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االنتخابات الأوكرانية ووحدة �أوكرانيا
} حميدي العبدالله
االنتخابات التي جرت في أوكرانيا وأدت إلى إضفاء الشرعية
على الذين قاموا باالنقالب على السلطة المنتخبة بقوة السالح
ودعم المخابرات الغربية ،قد تكون هذه االنتخابات نجحت في
إضفاء الشرعية على االنقالب واالنقالبين ،ليس فقط من وجهة
نظر الدول الغربية ،بل وأيضا ً من وجهة نظر روسيا ذاتها التي
ص��رح رئيسها قبل حوالي  24ساعة من موعد فتح صناديق
االق�ت��راع ،أن موسكو س��وف تحترم إرادة الشعب األوكراني،
وستتعامل مع الجهة الفائزة في االنتخابات ،أي أن موسكو لن
تستمر في التعامل مع حكام كييف بوصفهم انقالبيين يفتقرون
إلى الشرعية الدستورية والقانونية .لكن ،ال نتائج االنتخابات
وال اع�ت��راف روس�ي��ا بهذه النتائج م��ن شأنه أن يحقق غايتين
أساسيتين:
ـ األول��ى ،إنهاء األزم��ة القائمة في أوكرانيا وتجنيبها الحرب
األهلية الدائرة اآلن في مناطق عديدة ،وتحديدا ً في المقاطعات
الشرقية والجنوبية ،ووص��ف ال�ح��رب األهلية ت�ح��دي��دا ً أطلقه
الرئيس الروسي فالديمير بوتين على الصدامات التي تجري
ي��وم�ي�ا ً ف��ي ه��ذه المقاطعات بين ق��وات ال��دف��اع الشعبي وبين
الجيش األوكراني ،ويسقط جراءها عشرات القتلى والجرحى
فضالً عن الخراب الواسع الذي تتسبب به هذه المواجهات.
ـ الثانية ،وح��دة أوك��ران�ي��ا .فمعروف أن شبه ج��زي��رة القرم
ق��د ان�ف�ص�ل��ت ع��ن أوك��ران �ي��ا وان�ض�م��ت إل��ى االت �ح��اد ال��روس��ي،
واالن�ت�خ��اب��ات األوك��ران �ي��ة ل��ن تغير م��ن ه��ذا ال��واق��ع ،وح�ت��ى لو
تسنى للحكام الجدد السيطرة على مقاليد األمور في المقاطعات
ال�غ��رب�ي��ة وك��ل ال�م�ق��اط�ع��ات األخ� ��رى ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك المقاطعات
الشرقية والجنوبية ،إال أن استعادة القرم ال تتم إال عن طريق
واحد من أمرين ،األول ،تفاهم مع روسيا يقنعها بالتخلي عن
ضمها للقرم ،وهذا أمر في غاية االستحالة ،على األقل في ظل
هذه الحكومة الموالية للغرب .واألمر الثاني ،استعادتها بالقوة
عبر حرب تشنها أوكرانيا ضد روسيا بدعم غربي أو من دون
ه��ذا ال��دع��م ،ول�ك��ن ال أوك��ران�ي��ا لديها ال�ق��وة العسكرية الكافية
إللحاق الهزيمة بروسيا ،وال الغرب لديه االستعداد لخوض
حرب عالمية ثالثة من أجل استعادة القرم ،وبهذا المعنى فإن
إضفاء الشرعية على االنقالبيين لن يؤدي إلى عودة القرم ،كما
أن المقاطعات الشرقية أجرت استفتا ًء قررت فيه االنفصال عن
أوكرانيا وتشكيل دولة جديدة أطلق عليها اسم روسيا الجديدة
«نوفاروسيا» على غ��رار روسيا البيضاء ،وأي�ض�ا ً ه��ذا الواقع
ّ
يرشح أوكرانيا إلى واحد من احتمالين:
ـ االحتمال األول ،ان��دالع حرب أهلية طاحنة في محاولة من
كييف الستعادة السيطرة على المناطق الشرقية الجنوبية،
ودف� ��اع س �ك��ان ه ��ذه ال �م �ن��اط��ق ع��ن اس �ت �ق�لال م�ن��اط�ق�ه��م وعن
جمهوريتهم الوليدة ،وقد تستمر هذه الحرب سنين طويلة.
ـ االحتمال الثاني ،قبول سلطات كييف األمر الواقع الجديد،
والتسليم بشرعية «نوفاروسيا» ،على األقل كشرعية أمر واقع،
والتعامل مع هذه الدولة الوليدة مثل التعامل القائم اآلن مع القرم،
وه��ذا يعني أن الحصيلة الفعلية لالنقالب وإض�ف��اء الشرعية
عليه ،ورفض دعوات روسيا لحل سياسي قائم على الحوار بين
المقاطعات الشرقية والجنوبية وسلطة كييف ،وتحويل أوكرانيا
إلى دولة اتحادية ،الحصيلة هي تقسيم أوكرانيا إلى ثالثة دول
هي القرم التي انضمت إلى روسيا ،و«نوفاروسيا» المستقلة،
وأوك��ران �ي��ا ،أي ت�ك��رار تجربة تقسيم يوغسالفيا ،ول�ك��ن هذه
المرة العملية لم تأت من قبل الغرب ،بل من خصومه في القرم
و«نوفاروسيا» وروسيا االتحادية.

«�سوا» نح ّقق الن�صر
} عصام عوني
تتوالى الحوادث ويعلو أزيز الرصاص ويكمل األعداء
ما ب��دأوه ،وفي كل مرة يتقدمون يكون المآل فشالً ذريعا ً
واقعا ً على األرض وفي الكواليس ،أم ّمية وسواها .وتنتصر
دمشق بالحق.
