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نافالني ...كيف تغير الصحافة
االستقصائية العالم
محمد أبو الغيط

كيف أطلق املعارض الروسي ،أليكسي نافالني ،أوسع موجة معارضة يواجهها بوتني؟
خارجيا ،يصف بايدن الرئيس الروسي بالقاتل ،وداخليا تندلع املظاهرات .ملاذا اكتسب
نافالني كل هــذه األهمية ،على الرغم من عــدم انتمائه ألي حــزب؟ اإلجــابــة بكلمتني:
الصحافة االستقصائية .مبكرا ،تنبه نافالني إلى أهمية ذلك املجال ومدى إمكاناته،
فريق
ّأسس مؤسسة «إف بي كي» غير الربحية ملكافحة الفساد ،وعبرها عمل مع
ٍ
تحقيقات بالغة اإلزعاج للسلطات ،حتى توج ذلك بفيلمه األخير
من الصحافيني لنشر
ٍ
«قصر بوتني» الــذي كاد يكلفه حياته .وعلى الرغم من أن الفيلم طويل (ساعتان)،
إال أن ــه ت ـجــاوز املــائــة وخـمـســة عـشــر مـلـيــون مـشــاهــدة .اتـهــم الفيلم بــوتــن بامتالك
قصر فــاره بقيمة  1,3مليار دوالر ،يشمل حدائق شاسعة ،وملعب هوكي الجليد
تحت األرض .استند التحقيق إلى صور القصر باستخدام مصادر ّصور األقمار
الصناعية املفتوحة ،وأيضا طائرات «درون ــز» ،باإلضافة إلى بحث مدقق بسجالت
ملكية األراضي والشركات ذات الصلة ،فضال عن شهادات عمال في املنطقة.
توصل التحقيق إلى أن بوتني يملك القصر عبر مؤسسة غير هادفة للربح ،تحمل
اســم «م ـبــادرة التنمية الــزراعـيــة» ،بينما يملك األراض ــي املحيطة بــه بمساحة نحو
سبعني كيلومترا جهاز األمن الفيدرالي الروسي ،وأن من قام بالسداد هم مجموعة
مــن أقــرب أصــدقــاء بوتني وزمــائــه فــي الــدراســة ،وكلهم شكلوا طبقة رجــال أعمال
منتفعة حوله .وأظهرت املعلومات أيضا إغداق املمتلكات على حريم القيصر ،حتى
أن والدة بطلة الجمباز السابقة إلينا كاباييفا ،والتي ّ
يتردد بشدة أنها عشيقة بوتني،
يظهر أنه تم منحها شقة فارهة عبر شركة تابعة لشركة «غاز بروم» الحكومية.
بعد بث الفيلم بأسبوعّ ،
تعرض نافالني لظرف صحي غامض ،سرعان ما تبني أنه
محاولة تسميم حسب اتهام األطباء األملــان .. .هنا تظهر الصحافة االستقصائية
ّ
تمكن تحقيق ضـخــم ،شــاركــت فيه مـ ّ
ـؤسـســات بيلينغكات
مــن جــديــد ،وهــذه امل ـ ّـرة
وسي إن إن وديرشبيغر ،من تحديد أسماء  12متعامال مع جهاز األمن الفيدرالي
الــروســي ،تــولــوا منذ  2017مراقبة نافالني ،وح ــاول ثالثة أشـخــاص منهم تحديدا
ً
تسميمه بمجال تصنيع غازات األعصاب .نشر «بيلينغكات» ملحقا مطوال يشرح
منهجية التحقيق ،مثل أن مصدر الحصول على قواعد بيانات آالف رحالت الطائرات
والسجالت الوصفية للهواتف املحمولة هو عبر ســوق ســوداء متوفرة في روسيا
تحديدا ،حيث يبيعها موظفون صغار بقنوات ّ
محددة معروفة على تطبيق تيليغرام.
والكلفة ال تتعدى عشرات أو مئات من اليوروات .إذا كان العالم قد شهد ،مع انطالق
وسائل التواصل االجتماعي ،طفرة في تأثيراتها االجتماعية السياسية ،فإن األعوام
األخيرة تشهد طفرة في آثار الصحافة االستقصائية في العالم.
ّ
مصور لجريمة
في منطقتنا ،شهدنا تحقيق مؤسسة «بيلينغكات» لتوثيق مقطع
إعدام أسرى على يد القائد العسكري املوالي لخليفة حفتر في ليبيا ،محمود الورفلي،
وهو ما تم إدراجه رسميا بأدلة املحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر ضبطه.
وباملثل ،اعتمدت منظمة حظر األسلحة الكيميائية رسميًا أدلة صحافية قادمة من
ســوريــة .وعامليًا شهدنا عمل فريق نـيــويــورك تايمز على ملفات ضــرائــب ترامب،
وغيرها الكثيرّ .
تتطور أدوات االستقصائيني سريعا ،وعلى الصحافيني اليوم أن
ّ
يستجد ،ألن هذا ما سيجعل صحافيا يسبق أقرانه ،أو وسيلة إعالم
يالحقوا ما
ّ
تصنع الحدث ال تنتظره .وفي السياق نفسه ،ال يقل االعتناء بتسويق املادة أهمية
عن املادة .جانب كبير من نجاح فيلم نافالني كان بسبب الفيديو الذي تمت صياغة
ّ
محتواه بأسلوب جذاب ومضحك .في املقابل ،لدى بعض الصحافيني نقد ملؤسسة
نافالني ،حيث هي ال ّ
تقدم صحافة خالصة بمعايير الحياد املهني املعروفة .في نهاية
الفيديو ،ظهر نافالني يدعو الشعب إلى التظاهر في الشوارع ،ويخبرهم أال يظنوا أن
هناك من سيشبع من السرقة ويتنازل عن الحكم طوعا ،وهو ما يثير جدال معتادا
بني قبعتي الصحافي والناشط السياسي.
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محمود الريماوي

يـمـ ّـر األردن واألردنـ ـي ــون ،فــي ه ــذه اآلون ــة،
بحالةٍ غير مسبوقة من البلبلة والاليقني.
وذلك من ّ
جراء تفشي وباء كورونا ،وعقب
وقوع كارثة في مستشفى السلط ،قريبا من
العاصمة ّ
عمان ،أودت بحياة تسعة ضحايا
لنقص ط ــارئ فــي إم ــداده ــم بــاألوكـسـجــن.
وف ــي ظ ــل مـصــاعــب اق ـت ـصــاديــة وحـيــاتـيــة،
نتيجة اإلغــاقــات التي تفرضها إج ــراءات
مكافحة الوباء والوقاية منه .وعلى الرغم
مــن أن حــادثــة املستشفى قوبلت باهتمام
عــاجــل عـلــى أع ـلــى املـسـتــويــات (م ــن امل ـلــك)،
وأدت الــى إقالة وزيــر الصحة وخمسة من
كبار املـســؤولــن عــن املستشفى وإحالتهم
إلى القضاء ،إال أن مسيرات غاضبة انطلقت
مــن مــديـنــة الـسـلــط (  10كـيـلــومـتــرات غــرب
الـعــاصـمــة) ،وشملت مــدنــا ع ــدة ،وتزامنت
كسر لتعليمات الحظر الليلي ،قبل أن
مع
ٍ
ت ـهــدأ حـ ّـدت ـهــا ،مـصـحــوبــة بـحـمـلــة توقيف
ّ
املحتجني واملـشــاركــن ،و«بعضهم
لبعض

من جنسيات عربية» كما ذكر بيان رسمي.
ول ــم يـقـتـصــر األمـ ــر ع ـلــى ذلـ ــك ،إذ حفلت
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي وم ــواق ــع
ـات ،بعضها
إخ ـبــاريــة إلـكـتــرونـيــة ب ـك ـتــابـ ٍ
ملـ ـس ــؤول ــن س ــابـ ـق ــن ،ذات ط ــاب ــع ن ـقــدي
صريح ،ونبرة مريرة ضد الترهل اإلداري
وم ــراوح ــة خ ـطــوات اإلصـ ــاح الـسـيــاســي،
مــع دع ــوات م ـت ـكـ ّـررة إل ــى تــرجـمــة األوراق

كاريكاتير

املـلـكـيــة اإلص ــاح ـي ــة .وق ــد ش ــارك مجلس
ال ـن ــواب فــي تــوجـيــه حـمــات الـنـقــد ،حتى
أصبح الكل تقريبا ينتقد الـكــل ،وســادت
ّ
التطير والسوداوية ،إلى درجة
موجة من
أن الناطق الرسمي باسم الحكومة ،صخر
دودي ــن ،ص ـ ّـرح ،فــي مـعــرض تعليقه على
ال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي ،إن«ال ـح ـك ــوم ــة ل ــم يعد
يمكنها أن تفعل امل ــزي ــد» ،وه ــو تصريح
مستغرب ،فمهمة الجهات الرسمية هي
فعل املزيد ،وهــذا ّ
مبرر وجــود املسؤولني
عـلــى رأس مـنــاصـبـهــم ،ورافـقـتـهــا ظــاهــرة
إع ــان عـشــائــر تـجــديــد تــأيـيــدهــا ووالئـهــا
للحكم والحكومة.
واقــع الـحــال أن وضــع الــوبــاء مقلق ،وذلــك
م ــع ت ـضــاعــف ع ــدد اإلص ــاب ــات والــوف ـيــات
فـ ـ ــي األس ـ ـب ـ ــوع ـ ــن األخ ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــن ،غ ـ ـيـ ــر أن
اإلحصائيات تفيد بأن الوضع في األردن
ح ـتــى تــاري ـخــه أق ــل سـ ــوءا ع ـمــا ه ــو عليه
في اإلقليم ،في إسرائيل وتركيا وسورية
والعراق والسعودية واليونان ،وهي دول
اإلقـلـيــم املحيطة والـقــريـبــة .وأن املطاعيم
شحيحة نسبيا ،لـكــن نسبة االستنكاف
ع ــن تـلـقـيـهــا ت ـث ـيــر ال ـق ـل ــق ،إذ تـ ـ ــراوح بني
 %20و %40يــومـيــا .وأن الـحـكــومــة تتجه
إل ـ ــى وض ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـصـ ـح ــي الـ ـخ ــاص
ضمن الخطط الوقائية والـعــاجـيــة ،وقد
تم توفير مستشفيات ميدانية في عديد
املــدن ،وتتم مراقبة العابرين عبر الحدود
ّ
التسرب .ويقع في األردن
وفحصهم ملنع

