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صراع على الهزيمة
باسل طلوزي

من حسن حظ الجنرال كارل فون كالوزفيتز الذي عاش في أواخر القرن السابع
ً
ً
ضخما عن نظرية الحرب وخططها ،أنه ليس على قيد الحياة
عشر ،ووضع مؤلفا
ً
ـرب تخاض هدفها
الـيــوم ،ليعرف أن ّثمة عــربــا دحـضــوا نظريته القائلة إن أي حـ ٍ
االنتصار على العدو وسحقه ،واستبدلوها بنظرية جديدة قوامها «الحرب من أجل
ّ
عسكري على وجه األرض.
الهزيمة» ،وليس النصر الذي يسعى إليه كل قائد
ٌ
ً
مصطلحا أوض ــح ت ـحــديـ ًـدا ،لقلنا إنـهــا ص ــراع ــات عــربـيــة فــي سبيل
ولـئــن شئنا
ّ
صراعات محكمة
الحضيض؛ إذ من الجلي أن كثيرين من عرب اليوم يخوضون
ٍ
اإلع ــداد والتخطيط ،للبقاء تحت سقف الدونية ،كمن يكافح املتون لالنتقال إلى
الهوامش.
ً
ً
ً
ً
ً
ومستترا في أحايني أخرى،
صراعا ،معلنا أحيانا،
من عرب اليوم ،مثل ،من يخوض
سالحا ًّ
ً
نوويا ،ويسوقون آالف الذرائع لتسويغ مواقفهم العدائية،
ضد امتالك إيران
منها الخشية على «أمن اإلقليم والسالم العاملي» ،وكأن هذه الحمائم العربية تعيش
في «املدينة الفاضلة» بوداع ٍة وسالم ،وال تريد أن ّ
تلوث نقاء إقليمها بأسلحة الدمار
الشامل ،وتدخل مع إسرائيل على خط «القلق» نفسه من نوايا إيــران «الخبيثة»
بامتالك مثل هــذا السالح ،بل ّثمة تنسيق بني الطرفني لحصار إيــران وإجهاض
نزعاتها النووية .وفي املقابل ،تتغاضى الحمائم عن مستنقع التلوث الذي يغمرها
حتى أعناقها بترسانات إسرائيل الفتاكة من أسلح ٍة نووي ٍة وكيماوية وجرثومية،
إال إذا كانت تعتقد ،بغبائها املستفحل ،أنها قد أمنت ّ
سالم
شر إسرائيل بمعاهدات
ٍ
سيطمسها براز الحمام.
ً
كان األدعى أن يتجاوز أولئك العرب قصر نظرهم برهة واحــدة ،ليعرفوا أن قنبلة
إيــران النووية إن لم تكن ً
رادعــا إلسرائيل ،فستتيح لهم ،على األقــلً ،
فرصا أزيد
ً
للمناورة بــن عمالقني نـ ّ
ـوويــن ،ولــربـمــا منحهم ذلــك ق ــدرة على تحسني شــروط
ً
معاهداتهم مــع إســرائـيــل ،وهــذه تحديدا أعظم مــا يحتاجه املـفــاوض الفلسطيني
«الغلبان» أمام الغول اإلسرائيلي الذي ّ
جرده حتى من ثيابه ،غير أن ّالدونية تأبى أن
ّ
ً
تفارق أقزامها ،فعوضا عن االنحياز إليران ،أقلها في هذا الجانب ،ثمة من العرب
من ّ
يشدون على يدي أميركا في انسحابها من اتفاقها (النووي) مع إيران املوقع
سنة  ،2015ولم تعارضه آنذاك سوى إسرائيل وحدها ،بل منهم من يطالب اليوم
ً
ّ
غربي
مفاوضات مقبلة بشأن إبرام أي اتفاق أميركي
بأن يكون «شريكا» في أي
ٍ
جديد مع إيران.
ً
ُ
أوردت إيران مثل عن الصراعات العربية العكسية ،ألنها األوضح في هذه املرحلة،
ُ ّ
من دون التغافل عن كثير منها .على صعيد محلي ،شكلت في األردن جمعية
شعبية ملقاومة برنامج إلنشاء مفاعل نووي بسيط في جامعة العلوم والتكنولوجيا
ألغراض توليد الكهرباء ،ال أزيد من ذلك ،فثارت ثائرة قطاع من املواطنني «الحمائم»،
الذين رأوا في املفاعل ً
خطرا على «البيئة» ،وهو ما يبرهن أن الصراع على الهوامش
ال يقتصر على فئة الحكام ،بل تشاطرهم في ذلك قطاعات شعبية ال يستهان بها.
املعضلة التي لن يقوى على تفسيرها أحد هي ذلك التناقض العجيب في الشخصية
ّ
تعلق األمــر بالصراعات الداخلية والبينية؛ فال ّ
يتورعون حينها عن
العربية ،إذا
نفض ريش الحمام عن جلودهم ،واستبداله بالحراشف واألنياب ،واستخدام كل ما
في أيديهم من أسلحة الفتك والسحق ،وتشريع االستعانة بالخارج وترساناته من
ّ
يورانيوم مخضب وقنابل انشطارية ،وعدم املمانعة من استخدام السالح النووي،
ّ
ّ
لشيء سوى
والتفرد بالحكم واحتالل املتون ،ال
إن تطلب األمر ،من أجل السيادة
ٍ
ألن املـنــازع أخ وشقيق وابــن جلدة  ..على الــرغــم مــن أن سيادتهم على شعوبهم
ورقية ،سرعان ما ّ
ّ
ّ
تتمزق عند أدنى ّ
ٌ
لغايات
حروب
خارجية .آنذاك ،تشتعل
هبة ريح
ٍ
ّ
أخرى ،تسمى «حروب الهوامش» أو «الحروب من أجل األوكار» ،ومن أجل أن نظل
ّ
في الصف األخير من العالم.
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أسامة عثمان

تـ ـ ـك ـ ـ ّـررت فـ ــي األيـ ـ ـ ــام األخـ ـ ـي ـ ــرة اعـ ـ ـت ـ ــداءات
ّ
اإلرهابية على فلسطينيني،
املستوطنني
ّ
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة امل ـح ـت ــل ــة ،وك ـ ــان من
آخ ـ ــر ض ـح ــاي ــاه ــا املـ ــواطـ ــن ب ـ ــال ش ـح ــادة
بواطنة ،مــن مدينة البيرة .استشهد ،مع
آخ ــري ــن أص ـي ـب ــوا ب ـ ـجـ ــروح؛ إثـ ــر دهـسـهــم
م ــن م ـس ـت ــوط ــن إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ف ــي األغـ ـ ــوار
الـشـمــالـيــة ،شــرقـ ّـي الـضـفــة الـغــربـيــة .وقــال
أمني سر حركة فتح في محافظة طوباس
واألغـ ـ ـ ــوار ،م ـح ـمــود صــواف ـطــة ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد»ّ ،إن ّ
الشبان كانوا يسيرون ،ضمن
مسار مشي بيئي ،على جانب الطريق ،في
األغ ــوار ،و ٍكــان املستوطن يسير ّ
بسيارته
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر مــن ال ـطــريــق ،وفـجــأة
ّ
ات ـج ــه ن ـحــوهــم ب ـس ـ ّـي ــارت ــه ،وده ـ َـس ـه ــم؛ ما
أدى إلى استشهاد أحدهم ،وإصابة اثنني
آخرين بجروح خطرة .كان بواطنة ضمن
«فــريــق م ـســارات» ،وهــي مـســارات شبابية
بدأ نشاطها في السنوات األخيرة ،بهدف
التعريف بالوطن الفلسطيني ،وبجغرافية
ف ـل ـس ـط ــن وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا ،ول ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة وع ــي
املـجـمــوعــات الشبابية بأهمية املحافظة
ّ
التوسع االستعماري
على األرض ،في وجه
اإلسرائيلي .وبات هذا النوع من السياحة
ًّ
نسبيا ،يحظى باهتمام قطاع
الـحــديــث،
املحلية
واملجتمعات
ـاب،
ـ
ب
ـ
ش
ـ
ل
ا
ـن
واس ــع مـ
ّ
وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،كـ ـم ــا ي ــوض ــح

كاريكاتير

مـنـظـمــوه ،وامل ـش ــارك ــون ف ـيــه .وق ـبــل أي ــام،
اسـتـشـهــد الـعــامــل ع ــزام جـمـيــل عــامــر ،من
قرية كفر قليل ،جنوب شــرق نابلس؛ إثر
ده ـس ــه م ــن م ـس ـتــوطــن ،بــال ـقــرب م ــن بـلــدة
حارس ،في محافظة سلفيت شمال الضفة
الغربية .وقال مسؤول اإلعالم في محافظة
ّ
س ـل ـف ـيــت ،م ـعــن ريـ ـ ــان ،إن ع ــام ــر كـ ــان في
طــريــق عــودتــه مــن عمله ،وكــان يــريــد قطع
الشارعً ،بعد أن كانت اإلشارة حمراء ،لكن
ّ
متعمد بسيارته،
مستوطنا هاجمه بشكل
ودهسه.
ّ
ـداءات تـكـشــف
ـ
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
ـ
ع
اال
ـذه
ـ
ـ
ه
ـح
ـ
م
ـا
ـ
م
ولـ ـع ــل
ّ
عـ ّـمــا وراء ه ـ ــا؛ مــن دواف ـ ــع ،يـتـمــثــل أبــرزهــا
فـ ــي ت ـح ـج ـيــم الـ ــوجـ ــود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
الضفة الغربية ،لصالح تظهير الــوجــود
االسـتـيـطــانــي االح ـت ــال ــي .وهـ ــذا ملحوظ
فــي مـجـمــل م ـمــارســات احـتــالـيــة رسـمـيــة،
ّ
ّ
متطرفة ،قد تختط لنفسها
واستيطانية
ً
أحيانا مـســارات غير ّ
منسقة مباشرة مع
ٍ
جيش االح ـتــال؛ مــا أظـهــر ،فــي مناسبات
س ــاب ـق ــة ،ت ـص ــادم ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن؛ ليس
ألن جـيــش االح ـت ــال حــريــص عـلــى حـيــاة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ومـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــاتـ ـه ــم ،ول ـك ــن
للمخاطر املتوقعة ج ـ ّـراء تلك املمارسات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــوده ــا جـ ـم ــاع ــات اس ـت ـي ـطــان ـيــة
ّ
ّ
همجيتها،
متطرفة ،وتـكــون صــارخــة فــي
وانكشافها أمام القانون الدولي ًاإلنساني،
وكــذلــك لكونها قــد تــربــك ،أح ـيــانــا ،خطط
جيش االحتالل ،حني تأتي في غير وقتها،

فهد

حسام كنفاني

وراء موجات
االعتداءات اإلجرامية
جماعات من غالة
المستوطنين ،ق ّررت
المبادرة إليها ببواعث
كراهية عنصرية

لثني الفلسطينيني عن السفر والتواصل،
ول ـت ـك ــري ــس ال ـ ـعـ ــزل ،ح ـي ــث ي ـص ـبــح الـسـفــر
ب ــن مــدي ـنــة وأخـ ـ ــرى ،ف ــي ب ـعــض األوق ـ ــات،
م ـخــاطــرة حـقـيـقـيــة ،يـقــع الـقـتــل فـيـهــا على
َّ
ّ
مجرد عابرين قـ ّـدر مــرورهــم ،عند عــزم ثل ّة
من املستوطنني ارتـكــاب جريمة قتل بحق
ّ
ّ
أي فلسطيني م ـســافــر .كـمــا ن ـتــذكــر مقتل
ً
ّ
األم الفلسطينية عائشة الرابي ( 47عاما)،
مــن بـلــدة بـ ّـديــا ،فــي محافظة سلفيت ،عام
 ،2018بـحـجــر امل ـس ـتــوط ـنــن الـ ــذي أص ــاب
رأسها ،وهي برفقة زوجها .وهو االعتداء
الذي اعترفت وزارة األمن اإلسرائيلية بأنه