قبل الخوض في غمار الحدث وحيثياته تعيش سورية
أياما ً ديمقراطية مجيدة وأعراسا ً وطنية يومية ،انعكست
فرحا ًعم البالد وأزاحت غمة الحرب وويالتها إيمانا ً بقضية
محقة ع ّمدت باألحمر القاني تحت عنوان «سوا» ،في عمقها
عمل مشترك على الصعيدين في الداخل وخارجه يفضي
إلى نصر محقق.
تقدمت فرنسا االستعمارية اآلفلة بمسودة ق��رار إلى
مجلس األم��ن ال��دول��ي ل��زج المحكمة الجنائية الدولية في
أتون مسار الحوادث على األرض ،مضمونه محاكمة الدولة
الوطنية السورية فحسب ،إذ تدافع عن وح��دة أراضيها
وشعبها ض��د جسد إره��اب��ي عفن مستجلب .ك��ان��ت هي
وجوقة األعداء برعاية واشنطن التي سهلت وقدمت الدعم
غير المسبوق ،ليسيل الدم السوري تحت ذريعة «ثورة»
متبوعة بحرية ممجوجة عنوانها كرامة بلحا الشيشاني
ثائرا ً وسواه على الله ذبحا ً لشعبه على أرضه السورية.
ح��ذرت موسكو تبعتها بكين وق��ال��ت ط�ه��ران كلمتها،
احفظوا ماء وجوهكم وكفوا اليد عن دمشق ،كفى سفكا ً
لدماء األبرياء ،دعوا سورية للسوريين أنفسهم هم األقدر
على حل مشاكلهم وما على من يدعي حرصا ً إالّ أن يدعم
ح��وارا ً يفضي إلى وح��دة األه��ل واتفاق األخ��وة ،بعيدا ً عن
تدخالت عنوانها براق وجوهرها تمزيق وتفريق ووبال.
الخراب وقوده مال الخليج ومنابر العهر بلبوس عربي ،ما
فتئت يوما ً على تهشيم النسيج الواحد أينما نعقت بسواد
الحقد كالغراب.
كالعادة ،مضت اآلفلة وشجعت واشنطن الجريمة ومعها
المملكة العجوز وقدمت المسودة ،وبدأت حفلة العهر الدولي
بكلمات رنانة بعيدة تماما ً عن الواقع ،وجيء بشهود الزور
ولفقت التهم وق ّطرت الجوقة س ّمها زعافاً .دموع التماسيح
من أعين الزجاج ،وكان الرد مدويا للمرة الرابعة.
فيتو روس��ي ـ صيني م��زدوج زل��زل القاعة ،وسرعان
ما اصفرت الوجوه وكلحت رغم كلحها الدائم ،وتلعثموا
وتخبطوا وأص��اب�ه��م عسر الهضم ،لتبدأ حفلة التأديب
توبيخا ً من رجال الحق.
تشوركين قال عقب استخدام الفيتو« :ال نفهم إصرار
فرنسا على تقديم مشروع ق��رار يدعو ال��ى إحالة الملف
ال �س��وري على المحكمة الجنائية ال��دول �ي��ة ،رغ��م علمها
المسبق؟؟» وأضاف« :ال نريد حججا ًوذرائع جديدة للتدخل
العسكرى في سورية ،ومس ّودة مشروع القرار الفرنسي
كانت حجة للتدخل العسكري ،ونقطة على آخر السطر».
المندوب الصيني لم يخرج على سياق تشوركين ووضع
النقاط على الحروف .انتهى زمن التفرد ،والعالم يبدأ أولى
خطوات الخالص« ،سوا» منطلقا ً من دمشق.
بنظارته ال��وق��ورة وم��ن خلفها عيون الصقر وصوته
الجهور ،صدح الجعفري المخضرم .بدأ الحديث وأنهاه
باألمثلة والحكم والمنطق ،ليسقط األع��داء مجددا ً كالعادة
ولكنهم ال يخجلون.
نطالب مجلس األم��ن بمساءلة الحكومة الفرنسية عن
جرائمها في حق السوريين وشعوب العديد من الدول التي
احتلتها سابقا ً ونهبت خيراتها ،ونطالب الحكومة الفرنسية
باعتذار علني عن حقبة االستعمار ودفع تعويضات للشعب
ال�س��وري» ،قال الجعفري وأكمل« :إن األزم��ة في سورية

المث ّقفون الع�شائريّون
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ف��ي المجتمعات القائمة على العشائرية والقبلية،
وف��ي ح��ال��ة غ�ي��اب ال��وع��ي ال��وط�ن��ي واإلن �ت �م��اء للوطن،
والفقر النظري وال �خ��واء ال�ف�ك��ري ،وتكلّس و»تنمط»
القيادات وعدم قدرتها على اإلنتاج الفكري والنظري،
وتشكيل ق� � ّوة ُم �ثُ��ل ت �ح��دي��دا ً ف��ي ال �ج��وان��ب السلوكية
والمجتمعية والحقوقية ،ترى أن أغلب المثقفين ينتمون
إلى العشيرة والقبيلة وليس إلى الوطن ،وبالتالي من
الصعب أن تخلق ثقافة وطنية وانتماء وطني .وترى
أن األح � ��زاب وال �ف �ص��ائ��ل ال �ت��ي ت�ح�م��ل ب��رام��ج وطنية
تحررية وديمقراطية إجتماعية ،وحتى األكثر يسارية
وديمقراطية فيها ،على صعيد الممارسة والتطبيق،
ليست بعيدة عن القوى واألحزاب المصنفة طبقيا ً على
أنها تمثل ال�ب��رج��وازي��ة ،ففي إط��ار الممارسة تجد أن
المثقف أو السياسي ال يخرج على إطار العشيرة ،وفي
الشكل األكثر تطورا ً على الحزب .هنا يجب التركيز على
