
ميشيل كيلو

ــة مـــــتـــــجـــــّددة إلـــــــى اإلصـــــــاح  ــ ــاجـ ــ ــاك حـ ــ ــنـ ــ هـ
ــي، لــكــن الــــســــؤال املـــهـــم يــبــقــى: من  اإلســــامــ
أيـــن يــبــدأ املــصــلــحــون، ومـــا عــســاهــا تــكــون 

موضوعات إصاحهم؟
ــة/  ــيـ ــربـ ــعـ ــاري ابــــنــــا لــــلــــحــــضــــارة الـ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
اإلســـامـــيـــة، وبـــهـــذا املــعــنــى، ابــنــا لــإســام 
أيضا، سأسمح لنفسي بدّس أنفي في هذا 
املـــوضـــوع الــحــســاس، وســـأقـــدم مــاحــظــات 
بـــشـــأنـــه، عــلــى الــنــحــو الـــــذي ســـأبـــلـــوره في 

أسئلٍة أرفدها بتعليقات مختصرة: 
أوال، ما هو اإلسام اليوم، وهل هناك فهم 
ــراءات مــتــعــّددة  ــ مــوحــد لـــه، أم أنـــه تــوجــد قــ
هنا  املتضاربة  واملصالح  التيارات  بتعّدد 
الــنــص هو  وهــنــاك؟ وإذا كــان صحيحا أن 
قراءتنا له، وهو أيضا إعــادة إنتاجه نصا 
لنا، بحسب ما نفهمه منه، وليس بحسب 
ما هو بالفعل، فإن السؤال يصير: كم فهما 
وما  إساما،  كم  وبالتالي  لإسام،  يوجد 
هــي الــفــروق بــن اإلســـامـــات الــقــائــمــة، وكــم 
الــتــي فصلت  يــبــلــغ عــمــق اآلراد واملــصــالــح 
أيضا  بينها  وتــفــصــل  املــاضــي،  فــي  بينها 
ر سيدنا علي، 

ّ
كما في الحاضر، وهو ما حذ

الله عنه، أبا موسى األشعري، منه،  رضي 
ره من القبول بتحكيم القرآن في 

ّ
حيث حــذ

الشهيرة  جملته  قائا  معاوية،  مع  خافه 

منى عبد الفتاح

الفشل  التفريق بن حــاالت  يعد ممكنا  لم 
ــا بــشــكــل  ــهـ ــيـ ــوالـ فــــي مـــصـــر والــــــســــــودان وتـ
فشل  حالة  في  املخيف  والتشابه  مستمر، 
الـــدولـــة ونــكــوصــهــا عـــن الــقــيــام بــالــحــقــوق 
ــداًء مـــن الــحــريــة  ــتــ الــطــبــيــعــيــة لـــإنـــســـان، ابــ
ــة الـــــــــدواء. تــتــحــفــنــا  ولـــقـــمـــة الـــخـــبـــز وجــــرعــ
الشقيقة مصر أواًل، ومن بعدها السودان، 
بظهور األزمات إلى العلن، بعد أن يصبح 
من املستحيل التكتم عليها، وهي تامس 
حــيــاة الــنــاس املــعــيــشــيــة. وتــتــشــابــه أزمـــات 
ــلــــديــــن، حـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى تــرتــيــب  ــبــ الــ
تفاصيلها: أزمة السكر والخبز، رفع الدعم 
عـــن املــــحــــروقــــات، تــعــويــم الــجــنــيــه، كــارثــة 
 عــن األزمـــة 

ً
ــة. فــضــا ــ رفـــع الــدعــم عــن األدويـ

إلــى ذلــك كله، وهي  املتأصلة، والتي دعــت 
 
ّ
اغــتــيــال الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــهــدهــا. وكــــأن

هــنــاك مـــبـــاراة بـــن نــظــامــن انــقــابــيــن في 
إيصال شعوب بلديهما إلى الدرك األسفل 
من قاع الحياة، حتى ال يكونوا موتى وال 
أحياء. ما زالــت حكومة عمر البشير ترفع 
رأسها إلى شمال الوادي، فيتعجب العالم 
 البشير 

ّ
كله مما يحيق بمصر وأهلها، إال

الــذي يرى في أفعال عبد الفتاح السيسي 
 بما يمكنه فعله. 

ً
بأهل مصر يسيرًا، مقارنة

ــر 
ّ
مــا يــحــدث فــي مــصــر مــن حكومتها يــوف

لــحــكــومــة الــبــشــيــر غـــطـــاًء إعـــامـــيـــا، ولــيــس 
أخاقيا بالطبع، فيصبح ما تفعله حكومة 

البشير أكثر اتحافا.
هناك عقل في الجنون، كما قال شكسبير. 
 عـــن الــتــفــكــيــر، أو 

ّ
عــقــل يــصــّدعــك بـــأن تــكــف

 هــذيــن الــبــلــديــن قد 
ّ
 عــن األمـــل بـــأن

ّ
أن تــكــف

 حكومتهما 
ّ

ــل فـــي ظــ إلــــى خـــيـــٍر  يــمــضــيــان 
 يقول إنك لو كنت سياسيا، 

ٌ
الحالية. وعقل

ــدك قـــبـــضـــة مــــن الـــحـــكـــم وجــــاه  ــ وبــــطــــرف يــ
السلطان، فحّدث بلسان مبن. يمسك هذا 
ــة، وهــو  ــ الــعــقــل بــتــشــريــح مــا نــتــج عــن األزمـ
الــســودان،  العصيان املــدنــي، كما فــي حالة 
الــديــن املستشار  مثلما فعل غــازي صــاح 
الــبــشــيــر، ورئــيــس حركة  للرئيس  األســبــق 
كـــلـــمـــة صـــاح  وتـــكـــتـــســـب  اآلن.  اإلصـــــــــاح 
الثقافة  الدين أهمية بوصفه مفّكرًا عميق 
وقياديا حصيفا، وكان من الحكمة بمكان 
أنه استقال عن القصر الجمهوري في عام  

بدر شافعي

طــرح التباين املــصــري املــغــربــي فــي القمة 
العربية األفريقية، أخيرًا، في غينيا، بشأن 
عــــدم االنـــســـحـــاب املـــصـــري مــنــهــا، بسبب 
التى  بوليساريو  جبهة  من  وفــد  مشاركة 
تسعى إلـــى انــفــصــال إقــلــيــم الــصــحــراء عن 
املــغــرب، طــرح عــدة تــســاؤالٍت، منها مــا إذا 
كــان املــوقــف املــصــري مفاجئا للمغرب، أو 
بعضها  انسحب  التي  الخليج  دول  حتى 
تضامنا مع املغرب، وما هي مبّرراته. هل 
هي سياسية أم اقتصادية أم أيدولوجية، 
أم ذلـــك كــلــه جــمــيــعــا؟ ثــم مــا أثـــر ذلـــك على 
العاقة بن الجانبن، وهل يمكن أن تصل 

إلى درجة القطيعة الدبلوماسية؟
، يــمــكــن الـــقـــول إن املـــوقـــف املــصــري 

ً
ــة بــــدايــ

تولي  »بوليساريو« ليس جديدًا منذ  من 
في  الحكم  تــحــديــدا  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
يونيو/ حزيران 2014، فلم يكن قد مضى 
على الرجل أكثر من شهر، حتى التقى بما 
يــســمــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــصــحــراويــة 
العزيز، على هامش  )الراحل( محمد عبد 
الــقــمــة األفــريــقــيــة فـــي غــيــنــيــا، ثـــم تـــا ذلــك 
لقاء وفد من إعامين مصرين بممثلن 
ــر، وإصــــــــدار  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ لـــلـــصـــحـــراويـــن فـ
ــراء بــعــيــون مـــصـــريـــة«، بل  كـــتـــاب »الـــصـــحـ
وصـــل األمــــر إلـــى زيــــارة رســمــيــة لــوفــد من 
في  للمشاركة  الشيخ  شــرم  الصحراوين 
العرب  للبرملانين  املشتركة  االجتماعات 
واألفــارقــة، وقبلها، وهــذا هو األهــم، رفض 
مــصــر الــتــوقــيــع عــلــى طــلــٍب، تــقــدمــت بــه 28 
دولة عربية وأفريقية للقمة األفريقية في 
كيجالي، في يوليو/ تموز املاضي، بشأن 
سحب عضوية »الجمهورية الصحراوية« 
نفسها  القمة  األفريقي، وهــي  االتحاد  من 
التي تقدمت لها املغرب بطلب العودة إلى 
استمرت  قطيعة  بعد  األفريقية  املؤسسة 
أكــثــر مــن 32 عــامــا، بسبب قــبــول عضوية 

»الجمهورية« املذكورة فيها.
معنى هذا أن األمر ليس مفاجئا للمغرب، 
فهذه مؤشرات تشير إلى تقارب السيسي 
أنه ينحرف  الــذي يبدو  مع »بوليساريو« 
عن السياسة الخارجية املصرية منذ أنور 
السادات، والتي كانت تلتزم الحياد بشأن 
هـــذه الــقــضــيــة، نــظــرا لــحــســاســيــتــهــا لـــدول 
املـــغـــرب الــعــربــي بــصــفــة عـــامـــة، والــجــزائــر 
واملغرب خصوصا. ولكن، يبدو أن السؤال 
األهــــــــم، والــــــــذي يـــحـــتـــاج تـــفـــســـيـــرًا يــتــعــلــق 
ــل األمـــــــر يــتــعــلــق  ــ ــيـــســـي، وهــ بـــــدوافـــــع الـــسـ

باملغرب تحديدًا، أم هناك أسباب أخرى؟

مالك ونوس

 بمدينة املــوصــل، منذ دخــول 
ّ

يرقى مــا حــل
تــنــظــيــم داعــــــش إلـــيـــهـــا، والــــــحــــــوادث الــتــي 
ــا، مــن  ــايـ ــكـ ــة، أو حـ ــايـ ــكـ يـــكـــون حـ تـــلـــت، ألن 
أن يحكينها  بالجّدات  التي يجدر  الــنــوادر 
بدأت  التي  فالغرابة  النوم،  قبل  ألحفادهن 
حن أعطى رئيس الوزراء العراقي السابق، 
نوري املالكي، األوامَر لخمسن ألف جندي، 
من جنود الجيش العراقي، بترك مواقعهم 
وأسلحتهم واالنسحاب من املدينة، بسبب 
هــجــوم »داعـــــش« عــلــيــهــا، لــتــصــل إلـــى حن 
 أن عــــدد املــهــاجــمــن لـــم يــتــجــاوز 

َ
ـــِشـــف

ُ
اكـــت

ــم تنتِه  ثــاثــمــئــة مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، ولـ
الغرابة مع تشكيل الحشد الشعبي لتحرير 
 عـــلـــيـــه وعــلــى 

ً
املـــديـــنـــة الــــتــــي بـــــدت عـــصـــيـــة

الــقــوات األخـــرى. لكن هــنــاك الــغــرابــة األكثر 
لــة  إيـــامـــا ألهــــل املـــديـــنـــة، وهــــي عــــدم مــســاء
املـــالـــكـــي بــســبــب أوامـــــــره تـــلـــك، عـــــاوة على 
إبـــقـــاء »داعـــــش« يــهــنــأ ســـنـــوات فـــي اإلقــامــة 
أمامها  ت 

َ
عــِجــز قلعٍة  إلــى  وتحويلها  فيها 

الجيوش.  فستحكي الجّدات أنه، في يوٍم، 
 جنده بترك املدينة 

َ
أمر ملُك الباد جحافل

والهروب منها، ألن خطرًا كبيرًا سُيهلكهم، 
ــمــوا مــفــاتــيــحــهــا ويــســتــســلــمــوا 