أنور الجمعاوي

محمد أبو رمان

في استخدام المعتقلين رهائن
خليل العناني

أفرجت السلطات السعودية ،قبل أيام ،عن
ُ
الناشطة لجني الهذلول التي قضت نحو
أل ــف ي ــوم فــي أح ــد سـجــون بــادهــا ،ليس
لذنب سوى أنها دافعت عن حق املرأة في
قـيــادة الـسـيــارة ،وذل ــك على الــرغــم مــن أن
اململكة قد أباحت املسألة الحقًا ،فأصبح
هـ ــذا ال ـح ــق أم ـ ــرا مـ ـش ــروع ــا .ه ـك ــذا ض ــاع
ع ــام ــان وس ـب ـعــة أش ـه ــر م ــن ع ـمــر الـشــابــة
الـتــي لــم تكمل عامها الـثــالــث والـثــاثــن.
علما أنـهــا كــانــت قــد اعتقلت مــن قبل في
دي ـس ـم ـب ــر/ك ــان ــون األول  2014مل ـ ــدة 73
يومًا بعد محاولتها قـيــادة السيارة من
اإلمـ ــارات إلــى الـسـعــوديــة .وفــي األسـبــوع
املاضي ،أطلقت السلطات املصرية سراح
ال ـص ـحــافــي ف ــي ق ـنــاة ال ـج ــزي ــرة ،مـحـمــود
حسني ،الذي تم اعتقاله في  20ديسمبر/
كانون األول عــام  ،2016في أثناء عودته
إل ـ ــى الـ ـق ــاه ــرة مـ ــن ال ـ ــدوح ـ ــة ،فـ ــي إج ـ ــازة
سـنــويــة لــزيــارة أســرتــه ،وق ــد ضــاعــت من
عـمــره حــوالــي أرب ــع س ـنــوات ،قضاها في
حـبــس اح ـت ـيــاطــي ،م ــن دون مـحــاكـمــة أو
تهمة حقيقية.
ال يوجد سبب واضــح ّ
يفسر التزامن في
ُ
اإلف ــراج عــن لجني ومحمود ،كما لــم يكن
ً
هـنــاك سـبــب منطقي العـتـقــالـهـمــا أص ــا.
تمامًا ،كما ال يوجد سبب مقنع إلبقاء آالف
املواطنني في مصر والسعودية وغيرهما
م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ــي امل ـع ـت ـق ــات
والسجون السياسية ،خصوصا وأن لدى
هــذه األنظمة مــن األدوات واألســالـيــب ما
ّ
يجعلها تـتـحــكــم فــي كــل ش ــاردة وواردة
فــي مجتمعاتها ،خـصــوصــا فــي أوس ــاط
ً
السياسيني املعارضني ،إن وجدوا أصال.
ك ـم ــا أن ف ــي مـ ـق ــدوره ــا أيـ ـض ــا أن تـمـنــع
هؤالء من الحديث أو ممارسة أي نشاط
سـ ـي ــاس ــي ،ب ـم ــا ق ــد ي ــدف ـع ـه ــم سـ ـ ــواء إل ــى
الصمت أو الهروب وترك البالد.
لـ ــذا ي ـص ـبــح ال ـ ـسـ ــؤال :مل ـ ــاذا ي ـت ــم اع ـت ـقــال
شـخــص مـثــل لـجــن الـهــذلــول أو محمود
حسني ،وهما ال يمثالن تهديدًا حقيقيًا
لـلـنـظــام ،س ــواء فــي مـصــر أو الـسـعــوديــة؟

نتيجة «عمل عدائي» ،وقع ألسباب قومية،
وبــدوافــع أيديولوجية عنصرية وعدائية
ت ـجــاه الفلسطينيني ال ـع ــرب؛ مل ـج ـ ّـرد أنـهــم
عرب .تزداد هذه االعتداءات االستيطانية
اإلره ــاب ـي ــة ،عـلــى الــرغــم مــن ق ــرار املحكمة
الـجـنــائـيــة الــدول ـي ــة ش ـمــول اخـتـصــاصـهــا
القضائي الجرائم التي تقع في األراضــي
الفلسطينية املحتلة ،وعلى الــرغــم مــن أن
االسـتـيـطــان هــو أكـبــر القضايا املطروحة
أم ــام محكمة الـجـنــايــات الــدولـيــة ،فعقلية
امل ـس ـت ــوط ـن ــن امل ـت ـ ّع ــال ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـق ــان ــون
الـ ــدولـ ــي ،وامل ـت ـش ـب ــثــة ب ــاألي ـ ًـدي ــول ــوج ـي ــات
ّ
املتطرفة ،أكثر انغالقا ،بما يعزلها
الدينية
عن تكييف خططها ،وممارساتها.
ل ـي ـس ــت هـ ـ ــذه امل ـ ــوج ـ ــات مـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات
ٌ
جماعات من
ُاإلجرامية عفوية ،بل وراءها
غ ــاة املـسـتــوطـنــن ،ق ـ ّـررت امل ـب ــادرة إليها،
بـبــواعــث كــراهـيــة عنصرية ،وتـحــت غطاء
ّ
متطرفة
تحريضي مــن مرجعيات دينية
ّ
ال ترى ّ
أي حرمة للدم الفلسطيني ،بغض
َ
النظر عن ظروف املعتدى عليهم ،وبقطع
ّ
الـنـظــر عــن كــونـهــم مــدنـيــن ع ــزال ،وليسوا
ف ــي ح ــال ــة اش ـت ـب ــاك م ــع ج ـن ــود االح ـت ــال
ومـسـتــوطـنـيــه ،ونـسـتــذكــر إشـ ــادة حــاخــام
مدينة صفد ،شموئيل إلياهو ،باالعتداء
عـلــى عــائـلــة ال ــراب ــي ،وقــولــه إن مؤسسات
«ال ــدول ــة» ،وال سـيـمــا ال ـج ـهــاز الـقـضــائــي،
فاسدة ،لكن يجب على ّ
الشبان املشبوهني
عدم الخوف من السجن؛ «ألنه من السجن

ي ـخــرج امل ـل ــوك» .تـتـفــاقــم ه ــذه االع ـت ــداءات
االسـ ـتـ ـيـ ـط ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى خـ ـلـ ـف ـ ّـي ــة الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي االحـ ـت ــال ــي إل ـ ــى س ـيــاســات
ال ـي ـمــن امل ـت ـط ـ ِّـرف ،ال ــداع ـم ــة لــاسـتـيـطــان،
وبعد إعالن وزير االستيطان اإلسرائيلي،
ّ
تـســاحــي هـنـغـبــي ،أن حـكــومـتــه ستمضي
في تنفيذ الرؤية القائمة على جلب أكثر
مــن مـلـيــون ي ـهــودي إلــى املـسـتــوطـنــات في
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة .أم ـ ــا رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
االحتاللية ،نتنياهو ،فهو أقرب ما يكون
إلـ ــى هـ ــذه الـ ـت ـ ّـي ــارات ال ـح ــري ــدي ــة الــدي ـن ـيــة
ّ
املتطرفة ،وأقــرب إلى التماهي مع نزعات
املستوطنني العدائية والعنصرية .وهو
فـ ــي أم ـ ـ ـ ّـس الـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى اس ـت ــرض ــائ ـه ــا،
خ ـص ـ ً
ـوص ــا ف ــي ظ ــرف ــه املـ ـ ـ ــأزوم ،ق ـضــائـ ّـيــا؛
ُ
بسبب مواجهته تهم الفساد واالحتيال
وخـيــانــة األمــانــة ،ولحاجته إلــى األح ــزاب
الصهيونية الــداعـمــة ّ لــه ،فــي االنتخابات
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة؛ ألن ـ ـهـ ــا تـ ـم ــث ــل الـ ـكـ ـت ّــل ال ـح ــزب ـي ــة
املـتـحــالـفــة م ـعــه؛ لـتــرجـيــح كــفـتــه لتشكيل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة .وال ت ـل ـت ـف ــت إدارة ال ــرئ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي ،ج ــو ب ــاي ــدن ،إلـ ــى هـ ــذا ال ــواق ــع
ّ
ّ
املختل ،بني دولــة محتلة تدعم ،أو تغطي
عـلــى إرهـ ــاب مـسـتــوطـنـيـهــا ،وه ــي مـصـ ّـرة
ّ
على الخط املعهود؛ من حماية إسرائيل،
أمام ّ
تسائل
أي مالحقات قضائية دولية،
ِ
ّ
قــادتـهــا عــن سجلهم الـطــويــل ،فــي انتهاك
حقوق الفلسطينيني ،شعبا كامال وأفرادا.
(كاتب فلسطيني)

سطوة الرئيس في تونس

ما بعد «الوالدة من الخاصرة»
عاد أستاذنا ،سيف الدين عبد الفتاح ،في مقالته أول من أمس ،في «العربي الجديد»،
بعنوان ّ
«تدرج اإلعداد في التخلص من االستبداد» ،إلى كتاب عبد الرحمن الكواكبي
«طبائع االستبداد  ،»..بما سمحت له مساحة املقال لذلك ،ضمن مراجعات نقدية،
ّ
غير مباشرة ،لثورات الربيع العربي .ولعل زبدة املقال تكمن في التأكيد على التمييز
بني إسقاط املستبد (شخصا أو حكومة) والبناء ملرحلة ما بعد االستبداد ،فالثورة
وال ـخــروج على الـحــاكــم ،كفعل ث ــوري احـتـجــاجــي ،مرتبط بـشــروط معينة ،لكن ما
التخلص من عالئق االستبداد وشبكاته والوصول إلى مرحلة جديدة هي
يتلوه من
ٌ
ً
توافقات وعمال بنائيًا وتراكميًا أكثر تعقيدًا.
بالضرورة معركة تتطلب
ٍ
ّ
لعل مداخلة عبد الفتاح ،وهو من الرموز املعروفة في الدعوة إلى الحرية والديمقراطية،
وكان له دور في ثورات الربيع العربي على درجة من األهمية ،تأتي في اللحظة املناسبة
تمامًا ،ونحن نستعيد هذا العام ذكريات مرور عقد على قيامة الربيع العربي ،بما
ّ
والتحرر والخروج
حملته من رياح تغيير وأحالم داعبت خيال الشعوب في الحرية
ّ
ّ
من حلقة «االستثناء العربي» في ّ
التحول الديمقراطي ،التي نظر لها منظرون غربيون
كثيرون بعدم إمكانية دخول الدول العربية إلى النادي الديمقراطي.
ومن يقرأ ما كتبه الكواكبي ،وهذه القراءة له في سياق الفكر العربي ،قديمًا وحديثًا،
سيجده يقع في صلب الـجــداالت واإلشـكــاالت املرتبطة بما يصطلح عليه «املسألة
الثقافية» ،ومــا حملته مــن مـقــاربــات لعلماء ومفكرين كـبــار ،أمـثــال الشيخ محمد
عبده وتلميذه محمد رشيد رضــا ،ربطت التخلص من االستبداد بشروط ثقافية
ومجتمعية وبإصالح ديني واجتماعي ،وجمعية العلماء املسلمني في الجزائر ،ومالك
بن نبي (ونظرية حول الصنمية) ،وتلميذه جودت سعيد في مذهب ابن آدم األول،
وغيرها من مقاربات لعلماء ومفكرين ومثقفني كبار.
ً
ال يعني ذلك ،بالضرورة ،استعادة مقوالت املدرسة الثقافية بكل ما فيها (مثال تحدث
اإلمام محمد عبده عن املستبد العادل في إطار وظيفي مؤقت ،إلى حني تكون األمة
ّ
قادرة على القيام بمسؤولياتها) ،لكنه يدفع إلى مراجع ٍة نقدي ٍة لثورات الربيع العربي
والتمييز بني التحول نحو الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية وترسيخها ،األمر الذي
عمليات مختلفة ،تقوم على بناء البديل ،وليس فقط هدم صروح االستبداد،
يتطلب
ٍ
والتخلص من تبعاته.
يمكن العودة هنا إلى جملة من الكتب املهمة والعميقة التي نشرها املركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات لخبراء يناقشون الثورات العربية بصورة ّ
مفصلة ،في
الحيثيات والتحوالت والديناميكيات ،بخاصة كتاب عزمي بشارة املهم «االنتقال
الديمقراطي وإشكالياته  ..دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة» ،إذ تتيح قراءات علمية
موضوعية ّ
كسر لجدران االستبداد األمنية والنفسية والثقافية،
مفصلة ملا حدث من
ٍ
لالنتكاسات التالية لذلك في دول عربية كثيرةً ،
سواء التي حدثت فيها ثورات مضادة،
أو وقعت في شراك الحروب األهلية القائمة على الهويات املحتربة ،طائفيًا وعرقيًا
ودينيًا ،وحتى االستقطابات بني التيارات واألحزاب األيديولوجية.
مــا تــزال الشعوب العربية ،فــي األغـلــب األع ــم ،فــي لحظة انتقالية منذ ث ــورات الربيع
العربي ،يصعب العودة بعدها إلى ترميم السلطوية وديناميكاتها ومنحها الشرعية
ً
ّ
ّ
مرة أخــرى ،لكنها تتطلب عمال كبيرًا فكريًا وواقعيًا لتحقيق الحلم بالوصول إلى
مرحلة جديدة من الديمقراطية والحرية والعدالة ،وهــذه هي الشعارات والقيم التي
ُ
تأخرت كثيرًا في مشاهدة مسلسل «الوالدة من الخاصرة»،
قامت من أجلها الثورات.
ّ
بأجزائه الثالثة ،وهو وثيقة درامية تستحق املتابعة املعمقة .العمل ،وإن لخص الحالة
ّ
السورية ،إال أنه استبطن كثيرًا من شروط الواقع العربي .ونحن اليوم أحوج ما نكون
إلى القراءة واملراجعة والتفكير ،مثقفني وقوى سياسية وتيارات إسالمية وليبرالية
ّ
والتعلم منه والتفكير في املرحلة املقبلةّ ،
فمهمة اإلنقاذ
وعلمانية لدراسة ما حدث
ّ
لم تنته ،ودور املفكرين واملثقفني اليوم يتمثل برسم معالم الطريق لشعوب وسط
الحرائق والنيران.

