبــاحــث عــن أمـــل ملستقبله وكــرامــتــه فــي هــذا 
العربي املستمر منذ نحو  التخبط والضياع 
قـــرن ال بــد أنـــه تــعــلــق بــانــتــفــاضــة حــي الشيخ 
ــالـــي الـــقـــدس،  جــــــّراح، الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة ألهـ
ألهـــالـــي فــلــســطــني مـــن قــلــب فــلــســطــني، الــذيــن 
ســجــلــوا ســابــقــة تــاريــخــيــة فـــي ســجــل نــضــال 
ر 

ّ
وتؤش إسرائيل،  ترعب  الفلسطيني  الشعب 

إلــــى الــطــريــق الــحــقــيــقــي واألنـــجـــع الســتــعــادة 
هــل هذا  ولــكــن  وطنهم وحقوقهم وحــريــتــهــم. 
وتحصينه  عليه  الــبــنــاء  يمكن  وكــيــف  يكفي، 
وحــمــايــتــه مــمــن حــــاولــــوا وســيــســتــمــرون في 
ــــي صـــــــراع مــصــالــح  ــه وتـــوظـــيـــفـــه فـ ــ الـــعـــبـــث بـ
ــا فــــوق فــلــســطــيــنــيــة، مــصــالــح إقــلــيــمــيــة بني  مـ
ــــرى غير  ــة االحـــتـــالل ودولـــــة إقــلــيــمــيــة أخـ ــ دولـ
قـــرار دول عربية  بــاتــت تسيطر عــلــى  عــربــيــة، 
باألمس  حصل  كما  تماما  بفلسطني.  تحيط 
فـــي »حـــــرب صــــواريــــخ غـــــزة« الـــتـــي خــاضــتــهــا 
وعلى  طــهــران،  لصالح  فلسطينية  تنظيمات 
وهل  وتضحياتهم.  الفلسطينيني  دم  حساب 
معركة  مــع  مــتــزامــنــة  ليست  فلسطني  مــعــركــة 
تــحــرر املـــواطـــن الــعــربــي؟ وهـــل لــنــا أن نــراهــن 
على بارقة األمل هذه، أم أن املاضي لن يمضي 

بمآسيه ودروسه املهدورة؟
كنا تالميذ في الشهادة املتوسطة يوم وقوع 
نكسة 5 حزيران/ يونيو، وكان وعينا قد بدأ 

االجــتــمــاعــي فـــي مـــوضـــوع تــقــريــر الــنــمــوذج 
ــاتـــالت وردود  الــتــنــمــوي بــــدأ يـــتـــجـــاوز املـــخـ
ر 

ّ
تؤش التي  واملؤسساتية،  املؤسسية  الفعل 

إلى غياب التفكير النقدي الجاّد في مشروٍع 
والسياسية  االقتصادية  بالخيارات  يتعلق 
الحزبي  املشهد  فــي  يجد  وال  واالجتماعية، 
ــواقــــف الـــتـــي تــشــيــر إلــــى حــــــدوده وحــــدود  املــ
مــقــتــرحــاتــه، وطــغــيــان املـــجـــامـــالت واملـــواقـــف 
ِعدَّ 

ُ
ه أ

ّ
املحسوبة بطريقٍة نفعية، خصوصا أن

بــاعــتــبــاره الــبــديــل الــقــادر عــلــى وضـــع مغرب 
ــلــه ِلــتــجــاُوز االنــســداد  هُّ

َ
2035 فــي طــريــق يــؤ

التنموي الحاصل في سياساته العامة.
 الـــصـــراع الــيــوم داخــل 

ّ
إذا كـــان مــن املـــؤّكـــد أن

املــشــهــد الــســيــاســي الــحــزبــي قــد انــصــّب على 
تــهــيــئــة الــــشــــروط واملـــقـــتـــضـــيـــات الــقــانــونــيــة 
املــرتــبــطــة بـــاألجـــنـــدة االنــتــخــابــيــة )الـــلـــوائـــح 
ــمَّ الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا بني  ــ ـ

َ
واإلجـــــــــراءات الـــتـــي ت

الداخلية(،  ووزارة  الحزبي  املشهد  نات  مكوِّ
التي اتخذتها اإلجـــراءات  العامة  الــروح   