أن منهج التفكير والعقلية مبني على التعصب للذات أو
الفئة التي ينتمي إليها المواطن العربي ،ما يفقد االنسان
الموضوعية فتغيب لغة الحق والعدل ويحل منطق القوة
محل قوة المنطق .اآلخرون دائما ً على باطل وأنا وفئتي
أو حزبي دائما ً على حق ،وسواء كانت الفئة عشيرة أو
بلدة أو حزبا ً سياسيا ً أو سوى ذلك ،فالعقلية هي ذاتها
ومنهج التفكير هو عينه ...حتى المثقفون الذين يدّعون
أنهم يتبنّون المنهج العلمي في التفكير ال يختلفون كثيرا ً
عن سواهم في طريقة تفكيرهم .أعتقد أن الفصائل حتى
اليسارية ارتكبت خطأ قاتالً حين ركزت على «التربية
األيدبولوجية» وأهملت «التربية السلوكية» اعتقادا ً منها
أن األولى ستحدث تغييرا ً تلقائيا ً في الثانية .أنا ال أرى
فرقا ً جوهريا ً بين من يقول بالتعاليم الدينية كمصدر
وحيد للتشريع ،ومن يقول بالمادية الجدلية والمنهج
المادي كمصدر ومنهج للتفكير والتحليل .إذا كان منهج
التفكير هو نفسه والسلوك والنفسية هما ذاتهما ،فإن
العيوب التي في داخلنا (ال أعمم بالمطلق) أكثر بكثير
من العيوب الموجودة في أي فكر أو دين .وال شك في
أن مثقفينا في حاجة الى إعالن ثورة ثقافية على الذات
أتمناها أكثر راديكالية من الثورة الثقافية التي حدثت
في الصين أو جنوب شرق آسيا أو أميركا الجنوبية.
ثورة أعتقد أننا بحاجة إليها من أقصى يميننا الى أقصى
يسارنا.
ان المشكلة تكمن فينا ،في ذواتنا ،بحيث لم نستطع
التخلص من أمراضنا وأزماتنا ورواسبنا االجتماعية،
بحيث يكون هناك انفصال وانفصام كبيران بين ما
نقوله وندعي إيماننا وقناعتنا به ،والتطبيقات على أرض
الواقع ،وفي كثير من األحيان عندما يتقاعس المثقف أو
الثوري أو الوطني عن أخذ دوره نراه يستسهل الحل
العشائري وي�ب��دو أكثر المنظرين وال��داع�ي��ن ل��ه ك��ي ال
يتحمل مسؤولياته.
نحن ف��ي مرحلة ك��ارث�ي��ة ت ��زداد قتامة وسوداوية
مع انتشار األفكار التكفيرية واإلقصائية والمعتقدات
الغيبية والدروشة والسطالن ،فهي أضحت منتشرة
في المجتمع العربي ،كذلك على صعيدنا الفلسطيني
انتشار النار في الهشيم ،وهي تهتك النسيج االجتماعي

كشفت عن مدى عمق هيمنة المعايير المزدوجة على آليات
األم��م المتحدة واستخدامها الستهداف مناطق بعينها.
مشروع القرار الذي عرض اليوم هو نص سياسي تمييزي
تدخلي بامتياز ي�ه��دف ال��ى التشويش على االنتخابات
ال��رئ��اس�ي��ة ف��ي س��وري��ة وخ�ل��ط األوراق وت��أج�ي��ج األزم��ة
وتحقيق أهداف دعائية استعراضية .إن الحكومة السورية
قد اتخذت جملة من التدابير الهادفة لمساءلة المتورطين فى
الحوادث واتخاذ اإلج��راءات القانونية القضائية في حقهم
أصوالً» ،أنهى الجعفري.
تمنّوا جميعهم في جوقة العدوان لو أن األرض انشقت
وابتلعتهم قبل أن يصيروا عراة على وقع كلمة الحق من أهل
الحق المبين .وفي هذه األثناء ،في حلب ،يقف شامخا ً أبيا ً
ينطق بنصر مؤزر ،رجل من رجال العرين يعلن التحرير
وفك الحصار عن سجن حلب المركزي ،مؤكدا ً مواصلة
الجيش العربي السوري عملياته المقدسة لتطهير كامل
األرض من رجس اإلره��اب وداعميه واستئصال شأفته
القميئة.
مباشرة وعلى فضائية «المجد» السورية ،يصل الفريق
اإلعالمي وعلى رأسه المراسل الحربي شادي حلوة إلى
السجن ،ليستقبله المرابطون األباة وقد طالت لحاهم صبرا ً
وشوقا ًللقاء ،ليبدأ الحديث الحنين ملتهبا ًبعز ،فيشهد العالم
كلّه أن في سورية رجاالً كالجبال ،ال تهزّهم ريح وال تحني
ظهورهم عاصفة ،رابطوا وصبروا وقاتلوا وقدموا الشهداء
وانتصروا ،على عهدهم وما بدلوا تبديال.
إذن ف��ك ال �ح �ص��ار ع��ن ال�س�ج��ن ليصير اإلره��اب �ي��ون
المسلحون بال طرق إم��داد وال من يحزنون ،فيحاصرهم
الجيش في حلب ،وقريبا ً نشهد حمص 2في حلب.
على وقع الحدث يحتفل السوريون «س��وا» .دمشق ال
تنام طرباً ،بفارغ الصبر تنتظر الفارس يمتطي جواد النصر
«سوا» ،واهم من يعتقد أنها كلمة أو شعار ،بل هي في العمق
أكبر من مجرد كلمة .بلى ،هي كذلك ،والدليل عندما تترجم
فعالً بعد قول ،فيتو رابعا ً مزدوجا ً وبداية التحرير (حلب ـ
درعا) والقادم أعظم.