ِّ
ــم ُيــســل إن لـ

ــداًل من  ــ ــمــوا بـــأرواحـــهـــم، بـ
َ
ويـــهـــربـــوا لــَيــســل

أن يــأمــرهــم بـــالـــدفـــاع عــنــهــا وقـــهـــر الـــغـــزاة. 
تعجبوا  الناس  عامة  إن  الجّدات  وستقول 
يــومــهــا بــســبــب خــــوف املـــلـــك عــلــى جـــنـــوده، 
وجعلهم يستسلمون، وهم القادرون، بكثرة 
تــهــم، أن يــقــهــروا الــغــزاة، القلة  عــددهــم وعــدَّ
تـــهـــم. وســيــســألــون بعضهم  بــعــددهــم وعـــدَّ
ــواٍت مــنــخــفــضــة، حــســنــا لــقــد هـــربـــوا.  ــأصــ بــ
لـــكـــن، ملـــــاذا تـــركـــوا األســـلـــحـــة والـــصـــواريـــخ 
ويقتلنا  الــغــزاة  يغنمها  لــكــي  والـــدبـــابـــات، 
بها؟ وملــاذا لم يزرعوا األلغام في طريقهم، 
على األقل؟ وستقول القصص إنه خرج من 
 
ً
بــن الــقــوم مــن يــقــول إن املــلــك أرســـل رســالــة
ــل املــديــنــة املــنــكــوبــة، وتــدعــوهــم  تطمئن أهـ
إلى أال يجزعوا، ألنه أمر في الحال بتكوين 
جـــيـــٍش مـــن املــتــطــوعــن لــتــحــريــرهــا. فــعــاد 
لــون: ملـــاذا املتطوعون مــا دام  الــقــوم يــتــســاء
في  تــأخــروا  املتطوعن   

ّ
لكن الجنود؟  لديه 

هانئن،  املدينة  في  الغزاة  فأقام  الوصول، 
وتوافد إليها أهلهم ومناصروهم، وقويت 
 
ً
ــارت املـــديـــنـــة مــمــلــكــة فــيــهــا شــوكــتــهــم، فـــصـ
ملٌك »يقضي ويأمر  فيها  لهم  لهم، وصــار 
وينهي بما يؤدي إليه اجتهاده من دون أن 

ينزل عليه شيء«. 
ــتـــســـاؤالت،  ــتــــوارد هــــذه الـــقـــصـــة، وتـــلـــك الـ تــ

والــصــائــبــة: الــقــرآن حــّمــال أوجـــه. واآلن: إذا 
كــانــت الــوســطــيــة ســمــة إســــام أهــــل الــســنــة 
الــعــرب، فهل هــي سمة أهــل السنة األفــغــان 
والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــن الـــــذيـــــن نـــتـــبـــنـــى الــــيــــوم 
إسامهم السلفي الجهادي الذي يخرجنا، 
ويخرج اإلســام من العصر، بينما تمسي 
واالنخراط  دخوله،  إلــى  وحاجته  حاجتنا 
بــقــوٍة وعــمــٍق فيه؟ إذا كــان هناك إسامات 
بــقــدر مـــا هــنــاك مـــن قـــــراءات لـــإســـام، كما 
أنه توجد أرسطيات وماركسيات، بقدر ما 
اٌت متنوعة إلــى حــد التناقض  ــراء تــوجــد قــ
يكون  واملاركسية،  األرسطية  القراءات  بن 
أول مــوضــوع فــي بــنــد اإلصــــاح األول هو 
الــذي  بــاإلســام  نقصده  مــا  ماهية  تحديد 
ــــى أن إصــــاح  نـــريـــد إصــــاحــــه، بــالــنــظــر إلـ
اإلســـــام الــســائــد فـــي مــجــتــمــع مـــعـــزول عن 
العالم ومتخلف وأمي، كاملجتمع األفغاني، 
ال بد أن يختلف جذريا عن إصــاح إسام 
مجتمع متقدم وعاملي، كاملجتمع املاليزي؟ 
ــة، مـــــــاذا يـــمـــكـــن أن يــكــون  ــالــ ــذه الــــحــ ــ فــــي هــ
اإلصـــاح املــطــلــوب، ومــا معناه، وأيــن يبدأ 
ــاذا يــمــكــن أن  ــ ويــتــوقــف، ومـــا هـــو مـــآلـــه، ومـ

يتمخض عنه؟
ــم؟ هـــــل هـــــو الـــــذي  ــلــ ــســ ــا، مـــــن هـــــو املــ ــيــ ــانــ ثــ
ــو يــنــطــق  ــ ــلـــم اآلخـــــــر وهــ ــقــــّص رأس املـــسـ يــ
الــذي يشتغل  املسلم  ذلــك  أم  بالشهادتن؟ 
فـــي مــصــنــع مــعــلــومــاتــيــة أمـــيـــركـــي، وتــقــوم 

املؤمن، ففي أية مرتبٍة يضع القرآن الكريم 
اإلنسان؟

ــة كــريــمــة تــعــّن هــذه  ثــّمــة فـــي كــتــاب الــلــه آيـ
الـــعـــاقـــة، هـــي الــتــي نــصــهــا »وإذ قــــال ربــك 
األرض خليفة،  فـــي   

ٌ
جـــاعـــل إنــــي  لــلــمــائــكــة 

قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء، ونحن نسبح بحمدك، ونقّدس لك، 
قال إني أعلم ما ال تعلمون«. يضع الخالق 
عز وجل اإلنسان في هذه اآلية فوق مرتبة 
املــائــكــة، ويــســتــخــلــفــه فـــي األرض بــمــا هو 
أو كمؤمن،  ولــيــس كمسلم  إنــســان،  مــجــرد 
ــــوع ولــيــس  ــم نــ ــ ــان اســ ــ ــسـ ــ والـــســـبـــب أن اإلنـ
صفة، وقــد يكون أو ال يكون مؤمنا بدين، 

وقـــد يعبد أو ال يعبد الــلــه، ولـــو شـــاء ربــك 
ــن، بــيــد أنــــه لم  ــؤمـ الســتــخــلــف املــســلــم أو املـ
يفعل، واستخلف اإلنسان من دون تعريف 
هويته، كي ال يقيد عموميته، وغض النظر 
ــلــه عــلــى املـــائـــكـــة، على 

ّ
عـــن صــفــاتــه، وفــض

ــه يــفــســد فـــي األرض ويــســفــك  الـــرغـــم مـــن أنــ
الــدمــاء.  الــســؤال املــهــم هــنــا: ملـــاذا لــم يعّرف 
الـــلـــه، فـــي مــحــكــم كــتــابــه الـــعـــزيـــز، اإلنـــســـان 
بدينه، وجعله، كإنسان صرٍف أو كمحض 
فــوقــه  لـــيـــس  فــــي األرض،   

ً
إنــــســــان، خــلــيــفــة

أحـــد غــيــر الــلــه عــز وجــــل؟ واآلن: هــل يمكن 
باإلنسان  باملؤمن  املسلم  عــاقــة  نــحــّدد  أن 
فــي ضـــوء اآليــتــن الــكــريــمــتــن، فــنــقــول: ثمة 
أية  الــذي با  اإلنسان  إلهية تضع  تراتبية 
صــفــات غــيــر كــونــه إنــســانــا، فــي أعــلــى سلم 
املوجودات، يليه املؤمن الذي تعلو مرتبته 

على املسلم، ألنه قد يكون غير مؤمن. 
ماذا يحدث حن نقلب هذا التراتب، فنضع 
املسلم فوق املؤمن، وتحتهما اإلنسان؟ أال 
نقلب بذلك النظام الذي أقّره الله في قرآنه، 
وننتهك ما أقره لنا، وهو أن اإلنسان ال بد 
أن يكون مقياس جميع ما في الوجود، كما 
الــيــونــان يــقــولــون، وأن املسلم  كــان فاسفة 
الــذي قــد يــكــون، وقــد ال يكون مؤمنا، ليس 
غير  كـــان  إن  ألنــــه،  األرض،  فــي  املستخلف 
مـــؤمـــن، يــفــســد فــيــهــا ويــســفــك الــــدمــــاء، كما 
يــتــهــمــه املــائــكــة فـــي اآليــــة الــكــريــمــة، وكــمــا 

ــيـــرون، غــيــر مــؤمــنــن،  ــثـ يــفــعــل مــســلــمــون كـ
فــي أيــامــنــا. رابــعــا، إذا كـــان الــلــه يستخلف 
اإلنسان بإطاق، هل يجوز ملسلم أن يّدعي، 
بعد اليوم، وجود تناف مطلق بن اإلسام 
والعلمانية التي ليست أي شيء آخر، غير 
ما يترتب على هذا االستخاف في وجود 
اإلنسان الذي لم يشترط الله الستخافه أن 
يكون مؤمنا أو مسلما، هل يجوز أن يقفز 
اإلصــاح اإلسامي عن هذه الحقيقة التي 
تــجــعــل مــنــه إصـــاحـــا إســامــيــا وإنــســانــيــا 
فـــي آن مـــعـــا، وتــمــّكــنــه مـــن بـــلـــورة تــعــريــف 
إنساني ملا تعنيه كلمة مسلم، يتفق والبعد 
اإلنساني لإسام الذي استخلف اإلنسان 
في األرض، بعد اكتمال رسالته الرحمانية 
والــجــهــادي  السلفي  اإلســـام  يفقدها  الــتــي 
السائد بعدها اإلنساني الكوني، بحصرها 
في املسلمن، وتحويل اإلســام إلى ديٍن ال 
 لـــم يــكــن مــعــاديــا 

ْ
ــــؤالء، إن يــكــتــرث بــغــيــر هــ

لـــســـواهـــم.  خــامــســا، كــــان أســـتـــاذي إلــيــاس 
مــرقــص يــتــحــّدث عــن حاجتنا إلــى إصــاٍح 
ــورة. هـــذا مــا يــحــتــاجــه اإلســـام:  أكــبــر مــن ثــ
ثــــورة فــكــريــة/ روحـــيـــة، ُيــنــجــزهــا اإلصـــاح 
ــــي، ســـيـــكـــون دورهـــــــا حـــاســـمـــا فــي  ــــامـ اإلسـ
إخراجنا من وثنياٍت سائدة، جعلتنا، في 
جانٍب منها، نعبد بشرًا. وفي جانب آخر، 
نقتتل ونبيد بعضنا بعضا، باسم اإلسام.
)كاتب سوري(

اإلنــقــاذ في  تــمــادت سفينة  أن  بــعــد   ،2003
االنحراف ومقارعة الفساد. 