انتخابات فلسطين وتفكك «فتح»

لماذا يتصاعد إرهاب المستوطنين؟
وف ــي غ ـيــر ال ـس ـيــاق الـ ــذي ت ــري ــده حـكــومــة
االحتالل.
وذلـ ـ ـ ــك كـ ـل ــه بـ ـغ ــرض ال ـ ـحـ ـ ّـد مـ ــن ال ـظ ـه ــور
ّ
ّ
والحيوي،
العادي منه،
الفلسطيني ،حتى
ً
أيضا ،كما نلحظ مقادير الغيظ والكراهية
الـ ـت ــي ت ـط ـب ــع امل ـس ـت ــوط ـن ــن ،فـ ــي م ــواس ــم
قـطــف ال ــزي ـت ــون ،وه ــو م ــوس ـ ٌـم ضـ ــارب في
ّ
املعمرة،
التاريخ ،مقرون بشجرة الزيتون
وم ــرك ـ ّ
ـزي ـت ـه ــا فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ّ
واالجتماعية ،ففي كل موسم
االقتصادية ُ
ن ـش ـه ــد ح ـ ــرق غ ـ ـ ــاة امل ـس ـت ــوط ـن ــن م ـئــات
أشـ ـج ــار ال ــزيـ ـت ــون؛ ف ــي م ـح ــاول ــة إلح ـبــاط
ال ـ ـ ــروح الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـف ـيــة بـمــوســم
الـقـطــاف ،بعد انتظار سـنـ ّ
ـوي ،كــأن أولئك
ّ
املستوطنني ال يطيقون هــذه االنسيابية
ال ـع ـ ّ
ـادي ــة ،م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن وعــوائ ـل ـهــم؛
ً
ً
كبارا ،وصغارا ،وهذا االلتحام الوجودي،
وهذا التناغم بني األرض وإنسانها.
بالطبع ،ال يقتصر استهداف املستوطنني
اإلرهـ ـ ــابـ ـ ـ ّـي ألرواح ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،عـلــى
النشاطات الجماعية ،كتنظيم «املسارات»،
ّ
ً
مثل ،أو مواسم قطف الزيتون ،بل تتخلل
ّ
العام كله ،وتطاول البيوت (كما عند حرق
املستوطنني منزل عائلة دوابشة ،في قرية
دومـ ـ ــا ،ف ــي م ـحــاف ـظــة ن ــاب ـل ــس ،وقـ ــد تــوفــي
فـيـهــا ط ـفــل رض ـي ــع ووال ـ ـ ـ ــداه) ،وامل ـســاجــد،
والـ ـس ـ ّـي ــارات ،وغ ـيــرهــا ،ول ـكــن ف ــي ح ــوادث
مـ ـتـ ـف ـ ّـرق ــة ،وهـ ـ ــم ح ــريـ ـص ــون ع ـل ــى ت ـهــديــد
ال ـطــرق ،بــن مــدن الضفة الغربية وقــراهــا،

وماذا تجني األنظمة السلطوية من فعل
ك ـهــذا؟ صـحـيــح أن ه ــذه األنـظـمــة تضيق
ذرعًا بالنقد ،وال تقبل حرية التعبير ،وإال
ملــا ُوص ـفــت بالسلطوية ،لـكــن ه ــذا أيضا
ال يـبــدو سببًا كافيًا كــي تمأل سجونها
باملعتقلني واملعتقالت ،ولفترات طويلة
على غرار ما يحدث مع عشرات آالف من
املعتقلني في العالم العربي.
أحد األسباب التي تبدو منطقية لتفسير
ه ــذا األم ــر اس ـت ـخــدام ه ــذه األنـظـمــة ملف
املعتقلني السياسيني كبوليصة تأمني،
وورقـ ـ ــة تـ ـف ــاوض م ــع الـ ـغ ــرب ،خـصــوصــا
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .ول ـيــس م ـصــادفــة أنــه
ُ
قد تم إطــاق ســراح لجني ومحمود ،بعد
أن حدث تغيير كبير في البيت األبيض،
بعد أن خرج منه الرئيس األكثر سلطوية
واس ـت ـبــدادًا فــي تــاريــخ الــواليــات املتحدة
دونالد ترامب ،والذي كان ّ
يقدم دعمًا غير
مـشــروط ألنظمتنا السلطوية على مــدار
السنوات األربع املاضية .وقد ُيقرأ اإلفراج
ْ
املعتقلي بادرة ُحسن نية من
عن كل من
ال ـن ـظــامــن ،امل ـص ــري والـ ـسـ ـع ــودي ،تـجــاه
إدارة الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن ،أو «ع ــرب ــون
مـحـبــة» حـســب ال ـقــول الـشــائــع فــي مصر،
وذل ــك بـغـيــة تلطيف األج ـ ــواء مـعــه خــال
س ـن ــوات األرب ـ ــع امل ـق ـب ـلــة .ولـ ــذا ال يجب
ال ـ ُ
أن ن ـفــاجــأ إذا ت ــم اإلفـ ـ ــراج ع ــن م ــزي ــد من
املعتقلني واملعتقالت في كال البلدين في
الفترة املقبلة.
بكلمات أخ ــرى ،يتم اسـتـخــدام املعتقلني
السياسيني في بالدنا كما لو كانوا رهائن
ي ـت ــم الـ ـتـ ـف ــاوض ع ـل ـي ـهــم م ــع ال ـح ـكــومــات
الغربية ،كما لو كنا في ســوق للنخاسة
السياسية .أي أننا ،نحن املواطنني العرب،
ليس لنا أية قيمة حقيقية لدى حكامنا،
وإنـمــا نحن مـجـ ّـرد أوراق لعب أو بيادق
ع ـلــى ط ــاول ــة ال ـت ـف ــاوض م ــع ال ـح ـكــومــات
الغربية ،يستخدمونها وقتما يشاؤون،
س ــواء باالعتقال أو اإلف ــراج .وهـنــا يبدو
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األنـ ـظـ ـم ــة ال ـس ـل ـط ــوي ــة ورقـ ــة
املعتقلني ورقة تفاوضية أشبه باستخدام
مـجــرمــي ال ـحــرب املــدنـيــن دروع ــا بشرية
فــي حــروبـهــم وصــراعــاتـهــم ،فـهــؤالء ليس

ليست مصادفة أنه
تم إطالق سراح لُجين
الهذلول ومحمود
حسين ،بعد حدوث
تغيير كبير في البيت
األبيض