من حلب سينتخب األسد ،والحزام العميل أسقط بسرعة
البرق ،ليصيح رئيس وزراء عمان «مركز التآمر والعدوان»
خوفا ً من عودة اإلرهابيين إليه بعدما أدخلهم ،و»إسرائيل»
تضرب الكفين صافعة الجبين ،وأميركا سلمت بنصر
األب��اة العظيم لن تعلن الهزيمة موقتاً ،ما قبل االستحقاق
الدستوري بيوم ،ما ال يتوقعون سيكون ،ثقوا.
على صعيد لبنان الحبيب الواضح أن الفراغ الرئاسي
عنوان المرحلة ،ووفقا ً لرؤية األستاذ ناصر قنديل ،وهي
مصدر ثقة مطلقة ،تؤيد السعودية الفراغ ،وأقتبس من مقالة
«البناء» لألستاذ ناصر« :سقط جعجع وسليمان بالحصرم
الحلبي ،فظهرت خطة باريس والرياض الحقيقية بطبقتها
الثالثة ،انطالقا ً من إدراك مسبق بحدود ما سيجري في
سورية وبانتظار ما يجري»؟! إذن سينتظرون ما سيجري
فلينتظروا لنعد «س��وا» الجنرال ع��ون رئيسا ً وعلى أحر
من الجمر .ننتظر نحن كلمة سماحته سيّد الزمان ،سيد
المقاومة.
إنها «سوا» وما أدراك ما «سوا».
مبروك نصرك سورية ومبروك النصر ألوفياء العمر،
نواة العالم الجديد حتما ً سيولد شرق جديد« ...سوا».

«�إ�سرائيل» تدفع ثمن ممار�ساتها و�إجراءاتها
} جاك خزمو*
لم يغيّر قادة «إسرائيل» سياستهم القائمة على
االح�ت�لال وال�ت��وس��ع ،ويظن ه��ؤالء أن ال��وق��ت هو
لمصلحتهم ،ويمكن أن يؤدي الى فرض أمر واقع
جديد.
رف �ض��وا ت�ط�ب�ي��ق ق���رار م�ج�ل��س األم���ن الدولي
رق��م  242ال��داع��ي ال��ى انسحاب «إس��رائ�ي��ل» من
األراض��ي التي احتلت في حرب حزيران ،1967
واس �ت �غ �ل��وا «أل» ال �ت �ع��ري��ف ،وت �ه��رب��وا أي �ض �ا ً من
قرارات عديدة إدانتهم للقيام بأعمال استيطانية،
لكنهم واصلوا هذه السياسة ولم يأبهوا للقرارات
الدولية .وعندما ُيطلب من «إسرائيل» االنسحاب
من الضفة الغربية ،يدعي هؤالء أن ذلك مستحيل
ألن هذه األرض أرضهم ،وال تنازل عنها .وخالل
األعوام السبعة واألربعين من االحتالل ألراضينا
أقيمت مئات المستوطنات في القدس والضفة،
وأص �ب��ح ه ��ؤالء المستوطنون أص �ح��اب ق ��رار –
سواء شئنا أو أبينا – في السياسة «اإلسرائيلية»
إذ أن االئ�ت�لاف الحكومي الحالي يميني ويدعم
االستيطان بقوة كبيرة.
ع��ام  ،1947في  29تشرين الثاني تحديداً،
ص� ��در ال � �ق� ��رار األم � �م� ��ي /ال� ��دول� ��ي بالتقسيم،
ورفضنا نحن الفلسطينيين ذل��ك ،وأص��ر قادتنا
عامذاك على رفض أي تقسيم .وبعد إقامة دولة
«إسرائيل» في  15أي��ار  ،1948وحلول «النكبة»
ال �ت��ي أح �ي��ا شعبنا ق�ب��ل أي ��ام ال��ذك��رى السادسة
والستين لوقوعها ،بدأنا نطالب بدولة علمانية في
فلسطين ،أي دولة واحدة ثنائية القومية ،ورفض
العالم ذلك ،وبعد أربعين عاما ً على النكبة ،اتخذ
الفلسطينيون ق��رارا ً بالقبول بح ّل الدولتين على
ح��دود  4ح��زي��ران  ،1967وإل�غ��اء البند المتعلق
ب��ال��دول��ة العلمانية ال��ذي ك��ان يوصف بأنه يهدد
الوجود الكياني لدولة «إسرائيل» .وبدأت مسيرة
سلمية عام  1991في مؤتمر مدريد ،وتم التوصل
الى اتفاق المبادىء في أوسلو الذي وقع يوم 13
أي�ل��ول  1993ف��ي س��اح��ة البيت األب �ي��ض .ودخل
الفلسطينيون و»اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون» ف��ي «متاهة»
التفاوض التي لم يقدم فيها «اإلسرائيليون» شيئاً،
وكانوا يعتبرون أي انسحاب من أي مدينة تنازالً
كبيراً .واندلعت االنتفاضة الثانية ،وبقيت الحال
على ما هي عليه من تعنت «إسرائيل» ،وتمسكها
بسياسة االستيطان القائمة على التوسع.
ونحن اليوم ،على مسافة  66سنة على النكبة
و 47عاما ً على احتالل  5حزيران  ،1967نتساءل،
مثلما تساءلنا في السابق :هل حل الدولتين ممكن
ف��ي ظ��ل االس �ت �ي �ط��ان وال� �ش ��روط «اإلسرائيلية»
التعجيزية؟ وهل يمكن أن تكون هناك دولة مقطعة
األوصال؟ وهل يمكن القبول بدولة فلسطينية من
دون القدس عاصمة لها ،ومن دون األغوار ،ومن
دون إزال��ة المستوطنات ،وم��ن دون حق العودة
ل�لاج��ىء الفلسطيني؟ حتى ل��و ت��م ال�ت��وص��ل الى
أي ات �ف��اق م��ع «إس��رائ��ي��ل» ،م��ن ي�ض�م��ن تنفيذه.
