
رامي منصور

فــي احــتــفــاالٍت بــمــرور خــمــســن عــاًمــا على 
مـــا يــســمــى »تــوحــيــد الـــقـــدس«، أي احــتــال 
اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  قــال  املدينة، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إن الــقــدس كــانــت منذ 
القومية  إســرائــيــل«  الــقــدم عاصمة »شــعــب 
ــر، ولــــن يتم  ــ وحـــدهـــم ولـــيـــس أي شــعــب آخـ
الـــتـــنـــازل عــنــهــا أبـــــــًدا، وإن حـــريـــة الــعــبــادة 
فــيــهــا مـــصـــونـــة لــلــجــمــيــع تـــحـــت الـــســـيـــادة 
اإلسرائيلية، وإنها لن تعود لتصبح إيليا 
كابيتولينا، أي املستعمرة الرومانية التي 

شّيدت على أنقاض املدينة.
ــج نــتــنــيــاهــو فــــي خـــطـــابـــاتـــه فــــي هـــذه  ــ ودمــ
الكذب والتضليل، خصوصا  املناسبة بن 
ــة الــــــعــــــبــــــادة، وبــــن  ــريــ ــحــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ
الـــعـــنـــصـــريـــة، عـــنـــدمـــا قـــــال إن هـــــذه الـــبـــاد 
عشر،  التاسع  القرن  في  فارغة  شبه  كانت 
املتطرفة،  القومجية  الدينية  والــعــقــائــديــة 
عندما قال إن املدينة كانت عاصمة قومية 
ــان فــــي ذاك الــعــصــر  ــ ــل كـ ــ لــلــيــهــود فـــقـــط )هـ
قوميات وعواصم؟(، لكنه خلص إلى موقٍف 
ســيــاســي بـــأن الـــقـــدس ســتــبــقــى »مـــوحـــدة«، 
ألنها »محور الوعي القومي الصهيوني«، 
وإنه ال أحد له الحق فيها سوى اليهود، وأن 
مصير  تلقى  أن  سيعني  منها  االنــســحــاب 
أن تقع تحت سيطرة  أي  واملــوصــل،  تــدمــر 
»داعـــــــش«. وفــــي رد غــيــر مــبــاشــر، لــكــن في 
اإلسرائيلي،  الرئيس  قــال  ذاتــهــا،  املناسبة 
ــه ال يـــمـــكـــن الـــحـــفـــاظ  ــ رؤوفــــــــن ريـــفـــلـــن، إنــ

بدر اإلبراهيم

يحار كثيرون فــي ظــاهــرة اإلقــبــال الضخم 
عــلــى شـــــراء املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، قــبــيــل شهر 
األسر  أثنائه، حيث تتسابق  رمضان وفي 
ــا ال تــحــتــاجــه  ــا تــحــتــاجــه ومــ ــراء مـ ــ عــلــى شـ
من أطعمة. هذه الظاهرة جزء من »النزعة 
األفراد  املهيمنة على سلوك  االستهاكية« 
ــة، ونـــعـــنـــي بــهــا  ــيـ ــربـ ــعـ فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا الـ
االندفاع نحو تجميع املنتجات والبضائع، 
الــحــاجــات األســاســيــة، وهو  بما يزيد على 
إقناع  قــدرة الشركات على  قــائــٌم بفعل  أمــر 
هــــؤالء املــســتــهــلــكــن بــأنــهــم يــحــتــاجــون كل 
لــم يكن هذا  لــو  مــا يشترونه تقريبًا، حتى 
 
ً
فكرة الــشــركــات  هــذه  أو تسويق  صحيحًا، 

مــفــادهــا بـــأن شـــراء هـــذه املــنــتــجــات يصعد 
إلى مستوى  الوسطى  الطبقة  باألفراد من 
داللــة  امتاكها  وأن  املجتمع،  فــي  األثــريــاء 

على أن املرء يعيش حياة الئقة وسعيدة.
ليست الظاهرة محصورة في مجتمعاتنا، 
إذ بات باحثون يعتبرون أفراد املجتمعات 
الغربية مساهمن في الرأسمالية بصفتهم 
السياسات  بفعل  منتجن،  ال  مستهلكن، 
ــقــت  ــبِّ

ُ
االقــتــصــاديــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي ط

ــــدت عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي الــــعــــقــــود األخـــــــيـــــــرة، واعـ
صت 

َّ
إلــى شــرق آسيا، فقل تصدير املصانع 

دراســة  مــا جعل  املنتجن،  العاملن  أعـــداد 
بشأن  تبرز  ونظريات  تتوسع،  االستهاك 
تفسير انــدفــاع الناس إلــى شــراء أشياء قد 
تــرغــمــهــم عــلــى تــضــحــيــاٍت، وتــوقــعــهــم في 
مـــشـــكـــاٍت كـــبـــيـــرة، وهـــــي، فـــي األســـــــاس، ال 

ف ضمن الضرورات. 
َّ
صن

ُ
ت

ــم االجـــتـــمـــاع الـــفـــرنـــســـي، جـــان  يــعــتــبــر عـــالـ
بوديار، أن االختافات الشكلية بن السلع 
فهم 

ُ
التي تــؤدي الوظيفة ذاتها، يمكن أن ت

النظام  فــي  أصحابها  بمواقع  ربطها  عبر 
أن ســلــوك املستهلكن  االجــتــمــاعــي. ويـــرى 
فاملستهلك  بالتوافق،  كما  ز  بالتميِّ معنيٌّ 
يـــحـــاول أن يــتــمــاشــى مـــع ســلــوك الــجــمــاعــة 
ــا، ويـــمـــيـــز نــفــســه عــبــر  ــهـ ــيـ الـــتـــي يــنــتــمــي إلـ
سلوكه االستهاكي عن الجماعات األخرى، 
مـــا يــجــعــل نـــمـــاذج االســتــهــاك تــســاعــد في 
ويربط  وثقافية.  اجتماعية  تعضيد هوية 

ميشيل كيلو

فـــي كـــتـــاٍب مـــن الــــضــــروري أن يـــقـــرأه كل 
مهتم عربي بالسياسات الدولية، وضعه 
كارتر  الرئيس  مستشار  عقد  قرابة  قبل 
لشؤون األمن القومي، األستاذ البولوني 
األصـــــــل، زبــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي، »لــعــبــة 
الــشــطــرنــج الـــكـــبـــرى«، يــوجــد شـــرح وافـــر 
لخلفيات األحداث التي تعيشها املنطقة 
العربية، كانقاب أميركا على الحكم في 
السوفييتي،  االتحاد  انهيار  العراق بعد 
وما تاه من حرٍب أولى، فحصار، فحرب 
ثــانــيــة، فـــاحـــتـــال، وهــــو انـــقـــاٌب لـــم يكن 
مفهوما في حينه، ويبدو غامضا اليوم 

أيضا. 
كثيرة  وتخمينات  تــقــديــرات  ــار  أثـ لــذلــك، 
حول سياسة أميركا في املنطقة العربية، 
جــعــلــت كــثــيــريــن يـــصـــّدقـــون أن احـــتـــال 
العراق سيكون قصيرا ال يتخطى الفترة 

الازمة إلشاعة الديموقراطية فيه.
ــاذا يــقــول االســتــراتــيــجــي األمــيــركــي في  مـ
كتابه الذي يدور حول ما يسميه الصراع 
ــال األوراســــــــــــي )األوروبــــــــــــي/  ــ ــجـ ــ عـــلـــى املـ
ـــد: مــــركــــز ومــــوضــــوع  ــتـ ــمــ ــــوي( املــ ــ ــيـ ــ ــ اآلسـ
الــســيــاســات الـــدولـــيـــة عــلــى مـــر الــتــاريــخ، 
ــقـــوة مــن  الــــــذي يــخــضــع لـــلـــمـــرة األولـــــــى لـ
خارجه، هي الواليات املتحدة األميركية، 
بعد أن تصارعت عليه وفيه خال ثاثة 
آالف عام قوى من داخله، بعضها قاري، 

وبعضها اآلخر بحري؟
الجزء  فــي  ثّمة  باختصار:  املــؤلــف  يكتب 
ــــذي يــضــم  ــذا املــــجــــال الــ ــ الـــجـــنـــوبـــي مــــن هـ
ــدان الـــعـــربـــيـــة مــنــطــقــة غـــيـــر هـــادئـــة،  ــلـ الـــبـ
ــيـــرة لــلــقــلــق،  ــثـ ــقــــب أســــــــود« مـ مــنــطــقــة »ثــ
يضعها موقعها االستراتيجي في القلب 
من العالم، وتجعل ثرواتها اإلمساك بها 
إمــســاكــا بــتــوازنــات الــوضــع الــدولــي، بيد 
أنها لم تخضع بعد للمعايير والنواظم 
واألوضــــــــــاع الـــتـــي تــســيــطــر أمـــيـــركـــا مــن 
ومفاتيحه،  العالم  مفاصل  على  خالها 
على الــرغــم مــن خــطــورة أي حــدٍث يجري 
تهديداٍت  من  داخلها  يتشّكل  ومــا  فيها، 
تمس بنية النظام الدولي التالي لسقوط 
الــســوفــيــيــت، األمــيــركــي املـــركـــز والــقــطــب، 
ــارج  ــا يــمــكــن لـــواشـــنـــطـــن إبــــقــــاؤهــــا خــ فــ
سيطرتها املباشرة عليها، وال تستطيع 
إدارتها  في  حكامها  طريقة  تتجاهل  أن 
التي أنجبت ظواهر شحنت منطقة هذا 
ال  متفجرة،  بمشكاٍت  األســــود«  »الــثــقــب 
حــل لها مــن دون قيام الــواليــات املتحدة 
بــواســطــة جيوشها،  يــدهــا عليه  بــوضــع 
الــعــاملــيــة قصيرة  كــانــت ســيــطــرتــهــا  وإال 
الــعــمــر، وتــحــولــت مــن أعــظــم إمبراطورية 
إمبراطورياته.  آخــر  إلــى  التاريخ  عرفها 
ــمــه وضـــع 

ّ
أمـــــا احــــتــــال املـــنـــطـــقـــة، فــيــحــت

أمــيــركــا يــدهــا عــلــى الــبــلــقــان خـــال العقد 
األخـــيـــر، وإخـــــراج الــســوفــيــيــت مـــن وســط 
القوقاز وآسيا  أوروبــا وشرقها، وأخيرا 
الــوســطــى وأفــغــانــســتــان، مــنــاطــق يتيح 
ــدة األمـــيـــركـــيـــة  ــتـــحـ وجـــــــود  الـــــواليـــــات املـ
أوراســيــا  بــقــوى  التحكم  فيها  ونــفــوذهــا 
الــكــبــرى والــوســيــطــة الــتــي لــطــاملــا لعبت 
الدولية،  السياسات  في  مفصلية  أدوارا 
السوفييتي،  االتــحــاد  بسقوط  وسقطت 
ــّكـــن أمـــيـــركـــا مــــن ضــبــط  إلـــــى مــــراتــــب تـــمـ
حركتها، والتحّكم بتطورها وعاقاتها، 
وتـــعـــزيـــز خــطــطــهــا االســتــراتــيــجــيــة ملنع 
قــيــام قـــوة بــديــلــة لــهــا داخــــل هـــذا املــجــال، 
سواء كانت الصن أم روسيا أم الهند أم 
اليابان، فضا عن منع إقامة أي تحالٍف 

محمد صالح المسفر

ــذه الــحــمــلــة اإلعــامــيــة  ــاذا هــ ــ لــســت أدري ملـ
الظاملة على قطر، في هذه الظروف الصعبة 
التي يمر بها الخليج العربي؟ َمن املستفيد 
مـــن هــــذه الـــزوبـــعـــة اإلعـــامـــيـــة الـــتـــي تــهــدف 
ــــث الــحــقــد  ــــى شــــق الـــصـــف الــخــلــيــجــي وبـ إلـ

