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القلوب قلوب خنازير
والشدو شدو شحارير
أحمد عمر

طار خبر نجاح زرع قلب خنزير في صدر إنسان ،بعد سماد وحراثة وفالحة في
ُ
بتأويل
فوجئت حقًا
جسم اآلخــذ ولحم املــأخــوذ أخــذه الله أخــذ عزيز مقتدر .وقــد
ٍ
للطبيب املصري ذائع الصيت ،حسام موافيّ ،أنه قالّ :إن الله ّ
حرم أكل لحم الخنزير
ّ
ألنه أصلح الحيوانات أعضاء لعالج اإلنسان واستبدال أعضائه .الخنزير قد يكون
َّ
عيني هو فتوى مفتي الديار
بنك جوارح اإلنسان التالفة ،وكان أول خبر وقع على
ّ
تذكر الشيخ الوسيم في ّ
نص الفتوى
املصرية وصفحة عمرو خالد ،فأسبلتا معًا.
الحديث الشهير «أنتم أعلم بشؤون دنياكم» أمــا أعلم أهــل مصر بشؤون أخراها
ُ
استشرت من أثق بهم في
فهو مفتي الديار املصرية السابق وصفحة عمرو خالد.
شــؤون الدين والدنيا معًا ،فأخبروني َّأن سبب قــرب الخنزير والـقــرد من اإلنسان
ُ
َْ
َّ َّ
عز وجل مسخ بعض البشر «وجعل منهم القردة والخنازير» .وقلت
خلقًا ال خلقًا أن
في صدر مقالي َّإن سمادًا سبق الزرع من جهتني ،أولهما ّأن الخنزير ُع ّدل وراثيًا،
ْ
ورفعت رتبته من خنزير إلى مشير خنزير ،والثاني َّأن املريض الذي زرع في صدره
ً
قلب خنزير هو مجرم سابق ،كان قد طعن رجال اسمه إدوار شوميكر  17طعنة قبل
ترج «للموسم» الخيرّ ،
نحو  30سنةّ ،
وأن أخت املطعون ،السيدة لزلي ،لم ُ
ألن أخاها
ّ
ظل يعاني من آالم طعناته السبع عشرة ،حتى وفاته عام .2007
وصفت صحيفة الغارديان البريطانية أول عملية زرع قلب خنزير «زكرت» ّ
ومعدل
ّ
بأنها «عالمة بــارزة» في علم الطبَّ ،
وأن العملية أثــارت
وراثيًا داخــل جسم إنسان
مقاالت في مجالت
مخاوف كبيرة في شؤون السالمة وخصائل األخــاق .وقــرأت
ٍ
ّ
ّ
متخصصة أنهم وجدوا َّأن عقل اإلنسان في قلبه وليس في دماغه كما كان
علمية
ً
ّ
سائدًاَّ ،
ّ
ملريض سدت الدنيا شوارع دمه بالشحوم
املوت
قبل
بقلبه
ع
تبر
رجال
وأن
ٍ
ّ
والـحــواجــز الـطـيــارة ،فعاش بــه ووقــع فــي حــب حبيبة املـتـصـ ّـدق بقلبه الــراحــل ،وأنــه،
بعد العملية ،حمل متاعه واتجه إلى بيت صاحب القلب؛ وما هكذا يكون الوفاء يا
ّ
سنمار .وكان بينت يواجه حتفه وصحته سيئة ،فسعى الفريق الطبي إلى إذن طارئ
من إدارة الغذاء وال ــدواء األميركية ( )FDAللزرع ،فحصلوا على املوافقة الصحية
والجنائية .يضرب املثل في الشجاعة في الثقافة الكردية بالخنزير ،فيقال :فالن
باسل كالخنزير .واستعرضت الصحيفة البريطانية عددًا من حاالت نقل أعضاء
حيوانية لبشر ،منها حالة في ستينيات القرن املنصرمُ ،زرعت كلى قرود الشمبانزي
ّ
لكنهم ماتوا جميعًا في غضون أسابيعّ ،
ألن القرود
في أجسام أكثر من  12مريضًا،
غير «زكرت» ومعدلة وقبضايات.
ّ
ّ
ألنه يكفر البذر املبذور بتراب األرض) ٌ
وإن الكافر (وتقول العرب ّ
عالم
للزراع :كافر
أميركي من أصل باكستاني يدعى الدكتور محيي الدين ،وهو أستاذ الجراحة في
فريق من األطباء برئاسة بارتلي غريفيث.
كلية الطب ّبجامعة «ميريالند» مع ٍ
أتحدث عن محاوالت مسخ الحكومات العاملية اإلنسان املعاصر عبر أمثلة
وكنت
ّ
كثيرة ،وذكرت ّ
جونسون ،ألنه احتفل مع موظفيه،
وزرائها
رئيس
عاقبت
بريطانيا
أن
ُ
في نهاية األسبوع ،وشربوا وأكلوا من غير كمامات! وقد أخذ اسم الكمامة الالتينية
من كلمة املسخ العربية ،وقلت ّإن رؤساءنا العرب الذين يغردون بالفضاحة والعامية
أحسن األناشيد ،سبقوا الـ ّ
ـزراع محيي الدين ،فأجروا عمليات زراعة قلوب خنازير
في صدور حاشيتهم وشبيحتهم وبلطجيتهم ،ورفعوا األسعار واعتقلوا األبرياء،
ّ
الناس ،لتعديل الشعب وراثيًا وتقريب مستوى اآلخذ واملأخوذ منه ،لتأميم
لوا
وضل
ُ
الخنزير كما أ ّمم النفط وقناة السويس .سأنتظر آثار زرع قلب الخنزير على أخالق
السيد بينت ٌثمرًا.
قالت صحيفة بنبرة املتضرع :الخنازير أملنا األخير.
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أساطير السيسي عن « 25ينـايـر»
تقادم الخطيب

ال يـ ـف ـ ّـوت ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ،ع ـبــد ال ـف ـتــاح
الـسـيـســي ،أي مـنــاسـبــةٍ إال ويـشــن هجوما
ض ــاري ــا ع ـل ــى ث ـ ــورة  25ي ـن ــاي ــر ،فـيـصـفـهــا
ب ــامل ــؤام ــرة ال ـت ــي ك ـ ــادت أن ت ـضـ ّـيــع مـصــر،
وتجعلها شبيهة بسورية والعراق وليبيا.
لــم يكتف بــذلــك ،بــل يـكـ ّـرر أنـهــا السبب في
التدهور االقتصادي والسياسي والتراجع
اإلقليمي ملكانة مصر .ويطرح هذا الهجوم
املتكرر عدة أسئلة بشأن ماهية هذا العداء
وم ـصــداق ـيــة م ــا ي ـقــولــه ال ــرئ ـي ــس .وبـنـظــرة
فاحصة ملــا ي ـكـ ّـرره الــرجــل فــي كــل مناسبة
نجد أنه محض ّادعاء ال أكثر ،فوصف ثورة
يناير باملؤامرة يتناقض مع الوصف الذي
وص ــف امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـل ـقــوات املـسـلـحــة
(املـجـلــس الـعـسـكــري) بــه نفسه ،فــي الفترة
التي حكم فيها البالد بعد ّ
تنحي حسني
م ـبــارك (ك ــان الـسـيـســي أح ــد أع ـضــائــه) من
أنــه حامي الـثــورة .وهنا الـســؤال ،لو كانت
ثــورة  25يناير مؤامرة فلماذا قام الجيش
ب ـح ـمــاي ـت ـهــا؟ وملـ ـ ــاذا ل ــم يـ ـخ ــرج الـسـيـســي
حينها ويـتـحــدث عــن تلك امل ــؤام ــرة ،وملــاذا
الـتـقــي بـعــديــديــن م ــن ش ـبــاب تـلــك ال ـث ــورة؟
وحـ ــاول أن يستقطبهم؟ فـمــا ال ــذي تغير،
وملاذا اآلن أصبحت تلك الثورة مؤامرة.
مــن أكــاذيــب اعـتــاد السيسي تــرديــدهــا عن
ث ــورة يـنــايــر أنـهــا كــانــت تـهــدف إل ــى جعل
مصير مصر مثل سورية والعراق وليبيا.
ولكن مــع طــرح هــذه املقولة للنقاش نجد
أن هذا جاء على غير الحقيقة ،ففي أثناء
الثورة ،وفي ظل االنهيار والفراغ األمنيني
ال ـل ــذي ــن ش ـهــده ـمــا ال ـ ـشـ ــارع امل ـ ـصـ ــري ،لــم

كاريكاتير

يحدث أي حادث طائفي ولم يتم حرق أي
كنسية أو مهاجمتها ،ما يعصف بمقولة
السيسي إن ثــورة يناير كانت تهدف إلى
ت ـخــريــب م ـصــر وإي ـقــاع ـهــا وج ـع ـل ـهــا مثل
سورية والعراق .كما أن ثمة مناقشة ّ
جادة
لــأوضــاع ،الـســوريــة والعراقية والليبية،
تـكـشــف ع ــن أن ه ــذا غ ـيــر صـحـيــح بــاملــرة،
ف ـس ــوري ــة دول ـ ــة طــائ ـف ـيــة ت ـحــولــت ال ـث ــورة
ف ـي ـهــا إلـ ــي حـ ــرب أه ـل ـي ــة ،زاد م ــن حـ ّـدت ـهــا
التدخل األجنبي .إلــي جانب أن مــا حدث
فــي ال ـع ــراق وإس ـق ــاط نـظــام ص ــدام حسني
ت ــم ع ـبــر االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ــي ول ـيــس عبر
ث ــورة سلمية كــال ـثــورات الـتــي حــدثــت في
م ـص ــر وت ــون ــس وال ـ ـس ـ ــودان ع ـل ــى سـبـيــل
امل ـث ــال ،كـمــا أن ال ــوض ــع الـلـيـبــي وإس ـقــاط
نـظــام الـقــذافــي ح ــدث عـبــر تــدخــل االتـحــاد
األوروبي وحلف شمال األطلسي (الناتو)
الـعـسـكــري وإس ـق ــاط ن ـظــام ال ـق ــذاف ــي ،عبر
ض ــرب ــات عـ ًسـكــريــة نـفــذهــا ال ـح ـلــف ،تــاركــا
ً
خ ـل ـفــه دولـ ـ ــة م ـن ـه ــارة م ــن دون أن تـكــون
هناك خطة إليجاد مسار ديمقراطي لبناء
دولــة حديثة في ليبيا .كما أن التدخالت
واالستقطابات العسكرية فيما بعد ،وكان
الـسـيـســي جـ ــزءا م ـن ـهــاّ ،أدى إل ــى تــدهــور
ال ــوض ــع وزيـ ـ ــادة حـ ـ ّـدة ال ـت ــده ــور .بمعنى
آخ ــر ،الـسـيـســي ،ولـيـســت ث ــورة  25يناير،
ه ــو م ــن س ــاه ــم ف ــي ت ــده ــور ال ــوض ــع فــي
ليبيا وتعميق أزماته الداخلية ،عبر دعمه
ال ـج ـنــرال املـتـقــاعــد خليفة حـفـتــر .فــي تلك
األمثلة الثالثة التي ّ
يكرر السيسي ذكرها
ّ
دائما ،ويحذر املصريني من الخروج إلى
ال ـ ـشـ ــوارع ،أو الـتـفـكـيــر ف ــي ثـ ــورة جــديــدة
لتجنب مصير ه ــذه ال ــدول ال ـثــاث ،نجد

