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العالم
قدرتها (ق ــدرة الرئيس الجديد) على
املــواء مــة بني االستحقاقات الجديدة،
وما تريده إسرائيل والواليات املتحدة
واالت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،وم ــا يـمـيــل إليه
ال ـعــرب ،ومــواقــف «ح ـمــاس» ،ومــواقــف
ال ـشــركــاء (فـصــائــل ال ـي ـســار) ،ومــوقــف
«ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي» ،وق ـبــل ك ــل ذلــك
م ــوق ــف ال ـج ـم ـه ــور ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
الضفة ،والقدس املحتلة.
أمــا «ف ـتــح» ،فـخــال مرحلة خسارتها
السيطرة على غزة وسنوات املراجعة
الــذات ـيــة ،تــرســخ ل ــدى ك ــوادره ــا قناعة
تـ ـق ــول إن «حـ ـ ـم ـ ــاس» ت ـم ـي ــزت عـنـهــم
بنقطة قوة ال تــزال تحتفظ بها ،وهي
أنـ ـه ــا ح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـيــم أق ــوى
مــن السلطة الـتــي بنتها ،فــي حــن أن
«فتح» هدمت التنظيم ّ
وقوت السلطة،
ً
وص ــوال إل ــى مــرحـلــة واج ـهــت السلطة
فيها مصيرها من دون أن يدافع فيها
ً
الـتـنـظـيــم عـنـهــا كـمــا يـجــب (م ـثــا كــان
يمكن أن يعمل عنصر وزارة الداخلية
في «كتائب القسام» براتب «الداخلية»
ول ـك ــن ال يـمـكــن ع ـض ـ َـو ال ـك ـتــائــب فعل
العكس).
هذه القناعة ،إلى جانب تعزيز عباس
ل ـهــا ع ـبــر ت ـعــزيــز ال ـس ـل ـطــات ف ــي ي ــده،
دفعت وتدفع فتحاويني كثيرين إلى
الطلب منه استحداث منصب نائب له،
حتى يحسم أمر خليفته ـ ـ ولو بصورة
مبدئية ـ ـ ويحفظ الحركة على األقــل،
وفـ ــي أح ـس ــن األحـ ـ ـ ــوال ،سـيـقـطــع ذلــك
الطريق على سيناريوهات الفوضى
املتوقعة .لعل هذا التقدير هو األقرب
ً
إل ـ ــى ال ـت ـص ــدي ــق ب ـ ـ ــدال مـ ــن ال ـ ـقـ ــول إن
مطلب استحداث هذا املنصب منبعه
الخوف من تهديدات إسرائيلية بحق
عباس ،علمًا بأن القانون الفلسطيني
(هجني من قوانني بريطانية وأردنية
ومـ ـص ــري ــة) يـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن ي ـت ــرأس
السلطة بعد «رحيل» رئيسها ،رئيس
امل ـج ـلــس ال ـت ـشــري ـعــي (حــال ـيــا ه ــو من
«ح ـم ــاس») ل ـ  60يــومــا تـجــري بعدها
انتخابات مبكرة.
ع ـم ــوم ــا ،ال ي ـم ـكــن إنـ ـك ــار أن مـنـصــب
نائب الرئيس سيحمي مــا تستحوذ
عـلـيــه «ف ـت ــح» ف ــي الـسـلـطــة حــال ـيــا إذا
ّ
تسلم نائب عباس دوره فــي السلطة
والـحــركــة ،ولكن األخـيــر يخاف مــن أن
يـكــرر نــائـبــه مــا فعله هــو مــع عــرفــات،
ّ
وظل يؤجل ّ
بت هذه القضية إلى «قرار
جماعي» يتخذه من بقي من الحركة
ــ ّ
فصلها ُعـلــى مــزاجــه ـ ـ فــي مؤتمرها
الالحق ،املؤجل أيضًا مرة تلو أخرى.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـعـ ـي ــش «ف ـ ـت ـ ــح» ان ـق ـس ــام ــا
ثنائيًا في الظاهر بني تياري محمود
عباس ومحمد دحالن ،ينتظرها بعد
«رح ـ ـيـ ــل» األول ان ـق ـس ــام ــات مـتـفــرعــة
ت ـه ــدد وج ــوده ــا ،وت ــرش ــح «ح ـم ــاس»
أن تـكــون الـحــركــة األول ــى عـلــى جميع
الصعد في فلسطني ،وهو ما سيبحث
في الحلقة املقبلة.

