
عبداهلل راقدي

بــمــعــظــم  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  األحـــــــــزاب  فـــــوز  أّدى 
مقاعد البرملان في االنتخابات التشريعية 
الجزائرية، في 12 يونيو/حزيران الحالي، 
الــذي  الــفــوز  وفــشــل املستقلني فــي تحقيق 
يــمــكــن أن تـــوظـــفـــه الـــجـــهـــة الـــداعـــمـــة لــهــم، 
ــة فــي  ــبــ ــــود رغــ ــــوجـ ــاه اإليـــــحـــــاء بـ ــ ــــجـ ــــي اتـ فـ
إلى  الــحــراك،  بها  يطالب  مثلما  التغيير، 
بـــروز أســئــلــة كــثــيــرة، مــن قــبــيــل: هــل يمكن 
اعـــتـــبـــار فــشــل املــســتــقــلــني بــمــثــابــة إخــفــاق 
في  تــبــون،  املجيد  عبد  الرئيس،  لرهانات 
ــاد نــخــبــة ســيــاســيــة بــديــلــة ملــنــظــومــة  ــجـ إيـ
فــوز األحــزاب  الحكم السابقة؟ وهــل يؤكد 
الــتــقــلــيــديــة مــســألــة صــعــوبــة االنــتــقــال إلــى 
الــجــزائــر الـــجـــديـــدة؟ ومـــا هـــي انــعــكــاســات 
العوامل  على  االنتخابية  العملية  اعتماد 
أو ما يمكن  القبلية،  العرقية والعشائرية 

تسميته الطائفية السياسية الجديدة؟
ــة الـــــارضـــــا والــــرفــــض  ــالــ ــــى حــ بـــالـــنـــظـــر إلــ
الــتــقــلــيــديــة، املتهمة  الــحــزبــيــة  لــلــمــنــظــومــة 
بدعم النظام ومساندته في الفترة السابقة، 
عمل الرئيس تّبون، منذ توليه الحكم في 
12 ديسمبر/كانون األول 2019، على دعم 
املــجــتــمــع املـــدنـــي، وتــقــديــم الــتــســهــيــات له 
ليكون  تأهيله  بغية  الجمعيات،  إلنــشــاء 
 لــنــخــبــة ســيــاســيــة جــديــدة، 

ً
 حــاضــنــة

ً
بــيــئــة

ظلت تــرافــع مــن أجــل اإلصـــاح والتغيير، 
فــي إطـــار جــزائــر جــديــدة، كما يعبر عنها 
حــــراك 22 فــبــرايــر/شــبــاط، بــل وتــشــّكــل به 
قــــوة بــديــلــة ملــنــظــومــة الــحــكــم. وأعــتــقــد أن 

رضوان زيادة

الخطاب  فــي  بقوة  الــيــوم  الصني  تحضر 
السلطة  مــن  األمــيــركــي، ســـواء  السياسي 
التنفيذية )الرئيس أو وزير الخارجية(، 
أو  )الكونغرس(،  التشريعية  السلطة  أو 
حتى اإلعام، فصحيفة واشنطن بوست 
ملتابعة  صــفــحــة  خصصتا   CNN وقــنــاة 
ــــن الــــصــــعــــود الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  األخـــــبـــــار عـ

واالقتصادي في الصني.
تدرك الواليات املتحدة أن صعود الصني 
االقــتــصــادي أصــبــح مـــهـــّددا بشكل كبير 
الــدولــيــة،  الــســاحــة  لهيمنة أمــيــركــا عــلــى 
ــة، أو  ــيـ ــدولـ ــواردهــــا الـ ســـــواء مـــن حــيــث مــ
مـــن حــيــث قــوتــهــا الــبــشــريــة، أو تــأثــيــرهــا 
بـــدأت تلحق  الــتــي  الـــدول الصغيرة  على 
ــتـــحـــدة  ــا، تـــــاركـــــة الـــــــواليـــــــات املـ ــهــ ــابــ ــركــ بــ
لــحــلــيــفــهــا األوروبــــــــي الـــوحـــيـــد، مـــن دون 
تأثير فــي أفريقيا أو الــشــرق األوســـط أو 
جنوب شرق آسيا. وبتنافس البلدان اآلن 
والتكنولوجي  االقتصادي  التفوق  على 
والــجــيــوســيــاســي، وحــتــى األيــديــولــوجــي 
عــلــى األرض، وربــمــا جــعــل خــبــر وصــول 
محطة  إلــى  الثاثة  الصينيني  الطيارين 
ــداًدا  ــتــ ــيـــة مـــن الـــفـــضـــاء امــ الـــفـــضـــاء الـــدولـ
ــقــــوة الــعــظــمــى  طــبــيــعــًيــا فــــي مــنــافــســة الــ
االســتــخــدام  إلــى طبيعة  ونــظــًرا  بينهما. 
املزدوج لتقنيات الفضاء، فإن ما هو على 
املــحــّك يمتد إلــى مــا هــو أبــعــد مــن مجّرد 
باإلضافة  والــعــاملــيــة.  العلمية  املكانتني، 
إلـــى الــدفــاع الــوطــنــي، يعتمد جـــزء كبير 
االتصاالت  من  األرض،  على  حياتنا  من 
ــلــــى األقــــمــــار  ــيــــة إلـــــــى املــــــاحــــــة، عــ الــــرقــــمــ

الصناعية في الفضاء.
لـــاتـــحـــاد  الـــفـــضـــاء  بـــرنـــامـــج  زوال  بـــعـــد 
املتحدة  الـــواليـــات  تمتعت  السوفييتي، 
بفترة قيادة ال مثيل لها في الفضاء. غير 
أن مراقبني وسياسيني أميركيني صاروا 
قد  األمــيــركــيــة  الهيمنة  أن  مــن  يـــحـــذرون 
تتعرض قريًبا لتحدي القدرات الفضائية 
وقــد تعّمق هذا  النمو.  الصينية سريعة 
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ــه الـــــحـــــرب بـــــني الــفــلــســطــيــنــيــني  ــتـ ــنـ لـــــم تـ
إطــاق  تــوقــف  وإن  وطــنــهــم،  ومغتصبي 
رأيــنــاهــا وعشناها  الــتــي  الــنــار؛ فالحرب 
لــم تــكــن ســـوى جــولــٍة عــابــرة مــن جــوالت 
الــــصــــراع الـــوطـــنـــي االســـتـــراتـــيـــجـــي عــلــى 
عــــودة  أجـــــل  ومـــــن  األرض،  كــــل  األرض؛ 
الــشــعــب، كـــل الــشــعــب، إلــــى األرض الــتــي 
ــداد قــبــل 73 عــامــا.  غـــادرهـــا اآلبــــاء واألجــــ
ولهذا، الحرب لم تنته البتة، وال الصراع 
يمكن أن ينتهي نهاية مبتورة، كما يراد 
لــه إســرائــيــلــيــا وغــربــيــا ولـــدى املخبولني 
ــع«؛ املـــاضـــني إلــى  ــواقــ مـــن رواد »األمـــــر الــ
الـــعـــمـــل عـــلـــى أن تـــكـــون نـــهـــايـــة الـــصـــراع 
ــدو ومـــصـــالـــحـــه  ــ ــعـ ــ تــلــفــيــقــيــة لـــصـــالـــح الـ
ومصالح داعميه، ومصالح من يطّبعون 
ــيـــوم، أو كــمــا يحلم  ويــتــحــالــفــون مــعــه الـ
بعضهم في كوابيسهم أن تكون مصالح 
إيــذانــا  واســتــقــرارهــا،  الفئوية  سلطاتهم 
بــانــتــهــاء الـــصـــراع. مــن املــؤســف أن يرنو 
، واألشد انحيازا 

ً
 من األكثر فئوية

ٌ
بعض

لــلــعــصــب الـــفـــصـــائـــلـــي، إلـــــى الـــنـــظـــر إلـــى 
إنـــجـــازات جــولــة الـــحـــرب الــتــي تــجــّســدت 
ــرا، وحـــــدة الــشــعــب واألرض  ــيــ فــيــهــا، أخــ
والــــهــــويــــة، وكـــأنـــهـــا االنـــتـــصـــار الـــنـــاجـــز، 
بينما وفي واقع الحال لم ير العدو فيها 
 له، بقدر ما هي نوٌع 

ً
 وال هزيمة

ً
ال نكسة

ــردع، واهـــتـــزاز بعض  ــ مــن خلخلة قـــوة الـ
رأيــه  فــي وعــي  ة عميقة 

ّ
وهـــز اليقينيات، 

العام، وانقاب بعضه ليس على حكومٍة 
املعهود  الصهيوني«  »اإلجــمــاع  يعد  لــم 
الــبــقــاء، وانــفــراط عقد  يــوفــر لها ديمومة 
باللنب  املـــوعـــودة  األرض  فــي  االســتــقــرار 
والــعــســل، حــتــى بـــات كــثــيــرون مــن الــذيــن 
ــوا يــحــمــلــون  ــقـ ــم، وبـ ــهـ ــانـ جــــــاؤوا مـــن أوطـ
جــنــســيــاتــهــا يــفــّكــرون بــهــجــرٍة مــعــاكــســة، 
معه  انكسار حكومي تضعضع  ظــل  فــي 
ــيـــاســـي الـــــــذي انــــفــــرط عــقــد  الــــنــــظــــام الـــسـ
انــســجــامــه، ولــــم يــعــد قـــــادرا عــلــى إنــتــاج 
حكومٍة تعكسها جولة انتخابية واحدة، 
وقــد شهدنا عجز هــذا النظام عن بلورة 
حــكــومــٍة مــنــســجــمــٍة خــــال عـــامـــني، جــرت 
خــالــهــا أربــــع جــــوالت انــتــخــابــيــة. وعــلــى 
ــــواب الــخــامــســة، لـــم يــســتــطــع نتنياهو  أبـ
الحكومي،  ائــتــافــه  تشكيل  فــي  الــنــجــاح 
ــوان الـــتـــشـــكـــيـــل  ــ ــنــ ــ ــر« عــ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ ــان »الــ ــ ــكـ ــ فـ
الــحــكــومــي الــجــديــد الــــذي جـــرى االتــفــاق 
عليه أخــيــرا، على شكل ائــتــاٍف حكوميٍّ 
ــاٍد لــنــتــنــيــاهــو ولـــيـــكـــوده  ــعــ ــفـــاٍض مــ فـــضـ
أن  علما  املتطّرف،  االستيطاني  ويمينه 
 وتطّرفا 

ً
االئتاف الجديد ال يقل يمينية

 وفاشية.         
ً
وعنصرية

 
ْ
لــه، وإن مثل هــذا »التغيير« حصل مثيل 
بــأشــكــاٍل مــتــفــاوتــة، عــلــى مــســتــوى العالم 
 
ْ
وأنـــظـــمـــتـــه الــســيــاســيــة والـــشـــعـــبـــيـــة، وإن
يــكــن لــيــس كــلــه لــصــالــح الــفــلــســطــيــنــيــني، 
ــعــــدو، ال سيما  بـــل وفــــي صـــالـــح كـــيـــان الــ
ــن بــقــاء  لــــدى املــســتــفــيــديــن واملــنــتــفــعــني مـ
ذاك الـــكـــيـــان قــــويــــا، لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــن 
فــي املنطقة.  مــصــالــحــهــم االســتــراتــيــجــيــة 
أما املطّبعون واملتحالفون، فهم أوطى من 
أن يطاولهم أي تغيير إيجابي، ال سيما 
فــي أعــقــاب جولة حـــرٍب، أثبتت أن بعض 
الــعــرب يــقــفــون إلـــى جــانــب الــعــدو جــهــارا 
الفلسطيني  العربي  الشقيق  نــهــارا، ضد 
ــه واحــتــلــت، وأقــيــم  الـــذي استبيحت أرضـ
 استعماري غاصب، ال يضمر 

ٌ
عليها كيان

للعرب اآلخرين أي خير، بل هو يحاول، 
مــرة أخــرى، أن يواصل سرقة ما تطاوله 

الرئيس تّبون استوحى رؤيته من تجربة 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون  الـــرئـ
املتعلقة بحركته »الجمهورية إلى االمام« 
في 6 إبريل/نيسان 2016، والتي عمل من 
الــنــخــبــة السياسية  خــالــهــا عــلــى تــجــديــد 
فـــي فــرنــســا، فــتــشــّكــلــت حــركــتــه مـــن شــبــاب 
ــر، وهـــــــي، بــحــســب  ــكــ ومـــثـــقـــفـــني ورجــــــــال فــ
ــــي أحــــــد تـــصـــريـــحـــاتـــه »نـــتـــاج  مـــــاكـــــرون فـ
قلب  في  املواطنني  لوضع  جماعيٍّ  تفكيٍر 
الحياة السياسية«. في هذا السياق، يمكن 
في  للمستقلني  الكثيف  الدخول   