فـــــي اســـتـــهـــانـــة املــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن 
صاح  غـــازي  شّبههم  املــدنــي،  بالعصيان 
مشاهدين  أصبحوا  هم 

ّ
ألن بالعامة،  الدين 

عــــاديــــن يـــنـــتـــظـــرون الـــنـــتـــائـــج، ال فــاعــلــن. 
ــه في 

ّ
وفــي ذلــك تــفــاؤل بتغّير الــقــوانــن، ألن

املــاضــي كــانــت مــهــّمــة الــحــكــومــة هــي املــنــع، 
القهر على  أيــســر مــن  املــنــع  القهر على   

ّ
ألن

»إنــك  القديمة  بالحكمة  ومــســتــّداًل  الــفــعــل، 
تــســتــطــيــع أن تـــجـــّر حـــصـــانـــا إلـــــى الــنــهــر، 
لكنك ال تستطيع أن تجبره على الشرب«. 
نظائر هذه الحكمة كثيرة: »إنك تستطيع 
تــشــاء، لكنك ال  العطايا على مــن  أن تغدق 
أن  أو  يحبك،  أن  على  تقسره  أن  تستطيع 

يصادقك«.
أهم ما ذكره غازي صاح الدين من دروٍس 
السوداني  املدني  العصيان  من  ُمستفادٍة 
الثورات   الحكمة املتحصلة من تشريح 

ّ
أن

القرن  من  األخير  الربع  في  واالنتفاضات، 
 الـــخـــبـــرة املــتــحــصــلــة 

ّ
الـــعـــشـــريـــن، تـــقـــول إن

ـــهـــدر، بل 
ُ
مـــن تــجــربــة يــــوم الــعــصــيــان لـــن ت

ختزن وتتراكم، لتصنع مواقف مماثلة 
ُ
ست

ــانــــون طــبــيــعــي ال  ــذا قــ ــ ــت قــــريــــب. هـ ــ فــــي وقـ
افتكاك منه، هي فقط مسألة وقت، ال شيء 

سوى ذلك. 
ــارة إلــى دروس ثــورات  ولــيــس غريبا اإلشــ
الربيع العربي، خصوصا الدرس املستفاد 
ــــى،  مـــن مـــصـــر، فـــي تــجــربــة خــاصــهــا األولـ
إلــيــه تــّم تنفيذه  فالعصيان املــدنــي املــشــار 
فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2012، ثـــم تــطــور إلــى 
مظاهراٍت أمام مقّر وزارة الدفاع املصرية، 
للتخلي  العسكري،  املجلس  على  للضغط 
عــــن الـــحـــكـــم، وتــســلــيــمــه عـــلـــى الــــفــــور إلـــى 
سلطٍة مدنية، بعدها تم إجراء االنتخابات 
التي  بالديمقراطية  التي جاءت  الرئاسية 
، ثم وأدوهــا من 

ً
حلم بها املصريون طويا

حيث ال يدرون. 
مــا يــحــدث، عــلــى الــرغــم مــن مـــرارتـــه، مفيٌد 
بــشــكــٍل مـــن األشـــكـــال، فــمــن ســّمــاهــم غـــازي 
صاح الدين حــّراس امِلحراب قدموا درسا 
مقولة:  في  لخصه حكماء  متجّددًا،  قديما 
»فـــي الــبــدايــة يــتــجــاهــلــونــك، ثـــم يــســخــرون 
منك، ثم يهاجمونك، ثم تنتصر«.  واملرحلة 
هــي مرحلة  والـــســـودان  فــي مصر  الحالية 

كــانــت الــعــاقــات بـــن مــصــر واملـــغـــرب قبل 
السيسي، شأن أي عاقات، تشهد تحسنا 
في أوقات، وتراجعا في أوقات أخرى، لكن 
ليس بسبب قضية الصحراء التي حرص 
على تسميتها  مــبــارك  الــســادات وحسني 
الــصــحــراء املــغــربــيــة، تضامنا مــع الــربــاط. 
فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــعــاقــات شــهــدت تحسنا ملحوظا خال 
حــكــم مـــبـــارك، خــصــوصــا بــعــدمــا ساهمت 
قمة الدار البيضاء العربية 1989 في عودة 
مصر إلى الجامعة، إال أنها شهدت توترًا 
ألسباب أخرى، ارتبط بعضها بالفن، مثل 
أزمة املسلسل املصري »العار« عام 2010 ، 
وقــد جــّســدت فيه ملكة جمال املــغــرب دور 
ثــــار حــالــة غــضــب شــديــد على 

ُ
عــاهــرة، مــا ا

الصعيدين الرسمي والشعبي، بل طالبت 
السلطات  حينها  فــي  املغربية  الخارجية 
املشاهد  وحــذف  أواًل،  بــاالعــتــذار  املصرية 
املــســيــئــة، وإال فــإنــهــا تــحــتــفــظ بــحــقــهــا في 
ــة القطيعة  ــرد الــــذي قـــد يــصــل إلـــى درجــ الــ
الــدبــلــومــاســيــة. ثـــم تــكــرر األمــــر فـــي الــعــام 
األخير من حكم مبارك، عندما نشبت أزمة 
دبــلــومــاســيــة، بــســبــب تــصــريــحــات ملختار 
الكسباني، مستشار األمن العام للمجلس 
ــالــــب فــيــهــا  األعــــلــــى لــــآثــــار فــــي مــــصــــر، طــ
بسحب مــلــف الــقــدس مــن املــغــرب لضعف 
األداء، وإعطائه لدولة إسامية قوية ذات 

عاقات دولية متينة مثل تركيا.
مــــا أســــبــــاب مــــوقــــف مـــصـــر الـــســـيـــســـي مــن 
قضية الــصــحــراء، ال سيما أن املــغــرب كان 
انـــقـــاب يــولــيــو 2013 على  حــريــصــا مــنــذ 
ــتـــراض عــلــيــه، بــل كـــان مــن أوائـــل  عـــدم االعـ
املــؤيــديــن لــوصــول الــرجــل إلـــى الــحــكــم، بل 
إن رئيس الحكومة املغربية ذات املرجعية 
ــه بـــنـــكـــيـــران، الــتــقــى  ــ اإلســــامــــيــــة، عـــبـــد اإللــ
بـــه عــلــى هــامــش الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي شــرم 

ــان الــجــمــيــع،  ــ املــصــبــوغــة بــــاملــــرارة، إلـــى أذهـ
كــلــمــا ســمــعــوا أخــبــار املـــعـــارك الــتــي تجري 
ــي لم  ــــام الســـتـــعـــادة املــــوصــــل. وهــ ــذه األيــ هــ
تتوقف مــع كــل ذلــك اللغط الــذي دار بشأن 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« الــــذي تــشــكــل لتحرير 
ــــن قــبــضــة  ــــن املـــــــدن مـ ــا مـ ــيــــرهــ املــــديــــنــــة، وغــ
إيـــاء الجيش العراقي  بـــداًل مــن  »داعــــش«، 
الــوطــنــي هــــذه املــهــمــة، وهــــو الــــذي ُصــرفــت 
الـــدوالرات، من أجل  عليه عشرات مليارات 
إعادة بنائه، لكي يدافع عن الباد، ويكون 
وستبقى  أبنائها.  لجميع  ومفخرة  رمزها 
ــِرهــا في  هـــذه الــقــصــة تــثــيــر اآلالم لـــدى تــذكُّ
املدينة  ينتظر  مــا  أن  الــعــلــم  مــع  املستقبل. 
ــقــارن بــآالم 

ُ
مــن خـــراٍب ستنتج عنه آالٌم ال ت

سقوط املدينة بتلك السهولة بيد حفنٍة من 
بأن  املعطيات  كــل  تفيد  التنظيم.  عناصر 
تــدل على  املــعــارك ستكون قاسية وعنيفة. 
تشنه  الــذي  الهجوم  التنظيم  مقاومة  ذلــك 
الجيوش من محاور عدة في املدينة، وفي 
التي تحيط بها، وصــمــوده أكثر من  املــدن 
أن األمر  شهر ونصف. عــاوة على حقيقة 
بات مسألة حياة أو موت بالنسبة لعناصر 
التنظيم، فا خيار لديهم سوى الدفاع عن 
املدينة، حيث ال مكان يهربون إليه في ظل 
ــر مــن مــعــركــٍة مماثلٍة ضــدهــم في 

َّ
مــا ُيــحــض

أنها  الكام  التي جــرى  املدينة  الرقة، وهــي 
ســـتـــكـــون مـــقـــصـــدهـــم، بـــعـــد إعــــــان انـــطـــاق 
ــر بــالــنــســبــة  ــ ــل. وكــــذلــــك األمــ مـــعـــركـــة املــــوصــ
لدير الـــزور. ومــن هنا، تـــزداد املــخــاوف من 
أن يــكــون ثــمــن تــحــريــر املــديــنــة مـــن قبضة 
عـــاوة على  تــدمــيــرهــا وخــرابــهــا،  التنظيم 
تشرد أبنائها، كما جرى من دمار للفلوجة، 
نتيجة معارك تحريرها من »داعش«، ومن 

أهلها.
إيــامــا عــدم مساءلة  األكــثــر  القصة  وتبقى 
أحــٍد مــن ُمــصــدري أوامـــر انسحاب الجيش 
الــعــراقــي مـــن املـــوصـــل يــومــهــا. فـــا املــالــكــي 
خــضــع ملــحــاكــمــٍة، وال حــتــى أحــــد مـــن قـــادة 
الجنود من  إلــى  أمــره  الذين نقلوا  الجيش 
دون نقاش، فقد جاءت تعليماٌت من إيران 
تفيد بمنع تقديم املالكي للمحاكمة، بعدما 
 
ُ
نت مسؤوليته عن سقوط املدينة لجنة

َ
عل

َ
أ

الوقوف  تحقيق برملانية، تشكلت من أجل 
عـــلـــى حــيــثــيــات ســـقـــوط املــــديــــنــــة. ويـــعـــرف 
الشعب العراقي أن عدم محاكمة املسؤولن 
يشجع غــيــرهــم عــلــى الـــتـــجـــاوزات، وهـــو ما 
يفعله الحشد الشعبي على هامش معاركه 
ــد على  الــــبــــاد، مـــن دون أن يـــجـــرؤ أحــ فـــي 

انتقاده أو املطالبة بمساءلة قادته. 
)كاتب سوري(

عــبــادتــه اإلســامــيــة عــلــى خــدمــة الــبــشــريــة، 
ــرّدد فـــي صـــاتـــه الــكــلــمــات الــتــي  ــ ــه يــ ــع أنــ مـ
يــنــطــق بــهــا مــســلــم الـــطـــراز األول، الـــذبـــاح، 
وهـــو يــصــلــي؟ أم أن املــســلــم هــو الـــذي يــرى 
عــلــمــانــيــة، ويعتبر  ــــدالالٍت  بـ نفسه وغــيــره 
الـــديـــن شـــأنـــا شــخــصــيــا وخـــاصـــا، وعــاقــة 
بن املسلم وربــه ال رابطة بينها وبــن أية 
فــرديــة،  أو  كــانــت  جماعية  دينية،  مأسسة 
املسلم،  هو  من  لسلطة.  تابعة  أو  مستقلة 
لكنهم  مسلمن،  جميعهم  هـــؤالء  كـــان  إذا 
يــتــجــاوز صفتهم  فــي أي شــيء  ال يتفقون 
البّرانية هذه؟ أعتقد أن علي الوقوف عند 
هذا السؤال، ووضع تعريٍف للمسلم الذي 
تضعه آية قرآنية في مرتبٍة أدنى من مرتبة 
ا، قل لم 

ّ
املؤمن، بنصها »قالت األعراب آمن

تــؤمــنــوا، ولــكــن قــولــوا أسلمنا، وملــا يدخل 
اإليمان في قلوبكم«. في هذه الحالة، ال بد 
الــســؤال:  أن يجيب على  إصــاحــي  ملسعى 
هــل كــل مسلم مــؤمــن بــالــضــرورة، وهــل كل 
الحقيقة  فــي  مــن يسمى نفسه مسلما هــو 
املؤمن  وملـــاذا يوضع  والــواقــع مسلم حقا، 
بــإطــاٍق في مرتبة أعلى من مرتبة املسلم 

غير املؤمن؟ 
ثالثا، أصــل مــن ذلــك إلــى حتمية أن يحّدد 
ــــاح اإلســـامـــي الــعــاقــة املـــرّكـــبـــة بن  اإلصــ
املسلم واملؤمن واإلنسان. في اآلية السابق 
ذكـــرهـــا، يــأتــي املــســلــم فــي مــرتــبــٍة أدنــــى من 

ســخــريــة الــحــاكــمــن مـــن شــعــبــيــهــمــا، بغير 
حوارهما  أو  إستراتيجيتيهما،  مــراجــعــة 

مع محكوميهم.
ــتـــن الــفــاشــلــة مــســؤولــة،  ســـيـــاســـات الـــدولـ
ــاســـي، عـــن تــمــكــن الــفــقــر مـــن أن  بــشــكــٍل أسـ
ــاتـــه عـــلـــى مـــظـــهـــر الــشــعــبــن  ــمـ يـــضـــع بـــصـ
ومأكلهم ومسكنهم، وكل ما هو ضروري 
في حياتهم. وأصبحت كل الظروف مهيأة 
لحدوث فترٍة انتقالية في مصر والسودان. 
يــتــجــه الـــرئـــيـــس الــســيــســي شــــمــــااًل صـــوب 
أوروبا، الستجداء الدعم والتأييد، ويوغل 
الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر فـــي االنـــتـــشـــار أفــريــقــيــا، 
ــــذي يــحــســُب  ــي الــ ــدولــ  تـــحـــّديـــه الــ