أن أنظمتها سقطت عبر تدخالت أجنبية
واضـ ـح ــة ،وه ــو م ــا ل ــم ي ـح ـ ُـدث ف ــي مـصــر،
نــاهـيــك عــن االخ ـتــاف ال ــواض ــح بــن بنية
الدولة واملجتمع في مصر عن تلك الدول.
درج الـسـيـســي عـلــى جـعــل ث ــورة  25يناير
ال ـس ـبــب ال ــرئ ـي ــس ل ـل ـتــدهــور االق ـت ـص ــادي،
وبالرجوع إلى املسألة االقتصادية ،نجد أن
الجنيه ،كأحد األمثلة ،استقر سعر صرفه
عند  5.5جنيهات للدوالر الواحد ،وارتفع
في عام رئاسة محمد مرسي ،ليستقر عند
حوالي  7.5لـلــدوالر ،استمرت انخفاضات
قـيـمــة ال ـج ـن ـيــه ف ــي ع ـهــد ال ـس ـي ـســي ،لتفقد
العملة املحلية أكثر من  %100من قيمتها
خالل السنوات الست ،ليستقر سعر الجنيه
حــالـيــا عـنــد حــوالــي  16.5جنيها ل ـلــدوالر
ال ــواح ــد ت ـقــري ـبــا ،وذلـ ــك نـتـيـجــة سـيــاســات
اقتصادية فرضها صندوق النقد الدولي
على مصر للحصول على قرض بقيمة 12
مليار دوالر بنهاية عــام  .2016فــي الوقت
ن ـف ـســه ،رف ـع ــت ال ـح ـكــومــة ال ــدع ــم بــالـكــامــل
ع ــن امل ـح ــروق ــات وال ـك ـه ــرب ــاء ،وكـ ــذا أس ـعــار
ال ـخ ــدم ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،وف ــرض ــت ضــريـبــة
ال ـق ـي ـمــة املـ ـض ــاف ــة ،ك ـم ــا رفـ ـع ــت ال ـض ــرائ ــب
الـجـمــركـيــة ث ــاث مـ ــرات م ـتــوال ـيــة ،ورفـعــت
أسعار املواصالت العامة ،وكلها سياسات
تـسـبـبــت ف ــي رفـ ــع مـ ـع ــدالت ال ـت ـض ـخــم إلــى
م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  %33ع ـ ــام  ،2018ق ـب ــل أن
يتالعب الـنـظــام بمعادلة حسابه بتغيير
ً
سنة األس ــاس إلــى عــام  2018بــدال مــن عام
 ،2010ما جعل رقم التضخم الحالي الذي
ي ـب ـلــغ ح ــوال ــي  %14ف ــي امل ـت ـ ّ
ـوس ــط مــزيـفــا
إل ــى حــد كـبـيــر .وف ــي مــا يتعلق بــاألزمــات
الـخــارجـيــة وتــراجــع دور مصر اإلقليمي،

عماد حجاج

نجد أن الرئيس السيسي يتخذ من ثورة
 25يناير الشماعة التي يعلق عليها هذا
التراجع ،وعدم قدرة مصر علي حسم عدد
من امللفات ،ومن أبرزها ملف سد النهضة
اإلثـ ـي ــوب ــي ،ف ـقــد درج ال ـس ـي ـســي وإع ــام ــه
على تـكــرار مقولة إن الـشــروع فــي تشييد
ســد النهضة بــدأ مــع الـثــورة ،وهــي مقولة
مضللة ،وال تستند إلى أي أساس تاريخي
أو علمي ،فالبرجوع إلى التاريخ ،نجد أن
بـنــاء الـســد مـشــروع إثـيــوبــي منذ عشرات
ال ـس ـنــن ،وك ــان بــإي ـعــاز أم ـيــركــي ردا على
جمال عبد الناصر ومشروعه بناء السد
ال ـع ــال ــي ،وكـ ــان امل ـخ ـطــط أن ت ـكــون الـسـعــة
التخزينية خلف السد عشرة مليارات متر

دالل البزري

عبد الحكيم حيدر

الفلسطيني إذ يحرس حلم األمة
حلمي األسمر

يـعــانــي الفلسطيني عـلــى أرض فلسطني
ال ـي ــوم م ـعــانــاة ش ــرس ــة ،فـهــو يـقــاتــل على
جبهة شــديــدة التعقيد ،ال تـكــاد تـتــرك له
لحظة اللتقاط أنفاسه ،منذ مائة عــام أو
يزيد .ال تدخر سلطة االحتالل الصهيوني
ّ
أس ـل ــوب ــا ش ـي ـطــان ـيــا إل وج ـ ّـرب ـت ــه إلبـ ــادة
الــوط ـن ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،واإلجـ ـه ــاز على
روح امل ـقــاومــة .فــي ث ــورة أهــالــي صـحــراء
فلسطني ،من أبناء قبائل بئر السبع ،في
األراض ــي التي يسميها االحـتــال النقب،
اخـتـصــرت الف ـتــة رفـعـهــا ش ـبــاب وصـبــايــا
بئر السبع «هــذه األرض ال تتسع الثنني،
ّ
إما نحن أو نحن» كل الحكاية ،خصوصًا
ّ
ّ
أن أهالي تلك الصحراء تعرضوا لواحد ٍة
م ـ ــن أك ـ ـثـ ــر عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـغ ـي ـي ــب وال ـق ـه ــر
ّ
واالق ـت ــاع .ويـكـفــي أن نـعــرف أن سلطات
االحـتــال ال تعترف بــوجــود الفلسطيني
في صحراء بئر السبع ،وال تريد أن ترى
أحـ ـدًا مــن أه ــل األرض فـيـهــا ،فـهــي هدمت
قــريــة «ال ـعــراق ـيــب» الفلسطينية جنوبي
فلسطني املحتلة عــام  ،1948نحو مائتي
مرة ،وفي ّكل ّ
ّ
مرة تقتلع جرافات االحتالل
البيوت يعود الناس لبنائها.
م ـقــاومــة أه ــال ــي ص ـح ــراء فـلـسـطــن حــالــة
مكثفة لجذوة املقاومة ،في ّعموم فلسطني.
وفي ّكل ّ
مرة بدا لالحتالل أنه أنهى مهمته
ف ــي «أس ــرل ــة» م ــن يـطـيــب ل ــه أن ّ
يسميهم
«ع ــرب إســرائـيــل» نفض الـقــوم عنهم هذا
فلسطينيتهم
الـ ــرداء امل ـك ــروه ،وصــرخــت
ّ
ب ـصــوت ج ـهــوري ال يـقـبــل ال ـتــأويــل :أنـهــم
جـ ــزء م ــن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وك ــان ــوا
ّ
أصمت
وسيظلون «عــرب فلسطني» .وقــد
صرخاتهم آذان الصهاينة حــن اتحدت
ّ
ّ
كل فلسطني بعد العدوان أخيرًا على غزة،
وعزفت شوارع اللد وبئر السبع والقدس
ورام الله ونابلس والناصرة وبقية مدن
األرض امل ـق ــدس ــة وق ــراه ــا ل ـحــن امل ـقــاومــة

يناير لن يحدث مرة أخرى في مصر .وفي
الــواقــع ال أدري مــن أيــن يــأتــي الــرجــل بكل
هذه الثقة ،على الرغم من أن كل سياساته
املتبعة تنبئ بــأن مــا حــدث فــي مصر في
يناير /كانون الثاني  2011قابل للحدوث
ّ
مرة أخرى نتيجة تلك السياسات.
(كاتب مصري في برلني)

حزب اهلل وقد صا َر مدافعًا
عن حقوق اإلنسان

طبيبان وجهاز كفتة وحيد
أمــا الطبيبان فهما :األديــب املــوهــوب جــدا محمد املخزنجي ،وخالد منتصر ،وكان
يتعاطى القصة القصيرة أيضا ،قبل أن يدخل إلى وسعاية املقاالت ّ
السيارة للشأن
السلطوي العام .وأمــا جهاز الكفته فهو األثــر الوحيد الباقي في الشرق قاطبة ،وال
نعرف مكان املخازن التي تحتضن معدنه املقدس النفيس ،وتلك حكمة .وبالطبع،
الجهاز للواء الراحل عبد العاطي ،بعد ما انحنت هامات املختبرات العلمية في الشرق،
والغرب ،والشمال ،والجنوب ،والبحر املتوسط ،أمام التقنية العالية للجهاز وقدراته
الفائقة التي ّ
تعدت الخيال ،وخصوصا أن الخامات التي كان يستعملها طول عمله
في معمله هي « 20كيلو ريــش وكفته فقط» ،ومجموعة من األسياخ الحديد لزوم
الشغل أمــام الـنــار .األول ،وهــو دكـتــور محمد املخزنجي ،كنت أعــرفــه يــوم أن خرج
جهاز عبد العاطي من شركات اإلنتاج املصرية الخالصة ّ
بمقدمته املعدنية ،وكنا
ّ
مصورة ،وبجوار الجهاز الراحل اللواء عبد العاطي،
نرى بوضوح الريش والكفته
وموسوعاته العلمية ،وصورة ابن سينا خلف ظهره في املختبر،
بمشارطه ومحاليله
ً
وبجوارها دبابة تحفر مسرعة في رمال سيناء فجرا ،وتقتلع شجر الزيتون.
كــان رأي دكتور محمد املخزنجي ،في حينها ،صادما لــي ،خصوصا وأنــا أعرف
قراءاته العلمية الغزيرة التي تفوق قراءاته األدب أو الفلسفة ورحالته ،فهذا الطبيب
ّ
واألديــب والعالم الحساس الــذي درس علم النفس بروسيا ال يشق له غبار ،وليس
ّ
من هواة الفرقعات السياسية أبدا ،وال من جلس املقاهي أو ممن يبحث عن دور أو
ّ
ّ
مكانة ،فالرجل مهذب ومتحقق علميا وأدبيا وسلوكا ،إال أن دكتور محمد املخزنجي
زاد العجب عندي قيراطني ،حينما ّ
أقر ،بناء على دراسته الباراسيكولوجي سنوات
في روسيا ،أن أمــر الجهاز ممكن علميا جــدا ،وأن يتعافي املريض بعد أن يأخذ
سيخي الكباب أو الكفته ليس باملستغرب أو العجيب.
كنت لن ّ
أما ما ُ
أصدقه لو سمعته في حينها ،فهو الدكتور خالد منتصر ،فالرجل
ليس من دراويــش الباراسيكولوجي ،وامتنع من زمـ ٍـن عن الكتابة والخيال وخيمة
القصة ّ
وتفرغ للعقل والتوضيح تحت خيمة الشأن السلطوي العام ،من دون أن يفارق
السلطة في أي شارد ٍة وواردة ،إال أنني اندهشت حينما عرفت في سيل الهجوم عليه،
بسبب ّ
«الحبة الصفراء» التي اتهم فيها خالد منتصر ،الطبيب املعالج للراحل املرحوم
ّ
وائل اإلبراشي ،كما صرح للسلطة والصحافة ،أنها كانت السبب في موت وائل ،على
الرغم من أن الــراحــل يعالج من سنة من كــورونــا .ولــم يقل خالد منتصر موضوع
ّ
الحبة الصفراء ،إال بعد موت وائل ،وكان يستطيع ذلك في وقتها ،وأن يكون الطبيب
في السجن حتى قبل موت وائــل ،فلماذا سكت خالد منتصر على موضوع الحبةّ
الصفراء ،إلى ما بعد دفن وائل؟
هذا عجيب جدا ،وهما أصدقاء من سنوات طويلة ،وكان وائل دائما يكتب في «روز
اليوسف» سنوات ،فلماذا سكت حتى دفن وائل طاملا يعلم هذه املعلومات الخطيرة،
وهــو الـكــاتــب ال ــذي يكتب يوميا فــي صحيفة الــوطــن ،حتى عــن «فـسـ ّـيــة الـكـلــب» ،أو
«بــول البعير» ،أو عــدم الـجــدوى من فوائد شجرة الصفصاف ،إال للعصافير التي
تأكل الغالل ،ملــاذا صبر خالد منتصر حتى دفن وائــل؟ هذا ســؤال لن يجيب عليه
سوى خالد منتصر نفسه ،وليس الذين يكرهونه أبدا ،وبدأت سهامهم تطاول خالد
منتصر ،مثل ملاذا أعطته البحرين جائزة كبيرة بالدوالرات ،أو عن كتاباته السلطوية
قلبا وقالبا في «الوطن» سنوات ورميها بالسهام هي األخــرى ،وأنها تابعة لجهات
أمنية ومخابراتية ،فدعنا من ذلك كله ،فهذه طبيعة املتخاصمني حينما تبدأ العداوات،
ـدي ،كــان رمــي دكتور خالد منتصر بأنه كــان من مـ ّ
ولكن املدهش لـ ّ
ـروجــي «جهاز
الكفتة» .هنا انعقد لساني من هول املفاجأة لطبيب يحلل ويدقق ويعرف الفرق بني
الخرافة والعلم واملحلول املضاد للفيروس وبول البعير ،فهل سقط الرجل في بول
بعير الجهاز وكفتته من دون أن يدري؟ ال أعرف.
عموما رحم الله وائل اإلبراشي .ومن اليوم سندخل في مسلسل ّ
الحبة الصفراء ،وقد
نراها في مسلسل رمضاني بقلم خالد منتصر ،وعليه أن يساعد املخرج في اختيار
البطل بعد موافقة الجهات األمنية بالطبع.