ّ
إن القول 

السلطة  يــأتــي ضمن مسعى  االنــتــخــابــات 
الناخبني  من  عــدد  بأكبر  بالدفع  القاضي 
إلــــى املـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، 
ــواء أصــــــــوات قــــطــــاع كــبــيــر  ــ ــتـ ــ وعـــبـــرهـــا احـ
 الــعــمــلــيــات 

ّ
 يـــقـــاطـــع كـــــل

ّ
ــن الـــشـــعـــب ظـــــل مــ

إمكانية  آخـــر،  وفــي مستوى  االنــتــخــابــيــة. 
تــشــكــيــل أغــلــبــيــة مــنــهــم )املـــســـتـــقـــلـــني( فــي 

البرملان تساهم في صنع القرار.
ــيــــات املــــقــــّدمــــة  ــهــ ــســ ــتــ ــا ملـــخـــتـــلـــف الــ ــبــــعــ تــ
للمرشحني املستقلني من السلطة الوطنية 
املستقلة لانتخابات، تم قبول 837 قائمة 
لــلــمــرشــحــني األحـــــــرار، مــقــابــل 646 قــائــمــة 
ألــف دينار  حــزبــيــة. مــع تقديم إعــانــة 300 
)مــا دون   مرشح شــاب 

ّ
لكل )2240 دوالرًا( 

القيام  فــي  مساعدتهم  بــهــدف  األربـــعـــني(، 
ه 

ّ
بــالــدعــايــة االنــتــخــابــيــة. مــا يــاحــظ، ولعل

ألول مـــــرة، لـــم تــتــدخــل الــســلــطــة مــبــاشــرة 
فــي ضبط قــوائــم أحـــزاب النظام، بــل جرى 
إقصاء لكثيرين من عناصرها وقياداتها، 
على غـــرار مــا حصل لــأمــني الــعــام لحزب 

ــبـــني فــي  ــراغـ ــنـــني الـ ــواطـ ــراك هــــنــــاك، املـ ــحــ الــ
االقــــتــــراع )تــكــســيــر وحــــرق وإغـــــاق ملــراكــز 
االقتراع(. تبعا لذلك، كانت نسبة املشاركة 
ضعيفة جــــدًا، إذ بــلــغ عـــدد املــقــتــرعــني في 
ــة تــيــزي وزو 4976 مــوزعــني عــلــى 11  واليـ
 ،%0.68 بلغت  مشاركة  بنسبة  أي  مقعدًا، 
وفي واليــة بجاية وصلت نسبة املشاركة 

النهائية إلى %0.79.
لـــلـــمـــرشـــحـــني  ــــف  ــثـ ــ ــكـ ــ املـ الــــــــدخــــــــول  وأدى 
املــســتــقــلــني فـــي االنــتــخــابــات إلــــى تــكــريــس 
االنقسام الحاد داخل النسيج االجتماعي 
 بفعل ممارسات 

ً
في الجزائر، القائم أصا

ــة )ظـــــــل املـــعـــيـــار  ــقــ ــابــ ــــة ســ ــيـ ــ ــــراطـ ــــوقـ ــمـ ــ الديـ

املرشحني  اختيار  في  حاسما  العشائري 
منذ بــدايــة أول انــتــخــابــات تــعــدديــة(. ففي 
ــلـــة، وافـــتـــقـــاد  ــاب بــــرامــــج حـــزبـــيـــة شـــامـ ــيـ غـ
مــعــظــم املـــرشـــحـــني لــلــتــكــويــن والــتــثــقــيــف 
ــــون الـــقـــائـــمـــة  ــانـ ــ ــيــــاســــي، واعــــتــــمــــاد قـ الــــســ
املعلن  غير  املرشحني  وخــطــاب  املفتوحة، 
مــن أجــل الظفر بـــاألصـــوات، كــان الخطاب 
حرب  بامتياز؛  مظلومية  خــطــاب  السائد 
ــد الــجــمــيــع )الــعــائــلــة والــحــي  الــجــمــيــع ضـ
والـــقـــريـــة والـــعـــشـــيـــرة والــقــبــيــلــة والـــواليـــة 
ــرق(. لــقــد أســــس لــطــائــفــيــة  ــ ــعـ ــ والـــجـــهـــة والـ
ــد املـــرشـــحـــون الـــفـــرصـــة في  ــ جــــديــــدة. ووجـ
تعبئة أبناء عشيرتهم، بل حصل انقسام 
حتى داخل العائلة الواحدة، بسبب وجود 
أكثر من مرشح من أجــل التصويت عليه. 
هــكــذا دخـــل الــجــمــيــع فـــي ســبــاق مــحــمــوم، 
 وسائل الدعاية السياسية 

ّ
وظفت فيه كل

على الطريقة الهوبزية )نسبة إلى توماس 
هوبز( »حرب الجميع ضد الجميع«.

لقد كان ملتغير العرق والقبيلة والعشيرة 
والجهة واملنطقة دور في الترشيح والفوز 
املستقلني،  األحــزاب وقوائم  على مستوى 
ــاء انــتــخــابــيــا  ــ  مـــن ال يــمــلــك وعـ

ّ
بــمــعــنــى أن

ذا صــلــة مــبــاشــرة بــاملــتــغــيــرات الــســابــقــة ال 
الترشيح،  فــي  بالقبول  يحظى  أن  يمكنه 
 عقبة الفوز 

ّ
وإذا تجاوز هذه املرحلة، فــإن

باملنصب تــتــوقــف تــمــامــا عــلــى عـــدد أفـــراد 
مّست  ولقد  أو جهته.  قبيلته  أو  عشيرته 
هــــذه الـــظـــاهـــرة مــعــظــم مــنــاطــق الـــجـــزائـــر، 
وهــنــاك أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــيــهــا، منها واليــة 
باتنة في الشرق الجزائري، عدد الناخبني 

فيها 674 ألــفــا، منهم مــا بــني 70 ألــفــا و80 
االنتخابات   

ّ
لكن بريكة،  مقاطعة  فــي  ألفا 

أفـــرزت فــوز سبعة ممثلني منها مــن أصل 
ه، وبناًء 

ّ
12 لوالية باتنة. واملنطق يقول إن

على الــشــروط والــظــروف التي جــرت فيها 
تــحــصــل بريكة  أن  يــمــكــن  االنــتــخــابــات، ال 
على أكثر من 10% )مــن مقعد إلــى اثنني(. 
حون 

ّ
كذلك، خسر في هذه االنتخابات مرش

كان في وسعهم تقديم إضافة جيدة، ليس 
فقط للوالية، بل للدولة الجزائرية، بسبب 

افتقارهم إلى وعاء انتخابي كبير.
 مقاربة الرئيس تبون 

ّ
وأنتهي إلى القول إن

في االعتماد على آلية االنتخابات البرملانية 
وترشيح املستقلني من أجل تجديد النخبة 
السياسية، وبما يسمح باستيعاب مطالب 
 
ّ
فئة الشباب في الحراك، قد فشلت. ذلك أن
فوز أحزاب املنظومة التقليدية رد ضمني 
على أّي جهد يريد تجاوزها، أو أي تفكير 
يــعــمــل عــلــى إحـــالـــة حــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 
ــدت االنـــتـــخـــابـــات،  ــ ــ عـــلـــى املـــتـــحـــف. كـــمـــا أكـ
وأّسست، للدور الحاسم للبنى االجتماعية 
الــتــقــلــيــديــة فـــي حــســم نــتــائــج االنــتــخــابــات 
ــة،  ــهـ ــجـ )الـــــــعـــــــرق، الـــقـــبـــيـــلـــة، الــــعــــشــــيــــرة، الـ
املنطقة(، أو ما أسميه الطائفية السياسية 
الجزائرية الجديدة. وإذا لم يتدارك النظام 
ــرّدي الــخــطــيــر، ســوف  ــتــ ــذا الــ الــســيــاســي هــ
تشهد الجزائر، في املستقبل، أعمااًل جّدية 
عناوين  تحت  وتقسيمها  الــدولــة  لتفكيك 
القبيلة والعشيرة والجهة أضمن للحقوق 

من الدولة.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

القلق مع سلسلة من اإلنجازات الصينية 
أصــبــحــت  فــــي 2019،  ــارزة:  ــ ــبــ ــ ــ وال املـــهـــمـــة 
ــة تــهــبــط عــلــى الــجــانــب الــبــعــيــد  ــ أول دولـ
القمر. وفــي 2020، نجحت في وضع  من 
املــدار،  في  األخير  بيدو  الصناعي  القمر 
مـــا مــّهــد الــطــريــق لــتــحــدي نــظــام تحديد 
املــــواقــــع الـــعـــاملـــي فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
)GPS(. وفي الشهر املاضي )مايو/ أيار(، 
الواليات  بعد  الوحيدة  الــدولــة  أصبحت 
 
ً
عاملة  

ً
 جوالة

ً
مركبة التي تضع  املتحدة 

على املريخ. وقد دفع هذا االختراق مدير 
ــا(، بيل  ــاسـ وكــالــة الــفــضــاء األمــيــركــيــة )نـ
نــيــلــســون، إلــــى الــتــحــذيــر مـــن »الــتــراخــي 
ــــي مــــواجــــهــــة طـــمـــوحـــات  ــــي« فــ ــركــ ــ ــيــ ــ األمــ
ــــي جــلــســة  ــة، وذلـــــــك فـ ــيـ ــائـ ــفـــضـ الــــصــــني الـ
استماع في الكونغرس رفع فيها صورة 
املريخ،  على  الصينية  املركبة  التقطتها 
شديدة  »منافسة  بأنها  الصني  ووصــف 
الـــعـــدوانـــيـــة«، وضــغــط عــلــى الــكــونــغــرس 
لتمويل خطط »ناسا« إلعادة البشر إلى 
تخطط  أنها  الصني  أعلنت  حيث  القمر، 
إلرسال طيارين إلى القمر في عام 2030.

عــلــى مـــدى الــســنــوات الـــــ23 املــاضــيــة، زار 
مائتي  مــن  أكثر  الــدولــيــة  الفضاء  محطة 
رائد فضاء من 19 دولة، باستثناء الصني. 
ومنذ عــام 2011 ، تــم حظر تــعــاون ناسا 
الكونغرس  أقر  فعلًيا مع الصني، بعدما 
ــامـــل  ــعـ ــتـ ــع »نـــــــاســـــــا« مــــــن الـ ــنــ ــا مــ ــديــ ــعــ تــ
مـــــع الـــــصـــــني، بـــســـبـــب مـــــخـــــاوف تــتــعــلــق 
بــالــتــجــســس. وقـــد دفـــع هـــذا االســتــبــعــاد، 
جزئًيا على األقل، بكني إلى بناء محطتها 
املتوقع  تيانجونج،  الخاصة،  الفضائية 
ــام املــقــبــل  ــعـ أن تــكــتــمــل بــحــلــول نــهــايــة الـ
ــرر إليــقــاف  ــقـ ــد املـ ــن املـــوعـ )قـــبـــل عـــامـــني مـ
عام  فــي  الدولية  الفضاء  محطة  تشغيل 
املتحدة  الــواليــات  قـــّررت  مــا  2024(. وإذا 
وشركاؤها الدوليون عدم التمديد ملحطة 
ــيــــة، فـــقـــد تــصــبــح مــحــطــة  الـــفـــضـــاء الــــدولــ
الفضاء الصينية قريًبا املحطة األمامية 
الــوحــيــدة املــأهــولــة فــي املــــدار، وهــي التي 
االنضمام  من  »ناسا«  فضاء  رواد  ُيمنع 

