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في بـعض األمـور يـعـد تـطـرفـا ويـسمى
مغاالة أو إفراط.

فمثال تبني رأي محدد ومحاربة بقية”
اآلراء يـسـمى تـطرف مـتـشـدد. والـعكس
تــمــامــا صــحــيـح فــالــتــســاهل الــزائــد
واالنـسـالخ تـطـرف ولـكن من نـوع آخـر
يــســمى انــحالل أو تــفــريط. والــتــشـدد
واالنـحالل بـأشـكـالـهـا تـطـرف مـرفـوض

واعـتبر الـفيديو األمـور التي ورد ذكرها
نــوعـــا من الـــتــكـــفــيـــر. وقــال الـــصــوت
بـالغة ـصاحب للـفيديـو وال تنس أن ا ا
في حـب أي شيء عــلى حــســاب الــوطن
يـعــد تـطــرفـا عـشــان كـده مــهم الـواحـد
يـفـهم مـعـنى الـتـطـرف ويـكـون وسـطـيا
مــعـتــدال في كل أمــوره بـدون تــشـدد وال
انـحالل مع وضع مـصلـحة الـوطن فوق

الــعــنــايــة الــطـبــيــة الـالزمـة.وظــهــر في
تـسـجـيـل مـصـور بـثـته قـنـاة اإلخـبـاريـة
عـلى مـوقـعـهـا عـلى تـويـتـر رجل يـرتدي
زيـا عــاديـا يـعـدو مــسـرعـا عــلى خـشـبـة
ــســرح نــحــو مــجــمـوعــة مـن أعــضـاء ا
سرحـية ثم يـسقط على األرض الـفرقـة ا
بـيـنـمـا يـطـارده شـخص آخـر.وظـهـر في
تـسـجيل مـصـور آخر عـلى اإلنـترنت من
ـهـاجم وهـو يـسقـط على زاويـة أخـرى ا
ـســرح بـيــنـمــا يـلــوذ أعـضــاء الـفــرقـة ا
ـوقع اإللـكـتـروني بـالـفــرار.وجـاء عـلى ا
ـوسم الرياض أن الفـعاليات الـفنية في
احلـديقة تشمل عروضا حية وموسيقية
وتــركــيـبــات ضــوئــيــة وتــسـلـق اجلـدار

وغيرها.
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ويـصور فـيـديو تـرويجي نـشرته رئـاسة
أمن الـــدولــة في الـــســعـــوديــة احلـــركــة
ـثلـيـة اجلـنـسـيـة واإلحلاد الـنـسـويـة وا
كــأفــكــار مــتــطــرفـــة. يــأتي ذلك في وقت
مـلـكـة احملـافظـة لـلـترويج تـسـعى فـيه ا
لــلــتــسـامـح وجـذب األجــانب. وجــاء في
ـتـحـركـة نُـشـر عـلى فـيـديـو بـالــرسـوم ا
مـوقع تويتر مطلع األسبوع عبر حساب
رئـاسـة أمن الـدولـة التـطـرف بـاخـتـصار
هــو مـجــاوزة الــوسـطــيــة في تــبـني أي
ـعـنى مـحـاولـة فرض شيء أو رفـضه 
بـعض األفـكار أو الـسـلوكـيـات والتـشدد
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كل اعـتــبـار. وفي إطـار خـطـطه النـفـتـاح
اجملـتــمع وجـذب اسـتــثـمـارات أجــنـبـيـة
ـملـكـة الذي لـتـنويع مـصـادر اقـتصـاد ا
يـعـتـمـد على الـنـفط يـسـعى ولي الـعـهد
األمـيـر مـحـمـد بن سـلـمـان إلى الـتـرويج
لــصـــيــغـــة أكــثـــر وســطـــيــة من اإلسالم
وتـعزيز الشعـور الوطني. وخفف األمير
مــحـمــد الــقـيــود االجــتــمـاعــيــة وأصـدر
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ذكـر الـتـلـفـزيـون الرسـمي أن رجـال طعن
ثالثـة أعضاء في فرقـة مسرحيـة بسك
خالل عــــــرض حي فـي الــــــعـــــاصــــــمـــــة
الـسعـودية الـرياض يـوم االثنـ قبل أن
تـلقى الـشرطة الـقبض عـليه مضـيفا أن
الــضـــحــايــا فـي حــالـــة مــســتـــقــرة.وقع
ـلك عــبـد الـله في احلــادث في حـديـقــة ا
وسط الـــريـــاض وهي واحـــدة من عــدة
مـقار تـستضـيف (موسم الـرياض) الذي
يـستمر شهـرين ويأتي في إطار مساعي
احلــكــومـــة الــتي تـــســتــهـــدف انــفــتــاح
اجملـتـمع الـسـعـودي وتـنـويع اقـتـصـاده
بــعــيـدا عن الــنــفط.وخــفف ولي الــعــهـد
األمـــيـــر مــحـــمـــد بـن ســـلـــمـــان قـــيــودا
اجـتـمــاعـيـة وشـجع الــتـرفـيه الـذي كـان
ـا ـمــلــكـة احملــافـظــة  مــحـظــورا في ا
يـــجــــازف بــــرد قــــوي من مــــنــــتـــقــــدين
.وقالت وكـالة األنـباء الـسعـودية ديـنيـ
ــني اجلــنـســيـة يــبـلغ من ــهـاجم  إن ا

