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الربيع المخطوف

ط

يخافون الجهر بها .ه��ذه الشجاعة التي بدرت
ع��ن ش��دي��د أزع �ج��ت ق � ّ�وات االح �ت�ل�ال :وف��ي 2002
ف��ي رام ال�ل��ه ،ت�ع� ّ�رض شديد إلط�لاق ن��ار م��ن قبل
ّ
ّ
يشكك لحظة في ّ
هوية مطلقي
قوات االحتالل .لم
ّ
ال�ن��ار ،إال أن «ن�ي��وي��ورك تايمز» رفضت تحميل
ّ
ّ
ّ
وتحدثت عن ّ
تعرضه
املسؤولية،
قوات االحتالل
ّ
ُ
إلطالق نار في رام الله ،موحية بخبث أن مطلق
النار فلسطيني.
ّ
ش � �ع ��رت م� ��ن ّأول م �ق ��اب �ل ��ة ب� ��أن� ��ه غ� �ي ��ر امل ��راس ��ل
األم�ي��رك��ي ال�ت�ق�ل�ي��دي .ك��ان ح��ري�ص��ًا ع�ل��ى الكتابة
ع��ن ال�ش��رق األوس��ط م��ن خ��ارج ال�ق��وال��ب والصيغ
وال�ت�ع��اب�ي��ر ال�ج��ام��دة ال �س��ائ��رة .ك��ان آن ��ذاك يكتب
ع ��ن م ��وض ��وع «اإلس � �ل� ��ام ال� �س� �ي ��اس ��ي» وي��رف��ض
امل �ن��اه��ج االس �ت �ش��راق� ّ�ي��ة ال �ج��اه��زة ف��ي ال�ص�ح��اف��ة
خاصة .وكان ّ
ّ
ّ
األميركية بصورة ّ
جد ّيًا في
الغربية
ّ
ّ
العمل على تحسني لغته العربية ،وقد تحسنت
ب �ع��د ان �ت �ق��ال��ه إل� ��ى ال �ع��ال��م ال� �ع ��رب ��ي .ب� ��رز ش��دي��د
ف��ي «ب��وس�ط��ن غ �ل��وب» وان�ت�ق��ل ب�ع��د س �ن��وات إل��ى
ّ
ّ
األميركية
«واشنطن بوست» حيث غطى الحرب
على العراق .تلك التغطية نال عليها شديد جائزة
«بوليتزر» ،وه��ي أرف��ع ش��رف يناله صحافي في
ه ��ذه ال� �ب�ل�اد .وأس� �ل ��وب ش��دي��د ف��ي ال�ت�غ�ط�ي��ة هو
عكس أسلوب فريدمان .فريدمان ال يكترث للناس
ّ
العاديني .فريدمان يذهب إلى بلد ما (يقضي فيه
ّ
س��اع��ات أح�ي��ان��ًا ف�ق��ط) وي�ت�ح��دث م��ع ِعلية القوم
في قصور أو فنادق فخمة ،ثم يعود بانطباعات
ّ
وتعميمات عن الرأي العام وعن تطلعات الناس.
ّ
أنطوني شديد ليس من الصنف الذي يعول على
ّ
ّ
العاديني ويقضي
يتحدث مع الناس
آراء النخبة.
ً
ّ
وقتًا طويال في التحدث إليهم.
ّ
غ ��ط��ى ش ��دي ��د «ث� � ��ورة (ح� � � � ّ�راس) األرز» وك��ان��ت
تغطيته (م�ث��ل تغطية ميغان س�ت��اك ف��ي «ل��وس
أنجلس تايمز») ف��ري��دة م��ن حيث ع��دم وقوعها
ف� ��ي غ� � ��رام آل ال� �ح ��ري ��ري وف � ��ي ع � ��دم ان �ق �ي��اده��ا
ل� �ت � ّ
�وج� �ه ��ات إدارة ب� � ��وش .ح ��اف ��ظ ش ��دي ��د ع�ل��ى
مسافة ورفض أن ينقاد وراء الشعارات الفارغة
لحركة األمير مقرن في لبنان ،عندما كانت كل
ّ
الغربية تنقل بيانات املكتب اإلعالمي
الصحافة
ف��ي قريطم بحذافيره (ول�لأم��ان��ة ،ل��م يكن زميل
ش��دي��د ف��ي ال �ـ«ت��اي �م��ز» ،روب � ��رت ورث ،م��أخ��وذًا
(حراس) األرز») .كان شديد ّ
بـ«ثورة ّ
مميزًا أيضًا
ف��ي ت��رك�ي��زه على االن�ق�س��ام اللبناني ف��ي الوقت
ّ
ّ
الغربية تفترض أن آل
الذي كانت فيه الصحافة
الحريري يحظون بتأييد كل الشعب اللبناني.