سعد المهندي

ممدوح الشيخ

سـ ــريـ ـ ًـعـ ــا ،انـ ـطـ ـل ــق مـ ـ ــاراثـ ـ ــون ال ـت ـح ـل ـيــات
امل ـت ـسـ ّـرعــة واالس ـت ـن ـتــاجــات املـعـلـبــة ،حتى
قبل أن تتضح معالم التحول في العالقات
ّ
املصرية التركية .وما أصبح اآلن مؤك ًدا أن
ً
إقليميا ،قـ ّـررتــا
الـقــاهــرة وأن ـقــرة ،املهمتني
طــي صفحة الـ ًصــراع ،لكن حــدود مــا يمكن
اع ـت ـب ــاره «وفـ ــاقـ ــا» ل ــم تـ ــزل ب ـع ـي ــدة .وبـعــد
ـوات مــن الـقـصــف اإلعــامــي واملــواجـهــة
س ـنـ ٍ
السياسية بني العاصمتني ،يلوح في األفق
مـنـعـطــف مــا ت ــزال تـحـجــب مــامـحــه قنابل
ّ
الــدخــان املضللة املعبأة بمفردات قاموس
«التركيع» بكل ما تتسم بها من شعبوية.
ّ
أولــى ال ــدالالت املــؤكــدة ملا يحدث أن مشهد
التقارب التركي املصري يشبه ،من وجه من
الــوجــوه ،املنعطف ال ــذي شهدته العالقات
بــن واشـنـطــن وب ـكــن ،عـنــدمــا ق ــام الرئيس
األميركي ،نيكسون ،في عــام  ،1972بزيارة
تاريخية إلــى الـصــن .وقــد كانت بــن بكني
وواشـ ـنـ ـط ــن آنـ ـ ـ ــذاك م ـس ـت ــوي ــات ث ــاث ــة مــن
التناقض :القيم واملصالح والـنـمــاذج ،ولم
يـكــن الـتـحــول لـيـحـ ُـدث مــن دون أن تحصل
تعهد
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن ال ـصــن عـلــى
ٍ
بالتخلي عن مبدأ القضاء على الرأسمالية،
وب ــال ـت ــال ــي ال ـق ـب ــول (الـ ـنـ ـظ ــري) بــإم ـكــان ـيــة
ال ـت ـعــايــش ب ــن الــرأس ـمــال ـيــة وال ـش ـيــوع ـيــة،
وه ــو ت ـعـ ّـهــد ن ـ ـ ً
ـادرا م ــا ت ـمــت اإلش ـ ــارة إلـيــه
فــي الـكـتــابــات ال ـتــي تـتـنــاول كـشــف حساب
ّ
القمة ،وهي كتابات تركز في معظمها على
النجاح في تجاوز مقولة «استحالة التقاء
املـصــالــح» .وقــد شهدت الـسـنــوات املاضية،
والسياسي الفني،
في الفضاءات :اإلعالمي
ً
ً
خطابا لم يخل من ًاملبالغة حينا ،ولم يخل
من التخويف أحيانا ،ومــداره في املحصلة
ال ـن ـهـ ًـائ ـيــة أن تــرك ـيــا «ن ـ ـمـ ــوذج» يـتـنــاقــض
تناقضا جـ ً
ـذريــا مــع نظم سياسية عربية
ً
تدير عالقتها معه بناء على املثل القائل« :ال
تسع السماء شمسني وال قمرين» .ويمكن
فــي ه ــذا الـسـيــاق أن نـضــع م ـفــردات كثيرة،
مــن بينها سيل أعـمــال درامـيــة أنتجت ،في
ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،ع ــن «الـحـقـبــة
الـعـثـمــانـيــة» كصفحة سـ ــوداء فــي الـتــاريــخ
ال ـعــربــي ال ـحــديــث ،وخ ـطــاب الـتـخــويــف من
«العثمانية الجديدة» في أدبيات سياسية
وثقافية كـثـيــرة ،بــاإلضــافــة إلــى مواجهات
سياسية متفاوتة ال ـحـ ّـدة ،لعل مــن أهمها
الـتــرحـيــب بــاملـحــاولــة االنـقــابـيــة فــي تركيا

ميشيل كيلو

األمل معقود على
تحدي
تجاوز األردن
ّ
المرحلة بحفظ
النظام الصحي من
التصدع أو االنهيار
ّ
تحت ضغط زيادة
الحاالت المصابة

ن ـظــريــات امل ــؤام ــرة ع ــن «سـ ــوء «ال ـل ـقــاحــات
ال ـغــرب ـيــة (وك ـ ــأن ن ـظــام ـنــا ال ـط ـبــي بــرم ـتــه،
مــن إع ــداد أكــادي ـمــي وأدويـ ــة ومستلزمات
وأجهزة ليس غربيا بالكامل ومنذ عقود،
إلى جانب صناعات دوائية محلية مزدهرة
تقتفي الخبرات الغربية).
ُ
وج ـم ـلــة ذل ــك ي ــدل عـلــى بـلـبـلــة اجـتـمــاعـيــة
وثقافية في مجتمع تتجاور فيه املحافظة
مــع الـحــداثــة مــع طـغـيــان األولـ ــى ،وتـســوده
عقلية الحق بالرعاية الحكومية الشاملة

ماجد الشيخ

هل سينجح الرهان على التسوية الليبية؟
عمر كوش

آمــال كبيرة تعلقها غالبية الشعب الليبي
ع ـل ــى ال ـت ـس ــوي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تـحـظــى
بــرعــايــة أم ـم ـيــة وت ــواف ــق دولـ ــي وإقـلـيـمــي،
وأفـ ـ ـض ـ ــت إل ـ ــى اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـل ـت ـق ــى ال ـ ـحـ ــوار
الـسـيــاســي فــي  5الـشـهــر املــاضــي (فـبــرايــر/
شباط) سلطة تنفيذية موحدة ،خصوصًا
ب ـع ــد أن ص ـ ـ ّـوت م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ال ـل ـي ـبــي،
ف ــي  10مـ ــارس /آذار الـ ـج ــاري ،ملـنــح الثقة
لـلـحـكــومــة االن ـت ـقــال ـيــة ال ـت ــي يــرأس ـهــا عبد
الحميد الدبيبة ،والـســاســة الـتــي وسمت
تسليم فايز الـســراج السلطة إلــى الرئيس
الجديد للمجلس الرئاسي ،محمد املنفي،
في  16مارس /آذار الجاري.
وت ـ ــزداد ط ـمــوحــات الـلـيـبـيــن مــع اسـتـمــرار
صمت املدافع وتواتر الخطوات السياسية
فـ ـ ــي ات ـ ـ ـجـ ـ ــاه إن ـ ـ ـهـ ـ ــاء فـ ـ ـص ـ ــول أوضـ ــاع ـ ـهـ ــم
املأساوية ،منذ صدر في  21أغسطس /آب
 2020إعــانــان مـتــزامـنــان عــن وق ــف إطــاق
النار من رئيس املجلس الرئاسي السابق،
فايز السراج ،ورئيس مجلس النواب ،عقيلة
صالح ،ثم توالت الخطوات باتجاه تمتني
التسوية السياسية مع اإلعــان عن اتفاق
دائ ــم لــوقــف إط ــاق ال ـنــار فــي ع ـمــوم ليبيا
في  23أكتوبر /تشرين أول  ،2020وانعقاد
ّ
ملتقى الحوار الليبي الذي تشكل من طيف
واس ــع مــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة واملجتمعية
ب ــرع ــاي ــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،وان ـت ـخ ــب سلطة
تنفيذية ،ممثلة فــي أعـضــاء ثالثة ملجلس
رئاسي يمثل أقاليم ليبيا الثالثة ،طرابلس
وبرقة وفزان ،ورئيسًا لهذا املجلس ،إضافة
إلى رئيس حكومة انتقالية.
وإن كــان تثبيت وقــف إطــاق النار بمثابة
اخ ـت ـب ــار ل ـن ـيــات ج ـم ـيــع الـ ـق ــوى واألطـ ـ ــراف
امل ـت ـصــارعــة ،وإلس ـهــام ـهــا ف ــي إش ــاع ــة جو
م ــن الـطـمــأنـيـنــة ل ــدى ك ــل الـلـيـبـيــن ،إال أن
الحكومة الجديدة تنتظرها مهام عديدة،
أبـ ــرزهـ ــا ت ـط ـب ـيــق خ ــري ـط ــة الـ ـط ــري ــق ال ـتــي
ّ
أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في
جنيف ،والعمل على صياغة دستور جديد
وق ــان ــون انـتـخــابــي ،بـغـيــة تـمـهـيــد الـطــريــق
إلجـ ــراء انـتـخــابــات بــرملــانـيــة ورئــاس ـيــة في

(ع ـل ــى ن ـح ــو ي ـك ــاد ي ـش ـبــه الـ ـح ــال ف ــي دول
ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــرب ـيــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـفــرق
الشاسع هنا وهناك) ،وعلى تململ اإلدارة
العامة بعد عقود من ركودها ،وعقب تطوير
إداري شـمــل وزارات ومــؤسـســات ومــرافــق
دون ســواهــا ،ومــع استمرار بعض مظاهر
أمـنـنــة ال ـح ـيــاة ال ـعــامــة ،وه ــو مــا شـكــا منه
تقرير لهيئة حكومية (املجلس االقتصادي
االجتماعي في تقريره عن حال البالد لعام
 ،)2019ومع اختالط مفهوم مكافحة الوباء
واتباع اإلجراءات الوقائية ،مع التوسع في
املخالفات وانتقائيتها أحيانا ،وسلوكها
مسلكا جـبــائـيــا فــي بـعــض ال ـح ــاالت ،على
الرغم من تقلقل الوضع االقتصادي لألفراد
وللمحال التجارية.
لـقــد ارتـفـعــت ،فــي األث ـن ــاء ،أص ــوات تطالب
بإقالة الحكومة وعدم االكتفاء باإلجراءات
ال ـتــي ات ـخ ــذت ب ـحــق م ـســؤولــن مـبــاشــريــن
في وزارة الصحة .وهي دعوة ال تخلو من
الوجاهة ،استنادا إلى منطق أن املسؤولية
تضامنية في مجلس الــوزراء ،غير أن ذلك
ل ــن يـ ـ ـ ّ
ـؤدي ،ف ــي ه ــذه الـ ـظ ــروف ،س ــوى إلــى
الغرق في دوامــة تبديل الحكومات إلى ما
ال ن ـهــايــة ،عـلـمــا أن ــه ل ــم يـمــض س ــوى ستة
أشهر على تشكيل حكومة بشر الخصاونة
ال ـح ــال ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـم ـل ــت ،ب ـغ ـيــر مـ ــواربـ ــة،
مـســؤولـيــة مــا حــدث مـنــذ الـســاعــات األولــى
ً
للمأساة ،والتي شهدت تعديال واسعًا في
الـســابــع مــن م ــارس /آذار ال ـج ــاري ،وخــرج

منها قبل التعديل بــأيــام وزي ــرا الداخلية
والـعــدل ملخالفتهما تعليمات الحظر ،في
خـطــوة رمــزيــة ال ســابــق لها بحق وزيــريــن
يتوليان حقيبتني سياديتني ،قبل أن يتم
الح ـق ــا إق ــال ــة وزيـ ــر ال ـص ـحــة .وخـ ــال ذل ــك،
اس ـت ـق ــال وزي ـ ــر ال ـع ـمــل ب ـعــد أدائـ ـ ــه الـيـمــن
ال ــدس ـت ــوري ــة ،وحـ ـض ــوره ال ـج ـل ـســة األول ــى
ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ـعــد ال ـت ـعــديــل الـ ــذي طــرأ
عـ ـلـ ـي ــه .وال ي ـح ـت ـم ــل ال ـ ــوض ـ ــع ال ـح ـك ــوم ــي
(واإلداري الـعــام) مزيدا من التبديالت في
هذه املرحلة ،كما ال يحتمل إضفاء مزيد من
بشخصيات ذوي خلفية غير
االسـتـعــانــة
ٍ
مدنية (عسكرية) ،فالبالد في حالة طوارئ
صحية واقـتـصــاديــة ،ولـيــس أكـثــر أو أبعد
أو غير ذلــك ،وما زال الطموح قائما لدولةٍ
مدنيةٍ وقد ّ
تبدى ذلك في بعض أطروحات
األوراق امللكية اإلصالحية .واألمــل معقود
ع ـلــى ت ـج ــاوز ت ـح ـ ّـدي ه ــذه املــرح ـلــة بحفظ
الـنـظــام الـصـحــي مــن الـتـصـ ّـدع أو االنـهـيــار
تحت ضغط زي ــادة الـحــاالت املـصــابــة ،وأن
تــأخــذ الـعــدالــة مـجــراهــا بخصوص مأساة
مستشفى السلط ،وأن يفرج عن املوقوفني
امل ـح ـتـ ّـجــن ،وعـ ــدم الـتـضـيـيــق عـلـيـهــم بعد
إخ ـ ــاء س ـب ـي ـل ـهــم ،وأن ي ـم ـض ــي اإلص ـ ــاح
اإلداري وال ـس ـي ــاس ــي إل ـ ــى األم ـ ـ ــام ،وع ــدم
إش ـهــار ال ــذرائ ــع مــن هـنــا وه ـنــاك فــي وجــه
ّ
املتقدمة
هذه االستحقاقات ،ولنا في الدول
واملزدهرة أفضل قدوة لنا.
(كاتب من األردن)

