
ماجد عزام

آب  األنــاضــول، 10 أغسطس/  نقلت وكــالــة 
الـــجـــاري، عــن مــصــدر فــي كــتــائــب عــز الــديــن 
القّسام، أنها طرحت على القيادة السياسية 
لحركة املقاومة اإلسالمية )حماس( اقتراحا 
بإحداث فــراغ سياسي أمني في غــزة، على 
أن تــتــحــّمــل الـــكـــتـــائـــب وفـــصـــائـــل املـــقـــاومـــة 
تتولى  بينما  األمنية،  امليدانية  املسؤولية 
الــشــرطــة املــدنــيــة حفظ األمـــن الــعــام، وتقدم 
الــبــلــديــات واملــؤســســات املــحــلــيــة الــخــدمــات 
املدنية األخــرى للمواطنني. وجــاء االقتراح 
التي  القاسية  العقابية  الخطوات  على  رّدًا 
الرئيس محمود عباس،  أخــيــرا،  أصــدرهــا، 
والالمباالة  والــدولــي  اإلقليمي  والتقاعس 
تــجــاه غــــزة وأهـــلـــهـــا، واألوضـــــــاع الــكــارثــيــة 

املنهارة فيها.
يـــبـــدو األمــــــر الفـــتـــا جـــــدًا ومـــهـــمـــا ومــفــعــمــا 
النفي الخجول  الرغم من  بالدالالت. وعلى 
لــه في  قــادة »حــمــاس« السياسيني  لبعض 
الــبــدايــة، إال أن مــســؤول الــحــركــة فــي قطاع 
غــــزة، يــحــيــى الــســنــوار، أكــــده فــي لــقــائــه مع 
اب والصحافيني، في 14 أغسطس/ آب 

ّ
الكت

إلــى مصداقية  االنتباه طبعًا  مــع  الــجــاري، 
الوكالة الرسمية التركية نفسها، وصعوبة 
تــصــور فــبــركــتــهــا الــخــبــر، أو اخــتــالقــهــا لــه، 

وعن كتائب القّسام تحديدًا.
بالون  النبض، ويمثل  لجّس  االقــتــراح هو 
اختبار لردود األفعال حوله، وكان الكشف 
لفحص  نفسه،  السياق  وفــي  متعمدًا،  عنه 
مــوقــف األطــــراف املختلفة مــنــه. ولـــو كانت 
، أقــلــه فــي هــذه 

ً
كــتــائــب الــقــســام جــّديــة فــعــال

كما  لــه.  الــفــوري  بالتنفيذ  لقامت  املــرحــلــة، 

إياد الدليمي

أن  يصعب  ذلـــك،  تخّيل  يصعب  بالتأكيد، 
تـــرى املــمــلــكــة الــســعــوديــة الــتــي قــامــت على 
امللكي وقــد نزعت  والــنــظــام  الــديــن  تحالف 
عــنــهــا شــرعــيــة الــكــتــاب والــســنــة والــتــحــفــت 
اململكة  أن  تتخيل  أن  يصعب  الــعــلــمــانــيــة. 
الــتــي تــضــم مــكــة املــكــرمــة واملــديــنــة املــنــورة، 
أقدس املدن عند زهاء مليار ونصف مليار 
مسلم، وقد صارت تحكم بقوانني وضعية، 
أو  أو بريطانيا  إلى قوانني فرنسا  تستند 
أميركا، وتترك التعزيز والحد والقصاص، 
تــــلــــك الـــــقـــــوانـــــني الــــشــــرعــــيــــة الـــــتـــــي تــحــكــم 

السعودية اليوم.
ــة اإلمــــــارات فـــي الـــواليـــات  يــقــول ســفــيــر دولــ
مع  مقابلة  فــي  العتيبة،  يــوســف  املــتــحــدة، 
قـــنـــاة أمـــيـــركـــيـــة، إن ســـر الـــخـــالف مـــع قطر 
املنطقة تحكمها  نــرى دول  أن  نــريــد  »أنــنــا 
حــكــومــات عــلــمــانــيــة، وأن قــطــر تــســعــى إلــى 
ــذا الــتــصــريــح املثير  ــــك«. أعــقــب هـ خـــالف ذلـ
مــقــال نــشــره املستشار فــي الــديــوان امللكي، 
الــريــاض،  صحيفة  فــي  القحطاني،  ســعــود 
وتــحــدث عــن حــاجــة الــدولــة السعودية إلى 
التي كانت  أيديولوجية غير تلك  »شرعية 
أحـــيـــانـــًا ســبــبــًا لــلــضــعــف وتـــكـــالـــب األعـــــداء 
في  املــطــاف«،  نهاية  فــي  والتفكك  والتفتت 
السلفي وخط  املذهب  إلــى  إشــارة واضحة 
اإلمــام محمد بن عبد الوهاب الذي تتبناه 

السعودية مذهبا ومنهجا للبالد.
خاشقجي  لجمال  مقالة  وذاك  هــذا  أعقبت 
ــان  ــ ــا »دكــ ــهـ ــنـــوانـ ــاة، عـ ــيــ ــحــ فــــي صــحــيــفــة الــ
ع، ما أمكنه، 

ّ
العلمانية«، حاول فيها أن يرق

لكثيرين  فــّســر  مـــا  والــقــحــطــانــي،  للعتيبة 
ــاح الـــســـلـــطـــات الــــســــعــــوديــــة لــه  ــمــ ســـبـــب ســ
بالعودة إلى الكتابة والتغريد في غضون 

األزمة الخليجية الحالية.
ــا قاله  ويــبــدو أن مــا كــتــبــه الــقــحــطــانــي، ومـ
أثــرهــمــا في  تــركــا  العلمانية  الــعــتــيــبــة، عــن 
وســط النخب الــســعــوديــة، وخــصــوصــا في 

سالم لبيض

ما من شك لدى املهتمني بالشأن العام في 
تــونــس، الــعــارفــني خــفــايــاه، فــي أن مــبــادرة 
السبسي،  قائد  الباجي  التونسي،  الرئيس 
التي أطلقها يوم 13 أغسطس/ آب الجاري، 
الــداعــيــة إلــى املــســاواة فــي اإلرث بــني الذكر 
واألنــثــى، والطلب مــن وزيـــر الــعــدل تعطيل 
املــرأة  الــذي يمنع  العمل باملنشور عــدد 73 
الــتــونــســيــة مـــن الــــــزواج بــأجــنــبــي، إال متى 
استظهر بشهادة فــي إســالمــه، مــا مــن شك 
ــا مــــبــــادرة ذات طــبــيــعــة ســيــاســيــة  ــهـ فــــي أنـ
صــرفــة، فــالــرجــل ال يــهــوى الــســيــاســة فقط، 
ــا يــحــتــرفــهــا ويــمــتــهــنــهــا ويــحــيــاهــا  ــمــ وإنــ
ويــتــنــفــّســهــا، وال يــســتــطــيــع الــعــيــش خـــارج 
دهـــالـــيـــزهـــا وكـــوالـــيـــســـهـــا ومــســتــنــقــعــاتــهــا 
التي  ساتها 

ّ
ومدن ومؤامراتها  ومناوراتها 

السلطة  ومــمــارســة  الــبــرغــمــاتــيــة،  تفرضها 
ــا جـــعـــل مـــنـــه كــائــنــا  ــ وتـــســـيـــيـــر الــــــدولــــــة، مـ

سلطويا بآمتياز. 
وصــــف بــعــضــهــم قـــــرار الـــرئـــيـــس الــســبــســي 
والتبشيرية،  اليوتوبيا  من  يخلو  ال  الــذي 
بالثورة الثانية التي ستهز البشر والحجر، 
وستصعد بروح تونس، بعد تنقيتها من 
األساطير الدينية البالية القديمة، للتحليق 
فــي املـــراتـــب الــحــداثــيــة الــعــلــيــا الــتــي بلغها 
الشمالية  أوروبــا وأميركا  الحّر في  العالم 
ــــب بـــاملـــصـــلـــح ورجــــل 

ّ
ــق ــتـــى لــ ــان، حـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ

بالراهب  مريديه  بعض  فقارنه  اإلصـــالح، 
ــان لــــوثــــر، رائـــــــد اإلصـــــالح  ــ ــارتـ ــ األملـــــانـــــي، مـ
الديني في أوروبا في القرن السادس عشر 
املــيــالدي. والــحــال أن الــرجــل لــم ينتج فكرًا، 
بالحركات اإلصالحية،  الــدرايــة  قليل  وهــو 
ــار أصـــحـــابـــهـــا، مــن  ــكــ وبــمــرجــعــيــاتــهــا، وأفــ
قبيل لوثر نفسه وماكس فيبر األملانيني أو 
محمد عبده واألفغاني العربيني وغيره. لم 
في  مؤلفات  السبسي  قائد  للباجي  ُيعرف 
والديني  واالجتماعي  السياسي  اإلصــالح 
الجندر،  أو  االجتماعي  والــنــوع  والثقافي 
فهو صاحب مؤلٍف يتيم في شكل مذّكرات 
رجل دولة متقاعد صاغها وزير الخارجية 
األســبــق، أحــمــد ونــيــس، ونــشــرت فــي كتاب 
صدر في سنة 2009 بالفرنسية، وبالعربية 
ســنــة 2011 بــعــنــوان »الــحــبــيــب بــورقــيــبــة.. 
املهم واألهــــم«، استرجع فيه ذكــريــاتــه منذ 
فــــي اإلدارة  بـــــدأ حـــيـــاتـــه مـــوظـــفـــًا صـــغـــيـــرًا 
بتوليه  مــرورًا  الداخلية،  وزارة  في  املحلية 
في  والخارجية  والــدفــاع  الداخلية  وزارات 
الــعــهــد الــبــورقــيــبــي، قــبــل أن يــجــتــبــيــه زيــن 
العابدين بن علي عضوًا في مجلس النواب 
ــعــرف 

ُ
ت وال  1989 و1994.  بــني  لــه  ورئــيــســًا 

كتاباٌت عنه إال مؤلفنّيْ سطحيني، يوثقان 
أغلبها  كان  التي  الرجل ومداخالته  خطب 
املــاضــي، تخللتها  عــن   وحــكــايــات 

ً
مشافهة

ت لساٍن كثيرة، وذلك إّبان فترتي حكمه 
ّ

زال
الثاني 2011، وهي  يناير/ كانون  بعد 14 
أقـــــرب إلــــى الـــنـــزعـــة الــتــمــجــيــديــة الــتــزلــفــيــة 
العلمية والــنــقــديــة. ولم  إلــى األعــمــال  منها 
يناضل الرجل يومًا من أجل حقوق النساء، 
والـــتـــصـــّدي لــالضــطــهــاد والــقــمــع والــحــيــف 
الذي تتعّرض له املرأة في مختلف أصقاع 
الــدنــيــا، بــمــا فـــي ذلـــك الــجــغــرافــيــا الــعــربــيــة 
مقاالٍت  ينشر  ولــم  والتونسية،  واملغاربية 
أو يؤسس جمعياٍت في الغرض. وليس له 
ألبتة  أو فكر إصــالحــي  تــصــّور  أو  برنامج 
فــي املــجــاالت التي تستدعي اإلصـــالح، من 
العلمي  والــبــحــث  والتعليم  الــتــربــيــة  قبيل 
واالقــتــصــاد واملــالــيــة والــجــبــايــة والــديــوانــة 
ــال الـــعـــقـــاري  ــ ــجـ ــ والــــتــــدايــــن الــــخــــارجــــي واملـ

عبد الحميد اجماهيري

لـــم يــكــن فـــي ذهــــن هــيــغــل، وهــــو يــنــظــر إلــى 
نهاية التاريخ بعد حرب بروسيا العظمى، 
وال فــي ذهـــن فــرانــســيــس فــوكــويــامــا، وهــو 
بــعــد ســقــوط جــدار  تــاريــخــه،  للعالم  ينعى 
ــأن الـــعـــالـــم  ــ ــيــــات، بــ بــــرلــــني وغــــيــــاب الــــســــوفــ
سيحتاج إلى أحمقني، أكثر من حاجته إلى 