ّ
فــإن

فــقــط، بحسب وجهة  تـــروم  املــتــوافــق عليها، 
نــظــر حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، الــــذي تحفظ 
ــزب املــــذكــــور  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــزحـ ــ ــا، زحـ ــهـ عـــلـــى بـــعـــضـ
ــتـــي احــتــلــهــا فــــي الــــدورتــــني  ــــدارة الـ ــــصـ عــــن الـ
وقد  و2016.   2011 السابقتني  االنتخابيتني 
مرتبطة  عديدة   

ٌ
سياسية متغيراٌت  ساهمت 

ــربــــي، ومــرتــبــطــة  ــغــ ــيـــاســـي املــ ــن الـــسـ ــراهــ ــالــ بــ
الت الــجــاريــة داخـــل الــحــزب املــذكــور،  بــالــتــحــوُّ
في خلخلة كثير من صور التوازن التي كان 
ــلــت مــواقــف الكاتب  الــحــزب يظهر بــهــا. وشــكَّ
الـــعـــام الــســابــق لــلــحــزب، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــه بــنــكــيــران، مـــن كــثــيــر من  الــســابــق، عــبــد اإللــ
القضايا، مناسبة إليجاد أشكاٍل من الصراع 

الــنــظــام يــريــد أن يــبــدو دســتــورًيــا أو قانونًيا 
كلها،  املفهومات  لهذه  يهتم  ال  فهو  فحسب، 
ذلــك.  لتحقيق  االستفتاء  فكرة  تكفيه  وكــانــت 
وتــدرك الطغمة، كما يــدرك غيرها بديهًيا، أن 
هذه العملية ال تقّدم في مسألة الشرعية وال 
ر؛ وليس الهدف األساسي إضفاء شرعيٍة 

ّ
تؤخ

يمكن  ولــكــن  السلطة،  فــي  الــنــظــام  رأس  لبقاء 
الــقــول إن الــهــدف األســـاســـي هــو مــا يــمــكــن أن 
نسميه »اختبار صالحية النعرة التي تحمل 
عــصــبــيــة الــطــغــمــة«، والــتــحــقــق مـــن قــــدرة هــذه 
ا التحقق من 

ً
النعرة على العمل والقتل. وأيض

هو  الغياب  هــذا  ألن  التفكير،  غياب  استمرار 
ه  الــضــامــن الســتــمــراريــة »اإلمــعــيــة« الــتــي توجِّ
ســلــوك حــاضــنــة الــنــظــام االجــتــمــاعــيــة. ولــذلــك 
تــقــتــرح املــقــالــة هــنــا أن تــســمــي هـــذه الــحــكــايــة 
ــلـــة« )أو هــجــاء  ــاتـ ــقـ ــرة الـ ــعـ ــنـ ــن الـ »الـــتـــحـــقـــق مــ
 من 

ً
اإلنسانية(، وأن تستخدم هذا االسم بدال

»انتخابات«. 
ا من 

ً
يمكن الوصول إلى هذه التسمية انطالق

االجتماعية  الــنــظــام  بنية  تــوصــيــف  إمــكــانــيــة 
ــاًدا إلــى  ــنـ ــتـ بــالــعــصــبــويــة. ويــمــكــن لـــلـــمـــرء، اسـ
ذلــك، أن يقول إن حاضنة النظام هي جماعة 
إمعاٍت عصبوية تتميز بغياب التفكير. ولهذا 
السبب بالتحديد، تنتج هذه الحاضنة الشر 
 الزمة لضمان استمرار 