كورونا السلطة وموت القطيع

القيم والنماذج والمصالح
بين القاهرة وأنقرة
(يوليو /تموز  ،)2016واملواجهة في ليبيا
وفي شرق املتوسط وغيرهما .واآلن هناك
اعتراف عملي بأن التعايش ممكن .وتؤكد
تجربة السنوات القليلة املاضية في عالقات
ال ـقــاه ــرة وأن ـق ــرة أن الـتــأثـيــر امل ـت ـب ــادل بني
القيم واملصالح والنماذج أمــر حتمي ،وأن
حسابات الربح والخسارة يمكن «تكييفها»
بدرجة كبيرة للحفاظ على «درجــةٍ ما» من
االتساق مع القيم والنماذج.
وفي ضوء هذه القاعدة ،يمكن فهم الكيفية
التي ُيحتمل أن تتأثر بها أوضاع معارضة
املنفى املصرية في تركيا ،وخالل الساعات
ً
اجتماعا بني مسؤولني أتراك
التي أعقبت
ً
وإع ــام ـي ــن م ـص ــري ــن ،أص ـب ــح م ــؤك ــدا أن
املصالح التركية ستتغلب على عاملي القيم
ً
وضوحا فإن تركيا،
والنماذج .وبلغة أكثر
على األرجح ،قد طوت صفحة الطموح إلى
تغيير جــذري في العالم العربي يستكمل
م ـســار ال ـس ـنــوات األولـ ــى مــن عـمــر «الــربـيــع
العربي» .وبعد ّ
ملموس في املوقف
تحول
ّ
امل ـصــري فــي ليبيا ،تــأتــي مــؤشــرات أخــرى
لتؤكد أن العاصمتني تراجعتا عن منطق
«الحد األقـصــى» .وباللغة الشعبوية التي
تمتلئ بها قنوات فضائية ومواقع تواصل
اج ـت ـمــاعــي ،ف ــإن الـعــاصـمـتــن وصـلـتــا إلــى
أي منهما
لحظة الـتــراجــع مــن دون نـجــاح ٍ
في «تركيع» األخ ــرى .ولــدى كل منهما ما
يربحه من هــذه «الهدنة» التي ال يستبعد
أن ت ـت ـحـ ّـول إل ــى ع ــاق ــة ت ـب ــادل م ـصــالــح ال
تخلو من قضايا شائكة «مسكوت عنها»
إلى حني .وإذا عدنا إلى املقارنة باملنعطف
في العالقات بني واشنطن وبكني في ،1972
فإن املصالح التي نجح البلدان في تبادلها
تضخمت خــال عشرات السنني ،ثم عادت
بكني وواشنطن إلى املواجهة ،عندما وجد
ٌ
ك ــل مـنـهـمــا أن ال ـق ـيــم وال ـن ـم ــوذج م ـه ـ ّـددان
تغليبا ً
ً
تاما .وكما
بسبب تغليب املصالح
أن ال ـت ـقــارب األم ـيــركــي الـصـيـنــي ق ــد نجح
فــي اإلس ـه ــام فــي إب ـعــاد بـكــن عــن موسكو
سـنــوات ،فــإن التقارب بــن القاهرة وأنقرة
ً
جزئيا ،عن
سيسهم في إبعاد القاهرة ،ولو
عــواصــم عربية مــا تــزال تتعامل مــع تركيا
ً
بناء على املثل «ال تسع السماء شمسني وال
قـمــريــن» .وخـطــاب الـغــالــب واملـغـلــوب الــذي
مــأ «الـســوشـيــال مـيــديــا» بـمـجــرد انـطــاق
عربة «الهدنة» نتيجة طبيعية لسنوات من
القصف اإلعالمي املتبادل.
(كاتب مصري)

ثورة ليست كغيرها

ذروة غضب تواكب ذروة الوباء
م ــا ي ـقــع ف ــي ع ـش ــرات ال ـ ــدول م ــن مـفــاجــآت
املــوجــات املـسـتـجـ ّـدة وال ـســاالت املتحولة
ل ـلــوبــاء .وإذ كـشــف ال ــوب ــاء بـعــض عـيــوب
الجهاز اإلداري ،فإنها مـتــوارثــة وقديمة،
وت ـت ـع ـلــق بـنـقــص اإلرادة ال ـح ـكــوم ـيــة في
اإلص ــاح وسـيــاســة التوظيف الـتــي تقوم
ع ـلــى االس ـت ــرض ــاء أو اإلثـ ـ ــرة ،واض ـط ــراب
مفهوم املواطنة وتضاربه بعد مائة عام
عـلــى نـشــوء الــدولــة ،وكــذلــك نـقــص اإلرادة
االجـتـمــاعـيــة عـلــى م ــدى ع ـقــود فــي ّ
تحمل
كـلـفــة اإلص ـ ــاح ،وال ـتــي تـعـنــي ،فــي بعض
جوانبها ،الحد من التوظيف في القطاع
العام ،ووضع شروط صارمة عليه ،وكذلك
محاسبة املوظف على أدائه.
لــو كــانــت هـنــاك وصـفــات سحرية للتغلب
ال ـع ــاج ــل ع ـل ــى الـ ــوبـ ــاء ،وف ـت ــح ال ـق ـطــاعــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ألخ ـ ـ ــذت بـ ـه ــذه ال ــوص ـف ــات
ـدول املـتـقـ ّـدمــة ال ـتــي تـعــانــي األم ـ ّـري ــن من
الـ ـ ّ
تـفــشــي ال ــوب ــاء ،وم ــن الـصـعــوبــة املـتـفــاقـمــة
في السيطرة عليه ،غير أن نقطة االنطالق
ّ
هي تلقي اللقاحات .وقــد تمكن األردن من
لقاحات تكفي ،في املرحلة
الحصول على
ٍ
األول ـ ـ ــى %20 ،م ــن ال ـس ـك ــان ،ف ـي ـمــا ينتظر
خ ــال م ــارس /آذار ال ـجــاري وص ــول مزيد
ـت تتهافت فيه الــدول
مــن الــدفـعــات ،فــي وقـ ٍ
ع ـلــى ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـل ـقــاحــات ،وتـعــانــي
ص ـعــوبــة ف ــي ذل ـ ــك ،وم ـن ـهــا دول أوروبـ ـي ــة
(أمل ــان ـي ــا وإس ـبــان ـيــا وه ـن ـغــاريــا وبـلـغــاريــا
وغيرها) .وخالل األسابيع املاضية ،راجت

 24دي ـس ـم ـب ــر /ك ــان ــون األول  ،2021لـكــن
وع ـلــى الــرغ ــم م ــن تــرحـيــب مـخـتـلــف الـقــوى
الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة ،واألط ـ ــراف الــداخـلـيــة
ف ــي لـيـبـيــا ،بـمـنــح الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ثقة
البرملان ،وتعهدها ّ
بمد يد العون لها للقيام
بمهماتها ،إضــافــة إل ــى الـتـفــاؤل باملرحلة
السياسية املـقـبـلــة ،إال أن تـحـ ّـديــات كثيرة
ت ــواج ــه ال ـس ـل ـطــة الـلـيـبـيــة الـ ـج ــدي ــدة ،وفــي
مقدمتها قدرتها على تجاوز إرث املاضي
الــذي خلفته سنوات من الحروب واملعارك
وال ـخــراب والـفــوضــى وال ـصــراعــات القبلية
والجهوية ،إلى جانب االنقسام السياسي
ً
واإلداري وال ـع ـس ـكــري ،ف ـضــا ع ــن انـهـيــار
م ـن ـظ ــوم ــة الـ ـ ّخ ــدم ــات الـ ـض ــروري ــة ل ـع ـمــوم
الليبيني ،وتفشي ظواهر الفساد والتهريب
واالتجار بالبشر وسوى ذلك.
مالبسات رافقت تشكيل
وعلى الرغم من
ٍ
الحكومة الجديدة ،إال أن نيلها ثقة البرملان
ّ
واستحقاقات كبيرة
يات
ٍ
يضعها أمام تحد ٍ
وعــديــدة تــواجـهـهــا ،وتــؤثــر على ممكنات
تحقيقها مهامها ،بالنظر إلــى أن عمرها
االفتراضي ال يتجاوز نهاية العام الجاري،
كما أنــه ال يمكن الـجــزم بإمكانية تجاوز
ك ــل ال ـص ـعــوبــات وال ـت ـح ـ ّـدي ــات امل ـطــروحــة
خالل فترة وجيزة ،بسبب ضخامة املهام
ّ
وامل ـس ــؤول ـي ــات ،إذ ت ـشــكــل م ـســألــة تــوزيــع
عائدات النفط البالغة الحساسية مصدر
توتر بــن جميع األط ــراف ،كما أن مسألة
ّ
حــل املليشيات التي ما تــزال في أماكنها،
وتــرح ـيــل ع ـش ــرات آالف امل ــرت ــزق ــة ،وكــذلــك
جمع السالح املنفلت في مختلف املناطق
ّ
الـلـيـبـيــة ،تتطلب تــوافـقــا دول ـيــا وإقليميًا
ق ــادرًا عـلــى مـمــارســة الـضـغــط ال ــازم على
مـخـتـلــف األط ـ ــراف وال ـق ــوى الــداخ ـل ـيــة من
أجل تحقيق كل ذلك ،وجعله متحققًا على
أرض الواقع.
وم ــع ت ـح ـ ّـرك عـجـلــة ال ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة
ف ــي لـيـبـيــا ،بـفـضــل تــوفــر ع ــوام ــل داخـلـيــة
وخــارج ـيــة دفـعــت بــاتـجــاهـهــا ،ف ــإن أنـظّــار
الليبيني تتجه إلــى مرحلة جديدة تحقق
امل ـص ــال ـح ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـش ــام ـل ــة ،وت ـن ـهــي
تقسيم البالد إلى مناطق نفود ومصالح
قوى األمر الواقع ،وتقطع مع زمن الحروب