مصر

ْ
َ
ُ
«ثورة الغالبة» يعلمها «نوفمبر» وحده
«تعويم مصر» كان
المحطة التالية لقرار
تعويم الجنيه :ارتفعت
أسعار الوقود ،فارتفعت
أسعار بقية السلع ،كما نبرة
الغضب واالحتجاج .هناك
دعوة إلى «ثورة غالبة»
يوم الجمعة ،بالتوازي مع
وقوف قرض صندوق
النقد الدولي على األبواب
التي قد تخفي بعض
المفاجآت

رضوان آدم
وع ُلمها عند 11
ثــورة الغالبة تــراقــبِ ،
نوفمبر الجاري وحده .أسعار ُالبنزين
والـ ـس ــوالر وغـ ــاز ال ـس ـي ــارات ،وأن ـبــوبــة
الـبــوتــاغــاز ،زادت ،فيما الغضب يفوح
مــن ص ــدور امل ـصــريــن .تـعــويــم الجنيه
(الـخـمـيــس امل ــاض ــي) ،زل ــزال ُمتسلسل،
وال ـ ـ ـ ــدواء امل ـ ـ ّـر (ق ـ ــرض صـ ـن ــدوق الـنـقــد
الـ ـ ـ ّـدولـ ـ ــي) ق ـت ــل املـ ــريـ ــض الـ ـع ــزي ــز .فــا
ّ
ـاء ،صلوا
تنسوا أخــاكــم الجنيه بــالــد ُعـ َّ
مــن أج ــل أن تستقر روح ــه امل ـعــذبــة في
س ـمــاء ال ـن ـس ـيــان .ص ــار مـ ُـرحــومــا ،وقــد
دخل التابوت الفرعوني املعتبر ،وسط
صــرخــات املــايــن املـكـلــومــن ...صاحوا
َ
فلم تسمع الـ ُـجـثــة" :ح تسيبنا ملــن من
بعدك يا جنيه؟".
تـ ـبـ ـق ــى ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة إلـ ـ ـ ــى تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات 11
نــوف ـم ـبــر ف ــي خ ـل ـفـ ّـيــة وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ّ
ّ
تصور قرار التعويم
الرسمية ،إذ راحت
بــاالن ـت ـصــار ال ــوط ـن ــي :اق ـت ـص ــاد مصر
ف ــي "الـ ـع ــال ــي" ،م ـل ـي ــارات الـ ـق ــرض فــي
ال ـط ــري ــق ،واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ف ــي ال ـعــربــة
الـ ـت ــالـ ـي ــة .ل ـك ــن ال ـح ـق ـي ـق ــة ع ـك ــس ذلـ ــك:
األسعار ارتفعت بالفعل ،بمقدار %40
فــي س ــاع ــات ،وقــابـلــة ل ـلــزيــادة؛ الــركــود
التضخمي سيرتفع؛ االستثمارات في
البلد ضعيفة ( %14من الناتج املحلي
اإلج ـم ــال ــي) وامل ـن ــاخ ال ـج ــاذب أضـعــف؛
ت ــراج ــع قـيـمــة األجـ ــر الـحـقـيـقــي مـقــابــل
الـتـضـخــم ،س ـي ــؤدي قـطـعــا إل ــى تــراجــع