وغيرهم،  املستوطنني  من  قطعانه  أيــدي 
األرض  شـــــــــيء:  أي  ــى  ــلــ عــ ــاء  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ واالســ
واملمتلكات واألفكار والتراث والفولكلور 
والـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد، وكــــــــــل مـــــــا مــــلــــكــــت أيـــــــدي 
إرٍث حضاريٍّ  من  والــعــرب  الفلسطينيني 
ــــراث مــدنــي وعـــمـــرانـــي، جـــرت وتــجــري  وتـ
الــعــديــد مـــن مـــحـــاوالت طــمــســه؛ لــيــس من 
ــقــــاء بـــاتـــوا  الــــعــــدو، بــــل ولــــأســــف مــــن أشــ
كــانــوا سابقا  الــعــلــن، كــمــا  فــي  يصطفون 
إلــى جانب عــدوٍّ تاريخي بائن  في السر، 
ومبني، وال يحتاج إلى هرطقاٍت سياسية 
والهــوتــيــة، وجـــدل ونــقــاشــاٍت عقيمٍة عن 
ســــاٍم مـــوهـــوٍم ومـــفـــاوضـــاٍت زائـــفـــة، طــال 
انــتــظــار نــتــائــج لــهــا، كــانــت كـــل جــوالتــهــا 
 للوقت وإدمانا للوهم؛ وقد باتت 

ً
مضيعة

»أوسلو« االتفاقات وتطبيقاتها القسرية 
من جهة، أو عدم تطبيقها من جهة أخرى؛ 
واملــبــّررات  والتسويفات  املماطات  جــّراء 
استيطانية  وقـــائـــع  وإيـــجـــاد  الــزبــائــنــيــة، 
ما  األرض؛ ال تصلح إلقامة  جديدة على 
يسمى »حـــل الــدولــتــني«، فـــأي انــتــظــاراٍت 

ممكنٍة في هذه الحالة؟ 
األبدية  التاريخية  العاصمة  بــلــورت  لقد 
لفلسطني، وما يجري فيها من محاوالت 
وأسرلة،  وتهويد  عرقي  وتطهير  تهجير 
عبر تكثيف االستيطان فيها، وتطويقها 
ــــن مــن  ــديـ ــ ــديـ ــ ــات، وطـــــــــرد عـ ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ ــاملــ بــ
ــاء، مــــن قــبــيــل  ــ ــيـ ــ ســكــانــهــا فــــي بـــعـــض األحـ
ــّراح وأحــيــاء  مــا يــجــري فــي حــي الشيخ جـ
أخــرى، هذا الوضع، إلى جانب محاوالت 
املــســتــوطــنــني اقـــتـــحـــام املــســجــد األقـــصـــى، 
بـــلـــور هـــّبـــة انـــتـــفـــاض شــعــبــي ومـــقـــاومـــة 
ــا، بـــــــادرت إلــيــهــا  ــتـــظـــارهـ ــال انـ ــ شــعــبــيــة طـ
الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة، فــكــانــت جــولــة 
املقاومة  رّدا على صواريخ  أخيرا  الحرب 
الــتــي أدارتـــهـــا غــرفــة الــعــمــلــيــات املشتركة 
الــتــي تــضــم كـــل االتـــجـــاهـــات الــفــصــائــلــيــة، 
بتناغٍم واضـــٍح مــع رغــبــات شعب األرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــطـــلـــعـــاتـــه، حـــيـــث أظــهــر 
بدوره تناغما خاقا في كل أماكن وجوده 
فـــي مــواجــهــة االحــــتــــال، األمــــر الــــذي كــان 
كفاحية  قيادية  وحــدة  يعكس  أن  ينبغي 
ة والضفة الغربية، وتنسيقا 

ّ
في كل من غز

عالي املستوى في كل من الجليل واملثلث 
املحيط  الــشــتــات  مــع  والتنسيق  والــنــقــب، 
األبــعــد، تجسيدا  الشتات  وفــي  بفلسطني 
لــوحــدة شعب األرض وكــفــاحــه الــتــحــّرري 

ووحدة أهدافه وتطلعاته التحررية.
أما اآلن، وفي أعقاب انتهاء الحرب، بات 
لزاما إنهاء االنقسام جّديا، واالتجاه إلى 
إعادة اللحمة بني أطراف الصف الوطني 
فـــأهـــل  ــة،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ دون وســـــــاطـــــــاٍت  مـــــن 
فلسطني أدرى بشعابها، طاملا وكالعادة 
اٌت كـــهـــذه الـــنـــجـــاح في  لـــم تــســتــطــع لــــقــــاء
التوصل إلى اتفاقاٍت ملزمة لكل األطراف. 
وهذا بالفعل ما حصل، أخيرا، في أعقاب 
ــر الـــذي  ــ ــقـــاهـــرة، األمـ انـــفـــراط عــقــد لـــقـــاء الـ
املــواقــف  خلف  التمترس  مــواصــلــة  يعني 
عدائهما  في  االنقسام،  لطرفي  املتضاّدة 
ــفــــاضــــح والــــصــــريــــح ملـــســـألـــة الـــشـــراكـــة  الــ
الكفاحية الوطنية، واالتجاه، مّرة أخرى، 
نحو إعادة التموضع والهروب من مهمة 
ــادة بــنــاء )وتــمــتــني( الــجــبــهــة الوطنية  إعــ
ــدٍة  ــ الـــعـــريـــضـــة، الــكــفــيــلــة بـــاســـتـــعـــادة وحـ
وطنيٍة ال بديل لها وعنها، في ظل استمرار 
ــادة روح األنــانــيــة  ــيــ ــقـــســـام وســ حــــال االنـ
ــة، فــــي ســلــطــويــتــهــا  ــرطـ ــفـ والـــنـــرجـــســـيـــة املـ
ــن الــــواقــــع إلـــى  ــا مــ ــروبــ ــا، هــ ــدادهــ ــبــ ــتــ واســ
شــيــزوفــريــنــيــا أوديــــــة الــهــيــمــنــة، الـــتـــي ال 
ولــن تقود ســوى إلــى إنتاج واستحضار 

ــنــــي، أبـــــو الــفــضــل  جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الــــوطــ
بــعــجــي. عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك كــلــه، تمّكنت 
تؤكد  أن  مــن  التقليدية  املــنــظــومــة  أحــــزاب 
رهـــا فـــي املــنــظــومــة املــجــتــمــعــيــة، من 

ّ
تـــجـــذ

ــهــا رقــم 
ّ
خـــال الــنــتــائــج الــتــي حققتها، وأن

مهم في معادلة النظام والحكم. على نحو 
ــك، مـــا هـــي تــبــعــات تــرشــيــح املــســتــقــلــني  ــ ذلـ
ــــوز أحـــــزاب املــنــظــومــة الــتــقــلــيــديــة على  وفـ

النظام السياسي؟
 أفــــــــادت نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات بــاكــتــســاح 
أحــــــزاب مــنــظــومــة الــحــكــم الــتــقــلــيــديــة، في 
انتظار اإلعــان عن النتائج النهائية عند 
وذلــك  عليها،  املتنازع  املقاعد  فــي  الفصل 
بفوز ثاثة أحزاب تنتمي للتيار الوطني: 
جــبــهــة الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي بـــــــ105 مــقــاعــد، 
والــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي بــــ57 
مقعدًا، وجبهة املستقبل بـ48 مقعدًا. وفاز 
املسلمني(  )اإلخـــوان  اإلساميان  الحزبان 
و)حركة املجتمع والسلم( بـ64 مقعدًا. كما 
بـــ40 مقعدًا، مقابل 78  البناء  فــازت حركة 
مقاعد،   407 أصــل  مــن  للمستقلني،  مقعدًا 
ويجري الفصل في مقاعد أخرى. من خال 
هذه النتائج، تأكد فوز املنظومة الحزبية 
التي ساندت الرئيس السابق، عبد العزيز 

بوتفليقة، منذ توليه الحكم في 1999.
وإلــى هــذا، ثمة فشل فــي استمالة منطقة 
القبائل لانخراط في العملية االنتخابية، 
ال سيما بعد فشل صفقٍة دأبت السلطة على 
إبرامها مع حزب جهة القوى االشتراكية، 
أقوى األحزاب وأكبرها وجودا في املنطقة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــنــع عــنــاصــر نــشــطــة من 

األمــيــركــي. وفي  الــقــانــون  إليها، بموجب 
حـــني أن مــحــطــة الــفــضــاء الـــدولـــيـــة كــانــت 
فــي األســــاس مــشــروًعــا أمــيــركــًيــا روســًيــا 
ولــد مــن رمـــاد الــحــرب الـــبـــاردة، يتم بناء 
تــيــانــجــونــج الــصــيــنــيــة وســـط مــحــادثــات 
حــول حــرب بــاردة جــديــدة. ومــن املحتمل 
في  الفضاء ستعكس،  في  التحالفات  أن 
السنوات املقبلة، بشكل متزايد، الخطوط 

الجيوسياسية على األرض.
رئيسي  بشكل  املتحدة  الــواليــات  تعتمد 
على حليفها األوروبـــي في بناء تحالف 
ــي يــــواجــــه الــــصــــني، كـــمـــا فـــعـــلـــت مــع  ــ ــ دولـ
االتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، لــكــن املــشــكــلــة أن 
كثيرين من الحلفاء األوروبيني يعتمدون 
على شراكٍة مع الصني، وأولهم بريطانيا 
ــا الـــلـــتـــان لـــديـــهـــمـــا اســـتـــثـــمـــارات  ــيــ وأملــــانــ
التضحية  يمكن  ال  الــصــني،  فــي  ضخمة 
بها بسهولة. ولذلك هناك شكوك كبيرة 
ــتـــحـــدة فــــي هـــذا  ــات املـ ــ ــواليـ ــ فــــي نـــجـــاح الـ
التحالف الدولي، لكن املؤكد أنها دخلت 
ــد الـــصـــني،  ــرب بـــــــاردة جــــديــــدة ضــ ــ فــــي حـ
حيث تسخر لها كل املوارد. وربما عليها 
وإنما  القديمة،  بالعقلية  ليس  خوضها 
ــاء تــعــيــد لــلــنــمــوذج  ــ بــســيــاســات أكـــثـــر ذكـ
الــحــروب  ألــقــه، بعدما هشمته  األمــيــركــي 

في أفغانستان والعراق وغيرهما.
)كاتب سوري في واشنطن(

ــــرى، وصــوال   وراء األخـ
ً
ــــدة الــنــكــســات واحـ

واالنتكاس  االنتكاب  منطق  تسييد  إلــى 
واالرتــــكــــاس فـــي الـــوضـــع الـــوطـــنـــي، على 
الضد من إشراقاٍت فرضتها هّبة القدس 
وصـــواريـــخ املــقــاومــة فـــي الـــحـــرب أخــيــرا، 
لــكــن الـــتـــوجـــهـــات الــفــئــويــة والــعــصــبــويــة 
الــعــمــيــاء تـــكـــاد تــطــيــحــهــا، وتــعــيــدنــا إلــى 
املربع األول الذي ساد وما فتئ يستعاد 
منذ العام 2007. أحدثت الحرب املترافقة 
مــــع هـــبـــة انـــتـــفـــاض شـــعـــبـــي عــــــــارم، عــلــى 
كــــل الـــصـــعـــد الــفــلــســطــيــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
الفلسطينيني  تواصل  وإعــادة  والدولية، 
فيما بينهم، متغيراٍت يجب أن يعتّد بها 
الستخاص  يكون  فلن  وإال  فلسطينيا، 
الدروس أي معنى، وكان ينبغي أن يكون 
املــعــتــبــريــن  أول  الــفــلــســطــيــنــيــون  الــــقــــادة 
الهّبة  ودروس  وقــائــع  مــن  واملستفيدين 
واالنتفاضة ونتائج املقاومة الصاروخية 
التي فرضت على العدو طلب الهدنة، لكن 
األمــور في ما بعد تتجه، إلــى األســف، ملا 
يعاكس ذلـــك، وإال ملـــاذا أريـــد إفــشــال لقاء 
الفلسطينيون  يتغير  ال  وملـــاذا  الــقــاهــرة؟ 
اآلن كي يواكبوا ما أحدثوه من متغيراٍت 

في واقع الصراع اليوم؟
أخشى ما نخشاه اليوم، وقبل أن يستثمر 
الفلسطينيون معطياتهم الكفاحية التي 
ترتبت على معركتهم أخيرا مع االحتال، 
أن يعمد الــعــدو إلــى اســتــرداد زخــم قوته 
بفعل  انكسرت  التي  العدوانية  وجرائمه 
عــمــلــيــات إطــــــاق الــــصــــواريــــخ والــــوحــــدة 
كامل  في  ت 