ً
ــا ــواصــ مــ

ـــــه ســيــكــســبــه دعـــمـــا فـــي ســــوق خــســارتــه 
ّ
أن

الشعبية.
ولــلــســيــطــرة عــلــى األمـــــور، تــهــيــئ حكومتا 
ــيـــش فــتــرة  ــلـــديـــن بـــعـــض قـــــيـــــادات الـــجـ ــبـ الـ
انتقالية أخــرى. واملبّرر الذي ِسيق إلقناع 
ــاملـــجـــيء بـــالـــجـــيـــش مـــــرة أخــــرى  الـــشـــعـــب بـ
ــذا ما  ــ هـــو فــشــل األحـــــــزاب الــســيــاســيــة. وهـ
 
ّ
يخاطب العقل الباطن، وجزء من حقيقة أن
األحـــزاب جعلت مــن نفسها أصناما تــدور 
من 

ّ
كــالــحــواريــن حـــول حــكــومــاتــهــا، مسل

ــا، فــحــقــيــقــة مــؤســســيــهــا وعــــّرابــــي  ــ ــرهـ ــ ألمـ
هم بشر، وككل البشر 

ّ
فكرتها وأعضائها أن

تهفو نفوسهم إلــى الــراحــة، ورغــد العيش 
واملساءلة  الرقابة  عن  ع 

ّ
والترف والرفاهية، 

بفساٍد  منها  ق 
ّ
يتحق ما  كل  واملاحقة عن 

بّن، ال شبهة حوله. 
)كاتبة سودانية(

الشيخ الــعــام املــاضــي. هــنــاك عــدة أسباب 
تصلح لتفسير ذلك. أولها رغبة السيسي 
فـــي الــحــصــول عــلــى املــشــروعــيــة الــدولــيــة، 
خــصــوصــا عــلــى الــصــعــيــد األفــريــقــي الــذي 
عــلــق عــضــويــة مــصــر فــي االتـــحـــاد، بسبب 
االنــقــاب. وبالتالي، كــان ال بد من البحث 
عــن دول ذات ثقل أفريقي فــي هــذا الشأن، 
إلقـــنـــاع املــنــظــمــة األفــريــقــيــة بـــالـــعـــدول عن 
قرارها. وهنا، برز دور الجزائر، فهي دولة 
دورًا  ولعبت  أفــريــقــيــا،  فــي  كبير  ثقل  ذات 
األفريقية، في حن  عــودة مصر  مهما في 
أن املغرب ليس عضوا في االتحاد، كما أن 
الطبيعي  الغاز  لتقديم  الجزائر  استعداد 
جعل  رخيصة  بأسعار  ملصر  والبوتاغاز 
الـــرجـــل يــنــحــاز لــهــا عــلــى حــســاب الـــربـــاط، 
يزورها  دولــة  أول  تكون  أن  منطقيا  فكان 
في  أفريقية  قمة  أول  لحضور  طريقه  فــي 
مــاالبــو، بــعــد تــولــيــه الــحــكــم، وربــمــا يفسر 
هــــذا أيـــضـــا أســـبـــاب لــقــائــه عــلــى هــامــشــهــا 

بمحمد عبد العزيز إرضاء للجزائر.
وبــشــأن مــوقــفــه أخــيــرًا فــي قــمــة مـــاالبـــو، ال 
ــر فــقــط عــلــى رغــبــة مــصــر في  يــقــتــصــر األمــ
اســتــمــرار الــدعــم الــجــزائــري لــهــا بــالــوقــود، 
وإنــمــا ظــهــرت أبــعــاد أخــــرى، قــد ال ترتبط 
بقضية الصحراء، منها رغبة السيسي في 
وقعت  التي  تحديدًا  الكويت  مــع  الــتــقــارب 
معه اتفاقا لتزويد مصر بمليوني برميل 
من النفط الخام شهريا، على أن يكون الدفع 
بــعــد تسعة أشــهــر مــن الــتــســلــيــم، ردا على 
قرار شركة أرامكو السعودية وقف حصة 
البترولية،  املشتقات  مــن  الشهرية  مصر 
بسبب الــخــافــات بــن الــريــاض والــقــاهــرة 
بشأن األزمة السورية. ليس لهذا التقارب 
عـــاقـــة بــقــضــيــة الــــصــــحــــراء، ألن مــشــاركــة 
ــذه الـــقـــمـــة كـــونـــهـــا رئــيــســة  ــ الـــكـــويـــت فــــي هـ
الــســابــقــة 2013، وســيــتــم االحــتــفــاء  الــقــمــة 
التي  الوحيدة  العربية  الدولة  كونها  بها 
قــدمــت مــســاعــدات واســتــثــمــارات ألفريقيا 
تدعم  الكويت  ألن  وليس  دوالر،  بملياري 
ــهـــي  مــلــتــزمــة بــمــوقــف  »بـــولـــيـــســـاريـــو«، فـ
دول الخليج في هذا الشأن، والــذي عبرت 
في  األولــى  املغربية  الخليجية  القمة  عنه 
الرياض في إبريل/ نيسان املاضي، والذي 
أكد العاهل السعودي في افتتاحيتها على 
دعم دول الخليج املوقف املغربي في هذه 
الــســيــســي حـــاول  يــبــدو أن  الــقــضــيــة. إذن، 
عاقاته  توتر  بعد  الكويت  مــع  التضامن 
من  أيضا  منزعج  أنه  ويبدو  بالسعودية، 
الــذي  املــغــربــي الخليجي أخــيــرًا  الــتــعــاون 

يبدو أنه جاء على حسابه.
ــل هـــــذه الــــعــــوامــــل مــجــتــمــعــة  ــد تــصــلــح كــ قــ
لـــتـــفـــســـيـــر املـــــوقـــــف املـــــصـــــري مـــــن قــضــيــة 
الـــصـــحـــراء، ومـــن الــعــاقــة مـــع املـــغـــرب. أمــا 
تــبــريــر مــصــر املــشــاركــة بــأنــهــا تسعى إلــى 
العودة إلى أفريقيا، ولعب دور فاعل فيها، 
فهو مـــردوٌد عليه بــأن بــوابــة أفريقيا هي 
االتحاد األفريقي الذي هي عضو فيه، وال 
ينبغي أن يكون ذلك على حساب عاقاتها 
الــعــربــيــة، ال ســيــمــا أنــهــا عــضــو أيــضــا في 
جامعة الدول العربية. وبالنسبة للتبرير 
ــة الـــســـيـــســـي فــي  ــبــ ــأن عــــــدم رغــ اآلخـــــــر بــــشــ
التعامل مــع اإلســامــيــن فــي املــغــرب، فهو 
مـــــردود عــلــيــه أيـــضـــا، بــــأن املــلــك هـــو الـــذي 
يصنع الــســيــاســة الــخــارجــيــة، والــحــكــومــة 
تنفذها، وهو ما قاله بنكيران أيضا بشأن 

لقائه السيسي في شرم الشيخ.
يبقى القول إن العاقات املصرية املغربية، 
ــرًا، لـــن تــصــل إلــــى درجـــة  وإن شـــهـــدت تــــوتــ
القطيعة في ضوء األزمات السابقة، ال سيما 
أن الــقــضــيــة الــحــرجــة بــيــنــهــمــا، وهـــي طلب 
الصحراوية«  »الجمهورية  سحب عضوية 
في  املقبلة  األفريقية  القمة  إلــى  تأجيله  تم 

يناير/ كانون الثاني املقبل.
)كاتب مصري(

عن اإلصالح اإلسالمي... إلى شيخنا الغنـوشي

منافذ العصيان في مصر والسودان

مصر والمغرب والعالقات الحرجة

الموصل... 
حكاية من النوادر

ما يحتاجه اإلسالم: 
ثورة فكرية/ روحية، 

يُنجزها اإلصالح 
اإلسالمي

سياسات الدولتين 
الفاشلة مسؤولة 
عن تمكين الفقر 

من أن يضع بصماته 
على الشعبين

العالقات المصرية 
المغربية، وإن شهدت 

توترًا، لن تصل إلى 
درجة القطيعة

آراء

معن البياري

إلــى تغيير األنظمة والحكومات، إال من  أو تسعى  ثـــوراٍت،  الشعوُب في  ال تنتفض 
 وحرياٍت، وإذا لم يأت أّي تغييٍر 

ً
ها، ليصير كريمًا بحق، عدالة

ُ
أجل أن يتحّسن عيش

بالعيش املشتهى أن يكون كريمًا، فمهما بلغت مقادير الحريات ومناسيب النزاهة 
في مواسم االنتخابات ومستويات جرعات االنتقاد في الصحافة، فإنها لن تعني 
للشعوب منجزًا كبيرًا. ومعلوٌم أن أسوأ األنظمة هي املستبّدة، والخائبة، في الوقت 
نفسه، بشأن رفع مستوى الناس معيشيًا، من حيث تيسير فرص العمل، وتوفير 
 ، التعليم والطبابة بأقل كلفة، وغير ذلك من استحقاقات الحياة اآلمنة، وهذا بديهيٌّ
الفضائيات،  ودردشـــات  الصحافة  تعليقات  في  ولكن  إليه،  التأشير  امليسور  ومــن 
 أوفى. ومن 

ً
 أعمق، وإحاطة

ً
غير أن الذهاب إلى الشواهد الدالة عليه يقتضي معاينة

ذلك أنه إذا كان في وسع مراقب مستجّدات ما بعد انتفاضات الربيع العربي أن يرى 
 في مصر على صعيدي الحريات والعيش الكريم، أي نقصانهما، 

ً
 مريعة

ً
انتكاسة

بعد أن نجحت الثورة املضاّدة، باالنقالب العسكري املشهود، أّيما نجاح في مراكمة 
نوبات الفشل في امللفْي، االجتماعي املعيشي والحقوقي، إذا كان في الوسع أن يرى 
هذا ساطعًا في مصر، فإن األمر في تونس أصعب في تبّينه، ذلك أن نهوض قوى 
النظام املخلوع ووصــول أعــالٍم )ورمــوز( منها إلى الحكم والسلطة، بل وإلى مواقع 
 بانتظارات أن ُيسعف هذا األمر في حماية البلد 

ً
النفوذ والتأثير أيضًا، جاء محموال

من السقوط في متاعب اقتصادية ومعيشية مقلقة، طاملا أن القوى التي جاءت بها 
 انتخابية بعْيد الثورة اجتهدت، وواجهت تحدياٍت عويصة، لكنها لم تفلح تمامًا 

ٌ
جولة

في تنزيل شعاراتها في الواقع. 
تبّدى أن تونس، في حالة اقتصادية حرجة، بعد انعطافة ربيعها، والتي وصفت بحق 
ألنها األنجح عربيًا، مع التسليم بأن عوارًا غير قليل شابها، وقد أحدثت هذه الحالة 
التركة الثقيلة املوروثة من العهد املنتفض عليه، ونوبة اإلرهاب األسود التي طرأت، 
وكذا الحلول الكالسيكية، والفقيرة الخيال، التي طرحتها حكوماٌت، تبّدلت وتعّدلت 
للبطالة  وتعثرت، في سبيل إقامة نظام اقتصاديٍّ منتج، قــادٍر على أن ينجز حــّدًا 
الوسطى، وغير ذلك من  الطبقة  لدخول   على األسعار، وتحسينًا 

ً
ظاهرًا، وسيطرة

قها، مستعجلي ربما، وهم الذين غالب 
ّ
استحقاقاٍت ملّحة، اشتهى التونسيون تحق

شبابهم املتعلم والجامعي، مثال، في زمن زين العابدين بن علي، إحباطًا غير هي، 
من تفشي البطالة الواسعة في صفوفهم.