لــديـهــم مــانــع مــن التضحية بمواطنيهم
من أجل الحفاظ على مواقعهم وبقائهم
في السلطة .وقد رأينا معتقلني مصريني
وسعوديني يحملون الجنسية األميركية،
تـ ــم اإلفـ ـ ـ ـ ــراج عـ ـنـ ـه ــم ،لـ ـي ــس ب ــاع ـت ـب ــاره ــم
مواطنني عربا باألساس ،وإنما لكونهم
مواطنني أميركيني.
ولعل من املفارقة أن خطاب هذه األنظمة
م ـلــيء ب ـش ـعــارات الــوطـنـيــة الــزاع ـقــة التي
تصل إلــى حــد الشوفينية املـتـطـ ّـرفــة ،في
ح ــن أن ـهــا األك ـث ــر انـتـهــاكــا وتـفــريـطــا في
ه ــذه املـشــاعــر الــوطـنـيــة مــن خ ــال رهنها
ّ
للحكومات الغربية .ولعل هــذا هو أحط
أن ـ ــواع االس ـت ـب ــداد الـ ــذي ش ـهــدتــه بــادنــا
عـلــى م ــدار ال ـقــرن امل ــاض ــي ،والـ ــذي وصــل
إل ــى مــرحـلــة املـتــاجــرة بـحـقــوق املــواطـنــن
وح ــري ــات ـه ــم ،والـ ـ ــذي ي ـب ــدو ك ـمــن يـتــاجــر
وعــرضــه مــن أجــل حفنة مــن املــال،
بشرفه ِ
وذل ـ ــك وفـ ــق ط ــري ــق «االعـ ـتـ ـق ــال /اإلف ـ ــراج
مـقــابــل ال ــدع ــم /ال ــدف ــع» .وب ـقــدر مــا تبدو
السياسية ،وإن شئت قل
هــذه املقايضة ً
ّ
الصفقة ،مخجلة ومــذلــة ،بقدر مــا تبدو،
لــأســف ،حــاضــرة وفــاع ـلــة فــي حـســابــات
األنظمة العربية ،فــي رســم عالقاتها مع
الحكومات الغربية.
(كاتب مصري)
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ي ـع ـت ـبــر رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ش ـخ ـصـ ّـيــة
مـ ـ ـح ـ ــوري ـ ــة ،حـ ـ ــاضـ ـ ــرة بـ ـشـ ـك ــل الفـ ـ ـ ــت فــي
امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ال ـتــون ـســي امل ـعــاصــر.
وتـكـتـســب أهـ ّـم ـي ـت ـهــا م ــن أن ـه ــا شخصية
ق ـي ــادي ــة ،ت ـشــرف ع ـلــى مـ ّ
ـؤس ـســة سـيــاديــة
ّ
وازنــة ،وتتولى تمثيل البالد في الداخل
ّ
ّ
والـ ـ ـخ ـ ــارج ،وت ـض ـط ـلــع ب ـم ـه ــام تـن ـفـيــذيــة
معتبرة ،وعليها ّ
املعول في ضمان الوحدة
الــوط ـن ـيــة ،واحـ ـت ــرام ال ــدس ـت ــور ،وتحقيق
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ،وت ـن ـش ـي ــط ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
االقتصادية .والناظر في التاريخ الراهن
ّ
ّ
ّ
شخصية الرئيس ظلت،
يتبي أن
لتونس
ّ
في الغالب ،شخصية تراوح بني التمكني
لـسـطــوة الــرئ ـيــس م ــع تـمــديــد ن ـف ــوذه إلــى
ّ
مجاالت شتى ومحاوالت التأصيل لحكم
بصالحيات
تشاركي ،يلتزم فيه الرئيس
ٍ
م ـ ـخ ـ ـصـ ــوصـ ــة ،وي ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ضـ ـمـ ـن ــه م ــع
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ال ـس ـيــاديــة األخ ـ ــرى لتسيير
ّ
ش ــؤون ال ـبــاد .ويمكن تاريخيا التمييز
بــن مرحلتني فــي سـيــرورة الــرئــاســة بعد
االسـ ـتـ ـق ــال :م ــرح ـل ــة ال ــرئ ـي ــس األح ـ ـ ــادي،
الـشـمــولــي قـبــل الـ ـث ــورة .وب ـعــدهــا مرحلة
ّ
ال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف ،مـ ـح ــدود ال ـصــاح ـيــات
ّ
واملدة بموجب الدستور الجديد.
ع ــان ــى م ـع ـظ ــم ال ـت ــون ـس ـي ــن ع ـ ـقـ ــودا قـبــل
الثورة ويــات الحكم الرئاسي /األحــادي
ّ
ال ـ ــذي ي ـس ـتــأثــر ب ـمــوج ـبــه ال ــرئ ـي ــس ب ـجــل
ّ
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــات ،وي ـ ـس ـ ـتـ ــولـ ــي ع ـ ـلـ ــى كـ ــل
ال ـسـل ـطــات ،وي ـمــأ وح ـ ُ
ـزب ــه امل ـجــال ال ـعــام،
ويـ ـ ـ ـ ّ
ـزور االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وي ـح ـت ـكــر وســائــل
وي ـق ـص ــي خ ـصــومــه بـشـكــل ف ــجّ،
اإلع ـ ـ ــامُ ،
وي ـنـ ّـصــب نـفـســه نــاطـقــا بــاســم الــدس ـتــور،
ووصـ ّـيــا على العقول وعلى الجمهورية،
وعلى الحجر والبشر .كــان ذلــك مشهودا
خ ــال ح ـكــم الـحـبـيــب بــورق ـي ـبــة ث ــم خلفه
ّ
زيــن العابدين بــن علي .استغل بورقيبة
مـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـدات ال ـ ـظـ ــرف الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،وف ــي
ّ
مـقـ ّـدمـتـهــا تــرهــل حـكــم ال ـبــايــات ،وتــراجــع
االس ـت ـع ـم ــار ،وان ـت ـش ــار ح ــرك ــات ال ـت ـحـ ّـرر
الوطني ،وصعود ظاهرة الزعيم القومي،
ّ
ليدشن انقالبا أبيض سلسا على الباي،
وذلـ ـ ــك ب ــدع ــم داخـ ـل ــي وخ ـ ــارج ـ ــي .وظ ـهــر
ّ
للناس في صورة «املجاهد األكبر» الذي
ّ
دحر املحتل الفرنسي ،وجاء باالستقالل.
ّ
عمليا بالبالد
وانتقل الرئيس بورقيبة
مــن حقبة الحكم امللكي إلــى زمــن النظام
الـجـمـهــوري ،وص ـ ّـوب جـهــده نحو تعميم
التعليم وعـصــرنـتــه ،ودع ــم حـقــوق امل ــرأة،
وت ــوفـ ـي ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــةّ .
ورسـ ـ ــخ
دعائم حكم رئاسي مطلقّ ،
فطوع القضاء
ألهــوائــه ،ول ـ ّ
ـزج معارضيه فــي املعتقالت،
وعـ ـ ّـدل الــدس ـتــور لـيـضـمــن لـنـفـســه الحكم
ّ
مـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ،ووظ ـ ـ ـ ـ ــف امل ــؤس ـ ّـسـ ـت ــن،
األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،فـ ــي جـ ــانـ ـ ٍـب م ــا،
لـقـمــع االحـتـجــاجــات الشعبية املـعــارضــة
لسياساته.
وكانت لبورقيبة اليد الطولى في تعيني
ْ
مــن يــريــد وع ــزل مــن يــريــد مــن املـســؤولــن
ّ
صـلــب هـيــاكــل ال ــدول ــة ،وك ــان يـتـحــكــم في
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة وأع ـ ـضـ ــائ ـ ـهـ ــا ،وك ـ ــان
مـجـلــس الـ ـن ـ ّـواب ع ــام ــرا ب ــامل ــوال ــن ل ــه من
ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي ال ــدس ـت ــوري الـحــاكــم.
وأهـ ــدر م ــاال كـثـيــرا فــي تـشـيـيــد الـقـصــور،
واالح ـت ـف ــال ب ــأع ـي ــاد م ـي ــاده ال ـت ــي كــانــت
ّ
ت ــدوم شـهــرا ويــزيــد مــن كــل ع ــام ،واحتكر
ال ـظ ـهــور اإلع ــام ــي وال ي ـك ــاد يـخـلــو يــوم
مــن ع ـهــده مــن دون ب ـ ّـث مــا كــانــت ّ
تسمى
«تــوج ـي ـهــات ال ـسـ ّـيــد ال ــرئ ـي ــس» ،واخ ـت ــزل
ف ـخ ــام ـت ــه جـ ـه ــود ال ـت ــون ـس ـي ــن وكــدح ـهــم
في طــرد االحـتــال وبناء الــدولــة الحديثة

ف ــي ش ـخ ـصــه ّ ،ق ــائ ــا« :ت ــون ــس ه ــي أنـ ــا».
ويعرف عنه أنــه لم يكن يقبل منافسا له
على الكاريزما والزعامة من خصومه أو
ّ
مــن أنـصــاره ،حتى سـ ّـمــاه أحمد القديدي
«بورقيبة مفترس الرجال» ،فقد شاع إنه
ّ
وجــه بتصفية صالح بــن يــوســف ،عندما
ذاع صيت الــرجــل ،فــي الــداخــل وال ـخــارج،
واختلف معه على كيفية استقالل تونس
وطريقة حكمها .كما ّ
زج في السجن وزيره
وحليفه أحـمــد بــن صــالــح ،عندما فشلت
سياسة التعاضد الـتــي أم ــره بتنفيذها.
ودفع الوزير ّ
األول ّ
محمد مزالي إلى الفرار
مــن الـبــاد عندما عــا نجمه ونافسه في
شعبيته في الداخل التونسي .ومن ّ
ثمة،
سئم طيف من التونسيني سطوة فخامته،
وكرهوا النظام الرئاسي الذي ّأبد الزعيم
ّ
وغمط الناس جل حقوقهم.
ك ــان ــت الـ ـث ــورة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـت ــي اشـتـعـلــت
ن ـهــايــة ال ـع ــام  ،2010ف ــي جــانــب م ــا ،ضـ ّـد
ّ
ال ـن ـظــام الــرئــاســي الـبـغـيــض ،وج ــل ــى ذلــك
ش ـع ــار «ال ـش ـعــب ي ــري ــد إس ـق ــاط ال ـن ـظــام».
لــذلــك أنـتــج االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي نظاما
ّ
ّ
ّ
س سـلـطــة الـشـعــب،
بــرملــانــيــا م ـع ــدال ،ي ـك ــر ّ
مــن خ ــال اخ ـت ـيــاره مـمــثـلـيــه فــي الـبــرملــان
ب ـطــري ـقــة دي ـم ـق ــراط ـي ــة ن ــزي ـه ــة ،ويـضـبــط
ّ
صالحيات رئيس الحكومة ،ويقلص من
ص ــاح ـي ــات رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة خشية
ّ
تغوله وت ـفـ ّـرده بمقاليد الحكم .وتعاقب
على البالد خالل عقد بعد الثورة خمسة
ّ
رؤس ــاء ،تــولــوا الحكم بطريقة دستورية،
ّ
س ـل ـم ـيــة ،س ـل ـســة (فـ ـ ــؤاد امل ـ ـبـ ــزع ،منصف
ّ
محمد
السبسي،
املــرزوقــي ،الباجي قايد
ّ
ال ـنــاصــر ،قـيــس س ـعـ ّـيــد) .لـكــنـهــم تباينوا
فـ ــي م ـس ـت ــوى الـ ـت ــزامـ ـه ــم ب ـصــاح ـيــات ـهــم
ّ
واحـ ـت ــرامـ ـه ــم الـ ــدس ـ ـتـ ــور .ت ـح ـ ّـم ــل املـ ـب ــزع
وال ـنــاصــر مـســؤولـيــة الــرئــاســة فــي وضــع
استثنائي ،وتفاديا للفراغ في أعلى هرم
ّ
فاألول حكم بعد هروب بن علي،
السلطة.
وال ـثــانــي حـكــم بـعــد وف ــاة الـسـبـســي ،وكــل
منهما احـتــرم ح ــدوده وضمن السيرورة
ال ـع ــادي ــة ل ــدوال ـي ــب ال ــدول ــة .فـيـمــا ُيـعـتـبــر
م ـن ـصــف امل ـ ــرزوق ـ ــي مـ ــن أع ـ ــام ال ـت ـجــربــة
الديمقراطية في تونس ،ففي عهده ّ
تمت
ص ـي ــاغ ــة ال ــدسـ ـت ــور الـ ـج ــدي ــد ،وازده ـ ـ ــرت
ال ـح ـ ّـري ــات بـشـكــل غـيــر م ـس ـبــوق ،وأحـســن
تمثيل البالد في الخارج ،خصوصا لدى
االتحاد األوروبــي ،ومـ ّـد جسور التواصل
مـ ــع دول إف ــريـ ـقـ ـي ــة ،وم ـ ــع ب ـ ـلـ ــدان داع ـم ــة
ّ
ل ـتــونــس (ت ــرك ـي ــا ،ق ـط ــر ،امل ـ ـغـ ــرب) ،وعـ ــزز
حيادية املؤسسة العسكرية وجاهزيتها،
ـاون مـعـتـبــر م ــع ال ـبــرملــان
وك ـ ــان ع ـلــى تـ ـع ـ ٍ
وال ـح ـكــومــة وم ـن ـظ ـمــات املـجـتـمــع املــدنــي.
ومــع السبسي بــدأت بشكل واضــح بــوادر
ال ـص ــراع عـلــى ال ـصــاح ـيــات ب ــن رئيسي
ّ
الجمهورية والحكومة ،فقد أراد التحكم
فــي الـهـيـكــل الـحـكــومــي ،وك ــان لــه ذل ــك في
ّ
حكومة الحبيب الصيد .لكن خلفه يوسف
الشاهد لم يكن طـ ْـوع السبسي ،واختلفا
في مسائل ولــم ُيفلح رئيس الجمهورية
في إطاحته نظرا إلى وجود حزام حزبي
م ــن ح ــول ــه .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـخ ــاف ــات،
ّ
تحلى السبسي ب ــروح املـســؤولـيــة ،ومـ ّـرر
تحويرا (تعديال) وزاري ــا أجــراه الشاهد،
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن اعـ ـت ــراض ــه ع ـل ــى بـعــض
الـ ــوجـ ــوه ،وف ـع ــل ذلـ ــك ض ـمــانــا ل ـس ـيــرورة
ال ــدول ــة ،ولـكــي ال يـكــون مـصــدر تــأزيــم بل
رئيسا توافقيا ،جامعا إلى ّ
حد ما.
ّأم ــا قـيــس س ـعـ ّـيــد ،ف ـم ـعــروف بفصاحته،
ونظافة يــده ،ودرايته الواسعة بالقانون
الدستوري ،واصطفافه نظريا إلى جانب
ال ـش ـب ــاب والـ ـفـ ـق ــراء ومـ ـن ــادات ــه بـمـكــافـحــة
الفساد ،ومناهضة التطبيع مع إسرائيل،

يقدم قيس
لم
ّ
مبادرة
أي
سعيد ّ
ٍ
تشريعية لتغيير ما
ٍ
يريد تغييره ،ويبدو
أنّه يريد أن يعمل
المؤسسات
خارج
ّ
أو فوقها

