
حيّان جابر

ــثـــورة الــســوريــة فـــي الــعــام  مــثــل انـــطـــاق الـ
كثيرة  على سياساٍت  »شعبيًا«  ردًا   2011
توجهاته  مقدمتها  فــي  الــســوري،  للنظام 
االقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي كــــانــــت مـــاضـــيـــة فــي 
الصناعية والزراعية  البنية  اتجاه تدمير 
الــســوريــة، الــرثــة أصــــا، لــصــالــح انــتــعــاش 
ومـــالـــي، تستفيد منه  تــجــاري وســيــاحــي 
فئة محدودة، وعلى ارتباط وثيق بالنظام 
ــــى درجــــة  ــــي، يـــصـــل إلــ ــنــ ــ ــيـــاســـي واألمــ الـــسـ
االنــصــهــار مــعــه. ونــظــرا لقناعته بــوجــود 
ارتباط جوهري بني توجهاته االقتصادية 
تبعية  نحو  عمليا  السوق،  اقتصاد  نحو 
اقــتــصــاديــة، والــثــورة الــســوريــة، فقد تبنى 
الــنــظــام خــطــابــا إعــامــيــا مــغــايــرا ونـــاقـــدا، 
مــا بعد انــطــاق الــثــورة فــي 2011، مجمل 
ليعترف  السابقة.  االقتصادية  التوجهات 
ــــوري آنـــــــذاك بـــــأن ســيــاســات  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ الـ
ــادي، والـــتـــســـهـــيـــات  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــاح االقــ ــتـ ــ ــفـ ــ االنـ
الــــــــجــــــــوار،  دول  ــعـــــض  ــ ــبـ ــ لـ الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة 
وخــصــوصــا تــركــيــا، وتــوجــهــات الحكومة 
الــســوريــة نــحــو تقليص مــصــاريــف الــدعــم 
واملعيشية  والصحية  العلمية  الحكومي 
واالقتصادية، مثل تقليص دعم املشتقات 
النفطية، قد ساهمت في تصاعد االحتقان 
النظام في  الشعبي. كما ســارع  والغضب 
إيجاد كبش فداء يتحمل وحده مسؤولية 
ــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة املـــــــذكـــــــورة،  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــا االجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــاتـ ــعـ ــبـ وتـ
الــحــاصــلــة، حــيــث تـــم إعـــفـــاء نــائــب رئــيــس 

كمال عبد اللطيف

الت  ِفل الذين يهتمون بموضوع التحوُّ
ْ
ُيغ

الـــســـيـــاســـيـــة فــــي املـــجـــتـــمـــعـــات، فــــي أثـــنـــاء 
ــيـــات رصـــــدهـــــم وتـــحـــلـــيـــلـــهـــم أنـــمـــاط  ــلـ ــمـ عـ
األحداث  أن هذه  االحتجاجية،  التعبيرات 
ـــقـــرأ وتــفــهــم مـــن زوايـــــا عــديــدة 

ُ
يــمــكــن أن ت

ــبــة. وأنـــه ال عــاقــة للحدث  متداخلة ومــركَّ
ــاهـــر  ــاملـــظـ ــاك بـ ــ ــنــ ــ ــا وهــ ــنــ اإلحــــتــــجــــاجــــي هــ
أثــنــاء بدايات  فــي  التي يتخذها  ــَور  والــصُّ
ره ومـــا يــرافــق  ــِلــه، ثــم تــطــوُّ انــطــاقــه وتــشــكُّ
ذلــــك كــلــه مـــن مـــواقـــف وردود فـــعـــل، قـــد ال 
ــه. كــمــا  ــتـ ــدايـ  تـــمـــامـــًا فــــي بـ

ً
ــة ــحــ تـــكـــون واضــ

ـــَهـــا الــفــاعــلــون 
ُ
ـــِرن

ْ
أن اإلســـقـــاطـــات الــتــي َيـــق

واملـــاحـــظـــون بــالــحــدث وســيــاقــاتــه تـــؤدي 
املتناقضة.  املعطيات  من  شبكٍة  بناء  إلــى 
ــى هـــذا بـــوضـــوح فـــي االحــتــجــاجــات 

َّ
يــتــجــل

في  َمة  ُمَجسَّ املغربي،  الــريــف  عرفها  التي 
وشــعــاراتــهــا،  الحسيمة  مدينة  مــظــاهــرات 

وفي التداعيات املترتبة عنها.
ــِمـــع املـــتـــابـــعـــون الحـــتـــجـــاجـــات الــريــف  ــْجـ ُيـ
د( 

ُّ
املغربي املتواصلة على صعوبة )وتعق

الــتــي اتــخــذتــهــا، حيث أصبحنا  املــســارات 
اليوم أمام اعتقاالٍت ومحاكماٍت، من دون 
ــادرات الـــرامـــيـــة إلــى  ــبــ ـــْســـِفـــر نــتــائــج املــ

ُ
أن ت

دة. ِفَها إلى نتائج محدَّ
ْ
َوق

يـــــــمـــــــكـــــــن ربـــــــــــــــط صــــــــعــــــــوبــــــــة اإلحــــــــــاطــــــــــة 
الــريــف شــمــال املــغــرب،  باالحتجاجات فــي 
ــطـــور الــــــذي عـــرفـــتـــه خـــــال مــا  ــتـ وصــــــور الـ
ـــب  يـــزيـــد عـــن ســتــة أشـــهـــر، بــالــطــابــع املـــركَّ
الـــذي اتــخــذتــه مــنــذ بــدايــاتــهــا، فــقــد ارتــبــط 
البداية،  في  السلمي،  االحتجاجي  الحدث 
ــتــــقــــروا مــحــســن فــكــري  ــن احــ بــمــحــاكــمــة مــ
ذلــك، حيث أصبح  ثــم تطور بعد  وقتلوه، 
ــات الــســلــمــيــة فــي  ــاجـ ــجـ ــتـ ــــى االحـ ُيـــنـــظـــر إلـ
ي للفوارق  َصدِّ

َّ
ِلِلت الحسيمة أنها محاولة 

الجهوية فــي املــغــرب، وهــي الــفــوارق التي 
تعاقبت  الــتــي  الحكومات  بها  استأنست 
حيث  املاضية،  العقود  طــوال  الحكم  على 
ــتـــعـــمـــار الــفــرنــســي  ظـــلـــت تــقــســيــمــات االسـ
لــجــهــات املــمــلــكــة مــعــمــواًل بــهــا فـــي مــغــرب 

عادل سليمان

جاء يونيو/ حزيران، شهر النكسة التي 
ــّوضـــت حــلــم الــســتــيــنــيــات الـــعـــربـــي هــذا  قـ
العام، ليذّكر األمة العربية بمرور خمسني 
عـــامـــًا عــلــى تــلــك الــهــزيــمــة املــــرّوعــــة الــتــي 
كــســرت أكــبــر وأهـــم ثــاثــة جــيــوش عربية، 
كـــانـــت تـــرفـــع شـــعـــار »تـــحـــريـــر فــلــســطــني« 
فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، املـــــصـــــري والـــــســـــوري 
ــر بــســقــوط كل  ــي، بـــل انــتــهــى األمــ ــ ــ واألردنـ
االحتال  قبضة  فــي  التاريخية  فلسطني 
ــلـــي، إضـــافـــة إلــــى شــبــه جــزيــرة  ــيـ ــرائـ اإلسـ
ســـيـــنـــاء وجــــزيــــرتــــي تـــــيـــــران وصـــنـــافـــيـــر 
ــران املــــصــــريــــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــيـ ــ ومـــضـــيـــق تـ
امليناء  إلــى  املـــؤدي  العقبة  مــدخــل خليج 
األحمر،  البحر  على  الوحيد  اإلسرائيلي 
إيـــات، وهــي قــريــة أم الــرشــراش العربية 
ــة الـــــجـــــوالن الــــســــوريــــة،  ــبـ ســــابــــقــــًا، وهـــضـ
ــزارع شــبــعــا فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي.  ــ ــ ومـ
وإضــافــة إلــى تلك الهزيمة املــاديــة، كانت 
هناك هزيمة معنوية، تركت جرحًا غائرًا 
ــدان الـــعـــربـــي، نــتــيــجــة الــشــعــور  فـــي الــــوجــ
الــعــام بــاملــهــانــة، وضــيــاع الــحــلــم الــعــربــي، 
حلم الوحدة والتحرير، والذي اتضح أنه 

كان وهمًا. 
ــيــــس فــقــط  ــيــــو هـــــــذا الــــــعــــــام، لــ جـــــــاء يــــونــ
ليذّكرنا بمرور نصف قرن على العدوان 
اإلســـرائـــيـــلـــي الــبــاقــيــة آثــــــاره عــلــى أرض 
الــواقــع مــاديــًا ومــعــنــويــًا، عــلــى الــرغــم من 
فــي حرب  الــذي تحقق  العسكري  النصر 
مــن  عــلــيــهــا  تـــرتـــب  ــوبـــر 1973، ومـــــا  ــتـ أكـ
ــــام مـــصـــريـــة - إســرائــيــلــيــة،  مـــعـــاهـــدة سـ
ــن شـــبـــه جـــزيـــرة  ــروط مــ ــشــ وانــــســــحــــاب مــ
سيناء. جاء يونيو هذا العام يحمل ذكرى 
النكسة األليمة، وتصاحبه رياح شديدة، 
األمة  على  هبت  عاتية  عواصف  وكأنها 
مــقــدمــات موضوعية.  مــن دون  الــعــربــيــة، 
ولألسف، كانت رياحًا حزينة. بــدأت في 
اليوم نفسه الذي انطلقت فيه حرب 1967 
يوم 5 يونيو، حيث أعلنت ثاث من دول 
مــجــلــس تـــعـــاون دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
وهي اململكة العربية السعودية، بكل ما 
وعــربــي وخليجي،  ديني  ثقل  مــن  تمثله 
واإلمـــــــارات الــعــربــيــة ومــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ومـــعـــهـــم دولــــــة مــــن خــــــارج املـــجـــلـــس هــي 
مــصــر، بــكــل مـــا تــمــثــلــه مـــن ثــقــل إقــلــيــمــي، 
ــلـــنـــت الــــــــدول األربــــــــع قـــطـــع عــاقــاتــهــا  أعـ
بإحدى دول مجلس التعاون، دولة قطر. 
ــر عــلــى قــطــع الــعــاقــات  ولـــم يــقــتــصــر األمــ
ولكنها  الــســفــراء،  وسحب  الدبلوماسية 
إلى مقاطعة كاملة تقترب  تجاوزت ذلك 
من الحصارين، السياسي واالقتصادي، 
بل وتعّدت ذلك إلى املجاالت االجتماعية 
ــد ســـبـــقـــت تــلــك  ــ واإلنـــــســـــانـــــيـــــة. وكـــــــــان قــ
اإلجراءات، ثم صاحبتها، حملة إعامية 
تـــتـــهـــم قـــطـــر بــــدعــــم اإلرهـــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه، 
والتعاون مع دولة إيران التي تقف موقفًا 
مـــعـــاديـــا مــــن املــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة ودول 

الخليج، واملحور السني عمومًا.   
ــكــــذا جــــــاءت ريــــــاح يـــونـــيـــو الــحــزيــنــة  وهــ
ــزداد تــعــقــيــدًا  ــ بـــأزمـــة عــربــيــة – عــربــيــة، تــ
يومًا بعد يوم، على الرغم من كل جهود 
املــصــالــحــة مـــن داخـــــل مــجــلــس الــتــعــاون 
ــا الـــكـــويـــت  ــقــــودهــ ـــي تــ ــتــ ــ ــيـــجـــي، والـ ــلـ الـــخـ
وأمـــيـــرهـــا املــخــضــرم بــمــا يــتــمــتــع بـــه من 
مــكــانــة لــــدى دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، أو 
ــارج الــعــالــم  ــ الــجــهــود اإلقــلــيــمــيــة ومــــن خـ
الـــعـــربـــي، والـــتـــي تـــقـــودهـــا تــركــيــا بحكم 
الخليج،  دول  كل  مع  املتوازنة  عاقاتها 
ووزنها اإلقليمي، أو جهود أطراف دولية 

