
مهنا الحبيل

خالل فترة وجيزة، قفز برنامج الصندوق 
األســـــــــود، لــصــحــيــفــة الـــقـــبـــس الــكــويــتــيــة، 
ــــى مـــصـــاف الـــبـــرامـــج  عـــلـــى »يــــوتــــيــــوب« إلـ
املتابعة ذات الجماهيرية، وحقق حضورًا 
ــة الــوطــنــيــة  ــاحـ ــي الـــسـ ــا، وجـــــــداًل فــ ــ ــعـ ــ واسـ
ــلــــيــــج الــــعــــربــــي والــــوطــــن  ــويـــت والــــخــ ــكـ ــلـ لـ
ــع كــــــان ذلــــــك مــرتــبــطــا  ــبـ ــطـ ــالـ الــــعــــربــــي. وبـ
الله  عبد  السياسي  املفكر  الــبــارز  بضيفه 
الــنــفــيــســي. وفــــي آخــــر حــلــقــات الــبــرنــامــج، 
الــذي حقق  قي، 

َ
أشــار املقّدم املميز عّمار ت

نجاحا الفتا بمهنيته، وحرصه على دقة 
املعلومة وأدبه في اللقاء، إلى ختم الرحلة 
البرنامج  الثرية. وكانت هــذه اإلشــارة أن 
حتى   2001 مــن  مهمة،  مرحلة  سيتجاوز 
مــيــالد الــربــيــع الــعــربــي 2010، وبــالــطــبــع، 
هـــنـــاك مــلــفــات عـــديـــدة تــجــربــة الــنــفــيــســي 
كــرّد على  أو  للغاية، كشهادة  فيها مهمة 
على  النفيسي  حـــرص  ولــربــمــا  منتقديه، 
االحتفاظ بعرض هذه املرحلة، في تدوين 
إضافي لرحلة مذّكراته، أو تأخير الحديث 
فهناك  مقبل،  إلى وقت  التلفزيوني عنها 
مساحة زمنية أيضا، مليئة باألحداث في 
عهد الثورة املضاّدة، والسقوط السياسي 
ــــي الـــضـــخـــم لــلــوطــن  ــدنــ ــ ــقــــوقــــي واملــ والــــحــ
العربي.  وحني أّصر عّمار على ذكر بعض 

سامر خير أحمد

جرت مياه كثيرة في أنهار البالد العربية، 
العربي  الــربــيــع  ثـــورات  أولـــى  انطلقت  منذ 
عــام 2010  كــانــون األول مــن  فــي ديسمبر/ 
فــي تــونــس، لكن املــؤّكــد، على الــرغــم مــن كل 
ما جرى، أن األمر لم ينته بعد من الناحية 
التاريخية، ولم تتجاوزه أمتنا ليصبح من 
املاضي، وما يزال املستقبل القريب مفتوحا 
أن علينا  مــا يعني  احــتــمــاالٍت كثيرة،  على 
استخالص العبر مما جرى من دون إبطاء، 
ــة 

ّ
ــــت عــلــيــه ُســن ــا درجـ آخـــذيـــن بــاالعــتــبــار مـ

الــتــاريــخ، أن الــثــورات ربــمــا تــرجــع خــطــواٍت 
إلى الــوراء، لكنها تنجز أغراضها في آخر 

األمر، طال وقتها أو قصر.
وأهــــم مــا يــمــكــن اســتــخــالصــه مــن ثــوراتــنــا، 
ــورات  ــ ــا ثــ ــهــ ــذه املــــــــــّرة، ألنــ ــ ــا هــ ــقـ املــــجــــيــــدة حـ
الــــــشــــــعــــــوب عـــــلـــــى الـــــظـــــلـــــم واالســـــــتـــــــبـــــــداد 
وليست  لألجنبي،  والــعــمــالــة  واالســتــعــبــاد 
ثــورات عسكر تتذّرع بــاإلرادة الشعبية من 
أجل القفز على السلطة، كما جرت العادة في 
العشرين  القرن  الثاني من  النصف  ثــورات 
الــتــي نــالــت لــقــب »مــجــيــدة« فـــي الــدعــايــات 
الرسمية من دون وجه حق، أهم ذاك، أن من 
بحصر  التسليم  املفيد،  وال  املنصف،  غير 
الصراع السياسي في بالدنا العربية على 
شــكــل مــواجــهــٍة بــني التسلط بــاســم حماية 
ــن، املــتــمــثــل خــصــوصــا فـــي الـــتـــيـــارات  ــديــ الــ
السلفية، وفي مقدمتها اإلخوان املسلمون، 
والتسلط باسم حماية النظام العام واألمن 
قبضوا  الــذيــن  بالعسكر  املتمثل  الــوطــنــي، 
العربية  الـــدول  تأسيس  منذ  السلطة  على 
املـــعـــاصـــرة، وهــــي الــــصــــورة الـــتـــي صبغت 
الــجــولــة األولـــى مــن ثـــورات الــربــيــع العربي 
ــوات الــعــقــد  ــنــ ــــّدت عـــلـــى مــــــدار ســ ــتـ ــ الـــتـــي امـ
ط لن تبلغ 

ّ
األخير، ففي أيٍّ من حالتي التسل

الــشــعــوب مــبــتــغــاهــا بــالــتــخــلــص مـــن الظلم 
واالســـتـــبـــداد، أي فـــي االنــتــقــال مـــن طبيعة 
إلــى طبيعٍة جــديــدة، تحقق  حكٍم مرفوضٍة 

تطلعات الشعوب وتبني دولة املستقبل.
عند  الــعــربــيــة،  الشعبية  الــثــورات  انشغلت 
ــم«، عــــوضــــا عــن  ــكــ ــحــ ــن يــ ــ »مـ ـــ ــ ــا، بـ ــهــ انــــطــــالقــ
ــم، فــقــد  ــكـ االنــــشــــغــــال بــتــغــيــيــر طــبــيــعــة الـــحـ

أبو القاسم علي الربو

لوكيربي  ملف حادثة  أن  الليبيون  اعتقد 
بلدة  فــوق  أميركية  ركـــاب  طــائــرة  )تفجير 
واتهام   1988 فــي  إسكتلندا  فــي  لوكيربي 
نــظــام معمر الــقــذافــي بــتــدبــيــره( قــد طــوي 
إلــــى األبـــــد، خــصــوصــا بــعــد الــتــعــويــضــات 
السخية التي دفعت من أموالهم لعائالت 
الضحايا عن تلك الجريمة التي ال يعرفون 
)كما  مــنــهــم  كــثــيــرون  يــــزال  وال  حقيقتها، 
حـــال أســـر ضــحــايــا عـــديـــدة( يــشــّكــكــون في 
القضاة  إليها  استند  التي  الــروايــة  صحة 
في إدانة عبد الباسط املقرحي، الذي ُحكم 
علية بالسجن املؤبد، قبل أن يطلق سراحه 
ــع إلـــى  ــيـــرجـ ــة، لـ ــيـ ــه الـــصـــحـ ــتـ ــالـ نـــتـــيـــجـــة حـ
طرابلس في أغسطس/ آب 2009، ويموت 
بعد سنتني  ببراءته(  )وهــو يصرخ  فيها 
مـــن إطــــالق ســـراحـــه. تــأتــي هـــذه الــشــكــوك، 
على الرغم من معرفة الليبيني بتصرفات 
القذافي الالمسؤولة في تلك الفترة، سيما 
خــــالل الــعــقــد الـــثـــانـــي مـــن حــكــمــه، والــــذي 
اتــجــه فــيــه إلـــى الــســاحــة الــدولــيــة ليمارس 
في  متمّردة  فدعم جماعات  فيها،  نشاطه 
أماكن عديدة، في مقدمتها أوروبــا، حيث 
األيرلندي  الجمهوري  للجيش  دعما  قــّدم 
ومجموعة  إيطاليا  في  الحمراء  واأللــويــة 
بـــادر- ماينهوف األملــانــيــة، بــاإلضــافــة إلى 
اتهام عاملني في سفارته في لندن بإطالق 
النار على شرطية بريطانية، ما أدى إلى 
مصرعها في 1984، لُيتهم بعدها بتفجير 
مــلــهــى لــيــلــي فــي أملــانــيــا الــغــربــيــة، يــرتــاده 
عــــام 1986، وهــو  أمـــيـــركـــيـــون  عــســكــريــون 
ــّرر لــلــرئــيــس األمــيــركــي،  ــ ــــذي بـ الــتــفــجــيــر الـ
رونالد ريغان، قصفا جويا أميركيا أمر به، 
على أهــداف ليبية في طرابلس وبنغازي 
في العام نفسه، نجا منها القذافي، وأدت 
إلى مقتل ليبيني أبرياء )66 عسكريا و15 
الــطــائــرة  بتفجير  اتــهــامــه  أن  إال  مــدنــيــا(، 
األمــيــركــيــة فــــوق لــوكــيــربــي اإلســكــتــلــنــدي 
كــــانــــت حــــادثــــة الــتــغــيــيــر الـــتـــدريـــجـــي فــي 

السياسة الراديكالية التي كان ينتهجها.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــاضــي الــقــذافــي املــلــيء 
لــم  هــــــذا  أن  إال  املـــــغـــــامـــــرات،  هــــــذه  بـــمـــثـــل 
يــكــن مـــبـــّررا لــتــصــديــق الـــروايـــة األمــيــركــيــة 
ــــى قـــرائـــن  ــتـــي اســـتـــنـــدت إلـ الــبــريــطــانــيــة الـ
وأدلــة أثــارت )وال تــزال( جدال كثيرا، حيث 
ضحكة، وال 

ُ
وصفها قانونيون كثيرون بامل

االتــهــام وليس  إلــى مستوى  ترتقي حتى 
ــة، فقد صــرحــت عضو فــريــق الــدفــاع  اإلدانــ
َعّرف شاهد 

َ
عن املقرحي، كلير ميتشل: »ت

الــتــي كــانــت نقطة حاسمة  املــقــراحــي  على 
في إدانته، ال قيمة لها، ألنه تم بعد أن رأى 
مــقــال صحافي  فــي  املتهم  الشاهد صـــورة 
تّمت فيه اإلشـــارة إلــى أنــه قــد يكون منفذ 
ــــت إن »األدلـــــــــة الــتــي  ــافـ ــ الـــتـــفـــجـــيـــر«. وأضـ

محمد أحمد القابسي

يختلف الــتــونــســيــون، وهـــم يــحــيــون ذكــرى 
انــدالع ثورتهم، بشأن تاريخ االحتفال بها 
بــني مــوعــد حــرق محمد الــبــوعــزيــزي نفسه 
فــي ســيــدي بــوزيــد فــي 17 ديسمبر/كانون 
الــنــظــام  رأس  رحـــيـــل  وتـــاريـــخ   2010 األول 
السابق، زين العابدين بن علي، إلى منفاه 
الثاني  يناير/كانون  السعودية في 14  في 
2011. ويختلفون أيضا في تقييمهم منجز 
الــثــورة، ومــا تحقق لهم بعد عشر سنوات 
مــن الــشــعــارات والــوعــود املــتــواتــرة الــتــي ما 
فتئ يطلقها الساسة من أحزاب وحكومات.
ــورة، وعـــلـــى  ــ ــثـ ــ ــلـ ــ ــرة لـ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ فـــــي الــــــذكــــــرى الـ
الــبــدايــات  أحـــالم  تمتزج  سابقاتها،  مــنــوال 
وتــطــلــعــاتــهــا مــــع تــــكــــرار الـــخـــيـــبـــات، لــيــظــل 
السؤال: ماذا جنت تونس من هذه الثورة؟ 
ماذا بقي منها؟ وقد »حــادت عن مسارها« 
كــمــا يــــرى بــعــضــهــم، لــتــمــضــي فـــي االتـــجـــاه 
 قــفــص االتـــهـــام، فيما يــرى 

ً
املــعــاكــس داخــلــة

آخــــرون أن الـــثـــورة الــتــونــســيــة كــانــت سببا 
في التحّول إلى مشروع البناء املؤسساتي 
ــــي إطـــــــــاٍر يـــحـــفـــظ مــكــتــســب  الـــــدســـــتـــــوري، فـ
الـــحـــّريـــات الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة، الــفــكــريــة 
ــتـــصـــادي  والـــســـيـــاســـيـــة. ولـــكـــن املـــنـــجـــز االقـ
ــزال ضـــعـــيـــفـــا، بــالــنــظــر  ــ ــ واالجــــتــــمــــاعــــي ال يـ
الــطــمــوحــات واملطلبية  ارتـــفـــاع ســقــف  إلـــى 
االجــتــمــاعــيــة، خــصــوصــا فـــي املــنــاطــق ذات 
االجتماعية  الفئات  وبــني  ة 

ّ
الهش األوضـــاع 

ــي تـــشـــهـــد تـــصـــعـــيـــدا الفـــتـــا  ــتــ الـــضـــعـــيـــفـــة الــ
لــالحــتــجــاجــات واالعــتــصــامــات، وانــفــالتــات 
لت 

ّ
أعاقت السير العادي للمرفق العام، وعط

الدولة  ــّرت سلطة  املــواطــنــني، وأضـ مصالح 
املركزية وهيبتها.

