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ــى اليمن

[]1

ّ
لـكــن بـقـيــت مـشـكـلــة ف ــي ال ـتــدخــل الـعـسـكــري
ّ
السعودية (حتى
األميركي .كانت للمملكة
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات مـ ــع اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات لـ ــم تـمـنــع
استقبال كيسنجر واالحتفاء به وبغيره من
املـســؤولــن األمـيــركـ ّـيــن) سـيــاســة تــأشـيــرات
مـ ـع ــادي ــة لـ ـلـ ـيـ ـه ــودُ ،يـ ـمـ ـن ــع عـ ـل ــى أس ــاس ـه ــا
ال ـي ـهــود مــن زيـ ــارة املـمـلـكــة .وك ــان مــوضــوع
حظر التأشيرات عــن اليهود هــو املوضوع
ّ
الوحيد املتعلق بـ «اإلصالح الداخلي» الذي
ّ
أثـ ــاره كـيـنـيــدي فــي لـقــائــه األول مــع فيصل
(ل ــم يـكــن الـ ــرق وال ـت ـعـ ّـصــب وق ـطــع الـ ــرؤوس
واالض ـط ـهــاد ُمـقـلــق ألمـيــركــا يــومــا) .وكــانــت
اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة آنـ ـ ُـذاك شــدي ــدة االح ـت ــرام
ّ
السعودية املعلنة في منع اليهود
للسياسة
من دخول اململكة .لكن ضــرورات الدفاع عن
ّ
تتفوق
النظام ،وض ــرورة إسعاد واشنطن،
على السياسات وعلى العقيدة وعلى الدين
(كما ثبت عندما استعان آل
عند آل سعود
ّ
ّ
فرنسية «كــافــرة» في
سـعــود ب ـقـ ّـوات تــدخــل
عــام  1979للقضاء على انتفاضة جهيمان
ال ـع ـت ـي ـبــي) ،وس ـم ـحــوا لـلـيـهــود ف ــي ال ـق ـ ّـوات
ّ
امل ـســل ـحــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة بــال ـخــدمــة ع ـلــى ارض
َ
اململكة ،على ان ال ُيجاهر بهذا االستثناء.
ّ
لـكــن الـصـحــافــة األم ـيــركــيــة والـصـهــايـنــة في
ّ
السعودية
الكونغرس علموا بأمر السياسة
السارية ،بالرغم من االستثناء ملـ ّـرة واحــدة،
وكادت ان تقوم القيامة ضد معاداة اليهود
مــن ّ قبل آل سـعــود لكن اللوبي اإلسرائيلي
تــدخــل ب ـقـ ّـوة (ك ـعــادتــه) لـلــدفــاع عــن مـعــادي
اليهود من حلفاء إسرائيل ،وكانوا هم وراء
إسـكــات األص ــوات املـعـتــرضــة فــي الصحافة
(وبالتالي ّفي الكونغرس).
لـ ـك ــن ال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األ ّم ـ ـيـ ــركـ ــي ك ــان
يهدف إلى التخفيف من التدخل العسكري
ـودي وامل ـصــري عـلــى ح ـ ّـد س ــواء (على
الـسـعـ ّ
ان ال ي ـ ــؤث ـ ــر ذلـ ـ ــك ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار األن ـظ ـم ــة
ّ
امللكي ّة فــي املنطقة) .وثــار فيصل على هذا
ّ
الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ــذي ل ــم ي ـ ــرده مـ ـش ــروط ــا ،وهـ ــدد
ب ـش ــراء ط ــائ ــرات حــربـ ّـيــة وبـتــأجـيــر مــرتــزقــة
ل ـق ـي ــادت ــه (وكـ ــانـ ــت ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــات ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
واإلسرائيلية تفعل ذلــك سـ ّـرًا -
البريطانية
ولـيــس مــن دون عـلــم واشـنـطــن حـتـمــا) .لكن
ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر ل ــم ي ـك ــن ف ــي وارد ال ــرض ــوخ
لـ ـلـ ـش ــروط وال ـ ـض ـ ـغـ ــوط األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة ،وكـ ــان
عرض حكومة مصر في آب وأيلول من عام
ّ
ْ
حكومتي
رسميًا بكل من
 1963باالعتراف
فـيـيـتـنــام وك ــوري ــا الـشـمــالـيــة الــذري ـعــة الـتــي
كــان صهاينة الكونغرس ينتظرونها على
ّ
التقارب
ضد
ّ
أحر من الجمر لزيادة الحملة ّ
األميركي-املصري .وكان ذلك املؤشر لتوقف
عــاقــة ال ـ ـ ّ
ـود األم ـيــركـ ّـيــة املـ ـح ــدودة م ــع عبد
الـ ـن ــاص ــر وتـ ـن ــام ــي أو ت ــأس ـي ــس ال ـت ـحــالــف
االستراتيجي العسكري بني أميركا ودولــة
ّ
العدو اإلسرائيلي.