والكراهية بن أهل الخليج؟
قــبــل أن يــصــل الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد 
ترامب، إلى املنطقة، انشغلت بعض وسائل 
اإلعـــــــام الــخــلــيــجــيــة واملــــصــــريــــة، ومــكــاتــب 
أوروبــا وأميركا بتمويل  عاقات عامة في 
عـــربـــي، بــبــث اإلشـــاعـــات والــتــحــريــض على 
دولـــة قــطــر، مــن دون مــقــدمــات. إنــه استباق 
لتشويه سمعة قطر لدى اإلدارة األميركية 
الــجــديــدة، بــأنــهــا مــمــولــة لـــإرهـــاب، وإنـــه ال 
أورد  لن  القاعدة.  خــاف عندها مع تنظيم 
هــنــا أي دفـــــاع عـــن دولـــــة قــطــر وقــيــاداتــهــا 
 للهروب 

ً
السياسية، ليس عجزًا أو محاولة

مـــن املــــوضــــوع، فــالــحــقــائــق تـــم نــشــرهــا في 
القطرية، وتناولتها بعض  وسائل اإلعــام 
األنباء والصحافة األجنبية، ولكن  وكاالت 
ــي بـــعـــض دول الــخــلــيــج  إعــــــام األزمـــــــــات فــ
ــــب الـــتـــي  ــاذيـ ــ ــــاألكـ ــــل مـــنـــشـــغـــا بـ الــــعــــربــــي ظـ

ترددها وسائل إعام خليجية ومصرية.
فــي ظــل هـــذه الــعــاصــفــة اإلعــامــيــة املشينة 
واملضللة للرأي العام، وعلى الرغم من نفي 
الـــدوحـــة كـــل مـــا أوردت تــلــك الـــوســـائـــل من 
معلوماٍت  نقل  على  التجرؤ  ومــن  أكــاذيــب، 
سبت إلــى أمــيــر دولـــة قــطــر، الشيخ 

ُ
كــاذبــة ن

الخارجية  ثــانــي، ووزيـــر  آل  بــن حمد  تميم 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إال 
أكاذيبها  تــرّدد  برحت  ما  الوسائل  تلك  أن 

على كل قنواتها اإلعامية.
ــــى مـــلـــك املــمــلــكــة  ــا، أتــــوجــــه بــحــديــثــي إلـ ــنـ هـ
العربية السعودية، سلمان بن عبد العزيز، 
أطــلــب مــنــه، نــيــابــة عــن شــعــب دول مجلس 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، ولــــســــت مـــمـــثـــا عــن  ــعــ ــتــ الــ
شــعــب الــخــلــيــج، لــكــنــي أزعــــم أن الــكــثــرة من 
الــرأي في الطلب منكم  الشعب ال تخالفني 
ــفــــوري شــخــصــيــا إلخـــمـــاد هــذه  الـــتـــدخـــل الــ
إن حكمتكم  الـــشـــريـــرة.  اإلعـــامـــيـــة  الــفــتــنــة 
ــة فــكــركــم وتــجــربــتــكــم الــســيــاســيــة  ــاحــ ورجــ
العريقة تجعلكم أها للتدخل، وإنهاء هذا 

االشتباك اإلعامي مرة وإلى األبد.
املــلــك سلمان: أنــتــم أكــثــر مــن يــعــرف احــتــرام 
الـــقـــيـــادة والــشــعــب الــقــطــريــن وتــقــديــرهــمــا 
شـــخـــصـــكـــم الــــكــــريــــم ومـــكـــانـــتـــكـــم واملـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة شعبا وحــكــومــة. وقــد 
عّبرا لكم عن ذلــك قــوال وعما في أكثر من 
قطر  دولــة  أن  العلم  وسيلة. وتعلمون حق 
ولكنها  مــجــال،  أيٍّ  فــي  لكم   

ً
منافسة ليست 

مــكــمــلــة لــكــم، فـــا تــجــعــلــوا فــئــة مـــن الــنــاس، 
أو من خارجها، يعبثون  اململكة  من داخــل 
باملائدة، وزرع الفتنة بينكم وبن قطر. إنكم 
أهـــل الحــتــواء هـــذا اإلعــصــار اإلعـــامـــي، فا 
وتفريق  الفتنة،  براثن  ليمّكن  به  تسمحوا 

الصفوف، بغرض تحقيق مصالح ذاتية.
األعــداء، يا خــادم الحرمن، يحيطون بدول 
مجلس التعاون من كل جهاتها الجغرافية، 
وال أحتاج إلى دليل، فثّمة خايا متشعبة 
منتشرة في معظم دولنا الخليجية، وهذا 
ــار اإلعــــامــــي الــخــبــيــث يــعــمــل على  اإلعــــصــ
منا جميعا، ألن  للنْيل  الفئات  هــذه  تمكن 
 منا أصبح يعمل ضد اآلخر. والحق أنه 

ً
كا

ال أســاس مــن الصحة لكل مــا نشر وينشر 
في اإلعام الخليجي واملصري عن قطر. 

مــشــاغــلــنــا، نــحــن أهـــل الــخــلــيــج، كــثــيــرة، من 
العراق إلى سورية ولبنان واليمن وليبيا. 
تعالوا نتفرغ للدفاع عن خليجنا ومواردنا، 
وال ننشغل بتوافه األمــور. أصحاب الفتنة 
ــة الــقــائــمــة الـــيـــوم بــيــنــنــا يستند  ــيـ اإلعـــامـ
أحدهما على اآلخر، لتحقيق مصالح ذاتية 
لكل منهما. وستكشف األيــام املقبلة صدق 
لتفريق  لــهــم سبيا  فــا تجعلوا  أقــــول،  مــا 
وحدتنا الخليجية. قطر ستاحق مرّوجي 
ــاذيــــب أصـــحـــاب الـــفـــن الـــذيـــن يــهــدفــون  األكــ
لــلــنــيــل مــنــهــا أيــنــمــا كـــانـــوا بــكــل الــوســائــل، 
وســـــوف تــتــصــدى لــكــل مـــن يـــريـــد املــســاس 
والــدولــيــة،  الــعــربــيــة  ومــكــانــتــهــا  بسمعتها 

وليست قطر وحدها في هذا امليدان.
الخليج  أهــل  الفكر والقلم من  أمــا أصحاب 
ــؤدوه، ال  ــ الــعــربــي فــعــلــيــهــم دور يــجــب أن يــ
بـــالـــنـــزق فـــي طــــرق االصـــطـــفـــاف فـــي جــانــب 
آخـــر، بقصد  خليجي ضــد جــانــب خليجي 
ــع عــن النيل 

ّ
اســتــرضــاء حــاكــم. عليهم الــتــرف

من دولــة خليجية أو من قــيــادات سياسية 
خليجية بغرض تعظيم األرباح الشخصية، 
ــقـــودهـــم إلـــى  كـــمـــا عــلــيــهــم واجــــــب وطـــنـــي يـ
ــد اإلعـــامـــيـــة، فا  ــوائــ الـــتـــصـــدي لـــفـــئـــران املــ

يجعلون لهم مكانة بينهم.
الـــيـــوم تهدئة  ــرأي والــقــلــم  ــ الـ دور أصـــحـــاب 
الــنــفــوس بـــن الــنــخــب الــحــاكــمــة عـــن طــريــق 
املنطق، وتحّري الدقة واملوضوعية في كل 
ما يكتبون ويقولون، وال يتركون املتطفلن 
عــلــى اإلعــــام أن يــجــدوا مــكــانــا بــيــنــهــم. في 
ــة خــلــيــجــيــة تـــحـــدث بــــن الـــقـــيـــادات  ــ كــــل أزمــ
الــســيــاســيــة، ســـرعـــان مـــا نــجــد عــلــى شــاشــة 
لهم،  أنــاســًا ال ضمير  الصحافة  أو  التلفزة 
ترسيخ  عــلــى  يتسابقون  عــنــدهــم،  قــيــم  وال 
الكراهية بن القيادات السياسية واستعداء 
ــك أنــهــم  ــ الـــشـــعـــوب. يـــعـــتـــقـــدون بــعــمــلــهــم ذلـ

يرضون الحاكم، والعكس صحيح.
)أستاذ جامعي قطري(

على »وحـــدة املــديــنــة« مــع إهــمــال 40% من 
سكانها، أي الفلسطينين، الذين يشكلون 
وفي  إسرائيل«.  في  األفقر  املديني  »الحيز 
محورية  على  اإلسرائيلي  اإلصـــرار  مقابل 
ــا 

ً
الــــقــــدس فــــي الـــــصـــــراع، واعـــتـــبـــارهـــا خــط

أحــمــر ال تـــنـــازل عــنــه، وتـــرويـــج أن الــقــدس 
تــعــيــش أفــضــل مــراحــلــهــا بــفــضــل االحــتــال 
ــة املـــقـــدســـة  ــنــ ــديــ ــــي، تـــعـــانـــي املــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
وأهلها، بعد خمسن عاما على احتالها، 
ــال فــلــســطــيــنــي كـــبـــيـــر، يــجــعــلــهــا  ــ ــمـ ــ ــــن إهـ مـ
»تــفــوز بـــجـــدارة« بلقب أكــبــر وأفــقــر مدينة 
فلسطينية. وليس هذا التقدير استناًدا إلى 
املعطيات الفلسطينية فحسب، وإنما وفق 

اإلحصائيات اإلسرائيلية. 
 ،2015 العام  من  إسرائيلية  معطيات  وفــق 
يشكل العرب 37% من سكان املناطق التي 
تــقــع فــي نــفــوذ بــلــديــة الــقــدس اإلســرائــيــلــيــة 
الذي تضاعف عدة مرات، من 38 كلم مربعا 
فور  مربعة  كلم   108 إلــى   1967 حــرب  قبل 
االحتال، ليصل اليوم إلى 128 كلم مربعا، 
وتصل نسبة الفقر في أوساط فلسطينيي 
القدس إلى 79% )نسبة البطالة تصل إلى 
30%(، وهي تشمل مخيم شعفاط والبلدات 
املدينة.  محيط  في  الصغيرة  الفلسطينية 
ــا نــســبــة الــيــهــود املــتــزمــتــن )الــحــريــديــم(  أمـ
الــفــقــر في  إلـــى 23%، وتــصــل نسبة  فتصل 
أوســاطــهــم إلـــى 50%، وعــمــومــا الــحــريــديــم 
هــم مــن الــشــرائــح األفــقــر فــي إســرائــيــل. أمــا 
تقريبا،   %40 أي  املدينة،  من سكان  البقية 
فــهــم لــيــســوا عــربــا وال حــريــديــم، أي يــهــودا 

وقائع جديدة على األرض، تمنع مستقبا 
االنــســحــاب مـــن املــديــنــة. فـــأولـــى الــخــطــوات 
كــانــت هــــدم حـــي املـــغـــاربـــة املــتــاخــم لــحــائــط 
البراق، بزعم إتاحة املجال لليهود للصاة 
املــكــان، وترحيل 135 أســرة فلسطينية  فــي 
وفــــق املــعــطــيــات اإلســرائــيــلــيــة. وبـــعـــد أيـــام 
بــاشــرت بلدية  القديمة،  البلدة  احــتــال  مــن 
االحـــــتـــــال تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع اســتــيــطــانــيــة 
إذ صــادر  اإلســرائــيــلــيــة،  الــســيــادة  لتثبيت 
االحـــتـــال 3345 دونــمــا عــلــى تــخــوم الــجــزء 
الــشــرقــي للمدينة لــربــطــه بــالــجــزء الــغــربــي، 
أن  وإسكان 10 آالف مستوطن يهودي. أي 
واقع االستيطان واإلفقار والهدم املجتمعي 
لــــم يـــكـــن عـــشـــوائـــيـــا، بــــل إن حــــربــــا مــعــلــنــة 
على املــديــنــة وأهــلــهــا منذ يــونــيــو/حــزيــران 
الــــواقــــع لم  ــذا  ــ ــزال مــســتــمــرة. وهـ ــ تـ 1967 ال 

فلسطينية  أو  عربية  باستراتيجية  يقابل 
حــقــيــقــيــة، تـــرى فــي الــقــدس مــديــنــة مقدسة 
يشكلون  أهلها  وأن  مستقبلية،  وعاصمة 
تركت  بــل  الفلسطيني،  الــشــعــب  مــن  ا  جــــزًء
وتـــرك أهــلــهــا ملــواجــهــة مــصــيــرهــم وحــدهــم، 
 مــعــزولــة، فهي ليست 