املتشائمني  من  املروية  هــذه  يرفع أصحاب 
واملــشــّكــكــني يــافــطــة »لــيــتــهــا لـــم تــقــع، ومـــاذا 
من  يــحــدث  مــا  على  متكئني  منها«،  جنينا 
هذه االنفالتات واالحتجاجات، وما رافقها 
من ارتفاع نسبة البطالة والفقر، واستحالة 
ــيــــش بــــكــــرامــــة وأمــــــــــــان، فـــــي ظـــــل فــشــل  ــعــ الــ
الــنــخــب الــســيــاســيــة فـــي تــحــســني األوضــــاع 
الــذي  للمواطن  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 

رفع شعار »خبز، حرية، كرامة وطنية«.
التونسيني،  مــن  الــثــورة  منتقدو  ويستند 
نخبا وشرائح شعبية، على أن ما طالبت 
ــن كـــرامـــة  ــه هـــــذه الــــشــــرائــــح الـــعـــريـــضـــة مــ بــ
وتــشــغــيــل وتــنــمــيــة لـــم يــتــحــقــق، إذ ينطق 
الــــواقــــع بــعــكــس ذلــــــك، حـــيـــث زاد الـــوضـــع 

ا، وزاد االقــتــصــاد تـــدهـــورا، والــنــمــو  ــــوء سـ
انحدارا، لتتغول الدولة في نفق املديونية 
نسبة  إلــى  العام  الدين  بارتفاع  الخطيرة، 
95% بني عامي 2010 و2020، والبطالة من 
إلــى 18% حاليا وطنيا،  الــثــورة  12% قبل 
وأكثر من 30% في الجهات الداخلية. ولم 
الثورة %2  النمو في سنوات  تتعّد نسبة 
بــعــد أن كـــانـــت تــبــلــغ فـــي املـــتـــوســـط %4.7 
قبل سنة 2010، وتصل في العالم الحالي 
وزاد  التضخم  وارتــفــع  7.3% ســلــبــي.  إلـــى 
الوسطى  الطبقة  لتندثر  التجاري،  العجز 
مــقــابــل تــوّســع الــطــبــقــة الــفــقــيــرة، مــع بــروز 
أثرياء جدد وفاسدين تغّولوا على سلطة 
الدولة ومؤسساتها، لتتبوأ تونس املرتبة 
ــر 

ّ
الـــســـادســـة عــربــيــا و74 عــاملــيــا فـــي مــؤش

لــلــعــام 2019! وتــراجــعــت  الــعــاملــي  الــفــســاد 
نسب الــتــفــاؤل والــثــقــة فــي املــســار الــثــوري، 
ــا عــــن الـــســـيـــاســـيـــني، بــرملــانــا  وعــــــدم الــــرضــ
وأحـــزابـــا وحــكــومــات، فبعد عــشــر ســنــوات 
مــن الـــثـــورة، ال تــــزال املــســألــة االجــتــمــاعــيــة، 
على الرغم من دورهــا املــركــزي في إطاحة 
رأس الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، تـــالحـــق مــنــجــزات 
الــــثــــورة. فــفــي 2016 كــــان عــــدد الــتــحــّركــات 
ليرتفع سنة  االجتماعية في حــدود 8713 
ســنــة  وتــــكــــون   ،10452 ــدود  ــ حــ ــــى  إلـ  2017
2018 أقل من النسبة التي سبقتها، 9356 
خالل  نفسه  النسق  على  لتحافظ  تحّركا، 
الـــســـنـــة املـــنـــقـــضـــيـــة، حـــيـــث ســـّجـــلـــت 9091 
تحّركا. وزادت الوضع االجتماعي تعقيدا، 
على الرغم من جهود اإلصالح ومقارباته 
عــلــى مــســتــوى الـــصـــنـــاديـــق االجــتــمــاعــيــة، 
والحد من الفقر ومحاربة األمية، وغيرها، 
ــا وتــداعــيــاتــهــا الــتــي  أزمــــة جــائــحــة كـــورونـ
تسببت في فقدان آالف من مواطن الشغل 
فــي الــقــطــاع الــخــاص، وكــشــفــت، فــي الوقت 
نفسه، حجم الهشاشة ألكثر من 1.694000 
تــونــســي وتــونــســيــة يــعــيــشــون تــحــت خط 
الفقر، منهم 321.000 يعيشون فقرا مدقعا.
وفـــي ســيــاقــات جـــدل اخــتــالف الــتــونــســيــني، 
ــى تـــغـــيـــيـــب املـــنـــجـــز  ــ ــ ــلـــون إلـ ــائـ ــفـ ــتـ يــــذهــــب مـ
الـــثـــوري عـــن عــلــم أو جـــهـــل، خــصــوصــا في 
عجزت  الــتــي  االجتماعية  باملطالب  عــالقــٍة 
الحكومات املتعاقبة عن تحقيق جزء كبير 
مــنــهــا. وبــغــض الــنــظــر عـــن ســقــوط وســائــل 
ومـــؤســـســـات إعـــالمـــيـــة مـــدفـــوعـــة بــأجــنــدات 
ــة »فــــــي تـــــرذيـــــل الــــثــــورة  ــيــ ــالــ ــيـــة ومــ ــيـــاسـ سـ

ومكاسبها وكل ما يمت لها بصلة«. 
)كاتب تونسي(

األسماء بعد مساجلة، مع ضيفه، قال له 
الــنــفــيــســي، بــنــبــرة عــفــويــة مــنــفــعــلــة: عــّمــار 
نحن لسنا في نيويورك! كانت هذه إشارة 
الــذي  السجل  أن  إلــى  النفيسي  مــن  مهمة 
وحتى  العربية،  التلفزيونات  في  يعرض 
ُيستخدم  أن  مـــدة، ال ُيضمن  بعد  كــان  إن 
ــم، وهـــي  ــاؤهــ ــمــ ــر أســ ــذكــ ــ

ُ
ــــرار بـــمـــن ت لـــــإضـ

 ومؤملة، وإن كان الوضع 
ٌ
 مشهودة

ٌ
حقيقة

وروح  الديمقراطي،  والــهــامــش  الكويتي، 
تـــواصـــل الــنــشــطــاء مـــع األســـــرة الــحــاكــمــة، 
الصراع في مواسم  الرغم من حّدية  على 
ــن دول عــربــيــة  كـــثـــيـــرة، أفـــضـــل بــكــثــيــر مــ

خليجية وغير خليجية.
الــلــه  ــبـــد  عـ ــد أن شــخــصــيــة  ــ أحــ يـــشـــك  وال 
كبيرة  بــوابــة  الــثــريــة  وتجربته  النفيسي 
لــفــهــم حـــركـــة األحــــــــداث الــســيــاســيــة الــتــي 
راقـــبـــهـــا، أو شـــاركـــهـــا بــنــفــســه، والــتــقــيــيــم 
الـــنـــقـــدي مـــتـــعـــّدد االتـــجـــاهـــات مـــن بعض 
املخالفني لرؤى أبو املهند، يدور بعضها 
ــا قد  ــا مـ ــول حــتــمــيــات ُيـــقـــّررهـــا، وأيـــضـ حــ
يفهم بــأنــه اســتــعــالء خــالل عــرض فكرته، 
وما يمكن أن ُيسّجل من ازدواجية بعض 
مواقفه، والتنقل ما بني الخطاب العاطفي 
أو الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الــعــقــالنــيــة الــســيــاســيــة 
النفيسي  تـــتـــراوح عــبــرهــا مـــواقـــف  الـــتـــي 
رمزية  مــن  يقلل  ال  كله  وذلــك  وتحليالته. 
ــــذات  ــالـ ــ وبـ الــــحــــيــــوي،  ودوره  الـــنـــفـــيـــســـي 

مـــآل الــثــورة الــســوريــة، مــن خـــالل توظيف 
الجماعات الدينية في الثورة، أو من خالل 
فكرة التوظيف السياسي لنماذج عديدة، 
وهــو ال يــخــّص اإلســالمــيــني فــي الحقيقة، 
ولكن  أيضا،  توظيفها  تم  التيارات  فبقية 
مسألة اســتــخــدام فــكــرة الــدفــاع عــن الــديــن، 
املــطــالــب اإلصــالحــيــة السياسية  ملــواجــهــة 
ــة  واملـــدنـــيـــة قـــديـــمـــة، مـــنـــذ تـــأســـيـــس الـــدولـ

طرية العربية.
ُ
الق

وقــد كــان نصيب اإلســالمــيــني فــي الكويت 

حــــاضــــرًا، ســـــواء بــيــت اإلخـــــــوان املــســلــمــني 
ــــذي ارتـــبـــط بـــه أبــــو املــهــنــد ســيــاســيــا، ال  الـ
السلفية  الــحــركــة  عــلــى  رّده  أو  تنظيميا، 
التراثية، من خالل القيادي فيها والنائب 
البرملاني والوزير السابق أحمد باقر، وإن 
كان النفيسي رّكز أكثر على أزمة التنظيم 
الــــدولــــي، والــجــمــاعــة املــصــريــة الــتــي ردت 
عليه منذ صدور أطروحاته املتعّددة، وهو 
له مباشرة  أن يعود  الــقــارئ   يحتاج 

ٌّ
ملف

التي شاركه  النفيسي  لرؤية  لكي يستمع 
فيها إصالحيون إسالميون عديدون، من 

قيادة اإلخوان السابقة واملستقلني.
ــاد عــبــره عــبــد الله  ولــكــن الــخــتــام املــثــيــر عـ
النفيسي إلى أوقــات صعبة، في املواجهة 
مــع أطـــراٍف مــن األســـرة الحاكمة، عند حل 
مجلس األمة وأيضا بعد حرب الكويت، في 
مفصلنْي مهمنْي، هما روح الرفض لبعض 
هذه األطراف في الحكم، الستئناف الحياة 
الــــدســــتــــوريــــة، وتــفــعــيــل أقــــــرب لــنــصــوص 
ــتـــور، واملـــفـــهـــوم الــديــمــقــراطــي الـــذي  الـــدسـ
شــراكــٍة شعبيٍة  في  الكويتي  الشعب  بناه 
تــأســيــســيــة مـــع آل الــصــبــاح. أســقــطــت فيه 
الـــبـــحـــريـــن نـــمـــوذجـــهـــا فــــي الــســبــعــيــنــات، 
ــكــــويــــت، ولــــكــــن تـــحـــت تـــدافـــع  وصــــمــــدت الــ
نالت  للسلطة  ممنهج  وتهميش  صــعــب، 
مــن أدوات املــراقــبــة والــتــشــريــع الـــذي فاقم 
الــفــســاد ومــشــكــالت الــكــويــت الــســيــاســيــة، 

وخــصــوصــا دورات املــواجــهــة مــع مجلس 
األمــة، واالنقسام الــذي وقــع بسبب ضغط 
البرملانية،  املساحة  هــذه  لتحجيم  الحكم، 

وتبعا لها مساحة النقد السياسي الحر.
أنــه يعود في  اليوم  الحديث  وأهمية هــذا 
ظل مأزق جديد، بعد انتخابات نوفمبر/ 
أن  فـــيـــه  يـــهـــم  ــا  مــ ــانـــي 2020،  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
على  الخطير  األمــنــي  الخليجي  الــضــغــط 
ز مــواجــهــة صــالحــيــة املجلس 