يخفي الهجوم
المنهجي على ثورة
يناير حقيقة أنها
ليست حدثًا عابرًا
في حياة الدولة
والمجتمع المصريين
بل حالة مستمرة

مكعب ،ثم رفعتها إلى  14مليار متر مكعب
ووص ـلــت اآلن إل ــى  75مـلـيــار مـتــر مكعب.
بالتوازي ،هناك ثالثة سدود يتم الشروع
ف ــي تـشـيـيــدهــا ،وب ــدأ الـتـخـطـيــط لـهــا قبل
 ،2011والـسـعــة التخزينية لتلك الـســدود
إلى جانب سد النهضة هي مائتي مليار
متر مكعب ،بما يعني أن إثيوبيا قــادرة
علي تجفيف النيل في مصر ،ومنع وصول
أي نقطة مــاء إلــى مصر فــي غـضــون أربــع
سـنــوات كاملة ،مــا تترتب عليه مجاعات
وخــراب ودم ــار ،وعــدم وجــود كهرباء ،ألن
السد العالي حينها لن تكون لديه القدرة
على توليد الكهرباء لعدم وجود مياه فيه.
ف ــي م ــاي ــو /أيـ ــار  ،2010وق ـعــت س ــت دول
مــن دول حــوض النيل (إثـيــوبـيــا ،أوغـنــدا،
كينيا ،تنزانيا ،روانــدا ،بورندي) اتفاقية
عـنـتـيـبــي ،وت ـن ـ ّـص عـلــى إن ـه ــاء الـحـصــص
التاريخية ملصر والسودان في مياه النيل
الـتــي تــم الـنــص عليها فــي اتفاقية ،1959
وقــد رفضت كل من مصر والـســودان هذه
االتفاقية .وفي أغسطس /آب  2010انتهت
ال ـح ـك ــوم ــة اإلث ـي ــوب ـي ــة م ــن أعـ ـم ــال امل ـســح
الخاصة باملنطقة التي سيقام عليها السد
(منطقة بـنــي شـنـقــول) ،وف ــي  5نوفمبر/
تشرين الثاني من العام نفسه ،استطاعت
الحكومة اإلثيوبية أن تنتهي من تصميم
سد النهضة ،وأعلنت عزمها علي التنفيذ،
وفي  6إبريل /نيسان  2011بدأت إثيوبيا
في التنفيذ.
إذًا ،ال عالقة ليناير أو ما حدث في يناير
بسد النهضة ،بــل هــو ســابــق عليها ،كما
أن حـســن ال ـنــوايــا م ــع ال ـجــانــب اإلثـيــوبــي
وتحليف رئيس الــوزراء اإلثيوبي اليمني

ه ـم ــا ال ـس ـب ــب فـ ــي مـ ــا وصـ ـل ــت لـ ــه األم ـ ــور
اآلن ،ول ـي ـســت ث ـ ــورة ي ـنــايــر ال ـت ــي فشلت
فــي املـفــاوضــات وجعلت إثيوبيا تستغل
الوقت وتستثمره لصالحها وتنتهي من
معظم اإلن ـش ــاءات فــي الـســد وتنتهي من
املرحلة األولى في امللء ،وتستعد للثانية،
بل هي السلطة الحالية من فعلت هذا .لذا
أدع ــو الـسـيــد الــرئـيــس إل ــى أن يـخـفــف من
عــدائــه ل ـل ـثــورة ،فـمــا يــواجــه مـصــر أضخم
وأك ـب ــر مـمــا ح ــدث ف ــي  25ي ـنــايــر /كــانــون
الثاني  ،2011فهي معركة وجود حقيقية.
إذًا ،نجد أن السبب الحقيقي للهجوم على
ثــورة يناير ،بـصــورة دائـمــة ومـتـكـ ّـررة من
الــرئـيــس ونـظــامــه ،الـخــوف ال ــذي يشعران
به من تلك الـثــورة الشعبية التي أطاحت
نـظــام م ـبــارك ال ــذي حـكــم ال ـبــاد  30عــامــا.
وفـ ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،ي ـخ ـفــي هـ ــذا ال ـه ـجــوم
املنهجي خلفه حقيقة واحدة ،أن ثورة 25
يناير ليست حدثا عابرا في حياة الدولة
واملجتمع املصريني ،بل هي حالة مستمرة،
ّ
املستمران .لذا يحاول
لها توابعها وأثرها
الــرجــل ،بكل مــا أوتــي مــن قــوة ،أن يقبرها
ويحاصرها كفكرة أوال ،وكذلك أن يعاقب
أشخاص ،خوفا من أن
املنتمني إليها من
ٍ
ّ
يتكرر املشهد الذي تكرر من قبل ،وهو ما
ّ
يعبر عنه الرجل مرارا بأن ما حدث في 25

والرفض ،بالوضوح ذاته ،وبالقوة ذاتها.
والحقيقة ّأن مهمة الفلسطيني ّ
املقدسة
في الجنوب ال تقل أهمية عن مهمة بقية
ّ
أهــالــي فـلـسـطــن ،فــي ك ــل بـقـعــةٍ تـعـ ّـرضــت
للظلم والقمع واإلرهاب املنظم.
ّ
يـقــال إن على مــن يحكم الـعــالــم أن يحكم
فـلـسـطــن ،وع ـلــى م ــن يـحـكــم فـلـسـطــن أن
يحكم القدس .وبعد نحو قرن من مواجهة
ال ــزم ــان ،لــم ت ــزل الـعـصــابــات الصهيونية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـس ـ ّـم ــي ن ـف ـس ـه ــا «ج ـ ـيـ ــش الـ ــدفـ ــاع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي» ت ـح ــاول اح ـت ــال فلسطني،
وإخ ـضــاع ال ـقــدس لسلطتها ،وقـتــل روح
املقاومة في الجسد الفلسطيني .ويكفي
أن ت ــرى ال ـشــابــة مـنــى ال ـك ــرد ،ال ـتــي تـقــوم
بمهمة جيش كامل في حي الشيخ جراح
ّ
فــي ال ـقــدس ،كــي ت ــدرك أن ح ـ ّـراس األرض
ّ
املقدسة لم يتعبوا ،ولــن يلقوا سالحهم،
فهم مكلفون ليس بحماية فلسطينيتهم،
ّ
ب ــل ب ـح ــراس ــة ح ـل ــم األمـ ـ ــة وش ــرفـ ـه ــا ،ألن
ّ
ّ
األرض املـقـ ّـدســة إن ذلــت ذلــت األمــة كلها،
فهم مكلفون بمهمة جليلةّ ،
شرفهم الله
ع ــز وج ــل ب ـهــا ،رغ ــم ال ـث ـمــن الـ ـف ــادح ال ــذي
يــدف ـعــونــه .كـيــف ال وه ــم يـحـمــون األرض
امل ـق ــدس ــة الـ ـت ــي وص ـف ـه ــا الـ ـل ــه ،سـبـحــانــه
سبحانه
وت ـعــالــى ،بـهــذه الـصـفــة ،إذ ق ــال
َ
«و َنـ َّـجـ ْـيـ َـنـ ُ
ـاه
بـحــق إبــراهـيــم َ عليه ال ـسـ
ـامَ ْ َ :
َّ
َ
ُ
ْ
َ
ض ال ـ ِـت ــي َب ــارك ــن ــا ِفـيــهــا
َول ــوط ـَـا ِإلـ ــى ال ْر
ِ
َ
ل ـ ْـل ـ َـع ــال ــن» ف ـهــي مـ ـب ـ ٌ
ـارك فـيـهــا لـلـبـشــريــة.
ِ
ِ
والـبــركــة ه ــي ،كـمــا ق ــال عـلـمــاء األم ــة ،هنا
ثـبــوت الخير اإللـهــي فيها كـقــانــون يبقى
ع ـل ــى مـ ــدى األزم ـ ـ ـ ــان؛ ف ـم ــا ي ـح ـصــل فـيـهــا
ينتهي إيجابيًا وينعكس خيرًا على األمة
ّ
وال ـب ـش ـ ّ
ـري ــة .وال أدل ع ـلــى ه ــذا م ـمــا وقــع
فــي حقب مختلفة مــن الـتــاريــخ مثل :بعد
معركة أجنادين في فلسطني نتجت عنها
م ـعــركــة ال ـي ــرم ــوك ع ـلــى ت ـخ ــوم فـلـسـطــن،
ّ
فتغير وجــه الـتــاريــخ فــي املنطقة ،وامتد
شعاع الحق في ربوع األرض .وفي حطني
(فــي فلسطني) كــان وضــع الـحـ ّـد لالمتداد

لم تزل فلسطين
وقضيتها تقوم
بدورها في إيقاظ
شعوب العرب
والمسلمين

وال ــوج ــود الـصـلـيـبــي الـغــربــي فــي الـشــرق
اإلسالمي ،ورجع الصليبيون إلى بالدهم
بهزيمة عسكرية.
لــم ي ــزل ال ـت ـحـ ّـدي قــائـمــا .وأي ــدي ال ـحـ ّـراس
على الزناد ،ولم تزل فلسطني وقضيتها
تـقــوم ب ــدوره ــا فــي إي ـقــاظ شـعــوب الـعــرب
ّ
وامل ـس ـل ـمــن .وه ــي تـشــكــل ح ــاج ـزًا نفسيًا
بــن الـعــرب واملسلمني وبــن ال ـغــرب ،منع
ذوبان املسلمني ،في وقت كانوا في حالة
مــن التخلف يسهل عندها ذوبــانـهــم ،في
حضارة الغرب القوي الغني ومالك العلم
ّ
القضية
والتكنولوجيا املتقدمة .وال تزال
ّ
ّ
ّ
وتثور في عالم
وتغير
الفلسطينية تفعل
ّ
الـفـكــر وال ــواق ــع ،مــا س ـيــؤدي إل ــى نهايات
ّ
تتجلى للناس فيها حقيقة بركة فلسطني
ّ
كوظيفة أرادها الله لها من أجل البشرية،
فـفـلـسـطــن أرض م ـق ـ ّـدس ــة ،والـ ـق ــدس هو
ّ
ّ
والقدسية
الطهر ،واملـقـ ّـدســة ٌأي املـطـ ّـهــرة.
ُ
ّ
وظيفة لها؛ فهي أرض ال يعمر فيها ظالم،
ّ
وكلما داهمها دنــس ّ
يتم تطهيرها .هي
ٌ
ّ
أرض ال يتجذر فيها باطل ،فكيف بها وقد
ّ
والقدسية ،والشعب
اجتمعت فيها البركة
الشجاع املرابط؟
(كاتب من األردن)