ً
حتى صــارت جــزيــرة

1967 وال 1948 وال شتاتا. وينذر هذا األمر 
بــأن الــحــرب على الــقــدس ليست فــي صالح 
جزيرة  إلــى  تحولت  بعدما  الفلسطينين، 
ــارت هــدفــا  ــ مــعــزولــة غـــارقـــة فـــي الــفــقــر، وصـ
استيطانيا سها جًدا، ألن مقومات صمود 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــــقــــدس تـــتـــاشـــى يــومــا 
املجتمع وتفّككه،  انــهــيــار  ــّراء  جــ يـــوم،  بــعــد 
ــادة ســـيـــاســـيـــة ومـــؤســـســـات  ــ ــيـ ــ وانــــــعــــــدام قـ
وطـــنـــيـــة تــنــظــم املــجــتــمــع وتـــحـــّصـــنـــه. لــكــن 
املــلــفــت أن هـــذا االنــهــيــار وانـــعـــدام الــقــيــادة 
السياسية واملؤسسات الوطنية صار بعد 
اتفاقيات أوسلو وتشكيل السلطة الوطنية 
بعد  انهياره  وتيرة  من  وزاد  الفلسطينية، 
االنـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، وبـــنـــاء جـــــدار الــضــم 
الفلسطينية  الــقــيــادة  وتسليم  العنصري، 
التي أعقبت استشهاد ياسر عرفات بواقع 
ــال الــرمــزي الــذي  الــفــصــل، حــتــى إن رأس املـ
ر، واقتصر على 

ّ
شكلته املدينة املقدسة تبخ

الــحــرم الــشــريــف، وكــأنــه ال قيمة ملــا يحيط 
الــحــرم والــبــلــدة القديمة رمــزيــا ووجــدانــيــا 
وســيــاســيــا. وكـــان الفــتــا أيــضــا عــدم إصــرار 
القدس  شــمــول  على  الفلسطينية  السلطة 
وضواحيها في االنتخابات املحلية أخيرا، 
وكــــأنــــه رغــــبــــة بــالــتــخــلــص مــــن عـــــبء هـــذه 

املــديــنــة املـــفـــقـــرة.  مـــن الـــضـــروري اســتــعــادة 
ــة، ولــيــس  ــمـ رمـــزيـــة الـــقـــدس مــديــنــة وعـــاصـ
حرمًا شريفًا فقط، وأن تعود لتكون املحور 
األساسي ألي عملية سياسية مع إسرائيل، 
الــتــركــيــز عــلــى تجميد االســتــيــطــان في  ألن 
الضفة الغربية كأنه أسقط مركزية القدس 

م باألمر الواقع.
ّ
في الصراع، وسل

ــتــــي تـــعـــقـــد بــاســم  لــــن تــــقــــّدم املــــؤتــــمــــرات الــ
القدس واألقصى، ولن تؤخر، ألن املطلوب 
ــــورًا انــتــشــال الـــقـــدس مـــن مــســتــنــقــع الــفــقــر  فـ
والتهويد، وهذا أوال وقبل كل شيء يتطلب 
ثم  فلسطينية، ومن  وإرادة سياسية   

ً
رغبة

ستتوفر برامج الصمود والتنمية وغيرها. 
طاملا لم تتوفر هذه اإلرادة، فإن كل حديٍث 
عن عدم التنازل عن القدس كام با رصيد. 
ليس الوقت في صالحنا في القدس، إال أنه 
عــلــى الــرغــم مــن كــل الــصــعــاب والــتــحــديــات، 
يــعــيــشــون  فــلــســطــيــنــي  ــــف  ألــ  400 يـــــــزال  ال 
ــنـــة املـــقـــدســـة، وأفـــشـــلـــوا املـــعـــادلـــة  فــــي املـــديـ
املعادلة  تكون  أن  أرادت  التي  اإلسرائيلية 
على النحو التالي: 70% من السكان يهود 
ــان الـــوقـــت لــكــســر الــحــصــار  و30% عــــرب. حـ
الــقــدس، وكشف أكــاذيــب نتنياهو، ألن  عــن 
الــقــدس فــي »الــعــصــر الــصــهــيــونــي« وصلت 
ــا وســـيـــاســـيـــا،  ــاديـ ــتـــصـ إلـــــى الـــحـــضـــيـــض اقـ
ـــدن فــلــســطــن، وال تــتــوفــر  وصــــــارت أفـــقـــر مـ
فيها حرية العبادة للجميع. خمسون عاما 
إلى  املدينة مناسبة إلعادتها  على احتال 

صدارة الصراع.
)كاتب فلسطيني(

عالم االجتماع الفرنسي، بيار بورديو، بن 
اســتــهــاك األفـــــراد ومــوقــعــهــم االجــتــمــاعــي، 
ويــرى االخــتــاف في األشــيــاء التي نملكها 
ــتـــاف  ــن لــغــة اجــتــمــاعــيــة، واالخـ تــعــبــيــرا عـ
ــز مــن دون إدخــــال املــظــاهــر  ال يــعــنــي الــتــمــيِّ

الخارجية، مع تراتبية ممارساتها. 
اخــتــاق االحــتــيــاجــات بــاســتــخــدام التطور 
عبر  باملستهلكن  والتاعب  التكنولوجي، 
إغراق األسواق بمنتجات مختلفة ومتعّددة 
ــدة على الــحــاجــة، وإضــافــة أشــيــاء في  وزائــ
نسخ جديدة من هذه املنتجات وتسويقها 
نلحظ  كما  جوهرية،  تغييراٍت  باعتبارها 
الجّوالة،  والهواتف  التلفزيونات  عالم  في 
وِجد جمهورًا واسعًا من املستهلكن 

ُ
كلها ت

الذين يجعلون االستهاك نمط معيشتهم، 
وجوهر حياتهم، فهم يجمعون املال لشراء 
مــزيــد مــن املــنــتــجــات، وكلما يــشــتــرون أكثر 
ملــزيــد مــن االســتــهــاك. لناحظ  يتعطشون 
ـــهـــة  ــات ثــقــافــة ُمـــَوجِّ  أن االســـتـــهـــاك بــ

ً
مـــثـــا

وغاية  مجتمعاتنا،  في  الناس  لسلوكيات 
ألفراده، والطابع األساس لحياتهم، فحتى 
التسلية والترفيه ال يكونان إال باستهاك 
األســـواق  فــي  الــوجــود  أو  منتجاٍت معينة، 
التجمع األساسية  أمــاكــن  واملــطــاعــم، وهــي 
املكتبات  ولــيــســت  اســتــهــاكــيــة،  ملجتمعات 
اإلعانات  تغري   .

ً
مثا الحدائق  أو  العامة 

والـــــعـــــروض والـــتـــخـــفـــيـــضـــات املـــقـــدمـــة مــن 
الشركات املستهلكن، بجعل حياتهم تدور 
حــول السعي إلــى امتاك املزيد من السلع، 
وتــحــديــد الــســلــع الــتــي تجعل الــحــيــاة أكثر 
ــة، أي تــحــويــل الــســعــادة إلــى  ــ  وراحـ

ً
ســـعـــادة

الشركات  وتبرع  مــادي.  استهاكي  مفهوم 
في تسويق منتجاتها عبر وسائل اإلعام، 
ــر الــــكــــبــــرى، ويــصــنــع  ــاجــ ــتــ ومــــــن خــــــال املــ
التباهي بهذه املنتجات بن أفراد املجتمع 
ترويجًا أكبر لها، إذ تحصل حالة تنافس 
بن املستهلكن على امتاك هذا املنتج أو 
ذاك، ويصبح معيبًا أال يمتلك املرء منتجًا 
 من مكانته االجتماعية التي 

ّ
ما، فهذا يحط

قاس بما يمتلكه من منتجات. 
ُ
باتت ت

يـــــؤدي هـــــذا، إضـــافـــة إلــــى مـــحـــاولـــة تقليد 
األثـــريـــاء ورمــــوز املجتمع واملــشــاهــيــر فيه، 
ــات، إلــــــى زيــــــادة  ــ ــرعـ ــ ــــصـ ــة آخــــــر الـ ــقــ ومــــاحــ

قد يفضي إلى بديٍل كهذا، أكان روسيا/ 
صينيا، أم روسيا/ يابانيا، أم صينيا/ 
يـــابـــانـــيـــا، أم تــحــالــفــا يــضــم هــــذه الــقــوى 
ــة تـــحـــالـــٍف كــهــذا  ــامـ مــجــتــمــعــة، بــمــا أن إقـ
سيحّول أميركا تدرجيا إلى دولٍة طرفية، 
وسيخرجها من املجال األوراسي بصفته 
عن  وسينزلها  الــدولــيــة،  السياسة  مركز 
عرشها قوة أولى، ال بد أن تتفرد بقيادة 
الــعــالــم. إلــى هــذا، يكتسب وجــود أميركا 
العربي من  القسم  املباشر في  العسكري 
ــي األســــود الـــذي سيكون  ــ الــثــقــب األوراسـ
مــجــاورا إليـــران وتــركــيــا، يكتسب أهمية 
تــقــريــر مصيرهما  إلـــى  بالنسبة  خــاصــة 

الذي لم يحسم بعد. 
ــــات  ــــواليـ الـ إمـــــســـــاك   يـــســـتـــقـــر  ــن  ــ لـ وإذن: 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة بــاملــجــال األوراســـــي 
وضبط توازناته، واحتال موقع حاسم 
الـــثـــقـــب األســــــــود«  ــن دون »ســــــد  ــ ــه، مـ ــيــ فــ
الــعــربــي عــبــر تــمــوضــع الـــقـــوة األمــيــركــيــة 
املــبــاشــر فــيــه، وخــصــوصــا مــنــه الـــعـــراق، 
قلبه االستراتيجي الذي يتميز باتساعه 
وقربه  املتنوعة،  وتضاريسه  الجغرافي، 
مــن دول إقليمية تمر بــحــاٍل مــن التحول 
ــيـــا الــوســطــى  ــــن آسـ كــتــركــيــا وإيـــــــــران، ومـ
والبحر األبــيــض املــتــوســط، ويــشــرف عن 
قرب على الخليج واملحيط الهندي، فهو 
 ال غني عنها أليــة سيطرة كونية 

ٌ
قــاعــدة

أميركية، وال يجوز السماح بسقوطه بن 
أيٍد معادية. 

وكـــذلـــك بـــقـــاؤه مــســتــقــا أو قـــويـــا، لكونه 
يقوم، فضا عن كل ما تقّدم، بدور جسر 
فــصــل ووصـــــل ملــنــطــقــتــي حــــوض الــنــفــط 
والــــغــــاز الـــعـــربـــي/ اآلســــيــــوي الـــوســـيـــط، 
ويمكنه فصل الوجود األميركي أو وصله 
في أقصى غرب املجال األوراسي وأقصى 
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان:  ــا فـ ــه، وخــــصــــوصــ ــ ــرقـ ــ شـ
اإلســـفـــن املـــغـــروس الــــذي يــفــصــل الــصــن 
عن روسيا، ويضع احتاله أقدار املنطقة 
 ،

ً
ــا أمــــــدًا طـــويـــا ــركـ ــيـ ــد أمـ ــي يــ الـــعـــربـــيـــة فــ

ــد عـــلـــى كـــســـر طــــرفــــي الـــحـــاجـــز  ــاعــ ــســ ويــ
ــتــــمــــوضــــع داخـــــــــل الـــثـــقـــب  ــيــــاســــي املــ الــــســ
األســـود، الــذي تجّسده إيـــران فــي الشرق 
وســوريــة فــي الــغــرب، ويــبــدل كــســره دور 
على تخطي   

ً
قــــادرة إســرائــيــل، ويجعلها 

مــكــانــيــتــهــا الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــــدخـــــول إلـــى 
آفاق املجال األوراســي الرحبة، سواء في 
شرقه وشماله، أم تجاه أوروبا في غربه 

وجنوبه. 
أوال، تضمر  هـــنـــا:  االســتــنــتــاجــات  ــن  ومــ
اســتــراتــيــجــيــة الــســيــطــرة األمــيــركــيــة على 
ــا فــي  ــيــ ــــدال نــــوعــ ــبـ ــ املـــــجـــــال األوراســـــــــــــي تـ
العربي ودولــه، والعاقات  الوطن  وضــع 
ــيــــل ودورهــــــــا،  الــــدولــــيــــة، ومــــوقــــع إســــرائــ
صراعها  تقليص  فــي  سيساعدها  تبدل 
منه،  الــتــخــلــص  أو  املــبــاشــر  الفلسطيني 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــشـ ــقــــاومــــة الـ بـــكـــســـر مــ

علمانين أو محافظن، وتصل نسبة الفقر 
لديهم إلى %27.