ّ
الــكــويــت عـــز

املنتخب، وبالذات رد االعتبار لقادة العمل 
اإلصالحي املهّجرين، بقيادة مسلم البراك، 
فــي األحكام  وآخــريــن مــن دورات مختلفة، 
الصادرة ضدهم، وجاء بث هذه الشهادة 
فــي ظــل هــذه الــتــســاؤالت. وعلى الــرغــم من 
سقف الحرية الكويتي املعروف، إال أن من 
ــادة مــن دون إذن من  املــ بــث  غــيــر املحتمل 
طرف حكومي. ولذلك السؤال الكبير بعد 
مــراجــعــة شــهــادة الــنــفــيــســي، واســتــعــراض 
ــيــــوم، هـــو هل  واقـــــع األزمــــــة املــمــتــد إلــــى الــ
الشعب  ينتظره  تصحيحي  تــوجــه  هــنــاك 
الـــكـــويـــتـــي، بـــرفـــع الــفــيــتــو عـــن صــالحــيــات 
النواب والناشطني السياسيني وحركتهم، 
وفتح الباب لعودة النشطاء السابقني، أم 
أن األمر سيعود إلى دورة احتواء جديدة، 
كــانــت مــن أبـــرز دوافـــع اإلحــبــاط للنفيسي 

منذ رأيه اآلخر؟
)كاتب عربي في كندا(

أرادت قطاعات واسعة من الشعوب الثائرة 
الــعــودة إلــى الــديــن، وكــان هــذا كــل همها، ال 
 أن هــدف 

ً
تــغــيــيــر نــمــطــيــة الــحــكــم، مــعــتــقــدة

الــثــورة الــســعــي إلـــى إحـــالل مجموعة حكم 
جـــديـــدة مــحــل مــجــمــوعــة الــحــكــم الــقــديــمــة، 
ــأدواٍت ومـــمـــارســـاٍت قــد تــتــشــابــه مع  ــ ولـــو بــ
أدوات األنظمة املخلوعة وممارساتها إلى 
حد بعيد. ولــهــذا، لم تتطّرق الــثــورات على 
ــى، ال مــنــذ انطالقتها  مـــدار ســنــواتــهــا األولــ
وحسب، إلى املطالبة بتغيير أدوات الحكم 
إلــى هوية من  النظر  وممارساته، من دون 
يحكم. وعلى سبيل املثال، لم يكن املحتّجون 
القاهرة على حكم  التحرير فــي  فــي مــيــدان 
اإلخوان املسلمني، في يناير/ كانون الثاني 
أدوات  بــتــغــيــيــر  مــعــنــيــني  الـــعـــام 2013،  مـــن 
الــحــكــم، بــل بتغيير »مـــن يــحــكــم« وحــســب؛ 
وقد رفعوا شعار الثورة ذاته »الشعب يريد 
جديدٍة  برئاسٍة  مطالبني  النظام«،  إسقاط 
تنتمي لــلــتــيــار املـــدنـــي، عــوضــا عــن الــتــيــار 
بني  الخالف  استمرار  أّدى  وهكذا  الديني. 
يومها؛  مصر  فــي  سياسيتني  مجموعتني 
ــى الـــخـــطـــاب الــديــنــي،  إحـــداهـــمـــا تــســتــنــد إلــ
واألخرى إلى املدني، عوضا عن البحث في 
تهدر  الــتــي  الحقيقية  الــســيــاســيــة  املــشــكــلــة 
البالد وطاقاتها وتخّرب حاضرها  مــوارد 
ومــســتــقــبــلــهــا، املــتــمــثــلــة بــطــبــيــعــة الــحــكــم 
إلـــى عــــودة الــعــســكــر للسلطة في  وآلـــيـــاتـــه، 
االستبداد  دولــة  املــطــاف، واستعادة  نهاية 

ر أحالم الثورة.
ّ

وتبخ
ويخطئ من يعتقد أن »الثورات املضاّدة« 
الــعــربــي، من  الربيع  بــلــدان  الــتــي عرفتها 
عرف 

ُ
ت باتت  التي  الصامتة  التشكيالت 

السبب في عدم  العميقة«، هي  »الدولة  بـ
نجاح الــثــورات. األقــرب إلى الدقة أن تلك 
الثورات املضاّدة لم تكن لتنجح لو وجدت 
ثوراتها،  دفاعا عن  الثائرة  الشعوب  من 
ــاّدة  الـــدعـــايـــة املـــضـ ــدم انـــســـيـــاق وراء  ــ وعـ
العميقة«،  »الــدولــة  ذتها 

ّ
نف التي  للثورة 

بالتعاون مع أدواتها في وسائل اإلعالم. 
والصورة التي ال تغيب عن البال هنا رّدة 
فعل الشعب التركي التي أفشلت املحاولة 
ــة عـــلـــى حــكــومــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــة الـ ــيــ ــقــــالبــ االنــ
أردوغـــــــــــان فــــي يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز مــــن عـــام 

قّدمها االّدعاء في املحاكمة األصلية كانت 
ــة أن الــقــضــيــة املــرفــوعــة  مــعــيــبــة، إلـــى درجــ
ضـــد املـــقـــرحـــي لـــم تــثــبــت أي دلـــيـــل ضـــده، 
حكيمة  محلفني  هيئة  ألي  يمكن  ال  وإنـــه 
املقرحي مذنب، بينما  أن  إلــى  أن تتوصل 
بقيت تواريخ زيارته مالطا موضع شك«. 
ــيــــاراٌت مــــن الـــخـــزيـــنـــة الــلــيــبــيــة،  ــلــ ــعـــت مــ دفـ
مـــن أجــــل فـــك الـــحـــصـــار الـــــذي فــــرض على 
ليبيا، والــذي تفنن العرب قبل العجم في 
تطبيقه، بعد أن اعترفت السلطات الليبية 
نفيا  لتنهي  الــحــادثــة،  عــن  بمسؤوليتها 
رســمــيــا اســتــمــر أكـــثـــر مـــن 15 عـــامـــا، ذلــك 
االعتراف الذي وصفه الكاتب واملتخصص 
فــي شـــؤون االســتــخــبــارات، إريـــش شميت 
- أنــــبــــوم، بـــأنـــه اعــــتــــراف تــكــتــيــكــي ضــمــن 
لــلــقــذافــي الــــعــــودة إلــــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، 
مضيفا إن مجريات تلك املحاكمة أظهرت، 
ــقـــدت وراء  ــنـــاك صــفــقــة عـ بــــوضــــوح، إن هـ
الكواليس، ال تخدم الحقيقة، وإنما تسمح 
السياسي،  وجههما  مــاء  بحفظ  للطرفني 

حسب تعبيره . 
بــعــد 32 ســنــة مــن ارتـــكـــاب الــجــريــمــة، و13 
تلك  أن  يــبــدو  التعويضات،  دفــع  مــن  سنة 
املــلــيــارات املــدفــوعــة، والــتــنــازالت املــقــدمــة، 
، ولم 

ً
واالتــفــاقــات املوقعة، قــد أنهت فــصــال

فتح  أعــيــد  حيث  بكاملها،  املسرحية  ــنــه 
ُ
ت

ملف القضية تزامنا مع الذكرى السنوية 
الــعــدل  وزارة  أعــلــنــت  فــقــد  للتفجير،  الـــــ32 
ــام رســمــيــا إلــى  ــهــ األمـــيـــركـــيـــة تــوجــيــه االتــ
ضـــابـــط املـــخـــابـــرات الــلــيــبــي الـــســـابـــق، أبــو 
عجيلة مسعود، والذي كان مساعًدا ملدير 
الــســابــق،  الــعــســكــريــة  إدارة االســتــخــبــارات 
ــلـــواء عــبــدالــلــه الــســنــوســي، مــتــهــمــة إيـــاه  الـ
ــتــــي أســـقـــطـــت تــلــك  بــتــصــنــيــع الـــقـــنـــبـــلـــة الــ
الطائرة املنكوبة. والفٌت للنظر أن القضية 
على عمل  اعتمدت  املرفوعة ضد مسعود 
الصحافي، كــني دورنــشــتــايــن، والـــذي كان 
يــعــمــل مــن ضــمــن بــرنــامــج »فـــرونـــت اليــن« 
لــشــبــكــة بـــي بـــي إس، عــنــدمــا بـــدأ تحقيقه 
التفجير، وكــان شقيقه ديفيد  الشامل في 
من ضمن القتلى على منت الطائرة. حيث 
كــشــفــت صــحــيــفــة ديــلــي مــيــل الــبــريــطــانــيــة 
أبــــو عجيلة  إلــــى  أن االتـــهـــامـــات املـــوّجـــهـــة 
مسعود ظهرت خالل التحقيق الذي أجراه 
هذا الصحافي، والــذي أنفق أكثر من 350 
ألـــف دوالر، فــي تعقب مــســعــود، وأنـــه هو 
إلـــى مــكــتــب التحقيقات  مـــن أعــطــى اســمــه 
الفيدرالي في عام 2015، بعد رحلة تعقٍب 
بعد  مـــرات  ثـــالث  ليبيا  فيها  زار  طــويــلــة، 

سقوط القذافي، حسب الصحيفة. 
يطرح إعادة فتح هذا امللف أسئلة عديدة ال 
يملك الليبيون )على األقــل( إجابة شافية 
عليها، من أهمها: ملاذا فتحت القضية في 
التي  الضعف  لحالة  وهــل  التوقيت؟  هــذا 
تمّر بها ليبيا عالقة بذلك؟ وهل ستشجع 

ــه  ــاثـ ــه املـــســـتـــمـــر ملــــواقــــفــــه وأبـــحـ ــاطـ ــتـــطـ اخـ
دومــا  تــقــوم  والــتــي  السياسية،  ومؤلفاته 
فــيــهــا،  ــالــــي  ــبــ ــ ُي ال  مـــســـتـــقـــلـــة،  روٍح  عـــلـــى 
بــاخــتــالفــه عـــن الـــتـــيـــارات أو الــحــكــومــات، 
لــكــنــه يــتــرك الــحــبــل قــائــمــا، خــصــوصــا في 
ــــدول املــشــتــبــكــة مع  طــبــيــعــة الــعــالقــة مـــع الـ
اهــتــمــامــاتــه الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، على 
املـــســـتـــويـــات، الــخــلــيــجــيــة االســتــراتــيــجــيــة 
ــذه الــعــقــالنــيــة  ــ ــة. وهــ ــيــ ــدولــ والـــعـــربـــيـــة والــ
ّدمت للفكر 

َ
بالذات واستقالل شخصيته، ق

السياسية،  وللثقافة  املعاصر،  اإلسالمي 
الشعوب،  تحتاجها  غنية،  تقييم  نظرات 
 بقيت مساحة نقد مشروعة الختالف 

ْ
وإن

تقديرات املراقبني مع عبد الله النفيسي.
ــلــــف الــــحــــركــــة اإلســــالمــــيــــة،  ــثــــل مــ ولــــقــــد مــ
وســقــوطــهــا الــســيــاســي واألمــــنــــي بحسب 
ــم املـــلـــفـــات، فــي  ــ ــد أهـ ــ رؤيــــــة الــنــفــيــســي، أحـ
الــصــنــدوق األســــود الــــذي اســتــوعــب ثــالث 
جملها، 

ُ
الــيــوم أن ن لــنــا  ُيــمــكــن  حــلــقــات، ال 

الصعيد  أو  الكويتي  الصعيد  ســواء على 
ــبـــد الــلــه  ــــي، ولــــكــــن بـــقـــيـــت عــــالقــــة عـ ــدولــ ــ الــ
ــا مــــــع الــــقــــاعــــدة  ــ ــــوصـ ــــصـ ــيــــســــي، وخـ ــفــ ــنــ الــ
الــشــعــبــيــة لــإســالمــيــني قــويــة، عــلــى الــرغــم 
ــقـــوي، وبــعــض  مـــن هـــذا الــنــقــد املــنــهــجــي الـ
قضية  فــي  وبــالــذات  الصعبة.  التعميمات 
ــذي  ــيـــاســـي، الــ ــي أو الـــسـ ــنــ االخـــــتـــــراق األمــ
ــّر عــلــيــه الــنــفــيــســي، وألـــحـــق بـــه كــارثــة  ــ أصـ

املقارنة  إلــى  تــدفــع  ببساطة  فهي   ،2015
ــراك عـــن حــكــم تــيــار ديــنــي  ــ بـــني دفــــاع األتــ
منتخب، مقابل عــدم دفــاع املصريني عن 
حكم تيار ديني منتخب هو اآلخر. ولعل 
ــفــــارق الــبــســيــط بـــني الـــعـــرب واألتـــــــراك،  الــ
فــــي هـــــذه املـــرحـــلـــة الـــصـــعـــبـــة والـــحـــرجـــة 
مــن تــاريــخ الـــعـــرب، أن انــحــيــاز الــشــعــوب 
ــارا ديــنــيــا  ــيـ الـــعـــربـــيـــة، عــنــد اخـــتـــيـــارهـــا تـ
لتسلم السلطة، ليس انحيازًا لذاتها؛ أي 
عاشة ومصالحها الحاضرة، 