ً
وتحتضنه بوصفه قوة

غياب السياسة؛ فال يمكن أن تعيش جماعات 
اإلمعات إال في هذا الغياب. ومثل الجماعات 

البيئة  أن  غير  بعد،  ينضج  لــم  لكنه  يتبرعم، 
الـــتـــي نــشــأنــا وتـــرعـــرعـــنـــا فــيــهــا »ســيــســتــنــا«، 
وفــتــحــت أعــيــنــنــا وصـــوبـــت حــمــاســتــنــا نحو 
قضية فلسطني، حيث كان يقصدها أهلنا في 
رحـــالٍت إلــى الــقــدس قبل االحــتــالل عــام 1967، 
ــبــــار. وصــبــاح  فــكــنــا نــتــابــع مـــا تــيــســر مـــن أخــ
5 حــــــزيــــــران1967 وفـــيـــمـــا نـــحـــن فــــي الـــطـــابـــور 
مــتــوجــهــني إلـــى الــصــفــوف، سمعنا املــدرســني 
ــارت  ــ ــيــــف أغــ يــــتــــداولــــون أخــــبــــار الـــــحـــــرب، وكــ
إســرائــيــل على ســالح الجو املــصــري، ودمرته 
إلى  املــطــار. دفعنا فضول بعضنا  على أرض 
الــتــســلــل الـــى غــرفــة الــنــاظــر، بــحــثــا عـــن راديـــو 
لتقصي األخــبــار من إذاعــة عرفنا في ما بعد 
أنــهــا »صــــوت الـــعـــرب مـــن الـــقـــاهـــرة«.. وكــانــت 
ــذا املــــذيــــاع الــــذائــــع الـــصـــيـــت تــســرد  ــ ــبــــار هـ أخــ
الصهيوني«  العدو  »االنتصارات على  أخبار 
عــلــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات، وســـقـــوط طــائــراتــه 
كــالــعــصــافــيــر، وصـــــوت الـــرئـــيـــس جـــمـــال عبد 
الــنــاصــر يــدغــدغ عــواطــفــنــا ويــرفــع فــي نظرنا 
من صورة القائد العربي الشجاع الذي سحر 
»الجماهير العربية« من املحيط إلى الخليج، 
إلى أن جاءت الهزيمة سريعة ساحقة ماحقة!

الشبان  ا لخسارة مصر وجيشها، نحن 
ّ
حزن

الــذيــن كــان همنا البحث عــن »بــطــل« والتمثل 
به، كما كان عبد الناصر، غير مدركني ما عنته 
على  مضاعفات  مــن  الهزيمة  هــذه  وستعنيه 
والشعوب  للدول  واملعنوي  السياسي  الواقع 

بني بعض أطر )كوادر( الحزب، وبني الحزب 
ت هــذه 

َّ
وبــعــض تــنــظــيــمــاتــه الــقــطــاعــيــة. تـــغـــذ

على  احتجاجا  استقالته  بــرســالــة  الحركية 
ــانـــون  ــقـ ــكـــومـــي مــــن مــــشــــروع الـ املــــوقــــف الـــحـ
الـــذي يجيز زراعــــة الــقــنــب الــهــنــدي ألغـــراض 
كيميائية عــالجــيــة، إضــافــة إلـــى مــواقــفــه من 
الــتــدابــيــر املــتــخــذة فــي مــوضــوع لغة تدريس 

بعض املواد العلمية في املدرسة املغربية.
أما استقالة رئيس املجلس الوطني للحزب، 
البرملاني وعمدة مدينة فاس، إدريس األزمي 
اإلدريسي، والتي جاءت في رسالٍة مفتوحة، 
ــَرهــا،  ــجَّ

َ
ف الــتــي  الفضيحة  تـــأِت بعد  لــم  ها 

ّ
فإن

وهو يتحّدث قبل أشهر في البرملان، مدافعا 
ر  عن تعويضات البرملانيني وتقاعدهم، ويبرِّ
مــن تعويض مالي،  أكــثــر  بــني  الجمع  مسألة 
وَكل إليهم مهام 

ُ
بالنسبة لأشخاص الذين ت

مــتــعــّددة داخـــل الــفــضــاء املــؤســســي املــغــربــي، 
 بــاملــتــنــاقــضــات، 

ً
ـــاءت كــلــمــتــه مــلــيــئــة فـــقـــد جـــ

االجتماعي،  التواصل  منصات  في  فت، 
ّ
وخل

احتجاجات حاّدة، حيث يتزايد عدد الشباب 
 ما 

ّ
املشاركني في تركيب مواقف نقدية من كل

يمأ املؤسسات في مجتمعنا.
ُعد له 

َ
 الحزب لم ت

ّ
أعلن في رسالة استقالته أن

عالقة بالقيم التي نشأ من أجل الدفاع عنها، 
وذلك النخراطه في تزكية سياساٍت ال عالقة 
لــهــا بـــأفـــق الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي دافـــع 
ى بها أزمنة حمالته االنتخابية. 