عاقلني مثلهما إلنهاء التاريخ.
ــداث  ــ ــ كــــل األحـ فــــي  تــــاريــــخ  لـــأحـــمـــق األول 
على  العصابي  جنونه  ويــعــرض  اليومية، 
ــر«، قـــبـــل أن يــعــلــنــه عـــبـــر الـــقـــنـــوات  ــتــ ــويــ »تــ
املــعــروفــة للبيت األبــيــض، دونــالــد تــرامــب. 
يريد أن يعيد نظرية أميركية سبقه إليها 
»نظرية  هي  نيكسون..  ريتشارد  املستقيل 
األحـــمـــق« أو املـــجـــنـــون.. وهــــي، كــمــا قدمها 
على صفحات  فيرتشاك  أليكسيس  املحلل 
أغــســطــس/  الــفــرنــســيــة )12  »لـــوفـــيـــغـــارو« 
آب الـــجـــاري( تقتضي بـــأن »يــحــاول إقــنــاع 
خصمه بأنه مستعد أليــة حماقة مــن أجل 
ــازل«.. وقـــد اخـــتـــار توقيتا  ــنـ ــتـ دفــعــه إلـــى الـ
القنبلة  مناسبا لإلقناع، هو ذكــرى ضربة 
ــي الـــتـــي اســتــســلــمــت على  ــازاكـ ــاغـ الــــذريــــة نـ
إثــرهــا الــيــابــان اإلمــبــراطــوريــة.. قــال ترامب 
إن كوريا الشمالية »ستواجه النار والرعب 
كما لم  يحدث من قبل أبدا«.. إن هي نفذت 
فــعــلــيــا تـــهـــديـــدهـــا بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــواقـــع 
لم  التي  النظرية  غـــوام.  فــي جــزيــرة  أميركا 
الــرئــيــس األمــيــركــي  يــتــقــدم نــحــو تطبيقها 
ــل، ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون، يـــبـــدو أنــهــا  ــراحــ الــ
مــقــدمــة ضـــروريـــة لـــرؤيـــة تـــرامـــب الــدولــيــة، 
ويتقّدم نحوها بمساعدة شبكات التواصل 

االجتماعي التي تنشرها كدعوة.
يــــرد فـــي كـــتـــاب عـــن ســـيـــرة نــيــكــســون، كما 
تــحــدث فــيــه فــيــرتــشــاك أعـــــاله، أن الــرئــيــس 
ابتدع في العام 1968، بإيعاز من مستشاره 
األحمق،  نظرية  كيسنجر،  هنري  الشهير، 
كان  وقتها،  فيتنام.  لــحــرب  حــدا  ألن يضع 
الــعــالــم مــحــتــارا، ولـــم يــكــن يفكر فــي نهاية 
فـــهـــا  الــــتــــاريــــخ بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، وقــــــد عـــرَّ
هيلدمان،  بوب  نفسه ملستشاره،  نيكسون 
ــــي هــــذه الــنــظــريــة نــظــريــة  ــمِّ كـــالـــتـــالـــي: »أســ
األحـــمـــق وأريـــــد  أن  يــعــتــقــد الــفــيــتــنــامــيــون 
إلــى حد يمكنني  أنني وصلت  الشماليون 
ــٍة لـــكـــي أنـــهـــي  ــاقــ ــمــ مـــعـــه أن أقــــــــوم بــــــأي حــ
هـــــذه  الـــــحـــــرب«…َ وكـــــان يــتــوقــع أن يفكر 
بــعــداوة  مــهــووس  بــأنــه رجــل  الفيتناميون 
الــزر لكي يطلق  الشيوعيني، وأن يــده على 
النووية، وأن »هوشيه منه نفسه،  القنابل 

فعلت دائمًا في سياق فهمها أو دفاعها عن 
تراها  مثلما  والحزبية،  الوطنية  املصلحة 

وتفهمها.
مضمون االقتراح، سواء في معناه املباشر، 
أو الــضــمــنــي بـــني الـــســـطـــور، يــعــنــي إيــجــاد 
ــــزة، ربـــمـــا تــكــون  حـــالـــة مـــن الــفــوضــى فـــي غـ
خالقة  حتى  أو  الــعــام،  باملعنى   

ً
مضبوطة

بمعنى مـــا، لــكــن هـــذا هــو الــجــوهــر إحـــداث 
فــوضــى ال يضمن أحـــد عـــدم خــروجــهــا عن 
السيطرة، أو منع تأثيراتها السلبية تجاه  
فرقاء أو أطــراف الحصار الثالثة االحتالل 
اإلسرائيلي، السلطة الفلسطينية، والقيادة 

 بدرجاٍت مختلفة طبعًا.
ْ
املصرية؛ وإن

إذن، في هــذه املرحلة، يبدو االقــتــراح أقرب 
إلــى جــّس النبض واالخــتــبــار. واألرجـــح أن 
الــرســالــة األولــــى واألهــــم هــي إلـــى الــرئــيــس 
ــأن خــطــواتــه  ــبـــاس، ومـــفـــادهـــا بــ مــحــمــود عـ
الــعــقــابــيــة الــقــاســيــة جـــدًا ضـــد غــــزة، والــتــي 
أدت إلــــى مــزيــد مـــن الــــتــــرّدي فـــي األوضــــاع 
، قـــد تــرتــد سلبًا 

ً
ــــال املـــنـــهـــارة، والــســيــئــة أصـ

أن ال مراهنة  بــرمــتــه، وأعــتــقــد  املشهد  على 
مـــن كــتــائــب الــقــســام وحـــركـــة حـــمـــاس على 
كــونــه يبدو  مــوقــفــه،  لتغيير  عــبــاس نفسه، 
، ولم يمانع 

ً
غير مباٍل أو ليس متأثرا أصال

في إيقاع الضرر بأبناء حركة فتح نفسها، 
وحتى أبناء غزة كلهم، فيما يشبه العقاب 
الجماعي، من أجل الضغط على »حماس« 
لــلــقــبــول بــشــروطــه الــســيــاســيــة الــتــي بــاتــت 
أقرب إلى االستسالم، عوضًا عن التوافق أو 
حتى االلتزام بروح املصالحة أو تفاهماتها 

ووثائقها.
إذن، هــنــا هـــي على  ــنـــة األســـاســـيـــة،  املـــراهـ
إســـرائـــيـــل واألطـــــــــراف اإلقــلــيــمــيــة الـــدولـــيـــة 

ــــق نـــظـــريـــة الـــســـيـــروم  ــــو وفـ ــائـــع، ولـ ــبـــضـ والـ
العنصرية  اإلسرائيلية  الغذائي(  )املحلول 
التي تسعى إلى إبقاء غزة على قيد الحياة 
ال تموت، ولكن ال تتعافى أو تعيش بشكل 
األهمية،  من  نفسها  الــدرجــة  على  طبيعي. 
تــأتــي الــرســالــة إلـــى مــصــر؛ فــحــركــة حماس 
وكتائب القسام لن يكونا في وضع يسمح 
ال  تفاهماٍت،  أو  التزاماٍت  أي  بتحّمل  لهما 
ــتـــالل، وال تــجــاه مــصــر نفسها،  تــجــاه االحـ
اتــخــذت أخيرا  الــتــي  ــراءات  ــ بمعنى أن اإلجـ
على الحدود املصرية الفلسطينية املشتركة 
ســتــكــون عــرضــة لــلــتــهــديــد والــتــآكــل أيــضــًا، 
وســيــرتــّد األمــــر ســلــبــًا عــلــى مــصــر باملعنى 
األمني املباشر، وربما يحدث حتى اجتياح 
جرى  للذي  مماثل  للحدود  مباشر  بشري 

قبل عشر سنوات تقريبًا.
اقــتــراح القسام  فــي السياق املــصــري، يبدو 
كأنه تعبيرعن فقدان الصبر، والغضب من 
التفاهمات  تنفيذ  في  املماطلة  أو  التباطؤ 

ــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا بــشــكــل ثــنــائــي،  ــم الـ ــي تــ ــتـ الـ
مــصــري حــمــســاوي، أو حــتــى مـــع  الــقــيــادي 
الفتحاوي املفصول محمد دحالن وبرعاية 
الــحــصــار وفــتــح  أيـــضـــًا، لتخفيف  مــصــريــة 
معبر رفـــح بــوتــيــرة أفــضــل، وإدخــــال مزيد 
األساسية  واإلنسانية  الغذائية  املـــواد  مــن 
ــتـــى يـــحـــتـــاج لـــهـــا الـــقـــطـــاع،  ــة الـ ــروريــ والــــضــ
الكهرباء الخانقة واألزمات  وتخفيف أزمة 

األخرى املرتبطة بها مباشرة.
رسالة  والفوضى  بالفراغ  التهديد  يحمل 
إلــى املجتمع الــدولــي أيــضــًا، األمـــم املتحدة 
ــاد األوروبــــــي، وكـــل منها  وأمــيــركــا واالتـــحـ
يعمل أو يسعى إلى عدم انفجار األوضاع 
ــدم  ــ ــلـــســـطـــني بـــشـــكـــل عــــــــام، وعـ ــــى غــــــزة وفـ فـ
خروجها عن السيطرة، والتأثير سلبًا على 
املــشــهــد االقــلــيــمــى املــنــهــار، وغــيــر املستقر 

. 
ً
أصال

السؤال هنا: هل تؤدي الرسالة أو الرسائل 
أهدافها؟ واضح من ردود الفعل األولية أن 
الحقيقي  باملعنى  أو مهتم  أحــد مكترث  ال 
األساسية  الثالثة  األطـــراف  تجري  للكلمة. 
ــا وفــــقــــًا ملـــصـــالـــحـــهـــا،  ــهـ ــاتـ ــابـ ــسـ ــة حـ ــيـ ــنـ ــعـ املـ
أن  ويعتقدون  القسام،  تهديد  وبمعزل عن 
الــنــار على  »حــمــاس« تتصرف كمن يطلق 
قــدمــيــه، وحــتــى لــو حــقــق الــتــهــديــد غــرضــه، 
فــســيــتــم فــقــط تــحــســني األحــــــوال الــكــارثــيــة، 
وإعادة الكهرباء الى جدول الست الساعات 
عــودة  ستكون  وعمليًا  يوميًا.  الثماني  أو 
إلى نقطة البداية، ونظرية املحلول الغذائي 
إعـــادة جّدية  فــال  اإلســرائــيــلــيــة،  العنصرية 
لـــالقـــتـــصـــاد فــي  ــعــــاش  ــتــ انــ لــــإلعــــمــــار، وال 
مــنــاحــيــه املــخــتــلــفــة، الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة 
والــتــجــاريــة. وســتــعــود األمـــــور، فــي أحسن 

األحوال، إلى واقعها السيئ، ولكن املحتمل 
والــــذي يمكن الــتــعــايــش مــعــه قــبــل خــطــوات 

الرئيس محمود عباس أخيرا.
ــم ربــمــا:  ــ وفــــى األخـــيـــر، يــبــقــى الـــســـؤال األهـ
الـــذهـــاب إلـــى الــتــهــديــد بــالــفــراغ خــدمــة ملــن؟ 
االقتراح اجتهاد خاطئ من كتائب القسام، 
ــرام لـــهـــا ولــتــضــحــيــاتــهــا،  ــ ــتـ ــ ــامـــل االحـ مــــع كـ
الــعــواقــب،  محسوبة  غير  مكلفة  ومــجــازفــة 
ولــن تحّسن أحـــوال غــزة البائسة، بــل على 
ــوأ، وأقــــل الــحــلــول  ــ ســتــذهــب بــهــا نــحــو األسـ
كلفة هو التفاهم مع الرئيس عباس نفسه، 
ــم لـــــه، مــن  ــؤلــ ولـــــو بـــتـــقـــديـــم ثـــمـــن كــبــيــر ومــ
قبيل حل اللجنة اإلداريــة وتسليم حكومة 
التفاوض  املسؤولية في غزة بعد  التوافق 
أزمــة  والتفاهم على حــل  إلعـــادة تشكيلها، 
وربــط  السويسرية،  الــورقــة  وفــق  املوظفني 
ــــدول الـــزمـــنـــي لـــالنـــتـــخـــابـــات بــتــغــيــيــٍر  ــــجـ الـ
وتــحــســني جـــذري ومــلــمــوس لــأوضــاع فى 
مــا عبر  التعويل على تحّسٍن  أمــا  الــقــطــاع. 
الـــبـــوابـــة املـــصـــريـــة، والــتــفــاهــم مـــع الــقــاهــرة 
ــا عـــن مــقــاربــتــه مــدخــلــه،  ــــالن، وعـــوضـ ــ ودحـ
وربــمــا حــتــى جــوهــره األمــنــي، فــإنــه يحمل 
ــقــــســــام،  ــــي طـــيـــاتـــه مـــخـــاطـــر بـــتـــأبـــيـــد االنــ فـ
واالنــفــصــال الــنــهــائــي بــني الــضــفــة الغربية 
ــيـــرة عــلــى مــصــر،  ــقـــاء تــبــعــة األخـ ــزة، وإلـ ــ وغـ
ــوذج نـــفـــســـه فــي  ــمــ ــنــ ــاخ الــ ــنـــسـ ــتـ وربــــمــــا اسـ
ولن  األردن.  باتجاه  ولكن  الغربية،  الضفة 
تكون النيات الطيبة هنا كافية  للتأثير أو 
تغيير سيرورة االنفصال التي ستستخدم 
ونــفــوذهــا إلنجاحها،  قوتها  كــل  إســرائــيــل 
والواقعي  املمكن  الوحيد  الخيار  وجعلها 