ي ـخ ـت ـلــف ال ـ ـعـ ــدوان الـ ـسـ ـع ــودي ع ـل ــى الـيـمــن
ف ــي ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ع ــن الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـس ـع ــودي
األي ـ ـ ــام .كــانــت املـمـلـكــة ال تـمـلــك حـ ّ
ه ــذه ّ
ـريــة
ّ
التحرك من دون إذن أميركي مباشر ،وكانت
ّ
السياسة األميركية متماسكة على غير ما
هــي عليه اآلن (م ــن ص ــراع بــن الـكــونـغــرس
ً
الجمهوري وبني أوباما ،مثال ،لكن من ضمن
ّ
سياسات الهيمنة والجبروت العاملية) .لكن
ّ
املسؤولية
بالرغم من الفروقات ،وبالرغم من
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة املـ ـب ــاش ــرة وغ ـي ــر املـ ـب ــاش ــرة عــن
الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـخ ـل ـي ـجــي املـ ــاضـ ــي والـ ـح ــاض ــر،
فـ ــإن قـ ـ ــدرة امل ـم ـل ـكــة ع ـل ــى الـ ـتـ ـح ـ ّـرك ال ــواس ــع
ّ
وتطور
والوحشي اليوم تستفيد من تنامي
التحالف السعودي ـ اإلسرائيلي .كان العدوّ
ّ
اإلســرائـيـلــي فــي الستينيات يسعى بشتى
الــوســائــل لتخريب مصالح واسـتـقــرار عبد
الناصر ومشروعه القومي العربي الشامل.
ّ
الرجعية الحليفة
وكانت األنظمة والحركات
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي وألميركا
املنطقية لدولة
ّ
على حــد س ــواء (ك ــان كينيدي فــي مجالسه
ّ
ّ
يسجل املفارقة انه يجد نفسه أقرب
الخاصة
ّ
إلى األنظمة الجمهورية في العالم العربي
ّ
امللكيةّ ،لكن كالمه كان من باب التسلية
من
فقط ولم يؤثر ّ في السياسة إال من حيث فتح
حوار غير مؤثر مع جمال عبد الناصر).
وكما ان الحكم السعودي الحالي وأعوانه
املـحـلـ ّـيــن املـبـتــاعــن مــن قـبـلــه (وحـ ــده وليد
ّ
ّ
باملجان آلل سعود،
جنبالط حليف محلي
ألن ال ــرج ــل م ـع ــروف بــاسـتـقــامـتــه ونــزاه ـتــه
وم ـب ــدئ ـ ّـي ـت ــه) ي ـ ـصـ ـ ّـورون ف ــي اإلع ـ ـ ــام خ ـطـ َـر
ّ
شيعية عــاملـ ّـيــة ،فــإن الحكم
مــؤامــرة إيــرانـ ّـيــة
ّ
ال ـس ـع ــودي ف ــي الـسـتـيـنـيــات صـ ــور مــؤامــرة
شـيــوعـ ّـيــة كــافــرة ض ــده .وك ــان اإلمـ ــام أحـمــد
مـهــووســا بـخـطــر االش ـتــراكـ ّـيــة وك ـتــب شعرًا
ف ــي ذل ـ ــك .هـ ــذا م ــا ك ـش ـفــه ع ـبــد ال ـن ــاص ــر في
ً
خطبه آنــذاك قــائــا« :بيطلعوا وبيقولوا ان
ّ
االجتماعية كفر ،وأن تكافؤ الفرص
العدالة
وامل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة كـ ـف ــر» («األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام» 10 ،ك ــان ــون