وال ُي ـخ ـفــي ازدراءه األحـ ـ ــزاب وال ـب ــرمل ــان،
ورغ ـب ـت ــه ف ــي ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاسـ ّـي
وت ــوسـ ـي ــع ص ــاحـ ـي ــات الـ ــرئ ـ ـيـ ــس .ل ـكــنــه
ّ
عمليا يـبــدو بــا بــرنــامــج واض ـ ّـح املعالم،
وس ـي ــاس ــات ــه االت ـص ــال ـي ــة م ـت ـع ــث ــرة ،ول ــم
ي ـق ـ ّـدم ّ
أي مـ ـب ــادر ٍة تـشــر ّيـعـيــةٍ لـتـغـيـيــر ما
يعمل
يــريــد
تغييره .ويـبــدو أن ــه يــريــد أن ّ
ّ
املؤسسات أو فوقها ،ومعه توقفت
خارج
الدبلوماسية االقـتـصــاديــة أو تـكــاد ،ولم
ي ـكــن ل ـتــونــس ح ـضــور وازن ف ــي املـحــافــل
الدولية .وكثيرا ما ّ
تحدث داخل املؤسسة
العسكرية واألمنية أو خارجها عن «غرف
مـظـلـمــة ،وع ــن م ـن ـ ّ
ـدس ــن ،وع ــن م ــؤام ــرات
ّ
ُ
تحاك لتونس ،وعن أطــراف تريد التسلل
إل ــى امل ــؤس ـس ــات ال ـس ـيــاديــة لـضــربـهــا من
الــداخــل وبـ ّـث الفتنة» ،مــن دون أن ّ
يسمي
األش ـخ ــاص واألشـ ـي ــاء بــأس ـمــائ ـهــا ،فـكــان
ُ
خـطــابــه هــام ـيــاُ ،م ـل ـغــزا ،غـيــر جــامــع ،وال
يبعث الطمأنينة في النفوس.
ّ
وف ــي ع ـهــده ،اش ـتـ ّـد ال ـتــوتــر بــن مـكـ ّـونــات
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم (ال ـ ـ ــرئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ،الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان،
الحكومة) ،والنزاع على الدستور والنفوذ
وال ـصــاح ـيــات .وام ـت ـنــاع سـعـيــد ،أخ ـيــرا،
عن قبول أداء ال ــوزراء الجدد اليمني بعد
الـتـعــديــل الـ ـ ــوزاري دل ـيــل عـلــى ذل ــك ،وهــو
ّ
ّ
تـ ّ
ـوجــه ُيـعــطــل س ـي ــرورة ال ــدول ــة ،ويـقــلــص
من شعبية الرئيس .والحكم بفساد وزير
مــن اخـتـصــاص الـقـضــاء ،وتعيني أعضاء
الحكومة من اختصاص رئيس الحكومة،
ورفــض قبول أداء اليمني «خــرق جسيم»
لتكليف ّ
مقيد بموجب الدستور بحسب
ٍ
قــانــون ـيــن .والـ ـق ــول إن ال ــرئ ـي ــس يحتكر
تــأويــل الــدس ـتــور خـطــأ شــائــع ،فالرئيس
مطالب بــاحـتــرام الــدسـتــور والـسـهــر على
ت ـن ـف ـي ــذه ،ال اح ـت ـك ــار ت ــأويـ ـل ــه .وال يـمـكــن
لـ ـل ــرئـ ـي ــس أن ي ـ ـكـ ــون قـ ــاض ـ ـيـ ــا ،ورئـ ـي ــس
حـكــومــة ،ونــاطـقــا بــاســم الــدس ـتــور فــي آن
ّ
ف ــي ظـ ــل ن ـظ ــام دي ـم ـق ــراط ــي .وفـ ــي غ ـيــاب
ُ
املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ،ي ـف ـتــرض مــراجـعــة
الهيئة العليا ملراقبة دستورية القوانني
ّ
أو املـحـكـمــة اإلداري ـ ــة أو الـبـحــث ع ــن حــل
سياسي لــأزمــة ،بوساطة بعض حكماء
املجتمع املدني أو اتحاد الشغل.
ختاما ،قطعت الثورة التونسية مع نظام
الحكم الرئاسي ،ومــن أراد تغيير النظام
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ــراه ـ ــن ف ـل ـي ـف ـعــل فـ ــي إطـ ــار
مــؤسـســي /دس ـت ــوري .وأح ــرى ّبالجميع
تأسيس املحكمة الدستورية لفض النزاع
عـلــى الــدس ـتــور وال ـن ـفــوذ وال ـصــاح ـيــات،
ّ
والتوجه إلى بلورة استراتيجية جامعة/
نــاج ـعــة لـتـحـقـيــق االن ـت ـق ــال االق ـت ـص ــادي
املنشود.
(كاتب تونسي)

مع اإلعالن عن موعد االنتخابات الفلسطينية ،التشريعية والرئاسية ،عادت األجواء
التي سادت خالل االنتخابات األخيرة التي شهدتها األراضي الفلسطينية ،وتحديدًا
الخاصة بالرئاسة التي أجريت في عام  .2005خالل تلك الفترة شهدت حركة «فتح»
انقسامًا حادًا بني مكوناتها القيادية ،وخصوصًا مع تسريب القيادي الفتحاوي
األسير ،مــروان البرغوثي ،نيته الترشح للرئاسة ،وهو ما أثار موجة عاصفة ضد
البرغوثي من قبل قياديني أساسيني في الحركة ،بعدما تم االتفاق على أن يكون
محمود عباس (أبــو مــازن) املرشح الوحيد للحركة .نتذكر في تلك املرحلة كيف
تناوب مسؤولون في حركة «فتح» ،ومن بينهم للمفارقة فاروق القدومي الذي يعد
من املعارضني التاريخيني ألبو مازن ومسار أوسلو ،ليحذروا البرغوثي من الترشح
والتشكيك بنواياه.
املشهد نفسه يتكرر اليوم ،لكن بدرجة أكثر جدية ،خصوصًا أن البرغوثي لم يسرب
نيته الترشح لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية املقررة في  31يوليو/تموز من العام
الحالي فحسب ،بل أعلن ذلك صراحة ،وزاد عليه التلويح بطرح قائمة «ظل» فتحاوية
في االنتخابات التشريعية املقررة في  22مايو/أيار املقبل ،في حال لم تستجب قيادة
الحركة لشروطه التي حددها خالل لقائه مع عضو اللجنة املركزية لحركة «فتح»،
حسني الشيخ ،الــذي زاره في األســر ،وفي مقدمتها أن يشارك في وضع األسماء
في قائمة «فتح» التي ستترشح لالنتخابات التشريعية .وبحسب ما ذكرت بعض
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،فقد كان لقاء الشيخ والبرغوثي عاصفًا ،ما يوحي بأن
الحركة ورئيسها لن يتجاوبا مع مطالب القيادي الفتحاوي األسير.
املشهد ،وإن كان مشابهًا ملا حدث في  2005من حيث الشكل ،إال أنه أشد خطورة
بفعل التغييرات التي شهدتها الساحة الفلسطينية عمومًا ،والفتحاوية خصوصًا،
خالل السنوات الخمس عشرة املاضية ،وفي مقدمها حالة االنقسام الفلسطيني
املستمر واالنـشـقــاقــات فــي حــركــة «فـتــح» الـتــي يـقــودهــا الـقـيــادي املـفـصــول محمد
دح ــان .وإذا كــانــت أج ــواء املـصــالـحــة طــاغـيــة حــالـيــا عـلــى صعيد م ـحــاوالت إنـهــاء
االنقسام ،فإن الوضع الداخلي في «فتح» ال يــزال معقدًا ،وسط محاوالت دحالن،
مدعومًا من النظامني اإلمــاراتــي واملـصــري ،قلب الطاولة على الرئيس الفلسطيني
محمود عباس .وهو بالتأكيد اليوم سيحاول استغالل حالة التوتر القائمة حاليًا
بني عباس والبرغوثي ،وانعكاساتها املرتقبة داخل «فتح» ،في ظل نيته أيضًا طرح
قوائم انتخابية منافسة لـ«فتح» ،خصوصًا في قطاع غزة ،األمر الذي سيزيد من
حدة التفكك في حركة «فتح».
تدرك الرئاسة الفلسطينية أن مضي البرغوثي في مسعاه سيكون له أثر كبير على
حركة «فتح» ،خصوصًا ملا يتمتع به األخير من شعبية قد تخوله الفوز بالرئاسة في
حال ترشح جديًا ،إضافة إلى قدرته على إيصال كتلة نيابية إذا طرح فعليًا «قائمة
الظل» التي يجري الحديث عنها .لذا من املتوقع أن تبدأ قيادة «فتح» حملة مضادة
ُ
مشابهة لتلك التي شنت في عام  .2005ولكن في ظل جدية الوضع الحالي ،فإن
الحملة قد تحمل أسلحة جديدة ،وليست مجرد ظهور على الفضائيات ،وخصوصًا
مــع تطور وســائــل الـتــواصــل االجتماعي بــن  2005و .2021ستهدف الحملة إلى
محاولة شيطنة البرغوثي ،وتسريب تسجيالت أو محاضر لقاءات أو ما إلى ذلك
مــن معطيات تخدم هــذه الغاية ،وال سيما أن هناك حديثًا عــن أن البرغوثي غير
محبوب داخل الحركة األسيرة ،بفعل بعض املمارسات التي تحدث داخل السجون
اإلسرائيلية.
بغض النظر عما ستنتجه هذه الحملة ،وما ستسفر عنه االنتخابات الفلسطينية
والـصــراع على الرئاسة ومقاعد املجلس التشريعي ،فإنها ستترك حركة «فتح»
غارقة في مزيد من التشرذم والتفكك ،وهي التي تحولت من حركة تحرر وطني إلى
حزب سلطة ،وهو ما تظهره هذه الصراعات.