دحالن
هذا هو المؤتمر الثاني
الكبير الذي يعقده
دحالن في مصر

مقدمة لفتح املصالحة املجتمعية بني
حركتي «فتح» و«حماس» ،وتعويض
عائالت ضحايا االنقسام الفلسطيني.
ويقضي االتفاق بدفع «القسام» الدية
ال ـش ــرع ـي ــة ل ـع ــائ ـل ــة ع ـن ـبــر ومـ ـق ــداره ــا
سبعون ألــف ديـنــار أردنــي (نحو مئة
ألف دوالر) ،على أن يتنازل أولياء الدم
بـقـبــول االت ـف ــاق ،عـلـمــا ب ــأن عـنـبــر قتل
فــي الثاني مــن آب  2006وســط مدينة
خانيونس.
وقالت العائلة ،على لسان نجل الفقيد
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رام ـ ــز ع ـن ـبــر ،إن «االت ـ ـفـ ــاق كـ ــان ثـمــرة
جهود وساطة قام بها األسير املحرر
ي ــاس ــر ع ـبــد ال ـع ــال ب ــن ال ـعــائ ـلــة وبــن
كتائب القسام» ،مشيرًا إلى أن الكتائب
ستصدر بيانًا الـيــوم االثـنــن توضح
فيه التفاصيل وستقيم مهرجانًا على
شرف اتفاق الصلح.
ّ
ي ـعــلــق امل ـح ـلــل ف ــاي ــز أبـ ــو ش ـمــالــة بــأن
االتـفــاق «استثنائي ومرتبط ببعض
الظروف الخاصة ويهدف إلى وأد نار
الحقد بني العائالت الفلسطينية في
غزة ،وهو غير مرتبط بملف املصالحة
امل ـج ـت ـم ـع ـيــة ب ــن ف ـت ــح وح ـ ـمـ ــاس ،ألن
الـ ـكـ ـت ــائ ــب سـ ـت ــدف ــع ه ـ ـ ــذه ال ـ ــدي ـ ــة مــن
مـيــزانـيـتـهــا ال ـخ ــاص ــة» .وأض ـ ــاف أبــو
شمالة أن موازنة املصالحة املجتمعية
كــان املفترض أن تدفعها دول عربية،
ل ـكــن «م ـح ـم ــود ع ـب ــاس ال ي ــري ــد لـهــذه
املصالحة أن تحصل ،بــل يسعى إلى
رب ـ ــط امل ـص ــال ـح ــة امل ـج ـت ـم ـع ـيــة بـبـقـيــة
املـلـفــات املتعلقة كالحكومة وتسليم
معبر رفح البري».
(األخبار)

في مدينة راس غارب المصرية التي اجتاحتها السيول واألمطار (أ ف ب)