ُ
لحياتها امل

 من ذاك النوع الــذي ال 
ٌ
وإنما هو انحياز

أن  االقــتــراع، وال يمكن  يتجاوز صندوق 
يــكــون مــلــحــوقــا بــالــدفــاع عــنــه وحــمــايــتــه 
لحياٍة   

ٌ
انــحــيــاز فهو  لبقائه،  والتضحية 

آخرٍة غير معاشة، غرضه إراحة الضمير 
ـــا كــان 

ّ
الــديــنــي بــانــتــخــاب تــيــار ديــنــي. ومل

فإنه  الضمير حــقــا  يــريــح  االنــتــخــاب  ذاك 
أجـــل بقاء  مــكــانــا لتضحيٍة مــن  ُيــبــقــى  ال 
نتخب وحمايته والدفاع عنه، كما فعل 

ُ
امل

األتراك الذين كانوا يدافعون عن حياتهم 
دافعهم  وذاك  أردوغـــان،  بوجود  املعاشة 
النــتــخــابــه، ال مــن أجـــل حــيــاة أخـــرى بعد 
املوت. وليس سّرًا أن الفرق بني الحالتني 
والثقافة  املدنية  البنى  غياب  إلــى  يرجع 
املـــدنـــيـــة عـــن املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الــتــي 
والدفاع  الثورات  كانت ستضمن حماية 

عن أفكارها وآمالها ورؤاها. 
)كاتب من األردن(

 
ًّ

إعادة هذه القضية لتتداول من جديد كال
من فرنسا وأملانيا وبريطانيا على إعادة 
فــتــح املــلــفــات الــخــاصــة بــكــل مــنــهــا، وسبق 
ــفــلــت، بعد أن وافــقــت حــكــومــات هذه 

ُ
وأن ق

الــــــدول عــلــى اســـتـــالم الــتــعــويــضــات الــتــي 
املجّمدة،  الليبية  األمـــوال  وهــل  فرضتها؟ 
وخصوصا في كل من أميركا وبريطانيا، 
قـــد يــســيــل لــعــاب هـــذه الـــــدول، ويشّجعها 

البتزاز الحكومة الليبية الضعيفة؟
أمـــا الـــســـؤال األكــثــر إلــحــاحــا فيتعلق بــرّد 
ــي الـــشـــرق  ــ فـــعـــل املــــســــؤولــــني الـــلـــيـــبـــيـــني فـ
ــغـــرب، فــهــل لــديــهــم الـــقـــدرة والــشــجــاعــة  والـ
ــة هـــــذه  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ واالســـــتـــــقـــــاللـــــيـــــة عـــــلـــــى مــ
الــجــديــدة؟ وهــل لديهم اإلرادة  االتــهــامــات 
على رفض تسليم املتهم الليبي )الجديد( 
ــال مــا  ــ ــة، فــــي حـ ــيـ ــركـ ــيـ ــى الـــســـلـــطـــات األمـ ــ إلـ
طــالــبــت األخـــيـــرة بــذلــك؟ وهـــل يــعــّول على 
مـــن فــشــل فـــي مـــجـــّرد تــوحــيــد املــؤســســات 
الليبية، وعلى من وقــف عاجزا عن وضع 
 لتوغل املليشيات، والخروج من النفق 

ٍّ
حل

التعامل  فــي  الــبــالد،  الـــذي تعيشه  املــظــلــم 
بنّدية مع هذه الدول الكبرى؟ 

أمــــا املـــواطـــن الــلــيــبــي الــــذي تـــــزداد حــالــتــه 
تــرّديــا بسبب الــحــروب، تحت وطــأة سوء 
األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة، وانــــعــــدام الــصــحــة، 
ي الرشوة والفساد بجميع أشكاله، 

ّ
وتفش

ــه يــلــهــث وراء  ــركـ ــن إهـــانـــتـــه، وتـ نــاهــيــك عـ
أوضاعه  لتجعله  الضرورية،  احتياجاته 
هــذه غير مهتم بمثل هــذه األمـــور، فليس 
ـــدفـــع املـــلـــيـــارات لــهــذه 

ُ
لــديــه فــــرق بـــني أن ت

ويت، 
ُ
الدول، من أجل تعويضاٍت لقضيٍة ط

 حــكــومــي 
ٌ

أو أن يــســتــفــيــد مــنــهــا مــــســــؤول
فاسد، أو مليشياوي نّصب نفسه وصيا 
أنــه لن  يــدرك  عليهم، فذلكما ســيــان، فهو 
يعاني  وســيــظــل  الــحــالــتــني،  فـــي  يستفيد 
ضــنــك الــحــيــاة ومــــّرهــــا، وأنـــــه، فـــي جميع 
األحــــــــوال، ســيــظــل يــســتــجــدي املــســؤولــني 
على  للحصول  املستشفيات،  أبــواب  على 
ــداٍء مــزمــن، أو ســريــر مــتــاح ملريٍض  دواٍء لـ
الحصول  املــــرض، وســيــظــل حلمه  أنــهــكــه 
على مرتٍب من مصرٍف ال يمعن في إذالله. 
يعلم املواطن الليبي أنه اُبتلي بمسؤولني 
غـــيـــر مـــســـؤولـــني، يــقــتــنــصــون الــحــصــص 
ومستقبل  مستقبلهم  ليضمنوا  واملراكز، 
ــوى املــنــاصــب  ــ ــّم لـــهـــم سـ ــ عـــائـــالتـــهـــم، ال هـ
واملكاسب، من دون أّي اكتراٍث ملصير هذا 
الــدفــاع عــنــه وعـــن ممتلكاته  الــوطــن، وأن 
ومواطنيه ال يشكل لهؤالء املسؤولني أمرا 
يستحق التفكير، وردة فعلهم على إعادة 
فــتــح هــــذه الــقــضــيــة، واتـــهـــام أبــــو عجيلة 
مــســعــود، وغــيــرهــا مـــن عــمــلــيــات االبـــتـــزاز 
الـــتـــي قـــد تــتــبــعــهــا، لـــن تـــكـــون إال تـــرديـــدا 
لكلمات أغنيٍة ليبيٍة تقول »من يجرأ يقوا 

.. هذا مش معقول«.
)كاتب ليبي(

عبد اهلل النفيسي ورحلة الصندوق األسود

في استعادة عشر سنوات 
على الربيع العربي

»لوكيربي« مجّددًا... وهموم الليبيين

الثورة التونسية المتشائلة

شخصية النفيسي 
وتجربته الثرية بوابة 
كبيرة لفهم حركة 

األحداث السياسية 
التي راقبها، أو 
شاركها بنفسه

غابت البنى المدنية 
والثقافة المدنية عن 

المجتمعات العربية 
التي كانت ستضمن 

حماية الثورات

ليس لدى المواطن 
الليبي فرق بين أن 

ُتدفع المليارات 
لهذه الدول، من أجل 

تعويضاٍت لقضيٍة 
ُطويت، أو يستفيد 
بها مسؤوٌل فاسد

آراء

عيسى الشعيبي

تراصفت في حّيز الزاوية األسبوعية هذه، قبل نحو خمسة أسابيع، ستمائة كلمة 
الرئيس  بها  يقوم  قد   محتملة، 

ً
أميركية  

ً
بــدا في حينه ضربة ما  لتشخيص  وأكثر، 

الخاسر املأزوم، في ربع الساعة األخير من زمن واليته اليتيمة، ضد أهداف إيرانية 
ــراٍت وجيهة، 

ّ
مــؤش استعراض جملة  تقدير موقف، وجــرى  عــرض  تم  ثمينة، حيث 

 عن مصادر في »البنتاغون«، وعّززتها 
ً
تحدثت عنها صحيفة نيويورك تايمز، نقال

األميركيني  املحللني  كبار  يدخل  أن  قبل  أسبر،  مــارك  الدفاع  لوزير  املفاجئة  اإلقالة 
واإلسرائيليني على خط التكهنات هذه.

رات، على أهميتها، كافية وحدها لترجيح مثل هذه الضربة 
ّ

آنذاك لم تكن تلك املؤش
أن  القوية، غير  االحتماالت  دائــرة  نطاق  أبقت عليها في  وإن  الوداعية،  الدراماتيكية 
معطياٍت كثيرة وازنة، واستعدادات عسكرية عديدة، متراكمة طوال الفترة القصيرة 
ة الهجمة 

ّ
املاضية، راحت تنقل الضربة املتوقعة، من فضاء الفرضية املمكنة، إلى حاف

الحربية املرّجحة، خصوصا بعد استقدام طائرات بي 52 االستراتيجية، وحامالت 
الطائرات والبوارج والغواصات النووية األميركية واإلسرائيلية.

أتت قبل أسبوع، في  إيــران  التصعيدي حيال  املسار  الفارقة في هذا  التحّول  نقطة 
أعــقــاب الــهــجــوم الــصــاروخــي الكثيف ضــد الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي بــغــداد، بكل ما 
له من أهــداف صلبة، وما 

ّ
شك

ُ
إليه السفارة من معاني السيادة والهيبة، وما ت ترمز 

الجمهورية  املؤّجل مع  الحساب  الهجوم عليها من حوافز إضافية، لتسديد  يخلقه 
قة، األول منها يخّص نزوة ترامب، الراغب في 

ّ
اإلسالمية، وتسوية فواتير داخلية معل

تعقيد عودة خليفته إلى االتفاق النووي، والثاني يتصل بالحسابات االستراتيجية 
ق باملآرب اإلسرائيلية املبيتة.

ّ
للدولة العظمى، أما الثالث فهو متعل

في املّرة األخيرة التي تعرضت فيها السفارة األميركية إلى ما يشبه حالة حصار 
مطبق، قبل عــام، ســّددت واشنطن إحــدى أشــد ضرباتها االنتقامية إيالمًا إليــران، 
بقتل بطلها القومي، قاسم سليماني، ما يدعو إلى االعتقاد أن املس بالسفارة مجّددًا، 
وهي أرض أميركية، تحدٍّ نوعيٌّ مختلف، يماثل وضع إصبع في العني، وهو استفزاز 
ال يمكن التسامح معه، سيما وأن الخطط جاهزة، والدوافع كامنة، وفوق ذلك إن لم 

ضرب أبدًا في عهد جو بايدن.
ُ
ضرب إيران في زمن ترامب فإنها قد ال ت

ُ
ت

وأحسب أن التقديرات املختلفة ملوقف ترامب في هذه اللحظة، التي تضيق فيها نافذة 
الفرص املتاحة أمامه مع مرور كل يوم، يجب أن تنبني، في معرض التوقعات هذه، 
االنتقام  دوافــع  حّركه 

ُ
ت لوحٍش جريح،  جــدًا  أولهما شخصي  مهمني،  معطيني  على 

الحافل  إرثــه، بترك واقعٍة ال تّمحي من سجله  إلــى تعظيم  املحموم  لنفسه، وسعيه 
األميركية،  القتالية  العقيدة  بــه  ونعني  للغاية،  مــوضــوعــي  وثانيهما  بــاإلخــفــاقــات، 
اليد  الهجومية بكل ما في  املــبــادرة   عن 

ً
والــرعــب، فضال الصدمة  القائمة على مبدأ 

وفق  إليـــران،  األميركية  الضربة  افتراضات  مقاربة  ينبغي  ال  لذلك،  فائقة.  قــوة  من 
والتقييمات  بالتمنيات  مسكونة  انفعالية،  رغائبية  أوسطية  شــرق  معرفيٍة  خلفيٍة 
اللحظي  الــذاتــي  أي  الــذكــر،  االعتبارين سابقي  من  كل  هــدي  على  وإنما  الالواقعية، 
البيت األبيض، واملوضوعي املتصل  املتعلق بحسابات املتصّبب عرقًا وغضبًا في 
التسويات  إلــى  ــجــارى، وال تذهب 

ُ
ت قــوة عظمى ال  أميركا ورؤيتها لنفسها،  بعقيدة 

املباشرة،  املجابهات  إلى  أعداءها، بل تعمد  الحربية، وال تسترضي  الوسط  وحلول 
القول إن ما كــان، في  والحسم بقوة مفرطة. إزاء ذلك كله، ليس من قبيل التخمني، 
بحر األسابيع الخمسة املاضية، مجّرد احتمال قوي بوقوع ضربة أميركية إليران، 
قد بات بعد واقعة استهداف السفارة في بغداد أمرًا مرّجحًا أكثر من ذي قبل، فنحن 
اليوم أمام رئيس أكثر عدوانية بعد خسارته االنتخابات، ونحن أيضًا قبالة ترسانة 
عسكرية غير مسبوقة في الخليج وحوله، مترافقة مع سيل وعيد وتهديد جارف، 
يوازيه خطاٌب مؤّسس على التهويل واملبالغات املعتادة، وسياسة الفم الكبير املعتمدة 
لدى قادة الحرس الثوري، الذين باتوا يعّدون األيام بفارغ الصبر النتهاء عهد ترامب، 

ينظرون إلى ساعة الحائط بعني، وإلى السماء املفتوحة بأخرى.