نهاية الحرب ال
يمكن تحقيقها
إال عبر إعادة بناء
المؤسستين األمنية
والعسكرية

وامل ـ ـعـ ــارك ن ـح ــو ت ـح ـق ـيــق الـ ـس ــام واألمـ ــن
واالس ـت ـقــرار واسـتـعــادة الــوحــدة وسـيــادة
ّ
الدولة ،والتي تقتضي حل كل املليشيات
وتـشـكـيــل جـيــش وط ـنــي وإخ ـ ــراج ال ـقــوات
األج ـن ـب ـي ــة وامل ـ ــرت ـ ــزق ـ ــة ،وإنـ ـ ـه ـ ــاء م ـع ــان ــاة
الـلـيـبـيــن ع ـلــى مـخـتـلــف األص ـ ـعـ ــدة ،وفــي
ج ـم ـيــع امل ـ ـجـ ــاالت واملـ ـن ــاط ــق .وب ــال ـت ــال ــي،
يشكل الطموح الشعبي العام في الوصول
إل ــى ه ــذه املــرح ـلــة أه ــم ت ـحــديــات السلطة
الجديدة ،وبوصفه أهــم أولــويــات خريطة
ال ـحــل ال ـس ـيــاســي ،ومــرت ـكــز ات ـف ــاق جنيف
للجنة العسكرية املشتركة املــوقــع فــي 23
أكتوبر /تشرين أول املاضي.
غـيــر أن ال ــره ــان عـلــى ان ـت ـهــاء زم ــن الـحــرب
الــذي وعــدت بــه السلطة الجديدة يقتضي
الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي حـ ـس ــاب ــات الـ ـجـ ـه ــات امل ـح ـل ـيــة
وارتباطاتها بالقوى الخارجية وحسابات
الــربــح والـخـســارة لديها ،األمــر الــذي يشي
بـ ــأن ال ـط ــري ــق ن ـحــو االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ليبيا
ّ
وتعج بالحفر واملـطـ ّـبــات ،فتجاوز
طويلة،
م ـخ ـل ـف ــات الـ ـح ــرب وآث ـ ــاره ـ ــا ف ــي مـخـتـلــف
املجاالت املعنوية واملادية ال يمكن أن يتم
خطوات
خالل مدة قصيرة ،ويتطلب اتخاذ
ٍ
جــري ـئــةٍ تـنـهــي االس ـت ـق ـطــاب املـنــاطـقــي بني
ال ـشــرق وال ـغ ــرب ،وتـعـيــد ب ـنــاء املــؤسـســات
األمنية والعسكرية في وقت قصير.
(كاتب سوري)
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عـلــى ام ـت ــداد ع ــام م ـضــى ،ذه ـبــت جائحة
الوباء املستفحل املسمى كورونا (كوفيد
 )19نحو استحداث تغييرات عميقة في
أن ـمــاط عـيــش الـبـشــريــة فــي جميع أنـحــاء
ال ـع ــال ــم ،ال لـجـهــة ح ـصــرهــا ف ــي األضـ ــرار
والـ ـت ــداعـ ـي ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـص ـح ـيــة
واالجتماعية والبيئية ،بل وفي ما يتعلق
بالسياسة وبيئاتها ونظمها املـتـعـ ّـددة
واملختلفة ،ولكن من دون أن نشهد ،إال في
مــا نــدر ،تغييرا فــي سلوك (ومسلكيات)
من اتخذوا السلطة مهنة لهم يتداولونها
وي ـ ـتـ ــداورون ـ ـهـ ــا وي ـ ـتـ ــوارثـ ــون ـ ـهـ ــا؛ مـهـنــة
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارون م ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ّ ع ـ ـلـ ــى سـ ــوس
«القطيع» ،كيفما شاءوا وأنى أرادوا ،على
ّ
اعـتـبــار كــونـهــم مــاكــه وأص ـحــابــه ،ولكن
غ ـيــر امل ـت ـصــاح ـبــن م ـع ــه ،أو األوفـ ـي ــاء له
وملصالحه وتطلعاته؛ فبالقدر الذي تريد
السلطة استمالة «القطيع» وإخـضــاعــه،
والهيمنة على ّ
مقدراته ،والتحكم برقابه
وتجمعات ومجتمعات ،وتسخيره
أفرادا
ٍ
لـ ـلـ ـمـ ـص ــال ــح الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة والـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة،
ل ـ ـلـ ــزعـ ــامـ ــات الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة والـ ـسـ ـي ــاس ــوي ــة
ال ـح ــاك ـم ــة وامل ـت ـح ـك ـم ــة ،وش ــراك ــات ـه ــا مــع
األول ـ ـي ـ ـغـ ــارش ـ ـيـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة ،ال تـ ــريـ ــد لــه
العيش بكرامة ،قدر امتهانها له وجعله
«البروليتاريا الــرثــة» وعنصر «السلطة
العميقة» الـخــرب واملـخـ ّـرب لبنى الــدولــة،
ّ
املسيسة واألكثر
وحتى ملنظومة القضاء
التصاقا بالسلطة ،وذلك لصالح أنانيات
م ـن ـظ ــوم ــة ت ـل ــك ال ـس ـل ـطــة ونــرج ـس ـيــات ـهــا
وزعاماتها املافيوية.
هكذا فعلت السلطة بالدولة من قبل ،بل
هكذا سلبت وتسلبها اليوم كل ّ
مقوماتها
وقيمها وأخالقياتها ،وضغطت وتضغط
سيدة
على «القطيع» للقبول بتكريسها ّ
لــه ،مالكة أم ــره وزمــامــه ،حيث ال حــق له
باالعتراض على ممارسات أهل السلطة
وسـلــوكـهــم ،وح ـتــى االسـتـجــابــة لتأجيل
إح ـيــاء مــن يـتــوجــب إح ـي ــاؤه ،والتعجيل
ّ
يتوجب إهماله وركنه على الهامش،
بمن
كما يفعل الـيــوم سلطويونا األش ــاوس،
إزاء الـ ـضـ ـجـ ـي ــج املـ ـ ـث ـ ــار ب ـ ـشـ ــأن م ـس ــأل ــة
اللقاحات الـقــادمــة مــن ال ـخــارج ،وأولــويــة
منحها لهم على حساب مستحقني كثر
أعياهم املــرض ،ولكنهم لم يستحقوا من
السلطة سوى أنها جارت وتجور عليهم،
وتحكم عليهم بـ «اإلعدام الكوروني» قبل
فــوات أوان انتهاء أعـمــارهــم ،لتبقي على
حياة من ينال رضــا السلطة وحظوتها،
ف ــي سـعـيـهــا إل ــى ت ـهــريــب ال ـل ـقــاحــات في
الداخل كما إلى خارج الحدود ،ومنحها
ملن تريد أن تبقيه على قيد الحياة ،لتهمل
أكثرية الناس وتتركهم يواجهون قدرهم.
ولئن لــم يكن بمقدور الـفـيــروس ،وال من
طبيعته ،أن ّ
يفرق بني الناس على امتداد
ُ
ال ـعــالــم ،ف ـل ـمــاذا يـ ــراد الـتـفــرقــة والـتـمـيـيــز
بينهم في تلقي اللقاحات ّ
املقرر توزيعها
على األكثر احتياجا ،ال على األكثر حظوة
من أهــل السلطة ،وقــد لجأت لألسف إلى
جرعات كثيرة لألقارب واملعارف
احتكار
ٍ
واملحاسيب واألزالم ،وفي بعض الحاالت
ملن يدفع من املحتاجني لتلك اللقاحات،
حتى باتت «الرشى الكورونية» وتجارة
جـ ــرعـ ــات ـ ـهـ ــا س ـ ــوق ـ ــا تـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة مـ ـض ــاف ــة
ّ
ومستجدة لدى املحظيني ،ممن تدعمهم
بعض أفــرع السلطة وأذرعـهــا بعالقاتها
الزبائنية الخاصة ،كما ظهر من فضائح
فــي بعض البلدان املفتوحة على أجهزة
اإلع ــام ،ومــا سـ ّـربـتــه بعض األج ـهــزة من
ـات خ ــارج
ـات ع ــن ت ـســريــب ل ـق ــاح ـ ٍ
م ـع ـلــومـ ٍ
مـنـ ّـصــات الـتـسـجـيــل ،وملـحـظـيــن مــن أهــل

الـسـلـطــة ومل ـقــربــن م ـن ـهــم .أم ــا ف ــي عــديــد
من بلدان االستبداد املغلقة على أجهزة
اإلعــام ،فاألوضاع فيها أكثر من مزرية،
لجهة عــدد اإلصــابــات وغياب املعلومات
العالج ،وكيفية
عن أعداد الوفيات وطرق
ّ
إيصال اللقاحات إلى مستحقيها ،حتى
ل ـن ـظــن أن ك ــورون ــا ف ــي هـ ــذه ال ـب ـل ــدان لم
ـدران الـحــديــديــة،
تـسـتـطــع أن ت ـخــرق الـ ـج ـ ّ
وق ـ ـ ــد ارتـ ـ ـق ـ ــت إل ـ ـ ــى مـ ـ ـص ـ ــاف الـ ـسـ ـي ــاس ــة؛
س ـيــاســة دول االس ـت ـب ــداد ال ـت ــي ت ــري ــد أن
تظهر بمظهر غـيــاب هــذا امل ــرض ،كعادة
م ـثــل هـ ــذه ال ـ ــدول ف ــي ت ـغ ـي ـيــب الـح ـقــائــق
والوقائع وتكذيبهما ،وطمسهما بعيدا
عــن مـســرح الـعــالــم املـفـتــوح ،ال يــريــد أهــل
االستبداد تصديق أنهم مكشوفون أكثر
مما يظنون ،وأنهم مفضوحون أكثر فيما
ّ
يصدقهم أحد في الخارج ،وإن حاولوا
ال
تخبئة املـعـلــومــات الحقيقية والواقعية
عما يجري في الداخل وتزييفها.
لقد أف ــرزت الجائحة الـكــورونـيــة جوائح
أخ ـ ـ ــرى ع ـ ــدي ـ ــدة ،عـ ـل ــى مـ ــا تـ ـشـ ـه ــده ب ــاد
االس ـت ـب ــداد الـعــربـيــة وغ ـيــر ال ـعــرب ـيــة ،من
مآس أضفتها وتضيفها سلطات حكم ال
ٍ
عالقة لها بالحكم الرشيد ،وال بمسائل
امل ــواطـ ـن ــة وال بــدي ـم ـقــراط ـيــة االن ـت ـخ ــاب،
وال ب ـق ـضــاء ن ــزي ــه وعـ ـ ــادل وم ـس ـت ـقــل عن
االرت ـب ــاط بـتــوجـهــات سـيــاسـيــي السلطة
وتوجيهاتهم ،من رأس الهرم حتى أدناه،
مــن موظفي شلل املستزعمني ونحلهم،
وزعـ ــران ال ـش ــوارع املحميني مــن مافيات
التسلط ،وهــي تخترق كل السواتر نحو
الهيمنة على االقتصاد الوطني ،ونهب
امل ـ ــال الـ ـع ــام ،وإسـ ـق ــاط ال ـع ـم ـلــة الــوطـنـيــة
ـات أصبحت هي
واستبدالها بسلة عـمـ ٍ
ال ـحــاكــم الـفـعـلــي لـعــديــد مــن جـمـهــوريــات
ال ـ ـ ـطـ ـ ــوائـ ـ ــف ،وهـ ـ ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـنـ ـس ــخ أن ـ ـمـ ــاط
جمهوريات مــوز وم ـخـ ّـدرات دول أميركا
الــاتـيـنـيــة ،لتتحاصص زبــائـنـيــا مــع ما
هب ّ
ّ
ودب من شركاء حتى ممن ينتسبون
إلى طينة األعداء.
ُ
ما هكذا تبنى الدول وتزدهر وتتقدم ،وما
هكذا تنشأ السلطة /السلطات التي على
عاتقها معالجة أدواء الشعوب ،ومواجهة
ّ
تتعرض لها؛
كل الجوائح التي يمكن أن
وما هكذا يمكن أن نمضي إلى املستقبل
من دون أن ّ
نطور ثقافة مواطنة حقيقية،
تـقـ ّـدم لكل مجتمعات الشعوب كــل سبل
ال ـ ـخـ ــروج مـ ــن ع ـن ــق زجـ ــاجـ ــات األزم ـ ـ ــات
وال ــورط ــات املـتــاحـقــة واملـتــراكـمــة ،فلكي
نحيا حـيــاة ح ـ ّـرة ومستقلة ومـســؤولــة،
ال ي ـن ـب ـغــي أله ـ ــل ال ـس ـل ـطــة أن ي ـت ـقـ ّـدمــوا
الـ ـصـ ـف ــوف ل ـت ـل ـقــي الـ ـلـ ـق ــاح مـ ــن دون أن
يكونوا أكثر احتياجا له ،في انحيازهم

فحص كورونا في ألمانيا (فرانس برس)

لكي نحيا حياة
ح ّرة ومسؤولة،
ال ينبغي ألهل
يتقدموا
السلطة أن
ّ
الصفوف لتلقي
اللقاح من دون
أن يكونوا أكثر
احتياجا له