ّ
تجل وقد  امليدانية،  الكفاحية 

األرض التاريخية الفلسطينية، مستعينا 
بمجموع عمائه في الداخل، وبمجاميع 
ــن  ــ ــّوديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــــن أولـــــــئـــــــك الـــــــجـــــــدد مـــــــن املـ
الذين  )العربي(  الخارج  في  واملتأسرلني 
الزبائنية  تفاخروا ويتفاخرون بعاقات 
الدينية والسياسية التطبيعية مع كيان 
ــتــــال االســـتـــيـــطـــانـــي لــفــلــســطــني. وال  االحــ
ــارة مــزيــٍد  ــ غـــرابـــة أن يــعــمــد الـــعـــدو إلـــى إثـ
مــن أســبــاب الــفــرقــة والــتــنــازع واالنــقــســام، 
فــــي الــــصــــف الــــوطــــنــــي الــفــلــســطــيــنــي فــي 
ــلــــرد عــلــى  ــنـــه لــ ــٍة مـ ــاولــ ــل، فــــي مــــحــ ــ ــداخــ ــ الــ
املرحلية  هزيمته  بــل  املــدويــة،  انتكاسته 
التي سيكون لها ما بعدها بالتأكيد، في 
واقع فلسطينيٍّ جديد، يؤّسس ملعطياٍت 
مستجّدة؛  كفاحية  وجـــدة  اتـــحـــادا،  أكــثــر 
كفيلة بنزع كل األلغام التي تعيق التحّرر 
ــتـــال، واالنـــدفـــاع نــحــو فلسطني  مــن االحـ
مــوحــدة حـــّرة مــن الــبــحــر إلـــى الــنــهــر هــذه 
ــّرة، وفـــي مــســتــقــبــٍل قـــريـــٍب قـــرب الحلم  ــ املــ
االحــتــال  لــكــوابــيــس  املــــؤّرق  الفلسطيني 
ومستوطنيه ونظامه السياسي املتهالك.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

انتخابات الجزائر... المستقلون والتأسيس  للطائفية السياسية

أميركا والصين وعودة الحرب الباردة

لَم ال يتغيّر الفلسطينيون اآلن؟

إذا لم يتدارك النظام 
السياسي الترّدي 

الخطير، سوف تشهد 
الجزائر أعماًال جّدية 

لتفكيك الدولة 
وتقسيمها

تعتمد أميركا على 
حليفها األوروبي 

في بناء تحالف 
دولي يواجه الصين

بات لزامًا إنهاء 
االنقسام جّديًا، 

واالتجاه إلى إعادة 
اللحمة بين أطراف 

الصف الوطني من 
دون وساطاٍت خارجية

آراء

حسام كنفاني

منذ وصول الرئيس األميركي جو بايدن إلى السلطة، كان واضحًا أن اهتمامه 
النووي اإليراني مغاير تماما التجاه سلفه دونالد ترامب، وأنه ال ينوي  بامللف 
السير في النهج نفسه مع طهران، بل العودة إلى مسار االتفاق النووي مع بعض 
التعديالت، خصوصًا أن هذا االتفاق هو إنجاز إدارة الرئيس باراك أوباما التي 
التي  اإلنـــجـــازات  أهــم  للرئيس، وهــي كــانــت تعتبره أحــد  بــايــدن فيها نائبًا  كــان 

حققتها اإلدارة على الصعيد الخارجي. 
تــرامــب على  الــذي وضعه  التجميد  بــايــدن على فــك  الطبيعي أن يعمل  لــذا، فمن 
 لإلنجاز. إضافة إلى ذلك، فإن إيران 

ً
االتفاق، وتقديمه محسنًا باعتباره استكماال

بالنسبة إلى اإلدارة األميركية الحالية ليست أولوية، بقدر ما هي الصني وروسيا، 
ال سيما أن إدارة أوباما، والتي يمكن اعتبار فترة بايدن الحالية هي الثالثة لها، 
آبهة بكل  الــنــووي، وهــي غير  االتــفــاق  املنطقة مقابل  إيـــران مفاتيح  إلــى  سلمت 
إلى حد ما،  العكس كانت أحد مشجعيه  املنطقة، بل على  اإليراني في  التوسع 
وبالتالي فإن هذه اإلدارة بحاجة إلى طي سريع لهذا امللف للتفرغ للتعاطي مع 

»الخطر الصيني« الذي تضعه في قمة اهتماماتها.
من حق إدارة بايدن أن ترتب سلم أولوياتها في السياسة الخارجية، غير أنها 
ال بد أن تقيس الخطوات التي تنتهجها استراتيجيًا مع نظرة إلى الواقع اإليراني 
الجديد، املغاير تمامًا ملا كان عليه الوضع في فترة إبرام االتفاق النووي، حني كان 
اإلصالحيون في سدة الرئاسة اإليرانية. هناك واقعان جديدان في إيران اليوم 
من املفترض أن تضعهما اإلدارة األميركية في حساباتها في املفاوضات القائمة 
التي تم فرضها  العقوبات  تأثير  األول واألساسي هو  الواقع  حاليًا مع طهران. 
من قبل إدارة ترامب على الجمهورية اإلسالمية، والتي كانت سببًا في تحوالت 
الــثــورة«،  االستمرار في ما تسمية »تصدير  إيــران على  قــدرة  استراتيجية في 
وتغذية أجنحتها العسكرية املوزعة في اليمن والعراق ولبنان وسورية في ظل 
ما يشبه االنهيار االقتصادي الذي أخرج أصواتًا في إيران تندد بتوزيع األموال 

على الخارج، في ظل شبح الجوع الذي يهدد الداخل. 
تليني مواقفها  إلــى محاولة  إيــران  اإلدارة اإلصالحية في  املتغيرات دفعت  هــذه 
التفاوضية في العودة إلى االتفاق النووي، وهو ما كان بداية الدخول األميركي 
على خط هذه العودة. غير أن الواقع الثاني الجديد في إيران اليوم هو وجود رئيس 
محافظ في قمة التشدد هو إبراهيم رئيسي، والذي أطلق قبل يومني مجموعة من 
»الالءات« في ما يتعلق بالتعاطي مع الغرب عمومًا، والواليات املتحدة خصوصًا. 
ولعل أهــم هــذه الـــالءات هــي عــدم التخلي عــن البرنامج الــنــووي والــرفــض املطلق 
ملناقشة الترسانة الصاروخية التي تمتلكها الجمهورية اإلسالمية. ولعل النقطة 
إلى  للعودة  بايدن  التي وضعها  األميركية  الشروط  األخيرة كانت أساسية في 
طاولة املفاوضات، أي مناقشة القدرة الصاروخية اإليرانية. في ظل هذه الالءات، 
أن تكون غير ذات  املفترض  فــي فيينا حاليًا مــن  التي تجرى  املــفــاوضــات  فــإن 
في  حاليًا  القائمة  املحافظة  لـــإلدارة  جليلة  بالعكس ستقدم خدمة  بــل  جـــدوى، 

إيران، وتثبت أن طريق التشدد هو الوسيلة الوحيدة »الستعادة الحقوق«.
ال شك أن مثل هذه الرسالة ليس مرغوبًا فيها ال من الواليات املتحدة وال من دول 
اإليــرانــي. وبعد خطاب رئيسي كان من  التمدد  التي تعاني أساسًا من  املنطقة 
املفترض أن تجمد الواليات املتحدة املفاوضات، بانتظار إشارات أكثر ليونة من 
طهران تجعل من التفاوض ذا جدوى. لكن هذا لم يحصل، بل إن الواليات املتحدة 
تبدو ماضية في تقديم الهدايا إليران. والحديث اليوم عن رفع 1000 من أصل 
1500 عقوبة ليس إال تهنئة من بايدن للرئيس اإليراني الجديد، مع ما يحمله ذلك 

من تبعات لن تكون هينة على املنطقة.

أحمد عمر

استشعر السوريون الخطر، بعد أن فقد كثيرون إقاماتهم املؤقتة في منازح التواصل 
االجتماعي، وعوقبوا بالحظر، فإمبراطور »فيسبوك« فرش مملكته الزرقاء باأللغام 
إلى  فنزعوا  القدس،  أو  اســم »حماس«  ينطق  بكل من  تنفجر  والخوارزميات، وهــي 
املوسوعي  الباحث  يقول  الجمل.  وحساب  والرموز  الغنوصيات  واستخدام  ر 

ّ
التنك

عبد الوهاب املسيري: إن الغرب ورث الرموز واالختصارات من الغنوصية اليهودية، 
العلم الدني. وإّن أسماء املنظمات  والغنوصية هي العرفان باللغة العربية، والعرفاُن 
ــــى مــن أســمــائــهــا، مــثــل الفيفا والفيتو  ــزاب والــشــركــات اتــخــذت األحــــرف األول ــ واألحـ
، وقيل للسهولة. وأظنُّ أن األحزاب الفلسطينية هي أدهى األحزاب 

ً
واليونيسف، اختزاال

العربية، وقد أحسنت اقتباس الرموز من اليهود، فجعلت للرمز معنًى يسهل حفظه. 
والرمز نوعان؛ فإما رمز بالحروف األولى، أو رمز برسوم الكائنات واألمتعة واآلالت. 
املقاومة  الحركة  اســم  اختيار  العصر، حكاية  على  في شهادته  ياسني،  أحمد  ذكــر 
اإلسالمية ومختصر اسمها، حتى صار حماس، وصفة املقاومة حديثة، ويقابلها 
الجهاد في املصطلحات اإلسالمية. وقد خالف الشيخ ياسني معهود االختصارات، 
ف املكيال وامليزان، فأخذ حرفني من صفة اإلسالمية في اسم الحركة. وأغلب 

ّ
وطف

الفلسطينية،  التحرير  حركة  فتح،  معلمتها  من  العوم  فن  تعلمت  الحركة  أن  الظنِّ 
وهي السابق واملعلم في مضمار الرموز، ومعلمتها إسرائيل. وكانت »فتح« قد قلبت 
ترتيب القراءة في رمز أحرف اسم الحركة، فكّرت عليه من الدبر ليس كما في معهود 

 عجوز.
ٌ
 من حتف، ويشهد كثيرون أنها حركة

ً
الرموز، فكان رمزها فتح بدال

ولعت األبوجية، أتباع أوجالن باالختصار، فأنشأت »بككه« و»بيدا« و»يبكه«، سبقهم 
كرد العراق في التراميز، مثل »بدكه« وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، و»ينكه« 
املقاومة  أمـــواج  ـــق مؤسسو حركة 

ّ
ُوف وقــد  الكردستاني.  الديمقراطي  االتــحــاد  وهــو 

الــزمــن، فرئيس  اللبنانية فــي االســم والــرمــز والشاعرية، حتى خــرق رئيسها جــدار 
الحركة هو رئيس البرملان منذ أربعني سنة، ولم يسبقه أحٌد في املكوث في صندوق 
التي ماتت قهًرا وحسدا من جمع  الله،  فـــاروق، رحمه  امللك  البرملان ســوى سلحفاة 
نبيه بري بني االنتجاع على أمواج الساحل ورئاسة البرملان، وسبقه سوبرمان وبات 
مان وسبايدرمان وأم درمــان. لم يجد حزب البعث العربي االشتراكي ضــرورة عند 
اإلنشاء في البحث عن جمال االسم الرمزي، وانتهى به األمر أن اختصر كثيًرا، كأنه 
فّص ملح وذاب، وصار األسد هو رمز الحزب ورمز سورية ورمز الثورة العربية. لكل 
حزب مغربي اسم ورمز، على شاكلة رمزي حزبي أميركا الشهيرين؛ الفيل والحمار. 
والتفسير أنها آثـــار الــطــواطــم املــوروثــة عــن املرحلة الــبــّريــة، ولــلــدول املــعــاصــرة رمــوز 
طوطمية؛ أستراليا رمزها الكنغر، وفرنسا الديك. وقد اختارت دول عربية رمز النسر، 
مثل سورية والعراق ومصر، والنسر طائٌر يحلق عالًيا، لكنه من الحيوانات القّمامة. 
اختارت بعض األحــزاب املغربية آالٍت رمــًزا لها، مثل اإلبريق والساعة واملحراث. ولم 
ينتشر، حسب علمي، رمز سوري حروفي، مثل رمز املؤسسة العامة االستهالكية 
ه 

ّ
ت محل

ّ
التي كانت توزع حصًصا من الزيت والسكر في الزمن الجميل على دفتٍر حل

غ الحكومة املواطنني باألهلة ومواقيت الحج إلى معمل الغاز الستالم 
ّ
البطاقة الذكية، تبل

العامة االستهالكية هو »معا«، لكن الرسم  الذهبّية، وكــان رمز املؤسسة  الغاز  جــّرة 
الفني لالختصار كان »ماع«، وسالم الله على األغنام.