إلنقاذ غزة وحل أزماتها.
)كاتب وإعالمي فلسطيني(

املعروف  املحافظ،  السلفي  التيار  صفوف 
بقوته وسطوته داخل املجتمع السعودي، 
ترقيع وتخفيف من  مــن حملة  بــد  فكان ال 
وطأة هذا الطرق العنيف وشدته، وقد قرع 
آذان املــجــتــمــع الـــســـعـــودي، عــلــى الـــرغـــم من 
بعبع  مــن  وتخويفه  قطر  بحصار  إشغاله 
إيــران. منذ اليوم األول ألزمــة حصار قطر، 
والسؤال الــذي كان يلح على كل املتابعني: 
ملـــــاذا؟ مـــا الــــذي جــــرى حــتــى تــتــحــول قــطــر، 
بــني ليلة وضــحــاهــا، إلــى عــدو للسعودية، 
حاصر ويقطع منفذها البري مع العالم؟ 

ُ
وت

كــيــف تــتــحــّول قــطــر الــتــي وقــفــت بــقــوة وراء 
السعودية، خصوصا في عهد امللك سلمان، 
إرهابية، وهي التي كانت قواتها على الحد 
الــجــنــوبــي الـــســـعـــودي تـــدافـــع عـــن حــيــاض 

ٍة وال فضل.
ّ
اململكة، بال من

ــداث الــظــاهــرة بــالــضــرورة هي  ــ لــيــســت األحـ
السياسة،  الحقائق، وخصوصا في مجال 
ــك األحــــــــــداث تــخــفــي  ــلـ ــانــــت تـ ــا كــ ــ فـــغـــالـــبـــا مـ
ــبـــر وأخــــطــــر مـــمـــا يــظــهــر  ــورا أكـ ــ ــ وراءهــــــــا أمـ
ــف حصار 

ّ
عــلــى الــســطــح. وبــالــتــالــي، يــتــكــش

قطر، شيئا فشيئا، عن حقائق مرعبة ُيراد 
إمـــارة أبو  املــؤكــد أن  لها أن تحكم املنطقة. 
الشرق  بقيادة  تتفرد  أن  إلــى  تسعى  ظبي 
األوســط، وأن ترسمه بما يالئمها، وأيضا 
األميركية من  املتحدة  الــواليــات  بما يالئم 
خلفها، والتي باتت ترى، بحسب دراسات 
أن  فيها،  متخصصة  بحثية  ملراكز  عديدة 
أساس التطّرف في العالم نابع من العقيدة 
اململكة  الــذي تتبناه  املنهج  السلفية، وهــو 
الــســعــوديــة. ومـــن هــنــا بـــات لــزامــا أن تغير 
ما  الدينية، وهو  أيدولوجيتها  السعودية 

صرح به نواب أميركيون عديدون.
الركيزة  ينقض  كهذا  تغييرا  إن  بالتأكيد 
الــــثــــانــــيــــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت عـــلـــيـــهـــا املـــمـــلـــكـــة 
منها  آل سعود  واستمد حكام  السعودية، 
شرعيتهم عــقــودا. وبــالــتــالــي، فــإن الــدخــول 
إلـــى هـــذا املــربــع هــو دخـــول فــي حــقــل ألــغــام 
ال يأمن جانبه، ولكن بات لزاما أن تدخله 

والفالحي والتصنيع العسكري والسياسة 
الــخــارجــيــة والــدبــلــومــاســيــة، فــكــيــف لـــه أن 
ــااًل لــإلصــالح  ــرأة مـــجـ ــ ــع املــ يــجــعــل مـــن وضــ

منفردًا بها، من دون تلك املجاالت جميعًا؟
يـــقـــارنـــه بــعــضــهــم بــبــورقــيــبــة الـــــذي كــثــيــرًا 
مـــا يــتــشــّبــه بـــه حــتــى فـــي مــســتــوى الــشــكــل، 
والــحــال أن بــورقــيــبــة اســتــمــّد شرعيته من 
ــتــــي قـــاومـــت  ــة الــ ــيـ ــنـ نــــضــــال الــــحــــركــــة الـــوطـ
االســتــعــمــار عــشــرات الــســنــني، ومــن الحركة 
ــتــــي بـــــــدأت فــي  ــة الـــتـــونـــســـيـــة الــ ــيــ اإلصــــالحــ
الحاضرة  صحيفة  تأسيس  منذ  الــظــهــور 
فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وزيـــــارة 
ــلـــع الـــقـــرن  مـــحـــمـــد عــــبــــده تــــونــــس فـــــي مـــطـ
املــوروث  كــل  العشرين، واســتــطــاع توظيف 
ليخدم  واإلصالحي،  والسياسي  النضالي 
به مشروعه السلطوي. وملا جاء إلى الحكم 
ســنــة 1956، بــعــد أن قــضــى عــلــى كــل نفٍس 
مــعــارض، وجــد مجلة األحـــوال الشخصية 
ــزة، صـــــاغ نــســخــتــهــا األولــــــــى بــعــض  ــ ــاهـ ــ جـ
شــيــوخ جــامــع الــزيــتــونــة األعــظــم، وحظيت 
النقاش والجدل في أوساط  بما يكفي من 
الــنــخــب الــتــونــســيــة آنــــــذاك، فـــأضـــاف إلــيــهــا 
إلغاء تعّدد الــزوجــات، ولــم يجد هــذا األمر 
ذكر، ألن السائد لدى الفئة الغالبة 

ُ
 ت

ً
مقاومة

الـــزواج من واحـــدة، أما  من التونسيني هو 
الــتــعــّدد فــكــان اســتــثــنــاء. وبــالــتــالــي، قننت 
مجلة األحوال الشخصية ما هو سائد من 
أحوال شخصية، ونظمت األسرة التونسية 

على تلك القاعدة.
ولم يعد خافيًا على النخب املتابعة للشأن 
الــوطــنــي والــعــاملــي أن تــغــيــيــر نــظــام اإلرث 
فــي تــونــس هــو مطلب االتــحــاد األوروبــــي، 
كــمــا ورد ذلـــك بــصــريــح الــنــص فــي النقطة 
ــان األوروبــــــــي  ــرملــ ــبــ ــقـــريـــر الــ ــدد 14 مــــن تـ ــ عــ
بــشــأن الــعــالقــة مــع تــونــس، الــحــامــل مرجع 
يلي:  مــا  تــضــمــن  الــــذي   )INI(2273/2015(
»تــدعــو)الــلــجــنــة( إلـــى تــعــزيــز الـــتـــوازن بني 
الجنسني، في سياق اإلجراءات العامة، وال 
سيما بإصالح قانون األحوال الشخصية، 
من أجل إلغاء القوانني التي تميز ضد املرأة، 
ــزواج، وتعزيز  والــ املــيــراث  التي تنظم  مثل 
والقطاع  العامة  الحياة  في  املــرأة  مشاركة 
الــــخــــاص، وفـــقـــًا لـــلـــمـــادة 46 مـــن الــدســتــور 
التونسي؛ تشجع، باإلضافة إلى ذلك، على 
أن  وضــع برامج دعــم للنساء الالئي يمكن 
 قــادة الــغــد، مــن أجــل تعزيز وصولهن 

ّ
يكن

إلى مناصب املسؤولية؛ توصي بأن تلغي 
تونس بيانها العام بشأن اتفاقية القضاء 
ــرأة«.  ــ عــلــى جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــيــز ضـــد املـ
وقـــد عــبــر عــن هـــذا املــطــلــب رئــيــس الــبــرملــان 
األوروبــي بكل صراحٍة في الجلسة املغلقة 
التي ضمت رؤســاء الكتل بكل من البرملان 
التونسي والبرملان األوروبــي، على هامش 
األسبوع البرملاني التونسي األوروبــي في 
بروكسل مطلع شهر مايو/ أيار املنقضي. 
ــاد  ــ ــــحـ وهـــــــو جـــــــزء مـــــن أيــــديــــولــــوجــــيــــا االتـ
األوروبي التي يرّوجها، وهي القائمة على 
دعم النساء واملثلية، أنسنة املقدس الديني، 
ودعم األقليات. ويعّد تنفيذ هذه التوصية 
أحــد شــروط االتــحــاد األوروبـــي لالستمرار 
التونسية.  للحكومة  املساعدات  تقديم  في 
يندرج  السبسي  بــمــبــادرة  التسريع  ولــعــل 
املقّدر  للقرض  االلتزامات املصاحبة  ضمن 
بـــ 500 مــلــيــون يـــورو الـــذي منحه االتــحــاد 
ــــق عــلــيــه الــبــرملــان  األوروبــــــي لــتــونــس، ووافـ

التونسي في يوليو/ تموز الفائت.
بمقتضى  الجمهورية،  رئــيــس  أحـــدث  وقــد 
أمـــر رئـــاســـي، مـــؤرخ فــي 13 أغــســطــس/ آب 
الــفــرديــة واملــســاواة،  الــحــريــات  2017، لجنة 

بـــنـــاء عــلــى هـــــذا، ســيــكــون فـــي بـــاريـــس في 
غضون يومني يتوسل السالم«. 

والـــحـــال أن مــا يخيف هــو أن نــيــكــســون لم 
يـــكـــن مــجــنــونــا حـــقـــا، فــــي حــــني أن تـــرامـــب 
ليس في حاجة إلى »إيهام« خصومه بأنه 
أحمق، بل هو فعال كذلك. وإذا كان نيكسون 
قـــد وجــــد أمـــامـــه رجــــال جـــد مـــتـــزن، وثــوريــا 
حقيقيا، يحسب للتراجيديا خطواتها، فإن 
ــر، كــمــا يــقــال »يملك  ــام تــرامــب أحــمــق آخـ أمـ
أثبت  فقد  حمقه«..  على  الثبوتية  الوثائق 
ذلـــك مــن خـــالل االغــتــيــاالت املــتــلــفــزة، وعبر 
مشاعية،  لجمهورية  امللكي  الطابع  تأكيد 
فيها العائلة خاضعة لنوازع الدم، الساللي 
ــرّدد، مــنــذ عـــقـــود في  ــتــ والـــســـيـــاســـي.. وال يــ
إطــــالق ســيــل مـــن الـــتـــهـــديـــدات، حــيــث سبق 
وهدد بتحويل سيول إلى »بحٍر من النار«.. 
وهــــو الـــقـــامـــوس نــفــســه الــــذي يــســتــنــد إلــيــه 

ترامب. 
يــرتــبــط االثــنــان أيــضــا ضــمــن مــعــادلــٍة أكبر 
التاريخ  نهاية  بني  ما  معادلة  منهما، هي 
ــــني فــــوكــــويــــامــــا  وصـــــــــــراع الــــــحــــــضــــــارات، بــ
املــؤرخ  تنبأ  فعندما  هتنغتون.  وصمويل 
والــبــاحــث، فــرانــســيــس فــوكــويــامــا، بنهاية 
الباردة،  الحرب  يــوّدع  العالم  التاريخ، كان 
واعــتــقــد هـــو أن الـــعـــالـــم، هــــذا، وجــــد كــمــالــه 
األيدولوجي في الليبرالية، وشكله النهائي 
الــغــربــيــة، وإن غيرهما  الــديــمــوقــراطــيــة  فــي 
سيكون شبيها ببقايا الديناصورات التي 

تحكي عن نهاية حقبٍة جليدية سابقة.
كــان يــقــّدر، فــي حــمــأة اســتــرجــاع هيغيلية، 
أن الـــنـــصـــر الـــيـــبـــرالـــي أنـــهـــى كــــل شـــكـــل مــن 
أشكال بقاء التاريخ. وقد كان يفكر بالعقل 
الــهــيــغــيــلــي املـــطـــلـــق، ذلــــك الـــــذي يــنــظــر إلــى 
العقالنية..  بــجــدوى  تــومــن   

