
ماجد الشيخ

مـــــضـــــى عـــــهـــــد االنـــــــقـــــــابـــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
بادنا،  في  الفئوية  والحزبية  والسياسية 
ومعها اختفت كاريزمات سلطوية عديدة؛ 
ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة واقــــتــــصــــاديــــة، بــعــد 
انــكــشــفــت وعـــود االنــقــابــيــن، واكتشف  أن 
ــّرروا أي جــزء من  الــنــاس زيــفــهــا، فــا هــم حــ
فلسطن، وال حققوا وعود الحرية والعدالة 
ــا مــــن الــــشــــعــــارات الــتــي  ــ ــاواة، وال أيـ ــ ــســ ــ واملــ
حملتها بياناتهم. وها هم اليوم ينقلبون 
على كل ما نــادوا به من شــعــاراٍت ومبادئ 
مـــزعـــومـــة، وحـــتـــى عــلــى أيــديــولــوجــيــاتــهــم، 
مــزارع  حّولوها  التي  جمهورياتهم  وعلى 
 

ّ
ــن لــف مــلــكــيــة خـــاصـــة بـــهـــم، وبـــأســـرهـــم ومــ
لفهم من أقارب وأجهزة، حتى بات التسلط 
عمون 

ّ
واالستبداد سيد املرحلة، وصار املتز

ــاد الـــســـلـــطـــة،  ــ ــيـ ــ ــزملــــون حـــولـــهـــم أسـ ــتــ ــســ واملــ
ــٍة تــحــولــت فــيــهــا قــضــيــة الــشــعــب  ــ إلــــى درجــ
وحــقــوق  وقــضــايــا  الفلسطينية  والــحــقــوق 
شــعــوبــنــا الـــعـــربـــيـــة عــبــئــا ثـــقـــيـــا، أزاحــــــوه 
عـــن كــواهــلــهــم، إلـــى حـــد انــحــيــازهــم للعدو 
وأراض  لفلسطن  املغتصب  االستيطاني 
ــع هـــــذا الـــعـــدو  عـــربـــيـــة أخـــــــرى، لــيــقــيــمــوا مــ
ــن الــتــحــالــفــات الــســريــة.  ســلــســلــة طــويــلــة مـ
السياسي  التطبيع  دوائــر  توسيع  وأخيرا 
واالقـــتـــصـــادي والــســيــاحــي واالســتــثــمــاري، 
أطروحاته  ي 

ّ
تبن حــّد  إلــى  عليه،  واالنفتاح 

كون  عن  العمانية  وتطبيقاته  ونظرياته 
فلسطن أرض ميعاد ليهود العالم، وحتى 

عصمت منصور

ــــي ذاكـــــــــرة الـــرئـــيـــس  ــالــــق فـ ــــو عــ ــا هـ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
األميركي الجديد، جو بايدن، في ما يتعلق 
الفلسطيني  والــــصــــراع  األوســـــط  بــالــشــرق 
اإلســرائــيــلــي، اإلهــانــة الــتــي تــلــقــاهــا، عشية 
زيـــارتـــه الـــقـــدس املــحــتــلــة فـــي الـــعـــام 2011، 
ــلــــرئــــيــــس أوبــــــامــــــا،  ــا لــ ــبــ ــائــ ــا كــــــــان نــ ــدمــ ــنــ عــ
أخــرى من جوالت  إحياء جولة  ومحاولته 
مفاوضات »عملية السام«. نتنياهو الذي 
حظي بتلقي إطراء علني نادر، وغير معتاد 
من إدارة أوباما على لسان نائب الرئيس، 
ــود من   لـــه الــ

ّ
ــذي يــكــن الــشــخــص الــوحــيــد الــ

الجميل  رد  األمــيــركــيــة،  اإلدارة  ــان  أركــ بــن 
بأن  خلفه،  مــن  وللرئيس  الــرئــيــس،  لنائب 
بلدية  فــي  والتخطيط  البناء  للجنة  سمح 
االحتال في القدس باإلعان عن بناء 1600 
املقدسة،  املدينة  استيطانية شرقي  وحــدة 
األمر الذي لم يفشل زيارة بايدن تلك فقط، 
بل اعتبر اإلهانة العلنية األكثر إياما التي 
الحليفة  من  أميركي  رئيس  نائب  يتلقاها 

الصغرى في الشرق األوسط.
ــــو يــعــد  ــة، وهـ ــ ــانـ ــ ــــذه اإلهـ ســـيـــذكـــر بــــايــــدن هـ
أوراقه من جديد على كرسي الرئاسة هذه 
لــن يفتح شهيته للدخول  أمـــر  ــّرة، وهـــو  املــ
)نتنياهو(،  نفسه  الشخص  مع  في صــدام 
وقد أحاط األخير نفسه بحلٍف عربي جديد 
وعـــلـــنـــي، عــقــد مــعــه اتــفــاقــيــات تــطــبــيــع من 
الــطــرف   

ّ
وغـــض الفلسطينين،  ظــهــر  خــلــف 

عن التوسع االستيطاني، كما أنه يشاركه 
بامللف  يتعلق  ما  في  نفسها  النظر  وجهة 
اإليراني، ويسعى إلى مراكمة حقائق على 
املــنــطــقــة شبه  فـــي  مــهــمــتــه  لــجــعــل  األرض، 

مستحيلة.
وبينما  بايدن،  الرئيس  ليلة تنصيب  في 
الــعــالــم تتجه إلــى واشنطن،  كــانــت أنــظــار 
»شــبــيــبــة  كـــانـــت مــجــمــوعــات مـــا تـــعـــرف بـــ
الـــتـــال« تــقــطــع شـــــوارع الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــدي عــــلــــى ســــــيــــــارات فــلــســطــيــنــيــن  ــتــ ــعــ وتــ
وأماكهم، في مشهد أصبح مألوفا، ويهّدد 
األرض. و»شبيبة  األوضــاع على  بتفجير 
التال« هم الجيل الثاني من املستوطنن 

سمير صالحة

ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــيـ ــيـــاسـ تـــعـــمـــل الــــقــــيــــادة الـــسـ
ــــذه اآلونــــــــة، عـــلـــى تـــذكـــيـــر الــجــمــيــع  فــــي هـ
بــتــقــديــمــهــا مــســائــل حــمــايــة أمـــن بــادهــا 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــا اإلقـ ــهـ ــالـــحـ ــومــــي ومـــصـ ــقــ الــ
التعامل مع ملفات استراتيجية جديدة، 
داخلية وخارجية. وهي تتحّرك من هذا 
املنطلق لتحصن مواقعها، وإلعان أنها 
لن تفاوض على ما هو مغاير ملا تقوله 
وتــريــده فــي املسألتن. ورســائــل مــن هذا 
النوع تعني اإلدارة األميركية حتما، لكن 
أنقرة تعرف أن التصعيد األميركي أخيرا 
باتجاه أكثر من دولة يعنيها هي أيضا.

هــنــاك ضــجــيــج كــثــيــر بـــن الــبــلــديــن، وقــد 
ــور  ــ ــاء األمـ ــقــ يـــكـــون كـــاهـــمـــا يـــفـــضـــان إبــ
عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه، بــانــتــظــار أن تحسم 
التعامل  في  خياراتها  األميركية  اإلدارة 
مــع مــلــفــات إقليمية عـــديـــدة، لــكــن ذلـــك ال 
يمنع من قبول حقيقة انعدام وجــود أي 
ر حقيقي على أن العاقات التركية 

ّ
مؤش

األمــيــركــيــة تــتــقــّدم نــحــو الــتــهــدئــة وإزالــــة 
أسباب الخاف والتباعد. والرئيس جو 
أنــقــرة ستتراجع  بــأن  بــايــدن غير مقتنع 
ــا الـــروســـيـــة  ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ عـــــن مـــواقـــفـــهـــا وسـ
بنتها  التي  التفاهمات  وعــن  واإليرانية، 
يرى  فيما  وإقليميا.  ثنائيا  الطرفن  مع 
ــه وســط  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، أردوغــــــــان، أنــ
كــل هـــذا االصــطــفــاف والــتــراشــق اليومي 
الــجــديــدة  تــعــطــيــه اإلدارة األمــيــركــيــة  لـــن 
مـــا يـــريـــده فـــي ســـوريـــة ومـــوضـــوع قـــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، وجــمــاعــة 

فتح الله غولن املحصنة في بنسلفانيا.
تــقــول أنــقــرة إنــهــا جــاهــزة للتنسيق في 
اليونان  مع  للتفاهمات  تسوية مشابهة 
الروسية  الصواريخ  بشأن نقل منظومة 
إلى جزيرة كريت، لكن واشنطن ال تقترب 
حتى من مناقشة خيار في هــذا االتجاه 
ــــراك. ال بــل هــي تــــرّدد أنــهــا تطبق  مــع األتـ
ــواد قـــانـــون »كــاتــســا« ضـــد خــصــومــهــا،  مــ
وتعتمده اليوم ضد تركيا التي تتمسك 
بهذه املنظومة. وهي رسالة ال تحتاج إلى 
الصداقة  تعريف  بــشــأن  وتفسير  نــقــاش 
والــخــصــومــة بــعــد اآلن فـــي الــعــاقــة بن 

البلدين.
اشــتــعــلــت الــجــبــهــات الــتــركــيــة األمــيــركــيــة 
ــفـــاؤل الــتــي  ــتـ ــّددا لــتــطــيــح رســـائـــل الـ ــجــ مــ
ــــرزت فـــي أعـــقـــاب االتـــصـــال املـــطـــول بن  بـ
إبراهيم  التركية  الرئاسة  باسم  الناطق 
كالن، ومستشار األمن القومي األميركي 
األميركية  اإلدارة  وتقرر  جيك سوليفان. 
سياسية  قــيــادات  مع  التواصل  الجديدة 
عـــديـــدة فـــي الـــعـــالـــم، وهــــي تــفــتــح أبــــواب 
الـــحـــوار مــع الــاعــبــن املــؤثــريــن فــي هــذه 
أنتوني  العواصم، عبر وزير خارجيتها 
سوليفان  تكليف  ترجح  لكنها  بلينكن، 
لغة   .. الرسائل.  لتمرير  بكالن  االتصال 
لم نشهد مثلها  أميركية  تركية  تخاطب 

في العقود األربعة األخيرة.
قواعد عسكرية غربية جديدة في اليونان، 
تــســلــيــح الـــقـــوات الــيــونــانــيــة وتــجــهــيــزهــا 
لــــدور اســتــراتــيــجــي أكــبــر مــرتــبــط بملفي 
الــطــاقــة وشـــرق املــتــوســط، تــحــرك إقليمي 
لــرئــيــس الـــــــوزراء الــيــونــانــي كــيــريــاكــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، ورســـــائـــــل تــصــعــيــديــة 
ضــد أنــقــرة مــن نيقوسيا وتــل أبــيــب. عاد 
الــداخــل الــتــركــي إلــى الــحــديــث مــطــّوال عن 
الـــدور األمــيــركــي فــي املــحــاولــة االنقابية 
الفاشلة التي شهدتها تركيا عام  2016. 
ــمــــال أن  ــتــ ــا احــ ــن يـــنـــاقـــش أيــــضــ ــ ــاك مـ ــنــ هــ
الــواليــات املتحدة تسعى إلــى منح  تكون 
ــدور واملــــوقــــع االســتــراتــيــجــي  ــ الـــيـــونـــان الــ

ممدوح الشيخ

في عشرية الثورات العربية، ال صوت يعلو 
فـــوق صـــوت الــتــقــيــيــم واالســـتـــشـــراف. وفــي 
بمستقبل  التنبؤ  يــبــدو  الــعــشــريــة  مــفــتــرق 
»الــثــورة املــضــادة« أكثر إثـــارة، بعد أن بدا 
لفترة أنها قادرة على وأد »الربيع العربي«. 
وال يجادل أحد في أن الثورات التي انطلقت 
قــبــل عــشــرة أعــــوام انــحــســرت، لــكــن الــثــورة 
، انكسرت. وانكسارها ليس 

ً
املضادة، فجأة

ثــمــرة صــابــة الــثــائــريــن، وال ثــمــرة ارتــفــاع 
ــثــــوري إلــــى نــقــطــة تـــتـــجـــاوز قــــدرات  املــــد الــ
املتحالفن تحت راية »الثورة املضادة«، بل 
سبب االنحسار أن القوى الغربية أيقنت أن 
العشر  السنوات  مواجهات  في  االستمرار 
ــــرق الــســفــيــنــة.  ــيـــة ســيــتــســبــب فــــي غـ املـــاضـ
وهددت سلوكيات عواصم عربية عدة في 
في  تغيرات  في  تتسبب  بــأن  الليبي  امللف 
من  بكثير  أكبر  مخاطرها  العربي  العالم 
جرى  الــتــي  مة« 