كذب العالم على التونسيي، عندما وعدهم بإعانتهم في الطور االنتقالي الذي عبروا 
مجموعة  دول  أعلنت  عندما  عليهم،  استجّدت  التي  الناشئة«  و«الديمقراطية  إليه، 
 في هذا األمر، خابت الحقًا اآلمال التي تعلقت بها. كان 

ً
الثماني في عام 2011 خطة

ال بد من عوٍن من الخارج، يتوازى مع حكامة رشيدة في الداخل، تواجه الفساد حقًا، 
وتنشط في تيسير كل سبيل ممكن إلنشاء املشاريع وتوفير فرص التشغيل، وكان 
ال بد من الحذر من الوقوع في مطّبات صندوق النقد الدولي ما أمكن. وفي األثناء، 
أدركت دولة قطر املخاطر املقلقة التي قد تعصف، ال سمح الله، باملنجز التونسي في 
الربيع العربي، وهي التي شملت باهتمامها تونس منذ األيام األولى لعبورها نحو 
تمرينها الديمقراطي الذي نعرف، فبادرت إلى الدعوة إلى مؤتمر استثماري، انتظم 
األسبوع املاضي، وكان األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحده من القادة العرب 
في هذه التظاهرة التي أعلن فيها عن تقديم بالده 1,250 مليار دوالر لتونس، عدا 
عن اتفاقيات ومساعدات أخرى، موصولة بما سبقها من مشاريع تبنتها الدوحة 
التونسية، يوسف الشاهد، إن ما  في البالد. وحتى يصّح ما قاله رئيس الحكومة 
تحقق في املؤتمر هو الطريق األول ليكون املستقبل أفضل لتونس، فإن الرهان هو 
أي  التظاهرة في سبيل حماية تونس من  الــذي أحدثه نجاح  الزخم  على استثمار 
ر على إمكانات وحوافز استثمار جاذبة. وفي 

ّ
تراجع اقتصادي، وهي البلد التي تتوف

املستطاع، بحسب خبراء وأهل اختصاص، أن يبنى على املنح والقروض والودائع 
التي وصلت إلى 15,4 مليار دوالر، في هذا السبيل. وال يسع واحُدنا إال يغشاه األمل 
 كبير، 

ٌ
ل تونس النجاح في ما سمي »االستثمار في الديمقراطية«، وهو أمل

ّ
في أن تمث

بحجم ما أشعلته تونس من أشواق عربية عريضة ملا أخذتنا إلى الربيع الذي يواجه 
الحرب املستعرة واملاثلة املتواصلة ضده.

بسمة النسور

 اجتماعية مرّوعة، موضوعة على »يوتيوب«، تحت عنوان »نيويورك سيتي 
ٌ
تجربة

ــوارع نــيــويــورك، بغية رصــد مقدار  ــات«، قــام بــهــا، أخــيــرًا، عــدة شــبــان فــي شـ 5 درجــ
مشاعر التضامن اإلنساني، على فرض وجوده في زماننا القاسي، املتوحش البارد، 
الخالي من أسباب األمــل. من أجل ذلك، دفعوا شقيقهم الصغير املمثل البارع الذي 
العابرون  يتدفق  الــقــارس، حيث  نيويورك  بــرد  فــي  يتجاوز عمره عشر ســنــوات  ال 
الثقيلة، من دون أن  أمــواج بشريٍة الهية عما حولها، متلفعي بألبستهم  تباعًا، في 
القبعات والشاالت الصوفية واألحذية طويلة األعناق، وقد أخــذوا كل  ارتــداء  يغفلوا 
درجة  حيث  اللئيمة،  البرد  لسعة  من  أجسادهم  يحموا  لكي  اللالزمة،  احتياطاتهم 
الحرارة لم تتجاوز الخمسة باملئة. كان الصبي يمثل دور املتشّرد، يستجدي العطف 
يكاد يستر جسده  ال  قطني ممزق  بقميٍص  ــة 

ّ
رث ثيابًا  يرتدي  واالنــتــبــاه،  والشفقة 

 على وشك 
ٍّ

الصغير، املرتعش مثل عصفور مبتل، الئذ في يوم عاصف  بغصٍن هش
ي جسده الصغير داخل 

ّ
االنكسار، يحاول استجالب بعض الدفء املستحيل، يغط

كيس قمامة كبير في مشهد يمزق القلب، فيما الكاميرا تدور ساعتي، وترصد بعي 
الفجيعة حالة التوحش والتحّجر والالمباالة املفزعة في قلب حاضرة الدنيا، وسط 
ناطحات السحاب، شاهدة على زمن التجمد والجليد الذي اعترى األرواح املتعوملة، 

 بمعاطفها. 
ً
السائرة بآلية الروبوتوتات إلى مهامها اليومية الرتيبة، متدثرة

التعبير عن أدنى ملمح إنساني يوحي بالحياة، ساعتان  وجــوٌه صارمه خالية من 
الــعــراء يعبر  الــدرامــي، في  النص  املــتــروك، بمقتضى  بــردًا،  املرتعش  مضت، والطفل 
ر، ولو لحظة بمد يد املساعدة أو 

ّ
عنه الناس من دون التفات. ال أحد من هــؤالء  فك

يتقّدم  أن   الحالة قبل  للتبليغ عن  االتــصــال بجهٍة رسمية  أو  الــســؤال،  حتى مجرد 
بيوم، ويخلع سترته  يومًا  أمــره  ويتدبر  الــشــوارع،  في  يعيش  أســود  نحوه متشرد 
الوحيدة، ويلقيها  فوق كتفي الصغير، يهدئ من روعه، ويسأله عما جاء به هناك، 
ويقول: أنت أخي الصغير، من املحزن أن يفقد ولد في عمرك أهله. أنا فقير مثلك، 
وأعرف ماذا تفكر به اآلن. هل أنت جائع؟ يتقاسم معه بضع لقمات والعابرون اآلليون 
ما زالوا ماضي في طريقهم نحو الجحود والتنصل. يتحّدث بعضهم في الهاتف 
العمل  إلى مقر  بالوصول  السجائر غير عابئي سوى  ينفثون  املحمول، وآخــرون 
في الوقت املناسب. رجال أنيقون، سيدات جميالٌت، ال يجمعهم سوى إيقاع الخطو 
السريع، وكم اإلهمال والتجاهل ملشهد حيٍّ حزين كفيل بتفتيت قلب الصخر، حي 
تقدم الشبان من املتشّرد، وشرحوا له حيثيات التجربة، وقدموا له بعض املساعدة 
النقدية التي يستحقها، بعدما أخبروه أنه الشخص الوحيد الذي بادر إلى املساعدة، 
احتضنهم باكيًا قسوة البشر، هذا ما حدث ذات اختبار، متوقعة نتائجه في بالد 

 غالظ القلوب، ال يعرفون الله. 
ٌ
الكفر والزندقة، حيث الناُس هناك قساة

، حيث التقوى 
ً
 سكنية

ً
أما ما جرى في مدينة الزرقاء، وهي أكبر مدن األردن كثافة

والورع على أشده! وكذلك التكافل والتضامن ومفاهيم الرأفة والرحمة بالعباد، فقد 
قضى متشّرٌد يعيش على قارعة الطريق لسبٍب سخيٍف جدًا. مات من البرد، هكذا 
املتوفى كان يعاني من  الحكومي، فإن  أفــاد تقرير املستشفى  وبكل بساطٍة، وكما 
االلتهاب الرئوي الحاد، بسبب نقص العالج، وتعّرضه، في األيام املاضية، إلى موجة 
البرد الشديد التي اكتسحت اململكة! وكيف ال يموت من يعيش في مثل هذا الظرف 
البائس بال مأوى، شريدًا يحتمي من املطر بأكياس بالستيكية. مقر إقامته الدائمة 
ببضع  املنهوب  ي جسده 

ّ
ويغط األرض،  يفترش  مهجور،  حافالت  مجّمع  في  كــان 

 لدراسة اجتماعية، كما حدث 
ً
صناديق من الكرتون، وليس ثّمة كاميرا تدور خدمة

 بارعًا، بل مجرد مجنيٍّ 
ً
في  نيويورك، وليس ثّمة أمل أن يكون هذا املتشّرد ممثال

عليه قتيل الظروف البائسة واإلهمال والفساد، قتيلنا، نحن املجموع الذي يّدعي، زورًا 
 ليس يملكها.

ً
 ورأفة

ً
وبهتانًا، إنسانية وأخالقًا ورحمة

سامح راشد

في تزامٍن ملفت، أصدرت املحكمة الدستورية العليا، أول من أمس، حكمها في عدة 
دعاوى مرفوعة أمامها للمطالبة بعدم دستورية عدد من مواد القانون، استنادًا إلى 
تعارضها مع نصوص دستور 2014. بعد أياٍم من إعالن السلطة في مصر نيتها 
الداخلية جزئيًا عن  وزارة  يــَد  العليا  الدستورية   حكم 

ُّ
يغل التظاهر.   قانون  تعديل 

ت الحق  بِّ
َ
 إيجابية، كونه يث

ٌ
 التجمع والتظاهر السلمي. ومن ثم، فهو خطوة

ّ
انتهاك حق

في التظاهر، بمجرد استيفاء شروط اإلخطار، ولصدوره عن املحكمة الدستورية، ما 
يعني عدم إمكانية الطعن عليه أمام أّي سلطٍة قضائيٍة أخرى.

إال أن الوجه اآلخر لهذا الحكم أنه يغلق الباب أمام أية مطالباٍت أخرى بتعديل القانون. 
ومباركٍة  للقانون،  تحصٍي  بمثابة  »الدستورية«  حكم  أن  الحكومة  ستعتبر  حيث 
أساس  على  السياسية.  الناحية  من  أيضًا  وإنما  القانوني،  باملنظور  فقط  ليس  لــه، 
الناظم  أنــه اإلطــار   عن 

ً
الدستور، نصًا وروحــًا، هو مرجعية تلك املحكمة، فضال أن 

لألسس واملبادئ التي تقوم عليها، تعمل الدولة وفقًا لها، كما هو ُمفترض. وسترد 
الحكومة على أية مطالبات أخرى بتعديل القانون، أو تخفيف بعض مواده، خصوصًا 
سق مع نص الدستور وروحه، وأن حكم 

ّ
التي تتضمن عقوباٍت، بأن القانون صار يت

مــواده سليمة  بقية  أن  مـــواده، يعني ضمنيًا  مــادة واحــدة من  بإبطال  »الدستورية« 
دستوريًا، خصوصًا املواد الثالث األخرى التي كانت موضوع الدعاوى )7 و8 و19(. 
وهي املواد التي توسع نطاق الجرائم املرتبطة التي تضع شروطًا تعجيزية ملواصفات 

 على اإلخالل بها.
ً
اإلخطار، وتفرض عقوباٍت مغلظة

بالتالي، ال سبيل إلى املطالبة بتعديل القانون مرة أخرى، إال أمام املحكمة الدستورية 
نفسها، ومن مدخل عدم دستورية بعض مواّده، على أال تكون منها تلك الثالث التي 
أقّرت املحكمة دستوريتها. إذن، على املصريي التعامل مع قانون التظاهر، بوضعه 
الجديد. أو باألحرى على وضعه األصلي، مع إلغاء حق وزارة الداخلية في السماح أو 
 عن أن باب املنع لم يغلق نهائيًا في وجه الداخلية، إذ يمكن لها اللجوء 

ً
املنع. فضال

إلى القضاء املستعجل لهذا الغرض. 
هذا ال يقلل من أهمية حكم الدستورية الذي ضِمن حق التجمع والتظاهر باإلخطار 
وليس باالستئذان. وهو بذاته خطوة على طريق االسترداد الكامل للحق في التجمع 
والتظاهر وإبــداء املواقف وإعالن املطالب، أي من دون قيوٍد تكبله، أو شروط تمنعه 
وال تنظمه.  لكن املشكلة ليست في قانون التظاهر فقط، وإنما في حرمان املصريي 
حرية  مــن  وغــيــرهــا،  القانونية  الــقــيــود  تشمل  متنوعة،  ووســائــل  مختلفة  بــأشــكــال 
التعبير. وهي ركٌن أساٌس في املواطنة بمعناها الحقيقي. مع التسليم بأن التعبير عن 
املطالب أو العمل من أجل تصحيح أوضاٍع خاطئة، ال يكون فقط بالتظاهر. فهو في 