معن البياري

ــام، عشر ســنــواٍت على  طــوى املــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات، قبل أيـ
الفضاء املعرفي والثقافي والفكري  الفاعل في  أثنائها حضوره  انطالقته، عّزز في 
واألكاديمي والتربوي العربي، ليس فقط بتعّدد مشروعاته وبرامجه وتنوعها، وإنما 
العربي،  الــواقــع  مع  والنشط  الحيوي  تفاعله  منها  قليلة،  غير  أسباب  لحزمة  أيضا 
التي  ــدة 

ّ
املــؤك باملساهمة  وكــذلــك  والتحليل،  بالتفكيك  ومــســتــوى،  صعيد  غير  على 

 ألهل األكاديميا العرب 
ً
 مؤسساتية

ً
 تحتية

ً
أّداهــا في إقامة ما يمكن تسميتها بنية

)بمساهماٍت أجنبية أحيانا(، من أصحاب التأهيل املعرفي املخلص ألدوات الكشف 
والقراءة ومناهجها، ومن املنشغلني بقضايا األمة وراهنها ومستقبلها، بمجتمعاتها 
رون بأفكار خالصية وال بأيديولوجيات، وإنما يقّدمون 

ّ
وأسئلتها وتطلعاتها، ال يبش

نتاجا بحثيا، يلّبي حاجات ملّحة في الحالة العربية، ويختبر إمكانات الباحث العربي، 
هذه  فتسعفه  العلمية،  والبيئة  املوضوعية  والــشــروط  االستقاللية  له  ر 

ّ
تتوف عندما 

كلها في تأدية مهمته، صاحب منظوٍر ورؤيٍة في مجاالت شغله األكاديمي، النقدي 
الكاشف بالضرورة. وعلى ما لهذا األمر من مكانٍة أساسيٍة وناظمٍة في عمل املركز 
الذي  الوحيد  املظهر  لم يكن  أنه  إال  السياسات وأنشطته،  العربي لأبحاث ودراســة 
عوينت فيه فاعليته في العقد الذي مضى، فقد استحدث عدة وحداٍت دراسيٍة فيه، 
وأصدر مئات الكتب، وتفّرعت منه مؤسساٌت كبرى، وأطلق عدة مشروعات، وأقام 
شبكات اتصاٍل وتواصل عريضٍة مع مجتمع املعرفة والبحث العربي، وأقام معجم 
إنجاز  في  وانتظم  العليا،  للدراسات  الدوحة  ومعهد  العربية  للغة  التاريخي  الدوحة 
»املؤشر العربي« الذي بات استطالع الرأي العام األوسع واألشمل، وفي إصداره ست 
مة في الدراسات االجتماعية والتاريخية والسياسية و...، ونظم مئات 

ّ
دوريات محك

تتيحها  التي  الشاسعة  املمكنات  من  وأفــاد  النقاش،  وورشـــات  والــنــدوات  املؤتمرات 
التقنيات الرقمية، فتوفرت في بوابته اإللكترونية إنتاجاته.

أنجزه عمل صعب حقا، ومن  العربي، ومــا  املركز  أعطاه  اإلحــاطــة بمجمل ما  وألن 
العسير إيجازه، جاء عظيم اإلفادة من املركز إصداره، أخيرا، كتابا توثيقيا شامال، 
أعمال  أمكن، على كل ما تنّوعت فيه   ما 

ً
مصّورا، ضّم إضــاءاٍت مختصرة، ووافية

املركز املختلفة املشاغل في قضايا بال عدد. جمع الكتاب »املركز العربي لأبحاث 
وأنيقة(،  تيه )220 صفحة صقيلة 

ّ
السياسات في عشر ســنــوات«، بني دف ودراســة 

املــركــز فــي كــل مناشطه، وأساسها  التي يصدر فيها  الــرؤيــة  هــذا كله، مــع إيــضــاح 
فيما  سيما  العربية«،  النهضة  وخــدمــة  واإلنسانية  االجتماعية  بالعلوم  »النهوض 
 يلح عليها، وتتصل بالدولة العربية والديمقراطية، وعلى 

ّ
يتعلق باملضامني التي ظل

أساس املواطنة، مع االستفادة من »املشترك الحضاري الثقافي العربي في الحفاظ 
كثيٌر  وإذ يسقط  السياسية«.  التعددية  تتاح  عندما  العربية  املجتمعات  وحــدة  على 
من اإلعــالم العربي في الــرّدة املقيتة التي يقيم فيها مع أوهــام الثورات املضاّدة عن 
انتصاراتها بعد العام 2012، كان طبيعيا أن ُيحارب هذا »اإلعالم« الذي ال تتحقق فيه 
شروط العملية اإلعالمية وبديهياتها، املركز العربي، ليس فقط بتجاهل ما يراكمه 
تستهدفه،  سقيمة  بافتراءات  أيضا  وإنما  نجاحاته،  على  وبالتعمية  منجزات،  من 
أصحاب  ولكن  املعلومة.  واالســتــبــداد  الفساد  بنظم  ملتحقون  جــاهــلــون،  يصنعها 
اع مبادرات البناء والتأسيس، وناس االجتهاد واملثابرة 

ّ
املشروعات النهضوية، وصن

الوقت  مــن  فائض  لديهم  ليس  عربيا،  واملــعــرفــة  العلم  قيمة  رفــع  وعلى  العمل،  على 
ليلتفتوا إلى أولئك، غير أن هذه الحقيقة ال تحجب ضرورة توزيع الكتاب التوثيقي، 
وأساتذة،  العربية، طالبا  الجامعات  لعموم  ليتوفر  يمكن،  ما  أوَســع  األهمية،  الباهظ 
مع  بتنويعاته،  اإلعــالم  في  والعاملني  قطاع،  غير  في  والتسيير  اإلدارة  ومؤسسات 
ليعرف من يريد أن  املركز، وإنما  بــاب دعايٍة ال يحتاجها  لــه، ليس من  ترويٍج الزم 
يعرف أي منجٍز أقامه أهل العمل واإلخالص في االنتساب إلى أمتهم. وهو منجٌز ما 
كان ليصير لوال الجهود املضنية التي أّداها، وما يزال يؤّديها، مؤسس املركز العربي 
ومديره العام، املفكر عزمي بشارة، بإسناد مالي من دولة قطر، وبعوٍن من مختّصني 
في مجلس إدارة املركز، وباألداء الباهر الذي يواظب عليه الباحثون والخبراء العاملون 
في املركز ومؤّسساته وفروعه، وكذا اإلداريون العديدون .. شكرا للجميع فردا فردا.

محمد طلبة رضوان

وافق حزب العدالة والتنمية، اإلسالمي، على التطبيع مع الصهاينة. الحزب مغربي، 
وأسبابه مغربية. يريد املغرب االعتراف األميركي بسيادته على صحرائه الغربية. 
عرض الرئيس ترامب االعتراف مقابل التطبيع، وافق امللك، ووافق اإلسالميون. في 
ى الدولة موقفا انفصاليا في قضية الصحراء الغربية، موقفا مختلفا 

ّ
الجزائر تتبن

ى اإلسالميون الجزائريون )حركة حمس( بدورهم موقف 
ّ
عن موقف املغرب، ويتبن

الــذي يدعم مصالحها، ومن ثم مصالحهم. اإلســالم في املغرب وحدوي  دولتهم 
املغرب مع ترامب،  انفصالي أممي! اإلســالم في  الجزائر  تطبيعي، واإلســالم في 

وفي الجزائر ضده، اإلسالم مع اإلسالميني في الشيء وضده. .. ما معنى ذلك؟
ليسوا  غيرهم،  عــن  مختلفون  أصحابه  أن  »الــحــركــي«  اإلســالمــي  الخطاب  يزعم 
دخيلة.  أفــكــارا  ى 

ّ
يتبن فهو  اليساري  أو  الليبرالي  أمــا  الهوية.  ممثلو  فهم  ســـواء، 

القطرية  القومية  الدولة  مفاهيم  ويتجاوزون  أمتهم،  قضايا  ون 
ّ
يتبن اإلسالميون 

إلى مفهوم األمة. لدى اإلسالميني تصّورات صلبة، السياسة عندهم عمل شرعي، 
الثروة  سة، وصراعا دنيويا على مصادر 

ّ
أخالقي، عقائدي، وليس ممارسة مدن

والقوة، هي لله. الفرق بني اإلسالميني ومنافسيهم، في الخطاب الحركي، هو بني 
املقّدس واملدنس. واآلن .. يتجاوز اإلسالميون املقّدس إلى املدنس، األمة إلى الدولة، 
ى 

ّ
الشرع إلى الثروة والقوة، املقاومة إلى التطبيع، فلسطني إلى إسرائيل، فماذا تبق

ى من أيديولوجيتهم، ومــاذا تبقى من 
ّ
ى من خطابهم، ومــاذا تبق

ّ
منهم، ومــاذا تبق

اإلسالم الحركي كله؟!
ال يتعلق األمر باإلكراه السياسي، وال يتعلق بمحاولة اإلسالميني االقتراب أكثر 
من الدولة الوطنية، وقطع الطريق على مزايدات خصومهم بأنهم ليسوا وطنيني، 
إلى أن تأتي  ق بموقٍف »ثابت« ومتكّرر لدى اإلسالميني، فهم رّبانيون 

ّ
إنما يتعل

السلطة، بعدها يعود العمل السياسي إلى »علمانيته«، في نسختها غير األخالقية. 
في مصر، تحالف اإلخــوان املسلمون األوائــل مع القصر، وهتفوا »الله مع امللك«، 
مع  الجماعة  تحالفت  ثم  األول ضد خصومه،  فــاروق  مع  ليقف  نفِسه  بالله  أتــوا 
الضباط األحرار ضد امللك، وبّرروا سياساتهم وإعداماتهم، قبل أن ينقلب عليهم 
جمال عبد الناصر. تكّرر األمر مع أنور السادات، قبل أن ينقلب بدوره، وتجّمد مع 
م 

َ
حسني مبارك، على الرغم من محاوالتهم لعرض خدماتهم. وجاءت الثورة، َحك

رجل  السيسي،  الفتاح  عبد  مع  تحالفوا  عسكريا،  ظهيرا  واحتاجوا  »اإلخـــوان«، 
مبارك، مدير مخابراته العسكرية، سبق أن ذهب إلى امليدان، وقت الثورة، وقابل 
يلتفتوا.  ولم  بذلك،  البلتاجي  أبلغهم  وهــّدده.  البلتاجي،  اإلخواني، محمد  القيادي 
ها على 

ّ
سبق أن أجرى السيسي بنفسه كشوف الُعذرية، والقضية شهيرة، وملف

وفوقه،  الدين  قبل  السلطة  تحالفوا،  يلتفتوا،  لم  األول،  اليوم  منذ  الرئاسة،  مكتب 
الدين، في صيغته اإلسالموية، ليس متبوعا، بل تابعا، ومسّوغا، ومبّررا، وممّررا، 

وأفيونا للشعوب واألتباع!
إلى  يــتــجــاوزه  بــل  معها،  التحالف  أو  السلطة  على  الحفاظ  عند  األمـــر  يتوقف  ال 
ثابتة.  قيمة  توجد  توجد مواقف صلبة، ال  اإلسالميني من كل شــيء. ال  موقف 
إذا جاءت  اإلســالم  مع  تتعارض  الديمقراطية مقبولة وال  واحــد.  يوجد معيار  ال 
ويوم  عــام 1989،  الــســودان  في  انتزعتهم،  إذا  واالنــقــالبــات جريمة  باإلسالميني، 
30 يونيو/ حزيران. للمفارقة وسخرية األقــدار، ينجح انقالٌب عسكري، يقوم به 
إسالميون، يفرح اإلسالميون، ويعتبرونه نصرا من الله، صار االنقالب نصرا! 
والله مع االنقالبيني! يتوّرط في تأييده اإلسالميون في مصر، ويعتبرونه »إرادة 

الشعب«. يكتب الشيخ محمد الغزالي، وهو من هو، في تأييده واالحتفاء به. 