العمر  33عاما.
ولم يــــتـــضـح الـــدافـع وراء الـــهــــجـــوم.
وتـدخلت الـسعـودية في احلـرب األهلـية
الـــيـــمـــنـــيـــة عــام  2015فـي مـــواجـــهــة
تـحـالـفـ مع إيـران.وقالت احلـوثـيـ ا
الـــوكـــالــة إن الـــضـــحـــايـــا وهم رجالن
وامــرأة تــعــرضــوا جلــروح ســطــحــيــة
وحـالـتـهم الــصـحـيـة مـسـتـقـرة ويـلـقـون
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تـأشــيـرة ســيـاحــيـة وبـيــنـمــا تـســتـعـد
الــسـعــوديـة لــتــولي رئـاســة مــجـمــوعـة
قـبل خـففت الـرياض الـعـشرين الـعـام ا
نـظام واليـة الرجل الذي كـان يكـلف وليا
من الـذكور لـكل امرأة يتـحمل مسـؤولية
ـهـمــة في حـيـاتــهـا. لـكن كل الــقـرارات ا
السلطات اتخذت كذلك إجراءات صارمة
عارضـة حيث ألقت الـقبض على ضـد ا
ـنـتـقــدين الـذين كــان بـيـنـهم عـشــرات ا

رجال دين ومثقفون وناشطون. 
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ـدافـعات واعـتُـقـلت نـحو  12امـرأة من ا
عن حـقـوق النـساء قـبل أسـابيع من رفع
حظر على قيادة النساء للسيارات العام
ـاضي. وكانت هؤالء النسوة ناشطات ا
في حـمـلة لـلـمـطالـبـة بالـسـمـاح للـنـساء
بــقـيــادة الــسـيــارات. وتـوقـع نـاشــطـون
ودبـــلـــومــاســـيـــون أن ذلـك يــعـــد عـــلى
األرجح رســالـة بـأن اإلصالح سـيـحـدث
ـبادرة من احلكومـة فقط. وقال النائب
الـعام السعودي إن النساء قُبض عليهن
ملكة صالح ا لالشتباه في إضرارهن 
وتــقــد الــدعم لــعــنــاصــر مـعــاديــة في
اخلـارج. وتـتعـلق بـعض التـهم بـعمـلهن
لنيل حقوقهن. وتصنف جماعات الدعم
ـقتضى القـانون السعودي كـمنظمات
ـكن أن تــتــسـبـب في سـجن مــتـطــرفــة 