ً
نــظــرة البشرية 

 في الطريق إلى املطلق. 
ٌ
وبأن الحرب فاصلة

ــراع بـــني الـــشـــرق والـــغـــرب  وأن حــســم الــــصــ
ــن يــعــود. وبــذلــك يــضــع الــتــاريــخ  انــتــهــى ولـ
ــة لـــلـــتـــطـــور األيـــديـــولـــوجـــي  ــايـ ــهـ ــنـ نـــقـــطـــة الـ
أليــة  والــنــهــائــي  املكتمل  والــشــكــل  للبشرية 
حكومة بشرية. غير أن الشرق والغرب عادا 
وكل  األحمقني،  عبر  املتوتر  تقابلهما  إلــى 
منهما يسعى إلــى إقــنــاع اآلخـــر بــأنــه أكثر 
حمقا منه للعودة بالتاريخ إلى أصله في 
صـــراع الــشــرق والـــغـــرب، وأن األيــدولــوجــيــا 
عندما تنهزم ال تلغي الجنون من العالقات 
ــا شــكــل  ــــو أيــــضــ ــمـــق هـ الـــحـ ــة، وأن  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
النووية،  القوة  تدبير  في  جيوستراتيجي 

في زمن اختل فيه التوازن لفائدة العنف.
)كاتب مغربي(

الضغط  عــلــى  والـــقـــادرة  للسلطة،  الــداعــمــة 
والــتــأثــيــر عــلــيــهــا، لــلــتــراجــع عــن خطواتها 
خصوصا  أخــيــرا،  اتخذتها  التي  العقابية 
والــرواتــب،  الكهرباء  بأزمتي  يتعلق  فيما 
مــع االنــتــبــاه إلــى أن هــذا قــد يحّسن األمــور 
ــــاع قــابــلــة للتحمل  نــســبــيــا، ويــجــعــل األوضـ
إلــى مسارها  الــحــيــاة  فــقــط، ولكنه ال يعيد 
الـــطـــبـــيـــعـــي، أو يـــجـــعـــل غـــــزة مـــكـــانـــا قــابــال 

للعيش، كما تقول األمم املتحدة.
ــة،  ــ ــويــ ــ بـــالـــقـــدر نـــفـــســـه مــــن األهـــمـــيـــة واألولــ
أو   ألطـــراٍف، 

ً
الرسالة موجهة اعتبار  يمكن 

باألحرى طرفي الحصار، إسرائيل ومصر. 
والــرســالــة إلـــى إســرائــيــل أمــنــيــة اقتصادية 
اجــتــمــاعــيــة، بــمــعــنــى أن حـــالـــة الــــفــــراغ، أو 
الفوضى، سترتد أّول ما ترتد سلبًا عليها 
الـــقـــســـام  ــر، وأن  ــاشــ ــبــ املــ األمــــنــــي  بـــاملـــعـــنـــى 
ستكون في حل من التهدئة، ولن تلتزم بها 
أو تلزم األطراف األخرى بها، وقد يتدهور 
الوضع، وينفجر فى فصل الصيف، وعلى 
ــشــــوش عــلــى  ــي، ويــ ــ ــدراســ ــ ــام الــ ــعــ ــاب الــ ــتــ أعــ
املــشــروع االســتــراتــيــجــي لــالحــتــالل، بإقامة 
جدار حول غزة تحت األرض وفوقها. ومن 
أجل هــذا، على الدولة العبرية أال تتساوق 
مـــع خـــطـــوات الــرئــيــس عـــبـــاس وعــقــوبــاتــه، 
تحديدًا في ملف الكهرباء، األمر الذي كانت 
، وهــي طلبت من 

ً
تفكر فيه تــل أبــيــب أصـــال

الــفــارق في  أطـــراٍف عربية وإقليمية تحّمل 
بعودتها  وبــمــا يسمح  الــكــهــربــاء،  فـــاتـــورة 
إلى مستواها، قبل قرارات عباس أخيرا، أي 
يــومــيــًا، ناهيك طبعًا  بمعدل ســت ســاعــات 
الــحــصــار،  الــتــفــكــيــر بتخفيف  ــــرورة  عـــن ضـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة االجـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــاتـــه االقـ ــلـ بـــتـــجـ
ــا يــــخــــص حــــركــــة الــــنــــاس  ــمـ ــيـ املـــخـــتـــلـــفـــة، فـ

الـــســـعـــوديـــة فـــي عــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
والذي بدأ يمهد له ويهيئ له، عبر مشاريع 
كمشروع البحر األحمر، وحصار قطر الذي 
يبدو، بصدده، أن املطلوب ليس قطر، وال ال 
التي أعّدتها دول الحصار، قبل  13 مطلبا 
أن تلغيها ومن ثم تعيدها، وإنما املطلوب 
هو الداخل السعودي تحديدا، أي كل صوٍت 
مـــعـــارض، يــمــكــن أن يــرفــض هـــذا الــحــصــار 
توعد  التي  الــســوداء  القائمة  ولعل  املشني. 
بها القحطاني خصوم حصار قطر تعني، 
ــــى، الــســعــوديــني املــعــارضــني  بــالــدرجــة األولـ
لــهــذا الــحــصــار، وبــالــتــحــديــد الــنــخــب الــتــي 
ارتـــــأت أن تــحــتــجــب عـــن الـــظـــهـــور، ألنــهــا ال 
تــريــد أن تــتــوّرط بــهــذه العبثية. ومــن هنا، 
مــبــكــرا سيسهل عملية  هـــؤالء  فـــإن تحييد 
العلمانية  بأفكار  املجتمع  داخــل  التغلغل 

التي ُيراد للسعودية أن تدخل حقلها.
لم يكن يوسف العتيبة يشير، في حديثه، 
لــيــبــيــا أو ســـوريـــة، أو حتى  أو  إلــــى مــصــر 
اليمن، وإنما كان، في حديثه عن العلمانية، 
يـــقـــصـــد الــــســــعــــوديــــة. وألنــــــــه يــــــــدرك حــجــم 
التحّدي، كان ال بد من التواري خلف أسماء 
ــرى، لـــن تــكــون ذات يـــوم إســالمــيــة  ــ دول أخـ

التوجه.
)كاتب عراقي(

إلعــــداد تــقــريــر حـــول الــصــيــغ املمكنة لنص 
قـــانـــوٍن جــديــد ينظم املـــواريـــث عــلــى قــاعــدة 
املــرأة والرجل، تطبيقًا  التامة بني  املساواة 
ملا جــاء في خطابه بمناسبة احتفالية 13 
أغــســطــس الــســنــويــة الــتــقــلــيــديــة، الــتــي تقام 
سنويًا في قصر الحكم في قرطاج منذ أيام 
الــرئــيــس األســبــق بــورقــيــبــة، مــــرورًا بخلفه 
ــك املـــنـــصـــف املــــرزوقــــي،  ــ بــــن عـــلـــي وبـــعـــد ذلـ
ــن الــجــامــعــيــني  ــار لـــهـــا فـــريـــقـــًا مــ ــتــ لــكــنــه اخــ
والقانونيني، يؤمن أغلبهم بأنسنة القرآن، 
تـــه وتــأويــلــه نــصــًا مــقــّدســًا ال  بــــداًل مــن قـــراء
يحتمل االجتهاد في محكم آياته التي من 
آلــيــًا إلى  آيـــات اإلرث، مــا ســيــؤدي  ضمنها 
تــقــديــم مــقــتــرحــاٍت تــصــّب فــي خــيــار تغيير 

القانون.  
لــــــم يـــمـــهـــد الــــســــبــــســــي ملـــــبـــــادرتـــــه بـــإقـــامـــة 
ــاء املـــحـــاضـــرات  ــقــ املـــنـــتـــديـــات الـــفـــكـــريـــة، وإلــ
ــــدوات وتــهــيــئــة الـــــــرأي الـــعـــام  ــنـ ــ وتــنــظــيــم الـ
الشعبي، لتقبل هذا املوقف الراديكالي، إال 
السياسيني، يتعلق  بخبٍر راج في أوســاط 
ــيـــس، مـــن دون  بـــقـــرار مــهــم ســيــتــخــذه الـــرئـ
ــا جــعــل مـــبـــادرتـــه تــأتــي  تــحــديــد فــــحــــواه، مـ
التونسيني.  بــإجــمــاع  تحظى  وال  مسقطة، 
فــقــد نــتــج عــنــهــا انـــقـــســـاٌم حــــاد فـــي أوســــاط 
الطبقة السياسية، عاد بالبالد إلى مراحل 
الــذي  الخطير  األيــديــولــوجــي  االســتــقــطــاب 
صاحب مرحلة كتابة الدستور وانتخابات 
يــتــعــّرض  لــم  املــــّرة  لــكــن هـــذه  2011 و2014. 
الــجــمــهــوريــة النـــتـــقـــادات مشتغلني  رئــيــس 
في املجال الديني من زيتونيني )نسبة إلى 
جامع الزيتونة وجامعة الزيتونة(، كل على 
الرغم من الصمت املطبق  حــدة، فقط، على 
لحركة النهضة ذات الخلفية اإلسالمية، أو 
وإنما  قياداتها،  بعض  مــن  الــحــذر  التأييد 
أحـــدث إربــاكــًا فــي األوســــاط الشعبية التي 
تتميز بتدّينها غير املسيس، وغير املرتبط 
يــرون تناقضًا  بأجندات حزبية، فهؤالء ال 
بني التزامهم باملواريث، كما جاء بها القرآن 
املساواة والعدل  املــرأة في  الكريم، وحقوق 
بينها وبني الرجل. هم يعتقدون أن ذلك هو 
شرع الله الذي يستوجب التطبيق، وليس 
االستيالء  في  ونهمًا  منهم،   

ً
جامحة  

ً
رغبة

شــقــيــقــاتــهــم  ثــــــــــروات  ــلــــى  عــ وزورًا  ــًا  ــمـ ــلـ ظـ
وقريباتهم وأمالكهن وأموالهن، وهذا هو 
جــوهــر املــعــادلــة الصعبة الــتــي وضــع فيها 
الرئيس السبسي التونسيني والتونسيات.

اإلرث،  قـــانـــون  تــغــيــيــر  أن  جــلــيــًا  اآلن  بــــات 
املــنــشــور عــدد 73، ال يتعلق بفكرة  وإلــغــاء 
إصــالحــيــة أو بــاجــتــهــاد مـــن داخــــل الــحــقــل 
الــثــقــافــي الــعــربــي اإلســــالمــــي، يــأتــي ضمن 
مــقــاربــة ثــوريــة، كما ذهــبــت إلــى ذلــك نخٌب 
الــنــســويــة مــنــهــا، فثّمنته  عــربــيــة، الســيــمــا 

وأثنت عليه وأشادت به.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فراغ سياسي أمني في غزة: رسالة إلى من؟

تخيّل... السعودية علمانية

تونس... إصالح ديني أم إمالء خارجي؟

أي األحمقين سيعلن نهاية 
التاريخ...؟

االقتراح اجتهاد 
خاطئ من كتائب 
القسام ومجازفة 

مكلفة

المجتمع الذي 
بايع آل سعود إنما 

بايعهم استنادًا إلى 
أحكام إسالمية

لم يعد خافيًا على 
النخب أن تغيير نظام 

اإلرث في تونس 
هو مطلب االتحاد 

األوروبي

آراء

صالح الدين الجورشي

بــالده بشأن  الدائر في  الجدل  التونسي، برهان بسيس، بحماية  السياسي  طالب 
مسألة امليراث من التأثيرات الخارجية، واملشرقية تحديدا، في تعقيب منه على النقد 
الشديد الذي وّجهه مستشار شيخ األزهر إلى دعوة الرئيس الباجي السبسي إلى 

ضمان املساواة في امليراث بني اإلناث والذكور.
الغالب، تعيش حالة تنافس. وقد تتحول،  الزيتونة واألزهــر، في  كانت العالقة بني 
أحيانا، إلى نوع من التنازع على املرجعية. وعلى الرغم من أن الزيتونة كانت، من 
حيث النشأة والتأسيس العلمي، أسبق زمنيا، إال أن األزهر استمر مؤسسة علمية، 
ملا  إلغائها، خالفا  في  التفكير  على  املتعاقبة  السياسية  القيادات  تجرؤ  لم  حيث 
الحبيب بورقيبة، بعد االستقالل مباشرة،  الرئيس  أقــدم  حصل في تونس، حيث 
على توحيد أنظمة التعليم، عبر تفكيك املؤسسة الزيتونية التقليدية، ففقدت تونس 

بذلك مؤّسسة كانت تؤطر املرجعية الدينية في تاريخها. 
ليس ما دعا إليه الناشط السياسي بسيس أمرا واقعيا، ألن القضايا ذات الطابع 
الديني أو الفكري تختلف كثيرا عن املسائل السياسية املحلية، فهذه القضايا تشغل 
كل املعنيني بها، بقطع النظر عن جنسيات أصحابها، أو البلد التي تطرح فيه. الدين 
من  مناقشتهما  في  الخوض  منع  أو  يمكن مصادرتهما  وال  ملك مشاع،  والفكر 
خارج اإلطار الجغرافي. ولهذا، كان من الطبيعي أن تثير دعوة الرئيس التونسي إلى 

املساواة في اإلرث ردود فعل في أماكن متعّددة، بما في ذلك أستراليا. 
التي  الداخل والــخــارج، وإنما في أزمــة الشرعية  ال تكمن املشكلة، إذن، في حــدود 
تعاني منها مؤسسة األزهر منذ عشرات السنني، لسبب عدم خضوعها ملراجعاٍت 

وإصالحاٍت جذرية. 
الــذي استند عليه قطعي  ال أناقش هنا موقف مستشار شيخ األزهــر، ألن النص 
الداللة، وإنما املثير في موقفه أسلوبه التحريضي، وقفزه على أصل املشكلة التي 
تتخذ في مصر، وفي معظم دول املنطقة، أشكاال أكثر تعقيدا ودراماتيكية. أتحدث 
بالخصوص عن الضعف الهيكلي واملضموني للخطاب الديني الذي يكّرسه األزهر، 
وغيره من املؤسسات الدينية في الواقع، حيث تراجعت قدرة هذه املؤسسة املهمة 
عن االجتهاد، وعن بناء وعي إسالمي معاصر، وقادر أن يرتقي بمفهوم الدين إلى 
الكونية والعاملية. ولهذا جاء رّد الفعل األزهري على املسؤول السياسي التونسي 
 في مقاصد الشريعة 

ً
مفعما باللغة العاطفية التي تجنب صاحبها النظر مباشرة

التي لو احترمت ملا اضطهدت املسلمات، وسحبت منهن حقوقا كثيرة طوال القرون 
التي خلت. 