لم ينتشر مختصر السم حركة سياسية مثل داعش بنت املحظوظة، والسبب حبُّ 
بالَجلد على اختصار اسمه.  العاملية لإلسالم، وكان داعش يعاقب رعاياه  امليديا 
حاول سوريون االنتقام من حزب الله، الذي خان اسمه، وهو املقاومة اإلسالمية في 
لبنان، فقاوم في سورية، فأطلقوا عليه اسم حالش، فلم يحالفهم الحظ، ألنَّ صاحب 
التسمية الهجائية أضاف صفة الشيعي السم الحزب ظلًما. وحالش كان يقتل، أما 
بذلك  فوصموه  بعضهم،  عند  دفينة  رغبة  والسبايا  النساء،  يسبي  فكان  داعــش 

، يا منيرة.
ً
االسم الحقير حسدا وغيرة

محمد أحمد بنّيس

خصصت مجلة ›‹بني ضفتني )Dos Orillas( اإلسبانية، التي تصدر من الجزيرة 
 Trina ميركادير  ترينا  اإلسبانية  والــنــاشــرة  للشاعرة  الجديد  عــددهــا  الــخــضــراء، 
Mercader )1919- 1984(، أحد الوجوه البارزة في الحياة الثقافية في شمال املغرب 
ِفرنانديث  بالوما  الشاعرة  املجلة،  مــديــرة  واعتبرت  اإلسبانية.  الحماية  فترة  إّبـــان 
غوما، امللف بمثابة محاولة إلعادة إحياء اإلرث الثقافي الزاخر الذي خلفته ميركادير 
ترينا  ولــدت  املاضي وخمسينياته.  القرن  أربعينيات  املغرب في  إقامتها في  خالل 
ميركادير في مدينة أليكانطي. توفي والدها وهي في الحادية عشرة من عمرها. ومع 
االنسداد االجتماعي العام الذي واكب نهاية الحرب األهلية اإلسبانية، انتقلت مع أمها 
للعيش في مدينة العرائش سنة 1940. ثم حصلت على وظيفٍة في البلدية، ما جعلها 
تتعّرف أكثر على املغاربة وطبيعة حياتهم آنذاك. وبقدر ما قادتها انشغاالتها األدبية 
والثقافية املبكرة إلى التعرف على الوسط الثقافي اإلسباني في شمال املغرب، قادتها 
كذلك إلى التعّرف على الحياة الثقافية في املنطقة، من خالل عدد من الكتاب املغاربة، 
لـوه وإدريس الديوري وغيرهم، كما لم يفتها ربط عالقات 

ّ
كمحمد الصباغ وأمينة ال

مع كتاٍب عرب، وباألخص الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان.
اهتمت ميركادير بسيرة الشاعر املعتمد بن عباد الذي خّصته بمرثية في بداياتها 
القسم  إلــى  التي ضمت، إضافة  ›‹املعتمد‹‹  أّسست مجلة  لــذكــراه  وتكريما  األولـــى. 
اإلسباني، قسما عربيا استضاف نصوصا وترجمات لكتاب مغاربة وعرب. وقد 
في  األندلسي  الــطــور  بــني  للتعايش  ثقافيا  عنوانا  تكون  أن  الــبــدايــة،  منذ  لها،  أرادت 
الذي  األول  عددها  ومنذ  مأساويته.  من  الرغم  على  املغربي  وطورها  املعتمد  حياة 
صدر في العرائش )1947(، شكلت ›‹املعتمد‹‹ جسرا ثقافيا لوصل ما انقطع بني 
ومترجمني  وكتاب  كتابات شعراء  فاستقبلت  العربي،  الثقافي  وماضيها  إسبانيا 
ومستعربني. ومن ناحية أخرى، أسهمت املجلة في وضع اللبنات األولى في صرح 
األدبية  الكتابة  املكتوب باإلسبانية، وتحديِث  املغربي  املغربي واألدب  »االْسِتسبان« 
في شمال املغرب، خصوصا بعد انتقال إدارتها إلى مدينة تطوان )1953(، إذ أولت 
اهتماما الفتا للترجمة بني اللغتني، وسعت إلى تجديد محتوياتها بما يعّزز مشروعها 
للتعايش الثقافي، فنشرت ترجماٍت عربية لكبار الشعراء اإلسبان، وباألخص جيل 
27، كما نشرت ترجمات إسبانية لشعراء عرٍب من املغرب واملشرق. وعلى سبيل 
الحائزين  أِلكسندري،  وبيثينتي  خيمينث  رامــون  ــوان 

ْ
خ كتابات  استضافت  املثال، 

مونتابيث،  مارتينيث  بيدرو  واملستعرب  و1977،   1956 لــآداب  نوبل  جائزة  على 
واملؤّرخ محمد بن عزوز والشاعر محمد الصباغ وغيرهم. إضافة إلى ذلك، أسهمت 
عن  اإلسباني  املخيال  في  سائدة  كانت  وتــصــوراٍت  انطباعاٍت  تصحيح  في  املجلة 
املجلة  لتكون  بذلتها ميركادير  التي  الجهود  لــوال  أن يحُدث  لذلك  كــان  املــغــرب. ومــا 
جسرا للتواصل الثقافي بني البلدين، وبالتالي، عنوانا لخطاب مضادٍّ لخطاب التفّوق 
الثقافي الكولونيالي الذي عكسته بعض جوانب السياسة الثقافية الرسمية لسلطات 
 ›‹اعتماد‹‹، تخليدا 

َ
الحماية اإلسبانية. وإلغناء مشروعها وتطويره، أطلقت سلسلة

ها ›‹زمن 
ُ
َمْيِكية زوجة املعتمد بن عباد، والتي صدر ضمنها ديوان لذكرى اعتماد الرُّ

اإلسبانية   
ُ
والترجمة ملونتابيث،  القلمية‹‹  الرابطة  و‹‹أنطولوجيا شعراء  الخالص‹‹، 

النار‹‹ للشاعر املغربي محمد الصباغ. وتتويجا لنشاطها األدبي  لديوان ›‹شجرة 
والثقافي، أصدرت ميركادير مجلة كتامة )1953( في تطوان، والتي تحّمل مسؤولية 
لوبيث غــورخــي. وقــد استمر صــدورهــا حتى  الكاتب اإلســبــانــي خاثينطو  إدارتــهــا 
1959، وكانت آخر مجلة أدبية إسبانية تصدر في املغرب. أصدرت ميركادير ثالثة 
اللذين صــدرا في  الــخــالص‹‹ )1956(  دواويـــن؛ قصائد صغيرة )1944( و‹‹زمـــن 
تطوان، و‹‹سوناتاٌت زاهدة‹‹ الذي صدر في برشلونة 1971. وبعد استقالل املغرب، 
انتقلت للعيش في مدينة غرناطة، حيث أمضت بقية حياتها حتى وفاتها في 1984، 
الثقافي  التاريخ  إنــه بــات جــزءا من  مخلفة إرثــا ثقافيا كبيرا. وقــد ال نبالغ إذا قلنا 

واالجتماعي لشمال املغرب خالل فترة الحماية اإلسبانية.

عبد الحكيم حيدر

ق في جلستك على الكرسي الذي كم اشتهيته وال تخف، فلن يلمسه أحٌد سواك، 
ّ
تأن

ق واجلس وتشبث به إلى غاية ما تريد، حتى بعد 2030، حتى بعدما ترى أحفادك 
ّ
تأن

ضباطًا، حتى إلى ما بعد أن تنتهي الحروب من العالم، بعد ما تشّح املياه على ظهر 
الكوكب، ويصبح الطعام سلعة استراتيجية، وتهرب القطط كي تنتحر مع القمري، بعد 
ق في 

ّ
ما فقدت صغارها من الجوع إن استطاعت أن تنافس القمري في الحزن. تأن

جلستك، فالشعب الخائف على مياه نهر النيل من العطش لن يستطيع أن ُيحاربك 
برصاٍص مثل الذي معك، وجنوٍد مثل الذين معك، وطائراٍت مثل التي معك، وبرملاٍن 
وقنواٍت فضائيٍة ومهرجاناٍت في شرم الشيخ. تأنق في جلستك واطمئن، فالشعب 
والفنانني كي  اب 

ّ
للكت املــلــيــارات، وال جــوائــز يمنحها  أعــمــال معهم  ليس معه رجـــال 

يصمتوا إلى األبد. الشعب فقط ينتظر »الـــ500 جنيه«، آخر كل شهر، بعد ما جلس 
العّمال بال عمل وسكتت حركة البناء. ابِن مدينتك على أحدث صيحة في التحصني، 
وابِن حولها سورًا من فوالذ، وأحضر وكاالت الغرب كي يصّوروا، وتنقلهم الطائرات، 
الشيخ، كي يحكوا لبالدهم وصحفهم عن ذلك الصرح  إلى منتجعات شرم  مساء، 
ق في جلستك على الكرسي الذي كان 

ّ
ه في الشرق من دماء شعٍب فقير.  تأن

َ
الذي بنيت

 من 
ً
حلمك منذ خمسني سنة، وقــرأَت له املوسوعات واملراجع، وكانت ثالجتك خالية

 
ً
أي شيء سوى املاء، وأنت تقرأ وتقرأ في علوم السياسة حتى صار عقلك موسوعة
، وثالجتك تتحنث إلى ثالجات الجيران املليئة بالتمر والجوافة والعنب، وأنت 

ً
سياسية

من أجل الكرسي تؤّدب ثالجتك، وتقول لها جوعي وجوعي سنوات، كما جاع عمر بن 
الخطاب، حتى جلسَت على الكرسي بعد تعٍب أضناك، أنت واألسرة الكريمة، سنوات، 
التعب والــجــوع ســنــواٍت فاقت  القانعة كل هــذا  فكيف تحّملت معك األســرة البسيطة 

 لم نعرفها بعد. 
ٌ
سنوات جوع مصر أيام سيدنا يوسف بثالث سنوات، وتلك حكمة

كل شيء،  حاصر 
ُ
وت بكل شــيء،  تمسك  يــده  الشامخ  فالقضاء  في جلستك،  ق 

ّ
تأن

حاكم كــل شــيء. القضاء يحمي كــل أحــالمــك مــن أهــل الــشــر، ويتبعهم حتى في 
ُ
وت

أفريقيا، واإلعــالم مساًء  يتابعهم في تركيا وفي جنوب  واملوانئ،  الحفر واملطارات 
الكثير، واألمــم املتحدة  النيل لن ينقص منه  ق في جلستك، فنهر 

ّ
الــدائــرة. تأن يكمل 

ستقوم بالواجب، وأوروبا ستخضع ألحالمك، وإال أخفتها بشياطني الهجرات غير 
ق في جلستك فأوروبا تخاف 

ّ
البحر من بنغازي وكل الشواطئ. تأن الشرعية عبر 

منك، وبايدن يعمل لك ألف حساب، واملصري لن يستطيع مرة ثانية أن يقترب من 
»افتكروا  العشرين:  أنــَت على أصابعك  لهم  امليادين، ألنه رأى وسمع كما أحصيت 
رابعة والنهضة والحرس وأخواتها«، فما عاد له من حيلٍة سوى الصمت واالنتظار. 