ك �ن��ت ع �ب��ر ال �س �ن��وات ع �ل��ى ت ��واص ��ل م ��ع ش��دي��د.
ك ��ان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ م�ث��ل غ �ي��ره م��ن ال�ص�ح��اف�ي�ين وامل��راس �ل�ين

األم�ي��رك� ّ�ي�ين ال�ع��ام�ل�ين وال �ع��ام� ّلات ف��ي الصحف
والشبكات املعروفة ـــــ يطلب مني أال أفصح على
م� ّ
�دون �ت��ي ع��ن ت��واص �ل �ن��ا .ال �ت��واص��ل م��ع «ع��رب��ي
ّ
غاضب» مضر باملستقبل املهني حتى ملن كان
ّ
يتمتع بسمعة شديد .ك��ان شديد حريصًا على
ّ
أال ت�ك��ون تغطيته مماثلة للتغطية األم�ي��رك��ي��ة
�ادي��ة ال �ت��ي أن�ت�ق��ده��ا ي��وم� ّ�ي��ًا ع�ل��ى م� ّ
ال �ع� ّ
�دون �ت� ّ�ي.
وك ��ان ش��دي��د ال �ت��واض��ع ّ ف��ي ردوده ،ك��ذل��ك ف��إن��ه
كان رحب الصدر في تلقي االنتقادات .وكان من
القالئل الذين كنت أحيانًا أكيل املديح ملقاالتهم.
ّ
لكنه ت�ب� ّ�رم م��ن ن�ق��دي م� ّ�رة واح��دة على م��ا أذك��ر.
كنت ش��دي��د النقد للتغطية األم�ي��رك� ّ�ي��ة للوضع
ّ
ف��ي س��وري��ا ،وخ�ص��وص��ًا أن ال�ص�ح��اف� ّ�ي�ين ك��ان��وا
(وبعضهم ال يزال) يعتمدون على واحد أو اثنينْ
ّ
السوريني املقيمني في واشنطن
من املهاجرين
ّ
(وال�ق��ري�ب�ين م��ن امل�ن�ظ�م��ات ا ّل�ص�ه�ي��ون��ي��ة) .واف��ق
شديد على هذه النقطة ،لكنه أضاف في رسالة
«ولو ،يا أسعد .لقد ّ
خاصة أرسلها ليّ :
ّ
حولتني
إل��ى ألعوبة بيد ال�ص�ه��اي�ن��ة ...وأن��ا ال��ذي ج� ّ�ازف
ّ
�رت
بحياته ّ
لتغطية امل�ج��ازر اإل ّس��رائ�ي�ل��ي��ة» .ت��أث� ّ
ّ
ّ
برده وتيقنت أنه حريص جدًا في ما يفعله وأنه
ّ
يفكر في تغطية الحدث وفي نمط التغطية معًا،
وف ��ي ال��وع��ي ل �ع��دم ت�ق��اط��ع ال�ت�غ�ط�ي��ة م��ع النمط
ّ
التقليدية.
املألوف في التغطية
ان� �ت� �ق ��ل ش� ��دي� ��د م � ��ن «واش � �ن � �ط� ��ن ب � ��وس � ��ت» إل ��ى
«نيويورك تايمز» في السنوات األخيرة .والثانية
ّ
ُت َع ّد ّ
عنصريتها
قمة الصحافة في الغرب ،رغم
وانحيازها املفضوح ضد ّالشعب الفلسطيني.
لكن شديد كان محظوظًا بأنه ّانتقل إلى «تايمز»
بعدما بنى اس�م��ًا لنفسه :أي إن��ه ك��ان ق� ّ
�وي��ًا في
قدرته على الثبات في مواقفه وفي نمط تغطيته
ّ
ّ
االستقاللية .لم يحتج شديد
والتمتع بشيء من
ّ
إلى الرضوخ ملعايير «تايمز» الصهيونية .ومن
ّ
دون مبالغة ،يمكن القول إن املئات من مقاالته لم
ّ
ّ
تتضمن ّ
مرة مسايرة للصهيونية أو للمصلحة
ّ
اإلسرائيلية .وه��ذا ليس باألمر اليسير في بلد
مثل أميركا وفي جريدة مثل «نيويورك تايمز».