العامل فيها.  فرقة مسرحية تقدم عملها في موسم الرياض

الـوعود وتشكيل جلان واعالن عن حزم
اصـالحية لم تـنفذ عـلى الرغم من مرور
اكــثـر من  40يــومـا عــلى الـتــظـاهـرات
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ـتظـاهرين يـجب االعـتراف ان مـطالب ا
لـم تتحـقق حلد االن وليس هـناك سوى
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ال يــخــتـــلف اثــنــان عـــلى أن اإلجنــاز األكــبـــر الــذي حتــقق فـي الــعــراق بــعــد
ســــــــــــنة  2003 هـو حريـة الـرأي والتـعـبيـر  فـلـيس اليـوم مـثل العـراق بـلداً
يُجـاهر فيه بالرأي ويُعبر عما يدور فـي اخللد  فالعراقي اليوم يصول ويجول
تعـبيراً ومواجهة كالميـة ومصارحة وفي كثيراً من األحيـان سباً وشتماً وقذفاً
ـا يكـيل التـهم دون أن ينـظر الـقضـاء غـالبـاً في الشـكوى  ولم يـعد الـيوم ور
كبـيراً وال صغـير  شريـفاً أو فاسـداً  متهمـاً أو بريئـاً  محصّـناً من الشتم 
بل راح اإلطالق في الــوصف يالحق كل من عـمل وشــارك بـالـعـمل احلـكـومي
ولـيس السياسي  بلحاظ الفـارق الواضح ب االثن . والالفت أن الكثير من
الـسـاسـة الـذين افـسـدوا وعـبـثـوا وهــلـلـو ودافـعـوا عن قـادة الـفـسـاد  راحـوا
يرفـعون الـصوت مـهاجـم الـفسـاد مشـخصـ ومحـللـ متـهمـ ومهـاجم
فـسد وهم الـفـاسدون  بل مـا يلـحظ في الـعراق أن األكـثر فـساداً الـفسـاد وا
مجـوجة حتى اليـوم هو األكثـر ظهوراً فـي اإلعالم واألكثر مـهاجمـة للظاهـرة ا
بُحَ صـوت الفاسد وهو يهاجم الفساد واهله. عجيب امرك العراق  متميز في
ـنطـقة وشـعبك كل ظـواهرك ومـظاهـرك ومفـارقاتك  األكـثر غـنى في الـعالم وا
األكـثر فـقـراً  علّـمت الـعالم واجلـوار أبـجديـات الـعلم وراح شـعـبك يسـتـجدي
ن تتـلـمذ عـلـيك  وصفت بـبـلد الـسـواد ورحت تسـتـورد حتى حـافات الـعـلم 
اخلـضـار مـن بـلـدان اجلــوار  مُـلــئت بـاطن ارضك ثــروات ومـعــادن وخـيـرات
ـعـدنـية من أراضٍ  شـحت بـهـا  ولد تـخـطيط ـنتـجـات النـفـطـية وا وتسـتـورد ا
ن أخذ عـنك وتطلعَ ـدينة بـ جنبـاتك ورحت تبحث عن الـتصمـيم األحدث  ا
ـا تــزل األكـثـر عــلـمـاء ومــخـتـصـ يــومـاً من األيـام إلـى  الـتـمـثـل بك  كـنت و
ومـبتكـرين ومـخترعـ واألميـة راحت تنـخر شـعبك  شـرعّت الـضامن حلـماية
لئون اإلشارات الضوئية والشوارع الـطفولة والكرامة وراح أطفالك ونساءك 
طـلباً لـلنـزر القـليل ومـا يجـود به احملسن  أسـست وشاركت في بـناء كـبريات
لتـقيات والـتجمـعات والتـكتالت الدولـية  ورحت تتـطلع السترداد نـتظمـات وا ا
عـضـويـتك فيـهـا  دعـمت وسـانـدت وآزرت الـشـقـيق والـصديـق واجلار ورحت
ن يدعم ويـساند ويؤازر  كابد شعبـك من فساد الديكتاتور بعـد الدعم تتطلع 
وبـطانـته وهـدره لـثـروات الـشعـب عبـثـاً وقـصـوراً وحـروباً وعـطـايـا شـراءً لـلذم
وطلـباً للتصدر  فـكان الفساد األقسى عـلى يد بعض من تصدى بـعد التغيير
 قُـتّل أبنـاءك واعـدم رجـاالتك وسبـيت نـسـاءك عـلى يد الـنـظم الـشمـولـيـة التي
ولت بـعـد سـيل انــهـار من دم ونـضـاالت راحت مـدونــة في صـفـحـات الـتـاريخ
نـشودة فـكان الـبديل عـاصـر  وتنـفس شعـبك الصـعـداء متـطلـعاً لـلحـريـة ا ا
اإلرهـاب والـطـائـفــيـة والـقـتل عـلـى الـهـويـة  وبـعــد أن سـأمت األذان والـذائـقـة
األصـوات النـاشزة الـتي طـبلت وهـللت وبـشـرت وبررت وأذنت وكّـبرت وهـتفت
عـلم العالم القادر القـاهر الكر الباذل باسـم القائد األوحد الطـبيب احلكيم ا
غني باني األمجاد ومهندس االنتصارات ........ عاد بعض من لوّث ـعطي ا ا
ـرة بـنغـمة األذان سـابقـاً ومن تـتلـمـذ على يـديه مـرة أخرى لـثـقب األذان هذه ا
ن رفع صـوته ضـد الـفـسـاد هـو احلـوت الـفـسـاد وحـيـتـانه  أال أن الـغـالـب 
األكــبــر وهــو من عَــلَمَ الــسـرديـن أكل الــسـحت احلــرام  فــمــيــادين الـوزارات
ـدعي  بل راحت أخـبـاره ـصـلح ا ـا امـتـدت الـيـه يـد ا واحملـافـظـات تـشـهـد 
تـتــنـاقـلــهـا اجملـالـس حـتى لُـقـبَ بـكـبــيـرهم الـذي عــلـمـهم الــفـسـاد والــسـرقـة 
ويـحدثونك عن اإلصالح . عـلى مصدر الـقرار اليـوم أن يضرب بـيد من حديد
ـدعي ادراج اروقـة أجلـهـات الـرقـابـية  وراح ـصـلح ا بـعـد أن مـلئـت ملـفـات ا
صـلح الـفاسـد  حتى اضـحى حـديثه اجلـميع يـتـندر بـحـديث ا
وتـنــقـله بـ وســائل اإلعالم حـامـالً رايـة اإلصالح دلـيل
الـيأس من اإلصالح وتـمكن الـفسـاد  سارعـوا قبل أن
ـرجعـية مـدوية ان ال يُـسارع إلـيكم  بـعد أن اعـلـنتـها ا
بـديل عن اإلصالح اال االصالح أو االسـتـبدال بـالـقوي

األم القادر .
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مندوب (الزمان) في ساحة التحرير
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تـتـعـدد سـاحـات الـتظـاهـر وتـبـاعـد بـينـهـا اجلـغـرافـيـا وتـختـلف األوضـاع الـسـيـاسـية
ـتظاهـرون في مخـتلف الدول واالقتصـادية بيـنهـا كما تـتنـوع الهمـوم التي يـحملـها ا