في كل األعمال الخارجة عن أي مألوف ،وحيث الواقع أكبر من احتماالته ،كما قال
الفيلسوف هيغل ،يصعب على املتابع ،حتى إن كان من النوع الذي سماه هيغل
ّ
«مؤرخ كل يوم» ،أن يقرأ ثورة السوريني ،فهي من أبرز األعمال الخارجة
نفسه
عن املألوف ،وتتحدى قدرتنا على إيجاد لغة تليق بها ،وتعبر عن مضامينها
التي تجل عن الوصف ،وتتخطى كل ما سبق أن عرفته بالدنا ومنطقتنا خالل
تاريخها الطويل ،وما عاشته من أمجاد ومآس.
ّ
تتحدانا الثورة التي خال أعداؤها أنها مستحيلة ،وها هي تجعل كل ما عداها
ُ
باطال وقبض ريح .وبعد أن كانت حلما تقاس به األماني ،صارت واقعا ال حلم
سواه وال أمنية عداها ،يعيشه السوريون منذ الخامس عشر من مارس /آذار عام
 .2011ونحن في يوم الذكرى العاشرة النفجارها الذي زلزل الدنيا بمعنى الكلمة
الحرفي ،ولم يستطع أعداؤها حجب ارتداداتها عليهم ،وعلى أولئك الذين هرعوا
ّ
يهشوا لها من بعيد ،حتى تنهارّ ،
ويفر
إلى الحرب عليه ،وفي ظنهم أنه يكفي أن
أحرارها مذعورين ال يلوون على شيء.
قبل الثورة بأيام ،قال بشار األسد إن سورية لن تشهد ثورة ،بسبب التطابق
بــن معتقداته ومــا يعتقد بــه الـشـعــب .بعد أي ــام ،واج ــه الـثــورة ب ـ ّ
ـرد فـعـ ٍـل أحمق
قدر ما هو إجرامي ،ألنه استهان بالربيع العربي ،وأفهمه جالوزته أن مجال
ّ
السلطة العام ال يتسع للسوريني ،فإن دخلوه تم اصطيادهم واحــدا بعد آخر،
وجماعة بعد جماعة .لم يدخل الشعب مجال األسدية العام أفرادا أو جماعات،
بل اقتحمه كشعب ينتمي إلى مجاله الخاص ،القائم على الحرية ،واملتنافي مع
كل ما ّ
يمت إلى األسدية بصلة ،واملفعم بالحرية الكرامة والتصميم على كسر
ّ
بعنفها ،حتى أخذت تتصدع بعجزها
قيود الطغيان .وما أن واجهته آلة القمع
ّ
عن كسر إرادت ــه أوال ،ثم بــإصــراره على تخطي حواجز النار وال ــدم ،الــذي بلغ
ّ
متحمسا للثورة عن الفترة التي يمكن أن يستمر
عامه العاشر .ولو أنك سألت
ّ
الصراع فيها بني االستبداد املنظم في مستوى السلطة والحرية التي وحدت
إرادتـهــا وســط األهــازيــج ،ألخبرك أن االستبداد أعــد نفسه ملثل هــذه الساعات،
ّ
والشعب مشتت مبعثر ،ومن الصعب أن تستمر الثورة .لكن الواقع كان بعيدا
عن هــذه املـخــاوف ،فالسوريون راهـنــوا على أنفسهم برهانهم على حريتهم،
ّ
وأسسوا إرادتهم العامة في الشارع ،وخذلوا من خال ،كاألسد ،أنه لن تقوم لها
قائمة ،ما دام نظامه قائما ،غير أن هذه اإلرادة التي عبرت عن نفسها ناضجة
فاعلة خالل الثورة ،وجدت قبلها.
\ولو لم توجد ،ملا كان هناك غير مزق متناثرة من مواطنني تائهني ،وملا شهد
العالم جموعا هائلة ّ
توحدها الحرية ،وهي تحتفي بها في الشارع ،والرصاص
ينهمر عليها كــاملـطــر ،فـكــأنـهــا تحتفل بــأحــد ط ـقــوس الـتـضـحـيــة ال ـتــي كانت
ضرورية في الزمن الغابر إلنقاذ الجماعة ،وغدت بعد الثورة رهان الخالص،
ومعيار ّ
التفوق األخالقي والوطني على من كان الرصاص لغتهم التي فشلت
ّ
في إسكات من يحتفون بأنفسهم وهم يرددون :سورية بدها حرية ،والشعب
السوري واحد.
واليوم ،وبعد أن بدأ الشعب تاريخا جديدا ،وبلغ العاشرة من عمر حريته الذي
انتزعه بدمه ودموعه من عمر األسدية ،واجتاز املطهر السياسي والروحي الذي
فرض عليه ،لم يعد هناك أي ٍّ
شك في أن النظام األسدي املقيت صار وراءه ،ألنه
ّ
عجز عن ّلي ذراعه ،أو كسر عزيمته ،أو إجباره على التخلي عن إيمانهم بالحرية
وبــوحــدة الشعب ،وربــط وجــودهــم بــه ،ما دامــت الحرية هي النقطة التي فصلوا
أنفسهم بواسطتها عن إجرام األسدية وبؤسها ،وشتلة املستقبل اليانعة التي
تتنامى كل يوم وفي كل خطوة يخطونها ،حيثما كانوا ،على درب األلم الراهن،
والحلم اآلتي.

لبنان ...حيرة بلد خام
بيار عقيقي

إل ــى أنــانـيــاتـهــم ونــرجـسـيــاتـهــم الـقــاتـلــة،
ألجـ ـ ــل إن ـ ـقـ ــاذ ذوات ـ ـ ـهـ ـ ــم ،حـ ـت ــى لـ ــو ذه ــب
«القطيع» ،كل «القطيع» في نظرتهم إلى
أبناء الشعب ،إلى الجحيم.
وعـلــى الــرغــم مــن ص ــدور تقارير فضحت
مــا يـجــري ،مــن انـحـيــاز مكشوف مــن أهل
السلطة ،واصطفافهم خلف مصالحهم
الذاتية والشخصية أوال ،كما إلى جانب
امل ـق ـ ّـرب ــن وامل ـح ـظ ـيــن ،وت ـل ـقــي رشـ ـ ًـى من
أج ــل قـلــب األول ــوي ــات وأخ ــذ دور آخــريــن،
ربما كانوا أكثر احتياجا لتلقي جرعات
ّ
استمرت وتستمر التجاوزات
اللقاح ،فقد
بمعرفة املـنـظـمــات الــدولـيــة املتخصصة
وتحت أنظارها؛ وعلى الرغم من اإلعالن
عن اآلليات الواضحة لتوزيع اللقاح ،إال
أن تـقــاريــر مـحــايــدة كشفت أن ــه ال توجد
آليات محددة وواضحة لكيفية الحصول
عـ ـل ــى ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح ،وذل ـ ـ ــك ج ـ ـ ـ ـ ّـراء الـ ـت ــدخ ــات
والــرشــى واملـحـســوبـيــات الـتــي يمارسها
أهــل السلطة في بلدان عديدة ،في لبنان
ك ـمــا ف ــي أراضـ ـ ــي ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وف ــي «ج ـم ـهــوريــات» الـعـسـكــر و«مـمــالــك»
االستبداد.
هكذا يبدو أن السلطة في بالدنا ال تريد
ّ
ّ
السراء
أن تتعلم كيف تقود شعوبها في
ّ
والـ ـض ــراء ،وال تــريــد أن تـقــوم بوظائفها
املطلوبة منها ،أو ّ
تقدم خدماتها للصالح
ّ
ال ـعــام ،وال تــريــد أن تـحــســن مــن سلوكها
وممارساتها حتى في ظرف جائحةٍ من
أش ــد الـجــوائــح الـتــي يـمـ ّـر بـهــا الـعــالــم في
العصر الحديث وأفظعها ،فكيف يمكن
لـسـلـطــةٍ ك ـهــذه أن ت ـط ـ ّـور سـلــوكــا دولـتـيــا
يمكن اإلف ــادة منه فــي بناء الــدولــة ،وهي
ّ
ال ـت ــي أف ـق ــرت كـيــانـهــا ونـهـبـتــه وحــطـمــت
ك ـي ـنــون ـت ـهــا وان ـق ـل ـب ــت ع ـل ـي ـه ــا ،وق ـ ّـدم ــت
ـداد ي ـغــالــي في
أن ـم ــوذج ــا س ـي ـئــا السـ ـتـ ـب ـ ٍ
استعالئه ،ووقاحة سلوكه وممارساته،
ّ
حتى بــات اإلص ــاح يـعــز وتنعدم فرصه
وإم ـكــانــاتــه ،وص ــار لــزامــا إح ــداث عملية
تغيير جذريةٍ تقبع كل مكامن االستبداد،
ٍ
ّ
وذل ـ ــك ح ـتــى ت ـت ـمــكــن ش ـعــوب ـنــا م ــن بـنــاء
دولـهــا الحقيقية ،دول تسهر على راحــة
مــواط ـن ـي ـهــا وت ـل ـ ّـب ــي اح ـت ـيــاجــات ـهــم وفــق
مصالحهم وتطلعاتهم ،وهذه هي املهمة
الحقيقية لــدور الــدولــة فــي حــال تحققها
ع ـلــى أن ـق ــاض ال ـس ـل ـطــة /ال ـس ـل ـطــات الـتــي
ُ
ل ــم ت ــرن ــا م ــن أدواره ـ ـ ــا ووظــائ ـف ـهــا ســوى
ال ـق ـم ــع ال ـب ــول ـي ـس ــي واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ال ـف ـك ــري،
واالنحياز الكامل لتلبية مصالح أفرادها
وجماعاتها.
(كاتب فلسطيني في بيروت)

ُيقال إن «عليك أن تكون أســود أو أبيض ،لكن يجب أال تكون رمــاديــا» ،غير أن
تحديد الخيارات باثنني ال ثالث لهما ال يعني صدقية االقتراح« .الرمادية» ،شئنا
أم أبينا ،خيار ثــالــث ،وسطي باملعنى الحزبي الــواســع ،فيه القليل مــن األســود
والقليل مــن األبـيــض .لكن مــا ال ُيمكن القبول والتسليم بــه هــو مبدأ «الحيرة»
املتواصلة ،أي ليست مؤقتة أو مرحلية.
هذه «الحيرة» وجــدت مكانًا لها في لبنان في األسابيع األخيرة .الجميع حائر
إزاء ما يحصل في البالد ،كأن أشباحا غير مرئية تدير عمليات التالعب بسعر
ّ
ألحد على منعها أو توقيفها .تتجلى «الحيرة» في وقوف
صرف الدوالر ،ال قدرة ٍ
بذهول إلى أسعار املواد األساسية،
ينظر
ما،
متجر
أي مواطن أو مقيم في قلب
ٍ
إذا ُوجدت ،من زيت وطحني وسكر .ال يملك املال الالزم لشرائها وال القدرة على
عنيفة ُيرمى في الشارع أو في
بطريقة
االعتراض على األسعار ،وإذا اعترض
ٍ
ٍ
السجن ،وإذا ّ
قرر االحتجاج أمام منزل أحد السياسيني أو قطع الطريق ُيقال له
ّ
إنك ّ
حرب أهلية» .نعم إن حيرة
«تعرض السلم األهلي للخطر ،وتجر البالد إلى
ٍ
لحرب أهلية.
طحني أصبحت مفتاحًا
هذا الشخص أمام كيس
ٍ
ٍ
«الحيرة» تظهر أيضًا في سلوك من يفترض بهم قيادة البالد ،دستوريًا وبحكم
األمر الواقع .تجدهم عاجزين عن فعل شيء .صوت الشارع يعلو وال قدرة لهم
على ّ
سد آذانهم .يحاولون تحريك األمور عبر افتعال ضجيج سياسي ُيرضي
ّ
تبقى من جمهور موال لهم ،من دون إجراء تغيير جذري يسمح بوضع ٍّ
حد
ما
ٍ
النهيار لبنان« .الـحـيــرة» تبرز أيضًا فــي طريقة التعاطي مــن عـ ٍـل فــي مختلف
ّ
ً
املواضيع ،ال يريدون مثال القيام بحل حقيقي ملسألة الكهرباء ،وال النفايات ،وال
الطبابة وال املــواصــات وال شبكات املياه وال شــيء ،فقط املزيد من السمسرة
والسرقات واالحتيال على القانون .تلك «الحيرة» قاتلةّ ،
تعرض شعبًا لإلبادة
على يد حكامه .انظروا إليهم واحدًا واحدًا .لن تجدوهم جياعا وال عطاشا ،وال
مذلولني على أبواب املستشفيات ،وال يساورهم القلق حيال الغد .نحنا وحدنا
من يعاني ،وال أحد يفكر بنا.
ّ
الجميع حاليًا يتسابق على إنقاذ ما تبقى ،ليس من أجل الناس في لبنان ،بل من
أجل وجودهم السلطوي فيه ،وهم يعلمون أن فعلهم هذا قد يكون آخر ما يقومون
وطن يلفظ أنفاسه األخيرة .جميعنا يعلم أنه بعد وقت قليل سنصبح «بلدًا
به في ٍ
خامًا» ،أي مشاعًا استثماريًا لكل من يريد استغالل الجيوبوليتيك اللبناني،
بقدر أهميته لإلقليم .ربما ،في حــال لم تحصل معجزة ما في الفترة املقبلة،
سنجد أنفسنا أمــام شــيء مختلف تمامًا عــن لبنان الــذي عرفناه بــدءًا مــن 1
ّ
طرف
وقت قليل ،لن يتمكن أي
سبتمبر /أيلول  ،1920تاريخ والدته «كبيرًا».
ٍ
بعد ٍ
ّ
أو فريق لبناني من حكم أبعد من بيته ،وسيقل نفوذ األطــراف الداخلية بقدر
ُ
اتساع نفوذ األطراف الخارجية في البالد.
«الحيرة» تصل إلى أقصاها هنا .ما العمل لوقف هذا كله؟ بكل بساطة« :استعادة
هيبة دولتية تسمح في فــرض القانون ومحاسبة كل من استخدم الناس في
لبنان لغايته الـخــاصــة» .وبما أن «حاميها حراميها» ،وبما أن املحاسبة غير
ممكنة في لبنان ،سواء باسم «الخطوط الحمر» أم ال ،فإن استعجال وصولنا إلى
مبدأ «البلد الخام» بات أقرب إلينا من حبل الوريد .ال أحد يريد بناء دولة يحلم
بها كل شخص في لبنان.
إنسان في كل لحظة .الجميع
كل
عيون
في
تجده
الحيرة.
القهر في لبنان أخو
ٍ
يدرك أن مساحة لبنان الصغيرة تسمح له باستنباط الحلول سريعًا ،في حال
ّ
سيؤديان
توفرت النيات الحسنة .هذا القهر وهذه الحيرة ،كما كل انفعال عاطفي،
إلى انفجار ليس بالضرورة أن يكون ّ
ّ
وسيسرع املسار نحو
موجهًا ،بل عشوائي
«البلد الخام».
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آراء