ف��ات �ف��اق ال �م �ب��ادئ ،ال ��ذي وق��ع ف��ي أي �ل��ول 1993
بشهادة العالم كلّه له ودعمه ،لم تلتزم «إسرائيل»

قراءة في �سفر الخيانة والعمالة
وتد ّمره وتعيد المجتمعات العربية الى مرحلة ليس ما
قبل الحداثة فحسب ،بل ما قبل الجاهلية.
ن�ح��ن أم ��ام ك��ارث��ة حقيقية .مثقفو س�ل�ط��ة ،وليس
ه��ذا فحسب ،يمتهنون التكسب والتملق على أبوابها
والتنظير لها ،بل مثقفو عشائر وقبائل وحوا ٍر وقرى،
والمثقفون بينهم الحاملون فكرا ً وطنيا ً أو عروبيا ً هم
قلة ،محاصرون ومطاردون.
دخلنا مرحلة االستنقاع ،وشملت الكارثة السلطة
والمعارضة وحتى الجماهير .الخروج من األزمة التي
تتعمق وتتجذر يحتاج الى رؤيا جديدة وخالقة .ربما
نحتاج ال��ى ج��راح��ة تستأصل وت��زي��ل ،حتى بالقوة،
األدران والطحالب التي علقت بالجسد العربي وتحاول
ان تتسيد وتتربع على ق�ي��ادة السلطة والمجتمع .ال
نحتاج إلى تكرار «الكليشهات» نفسها واإلنشاء الفارغ.
رؤي��ا وأف�ك��ار وب��رام��ج تنتشل المجتمع من الغرق في
أوض ��اع ت�ق��وده نحو التفكك والتحلل والتشظي الى
عشائر وقبائل بل الى حمالن وأفخاد ودون ذلك.
ال يعقل أن ي�ن��أى المثقفون وي�ت�خ�ل��وا ع��ن دوره��م
وتحمل مسؤولياتهم ويفتحوا الطريق والمجال للذين
هم يقودون المجتمعات العربية نحو التدمير والقتل
وال�ت�ف�ك��ك وال�ظ�لام�ي��ة ،وال��دخ��ول ف��ي ح ��روب مذهبية
وطائفية وعشائرية وقبلية ،مثلما يحصل اآلن في
أكثر من بلد عربي ،كنتاج لما يسمى بـ«ثورات الربيع
ال�ع��رب��ي» ال�ت��ي ك��ان��ت بمثابة ك��ارث��ة بكل معنى الكلمة
لمجتمعاتنا العربية ،إذ أعادت تطورها الى قبل مئة عام،
بالدمار والخراب والقتل وفقدان األمن واألمان وغياب
السلطة وال��دول��ة المركزية وتعطيل لغة الفكر والعقل
والحوار ونبذ قيم التسامح والوحدة والتعددية والحرية
الشخصية والمواطنة .هنا تتشكل تراتبية اجتماعية
جديدة تسيطر على المجتمع وتفرض رؤيتها وفكرها
وتصوراتها عليه ،وجلّها من الدراويش والمشعوذين
واإلقصائيين .بل تعمل أيضا ً بمنهجية وتخطيط على
عملية التدمير ،في شعار شبيه بالشعار ال��ذي رفعه
ب��وش األب وب�ع��ده ب��وش اإلب ��ن ،ف��ي إط��ار ح��رب��ه على
الشعوب وق��وى المقاومة ،الرافضة النهج والسيطرة
األميركيين (م��ن ليس معنا فهو ض��دن��ا) ،وه��ي ترفع
هذا الشعار نفسه ،وال مكان لمن ال يؤمن بمعتقداتنا
وأفكارنا في المجتمع أو الدولة.
نعم إنها مرحلة انحطاط بسائر المقاييس والمعايير.
مرحلة انهيار وتحلل وتفكك ،لكن رغم سوداوية هذا
المشهد ف��إن ثمة إره��اص��ات صعود وت �ط��ور ،إلعادة
بناء فكر قومي عربي مقاوم يعيد إلى العرب هويتهم
وتاريخهم ومكانتهم .على جميع المثقفين العرب ،من
معتنقي الفكر القومي ال�ع��روب��ي ،حمل هموم الوطن
والمرحلة ،والتصدي لجميع الذين يحاولون فرض
هيمنتهم وسيطرتهم على مجتمعاتنا العربية ،وبث
سمومهم وأف�ك��اره��م الغربية ف��ي بيئتنا وحضارتنا
ال �ع��رب �ي��ة ،ف�ن�ج��اح�ه��م ف��ي م �ش��روع �ه��م ه ��ذا ي�ع�ن��ي أن
مجتمعاتنا العربية ستفقد م �ب��ررات وج��وده��ا كأمة،
ّ
تشظيها وتذروها
وستكون أمام مشاريع تصفية لها،
مذاهب وطوائف وممالك ،فهل يعي مثقفونا من حملة
مشروع القومية والعروبة حجم المهمات والمسؤوليات
الملقاة على عاتقهم في مواجهة مثل هذا الخطر.

} أبو بكر صالح ـ عدن
صادفت ذكرى نكبة فلسطين نكبات أخرى أوغلت في كيان
األم��ة من مشرق العالم العربي ال��ى مغربه على م��دار األعوام
األربعة األخيرة .أنغام أكبر وأقذر أكذوبة وقعت فيها األمة في
أكبر عملية احتيال في القرن الحادي والعشرين وأسموها زيفا ً
وكذبا ً ثورات «الربيع العربي» وتبعث إلى الرثاء والسخرية! فأما
ما تبعث إلى الرثاء فهي حالنا نحن أمة إقراء ،وما آل إليه واقعنا
الثقافي والفكري من بؤس وتضعضع وخنوع ويأس وإحباط،
إذ سجلنا أعلى القياسات في معدالت التخلف الثقافي والفكري
والقراءة .أضف إلى ذلك ترنح الواقع الجامعي الذي سجل ال
أقول هبوطا ً بل سقوطا ً وهرولة فبين جامعات العالم األهم التي
دخلت التاريخ بمعدالت النهوض بالتعليم جامعة كيان العدو،
بينما لم تسجل أي جامعة عربية «عريقة» أي صعود يذكر!