هل يقلق بايدن إسرائيل؟
فاطمة ياسين

كان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما ،عندما تم التوقيع في عام  2015على
االتفاقية مع إيــران بشأن برنامجها النووي .ويعلل كثيرون ّ
تمدد إيــران السريع
في املنطقة في عهد أوباما بأنه كان نتيجة سياسية لتلك االتفاقية ،فإيران تعتمد
عـلــى إن ـتــاج قنبلتها ال ـنــوويــة ،لـتـفــرض عـلــى محيطها تنفيذ مــا تــرغــب فـيــه ،لكن
االتفاقية حققت لها ما تريد من دون أن تلجأ إلــى األالعيب العلمية والسياسية
إلنجاز القنبلة .يجلس بايدن نفسه اآلن في املكتب البيضاوي ،وقد أزيح كابوس
تــرامــب الــذي ألغى مــن السياسة األميركية كــل مــا يمت ألوبــامــا بصلة .ويـبــدو أن
ّ
الوقت واملسرح متاحان لبايدن لترتيب الفوضى التي خلفها ترامب ،وعلى الجميع
أن يعيد التفكير في وضعه السياسي ،خصوصا إسرائيل التي حققت مكاسب
أحالم لذيذ ٍة تحولت على يد ترامب إلى حقائق ،بدءا من
كانت تأتيها على شكل
ٍ
االعتراف بالقدس عاصمة لها ،وبالجوالن جزءا جغرافيا منها ،والتضييق املالي
الفلسطينية ،ووصــوال إلى قطار التطبيع
التحرير
منظمة
الذي أجــراه ترامب على
ً
ً
ً
الذي أعطى إسرائيل مساحة جغرافية شاسعة تمارس فيها اقتصادا وسياسة
بعائد مضمون ..كان بايدن ،السياسي الديمقراطي التقليدي ،شاهدا على سياسة
أوباما السابقة ،والتي لم تعتبرها إسرائيل في صالحها ،وقد يجعل وجــود هذا
خطوات جديد ٍة تستطيع بها مجابهة
الرئيس في البيت األبيض إسرائيل تفكر في
ٍ
ما يمكن أن يبدر عن بايدن..
في التقاليد الرئاسية األميركية ،عند تغير الحزب الــذي يفوز بالرئاسة ،تجري
مراجعة عامة لكل مــا قــام بــه الرئيس الـســابــق .واملــراجـعــة تعني إع ــادة ق ــراءة كل
القرارات والسياسات املتبعة ،من دون أن تعني بالضرورة تغيير هذه كلها .وهذا
ينطبق على ما كــان متبعا نحو إسرائيل ،وقــد صـ ّـرح وزيــر الخارجية األميركي
الجديد ،أنتوني بلينكن ،بأنه يعرف أهمية الجوالن إلسرائيل ،ولكنه ال يؤيد اعتراف
ترامب بها جزءًا من إسرائيل .تظهر القراءة األولى ،والثانية كذلك ،للتصريح تمايزا
ٌ
تمايز أدبي فقط ،فعدم موافقة بلينكن على
أميركيا حاليا عن زمن ترامب ،ولكنه
ما قام به ترامب لن يغير من واقع األمر كثيرًا ،وقد ربط بلينكن أهمية هذه املنطقة
بالنسبة إلــى إســرائـيــل بــوجــود مليشيا إيــرانـيــة ،مــا يعني أنــه لــن يمانع مــن دوام
السيطرة اإلسرائيلية عليها ،لتحاشي أي طغيان عسكري إيراني قادم من سورية،
محتمل .وقد خرج رئيس حكومة االحتالل ،نتنياهو ،في اليوم التالي ،ليؤكد أن
الجوالن سيبقى تحت السيادة اإلسرائيلية باتفاق أو من دونــه ،وهــذا هو املوقف
اإلسرائيلي الدائم الذي كـ ّـرره كل رؤســاء وزراء إسرائيل منذ مقتل إسحق رابني
في .1995
على الرغم من أن الصحافة اإلسرائيلية ّ
تردد «بقلق» تأخر االتصال الهاتفي األول
بني بايدن ونتنياهو ،ولكن هذا القلق الظاهري ال يدعو إلى قلق سياسي عام ،فإدارة
الرئيس الجديد لن تراجع خطوة ترامب السياسية ،نقل السفارة إلى القدس ،بعد أن
صارت خطوة نهائية .ولن يكون لديها إال خيار متابعة ما بدأت به اإلدارة السابقة
من تعبيد طريق التطبيع السريع ،وقــد تساعد هــذه اإلدارة في تدشني مزيد من
اتفاقيات التطبيع ،بما يوفره هذا النوع من اإلنجازات من دعاية سياسية مجانية.
ولكن املعضلة هي االتفاق النووي ،وهو امللف املهم إليران ولدول الخليج وإلسرائيل
بدرجة أكبر ،فاالتفاق الذي ألغاه ترامب قد يكون من الصعب العودة إليه بصيغته
السابقة ،وقد شهدنا تراشقا أميركيا إيرانيا بشأنه ،والتمهيد التفاق جديد لن يبدأ
حاال .وهنا ستظهر قوة العالقات اإلسرائيلية األميركية ،فشكل االتفاق الجديد أو
مستوى التعديل الذي يمكن أن يدخل على القديم ،سيوضح مدى حميمية العالقة
بــن الــدولـتــن ،ولكن اتفاقا جــديــدا أو تعديال محتمال قــد ال تحتمله واليــة واحــدة
لبايدن ،وهو بحاج ٍة إلى فترة ثانية ،ليعبر مثل هذا االتفاق حقول األلغام املحيطة
به .ووفــق هذه املعطيات ،قد يكون انتظار نتنياهو اتصال بايدن األول به مجرد
ّ
املتحرقة لخبر مثير.
تفصيل بروتوكولي ال يهم إال الصحافة
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آراء

لجين وحسابات اإلدارة األميركية
شجاعة َ
لميس أندوني

نفرح لحرية لجني الهذلول ونوف عبد العزيز،
ّ
ونتمنى أل يبقى سجني رأي أو سياسي واحد
فــي العالم العربي .لكن ظــروف إطــاق َســراح
ُ
الناشطتني السعوديتني في بلدهما تذكرنا
بأنه لوال تدخل إدارة الرئيس األميركي ،جو
بايدن ،لبقيتا معتقلتني .وبالتالي ،ال بد من
ض ـغــط أم ـيــركــي «ح ـق ـي ـقــي» ع ـلــى الـحـكــومــات
العربية ،لتعترف بحقوقنا ،نحن الشعوب،
في الكالم والتعبير والعمل السياسي ،وهو
مــا ال ت ـبــادر إلـيــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة إال ملــامــا،
وفــي خدمة السياسة األميركيةُ .
ويـشــار هنا
إلــى هــذا األم ــر مــن دون االسـتـهــانــة بشجاعة
لـجــن أو ن ــوف ،أو ب ـعــدالــة ال ـن ـضــال مــن أجــل
حقوق املواطنة واملساواة.
ّ
الطرف اآلخر للمعادلة أن كبح الحريات وملء
ال ـس ـجــون ب ـ ــأرواح يـتـحـكــم فـيـهــا ال ـح ـكــام ،في
الــدول العربية ،يعود ،أحيانًا ،إلــى املعارضة
ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـت ـبـع ـيــة ال ـح ـك ــوم ــات ،وت ـن ـف ـيــذهــا
س ـي ــاس ــات أم ـيــرك ـيــة تـتـطـلــب تـكـمـيــم األف ـ ــواه
وتـعــذيــب األج ـســاد .فــدفــاع الــواليــات املتحدة
عن معتقل ٌ
لحسابات سياسيةٍ ال
أمر يخضع
ٍ
دخل لها بالدفاع عن حقوق اإلنسان ،فسواء
كانت الدولة املعنية مؤيدة ألميركا أو مناوئة
لها ،وسواء اعتبرت واشنطن النظام حليفًا أو
عــدوًا ،فالسياسة تحكم موقفها .وفــي معظم
األحـيــان ،تستعمل انتهاكات حقوق اإلنسان
ورقـ ـ ــة ضـ ـغ ــط إلض ـ ـعـ ــاف نـ ـظ ــام أو اب ـ ـتـ ــزازه

ـات ال عــاقــة لـهــا بــالـحـقــوق أو
لتبني س ـيــاسـ ٍ
ال ـعــدالــة ،بــل خــدمــة ألهـ ــداف واشـنـطــن اآلنـيــة
أو االس ـتــرات ـي ـج ـيــة .ال يـمـكـنـنــا ت ـبــريــر بطش
األن ـظ ـم ــة ب ـمــوقــف أم ـي ــرك ــا أو تــدخ ـل ـهــا ،لكن
تاريخ االنقالبات العسكرية ،وغير العسكرية،
ـات دم ــوي ــةٍ في
ح ــاف ــل بـتـصـنـيــع دي ـك ـت ــات ــوري ـ ٍ
أرجـ ـ ــاء املـ ـعـ ـم ــورة ،وإن ك ـ ــان لــأم ـيــرك ـي ـتــن،
الــوس ـطــى وال ـج ـنــوب ـيــة ،الـنـصـيــب األك ـب ــر من
سلسلة االنقالبات املوجهة واملنفذة من وكالة
املـخــابــرات األميركية .وقــد اعـتــذرت الــواليــات
املـتـحــدة ،بعد مــرور عـقــود ،عــن أدوار لها في
بعض االنقالبات ،ولم تعتذر عن كلها ،ودائمًا
وفقًا للتغيير في املصالح األميركية ،ولكنها
لم تقدم تعويضًا ٍّ
ألي من ضحاياها.
وفي العالم العربي وغيره ،دول حليفة ألميركا
وأخـ ــرى مـعــاديــة لـهــا ،تـبــدع فــي االنـتـهــاكــات
وفنون االعتقال والتعذيب واإلخفاء القصير
أو الطويل سنوات أو إلى األبد ،يعود املعارض
جثة مشوهة أو ال يعود .وذلك تحت شعارات
م ـخ ـت ـل ـفــة وم ـت ـن ــاق ـض ــة ،مـ ــن ق ـب ـي ــل م ـق ــاوم ــة
ً
أمـيــركــا وإســرائـيــل مـثــا .قــد يختلف املوقف
السياسي بني دولــة وأخــرى ،وهــذا مهم ،لكن
األهم أنهما قد تتساويان في احتقار النفس
اإلن ـس ــان ـي ــة أو ت ـت ـنــاف ـســان ف ـي ــه .ف ــي حــالـتــي
الـنــاشـطــة لـجــن الـهــذلــول الـتــي أمـضــت نحو
خـمــس س ـنــوات فــي الـسـجــن ،وذك ــرت تقارير
أن ـه ــا ت ـعــرضــت ف ــي األثـ ـن ــاء ل ـت ـعــذيــب ،ب ــدأت
تـتـحـ ّـدث عــن تفاصيله األلـيـمــة بنفسها وقد
أصبحت طليقة ،واملـ ّ
ـدونــة نوف عبد العزيز،

التي يلقبها حراكيون سعوديون باملدافعة
عــن املظلومني ،سيكون لها مــا تــرويــه ،وفقًا
لوضعها ،فــي حالتيهما ،كما بـشــأن معظم
زمــائ ـه ـمــا وزم ـيــات ـه ـمــا ف ــي االع ـت ـق ــال ،كــان
املوقف األميركي إمــا صمتًا أو تــواطـؤًا ،كما
في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ،األمر
الــذي انتهى بتدخل أدى إلى اإلفــراج عنهما،
وقد يؤدي إلى إطالق معتقلني آخرين ،وذلك
اتـســاقــا مــع ق ــرار اإلدارة األمـ ًيــركـيــة الجديدة
إرسـ ـ ــاء ق ــواع ــد أك ـث ــر ص ــرام ــة م ــع م ــن كــانــوا
أصدقاء ترامب وحلفاءه ّ
املقربني في املنطقة،
أي إن ظــروف استمرار اعتقال لجني ونــوف،
ثــم إط ــاق ســراحـهـمــا ،خضعت لحساسيات
وصـ ــراعـ ــات س ـي ــاس ـي ــة ،ت ــرت ــب ع ـن ـهــا صمت
أمـيــركــي أو اع ـتــراض أمـيــركــي ،فالتوجه إلى
إدارة بايدن والحزب الديمقراطي يفرض على
حلفاء الواليات املتحدة الذين كانوا أقرب إلى
إدارة ترامب تحسني وضــع حقوق اإلنسان،
كجزء من رؤية بايدن لتحسني صورة أميركا
ال ـتــي اه ـت ــزت أمـ ــام حـلـفــائـهــا ،نـتـيـجــة تـهــور
ّ
املتشدد لترامب وفجاجته،
التوجه اليميني
لكنها أيضًا تخدم أوجه كبح جماح هؤالء في
تعاملهم مع الحلفاء التقليديني من األنظمة
ال ـعــرب ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة .ل ـيــس لـلـجــن ون ــوف
عالقة بهذه األجندات .طالبت لجني بحقوق
مدنية ،وبوقف منع النساء في السعودية من
قيادة السيارة .صحيح أن صاحب القرار في
اململكة أطـلــق «انـفـتــاحــا» غير مـسـبــوق ،كما
من تمثيالته االعتراف بقانونية قيادة املرأة،

حكاية الناشطات
السعوديات ملهمة
لكل من يطمح إلى
التغيير في الحقوق
المدنية والقانون في
العالم العربي

ولـكــن التغيير يـبــدو أن ــه يـجــب أن يــأتــي من
فوق ،تأكيدًا لسلطة الدولة ،فبدا أن «جريمة»
لـجــن هــي ت ـحـ ّـدي أص ـحــاب الـسـلـطــة ،فليس
مسموحًا أن يكون التغيير خاضعًا ملطالب
حـقــوقـيــة أو مــدن ـيــة ،فـفــي ه ــذا خ ــرق لعالقة
اإلذعــان املفروضة على املواطن في أكثر من
َ
دولة عربية .عدا أن الناشطات تحدين الدور
الـتـقـلـيــدي ال ــذي تـفــرضــه بـعــض الـحـكــومــات
ع ـلــى امل ـ ـ ــرأة ،وك ـ ــأن ف ــي أن ـه ــن ن ـس ــاء ت ـحـ ّـديــا
لرجولة املسؤولني ،وهي حالة تعرضت لها
نــاش ـطــات عــرب ـيــات ك ـث ـيــرات ،ف ـح ـقــوق امل ــرأة