هل تنجح إسرائيل في نسف اتفاق البرنامج النووي اإليراني؟
حسن نافعة

ّ
بـ ــدأت تـتـكــشــف م ـعــالــم ال ـس ـيــاســة الـخــارجـيــة
إلدارة الرئيس األميركي الجديد جو بايدن.
ٌ
صحيح أن الوقت ما زال مبكرا بعض الشيء
الستنتاج أن الصياغة النهائية لهذه السياسة
املعالم ،غير أن خطوطها
قد أصبحت مكتملة ً
واضحة بما يكفي ّ
لتبي حجم
العريضة باتت
(ونوعية) الفوارق التي تفصلها عن السياسة
الخارجية التي انتهجتها إدارة ترامب ،ففي
تقديري أن بايدن نجح ،بالفعل ،في اإليحاء
بأن لديه رسالة يريد لها أن تصل إلى العالم
ّ
ويتحدث
كله ،مفادها بأن أميركا التي يمثلها
باسمها ليست أميركا البيضاء ،العنصرية
واملتعالية على اآلخــريــن ،وإنـمــا هــي أميركا
الــديـمـقــراطـيــة م ـت ـعـ ّـددة األع ـ ــراق واألج ـن ــاس،
وال ـتــي تــأخــذ مـصــالــح حلفائها وأصــدقــائـهــا
في االعتبار ،وأن عودتها إلى العالم ال تعني
أنها تطمع في الهيمنة املنفردة عليه ،بل إلى
ق ـيــادتــه وتــوج ـي ـهــه ،ب ــاالش ـت ــراك م ــع الـحـلـفــاء
واألصــدقــاء ممن يشاركونها القيم واملـبــادئ
واأله ـ ـ ــداف نـفـسـهــا .أظ ــن أن ــه ل ــم ي ـعــد يخفى
على أحــد أن اإليـحــاء بتلك الرسالة كــان وراء
ق ــرارات بــايــدن ال ـفــوريــة ،ال ـعــودة إلــى اتفاقية
باريس للمناخ ،وإلى منظمة الصحة العاملية،
ّ
متعددة
وبتأكيد االلتزام بدعم الدبلوماسية
األطـ ـ ـ ـ ــراف ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى إص ـ ــاح م ـن ـظــومــة
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،وب ـف ـتــح ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة في
الـعــاقــة مــع الحلفاء األوروب ـي ــن ،س ــواء على
املـسـتــوى الـثـنــائــي أو بالتنسيق مــع كــل من
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وح ـلــف ش ـمــال األطـلـســي
(الناتو) ،وكذلك بتطوير العالقة مع الحلفاء
اآلسـ ـي ــوي ــن ،خ ـصــوصــا م ــع ك ــل م ــن ال ـيــابــان
الجنوبية وتايوان  ...إلخ.
وكوريا
ّ
لقد بدأت تتكشف ،انطالقا من هذه التوجهات
ال ـعــامــة لـسـيــاســة ب ــاي ــدن ال ـخــارج ـيــة ،مــامــح
سياسته تجاه منطقة الشرق األوسط أيضا،
فقد بــات من الواضح أن سياسته تجاه هذه
ّ
امل ـن ـط ـقــة م ــن ال ـع ــال ــم س ـت ــرك ــز ع ـلــى قضيتني
أس ــاس ـي ـت ــن :ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى اتـ ـف ــاق ال ـبــرنــامــج
الـنــووي اإليــرانــي ،والـعـمــل ،فــي الــوقــت نفسه،
ع ـل ــى ت ـس ــوي ــة ال ـ ـصـ ــراعـ ــات امل ـش ـت ـع ـل ــة فـيـهــا
بـمــا يـتـنــاســب مــع مـصــالــح أمـيــركــا ومصالح
حلفائها فــي الــوقــت نفسه .غير أن التطبيق
العملي لهذه السياسة ســوف يصطدم ،آجال
أو عاجال ،بعقبة املمانعة اإلسرائيلية ،سواء
لعودة الواليات املتحدة إلى اتفاق البرنامج
ال ـ ـنـ ــووي ،أو لـلـبـحــث ع ــن ت ـســويــة سـيــاسـيــة
لـلـقـضـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ت ـق ــوم ع ـل ــى أس ــاس
«ح ــل ال ــدولـ ـت ــن» ،خ ـصــوصــا إذا م ــا أس ـفــرت

االنتخابات التشريعية املقبلة فــي إسرائيل
ّ
عن فوز نتنياهو بأغلبيةٍ تمكنه من تشكيل
ّ
مستقرة .وسوف يقصر التحليل في
حكومة
هــذا املـقــال عـلــى مــوضــوع ال ـعــودة األميركية
إلى اتفاق البرنامج النووي اإليراني.
ص ــدرت عــن اإلدارة األمـيــركـيــة الـحــالـيــة ،على
م ــدى الـشـهــريــن املــاض ـيــن ،إش ـ ـ ٌ
ـارات مـتـعـ ّـددة
توحي بــأن هــذه اإلدارة اتخذت بالفعل قــرارا
بالعودة إلى االتفاق النووي مع إيران ،وإنها
بصدد البحث عن مخرج مالئم يجنب بايدن
ال ـظ ـه ــور ب ـم ـظ ـهــر ال ــرئ ـي ــس ال ـض ـع ـيــف ال ــذي
خ ـض ــع ،ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،لـ ــإمـ ــاءات اإلي ــران ـي ــة.
مــن ه ــذه اإلش ـ ــارات :إل ـغــاء بــإيــدن طلبا كانت
إدارة سلفه ،تــرامــب ،قــد ّ
تقدمت بــه إلــى األمــم
امل ـت ـح ــدة ،يـقـضــي بـ ـ ــإدراج إي ـ ــران ع ـلــى الئـحــة
ال ـع ـق ــوب ــات ال ــدولـ ـي ــة ،ب ـس ـبــب إق ــدامـ ـه ــا عـلــى
تخفيف التزاماتها بموجب االتفاق النووي،
خ ـص ــوص ــا م ــا ي ـت ـع ـلــق م ــن هـ ــذه االل ـت ــزام ــات
برفع نسب تخصيب اليورانيوم عن الحدود
امل ـس ـم ــوح ب ـه ــا ف ــي االت ـ ـفـ ــاق ،وم ـن ـه ــا أي ـض ــا:
مــوافـقــة بــايــدن على املـشــاركــة فــي مفاوضات
دبلوماسية تجري بني مجموعة الــدول ،1+5
تحت رعــايــة االتـحــاد األوروب ــي ،وتـهــدف إلى
بـحــث الـسـبــل الكفيلة بـضـمــان ال ـت ــزام جميع
األطراف باالتفاق الذي سبق إبرامه مع إيران
عــام  .2015بــل ولـيــس مستبعدا أن يـكــون قد
تــم تدشني قـنــوات اتـصــال سـ ّـريــة ،مباشرة أو
غير مـبــاشــرة ،بــن الــواليــات املتحدة وإي ــران،
مخرج مالئم يضمن عودة
بهدف البحث عن
ٍ
متزامنة لكل من الواليات املتحدة وإيران إلى
ٌ
صحيح أن إدارة بايدن سعت،
االتفاق القديم.
وال تـ ـ ــزال ،ل ــرب ــط رفـ ــع ل ـل ـع ـقــوبــات امل ـفــروضــة
على إي ــران بـشــروط م ـحـ ّـددة ،لكني أظــن أنها
ب ــدأت ت ــدرك اآلن ،بــوضــوح ت ــام ،أنــه لــن يكون
ف ــي وس ـع ـهــا أن ت ـح ـصــل م ــن إي ـ ــران ع ـلــى مــا
عجزت عنه إدارة ترامب ،ومن ثم لن تستطيع
إل ــزام إي ــران بـتـعــديــل االت ـفــاق ال ـنــووي املــوقــع
ع ــام  ،2015لـيـشـمــل بــرنــامـجـهــا ال ـصــاروخــي
ونفوذها في املنطقة ،شرطا لرفع العقوبات.
ّ
ومــع ذلــك ،ليس مــن املستبعد أبــدا أن تتمكن
من الحصول على وعد قاطع من إيران يضمن
فـتــح ب ــاب الـتـفــاوض بـشــأن هــذيــن املـلـفــن في
مرحلة الحقة ،أي بعد عودة الطرفني املتزامنة
إلى االتفاق األصلي بدون أي تعديل ،بما في
ذلــك الــرفــع الكامل للعقوبات املـفــروضــة على
إيــران .وفي تقديري ،ال يعكس املوقف الراهن
إلدارة ب ــاي ــدن ،ب ــأي ح ــال ،رغ ـبــة أمـيــركـيــة في
التفاهم مــع الـنـظــام اإليــرانــي ،أو تعاطفا مع
سـيــاســات ه ــذا الـنـظــام فــي املـنـطـقــة ،بـقــدر ما
يعكس قـنــاعــة بــايــدن بمسألتني عـلــى جانب

كبير مــن األهـمـيــة :أن االت ـفــاق ال ـنــووي الــذي
وقــع مــع إي ــران عــام  ،2015على الــرغــم مــن كل
ع ـيــوبــه ون ـق ــائ ـص ــه ،ه ــو الــوس ـي ـلــة الــوح ـيــدة
املـتــاحــة ملــراقـبــة برنامجها ال ـنــووي وضـمــان
سلميته .أن سـيــاســة «الـعـقــوبــات الـقـصــوى»
التي انتهجتها إدارة ترامب فشلت في تحقيق
أهــدافـهــا ،وأن اسـتـمــرار العمل بها سينتهي
حتما إمــا إلــى دفــع إيــران نحو تكثيف العمل
في برنامجها الـنــووي ،األمــر الــذي سيقربها
أكثر من تصنيع القنبلة النووية ،أو الدخول
في صــدام أو مواجهة عسكرية شاملة معها،
ول ـك ـل ـي ـه ـمــا عـ ــواقـ ــب وخـ ـيـ ـم ــة ،وم ـ ــن ثـ ــم غـيــر
مرغوب في أي منهما.
ـاق ك ـ ـهـ ــذا ،تـ ـب ــدو الـ ـ ـع ـ ــودة أوال إل ــى
فـ ــي س ـ ـيـ ـ ٍ
ّ
االتـفــاق هــي الخيار األفـضــل ،حتى لــو تطلب
األم ــر بـعــد ذل ــك مــواصـلــة الـضـغــط بالوسائل
الدبلوماسية ،أو حتى بالوسائل العسكرية
املحدودة ،لحمل إيران على تحجيم برنامجها
الصاروخي ،وكذلك لدفعها نحو العمل على
ّ
والحد من طموحاتها في
تغيير سياساتها
تــوسـيــع نـفــوذهــا باملنطقة .غـيــر أن ــه ب ــات من
الواضح تماما أن إسرائيل ال تشاطر اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـحــال ـيــة هـ ــذه ال ـن ـظ ــرة املـتـفــائـلــة
نـسـبـيــا ،وأن ـهــا تـعـمــل عـلــى تــرويــج مـقــولــة أن
إلي ــران نـظــامــا سياسيا ال يمكن الــوثــوق بــه،
أو االطمئنان ألهــدافــه ونــوايــاه الحقيقية في
املنطقة .وبالتالي ،لن ّ
تحد العودة إلى اتفاق
 2015م ــن ط ـم ــوح ــات إيـ ـ ــران الـ ـن ــووي ــة ،حتى
وإن استطاعت تأخير قدرتها على تصنيع
القنبلة النووية بعض الوقت ،بل على العكس
ستتيح لها موارد إضافية قابلة لالستخدام
ف ــي ت ـطــويــر ق ــدرات ـه ــا ال ـص ــاروخ ـي ــة ،وزيـ ــادة
مما هي عليه.
نفوذها في املنطقة بشكل أكبر ُ
لذا تعتقد إسرائيل أن السياسة املثلى تجاه
إيــران تستدعي ليس فقط استمرار ممارسة
سياسة «الـضـغــوط الـقـصــوى» عليها ،وإنما
أي ـضــا ع ــدم اسـتـبـعــاد ال ـل ـجــوء إل ــى الــوســائــل
العسكرية في مواجهتها إذا لزم األمــر .وألنه
سبق إلسرائيل أن قامت بأعمال استفزازية
كثيرة في مواجهة إيران ،سواء على األراضي
اإلي ــران ـي ــة نـفـسـهــا أو خــارج ـهــا ،بـمــا ف ــي ذلــك
اغتيال علماء وتخريب سفن وضــرب مواقع
ومـ ـخ ــازن أس ـل ـحــة ف ــي س ــوري ــة ،م ــن دون رد
ّ
تصر على ترويج
يذكر مــن جانبها ،فسوف
أن إيران ليست على هذه الدرجة من القوة أو
ّ
التقدم العلمي والتكنولوجي التي تتظاهر
بها ،وأنها ال تختلف كثيرا عن العراق الذي
أمكن تدميره إخــراجــه بسهولة مــن معادالت
القوة في املنطقة .لذا يمكن القول إن إسرائيل
تـخـشــى ك ـث ـيــرا م ــن اح ـت ـمــال عـ ــودة ال ــوالي ــات