الـ ـطـ ـل ــب ،ل ـي ـت ـق ــدم ال ـ ــرك ـ ــود؛ ال ـس ـيــاحــة
مـ ـت ــوقـ ـف ــة ،ف ـي ـم ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـع ــامل ــي
ً
متباطئ أصال.
يـقــول كهنة الـبـنــك امل ــرك ــزي ،إن هدفنا
ه ــو ض ـبــط م ـن ـظــومــة أسـ ـع ــار ال ـصــرف
الـ ـج ــدي ــدة ،ل ـخ ـفــض مـ ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم،
وضـ ـ ـب ـ ــط األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـ ـت ـ ــي زادت فــي
األســاب ـيــع املــاضـيــة  %16مــن تسعيرة
امل ـس ـت ــودري ــن ل ـل ـس ـلــع ،وب ــال ـت ــال ــي فـلــن
تــزيــد م ـجــددًا ،لكنها أيـضــا رواي ــة غير
دقـيـقــة .فتحرير أس ـعــار ال ــوق ــود ،وهــو
شــرط آخــر للصندوق الـ ّـدولــي ،سيرفع
مجددًا معدل التضخم .وعجز املوازنة
سيرتفع ،وكذا خدمة الدين الحكومي،
وقرار رفع سعر الفائدة  %3األخير ،زاد
عبء تكلفة اقتراض الحكومة ...لينزل
بــاملـحـصـلــة م ــاي ــن م ــن أب ـن ــاء الـطـبـقــة
الوسطى إلى الطابق األرضي.
ال ـتــوابــع الـسـيــاسـ ّـيــة ل ــزل ــزال الـتـعــويــم،
ترتطم بنوافذ البيوت .هناك غرافيتي
ُ
وملصقات تدعو الناس إلى التظاهر.
ّ
ه ـ ــو م ـ ــوع ـ ــد ج ـ ــدي ـ ــد ل ـ ـج ـ ــس ال ـن ـب ــض
ال ـج ـمــاه ـيــري ،بـيـنـمــا ال ـتــوق ـعــات حــول
قدرة هكذا دعوة على الحشد ،ضعيفة،
ّ
حتى اآلن ،رغم إعالن وفاة الجنيه.
عبارة "غالبة" جذابة ،لكنها ُم ّ
كررة .في
 ّ 9أيـلــول/سـبـتـمـبــر  ،2014دع ــت حركة
"ضنك" املحسوبة على جماعة اإلخوان،
إل ــى "ث ـ ــورة غ ــاب ــة"" :ع ـل ـشــان بـقـيـنــا ع
الـ ـح ــدي ــدة ،اغـ ـض ــب .احـ ـش ــد .ان ـ ـ ــزل" .لم
تنجح الدعوة في الحشدّ ،
ومرت ُكطائر
ّ
عــابــر ،خــاصــة أن ال ــرأي الـعــام املحتقن
والـ ـغ ــاض ــب م ــن ف ـت ــرة ح ـك ــم اإلخ ـ ـ ــوان،
مشى على طــول خــط االسـتـغــراب ،ولم
ي ـع ـبــأ ل ـل ــدع ــوة" :اإلخـ ـ ـ ــوان م ــع ال ـف ـقــرا؟
اشمعنى الـنـهــاردة؟ ِمــش الغالبة دول
كانوا مخربنيُ ،
ومتآمرين على الرئيس
مرسي ،السنة إللي ّفاتت؟".
ه ـن ــاك غ ـم ــوض ي ـل ــف دع ـ ــوات ال ـن ــزول
 11نــوفـمـبــر :الـجـمـهــور ال ــذي خ ــرج في
ثــورة ينايرُ ،محبط ،واملـفــاجــآت دائمًا
كــانــت ف ــي غ ـيــر صــالــح ال ـفــريــق األك ـثــر
وعيًا وخيبة أمل .وبخالف املناخ غير
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ـح ــال ــي ،فـ ــإن ال ـشــرط
الــذاتــي لالحتجاج املنظم غير متوفر:
ال ـي ـنــايــريــون ي ـع ــان ــون كـ ـس ــورًا عميقة
ف ــي ال ـع ـظ ــم ،ف ــا يـ ـق ــوون ع ـل ــى امل ـش ــي،
ولــم ُي ّ
مرنوا منذ عامني ،تقريبًا ،لياقة
ال ـح ـشــد وال ـت ـع ـب ـئــة .ت ـظ ــاه ــرات "ت ـي ــران

وص ـن ــاف ـي ــر" ،ك ــان ــت ت ــدري ـب ــا ج ـي ـدًا من
ناحية قوة الدعاية والتأثير املعنوي،
لكنها كانت ضعيفة تنظيميًا (شمعة
ّ
املصرية ،ثم
أضاءت في ظالم املعارضة
ّ
انطفأت) .زد أن السلطة الحالية ،كانت
ّ
ت ــدك ــن ف ــي جـيـبـهــا ،سـيـنــاريــو اإلخ ــاء
ال ـق ـســري لـلـجـمـيــع ب ـعــد ت ـظ ــاه ــرات 30
يونيو.
دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ُـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــر ،ت ـ ـتـ ــأمـ ــل ج ـس ــد
املعارضة املنهك .الكل غير مهيأ ّ
لجو