 لذاته، وإنما وسيلة تعبير، وآلية ملخاطبة السلطة.
ً
النهاية ليس غاية

 حرية التعبير، بما تشمله من حق التجمع والتنظيم والتظاهر، من املكتسبات 
ّ

وتظل
ن مدبرو 

ّ
القليلة التي انتزعها املصريون، بفضل ثورة يناير. وهو الذي لواله ملا تمك

حملة تمرد من تنظيمها، وجمع التوقيعات لها. وملا أتيحت الفرصة كاملة، من دون 
أي قيود، للتخطيط والحشد لتظاهرات 30 يونيو التي فتحت الباب أمام »3 يوليو« 
وما بعده. ولو كان قانون التظاهر الحالي ُمطّبقًا قبل 30 يونيو، لكان السجن مصير 
كل من خرج إلى الشارع في ذلك اليوم، أو جمع توقيعات وعقد مؤتمرات معارضة في 
 لكل مواطن، وبالتالي، تظل 

ً
الفترة السابقة عليه، فإما كانت تلك األحداث حقًا أصيال

حقًا له في كل عصر. أو أنها كانت تجاوزات غير مشروعة، وبالتالي، باطلة ويسري 
بطالنها على كل ما ترتب عليها الحقًا. فاملعادلة واحدة، واملبدأ ال يتجزأ باختالف 

ل مواقعها. األطراف، أو تبدُّ

رهان حماية تونس اقتصاديًا تجربة الطفل المتجّمد

تعزيز قانون التظاهر في مصر

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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الــعــنــوان ُمشابهًا لــســردّيــة آالن ُدو  قــْد يــبــدو 
 عنوانها 

َ
ُبـــوتـــون فــي الــفــلــســفــة، والــتــي جــعــل

الــفــرعــّي نــصــًا مـــوازيـــًا )حــســب تعبير جــاك 
ــُمـــحـــاذاة املــــن الـــرئـــيـــس، ُهـــو:  دريــــــدا( ُيـــقـــرأ بـ
حُيُث  الحياة«،  في  الفلسفة  ساعدنا 

ُ
ت »كيف 

للفلسفة  الــتــأريــخ   مــعــظــم خــطــابــات 
ُ

تــنــطــلــق
باإليمان  ُمشبعة  ثقافّية  أنساق  من  والفكر 
فــي صـــيـــرورات الــتــحــّول نــحــو الــدولــة املدنية 
والتطّور والتقدم، َمفادها أّن الفلسفة والفكر 
ــيـــرورة  الـــصـ تـــلـــك  قــــــادت  ــي  ــتـ الـ هــــي  واآلداب 
 وعزاءاتِه 

ُ
وأوصلتها إلى التفوق. أّما التعايش

ــْت  ــعـ ــبـ شـ
ُ
فـــــــــردْت األســـــفـــــاُر وأ

ُ
ــًا، فـــقـــد أ ــيـ ــربـ عـ

تساوقة مع التطيبق والواقع 
ُ
التنظيرات غير امل

ُمؤشٌر  اآلن  إلــى  يتطّور  ولــم  املعيش،  العربّي 
الــكــراهــّيــة إمبريقيًا،  يــقــيــُس خــطــابــات  كــمــّي 
ويــضــُع نــمــوذجــًا )عــلــى غـــرار نــمــوذج أوليفر 
رامـــســـبـــوثـــام( لــرصــد تـــحـــّوالت الــصــراعــات 
 »اإلستقطاب« 

ُ
الداخلية في الدول، حيُث يحتل

وتأتي  نسبيًا.  ــســتــقــرة 
ُ
امل الـــدول  فــي  املشهد 

هذه املرحلة، بحسب رامسبوثام أيضًا، بعد 
مرحلتي اإلختالف والتناقضات البنيوية في 
املجتمع، وهذا ُينذر بتحول بعض الدول إلى 

حرب أهلية في املدى القريب.
الكراهّية  خطابات  لقياس  ُمــؤشــرات  تطوير 
ــات اإلقــــــصــــــاء والـــتـــهـــمـــيـــش مــن  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــ وُم
ؤسسة البطرياركية )حسب تعريف هشام 

ُ
امل

 بـــأن يــقــّدم نــمــوذجــًا لــإنــذار 
ٌ

شــرابــي( كــفــيــل

ــات والـــكـــوارث، وهــو  ــ ــبــكــر قــبــل وقـــوع األزمـ
ُ
امل

ما تفعله مؤسسات ومنظمات دولّية، تضُع 
اليومية  للحوادث  للبيانات ومؤشرات  قواعد 
املرصودة من الفضاء السبرانّي املفتوح، لعل 
أشهرها ما قّدمته جامعة أبساال في السويد 
من دراسات حول الصراعات والنزاعات، وما 
يــقــدمــه مــعــهــد ســبــري حـــول الــتــســلــح وأفــاقــه 
ــذه املـــؤشـــرات  ــَح الــبــحــُث فـــي هــ ــبـ عــاملــيــًا. أصـ
ــٍث، وعــلــى  ــحــ ــّيـــة يـــخـــضـــُع لـــفـــرق بــ ــقـ ــبـــريـ اإلمـ
املــســتــوى الــكــلــّي، حــيــُث يــقــوم بــاحــثــون، ومن 
ُمــخــتــلــف الــتــخــّصــصــات بـــدراســـة الــتــأثــيــرات 
ــتــبــادلــة لــقــضــيــٍة مــثــل الـــتـــطـــرف، ومــحــاولــة 

ُ
امل

بهذه  الحافة  للمتغيرات  والتقريب  التسديد 
واجتماعيًا  وسياسيًا  اقــتــصــاديــًا  الــظــاهــرة، 
وأيكيولجيًا، عبر ما باتت تعرف بمصفوفة 
ُمعتبرة  تقنيات  واستخدام  تبادل، 

ُ
امل التأثير 

عند أهل النظر، مثل تقني ديلفي للدراسات 
أو  ستقبلّي 

ُ
امل اإلسقاط  تقنية  أو  ستقبلية، 

ُ
امل

الدوالب.
دراســـــة الــفــكــر وحــــده فـــي مــســألــة الــتــعــايــش 
ما  وهــذا  ُمجدية،  غير  والــكــراهــّيــة،  والتطرف 
ذهب إليه عزمي بشارة أيضًا في بحثه »في 
ختلفة 

ُ
ما ُيسّمى التطرف«، ألّن التنظيرات امل

قّدم لآلن اإلجابة 
ُ
تهالك عربيًا لم ت

ُ
للتعايش امل

عن بعض األسئلة الحرجة، حول الحواضن 
األيكولوجّية للتطرف والُعنف، كميًا ورقميًا، 
لتبني خطاب  السيكولوجية  الــدوافــع  عــن  أو 

التي  التطرف عند طلبة بعض التخّصصات 
وغيرها  والطب،  الهندسة  مثل  علمّية  عتبر 

ُ
ت

من األسئلة.
ــتــطــرف،  فــكــكــت دراســـــــات عــربــيــة مــفــهــوم ال
الخطاب«  »تحليل  ُمستوى  على  واإلشتغال 
ــثــقــافــيــة والـــفـــكـــرّيـــة  ــاق ال ــســ لــلــبــحــث عــــن األنــ
ــارة خـــلـــف تـــلـــك الــخــطــابــات  ــ ــقـ ــ ــَمــــرة والـ ــــضــ

ُ
امل

املـــوصـــوفـــة بــالــتــطــّرف، ومــنــهــا دراســـــة عبد 
استخدام  »ُعــقــم«  أّن  بيدَّ  الخمسي،  اللطيف 
لفظة الُعنف مفهومًا لُه حدَّ منطقي مضطرد 
في الزمان واملكان، ُيّجِمُد من محاولة تفكيك 
ــصــطــلــح، وُيــزيــل الشرعية فــي طريقة 

ُ
امل هــذا 

استخدامه وتوظيفه إعالميًا وسياسيًا.
واإلمبريقّية  الكمية  املــؤشــرات  بــعــُض  تــقــوُم 
غفل عن إرادة الدولة 

َ
بدراسة التعايش، لكنها ت

في تدشينها للوهم بأصل التعايش وفصله، 
وُهو ما نشهده في امليديًا مرارًا حول صدور 
 ،

ً
الصالة في كنيسة مثال بإقامة  أمني  قــرار 

أو التهليل اإلعالمّي بحفل زواج بني ديانتنِي 
وسط ُمباركة األهل، وإن كاَن ذلك في سبيل 
ورعايتها  الدولة،  داخل  اإلستقرار«  »ضمان 
لتدشني  كـــاٍف  غــيــَر  لكنه  الوطنية«  »لــلــوحــدة 
نــظــام إنـــــذار ُمــبــكــر يــعــتــمــد عــلــى املــعــلــومــات 
وتطوير  لــرصــد  اللحظة  مـــدار  على  تدفقة 

ُ
امل

واألزمــات  للصراعات  الوقائّي  املنع  إجـــراءات 
الداخلية الناجمة عن التطّرف والعنف.

رعد تغوج )األردن(

كانت نقطة تحول، حني تمكن بنو أمية من الحكم، 
لكن الدعوة املحمدية على الرغم من هذا االنحراف 
وعلى  والــتــّوســع،  االنتشار  في  استمّرت  الخطير، 
هذه األرضية اإلسالمية، بدأت تنشأ حضارة قوية 

فاعلة ومؤثرة، بمختلف جوانبها.
في  نــمــوذج  أول  العزيز  عبد  بــن  يعّد سيدنا عمر 
والعدل  للخير  بحّبه  تمّيز  االنتكاسة،  بعد  الحكم 
ــه كـــّرس 

ّ
ـــى أهــلــهــا، ولــعــل واملــــســــاواة ورّد املــظــالــم إل

املسار،  تصحيح   
ً
مــحــاوال القصيرة،  حكمه  فترة 

الــوالة الظاملني ونشر العلم  من خــالل عــزل جميع 
بــني الــرعــيــة، والــعــمــل بــالــشــورى وتــدويــن الحديث 
مّوسعة،  اقتصادية  بإصالحات  قام  كما  النبوي، 
حتى لم يتبق هناك فقير ضمن الرقعة التي كانت 
تحت حكمه الرشيد، إصالح بل تغييرات جذرية، 
ــرات، لــتــنــتــهــي بـــمـــوت املــلــك  ــ ــؤامـ ــ ــذوة املـ ــ أشــعــلــت جـ
االستثنائي مسمومًا. وال يمكننا أن نمّر على هذه 
القائد  نذكر  أن  دون  من  املباركة،  الزمنية  الحقبة 
صــالح الــديــن األيــوبــي، املجاهد الــذي عــاش معظم 
بفتح  الكبير  ليتّوج جهاده  املــعــارك،  حياته وســط 

القدس، وإرجاعها ملكًا خالصًا للمسلمني.
وفـــي جــانــب آخــــر، وبــعــيــدًا عــن الــتــراتــبــيــة الزمنية 
للتاريخ، أنجبت الحضارة اإلسالمية علماء كثيرين 
نبغوا في شتى العلوم الكونية، فابن خلدون يعتبر 
مؤسس علم االجتماع من دون منازع، عن طريق 
مقدمته التي تعتبر مرجعًا أساسيًا في املوضوع، 
وهناك ابن إسحاق الكندي الذي كان أّول من حّدد 
م 

ّ
جرعات جميع األدوية في عصره، ووضع أّول سل

الذي يعتبر أشهر  والبيروني  العربية،  للموسيقى 
عنه  قــال  إذ  الــعــصــور،  مــّر  على  علميٍة  شخصيٍة 
التاريخ«،  في  عقلية  »أكبر  ــه 

ّ
أن املستشرق سخاو 

وابــــن ســيــنــا حــكــيــم الــشــرق والـــغـــرب الــــذي جعلته 
مؤلفاته الطبية من عباقرة التاريخ الخالدين، وغير 
هــؤالء كثير وكثير ممن ساهموا بنبوغهم، ليس 
بل في نهضة  واملسلمني،  العرب  فقط في نهضة 