ال يعكس الموقف
الراهن إلدارة بايدن
رغبة أميركية في
التفاهم مع النظام
اإليراني ،أو تعاطفا
مع سياساته في
المنطقة
رؤية بايدن لكيفية
التعامل مع إيران،
ولألسلوب األفضل
الحتواء المخاطر
المحتملة لسياساتها،
ال تتطابق مع رؤية
نتنياهو

املتحدة إلى االتفاق النووي املوقع مع إيران،
وإن ـهــا تـسـعــى ،بـكــل مــا أوت ـيــت مــن ق ــوة ،إلــى
إقـنــاع إدارة بــايــدن بـعــدم تبني هــذا الـخـيــار،
إال إذا رضـ ـخ ــت إي ـ ـ ــران ل ـل ـم ـطــالــب ال ـخــاصــة
بتعديل اتفاق  ،2015وقبلت بتوسيع نطاقه
الجغرافي ،ليشمل أطرافا إقليمية أخرى ،بما
فـيـهــا إســرائ ـيــل نـفـسـهــا ،بــاإلضــافــة إل ــى دول
الخليج الـعــربــي .وم ــن الــواضــح أن نتنياهو
بـ ــدأ بــال ـف ـعــل ،وم ـن ــذ ال ـل ـح ـظــة األولـ ـ ــى لـتــولــي
بــايــدن الـسـلـطــة ،فــي تعبئة أن ـصــار إســرائـيــل
في الكونغرس وفي وسائل اإلعالم األميركية
أقصى قدر من الضغوط
وتجييشهم ملمارسة ّ
إلقـنــاع إدارة بــايــدن بتبني رؤيـتــه ملــا ينبغي
أن يكون عليه التعامل مع إيــران ،أو لحملها
على هــذا .غير أن احـتـمــاالت نجاحه فــي هذا
امل ـس ـع ــى ت ـب ــدو م ـ ـحـ ــدودة ،ف ـن ـت ـن ـيــاهــو ي ــدرك

جيدا أن نسبة اليهود الذين ّ
صوتوا لصالح
بايدن في االنتخابات الرئاسية وصلت إلى
حوالي  .%70ويــدرك هــؤالء جيدا مدى التزام
ب ــاي ــدن ب ــأم ــن إس ــرائـ ـي ــل ،وبـ ـع ــدم اس ـت ـع ــداده
مـطـلـقــا ل ـل ـت ـفــريــط ف ــي م ـصــال ـح ـهــا وم ـصــالــح
حلفاء الواليات املتحدة اآلخرين في املنطقة،
غ ـي ــر أن رؤيـ ـ ــة ب ــاي ــدن لـكـيـفـيــة ال ـت ـع ــام ــل مــع
إي ــران ،ولــأسـلــوب األفـضــل الحـتــواء املخاطر
املحتملة لسياساتها في املنطقة ،ال تتطابق
بــال ـضــرورة مــع رؤي ــة نتنياهو الـتــي تعكس
رؤي ــة الـيـمــن اإلســرائـيـلــي امل ـت ـطـ ّـرف ،وم ــن ثم
لـيــس مــن املستبعد أن ي ـمــارس نتنياهو كل
ألوان االستفزاز واملزايدة في مواجهة بايدن،
مـثـلـمــا ف ـعــل م ــن ق ـبــل ف ــي م ــواج ـه ــة الــرئ ـيــس
األسبق أوبــامــا .بل ويذهب بعضهم إلــى حد
ُ
عمل
عدم استبعاد أن يقدم نتنياهو على أي ٍ
من شأنه إفساد خطط بايدن في العودة إلى
القيام
االتـفــاق الـنــووي ،بما فــي ذلــك احتمال
ٌ
بعمل عـسـكــري مـنـفــرد ضــد إي ــران .وم ـعــروف
أن نتنياهو كــان قد صـ ّـرح ،أخـيــرا ،إن «عــودة
واشنطن إلــى االتـفــاق الـنــووي تفتح الطريق
أمـ ــام إي ـ ــران الم ـت ــاك ت ــرس ــان ــة ن ــووي ــة» ،وإن
إســرائـيــل «تـصــر عـلــى مـنــع إي ــران مــن امـتــاك
ال ـســاح ال ـن ــووي» ،وإن سفير إســرائـيــل لــدى
الــواليــات املـتـحــدة ،جلعاد إي ــردان ،ذه ــب ،في
تفسير هــذه التصريحات ،إلــى حــد الـقــول إن
إسرائيل «قد ال تتشاور مع اإلدارة األميركية
االتفاق
الجديدة بشأن خطواتها للعودة إلى ّ
الـنــووي اإلي ــران ــي» .مــا قــد يعني أنـهــا تفضل
أن تحتفظ لنفسها بـحــق ال ـت ـصـ ّـرف املـنـفــرد
ت ـج ــاه إي ـ ـ ــران .أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ذهـ ــب بعضهم
إلــى حــد االعتقاد بــأن نتنياهو قــد يلجأ إلى
ع ـمــل ع ـس ـكــري ض ــد إي ـ ــران ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ع ـل ــى أمـ ــل ضـ ــرب ع ـص ـفــوريــن
بحجر واحد :ضمان فوزه بأغلبية مريحة في
هــذه االنتخابات ،وإعــادة خلط أوراق عديدة
في املنطقة ،بما يكفي إلقناع اإلدارة األميركية
ال ـجــديــدة بــال ـعــودة إل ــى سـيــاســة تــرامــب في
مــواجـهــة إي ــران ب ــدال مــن ال ـعــودة إل ــى االتـفــاق
النووي ،أو لحملها على ذلك.
نجاح نتنياهو في هذا املسعى سوف يعني
نجاحه في نسف االتفاق النووي تماما ،وهو
مــا سيعني أيضا أن حربا كبرى جــديــدة في
امل ـن ـطـقــة سـتـصـبــح حـتـمـيــة أو م ـســألــة وق ــت،
فهل ينجح نتنياهو في هذا املسعى الخطير
واملـخـيــف .وس ــواء نـجــح أو فـشــل ،ف ــإن مجرد
فوزه في االنتخابات التشريعية في إسرائيل
س ـي ـكــون ل ــه م ــا ب ـع ــده ،سـيـلـقــي ب ـظــالــه على
التطورات املحتملة لهذه القضية.
(كاتب وأستاذ جامعي مصري)

ما معنى الثورة؟
سوسن جميل حسن

ف ــي ال ـن ـص ــف األول م ــن ت ـس ـع ـي ـنـ ّـيــات ال ـق ــرن
املاضي ،كانت ابنتي في املرحلة االبتدائية،
فــي الصف الـثــانــي ،وفيما كــان ُيـعــرض على
ال ـشــاشــة الـحـكــومـيــة ال ـس ــوري ــة بــرنــامــج عن
قـّصــور األرم ـي ـتــاج فــي روس ـيــا ،انـتـبـهـ ُـت إلــى
أن ـهــا م ـش ــدودة إل ــى ال ـشــاشــة تـتــابــع الـصــور
وتحاول فهم التعليق عليها ،سألتني بعدها
ما معنى ثورة؟ وملاذا كان هناك قتل ودماء؟
الثورة
حكيت لها بشكل مبسط وموجز عن ّ
ـوب يناسب سنها
الـحـمــراء البلشفية بــأسـلـ ٍ
وط ـف ــول ـت ـه ــا ،ب ـت ـقــريــب ال ـف ـك ــرة إلـ ــى روح ـه ــا
البريئة على شكل معادلة بسيطة :ظلم وقهر
وفـقــر لـلـنــاس مــن األب ــاط ــرة الــذيــن يحكمون
ويملكون كل شــيء .محاولة تقريب املفهوم
الـنـبـيــل ل ـل ـثــورة ومـعـنـيــي ال ـظ ـلــم وال ـع ــدال ــة،
مــن دون أن أج ــرح هـنــاءة طفولتها بأسئلة
امل ـس ـت ـق ـبــل وق ـل ـق ــه ،وم ـت ـجــاه ـلــة ،ف ــي الــوقــت
نـفـســه ،بـسـبــب ع ـجــزي ع ــن اإلج ــاب ــة ،الشطر
الثاني ّ من السؤال :ملاذا القتل وسفك الدماء؟
ُ
ً
سؤال ً
قائما على املفارقة
لم أتوقع أن تضمر
في وعيها الطفولي حينهاّ ،
أجلته لتطرحه
ّ
على معلمتها في املدرسة ،فقد كانت «ثورة
الـثــامــن مــن آذار» (ف ــي ســوريــة) حــاضــرة في
ْ
الوعي باستمرار ،إن في املناهج التعليمية
أو فــي أنـشـطــة منظمة طــائــع الـبـعــث أو في
وسائل اإلعــام وغيرها من امليادين العامة.
كــان ســؤالـهــا ال ــذي جعلها تـعــود إلــى البيت
م ـك ـســورة ال ـخ ــاط ــر :ك ـيــف حـصـلــت ثــورت ـنــا؟
ت ـق ـص ــد «الـ ـث ــام ــن مـ ــن آذار» ،ف ـم ــا ك ـ ــان مــن
ّ
ّ
املعلمة إل أن زجرتها بطريقةٍ غير مسؤولة
ّ
ّ
وعنيفة :روحي اسألي أمك .أما بالنسبة لي
ّ
ًّ
ضمنيا لوم املعلمة ،كنت أعرف
فلم أستطع
الخوف الساكن صدور الناس.
أضمرت ابنتي في رأسها الصغير حينها،
وف ــي وجــدانـهــا الـنـقــي ،أسـئـلــة كـثـيــرة ،منها
سـ ـ ــؤاال الـ ـخ ــوف والـ ـ ـ ًث ـ ــورة .وهـ ــا ه ــي ال ـي ــوم
ً
تستعيد ذاكرة حارقة وتستعيد السؤال مرة
أخ ــرى .تـقــول أم ــام ص ــورة تــرفــع مــع رفاقها
ف ـي ـهــا ال ـع ـل ــم «ال ــرسـ ـم ــي لـ ـس ــوري ــة» ق ـب ــل أن
ينقسم الشعب حــول العلم في صيف 2011
في برلني ،وجوههم ضاحكة ومشرقة :إنها