َّ
غن

َ
عنها وت

 الرئيس املــذكــور تراجع 
ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــــرون  عــــن اســـتـــقـــالـــتـــه، كـــمـــا تــــراجــــع عــنــهــا آخـ
 حـــركـــيـــة االســتــقــالــة 

ّ
مــــن الــــحــــزب قـــبـــلـــه، فــــــإن

 رائــجــة في 
ً
ــة

َ
ثــم الـــعـــودة، وقـــد أصــبــحــت ُعــْمــل

الحزب، وداخل أغلب مؤّسساته التنظيمية، 

العصبوية كلها، تحتاج جماعة الطغمة إلى 
نعرة تحمل العصبية، بتعبيرات ابن خلدون، 
ي الــكــوجــيــتــو 

ّ
وهـــــذه الـــنـــعـــرة هـــي الـــتـــي تـــغـــذ

ا أنــــا مـــوجـــود«. 
ً
الـــخـــاص بـــهـــا: »أنـــــا أقـــتـــل إذ

من  »التحقق  إن  الــقــول  يمكن  آخـــر،  وبتعبير 
النعرة« التي يسميها النظام »انتخابات«، هو 
العقل؛  النظام   تحقٍق من كره حاضنة 

ُ
عملية

فليس املوالي هو الغبي الذي يصّدق حكايات 
الــنــظــام، بــل هــو الــذي يــدرك أن النظام يكذب، 
ولــكــنــه يــمــشــي مــعــه فـــي كــذبــتــه مــخــلــًصــا إلــى 
الالنهاية، من دون تفكير. يعني ذلك أن املوالي 
هــو »اإلمـــعـــة«، وهـــو الـــذي ال ُيــفــكــر؛ فــال يمكن 
النعرة«  مــن  »التحقق  أفــعــال  مــع  يتجاوب  أن 
التفكير  يمقت  من  إال  »انتخابات«  ويسميها 
 

ً
 أصال

ٌ
ويحتقر املنطق، وهذه العملية ُمصممة

الخــتــبــار صــالحــيــة هـــذا االحــتــقــار ومــســتــوى 
رسوخه. ويمكن أن نقول إن املوالي هو كائن 
ميسولوجي )Misologist(، بتعبيرات سقراط، 
تغيب  كانط،  بتعبيرات  العقل«،  »كــاره  يعني 
 تعلم تمرين العقل األولي والبديهي، 

ُ
ة لديه ِنيَّ

لــة قــنــاعــات الــعــقــل الــقــديــمــة أمـــام  وهـــو مــســاء
عند  الحقيقة  تبدو  لذلك  الــجــديــدة.  الحقائق 
 واحـــدة 

ً
 دفـــعـــة

َ
ــشــف

ُ
ــا اكــت

ً
هــــؤالء جــمــيــًعــا شــيــئ

تــعــود الحجج  لــحــظــٍة زمــنــيــة معينة؛ وال  فــي 
مع  إنــهــم  بــل  معهم،  للتفاهم   

ً
نــافــعــة املنطقية 

الزمن يفقدون تقنيات الحوار كلها، وال يبقى 
ا، وال يملكون 

ً
لديهم من أدوات التواصل شيئ

ــلـــى جـــيـــل الـــهـــزيـــمـــة ووجــــدانــــه،  الـــعـــربـــيـــة، وعـ
بكاملها. وجاء  أجيال  ولعقود على مستقبل 
ــرار عــبــد الــنــاصــر بــاالســتــقــالــة اعــتــرافــا منه  قــ
ال  »البطل«  ليزيد من غضبنا، ألن  بالهزيمة، 
يقهر، وليزيد أيضا من تعلق بعضنا به، فيما 
اخــتــار بعضنا اآلخـــر الحــقــا الــفــكــر الــيــســاري 
املــاركــســي. وقــبــل الــهــزيــمــة، كــانــت نكبة 1948 
التي أّسست للنزوح الفلسطيني، ثم التهجير 
ــّرد نـــحـــو الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة املــــجــــاورة،  ــتــــشــ والــ
ــع أصـــقـــاع األرض. وتـــوالـــت بعدها  أربــ ــى  وإلــ
الهزائم لتتكرر وتصبح متالحقة، من أيلول/ 
إلــى حــرب أكتوبر/  سبتمبر 1970 في األردن 
لــبــنــان عــام  ثــم اجــتــيــاح  تــشــريــن األول 1973، 
عاصمة  اإلسرائيلي  الجيش  واحــتــالل   1982
عربية، واستمرار احتالله جنوب لبنان نحو 
لبنان  عــام 2000. كما شهد  إلــى غاية  عقدين 
فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2006 أقــســى حـــرب شنت 
عليه ودمـــرت اقــتــصــاده، وقــضــت على معظم 
بناه التحتية، وما زال يدفع ثمن مضاعفاتها.