ّ
مــن يـتــذكــر «جـبـهــة الـصـمــود وال ـت ـصـ ّـدي»
والتي تعود إلــى ما يقارب نصف القرن؟
ذاك «ال ـك ـيــان» ال ــذي ب ــادر مـعـمــر الـقــذافــي
إلـ ــى إن ـش ــائ ــه ب ـعــد إع ـ ــان أن ـ ــور الـ ـس ــادات
نيته زيــارة إسرائيل عام 1977؟ وقد مات
ال ـ ـسـ ــادات ب ـعــد ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،بـضــربــات
تـ ـن ــاف ــس الـ ـن ــرجـ ـسـ ـي ــات ال ـس ـل ـط ــوي ــة بــن
ال ـق ــذاف ــي ن ـف ـســه وص ـ ـ ـ ّـدام ح ـســن وحــافــظ
األس ـ ــد وه ـ ـ ــواري ب ــوم ــدي ــن ،وب ــدرج ــة أقــل
ٌ
ياسر عرفات وعلي عبد الله صالح ...وكل
يقاتل من أجــل ْ أن يكون هو وحــده زعيمًا
للجبهة .وال ننسى الضربة الثانية بحق
«الجبهة» :ثورة إيران اإلسالمية ،والحرب
التي تلتها بينها وبني العراق.
ّ
املـهــم فــي مــوضــوعـنــا هـنــا أن ان ـفــراط عقد
ّ
َ
والتصدي» سمح بوالدة
«جبهة الصمود
ـوع خاص جدًا من املثقفني املدافعني عن
نـ ٍ
ال ـح ــري ــات ،م ــن هـ ّـجــائــي األن ـظ ـمــة الـعــربـيــة
ال ـت ـس ـل ـط ـي ــة ،وم ـ ــن امل ـ ـطـ ـ ِّ
ـوريـ ــن ل ـن ـظــريــات
كـبــار املـفـكــريــن الـثــائــريــن ،أم ـثــال اإليـطــالــي
أنـ ـط ــونـ ـي ــو غـ ــرام ـ ـشـ ــي؛ وق ـ ــد سـ ـط ــع ن ـجــم
الفيلسوف الشيوعي اإليطالي في السماء
العربية وقتها ،امتألت قاعات املؤتمرات
العربية الثقافية بتمحيص أدواته الفكرية
تطبيقاته العربية» .وهــذا ليس
و«تطوير
ّ
عيبًا بحد ذاته ،إنما نشاط ُيشكرون عليه.
لـكــن كــانــت لــديـهــم مشكلة حقيقية :كــانــوا
في البداية مع الرفض ومع «الجبهة» ومع
أبطالها «ال ـثــوار» .وعندما انقسم هــؤالء،
بالعداء الشديد لسياسة
وصاروا يجهرون ّ
بعضهم بعضًا ،ويشنون حمالت ،عسكرية
ّ
املضادة ،أو ّ
يمولون
أحيانًا ،على الجماعة
ج ـمــاعــات أخـ ــرى ل ـض ــرب ه ــذا أو ذاك من
املــواقــع التي أصبحت «م ـعــاديــة» ّ ...انقسم
َ ّ
واحد يغني على
وصار كل
معهم املثقفون،
ٍ
ليل البطل الذي رآه جديرًا بزعامة «جبهة
ال ـص ـم ــود والـ ـتـ ـص ـ ّـدي» امل ـن ـح ـ ّـل ــة ،ف ـصـ َ
ـرت
ت ـقــابــل ف ــان ــا م ــن ب ـي ـن ـهــم ،ب ـع ـث ـيــا عــراق ـيــا
ً
مثال ،مع ّ
صدام ضد األسد .أو العكس .أو،
ّ
مثل آخــر ،عالنا يحمل ْ«الكتاب األخضر»
ّ
للقذافي بــن ناظريه ،يشرحه ،يفتش في
ثناياه ّ
الثورية
عما «يتطابق» مع وجهته،
َ
على طــول الـخــط .أو يــواجــه بها البعثني،
ال ـع ــراق ــي وال ـ ـسـ ــوري ،بــال ـح ـجــج ال ــدام ـغ ــة،
وباملفاهيم والنظريات .أو معاديا للحكم
الغاشم في بالده ،بدعم من هذا أو ذاك من
الغاشمني اآلخرين.
ّ
تضج
باختصار ،كانت الساحة الثقافية
ب ـهــؤالء املـثـقـفــن «ال ـع ـضــويــن» الـبــاحـثــن
ّ
والتحرر ،الناقمني ،النقديني،
عن الحرية
الالمعني ،املشهورين ...وقــد اعتلوا منابر
ال ـف ـك ــر والـ ـسـ ـي ــاس ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،ي ـش ِّـي ــدون
ب ــال ــزعـ ـي ــم ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــوال ـ ــون ـ ــه ،ويـ ـش ــنـ ـع ــون
بمعارضيه.
هذا النموذج من املثقفني َ
كنت تجده أينما
ْ
حللت في العالم العربي .ربما في مشرقه
ـروح
أك ـثــر مــن مـغــربــه .كــانــوا يـتـمـتـعــون ب ـ ٍ
معنويةٍ عالية ،بالبهجة والثقة .كلماتهم
مــن الــذهــب ال ـخــالــص .و«ثــوري ـت ـهــم» على
درج ـ ــةٍ عــال ـيــة م ــن «ال ـ ـجـ ــذريـ ــة» ...ي ــري ــدون
ّ
أن ينسفوا كــل ش ــيء ،أن يقيموا الجديد
ثمة ّ
الحر ،املستقل .لكن ،كان ّ
ّ
حيز
العادل،
ّ
ّ
ال يمكن االقـتــراب منه :هو أنهم موزعون
ب ــن ه ــذا امل ـحــور أو ذاك م ــن دول «جبهة

ّ
ال ـص ـمــود والـ ـتـ ـص ـ ّـدي» امل ـن ـحــلــة .يـكـيـلــون
م ــا تـ ـح ـ ّـب أذنـ ـ ــك أن ت ـس ـم ـعــه م ــن تـشـنـيـ ٍـع
باإلستبداد العربي ،بالقمع ،وبما تبقى،
ّ
لـكــنـهــم يـصـمـتــون ،يـفــرضــون الـصـمــت إذا
بواحد من هؤالء «القادة
كان األمر يتعلق
ٍ
ّ
األب ـطــال» أو بــإنـجــازاتـهــم .وك ــل واح ـ ٍـد من
ّ
أولئك القادة يتمتع بحصانة ثقافية ما.
تـكـبــر أك ـثــر إذا كــانــت أرض ــه ث ــري ــة ،مــاديــا
بــال ـب ـتــرول ،أو مـعـنــويــا ب ـش ـه ــادات حسن
السلوك األنتي  -صهيوني.
كــان ص ـ ّـدام حسني وحــافــظ األســد ومعمر
القذافي أصحاب األلقاب األكثر ذيوعًا .أو
ربـمــا الجغرافيا املشرقية فرضتهم على
ه ــذا ال ـن ـح ــو ...ك ــان ــوا يــرك ـلــون بجزماتهم
ّ
ـواطـ ـنـ ـيـ ـه ــم ،ي ــدك ــونـ ـه ــم فـ ــي الـ ـسـ ـج ــون،
مـ ّ
َ
يـعــذبــونـهــم ،يـقـتـلــونـهــم .وك ـنــت ت ـجــد ،في
املقابل ،أسماء كبيرة موالية لواحد منهم،
صــوتـهــا يــرتـفــع ضــد الـظـلــم واالس ـت ـبــداد.
أحرار مؤيدون لنظام استبدادي.
ه ــذه املـعــادلــة «الــذك ـيــة» أصـبـحــت اآلن بني
أيـ ـ ـ ــادي ح ـ ــزب الـ ـل ــه .ب ــل ه ــو ي ـس ـت ـط ـيــع أن
«ي ـثـ ّـب ـت ـهــا» ،ب ـعــد ت ـطــويــرهــا ،مـسـتـنـدًا إلــى
عــاق ـتــه ال ـح ـم ـي ـمــة ب ــأح ــد األن ـظ ـم ــة األك ـثــر
فتكًا بــالـحــريــات فــي ال ـعــالــم .وال ـفــرق بينه
وبــن الــرهــط الـســابــق مــن املثقفني ا ُملــوالــن
ّ
 امل ـعــارضــن أن عــاقـتــه بــالـنـظــام املـخـتــارأكـثــر انـسـجــامــا مـعــه ،وعـلــى الـصـعــد كــافــة.
يـبــدو الــرهــط الـســابــق مــن املثقفني ه ــؤالء،
ب ــاملـ ـق ــارن ــة ب ـ ــه ،مـ ـث ــل ج ـ ـمـ ـ ٍـع مـ ــن األط ـ ـفـ ــال
ْ
يحبون ...إذ كان يمكن أن تلتقط من بينهم
ّ
مـثـقـفــن ص ــادق ــن ،أو مـثـقـفــن يـتـحــمـلــون
م ـســؤول ـيــة تــأي ـيــد ال ـطــاغ ـيــة م ـقــابــل ت ـحـ ّـرر
ل ـســان ــه ،أو ي ـح ـتــاجــون م ــن م ـ ــوارد ،وه ــذه
األخ ـيــرة مـتــواضـعــة إذا قيست بتلك التي
يـتـنـ ّـعــم بـهــا ح ــزب ال ـلــه ،فــالـعــاقــة بــن هــذا
ال ـح ــزب و«م ـ ـحـ ــوره» األوح ـ ــد ع ــاق ــة حـيــاة
أو م ــوت ،عــاقــة تـمــويــل وتـغــذيــة عقيدية،
وخـ ــدمـ ــة م ـل ـي ـش ـي ــاوي ــة ،واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
تتجاوز الحدود الوطنية ،ليصبح الحزب
يشبه النظام اإليــرانــي ،كما يشبه الخادم
م ـخــدومــه؛ بــالـقــدر األق ـصــى املـتــوفــر عـنــده،
أي املــوت من أجله .يتماهى معه بسطوته
امل ـس ـل ـحــة ع ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة ،وي ـ ـمـ ــارس مـثـلــه
اإلعـ ـ ــدام ،الـجـمــاعــي ف ــي س ــوري ــة ،وال ـف ــردي
فــي لبنان .ويـفــرض الصمت ،بالقوة ،على
مناهضيه مــن بـيـئـتــه ،يـفـبــرك فـيــديــوهــات
ّ
الوالءّ ،
متأصلة تخالف
يقسم هيئات أهلية
ّ
توجهاته ،يضع زعيمه صواريخه على أيّ
طــاولــة مـفــاوضــات ومـحــاصـصــات تجمعه
ّ
بخصومه الداخليني ،يشن حروبًا عبثية،
مــدمــرة ،يـخـ ّـرب مؤسسات الــدولــة ،يتعالى
ع ـلــى ال ـق ــوان ــن والـ ــدس ـ ـتـ ــور ...وب ـع ــد ذل ــك،
ً
ّ
تتخيله فاعال؟ ببساطة ،يبدأ مسيرة
ماذا
موازية مع الحرية و«حقوق اإلنسان».
وزيــر الخارجية اللبنانية ،شــربــل وهبة،
الذي قال كالمًا عنصريًا بحق أهل البادية،
ت ــاه وزي ــر اإلع ــام ال ــذي تفلسف وأعـطــى
ِّ ً
محمال
رأيًا ممانعًا جاهزًا عن حرب اليمن،
ْ
حــزب
ـ
ل
ا
ال ـس ـع ــودي ــة ك ــام ــل وزرهـ ـ ـ ــا .ف ـك ــان ّ
وإع ــام ــه وج ـي ـشــه اإلل ـك ـت ــرون ــي ي ـشــنــون
حـمـلــة تـضــامــن مـعـهـمــا ،عـنــوانـهــا «حــريــة
َ
التعبير عن الرأي» ،دفاعًا عن «املسؤول ْي».
ثم خطت املسيرة خطوة «نوعية» أخرى
ّ
منذ شهر ،نظم الحزب مؤتمرًا في معقله،
فــي الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة ل ـب ـيــروت ،دعمًا
للحوثيني ،لـ«الحرية والعدالة» .وقبضات

أصبح حزب اهلل يشبه
النظام اإليراني،
كما يشبه الخادم
مخدومه؛ بالقدر
األقصى المتوفر
عنده ،أي الموت من
أجله