الـثــانــي .)1963 ،وقــد كــان «الــدسـتــور املؤقت
ل ـل ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة ال ـعــربـ ّـيــة ال ـي ـم ـنـ ّّـيــة» مـنــاقـضــا
ّ
فــي فـكــره التقدمي لكل مــا يمثله آل سعود
رجعية ،حتى أنــه ّ
ّ
تحدث عن
وأعوانهم من
ْ
املساواة بني الجنسي ،فيما كان الرق ال يزال
ّ
ساريًا بالقانون في مملكة القهر الوهابي،
وكان اإلمام بدر يعارض بقوة تعليم البنات
ب ــذري ـع ــة الـ ـح ــرص ع ـل ــى الـ ــديـ ــن .ك ـ ــان امل ـلــك
ف ـي ـصــل صــري ـحــا ف ــي م ـعــارض ـتــه لــإصــاح
فــي سياساته ّ
ورد على ســؤال مــن صحيفة
«الـحـيــاة» (املــوالـيــة لــه) عــن اتـجــاه لإلصالح
بالقول« :الحقيقة أنه ال يوجد شيء جذري
يستحق التنظيم أو التعديل» («الحياة»7 ،
تشرين الثاني.)1964 ،
يـحـلــو ل ــإع ــام ال ـس ـع ــودي (ح ـتــى ال ـســاعــة)
ان يـشـمــت بـهــزيـمــة عـبــد ال ـنــاصــر فــي حــرب
حــزيــران وحـتــى فــي حــرب اليمن .يغيب عن
آذهـ ـ ــان أبـ ـ ــواق آل س ـع ــود أن ع ـبــد ال ـنــاصــر
دفــع كلفة باهظة فــي حــرب اليمنُ ،
وح ـ ّـورت
ُ
أنـظــاره واستنفدت طاقاته (وعــن قصد من
قـبــل الـحـلــف الـسـعــودي-اإلســرائـيـلــي آن ــذاك)
ُ
لكن النظام الجمهوري انتصر .كتب املوت
والفناء للنظام امللكي الذي دعمه آل سعود.
نبذ الشعب اليمني حكم اإلمامة إلى درجة
ان اإلم ــام بــدر ّ
تنصل مــن حكم أبـيــه« :كانت
سنوات حكم والدي سنوات عجاف قاسية...
وكنت في تلك ّ
األيام أخالف والدي في طريقة
حكمه ،بــل لقد ُعــرفــت معارضتي لــه ،وإنــي
أحمل افكارًا تخالفه كل املخالفة ...وكان من
الصعب ان أقنع القبائل ،مرة واحدة ،بتعليم
بـنــاتـهــا» («الـ ـ ــرأي ال ـع ــام» ال ـكــوي ـتـ ّـيــة 3 ،آب،
.)1965
عــن نـظــام كـهــذا كــان آل سـعــود يــدافـعــون .آل
سعود ،ومــن ورائـهــم الصهاينة ،ال يريدون
ل ـل ـن ـظ ــام الـ ـع ــرب ــي ان يـ ـتـ ـق ـ ّـدم أو ل ـل ـش ـعــب
ّ
يتحر ّر .إن القضايا نفسها التي
العربي ان
كــانــت وراء الـتــدخــل الـعـسـكــري الـسـعــودي ـ
اإلســرائـيـلــي فــي ّاليمن فــي الستينيات هي
نفسها وراء ال ـتــدخــل ال ـحــالــي ،وكـمــا كانت
العدو اإلسرائيلي حاضرة ّ
ّ
بقوة آنذاك
دولة
في العدوانّ على اليمن فإنها حاضرة اليوم.
ل ـكــن ل ـل ـتــدخــل ال ـح ــال ــي ظـ ــروف ومــاب ـســات
وأه ـ ـ ـ ــداف جـ ــديـ ــدة .ل ـك ــن ت ـل ــك ق ـ ّـص ــة أخـ ــرى
لألسبوع املقبل.