ــوزراء لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة، عــبــد الله  ــ الــ
الدردري، من جميع مناصبه ومسؤولياته 
الرسمية، ليصبح الــدردري مــادة إعامية 
دســـمـــة عــلــى جــمــيــع الـــوســـائـــل اإلعــامــيــة 
الــتــابــعــة واملـــقـــربـــة مـــن الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
قبل  مــا  نسبيا  القديم  خطابها  متناسية 
الــثــورة، والــذي كــان يشيد ويتغنى بذكاء 
الــرئــيــس الــشــاب وقـــدرتـــه عــلــى استقطاب 
ــفــــاءات الـــســـوريـــة في  أهــــم الـــخـــبـــرات والــــكــ
الـــخـــارج وخــصــوصــا عــبــد الــلــه الـــــدردري، 
كـــمـــا تـــنـــاســـت هـــــذه الــــقــــنــــوات واملـــحـــطـــات 
ــثـــورة جميع  اإلعــامــيــة تــرويــجــهــا قــبــل الـ
وقوانينه،  االقتصادي  االنفتاح  إجـــراءات 
الـــســـوري، بني  ليتحول املــشــهــد اإلعــامــي 
يــوم ولــيــلــة، إلــى تبني روايـــة غريبة جــدا، 
وعلى درجة كبيرة من الفجاجة في الكذب 
والــــتــــزويــــر، تــتــلــخــص بـــإخـــاء مــســؤولــيــة 
الــســوريــة السياسية  الــرئــيــس والــحــكــومــة 
واالقــتــصــاديــة واألخـــاقـــيـــة، عــلــى حــســاب 
تحميل الــــدردري كــامــل املــســؤولــيــة، وكــأن 
األمنية  الــقــيــادات  وجميع  الــــوزراء  جميع 
ــي مــقــدمــتــهــم الـــرئـــيـــس،  ــ والـــعـــســـكـــريـــة، وفـ
مجرد أسماء ومناصب شكلية وهامشية، 
ــرأي  ــداء الــ ــ حــتــى أنـــهـــم ال يــمــلــكــون حـــق إبــ
واالعتراض على أيٍّ من سياسات الدردري 

االقتصادية الهدامة!
 على كل حــال، وبغض النظر عن الدخول 
فـــي تــفــاصــيــل بـــاتـــت قــديــمــة نــســبــيــًا، وإن 
بــالــيــوم، فقد تم  ارتــبــاط وثيق  كانت على 
التخلص، وبنجاح، من الشخص املسؤول 
لــذا، من  عــن تلك السياسات االقــتــصــاديــة. 

املـــجـــال املــعــيــشــي كـــذلـــك. وهـــو مـــا تعكسه 
تــــصــــريــــحــــات مــــســــؤولــــني فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
وبكل  يتحدثون،  الذين  السوري  والنظام 
وضـــوح، عــن أن الــدولــة عــاجــزة عــن تأمني 
ــن الــــســــوري  ــ ــواطــ ــ ــزمـــات املــ ــلـ ــتـ جـــمـــيـــع مـــسـ
الــخــدمــيــة والـــحـــيـــاتـــيـــة. لــــذا يــجــب إعــطــاء 
دور أكــبــر لــلــقــطــاع الـــخـــاص فـــي املــجــاالت 
الــصــحــيــة والــعــلــمــيــة، وفــــي مـــجـــال تــأمــني 
والكهربائية،  النفطية  الطاقة  مستلزمات 
تمهيدا إللغاء أي دور للدولة، وتترافق تلك 
تعبر  أخــرى  مع تصريحات  التصريحات 
عـــن إخــــاء مــســؤولــيــة الــحــكــومــة والــنــظــام 
الــــســــوري تـــجـــاه مــواطــنــيــهــا عــلــى صعيد 
الــغــذائــيــة واملعيشية  املــســتــلــزمــات  تــأمــني 

الــبــســيــطــة. قـــد يــعــتــبــر بــعــضــهــم أن عملية 
ــــروس مؤقتة  بــيــع ســوريــة لــإيــرانــيــني والـ
وضرورية، من أجل الدفاع عن سورية »في 
أو  الكونية«،  واملــؤامــرة  اإلرهـــاب  مواجهة 
ثمنا بخسا كي يحافظ بشار األســد على 
نظر  )وجــهــة  واألمنية  السياسية  سلطته 
املــعــارضــة(، غــيــر أن ربـــط الــحــاصــل الــيــوم 
الــثــورة يشير،  قبل  مــا  الــنــظــام  بسياسات 
وبكل وضــوح، إلى مسار النظام السوري 
مــــنــــذ نــــهــــايــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات فـــــي اتــــجــــاه 
وحاجاتهم  الــســوريــني  هــمــوم  عــن  تخليه 
لــصــالــح مــجــمــوعــة مـــحـــدودة مـــن املــقــّربــني 
والــنــافــذيــن، أشــهــرهــم رامــــي مــخــلــوف. ما 
ــــي الــرســمــي  ــــامـ يــعــنــي أن الـــخـــطـــاب اإلعـ
ــثــــورة مـــجـــرد مـــنـــاورة  مـــا بــعــد انـــطـــاق الــ
امتصاص  بــغــرض  الــنــظــام،  مــن  تكتيكية 
الــغــضــب الــشــعــبــي وتـــطـــويـــقـــه، خـــوفـــا من 
جديدة،  مناطق  ليطاول  ونموه  تصاعده 
ويصبح احتواؤه أو مواجهته مستحيلة، 
ال سيما إن برزت قوى سياسية تعبر عن 
تــطــلــعــات ثــوريــة شــامــلــة، وتــطــرح تغييرا 
السياسية  الــبــنــيــة  مجمل  يــطــاول  شــامــا 
ــة الـــقـــائـــمـــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــتــــصــــاديــــة واالجـ واالقــ
املعارضة  القوى  حيث كان خطاب جميع 
االئــتــاف  سيما  وال  املــعــروفــة،  السياسية 
واملــجــلــس الــوطــنــي، ومـــا زال، يــرتــكــز على 
تــحــقــيــق االنـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي فــقــط مع 
تهميٍش كامل ومقصود ملجمل التوجهات 
االقتصادية، ما يعني قبولها جميع هذه 
املمارسات مع تحفظاٍت قد تنحصر بهوية 
املستفيدة  االجــتــمــاعــيــة  الــفــئــة  أو  الــطــبــقــة 

مـــن ســيــاســات االنــفــتــاح االقـــتـــصـــادي، أي 
يصبح الخاف أو االحتجاج االقتصادي 
محصورا بهوية أصحاب رؤوس األموال 
عبر  االنفتاح  ثمار  يقطفون  ســوف  الذين 
الــــوكــــاالت الــحــصــريــة الــتــجــاريــة واملــالــيــة 
فـــي  ــــريـــــني  حـــــصـ أو  مــــحــــلــــيــــني  وشــــــــركــــــــاء 

االستثمارات السياحية املزمع إقامتها.
ال يــمــكــن اعــتــبــار الــتــوجــهــات االقــتــصــاديــة 
الـــســـوريـــة مــســألــة ثــانــويــة وهــامــشــيــة، بل 
ــن أنـــهـــا إحـــــدى أهــم  ــن االنــــطــــاق مـ ــد مـ ال بـ
الحالي  السياسي،  للنظام  املكونة  الركائز 
واملــســتــقــبــلــي. لــــذا ال بـــد مـــن فــضــح الــنــهــج 
واملستمر  الحالي،  السياسي  االقــتــصــادي 
منذ نهاية التسعينات، انظاقا من تبعاته 
ــة واملــجــتــمــع  ــ ــــدولـ ــة عـــلـــى بــنــيــة الـ ــيـ ــارثـ ــكـ الـ
ــادئ  ــبــ ــمــــل عـــلـــى طــــــرح املــ ــعــ الــــــســــــوري، والــ
االقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة والـــضـــروريـــة، من 
ــمـــع ســـــــــوري مـــتـــمـــاســـك  ــتـ ــاء مـــجـ ــ ــنـ ــ أجــــــــل بـ
ــتــــطــــور صـــنـــاعـــيـــا وعـــلـــمـــيـــا وخـــدمـــيـــا.  ومــ
ــدال مــــن االســــتــــمــــرار فــــي حـــصـــر خــطــاب  ــ بــ
املــعــارضــة فــي الــنــواحــي الــســيــاســيــة، على 
واملستقبلية،  الــراهــنــة  أهميتها  مــن  الــرغــم 
تــســوده  مجتمع  إلـــى  االنــتــقــال  يتطلب  إذ 
االجتماعية  واملـــســـاواة  والــعــدالــة  الــحــريــة 
والسياسية واالقتصادية بني جميع أبنائه 
اقتصاديا  مستقلة  دولــة  بناء  على  العمل 
ومـــالـــيـــا. وبــالــتــالــي، رفــــض جــمــيــع أشــكــال 
الــتــبــعــيــة االقـــتـــصـــاديـــة، تــركــيــة وأوروبـــيـــة 
أم إيرانية وروسية، فقضية الحرية  كانت 

والعدالة كتلة واحدة ال تتجزأ.
)كاتب فلسطيني(

ــة الـــاتـــكـــافـــؤ  ــاربـ ــقــــال، مـــغـــرب مـــحـ ــتــ االســ
الــقــائــم بـــني الـــجـــهـــات. كــمــا يــمــكــن أن تــقــرأ 
مطالب شعارات شباب الريف باعتبارها 
مطالب تتعلق بمبدأ فك العزلة عن منطقة 
الريف، ووضع سياساٍت تنهض بمطالب 
والتعليم،  والصحة  التشغيل  فــي  سكانه 
وإنشاء البنيات التحتية التي تساعد في 
عمليات النهوض باملنطقة وأهلها. وهنا، 
ال بــد مــن اإلشـــارة إلــى أن مشكات الريف 
اململكة،  جــهــات  مــشــكــات مختلف  تــمــاثــل 

باستثناء ما يعرف »باملغرب النافع«. 
بنا جملة من 

َّ
رت الـــذي  ر  الــتــصــوُّ ال يعكس 

ة االحــتــجــاجــات الــحــاصــلــة  عــنــاصــره ِحـــــدَّ
أن  ذلــك  واستمراريتها،  املغرب  شمال  في 
راٍت أخــرى  ذاكـــرة أهــل الــريــف تحمل تــصــوُّ
اتـــهـــم، كما  تــحــضــر فـــي شــعــاراتــهــم ونـــداء
تــحــضــر فـــي أذهـــــان املــتــابــعــني واملــهــتــمــني 
ــا. صـــحـــيـــٌح أن  ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ بــــاالحــــتــــجــــاجــــات وآفـ
ــتــــي رّددهــــــــــا بــعــض  بـــعـــض الــــشــــعــــارات الــ
اتي  الُهِويَّ الطابع  إلــى  تشير  املتظاهرين 
لشمال املغرب، حيث يتم التلويح بحديٍث 
عــن شــعــب الــريــف وتــاريــخــه، كــمــا يحصل 
أحيانًا التلويح بعلم الجمهورية الريفية، 
إال أنه ال أحد يستطيع أن يفكر في الحدث 
الذي نحن بصدده، من دون مساءلته في 
عاقته بتاريخ املنطقة، وفي عاقته أيضًا 
بــاســتــمــرار فــشــل الــســيــاســات الــعــامــة في 

بادنا.
ال يمكن أن نستبعد من زخم االحتجاجات 
األخــيــرة في منطقة  الحاصلة في األشهر 
ــتـــجـــاجـــات الــتــي  ــار االحـ ــ الــــريــــف بـــعـــض آثــ
ــبـــاط  ــرايـــر/شـ ــبـ ــا املــــغــــرب فــــي 20 فـ ــهـ ــرفـ عـ
أن  2011، حيث تكشف مواقف وشــعــارات 
محاصرة  تـــروم  املتواصلة  االحــتــجــاجــات 
ــل فــــــي املــــــغــــــرب بــعــد  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ الـــــتـــــراجـــــع الـ
حمله  مما  الرغم  على   ،2011 احتجاجات 
ــد  ــواعـ ــبــــادئ وقـ الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد مــــن مــ
عامة، كان يفترض أن تساهم في تحقيق 