، خصوصا عندما تصدر عن 
ً
يمكن أن تكون الدعوة إلى تقسيم املواريث صادمة

رئيس دولة عربية مسلمة، لكن ذلك يجب أال يحجب حجم التخلف والتهميش الذي 
ال تزال تعاني منه النساء في معظم الدول اإلسالمية. هناك حواجز عديدة تحول 
الــداء الذي تكّرسه معظم  دون إلغاء مظاهر التمييز بني الجنسني. وهذا هو أصل 

املؤسسات الدينية، بما في ذلك األزهر. 
إذا كان مفتي الديار التونسية قد غير موقفه، في فترة وجيزٍة من مسألة اإلرث، 
أن نفهم موقف املستشار  الناس، فهل يمكن  أعلم بمصالح  األمــر  أن ولــي  بحجة 
الرئيس  انتقال صدمة  الحيلولة دون  لتصريحه هو محاولة  الــدافــع  بــأن  األزهـــري 
التونسي إلى الساحة املصرية، وداخل مجال نفوذ الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
أن  فــي حــني  التبرير سياسيا ظرفيا،  أو  الهجوم  تــبــادل  إلــى  الــدافــع  وبــذلــك، يكون 
املطلوب من فقهاء اليوم إثبات استقالليتهم السياسية تجاه الحكام، وتسخير كل 

الجهود لتغليب مصالح الشعوب، وتحكيم القيم األساسية لهذا الدين.
ليست املشكلة اليوم في أن نتفق أو نختلف بشأن مسألة امليراث، بقدر ما تكمن 
العلمية والدينية على بناء وعي جديد لتأسيس رؤية  في مدى قــدرة مؤسساتنا 

إسالمية تقوم على الحرية واملساواة والعدالة.

باسل طلوزي

»يحق للكلب ما ال يحق لغيره«.. شعاٌر غير قابل للطعن واملراجعة، صاغه الرئيس 
وأمر بطباعته على الفتاٍت مذهبٍة بأحجام كبيرة، وتعليقه على سائر جدران القصر 

ا على بطانة القصر وموظفيه كافة. وأسواره ومكاتبه، كما أوعز بتعميمه ورقّيً
والحال أن ولع الرئيس بالكالب لم يكن وليد مصادفة، بل جاء عبر متوالياٍت غفيرة 
أنجاله،  مرتبة  تعد تضاهيها  لم  التي  املرتبة  هذه  بلغ  الطويلة، حتى  املعايشة  من 
ومنهم نائبه بالطبع، فقد رأى في الكالب مشروع »شعٍب مستقبلي«، يكفيه عناء 
بأمنه  الخاصة  الخطط  على  تنفق  ميزانياٍت ضخمة  عليه  ويوفر  األوامـــر،  توجيه 

الفردي.
ي النفس بأن يبلغ شعبه املرحلة »الكلبية« في الوالء لشخصه فقط، من دون 

ّ
كان يمن

غيره من شعارات »الوطن« و«القومية« و«الوحدة«، وما يماثلها من تلك »الهلوسات« 
ى استراتيجية خاصة 

ّ
التي ألف سماعها وقراءتها في وسائل اإلعالم؛ إذ كان يتبن

باالنتماء، قوامها أن الوالء للرئيس هو الوالء الوطني الحقيقي، وما عداه »هرطقات«، 
على قاعدة أن الرئيس يختصر في شخصه الكون كله، وأن من ال يمتلك هذا الوالء، 

فاألجدر به أن يكون خارج املجّرة الشمسية برمتها.
ا للشعب،  ولتحقيق هذه الغاية، رأى الرئيس أن الكالب تصلح أن تشكل أنموذًجا حّيً
الذي ال  تات 

ُ
الف العمياء، مقابل  الــوالء والطاعة  ينبغي لهم أن يتعلموا منها دروس 

يتعّدى الحصول على لقمة الحياة فقط، وكان أكثر ما يمقته الرئيس مقولة »تعليم 
م من الكالب«، واملقصود 

ّ
الكالب«، فهو كان يرى ضرورة قلب هذه املقولة إلى »التعل

أن يكون الشعب تالميذ عند األساتذة الكالب، ليتعلموا منها الطاعة العمياء.
ولكي يضع استراتيجيته الجديدة موضع التطبيق، أوعز بإنشاء أكاديمياٍت عامة 
بإنشاء  أمــر  مثلما  الجديد،  النشء  لــدى  »الكلبّي«  الحس  لتنمية  للمدارس،  موازية 
مراكز للكبار ملحو األمية »الكلبية«. أما األهم من ذلك فيتمثل في أن الرئيس رأى 
ا من 

ً
اآلخــريــن، فبعث نسخ الــرؤســاء  مــن  يعّمم تجربته على رهــط أصــدقــائــه  أن 

استراتيجيته إلى عشرين منهم.
ا بعض الشيء في نظرته التمييزية بني كالب القصر 

ً
على أن الرئيس كان منصف

»املتخلف« نفسه،  الشعب  ــزًءا مــن  األخــيــرة جـ كــان يعتبر  الــشــوارع، فهو  وكـــالب 
ا بوالئها وانتمائها، ولم 

ً
ألنها ترّبت في كنفهم، وتطبعت بطباعهم، فغدا مشكوك

يستوقفه نبأ الحملة التي جّردتها البلديات للقضاء على هذه الكالب، عبر موظٍف 
خبيٍر في وسعه تحديد موضع الكلب واصطياده عن بعد، من صوت نباحه فقط، 
 أمامه سوى كلب 

َ
وكان يفتخر هذا املوظف بأنه قتل 19 كلًبا حتى اآلن، ولم يبق

واحد لتنظيف البلد كلها من آفة الكالب الضالة. 
 على تحقيق نجاح باهر، لوال 

ً
عموًما، يمكن التأكيد أن خطة الرئيس كانت موشكة

ذلك الحدث املباغت الذي فاجأ الجميع، بمن فيهم الرئيس نفسه. ففي صبيحة أحد 
األيام، استفاق الزعيم من نومه، وهو ينبح على نحو متواصل من دون توقف، فهرع 

جميع من في القصر إليه، وهالهم مشهد الرئيس النابح أمامهم.
حاول الرئيس بشتى الطرق أن يسيطر على صوته وكالمه ومخارج حروفه، من 
دون جدوى، فلم يكن يصدر منه غير نباح متواصل. وحني يئس تماًما، أومأ إلى 
استدعاء طبيبه الخاص الذي هرع إليه، وراح يجري فحوصاٍت مكثفة للوقوف على 
املعضلة، إلى أن قّرر الطبيب أخيًرا أن الرئيس مصاٌب بأزمة »كلبّية«، نتيجة ولعه 

بالكالب، وال شفاء ُيرجى من هذا املرض.
حني قرأ الرئيس تقرير طبيبه الخاص، جّن جنونه وزاد نباحه، وراح يجري كامللدوغ 
ا من القصر من دون أن يشعر، وصوت نباحه 

ً
في باحات القصر، بل خرج راكض

يمأل الشوارع، ولم تمض دقائق حتى تلقى رشقة رصاص أردته مضرًجا بنباحه.
على الطرف اآلخر، كان ثّمة موظف بيده بندقية يتقافز فرًحا، وهو يصرخ: »قتلت 

الكلب رقم 20«.

فاطمة ياسين

ُمحّرك البحث غوغل مصدر جيد لنبش ببلوغرافيا الشخصيات العامة. يعطيك 
متشابهة..  معلوماته  غالبية  لــكــن  ومــغــمــوريــن،  مشاهير  عــن  نــهــايــة  بــال  نــتــائــج 
السوريني،  باقي  مع  نفسك،  تجد  فــدوى سليمان،  الفنانة  وفــاة  بعد سماع خبر 
مئات  فتشاهد  الــثــائــرة،  الفنانة  عــن  تفاصيل  لتستعيد  هــذا  »غــوغــل«  تستخدم 
كثيرة،   

َ
ومواقف البحثية السمها صفاٍت  نافذته  قائمة  تعطي  والصور.  األخبار 

لتبحث فيها بالطريقة التي تعجبك: فدوى سليمان ممثلة، فدوى سليمان الثورة 
السورية، فدوى سليمان جاسوسة.. النتائج الكثيرة عطش جماهيري جارف غير 
موجه، قد يؤكد ما يعتبره فرويد كامنًا في األنا منخفضة القيمة، والتي يدعوها 
ال  ومتطّرفة،   

ً
غريبة الخياراُت  تضعها  التي  الصفات  تكن  ومهما  »الــال شعور«. 

يجب إساءة الظن بالجماهير، فهي نفسها التي خرجت في جنازة الشاعر نزار 
قباني، وهي نفسها التي ثارت على أنظمة االستبداد، وهي الجماهير التي قادتها 
الفنانة في شوارع »البياضة« و«بابا عمرو« بهتافاٍت بسيطة مع آمال كثيرة، وهي 
الجماهير التي فقد أبرياؤها حياتهم اختناقًا في غوطة دمشق، في أمسيٍة مثل 
هذه، حينما كان املوتى ينتظرون موسم الدّراق والخوخ.. القائمة املنسدلة لخيارات 
البحث غير حقيقية، وغالبًا تعتمد على ما ُوضع ليكون مفاجئًا أو غريبًا من باب 
تسويق بعض املواقع، أو معظمها، ألن املكتوب تاليًا في غالبه يقّدمها بوصفها 
 
ً
نبرة وأعــالهــا  الجمل،  بأقصر  تــريــد  بما  تطالب  أن  تــعــرف  الــتــي  العفوية  الــثــائــرة 

وأكثرها إصرارًا.
عندما تفرز الثورات أيقوناتها، وتعرضهم لتعبر عن نفسها، تقف مدة طويلة أمام 
وتقف  كبيرة،  أو  بـــأدوار صغيرة  ممثلة،  أن تصبح  أرادت  مالبسات حياة شابة، 
فوق مسارح خشبية أو أمام كاميرات تلفزيونية، لكنها وجدت نفسها في موقٍف 
وتشرف  نفطية،  يحتوي مشتقاٍت  كان  معدنيًا   

ً
برميال تعتلي  بكثير، حني  أعلى 

من مكانها الــذي يرتفع مترًا واحــدًا عن سطح األرض على حدقات عيون اآلالف، 
نهم نشيدًا قصيرًا يرّددونه بقوة وثبات، قبل أن يلعلع الرصاص الذي يخاف 

ّ
وتلق

من األصوات الجريئة. وقفت فدوى هناك، ولم تكن الكاميرات عالية الدقة، بل مهتّزة 
 مما 

ً
ومعلقة بهواتف محمولة، تريد أن تقتنص لحظاٍت، لتعرض على العالم قليال

يــحــدث، والصبية جــزٌء مــن ذاك الــذي كــان يــحــدث، تــشــارك فــي صناعته وتشكله 
بصوتها وأدائها وبجسدها النحيل.