م ــرف ــوع ــة تـ ـص ــرخ «امل ـ ـ ـ ــوت آلل سـ ـع ــود!»
ال ــذي ــن «اغ ـت ــال ــوا الـ ـح ــري ــات!» .أمـ ــا شـعــار
«حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان» ف ـق ــد ظ ـه ــر ج ـل ـيــا فــي
املؤتمر املنعقد منذ أيام دعمًا للمعارضة
ال ـس ـع ــودي ــة ،وإحـ ـي ــاء ل ـل ــذك ــرى ال ـســادســة
إلعــدام الشيخ نمر باقر النمر ،في املعقل
نـفـســه .تـكـلــم فـيــه الـخـطـبــاء عــن «الـحـقــوق
املــدن ـيــة املـ ـه ــدورة» و«ت ـف ــاق ــم االن ـت ـهــاكــات
ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان» ع ـل ــى يـ ــد ال ـس ـل ـطــات
الـسـعــوديــة ،عــن «امل ـس ــاواة وال ـحــريــة» عن
«الحكم الرشيد» الذي يسعون إليه .لكن لم
يتكلم أحد من أصحاب الكلمات عن حكم
اإلعــدام نفسه ،تفاديًا ربما لإلحراج الذي
ٌّ
يـتـســاوى فـيــه ك ــل مــن الـحـكـ َـمــن فــي إي ــران
والسعودية ،فالدولتان هما ،بعد الصني،
األكثر تنفيذًا لإلعدام السياسي.
ح ـس ـنــا ...اآلن ،كـيــف ال ي ـت ـ َّ
ـورع ح ــزب الـلــه
ع ــن امل ـطــال ـبــة ب ــ«ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان» فيما
ه ــو ،يـضــربـهــا ،وي ـض ــرب اإلن ـس ــان يمينًا
ً
وشماال؟ فيما هي طارئة عليه ،ليست من
بنات ثقافته؟ ربما أراد الحزب أن يضفي
على
على نفسه طــابــع «اإلنـســانــويــة» ردًا ّ
حملة عاملية تدينه بــاإلرهــاب .ر ّبـمــا ألنــه
يـسـتـطـيــع أن ي ـضــرب ع ـلــى ال ـح ــاف ــة ،ومــن
ب ـعــدهــا ي ـض ــرب ع ـلــى امل ـس ـم ــار .ل ــدي ــه من
الـحـصــانــة مــا يكفي ليفعل شيئًا ويشق
طــري ـقــا ،م ـس ــارًا ،يـنــاقـضــه .رب ـمــا مــواريــث
ّ
عـ ـ ّـدة م ـتــداخ ـلــة :أن ال ـح ــزب يـعـتـبــر نفسه
مـ ــن «أس ـ ـيـ ــاد ه ـ ــذا الـ ـبـ ـل ــد» (رئ ـ ـيـ ــس كـتـ ّلــة
ح ــزب الـلــه الـبــرملــانـيــة محمد رع ــد) .لكنه،
عند الـلــزوم ،هــو مظلوم ،مـطـ َـارد مــن قوى
ٌ
الـشــر ،مستهان بــه وبأبناء الطائفة التي
«ي ـم ـث ـل ـهــا» .مـظـلــومـيــة ت ــاري ـخ ـي ــة ،يـغــرف
منها الحزب متى يشاء .يقيم املداورة بني
ْاستكباره ْ
واستضعافه.
ل ـك ــن أي ـ ـضـ ــا ،قـ ــد يـ ـك ــون ل ـل ـح ــزب أسـ ــاف
ّ
آخ ـ ـ ـ ــرون ،مـ ـي ــراث مـ ـسـ ـت ــور .خ ــل ـف ــه أول ـئ ــك
ال ـك ـت ــاب وامل ـث ـق ـف ــون ال ــذي ــن رقـ ـص ــوا على
َ
الوتر نفسه .وما زال بعضهم يرقص لكن
بنغمة ّ خافتة .هم ديناصورات الحقبةَ ،أو
ْ
منها .لم يطل زمانهم .ولم يبق
من تبقى ُ
لهم غير الفتات ،بعدما فضحهم سقوط
ط ـغــات ـهــم امل ـح ـب ــوب ــن ،ف ـي ـمــا الـ ـ ــذي أب ـقــى
َ
حــافــظ األسـ ــد ح ـي ــا ،اب ـنــه ب ـش ــار ،فـتـحـ ّـول
ْ
ّ
كشاتبني مع ُ
الحماة واملمولني،
العب
إلى ْ
واملستث ِمرين.
(كاتبة لبنانية)
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الخطر الحوثي
يهدد اإلمارات وحدها
ال
ّ
ياسر أبو هاللة

ّ
باملسيرات والصواريخ البالستية أبوظبي ،نظرًا إلى
من فرحوا لقصف الحوثيني
ّ
مواقف اإلمارات في صناعة الثورات املضادة واالتفاقات التحالفية مع الصهاينة،
غاب عنهم ّأن إيــران شريك أساسي في الثورة املـضـ ّـادةّ ،
وأن الحوثي ّدمــر أحالم
ّ
اليمنيني في ساحات التغيير في بناء اليمن ّ
والتعددي والديمقراطي ،واألسوأ
املوحد
ّ
أنه أعاد اليمن إلى ما قبل الثورة والحكم اإلمامي الساللي الظالمي ،وأحدث شروخًا
مذهبية وطائفية ومناطقية يصعب جبرها.
مهما كان الخالف مع سياسة أبوظبي ،ال يجوز أن نفرح لقصف إيــران عاصمة
عربية .لقد تلقت اإلمــارات ضربة قاسيةّ ،
هزت مكانتها ،تمامًا كما فعلت ضربة
ّ
البقيق في السعودية (سبتمبر /أيلول  ،)2019لكنها تستطيع تجاوز األضرار التي
تسبب بها الحوثي ،أما ما ال يمكن إصالحه من أضرار فهي التي ألحقها الحوثي
باليمن عندما احتل عاصمتها ّ
ودمر نظامها السياسي وأخرج الحكومة الشرعية،
وما كان ذلك ّ
ليتم لوال الدعم اإليراني الذي لم يتوقف ،ولوال التواطؤ اإلماراتي معه.
ال ُي َ
واجه العدوان اإليراني بالحرب املفتوحة ،فتلك لم تحسم ولن تحسم .تستطيع
ّ
اإلمارات أن تراجع سياستها تجاه الحوثي ،وتعيد بناءها بشكل يمكن أبناء اليمن
من هزيمة الحوثي ومن ورائــه إيــران ،وليس التذاكي الديبلوماسي .ففي غضون
توجيه دع ــوة إلــى الرئيس اإليــرانــي إبــراهـيــم رئيسي لــزيــارة أبــوظـبــي ،التقاه وفد
الحوثي يوم الضربة ،ونعت اإلمارات بـ«الدويلة» التابعة إلسرائيل .وال يزال التبادل
التجاري بني اإلمارات وإيران األعلى عامليًا.
ال يمكن تفكيك مشروع إيران في اليمن ّإل من خالل اليمنيني أنفسهم .لقد ّ
توهم
ّ
ساسة اإلمــارات أنه باإلمكان تقاسم النفوذ مع إيــران ،بحيث تأخذ شمال اليمن،
وتضغط به على السعودية ،وفي املقابل يكون لها الجنوب واملوانئ وتضغط بها
ّ
على ُعمان .ولوال السياسة اإلماراتية املعادية للربيع العربي ملا تمكن الحوثي من
دخول صنعاء.
لقد قبلت قوى الربيع العربي في اليمن ،وفي مقدمها حزب اإلصــاح ،بالشراكة
واحتواء نظام علي عبد الله صالح .في األثناء ،كانت اإلمــارات تنزع مخالب قوى
شباب الثورة ،بتفكيك القوة العسكرية التي وقفت معهم .في آخر دعم مالي ّقدم
للرئيس عبد ربه منصور هــادي ،وبلغ  200مليون دوالر ،اشترط تفكيك الفرقة
األولــى مـ ّ
ـدرع التي تحمي العاصمة ،وبعد تفكيكها لم يجد الحوثي من يقف في
ّ
وجـهــه ،خصوصًا بعدما صفى الحوثيون الـلــواء حميد القشيبي (يوليو /تموز
.)2014
ّ
طبق ساسة اإلمارات نظريتهم «إيران وال اإلخوان» في اليمن ،وتحالفوا موضوعيًا
مع الحوثي .وأوهمهم ب ــدوره ،وعبر علي عبد الله صالح ونجله أحمد املقيم في
أبوظبيّ ،أنـهــم مــاضــون فــي تصفية «اإلخ ــوان» ّ
وأن مــا يجري هــو انـقــاب صالح،
ُ
وليس انقالب إيران ،أو هو شراكة بينهما .وإمعانًا في التذاكي ،كان يفترض أن يقع
الصدام بني «اإلصــاح» والحوثي ،وفي النهاية ّ
يدمر «اإلخــوان» وإيــران نفسيهما
لصالح علي عبد الـلــه صــالــح .وفــي أس ــوأ األ ّحـ ــوال ،يـخــرج «اإلصـ ــاح» (اإلخ ــوان)
من املشهد ،مستسلمني منسحبني أو محطمني بعد معركة خــاســرة .بالنتيجة،
ّ
استخدم الحوثي النفوذ اإلماراتي لصالحه ،وتخلص من صالح ومن اإلصالح.
ال ُي َ
واجه الحوثي عسكريًا فقط ،املواجهة باألساس سياسية ،ال بد من استعادة
ّ
ّ
اليمن املوحد والتعددي والديمقراطي ،وحماية ظهر من يؤمنون باليمن ،هؤالء هم
الكثرة الذين تحالف عليهم الحوثي واإلمارات .قبيل ضربة أبو ظبي ،أقيل ،بضغط
إماراتي ،محافظ شبوة ،رغم شجاعته في مواجهة الحوثي واالنتصار عليه ...تعز،
عاصمة الثورة ،ما زالت محاصرة بني ناري الحوثي وجماعة اإلمارات.