مشروع التنمية في بادنا. 
واِجه عملية فهم 

ُ
ترتبط الصعوبات التي ت

ما يجري في االحتجاجات املتواصلة في 

ـــرى.    ــة وآســـيـــويـــة وأفـــريـــقـــيـــة أخــ ــ ــيـ ــ أوروبـ
وبينما األمة العربية مشغولة بما يجرى 
تجاه  املتباينة  وبــاملــواقــف  الخليج،  فــي 
تلك األزمــة، سواء على املستوى العربي، 
أو اإلقليمي، أو الدولي، إذا برياح يونيو 
الــحــزيــنــة تــحــمــل لــنــا حــدثــًا جـــديـــدًا، وقــع 
يــوم 14 مــن الــشــهــر، وعــلــى الــرغــم مــن أنه 
الدولة  يبدو وكــأنــه حــدث محلي يخص 
املـــصـــريـــة بــكــل مــؤســســاتــهــا، وشــعــبــهــا، 
ــنــــواب املــصــري  وهــــو مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــ
على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بني 
تنتقل  وبمقتضاها  والــســعــوديــة،  مصر 
الــســيــادة املــصــريــة عــلــى جــزيــرتــي تــيــران 
على  السعودية،  السيادة  إلــى  وصنافير 
الــرغــم مــن صــدور حكم بــات ونهائي من 
املحكمة اإلداريــة العليا املصرية ببطان 
االتــفــاقــيــة، وتــأكــيــد مــصــريــة الــجــزيــرتــني. 
ــبـــدو وكــــأنــــه مــصــري  ــــى هـــنـــا واألمـــــــر يـ إلـ
محلي، يــدور حوله جــدل وخــاف بشأن 
أم سعودية.  الجزر مصرية  كانت  إذا  ما 
وهــــو جــــدل غــيــر مــســبــوق مـــصـــريـــا، فلم 
اإلقليم  حـــدود  كــانــت  أن  تاريخيًا  يسبق 
السنني محا  آالف  عبر  الثابتة  املصري 
لــلــجــدل أو الـــخـــاف، بــصــرف الــنــظــر عن 
وضع الدولة املصرية ، مستقلة كانت أو 
واليـــة تابعة أو تحت االحــتــال أو حتى 

تحت الحماية.
ــــدث تـــغـــيـــرات  ــــحـ ســـتـــتـــرتـــب عـــلـــى هــــــذا الـ
قد  املـــدى،  بعيدة  إقليمية  جيوسياسية 
تكون ذات تأثيراٍت عميقة على مستقبل 
ــقـــومـــى املــــصــــري، بــــل والـــعـــربـــي  األمــــــن الـ
ــــل وجـــــــود دولـــــــة الـــعـــدو  ــــي ظـ ــًا، فـ ــمــــومــ عــ
اإلســـرائـــيـــلـــي، ومــــا تــمــثــلــه مـــن تــهــديــداٍت 
حــالــيــة ومــســتــقــبــلــيــة. ولــتــوضــيــح األمــــر، 
وجـــود جــزيــرتــي تــيــران وصــنــافــيــر تحت 
ــة يـــعـــنـــى أن مــضــيــق  الــــســــيــــادة املــــصــــريــ
الجزيرتني  بني ساحل  املحصور  تــيــران، 
وســاحــل ســيــنــاء مــيــاه إقــلــيــمــيــة مصرية 
ــيـــل وغــيــرهــا  خـــالـــصـــة، ويــصــبــح إلســـرائـ
ــريء« عــبــر املــضــيــق في  ــبــ حـــق املـــــرور »الــ
وقــت الــســلــم، ويــكــون مــن حــق مصر غلق 
املضيق بــإرادتــهــا، فــي حالة الــحــرب، من 
ــــي بــــا شــك  دون مـــســـؤولـــيـــة دولــــيــــة. وهـ
ميزة استراتيجية ال ُيستهان بها في ظل 
وما  الصهيونية،  والطموحات  األطماع، 
يمكن أن يحدث من متغيرات مستقبلية. 
املستقرة   - السيادة  انتقال  أمــا في حالة 
تيران  الــتــاريــخ على جزيرتي  مــدى  على 
ــر إلـــــــى الـــعـــربـــيـــة  ــن مــــصــ ــ وصــــنــــافــــيــــر، مــ
الــســعــوديــة، كما تنص االتــفــاقــيــة، والتي 
وافــــق عــلــيــهــا الـــبـــرملـــان يــــوم 14 يــونــيــو/ 
حـــزيـــران الـــحـــالـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن حكم 
صبح 

ُ
املحكمة اإلدارية العليا ببطانها، ت

إحدى ضفتي املضيق مصرية واألخرى 
ســـعـــوديـــة، وبـــالـــتـــالـــي ُيــصــبــح املــضــيــق، 
طــبــقــا لــلــقــانــون الــــدولــــي، مــيــاهــًا دولـــيـــة، 

الطبيعي واملنطقي سير الحكومة والنظام 
الـــســـوري فـــي طــريــق مــغــايــر تــمــامــا عنها 
والقوانني  والــوقــائــع  الخطاب  لكن  الــيــوم. 
واملــــعــــاهــــدات املـــوقـــعـــة حــديــثــًا تــشــيــر إلــى 
أو  االقــتــصــادي،  االنفتاح  عــودة سياسات 
ســيــاســات الـــــــدردري كــمــا كــانــت تسميها 
الــنــظــام، مــع تغيير املظهر  وســائــل إعـــام 
ــام دور  ــ ــا، فــنــحــن الــــيــــوم أمــ ــي لـــهـ ــارجـ ــخـ الـ
إيراني وروسي، وربما صيني أيضا بدال 
من دور تركيا واالتحاد األوروبي السابق 
ــســــوري  ــــي فــــــرض تـــبـــعـــيـــة االقــــتــــصــــاد الــ فـ
النظام  تخلى  العاملي.  اإلمبريالي  باملركز 
ــادر مـــضـــمـــونـــة الــــربــــح،  ــ ــــصـ عــــن جـــمـــيـــع املـ
لصالح تحالف الــدول التي حافظت حتى 
اليوم على بقائه، ليتم بيع عقود استثمار 
ثروات سورية الباطنية النفطية والغازية، 
الفوسفور  باستخراج  املتعلقة  فيها  بما 
لهم، فضا عن املرافئ واملوانئ الساحلية 
وعـــقـــود اســتــثــمــار فـــي قــطــاع االتـــصـــاالت، 
ــزء مــهــم مـــن الـــثـــروة الـــزراعـــيـــة، وربــمــا  وجــ
ــقـــا ملــــا تــــم اإلعـــــان  الـــحـــيـــوانـــيـــة أيــــضــــا، وفـ
عــنــه مــن االتــفــاقــات والــعــقــود فــقــط، فضا 
ــقــــود إعـــــــــادة اإلعـــــمـــــار وعــــــن عـــقـــود  ــــن عــ عـ
االســـتـــثـــمـــارات الــســيــاحــيــة طــويــلــة األجـــل، 
لــيــتــخــلــى الـــنـــظـــام الــــســــوري عـــن املـــصـــادر 
الــرئــيــســيــة ملــيــزانــيــتــه الـــســـنـــويـــة )الـــدخـــل 
القومي(، ما يفرض على أي حكومة قادمة 
الداخلية  التنموية  املــصــروفــات  تقليص 
ــن تــقــلــيــص  ــيـــة، فـــضـــا عــ ــبـ الــعــلــمــيــة والـــطـ
مصروفات الدولة املرتبطة بسياسة الدعم 
وفي  عموما،  الطاقة  مجال  في  الحكومي 

عرفه  الــذي  بالصراع  واستيعابه  الشمال 
املــشــهــد الــحــزبــي والــســيــاســي فــي املــغــرب، 
الثاني  أكتوبر/تشرين   7 انتخابات  بعد 
ــب عــن ذلــك مــن جـــدٍل حول 

َّ
2016، ومــا تــرت

مفهوم األغلبية واملعارضة وبنية النظام 
مستبعدًا  ليس  وهنا  املغربي.  السياسي 
تأثير هذا الصراع في نمط االحتجاجات 
وما تحمله من مواقف وشعارات. صحيٌح 
أن أغــلــب الــشــبــاب الــذيــن يــقــودون مسيرة 
ــون 

ُ
ــل

ِّ
االحــتــجــاجــات فـــي الــحــســيــمــة ال ُيــَمــث

ننفي  أن  يمكن  أنــه ال  إال  بعينها،  أحــزابــًا 
صـــلـــتـــهـــم املــــــؤكــــــدة بــــاملــــجــــال الـــســـيـــاســـي 
ـــِصـــل بني 

ْ
ـــف

َ
ـــراتـــه، كــمــا ال يــمــكــن أن ن

ُّ
وتـــعـــث

مــطــالــبــهــم ومـــطـــلـــب اإلصـــــــاح والــتــغــيــيــر 
ومواجهة الاتكافؤ بني الجهات.

ــم تــفــريــق  ــتــ ــات ويــ ــاجــ ــجــ ــتــ ــتــــواصــــل االحــ تــ
ــرار  ــمــ ــتــ اســ صـــــــور  أن  إال  املــــتــــظــــاهــــريــــن، 
أخرى،  مدن  إلى  وانتقالها  االحتجاجات، 
ــقــــدرة بـــعـــض الـــفـــاعـــلـــني الـــذيـــن  ى بــ

َّ
ــذ ــ

َ
ــغ ــ

َ
ــت ــ

َ
ت

ــِلـــْج بــعــد دروب  يــعــتــبــرون أن املـــغـــرب لـــم َيـ
االنتقال الديمقراطي، حيث تتسع صفوف 
املحتجني من املجتمع املدني، ومن بعض 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة وبـــعـــض مــنــظــمــات 
تــرى في االحتجاج  التي  املــدنــي،  املجتمع 
مـــنـــاســـبـــة ثـــمـــيـــنـــة ملــــواجــــهــــة االســــتــــبــــداد 

والفساد والظلم.
)أكاديمي مغربي(

ال يــحــق ألي طــــرٍف الــتــحــكــم فـــي الــعــبــور 
خالها، ال في وقت السلم، وال في حاالت 
الحرب، وهو ما ُيمثل للعدو اإلسرائيلى 
ميزة كبرى، كان يحلم بها، منذ احتاله 
قرية أم الرشراش العربية عام 1949 على 
خليج العقبة، وأنشأ عليها ميناء إيات، 
بشرط  األحــمــر،  البحر  إلــى  منه  لينطلق 
ضمان حرية املاحة عبر مضيق تيران، 
ــان يــفــتــقــده الــعــدو  ــــذي كــ وهــــو الـــشـــرط الـ
اإلســـرائـــيـــلـــي. ونـــعـــلـــم جــمــيــعــًا أن حـــرب 
يونيو 1967، وما ترتب عليها من نكسة، 
كانت ذريعة العدو اإلسرائيلي فيها قرار 
الرئيس جمال عبد الناصر سحب قوات 
الطوارئ الدولية من شرم الشيخ، والتي 
كــانــت مــوجــودة منذ عــام 1957، لضمان 
ــدو اإلســـرائـــيـــلـــي عــبــر  ــعــ حـــريـــة مــــــرور الــ
مضيق تيران، وكان ذلك شرط إسرائيل 
لانسحاب من سيناء عقب حرب العدوان 
وبالتالي   ،1956 فــي  مصر  على  الثاثي 
فـــإن إعـــان عــبــد الــنــاصــر إغـــاق املضيق 
مايو/  في  اإلسرائيلي  العدو  أمــام سفن 

أيار 1967، كان بمثابة إعان الحرب.
ــة  ــاح يــونــيــو الــحــزيــنــة، أزمـ ــ وتــســتــمــر ريـ
الــخــلــيــج تــتــفــاقــم، وانــعــكــاســاتــهــا تــــزداد 
خطورة، سواء بالنسبة ملستقبل مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي نــفــســه، أو تــحــوالت 
مـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي الــــتــــحــــالــــفــــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
لــتــركــيــا  مــتــنــامــيــة  أدوار  مـــع  والــــدولــــيــــة، 