الــيــوم بعد أكــثــر مــن خمسة عقود؟  أيــن نحن 
أحسن حــااًل أم أســـوأ؟ املــاضــي ال يــزال يرخي 
بظالله على الحاضر. وندوب األنظمة البعثية 
زالت  ما  واالستبدادية،  العسكرية  والقومية، 
مــاثــلــة فــي الــجــســم الــعــربــي، وقـــد تــحــّكــمــت به 
طوال الخمسني سنة التي تلت الهزيمة. بعد 
مــصــر، اســتــولــت تــلــك األنــظــمــة عــلــى السلطة 
في سورية والعراق وليبيا والسودان »ملحو 

والتفاعالت  باملخاضات  العمق  فــي  ترتبط 
رأس  على  استمر  بعدما  قلبه،  فــي  الناشئة 
ما  أي  السابقتني،  الــدورتــني  الحكومة خــالل 
ارتجاجات  أنتجت  مــن عشر ســنــوات،  يقرب 
 السبب في ذلك 

ّ
ر أن قوية في بنيته. ونتصوَّ

املطلوبة  املسافات  ترتيب  فــي  لــم ينجح  ــه 
ّ
أن

بني الحزب ومسؤوليات التسيير الحكومي، 
التي تمأ  التناقضات  ــه خــارج 

ّ
أن م  فقد توهَّ

ه 
ّ
أن من  الرغم  على  املغربي،  الحزبي  املشهد 

ــأطـــوار بــعــض مـــن ســبــقــوه فـــي تــدبــيــر  يــمــّر بـ
السياسات العامة.

لم تنشأ في املشهد السياسي املغربي، ونحن 
رات  على أبواب استحقاقات انتخابية، التصوَّ

 لــلــتــعــامــل مــــع اآلخــــــر إال الــتــخــويــن، 
ً
ــة ــلـ ــيـ وسـ

والشتيمة، والضرب، والتعذيب، والقتل، وإلى 
ما هنالك. وباملناسبة، ينطبق هذا التوصيف 
املعارضة  إمعات  ومنهم  كلهم،  اإلمعات  على 
الذين غاب عنهم التفكير أو السياسة أو كال 
األمرين مًعا. ونصل إلى سؤاٍل آخر، ملاذا تكره 
وفي  التفكير؟  وتمقت  الــعــقــل،  الجماعة  هــذه 
فهًما  نمتلك  أنــنــا  ــاء  ــ االدعـ يمكن  ال  الحقيقة 

ــة،  ــروبـ ــعـ ــار الـــــعـــــدوان« بـــاســـم الـــقـــومـــيـــة والـ ــ آثــ
»ال  أن  اعتبار  على  فلسطني،  تحرير  وبحّجة 
صـــوت يــعــلــو فـــوق صـــوت املــعــركــة«، حــتــى أن 
ثورات الربيع العربي التي انفجرت بعد نحو 
أربــعــة عــقــود، بما هــي انتفاضات شعبية، لم 
تــتــمــّكــن مـــن الــتــخــلــص بــالــكــامــل مـــن طــغــيــان 
هـــذه األنــظــمــة، فمنها مــا ســقــط فــعــال، ومنها 
ــم يــســقــط، ومــنــهــا مــا تــم إنــقــاذه،  مــا صــمــد ولـ
إلــى حمايته من ثــورة شعبه،  وهّبت جيوش 
مــثــل بــشــار األســــد، وأصــبــحــت ســوريــة الــيــوم 
من  أجنبية.  مقسمة، تحتلها خمسة جيوش 