العربية لكن الشعارات تتوحد.
فـفي لبـنان والعـراق واجلزائر يـتمسك
ـطـلب واحد تـظـاهـرين  الـكـثـيـر من ا
أال وهــو إجنـاز تــغــيـيــر حـقــيـقي وإن
ــــطــــالــــبـــ اخــــتــــلــــفت لــــهــــجــــات ا
به.فـ"يــتـنـحـاو قـاع" فى سـاحـة الـبـريـد
ــركـزي في اجلــزائـر الــعـاصــمـة هي ا
نـفسـها "كـلن يعـنى كلن" الـتى تتـعالى
بــــهــــا األصــــوات في ســــاحــــة ريـــاض
الــصـلح في بــيـروت و"شــلع قـلع " في
ســاحـة الــتــحـريــر في الــعـراق.ويــقـول
الــدكــتـور عــمـار عــلى حــسن الــبـاحث
والـكــاتب في الـشـؤون الـسـيـاسـيـة في
مـصــر إن هـذا الـتـشـابه يـرجع إلى أن
األنـظمة الـسياسـية في العـالم العربي
وإن كـانت تـبـدو مـخـتلـفـة في ظـاهـرها
فـهي تتشابه في أدائهـا وسلوكها كما
أن الـظروف االقـتصـادية واالجـتمـاعية
والــنـظم الـقــانـونــيـة في هـذه الــبـلـدان
تـــقــريـــبـــا واحــدة.ويـــضـــيف أن ثــورة
االتـــصــــاالت وتـــطـــور وســـائل اإلعالم
اجلـديد دعمت أواصر الـتواصل بشكل
كـبـيـر حـتي أصـبـحت أشـبه بـاجلـسور
الـتي تـعـبـر عـلـيـهـا شـعـارات ومـطـالب
وأهـــــــــداف الــــــــشـــــــــعـــــــــوب حــــــــدود
اجلـغـرافـيـا.ويـبـدو أن هـذه الـشـعارات
لــيــسـت جــديــدة فـ"شــلع قــلع" والــذي
يـعـني اقتالع الـشيء من جـذوره ليس
بـــالـــشــعـــار اجلـــديــد عـــلى الـــســـاحــة
الــسـيــاسـيــة الـعــراقـيـة بــحـسب وداد
حـمـادي وهي ناشـطـة في الـتظـاهرات
في بــغــداد والــتي تــقــول إن الــشــعـار
اسـتـخدم لـلمـرة األولى من قبل أنـصار
رجـل الـــدين مــــقـــتـــدي الــــصـــدر خالل
تــظــاهــرات ضــد الــفــســاد عـام .2015
وتــــؤكــــد وداد أن بــــعض الــــتــــيـــارات
ــدنـيـة والــلـيــبـرالــيـة والـعــلـمــانـيـة" "ا
تـتـجـنب استـخـدام هـذا الشـعـار خـوفا
من أن حتسب على تيارات أخرى رغم
االتـفـاق على مـعـناه وضـرورة "تـطهـير
الـبالد بـالـكـامل من الـفـساد فـضال عن
مـحاسبة كل من تورط فيه".وتشير إلى
أن هـذا الشعار يشمل كل من شارك في
الـعـملـية الـسـياسـيـة التي قـادت البالد

ـــــــزريــــــة" بال إلـى هــــــذه األوضــــــاع "ا
اســتـثـنــاء فـضال عن ضــرورة الـسـعي
لـتحقيق العدالة االجـتماعية واالهتمام
بـالـبـني الـتـحـتـيـة وحتـسـ اخلـدمـات
وحتـقـيق األمن واالستـقـرار.كذلك يـبدو
أن شـــعـــار "كــلن يـــعـــنى كـــلن" والــذي
يـستخـدم في لبنان لـتعميم الـنقد بحق
جـمـيع الـسـاسـة لـيس بـاجلـديـد.حـيث
يـقول محـمد نحـلة وهو نـاشط مشارك
في الـــتــظـــاهــرات في لــبـــنــان إن هــذا
الـشـعـار أطـلق قـبل أربع سـنوات خالل
احــتــجــاجـــات كــانت قــد انــطــلــقت في
أغــســطس/ آب  2015فـي بــدايــة أزمـة
الـنفايـات التي كانت تـتكدس في البالد
في ظـل غـيــاب بــنــيــة حتـتــيــة وآلــيـات
مـناسبة جلمع القمـامة ولكنها سرعان
مـــا تــطـــورت لــتــشـــمل مـــطــالب أوسع
ـكافحـة الفسـاد.ويقول نـحلة حملـاربة 
إن مـجـمـوعة "ألجل اجلـمـهـورية" وهى
إحـدى اجملـمـوعـات الـتي نـشـطت خالل
تـظاهرات  2015هـي أول من طرح هذا
الـشـعار وأثـار وقـتهـا جـدال كبـيرا ألنه
كــان يــتـم تــذيــيل هــذا الــشــعــار بــذكــر
أسـمـاء سـيـاسـيـ بـعـيـنـهم وبـالتـالي
كـــان يــــتم اســـتـــخـــدامـه عـــلى أســـاس
طائفي وكل طائفة تستثني زعماءها.
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وحــتى هـذه الـلــحـظـة يــرفض الـبـعض
استعمال هذ الشعار باعتباره سياسيا
ـطـالـب أمـا مـا أكــثـر من داللــته عـلـى ا
تـظاهرون بـحسب نحـله فهو يـريده ا
مــطـالب حـيـاتـيــة "بـدي شـغل بـنـزين
إصالحـات بدي محاسبة كل الفاسدين
طـبعا لكني غير مهـتم بتغيير سياسي
بـعيـنه".بعكس "شـلع قلع" و"كـلن يعنى
كـلن" اسـتـخـدم شـعـار "يـتـنـحـاو قـاع"
والـذي يعني "فليتنحـوا جميعا" للمرة
األولـى خالل تظاهرات انـطلقت في 22
ـاضي في اجلـزائر احـتـجـاجا شـبـاط ا
عـــلى تــرشح الـــرئــيس عـــبــد الـــعــزيــز
بـوتفليقة لفتـرة رئاسية خامسة.وخرج
الـبــعض بـحـسب مـنـال بـخـوش وهي
إحـدى الناشطـات خالل التظاهرات في