ق في جلستك، وافتح أبواب املحاكم من الصباح، وزد في عدد الجند، واستورد 
ّ
تأن

الجيش والشرطة  السالح والبطاطني واألحذية. وفي كل شهر، زد من مرتبات  لهم 
مــّر على  آٍن  وكــل  ق في جلستك، 

ّ
تأن الحكم.  قيمة  يعرفون  والقضاء، فهم مساكني 

إنــســان بسيط تــحــت كــوبــري يــريــد عملية قــســطــرة، احــمــلــه مــعــك فــي ســيــارتــك إلــى 
مستشفى القوات املسلحة، وتابع العملية بنفسك عبر الدوائر التلفزيونية، وأنت فوق 
باكيًا  وأحمد يصُرخ  واملــريــض،  بأحمد موسى  واربــط جلستك  بالقصر،  الكرسي 
في الشعب، ويمسح دموعه، ويقول بأعلى صوت: »شوف يا شعب سيادة الرئيس 
وإنسانيته وهو يتابع عملية مصري بسيط من الشعب غلبان والله، وتأملوا كيف 
 بشعوبه وعلمه 

ٌ
فالعالم مشغول فــي جلستك،  ــق 

ّ
تــأن الــرئــيــس«.  هــذا  الــلــه  لنا  أرســـل 

  12 بــأمــر  بــاملــّرة  وغــيــر مشغول  ومعامله،  وبساتينه  وأحــالمــه  وموسيقاه  وفــنــونــه 
فردًا ستنصب املشانق لهم خالل أيام أو شهور، ألن العالم الذي رأى دماء أكثر من 
700 في »رابعة«، تم سحقهم وحرقهم ورمي جثثهم وبقاياها في الصحراء خالل 
ساعتني، لن يتأثر كثيرًا على »كمالة« بـ12 جثة أخرى، وإن بينهم أطباء حصلوا على 

أعلى الدرجات العلمية، وكانوا وزراء واختارهم الشعب نوابًا. 
العالم لم يتأثر كثيرًا، فقط البس الخاتم وادعكه، وسيقوم عشماوي الجديد باتخاذ 

الالزم، وأنت في حديقتك فوق الكرسي تمَسح على شعر أحفادك والورد هناك.

التشدد اإليراني 
والهرولة األميركية

فتح وحماس وبعبع

في تذّكر ترينا ميركادير كرسي أرجلُه من أعواد المشانق

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

دالل البزري

في أنحاء الدنيا كلها، نشأت املقاومات ضد 
احتالٍل ما. الفرنسيون ضد االحتالل األملاني، 
األيــــرلــــنــــديــــون ضــــد الـــعـــســـكـــر الـــبـــريـــطـــانـــي. 
الـــــجـــــزائـــــريـــــون ضـــــد االحــــــتــــــالل الـــفـــرنـــســـي. 
ــول. الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــون  ــ ــغــ ــ الـــصـــيـــنـــيـــون ضـــــد املــ
ضــد األمــيــركــيــني. املــغــاربــة ضــد الفرنسيني. 
حملوا  وكلهم  األميركيني.  ضد  والعراقيون 
ــتـــل، وانـــتـــصـــروا  الــــســــالح، وقـــاتـــلـــوا بــــه املـــحـ
ــا بـــعـــد الـــتـــحـــريـــر،  ــوا إلـــــى مـــرحـــلـــة مــ ــلـ ــقـ ــتـ وانـ
وعزموا على بناء دول، كانوا هم على رأسها. 
ولــكــن على الئــحــة املــقــاومــني، ثــّمــة مــقــاومــاٌت 
منفردة، وقريبة لزمننا. األولى هي املقاومة 
ــتـــي قــــادهــــا نــلــســون  الـــجـــنـــوب - أفـــريـــقـــيـــة، الـ
ــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري.  ــظــ ــد نــ ــ ــانــــديــــال ضـ مــ
ــاِوم،  ــ ــقـ ــ ـــســــالح املـ ـــع الـ ــِكــــرة مـ ــبــ وتـــجـــربـــتـــهـــا املــ
وانطالقتها  تــطــّورهــا.  فــي مسار  لــه  ونبذها 
بـــالـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي، وانـــتـــصـــارهـــا بــهــذه 
الــوســيــلــة وحـــســـب. والـــثـــانـــيـــة هـــي املــقــاومــة 
للمقاومة«،  الوطني  »املجلس  أي  اإليــرانــيــة، 
ــؤلــــف مــــن خــمــســمــئــة شــخــصــيــة وخــمــســة  املــ
أحــزاب محظورة في إيــران، أشهرها منظمة 
ــان آخـــــر بـــيـــانـــات هـــذا  ــ ــ مـــجـــاهـــدي خــــلــــق. وكـ
املجلس بمناسبة »انتخاب« إبراهيم رئيسي 
»املــجــرم  بـــ إيـــاه  واصــفــة  للجمهورية،  رئيسًا 
ــــذه حـــركـــاٌت تــصــف نــفــســهــا،  بــالــُجــْمــلــة«. وهـ
»املـــقـــاومـــة«. وهـــي ال  ويــصــفــهــا املـــراقـــبـــون، بــــ

تحمل السالح. 
املقاومة  املقاومات هي  هــذه  بني  من  الثالثة 
 

َ
الــفــلــســطــيــنــيــة. حــمــلــت الــــســــالح مـــنـــذ نــفــض
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــن عــيــشــهــم غـــبـــار الــلــجــوء 
والــتــشــّرد، وبــعــد أن فــقــدوا األمـــل بالجيوش 

كمال عبد اللطيف

ــد الــفــكــر الــعــربــي بــوفــاة املــفــكــر التونسي 
َ
ــق

َ
ف

 )2021  -  1935( ــيـــط  ــعـ جـ هــــشــــام  الـــكـــبـــيـــر 
ــد مثقفًا 

َ
ــق

َ
ف واحـــدًا مــن أكبر مفكري عصرنا، 

سمت أعماله الفكرية والتاريخية 
َّ
طالئعيًا ات

تــهــا الــنــظــريــة الــعــالــيــة، وهــــي تــواجــه  بــكــفــاء
أسئلة الحاضر وأسئلة التاريخ العربي في 
والتقّدم.  النهضة  بمشروع  معًا،  عالقتهما 
وُيـــــدِرُك املــتــابــعــون لــلــجــدل الــدائــر فــي فكرنا 
املعاصر، في الثلث األخير من القرن املاضي 
والخيارات  املواقف  الجديد،  القرن  ومطالع 
ــب الــراحــل فــي أعماله، وهــو يساهم  التي ركَّ
ِبحسٍّ تاريخي نقدي في تشخيص جوانب 
ـــرنـــا الــتــاريــخــي. كما 

ّ
عـــديـــدة مـــن صــــور تـــأخ

يدركون عمق مساعيه الرامية إلى املساهمة 
في بناء أنــواٍر عربيٍة، تتيح للعرب إمكانية 
فه 

َّ
مجابهة مصيرهم التاريخي.. ومنذ مصن

األول فـــي مـــوضـــوع »الــشــخــصــيــة واملــصــيــر 
الــعــربــي اإلســـالمـــي« ســنــة 1974، إلـــى كتابه 
في  التفكير  الــتــاريــخ،  فــي  »التفكير  األخــيــر 
الدين« )2020(، لم يتوقف هشام جعيط عن 
الــبــحــث والــنــظــر فــي قــضــايــا تــتــصــل بالفكر 
على  وتنفتح  والتاريخ،  واالجتماع  والدين 
مــكــاســب عــصــرنــا وتـــجـــاربـــه فـــي الــتــحــديــث 
الجارية  التحوالت  قراءة  والتغيير، محاواًل 
نقف  عندما  العالم.  وفــي  العربي  العالم  في 

حلمي األسمر

نظرة سريعة إلى الحالة التي تعيشها دولنا 
ــنــا عــلــى أعــتــاب 

ّ
فــي املنطقة الــعــربــيــة تظهر أن

 ،
ً
التأثير حــاضــرًا ومستقبال تــغــيــراٍت شــديــدة 

 ما كــان يبدو سياسة إدارة األزمـــات، غدا 
ّ
وأن

مـــحـــاوالٍت الهــثــة ملــنــع االنــفــجــار فــي غــيــر بلد 
، هــنــاك حــالــة 

ً
عـــربـــي. فـــي بــلــدي األردن، مـــثـــال

احتقان غير مسبوقة، وحالة عدم يقني، وهّوة 
والشارع.  الحاكمة  النخبة  اتساعًا بني  تــزداد 
ــــالح املــنــظــومــة  لـــم تــفــلــح الــلــجــنــة املــلــكــيــة إلصـ
التي تشكلت لرسم خريطة طريق  السياسية 
التوتر،  امــتــصــاص  فــي  للمستقبل  إصــالحــيــة 
وبناء الثقة املتضّررة حّد الدمار بني مكونات 
ــنــــاك انـــهـــيـــار  ــًا وعــــمــــوديــــًا. هــ ــيـ ــقـ ــمـــع، أفـ ــتـ املـــجـ
الفقر  مــعــّدالت  ــادة  كــامــل لالقتصاد وزيــ شبه 
 

ّ
الــدق  منابر التعبير عــن 

ّ
والــبــطــالــة، وال تــكــف

على هاتني املشكلتني حد امللل والضجر. وال 
 فــي األفـــق مــا يــشــي بــانــفــراٍج وشــيــك. 

ّ
يــبــدو أن

 منها يشكل قنبلة موقوتة ال 
ّ

هناك ملفات كل
تعلم متى تنفجر، بدءًا من ملف الطاقة، وصواًل 
إلــــى عـــالقـــات األردن مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
)القدس، املياه، الغاز، إلخ(، مرورًا بملف املياه 
باململكة،  يترّبص  الــذي  والجفاف  الشحيحة 
وتغيير هوية الدولة من ريعية إلى إنتاجية، 
من دون األخذ باالعتبار مصالح ضحايا هذا 

تجسيد  أول  الفلسطيني  الــفــدائــي  الــعــربــيــة. 
قــادٍة  من  املقاومة  هــذه  انتقلت  بة. 

ْ
الوث لهذه 

إلــى آخرين، من دون طــرد قادتها السابقني، 
الـــحـــســـيـــنـــي،  ــــني  ــ أمـ الــــشــــيــــخ  تـــجـــاهـــلـــهـــم:  أو 
ــات. مـــن هــذه  ــرفـ  الـــديـــن الـــقـــســـام، يــاســر عـ

ّ
عــــز

الــبــدايــة، والــســالح زيــنــة هــذه املــقــاومــة، وهو 
البعيدة  فــي األوســــاط  ُيــالقــي ترحيبًا حــتــى 
ــن أوســـــاط  ــًا مــ ــانـ ــيـ عـــنـــه ســـيـــاســـيـــًا، حـــتـــى أحـ
مــعــاديــة لــلــمــمــانــعــة )مـــن هــنــا تــفــهــم تــعــّجــب، 
التأييد  املمانعة  جماعة  استنكار،  وأحيانًا 
الــذي القته هذه املقاومة من جهاٍت أو أفراد 
غــيــر مــمــاِنــعــني(. وتــحــمــل هـــذه االســتــثــنــاءات 
مـــفـــارقـــاتـــهـــا بــنــفــســهــا: الـــجـــنـــوب - أفــريــقــيــة 
ــة املــســلــحــة.  ــاومـ ــقـ مــنــهــا تـــْدحـــض تــجــربــة املـ
حَملتها قيادة مقاومتها في أولى خطواتها. 
 غــيــر 

ٌ
ــة ــاومــ ــقــ ــــي مــ ــد حــــــني. هـ ــعـ وهــــجــــَرتــــهــــا بـ

ــار بـــأن  ــتــــصــ مـــمـــاِنـــعـــة، كـــتـــبـــت لــنــفــســهــا االنــ
نــجــحــت فــي إلــغــاء نــظــام الــفــصــل العنصري 
ســلــمــيــًا. املـــقـــاومـــة اإليـــرانـــيـــة كــانــت بــدايــتــهــا 
إلى  مــســاُرهــا  وأفــضــى  حة. 