وبــــــحــــــســــــب املــــــعــــــطــــــيــــــات اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
والفلسطينية، تفوق نسبة الفقر في القدس 
املــحــاصــر )%40(،  قــطــاع غــزة  فــي  مثيلتها 
ويقدر بأن 117 ألف طفل مقدسي يعيشون 
تحت خط الفقر من أصل 230 ألف مقدسي 
يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر وفـــق املــعــايــيــر 

اإلسرائيلية.
وإذا ما أضفنا هذه املعطيات املأساوية إلى 
منع شــرائــح واســعــة مــن الفلسطينين في 
الضفة وغـــزة والــقــدس مــن الــصــاة بحرية 
فــي املــســجــد األقــصــى، وهـــو مــا يــؤكــد كــذب 
الــحــثــيــث للمجتمع  الـــهـــدم  إلـــى  نــتــنــيــاهــو، 
املقدسي من خال التضييق عليه سياسيا 
ــٍع غــيــر مبشر  واقــتــصــاديــا، فــإنــنــا أمـــام واقــ
للمدينة املقدسة، وكل الحديث اإلسرائيلي 
أفــضــل مراحلها تحت  املــديــنــة تعيش  بــأن 
الـــســـيـــادة اإلســرائــيــلــيــة مـــجـــاف لــلــحــقــيــقــة. 
ــام خــيــاريــن  وضـــع االحـــتـــال املــقــدســيــن أمــ
مــن خــال التضييق االقــتــصــادي، الــخــروج 
مــن املــديــنــة واالنــتــقــال إلــى الضفة الغربية 
وبــذلــك يــخــســرون إقــامــتــهــم فــي املــديــنــة، أو 
واالنــدمــاج  الوطنية،  هويتهم  عــن  التخلي 
الذليل على الهامش اإلسرائيلي،  والعيش 

وهما خياران أحاهما مر.
وليس الواقع املقدسي قدرًا، بل هو مبرمج 
إسرائيليًا، إذ منذ اللحظة األولى الحتال 
الجزء الشرقي للمدينة في يونيو/حزيران 
1967، باشرت الحكومة اإلسرائيلية فرض 

أكثر  والــغــرق  املنتجات،  تلك  الــصــرف على 
في دوامة االستهاك. البد من اإلشارة إلى 
االستهاكية  الثقافة  نقل  فــي  العوملة  دور 
إلى مجتمعاتنا، ففي آخر عقدين، ونتيجة 
الــثــقــافــة  ــاتــــت  بــ ــال،  ــ ــــصــ االتــ أدوات  تــــطــــور 
ــغـــربـــي،  االســـتـــهـــاكـــيـــة، ونــــمــــط الــــحــــيــــاة الـ
 
ً
تتشابك مع الثقافات املحلية، لتصنع حالة

مــركــبــة. وفـــي بــعــض املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، 
التفكير  بن  ثقافي  يمكن ماحظة تهجن 
الــســلــفــي املـــتـــشـــّدد والـــنـــمـــط االســتــهــاكــي 
املعولم. ليست األزمة في االستهاك بذاته، 
ــانــــه، وتــحــويــلــه إلــــى معنى  لــكــنــهــا فـــي إدمــ
أي  السعادة. واألهــم االكتفاء به بعيدًا عن 
نزعٍة إنتاجية. لم تستنهض الدول العربية 
مواطنيها ليقيموا حتى جزرًا إنتاجية في 
بــلــدانــهــم، وظــلــت هـــذه الــــدول تستهلك من 
دون أن تنتج، وتصدر املواد الطبيعية من 
فالنفط  عليها،  تعديل  أبــســط  إدخـــال  دون 
 ُيصّدر في أغلبه خامًا من دون تكرير، 

ً
مثا

وهـــكـــذا، تــطــغــى الــســمــة االســتــهــاكــيــة على 
هذه املجتمعات، وتتحول إلى مجرد أسواٍق 

لتصريف منتجات الشركات الكبرى.
نجحت الشركات في تحويل القطاع األكبر 
من مجتمعاتنا إلى مستهلكن، ال يتوقفون 
عـــن االســـتـــهـــاك، أو يــعــيــدون الــتــفــكــيــر في 
أخــرى  طــرق  فــي  ليفكروا  أو  احتياجاتهم، 
لــلــتــرفــيــه عـــن أنــفــســهــم، غــيــر الــــذهــــاب إلــى 

ع.
ُّ

املجمعات التجارية للتبض
)كاتب سعودي(

وترتيب أوضاعها على أسس صهيونية: 
إسرائيل  لدمج  الضروريتان  الخطوتان 
فـــي ســـيـــاق كـــونـــي، يـــحـــول جــيــشــهــا إلــى 
جــزء تكويني وعــضــوي مــن قــوة أميركا 
الواسع،  األوراســي  املجال  العسكرية في 
وخــصــوصــا مــنــه منطقة الــثــقــب األســـود 
العربي، ويحولها إلى شريك حقيقي في 
سيطرة عاملية من نمط جديد، وبشروط 

جديدة. 
في ظرف تحّولي كهذا، ال حاجة إلى حل 
سياسيٍّ أو سلميٍّ يعترف بحقوق شعب 
فلسطن الوطنية، أو يؤدى إلى انسحاب 
جــيــش االحــــتــــال الــصــهــيــونــي مـــن دولـــة 

فلسطن.
ثــانــيــا، ال ينضوي احــتــال الــعــراق تحت 
أي هــدف جزئي أو محدود، ســواء تعلق 
بالنفط،  أم  بــاإلرهــاب  أم  بالديموقراطية 
ــكــــون قـــضـــيـــة عــــابــــرة أو مـــؤقـــتـــة.  ولــــــن يــ
 قــد تــطــول فــتــرة تحقيقه، لكن 

ٌ
إنـــه هـــدف

واشـــنـــطـــن ســتــحــقــقــه مــهــمــا تـــكـــبـــدت مــن 
خــســائــر، فـــالـــصـــراع مـــع الـــعـــراق لـــم يكن 
 مــحــلــيــة أو 

ً
ــر قــضــيــة ــيـ ـــال الــعــقــد األخـ خـ

ثــنــائــيــة، وإنــمــا ارتــبــط بــجــوهــر الــصــراع 
ــد وخــصــومــه  ــ الـــدولـــي بـــن الــقــطــب األوحـ
داخل  واملحتملن  الحقيقين  ومنافسيه 

املجال األوراسي وخارجه. 
ــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة  لـــن تـــتـــرك الــــواليــ
ــا  ــنـــودهـ ملـــــجـــــّرد أن جـ بــــحــــالــــه،  الــــــعــــــراق 
يــســقــطــون هــنــاك، بــل ســتــقــاتــل مــن أجــلــه، 
فــادحــا، وإذا  كــان  الثمن مهما  وســتــدفــع 
قـــّدر لــهــا أن تــتــرك بــغــداد والــبــصــرة ذات 
لن تترك مناطقه الصحراوية  يــوم، فهي 

وجباله املرتفعة وأقسامه املوالية لها. 
 
ً
 أو عارضة

ً
ليست املسألة العراقية عابرة

 
ً
 عربية

ً
أو جزئية، وسيكون العراق مشكلة

إشعار  إلــى  بــامــتــيــاز،  وإقليمية ودولــيــة 
آخـــــــر، بـــســـبـــب أهـــمـــيـــتـــه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

وثرواته وموقعه. 
علما أن احتاله من قبل الواليات املتحدة 
األميركية سيكون بداية تاريخ عربي ال 
يشبه كــثــيــرا مــا عــرفــه آبــاؤنــا وأجــدادنــا 
فــي ظــل االســتــعــمــار األوروبــــي التقليدي 
أو بعده، كما أن امتداد آثار االحتال أو 
وجوده املادي إلى إيران وسورية حتمي، 
 أحــد في فهم ما يحصل، وال 

ّ
فا يغلطن

مقاومة  وأن  تحميه،  غفلته  أن   
ّ
يعتقدن

العراقين تكفي وحدها لرد الخطر عنه، 
وأن استراتيجية أميركية على هذا القدر 
مـــن األهــمــيــة يــمــكــن أن تــجــابــه بــأغــالــيــط 
من  تخلو  تكتيكية  بتدابير  أو  إعامية، 

أي سياق بنيوي.
ثـــالـــثـــا، بـــاحـــتـــال الــــعــــراق، تـــبـــدأ صفحة 
جديدة من تاريخ عربي مــأســاوي، يريد 
األميركيون له أن يخلو من حامل وطني 

أو قومي. 
لذلك، يبادرون إلى سد ما يسمونه الثقب 
الــــذي كـــان سيستنزف  الــعــربــي  ــود  ــ األسـ
ا كــبــيــرا مــن قــوتــهــم الــعــاملــيــة، لــو أن  جــــزء
ــرا، وكــانــت دولــه  املــواطــن الــعــربــي كـــان حـ
 ومتضامنة. فّوت نظام العراق 

ً
متماسكة

ــوده،  ــمــ ــقــــومــــات صــ ـــاء مــ ــنـ عـــلـــى نـــفـــســـه بــ
الواليات  فانكشف، وغــدت إطاحته بيد  

املتحدة األميركية مسألة وقت ال أكثر. 
أو  بــراقــش،  هل نقول: على نفسها جنت 
إلى... وبئس املصير، مع أننا نحن أيضا، 
في سورية، مستهدفون، وفي حال يرثى 

لها؟
)كاتب سوري(                            
كتب املقال عشية الغزو األميركي للعراق في 
فبراير/ شباط 2003.

القدس... المدينة األفقر واألكبر في فلـسطين

إدمان االستهالك

بريجنسكي وسد الثقب األسود

إلى الملك سلمان

وصلت القدس في 
»العصر الصهيوني« 

إلى الحضيض 
اقتصاديًا وسياسيًا

ليست األزمة 
االستهالك، لكنها في 
إدمانه، وتحويله إلى 

معنى السعادة

باحتالل العراق 
تبدأ صفحة جديدة 

من تاريخ عربي 
مأساوي

آراء

معن البياري

الخارجية  أعلن وزيــر  الكويت صيف 1990،  العراقي  الجيش  أسابيع من غزو  بعد 
ما  إذا  الكويت،  من  لالنسحاب  بــالده مستعّدة  أن  عزيز،  طــارق  في حينه،  العراقي 
هذا  إن  تاتشر،  مارغريت  البريطانية،  الـــوزراء  رئيسة  فعقبت  مطالبها،  تلبية  تمت 
االنسحاب أو عدمه ليس املوضوع، وإنما العراق نفسه. تطرأ تلك الواقعة إلى البال، في 
غضون التفّرج على العرس املستمر في فضائيات وصحف سعودية وإماراتية، ضد 
ة، بعد جريمة تقويل أمير قطر، الشيخ تميم بن 

ّ
دولة قطر وقيادتها، وبأساليب مسف

حمد آل ثاني، خطابًا لم يدِل به، في جريمة اختراق املوقع اإللكتروني لوكالة األنباء 
القطرية الرسمية، في الواحدة وعشرين دقيقة )بتوقيت أبوظبي(، حيث تم دّس نص 
املوضوع  ليس   .)!( الوكالة  الــذي تستخدمه  الــكــاذب، وبحرٍف مختلٍف عن  الخطاب 
الدوحة  اته بعد نفي 

ّ
الــذي لم تتوقف زف هنا، وال في عدم تصديق أصحاب العرس 

تلك التصريحات املنسوبة لألمير، وبعد تأكيدها أن تحقيقًا يجري بخصوص هذه 
الجريمة. ليست القضية في ذلك االختراق، وال في نفيه، وال في السماجة الظاهرة في 
سخرية أهل العرس املذكور من هذا النفي، إنها في مطرح آخر، في أصل املوضوع 