الــتــي تسمح بحصول  واألفــكــار والــخــيــارات 
املغربية،  السياسية  الثقافة  في  نوعية  نقلٍة 
مَّ توجيه مقتضيات االستحقاقات القادمة 

َ
وت

نحو أفق سياسي واحد، يرتبط بالسعي إلى 
تعطيل كل ما يمكن أن يسمح لحزب العدالة 
والتنمية بالحصول على املزايا نفسها التي 
حــصــل عليها فــي االســتــحــقــاقــني الــســابــقــني. 
وكــان يمكن أن يحصل هــذا، لو عمل اليسار 
ــاُوز أســالــيــبــهــم  ــجـ املــغــربــي وتـــيـــاراتـــه عــلــى تـ
ــة، وهـــي  ــارســ ــمــ الــعــتــيــقــة فــــي الـــفـــكـــر وفـــــي املــ
التحول  لسياقات   

ً
مناسبة ــُعــد 

َ
ت لــم  أساليب 

وتنعكس  مجتمعنا،  يعرفها  التي  الجارفة 
على سياساتنا وثقافتنا ومؤسساتنا. 

ُيـــواجـــه املــشــهــد الــحــزبــي املــغــربــي مــنــذ أشهر 
في  تغييبها  يتم  عــديــدة،  سياسية  تحديات 
الــنــقــاشــات الــتــي واكـــبـــت املــــــداوالت املــرتــبــطــة 
االنتخابية،  واإلجـــراءات  القوانني  بموضوع 
ــتــــم الــــســــكــــوت عـــلـــيـــهـــا فـــــي ســــجــــاالت  ــا يــ كــــمــ
املــســتــقــيــلــني والـــعـــائـــديـــن مـــن أطــــر وقـــيـــادات 
ــــُب بـــحـــســـابـــات مــخــتــلــفــة  ــــيَّ

َ
ــــغ

ُ
األحـــــــــــزاب، إذ ت

دة. ال نجد  ــدَّ الــنــهــايــة أدوارًا مـــحـ فـــي  ــنــجــز 
ُ
لــت

السياسي  ملشهدنا  املــواكــبــة  الــخــطــابــات  فــي 
رات الــجــديــدة  والـــحـــزبـــي، مـــا يــكــشــف الـــتـــصـــوُّ
في  املغرب،  في  الحاصلة  الت  للتحوُّ املواكبة 
ــي مـــوضـــوع تــحــريــر  مـــوضـــوع الـــصـــحـــراء وفــ
مليلية وسبتة والجيوب املحتلة من إسبانيا، 
ــغـــرب الـــعـــربـــي... كما  ــاد املـ ــذا عــطــالــة اتـــحـ ــ وكـ
يجري السكوت على مسألة التطبيع، وعندما 
نضيف إلى ذلك، األسئلة التي أثارها تقرير 
لــجــنــة الــنــمــوذج الــتــنــمــوي، نــتــبــني كــثــيــرًا من 
ِب العمل السياسي في مجتمعنا.

ُّ
َصل

َ
صور ت

)كاتب وأكاديمي مغربي(

 لهذه الظاهرة، ولكن يمكن أن 
ً

ا وشامال
ً
عميق

»كره العقل«  نربط بني إصابة هذه الجماعة بـ
)Misanthropy(؛  اإلنــســان«  »كــره  بـــ وإصابتها 
فكراهية الناس وكراهية التفكير لهما املنبع 
ــره الــعــقــل«  ــه. ويــمــكــن مــقــاربــة »كــ ــ الــذهــنــي ذاتـ
بــوصــفــه نــوًعــا مــن هــجــاء اإلنــســانــيــة بــعــد أن 
إلــيــهــا، والتشبيح صــورة  الــطــريــق  املـــرء  يفقد 
املرء  الفقد. عندما يفقد  من صور تعيني هذا 
، غيَر معّرٍف 

ً
طريقه إلى اإلنسانية يصير نكرة

بداللة إنسانيٍة ما، وال يحمل توقيًعا لوجوده 
الحيوي؛ فيهجو اإلنسانية ويكرهها، ويعبر 
عن ذلك في صورِة استهزاٍء بالحجج املنطقية، 
وأساليب  العصري  الــحــوار  ألدوات  وتسفيٍه 
رهـــا اإلنـــســـان، أي  الــتــي طـــوَّ اإلقـــنـــاع السلمية 
»تشبيحية«،  بــصــورٍة  اإلنــســانــيــة  يهجو  أنـــه 
وال شــيء يمكن أن يحدث للمرء أســوأ من أن 
 ،)Arguments( يصير كارًها للحجج املنطقية
ر دائًما من أن 