(يتبع)
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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نقد األخطاء
لتحسين األداء
سعدالله مزرعاني*

ليس النقاش في تحسني شروط الصراع ،من موقع
الدفاع عن املصالح الوطنية والقومية ذات الطابع
التحرري ،أمرًا ينبغي رفضه تلقائيًا بذريعة أولوية
املعركة وبـتـكــرار بــائــس ومبتز لشعار أن ال صوت
يعلو فوق صوتها .ان ثمة حاجة ،ال يجوز تجاهلها
أب ـ ـدًا ،وه ــي ض ـ ــرورة ال ـب ـحــث ال ــدائ ــم ،اس ـت ـن ــادًا الــى
الوقائع واملعطيات امللموسة ،وكذلك ًالى املتغيرات
واملـسـتـ ًجــدات ،فــي كــل مــا يتيح ،معركة بعد معركة
ومرحلة بعد مرحلة ،تحديد السلبيات والسعي الى
التخلص منها ،وكذلك تحديد االيجابيات والعمل
على تطويرها ...بالوسائل املمكنة القائمة أو تلك
التي ينبغي استحداثها لهذا الغرض.
هــذا االم ــر ،اي تحسني شــروط املــواجـهــة فــي مجرى
امل ـع ــارك الــوطـنـيــة والـقــومـيــة الـتـحــرريــة ال ـك ـبــرى ،ال
عالقة له أبدًا ،بانحرافات وانزياحات من قبل أفراد أو
جماعات ،هنا او هناك (الرتزاق أو مكاسب خاصة)،
ملصلحة القوى املعادية ،وهي ،عمومًا القوى الدولية
االستعمارية الطامعة والقوى املحلية الحليفة لها
في تحقيق أهدافها.
سـيـكــون مــن قـبـيــل ال ـســذاجــة أح ـيــانــا ،أو التضليل
غــالـبــا ،تـصــويــر مشهد ال ـصــراع وك ــأن االنـقـســامــات
واألحـ ــداث واملــواقــف والـعــاقــات وال ـس ـلــوك ...تجرى
جميعًا على وتيرة واحدة ووفق معادلة :كل الخير
هـنــا وك ــل الـشــر ه ـنــاك ،أو بــالـعـكــس .ال شــك أن ثمة
مــا هــو عــام فــي الـصــراعــات الكبرى لجهة التناقض
االس ــاس ــي وامل ـص ــال ــح امل ـت ـعــارضــة .ل ـكــن ث ـمــة أيـضــا
تناقضات ثانوية مؤثرة .كذلك ثمة أساليب عادية
ُ
وأخـ ــرى مــرفــوضــة .هــاتــان ليستا حـكـرًا عـلــى فريق
دون سواه (بمعزل طبعًا عن عدالة القضية او سوء
معتد الى
القصد والهدف والنتائج) .قد يلجأ فريق
ٍ
وسائل «ناعمة» ومـنــاورة وخبيثة لتمرير أهدافه.
وقــد يـتــورط فريق ُمعتدى عليه فــي ممارسة ردود
ُ
فـعــل مــن شــأنـهــا أن تــرتــد عليه او تـسـتـخــدم ضــده.
هنا وهـنــالــك تحضر أو تغيب التجربة والـكـفــاءة،
وكــذلــك ال ـق ــدرة عـلــى االس ـت ـفــادة مـمــا هــو م ـتــاح من
أدوات الصراع أو عدم القدرة على ذلــك .ولكل حالة
أو أسلوب أو مـبــادرة ،في هــذا االتجاه أو ذاك ،ثمن
ونتيجة ومردود.
األخ ـطــر ،أن ــه ،فــي مـجــرى ال ـحــروب وامل ـعــارك العامة
تنشأ أيضًا حروب ومعارك خاصة ،صغيرة أحيانًا،
وكـبـيــرة وأســاس ـيــة ،بــالـنـسـبــة الصـحــابـهــا ،أحـيــانــا
أخرى .اي أن أهدافًا خاصة تنمو وتتقدم إلى جانب
ً
األهداف العامة ،وصوال إلى أن تتقدم على حسابها،

من الواجب ان ُيطالب الذين
يشغلون المواقع المقررة بأن
يحسنوا صياغة الشعارات
هل ما انتهى إليه واقع
«السلطة الوطنية» هو عبء
على نضال الشعب الفلسطيني؟

ضمنًا أو عـلـنــا ،فــي ح ــاالت كـثـيــرة .ه ــذا مــا ينطبق
أي ـض ــا ع ـلــى األس ــال ـي ــب ك ـمــا أس ـل ـف ـنــا .ق ــد نـسـتـخــدم