أما ما يدعو إلى السخرية واالحتقار فهو وقوعنا في أكذوبة ما
سمي بـ»ثورات الربيع العربي» ،علما ً أن تلك االنتفاضات وجدت
م��ا يشجعها لتظهر على السطح ،وليست جملة اإلرهاصات
التي تحدث عنها البعض .وكان المال الالعب الرئيسي في هذه
العبثية المدمرة التي لم تج ِن أي دولة منها أي مكاسب حقيقية
غير الكالم االستهالكي الدعائي! ومن ورائه الصهيونية العالمية
التي لم ي ِع العرب حقيقتها فهم ال يزالون في غيّهم القديم ،أوهام
فروسية طارق بن زياد أو عنترة أو تأبط شراً ،إلخ ،من ماضينا
المندثر الذي يحفظه لنا التاريخ لنفاخر به أمام شعوب األرض
فحسب! ولسان حالنا يقول كنا وكنا وكنا...
ِ
يكتف العرب بنكبتهم األولى بل شهد لهم العالم تسجيل
لم
نكبات أشد وطأة وأكثر إيالما ً من نكبة فلسطين إذ أسفروا عن
وجوههم الحقيقية عما هم عليه اليوم ،من دون أي تزييف أو
تحريف للواقع فكشفوا عظم خياناتهم التي تف ّوقوا فيها عن
خيانة فلسطين ماليين المرات بدعم اإلمبريالية العالمية ماليا ً
وعقائدياً! ناهيك عن الدعم اللوجستي والمعنوي وتسخير منابر
الجوامع والمساجد لتدمير دول برمتها تحت أكذوبتهم التي
صدقوها فدفعوا بقدر ما يستطيعون من مال وعتاد ومرتزقة
ومأجورين وتجار ح��روب وس�لاح ،بل قدموا أكبر خدمة إلى
مستودعات السالح في أميركا وأوروب ��ا والتي ك��ان السالح
فيها مكدسا ً عشرات السنين ،مفرغين محتوياتها وحركوا اآللة
الصناعية العسكرية وغير العسكرية بعدما ب��دأ يسري إليها
الكساد .وكذا ارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل وإفالس
البنوك ،ال��خ؟ ليس خدمة إلنقاذها من السقوط كما قد يعتقد
البعض ،بل لكسر شوكة ما تبقى من الكرامة وروح المقاومة
ورفض التطبيع مع كيان العدو الغاصب .فهذه الروح المقاومة
التي تأبى الخنوع واالس�ت�س�لام للعدو ه��ي م��ا يقلق عروش
واألنظمة العميلة في عالمنا العربي وجيوشها.
الثورة الحقيقية هي تلك التي تخلع رداء التبعية والعمالة
والخيانة ع��ن ك�ي��ان��ات األوط ��ان وت�ض��ع نصب أعينها تحرير
اإلنسان من شقيقه اإلنسان ناهيك عن تحرير األرض من كل
وج��ود استعماري بغيض يأخذ أش �ك��االً ع��دي��دة ،منها وجود
القواعد واألساطيل الحربية على األرض العربية وفي بحارها
وفضاءاتها تحت ذرائع واهية ومخادعة وزائفة اتخذت من الدين
وسيلة ورداء وغطاء انعكس إساءة إلى الدين الحنيف وإلى سنّة
صادقه األمين محمد صلى الله عليه وسلم.
لو سمحنا ألنفسنا بمقارنة زمن المحنة ،أي ما سمي بمحنة
القرآن وأحمد بن حنبل ،وم��ا نشهده اليوم ،لوجدنا أن محنة
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القرآن حملت جملة مبادئ وقيم ال تختلف عن السياق العام
لسمو الرسالة اإلسالمية وقيم اإلخ��اء والتسامح! ول��م تكن
تسعى إل��ى النيل من اإلس�لام ورسالته الخالدة مثلما حاول
البعض الترويج لها .كما تسعى إليه أنظمة الذل والهوان اليوم
في وقاحة لم يسجل التاريخ لها مثيل على اإلط�لاق في أقذر
وأبشع وأخس مؤامرة تحاك ضد اإلسالم اليوم وبأياد عربية
تغلّف «قيمها» المنحطة بغالف الدين والتدين والورع والمروءة
واألخالق االسالمية!
مكررة أكذوبة القرآن على أسنة السيوف مبايع ٌة ،وما تالها
ينج منه اليوم
من تراجع وتمزق في الكيان العربي اإلسالمي لم ُ
من فتن واقتتال داخلي وتخاصم لم يحث عليها إسالمنا أو يدعو
إليها ،بل ح ّرمها حرمة الكبائر من عظائم الذنوب والشرك بالله.
ليست هنالك مشكلة في البحث عن األسباب الحقيقية التي
تقف وراء تقهقر العرب وتراجع دوره��م التاريخي ،لبساطة
معرفة األسباب الموجبة لذلك كلّه ،أال هي رائحة الذهب األسود
النابع من بواطن التربة العربية ويضخ إلى الخارج لديمومة
نظم عميلة كشفت عنها تداعيات األزمة السورية إقليميا ً وعربيا ً
ودول �ي �اً ،وب��دوره��ا أي تضخ تلك األنظمة األم ��وال إل��ى بلدان
لتطويعها وتدميرها بل محوها من على خريطة العالم لما تمثله
من قيم مدنية ودينية وحضارية .تكشف حقيقة التد ّين الذي
تدعيه أو تزعمه.