ّ
والتعبير لسقراط الذي كان يحذ

نصير كارهني للعقل، ومن أن نكره الحوارات 
ــره كـــارهـــو  ــكــ ــي يــ ــتــ املـــنـــطـــقـــيـــة بــــالــــصــــورة الــ
 .)Misanthropists( اإلنسان البشَر من حولهم
وبــحــســب أفــــالطــــون، كــــان ســـقـــراط مــســتــعــًدا 
للموت دفاًعا عن هذه الفلسفة. وباملناسبة، 
نرى أن هجاء »إسرائيل« املتكرر لإلنسانية 
ــورٍة تــشــبــيــحــيــة هــــو جــــوهــــر املـــعـــانـــاة  ــ ــــصـ بـ

ا.  
ً

الفلسطينية أيض
)كاتب سوري(

األخيرة  في سنواتها  االنظمة  تلك  مآثر  أهــم 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــفــكــيــك املــجــتــمــعــات املــنــتــفــضــة 
الــديــنــي واملــذهــبــي،  عــبــر إغــراقــهــا بالتعصب 
التي  الداخلي والحروب،  وبالعنف واالقتتال 
ت محل شعار املواجهة مع إسرائيل. وقد 

ّ
حل

تولت هذه املهمة اليوم إيران الخمينية وغير 
تنظيمات  لتفريخ  املناخ  هيأت  التي  العربية 
ــيـــة وتــكــفــيــريــة وظـــالمـــيـــة،  إســـالمـــويـــة أصـــولـ
مــثــل »داعـــــــش« وجــبــهــة الـــنـــصـــرة وغــيــرهــمــا، 
والـــتـــي نــجــحــت فـــي تــحــويــل ربــيــع الــســوريــني 
قها 

ّ
ليبيا تمز إلى كوابيس، فيما  والعراقيني 

اإلســالمــيــة  واملــلــيــشــيــات  والـــفـــرق  التنظيمات 
واألصـــولـــيـــة والــجــهــويــة والــعــبــثــيــة املــســلــحــة. 
ــا الــيــمــن، فــأضــحــى فــريــســة تجنيد طــهــران  أمـ
السعودية،  مــع  صراعها  وضحية  الحوثيني 
ــى الــتــغــلــغــل إلــى  فـــي مــقــابــل ســعــي املـــاللـــي إلــ
الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، عــبــر مــحــاولــة حركتي 
ضعف  استغالل  اإلســالمــي  والجهاد  حماس 
محمود عــبــاس وعــزلــتــه، إلبــعــاده عــن رئاسة 
القرار  بزمام  واإلمساك  الفلسطينية،  السلطة 
الــفــلــســطــيــنــي، ســــواء مـــن خــــالل االنــتــخــابــات، 
وهــذه مــن بــني أســبــاب مهمة دفعت أبــو مــازن 
القوى على  مــوازيــن  أو بتعديل  إلغائها،  إلــى 
األرض كما حصل فــي قــطــاع غــزة عــام 2007. 
وها هو حزب الله يفرض سيطرته على القرار 

في لبنان. 
)كاتب لبناني(

غليان المشهد السياسي المغربي

التحقق من النُعرة القاتلة أو هجاء اإلنسانية

في استعادة »5 حزيران«

وسط مظاهر 
الغليان ذات الصبغة 

االنتخابية، ال نعثر 
في أدبيات األحزاب 

على ما يبرز كيفيات 
رها لِلاَّمتوقع من  تصوُّ

الظواهر واألحداث

الجماعات التشبيحية 
ال تقبل أي مصطلحاٍت 

ديمقراطية أو 
إنسانية، لكنها تنجز 

بصورٍة دورية عمليًة 
نسميها »التحقق من 

النعرة القاتلة«

ندوب األنظمة البعثية 
والقومية، العسكرية 

واالستبدادية، 
ما زالت ماثلة في 

الجسم العربي
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