العالم.
والعشق،  الحب  أكثر من كتب في  واملسلمون هم 
فقد قّدمت الحضارة اإلسالمية أعالمًا كبارًا، مثل 
سلطان العاشقني ابن الفارض، والحالج، وموالنا 
جالل الدين الرومي، وعمر الخيام، والالئحة طويلة.
لكن التساؤل يبقى مطروحًا: كيف ألمٍة بهذا الزخم 
واملصلحني  الصالحني  الرجال  من  الكثافة  وبهذه 

واألعالم الكبار أن تكون في ذيل األمم؟
ال يمكن تفسير هــذا األمــر إال بحقيقتني، ال مفّر 
 متوارثًا 

ّ
الــذي ظل الحكم  لنا منهما، األولــى فساد 

ل باالستعمار الذي بدأ 
ّ
حتى عصرنا، والثانية تتمث

عسكريًا، وال زال مستمرًا ثقافيًا وفكريًا، ما سّبب 
 امتد في أعماقنا ورسخ بشدة، فراغ 

ً
فراغًا مهوال

أنتجوا  روحاني، واستالب فكري، وإعــالم فاسد، 
 هــجــيــنــًا يــجــهــل عــمــقــه الــتــاريــخــي وتــاريــخــه 

ً
جــيــال

املشرق، وال يصل إليه من الحقيقة إال الفتات.
لنا عمقنا التاريخي، ولنا نماذجنا التي نفخر بها، 
ولن يكون لنا نهوض وال خالص، إال باالقتداء بها 

وتتّبع خطواتها الرشيدة.
حمزة المطلع )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

تـــحـــّول الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
لكثيرين  ملهم  وزعــيــم  أيــقــونــٍة سياسيٍة  إلــى 
مــن رمــوز تــيــارات اليمن املتطّرف فــي الغرب 
والواليات املتحدة. ويبدو أن الرجل يستمتع 
ــقـــود مــن  ــه، بـــعـــد عـ ــ ــهـــذه الــــرؤيــــة الـــجـــديـــدة لـ بـ
العداء  إلى حد  أحيانًا  التي وصلت  الكراهية 
فمن  داخليًا وخارجيًا.  لسياساته  واالحتقار 
وفرنسا،  بالنمسا  مــرورًا  أملانيا  إلــى  إيطاليا 
املسيحية  »البيضاء«  للقوة  رمــزًا  بــات بوتن 
هذه  فــي  الساسة  عليها  يكون  أن  يجب  التي 

البلدان. 
وقــد نجح بــوتــن فــي مــغــازلــة تــيــارات اليمن 
املتطّرف فــي أوروبـــا وأمــيــركــا، بشكل مباشر 
وغــيــر مــبــاشــر. بــل يــذهــب بعضهم إلــى القول 
ــًا  ــيـ ــالـ إن بــــوتــــن يــــقــــدم دعــــمــــًا ســـيـــاســـيـــًا ومـ
ولـــوجـــيـــســـتـــيـــا لــــهــــذه الــــتــــيــــارات الــــتــــي تــبــدو 
 
ً
 مــع هـــذا الـــدعـــم، وتــــرى فــيــه فــرصــة

ً
منسجمة

لــيــس فــقــط لــتــقــويــض خــصــومــهــا الــداخــلــيــن، 
ى. ففي 

َ
ــذ ــتـ ـــحـ

ُ
ــدوة يــجــب أن ت ــ ــا أيـــضـــا قـ ــمـ وإنـ

أميركا، علي سبيل املثال، ثمة شكوك متزايدة 
بأن روسيا لعبت دورًا مهمًا في االنتخابات 
ناحية  الناخبن  بتوجيه  أخــيــرًا،  الــرئــاســيــة، 
ــواء  املـــرشـــح الــجــمــهــوري دونــــالــــد تــــرامــــب، سـ
ــيـــة الــتــي  فــــي عــمــلــيــات الـــقـــرصـــنـــة اإللـــكـــتـــرونـ
قـــام بــهــا مــبــرمــجــو حــاســب آلــــي، ُيــعــتــقــد أنهم 
املتأرجحة  الــواليــات  فــي بعض  وذلـــك  روس، 
ويسكنسون  مثل  االنــتــخــابــات،  حسمت  التي 

بدر اإلبراهيم

بمجرد رحــيــل شخصية عــامــة مــعــروفــة في 
العالم، تبدأ النقاشات بن الناس في وطننا 
ـــق األحـــكـــام، 

َ
ـــطـــل

ُ
الــعــربــي حــــول تــقــيــيــمــهــا، وت

وهذا طبيعي، ألن الشخصيات العامة تثير 
ــنـــاس. ما  ، ويــنــقــســم حــولــهــا الـ

ً
ــادة ــ الـــجـــدل عــ

يلفت االنتباه هو معايير التقييم، خصوصًا 
مثل  العربي،  الوطن  خــارج  من  لشخصياٍت 
أثـــارت وفــاتــه، أخيرًا،  الــذي  فيديل كاسترو، 
الـــجـــدل مـــن جـــديـــد، حــــول ســيــرتــه وُحــكــمــه. 
بــالــنــســبــة ملـــن يــحــكــمــون مـــن خــــال املــعــيــار 
الليبرالي الغربي دون سواه، النقاش بشأن 
كــاســتــرو مــحــســوم، فهو ديــكــتــاتــور مستبد، 
ويــصــح هــــذا الــحــكــم عــلــى كـــل قــــادة حــركــات 
التحّرر من االستعمار الذين استلموا الحكم، 
إذ ال يقيم املعيار الليبرالي الغربي وزنًا ألية 

زاويٍة في التقييم، غير تداول السلطة.
الــحــكــم عــلــى شــخــصــيــات تــاريــخــيــة، بحجم 
املرتبطة  الليبرالية،  املعايير  كاسترو، وفق 
انتقائي.  الديمقراطية،  االستبداد/  بثنائية 
 
ٌ
ــاٌت مـــنـــاهـــضـــة ــيـ ــا تــــوصــــم شـــخـــصـ ــ  مـ

ً
عـــــــــادة

هذا  فــي  بالديكتاتورية  املــتــحــدة  لــلــواليــات 
ديمقراطيًا،  املنتخبون  فيهم  بمن  الخطاب، 
مـــثـــل هــــوغــــو تـــشـــافـــيـــز )ال يـــعـــنـــي هــــــذا أن 
ــاٍف لــتــوصــيــف شــخــٍص  ــده كــ االنــتــخــاب وحــ
ــي، لـــكـــن الـــحـــديـــث هـــنـــا عــن  ــراطـ ــقـ ــمـ ــه ديـ ــأنـ بـ
األميركي(،  الهوى  املتماشية مع  االنتقائية 

وبنسلفانيا وفلوريدا، وثّمة مطالبات عديدة 
اآلن للقيام بعملية إعـــادة فــرز لــأصــوات في 
هـــذه الــــواليــــات، أو مـــن خـــال تــشــويــه صـــورة 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، ومــرشــحــتــه هــيــاري 
كــلــيــنــتــون، عــبــر اخـــتـــراق الــبــريــد اإللــكــتــرونــي 
بوديستا،  جـــون  االنــتــخــابــيــة،  حملتها  ملــديــر 
الــديــمــقــراطــي  لــلــحــزب  الــعــلــيــا  وكـــذلـــك للهيئة 
مـــؤامـــرة كلينتون ومــســاعــديــهــا ضد  وكــشــف 
في  ســانــدرز،  بيرني  الــديــمــقــراطــي،  منافسها 
أثـــنـــاء االنــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة. وفــــي الــوقــت 
نفسه، لم يخف دونالد ترامب إعجابه ببوتن 
أكثر من مرة في أثناء الحملة االنتخابية، في 

إطار هجومه على الرئيس باراك أوباما.
وفي فرنسا، تفيد تقارير إخبارية عديدة بأن 
ثّمة دعمًا ماليًا، تقدمه موسكو ملرشحة اليمن 
املــتــطــّرف وزعــيــمــة الــجــبــهــة الــوطــنــيــة، مــاريــن 
لــوبــان، وصــل أحــيــانــًا إلــى حــوالــي 11 مليون 
دوالر عــلــى هيئة قـــروض مــن بــنــوك روســيــة، 
بــحــســب تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك 
تايمز األسبوع الجاري. ومن املتوقع أن تفوز 
لــوبــان فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي فرنسا 
املقّرر عقدها الربيع املقبل. وفي إيطاليا، ثمة 
شكوك بوجود دعم روسي غير مباشر لحركة 
فاجأت  والتي  الشعبوية،  الخمسة«  »النجوم 
الجميع قبل ثاثة أعوام وفازت بحوالي %67 
مـــن املــقــاعــد فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة، وهــي 
من  إيطاليا  بانسحاب  تطالب  الــتــي  الــحــركــة 
األوروبـــي، وتتبنى مواقف متشّددة  االتــحــاد 
تجاه املهاجرين. ومن املتوقع أن تفوز بأغلبية 

فــي حــن ال يكون االســتــبــداد موضع نقاٍش 
بالنسبة ألنظمة تقليدية مغلقة، ليس فيها 
الــحــد األدنــــى مــن الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــات، 
ذلـــك ألنــهــا فـــي الــدعــايــة الــغــربــيــة، واإلعــــام 
الــعــربــي الـــرديـــف لــهــا، ال تـــصـــّور عــلــى أنــهــا 
اإلنــســان  حــقــوق  شــرســة وهمجية، وتنتهك 
كــل يــوم، ويــعــود هــذا إلــى تموضعها ضمن 
املــنــظــومــة الــغــربــيــة. أكــثــر مـــن ذلــــك، ال يجد 
 فـــي هــيــمــنــة طــبــقــة سياسية 

ً
هــــؤالء مــشــكــلــة

ــدة عــلــى الــحــكــم فــي الـــواليـــات املــتــحــدة،  واحــ
والــــــتــــــداول الـــشـــكـــلـــي لــلــســلــطــة بــــن حــزبــن 
ــا، بــيــنــمــا يــمــأون  ــهــ يــنــتــمــيــان لــلــطــبــقــة ذاتــ
الدنيا صراخًا ضد حكم »األوليغارشيا« في 
روســيــا والــصــن، وهــو مــا يجعل مصداقية 
على  الحكم  في  الليبرالي  املعيار  استخدام 
، أو غيره من القادة املناهضن 

ً
كاسترو مثا

لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة، ضــعــيــفــة، بــالــنــظــر إلــى 
االنـــحـــيـــازات الــثــاويــة خــلــف اســتــخــدام هــذا 

.
ً
املعيار، املحكومة بالتوجه الغربي عادة

ــــذي ينسف  يــتــجــاهــل املـــعـــيـــار الــلــيــبــرالــي الـ
 تــاريــخــيــة بــمــقــايــيــس الــديــمــقــراطــيــة 

ً
تــجــربــة

ــاريــــخــــي لـــهـــذه  ــتــ ــاق الــ ــيــ ــســ ــداد الــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واالســ
تقييمها.  فــي  املختلفة  واألبـــعـــاد  الــتــجــربــة، 
فــي حــالــة كــوبــا، وعــلــى الــرغــم مــن الــحــصــار 
األميركي الجائر، تحقق تقّدم كبير وملفت 
ــة الـــصـــحـــيـــة، وعــلــى  ــايــ ــرعــ فــــي الــتــعــلــيــم والــ
مستوى العدالة االجتماعية، إضافة بالطبع 
اإلمبريالية  إقــامــة حكم وطــنــي، يجابه  إلــى 

