
سوسن جميل حسن

أشــعــلــت مــطــالــبــة وزيــــر الــداخــلــيــة األملــانــي، 
ــعـــديـــات  ــر، بــــــإدخــــــال تـ ــ ــوفـ ــ ــهـ ــ هـــــورســـــت زيـ
عــلــى قـــانـــون مــنــح الــجــنــســيــة بــشــكــٍل يــكــون 
مــعــه تــعــدد الـــزوجـــات ســبــًبــا كــافــًيــا لحظر 
الــجــنــســيــة األملـــانـــيـــة عــــن طـــالـــبـــهـــا، مـــواقـــع 
التواصل االجتماعي. من الطبيعي أن يكون 
الرافضون  أو  املستهجنون  أو  املعترضون 
ــى املـــهـــاجـــريـــن، أو  ــذا الـــطـــرح يــنــتــمــون إلــ هــ
ــالـــزواج فــي الــبــلــدان  الــاجــئــن املــســلــمــن، فـ
املــســلــمــة، والـــتـــي تــعــتــبــر فـــي دســتــورهــا أن 
التشريع،  مصدر  هــي  اإلسامية  الشريعة 
خصوصا لجهة قوانن األحوال الشخصية 
الـــتـــي يــشــكــل الـــــــزواج والــــطــــاق مــحــورهــا، 
للقوانن  وليس  الشريعة،  ألحكام  يخضع 
املدنية. ومن الطبيعي أن يشكل السوريون 
القانون  على  املعترضن  من  األكبر  الجزء 
الذي يسعى الوزير األملاني إلى استصداره، 
الجزء األكبر  أن السورين شكلوا  باعتبار 
مـــن الــاجــئــن فـــي أملـــانـــيـــا، بــســبــب الــحــرب 

املشتعلة في بادهم منذ ثماني سنوات.
الـــــــــزواج بـــحـــد ذاتــــــه مـــؤســـســـة تـــقـــوم عــلــى 
الشراكة بن شخصن إلنشاء أســرة، وهو 
 تــخــضــع لــقــوانــن 

ٌ
 مــدنــيــة

ٌ
فــي أملــانــيــا حــالــة

ناظمة، مثلما لألسرة أسسها التي كفلها 
أملــانــيــا بلٌد  أن  ــا. وباعتبار 

ً
أيــض الــدســتــور 

يفصل الــديــن عــن الـــدولـــة، عــلــى الــرغــم من 
الـــبـــاد مسيحية،  فـــي  الــعــامــة  الــثــقــافــة  أن 
ــــاالت  ــفـ ــ ــتـ ــ ــاد واالحـ ــ ــيـ ــ ــاألعـ ــ إنــــمــــا تـــتـــجـــلـــى بـ

أسامة الرشيدي

ــا تــــــرشــــــح إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــاكــــــرون  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
أعجب  فرنسا،  في  الرئاسية  لانتخابات 
ــداثــــة ســـنـــه وحـــيـــويـــتـــه،  ــيــــرون لــــحــ ــثــ ــه كــ ــ بـ
والسياسات الجديدة التي أعلن عنها في 
برنامجه االنتخابي، وكذلك قصة حبه مع 
أستاذته التي تزوجها بعد ذلك، كما أظهر 
استعداده لاعتذار عن جرائم االستعمار 
الــفــرنــســي، خــصــوصــا فـــي الـــجـــزائـــر، وقــد 
خدمته الظروف بشدة بعد الجولة األولى 
اليمن  واجــه مرشحة  إذ  االنتخابات،  من 
لــوبــان، وهــو ما أدى إلى  املتطّرف، مارين 
انــتــخــابــه فــي املــرحــلــة الــثــانــيــة بــفــرق كبير 
عنها، بعد أن تخوف كثيرون من وصول 
ــّرفــــة، مـــثـــل لـــــوبـــــان، إلـــى  ــتــــطــ شـــخـــصـــيـــة مــ
منصب رئاسة فرنسا. ولكن بعد فوزه في 
لم يختلف  مــاكــرون  أن  يبدو  االنتخابات، 
ــا تــجــاه  ــتـــه، خـــصـــوصـ ــيـــاسـ ــيـــرا فــــي سـ ــثـ كـ
العالم اإلسامي،  العربي وقضايا  الوطن 
عن التي كان من املمكن أن تتبعها ممثلة 
ــاكــــرون الــنــظــام  الــيــمــن املـــتـــطـــّرف. دعــــم مــ
فــي مصر بــالــســاح الــفــرنــســي، وعــقــد عدة 
الزيارات  وتبادل  الشأن،  هــذا  في  صفقات 
مــع الــقــاهــرة، وتــجــاهــل الــحــديــث عــن حالة 
حقوق اإلنسان في مصر، وقال متبّجحا، 
لن يعطي  إنــه  في مؤتمر صحافي هناك، 
دروســـا فــي حقوق اإلنــســان، وهــي دروٌس 
يــبــدو أنــــه يــعــطــيــهــا فــقــط لــتــركــيــا، عــنــدمــا 
نــشــط فـــي إدانـــــة مـــا يــعــتــبــرهــا انــتــهــاكــاٍت 
لحقوق اإلنــســان فيها، ودعــم قــرار اعتبار 
أحــــداث 1915 »إبــــادة لـــألرمـــن«، كــمــا أعلن 
يوما وطنيا إلحياء تلك الذكرى، وهو ما 
الفرنسيون  ينشط  أن  الدهشة  إلــى  يدعو 
في إدانــة أحـــداٍث ال عاقة لهم بها حدثت 
قبل أكثر من مائة عــام، ويتجاهلون أكثر 
مـــن مــلــيــون جـــزائـــري قــتــلــتــهــم آلــــة الــحــرب 