حتى عندما ّ
تطرق شديد إلى الصراع العربي ـــــ
اإلسرائيلي ،لم تكن إشاراته مزعجة خالفًا لكل
ّ
ّ
الصهيونية املقيتة.
تطرق في الصحيفة
ّ
الكسل والجهل والصهيونية سمات أكيدة في
التغطية ال�غ��رب� ّ�ي��ة ل�ل�ش��رق األوس ��ط .ل�ك��ن شديد
ل��م ي �ع��ان أي ��ًا م��ن ت�ل��ك ال� �ع ��وارض .ع�ل��ى ال�ع�ك��س.
ّ
شجاعته ه��ي ال�ت��ي ق��ادت��ه للتسلل إل��ى س��وري��ا
في محاولة ملعرفة الواقع .وهو كان قد ّ
عبر لي
ّ
الغربية على
عن امتعاضه من اعتماد التغطية
وجهة نظر واح��دة ف��ي س��وري��ا .ول��م يكن شديد
ي ��واف ��ق ع �ل� ّ�ى ال�ت�غ�ط�ي��ة ال �س��ائ��دة ل�لان�ت�ف��اض��ات
ّ
العربية ،لكنه ك��ان يعترض على طريقته :عبر
ّ
العمل الدؤوب والشاق والصادق .الحظ شديد أن
ّ
ّ
منسية في الشرق
وقضية انتفاضتها
البحرين
وف ��ي ال �غ��رب ،ف �ط��ار إل ��ى ال�ب�ح��ري��ن ب �م �ب��ادرة من
ً
تلقائه ،وكتب تحقيقًا طويال عن املعاناة جراء
قمع آل خليفة والتحريض املذهبي الذي لجأت
إليه( .أرس�ل��ت له بعض املالحظات على مقالته
التي أرسلها لي بعض الناشطني والناشطات
في البحرين).
ّ
إن ت ��راث ش��دي��د ال ي�ك�ف��ي ل�ك�س��ر ط ��وق ال�ح�ص��ار
اإلع �ل��ام � ��ي امل� � �ف � ��روض ع� �ل ��ى ال � �ش � ��رق األوس � � ��ط.
ال� �ح� �ك ��وم ��ات ع �ل��ى اخ �ت�ل�اف �ه��ا ت� �ف ��رض رؤي� � ��ة ال
ت�ت�ط��اب��ق م ��ع ال ��واق ��ع .ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري يكتفي
بـ«فبركة» مقابلة طويلة م��ع هنري كيسينجر
لكي ي�س� ّ�و ّغ قمعه .يزعم كيسينجر ف��ي املقابلة
امل��زع��وم��ة أن ��ه أب��و االن�ت�ف��اض��ات ال�ع��رب� ّ�ي��ة وأم�ه��ا
(هل كان أوالد درعا ُم ّ
حركني وفق رواية النظام
ال�س��وري م��ن قبل كيسينجر عينه؟) .والجزيرة
ت�ق��اع��دت ع��ن التغطية اإلع�لام� ّ�ي��ة وت�ح� ّ�ول��ت إلى
م �ن �ب��ر ت �ح��ري��ض م �ب �ت��ذل وب � � ��ذيء .ت�س�ت�ط�ي��ع أن
تسمع عن أخبار بعض مصر وبعض فلسطني
بعد  45دقيقة م��ن ب��دء نشرة األخ�ب��ار .التقارير
ّ
ّ
ل�ي�س��ت إال ب �ي��ان��ات دع��ائ� ّ�ي��ة ف��ظ��ة م��ن آل ث��ان��ي.
أم ��ا م�ع�ظ��م اإلع�ل��ام ال �ع��رب��ي ،ف�خ��اض��ع لسيطرة
آل س �ع��ود ال �غ��ارق�ين ح�ت��ى م��ا ف ��وق األذن �ْي نْ�� في
ت �ح��ري��ض م��ذه �ب��ي رخ �ي��ص وس ��وق ��ي .إع�ل��ام آل
خليفة ال يختلف ع��ن ال�س�ي��اق :ح � ّ�ول الناشطة
ّ
ّ
مجرد
الفلسطينية الشجاعة هويدا ع� ّ�راف إل��ى
ناشطة في «الشذوذ الجنسي» (راج��ع صحيفة
ّ
.)2012
«األيام» العدد  13 ،8344شباط /فبراير،
ّ
ّ
إن اإلنترنت مجال لتغطية مختلفة ،كذلك فإنه
م�س��اح��ة ل�ل��دع��اي��ات واالخ �ت�لاق��ات وض��خ ال�ك��ذب
والفتنة .لن تصطلح حال اإلعالم من دون تغيير
األنظمة ـــــ ال إصالحها .واإلعالم الغربي ليس في
حال أحسن .لكن تجربة أنطوني شديد مثال ملن
كسر قوالب جامدة في التغطية وأحدث مساحة
ّ
لنفسه ،بتواضع وأمانة وشجاعة .لعل في ذلك
رسالة لنا جميعًا.