َّ
الـُمضخ »املــخــاوف  قائمة 

تسويقها لتبرير أجندة »الثورة املضادة«. 
.. حقيقة قد ال يحب كثيرون االعتراف بها، 

لكن الوقائع تؤّكدها.
ــذا االنـــكـــســـار،  ــ ــد مــــؤشــــرات هـ ــ ولــيــبــيــا أحـ
ــور الــــفــــرقــــاء الـــلـــيـــبـــيـــن مــتــاهــة  ــبــ فـــمـــع عــ
املواجهة العسكرية العبثية، واحتكامهم 
ــديــــرون  ــــن يــ ــتــــخــــاب مـ ــــي انــ لـــلـــصـــنـــدوق فـ
ــة ثــانــيــة  ــ املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة، تـــكـــون دولـ
مـــن دول شـــمـــال أفــريــقــيــا )بـــعـــد تــونــس( 
قــــد خـــطـــت الـــخـــطـــوة األولــــــــى الــحــقــيــقــيــة 
 إعــــادة إنــتــاج 

ّ
فــي طــريــق اإلفــــات مــن فـــخ

املصالحة  إلــى  وبالنظر  السابق.  النظام 
الغربي  املوقف  في  والتحّول  الخليجية، 
مـــن الـــحـــرب فـــي الــيــمــن )والــــحــــرب عــلــيــه( 
 
ً
مهزومة العربي«،  »الربيع  ثــورات  تكون 

، قد حصلت 
ً
 أو ذبيحة

ً
كانت، أو منقوصة

على هدنة، بدأت مع حكم بايدن.
الشعوب  واقـــع  الــغــرب  أن يتجاهل  وفــكــرة 
الـــعـــربـــيـــة، ويـــقـــبـــل »تـــفـــويـــض« عـــــدة قـــوى 
أسفرت  التغيير،  موجة  ملواجهة  إقليمية 
 ما 

ً
عن أوضاع مأساوية، لعل أكثرها قسوة

آلت إليه األمور في اليمن. والهدنة ال تعني 
أن الغرب سيدعم مياد عالم عربي جديد، 
بل تعني، على األرجــح، إرغام كل األطراف 
ــا 

ً
عــلــى قــبــول واقـــع أن عليه الــتــصــّرف وفــق

 دمـــويـــة، والــتــغــاضــي 
ّ

»قــواعــد لــعــبــٍة« أقـــل لـــ
عما حدث في سورية واليمن وليبيا، أّدى 
قبولها  في  االستمرار  نتائج يصعب  إلــى 

بناء كنس ليتعبد فيها سياح ال يحتاجون 
ــا، بــــقــــدر مــــا أثـــبـــتـــوا أنـــهـــم،  ــ ــ لـــلـــعـــبـــادة أصـ
وكــمــا كــانــوا ســـّراقـــا لــــأرض، لــن يــتــوّرعــوا 
عـــن أن يـــكـــونـــوا ســــــّراق كـــل شــــيء تــطــاولــه 
والترفيه  السياحة  بحجة  وذلــك  أيــاديــهــم، 
واستغال »زياراتهم« بعض أقطار بادنا 
تكتيكية  دنــيــئــة  مــــآرب  لتحقيق  الــعــربــيــة، 
كيانهم  على  بالنفع  تعود  واستراتيجية، 
االســتــيــطــانــي. فــي هـــذه األجــــواء املسمومة 
سلطات  وميادينها  حقولها  دخــلــت  الــتــي 
بدأت  العربية،  أقطارنا  من  عديد  استبداد 
تـــتـــظـــّهـــر»الـــدولـــة« عــنــدنــا مــرتــعــا لــتــعــاوٍن 
السلطوية  االســـتـــزعـــام  رؤوس  بـــن  وثــيــق 
ــة من  ــ

ّ
ــرث عــلــى اخـــتـــافـــهـــا، وبــــن الـــفـــئـــات الــ

املــســتــزملــن، فــي تــقــاســٍم مــفــضــوح للسلطة 
ــقـــوى أمـــنـــيـــة ال تــخــتــلــف، فــي  ــة بـ ــحـــروسـ املـ
طــبــائــعــهــا وبــنــيــاتــهــا الــفــوقــيــة والــتــحــتــيــة، 
عــن طــبــائــع )وبــنــيــات( االســـتـــزالم الــســائــدة 
الفساد واإلفساد  لصالح تحالف منظومة 
الدولة  صــارت  حتى  الحاكمة،  واالستبداد 

تفتقد كل هيبة، والسلطة كل احترام. 
يــــروم االســـتـــزعـــام فــــرض ذاتــــه ومــصــالــحــه 
الشخصية بقوة، قوة ما يحيط باملستزعم 
ــــروف ومــعــطــيــات بيئية  الــســلــطــوي مـــن ظـ
ــــي أقـــــــرب إلـــى  وحـــيـــاتـــيـــة ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة، هـ
أو سياسية،  لــه  بزعامة طائفية  االعــتــراف 
ال لــكــونــه يــمــتــلــك كـــاريـــزمـــا مــعــيــنــة تــؤهــلــه 
عــم، بــقــدر مــا تــجــري تهيئة ظـــرف مــا، 

ّ
الــتــز

وتطويعه لنقل الشخص من حالٍة إلى حالة 
أخرى، تضعه في مواجهة مهاّم مستجدة، 

ــتــــزالم املــحــيــطــن بهم  هـــم لــطــوائــفــهــم، واســ
أمنية  قــوى طوائفية متمذهبة، وقــوى  مــن 
تخرج عــن طــوع الــدولــة، لتكون طــوع بنان 
يحيطون  ومــن  املستزعمن،  من  مشغليهم 
بهم من مستزملن، لنكون هنا في ما يشبه 
سلطة موازية في دولٍة ال وجود لها بمعنى 
ما.   لقد نهب االستزعام الدولة طوال عقود 
االســتــبــداد الــطــويــلــة، كــمــا عـــاث االســتــزالم 
بـــكـــل الـــقـــوانـــن تـــحـــت حـــمـــايـــة )وحــــراســــة( 
منطق »املــزارع« االستزعامية التي تقاسم 
سيطروا  حن  والسلطة،  الدولة  أصحابها 
عــلــيــهــمــا بــالــكــامــل، واســتــبــعــدوا كـــل مـــن ال 
وعصاباتهم  وطــوائــفــهــم  مللهم  إلـــى  يــمــّت 

ومــافــيــاتــهــم، مــطــمــئــنــن إلـــى غــيــاب وجـــود 
معارضاٍت وقــوى شعبية وأحــزاب منظمة 
ــة، حــيــث جــــرى تــطــويــع مــعــظــم هــذه  وقــــويــ
الــعــنــاصــر، وتــجــفــيــف مــنــابــعــهــا فـــي حــيــاة 
الجدب والجفاء والخواء.  سياسية يعّمها 
ما حّول الدولة إلى دولة فاشلة، والسلطة 
إلى سلطة هي مركز الداء والبيئة الفضلى 
لــتــحــطــيــم بــنــيــة الــــدولــــة، ونــشــر فــيــروســات 
الفساد واإلفساد ونهب املوازنات، وتقديم 
مشاريع وهمية تقبض موازناتها من دون 
أن يجري تنفيذها، ومن دون وجود حسيٍب 
أو رقـــيـــب، فــجــمــيــع أهــــل الــســلــطــة مــصــاٌب 
بجذام كــورونــا نهب املــال الــعــام، والجميع 
فـــــي الــــــبــــــؤرة ذاتـــــهـــــا ســــــــــواء؛ وقـــــــد نـــخـــرت 
فــيــروســات الــفــســاد كـــل أنـــحـــاء أجــســادهــم، 
بــعــد أن نــخــروا، هــم ذواتــهــم مــع شركائهم 

الزبائنين واملستزملن، جسد الدولة.
ال يجري ذلك كله بعيدا عن أنظار الخارج 
ــي، بــــل تـــحـــت أنـــظـــاره  ــ ــدولـ ــ اإلقـــلـــيـــمـــي أو الـ
ــاده وتشجيعه،  ــنـ وإسـ ــه ورعــايــتــه  ــرافـ وإشـ
ــة  نــــظــــرا إلـــــــى ارتــــــبــــــاط املــــصــــالــــح الـــخـــاصـ
والـــشـــخـــصـــيـــة لــلــمــســتــزعــمــن وتـــداخـــلـــهـــا 
الــخــارج، دوال ومؤسسات وواجهات  بــذاك 
ــة  ــاريـ ــيـــة وتـــجـ ــيـــاسـ إعــــامــــيــــة ومــــالــــيــــة وسـ
وعــاقــات زبــائــنــيــة، تــشــتــّد أواصـــرهـــا كلما 
ــانـــت الـــحـــاجـــة مــــاّســــة إلحـــــــداث تـــحـــّوالت  كـ
الطرف  لــهــذا  الــطــابــع  منفعية  تغييرات  أو 
مـــوضـــوعـــة  ــأ  ــنـــشـ وتـ نــــشــــأت  ــد  ــ وقــ ذاك.  أو 
االســتــتــبــاع، ويـــجـــري الـــحـــرص عــلــيــهــا من 
ــب املــصــالــح، 

ّ
طــرفــن أو أكــثــر، نــتــاجــا لــتــطــل

ملــــثــــل هــــذه  ــيــــة،  ــتــــراتــــيــــجــ تـــكـــتـــيـــكـــيـــة أو اســ
ـــة، 

ّ
ــعــــاقــــات واألواصـــــــــــر الــــرثــــة واملـــنـــحـــط الــ

الــدولــيــة،  واملــواثــيــق  للتشريعات  املــعــاديــة 
ولحقوق اإلنسان والجماعات واملجتمعات 
والدول باملعنى القانوني للدولة، ال بمعنى 
الدولية  الــعــاقــات  الــواقــع ومعطيات  األمــر 
غير السوية، بن دول املراكز ودول األطراف 

التابعة واملهمشة.
لـــهـــذا، وفــــي غـــيـــاب الـــعـــاقـــات الــســويــة بن 
ــــن بـــيـــئـــات هـــذه  الـــــــدول فــــي مــــا بــيــنــهــا، وبـ
ــــدول ومــجــتــمــعــاتــهــا، ســتــبــقــى مــوضــوعــة  الـ
ــاع  ــبــ ــتــ ــتــ ــام واالســــــــتــــــــزالم واالســ ــ ــزعــ ــ ــتــ ــ االســ
والتتبيع عناوين بارزة ملوضوعة حضور 
الــــدولــــة أو غـــيـــابـــهـــا، وشــــاهــــدة حـــيـــة عــلــى 
الــحــضــور الــطــاغــي لــلــســلــطــة، وهــــي تــســّيــد 
آلــهــة، وتــخــتــار عبيدا  أنــصــاف  مستزعمن 
مــســتــزملــن لـــهـــم، لــيــتــســّيــد الـــطـــرفـــان قــيــادة 
ــرأي الــعــام فــي بــلــدانــهــم الــفــاقــدة حضور  الــ
الدولة ومؤسساتها، إما بقوة ودعم خارج 
إقليمي أو دولي، كما بدعم قطعان طوائفية 
متمذهبة، ال تشتغل على مصالحها بقدر 
ما تعمل على خدمة روٍح غرائزيٍة مدمرة. 
وفي الحالن الخاسر الوحيد هي شعوبنا 
وكل  دولــنــا  خسرنا  أن  بعد  ومجتمعاتنا، 
تــطــّورنــا وإمــكــانــات تقّدمنا، بفعل  أســبــاب 
تــخــلــف قـــيـــادات االســتــزعــام واســتــبــدادهــا، 
ــــزالم، ورثــــاثــــة »ال  ــتـ ــ وانـــحـــطـــاط رمـــــوز االسـ
أدرين« كثر في صفوف رأي عام مغّيب عن 