الفرنسية خال أعوام قليلة. 
خليفة  مــلــيــشــيــات  مـــاكـــرون  يــدعــم  واآلن، 
ــي هــــجــــومــــهــــا عــلــى  ــ ــا فــ ــيـ ــبـ ــيـ ــي لـ ــ حـــفـــتـــر فــ
املعترف  الشرعية  الحكومة  طرابلس ضد 
ــا بــــاملــــال والــــســــاح  ــّدهــ ــمــ بـــهـــا دولـــــيـــــا، ويــ

علي العبداهلل

اقتربت الواليات املتحدة األميركية وإيران 
من اجتياز الخط الفاصل بن املواجهتن، 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، بــانــتــقــالــهــمــا من 
ــى الــــتــــحــــّركــــات  ــ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الــــســــيــــاســــي إلـ
الــعــســكــريــة، مـــا زاد مـــن احـــتـــمـــال انــفــجــار 
اإلقليم  بينهما؛ وضـــع  عــســكــريــٍة  مــواجــهــٍة 
والــعــالــم فـــي حــالــة تــرقــب وقــلــق شــديــديــن. 
انـــتـــقـــلـــت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة مــــن تــصــفــيــر 
ــة لـــاتـــفـــاق الــــنــــووي،  ــاديـ ــتـــصـ الـــفـــوائـــد االقـ
الشاملة  العمل  »خــطــة  بـــ  رسميا  املــعــروف 
ــادة  املــشــتــركــة«، عــبــر االنــســحــاب مــنــه، وإعــ
فرض  )أعيد  االقتصادية  العقوبات  فــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى مــرحــلــتــن رئــيــســتــن، في 
أغــســطــس/ آب ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
صـــادرات  تصفير  على  العمل  إلــى   ،)2018
النفط والغاز اإليرانين، إلى إضافة قطاعات 
والنحاس  واأللــومــنــيــوم  والصلب  الحديد 
اإليرانية إلى قائمة العقوبات، إلى تصنيف 
إرهابية،  منظمة  اإليراني  الثوري  الحرس 
وصــــــوال إلـــــى حـــشـــد قـــــوة بـــحـــريـــة وجـــويـــة 
»الضغوط  الستراتيجية  تنفيذا  ضــاربــة، 
»اإلدارة« ملواجهة  أعلنتها  التي  القصوى« 
ما تعتبره خطرا إيرانيا. وكانت قد شكلت، 
مــجــمــوعــة   ،2018 آب  أغـــســـطـــس/   16 يــــوم 
عـــمـــل، أطــلــقــت عــلــيــهــا تــســمــيــة »مــجــمــوعــة 
العمل اإليرانية« برئاسة براين هوك، مدير 
لتنفيذ  الــخــارجــيــة،  وزارة  فـــي  الــتــخــطــيــط 
هذه االستراتيجية. قالت اإلدارة األميركية 
هدفها  وإن  النظام«،  »تغيير  تريد  ال  إنها 
من هذه اإلجراءات »تغيير سلوك النظام«، 
كما أنها ال تريد الــحــرب مــع إيـــران؛ لكنها 
عــلــى »أي  ســـتـــرد »ردا ســريــعــا وحــــازمــــا« 
ه إيــران أو أيٌّ من حلفائها 