فريدمان في «المقابلة»
محمد أحمد بنّيس

بثت قناة الجزيرة اإلخبارية ،األحد املاضي ،الجزء الثاني من برنامج ‹›املقابلة››
َ
ُّ
الكاتب األميركي توماس فريدمان،
اإلعالمي علي الظفيري
الــذي استضاف فيه
أحد الصحافيني املؤثرين في الواليات املتحدة ،خصوصًا في ما يتعلق بقضايا
ً
الشرق األوسط .ومن املعروف ّأن فريدمان استهل مساره املهني مراسال لصحيفة
«نيويورك تايمز» في بيروت نهاية سبعينيات القرن املنصرم ،األمــر الــذي منحه
دراية باملنطقة وملفاتها امللتهبة.
تطرق في ‹›املقابلة›› إلى قضايا كثيرةّ ،
وعلى الرغم من ّأن فريدمان ّ
فإن ما قاله
ّ
بشأن القضية الفلسطينية وثورات الربيع العربي يستوجب التوقف عنده .قال إنه
يؤمن «بحق الشعب اليهودي في دولة بوطنه التاريخي ،غير ّأن ذلك يظل مشروطًا
بــوجــود دول ــة للفلسطينيني›› .وفــي تقديره ّأن مـبــادرة الـســام العربية ()2002
ّ
ّ
تتضمن االعـتــراف بإسرائيل على أساس
تبقى الحل األنسب للصراع ،ما دامــت
ّ
حــل الدولتني .غير ّأن هــذا الحل ،حسب فريدمان ،طاملا اصطدم بعجز الطرفني،
اإلسرائيلي والفلسطيني ،عن إفــراز قيادتني قادرتني على بلورة مخرجاته .وفي
ّ
هذا السياق ،يرى ّأن الطرفني ّ
يتحمالن مسؤولية فشل الوصول إلى هذا الحل بعد
اتفاق أوسلو›‹ :فإذا كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق ،أرييل شارون ،قد أخطأ
ّ
بزيارته الحرم اإلبراهيمي ،فـ ّ
ـإن ياسر عرفات أخطأ ،كذلك ،عندما شتت انتباهه
بانتفاض ٍة ثاني ٍة ،في وقت كانت هناك قضايا مهمة أخرى على طاولة مفاوضات
كامب ديفيد (.››)2000
ّ
ال ّ
يتردد فريدمان في التعبير عن مناصرته إسرائيل وإعجابه بديمقراطيتها .لكنه
في الوقت نفسه ال يخفي قلقه بشأن مستقبلها ،فاستمرارها في ضم أراضي
وبناء مستوطنات جديدة قد يفضي إلى تراجع دعم إسرائيل داخل
الضفة الغربية ِ
الواليات املتحدة ،ما ستكون له تبعات كارثية على املجتمع األميركي قد تصل إلى
الحرب األهلية ،إذ ،من املحتمل ج ـدًا ،حسب رؤيـتــه ،أن ُ
يحدث انقسام مجتمعي
ّ
بني من يؤيد حــل الدولتني ومــن يؤيد إقامة نظام فصل عنصري في إسرائيل،
وهو االنقسام الذي قد ّ
يتعزز ،في املستقبل ،ببروز تيار ‹›يساري›› داخل الحزب
الديمقراطي أكثر إنصافًا للفلسطينيني.
ال يضمر ّذلك ،فقط ،االرتباط العضوي بني الواليات املتحدة وإسرائيل ،الذي يجد
عنوانه الــدال في الدعم األميركي غير املشروط ،بل يكشف ،كذلك ،املــأزق البنيوي
للمشروع الصهيوني الذي يستمد قوته من دعم الدول الغربية الكبرى التي ترى
ً
أداة لتمكينها من الهيمنة على املنطقة واستهداف ّ
مقدراتها ،فهذا املشروع ال
فيه
ّ
يرى في ‹›اآلخــر›› الفلسطيني إل خطرًا وجوديًا ينبغي اجتثاثه .وهو ما ينسف
ّ
ّ
حــل الدولتني الــذي يــدافــع عنه فــريــدمــان ،فــي ظــل سياسات التهويد واالستيطان
ّ
واالجتثاث التي تبنتها الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة.
ّ
يقر فريدمان بانتكاسة ثــورات الربيع العربي ووصولها إلى الباب املسدود ،بعد
ً
ّ ّ
ّ
ما آلت إليه الديمقراطية التونسية ،إل أنه تجنب الخوض في أسباب ذلك ،مفضال
التعددية في األندلس ،وضرورة بناء ّ
الحديث عن تجربة ّ
التعددية الدينية والتعليمية
ِ
ُ
واإلعالمية في املجتمعات العربية ،في تعويم واضح لألسباب العميقة التي تعيق
ّ
اإلصالح السياسي في املنطقة .غير أنه كان صريحًا ،في املقابل ،في جوابه على
س ــؤال بـشــأن األسـبــاب الـتــي تقف خلف دعــم الــواليــات املتحدة أنظمة االستبداد
ال ـعــربــي ،حــن اعـتـبــر ّأن املـصــالــح األمـيــركـيــة تـحــول دون ت ـحـ ّـول نــوعــي فــي رؤيــة
واشنطن إلى قضايا اإلصالح الديمقراطي في املنطقة .من ناحية أخرى ،كان الفتًا
ّ
خف ّ
تخوفه من الصعود
تبني فريدمان السردية األميركية بشأن الصني ،إذ لم ُي ِ
االقتصادي والتكنولوجي الذي أحرزه املارد األصفر ،معتبرًا ّأن الهيمنة األميركية
ّ
ّ
على االقتصاد العاملي ينبغي أن تظل أولوية لدى صناع القرار في الواليات املتحدة،
ّ
ّ
وهو ما يتطلب االنخراط في حل ‹›املشكلة الصينية›› حتى ال يتحول فائض القوة
االقتصادية لدى الصني إلى نفوذ سياسي واستراتيجي عابر للحدود.
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آراء

اليسار والثورة الديمقراطية
كمال عبد اللطيف

يــواجــه الـيـســار فــي الـعــالــم ،منذ مــا يـقــرب من
خ ـم ـســة عـ ـق ــود ،م ـ ــآزق وإش ـ ـكـ ــاالت سـيــاسـيــة
وتــاريـخـيــة م ـت ـعـ ِّـددة ،تــرتـبــط بـصــور التحول
الـتــي تعرفها مختلف املجتمعات واألنظمة
السياسية ،في زمن التعولم الكاسح والثورة
ِّ
املـعـلــومــاتـيــة ال ـتــي تـخـتــرق األم ـك ـنــة ،وتــركــب
أن ـم ــاط ــا ج ــدي ــدة م ــن ال ـ ـصـ ــراع ف ــي ع ــال ــم بــا
ح ــدود .يــدعــونــا امل ــآل ال ــذي آل ــت إلـيــه أوض ــاع
تيارات اليسار املختلفة في العالم أجمع إلى
ض ـ ــرورة ال ـب ـحــث ع ــن ال ــوس ــائ ــل ال ـت ــي تسمح
ً
ب ــاس ـت ـع ــادتــه الـ ـق ــوة الـ ــازمـ ــة ،ل ـي ـحــافــظ أوال
على استمراره ،ثم تعمل على تقويته ثانيًا،
َّ
ليتمكن من القيام بــاألدوار املنوطة به ،داخل
املشهدين السياسيني ،العربي والعاملي .وقد
َّ
ُ
والتراجع الحاصلني في
ترتب عن االنحسار
الثقافة اليسارية وآليات حضورها وعملها
بــروز مجموعة مــن الـخـيــارات واملــواقــف التي
أص ـب ـحــت تـكـتـســح الـ ـي ــوم املـ ـج ــال الـسـيــاســي
وتـمــأ ال ـف ـضــاءات الـتــي ك ــان الـفـكــر الـيـســاري
وت ـن ـظ ـي ـم ــات ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ي ـ ـمـ ــارسـ ــان فـيـهــا
حضورًا يتميز بسمات خاصة.
تشابهت اليوم في املشهد السياسي العربي
وال ـعــاملــي أغ ـلــب بــرامــج األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة،
األم ـ ــر ال ـ ــذي َّأدى إلـ ــى ب ـ ــروز نـ ــوع ج ــدي ــد من
الـفــاعـلــن الـسـيــاسـيــن ال ــذي ــن ال يـقـيـمــون أي

ـار لـ ـلـ ـخـ ـي ـ ّـارات وامل ـ ـب ـ ــادئ الـ ـكـ ـب ــرى فــي
اعـ ـتـ ـب ـ ٍ
الـتــاريــخ ،يصطفون داخ ــل املشهد السياسي
َّ
ـت
مــن دون مــرجـعـيــةٍ نـظــريــةٍ م ـح ــددة ،فــي وقـ ٍ
بــدا فيه أن األنظمة السياسية وحــدهــا تقود
الحياة السياسية ،بموافقة الجميع ورضاهم.
وهذا األمر بالذات ال عالقة له بمكاسب الثورة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة وم ــآالتـ ـه ــا ،ف ــي ع ـصــر ثـ ــورات
وتقنياته املـتـجــددة ..وب ـجــوار ذلــك،
َاال َت ـصَـ َـال َ ْ ُ
ـوع مــن ال ـعــزوف السياسي
ـ
ن
ـف
تــصــاعــد ســقـ
ٍ
ال ــذي َيــدفــع شـبــابــا كـثـيــريــن إل ــى ت ــرك املـجــال
السياسي ،مقابل انخراطهم في بناء مشهد
احتجاجي في وسائل التواصل االجتماعي،
ـواز ل ـل ــواق ــع ال ـف ـع ـلــي ف ــي ج ــري ــان ــه ،ول ـه ــذا
مـــ
ُ
ٍَ
األم ــر تـ ِـب ـعــاتــه فــي املـجـتـمـعــات الــديـمـقــراطـيــة
َّ
تتطلع إليهاَّ .
تحول اليسار
واملجتمعات التي

ـزاب صغيرة ،يحمل
فــي العالم أجمع إلــى أح ـ ٍ
بـعـضـهــا ال ـلــون األخ ـض ــر ،ويـ َّحـتـفــظ بعضها
اآلخ ــر ب ــأل ــوان ال ـ ــورود ،ويـتـغــنــى كـثـيـ ٌـر منها
ً
بالحداثة والـتـحــديــث ..أح ــزاب لــم تعد ق ــادرة
عـلــى مــواك ـبــة ت ـح ـ ّـوالت املـجـتـمــع وال ـق ـيــم ،في
عالم يتغير بوتائر ال عهد للناس بها .وفي
مـقــابــل ذلـ ــك ،تـصــاعــد َمـ ـ ُّـد الـيـمــن الـعـنـصــري
والفاشي ،كما تصاعد ّ
مد التيارات الشعبوية
شعارات بكل األلــوان ،فهل
وهي تحمل اليوم
ٍ
ُّ
يعرف
ـد
ـ
ح
أ
ال
،
ـ
ف
ـار
ـ
ج
الت
بتحو
يتعلق األمــر
ـةٍ
ٍ
َّ
ّ
التحوالت املعقدة
حدودها ،أم بمجموعةٍ من
ال ـت ــي أص ـب ــح ف ـي ـهــا لـلـمـجـتـمـعــات ف ـضــاؤهــا

ـؤس ـس ــي ،بـنـخـبــه ومـ ّ
ال ـس ـيــاســي امل ـ َّ
ـؤس ـســاتــه
وتنظيماته املــدن ـيــة ،وف ـضــاؤهــا االفـتــراضــي
املستوعب احتجاجات املــواقــع وسياساتها،
بفضاءات ال أرض وال
أي أصبحنا ضمن عالم
ٍ
سماء تجمعها ،وال ّ
مؤسسة تنطق باسمها؟
ّ
نتحدث اليوم عــن اليسار وضرورته
عندما
ّ
ونربطه بالثورة الديمقراطية ،فإننا نتحدث،
أسـ ــاسـ ــا ،عـ ــن خـ ـي ــار س ـي ــاس ــي م ـ ـشـ ــدود إل ــى
طموحات ومكاسب تاريخية كبرى ومتنوعة،
ُ
ٍ ُ
طموحات تعادل وتكافئ تطلعات املجتمعات
البشرية املتواصلة للتغيير واإلصالح ،وذلك
بعد كل التجارب التي تحققت أو أخفقت في
ّ
نتحدث عن وصفة سحرية،
التاريخ .إننا ال
ول ـع ـل ـنــا ن ـت ـح ـ ّـدث ب ــال ــذات ع ــن ط ــري ـ ٍـق ســاهــم
ال ـي ـســار فــي ب ـلــورة م ـفــرداتــه وأب ــواب ــه ،طريق
م ـف ـت ــوح ع ـل ــى م ـم ـك ـن ــات اإلب ـ ـ ـ ــداع ال ـس ـيــاســي
ُ
البشري في التاريخ ،حيث ت َع ُّد أسئلة التاريخ
وت ـج ــارب ــه الـعـيـنـيــة اإلط ـ ــار األن ـس ــب ملـعــايـنــة
طـمــوحــات الـبـشــر وآمــال ـهــم ،بــل وصــراعــاتـهــم
ً
مجتمعات أكثر عدال
املتواصلة ،من أجل بناء
ٍ
وأكـثــر تــوازنــا ،أي مــن أجــل بناء وإع ــادة بناء
قيم اليسار ،كما تبلورت وتطورت في التاريخ
امل ـعــاصــر .ســاهـمــت ال ـعــوملــة والـنـيــولـيـبــرالـيــة
ع ــن طــريــق حــريــة الـتـنـقــل وان ـت ـقــال الـخـبــرات
وال ـخ ــدم ــات وال ـب ـش ــر ،ف ــي دف ــع ال ـي ـســار نحو
ن ــوع م ــن ال ـل ـي ـبــرال ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة بـحـثــا عن
َّ
ال ـتــوازن الـ َّـصـ ْـعــب داخــل املجتمع ،وتــرتــب عن

لن يكون بإمكاننا أن
نتقدم في مواجهة
ّ
قضايانا المحلية
والخاصة ،إال بالعمل
على معرفة ما يجري
في بالدنا وفي العالم
املتطرفَ ..ت َر َ
ِّ
اجع اليسار في
ذلك ميالد اليمني
أوروب ــا بشكل واضــح ،أمــا فــي العالم العربي
فــإن ال ـصــورة أكـثــر غـمــوضــا ،وأح ــزاب اليسار
فــي املـعــارضــة أو فــي الـتـحــالـفــات الحكومية،
ال تتمتع بــاملـصــداقـيــة َّ املـطـلــوبــة ال فــي الفعل
وال فــي الـخـطــاب .تتمثل املهمة األب ــرز للذين
يـعـنـيـهــم واقـ ــع ال ـي ـســار ال ـي ــوم ف ــي ال ـعــالــم في
االنخراط اليقظ في عملية تركيب فهم ّ
محدد
لـطـبـيـعــة م ــا ي ـجــري ف ــي ب ــادن ــا وف ــي الـعــالــم.
وهذا يضعنا مباشرة أمام التفكير في البنية