قضاياه املصيرية والوجودية.
)كاتب فلسطيني(

األيـــديـــولـــوجـــيـــن املــتــطــّرفــن الـــذيـــن نــمــوا 
ــارج املـــؤســـســـة الــرســمــيــة اإلســرائــيــلــيــة  ــ خـ
الــــتــــي تـــجـــمـــعـــهـــم بــــهــــا عــــاقــــة صــــدامــــيــــة. 
يختلف تكوينهم عن الجيل املؤسس الذي 
ــار فــي ظــل املــؤســســة، وشــّكــل مــا يشبه  سـ
ــلـــهـــا، فــهــم يــعــيــشــون في  الـــلـــوبـــي فـــي داخـ
الــتــال، ويــمــارســون نمط حــيــاة أقـــرب إلى 
البداوة ورعي األغنام، حيث يقيمون بؤرا 
استيطانية على كل تلة يمكنهم الوصول 
ــنــــات الـــقـــائـــمـــة،  ــتــــوطــ ــا خـــــــــارج املــــســ ــهــ ــيــ إلــ
ويبادرون إلى االعتداء على الفلسطينين 
وتحّديهم بشكل شبه يومي، وال يتوّرعون 
عن االصــطــدام بشرطة االحــتــال وجيشه، 
كــمــا أن االعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 

والخارجية ال تعني لهم شيئا.
ــذا الــجــيــل املــتــوحــش مــن املــســتــوطــنــن ال  هـ
يفرض الحقائق االستيطانية على األرض 
فـــقـــط، بـــل يــمــثــل تــحــديــا أمــنــيــا وســيــاســيــا 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــا أمـــــــام املــــؤســــســــة الـــرسـ ــيــ ــلــ وداخــ
إســـرائـــيـــل، بــســبــب عــــدم انــضــبــاطــه وعــنــفــه 
ــفـــرط ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، واســتــخــفــافــه  املـ
من  األول  الــجــيــل  عليها  نــشــأ  الــتــي  بالقيم 
ــان، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــــذي كــ املــســتــوطــنــن الــ
التعارض األيديولوجي وتضارب املصالح 
أحــيــانــا، إال أنـــه كـــان يـــحـــّرم االعـــتـــداء على 
قـــوات األمـــن والــجــيــش، وحــافــظ على حالة 
ــتــــوازن الــتــاريــخــي بـــن املــســتــوطــنــن  مـــن الــ

واملستوين، السياسي واألمني.
حمات االنتخابات الطويلة التي تشهدها 
إسرائيل منذ عامن، والتي يتنافس فيها 
اليمن مع اليمن األكثر تشّددا، إلى جانب 
اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع الــعــربــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
التي جــاءت فــي ظــل إدارة أميركية ال ترى 
أمـــام عملية ســـاٍم ال  فــي االستيطان عقبة 
تــريــدهــا ونــســفــت أســســهــا، أو ســلــوكــا غير 
قــانــونــي يتنافى مــع الــقــانــون الــدولــي، إلى 
الــذي باركته »صفقة  جانب مشروع الضم 
الــقــرن«، وجــاءت تعبيرا عن جــوهــره، كلها 
عــــوامــــل لـــعـــبـــت لـــصـــالـــح إرهــــــــاب »شــبــيــبــة 
الــتــال« وانــفــاتــهــم االســتــيــطــانــي وعنفهم 

ضد الفلسطينين.
ــاب »شبيبة  رمــزيــة هـــذا الــتــزامــن بــن إرهــ

الذي لعبته تركيا في عاقاتها مع الغرب 
اإلدارة  رمــوز  وتــقــول  الخمسينيات.  منذ 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة إنــهــا ســتــذّكــر تركيا 
شركائها  نحو  والــتــزامــاتــهــا  بتعهداتها 
ــرة غير  ــقـ ــا الـــــذي تــفــعــلــه أنـ فـــي الــــغــــرب. مـ
ورقــة  بلعب  بتمّسكها  واشــنــطــن  تــذكــيــر 
واملمارسة  الفكر  امتدادي  محلي،  حليف 
ــــزب الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي، تــحــت  ــــحـ لـ
اإلسامية  الدولة  تنظيم  محارية  ذريعة 

)داعش(.
يــــــتــــــزايــــــد فـــــــي اآلونــــــــــــــة األخــــــــيــــــــرة عـــــدد 
بعد  تشير  التي  التركية  السيناريوهات 
اختيار بريت ماكغورك مبعوثا أميركيا 
لقيادة املشهد فــي ســوريــة والــعــراق إلى 
مشروع تفعيل التحرك الكردي على خط 
أربيل – القامشلي . يقول وزير الخارجية 
التركي مولود جاووش أوغلو، إن حكومة 
ــنــــطــــن بـــاقـــتـــراحـــهـــا  بــــــــاده ســـتـــبـــلـــغ واشــ
لتشكيل لجنة عمل مشتركة لبحث ملف 
صـــواريـــخ إس 400، لــكــنــه يــذكــر أنــهــا لن 
تتنازل عن حقوقها في برنامج تصنيع 
املقاتلة إف 35. وهذا يعني أن تركيا التي 
فــشــلــت فـــي إقـــنـــاع واشـــنـــطـــن بــإعــطــائــهــا 
مــا تــريــده فــي مــوضــوع جماعة فتح الله 
غولن، وقبول توصيفات هذه املجموعات 
باإلرهابية والتخلي عنها، فشلت أيضا 
في قطع الطريق على مواصلة واشنطن 
دعم مجموعات »قسد« السورية، وتبني 
العاقة بن هذه املجموعات وقوى حزب 
العمال الكردستاني، الناشطة في مثلث 
جنوب شرق تركيا وشمال العراق وشرق 

الفرات.
الورقة األقوى  لم تكتشف واشنطن بعد 
الـــتـــي تــمــّكــنــهــا مـــن الــتــأثــيــر عــلــى أنـــقـــرة، 
خارج  مغردة  إقليميا،  تتمّدد  واألخــيــرة 
السرب األميركي، حيث بات من الصعب 
إعــادتــهــا إلـــى الــــوراء فــي شـــرق املتوسط 
ــد تــكــون  وســـوريـــة ولــيــبــيــا والــــعــــراق. وقــ
ــيـــة األمـــيـــركـــيـــة  ــتـــركـ ــة الـ ــهــ ــواجــ ســــاحــــة املــ
فــــي الـــبـــقـــعـــة الــــرمــــاديــــة املـــشـــتـــركـــة الــتــي 
األطلسي  شــمــال  حلف  وهــي  تجمعهما، 
والــعــاقــات مــع أوروبـــــا، وهـــو االمــتــحــان 

األصعب للطرفن.
تــدرك حجم  التي  ب واشنطن 

ّ
وقــد تتجن

عن  وتــرصــد  ومــوقــعــهــا،  اإلقليمي  تركيا 
قــــرب مــنــظــومــة الـــعـــاقـــات والــتــفــاهــمــات 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــي الــــســــنــــوات األخـ ــ ــي بـــنـــتـــهـــا فـ ــتــ الــ
الـــدخـــول فــي مــواجــهــة علنية مــع أنــقــرة، 
وقد ال تصعد مباشرة ضدها في املرحلة 
املــقــبــلــة، لكنها ســتــحــاول ذلـــك مــن خــال 
حــلــفــاء وشـــركـــاء ومــتــعــاونــن مــعــهــا، أو 

ــاتـــورة مــقــبــولــة لــتــحــقــيــق املـــصـــالـــح أو  ــفـ كـ
استعادة االستقرار.

ــذ انـــطـــلـــقـــت  ــنــ ــم تــــتــــحــــول، مــ ــ والــــــــثــــــــورات لــ
ــى مــــشــــروع تــغــيــيــر فــعــلــي،  ــ شــــرارتــــهــــا، إلــ
ــــا لــلــســعــي إلـــى  لـــكـــن وعــــودهــــا فــتــحــت بــــاًب
املــضــادة«  »الــثــورة  لــم تنجح  الديمقراطية 
في إغاقه. وها هي األخيرة تفقد تماسك 
عــن سقف  فــي صــمــٍت،  جبهتها، وتتخلى، 

طموحاتها. 
ــم جــو  ــكـ ــتــــرة حـ ــة فــ ــيـ ــمـ ــأتــــي أهـ ــا، تــ ــنــ مــــن هــ
فــاإلدارة  األوســـط،  للشرق  بالنسبة  بايدن 
انحيازات  عدة  تتبنى  الجديدة  األميركية 
قــد تغير وجـــه املــنــطــقــة، أولــهــا أن مصالح 
أمـــــيـــــركـــــا ومـــــصـــــالـــــح إســــــرائــــــيــــــل لــيــســتــا 
مــتــطــابــقــتــن )تــعــبــيــر اســـتـــخـــدمـــه حــرفــًيــا 
مــســؤول إيـــرانـــي(. وفــكــرة تــطــابــق مصالح 
الكثير  الــدولــتــن حــصــدت منها إســرائــيــل 
جًدا خال العقود املاضية، وكانت أميركا 
لــســنــوات تــجــعــل إلســرائــيــل »نــصــيــًبــا« من 
الكبير، وتجعل  األمــيــركــي  الــنــفــوذ  مـــردود 
بــعــض املــصــالــح األكـــثـــر أهــمــيــة لحلفائها 
ضمانات  على  بالحصول   

ً
مرهونة العرب 

أو مكاسب إلسرائيل.
واملــلــف الــنــووي اإليــرانــي هــو املــثــال األكثر 
تعبيًرا عن هذا التحّول، فإدارة جو بايدن 
ى أولوية العودة إلى االتفاق النووي، 

ّ
تتبن

ــيـــب تــــعــــارض ذلــــك.  ــانـــت تــــل أبـ حـــتـــى لــــو كـ
واالنحياز الثاني، في هذا السياق، ضرورة 
لدعم  الدولي  نفوذها  أميركا  تستخدم  أن 
الــديــمــقــراطــيــات فـــي الـــعـــالـــم، وهــــو تــوّجــه 
أصبحت إسرائيل ترى إعماله في منطقتنا 
قوة،  بكل  عليها. وتسعى،  خطًرا وجودًيا 
إلــــى دعــــم االســـتـــبـــداد الــســيــاســي الــعــربــي، 
بعد أن ظلت سنوات تسوق نفسها »واحة 
ديــمــقــراطــيــة وســــط األدغـــــــــال«، وبــالــتــالــي 

تستحق حماية الغرب لها!
يـــكـــون ألمـــيـــركـــا دور نــشــط في  ــكـــرة أن  وفـ
استعارها  العالم  في  الديمقراطية  حماية 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري، جـــورج بــوش االبــن، 
من الحزب الديمقراطي. وعودة بايدن إلى 
بينه  الرئيس  االخــتــاف  تكون  قد  يها 

ّ
تبن

وبــن بــاراك أوبــامــا الــذي تصّرف بواقعية 
سياسية فــي مــلــفــاٍت عــديــدٍة فــي مقدمتها 
املــلــف الـــســـوري، مــا مــنــح األســــد وحــلــفــاءه 

فرصة ذبح الثورة بشراسة. 
فــإذا كانت »الــثــورة املــضــاّدة« قد انكسرت، 

فهل يستمر انحسار الثورات؟
)كاتب مصري(

لــم يــعــتــد عليها مــن قــبــل، وذلــــك فــي غياب 
ــة واملــــؤســــســــات، حــيــث أمـــكـــن إنــتــاج  الــــدولــ
شخصيات املستزعمن غير القادرين على 
بعيدا  سياساتهم  ورســـم  شــؤونــهــم،  إدارة 
وعــادة  املستزملن،  املستشارين  جهود  عن 
مــا يكونون ذوي غــايــاٍت خــاصــة، يــؤكــدون 
من خالها كاريزما االستزالم على حساب 

كاريزما القيادة والسلطة.
دفعهم  املستزعمون خطل  يــؤكــد  مــا  عـــادة 
ــأه وخــــطــــره، واجـــهـــة  ــطــ إلـــــى الــــواجــــهــــة وخــ
الــقــيــادة دونــمــا خــبــرة أو درايــــة أو أحقية 
ــة،  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــب قـ ــــاصـ ــنـ ــ ــال مـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــم إلشـ ــهـ ــ ــعـ ــ وضـ
الــعــام،  بالشأن  منها  يتعلق  مــا  خصوصا 
حيث تتطلب املناصب القيادية في الدولة 
ــة ومـــراســـا ســيــاســيــا وثقافيا  ــ خــبــرة ودرايـ
الطوائفيون  واملستزعمون  بسيطا.  ليس 
واملليارية  املليونية  الرساميل  وأصــحــاب 
الوراثية  العوامل  كله، حيث  هــذا  مــن  خلو 
من  تعد  السلطوية  والسياسية  العائلية 
 