ّ
السياسية في جامعة كاليفورنيا
* أستاذ العلوم
(موقعه على اإلنترنت)angryarab.blogspot.com :

بشير عيسى

*

ه��ل م��ا يجري ف��ي دول «الربيع العربي» ّ
تحول
ديموقراطي أم استغالل لشعار الديموقراطية،
ك� �م ��ا ح � � ��دث ف � ��ي ال� �ح� �ق� �ب ��ة امل� ��اض � �ي� ��ة م � ��ع ف �ك��رة
االشتراكية والقومية؟ وهل األزمة أزمة نخب ،أم
شعوب ،أم كال األمرين؟ هناك حقيقة ثابتة حتى
ّ
ال �ي��وم ،ه��ي أن ال�ش�ع��وب العربية ه��ي األف�ق��ر في
القراءة وتحصيل املعرفة ،رغم ثورة االتصاالت
واملعلومات .فهل مرد ذلك إلى النخب املتحكمة
بها ،أم ملوروثها الشفاهي ،القائم بمعظمه على
َ
ف�ك��رة ُ«رف�ع��ت األق�ل�ام وج�ف��ت ال�ص�ح��ف» ،فغلبت
ث �ق��اف��ة ال �ن �ق��ل وت��وس �ي��ع ال �ه��وام��ش ع �ل��ى ث�ق��اف��ة
اإلبداع والخلق؟
ّ
ي��رى ال�ب�ع��ض أن م�س��ؤول�ي��ة ت��أخ��رن��ا ال�ح�ض��اري
ت�ق��ع ع�ل��ى ك��اه��ل األن�ظ�م��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح��اك�م��ة،
ل�ك��ن ه��ل يكفي تحميل ت��أخ��ر ح �ض��اري ت�ج��اوز
ّ
األلف عام ،ألنظمة أتت حديثًا؟ صحيح ان هذه
ال�ن�ظ��م ف�ش�ل��ت ف��ي تحقيق م�ش��روع�ه��ا ال��وط�ن��ي،
ف��ي التنمية االق�ت�ص��ادي��ة وال�ح��ري��ة السياسية،
ّ
إضافة إلى فشلها في حل القضية الفلسطينية،
ال�ت��ي استحضرت مقولة ً «ال ص��وت يعلو فوق
ص��وت امل �ع��رك��ة» ،م�ك��رس��ة االس �ت �ب��داد السياسي
والثقافي .ادى ذل��ك إل��ى انسحابها م��ن الشارع
إث ��ر ه��زائ �م �ه��ا امل �ت �ت��ال �ي��ة ،ف��ان �ك �ف��أت ع �ل��ى ذات �ه��ا
ً
لتعيد إنتاج تسلطها بدال من مشاركة اآلخرين
في عملية الدفاع والبناء ،فهيمنت على الدولة
واملجتمع .لكن ه��ذا ليس إال ج��زءًا من الحقيقة،

ال يكفي اإلجماع على
محاربة السلطة في ظل
تفعل
غياب ثقافة سياسية ّ
المشترك وتهمش الخالفي
ّ
ألن أزمة عاملنا العربي مرتبطة بإشكاليات ّ
عدة،
تتداخل في ما بينها .من بني تلك اإلشكاليات
سياسات الغرب الكولونيالي التي قسمت البالد
العربية ،وذلك بفصل الكتلة البشرية عن الثروة،
منعًا لقيام دولة أو دول قوية .فامللك فيصل كان
قد واف��ق على إنشاء كيان يهودي في فلسطني،
مقابل أن تعترف به بريطانيا وفرنسا ملكًا على
العرب! لكن ما حدث جاء بعكس رغبة امللك ،ففي
اج �ت �م��اع «ع �ل��ي ب��اب��ا واألرب� �ع�ي�ن ح��رام��ي» ال��ذي
ح �ض��ره ل��ورن��س ال �ع��رب ت��م خ�ل��ق دول ��ة األردن،
ً
ل �ت �ك��ون ب ��دي�ل�ا ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ،ب �ي �ن �م��ا ت��ذه��ب
فلسطني إلى اليهود .أما امللك ،فقد اكتفى بعرش
العراق بعد هزيمة ميسلون.