اجلـزائـر لالحـتفـال بـإعالن بـوتـفلـيـقة
نــيـتـه عـدم الــتـرشـح لـواليــة خـامــسـة
وخالل مـقابلة تـلفزيونـية أطلق الشاب
بــكـيــر تـركـي سـفــيـان صــرخـته األولى
"يـتنـحاو قـاع" ليرددهـا من بعـده مئات
اآلالف حـتى هذا اليوم.وتـقول منال إن
ـدة 20 بـوتــفـلـيـقه اسـتـمـر في احلـكم 
عـــامـــا و"أتــبـــاعه مـــنـــتــشـــرون في كل
مــــؤســـــســــات الـــــدولــــة: الـــــقــــضــــاء
ـــان". والـــصـــحـــافـــة واإلعالم والـــبـــر
وتـضيف أن هذا الـشعار "ال يـعنى فقط
ــرتـبـطـ بــنـظـام احلـكم تــنـحـيـة كل ا
ــــا يـــــشـــــمل أيـــــضــــا الـــــســــابـق وإ
مـحاسبـتهم جمـيعا". وهـذا هو السبب
األسـاسي "في تباطـؤ السلطـة احلاكمة
اآلن في تـنفيذه خوفا من أن يتعرضوا
هم أنــفــســهم لــلــمـحــاســبــة" بــحـسب
قـولهـا.وبرغم تـعدد البـدايات بـالنـسبة
لــــلـــشـــعــــارات الـــثالثــــة واخلـــوف من
اسـتــخـدامـهـا فى بـعض األحـيـان فـإن
مــحــاسـبــة "الــفــاســدين جـمــيــعــا" هـو
الــهــدف األســاسي لــلــمــتـظــاهــرين فى
الـعـراق ولـبـنـان واجلـزائـر كـمـا يـؤكـد
الـــنـــاشـــطـــون في هـــذه الـــدول.ويـــري
ظـاهـرات التي تـشهـدها مـحـللـون أن ا

عـدة دول عـربـيـة مؤخـرا تـشـكل مـوجة
ثـانية من مظاهرات ما يعرف بـ"الربيع
الـعربي" الـتى انطـلقت من تـونس عام
لتنتقل بعدها إلى مصر واليمن 2011
ـوجه اســتــفـادت ولــيــبـيــا وأن هــذه ا
بـشكل أساسي مـن "األخطاء" التي وقع
ـوجة األولى ـتظـاهرون خالل ا فـيـها ا
لـــلـــمـــظــاهـــرات في .2011ويـــخـــتــلف
الــدكـــتــور عــمــار عــلـي حــسن مع هــذا
الــرأي إذ يـرى أن "الـربــيع الـعـربي" ال
يــزال مـسـتــمـرا وأن هـذه الــتـظـاهـرات
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ويـضـيف "تـأخر الـعـالم الـعربي كـثـيرا
عن االسـتــجـابـة لـريـاح الـتـغـيـيـر الـتي
شـهــدهـا الـعـالم مــنـذ انـهـيـار االحتـاد
الــســوفــيــتـي عـام  ?1991فــالــتــحــول
ـــقــراطي طــال مــنــذ ذلك احلــ الــد
الـعديـد من الدول في أوروبـا الشـرقية
وآســيـا مـاعـدا الـدول الــعـربـيـة األمـر
الـذى يجـعل الـتغـييـر يحـتاج إلى وقت
ـتـد لـعـقــود".يـقـول مـحـمـد طـويـل قـد 
ــتـــظـــاهــرين فـي لــبـــنــان نـــحــلـــة إن ا
صرية". اسـتفادوا من جتربة "الثورة ا
وأضــاف "نــخــاف يــروح واحـد ويــجي