كله، وليست في الوقائع التي تدحرجت، بعد فجر األربعاء املاضي.
من قلة العقل تضييع الوقت في التفّرج على »العربية« و«سكاي نيوز« و«اإلخبارية« 
ــارات، وإن  واإلمـ اململكة  لها في  وفــي متابعة صحيفة عكاظ، وشقيقات  السعودية، 
النفرادهما،  واإلماراتية،  السعودية  األنباء  وكالتي  تهنئة  نفسه،  الوقت  في  تحُسن، 
من بني وكــاالت األنــبــاء العربية، بنشر ذلــك الخطاب الــذي لم يــدل به أمير قطر، في 
 إعالم 

ٌ
مناسبٍة محلية في  الثامنة والنصف صباحا بتوقيت الدوحة، ثم آثر جهبذ

الناس بمضمون هذا الخطاب املنتحل، قبْيل صياح الديكة، بعد الواحدة ليال بتوقيت 
أبوظبي. .. هذا الفعل الشائن، وذلك األداء اإلعالمي الساقط، من مظاهر أزمة قائمة 
في البيت الخليجي، لم تعد خافية، وليس من املعقول التعمية عليها، وال معالجتها 
 إلى أقصى درجات الصراحة واملكاشفة، يتم 

ٌ
بتهدئات موضعية عابرة. هناك حاجة

 البحصة كلها، فيقال الكالم كله في غضونها، من دون املجامالت الخليجية 
ّ

فيها بق
التقليدية املعهودة، فالذي يجري في تلك الجرائد وعلى تلك الشاشات وفي ذلك األثير 
اإللكتروني، في اإلمارات واململكة )ال تؤخذ شاشات عبد الفتاح السيسي وجرائده 
على محمل الجد أصال( ليس مسبوقًا في مدى التطاول فيه على دولة قطر وقيادتها. 
القصة وما فيها أن هناك من يرى، في أبوظبي والرياض، أنه إذا قالت حذاِم فصّدقوها، 
فإّن القول ما قالت حذاِم، وعندما ال تريد دولة قطر أن تغّرد ما تقوله حذاِم، فإنه ال 
بد من التشهير بتغريدها »خارج السرب«، والتجرؤ عليها، وبأي وسائل، إذ ال يجوز 
 لها ولجوارها 

ً
أن تكون لها سياسة خارجية تجتهد فيها في سبيل ما تراه مصلحة

طرح 
ُ
انــتــقــاداٍت ت أو  الــدوحــة لم تنزعج من مــؤاخــذاٍت  الخليجي ولــألمــة. والعجيب أن 

بعوا نهجها. ولكن الزعرنة اإلعالمية 
ّ
بشأن خياراتها، ولم تطلب من اآلخرين أن يت

رئيس  تستقبل  لم  التي  وهــي  معلومٍة،  توجيهاٍت  عن  تتم صــدورًا  الحادثة ضدها 
إيران، حسن روحاني، كما بادرت إلى ذلك شقيقتاها، سلطنة ُعمان ودولة الكويت، 
في فبراير/ شباط املاضي. وليست وحدها التي ال تعتبر »اإلخوان املسلمني« جماعة 
أي  الدوحة  أيضا. ولم تعلن  لم تفعل  البحرين والسلطنة والكويت  إرهابية، فمملكة 
خروٍج عن إجماع خليجي في غير شأن. وملن يتأذى من »الجزيرة« والصداع الذي 

تسّببه له، فلديه شاشاته، فليناطح بها هذه القناة وغيرها إن شاء.
القطبة غير املخفية في األزمة الخليجية الراهنة هي القطبة نفسها في أزمة عام 2014 
)وغيرها(، إنها في احترام دولة قطر نفسها عندما ال تريد أن تكون في جيب أحد، 
القطريون  اءها. وملا كان املسؤولون 

ّ
الوقت نفسه، جيرانها وأشق مع احترامها، في 

هم املوكول إليهم التعبير عن سياسات بلدهم وخياراتها، فإننا، معلقي الصحافة، 
ي على أهل الحكمة والعقل، في البيت الخليجي الدائم إن شاء الله، 

ّ
ال نملك غير التمن

أن ُيسارعوا إلى تطويق القصة كلها، وسّد كل منافذ التوتير، بالذهاب مباشرة إلى 
منبت األزمة وأصلها، وهذا ال عالقة له باستخدام قرصاٍن لإلنترنت، وال باستقدام 
نيوز« وشقيقاتهما، وإلى  »العربية« و«سكاي  إلى شاشات  يتوالى استقداُمهم  من 

أعمدة هذه الجريدة أو تلك.

بسمة النسور

قلت لصديقتي الفيرا التي شاركتني اللحظة الفاتنة املباغتة بتأثر بالغ، ونحن نهبط 
البديعة، حيث يجاور املسجد  الدرجات، ونتأمل في أبنية مدينتنا الصفراء العتيقة 
الكنيسة بتناغم وانسجام تام، عائدتني لتونا من زيارة مقام سيدنا الخضر، املعروف 
بمار جرجس، شفيع املرضى والحزانى واملتعبني، وصوال إلى سيارة زوجها عضو 
مجلس النواب األردني عن املقعد املسيحي في مدينة السلط، الصديق  جمال  قموه، 
وهو الذي صلى ذات زيارة إلى فلسطني في املسجد األقصى، بعد أن توضأ مصطفا 
مع الزمالء الذين أدهشهم إتقانه الصالة على أصولها. قلت لها، وقد غمرتني مشاعر 
التي باتت طارئة في زمننا املوحش هــذا: إنه حقا مشهٌد بديع بليغ يفرح  السعادة 
 بدحر الخوف املستقر في النفوس غير 

ٌ
القلب ويبعث األمل، وهو على بساطته كفيل

املطمئنة، املستريبة بشأن ما يخبئه الغد في هذه البقعة امللتبسة املؤسفة التي تضم 
والكراهية  بالسواد  باتت ملطخة  وقــد  فيها،  بقعة مظلمة ال ضــوء  التناقضات،  كل 
والبغض والعنف والغضب والسخط والظلم والفساد مقدمات خطيرة راهنة سوف 

تتحمل أجيال قادمة عاثرة تبعاتها غير الواعدة املنذرة بالخراب والهالك.
املجّرد،  بالجمال  الضاّجة  املتكلفة  غير  الشفافة  اللحظة  احترامي خصوصية  لوال 
ومهابتها،  كنت أود لو استطيع التقاط صورة السيدتني الخاشعتني وتعميمها على 
أوسع نطاق، درسا عمليا مجانيا في املحبة والتسامح، يتجاوز فكرة القبول باآلخر 
إلى احترامه ومحبته، بل  ومشاركته طقس الحب اإللهي، بصرف النظر عن شكل 
الــذي قــّرر أن يسلكه، وصــوال إلى الخالق العظيم. حدث ذلك املشهد بشكل   الطريق 
طبيعي، يشبة شرب املاء عند العطش املفترض أن ال يثير أي مشاعر، لفرط عاديته، 
لكن الطاقة اإليجابية في املقام املشيد فوق صخرة، والذي تلمس قوة تأثيره، حال 
املتعبة، ويغمرك  وضع قدمك على عتبته، يحّرضك على االنتباه، فتستكني نفسك 
إحساس فريد باألمان والطمأنينة والرضا واليقني. يقوم على االعتناء باملقام ناسٌك 
الكثيرين،  املقام  الشمع بصمت على زوار  يــوّزع  له،  املقام مستقرا  اتخذ من  قبطيٌّ 
الخضر،  أن يطلب شفاعة  يريد  إلــى  قصاصات ورق صغيرة جاهزة ملن  ويشير 
يكتب الزائر حاجته، ويضعها في املغارة املضيئة إلى جانب بقية قصاصات الترّجي 

والدعاء، يمسح وجهه بالزيت املقّدس، يغادر مغمورا باإليمان واألمل والرجاء. 
الكنيسة  مقاعد  بــني  الفاصلة  املسافة  فــي  الــصــالة  املسلمة ســجــادة  السيدة  فــردت 
الكنسية يمأل األرجــاء، فيضفي على املكان سحرًا  التراتيل  الخشبية، فيما صوت 
املغفرة.  السماء بالدعاء وطلب  إلى  وغموضا. أدت صالتها بخشوع، رفعت كفيها 
 على 

ً
املسيحية على ركبتيها، سالت دموعها غزيرة السيدة  تماما، جثت  بجانبها 

وجنتيها، وهي  تتلو صالتها بصوٍت خافٍت، امتزج ذلك بصوت الجارة ترّدد بهمس 
ــاذ، لن ينجح أي مخرج سينمائي، مهما 

ّ
ما تيّسر من قصار السور في مشهٍد أخ

بلغت عبقريته، في تجسيد مقدار الطاقة الروحية الهائلة الذي انبعث منه، ما يجّدد 
اليقني بأن على هذه األرض ما يستحق الفرح. 

 ورق 
ّ

لــف فــي  قليل  بعد  كانتا ستنهمكان  ربــمــا   إلــى شأنيهما.  السيدتان  غـــادرت 
السيدتان،  غــادرت  والجيران.  الحارة  قصص  في  والثرثرة  الصغار  إلطعام  العنب، 
الــذي خلفتاه وراءهــمــا في  السحر  باملطلق عن  األخــرى، غافلتتني  تساند إحداهما 
لحظة تضامٍن إنسانية فطرية، ليس له أي عالقٍة بالتنظير املتعلق بالهراء الرسمي 
حول ضرورة وأهمية فكرة حوار األديان التي ترصد لها امليزانيات الضخمة، وتقام 
لها املؤتمرات والندوات واألبحاث والدراسات الرتيبة الجافة التي لم تحل حتى اللحظة 
 مجرمون مأجورن، اتخذوا 

ٌ
دون توقف مسلسل الجْور والعدوان الذي يمارسه قتلة

وتحجرت  عقولهم،  وصــغــرت  صــدورهــم،  ضــاقــت   
ً
مهنة العبثي  املجاني  القتل  مــن 

قلوبهم، وأقدموا بدم بارد، وعلى مشارف شهر التوبة والعبادة واملغفرة، على  إزهاق 
اغتيلت  املــغــدورة،  املساملني في مصر  األقــبــاط  املنيا من  ة طرية لصغار 

ّ
أرواح غض

أرواحهم ظلما وعدوانا.

سامح راشد

أبــعــد من  أهــدافــًا  الـــذي وقــع ضحيته 28 مصريًا قبطيًا  املنيا  يــبــدو أن وراء حـــادث 
الداخل املصري، فبعد حدوث الهجوم بساعات، وجهت القوات الجوية املصرية ضربة 
عسكرية على أهــداف في مدينة درنة الليبية. وفي اليوم التالي، أعلنت قوات خليفة 
حفتر مشاركتها في الضربة ضد درنة. وفي التفاصيل، يتضح أن األمر ال يتعلق 
الهوية، وأن  اعــتــداءات وعمليات قتل على  فقط بما يتعّرض له مسيحيو مصر من 

تحوالت املشهد الليبي ليست بعيدة عن هجوم املنيا ورد الفعل املصري عليه.
وفقًا ملا أعلنته السلطات املصرية، تمت الضربة الجوية بناًء على معلومات دقيقة، 
أهـــداف أخــرى استجّدت خــالل تنفيذ  إلــى  املــحــّددة سلفًا، إضــافــة  وحققت أهدافها 
العملية. وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن مواقع ما سمتها القاهرة معسكرات »تدريب 
اإلرهابيني« في درنة، كانت معروفة مسبقًا ومحّددة بدقة.  وهو ما أكدته التفاصيل 
التي تم ضربها.  واملواقع  األهــداف  املصرية بشأن طبيعة  الدوائر  التي تسربت عن 
والدور الذي لعبته تلك املواقع في التحضير لتصفية املسيحيني املصريني في املنيا. 
ــٍة« على أن  وجــاء بيان الخارجية املصرية في االتــجــاه نفسه، حيث أكــد وجــود »أدلـ

مرتكبي هجوم املنيا تلقوا تدريبات في تلك املعسكرات في درنة. 
تــكــفــي هـــذه املــعــطــيــات لــالقــتــنــاع أن مــا جـــرى فــي املــنــيــا ال يــهــدف فــقــط إلـــى إرهـــاب 
من  أقــل  في  الرابع  هو  املنيا  أن هجوم  وترويعهم، خصوصًا  املصريني  املسيحيني 
ستة أشهر، بعد تفجير الكنيسة املرقصية في ديسمبر/ كانون الثاني املاضي، ثم 