بالعودة الى نكبة العرب األولى ،نجد أنها تراجعت على نحو
خطير ينذر بعواقب وخيمة قد توصلنا الى بؤر نكبات ال تخطر
في بال كثير من الباحثين وساسة اليوم من أصنام السياسة
الجدد الذين ال ه� ّم لهم إالّ ذاتهم األنانية وسرقة الحق العام
واالستئثار بالسلطة والثروة والمال دون سواهم من العامة
أصحاب الحق الحقيقيين ،واستعدادهم لبيع ما تبقى مقابل
حصولهم على الرضا من سيدهم األعظم الماسوني؟
ه��ذا التراجع يشكل انعطافة كبيرة وخطيرة ف��ي أولويات
المرحلة المقبلة واالستراتيجية التي يمكن أن تتبعها ،وقد تكون
نقلة الى المستقبل بصورة مجهولة ال تحمل أي معالم جوهرية
وحقيقية لما يمكن أن يكون مستقبالً! وقد يهرول بنا الى هاوية
ال نهاية لها إال باندثار العرب من على الخريطة الجيوبوليتيكية
إن جاز التعبير .ويكون العرب في خبر كان إن أنصفنا التاريخ.
ه��ذا التراجع ل��م ينشأ م��ن تلقاء نفسه أو ع��ن طريق نظرية
المؤامرة وحدها ،بل توافرت عوامل التبعية والخيانة .حيث إن
االرت��زاق والخيانة من الصفات المستفحلة في وج��دان األمة.
مهما تنكرت أو أنكرت وج��وده��ا ،فصمتها عما يجري ،إن لم
يكن تأييدها الخاطئ ،من أبرز عوامل سقوطها العظيم .إن عبد
الناصر لم يمت ميتة طبيعية ولم نجد األمة تخرج على صمتها
وخمولها المخيّب لآلمال لتثور في وجه الخيانة والتآمر وتطلق
صيحة الحق ،مطاردة القاتل أيا ً يكن ،حتى لو ارتقى إلى منصب
زعيم أو ملك .كذلك باع سالطين األت��راك العثمانيين فلسطين
بحفنة م��ن ذه��ب ،ول��م ي�ح� ّرك��وا س��اك�ن�اً ،فكيف نأمل ف��ي قيام
ثورة حقيقية ال إلكترونية في العصر الرقمي ،تضع برنامنجها
الثوري لتص ّور المرحلة المقبلة ورؤيتها المستقبلية للنظام
الطوباوي.
«نحن أمة ال تجيد إال فن حمل الجثامين على األكتاف» ،انتحاالً
لقيم ال نمارسها بل نتغنى بها فحسب.

بتطبيقه كامالً ،إذ تهربت من تنفيذ اتفاقات عديدة
أخ��رى تم التوصل إليها معها وبحضور الراعي
األميركي .اتفاق الخليل الذي عقد في واي ريفر
لم يطبق كامالً ،وآخر نكث لالتفاقات المبرمة أو
التي ت��م التوصل اليها م��ع «إس��رائ�ي��ل» ه��و اتفاق
إط�لاق س��راح األس��رى القدامى ،فها هي تتراجع
عن اإلفراج عن الدفعة الرابعة منهم وتهدد وتنذر
باتخاذ اجراءات ضد السلطة الفلسطينية ،مع أنها
ه��ي التي خالفت االت�ف��اق مثلما انتهكت اتفاقات
سابقة.
قد يظن قادة «إسرائيل» أنهم يستطيعون فرض
األم��ر ال��واق��ع على شعبنا ،وق��د يظن بعضهم أنه
يمكن ترحيل العرب الفلسطينيين عن ديارهم،
أي ت �ك��رار النكبة .لكن مثل ه��ذه األح�ل�ام ولّ��ت،
وال��وض��ع ال��دول��ي راه��ن��ا ً ل��ن ي�س�م��ح ب��ذل��ك ،كما
أن المعطيات ف��ي المنطقة ت�غ�يّ��رت وق��وة ال��ردع
العسكرية «اإلسرائيلية» ضعفت كثيراً.
ال� ��واق� ��ع ال� ��راه� ��ن ي� �ق ��ول إن � ��ه أم� � ��ام التعنت
«اإلسرائيلي» المتواصل ،وأمام استمرار سياسة
االستيطان ،وأم��ام وضع ش��روط تعجيزية ،فإن
ح��ل ال��دول�ت�ي��ن ق��د «رح���ل» ،وإم �ك��ان تطبيقه على
أرض الواقع تتالشى يوما ً فآخر ،وهذا يعني أننا
نتجه نحو حل واحد هو حل الدولة الواحدة ثنائية
القومية ،أي حل الدولة العلمانية التي نطالب بها
منذ  66عاما ً وتنازلنا عنها ،ولكن «إسرائيل» لم
تقبل تنازلنا.
ع�ل��ى ق ��ادة «س��رائ �ي��ل» أن يتفهموا أن السالم
واالس �ت �ي �ط��ان أم� ��ران م�ت�ن��اق�ض��ان ،ف�لا ي�م�ك��ن أن
يتحقق السالم الشامل ما دامت سياسة التوسع
ق��ائ �م��ة ،وأنّ ح��ل ال��دول �ت �ي��ن ك ��ان ف��رص��ة ذهبية
ل �ـ»اإلس��رائ �ي �ل �ي �ي��ن» واض��اع��وه��ا وف �ق��دوه��ا ،وأنّ
محاولة رئيس وزراء «إسرائيل» اتخاذ االجراءات
لمنع خيار الدولة الواحدة ستفشل حتما ً إذا استمر
ق ��ادة «إس��رائ �ي��ل» ف��ي اع�ت�ب��ار األراض� ��ي العربية
المحتلة في حزيران  1967أراضيهم وال يريدون
«التنازل» عنها ،وفي إفشال جهود التسوية كافة.