ّ
هجوم« قد تشن

عــلــى مــصــالــح أمــيــركــيــة، وفـــق إعــــان وزيــر 
 الرئيس 

ّ
الخارجية، مايك بومبيو. وقد حث

األميركي، دونالد ترامب، القيادة اإليرانية 
على الجلوس والحوار معه بشأن التخلي 
عن برنامجها النووي؛ وملزيد من الضغط 
مــّرر رقــم هاتفه إلــى القيادة اإليــرانــيــة عبر 
الــحــكــومــة الــســويــســريــة الــتــي تـــرأس مكتب 
فــي طــهــران، في  األميركية  رعــايــة املصالح 
إشارٍة إلى أنه ليس لديها خيار آخر. كانت 
قــد وضــعــت شروطها  األمــيــركــيــة(  )اإلدارة 
للتفاوض، وهي اثنا عشر أعلنها بومبيو 
ــي، والـــتـــي  ــ ــاضـ ــ فــــي مــــايــــو/ أيـــــــار الــــعــــام املـ
تستهدف برنامجها النووي والصاروخي 
الذي يحمل تهديدا كامنا لحلفاء واشنطن، 

ودورها ونفوذها وأذرعها اإلقليمية.
لــم تــعــر إيــــران اهــتــمــامــا النــتــقــادات املــرشــح 
الــــرئــــاســــي الـــجـــمـــهـــوري، دونــــالــــد تـــرامـــب، 
النووي الذي وقعته مع مجموعة  لاتفاق 
املـــرشـــح  فـــــوز  تــــراهــــن عـــلـــى  5+1، وكــــانــــت 
ــيـــاري كــلــيــنــتــون، وألنــهــا  الــديــمــقــراطــي هـ
بقرار  دولــيــا مدعوما  االتــفــاق نصًا  تعتبر 
زت 

ّ
تــــعــــز ــد  ــ وقــ ــم 2231.  ــ رقــ األمـــــــن  مـــجـــلـــس 

الــشــهــور على توليه  بــمــرور  قناعتها هــذه 
الرئاسة، من دون اتخاذه موقفا من االتفاق، 
ولــذا كان قــراره االنسحاب من االتفاق يوم 
8 مايو/ أيار 2018 مفاجئا أثار حفيظتها، 
ــبـــدايـــة، رّدا ســيــاســيــا  ــت، فـــي الـ

ّ
لــكــنــهــا تــبــن

بــرفــع شــكــوى إلـــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة 
في الهاي، ضد الواليات املتحدة إلخالها 
األميركية،   - اإليــرانــيــة  الــصــداقــة  بمعاهدة 
املوقعة بن البلدين عام 1955، عبر فرضها 
ــوبـــات االقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــيـــهـــا، والـــتـــي  الـــعـــقـ
)املــحــكــمــة( أصـــدرت يــوم 28 أغــســطــس/ آب 
الــواليــات  لكن  ــران؛  إيــ لصالح  حكما   2018
املتحدة أجهضته بإعانها إلغاء املعاهدة.

تـــصـــاعـــدت، مـــع مــــرور الـــوقـــت، الــتــهــديــدات 

عبد اللطيف السعدون

 »الــجــمــهــوريــة« هــدفــا حــلــوا ومثيرا 
ّ

تــظــل
في ظل النظام امللكي. هكذا كان حالنا قي 
الـــعـــراق، خــصــوصــا بــعــد الــحــرب العاملية 
ــمـــوح الـــعـــراقـــيـــن أن  ــان طـ ــ الـــثـــانـــيـــة، إذ كـ
يــقــيــمــوا نــظــامــا جــمــهــوريــا ديــمــقــراطــيــا، 
يحقق العدل والحرية والرفاه، وكــان في 
التي  افــاطــون  أذهانهم سحر جمهورية 
اكتشفوا،  لكنهم  الــكــتــب،  فــي  قـــرأوا عنها 
»الجمهورية«  أن  األوان،  فــوات  بعد   

ْ
وإن

 
ً
حقيقة تصبح  أن  بمجّرد  سحرها  تفقد 

ـــك، وأن فــــي بــعــض  ــامــ ــ  أمـ
ً
 مـــاثـــلـــة

ً
ــة ــ ــعـ ــ واقـ

النظر  تعيد  مــا يجعلك  »الــجــمــهــوريــات« 
فـــي مـــا كــنــت تــفــّكــر فــيــه وتـــأمـــل، وأن في 
بــعــض »املــلــكــيــات« مــا يــضــعــك أمــــام حلم 
ــان، لــكــنــك تــكــتــشــف أن  ــ ــا كـ الـــعـــودة إلــــى مـ
ليس بإمكانك أن تعيد إلى »بكرة« الزمن 