ه� ��ذا ال �ت �ق �س �ي��م ال � ��ذي ت ��م ت�ف�ص�ي�ل��ه ع �ل��ى م�ق��اس
ال� � ��دول األوروب� � �ي � ��ة امل �س �ت �ع �م��رة ،ل ��م ي �ع��د ي�ل� ّ�ب��ي
ح��اج��ات األميركيني ال�س��اع�ين إل��ى ش��رق أوس��ط
لاّ
جديد ،يعاد تشكيله بنظرية الفوضى الخ قة،
وال� �ت ��ي ب � ��دأت م�لام �ح �ه��ا م ��ع س �ي �ن��اري��و ال��رب �ي��ع
ال�ع��رب��ي .سيناريو ي�ه��دف إل��ى تمكني «اإلس�ل�ام
ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي» م ��ن ال �س �ل �ط��ة م �ق��اب��ل اإلق� � ��رار
بيهودية إس��رائ�ي��ل ،م��ن ج�ه��ة ،وم��ن جهة أخ��رى
إل��ى تجميع ه��ذا اإلس�لام «ال�لا ــ قاعدي» (نسبة
إل��ى تنظيم القاعدة) ملواجهة املشروع اإليراني
ع�ل��ى خلفية م��ذه�ب�ي��ة م�س�ت�ت��رة .وال يمكن لهذا
املشروع النجاح إال بسقوط النظام في سوريا.
ّ
غير أن هذا األخير ،استطاع امتصاص الهجمة
اإلع�لام�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة وال��دب�ل��وم��اس�ي��ة عليه،
كاشفًا ارت�ب��اك السياسات الخليجية والغربية
معطوفًا عليها الجامعة العربية ،فكانت قراراتها

املنفعلة واملتسرعة تزيد من تماسكه .فلو كان
األش�ق��اء وال�غ��رب ،ج��ادي��ن بتحقيق اإلص�لاح��ات
التي أعلنها الرئيس بشار األسد ،لضغطوا على
ال��روس��ي والصيني لتحقيق ه��ذه اإلص�لاح��ات.
لكن السعي الفرنسي واألم�ي��رك��ي امل�ح�م��وم إلى
إص � ��دار ق� ��رار ي�ج�ي��ز ال �ت��دخ��ل ال �ع �س �ك��ري ،جعل
ق�ط��اع��ات كبيرة م��ن الشعب ال �س��وري تقف ضد
هذه السياسات .أما الحديث عن حماية الثورة
ّ
وامل��دن�ي�ين ،فيدخل ف��ي إط��ار الهبل ال�ف�ك��ري ،ألن
ّ
الجميع ي ��درك أن امل �ن��اخ ال�س�ي��اس��ي ف��ي س��وري��ا
ت�ت�ن��ازع��ه ث�لاث��ة ات �ج��اه��ات .األول م��ؤي��د للنظام
حتى النهاية ،والثاني مع إجراء إصالح يترافق
م ��ع ت �غ �ي �ي��ر س �ل��س ل �ل �ن �ظ��ام ،دون ال ��دخ ��ول ف��ي
م �غ��ام��رات دول �ي��ة ،ق��د ت�ف�ض��ي إل ��ى ح ��رب أه�ل�ي��ة.
أم��ا الثالث فيريد الخالص من ه��ذا النظام بأي
طريقة ك��ان��ت ،حتى ل��و أت��ت الشياطني .بعد كل
هذا يصبح الحديث عن استمرار سلمية الثورة
مزحة ال يمكن تقبلها.
اإلش� �ك ��ال� �ي ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ه� ��ي ارت� � �ه � ��ان «األن� �ظ� �م ��ة
ال��وط�ن�ي��ة» ل �ه��ذا ال �غ��رب ال�ك��ول��ون�ي��ال��ي ،ألس�ب��اب
تتعلق باستقرارها وبقائها في الحكم ،لكونها
أنظمة غير منتخبة .ففي الوقت الذي يدعم فيه
الغرب الرأسمالي ه��ذه النظم ،يقوم باحتضان
قيادات معارضة يغلب عليها الطابع اإلسالمي.