كنا ف��ي وض��ع ضعيف ع��ام  ،1948وضعفت
الحماسة واالندفاع الرسمي العربي لقضيتنا ،لكن
ها هي الظروف وأخطاء القادة «اإلسرائيليين» تعيد
الى الواجهة ح ّل الدولة الواحدة ،وتؤكد المعطيات
على أرض الواقع والممارسات «اإلسرائيلية» على
األرض الفلسطينية المحتلة أن ال خيار آخر غير
خيار الدولة الواحدة.
قد يكون عامل الوقت وقف الى جانب «إسرائيل»
ف��ي م��راح��ل معينة ف��ي ظ��ل معطيات دول �ي��ة غير
مريحة ،ووض��ع عربي ضعيف ،لكن هذا العامل
يعود ليقف الى جانبنا ،وليحيي خيار حل الدولة
الواحدة.
هل يدرك قادة «إسرائيل» هذا الوضع الراهن؟
هل يقدمون على انقاذ خيار حل الدولتين باتخاذ
قرارات حاسمة وحازمة؟ ثمة شك كبير في ذلك،
ول��ذل��ك ف��إن ال��ري��اح ستجري بما تشتهيه سفننا
الفلسطينية ،وهذا ما سيؤكده الزمن اآلتي!

*ناشر ورئيس تحرير مجلة «البيادر» المقدسية

المر�أة في ذهن الجزائري
} سارة بن مزيان
سبع نساء على كرسي ال��وزارة .صفعة بوتفليقة
لك ّل معتقد ب��أنّ ال�م��رأة ف��ي محور «طنجة ـ جاكرتا»
مخلوق ناقص ال يملك من القدرة ما يجعله يتسلق
هرم السلطة.
يبدو أنّ ال��رج��ل ال�ج��زائ��ري ال�ي��وم أح��دث نموذجا ً
جديدا ً للمرأة (ال�م��رأة بعقل مختنق) في زم��ن أحدث
فيه الرجل في محور «واشنطن _موسكو» المرأة
الحديدي ميركل.
وم��ن هنا ن�ت�س��اءل ع��ن ماهية ال �م��وروث الثقافي
والفكري الذي رسم شخصية الرجل الجزائري الذي
لطالما كانت ال �م��رأة ف��ي قاموسه تعريفا ً ناقصا ً أو
مش ّوها ً أو مضافا ً إليه.
ي�ب��دو األم��ر هيّنا ً إذا ص��در ه��ذا التفكير م��ن رجل
الشعب ،لكن المصيبة أن يؤمن به رجل النخبة (إذا
جاز لنا أن نس ّميه بذلك) .وألنّ تط ّور المجتمع مرتبط
بتطور المرأة والعكس صحيح فنحن في حاجة إلى
نساء على نموذج مثالي.
يؤسفنا ال �ي��وم أنّ ال �م��رأة المسلمة ب�ع��دم��ا كانت
المحاربة والقاضية في العصور الذهبية للخالفة ،أراد
لها كثر اليوم أن تكون المرأة المنحوتة ،والك ّل ينحتها
بحسب متطلباته النفسية ،الفكرية واالجتماعية.
يجدر بنا أال ننكر أن اإلس�لام س��اوى بين الرجل
وال�م��رأة في جملة الحقوق وال��واج�ب��ات ،إلاّ أنّ هناك
فروقا ً معدودة احتراما ً ألصل الفطرة .لكن عبقرية
اليوم تس ّمى «عقل الجزائري» أص ّرت على تناسي هذه
الحقائق وتولت مهمة دفن المرأة في الجهل واألعمال
المنزلية ،منتجة بذلك األم الضعيفة واألخت الخائفة
والزوجة الخاضعة ،أما التي تخالف ذلك فهي «عيشة
راجل».
إنّ نشوء نساء مثقفات متعلّمات وحامالت ألعلى
الشهادات مثل الوزيرات يبدو أنه لم يتالءم وطبيعة
العقل الرجولي ها هنا.
إنّ سيّدات مسلمات تسابقن إلى الخيرات وتنافسن
في الب ّر والتقوى حتى تركن لألجيال المقبلة قدوة
ن�ق�ت��دي ب �ه��ا ،إذ ن�ج��د اس ��م ولاّ دة ف��ي س �م��اء األدب
األندلسي يلمع حين كانت تشرف على «صالون أدبي»
يجتمع فيه فحول األدب والشعراء ،قبل أن يلمع اسم
مدام دي رمبولييه في األدب الفرنسي بقرون ،على
ما يقول المفكر مالك بن نبي .واآلن انقلبت األدوار
يخص حقوق النساء
وصرنا نقتدي بالغرب في ما
ّ
وسائر شؤون العباد.
نعتقد أنّ التضحيات ال �ت��ي قدمتها ال �م��رأة أي��ام
الثورة التحريرية برهنت عن جدارتها وقدرتها على
الوقوف إل��ى جانب الرجل .فال شك في أنها ال تزال
في جزائر االستقالل ق��ادرة على القيام بما ق��ات به
في السابق ،لكن أصحاب أفكار «النساء ناقصات عقل
ودي��ن» و»خلقت المرأة من ضلع اع��وج» .و»لعن الله
قوما ً تحكمهم ام��رأة» .لم ولن يقنعوا بجملة الحقوق
السياسية ،الثقافية والفكرية التي منحها اإلسالم
للمرأة وكفلها لها الدستور اليوم ،جاعالً منها السيدة
ال الفارسة مثلما هي في الغرب.