تفجيري طنطا واإلسكندرية قبل ستة أسابيع في 9 أبريل/ نيسان. 
كانت مالبسات املشهد الليبي والــدور املصري فيه قبل هجوم املنيا تشي بأن ثمة 
 سيطرأ على ميزان القوة بني األجنحة الليبية املتصارعة. وكانت نقطة البداية 

ً
تحوال

بالضربة  مسبقًا  علمه  الحقًا  )كشف  الــســراج  فايز  مــع  حفتر  خليفة  اجتماع  فــي 
حفتر  السيسي  الفتاح  عبد  استقبال  قليلة،  بــأيــام  بــعــده  ثــم  درنـــة(.  على  املصرية 
التي  الدولي برفع حظر التسليح عن ليبيا، وتحديدًا قوات حفتر  ومطالبته املجتمع 
تعتبرها القاهرة جيش ليبيا. وكان ذلك إيذانًا برفع مستوى الدعم املصري لحفتر 
ليأخذ صبغة رسمية شبه كاملة. وتأكد هذا التوجه بزيارة رئيس األركان املصري 
الرفيع.  املستوى  هــذا  زيــارة رسمية معلنة ملسؤول مصري على  أول  حفتر، وهــي 
أنها  إال  ونتائجها،  الــزيــارة  تلك  اإلعــالمــي على مضمون  التعتيم  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
أن   

ً
مباشرة يعني  بها  والقيام  بروتوكولية.  زيــارة  مجرد  من  أكثر  كانت  بالتأكيد 

ثّمة دفعة سيشهدها الدعم املصري لحفتر ودوره. إال أن رغبة القاهرة في تطوير 
التدخل  يــبــّرر  قــوي  كــان ينقصها سبب  مــيــدانــيــًا،  وتــقــويــة موقفه  مــســانــدة حفتر، 
املباشر لتغيير ميزان القوة على األرض.  من هنا، يمكن فهم أن يحدث هجوم على 
مواطنني في أقصى صعيد مصر، فترد القاهرة عليه في عمق األراضي الليبية. لكن 
ذلك ال يفسر انتظار القاهرة، على الرغم من امتالكها معلومات عن تلك املعسكرات 
العامل  ُيطل  وهنا،  استباقية.  تدميرها في ضربة  إلى  تبادر  فلم  فيها،  وما يجري 
أكثر  السابق على دور حفتر صــارت  التي كانت تتحفظ في  األميركي، فواشنطن 
الــســراج.  وبــدأت حسابات إدارة ترامب تجاه حفتر  لــه، خصوصًا بعد لقائه   

ً
تقبال

تأخذ منحًى إيجابيًا. فالدور الذي يلعبه حفتر والصورة التي يرسمها لنفسه برعاية 
التي تعتمد دائمًا  الرئيس، دونالد ترامب،  مصرية إماراتية، تتسق تمامًا مع عقلية 
فقط  يتعلق  ال  األميركي  البعد  هــذا  أن  غير  الخشنة،  واألدوات  والحزم  القوة  منطق 
بقبول حفتر ومباركة تأهيله سياسيًا وعسكريًا، وإنما يتعلق أيضًا بضوء أخضر، 
يبدو أن القاهرة حصلت عليه بالفعل، للقيام بعمليات عسكرية مباشرة داخل ليبيا. 
بالتالي، قد ال تكون ضربات درنة سوى بداية لسلسلة عمليات تعيد تشكيل املشهد 

العسكري، ومن ثم السياسي، في ليبيا.

هذه الزوبعة في الخليج على عتبة سيدنا الخضر

من المنيا إلى ليبيا
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D

ــاة بــائــع الــســمــك مــحــســن فــكــري، فــي أكــتــوبــر/  ســتــدفــع وفــ
تشرين األول سنة 2016، في مدينة الحسيمة في الشمال 
الطريقة  على  االحتجاج  إلــى  املناطق  تلك  ساكنة  املغربي 
»املأوساوية« التي قضى بها فكري »مطحونًا« في شاحنة 
السمك  من  َمعروضه  املدينة  سلطات  حجز  بعد  نفايات، 
وإتالفه. احتجاٌج ذهَب إلى حّد املطالبة بتطبيق العدالة في 
حق جميع املتورطني واملسؤولني عن مصرع بائع السمك، 
وكان من أبرز ثماره إعفاء عامل )محافظ( إقليم الحسيمة 
فــي مالبسات  معّمق  تحقيق قضائي  وفــتــح  مــهــاّمــه،  مــن 
الحادث وحيثياته. ُسرعان ما ستتسع رقعة االحتجاج من 
القروية  واألوســاط  الحضرية  املراكز  إلى  الحسيمة  مدينة 
املـــجـــاورة لــهــا، لتصل إلـــى شــكــل احــتــجــاجــي ضــخــم وجــد 
تجسيده في مسيرة 18 مايو/ أيار 2017، بعدد مشاركني 
ّدر بحوالي 50 ألف شخص؛ لكن هذه املرة ضخامة 

ُ
فيها ق

االحتجاج وقّوته تناَسبْت مع حجم وجرأة تهمة »االنفصال 
وخــيــانــة الـــوطـــن وخـــدمـــة أجـــنـــدة خــارجــيــة« الــتــي وّجــهــهــا 
العثماني  الدين  األغلبية في حكومة سعد  أحــزاب  ائتالف 
إلــى املحتجني فــي الــريــف منذ سبعة أشــهــر. فما كــان من 
 أن رّدوا على التهمة بشكل راٍق 

ّ
نشطاء »حراك الريف« إال

َرَب درًسا بليغًا في االحتجاج السلمي الحضاري، دفَع 
َ

ض
عن  علنًا  والتراجع  الساكنة  مطالب  م«  »تفهُّ إلــى  الحكومة 
»تخوين الحراك«، والطيران على وجه السرعة لزيارة الريف 
املنطقة،  بي 

َ
ومنتخ الساكنة  مــع  مــاراثــونــيــة  لــقــاءات  وعــقــد 

التنمية  »تسريع عجلة مخططات  بـ وعــود  ضْت عنها 
ّ
تمخ

عن   
ً
فضال الحسيمة«،  بإقليم  واالجتماعية  االقتصادية 
رصد ماليير الدراهم إلطالق مشاريع تنموية جديدة.

اوين، في جنوب شرقي 
ّ
تط في محافظة  آخــر  في مشهد 

تونس، والتي تضّم أكبر نسبة من الشباب التونسي العاطل 
عن العمل، تظاهر شباب املدينة، للمطالبة بنصيبهم العادل 

واملشروع من »كعكة التنمية« االقتصادية واالجتماعية.
ــراك تــطــاويــن فــي تــونــس ســقــف املــطــالــب، ليجعلها  رفـــع حـ

ســيــاســيــة مــتــمــثــلــة فـــي املــطــالــبــة بــرحــيــل حــكــومــة يــوســف 
الشاهد، حيث دفعت االحتجاجات الشعبية املسنودة بدعم 
إلى  الحكومة  رئــيــس  التونسية  واألحــــزاب  الــنــقــابــات  أكــبــر 
زيــارة محافظة تطاوين، في محاولة منه لتهدئة األوضــاع 
وفتح قنوات للحوار مع الساكنة، في ظل أنباء عن استقالة 
االئتالف  أوجه  محاِفظ تطاوين. ولعل سائال يتساَءل: ما 
صال 

ّ
واالختالف بني املشهدْين أعــاله؟  وما هي نقاط االت

واالنــفــصــال بــني الــِحــراكــنْي؟ ينطلق حـــراك الــريــف املغربي 
الــدوافــع واألســبــاب نفسها،  التونسي من  وحــراك تطاوين 
فالهدف من الِحراكنْي؛ وهو مطلب الحرية والكرامة والعدالة 
تأّسست  محوريًا  مطلبًا  ــل 

ّ
شــك لطاملا  الـــذي  االجتماعية، 

عليه معظم التمظهرات االحتجاجية الشعبية في مختلف 
الحسيمة  في  االجتماعي  الحراك  تزامن  ليس  العالم.  دول 
وحــدهــا،  املــصــادفــة  ولــيــد  التونسية  تــطــاويــن  كما  املغربية 
االجتماعية  للسياسات  وطبيعية  حتمية  نتيجة  هــو  بــل 
حــراك سنة  بعد  ما  البلدين  في  ِبَعْت 

ُّ
ات التي  واالقتصادية 

2011. إذ يمكن اعتبار ما يجري حاليًا من أشكال نضالية 
االنتفاضات  ملسار  وتصحيحًا«   

ً
»استكماال واحتجاجية 

األولى للربيع الديمقراطي، ألن الثورات الشعبية تأتي على 
ُب املوجة األولــى من الثورة 

ُ
شكل موجات، إذ عادة ما تعق

ل خفوتًا وانحناًء لخط املوجة الثورية 
ّ
»ثورة مضاّدة«، تمث

ــى، لــكــن األخــيــر ســرعــان مــا ينبعث مــن تــحــت رمـــاده  ــ األول
معلنًا عن موجة ثورية جديدة، هي بمثابة استكماٍل لبناء 
أو تصحيٍح ملسار. من هذا املنطلق، يمكن فهم ما يقع في 
الــريــف املغربي منذ سبعة أشــهــر، ومــا يــدور فــي تطاوين 
»تخوين«  لـ محاولة  أّي  إّن  أسابيع.  بضعة  منذ  التونسية 
أو رمي االحتجاجات الشعبية السلمية بتهمة »االنفصال 
والعمالة للخارج« ال تعدو أن تكون محاولة يائسة بائسة 
تسعى الدولة من خالل أجهزتها التسلطية إلى »امتصاص« 

حماس الجماهير، وتثبيط عزائمها. 
يوسف يعكوبي )المغرب(  

ق 
ّ
ــــذي تسل ال الــدوتــشــي مــوســولــيــنــي  أن  ــان يعتقد  كـ ــد  أحـ ال 

شرفة القصر الرئاسي في روما بحبال الحب وسط صخب 
ق 

ّ
الجماهير املنتشية هو نفسه الذي سيلقى مصرعه، ويعل

بــعــد ســنــوات قليلة فــي مــيــالنــو مــع عشيقته، وســـط بصاق 
إلــى سدة  أوصلته  التي  نفسها  الصاخبة  الجماهير  ورفــس 
الجماهير ال  مــع  األنــظــمــة  فــي عــالقــة  الهيمنة  الــحــكــم. تنظيم 
الدعاية فقط، وإن كان هذا جزءًا منها،  تتأسس على قاعدة 
وإنما في التماهي بني خطاب السلطة وإيديولوجيا الجماهير، 
الجماهير،   لخطاب طائفي، يختزل 

ً
النظام حامال كأن يكون 

بني  للعالقة  وتمثلها  هــي،  وعيها  منطلق  مــن  عنها  ويــعــّبــر 
الشعبويات  وبعض  الدينية  )األنظمة  والعنف  املجتمع  أفــراد 
الراديكالية التي حكمت العالم الثالث( إذ ال تكون السياسة في 
البدائي األسطوري  الوعي  الواقعي سوى  إطالق  تجسيدها 
والسياسة  والدولة  اآلخــر  مع  العالقة  يفهم  الــذي  الالمواطني 
عمومًا، مــن خــالل العنف األعــمــى املــوجــه نحو الــخــصــوم، أو 
لكلو، ذهنية  أرنستو  الــبــرازيــلــي،  اإلجــتــمــاع  عــالــم  مــا يسميه 

استخدام العواطف الشعبية.
لتكتسح  للجماهير  املــجــال  تــونــس  فــي  اإلنــتــفــاضــة  فــتــحــت 
الساحات وتتحّول إلى حوامل سياسية ملشاريع املتصارعني 
 القوى لهذه القوة الجبارة 

ّ
في الساحة السياسية. احتكمت كل

لفرض رؤاها على الطرف اآلخر، سواء من اإلسالميني حتى 
ت على الدوام مقولة إيديولوجية 

ّ
بقايا النظام القديم، فيما ظل

بالنسبة لليسار بعيدة املنال، تتوق للقائها الذي لم يحدث.
فشل أنظمة ما بعد 14 يناير في تحقيق أهداف الثورة سيدفع 
طبيعيًا قوى اإلحتجاج العفوية إلى العودة إلى الساحات، إذ 
ال تنخفض وتيرة العمل املطلبي »الجماهيري« ضد خيارات 
تطاوين  حتى  سليانة  مــن  جديد  مــن  تنفجر  حتى  السلطة، 