برغم توافر
شروط الغضب ّ
الجماهيري ،فإن قوى
المعارضة مرهقة

املـيــاديــن .هناك حالة إره ــاق .مصادرة
الفضاء العام ،وخنق حرية الصحافة،
وال ـت ـع ـب ـي ــر ،وسـ ـج ــن رمـ ـ ــوز ال ـح ــرك ــات
الـ ـشـ ـب ــاب ـ ّـي ــة ،وق ـ ـمـ ــع ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات فــي
ال ـشــوارع بــاآللــة األمـنـ ّـيــة ،كلها أحجار
ك ـب ـي ــرة ت ـق ــف أم ـ ـ ــام قـ ـط ــار االح ـت ـج ــاج
املنظم .لكن الصخرة األكبر (آفــة ثورة
ي ـنــايــر) ،غ ـيــاب التنظيم الـجـمــاهـيــري،
ّ
الــذي يحشد من أسفل وينظم الحركة
ويشاور على الخطوة التالية.
الدعوة إلى تظاهرة الغالبة في ،11/11
ُ
ال تنطق بمطالب واضـحــة ،وال تظهر
ق ـيــادة جـمــاهـيــريــة ،وال تـحـمــل رســائــل
ج ـ ــدي ـ ــدة .صـ ـي ــاغ ــة الـ ـبـ ـي ــان امل ـن ـس ــوب
لـ ـح ــرك ــة "غ ـ ــاب ـ ــة" غ ــريـ ـب ــة ،خ ـصــوصــا
هـ ــذه الـ ـفـ ـق ــرة" :ن ـ ـ ــداء هـ ــام وع ــاج ــل مــن
حركة غالبة إلى كل املصريني األحــرار
بـ ــال ـ ـخـ ــارج :ن ــرج ــو مـ ــن كـ ــل امل ـص ــري ــن
األح ـ ـ ــرار ب ــال ـخ ــارج وامل ـت ـضــام ـنــن مع
حــركــة غــابــة ودعــوتـهــا لـثــورة الغالبة
فــي  11/11ال ـقــادم أن تـقــومــوا مــن اآلن
ب ــالـ ـت ــواص ــل مـ ــع كـ ــل وكـ ـ ـ ــاالت األنـ ـب ــاء
العاملية واملنظمات الحقوقية الدولية
ومنظمة األمم املتحدة ومنظمة العفو
ال ــدول ـي ــة وم ـن ـظ ـمــات ح ـمــايــة الـحـقــوق