ق � �ي� ��ادات ي �ت ��م ت �ج �ه �ي��زه��ا ك �ب��دي��ل إذا اق �ت �ض��ت
ال �ض��رورة ،منتهجًا م�ب��دأ سياسة «ف��رق تسد»،
ليبقى الجميع ب� َح��اج��ة إل�ي��ه وت�ح��ت سيطرته،
وذل ��ك منعًا م��ن ت��ش�ك��ل دول ق��وي��ة وم��ؤث��رة ،في
م�ن�ط�ق��ة ج �ي��و ـ �ـ اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ت� ّ
�ؤم��ن م�ص��ال�ح��ه.
ّ
وكمثال تاريخي ،يكفي أن نعرف أن شركة قناة
السويس اإلنكليزية قد قدمت هبة مالية لحسن
ال�ب�ن��ا ،دع�م��ًا ل��ه ف��ي نشاطه ال�خ�ي��ري ومشروعه
ّ
ّ
اإلس�ل�ام��ي! إذ إن بريطانيا ك��ان��ت ت ��درك أن من
ش��أن إظ �ه��ار أح ��زاب دي�ن�ي��ة س�ي��اس�ي��ة ت��وف��ر لها
ال��دع��م اللوجستي ،أن ت�ك��ون ط��رف��ًا ص��دام�ي��ًا مع
ال �ق��وى ال��وط �ن �ي��ة ،وع��ام��ل خ�ل�اف وف ��رق ��ة ،ن�ظ�رًا
لتركيبتها الدينية املغلقة.
اإلشكالية الثالثة تتعلق بالحامل اإليديولوجي
ل�لأح��زاب السياسية ،وال ��ذي يغلب عليه طابع
ّ
الشمولية ،إذ يصبح قبول كل حزب باآلخر أمرًا
في غاية الصعوبة ،وإذا تحالفت في ما بينها
تبقى إمكانية امل�ش��ارك��ة الحقيقية م�ت�ع��ذرة ،إذ
ال يكفي اإلج�م��اع على محاربة السلطة ف��ي ظل
ّ
وتهمش
غ�ي��اب ث�ق��اف��ة سياسية ت�ف� ّ�ع��ل امل�ش�ت��رك
ال�خ�لاف��ي ،فاألجنبي ال��وص��ي والنظم الحاكمة،
ك �ث �ي �رًا م� ��ا ب ��رع ��ا ف� ��ي ال �ل �ع ��ب ع �ل ��ى ت �ن��اق �ض��ات
امل�ع��ارض��ة الساعية إل��ى الحكم ،وه��و م��ا يحدث
حتى اآلن.
ت �ت �ض �م��ن اإلش� �ك ��ال� �ي ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة ف� �ش ��ل ال �ن �خ��ب
الثقافية والدينية ت�ح��دي�دًا ،ف��ي ب�ل��ورة مشروع
إسالمي متحضر ،يحقق القطيعة املعرفية مع
ّ
ك��ل ال �ق ��راءات ال�ك�لاس�ي�ك�ي��ة ل�ل�ن��ص ،وي �ق��وم على
ً
ق �ب��ول اآلخ� ��ر ورف� ��ض اإلك� � ��راه ،ك��ي ي �ك��ون ب��دي�لا
عن الخطاب العنيف واملهيمن على املجتمعات
العربية واإلس�لام�ي��ة .وم��ا ل��م ينجز ه��ذا القطع،
يبقى الحامل الثقافي للطبقة الوسطى رخ�وًا،
ي �ح��ول دون إت �م��ام ان�ق�س��ام�ه��ا األف �ق ��ي .م��ن هنا
يصبح ال�ح��دي��ث ع��ن ال �ث��ورات ال�ع��رب�ي��ة ف��ي غير
مكانه ،ولعل استخدام كلمة احتجاج أو حراك
أقرب للحقيقة من كلمة ثورة.
في ضوء ما تقدم وبدافع الحرص على أن يصل
الحراك الشعبي إلى نتائجه ،على شباب التغيير
لاّ
أ ينساق م��ع الخطاب التبشيري ،ال��ذي يدعو
إليه اإلسالم السياسي وبعض اليسار املتأمرك.
يسار يتحرك تحت مظلة الناتو ،فيكون أف��راده
ح �ص��ان ط � ��روادة م��ن ح �ي��ث ال ي�ح�ت�س�ب��ون ،كما
حدث في ليبيا!
* كاتب سوري
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