وإيران وروسيا.
واتــــفــــاقــــيــــة تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة 
ــا ســيــتــرتــب  ــ ــة، ومـ ــعـــوديـ املـــصـــريـــة - الـــسـ
عــلــيــهــا مـــن تــغــيــرات جــيــوســيــاســيــة، فى 
التنفيذ،  فــي حــّيــز  الــدخــول  إلــى  طريقها 
الجمهورية  رئــيــس  تصديق  يتم  عندما 
عليها لتصبح قانونًا نافذًا، بعد رفعها 
ــان مــشــمــولــة بـــاملـــوافـــقـــة.  ــرملـ ــبـ إلـــيـــه مــــن الـ
على جزيرتي  السيادة  تنتقل  وبالتالي، 
تـــيـــران وصــنــافــيــر إلــــى املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، ومــــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك من 
الدولية  القانونية  األوضــاع  في  تغيرات 
ملضيق تيران، وأيضًا الترتيبات األمنية 
بــمــقــتــضــى مـــعـــاهـــدة الـــســـام املـــصـــريـــة - 
اإلسرائيلية التي كانت تضع الجزيرتني 
ضمن املنطقة ج التي توجد فيها عناصر 
شرطة مدنية مصرية فقط، وعناصر من 
القوات متعددة الجنسيات.  وما إذا كان 
سيترتب على ذلك دخــول السعودية في 
الــســام املــصــريــة - اإلسرائيلية  مــعــاهــدة 

طرفًا غير مباشر.  
فـــــي ظـــــل تـــلـــك األجــــــــــــواء، تــــخــــرج عــلــيــنــا 
ــة، غــيــر رســـمـــيـــة، عن  ــيـ تــســريــبــات إعـــامـ
اتصاالت سعودية – إسرائيلية، برعاية 
للتباحث حول تسيير خطوط  أميركية، 
جوية مباشرة بني تل أبيب والسعودية 
مـــن فلسطينيي  الــحــجــاج  نــقــل  بــذريــعــة 
األراضي املحتلة في 1948، وأيضًا إلقامة 

عاقات تجارية بني البلدين. 
ــبــار ريــــاح يــونــيــو الــحــزيــنــة، 

ُ
فــي وســـط غ

وكأنه  باملنطقة،  ُيحيط  كثيف  وضــبــاب 
ــــرتــــب 

ُ
ــــي ت ــتـ ــ ــــاض لـــصـــفـــقـــة الـــــقـــــرن الـ ــــخـ مـ

لــهــا الــصــهــيــونــيــة الـــعـــاملـــيـــة، مـــع شــركــاء 
دولة  أركــان  لتثبيت  إقليميني، ودوليني، 
مقبولة  إقليمية  قــوة  اإلسرائيلي  الــعــدو 
ومــــعــــتــــرف بــــهــــا عــــربــــيــــًا، بــــعــــد تــصــفــيــة 
القضية الفلسطينية، في وسط ذلك كله، 
يبقى األمل فى أجيال عربية قادمة، تأتي 
مــن رحــم املستقبل. طــاملــا اســتــمــرت روح 
 في وجــدان األمــة، وحتما.. 

ً
املقاومة حية

الشعوب ستنتصر.
)كاتب مصري(

هذا االقتصاد السوري منذ انطالق الثورة

احتجاجات الريف وسؤال التغيير

العرب ورياح يونيو الحزينة؟

التوجهات 
االقتصادية السورية 

إحدى أهم الركائز 
المكونة للنظام 

السياسي، الحالي 
والمستقبلي

أغلب شباب 
االحتجاجات في 

الحسيمة ال يَُمثِّلُون 
أحزابًا بعينها

جاءت رياح يونيو 
الحزينة بأزمة عربية – 
عربية، تزداد تعقيدًا 

يومًا بعد يوم

آراء

معن البياري

لنجله  العرش  العزيز )82 عاما(، عن  بن عبد  السعودية، سلمان  يتنازل ملك  متى 
محمد؟ هذا واحٌد من أسئلٍة ذاعت أمس، بعد تجريد امللك نجل شقيقه، األمير محمد 
بن نايف، من والية العهد ونيابة رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، وترسيم األمير الذي 
تراكم نفوذه كثيرا في اململكة، محمد بن سلمان )31 عاما(، في العامني املاضيني، 
وليا للعهد وإبقاء وزارة الدفاع معه، في أمٍر ملكي )بموافقة 31 من بني 34 من أعضاء 
الجديد،  العهد  ولــي  املقبل،  امللك  يمنع  الحكم  نظام  فــي   

ٌ
تعديل تبعه  البيعة!(،  هيئة 

من تولية أيٍّ من أبنائه والية العهد، فال يصير ملكا. وفي الوسع التعقيب هنا، بال 
 لتعديٍل تاٍل، عندما تترتب أموٌر وأمور، وحكاية خلع رجل 

ٌ
تحّرز، أن هذا نص قابل

ها بصدد مقرن 
ُ
األمن الذي كان قويا، محمد بن نايف، من والية العهد، كما سابقت

إذا  ــد، 
ّ
املــؤك د 

ّ
تؤك قليلة  إبريل/ نيسان 2015، من شواهد غير  العزيز، في  بن عبد 

التعقيب، أيضا، على ما وقــع في اململكة فجر  الوسع  ما أوجبت الحاجة ذلــك. وفــي 
أمس، بأنه الجنوح األشّد وضوحا لدى صانع القرار في القصر امللكي نحو املغامرة 
والصدمة، في كل شيء ربما. أما التوازناُت داخل األسرة املالكة، والتي جاء منح أبناٍء 
كثيرين في األسرة مواقع وزارية ودبلوماسية واستشارية للحفاظ عليها، فإن من 
غير املحسوم أن تبقى على إيقاعها الساكن الراهن، وال شيء يؤكد أن اململكة ستظل 
في منجاٍة من أي مفاجآت أو مؤثراٍت، أو ما ال نعرف مما قد يصيب مفصال هنا 
أو هناك في بنية النظام، ومسالك اتخاذ القرار فيه. وهذا قرار إعادة جميع البدالت 
واملزايا املالية ملوظفي الدولة املدنيني والعسكريني التي كان قد تم تعديلها أو إيقافها 
ر إلى أن ثّمة »حدسا« في  موضٍع غير منظور ربما، في هرم 

ّ
إلى ما كانت عليه، يؤش

 للتهدئة ودفع 
ٌ
السلطة بوجوب أن تالزم عمليات الجراحة، في قاع الليل غالبا، أدوية

وجع الرأس.
الثاني 2015،  كانون  يناير/  في  العرش،  امللك سلمان  استلم  ــا 

ّ
مل وفيرا،  الكالم  كــان 

وتاليا مع إصداره حزما متتالية من القرارات، في غير شأن، أن أنفاسا من »التحديث« 
ستسري في بدن السلطة، وأن شيئا من تثويٍر سيحُدث في إيقاع األداء العام في 
 في املشهد العربي ربما تلملم ما أمكن مللمته من شظايا 

ً
 سعودية

ً
الدولة، وأن زعامة

الراهن العربي التعيس. ولكن، بصراحة وأسى، لم يأت حساب السرايا كما حساب 
القرايا، وبدا أن الرهان على املغامرة )وبعض الطيش( هو األوضح في بناء التحالفات 
الخارجية وصناعة الخصومات. وهذا رمي اإلبل القطرية هائمة في هجير الصحراء، 
الحريري، مكشوفا في احتضار شركته  األوثــق، سعد  الحليف  معطوفًا على ترك 
تــرك محمد  إليهما  عليه، مضافا  ماليٍّ مقدور  إسعاٍف  دون  أوجيه« من  »سعودي 
التي  الشواهد  هــذه  الجنوب،  انفصال  باتجاه  اليمن،  يلعب في  أبوظبي  زايــد في  بن 
ت هنا عفو الخاطر من بني دالئل غير قليلٍة على اضطراٍب غير هنّي يحدث في 

ّ
عن

العقل السياسي الحاكم في الرياض، وأنه غير ذي أهميٍة ما خلعته بعض صحافاتنا 
العربية على محمد بن سلمان أنه رجل التجديد القوي، فيما نعُت »اإلندبندنت« له، 
قبل نحو عــام، »ساذجا مــغــرورا«، أْدعــى إلى األخــذ بجدية، وال سيما أن الصحيفة 
البريطانية سّوغت قولتها بأن الرجل يقامر بسياساٍت اندفاعيٍة وتدخالٍت تزعزع 
 على سؤال »لوموند« الفرنسية 

ٌ
استقرار العالم العربي. والظن هنا أن اإلجابة ميسورة

ما إذا كان محمد بن سلمان حداثيا وإصالحيا أم أنه سياسي مقامر. 
األخذ  الرشد، قد جــرى  اململكة، ومــن  أن مقدارا من تغليب مصلحة  كــان االجتهاد 
ف الرياض من تلك الحرب غير املفهومة على »اإلخوان املسلمني«، ومع 

ّ
بهما، مع تخف

تأطير العالقة مع نظام عبد الفتاح السيسي، وتحسني التواصل والتعاون مع الدوحة، 
غير أن قوة شدٍّ خارجية في أبوظبي نجحت في أخذ الجناح األكثر نفوذا في الرياض 
إلى ما صرنا نشهد ونرى من نقصان التعقل في القرار السياسي السعودي، كما 
تأكد في االستهداف الجاري لدولة قطر وقيادتها وشعبها، بجنوٍن لم يكن متوقعا 
في أي يوم. وهذا عبد الفتاح السيسي في مصر مأزوٌم بسبب توريط الرياض له في 
قصة »تيران وصنافير«، وهذا هو العالم العربي في لحظٍة بالغة الحساسية، يعود 

بعض أسبابها إلى مزاجيٍة حادثٍة في اململكة.

أحمد عمر

، تأّسيا بحلف الفضول. اقترح لها املؤسسون اسم  »جمعية الصداقة 
ً
أّسسنا جمعية

األملانية السورية«،  فرأيُت، بعد ضرب الِقداح، أن نسميها اسما شعبيًا مثل »حّيا الله 
رك األمر لي، فالجمعية مازالت تقيم 

ُ
النشامى«، أو جمعية »أبوس روحك خاي«، فت

في  قلوب مؤسسيها املجروحة التي تخفق مثل الخيام في يوم عاصف، واستقّر 
إلى االجتماع كل أسبوع، في دار  ّيِبنَي«. وبــادرنــا، من فورنا، 

َ
ط

ُْ
امل األمــر على »حلف 

 
َّ

الندوة األملانية، فأنا وعبد الله بن جدعان أقرباء في ُحبِّ الخير ونصرة املظلوم، ما َبل
، فأسندنا حجابة الجمر والحطب ألبي الفوارس، ولواء  إعداد السلطات 

ً
البحُر ُصوفة

الرطبة ألبي أغيد، فنحن ما نجتمع  الثمار  كر، وشرف السقاية من دموع 
ُ

ألبي الش
إال ملأكلة. وقد نوينا إشعال نيران الحرب تحت اللحم، واللحم شجرة العرب، مفرومًا 
العربية واإلسالمية،  الــرأي في حــال األمــة  لنتبادل  أو مــقــّددًا، كل أسبوع.  أو مقطعًا 
، وعلى 

ً
والحال السوري إقامة وظعنًا، وموتًا تحت التعذيب. ونتبادل الطرائف مواجهة

 أبطال طرائفنا الحور العني، نجلو بها همومًا 
ُّ

صفحتنا في الواتسآب الخضراء، وجل
سوداء، أكبر من هموم امرئ القيس الذي تطاول عليه الليل كموج البحر، وأرخى عليه 

سدوله بأنواع الهموم ليبتلي.
 + 1، في قصبة روسلس هايم، بعد 

ً
وقد ارتفع عدد املتحالفني إلى ثالثة عشر رجال

الزميل سيد املصري، واملصريون كلهم ظرفاء،  أن وافقنا باإلجماع قبول عضوية 
لكن مصر لم تعرف أظرف من عبد الفتاح قلب الثعلب، الذي جعل مصر.. أم الدنيا 