ّ
ــبــــداد، ومــــن أحـــط ــتــ أســـــوأ مـــمـــارســـات االســ

التي ال تقيم أي وزن أو اعتبار  املسلكيات 
ــام أو  ــعــ ــرأي الــ ــلــ ــات الـــــدولـــــة، وال لــ ــسـ ملـــؤسـ
ــابـــل، يــؤكــد  ــقـ ــام. فـــي املـ ــ لـــإنـــســـان بــشــكــل عــ
املستزملون، عبر انقيادهم األعمى وتزلفهم 
وربما  منهم،  ُيطلب  بما  وقيامهم  الزعيم، 
ما ال ُيطلب منهم، انحطاط ورثاثة القطيع 
مــن املــنــاصــريــن واســتــتــبــاعــهــم، وانــقــيــادهــم 
ــلـــطـــة األبــــويــــة  األعـــــمـــــى خـــلـــف غـــــرائـــــز الـــسـ
املمهورة بتواقيع املستبّدين، ممن هيمنوا 
على الدولة ومؤسساتها بقوة استزالمهم 

ــة وحــــفــــل  ــ ــفـ ــ ــــضـ الــــــــتــــــــال« فـــــــي شـــــــــــــوارع الـ
ــيـــــض تــجــعــل  ــ ــيـــت األبـ ــبـ ــــي الـ الـــتـــنـــصـــيـــب فـ
اآلمال بإمكانية توقع إقدام بايدن املحاط 
بعشرات امللفات املتراكمة من عهد ترامب 
ــا، عـــلـــى الـــضـــغـــط عــلــى  ــيــ ــيـــا وخــــارجــ ــلـ داخـ
نــتــنــيــاهــو فـــي قــضــيــة االســـتـــيـــطـــان، شبه 
املخضرم  بــايــدن،  ينسى  ولـــن  مستحيلة. 
قاله  مــا  األميركية  السياسية  الحلبة  فــي 
رفيقه ورئيسه السابق بــاراك أوبــامــا، في 
مقابلة صحافية لخص فيها فترة حكمه 
ثماني سنوات، اعتبر فيها أن الفشل األهم 
فــي ســيــاســتــه الــخــارجــيــة هــو فــي تحقيق 
السام، أو بكلمات أخرى فشله في انتزاع 
موافقة من نتنياهو على وقف االستيطان، 
وجعل السام أمرا ممكنا. ويدرك بايدن أن 
الــذي اشتكى منه رئيسه  الشرق األوســط 
السابق تغير كثيرا خال السنوات األربع 
على  تــجــرأ  الــــذي  نتنياهو  وأن  األخـــيـــرة، 
فــي 2011، وتــحــدى رئيسه  عــلــنــا  إهــانــتــه 
ــــب 

ّ
فـــي الــســاحــة الــداخــلــيــة األمــيــركــيــة، وأل

ــقـــى خــطــابــا  ــــده عـــنـــدمـــا ألـ الـــكـــونـــغـــرس ضـ
عدوانيا عارض فيه االتفاق النووي الذي 
توصل إليه مع إيران، أصبح أكثر شراسة 
فرضها  التي  والحقائق  ترامب  بعد حكم 

على األرض.
)كاتب وأسير فلسطيني محّرر(

وشركائها  تركيا  حلفاء  استهداف  عبر 
املحلين واإلقليمين، في أكثر من مكان. 
وســيــنــعــكــس ثــمــن مــغــامــرة أمــيــركــيــة من 
هــــذا الـــنـــوع حــتــمــا عــلــى أمـــيـــركـــا، وعــلــى 
من يتطوع للعب هــذا الــدور ضد تركيا، 
فواشنطن تعرف، أكثر من غيرها، حجم 
الــتــركــي الــروســي اإليــرانــي في  التنسيق 
املـــنـــطـــقـــة، وصـــعـــوبـــة تــســجــيــل اخــــتــــراق 
ــذا الــنــوع بــمــثــل هــذه  اســتــراتــيــجــي مــن هـ

البساطة والسهولة.
ــات أوروبــــيــــة  ــاطــ تــــعــــّول أنــــقــــرة عـــلـــى وســ
ــع  ــن، بــــاتــــجــــاه رفـ ــطــ ــنــ ـــن واشــ بــيــنــهــا وبـــ
األميركي  الرئيس  أقرها  التي  العقوبات 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب على تركيا قبل 
املقاتلة  برنامج  إلى  وإعادتها  مغادرته، 
»إف – 35« االستراتيجي البالغ األهمية 
الـــرد األمــيــركــي  لـــأتـــراك. ولــكــن  بالنسبة 
األوروبــــــــــــــــي الـــــــصـــــــادم جــــــــاء مــــــن خــــال 
أملـــانـــيـــا وفــرنــســا  ــّيـــة  بـــيـــان وزراء خـــارجـ
وبــريــطــانــيــا والـــواليـــات املــتــحــدة، والـــذي 
يــدعــو إلـــى الــرغــبــة فــي إنــعــاش الــعــاقــات 
عبر األطلسي، وحيث لم تكن تركيا أحد 
أبرز الاعبن املؤثرين في التحالف بن 

املدعوين إلى االجتماع.
املواجهة  آخــر مــامــح  يــومــا بعد  تتضح 
بايدن  إدارة  أن  ذلــك  األمــيــركــيــة،  التركية 
تحاول لعب أوراق توتر ثنائي وإقليمي 
بينها وبن أنقرة للمساومة على تجميد 
ــتــــركــــي الـــــروســـــي والـــتـــركـــي  الــــتــــقــــارب الــ
اإليراني. لكن الواضح أيضا أن واشنطن 
قد تفضل تحسن عاقاتها مع الرياض 
بــاألوراق  واالستقواء  والقاهرة  وطهران 
ــلـــى حــســاب  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة عـ
إضاعة الوقت في سبل البحث عن فرص 
إعــــادة الــعــاقــات إلـــى ســابــق عــهــدهــا مع 
أنقرة. احتواء بعض األطــراف وإبقاؤهم 
داخــل الحضن األميركي قد يكون أسهل 
مــــن مـــغـــامـــرة الـــبـــحـــث عــــن الـــجـــلـــوس مــع 
ـــوط بــــــأذرع  ــبـ ــطــ ــا فــــي حـــضـــن األخــ ــيـ ــركـ تـ

روسية وصينية وإيرانية.
مــــا زالــــــت األنــــظــــار فــــي تـــركـــيـــا مـــشـــدودة 
تترقب بحذر شكل  األبيض  البيت  نحو 
العاقات بن البلدين في املرحلة املقبلة. 
ــال ســـيـــتـــم عــــاجــــا أم آجــــــا بــن  ــ ــــصــ االتــ
الــرئــيــســن، األمــيــركــي والــتــركــي، لكن كا 
الــرجــلــن مــا زال يــبــحــث عــن الــســيــنــاريــو 
واملخرج األنسب إلنجاز هذه الخطوة عن 
طريق املصادفة. وقد تكون قمة األطلسي 
األقـــرب واألنــســب لهذا  الــفــرصــة  املرتقبة 
الــتــواصــل، لــكــن ال أحـــد يــعــرف مــا إذا ما 
كانت قــادرة فعا على إذابــة كتل الجليد 

فوق املياه وتحتها.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

عن دول سلطات االستزعام واالستزالم

بايدن والجيل الثاني من المستوطنين

متى يذوب الجليد بين واشنطن وأنقرة؟

الثورات انحسرت... 
والثورة المضادة انكسرت

ستبقى موضوعة 
االستزعام واالستزالم 

واالستتباع والتتبيع 
عناوين بارزة 

لموضوعة حضور 
الدولة أو غيابها

أصبح نتنياهو 
أكثر شراسة بعد 

حكم ترامب 
والحقائق التي 

فرضها على األرض

قد ال تصعد 
واشنطن ضد أنقرة 

مباشرة في المرحلة 
المقبلة، لكنها 

ستحاول ذلك من 
خالل حلفاء وشركاء 

ومتعاونين معها

آراء

ياسر أبو هاللة

تحاول اإلمارات التكّيف مع التغيرات األميركية تجاه إيران، لتنفيذ استراتيجيتها 
بفصل الجنوب ليكون حائط صّد للحوثيني الذين يستولون على شمال اليمن، 
وبذلك تسترضي إيران. وفي النهاية، تخرج السعودية من اليمن مثقلة بخسائر 
حة 

ّ
مالية وبشرية من دون تحقيق أي من أهدافها. على العكس حدود رخوة مرش

التهدئة. تنصلت اإلمـــارات من  أو  التصعيد  إيــران في  لالختراق بناء على مــزاج 
وقالت  السعودية،  إلى  العسكرية  املعدات  أميركا وقف تصدير  قــرار  بعد  اليمن، 
أنها زادت من وتيرة  الوقائع على األرض تثبت  اليمن، مع أن  إنها منسحبة من 

تدخلها غير العلني. 
ليس تاريخًا بعيدًا التواطؤ اإلماراتي مع الحوثيني، فنظرية الثورة املضاّدة تعتبر 
الــعــربــي. وقــد تمكنت  الــعــالــم  الــديــمــوقــراطــيــة فــي  إيـــران حليفًا موضوعيًا لــضــرب 
اإلمارات، بغفلة من السعودية أو شراكة معها، من تفكيك الفرقة األولى مدّرع التي 
كانت خط الدفاع األخير عن العاصمة، وكان آخر مبلغ مساعدات صرف للرئيس 
عبد ربه منصور هادي 200 مليون دوالر مقابل تسريح آخر مجموعة من ضباط 
اللواء  اغتيال  بعد  وقــت، خصوصًا  الحوثيني مسألة  تقّدم  كــان  ذلــك،  بعد  الفرقة. 

جميد القشيبي غدرًا وعدوانًا.
ي الثورة املضادة عداءها للديموقراطية واليمن املوحد بستار مواجهة اإلخوان 

ّ
تغط

املسلمني، ولذلك ما زال حصار تعز مستمرًا. وفي مقابل اغتيال قيادات إخوانية 
ارتباط باإلرهاب مثل هاني  لها  تقّدم قيادات سلفية متطّرفة  معتدلة وتهميشها 
ه يدعم الحوثي، فال مشكلة مع نظريته 

ّ
بن بريك وأبو العباس، وغيرهما. وذلك كل

املتطّرفة طاملا أن لدى الطرف الجنوبي نظرية أكثر تطّرفًا يعبر عنها التيار السلفي 
املدخلي. ولعل أكثر ما يخدم الحوثي عندما يقّدم املداخلة إسالمًا »سنيًا« ال يخفي 
على  »اللعنة  صرخة  الحوثي  يرفع  املقابل،  وفــي  الصهاينة.  مــع  بالتطبيع  رغبته 

اليهود«، وهكذا يخدم التطّرف بعضه بعضًا. 
ى نظرية حكم ساللي مناطقي 

ّ
ليس للحوثي مشروع وطني. هو فصيل متطّرف يتبن

متكاملة،  استراتيجية  لبناء  مستعد  وهــو  إيـــران.  إلــى  يمتد  طائفي  بــأفــق  عمليًا 
تتقاسم فيها إيران واإلمارات اليمن، ويتم تصفية فكرة اليمن الديموقراطي املوحد 
)أو االتحادي(، ويحاول االستفادة من »لحظة بايدن« التي تتقارب فيها أميركا مع 
إيران. وسيكون التوافق مع األميركان تحت ستار محاربة اإلرهاب. وفي الحقيقة، 
تمثل  والتي  اليمن،  في  والديموقراطية  التقّدمية  والقوى  اإلصــالح  على  حــرب  هو 

أكثرية اليمنيني الذين عّبروا عن أنفسهم في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
اليمن لقمة أكبر من إيران واإلمــارات والسعودية، فالوعي الدستوري والجمهوري 
أصيل فيها من ثورتها األولى على اإلمامية، وأحزابها تالقت في »اللقاء املشترك«، 
بعزيز  اتجاهاتهم، وضحوا  اختالف  على  تداعى شبابها  التغيير،  وفــي ساحات 

 بمستقبل أجمل. 
ً
النفوس أمال

والحفاظ  اإلماراتية،  اإليرانية  باالستراتيجية  القبول  عدم  السعودية  من مصلحة 
بغير  ُيــهــزم  ال  املذهبي  الساللي  إيـــران  مــشــروع  مــوحــدًا.  ديموقراطيًا  اليمن  على 
إنسانية،  كارثة  أســوأ  أحدثت  التي  املــدّمــرة  الحرب  أثبتته  ما  وهــذا  الديموقراطية. 