أداة نراها طبيعية ،لخدمة هــدف نعتقده أساسيًا
ً
ون ـب ـيــا ،لـكـنـنــا ،مــن حـيــث ال نـ ــدري ،نـحــن نـتـيــح أو
نبرر لعدونا استخدام نفس األداة بما ينقلب علينا
ً
لجهة الخالصات العامة .هذا ،مثال ،كأن يلجأ طرف
ضعيف ومظلوم ومقموع ،في احتجاجه وانتفاضته
املحقني ،في مرحلة ما ،إلى أسلوب االغتياالت .انه
بــذلــك يتيح ل ـع ــدوه ،ال ـقــوي واملــرت ـبــك ،أن يستخدم
ه ــذا االس ـلــوب عـلــى أوس ــع ن ـطــاق ،وبـمــا ال ينسجم
مع مصلحة الطرف الــذي بــادر الى استخدامه ،وال،
حتمًا ،مــع توقعاته وحـســابــاتــه .ينطبق هــذا األمــر
ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام الـتـعـبـئــة املــذه ـب ـيــة وس ـي ـلــة لحشد
مـتـضــرريــن وال ــزج بـهــم فــي ســاحــة املـعــركــة بأقصى
االمكانية واالنــدفــاع .ســوف ينقلب هــذا العامل الى
نقيضه ،لجهة النتائج ،اذا فعل الخصم ذلك وكانت
االع ـ ـ ــداد ال ـت ــي يـسـتـطـيــع ال ــدف ــع ب ـهــا أك ـب ــر ،وكــانــت

وسائله ،لتحقيق ذلك ،أوسع وأفعل .فكيف إذا كان
العدو ِّ
يعول ،في األصل ،على سالح الفتنة املذهبية
وسواها ،لتحقيق معظم أهدافه أو بعضها.
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـص ــل ب ـ ــاأله ـ ــداف الـ ـف ــرعـ ـي ــة ،ف ــإن ــه ع ُـنــدمــا
يستشري االهـتـمــام بها وتــدفــع الــى املــراتــب األول ــى،
ً
ً
فإن تبدال مخال في االهــداف والوسائل يحصل على
حساب صحة املعادلة التي تحكم السياق العام .من
ً
الطبيعي ،مثال ،ان تحاول جهة ما تقاتل عدوًا خارجيًا
(خصوصًا) ان تستخدم كل إمكانياتها وإمكانيات
ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي املـ ـع ــرك ــة ضـ ــد ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدو :ال ـس ـيــاس ـيــة
والعسكرية واالقتصادية والديبلوماسية ...بديهي
ان اإلمـســاك بالسلطة ،فــي مثل هــذه الحالة ،سيوفر
فرصًا ومميزات ال ُيستغنى عنها :لتقليص الخسائر
وتـحـقـيــق وت ـقــريــب االن ـت ـص ــار .ل ـكــن ع ـنــدمــا يصبح
اإلم ـس ــاك بالسلطة هــدفــا قــائـمــا ب ــذاتــه ،فـقــد يتحول
االم ــر الــى نقيضه .ي ــدور نـقــاش مـشــروع اآلن (وقبل
اآلن) ب ـشــأن ه ــل أن م ــا ان ـت ـهــى إل ـيــه واقـ ــع «الـسـلـطــة
الوطنية الفلسطينية» هو عبء على نضال الشعب
الفلسطيني لتحرير ارضه وبناء دولته املستقلة ...أم
هي في خدمة هــذا النضال .إن املصالح (الصغيرة)
املــوضــوعـيــة الـتــي تنشأ فــي سـيــاق ال ـحــدث والـهــدف
الكبير تحتاج الــى رقــابــة مثابرة ومـتــواصـلــة .وهي
تصبح اذا ما تجاوزت الحدود ،عبئًا ال ينبغي التردد
فــي الـتـخـلــص مـنــه خــدمــة للقضية األم ال ـتــي يجوز
االنصراف عنها الى أولوية اخرى .لقد حفل التاريخ
الـعــربــي املـعــاصــر (وغـيــر الـعــربــي) بـنـمــاذج وتـجــارب
جرى من خاللها استخدام االهداف العامة من لخدمة
أه ــداف خــاصــة .استخدام القضية الفلسطينية كان
هــو الـعـنــوان األب ــرز فــي هــذا الـسـيــاق ،بــاإلضــافــة الى
شـعــارات الــوحــدة واالشتراكية والتحرير والسيادة
والتنمية والديموقراطية...