ناقصًا منها جزيرتني.  
الحظْت جارتنا السيدة شيللر مرتني أّن أعضاء اجتماعاتنا كلهم من الذكور، فساحة 
الدار مكشوفة، ليس بيننا أنثى واحدة، وقد أتت إلينا تطلب املساعدة في حمل خزانٍة 
أنفسنا من  الراحة، حتى كدنا نقتل   

ّ
أكــف إلى حملها ونقلها على  جديدٍة، فبادرنا 

شدة النخوة والشهامة، فشكرتنا وقالت مستنكرة: كلكم ذكور.. أين النساء؟
الزوجات  إيــذاء  بتهمة  األملانية  السلطات  إلــى  تشكونا  أن  من  وخفنا  الغّصة،  بلعنا 
وحبسهن في املخادع، والفصل العنصري بني الذكور والنساء، أو أن تحسب الشحم 

فيمن شحمه ورم. األملان يشتبهون في ظلمنا الزوجات، وهنَّ الظاملات.
لهما صديقتان  عــاِزبــان  بيننا  املحصنني،  للرجال  املطيبني، حلف  أّن حلف  ر 

ّ
نذك  

أملانيتان، يعاشرانهما معاشرة األزواج، من غير عقٍد وال نقد، كل واحدٍة أجمل من 
النجمة تشارلز تيرون.   لم يخطر لنا أن ندعو زوجاتنا، وال صديقات أحالفنا إلى 
ّيِبنَي، فهن من حلف لعقة الدم، أو حلف األحالف املخاصم، فبعضنا يأخذ 

َ
ط

ُْ
حلف امل

 من الزوجة وحبها القاتل، وبعضنا من لومها، ونقدها، وتغريدها، ونقيقها، 
ً
إجازة

بـــاألوالد،  زوجــاتــهــم مشغوالت  وبعضنا  العائلي،  الــنــظــام..  إســقــاط  يــريــد  وبعضنا 
 عربية، وهي أن تترك الزوجة الرماح 

ٌ
وبعضنا يغار عليها.. ثم إنها قبل كل شيء عادة

السلطات  وللزوجة  التنفيذية،  له  السلطات؛  زوجته  مع  ويتقاسم  ر، 
ّ
وتتعط لزوجها 

التشريعية والقضائية والسلطة الرابعة والخامسة، وسلطة اإلرهاب والدواعش.
 منهم، 

ً
األملان يغارون على قانون بلدهم، وعلى حقوق األنثى، وهم كلهم، وليس أمة

 مسرعة، أو رابه أمر، 
ً
يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، فإذا وجد األملاني سيارة

بالباطل كما في بالدنا.  بالحق، وليس  لكن  فــورًا، كلهم مخبرون،  بالشرطة  اتصل 
صاحب حجارة الجمر أبو الفوارس، قال: يبدو أن جارتك ستشكونا. 

بادر صديقنا أبو الصفا، وهو طبيب جــّراح عظام، األشهر في حمص وما حولها، 
وشرح لها قائال: سيدتي، نحن جميعًا من »الغايز«، وأشار إلى الشباب الذين كانوا 
يتبادلون طرائف خشنة، ويتعانقون، وكأنهم التقوا بعد فراٍق طويٍل عند كل طرفة 

جديدة فرحًا بها. 
 بقوة البراهني. واضح أّن حلف املطيبني من بني 

ً
هّزت السيدة تشيللر رأسها مذهولة

عبد مناف في الدوحة وأنقرة يالقي مصاعب وأذى، من حلف األحالف، حلف لعقة 
الدم؛ في مكة وواشنطن وتل أبيب والقاهرة املقهورة.

سالمة كيلة

زًا، خالل السنة األخيرة، على صعود الشعبوية، الظاهرة التي تجلت 
ّ
كان االنتباه مرك

في انسحاب إنكلترا من االتحاد األوروبي، ونجاح دونالد ترامب رئيسا في أميركا، 
كلها  وحيث  متطرفة،  يمينيٍة  تجمعاٍت  وظهور  فرنسا،  في  لوبان  مارين  وصعود 
تميل إلى توافق مع فالديمير بوتني، الذي بدا كأنه ملهم لهذه الشعبوية. بمعنى أن 
 يمينيًا »متطّرفًا« ينتصر بدعم شعبي، وهو يؤسس لوضع عاملي جديد، يندفع 

ً
ميال

نحو الحدية في الصراعات، ويفتح على بناء تحالفاٍت تهدم ما بني في النصف الثاني 
الرأسمالية تفضي إلى نشوء امليل  العشرين. وال شك في أن األزمــة في  القرن  من 

اليميني املتطّرف، أو تدفع فئات شعبية إلى دعم ميول يمينية متطّرفة.
لكن، علينا اآلن أن نتحّدث عن أمر آخر، هو الذي ُيظهر بروز ميٍل شعبيٍّ إلى تجاوز 
التيار  أن  الفرنسية خصوصًا،  االنتخابات  وبعد  واضــحــًا،  يظهر  حيث  مــا.  مــاٍض 
الشعبي بات يميل إلى تجاوز كل األحــزاب التي تشكلت خالل القرن املاضي، وأنه 
بات ينتخب ما يعّبر عن شكٍل جديٍد للسياسة، ويطرح ما يقارب الوضع الشعبي. 
بالتالي، يمكن القول إن البنى السياسية القديمة باتت من املاضي، وأن الواقع يفرض 
ل بنى جديدة. وهذا يعني أن األزمة االقتصادية باتت تنعكس على بنية الدولة، 

ّ
تشك

ح لها، إلى اآلن، ما البديل الضروري، لكنها 
ّ

وعلى خيارات الشعوب التي ربما لم يتوض
بدأت في البحث عن ذلك، وإْن كانت بدأت في الشكل، أي شكل السلطة والنخبة التي 

تحكم من دون ملس الخيارات االقتصادية، أو ملسها بمعنى يساري ما.
وإذا كان جرى التركيز على ظاهرة ترامب الذي أتى من خارج »الطبقة السياسية«، 
ورغــمــًا عــن الــحــزب الـــذي يــقــول إنـــه يمثله )الــجــمــهــوري(، فـــإن درس مــا جـــرى في 
اكتسح حزب  فقد  أكــثــر،  الــظــاهــرة  طبيعة  ــح 

ّ
يــوض ربــمــا  السابقة  القليلة  الــســنــوات 

يتناوبان على  اللذين كانا  القديمني  الحزبني  اليونانية، مهمشًا  االنتخابات  سيريزا 
حكم اليونان، وهو حزب جمع أشتات يسار، بعضه »تقليدي«، وبعضه فوضوي، أو 
نقابي، ولكن بعضه يسار حقيقي. وعلى الرغم من أن الحزب لم يِف بوعوده التي 
نجح على أساسها، فقد نجح مرة أخرى بعد إعادة االنتخابات. كادت هذه الظاهرة 
الرغم من  التي باتت قوة برملانية على  أن تتكّرر في إسبانيا مع حركة بوديموس 
ل بيرني ساندرز هذا »الشطح« 

ّ
أميركا، مث اليساري. في  الشبابي، وميلها  طابعها 

نحو اليسار، وحصل على دعم كبير في أوســاط الحزب الديمقراطي، وربما جرى 
إبعاده عن السباق، على الرغم من أنه كان األجدر. وكان واضحًا أنه يمكن أن يفوز 
على ترامب، أو ربما كان هو الوحيد الذي يمكنه أن يفوز على ترامب. انتقلت الظاهرة 
الى إنكلترا، وعلى الرغم من عدم فوزه بقيادة جيرمي كوبني، فقد حقق حزب العمال 
حه ألن يفوز في مرة قريبة، بعد أن أصبح اليمني ضعيفًا في 

ّ
تقدمًا كبيرًا، ربما يرش

الحزب  ضعف 
ُ
الحزب االشتراكي، وت الفرنسية لكي تطيح  االنتخابات  الحكم. وأتت 

اليميني، وتهّمش اليمني املتطرف )وكذلك اليسار املتطرف(، وتأتي برئيس وبرملان 
من الشباب، والذي هو في الغالب ليس متمّرسًا في السياسة. وربما نشهد ظواهر 
شعبوية مماثلة في الفترة املقبلة، فأزمة العالم تسير نحو تدمير ما ُبني في العقود 

السابقة، ربما لفتح األفق ملسار جديد.
أو  يمينية  أو  يسارية  املنتصرين،  ميول  عن  النظر  وبغض  هنا،  واضحًا  يظهر  ما 
منها  تعاني  بــاتــت  الــتــي  االقــتــصــاديــة  ــة  األزمـ ونتيجة  الشعبي،  الــوضــع  أن  وسطية، 
حتى الدول الرأسمالية، بات معنيًا بـ »تدمير« النظام القديم. لهذا، يميل إلى انتخاب 
أشخاص جدد، ومن الشباب في الغالب، حتى وهؤالء ال يمتلكون خبرة سياسية، أو 
ح، ويسير نحو 

ّ
. بالتالي، يمكن القول إن »النظام القديم« ينتهي، يترن

ً
مشروعًا بديال

حتفه. وال شك في أن واقع الرأسمالية ُيظهر أنها قد شاخت، بعد أن عاشت بما فيه 
الكفاية، وأن الشعوب تريد تغيير واقعها. ولهذا، دخلنا في مرحلة البحث عن البديل، 
.
ً
ق مطالب الشعوب، في عالٍم استهلك القوى التي طرحت ذاتها بديال

ّ
البديل الذي يحق

عبد الحكيم حيدر

يخطئ من يظن أن الدكتاتور صار قويًا. األكثر قوة هي مصالح النخبة. وهذه هي 
 عليها الدكتاتور من بعيد مع أجهزته. مصالح النخبة هي 

ّ
املفاتيح السحرية التي يدق

مناطق ضعف هذه النخبة وكوارثها أيضا، وهي الطريق امللكي للجنرال إلى الجلوس 
على الرقاب واألكباد أيضا.

كــان محمد حسنني هيكل مشغوال بشكٍل مثير على مصير  األخــيــرة،  أيــامــه  فــي 
التسريبات.  ذلك واضحا في  املنتظرين، وظهر  قوائم  اسمه على  ابنه، وعلى وضع 
فطنت السلطة لضعف رجل تعّدى التسعني، وعلى ابنه قضية شبه ثابتة األدلة تتعلق 
 وجود هذين في القضية 

ّ
بالتالعب في أموال البورصة مع جمال وعالء مبارك، وعل

كان مصدرا رئيسيا من مصادر تماسكه إلى حد ما.
الدكتاتور غشيما،  النخبة وخوفها من املجهول، مــازال  الرغم من كل سعار  وعلى 
اب« مع صغار األطفال. تأملوا الصمت 

ّ
ويتعامل مع النخبة كما يتعامل »عّريف الكت

ى »موعظة 
ّ
بجوار الدكتاتور وهو يتحدث، ورئيس مجلس الوزراء، وكأنه جالس يتلق

الــكــامــيــرات، كــي ُيــضــفــي على  لـــزوم تــمــريــر اللحظة أمـــام  الــجــبــل« فــي هيبة مفتعلة 
الدكتاتور املشروعية والهيبة املفتقدتني. 