م ـنــوطــة ،فــي بـعــض ال ـبــاد ال ـعــرب ـيــة ،ب ــإرادة
ال ـح ــاك ــم ورؤيـ ـت ــه «ال ــدي ـن ـي ــة» ال ـت ــي تخضع
ل ـقــرار س ـيــاســي ،ال يـعـكــس بــال ـضــرورة فـكـرًا
وهذا
تنويريًا ،أو باعتراف بالحقوق املدنيةَ ،
ّ
لب النضال من أجل إحقاق املواطنةُ ،يعاقب
عليه الرجال والنساء ،فيما يختلط ،أحيانًا،
غضب ذك ــوري مــن السلطات الحاكمة على
الجنس األضعف في رأي هؤالء في السلطة
خارج السلطة.
قضية حقوق اإلنسان محقة ،ولكن الواليات
املـتـحــدة ت ــرى أن فــي وسـعـهــا أن تستثمرها
في تعميق العالقات الخليجية اإلسرائيلية،
وهــذا غير أخالقي بشأن السعودية وغيرها.
وم ـع ـلــوم أن األمـ ــن اإلســرائ ـي ـلــي ،او الهيمنة
األم ـن ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن
واملنطقة ،محرك رئيس للخطوات األميركية
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــن تـ ـفـ ـع ــل شـ ـيـ ـئ ــا لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
الفلسطيني تحت االحتالل.
ال يـ ـمـ ـك ــن إن ـ ـ ـكـ ـ ــار أن ح ـ ـكـ ــايـ ــة الـ ـن ــاشـ ـط ــات
السعوديات تبقى ملهمة لكل من يطمح إلى
الـتـغـيـيــر ف ــي ال ـح ـقــوق املــدن ـيــة وال ـق ــان ــون في
العالم العربي .والحديث عن البعد السياسي
للموقف األميركي فيها ال يلغي هذه الحقيقة،
وال ي ـق ـل ــل مـ ــن ت ـق ــدي ــر ش ـج ــاع ــة ال ـن ــاش ـط ــات
وتضحياتهن ،غير أنه من دون محاولة فهم
األبعاد السياسية قد نفقد وضوح الرؤية ،وال
نفرق بني سياسات استعمارية واستراتيجية
أميركية واملعركة من أجل الحقوق املدنية.
(كاتبة من األردن)

المقاومة مذهبية والمهمة وطنية
راتب شعبو

ات ـســاع دائـ ــرة الــذيــن يـتـهـمــون ح ــزب ال ـلــه في
جريمة اغتيال الكاتب والناشط لقمان سليم
ت ـع ــادل إدان ـ ــة ،ب ـص ــرف ال ـن ـظــر ع ــن الـتـحـقـيــق
ونـتــائـجــه ،ألنــه يعكس مــدى انـحـطــاط تقييم
الـحــزب فــي النظر الـعــام .مــا وصــل إليه حزب
الـلــه ،ال سيما فــي أنـظــار لبنانيني وســوريــن
كـثـيــريــن ،ك ــان كــامـنــا فــي تـكــويــن ال ـحــزب ،كما
املوت في القنبلة.
عـلــى ض ــوء ال ـتــراجــع ال ـح ـ ّـاد ف ــي اع ـت ـبــار هــذا
الحزب ،بعد أن ّ
تحول إلى قوة قمع وترهيب
مــن خ ــارج ال ــدول ــة ،س ــواء فــي داخ ــل لـبـنــان أو
خــارجــه ،يّـبــرز ال ـســؤال :م ــاذا تصبح املقاومة
عندما تكف عن املقاومة؟ العادة أن املقاومة
التي ّ
تحرر بلدها من االحتالل تستولي على
الحكم في البلد ،مستثمرة رصيدها الوطني،
ّ
وتتحول إلى استبداد يعتاش في الواقع على
ه ــذا الــرص ـيــد ويـسـتـهـلـكــه ،وه ـك ــذا تـنـشــأ في
املجتمع مقاومة جديدة ضد املقاومة القديمة
التي صارت حكمًا مستبدًا .غير أن حزب الله
في لبنان استهلك رصيده «الوطني» بطريقةٍ
أخرى أكثر تعقيدًا.
لــم تـكــن امل ـقــاومــة ال ـتــي حـ ـ ّـررت ج ـنــوب لبنان
وطـنـيــة ،بــل مذهبية ،وهــي بــذلــك فـ ّـوتــت على
ل ـب ـن ــان إم ـك ــان ـي ــة ج ـم ــع الـ ـط ــوائ ــف ف ــي ع ـقــدة
وط ـن ـي ــة ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن م ـق ــاوم ــة االح ـت ــال
ّ
تـشــكــل قــاسـمــا مـشـتــركــا لغالبية اللبنانيني.
ّ
كذلك فوتت على لبنان فرصة الزهو الوطني

ال ـ ـ ــذي ي ـع ـق ــب تـ ـح ــري ــر األرض ،ح ـ ــن ش ـعــر
اللبنانيون ،سيما غير الشيعة منهم ،أن هذا
ٌ
نصر لفئة لبنانية أكثر مما هو نصر
التحرير
وطـنــي ع ــام .ولـكــن األه ــم أن الـحــزب راح ،بعد
التحرير ،يصرف رصيده «الوطني» في قمع
اآلخرين معنويًا (طهر فمك قبل أن تتكلم عن
املـقــاومــة!) ،ويـصــرف سالحه وقــوتــه البشرية
فــي سند ذاك القمع املـعـنــوي بــالـقــوة املــاديــة،
عـبــر ف ــرض سـيــاســاتــه وتــرهـيــب مخالفيه أو
قـتـلـهــم ،وال سيما حــن يـكــونــون مــن الــوســط
االجـتـمــاعــي لـلـحــزب .ه ـكــذا ن ـشــأت فــي لبنان
مقاومة للمقاومة تستمد قيمتها املعنوية من
انحطاط القيمة املعنوية للمقاومة السابقة
التي ّ
تحولت إلى قوة قمع وطغيان في الدولة
ومن خارج الدولة.
أن ـج ــز حـ ــزب ال ـل ــه ت ـحــريــر ج ـن ــوب ل ـب ـنــان من
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـب ـطــولــةٍ ل ــم يـنـكــرهــا
عليه أحــد ،وتـحـ ّـول الحزب وأمينه العام إلى
أيقونة للمقاومة لدى الشعوب العربية التي
ّ
حركها شعور قومي ،من دون أن يحضر في
ذهنها االخـتــاف املذهبي مع الحزب املقاوم
ّ
ال ــذي ك ــان ،فــي عــز مقاومته ،يـبــرز مذهبيته،
ويـخـلــص ل ـهــا ،ويـجـعــل مـنـهــا الـعـصــب ال ــذي
يـشـ ّـد مقاتليه .الــديـمــو ّقــراطـيــون العلمانيون
اللبنانيون والـعــرب غــضــوا النظر أيـضــا عن
الطبيعة الدينية للحزب ،وكبسوا جراحهم
بــاملـلــح ،حــن أق ــدم هــذه الـحــزب ال ــذي أبهرهم
في أدائه وانضباطه ومقاومته على قتل عدد
مــن أب ــرز ك ــوادره ــم ،لكنهم وجـ ــدوا أن ــه ليس

«م ـنــاس ـبــا» ن ـقــده أو ال ـش ـكــوى م ـنــه ،م ــع ذل ــك.
ً
بالفعل ،كان نقد حزب الله حينها سبيال إلى
االنعزال السياسي ،أو حتى الدخول في دائرة
الشك والخيانة.
ال ــدع ــم امل ـ ــادي اإلي ــران ــي ال ـك ـب ـيــر ،إض ــاف ــة إلــى
ّ
العصبية املذهبية ،شــكــا املــزيــج ال ــذي أنتج
ق ــوة ل ـحــزب ال ـلــه ،وامل ـفــارقــة أن م ـصــدر الـقــوة
ه ــذا ك ــان نفسه مـصــدر ال ـخــراب ال ـقــادم الــذي
سيعيشه الــوطــن امل ـح ـ َّـرر .الـتـحــريــر الــوطـنــي
بعصبية مــذهـبـيــة هــو مـصــدر الـخـلــل .الـقــوة
املذهبية التي تقدم خدمة وطنية مــا ،سوف
تــرتــد ،كما لــو بـقــانــون ،على الوطنية نفسها
وتـحـطـمـهــا .م ــن عـصـبـيــة مــذهـبـيــة مـسـنــودة
مــن دولــة لها مصلحة جــاءت قــوة حــزب الله،
أما مقبوليته وقيمته االعتبارية فقد نجمت
ع ــن ت ـصـ ّـديــه ال ـب ـطــولــي وث ـبــاتــه ف ــي مــواجـهــة
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي قـبــل رب ـيــع ع ــام .2000
االنبهار بالعمليات البطولية التي طاملا تاق
إليها الـعــرب ضــد االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،وال
ّ
سيما بعد  ،1967غــطــى على كــل مــا يضمره
ت ـكــويــن حـ ــزب ال ـل ــه وتــرك ـي ـبــه م ــن اح ـت ـمــاالت
رع ــب قــادمــة .كـمــا أن سـيــاســة ال ـحــزب التالية
لالنسحاب اإلسرائيلي من الجنوب (التسامح
ح ـيــال جـيــش لـبـنــان الـجـنــوبــي وإي ـك ــال أم ــره
ل ـل ــدول ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ع ـ ــدم ال ـط ـم ــع بــالـسـلـطــة
ّ
الـسـيــا ّسـيــة) ع ــززت قيمته ل ــدى الـعـمــوم ،إلــى
ح ــد غـ ــذى ال ــوه ــم ،ل ــدى ك ـث ـيــريــن ،بــأنــه حــزب
ديني «مــن طــراز جــديــد» .شــيء مشابه ّ
تكرر
م ــع ت ـن ـظ ـي ـمــات إس ــام ـي ــة ف ــي س ــوري ــة أب ــدت

القوة المذهبية التي
تقدم خدمة وطنية
ّ
ما ،سوف ترتد ،كما لو
بقانون ،على الوطنية
نفسها وتحطمها

ً
استبساال في مواجهة نظام األســد ،فأبهرت
أنـصــار الديموقراطية العلمانية السوريني،
وأسكتتهم عن الطبيعة الدينية والسياسية
لهذه التنظيمات التي راحــت تضيق عليهم،
وتعتقلهم وتغتالهم ،من دون أن يجدوا من
املـنــاســب نقدها والـشـكــوى منها ،إال بعد أن
استفحل األم ــر ،كما استفحل فــي لبنان بعد
االنسحاب اإلسرائيلي ،وبشكل أكثر وضوحًا
بـعــد اغ ـت ـيــال رف ـيــق ال ـح ــري ــري .ظ ــاه ــرة مــؤملــة
ّ
يتوهم فيها طرف أنه متحالف مع طرف آخر
ّ
يكن له العداء أكثر مما يكنه للعدو املشترك.
طــاملــا أن ح ــزب ال ـلــه ي ـقــاتــل إس ــرائ ـي ــل فيجب
السكوت عنه ،واعتبار ّ
تعدياته على مخالفيه

ضــريـبــة ال بــد منها لـقــاء دوره الــوطـنــي .هــذا
املنطق اللبناني هو نفسه املنطق الذي ّ
تكرر
فــي ســوريــة حرفيًا ،علينا فقط أن نـضــع ،في
الجملة الـســابـقــة ،التشكيالت اإلســامـيــة في
ســوريــة محل حــزب الـلــه ،ونـظــام األس ــد محل
إسرائيل.
ف ــي غ ـم ــرة الـ ـص ــراع ال ـع ـن ـيــف ض ــد االح ـت ــال
اإلسرائيلي في لبنان ،وضد نظام األســد في
ســوريــة ،لــم يغفل حــزب الـلــه ،وال التنظيمات
الـعـسـكــريــة الــديـنـيــة فــي س ــوري ــة ،عــن م ـعــاداة
الديمقراطيني العلمانيني ،وعن ممارسة هذا
العداء ضدهم بكل صنوف االستقواء والعنف
املمكنة .وقد قام نضال حزب الله ضد إسرائيل
التي تعتدي على األرض اللبنانية ،ونضال
التنظيمات اإلسالمية ضد نظام األسد الذي
يعتدي على عمومية الــدولــة الـســوريــة ،على
خ ـلــل أصـ ـي ــل ،ه ــو االس ـت ـن ــاد إلـ ــى تـنـظـيـمــات
دينية تعتدي ،بدورها ،على تماسك املجتمع،
م ــن خـ ــال تــوظ ـيــف ال ـع ـص ـب ـيــة املــذه ـب ـيــة في
إنـجــاز مـهــام وطـنـيــة .هــذا الـنــوع مــن النضال
مجتمعات متنوعة
أو املقاومة ،وال سيما في
ٍ
دينيًا ،يفتت املجتمع ،ويـضـ ّـر بــه بما ال يقل
عن ضرر العدو الذي تناضل ضده .لم تتأخر
هذه التنظيمات في إثبات أن للجانب املذهبي
غير الــوطـنــي السيطرة النهائية بما يمكنه
أن يـخـ ّـرب أو يعكس كــل اإلن ـجــازات الوطنية
(ضد مستعمر أو ضد طاغية) التي يمكن أن
تحققها هذه التنظيمات.
(كاتب سوري في باريس)