ليس هذا فقط ،بل إنه من الواجب ،في مجرى الكفاح
الوطني التحرري ،ان ُيطالب الذين يشغلون املواقع
امل ـقــررة ب ــأن يـحـسـنــوا صـيــاغــة ال ـش ـعــارات وتحديد
املــراحــل واخـتـيــار أكـثــر املـمــارســات مــاء مــة وخدمة
لهدف املضي في املعركة حتى االنتصار النهائي.
فــإذا لم يفعلوا ،فليس من الجائز تحت اي ذريعة،
التهاون مع اخطائهم وفئوياتهم وسوء أدائهم.
ت ـص ـب ــح ه ـ ــذه املـ ـس ــائ ــل ال ـب ــدي ـه ـي ــة ال ـ ـيـ ــوم ش ــدي ــدة
الحساسية واالهمية بسبب ما يكتنف الصراع من
تعقيد وتفاعالت محلية وخارجية ،ومن تداخالت
ومـصــالــح وفـئــويــات سياسية وامـنـيــة واقتصادية
خ ــاص ــة وعـ ــامـ ــة ،وم ـ ــن أس ـل ـح ــة وأس ــالـ ـي ــب قــدي ـمــة
وحديثة ،دينية ومذهبية ...انها حــرب ،بل حــروب،
خطيرة تلك ت ــدور اآلن فــي منطقة الـشــرق األوســط
بهدف استتباعها ،وإحكام السيطرة وتعميمها ،من
قبل املستعمرين وأتباعهم املحليني ،على مصائرها
ومـقــدراتـهــا وثــرواتـهــا .وهــي حــرب طويلة قــد تمتد
لـعـقــود وع ـقــود إذا مــا س ــارت األم ــور عـلــى الــوتـيــرة
الكوارثية الراهنة.
ال شــك فــي أن التصحيح والـتـجــويــد هـمــا عــامــان
أســاسـيــان مــن مقومات الصمود الـيــوم واالنتصار
غدًا .لن يحصل ذلك من دون بلورة وإرساء ثقافة نقد
مسؤول ومكافح ومنهجي .هذا النوع من النقد هو
جزء متمم من املعركة ومن مستلزمات انتصارها.
وهــو نقد ال تحتاج ممارسته الــى استئذان أحــد أو
ً
توقع ثناء وتشجيع ذوي الـقــرار (فـضــا عــن توقع
استيائهم وقـمـعـهــم)! لقد تـهــاوت «اإلمـبــراطــوريــة»
ً
السوفياتية ،مثال ،خالل أيام .كان أحد أبرز أسباب
انهيارها منع وقمع النقد في املجتمع والحزب على
حد سواء!
ل ـقــد درج ـ ــت الـ ـع ــادة ع ـلــى إشـ ـه ــار س ـيــف الـتـشـكـيــك
وال ـت ـخــويــن بــالـنـقــد وال ـنــاقــديــن م ــن ق ـبــل «مـثـقـفــي»
الـسـلـطــة و»مـطــوعـيـهــا» مـمــن يستسهلون الـهـتــاف
والـتـشـبـيــح واالس ـت ـه ـبــال .ه ــذا ثـمــن م ـع ــروف :رضــا
السلطان لم يكن أبدًا ،مرادفًا لرضا الضمير!
لــذلــك ت ــم وص ــف نـقــد األخ ـط ــاء الــذات ـيــة بـ ـ «الـجـهــاد
األكبر» باملقارنة مع «الجهاد األصغر» ضد أخطاء
اآلخــريــن .وك ــان قــائــد ال ـثــورة «البلشفية» لينني قد
توقع من رفاقه ممارسة «النقد والنقد الذاتي» أداة
لتصحيح األخطاء .غير أن خلفه ستالني قد بكر في
وأد هذا املبدأ التنظيمي والقيادي املهم (ومعه وأد
مئات اآلالف من اعضاء الحزب) الذي لم يتح للينني
أن يضع له اآلليات والضوابط التطبيقية الضرورية
(وال حاول أو نجح أحد سواه من بعده!).
أم ـ ــام هـ ــذا ال ـك ــم ال ـه ــائ ــل م ــن األخـ ـط ــاء وال ـت ـحــديــات
ستكون املعاناة مضاعفة والخسائر مخيفة ما لم
يـكــن التصحيح بالنقد أح ــد أب ــرز أدوات املــواجـهــة
وأحد أفعل أسلحتها.
* كاتب وسياسي لبناني