خيوطها بعد أن تقطعت!
ــع عـــراقـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــــي هــــــذا املـــــجـــــال، ثـــمـــة وقـ فـ
ــــذه األيــــــــام، تــســتــدعــي قــــدرا  مــســتــنــفــرة هـ
مــن الــتــأمــل واإلمـــعـــان، ليس فــي دالالتــهــا 
وحــســب، إنــمــا فــي خلفياتها وجــذورهــا، 
ــــع أخــــرى  ــائـ ــ ــا املـــقـــبـــلـــة، ووقـ ــهـ ــآالتـ وفـــــي مـ
موثقة ومكتوبة، تثير الذهن، وتستدعي 
الـــذاكـــرة، إلــى درجـــة أنــهــا تسقط املــواطــن 
املغلوب على أمـــره فــي هــوة املــقــارنــة بن 
ــا كــان  ــام عــيــنــيــه ومــ ــ ــيـــوم أمـ ــا يـــحـــدث الـ مـ
يحدث في عهود امللوك الذين حكموا منذ 
وثــوب  الــعــراقــيــة وحــتــى  اململكة  تأسيس 
الــعــســكــرتــاريــا واألحـــــزاب الــشــمــولــيــة إلــى 
السلطة، فيجد البون شاسعا، ويدرك أن 
العهود  دومـــا لصالح  تميل  املــيــزان  ــة 

ّ
كــف

ــرة، ويـــــرى أن الــنــخــب الــســيــاســيــة  ــدثـ ــنـ املـ
آنــذاك كانت أكثر صاحا ونزاهة وخبرة 
وإخاصا للبلد، وألهله من الذين قّدر لهم 
أن يحكموا الباد فيما بعد، فيسوموها 

الدمار والهوان واملعاناة املقيمة. 
فــي أخــبــار بــغــداد شــواهــد كثيرة على ما 
نقوله هــنــا، عــراقــيــون يــؤّســســون تجمعا 
مــولــد ملك  بــذكــرى  »مــلــكــيــا«، ويحتفلون 
الــعــراق األخــيــر، فيصل بــن غـــازي، حفيد 

املؤسس، ويلقون كاما في مآثر  فيصل 
األسرة التي حكمت العراق بعد االستقال 
ــة الـــوطـــنـــيـــة، ويــســتــذكــرون  وقـــيـــام الــــدولــ
املــنــجــزات الــتــي تــحــقــقــت أكــثــر مـــن ثــاثــة 
ــتــــحــــوالت.  عــــقــــود زاخــــــــرة بـــــاألحـــــداث والــ
ــا ملــقــتــنــيــات  وآخـــــــــرون يـــقـــيـــمـــون مـــعـــرضـ
األســـــرة املــلــكــيــة، ومـــا اســتــطــاعــوا جمعه 
مــن آثــارهــا املــاديــة التي سرقت أو دمــرت 
في حينه. وفريق ثالث التفت إلى مواقع 
التواصل، فأنشأ صفحاٍت تذّكر بامللوك، 
وتنشر صورهم، وتمّجد ذكراهم، وفريق 
رابع يدعو إلى النظام امللكي، بعد أن كفر 

بالجمهوريات العربية كلها.
ــثــــون أكـــاديـــمـــيـــون  ــاحــ غـــيـــر هــــــذا كـــتـــب بــ
أطـــاريـــح ودراســــــات عـــن شــخــصــيــات تلك 
املرحلة من تاريخ العراق، أزاحــوا عبرها 
الــنــقــاب عـــن الــحــمــلــة املــضــلــلــة الـــتـــي كــان 
للنْيل  الــاحــقــة،  الــعــهــود  مــرتــزقــة  نظمها 
ومناقبيتها  الشخصيات  تلك  مكانة  من 
ومــواقــفــهــا مــن الــقــضــايــا الــعــامــة، وسعى 
أولئك الباحثون إلى إنصافها ووضعها 

في املكان الصحيح.
يلمس املرء في إطاق فعالياٍت ونشاطاٍت 
كهذه أكثر من داللة، خصوصا أن من بن 
من تبناها وشارك فيها شبابا من أبناء 
الــجــمــهــوريــات الــتــي أعــقــبــت ذاك الــزمــان 
الـــغـــابـــر، ولــــم يـــكـــونـــوا مـــن شـــهـــود حقبة 
امللوك تلك. وقطعا، فإنهم لم يولدوا فيها، 
ما الذي دعاهم إذن إلى استعادتها، وقد 