ترجيحات الضربة األميركية 
المحتملة

»المركز العربي...« 
في عشر سنوات

هل توجد أيديولوجية 
إسالمية حقًا؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 29 December 2020 Tuesday 29 December 2020
الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة

المدن في تفجير لوكربي عبد الباسط المقرحي في طرابلس عام 2009 )محمود تركية/فرانس برس(
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عبد الباسط سيدا

ونحن على أعتاب العام الجديد، 2021، نرى 
أ من الوضع  أن  الوضع السوري قد بات جزء
الذي  االنــدمــاج  للمنطقة، وذلــك نتيجة  العام 
تم بينه وبني املشاريع اإلقليمية والحسابات 
شيئًا  تبلورت  التي  واالصطفافات  الــدولــيــة، 
وتحّددت مالمحها بصورة واضحة  فشيئًا، 
في يومنا الراهن، بعد مرور نحو عشرة أعوام 
على انطالقة الثورة السورية في مارس/ آذار 
2011. فمن جهة النظام، ال يمكن الحديث عن 
الــســلــوك،  أي تــحــول أو تغيير أو تــعــديــل فــي 
ــركـــي، يــمــكــن أن يــحــصــل،  ــيـ وفــــق املــطــلــب األمـ
ــذ الــعــامــلــني الـــروســـي واإليـــرانـــي  مــن دون أخـ
أو على  املعارضة،  االعتبار. ومــن جهة  بعني 
صــعــيــد املــنــاطــق الــخــارجــة بــهــذه الـــدرجـــة أو 
ع بني 

ّ
مــوز فالتأثير  النظام،  تلك عن سيطرة 

األميركان في منطقة شرقي الفرات واألتــراك 
فـــي املــنــاطــق الــشــمــالــيــة الـــواقـــعـــة إلــــى الــغــرب 
مـــن الـــفـــرات حــتــى حــــدود املــنــطــقــة الساحلية 
حيث النفوذ الروسي مع النظام. أما املنطقة 
الجنوبية، فهي غير مستقرة، على الرغم من 
التي تمت بوساطة روسية؛ وذلك  الصفقات 
مـــرّده تأثير الفاعل اإلســرائــيــلــي، مــع مــراعــاة 
ــذا إلــــى جـــانـــب صــعــوبــة  الـــوضـــع األردنــــــــي. هــ
الكاملة مجّددًا  بالعودة  السكان هناك  إقناع 

إلى حظيرة االستبداد األسدي.
إال أن الــجــمــيــع فـــي انــتــظــار االســتــراتــيــجــيــة 
التي ستعتمدها اإلدارة األميركية الجديدة، 
األكثر  بايدن،  برئاسة  الديمقراطية  اإلدارة 
ــبــــق،  ــابـــق واألســ ــن الـــرئـــيـــســـني الـــسـ خـــبـــرة مــ
 بـــأحـــوال املــنــطــقــة وعــقــدهــا 

ً
ــثـــر مــعــرفــة واألكـ

املــســتــعــصــيــة؛ ومـــن بينها مــوضــوع الــنــزاع 
ــي، واملـــــوضـــــوع  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي اإلسـ
إيــران  الخاصة بكل من  الــكــردي، واملشاريع 
وتــركــيــا، ونــزوعــهــمــا نــحــو الــتــوســع، بهدف 
الخارجية في  االنــتــصــارات  استخدام ورقــة 

حسابات الداخل.
مالمح  تبلور  انتظار  في  بأسرها  منطقتنا 
االســتــرتــيــجــيــة األمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، وذلـــك 
ــات فــي مــعــظــم دولــهــا،  ــ بــعــدمــا تــفــاقــمــت األزمـ

حنين زعبي

الــســيــاســيــة الرسمية  الــتــنــظــيــمــات  بــانــكــمــاش 
املمثلة للحركة الوطنية الفلسطينية، منظمة 
وباستقالتها  فــصــائــلــهــا،  وجــمــيــع  الــتــحــريــر 
ــٍخ يــســتــطــيــع كـــتـــابـــة أي ســـطـــٍر فــي  ــ ــاريـ ــ ــن تـ مــ
ــّرر، ُيــغــلــق بـــــاٌب على  ــتــــحــ ــراع والــ كـــتـــاب الــــصــ
وُيفتح  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  تاريخ 
إرادة شعب  إال  نــرى منه حاليا  آخـــر، ال  بــاب 
يــتــخــبــط، مــصــّرا عــلــى املــضــي قــدمــا، إمـــا عبر 
مراجعاٍت قاسية، يفتحها بشجاعٍة متفاوتة 
األمــــل، وبــالــتــالــي مــتــفــاوتــة الــعــزيــمــة، أو عبر 
بدع أكثر 

ُ
أجياٍل سيكون دورها الرئيسي أن ت

 كامٍل 
ٍ

ــا فــي املــراجــعــة، بــوعــي بكثير مــن دورهـ
 إلى رصيٍد من 

ً
كمل املسيرة، مستندة

ُ
بأنها ت

والنجاحات  والتضحيات  واإلرادة  اإلصـــرار 
للمشروع  الحالية  التوسع  مرحلة  السابقة. 
االستعماري اإلسرائيلي )تفوق على املشروع 
الدولة  االستعماري الصهيوني، حيث تتخذ 
عنيفا  وعــاملــيــا  إقــلــيــمــيــا  دورا  اآلن  الــعــبــريــة 
ــّريــــرا لـــم تــحــلــم بـــه الــصــهــيــونــيــة(، تــشــّكــل  وشــ
»انــتــصــارا«  تسميته  نستطيع  نوعيا  تغيرا 
لــكــنــه  لـــلـــرجـــعـــة(،  قـــابـــال  ــارا  ــتـــصـ انـ ــــان  كـ  

ْ
)وإن

ــاٌر عــلــى أي حـــــال، كـــونـــه يــنــعــكــس في  ــتـــصـ انـ
االضطرار الفلسطيني إلعادة تأكيد السردية 
الــتــاريــخــيــة، بــل وإحــيــائــهــا وتــدعــيــم مــقــّومــات 
ــي الــحــاجــة  شـــرعـــيـــتـــهـــا، كـــمـــا أنـــــه يــنــعــكــس فــ
الوطني  املــشــروع  بــلــورة  الفلسطينية إلعـــادة 
تــصــّوراٍت سياسيٍة  أنقاض  الفلسطيني على 
انهزاميٍة ومتشرذمة، كما في الحاجة إلخراج 
الفلسطيني،  املشهد  من  فلسطينية«  »سلطة 
حيث نجح االحــتــالل فــي تحويلها إلــى ثــورٍة 
ـــــرات هــزيــمــة 

ّ
مـــــضـــــاّدة. هـــــذه جــمــيــعــهــا مـــــؤش

الحركة الوطنية الفلسطينية  )استنتاج ليس 
جديدا وال يّدعي املقال ابتكاره، وإن لم يدخل 
وهي  بــعــد(،  الفلسطيني  السياسي  الخطاب 
رات انتصار اإلرادة الفلسطينية 

ّ
نفُسها مؤش

املــصــّرة لــيــس فــقــط عــلــى حقوقها املــوضــوعــة 
اآلن عــلــى الـــطـــاولـــة، بـــل أيــضــا عــلــى الــتــي تم 
التنازل عنها، من دون موافقتها، ضمن مسار 
تسوية طويل، وضمن مسار تاريخي حسبه 

يا. 
ّ
بعضهم خط

لــقــد طــمــأن عــلــمــاء اجــتــمــاع كـــبـــار، ونــحــن في 
تعني  ال  العالم  »نهاية  أن  لتطمينات،  حاجٍة 
ــل الـــعـــوالـــم«، لــيــس فــقــط بــمــعــنــى أن  نــهــايــة كـ
ــمـــوت، حــركــتــه وصـــراعـــاتـــه، بل  الـــتـــاريـــخ ال يـ
أيــضــا أن مــا قــد يــبــدو مـــوت قــضــيــٍة مــا )كثير 
ها، ولكن 

َ
من القضايا تموت( قد ال يعني موت

تــشــّكــلــهــا بــطــريــقــة أخـــــرى، فــهــي تــســتــطــيــع أن 
تحيا، ولكن ضمن نسق )بارادايم( جديد، هذا 
هيمناته،  وأشــكــال  بمفاهيمه  جــديــد  النسق 
لكن واألهم بأشكال تمّرداته. والشكل الوحيد 
للتمّرد الفلسطيني اآلن هو الفلسطيني نفسه، 

وانــــــســــــدت اآلفــــــــــاق فـــــي مـــخـــتـــلـــف األنـــــحـــــاء، 
ــاملـــشـــروع اإليــــرانــــي الـــــذي اعــتــمــد ســيــاســة  فـ
اســتــغــالل املـــذهـــب، لــلــتــوّســع فـــي مجتمعات 
املنطقة، بلغ ذروته، بعدما أوجد جدرانًا من 
الــهــواجــس والــشــكــوك والــتــرقــب بــني الشيعة 
ومــجــتــمــعــاتــهــم الــوطــنــيــة فـــي كـــل دولـــــة في 
املنطقة. وقد جاءت املظاهرات التي شهدتها 
مدن جنوب العراق وبغداد، أي املناطق التي 
يمثل الشيعة فيها األغلبية الساحقة، لتؤّكد 
عودة الروح الوطنية العراقية، وعدم الرغبة 
الــذي لم  في االستمرار مع املشروع اإليراني 
الشيعية  وللمناطق  عمومًا،  للعراق  يجلب 
عـــلـــى وجــــــه الـــتـــخـــصـــيـــص، ســــــوى الــتــخــلــف 
ــكـــالت الـــخـــدمـــيـــة، والـــتـــراجـــع  ــشـ ــة واملـ ــاقـ ــفـ والـ

الشمولي في كل شيء.
أما في لبنان، فالوضع الكارثي ما زال سيد 
املــــوقــــف، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــزيـــارتـــني الــلــتــني 
قـــام بهما الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون، وفــي 
انتظار الزيارة الثالثة التي يبدو أن كورونا 
لم توافق عليها، وعلى األرجــح ستكون هي 
األخـــرى عديمة الــجــدوى، طــاملــا أن كــل طــرٍف 
متمترٌس في خندقه، ينتظر ما سيقدم عليه 

سيد البيت األبيض الجديد.
وتركيا بعدما نّسقت مع الروس واإليرانيني 
ــّكـــن الـــنـــظـــام مــن  ــذي مـ ــ فــــي مـــســـار أســـتـــانـــا الــ
الــعــودة إلــى معظم املــنــاطــق الــســوريــة، تــدرك 
اآلن أن املطلوب منها هو إدلب، وهي ليست 
ــة الــقــويــة  مــســتــعــّدة لــلــتــخــلــي عـــن هـــذه الـــورقـ
التي ما كان لها أن تحتفظ بها لوال الضوء 
األخــضــر والــرغــبــة األمــيــركــيــان، تمامًا مثلما 
إلى  إلــى دخولها  بالنسبة  الــحــال  كــان عليه 
مناطق الباب، وأعــزاز، وعفرين، وتل أبيض، 
وســري كانيي/ راس العني، وغيرها. واألمر 
العراق،  ذاتــه بالنسبة لدورها في كردستان 
وتـــواصـــلـــهـــا مـــع الـــقـــوى الــســنــيــة الــعــراقــيــة، 
ــتـــمـــّرة عـــلـــى قــــواعــــد حـــزب  وهـــجـــمـــاتـــهـــا املـــسـ

العمال الكردستاني هناك. 
وما نعتقده في هذا املجال هو أن هذا الدور 
أيــضــًا يتم بــنــاء على ضــوء أخــضــر أميركي، 
في سياق ضبط توازن املعادالت في املنطقة. 
األخضر  الضوء  ولكن هل سيستمر مفعول 