وزادت من نفوذ إيران. 
الحوار  مؤتمر  فــي  قبل  مــن  الجنوب  فــي  االنفصالية  والــقــوى  الحوثي  اجتمع  لقد 
الوطني. واملأمول أن تضغط أميركا في سبيل حل سياسي على قاعدة املؤتمر الذي 
عبر عن إجماع وطني، بعيدًا عن االحتالالت الخارجية، حل عنوانه يمن املستقبل، 

ال اليمن الحوثي وال املدخلي، وال مكان فيه لإلرهاب، وال للمشاريع الصهيونية.

عبد الحكيم حيدر

ت علينا بفيض 
ّ
للبركات إشــارة. ولـــأرواح أمــر واجــب، وال نملك إال طاعتها إن حل

لت وحلت. األرواح 
ّ

الكرم، كرمها هي، وما نحن سوى الضيوف في خدمتها، إن تفض
تقودك إلى الكتابة، الكتابة هي أصال ابنة أرواٍح متعثرة ألمٍر ما كوني أصيل، أمٍر ال 

ندريه، كي تظل هذه األرواح معنا أطول فترة ممكنة.
الثمانني بسنوات خمس، من دون استجداء أي شيء من  محمد حافظ رجب عبر 
أي مخلوق أو دولة أو نظام. الرجل في هدوء صاف، بعدما عبر »ثمانينه«، بال نواح 
ومن دون أن يعرض علله كما يحلو للمستورين، لأسف من أجل جائزة، أو عالج، 
أو تذكرة سفر، أو لجنة تحكيم، أو حتى سرقة رئاسة »املجمع اللغوي«، ليال بأمر 
رت بكرامتها؟ وما 

ّ
السلطة وفرماناتها. ما طبيعة تلك األرواح القوية الهادئة التي تست

طبيعة تلك الكرامة أصال في زمٍن باتت فيه كعملة نادرة وأحيانا زائفة، هل الكرامة 
، وخروجا 

ً
أقوى من حاجة الثمانني وضعفها في بدن كاتٍب مأ الدنيا عنادًا، وكتابة

عن القطيع، والعلف، واالتحاد االشتراكي، واليسار، واليمني، وكل بغال البلدية وعلفها 
وسروجها وشكائمها، كمحمد حافظ رجب؟

ما هذه الكرامة التي دخلت في روح رجٍل على مشارف التسعني، استغنى بنفسه 
وكتابته عن العالم؟ كيف عبر الثمانني من دون ضّجة، وكيف عبرته الثمانني من غير 
ه ألحد؟ هل كان محمد حافظ رجب قد وعى تماما درس »بغال البلدية«، فظل 

ّ
أن تذل

الثمانني من دون حاجة أو شكاية؟ هل  إلــى  في عرين عمره ومصابه حتى وصــل 
 وحيد في الثمانني بكل هذه الصالبة؟ هل ما نراه 

ٌ
الكتابة حصن؟  من أين يأتي رجل

ف عنه يظل يحمينا حتى نصل إلى عرين كرامتنا حتى بعد الثمانني، كيف 
ّ
ونتعف

 مأ الدنيا كتابة وجنونا »ثمانينه« على مقربٍة من البحر؟ وكيف تجيبه 
ٌ

ُيكمل رجل
السنوات بعدما زادت وطالت؟ 

رجل في الثمانني لم يطلب شيئًا. فقط انحاز ألمله، وجراحه، وقال كلمته بصراحة 
املغلوب والغالب معًا، من دون أن يحوز نصرا وال راية، سوى نصر الكتابة والشغف 

بالوحدة واألنس بقسوتها عليه، وقسوته عليها أيضًا.
هل صار الرجل، حتى بعدما جاوز الثمانني، خليال وفيا للوحشة من دون أن يعلن 
العنيدة والشفافة معا لها »طاقة قــدرهــا«، هل  أن يقّر ذلــك. األرواح  ذلــك، ومــن دون 

الكتابة تلك املليئة بالوحشة تحمينا في الوقت نفسه من الوحشة؟
الكتابة   ممسكًا بأملها في عناٍد يفوق عناد 

ّ
لم يعرض جراحه ألحــد، بل ظــل رجــل 

وتفّردها. من أيام قليلة، ماتت ابنته الوحيدة التي تحبه وترعاه، بعدما تعدت الستني 
وتركته لصموده. لم يقل أي شيء عن وحدته، ال قبل رحيل ابنته وال بعده، وال حتى 
بعد رحيل العالم كله، بعدما اقترب من التسعني بجوار البحر. وأنا في كل يوم أقرأ 
عن الكاتب الذي يحتاج عون الدولة، بعدما لم تهتم الدولة، وتكتب اسمه على يافطٍة 
أن  مــن  الــرغــم  التاسعة، على  للمّرة  الكاملة  أعماله  عد طبع 

ُ
ت لــم  أو  رأس شــارع  على 

األعمال الكاملة له في مؤسسات الدولة تمت طباعتها مرارا، وأغلبها في مخازن هيئة 
الكتاب غذاء للفئران باألطنان من سنوات.

أبــدًا محمد حافظ رجب وطلب شقة، أو طبع كتاب، أو جائزة، وهو  لم يخرج علينا 
الرائد من جيل الستينيات الذي لم يحصل على جائزة أبدًا، وال سافر إلى أي منتدى 
عــربــي، وال قــاســم فــي جــائــزة، وال بكى أمـــام مــقــامــات الشيعة نــهــارا ووقـــف مــع أي 
دكتاتور في الجبهة ليال، وال ناصر حربًا في الخليج ما بني إخوٍة قديمًا، أو حديثًا، 
كي ينول الجوائز، بل ظل فقط مع حزنه يكتب ويطل ألحــزان البحر، وال يقول لله، 
إال ما يطويه تحت ضلوعه من أحــزان. بعض أصدقاء، أو قلة، يترّددون عليه، وهو 
قليل الكالم، بل يخرج الكالم منه مؤملا ومجروحا، وتكاد الكلمات لو عادت ثانية إلى 
 للبحر، 

ّ
حنجرته، وكأن الكلمات قطعة من كبده تخرج منه بعنت، إال أنه كل آٍن يطل

ويكتب عن ألٍم ما راح أبدا عنه، ولم يفارقه كظل، وال هو أحّب أن يفارق األلم، وكأن 
 لصداقٍة تمناها من دون أن يبوح بها.

ً
األلم كان بديال

محمد أحمد بنّيس

التي هــّزت مدينة طنجة  الفاجعة  املغربي يعيش على وقــع  الــعــام  الـــرأي  يــزال  ال 
االثنني املاضي، بعد وفاة 28 شخصا قضوا غرقـا بعد أن حاصرتهم السيول 
ــص لــهــا. وُيــعــيــد هــذا الــحــادث املــأســاوي 

ّ
فــي وحـــدة صناعية أرضــيــة غير مــرخ

وربط  الفساد،  ومكافحة  االجتماعية،  املسألة  بشأن  كثيرة  أسئلة  الواجهة  إلى 
املسؤولية باملحاسبة التي تعد أحد العناوين املؤسسة للعرض السياسي الذي 

قدمته السلطة في 2011. 
 
َ
ــذه الــفــاجــعــة وصـــف الــســلــطــات املــحــلــيــة الــوحــدة ولــعــل مــا يــلــفــت االنــتــبــاه فــي هـ

الصناعية املعنية بـ‹‹السرية‹‹، ما اعتبره قطاع عريض من الرأي العام تنّصال 
من املسؤولية القانونية واألخالقية، وهروبا إلى األمام، وإقرارا بسطوة الفساد 
وما يرتبط به من تحالف واصطفاف بني السلطة واملــال، فال ُيعقل أن ال يصل 
إلى علم هذه السلطات وجود هذه الوحدة الصناعية التي تستقبل يوميا، وبشكل 
القاسية  الحياة   

ُ
ظــروف الذين فرضت عليهم  والعامالت  العمال  علني، عشرات 

الوحدة  الصحية واالجتماعية، فهذه  السالمة  أدنى شروط  يفتقد  امتهان عمل 
أن  يعني  ال  ذلــك  أن  إال  عملها،  ملــزاولــة  قانونيا  ترخيصا  تمتلك  ال  كــانــت  وإن 
نشاطها كان سّريا. وإذا أضفنا إلى ذلك أن وحدات ›‹سرية‹‹ مشابهة تشتغل 
األخــيــرة  استراتيجية  لــهــا، ضمن  ــص 

ّ
مــرخ كــبــرى  نسيج  طلب شــركــات  تحت 

لتخفيض تكاليف اإلنتاج، فإن الصورة تغدو أكثر اكتماال وداللة.  كشفت فاجعة 
طنجة إفالَس النموذج التنموي، وعجَز السلطة والحكومة والنخب واملؤسسات 
كما  املتزايد.  االجتماعي  االحتقان  ملواجهة  وبدائل  حلول  إيجاد  عن  الوسيطة 
واألهلي  االجتماعي  االستقرار  معادلة  في  املهيكل  غير  القطاع  أهمية  كشفت 
في املغرب، بما يدّره في الــدورة االقتصادية من مــوارد، وبما يعنيه ذلك، أيضا، 
من غياب القانون والشفافية واملساءلة عن قنوات هذه الــدورة. وعلى الرغم من 
الناتج  أن هذا القطاع أضحى يشكل )حسب بيانات رسمية( حوالي 30% من 
إدماجه في  يتوازى مع سياساٍت عموميٍة تعمل على  أنه ال  إال  الخام،  الداخلي 
الدورة االقتصادية، من خالل إصالحات اجتماعية تنصّب أساسا على التعليم، 
الفساد. وفي غياب هذه  الضريبية، ومكافحة  والسياسة  والقضاء،  والتشغيل، 
السياسات، فإن هذا القطاع يستمر في تكبيد خزينة الدولة خسائر مالية كبيرة 

بسبب التهّرب الضريبي واستغالل اليد العاملة. 
آالف  مــن  عينة  إال  طنجة  لفاجعة  كانت مسرحا  التي  الصناعية  الــوحــدة  ليست 
الوحدات ›‹السرية‹‹ في معظم أنحاء البالد، في انتهاك صارخ للقانون. فأصحاُبها 
للضمان  الوطني  الصندوق  لــدى  يشّغلونهم  الذين  بالعمال  عــادة،  يصّرحون،  ال 
االجتماعي، وال باألرباح التي يجنونها، كما ال يحترمون مقتضيات قانون الشغل، 

هذا عالوة على افتقاد هذه الوحدات معايير السالمة والوقاية الصحية.
مقاومة املخططات الرامية إلى إعادة هيكلة هذه ›‹الوحدات الصناعية السرية‹‹ 
الــدورة االقتصادية، ال يمكن أن ُيفّسر إال بوجود مواقع  وإدمــاج أنشطتها في 
داخل الدولة واملجتمع تستفيد من هذا الوضع، وتستميت في تغذيته، والحفاِظ 
عــلــى مــا يــــدّره مــن مــكــاســب مــاديــة وســيــاســيــة ال حــصــر لــهــا. وقـــد كـــان داال ما 
التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها  أورده 
)هيئة رسمية(، أخيرا، حني أكد ›‹أن جرائم الفساد ذات العائدات الكبيرة تتسم 
أكثر  عنها  الكشف  يجعل  مــا  واملــرتــشــي،  الــراشــي  ــالقــي مصلحة 

َ
وت بالتعقيد، 

صعوبة، على عكس جرائم الرشوة‹‹. ويعكس إقرار رسمي كهذا بالبنية املركبة 
وعــدَم  عليه،  ى 

ّ
تتغذ التي  القوى   

َ
تغول اجتثاثها،  املغرب، وصعوبِة  في  للفساد 

اكتراثها ملا تسوقه الحكومة بشأن مكافحة الفساد وربط املسؤولية باملحاسبة 
وعدم اإلفــالت من العقاب. من املرجح أن تسقط رؤوس كثيرة بعد أن تتشعب 
التحقيقات التي تباشرها الجهات املختصة في فاجعة طنجة، لكنه سقوط قد ال 
يعني الكثير، في ظل عجز الحكومة عن وضع سياسة صارمة بشأن مكافحة 
الفساد. ولعل ما يبعث على الحزن والغضب أن كلفة الفساد في املغرب لم تعد 
رات الدولية للتنمية، بل صارت تتعّداه نحو 

ّ
تقتصر، فقط، على التأخر في املؤش

إزهاق أرواح األبرياء في سعيهم خلف لقمة العيش املّرة.