طوتها حقب ومتغيرات؟
ــا كـــــــان ذلـــــــك نـــتـــيـــجـــة اســـتـــيـــعـــابـــهـــم  ــ ــمـ ــ ربـ
واقــــع الــحــال املـــاثـــل، وإدراكـــهـــم أن عهود 
الـــعـــســـكـــرتـــاريـــا واألحــــــــــــزاب الـــشـــمـــولـــيـــة 
والـــحـــكـــومـــات الـــطـــائـــفـــيـــة الـــتـــي هــيــمــنــت 
ــبــــاد ســـاهـــمـــت كــلــهــا فــــي إنـــتـــاج  عـــلـــى الــ
الــدمــاء والدموع  املرعبة من  الكومة  هــذه 
والخراب املقيم، وهي التي أوصلتنا، في 
لحظة فارقة ومأزومة، إلى االحتال الذي 
الفرصة سانحة لتركيعنا وإذاللنا  وجد 
ونهب ثرواتنا، ووضع مصائر أهلنا في 

ة القدر.
ّ
كف

)كاتب عراقي(

ومــمــارســة الــديــن بــاعــتــبــاره حــالــة روحــيــة، 
لكن دستورها ال يحتوي أي مادة أو عبارة 
تتخذ  فهي  للدولة،  الدينية  الهوية  تحّدد 
األديـــان، وال تنحاز  ا محايًدا من كل 

ً
موقف

إلـــى ديـــن مــعــن. أمـــا املـــراســـم أو الــطــقــوس 
الشخصية  بــاألحــوال  املتعلقة  الــعــادات  أو 
التي تجري في املساجد والكنائس، أو أي 
العماد  أو  أو الطاق  كــالــزواج  دور عبادة، 
ــلــزم الـــدولـــة وال 

ُ
ــاة، فــا ت أو شـــهـــادات الـــوفـ

تعترف بها.
وبـــمـــا أن الـــحـــيـــاة فـــي أملـــانـــيـــا مــبــنــيــة على 
املــشــاركــة بـــن الـــزوجـــن، وخــصــوصــًا لــدى 
املتزوجن من أملانيات األصل، فإن القانون 
يــكــون دائـــمـــا هـــو الــحــكــم فـــي كـــل األحـــــوال، 
وحكمه يراعي اإلنصاف. تقع على الزوجن 
ــرة  ــ ــيـــة مـــشـــتـــركـــة فــــي رعــــايــــة األســ مـــســـؤولـ
والــنــهــوض بــهــا. وتــحــمــل املــــرأة املسؤولية 
ــــذي يحمله  االقـــتـــصـــاديـــة بــالــقــدر نــفــســه الـ
ــور الــتــي  ــ الـــرجـــل كـــذلـــك مــســؤولــيــة كـــل األمــ

تساعد في توفير حياة أسرية جيدة. 
إلــى فساد  مسألة الذنب، أو الخطأ املــؤدي 
بحث، وليس لها قيمة 

ُ
ت الــزواج وفشله، ال 

أمـــــام الـــقـــاضـــي، كـــذلـــك ال يــتــدخــل الــقــضــاء 
تعّدد  عن  الناجمة  الزوجية  الخافات  في 
ــزيـــجـــات، ألنـــهـــا فـــي األســــــاس حـــالـــة غير  الـ
ــر املــعــروفــة،  مـــوجـــودة فـــي كـــل أشـــكـــال األســ
فــالــزواج ال يمكن أن يكون  واملسموح بها، 
إال بــن فــرديــن فــقــط. وأمــــام الــقــضــاء، يقف 
الــطــرفــان عــلــى قـــدم املـــســـاواة فــي املحكمة، 
الطاق، فهو يضمن  القاضي  يقّر  وعندما 

الــدســتــور. ولــكــن املــواطــنــة تتطلب الــوعــي 
املواطنة يشكل  الفرد معنى  بها، فأن يعي 
ــذات ووعــي  الــنــقــطــة األســاســيــة فــي وعـــي الــ
ــر، شريكه فــي الــبــاد، ومــبــدأ املــســاواة  اآلخـ
فــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات، مــن دون تمييز 
ــــاس، ديــنــًيــا كـــان أو عــرقــًيــا أو  عــلــى أي أسـ
جنسًيا أو غيره، وسيادة القانون الضامن 
بكل  تتمتع  أن  يجب  بالتالي  ــرأة  واملــ لــهــا، 