ّ
مسل أي  شعبية، 

بلة في 
ْ
بل مقاومٍة سياسية. وحالتها تخلق 

كيف  إذ  املــمــانــعــة.  بمحور  ملتصقة  ــاط  أوسـ
يصّح أن تخرج مقاومة على قــادة املمانعة؟ 
فيما هـــؤالء يــفــرضــون تــالزمــًا صــارمــًا، يكاد 
يــكــون انــدمــاجــيــًا، بــني األولــــى والــثــانــيــة، أي 
املقاومة واملمانعة؟ كيف يمكن أن يكون املرُء 
مقاِومًا نظام املمانعة، فيما هذا األخير حّول 

عة؟ 
َ
»املقاومة« إلى مرادٍف للممان

ــرة، املـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فهي  ــيــ ــا األخــ أمــ
فريٍق  من  املسلحة  مقاومتها  انتقلت  فريدة. 
إلى آخر. وال يبدو من شعبية الفريق املسلح، 
حــركــة حـــمـــاس، وســــط الــفــلــســطــيــنــيــني، أنــهــا 
املــقــاومــات.  مــن  غيرها  انتهت  كما  ستنتهي 

 مــؤلــفــاتــه خــــالل الــعــقــود 
ِّ

ــام ِســـِجـــل ــ الـــيـــوم أمـ
أمــام أبحاث  الخمسة املاضية، نجد أنفسنا 
رائدة في الفكر العربي والتاريخ اإلسالمي، 
أبـــحـــاث فـــي الــســيــاســة والــثــقــافــة واملــجــتــمــع، 
وقد ُكتبت استنادًا إلى مرجعيات وخيارات 
ر فيها الراحل  دة، طوَّ نظرية وتاريخية ُمحدَّ
 )وأساليب( التفكير في أسئلة النهضة 

َ
ُرق

ُ
ط

واملستقبل العربيني. ومن »أوروبا واإلسالم« 
)1978( إلى »الفتنة، جدلية الدين والسياسة 
في اإلسالم املبكر« )1989( ثم »أزمة الثقافة 
الــتــمــثــيــل،  اإلســـالمـــيـــة« )2000( عــلــى ســبــيــل 
نجد أنفسنا أمام قضيٍة واحدة، يتعلق األمر 
التأخر  بأسئلة  متصلٍة  النظر  فــي  بــجــهــوٍد 
السياسية  تجلياته  فــي  الــعــربــي  الــتــاريــخــي 
ُموِّ  السُّ واضــٍح ألهمية  إعــالٍء  مع  والثقافية، 
الفكري في التاريخ. وقد اختار، في العقدين 
األخيرين، مواجهة الوحي والنبوة، فأصدر 
ــــة: »الــــوحــــي  ــبــــويَّ ــنــ ثـــالثـــيـــتـــه فــــي الـــســـيـــرة الــ
ة«، )1999(، »تاريخية الدعوة  ُبوَّ

ُّ
والقرآن والن

فــي  ـــد  مـــحـــمَّ »مـــســـيـــرة   ،)2007( ـــديـــة«  ــمَّ املـــحـ
اقترب   ..)2015( اإلســـالم«  وانــتــصــار  املدينة 
الــوحــي، مستعينًا بــرؤيــة أنــواريــة  فيها مــن 
ــة، منطلقًا مــن اعــتــبــار أن  ــمــيَّ وعــقــالنــيــة تــفــهُّ
دي،   بني أعماق الضمير املحمَّ

ٌ
الوحي »جدل

ــه الــخــارجــي  ، وبـــني اإللــ اخـــلـــيُّ ــه الـــدَّ وهـــو اإللــ
فيما وراء العالم«.  

الــنــاظــم األكــبــر ملجمل أعــمــال هــشــام جعيط 

التغيير، وملف ما سّمي »الفتنة« واملحاكمات 
التي بدأت للتو فيها. إلى هذا وذاك، هناك شبه 
انهيار في مؤسسات املجتمع املدني، وإفــراغ 
النقابات من أّي دور مؤثر، ومحاربة ما يسّمى 
يتبع  مــا  مــع  أمنيٍة خشنة،  بقبضٍة  املعارضة 
ة 

ّ
الهش الديمقراطية  املؤسسات  تآكل  من  هــذا 

، وغــيــر هـــذا كثير مــمــا يستعصي على 
ً
أصــــال

الحصر. وفي الجوار، حيث فلسطني املحتلة، 
ــق نــــذر حــــرب وشــيــكــة جـــديـــدة،  ــ تـــبـــدو فـــي األفـ
 الــتــوّحــش 

ّ
قـــد تــشــتــعــل فـــي أّي لــحــظــة فـــي ظـــل

الصهيوني الــذي يجتهد في حرمان املقاومة 
في حرب  انتصارها  ثمار  قطف  الفلسطينية 
ــرٌب، إن اشــتــعــلــت،  ــ ــوار الـــقـــدس«، وهـــي حـ ــ »أســ
 األوراق على طاولة الحدث 

ّ
ستعيد ترتيب كل

العربية، وربما في أجــزاء واسعة  في املنطقة 
العالم، بعدما نجحت املقاومة في تغيير  من 
ــــي، ونـــفـــضـــت الـــغـــبـــار عــــن املــلــف  ــدولـ ــ املـــــــزاج الـ
التنبؤ  اآلن  املهمل. ومن الصعب  الفلسطيني 
بما ستسفر عنه جولة أخرى من املعارك بني 
 حــكــومــة 

ّ
املـــقـــاومـــة واالحــــتــــالل، خــصــوصــًا أن

أن تثبت »فحولتها«  الكيان تريد  جديدة في 
بــإراقــة مــزيــد مــن الــــدم، واملــبــالــغــة فــي الــتــأزيــم، 
ومــحــاولــة ترسيم قــواعــد اشتباك جــديــدة مع 
األخـــرى من  الجهة  الفلسطيني. وفــي  الشعب 
متهالكة،  ضعيفة  سلطة  الفلسطيني،  الوطن 
تمشي على عّكازين من طني، فقدت شرعيتها 

على األقل، ليس في القريب املنظور. مكتوٌب 
ــقـــاومـــة أن يــبــقــى حـــيـــًا. وإذا  لـــســـالح هــــذه املـ
سقطت في التقاعس، أو التراجع، عن كونها 
، فإن ديناميكية الصراع اإلسرائيلي 

ً
مسلحة

أجياٍل  على  ملي 
ُ
وت تمنعها،  الفلسطيني   -  

الحقة أن تحمل بدورها السالح. 
الفريق  لهذا  الــســالح  يعطي  املمانعة  محور 
األقوى اآلن، أي »حماس«. ولكن لن يكون مآل 
ــآالت املــمــاِنــعــة األخـــرى،  هــذه األخــيــرة مثل املـ
ــا.. لــن  ــهــ ــي لــ ــ ــرانـ ــ ــأن الــــدعــــم اإليـ ــ مــهــمــا عــــال شـ
اللبناني  الــفــرع  بلغها  التي  املــواصــيــل  تبلغ 
وخيالها  طاقتها  كل  ترهن  لن  عة. 

َ
املمان من 

التي  تلك  بعينها،  دولـــٍة  لصالح  ومهاراتها 
بــالــســالح. ال يستطيع يحيى  ل وتــدعــم  تــمــوِّ
الــســنــوار وال إســمــاعــيــل هــنــيــة، وال غيرهما 
ظوا بمآثر 

ّ
الــقــادة، أن يتلف أولــئــك  مــن صنف 

املــمــاِنــع األشــهــر حــســن نــصــر الــلــه: أن الــقــرار 
ــيـــدة.. إلـــخ.  ــقـ ــعـ إليـــــــران، وكـــذلـــك الــتــمــويــل والـ
األقـــوى  الــــدور  املــذهــبــي دور. ولــكــن  للحاجز 
يــعــود إلــــى طــبــيــعــة الـــصـــراع الــــذي يــخــوضــه 
ــراٌع  صـ وهـــو  إســرائــيــل.  ضــد  الفلسطينيون 
ال  مكانٍة خاصة،  في  السالح  يضع  حقيقي، 
»محور  من  اللبناني  الفرع  إلــى  بصلٍة  تمّت 
املمانعة«. وقد تحّولت القضية الفلسطينية 

عنده إلى ذريعة، ليس إال.
كان يمكن أن ُيسمى حزب الله حزبًا مقاِومًا 
في أولى مراحل انطالقته. أي غداة االجتياح 
اإلســــرائــــيــــلــــي لـــلـــبـــنـــان، وخـــــــــروج املـــقـــاومـــة 
أزاح  املــقــاومــة،  هـــذه  وفـــي  مــنــه.  الفلسطينية 
ــقـــاومـــي الـــعـــهـــد الـــقـــديـــم، واحــتــكــر  الــــحــــزب مـ
مــقــارعــة إســـرائـــيـــل فـــي جــنــوب لــبــنــان، حتى 
انسحبت منه. هذا حصل عام 2000، أي منذ 
21 عامًا. من بعدها، صار التمّسك بالسالح 

وآثاره في فكرنا املعاصر يتمثل في مساعيه 
بناء ما ُيسعفنا  املساهمة في  إلى  الهادفة 
ٍة جديدٍة ملاضينا وحاضرنا، إضاءة  بإضاء
كافئ طموحاتنا النهضوية في التحديث. 

ُ
ت

العربي«  واملصير  »الشخصية  كتابه  ففي 
ثـــّمـــة مــفــكــر يــكــتــب بــطــريــقــة ال عـــالقـــة لــهــا 
ى بأسئلة 

َ
ْعن

ُ
باملتداول في املقاربات التي ت

الـــفـــكـــر والـــنـــهـــضـــة الـــعـــربـــيـــة وقــضــايــاهــمــا، 
فــقــد جــمــع فــي املــصــنــف املـــذكـــور بــني فنون 
ــاريـــخ والــفــكــر  ــتـ فـــي الــكــتــابــة تــجــمــع بـــني الـ
القارئ  يقف  حيث  والــحــضــارة،  والسياسة 
بتونس،  املتعلقة  األســئــلــة  مــن   

ٍّ
ِســِجــل على 

وأخــــــرى تــرتــبــط بــقــضــايــا الـــتـــقـــدم الــعــربــي 
وتجديد النظر في اإلســالم. وهو ال يترّدد، 
والتاريخ  السياسة  أسئلة  من  اقترابه  عند 
والـــنـــهـــضـــة، فـــي كــشــف كــثــيــر مـــن مــعــانــاتــه 
ـــــــره، األمــــــــر الــــــــذي يــــوضــــح كــيــفــيــات 

ُّ
وتـــــــوت

انخراطه في بناء أسئلة النهضة التونسية 
والعربية. 

ــكـــر فــي  ــفـ ــيــــط، وهـــــــو يـ ــعــ ــام جــ ــ ــــشـ يـــنـــتـــقـــل هـ
الــشــخــصــيــة واملــصــيــر الــعــربــيــني، مــن الفكر 
إلـــــى الــــتــــاريــــخ إلـــــى اإلســـــــالم فــــي الــحــاضــر 
ــبـــل.. يــكــتــب مـــبـــاحـــثـــه بـــكـــثـــيـــٍر مــن  ــقـ ــتـ واملـــسـ
ى 

َّ
املألوف، ويتغن إنه يغّرد خــارج  املعاناة، 

بــاملــســتــحــيــل، ُمــعــتــبــرًا أن االكـــتـــفـــاء بــوضــع 
العرب اليوم أمام خيار اإلسالم أو الحداثة 
ُيــدخــلــهــم فــي جــدلــيــة الـــبـــؤس، إنـــه يمنعهم 

الــشــعــبــيــة وتـــوّرطـــت حــتــى أذنــيــهــا فــي تقوية 
 حالة حنٍق 

ّ
االحتالل، وشرعنته دوليًا، حتى إن

غير مسبوقة تسود صفوف الناس العاديني، 
 

ّ
 ذريــعــًا عــلــى كــل

ً
بــعــدمــا فشلت السلطة فــشــال

الــصــعــد، فــال أطــعــمــت مــن جـــوٍع وال آمــنــت من 
الــداخــل الفلسطيني حــيــث بنى  خـــوف. وإلـــى 
الكيان، على مدى سنوات، بعضًا من »جسور 
التعايش« في املدن الفلسطينية التي زاحمهم 
فيها اليهود، حتى إذا انفجرت معركة »أسوار 
ــقــــدس«، عــصــفــت بــهــذا »الــتــعــايــش« الــهــش،  الــ
ــة فــــي طـــريـــق »الــعــيــش  وزرع قـــنـــابـــل مـــوقـــوتـ
ـــحـــة لــالنــفــجــار فـــي أي 

ّ
ــتـــرك« وهــــي مـــرش املـــشـ

اختبار مقبل. فإذا وّسعنا دائرة الرؤية، نجد 
بــلــدًا كــلــبــنــان يــعــيــش عــلــى أبــــواب مــجــاعــة، إن 
، مـــع تــعــّســر تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 