تقاسم اليمن بين اإلمارات وإيران محمد حافظ رجب 
وبركة األرواح الزاهدة
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آراء

دالل البزري

تل بخمس 
ُ
لقمان سليم شهيدًا. رجل الذاكرة ق

عــا 
ّ
رصـــاصـــات. تــركــهــا لــنــا جــمــيــعــا، إرثـــا مــوز

 دمــاؤه 
ّ

على األقــربــاء واألبعد منهم. لم تجف
حضرت جريمة اغتياله جرائم 

َ
بعد، حتى است

أخرى، خيطها واحد ودوراتها مختلفة: 
عام 1985، عندما كان الحزب الشيوعي على 
خالٍف مع دمشق، وبعدما احتلت حركة أمل 
بيروت، وسيطرت على الضاحية والجنوب، 
حصلت سلسلة اغتياالت لعشرات من كادرات 
ع 

ّ
الحزب الشيوعي اللبناني الجنوبيني، تتوز

مــَهــنــهــم بـــني الـــتـــدريـــس والـــطـــب والــصــحــافــة. 
ــتـــة فــي  ــامـ ــبـــه صـ بـــــــَدت شـ ــذه  ــ ــتـــل هــ ــقـ الـ دورة 
بدايتها. ولكنها انفجرت عام 1987 باغتيال 
األول  الشيوعي:  الــحــزب  مــن  يــن 

َ
بــارز نجَمني 

الجامع  الشيوعي  الفيلسوف  مـــروة،  حسني 
ــني، املــاركــســي واإلســـالمـــي. بكاتٍم 

َ
بــني الــتــراث

للصوت، وهو راقد في سريره. وتحديدًا في 
فبراير/ شباط من ذاك العام. والثاني مهدي 
ر الحزب الشيوعي األملع، من بعده 

ّ
عامل، منظ

ــار(. بــني الــشــهــريــن،  ــ بــثــالثــة أشــهــر )مـــايـــو/ أيـ
كــان مــهــدي عــامــل فــي جلسٍة مــع أصــدقــاء له، 
ســـوريـــني. طــرحــوا عــلــيــه الـــســـؤال: أال تخشى 
ــاب. مــع أنـــه مــثــل حسني  عــلــى نــفــســك؟ كــال أجــ
مروة، »شيعي شيوعي«، كما وصفه في تلك 
ــان اغــتــيــال مــهــدي عــامــل خاتمة  الــجــلــســة. وكـ
دورة من القتل، ُسّميت فيما بعد »دورة قتل 
الشيوعيني  مــنــافــســة  وكـــانـــت  الــشــيــوعــيــني«. 
مع  تلتقي  الشيعية  القواعد  بني  أمــل  لحركة 
ــداوة دمــشــق املــســتــجــّدة لــلــحــزب الشيوعي  عــ

اللبناني.
ثــمــانــيــة عــشــر عــامــا تــفــصــل بــني هـــذه الــــدورة 
عــام 2005.  بــالــقــاتــل،  وأخــــرى، ال تشبهها إال 
هذه املرة رفيق الحريري يقع صريع إنفجار 
ارهــابــي، هــو بــدايــة لـــدورة اغــتــيــاالت طاولت 
نوابا وشخصيات ومثقفني كانوا معارضني 
لـــدمـــشـــق، ومــتــحــّمــســني النـــســـحـــاب جــيــشــهــا 
بـــلـــغ الــحــريــري 

ُ
مـــن لــبــنــان. عــشــيــة اغــتــيــالــه، أ

بتهديداٍت تطاول حياته. أجاب عليها بأنه ال 

عصام شعبان

خصوصا  للتحفظ،  مثيرا  العنوان  يكون  قد 
وأن كــاتــب املــقــال مــصــري، تشهد بـــالده أكبر 
من انتكاسة ثورة إلى ما يشبه انكسار جيل 
حــضــر ملــحــطــات التغيير، وشــــارك فــيــهــا، غير 
ــا يـــوحـــي بـــه مـــن نــصــيــحــة. والـــشـــعـــوب كما  مـ
األشخاص، ال يتلقون النقد بصدر رحب، وما 
أكثر ما تضيق به النفوس في األزمات. ولكن 
التجربة املصرية، ومتابعة  في ضوء خبرات 
 

ٌ
ودراسة أكاديمية لثورة تونس، يتبدد بعض

من التحفظ، في أن يبادر أحــد الجالسني في 
صــفــوف املــغــلــوبــني فـــي مــخــاطــبــة املــتــعــثــريــن، 
خصوصا وأن ثورتهم كانت تمثل لقطاع من 
شــبــاب االنــتــفــاضــات الــعــربــيــة مــصــدرا لــأمــل. 
ــــواب لــكــتــابــة تــاريــخ  وفـــي مــالمــح نــجــاحــهــا أبـ
الـــثـــورات مـــن دون تــعــمــيــم أنــهــا أخــفــقــت، وأن 
لــلــثــورات آفــاقــا مغايرة ال تنتج الــحــســرة، وال 
املــســلــحــة أو عـــودة نظم  بــالــصــراعــات  تنتهي 

مستبدة وهيمنتها.
ومع التسليم بأن الثورة صيرورة اجتماعية 
وســيــاســيــة، وإخــفــاقــهــا لــيــس نــهــايــة لــتــاريــخ 
ــل فـــي الــتــغــيــيــر  ــ الـــشـــعـــوب، إال أن امـــتـــالك األمـ
يــحــتــاج إلـــى تــوصــيــف ملــا يــجــري أو غـــرق في 
ــارات عـــمـــومـــيـــة، فـــهـــنـــاك ثـــــــــوراٌت تــخــفــق  ــ ــعـ ــ شـ
وتنهزم، وأخــرى تتعثر أو تنجح في تحقيق 
التعاطي  األحــــوال  كــل  وفـــي  بــعــض مطالبها. 
بموضوعية ضـــرورة مــلــّحــة، مــن أجــل تغيير 
ــيـــاق، أبــــــرزت احــتــجــاجــات  الــــواقــــع. وفــــي الـــسـ
تــونــس، فــي ذكــــرى الـــثـــورة الــعــاشــرة، حيوية 
التونسي،  لــدى قــطــاعــاٍت مــن الشعب  ظــاهــرة 
ــار الـــــــثـــــــورة، فـــكـــانـــت  ــ ــسـ ــ ــة ملــــراجــــعــــة مـ ــ ــبــ ــ ورغــ
االحتجاجات أقرب إلى كشف حساب وتقييم 
لسياسات حكومات متعاقبة، غير أنها أبرزت 
تــحــديــاٍت مــن ضمنها صـــراع بــني مؤسسات 
الـــدولـــة، الــرئــاســة والــبــرملــان والــحــكــومــة، غير 
ــــراع بـــني الـــشـــارع والــســلــطــة، وصـــــراع بني  صـ
ر إلى أن مسار 

ّ
قوى سياسية. وهذا كله مؤش

الــثــورة مــهــّدد، وأن الــتــوافــق بــني قــوى الــثــورة 
ممكن  غــيــر  مطالبها  لتحقيق  بــرنــامــج  عــلــى 
والتحالفات  الــصــراع  مــعــادالت  اســتــمــرت  إذا 

السياسية بالكيفية نفسها.
ومــن بــني مــؤشــرات الخطر على ثــورة تونس 
الحضور القوي لعملية شيطنة االحتجاجات. 
داخــل  السياسي  الفعل  املطلوب حصر  وكــان 
االنتخابية.  العملية  تتجاوز  ال  رسمية  أطــر 
 عن التعبير عن مطالبه. 

ّ
وعلى الشارع أن يكف

ومـــع هـــذا املــيــل الــــذي يــشــابــه حــالــة مــصــر في 
املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، تــعــالــت أصـــــوات أجــهــزة 
األمــــن بــوصــفــهــا فــاعــال ســيــاســيــا، وتــعــامــلــت 
ــر الــتــوقــيــف، واســتــنــد  ــ ــعـــت دوائــ بــعــنــف ووسـ
االحتجاج، وتعميم  إلــى حمالت تشويه  ذلــك 
لــتــحــلــيــل  أداة  الـــخـــارجـــيـــة  ــرة  ــ ــؤامـ ــ املـ مـــنـــظـــور 

جــاك شيراك  مــن  فهو محمّي  اغتياله،  يمكن 
نــفــســه، رئــيــس جــمــهــوريــة فــرنــســا. هــنــا أيضا 
التقى نــهــران: الــســوري والــلــبــنــانــي. واألخــيــر 
هذه املّرة، اللبناني، متمثل بحزب الله، الذي 
حا.

ّ
تفّوق على حركة أمل توسعا ونفوذًا وتسل

ومنذ أكثر من عام، التقيُت بلقمان سليم في 
إطار دراسٍة كنُت أعّدها عن اليسار اللبناني. 
بدارته القديمة الشاسعة، املنذورة لفعالياٍت 
ثقافيٍة متنّوعة. بعد الحديث، جلُت مع لقمان 
عارمة  مكتبة  بدهاليز  يمكن وصفها  ما  في 
. غابة 

ً
ترتفع رفوفها إلى السقف، العالي أصال

والقصاصات..  وامللفات  واملــقــاالت  الكتب  من 
، ذاك الــحــائــط.. عــن كـــذا، وذاك عن 

ّ
ــــرف هـــذا الـ

كـــيـــت. مـــشـــاريـــع مـــهـــولـــة. تــحــتــاج إلــــى فــريــق 
ــا، عــلــى األقــــــل. وكــلــهــا كــلــهــا..  ــفـــرزهـ يـــتـــفـــّرغ لـ
تحفظ الذاكرة. ليس اللبنانية وحسب، بأدق 
طّياتها، بل السورية أيضا والفلسطينية. ذلك 
كله في قلب الضاحية الجنوبية، معقل حزب 
رون بمواقف لقمان العلنية املناهضة 

ْ
الله، مق

ــال وأنــــــَت  ــيــ ــتــ ــلــــحــــزب. »أال تــــخــــاف مــــن االغــ لــ
الحزبالهية  البيئة  مــع  مــبــاشــر  تــمــاّس  عــلــى 
ــة؟« ســـألـــتـــه، وقـــلـــبـــي يــــرتــــجــــف... كــال  ــاديــ ــعــ املــ
أجاب. »ِلم أخاف؟ لن يقتلوني. انا محمّي..«. 
القائمة  دة 

ّ
 يشرح لي تلك العالقة املعق

َ
وأخــذ

بـــني الــيــســاريــني الـــذيـــن نــاهــضــوا حــــزب الــلــه 
واليساريني الذين اندمجوا بمشاريعه. 

بعد هــذا اللقاء، انفجر املرفأ. وكــان قد سبق 
بِصلٍة  ان 

ّ
يمت اغتياالن  سليم،  لقمان  اغتيال 

ــأ: ضــحــيــتــه األولــــــى كـــانـــت الــعــقــيــد  ــرفــ إلــــى املــ
املتقاعد، منير أبو رجيلي، بعد أربعة أشهر 
مــن االنــفــجــار. ُوجــــد مــقــتــواًل فــي مــنــزلــه بآلة 
حـــــــاّدة. وأبـــــو رجــيــلــي شــغــل مــنــصــب رئــيــس 
مــكــافــحــة الــتــهــريــب فـــي مــرفــأ بـــيـــروت. وُعــِلــم 
السفينة حاملة  كــان يملك معلوماٍت عن  أنــه 
نترات األمونيوم. الضحية الثانية كانت جو 
بجاني، بعد خمسة أشهر من االنفجار. وقد 
اغتيل بكاتم الصوت، وهــو خــارج من منزله 
ليوصل أوالده إلى املدرسة. وبجاني، بصفته 
كان  اللبناني،  الجيش  لــدى  املعتَمد  ر  املــصــوِّ
يــمــلــك أرشـــيـــفـــا غــنــيــا مـــن الـــصـــور عـــن املــرفــأ 

ــذا املــنــظــور ســبــق أن ســّوقــتــه  املـــظـــاهـــرات. وهــ
نظم ديكتاتورية وما زالت تستخدمه لتبرئة 
نفسها، والتهّرب من املسؤولية، وتبرير القمع، 
وأن يــســتــخــدم فـــي تـــونـــس يــعــنــي أن جــوهــر 
الديمقراطية مهّدد، وأنها مجرد أداة للوصول 
إلــــى الــســلــطــة، ال مــمــارســة مـــن حـــق الــجــمــيــع، 
ما  السلمي، غير  التعبير  أشكال  كل  تتضمن 
يحمله ذلك من التعامي عن أسس االحتجاج 
ـــرات 