ذوت هذه األيقونة الصغيرة في سنيها األخيرة بهدوء، بعيدًا عن الصخب. واجهت 
الدراما،  الشارع، وحتى عن استديوهات  املــوت في غرفٍة مقفلٍة بعيدة عن رحابة 
 سيرة حياة قصيرة جدًا ومختصرة جدًا وعالية الكثافة، 

ً
غريبة في املنفى، مسجلة

مثل سيرة حياة النباتات املوسمية، تنمو وتخضّر في أقل مساحة، وأقل قدر من 
املاء. هكذا استطاعت فدوى أن تعبر بأقل قدر من البذخ البالغي عن روح الشارع 
الذي هتفت باسمه، فقد استعادت كل املواقع وقوفها وهتافها وصوتها وصدقها، 
 
ٌ
كأنها تعيد إنتاَج طهارة األيام األولى للثورة. يدان عاريتان وذقن مرتفعة، وأنوثة

الغيم شديد االرتفاع، كانت  املاء املقطر، وبهاء  تفوق ذكــورة املظاهرات، بكل نقاء 
فدوى الصورة التي يتمنى الجميع أن يكون حاضرًا فيها.

 ساخرة أيضًا، ونحن نعّزي في فدوى، 
ً
 للبكاء، ويمكن أن تكون مفارقة

ٌ
هذه مناسبة

ع األوصال، ويتوجه بقوٍة إلى مزيٍد من 
ّ
وفي قيم التعايش املشترك لوطٍن بات مقط

التفتت واالنشطار، وتعيث فيه املليشات امللونة، أو ذات اللون الواحد، أو حتى عديمة 
ش املوت في كل ركن، وقد أصبح التجارة الوحيدة الرائجة. ال يوجد 

ّ
األلوان. ويعش

اللحظة، حيث  الراحلة مع تراجيديا  املمثلة  أن نربط به هتافات  وجــٌه واحــٌد يمكن 
الحضور الطاغي للخراب واضح. لم تكن الصبية اليانعة تعتلي سّدتها الصغيرة 
وتهتف لنصل إلى هنا، ولكن ذلك حدث على حطام صوتها وبقايا كلماتها التي 
داستها جنازير الدبابات، أخفى الواقع الظالم فدوى، كما أخفى كثيرين قبلها. لكن 

يحق لي أن أطلق لألحالم عنانًا، وأهمس لفدوى: ليتِك بقيِت معنا..

مّرة أُخرى... األزهر يخطئ األمر أزمة »كلبيّة«

فدوى... ليتِك بقيت معنا
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يتميز الشعب الفلسطيني بجهاده وصموده 
الرغم  فعلى  الصهيوني،  االحــتــال  وجــه  فــي 
القتل واالعتقال، اليــزال صامدًا،  من سياسة 
املؤامرات بشجاعة كبيرة، وقدم آالف  وواجه 
الــشــهــداء والــجــرحــى، والزال يــقــدم، فــي هــذه 
الطريق، خيرة أبنائه، ما جعل دولة االحتال 
واملخابرات الحليفة لها تدفع باتجاه االنحراف 
ــرًا عــــن الــخــيــانــة  ــطـ ــفـــكـــري الــــــذي ال يـــقـــل خـ الـ
ــع جـــهـــات مـــعـــاديـــة، ما  الــعــظــمــى والــتــخــابــر مـ
يؤكد لنا أن االنحراف الفكري ال يخدم سوى 
تــوجــه املنحرفني فكريًا  الــتــي  دولـــة االحــتــال 
لإلضرار بوطننا وتستغل ذلك بالترويج ضد 

شعبنا .
عــلــى مجتمعنا  الـــفـــكـــري دخـــيـــل  االنــــحــــراف 
بالتسامح واالعتدال  الذي يتميز  الفلسطيني 
بـــــــوادره تظهر  أول  لــعــل  الـــوســـطـــي،  والـــفـــكـــر 
فــي تــبــنــي املــتــطــّرفــني واملــتــشــدديــن اتــجــاهــات 
ــيـــة وســلــبــيــة ضــــد املـــجـــتـــمـــع، فــنــجــد أن  عـــدائـ
هؤالء املنحرفني فكريًا مجموعة من الجهاء 
باإلسام وأحكامه، يأخذون آراءهم من بعض 
الرموز الفكرية املتشّددة واملتطرفة، ويعتبرون 
الــرجــل كــامــا مقدسا غير  أن مــا يقوله هــذا 
بتشويه  ذلــك  في  ويستعينون  للنقاش،  قابل 

بما  غاياتهم  وتبرير  مظللة،  بمعان  الحقائق 
يخدم مصالحهم ورؤيتهم الخاصة.

األمــور  تبسيط  الــي  فكريًا  املنحرفون  ويلجأ 
ويميلون  والتكفير،  الــدمــاء  كحرمة  العظيمة، 
والتناحر.  والقتل  والصراعات  الخافات  إلى 
ويتعاظم  املــنــحــرف،  الفكر  أصــحــاب  يترعرع 
وجـــودهـــم فــي هـــذه الــبــيــئــة املــعــقــدة، فنجدهم 
وسلوكم،  وأقــوالــهــم  أفعالهم  فــي  متناقضني 
فظاهريًا يدعون إلى تطبيق الشريعة والحدود، 
وكأن الحدود فقط هي كل الدين. وفي الواقع، 
في  ويستحلونها  املحارم،  ينتهكون  نجدهم 
انــجــراٍف واضــح وراء آرائــهــم الشخصية، من 
ــادات  ــزام بــالــقــواعــد الــشــرعــيــة أو عـ ــتـ غــيــر االلـ
سورية  في  شاهدناه  ومــا  وتقاليده،  املجتمع 
من جرائم ومجازر افتعلها هؤالء دليل على 

بربرتيهم.
الغلو والتطّرف والتشدد يؤدون إلى االنحراف 
ــتــــراف بــالــرأي  الـــفـــكـــري، مـــن خــــال عــــدم االعــ
ــر، واتـــهـــام املــخــالــف لــرؤيــتــهــم بــاالبــتــداع  ــ اآلخـ
والخروج عن الدين، ما يرجع إلى سوء التربية 
والــتــنــشــئــة الـــخـــاطـــئـــة، أضــــف إلــــى ذلــــك حــالــة 
بالرأي  والتشاؤم واإلعجاب  اليأس واإلحباط 
الــذي يتميز بــه هــؤالء املــتــشــددون. االنــحــراف 

ــزة جــديــد عــلــى شعبنا  الــفــكــري فـــي قــطــاع غـ
مـــن أهــــل املـــقـــاومـــة والـــجـــهـــاد ضـــد االحـــتـــال، 
فنجد املتتبع ملرجعية هؤالء املنحرفني فكريًا 
أنهم مجموعة قليلة من األفــراد، بعيدون عن 
الــتــفــكــيــر الــعــقــانــي، ويـــســـارعـــون إلـــى تقليد 
خدمًا  فيعملون  فكريًا،  املنحرفة  الجماعات 
للمصالح املعادية لدينهم ووطنهم، من حيث ال 
يدرون، ألنهم بانحرافهم عن الصورة الجميلة 
لإلسام الوسطي املعتدل يشّوهون استقرار 

املجتمع وأمنه.
وتــحــاول أجــهــزة املــخــابــرات الــغــربــيــة املــعــاديــة 
ــواء الــشــبــاب املــنــحــرفــني فــكــريــًا،  ــ لـــإلســـام إغـ
وهــي  بــادنــا،  فــي  الخبيثة  أجــنــدتــهــا  لتطبيق 
مـــا يــطــلــق عــلــيــه مــحــلــلــون اســـم الــجــيــل الــرابــع 
من الــحــروب، وأبــرز معاملها أن يجعل شباب 
املجتمع يدمرون بادهم بأنفسهم، ويؤخرون 
أجهزة  تعمل  أركانها،  يهدموا  لم  إن  تقدمها، 
ــيـــاد هــــؤالء  ــابــــرات املـــعـــاديـــة عـــلـــى اصـــطـ املــــخــ
ــخــــاص عـــن طـــريـــق كــــــوادر مــخــابــراتــيــة  األشــ
املنحرفني  للتعامل مع هؤالء  مدربة، ومؤهلة 
ــار  ــكـ ــل عــقــولــهــم وزراعــــــــة األفـ ــًا، وغـــسـ فـــكـــريـ

التخريبية داخلها.
محمد مصطفى شاهين )فلسطين(

مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية في مصر، 
لن تخرج األمور عن أمرين، فإما تتم انتخابات 
ديمقراطية نزيهة، وذلك سيكون بضغوط دولية 
بطلها  هزلية،  مسرحية  ستتم  أو  الــنــظــام،  على 
قائد االنقاب، عبد الفتاح السيسي، مع مجموعة 

من الكومبارس، لزوم الصورة لكي تطلع حلوة.
ــك مـــع ســمــاعــى تــصــريــحــا لــلــســيــســي،  ــ ــول ذل ــ أقـ
االنتخابات  املشاركة في  إلى  الشعب  فيه  يدعو 
هو  التصريح  مــن  والــواضــح  بكثافة.  الــرئــاســيــة 
نــصــب الـــفـــخ لــلــشــعــب املــــصــــري، حــتــى تــتــوافــد 
بكثافة،  االنــتــخــابــات  صــنــاديــق  عــلــى  الجماهير 
أن هناك مشاركة،  للجميع  الصورة  فيظهر في 
وطبعا سيصورها اإلعام أنها للمشاركني من 
مــؤيــدي السيسى الــذيــن انــتــخــبــوه، بـــدال مــن أن 
تصور مراكز االقتراع وهى فارغة، فيتم إحراج 
النظام. لذلك، البد أن نتابع عن كثب ماذا سيتم 

في هذه االنتخابات. 
الهيئة  أول هـــذه األمــــور مــتــابــعــة اخــتــصــاصــات 
العليا لانتخابات املزمع إنشاؤها ملتابعة سير 
الهيئة محايدة من  هــذة  كانت  فــإذا  االنتخابات، 
التي ستتبعها  ــراءات  رجــال مــوثــوق بهم، واإلجــ
إجــــــــــراءات مـــحـــايـــدة تـــكـــفـــل الـــحـــيـــاديـــة لــجــمــيــع 
أمــل فى نزاهة  بــادرة  املرشحني، فستكون هــذه 

ــراف  ــان هـــنـــاك إشــ االنـــتـــخـــابـــات. وثـــانـــيـــا، إذا كــ
دولي. ويا حبذا لو تم هذا اإلشراف الدولي على 
ثانية في  أمل  بــادرة  االنتخابات، فستكون هذه 

طريق حيادية االنتخابات ونزاهتها.
وثــالــثــا، سيتوقف األمـــر عــلــى عـــدد  املرشحني 
تنوع،  هــنــاك  كــان  فـــإذا  ونوعيتهم،  لانتخابات 
ــاءة،  ــفـ ــكـ ــالـ ــا بـ ــهـ وقــــامــــت شـــخـــصـــيـــات يـــشـــهـــد لـ
فــســيــكــون هــــذا دلـــيـــا آخــــر عــلــى حــســن سير 
العملية االنتخابية. وغير ذلك، يجب أال يشارك 
أحد بالذهاب إلى اللجان االنتخابية، مهما كانت 
الـــدوافـــع، فــاألفــضــل عــدم الــذهــاب، وذلـــك ليعتبر 
فراغ اللجان من الناخبني دليل إدانة للجميع في 
العملية  بسير  اقتناعهم  لعدم  والــداخــل،  الخارج 
االنتخابية. ولتكون دليل إدانة للنظام على عدم 
الـــنـــظـــام، وعــلــى العملية  الــنــاخــبــني عــلــى  رضــــى 
االنتخابية برمتها. ويكون الرد من الشعب على 
تصريح عبد الفتاح السيسي باملشاركة بكثافة 
هــو املــشــاركــة بــســخــافــة، وذلـــك عــن طــريــق عــدم 
فى  الناخبني  كــان  وإذا  الصناديق.  إلــى  الــذهــاب 
االنتخابات السابقة لم يجدوا مرشحني كافيني 
أال  يجب  املــرة  هــذه  ففي  بينهم،  فيما  لاختيار 

يكّرروا األخطاء نفسها.
حسام السندنهوري )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