فجأة يضحك الدكتاتور بهستيرية على أمٍر عارض، فتضّج القاعة بضحٍك محبوٍس 
وتــصــفــيــق. فــجــأة يــعــود الــدكــتــاتــور إلـــى وقــــاره األول، ويــكــتــب فــي األجــنــدة )درره(، 
الــدرر.  الخلفية، لتالحظ، ولو حتى طيفا شــاردا من تلك  فتشرئّب أعناق الصفوف 
الـــدرر«، وفــي توجيه  نثر  »فــي  املتحدث، ويبدأ هو  أو  الوزير  الدكتاتور  فجأة يوقف 

املشاريع، فيعود التصفيق حارا. 
كانت أجهزة مبارك، لألمانة، أكثر ذكاء وخفة من دكتاتور تحت التدريب، صعد إلى 
كرسي الرئاسة على ظهر دبابة، فصنع فصال دراسيا أمنيا، سّماه برملانا، وصنع 
دعى حتى إلى افتتاح ورشة نجارة في »بركة السبع أو دمياط«، وصنع 

ُ
أحزابا ال ت

صحافة يضيق ذرعا بها، ثم وضعها تحت عني مكرم محمد أحمد ورقابته، وِنعم 
الحارس األمني. وأتى بمستشاٍر علمي، وهو دكتور أحمد عكاشة، لم يجد من عالٍج 
الراتب  أن  من  الرغم  على  الجوع،  ســوى  بالعقاقير،  العامرة  عيادته  في  للمصريني، 
الشهري البنه مليونا جنيه، فهل يكفي هذا الرقم املتواضع جدا ألكل قطط وكالب 

النخبة املصرية التي تمثل الهيبة حول الدكتاتور في كل اجتماع؟
أما عن آخر حزم التصنيع التي بارك بها العالم، فاروق الباز، خطوات الدكتاتور، فقد 
العالم الجليل املصريني  خرجت بعد تنقيب وبحث في الطبقات الجيولوجية. وأراح 
البلدي، ما جعل  من البحث في أضابير الخرائط، وأراح بالطبع الدكتاتور واملجلس 
الولد عشم  مع  )بالطبع(  واقفا  اإلفطار  فتناول طعام  ومــســرورا،  الدكتاتور سعيدا 
الله وأصــدقــائــه فــي كمني، ثــم تسلل بعد ذلــك خلسة مــن دون أن يــراه أحــد، وتهجد 
قبل صالة الفجر وحيدا في جامع الشعراني بمالبس صاحب محل كنافة من باب 
الشعرية. وفي جنح الليل، عاد إلى مسكنه املتواضع في قصر االتحادية، ولم ينس 
بالطبع أن يمر على التي تغش اللنب في حدائق القبة، كما فعل عمر بن الخطاب تماما.
الــشــيء الــوحــيــد الـــذي نسيه الــدكــتــاتــور، هــو أن يــســأل الــعــالــم فـــاروق الــبــاز وهــو في 
قــبــة مــعــامــل نــاســا: مــا حـــال ابـــن أخــيــك بــاســل أســامــة الــبــاز، ومـــا حـــال إمــبــراطــوريــة 
الـــدوالرات، وهل مــازال باسل يسدد  فت ثالثة مليارات من 

ّ
التي تكل بتروكيماوياته 

للبنوك التي أخذ منها مليارا ونصف املليار؟ وهل يسّدد في األوقات املعلومة؟ بالطبع 
الدكتور فاروق، من فرط علمه وأبحاثه في جيولوجيا القارات السبع، ال يعرف شيئا 
عن موضوع بتروكيماويات باسل، وال عن ديون البنوك، ألن الرجل كان في جزيرتي 
ل التربة مع مجموعة عظيمة من العلماء، وكانوا يعيشون فقط 

ّ
تيران وصنافير يحل

 في العلم فقط، بعيدا عن 
ً
على القواقع واألسماك وأعشاب البحر غير السامة، محبة

غشم السياسة واألحزاب واملناكفات الصغيرة، فهو مع مجّرات الله الغائبة عنا، وال 
وقت له كي يناكف جوعى مثلنا.

يحدث في المملكة حلف الُْمَطيِّبيَن في ألمانيا العربية

ليست شعبوية بل ميل شعبي
هيكل وعكاشة والباز.. 

تصنيع الدكتاتور
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تناقضات نظام السيسي هل تحل األزمة الخليجية؟

على ضوء احتجاجات الحسيمة
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انتشرت، في السبعينات والثمانينات من القرن املاضي، في التلفزيون املصري 
فــوازيــر رمــضــان مــع نيللي وشــريــهــان، وكـــان الــقــول الــســاخــر »مـــن ال يشاهد 
الستينات على يد  بــدأت في  الفوازير  الفوازير لن يقبل صيامه«. وكانت فكرة 
ثالثي أضواء املسرح، وبعد نيللي وشريهان أكملها سمير غانم، وبدأ الشغف 

 تدريجيا إلى أن انعدم في السنوات األخيرة.
ّ

بها يقل
هذا ما يقوله املؤرخون الفنيون وما عايشته بنفسي، لكن الحقيقة أّن االهتمام 
الــحــاكــم فــوازيــر يومية سحبت  الــنــظــام  انــعــدم نتيجة تقديم  بــفــوازيــر رمــضــان 
 الطلب« هو 

ّ
البساط من فوازير رمضان، فاملبدأ التجاري »كلما زاد العرض قل

الحاكم هنا، ورغمًا عن ذلك، يصر النظام الحاكم على اإلبداع في تقديم الفوازير 
كل فترة، وفي هذا العام، يقدمها تحت عنوان »طب إزاي«.  النظام يعلن الحرب 
على االعتداء على أراضي الدولة، وفي الوقت نفسه، يتنازل عن جزيرتي تيران 
والجيش  األراضـــي،  النظام سنة الســتــرداد جميع  إزاي؟ حــدد  وصنافير، طب 

يضع يده على عشرات اآلالف من األمتار داخل القاهرة وخارجها، طب إزاي؟
النظام يّدعي حرية الشعائر الدينية ويمنع سنة االعتكاف وصالة التراويح في 
مساجد كثيرة، طب إزاي؟ النظام يعلن أّن املواطنة هي األساس واالعتداء على 
البرملان سلطة  أّن  الدستور على  إزاي؟ ينص  الكنائس مسلسل مستمر، طب 
مستقلة وظيفته التشريع والرقابة ورئيسه يمنع أي عضو من الحديث خالفا 
لرأيه، طب إزاي؟ ينفي النظام وجود أي قصور أمني وتفخيخ الكنائس مستمر، 
طب إزاي؟ النظام يقسم )كاملعتاد( لن يحدث نقص في املياه وإثيوبيا تكمل بناء 
السد وتعلن تخزين أكثر من 70 مليار متر مكعب، طب إزاي؟ فشل النظام في 
إدارة البلد ورفع املعاناة عن املواطن أكبر من أن تخطئه العني، ويطالب بعضهم 
تحارب  مصر  إزاي؟  طــب  ثانية،  لفترة  السيسي  وترشيح  الرئاسة  فترة  بمّد 
وزيــر  على  القبض  فــي  وتفشل  دولـــة عربية،  ملقاطعة  الـــدول  اإلرهـــاب وتحشد 
الداخلية األسبق وهو داخل أراضيها، طب إزاي؟ يعلن النظام أّن مصر بلد األمن 
األولــى في عصابات  تــزداد ومصر  السيارات  الخطف وسرقة  واألمــن وجرائم 
سرقة األعضاء، طب إزاي؟ مع ارتفاع أعداد البطالة وازدياد معدالت الفقر يعلن 
العاملني في قطر )في حال  النظام استعداده الستقبال 300 ألف مصري من 
طردهم( لتوظيفهم، طب إزاي؟ طب إزاي؟ سؤال بالعامية بمعنى كيف ُيمكن؟ 

وهو استفهام استنكاري تعجبي كما يقول علماء البالغة.
محمد لطفي )مصر(

دولــة  مــع  الدبلوماسية  عالقاتها  دول  سبع  قطعت 
بالطاقة في مطلع شهريونيو/ حزيران  الغنية  قطر 
الــحــالــي، واتــهــمــت قــطــر بــدعــم طـــهـــران والــجــمــاعــات 
اإلســـالمـــيـــة، مــثــل جــمــاعــة اإلخــــــوان املــســلــمــني الــتــي 
ال تتبنى الــعــنــف. لــكــن قــطــر أجــابــت بــأنــهــا ال تدعم 
اإلرهــاب، وقالت إّن الخالف الدبلوماسي يقوم على 

أساس ادعاءات غير صحيحة.
في  تواجه،  الدوحة  أّن  لألنباء  رويترز  وكالة  ذكــرت 
أزمــة اقتصادية حـــادة؛ ألنها تعتمد  الــراهــن،  الــوقــت 
مــن وارداتـــهـــا  فــي %80  الخليجيني  الــجــيــران  عــلــى 
الــغــذائــيــة، وربــمــا ف وســع الــدوحــة تسريع عالقتها 
اللتني قالتا بالفعل إنهما سعداء  أنقرة وطهران  مع 
املــقــاطــعــة،  مـــن حــــّدة  للتخفيف  ــة  الـــدوحـ بــمــســاعــدة 

فوزير الخارجية التركي، مولود شاويش أوغلو، قال 
بينما  النزاع،  للمساعدة في حل  بــالده مستعدة  إّن 
عرض املسؤولون اإليرانيون إرسال الغذاء إلى قطر 
الــعــربــي على  التحالف  بــأن ضغط  بــحــرا، لكن يــرى 
عن  البحث  إلــى  يدفعها  أن  يمكن  القطرية  الــقــيــادة 

عالقات أوثق مع طهران وأنقرة.
أن تترك قطر عضوية مجلس  لذلك، يمكن  ونتيجة 
مع  التركية  الدبلوماسية  لجهود  الخليجي  التعاون 
أنقرة والــريــاض ستكافحان من أجل  الــريــاض؛ ألن 
إيجاد أرضية مشتركة حول قضية اعتبار جماعة 
ــوان املــســلــمــني إرهـــابـــيـــة. أمـــا طـــهـــران فــأعــربــت  ــ اإلخــ
عــربــي، حيث يسعى  تحالف  إقــامــة  إزاء  قلقها  عــن 
الرئيس، دونالد ترامب، إلى توحيد الدول اإلسالمية 

ضد طهران. لكن الباحث في معهد الشرق األوسط 
في واشنطن، أحمد مجديار، يرى أن التوتر املتزايد 
بـــني قــطــر وغــيــرهــا مـــن الـــقـــوى الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
الخليجي  التعاون  مجلس  فرصة إلضعاف  يشكل 
إنشاؤه خالل  تم  الــذي  العربي  األميركي  والتحالف 
رحلة تــرامــب أخــيــرا إلــى الــريــاض ملحاربة اإلرهـــاب، 

ومواجهة إيران ووكالئها في املنطقة.
لــكــن، يمكن أن يــحــل الـــنـــزاع بــني الـــريـــاض والــدوحــة 
تا نزاعات بينهما عن 

ّ
هما حل

ّ
ه سبق أن

ّ
بالحوار، إذ أن

االستنتاجات  نسبق  أن  يمكن  فــال  الــحــوار،  طــريــق 
 املشكلة التي نأمل أن تحل بأسرع 

ّ
التي ستبني حل

وقت ممكن.
عطا اهلل شاهين )فلسطين(

يبدو أن الترقيَع تعب منا نحن في املغرب، وأن قشابَة 
بالدنــا قــد ضاقــْت مــن السياســة الترقيعيــة املتبعــة. 
مثلما يبدو أيضًا، أْن ليس أمامنا سوى خياِر الشروِع 
فــي تشــييد مغــرٍب بــال قمــٍم شــاهقة النفــوِذ والغنــى 
واألنانيِة والثراء، وبال سفوٍح شاسعٍة غارقٍة في َوَحِل 

الضعِف والفقِر والعطالِة والشقاء.
فرعونــي  بهــرٍم  شــبيهًا  االجتماعــي  هرُمنــا  صــار 
شــاهق، أقلية اجتماعية تســيطُر على السلطِة واإلدارة 
واملجــال، وعلــى غالبيِة خيــراِت وعائداِت الوطن، مقابل 
بالكــدِح  عليهــا  محكــوٌم  واســعٍة  اجتماعيــٍة  أغلبيــٍة 
والبطالــِة  والفقــِر  والديــوِن  وبالضرائــِب  والكفــاف، 

والتهميِش والشقاء.. ِتْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزٰى.
قــال ملــُك البــالِد عــن البالد، فــي خطاٍب له منذ شــهوٍر: 
»يؤكــد الواقــع أن هــذه الثــروة ال يســتفيد منهــا جميــع 

التفقديــة،  فــي جوالتــي  أالحــظ،  أننــي  ذلــك  املواطنــني. 
الفــوارق  وحــدة  والهشاشــة،  الفقــر  مظاهــر  بعــض 
االجتماعية بني املغاربة«. لكن الذي يبدو واضحًا، في 
حالتنــا وأحوالنــا تحديــدًا، أّن »القســمَة ِضيــَزى« قــواًل 
 املشــكل، وفــي 

ُ
وفعــاًل، وهــذه القســمُة الِضيــَزى أصــل

إعــادِة القســمِة عــداًل وإنصافــًا، يوجُد الحــل الصحيُح، 
املســتدام واملســتديم. ترتَب عن فترات انحطاِط املغرب 
وتخلفه التي مهدْت الحتالله املباشر، وعن تركِة الفترة 
االســتعمارية التــي تلتهــا، وعــن نصِف قــرٍن وعقٍد من 
الزمــن مــن الترقيِع والتمييٍز والتبعية بعد الجالِء شــبه 
الظاهــري لالســتعمار، وإلــى اآلن... ترتــَب عــن هــذا كله 
 
ُ
نظــاٌم اجتماعــي وسياســي، طبقــي تمييــزي، تتمركــز
 قيمتها بأيــدي األقلية، 

ُ
فيــه الثــرواُت الوطنيــُة وفوائــض

كمــا الســلطة والنفــوذ والجــاه تمامــًا. لذلــك، ولضمــاِن 

اســتمراِر هــذه األوضــاع ٌيلجــُا إلــى سياســِة الترقيــع، 
أعنــي ترقيــع الوضــع القائــم، ســواء بواســطِة ذر الرماد 

في العيون أو من خالل اإللهاِء والقمِع والتضليل.
 املشــكِل، 

ُ
»القســمَة ِضيــَزى« قــواًل وفعــاًل.. وهــي أصــل

الحــل  يوجــُد  وإنصافــًا،  عــداًل  القســمِة  إعــادِة  وفــي 
الصحيُح املستدام واملستديم.