أخيرًا، وظل الخيار األمني فيها هو املحّدد. 
تلك  بحال  وليست  الجماهير مقولة هالمية غير متجانسة، 
املقولة »الطبقية« التي بشر بها ماركس، والتي يناط بعهدتها 
استبدال عنف الدولة )أداة القمع لقوى السيطرة اإلجتماعية( 

ــهــا فــي جانب 
ّ
إلـــى عــنــف الــطــبــقــة مــن أجـــل تغيير الــنــظــام. إن

منها مقولة عمياء، ال ترى من املمكن دفعها نحو املجهول. 
الجنوب،  فــي  تــونــس، وخصوصا  فــي  اإلجتماعية  الــعــالقــات 
املحّدد فيها توزيع  تقوم على اصطفافات »ال طبقية«، ليس 
العمل وعالقات اإلنتاج إلخ.. وإنما على روابط الدم واالنصياع 
»الطوعي« لبنية مجتمعية، تقوم على الروابط العشائرية املا 
ولكنه  غــائــب،  الوطني  الشعور  أّن  يقول  هــذا ال  دولــتــيــة.  قبل 
تفصيل ضمن انتماء هوياوي معقد. إّن تفكيك بنى ما قبل 
الدولة أو تحييد دورها املهيمن لصالح املؤسسات الطوعية، أي 
املؤسسة والحزب والجمعية، كانت مهمة نظام عجز، بحكم 
مآزقه البنيوي، عن القيام بهذه املهمة، حتى لو رفع شعارات 
ملاذا  الــســؤال:  ويبقى   ، والعلمانية  التونسية  واألمــة  التحديث 
يفشل دائما اإلحتجاج في كسر هيمنة السلطة؟ احتجاجات 
تطاوين وأّي احتجاج في كامل مناطق البالد تعبير عن غنب 
اجتماعي حقيقي، ورّدة فعل عفوية عن التمييز الطويل الذي 
أّن  الدائم  اإلشكال  ولكن  للبالد.  الداخلية  املناطق  منه  عانت 
اإلحتجاج ال يتجاوز حالة غضب جماهير هستيري فيخبو 
ســريــعــا ويــتــحــول إلـــى نــوبــات دوريــــة، حــتــى السلطة تــعــّودت 
إلــى قوة  الــتــحــّول  عــن   

َ
عــاجــزا اإلجتماعي  الفعل  عليها. بقي 

اجتماعي  ردع  نحو  الساخط  االحتجاج  تغير  فعل حقيقي، 
للثورة  املعادية  القوى  وسياسي بأفق واضــح، فيما تتماهى 
في  التغير  قــوى  تقف  فيما  وهويتها،  الجماهير  مــع خطاب 
موقف العاجز )من دون الحديث عن البالهة السياسية لطيف 
تحويل  يمكن  كيف  املشكلة:  بقيت  إذن،  اليسار(،  من  كبير 

العصيان إلى فعل منظم ودمج اإلحتجاج ضمن السياسة؟
ها مارد 

ّ
لنقل بوضوح، الخوف من هذه القوة العنيفة، مبّرر ألن

بال عقال، فإن لم تتوقف القوى املواطنية عن مسايرة الفعل 
وتوجيهه  عقلنته  مــحــاولــة  دون  مــن  اعتباطيًا  اإلحــتــجــاجــي 
لصالح مطالب الشعب، ستكون الثورة وأهدافها أمام تشكل 

جديد لنظام ما قبل 14 يناير أولى ضحاياها.
محمد محسن عامر )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

أعلن تنظيم الدولة اإلسامية مسؤوليته عن 
املاضي،  الجمعة  يــوم  قبطيًا مصريًا   29 قتل 
بينما هم في طريقهم إلى دير األنبا صموئيل 
املعترف، غرب مدينة املنيا في صعيد مصر. 
وهي املرة الثالثة التي يستهدف فيها تنظيم 
داعش مواطنن أقباطا، ويقتلهم على أساس 
الدينية، وذلك بعد جريمتي تفجير  هويتهم 
كــانــون  ديــســمــبــر/   12 فــي  البطرسية  كنيسة 
األول املاضي، وتفجيرات »أحد السعف« التي 
وقــعــت فــي كنيستي مـــار جــرجــس فــي طنطا 
التاسع من  فــي  فــي اإلسكندرية  ومــار مرقس 
ضحيتهما  وراح  املـــاضـــي،  نــيــســان  إبـــريـــل/ 
 عـــــن عــــشــــرات 

ً
حـــــوالـــــي 46 شــــخــــصــــا، فــــضــــا

املصابن.
ويظل هجوم »داعــش« الجديد على حافلتن 
األكثر  أطفال،  بينهم  تقل مواطنن،  وشاحنة 
ــلـــى حـــجـــم األزمــــــــة األمـــنـــيـــة  إيــــامــــًا وداللــــــــة عـ
ــبــــاد، والــتــي  والــســيــاســيــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــ
وصــلــت إلــي حــد تصفية مواطنن فــي وضح 
النهار من دون رقابة من األمن، أو حماية من 
ليل  يّدعي  الــذي  السياسي  الــدولــة، ونظامها 
نــهــار نــجــاحــه فــي حــفــظ األمــــن، فــالــهــجــوم تم 
كثيرًا  عبقرية، وتحمل  أي  من  تخلو  بطريقٍة 
من اإلجرام والاإنسانية. فحسب شهادات من 

محمد طيفوري

يـــقـــف املــتــتــبــع لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي املــغــربــي 
عــلــى حــالــة نـــكـــوٍص ديــمــقــراطــي، ال تخطئها 
الــتــي  اآلراء  أصــــحــــاب  أن  فـــالـــظـــاهـــر  الــــعــــن، 
ــل املــغــرب وخـــارجـــه؛ بــعــد تنحية  تــــرّددت داخـ
عــبــد اإللـــه بــنــكــيــران مــن رئــاســة الــحــكــومــة، أن 
 على مواصلة اإلصـــاح، ولكن 

ٌ
الــدولــة عــازمــة

ــا تـــرســـمـــه مــن  بــإيــقــاعــهــا الــــخــــاص، ووفــــــق مــ
أولويات؛ عارضة أمثلة وشواهد تعضد بها 
قولها )دستور جديد، انتخابات مبكرة، حياد 
انـــتـــخـــابـــي...(، لــم يـــقـــرأوا صــنــفــًا مــن األدبــيــات 
املغرب  فــي  السياسي  الــنــظــام  عــن  التاريخية 
الحديث، فمسار اإلصاح في املغرب ال يعدو 
أن يــكــون مــســار نــظــاٍم يــحــاول جــهــد اإلمــكــان 
داخليًا،  تمكينها  وبسط  سلطويته،  تجديد 
وتــحــســن صــورتــهــا وضــمــان قــبــولــهــا دولــيــًا. 
فــربــع قـــرن مــن الــتــبــنــي الــرســمــي هـــذا الــخــيــار 
يكشف عن حالة الشك التي أضحت جزءًا من 
البقاء  الــذي يحاول  السياسي  النظام  طبيعة 
الرمادية بن االنغاق واالنفتاح.  في املنطقة 
اعتبره  الــذي  الجديد  الدستوري  املــن  فحتى 
مسار  فــي  جانبه،  مــن  عملية  خطوة  كثيرون 
أنه  اتضح  مــا  الديمقراطي، ســرعــان  االنــتــقــال 
»نــص الــدســتــور« الــذي صــّوت  حــّمــال أوجـــه؛ فـــ
فه 

ّ
عليه املغاربة غير »روح الدستور« الذي وظ

أنصار السلطوية، في معرض الشرعنة لتنزيل 
االقــتــراع.  صناديق  لنتائج  البديلة  الــخــرائــط 

حضروا الجريمة التي نقلتها مواقع إخبارية، 
فــقــد »أوقــــــف املــســلــحــون الـــذيـــن تـــرجـــلـــوا من 
السيارات رباعية الدفع الحافلتن والشاحنة 
عــلــى طـــريـــق غــيــر مــمــهــد، يـــــؤدي إلــــى الـــديـــر، 
وأنزلوا الركاب، وأطلقوا النار عليهم، وقاموا 
بتصوير العملية بالفيديو، ثم غادروا موقع 
الجريمة  تنفيذ  طــريــقــة  وتــعــكــس  الــجــريــمــة«. 
في منطقة وعــرة، ال توجد فيها أية مرتكزات 
التخطيط  اتـــصـــال، حــجــم  أو وســـائـــل  أمــنــيــة 
ــداد والــدراســة التي قــام بها املهاجمون  واإلعـ

للمنطقة وطبوغرافيتها. 
ليس العنف الطائفي ضد أقباط مصر جديدًا، 
كــمــا أن اســتــهــداف الـــدواعـــش لــهــم لــيــس ســرًا، 
فــقــد أعــلــنــوا، فــي أكــثــر مــن بــيــان قــبــل شــهــور، 
فقط  وليس  عقيدتهم،  باألساس  استهدافهم 
ملواقفهم السياسية، وإن كان التنظيم يحاول 
للباد من  الراهنة  السياسية  األزمــة  توظيف 
االستثمار  يــحــاول  كما  عملياته.  تبرير  أجــل 
تدعم  الــتــي  للكنيسة  السياسية  املــواقــف  فــي 
النظام الحالي، على الرغم من قمعه وبطشه، 
ــبـــاط جميعًا،  مـــن أجــــل نــــزع األنــســنــة عـــن األقـ
تمامًا  منهم،  والتخلص  لتصفيتهم  تمهيدًا 
خصوصا  خصومهم،  مــع  الــنــظــام  يفعل  كما 

من أنصار جماعة اإلخوان املسلمن.
بــيــد أن الـــجـــديـــد هـــو فـــي مـــعـــدل االعــــتــــداءات 
املــتــكــررة الــتــي يــتــعــّرض لــهــا األقـــبـــاط، وحجم 

النص عمدًا  التي تضمنها  الــفــراغــات  أن  كما 
سهل عملية 

ُ
كانت بمثابة مخارج للطوارئ، ت

تــطــويــع الــواقــع الــســيــاســي، حــتــى يــتــوافــق مع 
العميقة.  الدولة  من  سلفًا  موضوعة  أجندات 
ــرار حكومة سعد الدين  ــرأي إصـ ز هــذا الـ

ّ
ُيــعــز

العثماني على إعادة املغاربة إلى ما قبل سنة 
الربيع  تــراكــمــات  مــع  القطيعة  بــإعــان   ،2011
املغربي، وإرث حركة 20 فبراير، ثم ما تاها 
من تجديٍد في الثقافة السياسية مع حكومة 
بــنــكــيــران. والــهــرولــة نــحــو اســتــعــادة أرشــيــف 
ومضمونًا   

ً
شكا والسلطوية،  التحكم  حقبة 

في األشهر األولى من الزمن الحكومي. وكان 
املــــغــــاربــــة، فــــي األســـابـــيـــع املـــاضـــيـــة، مــــع عـــدة 
الغابر،  الزمن  أنها أضحت من  مشاهد ظنوا 
لــكــن عــودتــهــا تــأتــي لــتــأكــيــد أن قـــوس الــربــيــع 
املــغــربــي قــد أغــلــق. وأن الــوقــت حـــان لتصفية 
تركة خمس سنوات من »االستثناء املغربي«، 
إيــقــاع مــا قبل  وضبط عــقــارب السياسة على 
خطاب 9 مارس/ آذار امللكي. تدريجيًا، عادت 
لتضبط  األمــنــيــة  بمقاربتها  الداخلية  وزارة 
املــشــهــد الـــعـــام، بتدخلها الــعــنــيــف ملــنــع نــدوة 
فكرية حول امللكية البرملانية؛ بحضور أسماء 
ــة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي فـــي املـــوضـــوع.  ــ وازنـ
أســبــوع بعد ذلــك، تــاه تدخل أمني آخــر ملنع 
في  للشغالن  الــعــام  لــاتــحــاد  مؤتمر  تنظيم 
الــــذراع النقابية لــحــزب االســتــقــال...  املــغــرب، 
ــرى، تـــخـــدش تــلــك الـــصـــورة  ــ إلــــى تـــدخـــاٍت أخــ
التي شكلها املواطن عن املؤسسة األمنية في 