عصام شعبان

ــة  ــيــ ــتــــجــــاجــ ــر الـــــحـــــركـــــة االحــ ــ ــاهـ ــ ــــظـ عـــــــــــادت مـ
فترة  بعد  املــصــري،  املشهد  إلــى  االجتماعية 
ســكــون نــســبــي. وبــعــد طـــول انــتــظــار لتحّسن 
الــــظــــروف املــعــيــشــيــة، عــــاد الـــعـــمـــال ملــمــارســة 
االحتجاج بشكل الفت، بالتظاهر واالعتصام 
واإلضــــراب. ولــعــل إضـــراب عــمــال غــزل املحلة 
أخـــيـــرًا مـــؤشـــر عــلــى انــطــاقــة قـــويـــة لــلــحــركــة 
لحصارها.  عديدة  مــحــاوالت  بعد  العمالية، 
بدأ قبل أسبوعني، وهي فترة طويلة نسبيا، 
وتدل على قوة العمال وصمودهم النابع من 
عدالة مطالبهم املتعلقة بصرف حافز الغاء 
وزيــادة البدالت وإقــرار الترقيات، كما يحتل 
أســبــاب، منها   لعدة 

ً
 خاصة

ً
اإلضـــراب أهمية

أن لـــدى عــمــال املــحــلــة خــبــرة عــمــالــيــة وتــراثــا 
نــضــالــيــا مــمــتــدا مــنــذ األربـــعـــيـــنـــيـــات. وتــعــد 
تحركاتهم  قاطرة يتبعها عمال قطاع الغزل 
والنسيج، كما أن شركة املحلة أكبر شركات 
الغزل من حيث املساحة والعمالة )يزيد عن 
ــامـــل(، وبـــذلـــك تــمــثــل ثــقــا عماليا  16 ألـــف عـ
نضاليا في أوساط عمال الغزل الذين يمثلون 
أن  ذلــك  إلــى  أضــف  الصناعية،  العمالة  ثلث 
عمال املحلة وأهاليها كانوا شــرارة انطاقة 
انتفاضٍة شعبيٍة، شــارك فيها أكثر من مائة 
ألـــف مـــواطـــن فـــي تـــظـــاهـــراٍت  أســقــطــت صــور 
حــســنــي مـــبـــارك، وهــاجــمــت سلطته وحــزبــه، 
العمالية  الحركة  نشاط  مع  الواقعة  فشكلت 
معول هدم نظام الفساد واالستبداد املباركي. 

بشرى المقطري

بتعقيداتها  اليمن،  في  الحرب  بيئة  ساعدت 
املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة، فـــي تــقــويــة الــجــمــاعــات 
ــــي مــقــدمــتــهــا تــنــظــيــم  الـــديـــنـــيـــة املـــســـلـــحـــة، وفـ
الــقــاعــدة. وأســهــمــت أطــــراف الــحــرب اليمنية 
واإلقــلــيــمــيــة فــي تــعــزيــز التنظيم مــواقــعــه في 
ــيـــمـــن، إذ  ــنـــوب الـ مــنــاطــقــه الــتــقــلــيــديــة فــــي جـ
اســتــخــدمــت جــمــاعــة الــحــوثــي وعــلــي عبدالله 
في  لتبرير حروبها  القاعدة«  اعــة 

ّ
»فــز صالح 

املتدخلة  الــقــوى  وظــفــت  فيما  اليمنية،  املـــدن 
فــــي الـــيـــمـــن عـــنـــاصـــر مــــن الــتــنــظــيــم فــــي قــــوام 
تنظيماتها القتالية ملحاربة جماعة الحوثي 
وصـــالـــح، عــلــى أن الـــافـــت فـــي عـــاقـــة الــقــوى 
القاعدة خضوع  بتنظيم  اليمن  في  املتدخلة 
املتغيرة،  اإلقليمية  ألجنداتها  العاقة  هــذه 
مـــا جــعــلــهــا تــســعــى إلـــى الــفــكــاك مـــن عاقتها 
بــالــتــنــظــيــم، وتــســويــق نــفــســهــا قــــوى تــحــارب 

اإلرهاب في اليمن. 
التحالف  قائدة  السعودية،  العربية  تبال  لم 
تنظيم  حضور  بتزايد  اليمن،  فــي  العسكري 
القاعدة في اليمن، إذ ال يشكل تنامي التنظيم 
ــدت أن  ــ ــن ثـــم وجـ ــام أجـــنـــداتـــهـــا، ومــ ــ عــائــقــا أمـ
حــربــهــا فــي الــيــمــن وانــهــيــار الــدولــة اليمنية، 
وكذلك ضعف السلطة الشرعية في الجنوب، 
فــرصــة ســانــحــة لــدحــر املــتــشــدديــن ديــنــيــا من 
إلى منطقٍة  اليمن  ثم تحويل  أراضيها، ومن 

مغلقٍة للجماعات الدينية املتشّددة. 
عــن  ــلــــدفــــاع  لــ اإلمـــــاراتـــــيـــــة  اإلدارة  ــــرت  ــطـ ــ اضـ
ــنــــوب الــــيــــمــــن، بــتــوظــيــف  مـــصـــالـــحـــهـــا فــــي جــ
إذ  األرض؛  على  الــحــاضــرة  العسكرية  الــقــوة 
انــتــجــهــت، مــنــذ بــدايــة الــحــرب وحــتــى تحرير 
القاعدة،  مدينة عدن، سياسة احتواء تنظيم 

ــرا أهــمــيــة  ــيــ لــــــذا، يــتــخــذ إضـــــــراب املـــحـــلـــة أخــ
االحتجاجية  الحركة  تصاعد  على  ومؤشرا 
مستقبا، وستكون القطاعات العمالية التي 
الــشــرائــيــة للجنيه،  الــقــوة  تعاني مــن تــراجــع 
وزيــادة أسعار السلع، وعدم تناسب األجور 
ــار، فـــي أول صـــفـــوف االحــتــجــاج،  ــعــ مـــع األســ
بــحــكــم أن الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــمــتــلــك إمــكــانــيــة 
نفسها،  عن  الدفاع  وأدوات  الذاتي،  التنظيم 
املتمثلة في اإلضراب والتظاهر واالعتصام، 
وبــيــنــهــا عـــاقـــات تــضــامــن. ومـــن املــتــوقــع أن 
تتسع االحتجاجات خال الشهرين املقبلني، 
األول،  الــدراســي  الفصل  بداية  خصوصا مع 
ــاء عــلــى أربــــــاب األســـر  ــبـ ــن أعـ ــا يــفــرضــه مـ ومــ

لتوفير املستلزمات الدراسية.
ــاجــــات الـــعـــمـــالـــيـــة،  ــتــــجــ ــة إلــــــى االحــ ــافــ ــاإلضــ بــ
احتجاجية عديدة  2017 تحركات  عــام  شهد 
متعلقة بالحق في السكن واألرض، باإلضافة 
التعذيب والقتل  إلى احتجاجات أخرى ضد 
خارج القانون، كما حدث أخيرا احتجاج في 
األقصر على قتل مواطن. ويعطي هذا املشهد 
االحــتــجــاجــي املــتــنــوع مــؤشــرا إلـــى أنـــه مهما 
تنوعت  ومهما  البوليسي،  الــحــصــار  تــوســع 
حاالت التخويف والتهديد بالحبس، فإن ذلك 
ال يمنع الفئات املظلومة من الحراك والتعبير 
عن مطالبها وأزمتها، ألن تلك الفئات ال تملك 
إلــى أن السلطة  ما تخاف عليه. ويؤشر هــذا 
يمكنها تأجيل الحراك، أو خداع بعض الفئات 
لــتــســكــن، لــكــنــهــا ال تــســتــطــيــع الــســيــطــرة على 
ــوال الــوقــت.  املجتمع كــكــل، وتــكــتــم أنــفــاســه طـ

ــالـــزج بــمــقــاتــلــيــه فـــي حــربــهــا ضد  بــإنــهــاكــه بـ
أن سعي  عــلــى  الــحــوثــي وصـــالـــح،  مليشيات 
تحرير  بــعــد  سلطتها  تثبيت  إلـــى  ــارات  ــ اإلمــ
عدن، سّرع من تصادمها مع تنظيم القاعدة 
الــذي ينازعها النفوذ فــي الــجــنــوب، وهــو ما 
فرض على اإلمارات مواجهة القوة األولى في 
الــجــنــوب. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــادت اإلمــــارات 
حــمــلــة عــســكــريــة لـــطـــرد تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة من 
إبــريــل/ نيسان 2016، على  فــي  املــكــا  مدينة 
أن ما كشفته وقائع املعركة حينها هو إبرام 
ــارات اتــفــاقــيــات مــع تنظيم الــقــاعــدة عبر  ــ اإلمـ
التنظيم  انــســحــاب  ضمنت  قبلية،  وســاطــات 
مـــن املـــديـــنـــة فـــي مــقــابــل عـــــدم  مـــطـــاردتـــه في 

املناطق الجنوبية األخرى. 
أثرت الديماغوجية األميركية التي جعلت من 
لحروب  مقاربتها  أســـاس  ــاب  اإلرهــ مكافحة 
الــشــرق األوســــط وأزمـــاتـــه، بــمــا فــيــهــا الــحــرب 
في اليمن، ثم انــدالع األزمــة الخليجية، سلبًا 
 
ً
عــلــى مــكــافــحــة اإلرهــــــاب فـــي املــنــطــقــة، فــضــا

ــّررًا للتدخل  ــبـ عـــن تــســيــيــســه، واســتــخــدامــه مـ
في شــؤون الــدول األخــرى. وفــي هــذا السياق، 
استغلت اإلمــارات، الطامحة إلى دور إقليمي 
يتجاوز قدراتها، املوقف األميركي بتشكيلها 
محور الدول العربية املكافحة لإلرهاب، كما 
قدمت نفسها قوة إقليمية أولى في محاربة 
»اإلرهاب الديني« في املنطقة، في مقابل عزل 
السعودية في ملف مكافحة اإلرهاب، ومثلت 
الــيــمــن ســاحــة مــائــمــة لــطــمــوح اإلمــــــارات في 
محاربة اإلرهاب، ضمنت لها تقاربًا مع إدارة 
الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، مــا ترجم 
إلـــى تــعــاون عــســكــري أمــيــركــي - إمـــاراتـــي في 
مواجهة تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، ثم 
إعــان الجيش األميركي، أخــيــًرا، إرســال قوة 

سكانية مــن أمــاكــن وجــودهــا لــزم تعويضها 
بــدائــل عــادلــة لهم بعد  بشكل عـــادل، وتوفير 
حوار مجتمعي، وهو ما حاولت فعله أجهزة 
الـــدولـــة، بــعــد فــشــل الــحــصــار األمــنــي والــطــرق 
املــلــتــويــة، ملـــا عــقــد رئــيــس الــهــيــئــة الهندسية 
للقوات املسلحة، كامل الوزير، أكثر من جلسٍة 
مع بعض أهالي الجزيرة، منها واحــدة وجه 
 
ً
الــفــتــاح السيسى رســالــة الــرئــيــس عــبــد  فيها 
عبر الهاتف، تطمئن األهالي، وتؤكد حرصه 
عــلــى »مــصــلــحــة املــواطــنــني والـــوطـــن وتنفيذ 
القانون«، إال أن هذا لم يغير من موقف أهالي 
الــجــزيــرة كــثــيــرا،  فعقد كامل الــوزيــر مؤتمرا 
شعبيا ضــم آالفــا مــن األهــالــي، إال أن خطابه 
تعويضات  مقابل  التهجير  من  انطلق  الــذي 
للسكان تضارب مع رغبة األهالى في تطوير 
الجزيرة من دون تهجير أهلها. وقّرر األهالى 
تشكيل مجلٍس يمثلهم للتفاوض مع أجهزة 
املـــســـيـــرات الليلية  الــــدولــــة، بــيــنــمــا اســـتـــمـــّرت 
والــنــهــاريــة عــلــى أرض الــجــزيــرة، والــتــي كــان 

الــحــريــصــة عــلــى االســـتـــعـــراض اإلعـــامـــي في 
ــى الــتــكــتــيــك  ــدة، لـــجـــأت إلــ ــاعـ ــقـ ــد الـ حــربــهــا ضـ
املــكــا سابقًا،  مدينة  فــي  اتبعته  الـــذي  نفسه 
لضمان  وسياسية  قبلية  صفقات  عقد  عبر 
خـــروج بــعــض عــنــاصــر التنظيم مــن املــديــنــة. 
ــقـــت حــمــلــتــهــا الــعــســكــريــة فـــي شــبــوة  كــمــا رافـ
ومداهمة  مدنيني،  حق  في  عديدة  انتهاكات 
منازل، واعتقاالت وتوقيف لنساء، كما حدث 
أحــد عناصر  العولقي،  نــاصــر محمد  ألســـرة 
التنظيم الـــذي اخــتــطــف فــي مــديــنــة عــتــق مع 
زوجــتــه وابــنــتــه. عــلــى أن تنظيم الــقــاعــدة لم 
يــخــســر مــعــركــتــه فـــي مــديــنــة شـــبـــوة، ولــجــأ، 
تنفيذ هجماٍت ضد  إلــى  االعــتــيــاديــة،  بطرقه 
الجيش اليمني، ليس فقط في مدينة شبوة، 