يظهــُر اليــوم، نجــاح املســتِغلني واالســتغالليني، عندنــا 
وفي باقي البلدان الخاضعِة شعوبها لالستغالل على 
طوِل األرِض وعرضها، يظهُر أّنهم نجحوْا حتى اآلن، 
فــي »تقنيــع الحقيقــة« الوطنيــة املائلــِة فــي تناقضــاِت 
الواقِع االجتماعي، امللموســةِ والقابلِة لإلدراِك واملعرفِة 
أنهــم  أقصــُد  والحســاب  والحــواِس  العقــِل  بواســطِة 

نجحوْا في وضِع القناِع فوق حّدِة هذه التناقضات. 
محمد الفرسيوي )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

دالل البزري

 إلى اللبنانيني 
ّ

ف
ُ
بعد مفاوضاٍت ومماحكات، ز

ــــون الــــجــــديــــد لـــانـــتـــخـــابـــات  ــانـ ــ ــقـ ــ أخـــــــيـــــــرًا... الـ
القانون بيوٌت من  هــذا  التشريعية. قيلت في 
الــشــعــر: جــديــد، تــجــديــدي، إصــاحــي، صناعة 
ح التمثيل... والغرض من هذا  لبنانية، يصحِّ
تركنا  أو  آلــيــاتــه،  فهمنا  عــدم  زيـــادة  بيل 

ْ
التط

هكذا في البرية، نتدّبر أمر ذكائنا وحدنا، أو 
الذكاء... اعتراضاٌت قليلة وقفت  يخوننا هذا 
 
ً
بــوجــه هــــذا »اإلنــــجــــاز«. ولــكــن أكــثــرهــا إثــــارة

للرثاء تلك التي الحت بوادرها في أثناء فترة 
»توليد« القانون، والتي تجّسدت بالفعاليات 
ــاء فــي  ــنـــسـ الـــنـــســـائـــيـــة املـــطـــالـــبـــة بـــمـــشـــاركـــة الـ
ــٍد ُيـــلـــزم كل  الــســيــاســة عـــن طـــريـــق إدخــــــال بـــنـ
املــرشــحــني وضـــع مــرشــحــاٍت مــن الــنــســاء على 
شخصيات  استنكار   .%30 بنسبة  لوائحهم، 
وجمعيات نسائية صدور القانون »الجديد« 
كــان بديهيًا، بعد الحملة  البند  مــن دون هــذا 
الـــتـــي ســبــقــت صـــــــدوره. إذ فهمت  املــحــمــومــة 
ــال نساٍء  صــاحــبــات الــطــمــوح الــســامــي أن إدخـ
إلى البرملان، وقبله إلى الــوزارة، »مشاركة في 
الــســيــاســة«. وُيــَصــن كــل مــرة بخيبٍة جــديــدة، 
ــمــن الــحــمــات 

ّ
ــّرة، ويــنــظ ــكـ ــك الـ فــُيــعــدن بــعــد ذلـ

الجديدة، وهكذا.. كأن شيئا لم يكن.
ــئـــك الــنــســاء  ثـــّمـــة مــشــكــلــة إذن، فـــي عـــقـــول أولـ
ختصر السياسة عندهن بالوصول 

ُ
أنفسهن: ت

إلـــــى واحـــــــــدٍة مــــن الـــهـــيـــئـــتـــني، الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أو 

حلمي األسمر

.. والحرب اليوم في باد العرب وقاموسهم 
 
ٌ
 أهــلــيــة

ٌ
الــســيــاســي الــجــديــد هــي حـــرب بــيــنــيــة

ذاتــيــة مــن نـــوع فــريــد، حــيــث يــنــهــش الجسد 
 يــده، فيما يــُده 

ّ
الــواحــد جــســده، فيبدأ بعض

تـــمـــزق خــــــّده، ويـــــده األخــــــرى تــمــعــن فـــي لكم 
بطنه، هكذا أتخيل جسد األمــة الواحد، وقد 

انكّب بعضه على أكل وقتل كله.
الصورة من التعقيد بحيث يصعب حشرها 
فــــي مــــقــــال. لــــكــــن، مــــن املـــســـتـــحـــســـن الـــتـــوقـــف 
 عند املشهد األخير من فصول الحرب 

ً
برهة

األهــلــيــة، ألنـــه مــشــهــٌد مــعــّبــر كــثــيــرا، ويختزل 
ــلـــة ويـــخـــتـــصـــرهـــا، حــكــايــة  الـــحـــكـــايـــة الـــطـــويـ
تــحــالــف االســتــبــداديــن، الــديــنــي والــســيــاســي، 
الــتــي تــحــدث عــنــهــا طــويــا صــاحــب »طــبــائــع 
االستبداد«، ولعل في فّك رموز هذا التحالف 
مــا يــوصــل الــبــاحــث عــن الــخــاص إلـــى بــدايــة 

الطريق.
املشهد أبطاله ما تسمى هيئة كبار العلماء 
ــيــــة، وهــــــي هـــيـــئـــة لــهــا  ــعــــربــ ــي الــــجــــزيــــرة الــ ــ فـ
خطيرا،  دورا  وتلعب  واحترامها،  اعتبارها 
ليس في الجزيرة العربية فقط، بل في سائر 
باد العرب واملسلمني. ولهذا، فإن أي موقف 
تتخذه له أبعاد وتأثيرات عابرة حدود نجد 
والحجاز. لذا نتوقع أن تنأى بنفسها عن أي 
باملاء،  الــزيــت  خــاٍف سياسي، وأن ال تخلط 

السياسة  في  للمشاركة  التشريعية. ال مجال 
ــاالت. ال ســـيـــاســـة إال فــي  ــ ــجـ ــ لــغــيــرهــمــا مــــن املـ
بــلــوغ »مــراكــز الـــقـــرار«، وال غــيــره. فباستثناء 
املطاِلبة  العنف األســري، وتلك  الحمات ضد 
الجنسية  منح  فــي  اللبنانيات  الــنــســاء  بحق 
نسائية..  تقودها جمعيات  والتي  ألوالدهـــن، 
فــعــالــيــات ديناميكية، »وطــنــيــة«  لــهــن  تـــرى  ال 
جـــامـــعـــة، غـــيـــر املـــطـــالـــبـــة بـــــأن يــــكــــون بــيــنــهــن 
وزيــــــرات أو نــائــبــات فـــي الـــبـــرملـــان الــلــبــنــانــي. 
السياسة:  وهن بذلك ينقلن تصّورهن معنى 
السياسة هــي دائــمــا »مــن فـــوق«، ال مــن تحت 
وال مــن الــوســط. ثــم هــي مــمــارســة للسلطة، ال 
لــلــحــكــم، كــمــا تــشــهــد عــمــلــيــه تــحــطــيــم الـــدولـــة 
السلطة.  بهذه  املمسكني  يــد  على  وقوانينها 
فــالــســيــاســة، ولـــو مــن فـــوق، هــي خــدمــة عــامــة، 
الـــنـــاس، وتــنــظــيــم مــشــكــاتــهــم،  ــــؤون  إدارة شـ
والسهر على تطبيق القانون، وإنجاز قوانني 
كما  والحال،  وقائع جديدة.  تفرضها  جديدة 
ــدانــــي، أن نظامنا  لــلــقــاصــي والــ هـــو مـــعـــروف 
السياسي لم يستطع أن ينتج أكثر من هؤالء 
الـــرجـــال الــذيــن حـــّولـــوا الــســيــاســة إلـــى سلطٍة 
سافرٍة فاسدة. النساء الطامحات إلى مشاركة 
الــقــرار ال تختلف تصوراتهن  فــي  كهذا  طاقم 
للسياسة عن التي يكاد يصّرح بها »الرجال« 

علنًا، من دون حَرج. 
بــّراقــة، مستوحاة  بــاســم مصطلحات  أنــه  أي 
من اتفاقاٍت عامليٍة حول حقوق املرأة، من نوع: 
الجنساني«،  »التمكني  اإليــجــابــي«،  »التمييز 

وأن ترتجف أيادي أهلها مليون مرة قبل أن 
 على قــتــالــه، أو 

ّ
تلغ فــي دم مــســلــٍم، أو تــحــض

توقعاتنا،  خالفت  ولكنها  مقاطعته،  تسوغ 
و«غّردت« أخيرا تغريداٍت هي أقرب أن تكون 
»تــغــريــبــاٍت« مـــن الـــغـــرب، ألنــهــا تــحــمــل ســّمــا 
زعافا، ومنحًى خطيرا جدا في التماهي مع 
خطاب الصهاينة. وفي لحظٍة يلتبس عليك 
األمر، فا تدري من يغّرد، أهو الشيخ الفاني 
لم تكن   

ٌ
أم نتنياهو، وتلك حالة ليبرمان،  أم 

تتوقع أن تصل إليها في أسوأ كوابيسك. ال 
أريــد أن أورد هنا كل ما صدحت به حناجز 
ــارٍئ الـــعـــودة إلــى  »الــهــيــئــة«، فــفــي وســـع أي قــ
حــســابــهــا عــلــى »تــويــتــر« ليعلم كــيــف يلوي 
يتم  وكيف  الــكــام،  أعناق  السلطان«  »علماء 
تــطــويــع »ديـــنـــهـــم« لــيــصــبــح بــطــاقــة ائــتــمــاٍن 
)كـــريـــديـــت كــــــارد( يـــدّســـهـــا أحـــدهـــم فـــي ثقب 
الصراف اآللي، ليسحب منها من رصيده في 

الدنيا واآلخرة.
ــــوص بـــعـــض  ــــصــ ــــي اإلشـــــــــــــــارة إلـــــــــى نــ ــفـ ــ ــكـ ــ ويـ
الــتــغــريــدات، مــن مــثــل: جماعة اإلخــــوان ليس 
لهم عناية بالعقيدة، وال بالسنة، ومنهجهم 
قائٌم على الخروج على الدولة؛ إن لم يكن في 
الــبــدايــات، فــفــي الــنــهــايــات. لــيــس فــي الكتاب 
والسنة ما يبيح تعّدد األحزاب والجماعات؛ 
بل فيهما ما يذم ذلك: »إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء« اآلية. من 
خرج  خارجية  سياسيٍة  اٍت  والء إلــى  انتمى 

الــصــامــتــات، إال عــن »ســر جــمــال« بعضهن، ال 
إلى سياسة بادهن العامة أو لنساء بادهن. 
بــل أكــثــر مــن ذلـــك: لــم نـــَر أربــعــتــهــن يجتمعن، 
 قــواًل مختلفًا في 