ّ
ومــنــطــلــقــاتــه، ورصـــــد انـــعـــكـــاســـات مـــؤش

ــالــــة ونــــقــــص مـــســـتـــويـــات  ــبــــطــ الـــتـــهـــمـــيـــش والــ
الــتــنــمــيــة وتـــفـــاوتـــهـــا فــــي الــــــواليــــــات، والـــتـــي 
توسعت من الجنوب والوسط حتى العاصمة 
تونس. وهذه املعضالت، بجانب ديكتاتورية 
ــــن عـــلـــي وفــــــســــــاده، ومــــحــــابــــاة مـــجـــمـــوعـــات  بـ
املصالح، كانت تجسيدا لالقتصاد السياسي 
أن االحتجاجات  أيــضــا  املشهد  لــلــثــورة. وفــي 
مــن إخفاق  تحمل دالئــل على ضيق قطاعاٍت 
أعباء  تخفيف  عن  وعجز  متتالية،  حكومات 
األزمة االقتصادية واالجتماعية، وذلك يفتح 
الــطــريــق إلـــى احــتــمــاالت، إذا اتــســعــت األزمــــة، 
لــلــثــورة بشكل كامل  قـــوى مــضــادة  أن تبسط 
نفوذها وتقّدم نفسها بديال في حال استمرار 

السياسات االقتصادية نفسها.
وال تــنــفــصــل أزمـــــة الــســيــاســات االقــتــصــاديــة 
ونتائجها عن التحالفات السياسية واملشهد 
السياسي العام في تونس. وإذا كانت تحالفات 
أغلبية  تحقيق  استطاعت  قد  النهضة  حركة 
بــرملــانــيــة، فــإنــهــا لـــم تـــطـــرح ســيــاســات بــديــلــة 
أساسها  على  اندلعت  التي  األزمـــات  ملعالجة 
الــثــورة، فال يمكن أن يكون حــزب نــداء تونس 
سابقا، وحاليا قلب تونس، يقبل بسياسات 
 من 

ً
تحقق مطالب الثورة، واألخير يمثل كتلة

وسياسيا  طبقيا  انتمت  مصالح  مجموعات 
لم يكن غريبا  لذا  الدستوري.  التجمع  لحزب 
االحتجاجات  تجاه  األفعال  ردود  تتشابه  أن 
ــن، بعد  فــي الـــواليـــات، وأن تــحــاول قـــوات األمــ
عسكرة  العاصمة،  إلــى  املظاهرات  انتقلت  أن 
الشوارع، ومنع التظاهرات. وفي هذا السلوك 
ــر خطر 

ّ
مــؤش الديمقراطية  مــن  ينتقص  الــذي 

على مسار ثورة ترى أنها أخرجت البالد من 
دوائر االستبداد إلى فضاء حرية التعبير.

املــــــؤامــــــرات  ــــالت أو  ــدخـ ــ ــتـ ــ الـ إلـــــــى  ــاد  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــة، أو مـــيـــل الـــنـــظـــم الـــقـــديـــمـــة إلـــى  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
االســـتـــيـــالء عـــلـــى الـــحـــكـــم، حــــل ســـهـــل ومـــريـــح 
ويــعــفــي الــجــمــيــع مـــن املـــســـؤولـــيـــة، لــســنــا في 
حاجٍة إلى مناقشة بديهيات، أن هناك أطرافا 
ــارج والــــداخــــل تــســعــى إلــى  ســيــاســيــة فـــي الـــخـ
أن تنشط  الطبيعي  ومــن  تحقيق مصالحها، 
الحراك  والدولية في ظل  اإلقليمية  الساحات 
خرائط  تشكل  الــتــي  االستثنائية  ــاع  واألوضــ
جــــديــــدة، وتــــحــــاول كــــل مــنــهــا حـــجـــز مــكــانــهــا 
وتــقــويــة نــفــوذهــا فـــي املــشــهــد الـــجـــديـــد، وكــل 
واالنقالبات  كالثورات  االستثنائية،  األحــداث 

املنفجر. لم يمِض شهران على اغتيال بجاني، 
وربما آخرين لم نعلم بهم، حتى كان اغتيال 
لقمان سليم، على الخط نفسه. لقمان كان ال 
يملك مــعــلــومــاٍت وحــســب، عــن تـــورط دمشق 
وحزب الله باالنفجار، وهي موثقة ودقيقة... 
بل كان يرّوج فحواها. وهذه شجاعة تتفّوق 
الــدورة من  على نفسها. ويمكن تسمية هــذه 
القتل باسم »الكشف عن قتلة انفجار املرفأ«. 

ولذلك علينا توقع مزيد من االغتياالت.
ولـــكـــن بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن أن »الــتــحــقــيــقــات 
آخذة مجراها«، التي »لم تتوصل إلى نتيجٍة 
تكشف عن القاتل«، وما إلى هنالك من أدبيات 
غــســل أيــــــادي الــقــتــلــة مـــن دمـــــاء ضــحــايــاهــم، 
الرابط  الخيط  هو  »سياسي«،  اســتــدالل  ثمة 
الــثــالث:  ــــدورات  الـ الــجــرائــم ذات  بــني مرتكبي 
عنوانها دمــشــق. فــي الــبــدايــة، كــانــت األيـــادي 
أمل، ثم  »املحلية« تتجّسد بحركة  الدمشقية 
تصاعدت هيمنة حزب الله، وانتقلت الوكالة 
الــســوريــة - »املــمــانــعــة« إلـــى حـــزب الــلــه، رأس 

حربة محور املمانعة. 
ــتـــدالل »وجـــــــودي«، إذا جــاز  ــا: ثــمــة اسـ وأيـــضـ
التعبير، من أن الضحية في الــدورات الثالث 
من القتل ال تصغى إلى التهديد بالقتل. وال 
»الــبــراءة« تحّد من  قتل. هــل 

ُ
أنها ست تصدق 

مريحا  متسعا  القاتل  لحرية  وتــدع  خيالها، 
لتصّور كيفية القتل وتقرير توقيته؟ آخذًا في 
تــصــّدق«؟ هــل يمكن  الضحية »ال  أن  حسابه 
 من ذلك، فيدافع 

ً
ة  أن يكون أقل بــراء

َ
الضحية

فــي هذه  أو يحميها؟ هــل يحتاج  عــن نفسه، 
الــحــالــة إلـــى الـــقـــوة؟ أو الـــســـالح؟ هـــل يتشّبه 
الضحية بالجالد، فيحمل سالحه ليدافع عن 

نفسه؟ 
بمعنى آخر: بأية قوة يتقّوى الضحية إن لم 
يكن بالكلمة، املسنودة إلى الذاكرة؟ وفي هذه 
الدورة تحديدًا من دورات القتل، حيث الذاكرة 
املــقــصــودة بالقتل، أي »نــســيــان« جريمة  هــي 
ــام.. هـــذه الـــذاكـــرة كانت  ــتـ املـــرفـــأ، والــصــمــت الـ
بني يَدي لقمان سليم بالوثائق والنصوص 
جريمة  ملفاتيح  مــالــكــا  وجعلته  والــبــراهــني.. 
إلــى  ستفضي  الــرســمــيــة  التحقيقات  املـــرفـــأ.  

والــــصــــراعــــات املــســلــحــة. لــكــن الــتــعــويــل على 
ــادي قاصر  الــخــارجــيــة تفسير أحــ الــتــدخــالت 
 بــالــعــقــول ويــعــفــي مـــن املــســؤولــيــة، 

ّ
يــســتــخــف

ومحاوالت النظم املستبدة العودة إلى املشهد 
بـــديـــهـــي، وال اســـتـــثـــنـــاء فــــي تــــاريــــخ الــــثــــورات 
ــــاوالت جـــمـــاعـــات الــنــفــوذ  ــــحـ ــن مـ الـــحـــديـــثـــة عــ
الــســيــاســي واالقــتــصــادي فــي الــدفــع برجالها 
إلى السلطة، للحفاظ على مصالحها الطبقية 
بعد الثورات، وأن تسعى إلى امتالك مصادر 
ووسائل  السياسية  العملية  خــالل  من  القوة 
ــتــــخــــدام أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة،  اإلعـــــــــالم، وحــــتــــى اســ
وعــســكــرة الــســاحــات وتــضــيــيــق الــخــنــاق على 
الفضاء السياسي، حتى تعيد امتالكه منفردة 
االقتصادي  السوق  في  وتتمظهر  كانت،  كما 
الديمقراطية  كانت  وإذ  السياسي.  والنشاط 
الــنــاشــئــة تــضــيــق بـــاالحـــتـــجـــاج االجــتــمــاعــي، 
ــريـــق إلـــــى الـــتـــعـــبـــيـــر، خـــصـــوصـــا مــع  فـــمـــا الـــطـ
أحــــزاٍب انــفــض عنها جــمــهــورهــا، حــني غرقت 
فــي خــالفــاٍت ال تخصهم، وفــي ظــل سياسات 
حــكــومــاٍت تعيش أجــــواء املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، 
ال تــســتــطــيــع اتــــخــــاذ ســـيـــاســـاٍت بـــديـــلـــة عــلــى 
ومن  واالقــتــصــادي،  االجــتــمــاعــي  الصعيدين، 
املــشــهــديــن الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي، يتشكل 

مساٌر يعاود التذكير بانتهاك الكرامة.
ومن مالمح الخطر أيضا انفضاض جماهير 
م، لشعورها 

ّ
الثورة عن الفعل السياسي املنظ

ــأن الــعــمــل واالنـــضـــمـــام لـــأحـــزاب لـــم يجلب  بــ
ــزائـــم والـــخـــيـــبـــات، وأن الــســلــطــة ال  ــهـ ســــوى الـ
ــتــــي رفـــعـــوهـــا فــي  ــــى مــطــالــبــهــم الــ تــســتــمــع إلــ
أتــــون الـــثـــورة. عــنــدمــا شــوهــت االحــتــجــاجــات 
االجــتــمــاعــيــة فــي مــصــر، شــعــرت قــطــاعــات من 
جمهورها بأن قادة الثورة والفعل السياسي 
من أحــزاب وقــوى غير جديرين بكسب الثقة، 
وأن بعضا من شــعــاراٍت رفعها هــؤالء القادة، 
وتماست معهم، أصبحت مفرغة، مجّرد أدوات 
ت 

ّ
لــذا انفض إلــى السلطة.  للتعبئة والــوصــول 

قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة عــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
واستطاعت الثورة املضاّدة كسب أرضيٍة حول 
سرديتها بأن الثورات مؤامرة لم تنتج سوى 
ــاب وافــتــقــاد األمـــن الشخصي  ــ الــخــراب واإلرهـ
واملجتمعي. وأصبحت صورة السياسي كاذبا 
واالجتماعية  الوطنية  بــالــشــعــارات  متالعبا 
والدينية، لم يعد أغلب السياسيني يمتلكون 
تــأثــيــرهــم الــســابــق. فـــي مــقــابــلــة ضــمــن رســالــة 
ماجستير عن أثر الحراك الشبابي في ثورتي 
الشباب من  الكاتب أحد  مصر وتونس، سأل 
قــادة الحراك االحتجاجي في سيدي أبو زيد 
كان  الحزبي،  العمل  الشباب  تــرك  أسباب  عن 
رد الشاب الذي يعمل بعقد هش في العاصمة 
أحــزابــنــا، أحزابنا هي  لــم نترك  تونس »نحن 
الــتــي تــركــتــنــا«، بــيــنــمــا أمــــام املـــســـرح الــبــلــدي 
واتـــحـــاد الــشــغــل فــي الــعــاصــمــة، وفـــي واليـــات 
وســـط تــونــس وجــنــوبــهــا، كــانــت احــتــجــاجــات 

دفن امللف بعبارات »لم يتوصل التحقيق...«. 
دفـــن املــلــف يعني نــســيــانــه، كــمــا أحــيــلــت على 
السابقة، مهما  القتل  النسيان ملفات دورات 
بــلــغــت مــن »أهــمــيــة«. ومــلــف مــقــتــل الــحــريــري 
ــيـــة«. بــمــحــكــمــتــه الــدولــيــة،  ــمـ ذروة هــــذه »األهـ
ألعضاء  الصريحة  واتهاماتها  وخالصاتها 
من حزب الله. ومع ذلك، »فالج ال تعالج ..!«.  