والحريات ،والطلب منهم رسميًا على
ل ـســان ال ـحــركــة ب ــإرس ــال م ـنــدوبــن لهم
إلــى مصر قبل  ،11/11وذل ــك للوقوف
عـلــى أي ت ـجــاوز واع ـت ــداء مـحـتـمــل من
السلطة الغاشمة بمصر فــي تعاملها
مع الشعب املصري الثائر الذي سينزل
إلـ ــى شـ ـ ــوارع م ـصــر م ـطــال ـبــا بــالـعـيــش
والحرية والعدالة االجتماعية".
املـنـســق ال ـعــام لـلـحــركــة ،كـمــا يظهر في
مقاطع فيديو على "يوتيوب" ،وصفحة
الحركة على "فايسبوك" ،ياسر العمدة،
ش ـخ ـص ـيــة م ـغ ـم ــورة س ـي ــاس ـي ــا ،وه ــذا
يرفع نسبة العازفني عــن املشاركة في
فـعــالـيــات ي ــوم  11نــوفـمـبــر ،مــن شباب
ّ
السياسية.
األحزاب والحركات
اليوم املذكور ،يفسره البعض بطريقة
أخ ــرى .قـطــاع مــن ال ــرأي ال ـعــام ،يعتقد
أن ث ــورة الـغــابــة تـلــك ،مـجــرد فرقعات
من ُصنع أجهزة ّ
الدولة ،لصرف انتباه
ُ
الـ ـ ـن ـ ــاس ،وت ــوصـ ـي ــل رسـ ــائـ ــل م ـج ـه ــزة
سلفًا ،تقول إن "الـنــاس لــم يستجيبوا
ّ
لدعوات التخريب والفوضى ،وأن البلد
انتصر على قوى الشر التي تقف وراء
امل ــؤام ــرة" .ي ــردد إع ــام الـسـلـطــة ،دائـمــا
هـكــذا فــوائــض لـغـ ّ
ـويــةّ ،
يلمع الـعـبــارات
ال ــرت ـي ـب ــةُ ،
ويـ ـص ـ ّـر ع ـلــى إض ــاف ــة نـقــاط
ّ
ّ
معنوية ،في سلة الــدولــة العميقة ،في
ّ
وردية الليل.
آخر
هـ ـن ــاك ت ــرت ـي ــب مـ ــن ج ــان ــب ال ـح ـكــومــة
لـلـتـعــامــل م ــع الـ ـي ــوم .ه ـن ــاك م ــا ُيـشـبــه
ّ
الشفوية ،ألحزاب،
التعليمات الرسمية
وهيئات رسمية ،ومحافظي األقاليم،
بـ ــامل ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي فـ ـع ــالـ ـي ــات ش ـع ـب ـ ّـي ــة
ت ــدع ــم ال ــرئ ـي ــس ال ـس ـي ـس ــي ،وال ـ ـ ّـدول ـ ــة.
خــرجــت م ـبــادرة "هـنـبـنــي ون ـعـ ّـمــر" ،من
األدراج .دعــوة للتبرع لصندوق تحيا
م ـص ــر ،ع ــن ط ــري ــق رس ــائ ــل امل ـح ـم ــول..
وزارة الــداخـلـيــة ،مــن ناحيتها أعلنت
ج ـهــوزي ـت ـهــا "مل ــواجـ ـه ــة أي مـ ـح ــاوالت
إلعادة البالد إلى دائرة الفوضى وعدم
االستقرار".
ّ
هـ ـن ــاك م ـس ـ ُّـك ــن آخ ـ ـ ــر ،ق ـ ـ ــررت ال ــرئ ــاس ــة
طرحه لتجنب صداع بعض اإلعالميني
ورؤس ـ ـ ــاء األحـ ـ ـ ــزاب ،ال ــذي ــن يـخـتـلـفــون
ُمـعـهــا فــي بـعــض الـتـفــاصـيــل الـفــرعـ ّـيــة.
شكلت لجنة مــن الـشـبــاب ال ــذي شــارك
فـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر شـ ـ ـ ــرم الـ ـشـ ـي ــخ األخ ـ ـيـ ــر،
إلع ـ ـ ــداد ق ــوائ ــم ب ـم ــن ي ـم ـكــن أن ي ـصــدر
لـصــالـحـهــم ق ــرار عـفــو رئ ــاس ــي .خطوة
ّ
تشكك املنظمات الحقوقية املستقلة،
ف ــي جــديـتـهــا ،ب ــدع ــوى أن ـهــا ل ــن تشمل
من صدر بحقهم حكم قضائي نهائي.
ُ
القصة ستأخذ بعض الوقت ،وتنسى،
وقــد ال ُيعفى عن أحــد (عايز ّ
تبوظ أي
حاجة في مصر ،اعمل لجنة).
الحكومة على الـخــط .هـنــاك تعليمات
بامتصاص غضب الجماهير .تعريفة
جـبـ ّ
ـريــة عـلــى ســائـقــي س ـيــارات األج ــرة.
قرار التعويم ،خطير ،واألسعار ترتفع
من تلقاء نفسها .رئيس الوزراء شريف
إسـمــاعـيــل ج ـمــع ال ـصـحــاف ـيــن ،لـيـقــول
إن الـخـطــوة ال م ـفـ ّـر مـنـهــا .سـتــزيــد من
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األجـ ـنـ ـب ـ ّـي ــة فـ ــي م ـصــر،
وس ـت ــرف ــع م ـع ــدل ال ـن ـم ــو ،وت ــوف ــر آالف
فرص العمل للشباب .ال تقلقوا .مصر
كتب الصحافيون عبارات رئيس
بخيرُ .
الوزراء املنمقة ،وراح الناس يتشابكون
ّ
ب ـ ــاألي ـ ــدي أمـ ـ ـ ــام امل ـ ـتـ ــاجـ ــر ،ومـ ـح ــط ــات
البنزين ،وداخل "امليكروباص".
ك ـ ــل شـ ـ ـ ــروط الـ ـغـ ـض ــب الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري،
متوفرة ،لكن الشرط الذاتي يهرب من
املواجهة .الكل يتبرأ من "ثورة الغالبة".
ه ــذا ال يـعـنــي أن "ال ـغــابــة" لــن ي ـثــوروا
ف ــي ُمـق ـبــل األيـ ـ ــامُ .ي ـخ ـب ـئــون الـتــوقـيــت.
الناس يكلمون أنفسهم .الوضع يزداد
س ــوءًا ،وهـنــاك تــوابــع اقتصادية أكبر.
كرة الثلج (قرض الصندوق) ّ
تتدحرج.
ّ
النوم في الكسل ،يقتل قوى املعارضة،
املحسوبة على التيار املدني الواسع .ال
ُّ
التجمع ،وتدريب
بديل أمامها ســوى
الـخـيــال ،لخلق بــديــل (تنظيم ـ ـ حــزب)
جماهيري حقيقيُ ،يبنى من أسفل ،من
حواري وقرى الغالبة الذين لم يعودوا
قادرين على اليأس أكثر مما يئسوا.