الحقوق، على قدم املساواة مع الرجل.
بلٍد يقيمون  ليس من حق طالبي جنسية 
فيه أن يفرضوا نمطًا حياتيًا يتعارض مع 
قوانن تلك الباد، بل املطلوب منه السعي 
إلــــى االنــــدمــــاج فـــي املــجــتــمــع الـــجـــديـــد، وال 

يكون االنــدمــاج بــدون االلــتــزام بقانون تلك 
الدولة، وأملانيا قد مّرت بتجارب تاريخية 
عـــديـــدة ومــــريــــرة، نــهــضــت مــنــهــا، وأســســت 
مبدأ سيادة  على  يقومان  ومجتمٍع  لدولٍة 
الــقــانــون ودســتــور ُوضــع ليضمن الحقوق 
الكرامة  بمبدأ  مــواده  ويستهل  تمييز،  با 
اإلنساني،  الكائن  يميز  ما  أغلى  هي  التي 
أي حق  انتهاك  مــقــدٌس، ألن  أمـــٌر  وصونها 
ــاك لـــهـــا. ولـــكـــن مــا  ــهـ ــتـ ــو انـ ــقـــوق هــ ــن الـــحـ مــ
يحصل أن معظم هؤالء الاجئن مهّجرون 
من بلدانهم، وخصوصا سورية، هرًبا من 
حرٍب غاشمٍة أتت على الباد والعباد، وهم 
في الواقع ضحايا استبداد تاريخي متعّدد 
ومـــتـــكـــافـــل ومـــتـــضـــامـــن، ســـيـــاســـي وديـــنـــي 
واجتماعي واقتصادي وغيره، نجمت عنه 
 وتصدعاٌت في العاقة بن املواطن 

ٌ
شروخ

الفكري  التضليل  أو  الجهل  عــدا  والــدولــة، 
واملعرفي بشأن موضوع املواطنة، فالدولة 
االستبدادية ال تتيح الفرصة الكاملة لنمو 
 من 

ً
ــامـــا ــة؛ ألنـــهـــا تـــحـــرم قــطــاعــًا كـ ــنـ املـــواطـ

البشر مــن حقهم فــي املــشــاركــة، وال تكتمل 
النموذج املناسب  ق 

ّ
املواطنة من دون تحق

املواطنة  على  القائمة  الحديثة  الــدولــة  من 
التي تقّدم الظروف املطلوبة لقيام مجتمٍع 
وعند جهل  النهوض.  على  قــادٍر  متماسٍك 
أفــــراد أي شــعــٍب بــاملــواطــنــة، كــمــا هــو عليه 
الواقع في سورية، يتراجع في مجال إدراك 
ــا 

ً
الــحــقــوق والـــواجـــبـــات، فــالــواجــبــات أيــض

قــيــمــتــهــا  فــتــفــقــد  الـــفـــســـاد،  تــخــضــع إلدارة 
نمو  على  ينعكس سلًبا  وهـــذا  وفــحــواهــا، 

الـــدولـــة. مــن هـــذا املــنــطــلــق، يمكن الــقــول إن 
عــدم الــقــدرة على االنــدمــاج وقــبــول قوانن 
الـــــدولـــــة املـــضـــيـــفـــة ســـبـــبـــه أمــــــــران مـــهـــمـــان: 
أزمـــة مواطنة وأزمـــة هــويــة. فبسبب عقود 
االســتــبــداد واالســتــنــقــاع الــفــكــري وإقــصــاء 
الشعب عن الشأن العام وعدم إدراكه دوره، 
تخدم  الــتــي  الفكرية  األنــســاق  فــي  وحبسه 
الــحــكــم الــشــمــولــي مــع الــظــلــم الـــواقـــع عليه، 
يتّم اللجوء نحو السند الديني في الحياة، 
الثقافية  للهوية  الديني  الجانب  فيتعاظم 
ــــب، وتــصــيــر  ــوانـ ــ ــجـ ــ ــاب بـــقـــيـــة الـ ــســ عـــلـــى حــ
رجــال  يرّوجها  التي  والــفــتــاوى  النصوص 
ــن، بــعــدمــا أتــيــحــت لــهــم كـــل األســـبـــاب،  ــديـ الـ
ــام، بـــدعـــٍم من  ــعـ لــيــســيــطــروا عــلــى املـــجـــال الـ
املحّرك األساس  األنظمة االستبدادية، هي 
األقــوى لسلوكهم  الناس والضابط  ألفعال 
ــم. لـــذلـــك كــانــت  ــارهـ ــكـ واملــــرجــــع الـــوحـــيـــد ألفـ
النتيجة أن الاجئن، في قسم كبير منهم، 
يعيشون في ما يشبه الكانتونات، مشكلن 
مجتمعات موازية ضمن املجتمع املضيف، 
ــــذي يسهل  ــاج بــالــشــكــل الـ ــدمــ رافـــضـــن االنــ
والثقافة  بالقيم  متمّسكن  الحياة،  عليهم 
التي نشأوا تحت خيمتها، خيمة االستبداد 
املتنوع الــذي فــّرغ املفاهيم من مضمونها، 
وقــضــى عــلــى الــعــاقــة بــن الـــدولـــة والــفــرد، 
فأصبح الفرد غير مدرٍك معنى القوانن أو 
الدستور. وبالتالي، من الطبيعي أن ياقي 
خطاب وزير الداخلية األملاني هذه املوجة 