ــدو أن الـــســـلـــوك الـــســـيـــاســـي املــتــعــجــرف  ــبــ ويــ
ــيـــارات الــشــعــبــويــة  والــصــلــب لــبــوتــن شــّجــع تـ
في أوروبا على استلهامه، ومحاولة تقليده، 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــدة لــلــتــعــاطــي مع 
التحديات الكثيرة التي تواجه القارة العجوز، 
ــهـــجـــرة والـــتـــراجـــع  ــي قـــضـــايـــا الـ خـــصـــوصـــًا فــ
االقــتــصــادي والــتــعــّدديــة الثقافية. وهــم يــرون 
التي  املخاطر  لــردع  قويًا  نموذجًا  بوتن  فــي 
تـــتـــهـــّدد بـــادهـــم مـــن خــــال اســـتـــخـــدام الـــقـــوة. 
ووصـــــل األمـــــر مـــع املــتــطــرفــن الــديــنــيــن إلــى 
ــر الـــقـــادة الـــذيـــن يــدافــعــون  اعــتــبــار بـــوتـــن آخــ
انتمائه  مــن  الــرغــم  على  املسيحية،  القيم  عــن 
لــلــكــنــيــســة األرثـــوذكـــســـيـــة الـــشـــرقـــيـــة، كــمــا أنــه 
يـــدافـــع عـــن نــقــاء الـــعـــرق األبـــيـــض. يــقــول ســام 
كان  كوكلس  كــو  منظمة  محامي  ديــكــســون، 
»نيويورك  في  تعليق  في  املتطّرفة  األميركية 

واالســتــهــداف املــبــاشــر لــلــتــجــربــة، بــمــبــّررات 
ــقـــوق اإلنــــســــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــشــكــلــة  حـ
أســاســيــة فـــي الــتــقــيــيــم، خــصــوصــًا وأن هــذا 
يجعل أي حكٍم مستهدف في حالة حرب، بما 
االختراق.  من  خوفًا  األمنية،  القبضة  ز 

ّ
يعز

من  تاريخية،  تجربة  على  الحكم  يــراعــي  ال 
ــة الــواقــع الــحــالــي، الــظــروف التاريخية  زاويـ
وقتها، ومطالب الناس الذين نقلتهم بعض 
تجارب حكم حركات التحّرر، من التهميش 
الــكــامــل والــغــيــاب الـــتـــام، إلـــى الــحــضــور في 
ــات الــــــدولــــــة، بـــالـــتـــعـــلـــيـــم املـــجـــانـــي  مــــؤســــســ
وهذا  الوظائف،  وإيجاد  املهني،  والتدريب 

 .
ً
ما حصل في التجربة الناصرية مثا

الغربية في  الدعاية  يتضح االنسياق خلف 
ي 

ّ
تبن فــي  الــســيــاســيــة،  الــشــخــصــيــات  تقييم 

أعتبر روسيا  مــا  »دائــمــًا  بــوتــن  تايمز« على 
حــارس البوابة الــذي يحمي الغرب من الغزو 
الشرقي ويحمي املسيحية. أنا معجب باألمة 
الروسية، وأراهــا أقوى أمٍة بيضاء علي وجه 
زعيم  فــيــوجــت  أودو  يـــرى  حــن  فــي  األرض«. 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــوطــنــي املـــتـــطـــّرف في 
أملانيا أنه يريد »مستشارًا أملانيًا بقوة بوتن 

الذي يعمل لصالح باده«.
ــوتــــن الـــديـــنـــيـــة  ــــف بــ ــواقـ ــ ويــــــــرى هــــــــؤالء أن مـ
املسيحية  للقيم  تجسيدًا  تمثل  واألخــاقــيــة 
املــحــافــظــة، خــصــوصــًا فــي مــواجــهــة مــا يــرونــه 
تهديدًا وجوديًا لها، وهم يثنون على مواقفهم 
الــرافــضــة بــعــض الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة، مثل 
اإلجهاض وزواج املثلين. ويقول بعض هؤالء 
إن روسيا تمثل آخر الدول »املسيحية« القوية 
الثيولوجية  القيم  منظومة  عــن  تــدافــع  الــتــي 
الغربية، في ظل تراجع الواليات املتحدة قطبًا 

دوليًا. 
بل وصل األمر إلى حد دفاع هؤالء عن بوتن 
في مواجهة خصومهم السياسين املحلين. 
ــــى في  وعــلــيــه، تــحــولــت روســـيـــا، لــلــمــرة األولــ
ــخ األوروبــــــــــــي، إلــــــى مـــــــادة لــلــتــجــاذب  ــاريــ ــتــ الــ
واالنقسام داخل السياقات املحلية األوروبية، 
ق مــا يصبو إلــيــه بــوتــن من 

ّ
وهــو مــا قــد يحق

تفكيك االتـــحـــاد األوروبـــــي وإضــعــافــه، مــا قد 
يــفــيــد بــوتــن فــي إنــجــاز أجــنــدتــه الــتــوســعــيــة، 
ــراطــــوري عــلــى أنــقــاض  ــبــ وتــنــفــيــذ حــلــمــه اإلمــ

القارة العجوز.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

الحكم  فــي  وحــده  الليبرالي  املعيار  العربي 
يغيب  إذ  كاسترو،  على تجربٍة مثل تجربة 
ش إلى حدٍّ كبير، موقف  عن النقاش، أو ُيهمَّ
كـــاســـتـــرو مـــن قــضــايــا الـــعـــرب فـــي مــواجــهــة 
أعدائهم، وتحديدًا من قضية العرب املركزية، 
العربي على  وهــذا معياٌر أساسي في حكم 
السياسية  والــجــهــات  ــدول  والــ الشخصيات 
في العالم. لو كــان التقييم وإطــاق األحكام 
بالديمقراطية  فــقــط  متعلقًا  الــتــجــارب  عــلــى 
ــــدول  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، ســـنـــكـــون أمــــــام تــبــجــيــل الـ
لاحتال  املساندة  الليبرالية،  الديمقراطية 
بسلبيٍة،  لكاسترو  ُينظر  فيما  الصهيوني، 
والعربي.  الفلسطيني  للحق  املناصر  وهــو 
ــال الـــــذي بــات  ــمــ يــشــيــر هــــذا إلــــى حــجــم اإلهــ
يـــصـــاحـــب قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن، فــــي تــقــيــيــمــنــا 

واقعنا، واتخاذ مواقفنا.
تتماشى االختزالية التي يتم التعاطي بها 
مــع كــاســتــرو، فــي غــالــب األحــيــان، بقصٍد أو 
من دونــه، مع الدعاية األميركية، خصوصًا 
مـــع إهـــمـــال الــحــصــار األمــيــركــي عــلــى كــوبــا. 
مقاربتها  إلــى  التاريخية  التجارب  تحتاج 
بــأكــثــر مــن زاويــــة، وفـــي تــجــربــة كــاســتــرو ما 
كما  باالستبداد،  بوصمه  اختزاله  يمكن  ال 
ال يــمــكــن تـــجـــاوز أثــــر الـــثـــورة الــكــوبــيــة، في 
محيطها والعالم، وهو أثر إيجابي، إذا كنا 
نرى مجابهة اإلمبريالية أمرًا مهمًا ومركزيًا 

ة قلم. ال ُيمحى بجرَّ
)كاتب سعودي(

املقاعد البرملانية في االنتخابات املقّررة العام 
املــقــبــل. وفــي النمسا، بــات مــؤكــدًا فــوز التيار 
اليميني املتطّرف، بقيادة زعيم حزب الحرية، 
نوربرت هوفر في االنتخابات الرئاسية التي 
تــجــري األســبــوع الــجــاري. وقــد فــاز هــوفــر في 
ــى لــانــتــخــابــات بــحــوالــي %35  ــ الــــــدورة األولــ
الطعن علي نتيجة  من األصـــوات، ونجح في 
ــار  ــ ــــو/ أيـ ــايـ ــ ــــي مـ ــتــــي جــــــرت فـ ــات الــ ــابــ ــتــــخــ االنــ
املــاضــي، بسبب أخــطــاء إجــرائــيــة. وهــو أيضا 
مــن أشـــد املــعــاديــن ملــســائــل الــهــجــرة والــتــعــّدد 
شوفينيًا  خطابًا  ويتبنى  والــديــنــي،  الثقافي 
متطّرفًا تجاه اآلخر. وقد تأّسس حزب الحرية 
ــدي نـــازيـــن ســابــقــن، وقــد  عـــام 1965 عــلــى أيــ
شارك في الحكومة عام 2000، ما دفع االتحاد 
األوروبــــــي إلـــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى النمسا 
آنــذاك. وفي أملانيا التي تعد بحسب بعضهم 
آخر معاقل الليبرالية الغربية، خصوصًا بعد 
فوز ترامب في الواليات املتحدة، ثمة صعود 
متزايد للتيارات النازية والشعبوية املتطّرفة، 
قد ُيترجم إلى مكاسب سياسية قريبًا. وهناك 
للوقوف  التيارات،  هذه  من   

ٌ
حثيثة محاوالٌت 

ميركل،  أنجيا  األملانية،  املستشارة  وجه  في 
املستشار  منصب  على  التنافس  قـــّررت  التي 
للمرة الرابعة، وهناك شكوٌك في قدرتها على 
الــنــجــاح فــي االنــتــخــابــات الــتــي ســـوف تجري 

أواخر العام املقبل.
أوروبــا  في  املتطّرف  اليمن  ويتزامن صعود 
يمارسها  الــتــي  البلطجة  حــالــة  مــع  وأمــيــركــا 
واإلقليمي.  الــدولــي  الصعيدين،  على  بــوتــن 

األمــيــركــيــة فــي حــديــقــتــهــا الــخــلــفــيــة، ويبني 
تجربته املستقلة عنها، وال يدور في فلكها. 
ال تتجاهل محاكمة حركات التحرر بمعيار 
الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة املــعــايــيــر األخـــرى 
ل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــة وحــــســــب، وُيــــــحــــــوِّ ــمـ ــهـ املـ
الليبرالية إلى قيمٍة عليا تعلو باقي القيم، 
السلطة  وتــداول  البرملاني  التمثيل  ويجعل 
أهــدافــًا بــذاتــهــا، ال وســائــل لتحقيق أهـــداف 
تنموية ووطنية كبرى، بل أيضًا يتغافل عن 
التي  االستعمار  من  التحّرر  سياق حركات 
كانت تهدف، باألساس، إلى طرد املستعمر، 
ــــي، كــــمــــا أن  ــنـ ــ ــــوطـ ــقـــــال الـ ــ ــتـ ــ ــيـــق االسـ ــقـ وتـــحـ
الديمقراطية الليبرالية، والتمثيل البرملاني، 
في  للديمقراطية  الوحيد  التفسير  تكن  لــم 
تلك الحقبة، خصوصًا مع اعتقاد كثيٍر من 
القائمة تمثل  بــأن األحــزاب  التحرر  حركات 
مصالح طبقة برجوازية مرتبطة باملستعمر، 
 يكمن في ديمقراطيٍة شعبية )أو 

ّ
وأن الحل

بــتــعــبــيــٍر آخــــر ديــكــتــاتــوريــة الــبــرولــيــتــاريــا( 
يقودها حزٌب واحــٌد يمثل الطبقة الكادحة، 

وينهي الطبقية، واالستزالم للمستعِمر.
ال يعني هذا عدم نقد تجارب حركات التحّرر 
والبناء  الحريات،  تقليص  مثل  قضايا  في 
على مراجعة أخطائها بتبني املزاوجة بن 
الــتــأكــيــد عــلــى الـــحـــريـــات الــعــامــة والــتــمــســك 
ــار االســــتــــقــــال الــــوطــــنــــي ومـــنـــاهـــضـــة  ــيـ ــخـ بـ
هذه  فــي  التجربة  اخــتــزال  لكن  اإلمبريالية، 
الـــنـــاحـــيـــة، مـــع إغـــفـــال الـــحـــصـــار األمـــيـــركـــي، 

بوتين الملهم الجديد للّساسة الغربيّين

االستالب للدعاية الغربية

تحولت روسيا، للمرة 
األولى في التاريخ 

األوروبي، إلى مادة 
للتجاذب واالنقسام 

داخل السياقات 
المحلية األوروبية

تتماشى االختزالية 
التي يتم التعاطي بها 

مع كاسترو، في غالب 
األحيان، بقصٍد أو من 

دونه، مع الدعاية 
األميركية
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