واحــد مـثــله ... نـريــد تـغــيـيــر الـنــظـام
بـالـكـامل والـضـغط من أجل إصـالحات
حــقــيــقــيــة تــتــرجم عــلى أرض الــواقع
ولـيس فـقط تـغيـيـر الوجـوه".ومن هـنا
وبـحـسب نحـلة فـ"كـلن يـعنى كـلن" هو
ــطـــلب الــوحــيــد واألســاسي الــذى ال ا
تـنـازل عـنه ألن "تـغـيـيـر رأس الـسـلـطة
في مـــصــر مـــثال لم يـــؤد إلى تــغـــيــيــر
الـنظـام" وهذا مـا يخـشاه الـلبـنانـيون.
ويـؤكــد الـدكـتـور عـمـار عـلي حـسن أنه
ـا اسـتـفادت الـثـورات من بـعـضـها طـا
ـــصــريــون من الــثــورة فــكـــمــا تــعــلم ا
الــتــونـســيــة تــعـلم الــســودانــيـون من
ــصــريـ وجتــنــبـوا الــفــوضى كــمـا ا
أرســــوا دعـــائم حــــكم مـــدنـي وهـــكـــذا
حتــاول الــشـعــوب مــراكـمــة خــبـراتــهـا
واالســـتــفــادة مـن جتــارب الــســـابــقــ
عليها.وأضاف حسن أن ثورات التحرر
الـوطـني في الـعـالم العـربي اسـتـلـهمت
من جتــارب بــعـضــهــا في أوائل الــقـرن
ـرة هو الـعـشرين. لـكن اخملتـلف هذه ا
أن وسائل التواصل االجتماعي أتاحت
لــلــشــعــوب أن تــتــواصل مــبــاشــرة مع
بـعضها البـعض بعد أن كان التواصل
ـستوى الرسـمي ب رؤساء يـتم على ا

ـــقــــاومـــة بــــعض الــــدول والـــنــــخـب ا
لـالحــتالل في دول أخــرى كــمــا حــدث
ـصري آنذاك جـمال عبد بـ الرئيس ا
ـقاومـة في اجلزائر الـناصـر والنخب ا
ــثـــال. وكـــانت الـــنــظم عـــلى ســـبــيـل ا
احلـاكمـة تتحـكم بالتـالي في األمر أما
اآلن فـالشعوب تـتواصل رغم محاوالت
مــنـعـهــا من ذلك.يـرى حــسن في نـفس
الـــــوقت أن الــــتـــــواصل الـــــدائم بــــ
ــكن أن يــكــون سـالحـا ذا الــشــعــوب 
حـدين فأحيانا تستغل النظم احلاكمة
تـفـاعل الشـبـاب العـابـر للـحـدود إلذكاء
الـنــعـرات الـوطـنـيـة والـدفع بـأن هـنـاك
مـؤامرة خارجية حتـاك على البالد.كما
يـقـود أحيـانـا إلى التـشـفي والـشمـاتة.
فــفي الـبــلـدان الــتي "أجـهــضت" فــيـهـا
الــثـورات كــالـيــمن ولـيــبـيــا وسـوريـا
ـتـظـاهـرين في يـتــنـدر الـشـبـاب عـلـى ا
الـبـلدان األخـرى بـأنهم لن يـصـلوا إلى
أي شيء كـمـا فعل سـابـقوهم.وبـصرف
الــنـظـر عـن الـدور الـذى يــلـعـبه اإلعالم
تظاهرين واالتـصال في نقل شعـارت ا
مـن مكـان إلى آخـر ومن بـلـد إلى آخر
تـبقي مطـالب الشعـوب ومدى تمـسكها

بها هي الفيصل في كل حراك.
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ويـــســـتـــوجب عـــلـــيــنـــا فـي مــثـل هــذه
الـظـروف ان نـسـتـبـدل (االمن الـثـقـافي)
ــفـاهــيم (الـقــلق الـثــقـافـي) و(اخلـطـر
ثقف (بطال الـثقافي) حتى نطلق على ا
ثـقافـيا) فـاللـمثـقف دوره لفـعال االن في
ــا مـطــلـوب في االحــتـجــاجـات اكــثـر 
ـثقف الـصـالونـات االدبـيـة والفـنـية. فـا
لـــيـس من الـــســـهل عـــلى احلـــكـــومـــات
اســتـيـعـابه النـه بـطـبـيـعــته (مـعـارضـا)
لـلسـطلـة ومبـرر وجوده هـو تمـثيل كل
ـظـلـومـ وهـو ـعـوزين والـفـقـراء وا ا
الـــذي ال يــلــزم الـــصــمت ازاء انـــتــهــاك
حـقوق االنـسان وهو من يـجسد احلس
الــنـقـدي وهــذا مـا ال يــجـعـله مــرشـحـا
ا الـعمل لـلقـبول بـالصـيغ السـهلـة وا
بــصـبـر ودأب وشـجـاعــة عـلى تـوضـيح
احلــقـائق لـلـجــمـهـور حـتـى يـتـمـكن من
تــكـوين رؤى صـحــيـحـة لالمـور ووضع

تلك احلقائق موضع التطبيق.
عنى الـثقافي ال اخـر الكالم: النـخبة بـا
الوراثي هم الذين يصنعون الثورات! 

ـــطــالـب والــبـــدء بــاالصالح تـــنــفـــيــذ ا
ومحاسبة الفاسدين.