عندما يسجن النظام السوري إعالمييه
عمار ديوب

ال س ـل ـطــة رابـ ـع ــة ل ــإع ــام ف ــي سـ ــوريـ ــة .ك ــان
االع ـ ـت ـ ـقـ ــال وامل ـ ـ ـ ــوت مـ ــن م ـص ـي ــر اإلع ــامـ ـي ــن
املعارضني بعد  ،2011واآلن انضم إلى املصير
ذاته إعالميو السلطة .حديث اعتقاالت بعض
إعالميي السلطة صار شائعًا في سورية .هي
ليست املــرة األول ــى ،ولكنها تأتي ،هــذه املــرة،
متوافقة مع بداية الحملة األمنية لالنتخابات
الرئاسة؛ إذًا فلتجف األقالم عن النقد ،ولتتجه
بأكملها نحو املعركة املصيرية :االنتخابات.
رســالــة لـقــاء الــرئـيــس ال ـس ــوري ،بـشــار األس ــد،
أخيرا ،مع إعالميي السلطة في هذا االتجاه؛
فـمــن فـهــم الـقـصــد أه ــا ب ــه ،وم ــن لــم يفهم فله
السجن؛ الخيارات واضحة إذًا.
ـث ما
ـ
ي
ـد
ـ
ح
ـد
ـ
ع
ـ
ب
تــأتــي حــالــة إخـ ــراس اإلعـ ــام
ٍ
زال يتناقله ويعيشه الـســوريــون ،إنــه حديث
األمــل الـكــاذب بتغيير األوض ــاع بعد القضاء
على اإلرهابيني واملؤامرة ،فإذا بالبلد أصبح
ً
م ـح ـت ــا م ــن الـ ـ ــروس واإليـ ــران ـ ـيـ ــن واألتـ ـ ــراك
واألم ـي ــرك ـ ّـان ،وإســرائ ـيــل ت ـصــول وت ـجــول في
ُ
سمائه .تكذب أحاديث السلطة طوابير الخبز
والوقود وانقطاع الكهرباء ،وهــذه الحاجات
ً
الضرورية ما أن تجد السلطة لها حال حتى
ّ
مسلط عليها من جديد .األنكى أن
كسيف
تطل
ٍ
ٍ
ّ
َ
ٍّ
ي بأنها لن تنتهي
الناس صاروا على وعي ب ٍ
في وقت قريب؛ انتقادات اإلعالميني تأتي من

ّ
جراء عجز النظام عن تلبية تلك االحتياجات،
وع ـ ــن فـ ـق ـ ٍـر أصـ ـبـ ـح ــوا ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي رح ــاب ــه
الــواس ـعــة ،وم ــن دون ِّ
أي أف ـ ٍـق بـتـغـيـيـ ٍـر قــريــب
ألوضاعهم .اإلعالميون أكثر السوريني معرفة
بعالقة النظام بإيران وروسيا ،وبمصالحهما
ف ــي س ــوري ــة ،وب ــواق ــع الـلـحـظــة الــراه ـنــة لتلك
الـعــاقــة .ألنهم كــذلــك ،فهم يعرفون أن هاتني
َّ
ال ــدولـ ـت ــن أوقـ ـفـ ـت ــا ج ـ ــل امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،وه ـمــا
ّ
أزمات ،ال ُيعرف أولها من آخرها،
غارقتان في
ٍ
ولـيــس فــي جعبة الــرئـيــس األمـيــركــي ،بــايــدن،
االتـفــاق الـنــووي الـقــديــم ،وال ــذي ،وكـمــا يبدو،
صــار مـشــروطــا باتفاقيات تتعلق بالوجود
اإلقـلـيـمــي إليـ ــران وبــال ـصــواريــخ الـبــالـسـتـيــة،
وش ـطــب كــل ال ـت ـطــورات ال ـتــي راكـمـتـهــا إي ــران
فــي الصناعة الـنــوويــة منذ انسحب الرئيس
السابق ،تــرامــب ،مــن االتـفــاق ،وفــي هــذا يتفق
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــون م ــع ب ــاي ــدن ك ــذل ــك .وب ــال ـت ــال ــي،
ال َي ـل ـحــظ اإلع ــام ـي ــون ال ـع ــارف ــون بمقتضى
األح ــوال تـغـ ّـيـرًا ،لطاملا ّ
عممته أجـهــزة األمــن،
وأن بايدن سيقلب ظهر املجن لترامب ،وسيتم
إي ـق ــاف ق ــان ــون ق ـي ـصــر ،وس ـت ـعــود امل ـي ــاه إلــى
مجاريها كما قبل ُ .2011سردية النظام هذه
ّ
َملها موالوه ،وفــوق ذلك أفقروا أشـ َّـد اإلفقار،
وبالتالي صار النقد يتفجر تلقائيًا .وإليقافه
يــأتــي االعـتـقــال واملــاحـقــة واملـتــابـعــة األمنية،
وه ــذا ي ـطــاول لـيــس اإلعــام ـيــن ف ـقــط ،وربـمــا
أك ـثــريــة امل ــوال ــن ،حـيــث أص ـب ـحــوا هــم الخطر
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

حــالـيــا .انتهج الـنـظــام تكميم األف ــواه والقمع
وال ـق ـتــل ،وب ـش ـكـ ٍـل مـمـنـهــج ،مـنــذ  ،2011وه ــذا
يريد تمرير
خياره الوحيد حاليًا ،سيما أنه
ّ
مسألة االنتخابات ومن دون أي «منغصات»
ذات مـعـنــى .الـتـهــاون مــع الـنـقــد س ـي ـ ّ
ـؤدي ،مع
انـهـيــار ال ـخــدمــات واألوض ـ ــاع املـعـيـشـيــة ،إلــى
مظاهر احتجاجية ،وهذا ما قد يضطره إلى
ً
مــزيـ ٍـد مــن الـقـمــع ،وسـيـكــون نتائج ذلــك وبــاال
أك ـبــر .يــريــد الـنـظــام ،فــي اعـتـقــالــه اإلعــامـيــن،
إغ ــاق طــريــق االح ـت ـجــاجــات مــا أمـكـنــه ،وهــو
بكل األحوال سيرة حياته ،أي االعتقال.
فــي األي ــام األخ ـي ــرة ،الحـظـنــا تـطــويــق النظام
مـشـكـلــة ك ـب ـيــرة ف ــي مــدي ـنــة الـ ـس ــوي ــداء ،حيث
ٌ
تسريبات
قارب الوضع من االنفجار ،وهناك
تــؤكــد ات ـصــال الــرئـيــس بـشــار األس ــد بالشيخ
بهجت الـهـجــري لتطويق إشـكــال استخفاف
ضابط أمن كبير به .تزامنت املشكلة األخيرة
مــع كـتــابــات م ـنـ ّـددة بــاالنـتـخــابــات ،ويـبــدو أن
ّ
طي مشكلة الضابط ستسهل ألجهزة السلطة
تطويق قضية تلك الكتابات ،ودفع املدينة إلى
ّ
تجدد العهد للرئيس.
ّ
كذلك انفجر الــوضــع فــي الحسكة ،ويتخوف
النظام مــن رفــض قــوات ســوريــا الديمقراطية
(ق ـس ــد) إج ـ ــراء ت ـلــك االن ـت ـخــابــات ف ــي مـنــاطــق
س ـي ـطــرت ـهــا ،ح ـيــث سـيـعـنــي ذلـ ــك ال ــرف ــض أن
السلطة السورية لم يعد لها من وجود هناك،
وأن «قسد» و«مسد» و«اإلدارة الذاتية» ليست
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اإلعالميون أكثر
السوريين معرفة
بعالقة النظام بإيران
وروسيا ،وبمصالحهما
في سورية ،وبواقع
اللحظة الراهنة

ح ـب ـرًا عـلــى ورق .ال ـن ـظــام وروس ـي ــا ي ـحــاوالن
تطويق اإلشكال هناك ،وبما يبقي النظام في
ّ
تلك املدينة ،ويعزز الوجود الروسي كذلك.
األمـ ـ ــر ع ـي ـنــه ف ــي م ــدي ـن ــة درع ـ ـ ــا ،ح ـي ــث تــؤكــد
التحقيقات الصحافية واألخبار أن األوضاع
غير هادئة ،ومناطق عديدة في املدينة قابلة
لالنفجار .وبالتالي ،كيف ُ
سيجري انتخاباته
تـلــك واملــدي ـنــة غـيــر مـسـتـقــرة ،وأغـلـبـيــة أهلها
راف ـضــة تـلــك االن ـت ـخــابــات .مشكلة الـنـظــام أن
ّ
تتعدى القمع ،بينما احتياجات
خياراته ال
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الناس تبدأ بالخبز ،وال تنتهي بتوفير األمن،
وذل ــك كـلــه لـيــس ضـمــن أول ــوي ــات ــه ،وح ـتــى لو
شــاء ذلــك فليس في مقدوره توفيرها ،سيما
ـات
أن إي ـ ـ ــران وروس ـ ـيـ ــا غ ــارقـ ـت ــان ف ــي م ـش ـكـ ٍ
داخلية مستعصية .ال يمكن للنظام أن َينعم
بــدي ـمــومــة ص ـمــت ال ـش ـع ــب ،ب ـعــد أن ان ـه ــارت
ال ـخ ــدم ــات ،وتــراج ـعــت قـيـمــة الـعـمـلــة ،وكــذلــك
بعد أن شعر الـنــاس أن الفصائل املعادية له
ّ
لن تتمكن من تغييره أو تهديد املدن الواقعة
ت ـح ــت س ـي ـط ــرت ــه .أي ـ ـضـ ــا ،لـ ــم ت ـع ــد أسـ ـط ــورة
تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة (داعـ ــش) تفيد في
حشد الجمهور خلف القيادة؛ وحرب النظام
وروسـ ـي ــا وإي ـ ـ ــران أخ ـي ــرا ض ــد «داع ـ ـ ــش» هي
رسائل إلى أميركا وأوروبــا بأن بديل النظام
ه ــو «داع ـ ـ ـ ــش» ،وب ــال ـت ــال ــي ع ـلـي ـكــم شــرع ـن ـتــه،
واملوافقة على االنتخابات املقررة املقبلة.
يجد الـنـظــام ال ــذي بــاشــر حملته االنتخابية
نـفـســه م ـحــرجــا ،فـهـنــاك هـيـئــة تـحــريــر الـشــام
و«قسد» واملناطق التي تحت سيطرة تركيا،
ً
وه ـنــاك امل ـش ـكــات ال ـتــي ال يـجــد لـهــا ح ــا في
الـحـسـكــة والـ ـس ــوي ــداء ودرعـ ـ ــا ،وي ـض ــاف إلــى
ذلــك عـلـ ّـو الـصــوت املــوالــي ،والــرافــض للنظام
واالسـتـخـفــاف بمسألة االن ـت ـخــابــات ،ولـســان
حــال ـهــم ي ـق ــول :ك ـيــف ت ـتــم ه ــذه االن ـت ـخــابــات،
وال ـن ـظ ــام ل ـيــس ق ـ ــادرا ع ـلــى ت ــأم ــن ال ـخ ـبــز أو
الوقود أو الكهرباء وسواه كثير.
(كاتب سوري)
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