الــعــاري من تنظيماته، في ما يشبه  اإلنــســان 
التقليدية،  التنظيمات  موت  أن  لفكرة  تأكيدا 
اتكأنا  التي  واملفاهيم  التفكير  أشكال  وحتى 
عليها وأوصلتنا إلى طريق مسدود، ال تعني 
»موت اإلنسان«. لقد رأى أالن تورين في بؤر 
التمّردات غير املنظمة مالمح بارادايم جديد 
فــي املــقــاومــة والفعل االجــتــمــاعــي، لكنه لــم يَر 
ــة اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى أجــهــزة  اآللــ
تــمــّرد، والــتــي ال يكفيها عــدم »مـــوت اإلنــســان 
الفلسطيني«، بل تحتاج لتنظيماٍت وحركاٍت 
وحــــراكــــاٍت مــنــظــّمــة، وإن كـــانـــت تــخــتــلــف عن 
تــلــك الـــتـــي تــوقــفــت عـــن الـــحـــيـــاة، ولـــيـــس فقط 
الــذي ميزها، والــتــي ستخرج من  العطاء  عــن 
كما  التاريخ من دون جــنــازات الئقة لألسف، 
هو شكل املوت الغالب. هذه الحركة الجديدة 
الـــتـــي ال نـــعـــرف كــيــف ســتــتــشــكــل، هـــي مهمة 
أننا ال نستطيع  البارادايم الجديد. وطبيعي 
ــه، وال فــهــمــه خـــالل تــشــّكــلــه، فالفهم  الــتــنــبــؤ بـ
ف دائــمــا عــن الــواقــع، وهــو يحتاج على  

ّ
يتخل

يفهمه، هذا  لكي  النشأة  متكامل  لواقع  األقــل 
اإلنسان  فهم  على  املــراحــل  فأصعب  فعل،  إذا 
هـــي املــــراحــــل االنــتــقــالــيــة، وهــــي تــتــطــلــب منه 
والاليقني.   الشك  مناطق   ضمن  حتى  الفعل، 
أن  مــرحــلــٍة  أي  تستطيع  ال  الــحــال،  وبطبيعة 
تــعــلــن هـــي نــفــســهــا انــســحــابــهــا مـــن الــتــاريــخ، 
مــن يعلن عــن ذلــك هــي مرحلة أو نسق فكري 
)بارادايم( يرث مكان السابق، داحرا مفاهيمه، 
ــامـــال مــفــاهــيــم جــــديــــدة، تــســتــطــيــع إعــطــاء  وحـ
معنى شجاع ملا يحدث، واملعنى الشجاع هو 
بطريقٍة  الــعــالــم  يفهم  أن  يستطيع  الـــذي  ذاك 
ــادرا عــلــى تــشــخــيــص مكامن  ــ تــجــعــلــه دائـــمـــا قـ
الــــقــــدرة عــلــى الــتــغــيــيــر والـــتـــمـــّرد، و»الــحــكــمــة 

شجاعة دائما«، كما قال أحد األعزاء. 
النسق واقعيا وفكريا  أو  »الــبــارادايــم«  تــبــّدل 
التي  الــتــاريــخــيــة  للمرحلة  عــنــوانــا  سيصلح 
يــروي  الــداخــل  فيما  حــالــيــا،  بها شعبنا  يمر 
قصة أخــرى. .. وكــان التشخيص الفلسطيني 
يــتــحــّدث دائـــمـــا عـــن تـــشـــرذمـــات، بـــني الـــداخـــل 
والشتات، والضفة الغربية وقطاع غزة أيضا. 
ولكن ذلك يحتاج اآلن تحديدا لنقطتي نظام: 
األولـــى أن الــداخــل لــم يكن مــجــّرد شــرذمــٍة من 
 أخرى. 

ً
شرذمات القصة، بل هو كان يروي قصة

لقد ربط دائما معايير »وطنيته« و»نضاله« 
و»هـــويـــتـــه« بــمــفــاهــيــم صــنــعــهــا وعــرفــهــا هــو، 
ولم تخضع يوما ملرجعيٍة فلسطينيٍة وطنيٍة 
الصغيرة،  مّكة  مت شعاب 

ّ
تضخ عامة، حتى 

واستقلت، فتحّولت إلى جمهورية ال يدخلها 
أحد وال يناقشها أحد، مع أن ما كنا حاسمني 
وواضحني فيه باعتباره مطلبا هو أن يعذرنا 
شــعــبــنــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــات املـــقـــاومـــة 
أبناء  الفدائية. ومــع ذلــك، انخرط عشراٌت من 
الــداخــل فــي العمل الــفــدائــي، ومــا زال بعضهم 
فـــي الـــســـجـــون. أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، كــــان الــخــطــاب 

الترامبي في عهد بايدن، أم أن قواعد اللعبة 
تركيا  تموضع  ملــوقــع  تبعًا  وذلـــك  ستتغير، 
مـــن االســتــقــطــابــات الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة في 
ــــات اإلدارة  ــــويـ أولـ ــــى  إلـ املـــنـــطـــقـــة، واســــتــــنــــادًا 

األميركية الجديدة؟
أمــا روسيا التي يبدو أنها قد حصلت على 
ضوء أخضر أميركي - إسرائيلي بالبقاء في 
املهمة ليست سهلة،  أن  تــدرك  ســوريــة، فهي 
ــادالت املــنــطــقــة تشمل  ــعـ وتـــعـــرف جــيــدًا أن مـ
ســـوريـــة أيـــضـــًا. لــذلــك تــســتــعــد، هـــي األخــــرى، 
الجديدة،  األميركية  اإلدارة  توجهات  ملعرفة 
وهي تخشى، في الوقت ذاته، من أن يشغلها 
املــوضــوع الــســوري أكثر من الـــالزم، في وقٍت 
تشتد فيه املنافسة بني القوى الدولية حول 
مناطق أخرى هامة من العالم، األمر الذي قد 

يجعلها في قائمة املتأخرين.
ومــــن بـــني املــنــتــظــريــن إســـرائـــيـــل أيـــضـــًا، على 
الــرغــم مــن عــالقــتــهــا الــعــضــويــة مــع الــواليــات 
املـــتـــحـــدة، ومــعــرفــتــهــا الــيــقــيــنــيــة بــــأن أمــنــهــا، 
ومهمة الدفاع عنها، يأتيان على رأس قائمة 
أولــويــات كل رئيس أميركي، فهي قد حققت 
نــتــائــج مــتــقــّدمــة عــلــى صــعــيــد الــتــطــبــيــع مع 
بعد  تتمّكن  لــم  ولكنها  عــديــدة،  عربية  دول 
من تجاوز أزماتها الداخلية، وهي تــدرك أن 
موضوع السالم مع الفلسطينيني استحقاق 
ســـيـــواجـــهـــهـــا بــــاســــتــــمــــرار، مـــهـــمـــا تــجــاهــلــت 
الــنــووي اإليراني  وســّوفــت؛ كما أن موضوع 
يــؤّرقــهــا؛ لذلك تظل في  الــذي  الهاجس  يظل 
حــاجــٍة مــاّســة إلــى معرفة توجهات كــل إدارة 

أميركية جديدة وأولوياتها.
ــن الــــســــوريــــني أنـــفـــســـهـــم؟ ومـــــــاذا عــن  مــــــاذا عــ
ع بني مناطق نفوذ متعّددة 

ّ
بلدهم الذي توز

الجنسيات، وبات مرتعًا للجيوش األجنبية، 
ــّددة األلــــــــوان  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واملـــلـــيـــشـــيـــات الــــــوافــــــدة املـ
ــارب واألهــــــــــداف، وتـــتـــعـــّرض مــــــوارده  ــ ــشـ ــ واملـ
البشرية واملادية لالستنزاف هنا وهناك؟ هنا 
تتباين املواقف، وتكثر التحليالت املنسجمة 
مع رغبة هذه الجهة أو تلك، فمنهم من يرى 
اإليــرانــيــني،  بـــايـــدن ســتــنــفــتــح عــلــى  إدارة  أن 
وهـــذا مــا ســيــمــّكــن هـــؤالء مــن االســتــمــرار في 
ومقابل  املنطقة.  في  التوسعية  طاتهم 

ّ
مخط

»متسامحا«  إلينا،  فطن  بعدما  الفلسطيني، 
في  املــحــتــل  الـــداخـــل  فلسطينيي  )نــحــن  معنا 
1948(، أو ربما يائسا منا أو من وضعنا، إلى 
درجة أن منظمة التحرير طالبتنا بأن نصبح 
ــداء من  ــتــ ا مـــن الــقــصــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، ابــ جـــــزء
التصويت ألحزاب يسار استيطانية، ومرورا 
بتصريحات محمود عباس بعدم رفع األعالم 

الفلسطينية ضد قانون القومية.     
ــي نــحــتــاج  ــتــ ــام الـــثـــانـــيـــة الــ ــنــــظــ أمــــــا نـــقـــطـــة الــ
وبني  بيننا  الــعــالقــة  مــالمــح  ضمن  لتثبيتها 
فهي  »خصوصيتنا«،  تسّمى  مــا  أو  شعبنا، 
التقليدية واملتعارف عليها بيننا  العالقة  أن 
»شعاب  سياسيا  عنت  والــتــي  شعبنا،  وبــني 
مــّكــة« املــحــّرمــة على أي تــعــاٍط سياسي جــّدي 
ملــراجــعــٍة ضمن  بــحــاجــٍة  وبـــني شعبنا،  بيننا 
املـــراجـــعـــات الـــجـــذريـــة الـــقـــائـــمـــة، وعـــلـــى حــالــة 
املـــواطـــنـــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا، أال تــتــحــّصــن، كما 
ــادة، كــاســتــثــنــاء مـــن حـــوار  ــ يــجــري الــتــوافــق عـ
وطني يحتكم لبوصلة ال يستطيع الداخل أن 

يحتكرها لنفسه. يعود ذلك ألسباب خمسة:
بها  يمر  التي  الحرجة  التاريخية  املرحلة  أن 
شعبنا  أن  الــداخــل.  استثناء  تقبل  ال  شعبنا 
يرى أن ال خروج من حالة االنهيار الحاصلة 
ــدة،  ــد، قــضــيــة واحــ ــ إال عــبــر مــبــدأ »شــعــب واحـ
فــإن استثناءنا يعني  وطــن واحـــد«، بالتالي، 
إننا في  أن يبدأ.  املبدأ حتى قبل  انهيار هــذا 
الــداخــل نغرق في حالٍة من األســرلــة، تقودها 
غانتس  يـــرّوج  أحــدهــا   ،

ٌ
سياسية شخصياٌت 

نــتــنــيــاهــو  ــر  ــ ــيــــض«(، واآلخــ أبــ )رئـــيـــس »أزرق 
)رئــيــس الــلــيــكــود والــحــكــومــة(. ووفــــق منطق 
جدعون  على  يتفقا  أن  اآلن  عليهما  اإلثــنــني، 
ساعر )ليكودي ينافس نتنياهو(، األول ألنه 
بهذه الطريقة يتخلص من نتنياهو، والثاني 
أن يتسع  اليمني يستطيع  أن جيب  قــّرر  ألنــه 
لــنــا كجيب الــيــســار، وأن الــجــيــوب فــي الــهــواء 
املشتركة  القائمة  أداء  بالتالي أضعف  ســواء. 
)نائب في  قــدرة حصار نهج منصور عباس 
الــكــنــيــســت، نــائــب رئــيــس الــحــركــة اإلســالمــيــة 
ــدرة تمييز  اإلســالمــيــة، الــشــق الــجــنــوبــي(، وقــ
لم  نفسها عنه، ضمن سياق صــراٍع سياسيٍّ 
يعد، بعد قانون القومية وصفقة القرن، قادرا 
أن يعطي معنًى لتمايز واضــح، إال ذاك الذي 
يميز بني مشروع ذاتي للضحية، توضح فيه 
معنى العدالة التي تسعى إليها وشكل النظام 
ــقــه، وبـــني مــشــروع مــواطــنــة واضــح 

ّ
الـــذي يــحــق

فــي جــوهــره االســتــعــمــاري. إن االســتــمــرار في 
التيارات  يميز بني  الــذي  القديم،  »البارادايم« 
ــلـــى أســـــــاس قــــومــــي/ شـــيـــوعـــي/ إســــالمــــي،  عـ
املـــــواطـــــنـــــني/ رافـــــض  انـــــدمـــــاجـــــي/ دولــــــــة  أو 
للنضال مــن داخـــل املــؤســســات اإلســرائــيــلــيــة، 
ــا. قــد  ــٍم لــــم يـــعـــد قـــائـــمـ ــالــ هــــو اســـتـــمـــرار فــــي عــ
لن تستطيع  لكنها  التقسيمات،  هــذه  تستمر 
وتــرشــيــده،  وتحليله  الــســيــاســي،  فعلنا  فــهــم 