لـم تــكــشـف االحــتـــجــاجـــات فــقط زيف
الـــســـيــاســـيــ بـل حــتـى تــنـــاولت في
طـريـقهـا حـاالت التـمـزق واحليـرة التي
ـــثــقـــفــون في مـــثل هــذه يـــقع فــيـــهــا ا
االنــعــطـافــات الــتـاريــخــيـة اخلــطــيـرة
ــثــقــفــون يــحــبــون فــبــعض االدبــاء وا
ـنطقـة الرماديـة (احلياد) الـوقوف في ا
وعـلينا ان نتذكر مقولة وزير اخلارجية
االمــريــكــيــة (داالس) حـيـث صـرح ان ال
حـيـاد ب احلق والـبـاطل وقد ظـهر في
ـعـقــدة مـفـهـوم ـصــطـلـحــات ا مــجـال ا
ثقف ال يستطيع االمن الـثقافي اي ان ا
ان يـكتب او يـبدع من دون تـوفير االمن
له لـكن الثـقافـة احلقيـقيـة ليـست امانا
واطــمــئــنــانــا ولــيــست دعــة وهــدوءا
ــا هي الـعـيش في خـطـر وهي قـلق وا
وتــــوثب وتــــرقـب دائــــمـــا الن الــــعــــمل
الـثقافي العظيم ينـقلك من حالة الرتابة
والـسـكـينـة ويـبـعث فـيك قلـقـا وتـمردا

ــعـلــومـة في االحــتــجـاجــات ان نـشــر ا
وســائل الــتــواصل االجــتـمــاعي تــخـدم
ـا تـخـدم الـسـلـطة لـذلك الـنـاس اكـثـر 
عـادت احلــكـومـة لـتـقـطع الـنت عـلى كل
ـواطــنـ امـا الـقـسـوة فـهي تـنـال من ا
يـخـرج لالحتـجاج خـارج اسوار سـاحة
الـتـحـريـر! كسـبت االحـتـجـاجـات الرأي
الــعـام احملــلي ونــوعـا مــا الـدولي كــمـا
ــرجـعــيـة انــهـا حــصــلت عـلى تــأيــيـد ا
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واطن للمسؤول ـعتاد ان يتملق ا من ا
امــــا خــــوفــــا او طــــمــــعـــا لــــكـن بــــعـــد
ـسـؤول هو من االحـتـجـاجـات اصـبح ا
يــتـمــلق لـلـمــتـظــاهـرين وحــيـنــمـا يـتم
اســتــضــافـة احــد الــنــاشـطــ بــاحـدى
ـسـؤول يــصـفق الــفـضــائـيــات يـبــدأ ا
تحدث دح للمتظاهر ا ويردد عبارات ا
ئة فهل يعني ويـؤيد ما يقوله 100  بـا
تظاهرين ان الـسلطة بدأت تخاف من ا
وتــريـد ودهم? لــذا عـلـيــهم االسـراع في

وثــبت ان احلـكــومـة ال تـســتـطـيع او ال
طالب فهي تتخبط تريد ان تنفذ تلك ا
من جـــهــة تـــتــفق وتــؤيـــد مــا يـــطــلــبه
ــتـظـاهــرون وتـشـجـع عـلى الـتــظـاهـر ا
طالب وتـعترف ضمنيا حلـ حتقيق ا
بـالتقصيـر لكنها بـنفس الوقت ال تقدم
ايـة تـنـازالت او تتـخـذ خـطوات عـمـلـية
لـتحـقـيق االصالحيـات السـلطـة كأنـها
ـتـظـاهـرين تـريـد هي الـضـمـانـات من ا
اذا طـبقت مـطالـبهم هـل سوف تتـركهم
ـتـظـاهـرون بـدون مـحـاسـبـو? وتـدعـو ا
الـى احلـــوار عـن طـــريـق (ضـــامـن) قـــد
ـتحـدة هي الضامن تـكون بـعثة اال ا
ـتـظـاهرين الن الـثـقـة بـ احلكـومـة وا
تظاهرين رفع (مـعدومة) ونحن نـرى ا
نـظمة تـحدة لـكسب هـذه ا عـلم اال ا
الى جــانــبـهم ولــيس الـتــهـجم واتــهـام
ـنظـمة بـانهـا تـقف مع احلكـومة هـذه ا
ضــدهم او مـثــلـمـا تــضـمن اجلـمــاهـيـر
حـقـوقـهـا تـضـمن الـسـلـطـة (سالمـتـها)
واســتـمــرارهـا بــاحلــكم! واثـبــتت هـذه

متظاهرة لبنانية في إحدى ساحات بيروت
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لـل سيـدق أبـوابه عـلى عـشـرات األلـوف الذين بـصـرف النـظـر عـمـا إذا كـان ا
أمـضوا األسـابيع الـثالثـة في ساحـات العـاصـمة األُولى بـيروت والـعـاصمـتيْن
طــرابـلس الـشــمـال وصـيــدا اجلـنـوب الــلـتـيْن أشــبه بـالـذراعــيْن ألم الـشـرائع
طلَب سـك بالـعَلَم مـرفرفـاً وا يرفـعون الـصوت عـالياً وكـمَن يؤدي الـصالة 
ـفـتـرى عـلـيـه من بـعض بـني قـومه أهل مـحـقـاً والـروح فـيـاضـة بــحب الـوطن ا