وإنما امتدت إلى مدينتي سيئون وأبني. 
تــتــنــامــى الــتــنــظــيــمــات الــديــنــيــة املـــتـــشـــّددة في 
اليمن، بفعل سياسة الدول املتدخلة في اليمن، 
فــيــمــا تــمــضــي الــســيــاســة اإلمـــاراتـــيـــة الــعــمــيــاء 
فـــي الــجــنــوب بــتــمــثــيــل دور إقــلــيــمــي ملــحــاربــة 
اإلرهــــاب فــي الــيــمــن، وادعــــاء أنــهــا ذات توجه 
علماني، بينما تؤكد سياساتها في الجنوب 
خـــصـــوصـــا، وفــــي املـــنـــاطـــق املــــحــــّررة األخــــرى 

جــديــدهــا املــظــاهــرات الــتــي شـــارك فيها آالف 
من السكان، تحت شعار »همضى بدمي مش 

بالحبر/ عمري ما أفرط منها في شبر«. 
التأكيد على انحطاط معالجة  أخيرا، يمكن 
ــــام االحــتــجــاجــات، ســــواء فيما  وســـائـــل اإلعـ
الــوراق،  تعلق بأحداث غــزل املحلة أو أهالى 
ــتـــاج،  على  حــيــث اتــهــم الــعــمــال بتعطيل اإلنـ
الـــرغـــم مـــن أن تــكــلــفــة تــلــبــيــة مــطــالــب الــعــمــال 
ووقــف اإلضــراب 24 مليون سنويا، في حني 
إن تكلفة اإلضراب ثاثة مايني جنية يوميا، 
ــة تــرفــض تــلــبــيــة مــطــالــب  مـــا يــعــنــى أن الـــدولـ
وتمّدد  الــدولــة  بذلك خسائر  فتزيد  الــعــمــال، 
اإلضراب بعنادها. كما خسرت الشركات من 
الفاسدين.  إداراتــهــا  قبل عبر تولي مجالس 
وحني رفضت تلبية مطالب العمال بتطوير 
الــشــركــات، وإصــــاح مــعــدات اإلنـــتـــاج، بينما 
والتهديد.  بالقوة  إرادتــهــا  فــرض  يهمها  مــا 
وبـــرزت فــي مشهدي املحلة وجــزيــرة الـــوراق 
والــتــي كانت  الــنــواب،  أعــضــاء مجلس  أدوار 
ــم،  ــ ــرهـ ــ تـــتـــعـــارض مــــع مـــصـــالـــح أهــــالــــي دوائـ
املــواقــف أنهم مــجــّرد أدوات  وأثبتوا فــي تلك 
فـــي يـــد أجـــهـــزة األمــــن الــتــي جــــاءت بــهــم إلــى 
على  يستنكرون  الذين  كاإلعامني  البرملان، 
عامل راتبه 1300 جنيه املطالبة بزيادة راتبه 
الــحــذاء  أحــدهــم  يكلف  قــد  بينما  200 جنيه، 
الذي يرتديه عشرة أضعاف راتب هذا العامل 
املطالبة  السلطة  إعـــام  عليه  يستنكر  الـــذي 

برفع راتبه املنخفض. 
)كاتب مصري(

بشكل عام، بأنها دعمت تنظيم القاعدة، عبر 
تكريسها البيئة االجتماعية الدينية املتشددة، 
إذ أعلت السياسة اإلماراتية في جنوب اليمن 
املتشّددة على حساب  الدينية  الجماعات  من 
حيث  والعلمانية،  اللبيرالية  املــدنــيــة  الــقــوى 
تبنت اإلمارات املجاميع السلفية في الجنوب 
نفوذ  تقوية  إلــى  أدى  ما  سياسيًا وعسكريًا، 
الحماية  دينيًا، وتحولهم، بفضل  املتشددين 
اإلمـــاراتـــيـــة، إلــــى قــــوة اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
مسيطرة فــي الــجــنــوب، تــواجــة الــقــوة املدنية، 
فقد تصاعدت في مدينة عدن عمليات تكفير، 
واعتقاالت لنشطاء، فضا عن اغتياالٍت على 
اغــتــيــال عمر باطويل  بــدء مــن  خلفية ديــنــيــة، 
ــام، وحــتــى اغــتــيــال الــنــاشــط السياسي  قــبــل عـ
أمــجــد عــبــدالــرحــمــن فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي، 
دينية  عناصر  ارتكبته  الـــذي  االغــتــيــال  وهــو 
العسكري  بالقائد  ممثلة  اإلمــــارات،  تدعمها 

إمام النوبي، قائد معسكر 20 في عدن. 
تحولت حرب اآلخرين ضد اإلرهاب في اليمن 
ــه، نــاعــم، إذ ال يعرف  إلـــى إرهــــاب ال ســابــق لـ
العالم أن القوى املتدخلة في اليمن ال تحارب 
اإلرهـــــــاب، وإنـــمـــا تــنــمــيــه لــتــنــفــيــذ أجــنــداتــهــا، 
وأنه باسم مكافحة اإلرهاب حدثت، وال زالت 
بحق  واالنتهاكات  املآسي  من  مئات  تحدث، 
فتحت  ذاتـــه؛  بحد  إرهــابــا  لتشكل  اليمنيني، 
مظلة حرب اإلمارات على اإلرهاب في اليمن، 
لــم يــروا الحياة بعد  الـــورد  قتل شباب بعمر 
تل 

ُ
في سجون جنوبية وبإشراف إماراتي.. ق

مــحــمــد غـــــازي وأصـــيـــل أحـــمـــد نـــاجـــي وزكـــي 
جمعان بــاعــواض وريــمــي علي صــالــح جــّراء 
الــتــعــذيــب بــتــهــم كـــيـــديـــة، وبـــذريـــعـــة مــحــاربــة 

اإلمارات اإلرهاب في اليمن.  
)كاتبة يمنية(

وعــلــى الــرغــم مــن الــقــمــع املــكــثــف ضــد أشــكــال 
االحتجاج منذ عام 2014، بما فيها استخدام 
إلى  العمال  واالعــتــداء وتحويل  الــغــاز  قنابل 
مــحــاكــمــات عــســكــريــة، بتهمة اإلضــــراب )مثل 
عمال الترسانة البحرية(، إال أن ذلك لم يمنع 
التعبير عن مطالبها في  العاملة من  الطبقة 

ظروف عمٍل عادلة.
باإلضافة إلى احتجاجات عمال املحلة، هناك 
أشـــكـــال مـــن االحـــتـــجـــاجـــات، مــارســتــهــا فــئــات 
أخرى، منها احتجاجات أهالى جزيرة الوّراق 
ضــــد مــــحــــاوالت االســـتـــيـــاء عـــلـــى أراضـــيـــهـــم 
وإخــــائــــهــــم قـــســـريـــًا، فـــقـــد شـــهـــدت الـــجـــزيـــرة 
مصادماٍت عنيفة قتلت فيها قوات األمن أحد 
الشباب.  عــشــرات  الــجــزيــرة، وحبست  شــبــاب 
وبعد شهر من استمرار االحتجاجات، أدركت 
أمــرا يسيرا،  السكان ليس  أن تهجير  الــدولــة 
سيتم تحت وطأة التهديد والحصار األمني، 
الجزيرة حظيت  أهــالــي  أن قضية  خصوصا 
بمتابعٍة ورفض من قطاعات من الرأي العام 
الذي رأى أن الحكومة تريد بيع جزيرة الوّراق 
لإلمارات، كما باعت جزيرتي تيران وصنافير 
للسعودية. وقد دفع هذا املشهد املعقد الدولة 
إلى اتخاذ طرق أخرى الحتواء هزيمتها أمام 
الــجــزيــرة، فــحــاولــت  الــصــلــبــة ألهــالــى  اإلرادة 
ــفـــوف املــحــتــجــني  أجــــهــــزة الــــدولــــة تــقــســيــم صـ
ومـــحـــاولـــة تــفــتــيــتــهــم، واســـتـــمـــالـــة بــعــضــهــم. 
وطرحت خطابا يصنفهم مستأجرين وماك 
أراض وواضعي يد، مع أن األصل في املسألة، 
إذا اســتــلــزمــت املــصــلــحــة الــعــامــة إخــــاء كتل 

عــســكــريــة مــســانــدة لــلــقــوات اإلمـــاراتـــيـــة لطرد 
عناصر التنظيم في مدينة شبوة. 

دشنت اإلدارة اإلماراتية، في بداية أغسطس/ 
آب الحالي، في اليمن، بدء حملتها العسكرية 
لطرد التنظيم من مدينة شبوة، بمعية قوات 
أميركية  قــوات  وبإسناد  الشبوانية،  النخبة 
ــام، أعــلــنــت اإلدارة  مـــحـــدودة. وفـــي غــضــون أيــ
اإلماراتية سيطرتها على خمس مديريات في 
)معقل  عــزان  فيها منطقة  بما  مدينة شبوة، 
تنظيم القاعدة في اليمن(، وماحقة عناصر 
مــا تؤكده  أن  إلــى مدينة عتق، على  التنظيم 
الــعــســكــريــة اإلمــاراتــيــة في  العملية  ســيــاقــات 
آلية واضحة  لم تكن وفــق  العملية  أن  شبوة 
تهدف إلى طرد عناصر التنظيم من املدينة، 
وإنــمــا بــغــرض تــأمــني حــقــول الــنــفــط والــغــاز، 
ــــإلدارة  ووضــعــهــا تــحــت اإلشــــــراف املــبــاشــر لـ
لـــم تـــحـــّرك اإلدارة  ــة فـــي الــيــمــن، إذ  ــيـ ــاراتـ اإلمـ
تنظيم  ملحاربة  العسكرية  قواتها  اإلماراتية 
من  الــرغــم  على  البيضاء،  مدينة  فــي  القاعدة 
تغلغه هناك، وذلك ألن البراغماتية اإلماراتية 
ال زالت في حاجة لعناصر التنظيم في حربها 

ضد مليشيات الحوثي وصالح في املدينة. 
ــــة ضــد  ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــارات اإلمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــافــــت فــــي االنـ
الــقــاعــدة فــي مدينة شــبــوة ليس فقط  تنظيم 
مع  تنافيها  وإنــمــا  املــديــنــة،  تحريرها  سرعة 
حــقــائــق األرض فـــي املـــديـــنـــة، إذ تــعــد مــديــنــة 
شــبــوة حــاضــنــا اجــتــمــاعــيــا لتنظيم الــقــاعــدة 
ــنـــحـــدر مــعــظــم  ــيـــث تـ ــقــــود طــــويــــلــــة، حـ ــنـــذ عــ مـ
القاعدة من  مــن تنظيم  األول  الصف  قــيــادات 
مديريات شبوة، مثل ناصر العولقي، فضا 
عــن ثقل »الــقــاعــدة« القبلي فــي املــديــنــة، على 
 طارئة 

ً
عكس مدينة املكا التي كانت منطقة

اإلمــاراتــيــة  اإلدارة  أن  إال  للتنظيم،  بالنسبة 

عندما يتجّدد الحراك االحتجاجي في مصر

مقاصل محاربة اإلرهاب في اليمن

إضراب عمال غزل 
المحلة مؤشر على 

انطالقة قوية للحركة 
العمالية

ال يعرف العالم أن 
القوى المتدخلة في 
اليمن ال تحارب اإلرهاب 

وإنما تنميه لتنفيذ 
أجنداتها

  ¶ منعم   إميل  الفني   المدير    ¶ البكر   بشير  التحرير    رئيس 
مدير التحرير  حسام كنفاني  ¶  سكرتير التحرير  حكيم عنكر  ¶  
السياسة  أرنست خوري  ¶  االقتصاد   مصطفى عبد السالم  
الرأي     ¶ ليال حداد   ¶  منوعات   نجوان درويش   الثقافة     ¶
الرياضة     ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع       ¶ البياري   معن 
محمد عبد العظيم  ¶  الرئيس التنفيذي  عبد الرحمن الشيال  

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

الثالثاء 22  أغسطس/ آب  2017 م  30 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1086  السنة الثالثة
Tuesday 22 August 2017