من الرفض واالحتجاج.
)كاتبة سورية في برلني(

والـــخـــبـــراء واملـــرتـــزقـــة الــفــرنــســيــن. وظــهــر 
الدعم السياسي واضحا في إفشال فرنسا 
إصـــدار بيان عــن االتــحــاد األوروبـــي يدين 
هذه املليشيات، كما ظهرت عدة أدلة على 
وجـــــود خـــبـــراء فــرنــســيــن فـــي املـــــدن الــتــي 
تسيطر عليها تلك القوات، على الرغم من 
أن هذه املليشيات ثبت أنها تمارس أبشع 
ــم، مــثــل الــتــعــذيــب ونـــبـــش الــقــبــور  ــرائـ الـــجـ
والـــتـــمـــثـــيـــل بــالــجــثــث واالتـــــجـــــار بــالــبــشــر 
أحياء وذبحهم  األســرى وحرقهم  وإعـــدام 
على طريقة »داعـــش«، وهــي وقائع مثبتة 
باألدلة، وأدت إلى صدور أمر من املحكمة 
محمود  على  بالقبض  الدولية  الجنائية 
الـــورفـــلـــي، أبـــــرز رجـــــال حــفــتــر. لــيــس هــذا 
فحسب، بل امتدت الوقاحة الفرنسية إلى 
وزير الخارجية، جان إيف لودريان، الذي 
أعـــرب عــن امــتــعــاضــه مــن زيــــارة مسؤولي 
حــكــومــة الـــوفـــاق إلـــى تــركــيــا لــطــلــب الــدعــم 
ذلك  أن  إلــى  مــواجــهــة حفتر، وملّمحا  فــي 
الليبي، على  يعد تدخا تركيا في الشأن 
الرغم من أن حكومة الوفاق هي الشرعية، 
ومن حقها أن تطلب أي مساندة للحفاظ 
على شرعيتها في مواجهة الدعم الغربي، 

خصوصا الفرنسي، ملجرم الحرب حفتر.
وقد خرج ماكرون، قبل أيام قليلة، ليهاجم 
أنه  زاعما  السياسي«،  »اإلســـام  ما سماه 
تهديدا  يمثل  ــه  وأنـ فــرنــســا،  تقسيم  يــريــد 
ــيـــة، ويـــســـعـــى إلـــى  ــفـــرنـــسـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
االنعزال عنها، متعهدا بالتصدي له، وهو 
يوجد  ال  فرنسا  جــدا، ألن  تصريح غريب 
فيها »إســـام ســيــاســي« مــن األســــاس، وال 
بــارزة  يــوجــد أي حــزب أو جماعة مسلمة 
فـــي فــرنــســا، حــتــى يــخــشــى مـــاكـــرون على 
بـــــاده مــنــهــا، خــصــوصــا أنــــه أدلـــــى بــهــذه 
الــتــصــريــحــات فــي أثــنــاء رّده عــلــى مطالب 
مــحــتــجــي »الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء« الـــذيـــن ال 
عــاقــة لــهــم، مــن قــريــب أو بعيد، بــاإلســام 
السياسي، فماكرون بدا في هذا التصريح 
وكــأنــه رئــيــس أو زعــيــم دولـــة عــربــيــة ممن 
األكبر«.  »الشيطان  اإلسامين  يعتبرون 
ــذا الــتــصــريــح »مـــدفـــوع  ولـــكـــن يـــبـــدو أن هــ
الثمن« من هذه الدول العربية. ويزول هذا 