التي تضع  الكثيرة  أمــام املعطيات  بــاملــوازاة: 
شبع 

ُ
حــزب الله فــي دائـــرة االتــهــام، وبعد أن أ

لقمان سليم تهما بالعمالة ألميركا وإسرائيل 
فون 

َّ
على لسان امليديا التابعة له، يظهر املكل

إيــاه: أن إسرائيل،  الفولكلوري  القيام بالدور 
ــلـــيـــم ارتــــبــــاط  الــــتــــي يـــرتـــبـــط بـــهـــا لـــقـــمـــان سـ
من  قتلته.  التي  هــي  و»الــخــيــانــة«،  »العمالة« 
أحــد وجوه  النابلسي،  الشيخ صــادق  بينهم 
حــــزب الـــلـــه اإلعـــالمـــيـــة. إذ يــفــهــم هــــذا الــشــيــخ 
تماما ملاذا قتلت إسرائيل لقمان سليم: أنها 
تريد أن تشعل »الفتنة والتفرقة في األوساط 

الشيعية«.
الــلــه  حـــــزب  عـــلـــى  ــام  ــ ــهـ ــ االتـ نـــصـــّب  أن  اآلن: 
وحــــده لــيــس بــالــعــدل، فــلــلــحــزب شــركــاء في 
على  يلعبون  التحّكم.  في  وأحيانا  الحكم، 
يتشاجرون،  يستشرسون،  وحــبــال،  حــبــال 

املعطلني متواترة خالل خمس سنوات مضت، 
حتى ملف املفرزين أمنيا، والذين حرموا من 
الــعــمــل ملــعــارضــتــهــم سلطة بــن عــلــي لــم ينته، 
وظـــلـــت مـــعـــانـــاة عـــديـــديـــن مـــن شـــبـــاب الـــثـــورة 
باقية، منهم من يرّدد الشعار نفسه الذي رفع 
فــي الــحــوض املــنــجــمــي وســيــدي بـــوزيـــد، قبل 
»التشغيل   ،2010 الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون   14

استحقاق يا عصابة السّراق«.
أحـــد األخـــطـــاء الــكــبــرى أن يــتــم نــفــي قــطــاعــات 
شــعــبــيــة مــــن املــــعــــادلــــة، وأن تــــفــــرغ الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة مـــن مــضــمــونــهــا، 
الــســلــطــة بنتائج  إلــيــهــم  آلــــت  وأن يــكــتــفــى مـــا 
ــا مــــظــــهــــرا وحــــيــــدا  ــهــ ــفــ االنـــــتـــــخـــــابـــــات بــــوصــ
وتجنيب  األزمـــة  تجاهل  ويتم  للديمقراطية، 
الـــحـــوار مـــع هــيــئــات تــمــثــل قــطــاعــات شعبية 
األحــزاب  وحتى  والنقابات،  املدني  كاملجتمع 
ــان، لــكــنــهــا  ــرملــ ــبــ ــي الــ ــم تــمــتــلــك ثـــقـــال فــ الـــتـــي لــ
ذات تـــأثـــيـــر فــــي الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي، كـــمـــا أنـــه 
ــة فـــي صـــراعـــات  ــ مـــن الــصــعــب اخــتــصــار األزمــ
سياسية في البرملان، أو بني مؤسسة الرئاسة 
ليست  الصراعات  تلك  كانت  وإن  والحكومة، 
منفصلة الصلة عن األزمة التي تمّر بها ثورة 
تونس. وإذا كان في مقدور قطاعاٍت أن تحتج 
وتحاسب متخذي القرار ومقّرري السياسات 
ضـــمـــن صــــــراع ســلــمــي يــحــقــق تـــقـــدمـــا يــخــلــق 
تراكما لصالح مطالب شعبية، فهذا، بجانب 
مطالب  حــول  واملجتمعي  السياسي  الــحــوار 
االحتجاج، أفضل من سيناريوهات بديلة، إذا 

استمرت أزمة الشارع.
ليس من يخّرب ثورة تونس، كما تحب أن تروج 
أقالم في تونس وخارجها بحكم اصطفافات 
ــلــــدول، مــــؤامــــرات خــلــيــجــيــة.  حــزبــيــة عـــابـــرة لــ
املشكلة أعمق من محاوالت التأثير الخارجي، 
والذي ال ينشط إال في أتون األزمة السياسية 
الــــداخــــل  فــــي  األزمــــــــة  أن  أي  واالقــــتــــصــــاديــــة، 

يــتــخــاصــمــون، يـــمـــأون األثـــيـــر بــبــيــانــاتــهــم 
النهاية،  فــي  ولكنهم،  الغاضبة.  الــقــارصــة، 
بــالــقــســمــة. ويسكتون  يــرضــون  يــصــغــرون، 
عــن آلـــة الــقــتــل. يــعــّدلــون أحــيــانــا مــن مــيــزان 
القوى، استنادًا إلى إشارٍة من هنا أو ملحٍة 
املحصلة، يدخلون  فــي  هــنــاك. ولكنهم،  مــن 
فــي تــســويــاٍت وصــفــقــات مــع الــحــزب القائد. 
يحافظون بفضلها على حصتهم في الحكم، 
بحكم  يجعلهم،  مــا  هـــذا  بــنــظــرهــم.  القليلة 
جرائم  كل  مبتِلعني  املوضوعية،  الــضــرورة 
ني الطرف عنها. وأحيانا قبل 

ّ
الحزب، غاض

وقوعها. بل متراجعني عن حق دماء أقربهم 
ــيـــة.  ــبـــراهـــني املــحــكــمــة الـــدولـ ـــو بـ ــهـــم، ولــ ــيـ إلـ
الساكتني،  الخرساء.  الشياطني   وهؤالء هم 
ــأ بحكم  ــا، عـــن جــريــمــة املـــرفـ ــوانــ ضــعــفــا وهــ
املــصــلــحــة املــشــتــركــة. واآلخــــذيــــن بــاملــزايــدة 
ــات.  ــاشــ ــشــ ــر الـــصـــحـــف والــ ــبـ الـــضـــمـــيـــريـــة عـ
الـــذي يجعل املــنــظــومــة بأسرها  هــم الــجــزء 
اللبنانيني  فــوق صــدور  تبقى  أي  »تعمل«، 

مثل صخرٍة ساحقة ماحقة.
ولذلك، ستلتحق جريمة لقمان سليم بجرائم 
هذه الــدورة من القتل. ولكن مع فــرٍق شاسع: 
الــذيــن ســكــتــوا عــن جــرائــم تــمــّســهــم مــبــاشــرة، 
ورثة الشهيد، مقابل تسويٍة أو صفقة، زهيدة 
أو باهظة. مثل الحزب الشيوعي الذي سكَت 
عن اغتياالت الدورة االولى، أو سعد الحريري 
الثانية.. هــؤالء ال يشبهون  الــذي يسكت عن 
وَرثة لقمان سليم. شقيقته رشا، تتصّدرهم، 
ومعها سلمى، والدة لقمان سليم، ومونيكا، 
ــه.. بــحــزنــهــن الــنــبــيــل املــنــيــع، بــعــبــاراٍت  ــتـ زوجـ
اللحظة  مــنــذ  عــاتــقــهــن،  عــلــى  أخـــذن  مختلفة، 
التي وضــع لقمان  الــذاكــرة  األولـــى، استكمال 
أركـــانـــهـــا قــبــل اغــتــيــالــه. أي إنـــهـــا جــريــمــة لن 
األولـــى  الـــدورتـــني  فــي  ال  كسابقاتها،  تنتهي 

والثانية وال األخيرة. منسية في األدراج...
كـــال. لــن تسكت رشـــا، لــن تــْســتــكــني. حــواّســهــا 
كلها مستنفرة. ومعها سلمى ومونيكا. إنها 
فــي طــريــقــهــا لــلــتــحــّول إلـــى أيــقــونــة إغــريــقــيــة: 

الشقيقة حامية ذاكرة شقيقها.
)كاتبة لبنانية(

املرحلة  لم تبرح مربع  البالد  بــاألســاس، وأن 
تحالفاتها  تبني  التغيير  وقـــوى  االنتقالية. 
على أســس ال عــالقــة لها بــأهــداف الــثــورة وال 
شــعــارات التغيير، والــســمــة الــتــي كــانــت تميز 
املسار االنتقالي من قدرٍة على الحوار وإعالء 
مـــة انــحــســرت وســاد  مــبــدأ الــتــشــاركــيــة واملـــواء
مــبــدأ الــتــغــلــب. ويــســتــلــزم أن تــتــجــاوز تونس 
ــة، أن تبني  ــروريـ أزمــتــهــا، ضــمــن خـــطـــوات ضـ
كـــل قــــوى الــتــغــيــيــر تــحــالــفــاتــهــا عــلــى أســـاس 
برنامج الثورة، وإعالء مبدأ الحوار، واإليمان 
بـــــأن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ســــيــــرورة الــــثــــورات، 
وعــمــومــا ليست الــصــنــاديــق وحــســب. وكــذلــك 
أن تعيد قوى الثورة تأمل خرائط التحالفات 
التي يمكن  اليسار  وأساسها، بما فيها قوى 
أن تكّرر أخطاء ثورة مصر، وتبني تحالفاتها 
ــونـــس ورؤى ثــقــافــيــة،  ــة تـ ــويـ عـــلـــى أســــــاس هـ
وتــهــمــش الــجــوهــر االجــتــمــاعــي لليسار الــذي 
كان قد واجه، بقدر ما امتلك، سلطة بن علي، 
عبر تحالفات سابقة على الثورة، على الرغم 
من محدوديتها، تركت أثرا مهما ووازنــا. أما 
عن أزمة تشكيل الحكومة فإنها ستمر في أي 
حــال، وهي إحــدى انعكاسات األزمــة، وليست 
جوهرها، وإن كانت تخضع لعملية التنافس 
ــتـــجـــاذب مــبــنــي عــلــى مشهد  والـــتـــوظـــيـــف، ولـ
األزمة االجتماعية والسياسية التي هي أكبر 
من مواجهة بني الرئيس قيس سعيد ورئيس 

الحكومة هشام املشيشي.
ــذاتــــي شــــرط لــلــتــغــيــيــر في  مـــمـــارســـة الــنــقــد الــ
هــــذه الــلــحــظــة، ســـــواء فـــي تـــونـــس أو غــيــرهــا 
ــفـــاضـــات الــعــربــيــة،  ــتـ مـــن بــــالد الــــثــــورات واالنـ
بالوعي  لها وتسلحت  ــر 

ّ
بـــدأت وحــض والــتــي 

واإليـــــمـــــان بـــاالنـــتـــصـــار، لــكــنــهــا أخـــفـــقـــت فــي 
وظــروف  متعّددة،  ألخطاء  برنامجها،  تنفيذ 
ذاتية وأخــرى موضوعية، تخّص بنية الدول 
واملــؤســســات وحـــال االقــتــصــاد. لكن الــظــروف 
املـــوضـــوعـــيـــة لــــن تــتــغــيــر أو يـــمـــكـــن الــتــغــلــب 
الــذاتــيــة التي  لــلــظــروف  ــة  عليها مــن دون رؤيـ
تخّص قــوى الــثــورة، ومــن شــاركــوا في الحكم 
إدراك  السياسي.  املشهد  منها، والفاعلني في 
الــوقــائــع واألخـــطـــاء ومــراجــعــتــهــا مــهــم، ســواء 
ــــرى شــهــدت  فـــي تـــونـــس أو مــصــر أو بــــالد أخـ
ثــورات. وهــذا الوعي وإدراك األخطاء يمهدان 
إلعــــــادة بـــنـــاء اإليــــمــــان بـــاالنـــتـــصـــار، وضــمــان 
ــّدم مـــن تــضــحــيــات وجـــهـــود مــتــراكــمــة  أن مـــا قــ
ســيــنــتــج مــشــهــدا مــخــتــلــفــا لـــلـــثـــورات. وحــتــى 
املكبلة أيديهم في السجون أو العاجزين بني 
جدران بيوتهم واملحاصرين، غير من أعادوا 
يــــرّددوا  أن  بإمكانهم  لــيــس  التغريبة  مشهد 
ــل« من  ــ ــ َم
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دون مراجعة للمشهد وإعادة كل الفاعلني في 
الثورات كتابة تاريخها ومراجعة منطلقاتها 

وبرامجها.
)كاتب مصري(

لقمان سليم شهيدًا... ومن بعده أيقونة إغريقية

حتى ال ُتهزم ثورة تونس

أن نصّب االتهام 
على حزب اهلل وحده 
ليس بالعدل، فللحزب 

شركاء في الحكم، 
وأحيانًا في التحّكم

ممارسة النقد 
الذاتي شرط للتغيير 
في هذه اللحظة، 

سواء في تونس أو 
غيرها من بالد الثورات 
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