السياسة واألحزاب الذين آثروا الغريب على وطن األجداد واآلباء...
وبــصـرف الـنــظـر عــمـا إذا كـان الــبـعض بــدأ يـشـعــر بـالـيــأس ألنه شـارك في
مـسـارات اإلحـتـجـاج مـرتـضـيـاً حـرمـان األبـنـاء والـبـنـات من الـدراسـة وكـذلك
ردود كـساد الكثير من مواسمهم والكثير الكثير من جتارتهم ومع ذلك فإن ا
أمـول لم يتحقق ولو بـنسبة تعـوض بعض الشيء تعب السـاعات الطويلة من ا

الوقوف في ساحات اإلحتجاج...
وبـصرف النظر عـما إذا كان أهل احلُكْـم بكافة مفـاصله لم يكـونوا عند حُسْن
أداء الـواجب فال نزلوا إلى الـساحات كـما سـائر احملتـج يُسـألون ويجـيبون
ان وال ـا صار هـذا عـضواً في الـبـر ويـشدون من عـضـد هؤالء الـذين لـوالهم 
صـار ذاك وزيراً في احلكومـة. وهكذا تـصرَّف هؤالء بـعزوفهم عن تـفقُّد الذين
ـرابــطـون في الـسـاحـات بـهـذه إخــتـاروهم كـأنـهم خـصـوم. وعــنـدمـا يـشـعـر ا
فـاعيله من الـظهور ذات الالمـباالة فهـذا يؤسس إلى نفـور في النفـوس ال بد 

مناسبة...
وبـصرف النظر عما إذا كان رأس الدولة لم ينـظر في أمر الرعية على نحو ما
أقـسم اليمـ على تنـفيذه ويُـخشى أن يكـون آثر عدم اإلصـغاء أو إنه أصغى

سؤول عن أحوال رعيته... ارس دور الراعي ا لكن اإلرتباك حال دون أن 
وبصـرف النـظر عـما إذا كانت الـطقـوس والقوانـ الدسـتورية ال تـلبي تـرجمة
طـالب بـالـسرعـة الـتي أطـلقـهـا احملتـجـون احملـتاجـون وهـنالـك في الدهـالـيز ا
ـماطـلة إلى أحـيان من والكـواليس أفـراد في إسـتطاعـتهـم تعطـيل الـتنفـيذ أو ا

الزمن...
ـا يحـدث فإن الـذي عاشه بـصرف الـنظـر عن هذا الـذي من بـاب اإلحتـمال ر
لبـنان على مدى ثالثـة أسابيع كان حـالة الشوق بنـوعية غيـر مألوفة من جانب
اللـبناني لعَلَمه وحالة تكفـير عن ذنب ترْك حالة الوالء بأعلى درجاته للوطن في
غربـة عن بـني القـوم. كمـا كان أمـثـولة بـرسم أطيـاف تراجـعت لـبنـانيـتهـا أمام

هوى أغراب إنعكس على أصول التوافق وموجبات التعايش.
كـما أن الـذي عاشه لـبنـان على مـدى ثالثة أسـابيع كـان قرعـاً قويـاً في جرس
الـتقريع والتنبيه وضرورة الفرز بـ الصالح والطالح... وقبْل أن يرمي الثاني

الوطن وأهله بكل مساوئه وأطماعه ومشاريعه غير اخليرة.
وبـاألهمـيـة نـفسـهـا فـإن الـذي عاشه لـبـنـان عـلى مدى ثالثـة أسـابـيع لن يـكون
ـا يـتـطـلب تـدارُك األمـور اخلـلـود إلى إخـتـصـار صـفـحـة تُـطـوى من كـتـاب. ر
ا تقليصها إالّ أن ذلك لن يكون أكثر من إستراحة متظاهر اإلحتـجاجات ور
ـعـركـة غـيـر الـيـسـير تـمـامـاً مـثل إسـتـراحـة احملـارب عـنـدمـا تـكون مـوجـبـات ا
أمولة. إستـراحة اجلندي األشبه بـالقيلولـة اجلهادية التي إجنازهـا بالسرعـة ا
واجهة. كذلك بالنسبة إلى الذي يعيشه لبنان احملتج ال ال بد منها وإن طالت ا
بـد من جوالت بـعـد إستـراحـات. وعمـومـاً فـإن اإللفـة حـدثت ب الـسـاحة ومَن
ماطلة . وبالتالي فـإن العودة إلى الساحـات في حال ا علـيها من اإلحتجـاجي

طالب جاهزة في جوهر اإلرادة. في تنفيذ ا
رشـحـة للـمـعاودة ويـبقى أن األسـابـيع الثالثـة الـتي عاشـهـا لبـنـان وا
بـقـوة رداً عــلى الـتــلـكـؤ لم تــكن فـقط مــجـرد مالمح ثـورة
ـا كانت تـأسيـساً لـثـروة تراثـية وفـصالً في الكـتاب وإ
تجدد. ثورة كـتلك التي يتباهى بها الـذي يؤرخ لبنان ا
صريون وغيرهم. الـفرنسيون واألميركان واألسبان وا

ومثل هذه الثورة -الثروة كانت حُلْماً وباتت حقيقة.