خــرجــت مــع أصــدقــائـهــا فــي أملــانـيــا فــي أكبر
تظاهرة ،وهــي ال تعرف ّ ملــاذا ّ هــذه الضحكة
العريضة( ،لكن أعــرف أننا كنا سعداء ،كان
لدينا حلمّ اسمه« :بعد اليوم ما في خوف»).
تتابع« :كنا مؤمنني بالحلمّ ،
نعد الضحايا،
لكن كان لدينا قدرة على الحزن واألمــل بأن
بكرة أحسن».
ثم ينحدر خطابها نحو الحزن واليأس ،بعد
اس ـتــذكــار ت ـقـ ّـدم األحـ ــداث وازدي ـ ــاد الضحايا
وتهجير اآلمنني ،لتقول« :كان لدينا (وتقصد
ملجأ من الخيبات املتوالية بمقتل
في برلني) ّ
أشـ ـخ ــاص آم ــن ــا ب ـه ــم ،والـ ـسـ ـق ــوط األخ ــاق ــي
آلخــريــن ،ملجأ مـ ّـن صــور الــذيــن انـتـحــروا من
اليأس ،والذين جنوا ،والذين غرقوا في البحر
فــي مـحــاولــة الــوصــول إلــى أوروب ــا ،ملجأ من
ًّ
وحاليا ملجأ من
صــور الحصار والتجويع،
صــور الجوع وأخـبــاره وسعر صــرف الــدوالر
وليتر املحروقات وكيلو السكر وربطة الخبز».
وتستغرق أكثر في وصف الحالة السورية ،أو
اللجوء
حال السوريني في الداخل ومخيمات
ّ
وبـلــدانــه ،لتصل إلــى ال ـســؤال الـجــوهــري« :ملــا
أقــرأ هــذه األخبار من شاشة الكومبيوتر في
بيتي الــدافــئ اآلم ــن فــي بــرلــن ،أعـتـقــد أن من
حقي أن أســأل نفسي :هل بالفعل لن نندم؟»
لكنها تستدرك« :بكل صراحة ،ال أعــرف ،على
من موقعي املستقر
األقل ملا أقرأ هذه األخبار ّ
اآلمــن ،ال أعــرف إذا كــان يحق لي أن أكــون من
جماعة «نندم» أو «ال نندم».
سـ ـ ــؤال ح ـ ـ ــارق ،سـ ّـ ــؤال أخ ــاق ــي أمـ ـ ــام ه ــول
ال ـ ـكـ ــارثـ ــة ال ـ ـتـ ــي أملـ ـ ـ ــت بـ ــالـ ــوطـ ــن ال ـ ـسـ ــوري
ّ
والفاجعة التي حلت بشعبه ،وهــي قضية
خــافـيــة بــن ســوريــن كثيرين فــي الـخــارج
وكـ ـثـ ـي ــري ــن مـ ــن س ـ ـ ّ
ـوري ـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل فـ ــي كــل
مـنــاطـقــه .ابـنـتــي تنتمي إل ــى جـيــل ال ـحــراك
واالن ـت ـف ــاض ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ه ــذا
ّ
الجيل الذي ظلمناه نحن اآلباء ،لم نفكر في
ّ
ّ
مستقبله ،واستهلكنا كل ما لدينا بأنانية
ربما ،أو بجهل واستهتار ،على الرغم من
الكبيرة من الشعارات والتنظيرات،
الباقة ّ
ّ
ّ
لكننا كنا بعيدين كــل البعد عــن املمارسة
الصحيحة والسليمة لدورنا ،آباء وأمهات.
ّ
كــنــا مـسـكــونــن بــال ـخــوف الـ ــذي قـ ــرأه جيل
أبنائنا في أحداقنا ،بينما أسئلتهم تكبر
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وق ـل ـق ـهــم م ــن ع ــال ــم م ـت ـغـ ّـيــر وم ـغ ــاي ــر ي ــزداد
وال ـف ـج ــوة تـتـســع فـيـمــا بـيـنـنــا .أن ـت ـمــي إ ًلــى
أبـ ـن ــاء ج ـيــل ال ـه ــزي ـم ــة ،عــاي ـش ـت ـهــا ط ـف ـلــة ال
تملك مـقـ ّـومــات الفهم والتحليل ،وعشتها
ً
انعكاسا في وجــدان أبي ورفاقه ،أبي الذي
ً
ب ـقــي مـخـلــصــا مل ـبــادئــه ح ـتــى آخ ــر ي ــوم في
ّ
ّ
محيرة ،لكنها بقيت تلك
بطهرانية
حياته
ُ
ُ
امل ـب ــادئ الـيــانـعــة الـتــي اغــتـصـبــت يناعتها
ّ
املتغيرات
ولــم تكبر وتتطور لتنتمي إلــى
وإل ـ ـ ــى عـ ـص ــره ــا ،بـ ــل ب ـق ـي ــت ت ـح ـم ــل مـعـهــا
جرح اغتصابها النازف ،القومية العربية،
الصهيونية ّ
عدوا وحيدا حاضرا في املنام
واليقظة ،اإلمبريالية وأذنابها من الرجعية
ّ
امل ـع ـي ـق ــة لـ ـلـ ـتـ ـق ـ ّـدم ،وظـ ــلـ ــوا فـ ــي غــالـبـيـتـهــم
ي ـج ـت ـ ّـرون خـيـبــاتـهــم مـسـتـمــرئــن أحــزان ـهــم
ويــأس ـهــم .ك ــا ًن ــوا سـلـبـيــن ح ـ ّـد االسـتـكــانــة،
غالبيتهم أيــضــا مــن حاضني «الـثــامــن من
آذار» إن لم يكونوا من املشاركني فيها ،قسم
من هذه الغالبية ،وأبي منهم ،انزوى وترك
ال ـخ ــوض ف ــي ال ـش ــأن ال ـس ـيــاســي ف ــي أوائ ــل
ّ
سميت ً
زورا ثورة،
السبعينات ،الثورة التي
بينما لم ُ
ّ
ً
ً
تعد عن كونها انقالبا عسكريا،
ً
واستمرارا لنهج تداول السلطة في سورية
ما بعد االستقالل ،االنقالبات العسكرية.
إذا م ــا ع ــدن ــا إلـ ــى ال ـ ـخـ ــوف ،ه ــل ح ـق ـي ـقـ ٌّـي أن
ّ
االنتفاضة حطمت جــدار الخوف الراسخ في
ن ـفــوس ال ـســوريــن؟ نـعــم وال ..ن ـعــم ،أم ــام املــدّ
الكبير الــواســع ال ــذي كــانــت عليه املـظــاهــرات
فــي الـبــدايــات ،على الــرغــم مـ ّـمــا قوبلت بــه من
ـف بــاكــر .وال ،ألن االنـتـكــاســة كــانــت أكـبــر،
ع ـنـ ٍ
فــاس ـتــولــدت ال ـخ ــوف م ــزي ـ ًـدا ب ــرواس ــب خــوف
امل ــاض ــي ،غــالـبـيــة مــن اس ـت ـمـ ّـروا فــي خطابهم
املناهض ملمارسات النظام واملعارضة التي
كانت كانعكاس له في املــرآة .هم بعيدون عن
دائرة الخطر ،يستطيعون أن ينتقدوا ُ
ويعلوا
ال ـصــوت ،طــاملــا أنـهــم بـعـيــدون عــن الــرصــاص
واملـ ـ ــدافـ ـ ــع واالع ـ ـت ـ ـقـ ــال والـ ـقـ ـه ــر وال ـت ـص ـف ـي ــة
والتشريد وانتهاك الحقوق والحياة .قايضوا
العيش في الوطن بالعيش خارجه ،ومارسوا
ّ
حــقـهــم فــي املــوقــف وال ـ ــرأي ،عــن درايـ ــة أو من
ّ
دونـهــا .املـهــم أن لديهم مــا يصرخون بــه .أمــا
مـ ًـن هــم فــي الــداخــل فانصاعوا فــي غالبيتهم
ّ
بالهم الثقافي،
أيضا ما خال بعض املنشغلني
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الثورة حركة أو
انتفاضة قد تكون
سياسية أو اجتماعية
أو اقتصادية ،أو مزيجًا
من هذا كلّه ،تقوم
بها شريحة من الشعب
دفعت الحرب شريحة
كبيرة من الشعب
السوري إلى ارتماء كل
فرد منها في حضن
ٍ
طائفته أو مذهبه أو
عشيرته أو قوميته

إذ مــن يستطيع أن ي ـصــرخ حـتــى فــي لحظة
األلـ ــم ال ـق ـص ــوى م ــن دون أن ي ـع ـ ّـرض حـيــاتــه
الـ ـت ــي ل ــم ت ـع ــد ت ـش ـبــه ال ـح ـي ــاة إل ـ ــى الـتـنـكـيــل
ُ
يصرخ في الداخل السوري
واالغتصاب؟ من
أمام واقعه املهني في كل مناطق النفوذ؟ لقد
أظهرت الحرب بسرعةٍ رهيبةٍ هشاشة الوعي
امل ـج ـت ـم ـعــي ،وه ـش ــاش ــة االنـ ـتـ ـم ــاء وه ـشــاشــة
النضال حتى ،لقد دفعت شريحة كبيرة من
ـرد منها فــي حضن
الشعب إلــى ارت ـمــاء كــل ف ـ ٍ
طــائـفـتــه أو مــذهـبــه أو عـشـيــرتــه ّ أو قــومـيـتــه،
ح ـتــى ي ـس ــاري ــون م ـن ـهــم ل ــم يـ ـش ــذوا ع ــن هــذه
ّ
الحال ،فأين هو حاجز الخوف الذي تحطم؟
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الثورة حركة أو انتفاضة قد تكون سياسية
ً
مزيجا من هذا
أو اجتماعية أو اقتصادية ،أو
ّ
وضع
ضد
الشعب
كله ،تقوم بها شريحة من
ٍ
لــم يعد بمقدور أفــرادهــا احتماله بما يشمل
من انتهاك حقوق أو مطالبة بحقوق غائبة أو
اعـتــراض على ممارسات وقــوانــن تؤثر على
حياتهم ،وهــذا أمــر مفهوم ولــه مـبـ ّـرراتــه ،وما
أكـثــرهــا فــي بــادنــا ،لكن بــاسـتـقــراء السنوات
العشر الدامية املنصرمة ،واستحضار بقية
ال ـت ـجــارب ف ــي املـنـطـقــة ال ـتــي سـ ّـمـيــت حــركــات
االح ـت ـجــاج فـيـهــا الــرب ـيــع ال ـعــربــي ،وم ــا نجم
عنها من دمار وانهيار لبنى الدولة واملجتمع،
وباستحضار املاضي البعيد والتاريخ ،يمكن
القول إن الثورات ما زالت ،كمفهوم وممارسة
غريبة عن شعوبنا ،على الرغم من وجود كل
أسبابها ،فالحركات التي عرفها املسلمون،
كــانــت إم ــا ت ـم ـ ّـر ًدا عـلــى الـخــافــة أو مـحــاوالت
خــروج على السلطان .وفــي التاريخ الحديث
انقالبات على الحكم
ملنطقتنا العربية ،كانت
ٍ
ً
صراعا على السلطة.
أو
ّ
وبــال ـعــودة إل ــى مـقــدمــة ال ـحــديــث ،وم ــا دون ــت
اب ـن ـتــي ،م ـث ــاال ع ــن ج ـيــل ك ــان ــت ل ــدي ــه أس ـبــاب
ت ـ ـمـ ـ ّـرده ع ـل ــى واقـ ـع ــه وط ـم ــوح ــات ــه وأح ــام ــه
املختلفة في مجاالت عدة عن طموحات آبائهم
وأح ــام ـه ــم ،ف ــإن إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي الـتـجــربــة
السابقة ضرورة حتمية ،والبناء من أجل غد
ّ
يوفر ّ
واقع
مقومات
التغيير أو االنقالب على ً ٍ
ً
ّ
بــات أكثر تعقيدا مما مضى ض ــرورة أيضا.
ال ـثــورة ليست مــرحـلــة .إنـهــا ص ـيــرورة دائـمــة،
وك ــل لحظة تخلق مــن رحـمـهــا لحظة ثــوريــة
أخـ ــرى ،إن ـهــا وع ـ ٌـي يـتـشـكــل خ ــال مسيرتها.
ليست نقطة خالفية بهذا الحجم تسمية ما
وحراك وغيره ،لكن
حدث ،بني ثور ٍة وانتفاضةٍ
ٍ
النقطة األهــم هــي االتـفــاق على ض ــرورة بناء
وعــي عــام يعني األجـيــال فــي تحديد أهدافها
ورس ـ ـ ــم م ـس ـي ــرت ـه ــا ووض ـ ـ ــع خ ـط ـط ـه ــا ،وع ــي
يـســاعــد فــي الـنـهــوض مــن ه ــذا ال ــواق ــع املعقد
الغارق في اليأس وانسداد األفق .لقد احترقت
عشر سنوات من عمر الشعب ،واحترقت مئات
آالف ال ـح ـيــوات ف ــي صـ ــراع ع ــدم ــي ،أت ــى على
ّ
بــذور الــوعــي قبل أن تبدأ ربيعها وتفتحها،
ولم يؤسس لوعي بديل.
(كاتبة سورية في برلني)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