ال ـجــديــدة ال ـتــي ات ـخــذهــا ويـتـخــذهــا امل ـشــروع
الــرأس ـمــالــي فــي زم ــن ال ـعــوملــة ،ذل ــك أن الـعــالــم
مــن حولنا تغير ومــا فتئ يتغير .ولــن يكون
بــإمـكــانـنــا أن ن ـت ـقـ ّـدم ف ــي مــواج ـهــة قـضــايــانــا
املحلية والخاصة ،إال بالعمل على معرفة ما
يجري في بالدنا وفي العالم .وعندما ننخرط
فــي القيام بهذه املهمة ،نكتشف أننا بصدد
بـنــاء أسـئـلــةٍ جــديــد ٍة تتيح لـنــا ت ـجــاوز جملة
مـفــاهـيــم اعـتـقــدنــا زم ـنــا طــويــا أن ـهــا األنـســب
واألف ـ ـضـ ــل ،وذل ـ ــك ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـحــرك ـيــة
االجتماعية والتاريخية والفكرية التي عرفها
واقـعـنــا فــي سـيــاق صـيــرورتــه املرتبطة قسرًا
بمختلف التحوالت الجارية في العالم أجمع.
نفترض أن اليسار الجديد الــذي نتطلع إليه
َ َ
هنا وهـنــاك ُمــطــالــب بـضــرورة االسـتـفــادة من
مختلف مكاسب املعرفة والتاريخ ومنجزات
الثورة املعلوماتية في مجال التواصل ،وقد
أصـبـحــت ال ـي ــوم ال ـع ـنــوان األك ـب ــر ف ــي العصر
امل ـع ـلــومــاتــي ال ـج ــدي ــد .ول ــن يـحـصــل ال ـت ـحـ ُّـول
في ثقافة اليسار ،من دون ابتكار املنتسبني
ل ـقــاعــدتــه ون ـخ ـبــه آلـ ـي ــات ج ــدي ــدة ف ــي الـعـمــل
الحزبي ،آليات تستجيب ملتطلبات مواصلة
تطوير الثورة الديمقراطية وتطوير إجراءات
ع ـم ـل ـه ــا ،ق ـص ــد م ــواجـ ـه ــة ص ـ ــور االسـ ـتـ ـب ــداد
ّ
واملتجددة في عاملنا ،أي قصد تطوير
القائمة
الثورة الديمقراطية وإنعاشها.
(كاتب وأكاديمي مغربي)

مفاوضات نووية وتصعيد حوثي ...أية عالقة؟
مدى الفاتح

ال ــدول الخليجية غير ممثلة فــي مفاوضات
فيينا الحالية التي تهدف إلى إحياء االتفاق
الـنــووي مع إي ــران ،كما أنها لم تكن جــزءًا من
املفاوضات الرئيسة التي انتهت إلى االتفاق
األول ف ــي ال ـع ــام  .2015وف ــي ن ـظــر اإلم ـ ــارات
والسعودية فــإن ذلــك أحــد أهــم أوجــه القصور
فــي االت ـفــاق ال ــذي ك ــان يـجــب أن يشتمل منذ
أول يــوم على ضـمــانــات واضـحــة بــأال تسيء
إيران استغالل انفتاحها الجديد على العالم،
أو أن توظف ذلــك في زعزعة املنطقة .واليوم
تجادل طهران بالقول إن سياستها الخارجية
ليست جــزءًا من أي تفاوض ،وكذلك الطريقة
التي ســوف تدير بها مــا ستحصل عليه من
أموال .وعلى الرغم من إصرار اإليرانيني على
ترديد ذلك ،والتذرع بالسيادة الوطنية ،إال أن
هذا املنطق يظل غير مقنع لألميركيني الذين
ي ــرون أن مــن الصعب التعامل مــع إي ــران ،في
وقت ينظر فيه جيرانها إليها بريبة.
أوضـ ــح وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي
الفـ ــروف ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،أخ ـي ــرا ،رؤيــة
بالده في هذا املوضوع .ساند املوقف اإليراني
ّ
«تحسن السلوك»،
الرافض إضافة أي بند عن
معتبرًا أنه يجب الرجوع إلى االتفاق بصيغته
ال ـت ــي ت ــم ال ـت ــواف ــق عـلـيـهــا ف ــي ع ـهــد الــرئـيــس
األميركي األسبق ،أوباما .عاد الفروف واقترح
حال وسط لهذه األزمة ،معالجة إشكالية عدم
الثقة عبر مؤتمر لــأمــن فــي املنطقة ،يجمع
بني إيران والدول الخليجية .وهذا ربما يكون

أح ــد بـنــود سـتـجــري مناقشتها مــع الرئيس
اإليراني ،إبراهيم رئيسي ،في زيارته املرتقبة
موسكو.
م ــن أج ــل إرس ـ ــال رس ــائ ــل ط ـمــأنــة ،ولـيــدفـعــوا
عن بالدهم الريبة ،وأيضًا لقناعتهم بالدور
املهم الــذي يمكن أن تلعبه دول الخليج ،عقد
املسؤولون اإليرانيون لقاءات رسمية ثنائية
ومـبــاحـثــات مــع أكـثــر مــن بـلــد خليجي خــال
األســابـيــع املــاضـيــة .وكــانــت ال ــدول الخليجية
ت ــؤكــد أن ـهــا تــرغ ــب ف ــي ع ــاق ــات طـبـيـعـيــة مع
جــارت ـهــا ،وأن املـطـلــوب فـقــط أن تــوقــف إي ــران
سياستها التخريبية ،ومحاوالتها التدخل
ف ـ ــي شـ ـ ـ ــؤون جـ ـي ــرانـ ـه ــا .ه ـ ــذا م ـ ــا عـ ـ ّـبـ ــر ع ـنــه
امل ـس ـت ـشــار الــدب ـلــومــاســي لــرئ ـيــس اإلم ـ ــارات،
أنور قرقاش ،حني قال« :لقد اتخذنا خطوات
ّ
ل ـت ـهــدئــة ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ،إذ ال م ـص ـل ـحــة ل ـن ــا فــي
املواجهة ،حيث ستدفع املنطقة بأسرها ثمن
هذه املواجهة لعقود قادمة».
ل ـ ــأس ـ ــف ،ال ت ـ ـ ـ ــزال الـ ـثـ ـق ــة ف ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــران ت ـب ــدو
صعبة بالنسبة للجيران الـعــرب ،خصوصا
الـسـعــوديــة الـتــي تـخــوض مـعـهــا إي ــران حربًا
غير مباشرة فــي املـيــدان اليمني .وبالتوازي
مــع أج ــواء الـتـفــاوض ،والحديث عــن التطبيع
الـ ـك ــام ــل لـ ـلـ ـع ــاق ــات ،ك ـ ــان ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــون ،مــن
األذرع املـهـمــة لـلـحــرس ال ـث ــوري فــي املنطقة،
يكثفون هجماتهم الصاروخية على اململكة،
بــاسـتـخــدام التقنيات اإليــران ـيــة ،كـمــا شهدت
بــدايــة شـهــر يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي الـحــالــي،
حــادثــة احـتـجــاز سفينةٍ تحمل علم اإلم ــارات
ب ــالـ ـق ــرب م ــن ش ــواط ــئ الـ ـيـ ـم ــن .ول ـ ــم ي ـتــوقــف

التصعيد الحوثي عن ذلك ،حيث عمد األسبوع
ال ـحــالــي ( 17ي ـنــايــر) إل ــى اس ـت ـه ــداف منطقة
مصفح الـصـنــاعـيــة ومـحـيــط مـطــار أبــوظـبــي،
في سابقة جديدة تتجاوز السعودية ،لتضع
اإلم ـ ـ ـ ــارات ف ــي دائ ـ ـ ــرة الـ ـض ــرب ــات ،م ــا يــوحــي
بوجود تغيير في قواعد االشتباك.
وي ـب ـق ــى سـ ــر اسـ ـتـ ـه ــداف اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات فـ ــي ه ــذا
الـتــوقـيــت غــائ ـبــا ،وإذا اتـفـقـنــا عـلــى أن إي ــران
ّ
واملمول الرئيسي للحوثيني ،فقد
هي الراعية
ال ي ـخــرج األم ــر ع ــن أح ــد اح ـت ـمــالــن ،فــإمــا أن
تكون إيران قد قصدت إرسال رسالة عبر هذا
الهجوم لتقوية موقفها التفاوضي في وجه
تهديدات ّ
توجه إليها من الغربيني ،أو أن تكون
ٍ
ّ
ه ــذه املـجـمــوعــة قــد تـصــرفــت بشكل انتقامي
فــردي ،ردًا على خسائر واجهتها املليشيات
أخيرا في منطقة شبوة اليمنية .وفي الحالني،
ّ
التنصل من مسؤوليتها ،على
ال يمكن إليران
األقــل أمــام الشركاء املستقبلني املحتملني من
دول املنطقة ،والذين ال يفصلون بينها وبني
أذرعها.
أمـ ــا االش ـ ـتـ ــراطـ ــات الـ ـت ــي وض ـع ـه ــا املـ ـف ــاوض
اإلي ــران ــي عـلــى ال ـط ــاول ــة ،ف ـتــركــزت ،ف ــي املـقــام
األول ،على الحصول على ما كان ّ
مقر ًرا لها
سابقًا من فوائد مالية ،وعلى ضــرورة إلغاء
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة وال ـح ـظــر ال ـت ـجــاري،
وه ــي نـقــاط أســاسـيــة بالنسبة إليـ ــران ،نظرًا
إلــى الصعوبات التي ّ
تمر بها حاليًا .املطلب
الـثــانــي هــو الـسـمــاح بـحــريــة صـنــاعــة الـســاح
م ــا دون ال ـ ـنـ ــووي .ث ــال ــث امل ـط ــال ــب ه ــو تعهد
األمـيــركـيــن بــاالل ـتــزام بـمــا يتفق عـلـيــه ،حتى

تحولت المليشيات
منصة
الحوثية إلى
ّ
إلرسال رسائل إيرانية،
مهددًا ألمن
وصارت
ّ
المناطق المدنية في
البر والبحر

لو تغيرت اإلدارات أو السياسات األميركية.
يقول اإليرانيون عن ذلك إنهم يريدون ضمانًا
ح ـتــى ال ي ـت ـك ـ ّـرر الـتـعـقـيــد ال ـح ــال ــي ،وال ـنــاتــج
بــاألســاس عــن رفــض رئيس جديد مــا صــادق
عليه رئيس سابق.
باإلضافة إلى ذلك كلهّ ،
تسربت معلومات عن
إضافة املفاوض اإليراني شرط «التحقق» من
رف ــع الـعـقــوبــات .ذل ــك أيـضــا لـتـفــادي مــا حــدث
ّإبــان توقيع االتفاق بنسخته األولــى ،حينما
ب ـ ــدأت ال ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة ورجـ ـ ــال األع ـم ــال
بــال ـتــوافــد ع ـلــى إيـ ـ ــران ،ق ـبــل أن يـكـتـشـفــوا أن
ال ـب ـنــوك وامل ــؤس ـس ــات املــال ـيــة م ــا زالـ ــت تضع
البالد على الئحة عــدم التعامل .وهــذا يعني