ً
لـــم تــبــدأ فـــعـــال

، وهيمنة حزب الله على 
ّ

 مع الكل
ّ

واشتباك الكل
الساحة السياسية واألمنية، مع ما يعنيه هذا 
من إمكان اتخاذ قراٍر بالدخول في مواجهة مع 
»الــكــيــان« وجـــّر الــبــالد إلــى حـــرٍب ال يعلم أحد 
مداها، خصوصًا إذا ما ارتفعت حرارة الصراع 
للتو رئيٌس  التي يقودها  وإيـــران  الكيان  بــني 
ف »متطّرفًا«، وهو ما 

ّ
من التيار املحافظ ُصن

يشي باحتمالية تسخني املواجهة الباردة بني 
 مــن عدم 

ً
الــطــرفــني. أمــا الــعــراق، فيعيش حــالــة

ه 
ّ
االســتــقــرار تــثــور وتــهــدأ بــني حــني وآخـــر، لكن

سائر بسرعٍة إلى حالة غير مسبوقة من العوز، 

ــبـــّرره، فــكــانــت مــنــازعــة،  املــمــانــع يــحــتــاج مــا يـ
»املقاومة«،  املمانعة بداًل منها  اختار محور 
التغطية، وعلى  األرفـــع حــّجــة، واألقــــدر على 

إقناع شعوٍب محبة لألبطال واألدوار. 
أمــــا بــعــد الـــتـــحـــريـــر، فـــإلـــيـــَك الئـــحـــة مـــوجـــزة، 
ــعــة فــرع لــبــنــان: إشعال 

َ
ألشــهــر مفاخر املــمــان

حــرب 2006. الــتــي لــم يكن مــا يــبــّررهــا سوى 
قـــريـــة مــحــتــلــة، مـــــــزارع شـــبـــعـــا، يـــســـود لــغــط 
أو سوريتها، ساهم محور  لبنانيتها  حــول 
الحرب  هــذه  وانتهت  حــّيــًا.  بإبقائه  املمانعة 
»االنتصارات« التي نعهدها. وببروز حزب  بـ
الله بصفته »مقاومًا«، يملك فوق قرار الحرب 
ــرارات األخــــــرى. ومــــن املــفــاخــر  ــقــ الــســلــم كـــل الــ
رفيق  السابق  الـــوزراء  رئيس  اغتيال  أيــضــًا، 
الدولية  التهمة  وتجاهل   ،)2005( الحريري 
املوجهة ضده. ومنها أيضًا وأيضًا اجتياح 

ـــَرع أمــامــهــم.. 
ْ

ـــش
ُ
مــن رؤيـــة األفـــق الــعــريــض امل

ــفــه »أزمـــــــة الــثــقــافــة 
ّ
ــد َحـــــــِرص فــــي مــصــن ــ وقـ

ــــر 
َ

ــنـــويـــع آخ ــيــــة« عـــلـــى تـــوســـيـــع وتـ اإلســــالمــ
العرب، فاقترب من التقّدم الياباني لينحت 
مفهوم التقليد األكبر، وليتجاوز أسطوانة 
حاول  كذلك  وحداثته«.  الغرب  مادية  »نقد 
الفكر الصيني، وذلــك إليمانه  االقــتــراب من 
الــتــاريــخــي الـــقـــوي بــــأن مـــشـــروع الــنــهــوض 
الــعــربــي أكــبــر مــن الــــزوج إســــالم/ غــــرب، إن 
ره  ــاوز فـــي تـــصـــوُّ ــتـــجـ مــمــكــنــات اإلبـــــــداع والـ

ٍ من النظر. 
 بسقٍف معنيَّ

ً
ليست مرهونة

رات جعيط ومواقفه مظاهر  تستحضر تصوُّ

الــرغــم مــن جلوسه على بحر مــن النفط،  على 
الطائفية، واالشتباك  الفساد وهيمنة  نتيجة 
االجتماعي غير املسبوق، بسبب سيطرة إيران 
التي جعلته أشبه ما يكون بوالية »شيعية« 
مــن دون األخــــذ بــاالعــتــبــار مــصــالــح املــكــونــات 
الــعــراقــيــة األخــــرى. أمـــا ســوريــة، فــمــا أدراك ما 
سورية، فهي تعيش زلزااًل مستمرًا منذ عشرة 
أعــــوام، هــّجــر نصف الــســكــان، وجـــّوع النصف 
الـــثـــانـــي، وتـــركـــهـــم فــــي مــنــطــقــة انــــعــــدام وزن، 
ها 

ّ
ينامون على حلم حرية قصف عمرها، لكن

بالسالح   ،2008 آب  أغسطس/   7 في  بيروت 
املــلــيــشــيــاوي إيــــاه، مــع قــتــل ودمــــار، فأخضَع 
أطــراف  كل  الواقعة،  تلك  منذ  القائد،  الحزب 
املــافــيــا الــحــاكــمــة، وجــعــلــهــا شــريــكــًا ضعيفًا 
صاغرًا في الحكم. بعد سنواٍت قليلة، كانت 
ومشاركة   سورية  في  املسلح  التدخل  مأثرة 
ــر مـــن جــرائــمــه ضد  ــد بــقــســط وافــ بــشــار األســ
أرضــــه وشــعــبــه. وأخــــيــــرًا، ضــــرب مــتــظــاهــري 
ثــورة 17 تشرين األول بالعضالت والعصّي 
ــــي الـــخـــيـــم  ــار فــ ــ ــنــ ــ والــــــحــــــجــــــارة، بــــإشــــعــــال الــ
أحيانًا،  باالغتيال  واملــجــّســمــات،  واملــنــّصــات 
املتظاهرين  بــوصــف  الــســيــاســي«،  »الــقــرار  بـــ
خــونــة مــأجــوريــن.. إلــخ )هــو نفسه رّد بشار 
األســد »املــقــاِوم« على ثــورة شعبه(. كــل هذه 

»املقاومة«.  لة بـ
َّ
املفاخر كانت مكل

واآلن، الحزب نفسه، يقولها من دون مواَربة. 
النكبة اللبنانية الكبرى التي تسّبب بها هو 
وشركاؤه الصغار في الحكم: إنه ال يستطيع 
إزاءها شيئًا قبل االتفاق األميركي ــ اإليراني. 
أي أن التي كانت حركة مقاومة في بدايتها، 
وصارت اآلن مكّبلة باتفاق أميركي إيراني، ال 
يعينها إال بقدر ما يحمي سالحها. ضد من؟ 
رسة 

ْ
ليس ضد إسرائيل إال للتشاوف، والغط

»قواعد  وضمن  والبروباغاندا،  واالستقواء 
كبر  مهما  لبناني،  كل  إنما ضد  االشتباك«. 
رأســــه، تــســّول لــه نــفــســه أن يــقــف ضــد »سيد 

املقاومة«، حسن نصر الله.
إنها  عة. 

َ
هــذه ليست مقاومة، وال حتى ممان

ــزاع إقــلــيــمــي، له  عــة. ســالحــهــا بــخــدمــة نـ
َ
مــنــاز

وجــــه مــحــلــي. وحــركــتــهــا خــصــومــة وشــقــاق 
ينتهي،  ال  مميٌت  وكراهية. وصـــراٌع  وتباعد 

حتى لو انتهت إسرائيل.
)كاتبة لبنانية(

ق والتوتر الحاصلة في الذات العربية، 
ّ
التمز

السمع  استراق  وهــو يحرص على مواصلة 
ملــخــتــلــف نـــــــــداءات الــــــــروح لـــحـــظـــات أفــولــهــا 
الوجودي  ره 

ّ
توت عنف   

ً
مفضال وصعودها، 

في  والحاصلة  ــة، 
َ
ــن

َ
ــْعــل

ُْ
امل القطائع  عنف  على 

ر في  الــتــاريــخ. إن وضــوح الــصــورة والــتــصــوُّ
السياسي  الخيار  عتبة  بني  يتراوح  أعماله 
الــتــاريــخــي وعــتــبــة الــتــأمــل الــنــظــري املفتوح 
ــروم اإلمـــســـاك  ــ ــذي يـ ــ عــلــى مـــجـــال الــتــفــكــيــر الـ
ــــي عــمــقــهــا  ــا، فـ ــهـ ــيـ ــّكــــر فـ ــفــ ــات املــ ــاملــــوضــــوعــ بــ
لهذا  يــتــجــاوزه.  التاريخي ومــا  بــني  الجامع 
ــــالم بــعــني وضعية  الــســبــب، يــنــظــر إلـــى اإلسـ
وتاريخية، ويفّكر فيه أحيانًا بلغة املتصّوفة 
وشطحاتهم. وقــد يــرى بعضهم في املعطى 
الــنــّصــي املــتــضــمــن فـــي بــعــض أعــمــالــه نــوعــًا 
التناقض مــداه في  التناقض، وقــد يبلغ  من 
إيقاع الكتابة الحاصل في بعض نصوصه، 
فـــي املـــفـــردات والــجــمــل الــعــارضــة واألحـــكـــام 
ذلــك، على سبيل  القوية. كما نجد  القطعية 
ــثـــال، فـــي أزمــــة الــثــقــافــة اإلســـالمـــيـــة، حيث  املـ
يستوعب هذا الكتاب كثيرًا من صور التوتر 
فـــي مــلــفــوظــاتــه، وفــــي إيــــحــــاءات مـــا يــكــتــب، 
وتبلغ درجــات معاناته في الكتابة مقاماٍت 
عــالــيــة، تعكس، فــي بعض إشــاراتــهــا، كثيرًا 
ق الــتــاريــخــي فــي واقــعــنــا 

ّ
مــن مــظــاهــر الــتــمــز

العربي، وفي عالقتنا باآلخرين.
)كاتب وأكاديمي مغربي(

لــم تــزل تــزورهــم فــي صحوهم ومنامهم، ولم 
وا عنها بعدما ذاقوا طرفًا من حالوتها!

ّ
يتخل

وقــل مثل هــذا عــن الشمال األفــريــقــي، العربي، 
ــة الــتــي  ــاديــ ــتــــصــ ات الـــســـيـــاســـيـــة واالقــ

ّ
والــــــهــــــز

تعصف بــهــا، فــهــي تحيا فـــوق حــالــٍة مــن عــدم 
 

ّ
االستقرار، تجعل مستقبلها مفتوحًا على كل
االحــتــمــاالت. أمــا مــصــر، فتجلس على برميل 
بــــارود ال يعلم أحـــد مــتــى يــثــور، ولــيــس الــســّد 
 واحدة من القنابل املوقوتة القابلة 

ّ
اإلثيوبي إال

 عن االحتقانات املتعّسرة في 
ً
لالنفجار، فضال

ــاالت وأحــكــام  ــقـ ــتـ مــلــف حــقــوق اإلنـــســـان واالعـ
اإلعــــدام املــتــالحــقــة، والــفــقــر والــقــهــر، واألزمــــات 
وغــيــرهــا.  وغــيــرهــا  املستعصية،  االقــتــصــاديــة 
 عن سواه من بالد العرب 

ّ
أما السودان، فال يقل

من انهيار واضطراب، بعدما ُسرقت »ثورته«، 
وإن كان الناس ما زالوا يحلمون بمستقبل لم 
 مــوجــزة وســريــعــة لحال 

ٌ
ق. هــذه صـــورة

ّ
يتحق

ــه سبق لهذه األمــة أن مّرت 
ّ
الــعــرب، وال أظــن أن

بمثل هــذا الــتــأزيــم فــي تاريخها املــعــاصــر، ما 
يؤذن بانفجاٍر وشيك، ال يعرف أحٌد متى يثور 
أم يتأخر؟( وال كيف، وقد  )هــل يأتي سريعًا، 
ــة، وتضيف 

ّ
جـــاءت الــجــائــحــة لــتــزيــد الــطــني بــل

أعـــبـــاًء ثقيلة عــلــى األنــظــمــة وشــعــوبــهــا، وَمــن 
يــــدري، فــقــد نــكــون عــلــى أبــــواب »ربــيــع عــربــي« 

جديد، قد يزورنا في عز الصيف الالهب.
)كاتب من األردن(

الممانَعة ليست مقاومة

هشام جعيط والتأسيس ألنوار عربية

العرب على فّوهة بركان

حزب ليس ضد 
إسرائيل إال للتشاوف، 

والغْطرسة 
واالستقواء 

والبروباغاندا، وضمن 
»قواعد االشتباك«

يحرص على مواصلة 
استراق السمع 

لمختلف نداءات 
الروح لحظات أفولها 

وصعودها

من يدري، قد 
نكون على أبواب 

»ربيع عربي« جديد، 
قد يزورنا في عز 

الصيف الالهب
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