والقتل  للقمع  مدخل  إلــي  السياسي  الخاف 
غطاًء سياسيًا،  توفر  التي  وهــي  والتصفية، 
بــشــكــٍل غــيــر مــبــاشــر، لــلــحــركــات الــراديــكــالــيــة 
لــانــتــقــام مـــن الــنــظــام وأنــــصــــاره، خــصــوصــا 
مـــن األقــــبــــاط. صــحــيــٌح أن اســتــهــدافــهــم ليس 
سياسيًا بــالــدرجــة األولــــى، كــمــا أشــرنــا آنــفــًا، 
لــكــنــه يــعــتــاش عــلــى بـــقـــاء األزمـــــة الــســيــاســيــة 
على حالها من دون حل أو حلحلة. وال يمكن 
ــاب والــتــطــّرف،  ــ لــنــظــاٍم يـــّدعـــي مــحــاربــة اإلرهــ
في  الــراهــنــة  ومــواقــفــه  بسياساته  يساهم  أن 
ه. فلم تشهد 

ّ
خفض معدالت التطّرف وتوحش

والطائفي،  السياسي  للعنف  مــعــدالٍت  مصر 
طوال تاريخها الحديث، كالتي نعيشها اآلن 
ومنذ أربع سنوات. في حن أن املتغير األبرز 
هـــو قــمــع الــنــظــام وســلــطــويــتــه الـــتـــي يــتــغــذى 
أننا  أي  إجــرامــهــم،  لتبرير  املتطرفون  عليها 

االحــتــجــاج، فــقــد بــــدأت تتشكل لـــدى املــواطــن 
الوحيدة  الوسيلة  أن  مفادها  قناعة  الــعــادي 
هي  البسيطة  الــخــبــزيــة  ملطالبه  لــاســتــجــابــة 
التأويل  بـــدأت إرهــاصــات هــذا  التظاهر. وقــد 
في  احتجاجية  حــركــات  بــبــروز  عمليًا،  تظهر 
مــنــاطــق مــغــربــيــة عــديــدة )تـــاونـــات، خريبكة، 
تــازة، أزيــال، فــاس...( بعضها تمت مواجهته 
بــالــقــوة والــعــنــف. وقـــد اتــضــحــت مــعــالــم خطة 
الـــنـــظـــام، مـــنـــذ تــنــصــيــب حـــكـــومـــة الــعــثــمــانــي 
بهندستها الفريدة، الرامية إلى تحقيق ثاثة 

مقاصد بضربة واحدة، وتتثمل في:
أواًل: محو طيف رئيس الحكومة السابق، عبد 
اإللـــه بــنــكــيــران، الـــذي قطع مــع دابـــر املمارسة 
التقنوية السائدة طوال العهد الجديد، وأعاد 
املــصــداقــيــة إلــــى الــفــعــل الــســيــاســي، والــحــيــاة 
إلــــى صــــورة رجــــل الــســيــاســة فـــي املـــغـــرب، في 
فــتــرتــه الــحــكــومــيــة، بــعــدمــا هــجــرهــا املـــواطـــن 

إزاء حلقة مفرغة من العنف والعنف املقابل. 
أمــنــيــًا، تــكــشــف الـــحـــاالت الــتــي تـــعـــّرض فيها 
الفشل  والتهجير،  والتفجير  للقتل  األقــبــاط 
األمني الذريع للنظام في حمايتهم بوصفهم 
مواطنن بالدرجة األولى. وهو فشل تتجلى 
مامحه على املستويات كافة، سواء من حيث 
ــدم تــوفــيــر الــحــمــايــة لـــهـــم، خــصــوصــا بعد  عــ
أو  باستهدافهم،  للدواعش  الصريح  اإلعــان 
على مستوى الفشل في القبض على الجناة 
ومحاكمتهم، أو على  مستوى عدم محاسبة 
املــســؤولــن عــن الــتــقــصــيــر األمــنــي وإقــالــتــهــم. 
فا يزال وزير الداخلية املسؤول األول نظريًا 
عــن تــوفــيــر األمـــن لــلــمــواطــنــن املــصــريــن، في 
ــم يــحــاســب مــطــلــقــًا، عــلــى الــرغــم  مــنــصــبــه، ولــ
الــذي يدفع املواطن  من الفشل األمني الذريع 
البسيط ثمنه كل يوم من دمه وحياته. وفي 
وقــــٍت يــبــدو فــيــه الــنــظــام مــنــهــمــكــًا فـــي تعقب 
واعتقالهم  سياسيا،  واملخالفن  املعارضن 
 ذريعًا في توفير 

ً
ومحاكمتهم، فقد فشل فشا

الحماية من هجمات املتطّرفن واإلرهابين. 
وال تــخــرج »جعجعة« الــنــظــام بــشــأن »ضــرب 
ــبــــاد« عــن  ــارج الــ ــ مـــعـــكـــســـرات اإلرهــــابــــيــــن خــ
محاولة تنفيس الغضب وإبراز القوة، فأصل 
 
ً
ــارج عـــامـــا ــخــ ــــل، ويـــظـــل الــ ــــداخـ ــة فــــي الـ ــ ــ األزمـ

ثانويًا في تأجيجها.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

عــقــب االنـــقـــاب عــلــى املــنــهــجــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
سنة 2002. ثانيًا: إعــادة صــورة رجــال الدولة 
)التكنوقراط( وتلميع سياسييها من األحزاب 
اإلداريــة، بإبرازهم قادة ميدانين، لهم القدرة 
على الحركة والتدخل السريع والتنفيذ اآلني. 
مــســتــغــلــة خـــنـــوع الــقــســط األكـــبـــر مـــن الــنــخــبــة 
السياسية الحزبية؛ الفاسدة أو االنتهازية أو 
املتواطئة. ثالثا: تبخيس املمارسة السياسية 
بــعــد نــجــاحــهــا فـــي تــجــريــف الــحــقــل الــحــزبــي، 
ــــؤون األحــــــزاب )االســـتـــقـــال،  بــالــتــدخــل فـــي شـ
االتــــحــــاد االشــــتــــراكــــي لـــلـــقـــوات الـــشـــعـــبـــيـــة...(، 
ــقــــاس  ــى املــ ــلــ ــة عــ ــيــ ــزبــ ــادات حــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة قـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وصـ
السلطوي. وبذلك تضبط الحقل الحزبي، درءًا 
ألي مفاجئة قــد تــفــرزهــا صــنــاديــق االقــتــراع، 
على غرار ما وقع مع بنكيران، حن تمّرد على 
األعـــراف، وبــدأ يلعب خــارج النسق التقليدي 

للسلطة.
سدنة  أن  للمراقبن  بـــاملـــوازاة  معها  واتــضــح 
الــســلــطــويــة ومــهــنــدســي خــطــطــهــا ال يــدركــون 
أنهم يلعبون بالنار من حيث ال يدرون، فوأد 
املمارسة السياسية بهذه الطريقة الفجة يقود 
إلــى إســقــاط األحـــزاب السياسية مــن املعادلة. 
النظام؛  وبالتالي، وضع الشعب في مواجهة 
وتــحــديــدًا املــؤســســة املــلــكــيــة، عــلــى اعــتــبــار أن 
دور  لعب  مــن  بتحولها  انتهى  األحــــزاب  دور 
الوسيط بن الشعب والنظام إلى ناطقة باسم 

األخيرة، ومنفذة لتعليمات رجاله.
)كاتب مغربي(

الخسائر التي يوقعها التنظيم في صفوفهم، 
والتي تزداد مع كل عمليٍة يقوم بها الدواعش 
ــانـــون األول  وأنـــصـــارهـــم. فــمــنــذ ديــســمــبــر/ كـ
األقباط،  على  الهجمات  تزايد حجم  املاضي، 
ســواء داخــل الكنائس أو على أبوابها، أو في 
الــطــرقــات. وبـــات األمـــر كما لــو كــان كــل قبطي 
هــدفــًا بحد ذاتـــه لــلــدواعــش. وربــمــا نشهد في 
املستقبل عمليات ذبح لألقباط في الشوارع. 
في مدينة سرت  بالفعل  التنظيم  فعلها  وقــد 

الليبية قبل حوالى عامن. 
وإذا كان من املنطفي أال يتم تحميل مواطنن 
ــاء، مــعــظــمــهــم مــــن بـــســـطـــاء املـــصـــريـــن،  ــ ــريــ ــ أبــ
املواقف السياسية للكنيسة التي انحازت، وال 
تزال، لنظام سياسي باطش، فإنه ال يمكن رفع 
املسؤولية السياسية واألمنية عن هذا النظام 
الــذي يستخدم املسيحين رهــائــن فــي صــراٍع 

سياسيٍّ شرس من أجل بقائه في السلطة. 
املسؤولية  الحالي  النظام  يتحمل  سياسيًا، 
ــاع السياسية  ــ الــكــامــلــة عــمــا آلـــت إلــيــه األوضـ
في مصر، والتي تزيل من حبال األزمــة التي 
تــعــصــف بــالــبــاد مــن صــيــف 2013، وال يــزال 
لــوجــود هذه  إنــكــار  النظام يعيش حالة  هــذا 
ــــى حــــد بـــعـــيـــد، فــي  ــتـــي ســـاهـــمـــت، إلـ األزمـــــــة الـ
تعميق حــالــة االســتــقــطــاب واالنــقــســام ليس 
ــا أيـــضـــا املــجــتــمــعــي  ــمــ ــيـــاســـي، وإنــ فـــقـــط الـــسـ
ــة الــتــي تــحــول معها  ــ والــطــائــفــي. وهـــي األزمـ

املتوالية  نجاحاتها  بعد  األخــيــرة،  الــســنــوات 
في التصّدي للجرائم واإلرهــاب. وازداد األمر 
ــبــت فيه 

ّ
وضـــوحـــًا مـــع حــــراك الـــريـــف الــــذي غــل

الـــدولـــة كــفــة رجــالــهــا مـــن الــتــكــنــوقــراط، ومــن 
الــوافــي لفتيت، محمد  يـــدور فــي فلكها )عــبــد 
أخــنــوش...(  عــزيــز  اليعقوبي، محمد حــصــاد، 
الـــســـيـــاســـيـــة  األحـــــــــــزاب  وزراء  حــــســــاب  عـــلـــى 
التقليدية، ممن كانوا مجرد تابعن ومنفذين 
وأوضـــح  الــتــكــنــوقــراطــيــة.  الــقــيــادة  لتعليمات 
مثال على ذلك بيان أحــزاب األغلبية، برعاية 
وزارة الــداخــلــيــة، الــــذي يــخــّون حــــراك الــريــف، 
ــفــــصــــال والـــعـــمـــالـــة.  ــه بــــاالنــ ــابــ ويـــتـــهـــم أصــــحــ
ــك، تــعــمــل الـــدولـــة عــلــى إلــغــاء  بــــاملــــوازاة مـــع ذلــ
بعض مما تم تكريسه مع الحكومة السابقة، 
التي  املؤسسات  وثقافة  القضاء،  مقدمها  في 
قصد  الــوقــت،  مــن  كثيرًا  الحكومة  تلك  كلفت 
إعـــادة االعــتــبــار إلــيــهــا، مــن خــال وقــف تقليد 
ــرابــــات في  الــتــوظــيــف املــبــاشــر، ونـــزيـــف اإلضــ
املرفق العمومي... وغير ذلك من الصور التي 
تــقــلــل مـــن هــيــبــة مـــؤســـســـات الــــدولــــة فـــي نظر 

عموم املواطنن.
املحتجن  مطالب  تجاهل  على  الــدولــة  إقـــدام 
في الريف شهورًا عــدة، قبل إدراكــهــا أن األمر 
يتطور ليصبح كرة ثلج تكبر ويمتد نطاقها، 
؛ بحملة إعفاءات 

ً
 عاجا

ً
ما فرض عليها تدخا

وتنقيات لرجال اإلدارة الترابية، وإيفاد فريق 
ضفي 

ُ
ت للمنطقة.  مــيــدانــيــة  زيــــارة  فــي  وزاري 

بذلك الشرعية على مطلبية الشارع وأسلوب 

عنف »داعش« في مصر

المغرب... نهاية االستثناء

فشل النظام في 
مصر فشًال ذريعًا في 

توفير الحماية من 
هجمات اإلرهابيين

سدنة السلطوية 
ومهندسو خططها 
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