أن إي ــران ال تــريــد االكـتـفــاء بــاإلعــان عــن رفــع
العقوبات ،وإنما تسعى إلى التحقق ،والتأكد
بشكل يكفل أال تكون هناك أي مفاجأة.
من ذلك
ٍ
ألسباب تتعلق باألساس بأن نيات إيــران ما
ٍ
ّ
ت ــزال مـشـكــوكــا فـيـهــا ،ف ــإن ه ــذه املـطــالــب تظل
غير ممكنة التحقيق في الوقت الحالي ،وهذا
يجعل التفاوض محكومًا بالفشل ،ما لم تظهر
إيران شيئًا من التنازل ،بأن تقبل بالحصول
على بعض مطالبها في املرحلة الحالية ،أو
أن تقبل بمقترح االتـفــاق املؤقت الــذي يشمل
فترة تجريبية مدة عامني للتحقق من ّ
الجدية
وحسن النيات.
تجعلنا هــذه ال ـقــراءة ال نـعـ ّـول كثيرًا على ما
يذهب إليه املحللون املتفائلون بقرب إحياء
ـرض ،عـلــى طريقة
االت ـف ــاق ال ـن ــووي بـشـكــل مـ ـ ٍ
صحيفة نـيــويــورك تــايـمــز الـتــي عـنــونــت قبل
أي ــام «ال ــوالي ــات املـتـحــدة وإي ــران تقتربان من
االتفاق النووي» .ببساطة ،ألن أي إحياء يجب
ّ
يتضمن إثباتًا لحسن النيات الذي يجب أن
أن
يشمل ،قبل أي شيء آخر ،وقف الدعم اإليراني
للمليشيات الحوثية ،خصوصا وقد ّ
تحولت
هـ ــذه إلـ ــى م ـنـ ّـصــة إلرس ـ ــال رس ــائ ــل إي ــران ـي ــة،
وصــارت ّ
مهددًا ألمن املناطق املدنية في البر
والبحر .ما لم يحدث ذلــك ،سوف تظل الدول
ّ
كمهدد ألمنها،
الخليجية تتعامل مــع إيــران
وعــامــل مــن عــوامــل زعــزعــة اسـتـقــرار املنطقة.
هذا سيعقد كثيرًا حصول إيران على الصفقة
ال ـنــوويــة ال ـتــي تحتاجها ال ـيــوم أك ـثــر مــن أي
وقت مضى.
(كاتب سوداني)

تجمع المهنيين والمبادرة األممية في السودان
ّ
حيّان جابر

رفض ّ
تجمع املهنيني السودانيني مبادرة األمم
امل ـت ـحــدة ،إط ــاق «مـ ـش ــاورات أول ـي ــة» لعملية
سياسية شاملة بني األط ــراف السودانية ،إذ
ّأكد ّ
تمسكه بموقف الشارع السوداني املحتج
والـ ــرافـ ــض أي ح ـ ــوار م ــع املـ ـك ــون ال ـع ـس ـكــري،
املنقلب على الوثيقة الدستورية ،واملـســؤول
عن مقتل عشرات املتظاهرين .وقــال التجمع
«الشعب أعلن بوضوح أن الطريق لحل األزمة
الـســودانـيــة يـبــدأ بإسقاط املجلس العسكري
االنـ ـق ــاب ــي ب ـش ـك ــل ت ـ ــام ،وتـ ـق ــدي ــم ع ـضــوي ـتــه
للعدالة الناجزة على مــا اقترفوه مــن مذابح
ومـ ـج ــازر ب ـحــق ال ـش ـعــب امل ـس ــال ــم األعـ ـ ــزل في
محاكم خــاصــة» .فــي حــن طلبت قــوى إعــان
الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر ت ــوس ـي ــع م ـ ـبـ ــادرة األم ــم
املتحدة للحوار بني أطــراف األزمــة السياسية
فــي ال ـبــاد ،لتشمل أطــرافــا دول ـيــة وإقليمية،
لضمان نجاحها ،أي لــم تــرفــض امل ـبــادرة من
حيث املبدأ ،كما لم ترفض إمكانية التفاوض
أو الحوار مع املجلس العسكري ،وإن ّ
شددت
عـلــى أهـمـيــة ه ــدف امل ـب ــادرة كـمــا نــص بيانها
األول حــول املـبــادرة «نتعاطى إيجابا مع أي
جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب
الـســودانــي فــي مناهضة االن ـقــاب وتأسيس
دولــة مدنية ديمقراطية» .مـ ّـرة أخ ــرى ،يظهر
ال ـت ـبــايــن ب ــن مــوقــف تـجـمــع املـهـنـيــن وق ــوى
ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر ،فـيـمــا ي ـخــص ال ـت ـفــاوض

مـ ــع امل ـج ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،إذ ك ـ ــان ل ـل ـت ـجـ ّـمــع
موقف غير داعــم لالتفاق املوقع بني املجلس
العسكري وقــوى إعــان الحرية والتغيير في
أغسطس /آب  ،2019والذي انتهى إلى توقيع
الوثيقة الدستورية وتشكيل مجلس سيادي
مشترك وحكومة برئاسة عبد الله حمدوك.
ّ
التجمع ،في حينه ،املشاركة في
حيث رفــض
السلطة في مستوييها ،السيادي والتنفيذي،
على أن يشارك الحقا في السلطة التشريعية
بوصفها سلطة رقابية .وعليه ،نجد أن حذر
ّ
التجمع من التفاوض أو التحاور مع املجلس
ال ـع ـس ـك ــري ق ــدي ــم ،وم ـب ـن ــي ع ـل ــى م ـم ــارس ــات
امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري االح ـت ـك ــاري ــة والـقـمـعـيــة
واإلجرامية ،وهو ما أثبتت األحداث صحته.
نـ ـج ــد م ـ ــن خ ـ ــال الـ ـت ــدقـ ـي ــق ف ـ ــي ال ـح ـي ـث ـي ــات
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ال ــراهـ ـن ــة ،وفـ ــي تـ ـج ــارب عــاملـيــة
ّ
عديدة ،عشرات األمثلة الدالة على عدم مبدئية
املجتمع الــدولــي واملــؤسـســات األمـمـيــة .وهنا
ال داعــي للعودة إلــى موقفها مــن االع ـتــداءات
الصهيونية املـتـكــررة فــي فلسطني واملنطقة
العربية ،بل يكفي التدقيق في مواقف الترويكا
(أم ـيــركــا وبــريـطــانـيــا وال ـن ــروي ــج) ،واملجتمع
ال ــدول ــي وامل ــؤس ـس ــات األم ـم ـيــة م ــن االن ـق ــاب
العسكري ،واألهــم مواقفهم من اتفاق إقصاء
ق ــوى ث ــورة ديـسـمـبــر بــن املـجـلــس العسكري
وحمدوك ،الذي لم يثر حفيظتهم (أي االتفاق)،
بل نال استحسانهم وقبولهم وكأنه عودة عن
االنـقــاب ،على الرغم مما تضمنه من إقصاء
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¶

وانقالب على الوثيقة الدستورية ،ومن نكران
لثورة ديسمبر وقواها التمثيلية.
إذا لم ولن تلعب املؤسسات األممية والدولية،
بل واإلقليمية ،دورا ضامنا ألي اتفاق ،إن لم
ّ
يهدد االنقالب مصالحهم املباشرة ،وهــو ما
يعيه املجلس العسكري جيدا .لذا نجده واثقا
مــن خ ـطــواتــه ،عـلــى الــرغــم مــن بـعــض بيانات
اإلدان ــة هـنــا ّوه ـنــاك ،فتلك مـجـ ّـرد بـيــانــات لن
ت ـق ـ ّـدم أو ت ــؤخ ــر ش ـي ـئــا .وع ـل ـيــه ،ل ــم ت ـكــن تلك
البيانات السبب وراء توقيع االتفاق الشكلي
أخ ـيــرا مــع ح ـمــدوك ،بـقــدر مــا فــرضــه الـحــراك
الشعبي .حيث اعتقد املجلس العسكري أن
تــوق ـيــع ات ـف ــاق ج ــدي ــد م ــع ح ـم ــدوك ق ــد يقسم
الكتلة االجتماعية املحتجة إلى قسمني ،األول
يــرفــض االت ـف ــاق وال ـثــانــي ي ــود م ـنــح االت ـفــاق
ب ـعــض ال ــوق ــت ،ع ـلــى أمـ ــل ت ـحـ ّـس ــن األوض ـ ــاع
سريعا ،غير أن وعــي الـشــارع وحسن تنظيم
ّ
تجمع املهنيني قــد أفشل مخططات املجلس
ال ـع ـس ـكــري ،فــاس ـت ـمـ ّـرت امل ـل ـيــون ـيــات ك ـمــا هي
قبل االتفاق ،بل ربما ازدادت حـ ّـدة وتسارعا،
ك ـمــا ن ـجــح «ال ـت ـج ـم ــع» ف ــي تــوس ـيــع رقـعـتـهــا
الجغرافية ،ما جعل اتفاق العسكر -حمدوك
م ـج ـ ّـرد ح ـبــر ع ـلــى ورق ،ب ــا أي ف ــائ ــدة تــذكــر
داخليا وخارجيا.
م ــن ه ـنــا ،ك ــان ال ب ــد م ــن ال ـب ـحــث ع ــن م ـبــادرة
جديدة ،تستوعب (أو تمتص) غضب الشارع
وتخترق وحدة صفه ،كما في املبادرة األممية
الـتــي تــدعــو إلــى ح ــوار بــن مـكــونــن ،عسكري
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تجمع
ال يراهن
ّ
المهنيين على أي
اتفاق مع المجلس
العسكري ،كما ال
يراهن على دور
خارجي ثوري ،فرهانه
الوحيد على الشارع

وم ــدن ــي ،فــال ـطــرف ال ـع ـس ـكــري ج ـهــة واض ـحــة
وم ـح ـ ّـددة ،فــي حــن أن ع ـبــارة ال ـطــرف املــدنــي
تجعل منه طرفا مبهما وضبابيا وفضفاضا،
يمكن لــه استيعاب عـشــرات الـقــوى واألحــزاب
التقليدية ذات املواقف والتوجهات املختلفة،
ومنها التي تدعم االنقالب العسكري وترفض
الثورة إجماال .إذا يحاول املجلس العسكري
االل ـت ـف ــاف ع ـلــى امل ـل ـيــون ـيــات ال ـح ــاش ــدة على
أمــل إضـعــافـهــا بــأي وسـيـلــةٍ كــانــت ،فــإن نجح
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فــي إضعافها ولــو مؤقتا؛ شهر مثال؛ سوف
يسارع باالنقضاض عليها من خالل تصعيد
العنف واالعتقاالت التعسفية أي عبر ضربها
بيد من حديد.
يـبــدو أن تـجـ ّـمــع املـهـنـيــن الـســودانـيــن يــدرك
ذلك كله جيدا .لذا هو ال يراهن على أي اتفاق
مع املجلس العسكري ،كما ال يراهن على دور
خــارجــي ث ــوري ،أو حـتــى مـبــدئــي ،عـلــى طــول
الخط ،فرهانه الوحيد على الشارع وحيويته
وتـمــاسـكــه وديـمــومـتــه .ل ــذا نـجــده مـثــابــرا في
ّ
ممارسات
رص الـصــف الشعبي ،عبر فضح
ّ
املجلس وامل ـب ــادرات امللتوية مــن دون لــف أو
ّ
التجمع وشفافيته
دوران ،فــوضــوح مــواقــف
وصــراح ـتــه مــع الـشـعــب ال ـســودانــي انعكست
تناميا فــي حجم ثقة الكتلة االجتماعية به
وب ـق ــرارات ــه وتـنـظـيـمــه ،وه ــو مــا يـحــافــظ على
زخم النضال الشعبي ،أوال ،ويفشل محاوالت
ّ
العسكر االنقالبية ثانيا ،ويعزز من حضور
قوى الثورة ثالثا .من ذلك كله ،وعلى الرغم
مــن التخوف مــن عنف املجلس العسكري إال
أن وعــي الـشــارع الـســودانــي وتجمع املهنيني
ّ
وإص ــرارهـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــززان م ــن ح ـظ ــوظ ال ـن ـجــاح
سياسيا
فــي بـلــوغ التغيير املـنـشــود شعبيا
ّ
واق ـت ـصــاديــا واجـتـمــاعـيــا ،ويـجـعـلـنــا نـتــرقــب
هزيمة قــوى التخلف واالس ـت ـبــداد والتبعية
األولى في السودان ،ال بل األولى على مستوى
املنطقة كاملة.
(كاتب فلسطيني)
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