هـــــؤالء هـــنـــاك مـــن يــــرى الـــعـــكـــس، ويــعــلــن أن 
املــهــمــة الــتــي نــفــذتــهــا إيـــــران، تــحــت شــعــارات 
املقاومة واملمانعة، قد بلغت مداها األقصى، 
بعدما تمّكنت من خلخلة مجتمعات املنطقة 
ودولــــهــــا؛ وســـاهـــمـــت فـــي دفــــع دول املــنــطــقــة 
ــــدوالرات،  نــحــو شــــراء األســلــحــة بــمــلــيــارات الــ

ــالـــم الـــيـــوم.   بـــاعـــتـــبـــاره فـــعـــال يـــجـــري ضـــمـــن عـ
ــبـــاب أن فــكــرنــا الــســيــاســي، حتى  ورابـــــع األسـ
ــات حــزبــيــة، ال يــبــدو أنــه  ذاك املــتــحــّرر مــن أزمــ
يبدو  املرحلة، وبعضه ال  تــحــّدي  مــع  يتفاعل 
أنــه يــنــوي، واآلخـــر ال يــبــدو أنــه يستطيع، أن 
يساند الفعل الحزبي واضح الشلل، في الفكر 
السياسي الصادر عن نخب سياسية وثقافية 
ح« األقوى 

ّ
وأكاديمية، فتلك الفئات هي »املرش

لحظة  لشعبنا،  التاريخية  اللحظة  اللــتــقــاط 
عن مشروعها  إسرائيل  إفصاح  بني  التقاطع 
القومية  قــانــون  عبر  ملواطنيها  االستعماري 
والــــوعــــي الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــام )خــــــارج الــــــ48( 
بــحــالــة االنــهــيــار وإعــــادة إحــيــاء مــبــدأ »شعب 
واحد، قضية واحدة«. أقول على الرغم من أن 
حة »الطبيعية« )ربما 

ّ
تلك األوساط هي املرش

هذه  اللــتــقــاط  الحقيقة(،  ال  وربــمــا  الطبيعية 
أن  يختار  بعضها  أن  إال  التاريخية،  اللحظة 
يـــرى الــتــاريــخ مــن زاويــــة مــنــصــور عــبــاس، مع 
أن الــتــاريــخ ال يــقــرأ مــن الــقــاع فــقــط، بــل أيضا 
الــداخــل حاليا  مــن الــســمــاء. وبــالــتــالــي يفتقد 
ــوي، والـــحـــاضـــر  ــقــ ــي الــ ــالقــ ــذا الــــصــــوت األخــ ــ هـ
فــي املــشــهــد الــســيــاســي، الــصــوت الـــذي أنتجه 
وثيقة  وعّبرت  الديمقراطي،  الوطني  التجمع 
يكون  وقــد  هيمنته.  عــن   )2007 )الــعــام  حيفا 
تراجع بعض املثقفني عن »وثيقته« أن صوت 

وشــرعــنــت عــمــلــيــات الــتــطــبــيــع بــالــنــســبــة إلــى 
دول عربية عديدة. لذلك ربما يكون الوقت قد 
حان إلعادتها إلى دائرة االحتواء املضمون، 
تمنحها  ال  التي  الترضية  مع بعض جوائز 
كل ما تريد، ولكنها ال تصادر دورها ضمن 
ــو دور يـــبـــدو أنـــه  ــ ــه؛ وهـ ــ حــــــدود املـــســـمـــوح بـ

سيكون مطلوبًا من حني إلى آخر.
الــــســــوريــــون فــــي مــعــظــمــهــم، بـــعـــدمـــا خــذلــهــم 
 لـــحـــســـابـــاتـــه 

ٌّ
األصـــــــــدقـــــــــاء واألشــــــــــقــــــــــاء، كـــــــــل

»عقلية  أصحاب  باتوا  الخاصة،  وهواجسه 
القادم األميركي  انتظار  مسيانية«، ترى في 
ــلـــهـــا. هــــذا مـــع املـــعـــرفـــة املــســبــقــة  مـــالذهـــا وأمـ
لهذا املعظم بأنه ما لم يكن هناك حــدٌّ أدنى 
ــــني الـــســـوريـــني  ــتــــمــــاســــك بـ ــن الــــتــــوافــــق والــ ــ مـ
املناهضني الســتــبــداد نــظــام بــشــار وفــســاده، 
فــإن هــذا األخير سيتمّكن، بدعم مستمر من 
الزجاجة،  الثابتني، من تجاوز عنق  حلفائه 
واالســــتــــمــــرار فــــي الـــحـــكـــم املـــســـتـــبـــد. كـــمـــا أن 
ــه يــســتــمــد الـــعـــون واملـــســـانـــدة من  الــنــظــام ذاتــ
الــعــربــي عليه،  بــاالنــفــتــاح  املطالبة  الــدعــوات 
ودعــــم مــشــاريــعــه فــي مــيــدان إعــــادة اإلعــمــار، 
وعودة الالجئني. وهي مشاريع مفّصلة وفق 
مــقــاســاتــه ومــقــاســات راعــيــه الـــروســـي، الــذي 
ــي الــنــفــس بــاالســتــثــمــارات فـــي ســوريــة، 

ّ
يــمــن

وحتى في الــدول العربية الغنية، لقاء الدور 
الذي قام، ويقوم به في سورية. 

ــالـــي لـــلـــمـــعـــارضـــات الــرســمــيــة،  الــــواقــــع الـــحـ
والتراجعات، إن لم نقل االنهيارات املستمّرة 
التي تتعّرض لها ألســبــاب ذاتــيــة فــي املقام 
إمكانية   بـــأي  أســــف،  بــكــل  يــوحــي،  األول، ال 
ملــــواجــــهــــة مــــا يــــجــــري. وخــــــــارج إطـــــــار هـــذه 
املعارضات، هناك مناقشة وحــوارات كثيرة 
يجريها الــســوريــون فــي الــداخــل واملــهــاجــر، 
املــرجــّوة.  النتائج  إلــى  تــؤد بعد  لــم  ولكنها 
نــحــن فـــي حـــاجـــٍة مـــاّســـة إلــــى أفـــكـــار جــديــدة 
من خــارج الصندوق، وفــي حاجة إلــى نواة 
صـــلـــبـــة مـــتـــمـــاســـكـــة، مـــتـــمـــســـكـــٍة بــــأولــــويــــات 
الـــســـوريـــني، مـــع حــرصــهــا عــلــى بــنــاء أفــضــل 
الــعــالقــات مــع الــجــمــيــع، عــلــى أســـاس تــبــادل 

املصالح واالحترام.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

املثقف كغيره، بعضه نتاج هيمنات سياسية، 
حيث يختار هؤالء الوقوف مع  التيار القومي 
املـــتـــصـــادم مـــع الــصــهــيــونــيــة، عــنــدمــا يهيمن 
األخير على املشهد، لكنه يختار أيضا أن يقف 
مع التوصيات املتتالية على غانتس، عندما 
املــشــروع  مكانة  وتتقهقر  الــســيــاســة،  تتقهقر 

الذاتي للضحية، ويهيمن صوت الهامشية.  
ــارج املـــنـــاخ  ــ ــــت خــ ــتـــي مــــا زالــ ــا األصــــــــوات الـ ــ أمـ
السائد، فهي صامتة. أشارت أريج صباغ في 
يــقــودون  الـــداخـــل  »أكــاديــمــيــون مــن  مقابلتها 
الكاتب  الكولونيالي«، مع  اإلطــار  إلى  العودة 
ــــرب 48،  ــع عـ ــوقـ ــو إرشــــيــــد، فــــي مـ ــ ســلــيــمــان أبـ
ــل يــحــتــاج اآلن، أكـــثـــر مـــن أي  ــداخــ إلـــيـــهـــم، والــ
ــد( قــــوة هــــذا الــصــوت  ــزايــ وقــــت، لــحــضــور )وتــ
الحزبية، والــذي ينبهنا   األزمــات  املتحّرر من 
الحقيقي،  السياسي  الفعل  من  خروجنا  إلــى 
وبأن ما نفعله فاقد الصلة مع طبيعة املرحلة، 
وأننا ما زلنا نعيش في »بارادايم« يموت، من 

دون أن يفصح عن ذلك.  
الداخل  انفصال  أن  الخامس واألخير  السبب 
عـــن مــبــدأ »شــعــب واحــــد وقــضــيــة واحــــــدة« ال 
يــعــنــي انــفــصــاال فـــقـــط، بـــل ســيــعــنــي، حــتــمــيــا، 
تخريبا لهذه املقولة، فبديل القضية الواحدة 
أن يقتنع  في مواجهة إسرائيل االستعمارية 
املواطنة  بحالة  الفلسطينيون«  »املــواطــنــون 
ــيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة الـــشـــاهـــد  الــــعــــاديــــة، وهـــــــذا سـ
غــيــر الــقــابــل لــلــطــعــن، عــلــى حــقــيــقــة إســرائــيــل 
دولـــة ديــمــقــراطــيــة، وذلـــك بـــدل تفعيل دورهـــم 
االســتــراتــيــجــي كــمــواطــنــني يــمــثــلــون الــبــرهــان 

األقوى على استعمارية مواطنتهم.
ــل بــــــأن شــعــبــنــا  ــلــــداخــ ة لــ تـــفـــيـــد هــــــذه الــــــقــــــراء
وحــراكــه  ومثقفيه  بأكاديمييه  الفلسطيني، 
ــار واملــــــــــــــدرك لـــــضـــــرورة  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــاالنـ ــ املـــــعـــــتـــــرف بـ
إلــيــنــا  يـــنـــظـــر  أن  يـــســـتـــطـــيـــع  املـــــراجـــــعـــــات، ال 
تثبيت  نــقــاشــاتــنــا:  عــنــه  ستسفر  مــا  وينتظر 
الحب  تثبيت  أو  نتنياهو،  املريض مع  الحب 
اتفاق  أم فعال  املركز اإلسرائيلي،  املريض مع 
االثنني على ساعر، الذي يالئم تماما هدفهما. 
وهــنــا قــد تــأتــي املــصــالــحــة، خـــارج الــســيــاســة، 
حوار  املطلوب  خارجها.  الخصام  كما  تماما 
وطــنــي فلسطيني مــع الــداخــل، يــقــرأ الــصــورة 
ملرجعيات  ويحتكم  فلسطينية،  قــراءة  تماما 
فلسطينية، في مقدمها »شعب واحد، قضية 
ــا الــشــعــاب فــهــي ال  واحــــــدة، وطــــن واحــــــد«، أمــ
تصلح أن تكون خريطة، وال أن تكون بوصلة. 
ا من طقس نهاية السنة، أقول،  اعترافا وجــزء
بــل أتــمــاهــى مــع مــن صـــّرح بــأن اإلنــســان، وإن 
استطاع أن يغفر لبعض األصدقاء  »الهفوات 
األخالقية التي يسببها األلم«، لكن بعضنا ال 
يحسن التسامح مع »استمرار وجود الهفوات 
األخالقية زمنا طويال جــدا، حيث يصير من 

طبيعة األمور«.
)نائبة فلسطينية سابقة في الكنيست(

سورية والمنطقة في انتظار االستراتيجية األميركية الجديدة

في الحاجة لحوار الداخل الفلسطيني بعنوان »شعب واحد«

تخشى روسيا من 
أن يشغلها الموضوع 

السوري أكثر من الالزم، 
في وقٍت تشتد فيه 

المنافسة بين القوى 
الدولية حول مناطق 

أخرى

السوريون في 
معظمهم، بعدما 
خذلهم األصدقاء 

واألشقاء، كلٌّ لحساباته، 
باتوا أصحاب عقلية 

ترى في انتظار القادم 
األميركي مالذها 

وأملها

المطلوب حوار 
وطني فلسطيني 

مع الداخل، يقرأ 
الصورة تمامًا قراءة 

فلسطينية، ويحتكم 
لمرجعيات فلسطينية

شعبنا يرى أن ال خروج 
من حالة االنهيار 

الحاصلة إال عبر مبدأ 
»شعب واحد، قضية 
واحدة، وطن واحد«
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