َ
بعددهن القليل هــذا، ويقلن

القوانني املجحفة بحق النساء، أو في تصاعد 
الجرائم الزوجية أو الجنسية.. إلخ. وهذا أمر 
مــوالــيــاٌت  السلطة،  مــن صلب  ألنــهــن  طبيعي، 

داٌت خطاها.  لها ومسدِّ
أما مع القانون االنتخابي »الجديد«، فسوف 
تـــــــزداد الــــهــــّوة بــــني الـــلـــبـــنـــانـــيـــني، نـــاهـــيـــك عــن 
الــبــرملــانــيــات. فهو يــفــرض أن ينتخب ابــن كل 
أنه  أي  نفسها.  طائفته  مــن  ملرشحني  طائفة 
ســوف يــزيــد مــن عــيــار الغربة بــني اللبنانيني 
الــبــرملــانــي،  »األداء«  عــلــى  وينعكس  أنــفــســهــم، 
الــتــعــبــوي الـــفـــولـــكـــلـــوري. مـــــاذا تـــريـــد الــنــســاء 
الـــطـــامـــحـــات إلـــــى الـــكـــوتـــا فـــعـــلـــه وســـــط عــش 
أن  النظر  أراد  مــن  لكل  هـــذا؟ واضـــٌح  الدبابير 
املــطــالــبــة بــالــكــوتــا هـــي كــاملــطــالــبــة بــاملــشــاركــة 
ــة وقــوانــيــنــهــا. ثـــم إن  فـــي حــفــلــة تــدمــيــر الـــدولـ
»حـــصـــة« الــنــســاء فــيــهــا أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا من 

الحاكم  على  الــخــروج  تهمة  من  »العثماني« 
املــســلــم، خــصــوصــا أن شــيــخ شــيــوخــهــم ابــن 
أهل  الكبرى: مذهب  فتاويه  تيمية يقول في 
الــحــديــث تـــرك الـــخـــروج بــالــقــتــال عــلــى املــلــوك 
البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح 

بر، أو يستراح من فاجر.
أكثر من هذا، نحا بعضهم من أصحاب مذهب 
العثمانية  الخافة  دولــة  تكفير  إلــى  التبرير 
بـــأســـرهـــا، كـــي يـــبـــّرر الـــخـــروج عــلــيــهــا وعــلــى 
ــا الــتــكــفــيــر فــكــان بــســبــب الــبــدع  خــلــيــفــتــهــا، أمـ
القباب على  وبــنــاء  فيها   

ً
كانت ســائــدة التي 

القبور وتعظيم أهلها، وسائر ما يعتبرونه 

»الـــحـــصـــص« الــهــامــشــيــة، هـــي فـــي آخــــر سلم 
املْحفل.  لهذا  غني  املتفرِّ السياسيني  أولــويــات 
، وال أســـــــرار حـــول 

ً
فــالــحــصــص قــلــيــلــة أصـــــــا

تناتشها، والبازارات املرافقة لها. عام ونصف 
الــعــام النــتــخــاب رئــيــس، ســتــة أشــهــر لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، تــســع ســـنـــوات النـــتـــخـــاب مجلس 
ــل هـــذه  ــ نـــيـــابـــي »جــــديــــد« )إذا صـــــدقـــــوا(.. وكـ
البلد أو انهياره،  األمــور مصيرية، تقّرر بقاء 
 من 

ً
 ضائعة

ً
وتريدون بعد ذلك أن نجد حّصة

 أيتها 
ّ
بني حسابات الحصص، ونمنحها لكن

النساء الفاضات؟ 
الــحــاكــمــة أعــطــت موافقتها على  كــل األحــــزاب 
»الــكــوتــا الــنــســائــيــة«. بـــل اســتــقــبــل رؤســـاؤهـــا 
الــــوفــــود الــنــســائــيــة الـــنـــاشـــطـــة فــــي فــعــالــيــات 
»الــكــوتــا«. رّحــبــوا بها، وأثــنــوا على جهودها 
الـــجـــبـــارة. وحـــــده حــــزب الـــلـــه لـــم يـــوافـــق على 
تلزمه،  فقهية  والعــتــبــارات  النسائية،  الكوتا 
ــــو بــذلــك  هــــو الــــحــــزب األصــــولــــي الـــديـــنـــي. وهـ
ساعد كل األحـــزاب »املــواِفــقــة« على حفظ ماء 
وجــهــهــا. ســئــل أحـــد نــــواب الـــحـــزب عـــن سبب 
املوافقني  بــأن  فــرّد  النسائية،  الكوتا  رفضهم 
عليها ليسوا جّديني أساسًا. أما »املواِفقون«، 
فأحالوا »عجزهم«، كلهم مجتمعني، عن فرض 
الــكــوتــا، إلــى رفــض حــزب الــلــه لــهــا. وهــم بذلك 
ر ضعفهم  مخلصون لسلوكهم التذرّعي، املبرِّ
الشّر حكر على  إن  قــال  من  ولكن  وتقْهقرهم. 

»األقوياء« وحدهم؟
)كاتبة لبنانية(

مستحدثاٍت تخرج من امللة، وهو مما يعتبر 
من الشرك في عرف أصحاب تبرير الخروج، 
وهـــذا األمـــر تــحــديــدا يــذّكــر بــجــواب عبد الله 
بن عمر ملن استفتاه في حرمة دم البعوض 
يصيب ثوب املحرم، حيث سأله ابن عمر: من 
أين أنت؟ فقال: من العراق، فقال ابن عمر: وا 
عجبا من قوٍم يسألون عن دم البعوض وقد 
نبيهم! وسمعت رســول  ابــن بنت  دم  سفكوا 
الــلــه صــلــى الــلــه عليه و آلـــه وســلــم يــقــول: إن 
الحسن والحسني هما ريحانتاي من الدنيا.

وواعـــجـــبـــا مـــن قــــوم يــــرون الـــقـــذى فـــي عــيــون 
»خــصــومــهــم«، وال يـــرون الــحــصــى والعصي 
والــــصــــخــــور والــــســــيــــاط واألقــــبــــيــــة املــظــلــمــة 
والــســجــون والــفــجــور والــعــســف والــظــلــم في 
عـــيـــون والة أمــــورهــــم. أال يــصــح فــيــهــم قــول 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يبصر 
أحــدكــم الــقــذى فــي عــني أخيه وينسى الجذع 

في عينه.
أخيرا، لنا أمل كبير في أن يتذّكر »العلماء« 
محنة ابن حنبل وثباته على مبدئه، وفتواهم 
هــم أنــفــســهــم عــن جــمــاعــة اإلخـــــوان املسلمني 
ابن  الشيخ  ــع عليها يومها 

ّ
ذاتــهــا، والتي وق

 جماعة اإلخوان املسلمني 
ّ
باز، وتنّص على أن

، وأشـــدهـــا 
ّ

ــرب الــجــمــاعــات إلــــى الـــحـــق ــ مـــن أقـ
بني  أصبحت  فكيف  بــالــصــواب،  استمساكا 

عشية وضحاها ما يقولون فيها؟
)كاتب من األردن(

»اإلجـــراء املؤقت والــضــروري«.. تبحر النساء 
فــي مستنقع  الــشــراكــة،  فــي  املطالبات بحقهن 
والسْمسرة  واملحاصصة  والعائلية  الطائفية 
أصبحت  للنظام،  ســمــات  وكلها  والــصــفــقــات. 
العنتريات  أشــّد  تقدر عليها  لن  راسخة.  اآلن 
األخــاقــيــة، أو »اإلصــاحــيــة«. أنــظــر فقط إلى 
ــع »نــظــافــة  ــــذي رفــ »الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر« الـ
« و«اإلصــــــاح« و«الــتــمــثــيــل الصحيح« 

ّ
الـــكـــف

و«التغيير واإلصــاح«.. كيف أصبح، بمجرد 
للمثل  الــرئــاســة، مضربًا  إلــى  وصـــول عميده 
ــــدون الــــــُجــــــدد، ذوو  ــــاسـ ــفـ ــ ــكــــون الـ ــيـــف يــ ــــن كـ عـ
البطون الجائعة.  ولكن، ما علينا اآلن: النساء 
املــطــاِلــبــات بــالــشــراكــة مــع آلـــة السلطة هـــذه ال 
يطرحن أي »بــرنــامــج«، وال أيــة »مــطــالــب«، أو 
ــر أنــهــن   مـــا فـــي األمــ

ّ
ــل »حــســاســيــة« مــعــيــنــة. جـ

 منهن هــنــاك، فــوق.. 
ٌ
يــرغــن بــأن تــكــون واحـــدة

برنامجهن الــوحــيــد هــو أنــهــن نــســاء، فــقــط ال 
غــيــر. والــنــتــيــجــة أن الــــوزيــــرة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
»اختارها« رئيس »أمل« نبيه بري في الوزراة 
الجديدة لم تِضف شيئا، لم تتمّيز بأمر، ولم 
 آخر، نسائي أو غير نسائي، 

ٌ
يْرشح منها نبض

لكي ال نقول نسويًا. أما النساء القليات في 
الـــبـــرملـــان، فــيــعــود وجـــودهـــن إلـــى أنــهــن نــســاء 
ورثــن مقعدًا عن أبيهن أو أخيهن أو والدهن 
 »

َ
نـــســـاء »حـــجـــزن أو  ــّدهــــن،  أو جــ أو زوجـــهـــن 

املقعد النيابي ألوالدهــن، ريثما يبغلون سن 
الرشد. ولكن، مع ذلك، يمكن تجاوز ذلك ولو 
النائبات  تلك  أضافته  عما  والــســؤال  مؤقتا، 

األخذ  فيجب  الشرعية؛  البيعة  مقتضى  عن 
عــلــى يــــده؛ صــيــانــة لــوحــدة الــصــف والــكــلــمــة. 
ــاعـــات،  الــــدعــــاء لـــولـــي األمــــــر مــــن أفـــضـــل الـــطـ
يدعو  فاملؤمن  ولعباده،  لله  النصيحة  ومــن 
يدعى  مــن  أولـــى  والسلطان  بالخير،  للناس 
له؛ ألن صاحه صاح لألمة. سماحة املفتي: 
الـــقـــرارات األخـــيـــرة الــتــي اتــخــذت بــحــق دولــة 
وفيها  والبصيرة،  الحكمة  على  مبنية  قطر 
ــا الــقــطــريــني قبل  ــنـ فـــائـــدة لــلــجــمــيــع؛ إلخـــوانـ
بلد إسامي  اململكة  املفتي:  غيرهم. سماحة 
مستقيم، ولها عمل كبير في خدمة املسلمني، 

وتضميد جراحهم في أي مكان.
أمضيت ليلة، وأنا أنبش في أوراق التاريخ، 
الـــيـــوم بتحريمه  أتـــأكـــد أن مـــن يــتــمــّســك  كـــي 
عن  ناهيك  األمـــر،  لــولــي  مخالفة  ألي  املغلظ 
الــخــروج عنه )!(، هــو على ديــن ومــذهــب من 
ــاربــــوه وأعـــوانـــه  خــــرج عــلــى »الــخــلــيــفــة« وحــ
بـــل اســتــعــانــوا بالفرنجة  بــالــســيــف،  ــه  ــ ووالتـ
أمـــر املسلمني  اإلنــكــلــيــز لتقويض حــكــم ولـــي 
وهو الخليفة العثماني، ومن بعد لم تنطلق 
ــم تـــصـــدح حــنــاجــرهــم  ألــســنــتــهــم بـــالـــحـــق، ولــ
ــوٌم عـــلـــى حــاكــم  ــ ــــرج قــ بـــالـــتـــغـــريـــد، حــيــنــمــا خـ
منتخب، وأعملوا فيه وفي أتباعه أسلحتهم، 
قتا واعــتــقــاال وتــشــريــدا وتــعــذيــبــا، وهالني 
ـــد بـــــني مــن  ــقـ ــعــ ـــل واملــ ـــويـ ــطـ ــال الــ ـــســــجــ ــك الـ ــ ــ ذلـ
»يعترف« بوالية الخليفة على أرض الحجاز 
ومــن ينكرها، كــي يــبــرئ مــن حـــارب الخليفة 

الكوتا النسائية... لزوم ما ال يلزم
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