اإليرانية ضد الواليات املتحدة وحلفائها، 
للنفط،  رة  املــصــدِّ الخليجية  العربية  الــدول 
ــوة  ــقـ ــيــــر الـ وخــــصــــوصــــا الــــســــعــــوديــــة )تــــدمــ
ــة فـــــي املــــنــــطــــقــــة، مــــنــــع تـــصـــديـــر  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
الــنــفــط الــخــلــيــجــي، إغــــاق مــضــيــق هــرمــز(، 
والــدول األوروبية، تصريح وزير الداخلية 
اإليراني، عبد الرضا رحماني فضلي، الذي 
24 ساعة،  عيوننا  أغمضنا  »إذا  فــيــه:  قــال 
سيذهب مليون الجــئ إيــرانــي إلــى أوروبــا 
عــبــر حـــدودنـــا الــغــربــيــة« مـــن خـــال تــركــيــا. 
و»تهريب نحو 5000 طن من املخّدرات إلى 
الغرب«، ودعت الدول املوقعة على االتفاق 
األميركي،  للموقف  التصدي  إلــى  الــنــووي 
االقــتــصــاديــة  عــلــى خــســائــرهــا  وتعويضها 
التي ستنجم عن العقوبات األميركية التي 
أثرت على االقتصاد اإليراني بقوة، وصفها 
الرئيس اإليراني، روحاني، باملوجعة، فقد 
تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وفقدت 
أكثر من 150% من قيمتها؛ وتراجع النمو 
نسبة  التضخم  وبــلــغ   %3.8 بنسبة  الــعــام 
وقـــــّدر  ــة،  ــيـ ــمـ الـــرسـ ــــادر  املـــــصـ 30%، حـــســـب 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تــراجــع االقــتــصــاد 
اإليــــرانــــي هــــذا الـــعـــام بــنــســبــة 6% ونــســبــة 
التضخم بـ 40%، وتوقع انخفاض صادرات 
إلــى 1.3 مليون برميل في  النفط اإليــرانــي 
الــيــوم، كــان فــي الــعــام املــاضــي 2.8 مليون، 
ما سيؤدي إلى تراجع االحتياطي النقدي 
النفط  الــذي يعتمد على مبيعات  األجنبي 
الصعبة  للعملة  الرئيسي  املصدر  والــغــاز، 
بــنــســبــة 80%، وارتــــفــــاع األســـعـــار ارتــفــاعــا 
غير مسبوق. هذا قبل بلوغ صادراتها من 
الــنــفــط نــســبــة الــصــفــر الــتــي تــســعــى اإلدارة 

األميركية إلى بلوغها. 
ــــت إيــــــــــران فـــــي مــــواجــــهــــة الـــعـــقـــوبـــات 

ّ
ــن ــبــ تــ

مع  »التأقلم  االستراتيجي،  الصبر  تكتيك 
الـــظـــروف الـــجـــديـــدة«، عــبــر إعـــــادة الــتــأكــيــد 
على خــيــار االقــتــصــاد املــقــاوم الـــذي طرحه 
املـــرشـــد األعـــلـــى، عــلــي خــامــنــئــي،  و»رفـــض 
التفاوض مع تجنب االنزالق نحو الحرب«، 
ما  بانتظار  الــوقــت،  مــن  مــزيــٍد  بغية كسب 
األميركية  الداخلية  إليه األوضــاع  ستؤول 
ونــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــعــام 
املـــــؤشـــــرات  عـــكـــســـتـــه  مـــــا  أن  ــر  ــيــ غــ  .2020
األمــيــركــيــة مـــن تــرجــيــح حــصــول الــرئــيــس، 
دونالد ترامب، على والية ثانية، من جهة، 
واآلثـــــــار االقـــتـــصـــاديـــة املــــدمــــرة لــلــعــقــوبــات 
إلــى اآلن، وتوقع فــرض مزيد  التي فرضت 
الرئيس  منها، )يتوقع معلقون أن يضيف 
األمـــيـــركـــي الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات إلــــى الئــحــة 
الــعــقــوبــات( مــن جــهــة ثــانــيــة، كــلــهــا عــوامــل 
دفــعــت الــقــيــادة اإليــرانــيــة إلـــى الـــعـــودة إلــى 
وكائها  بتحريك  الــهــاويــة،  حــافــة  سياسة 
ملــهــاجــمــة مــصــالــح أمــيــركــيــة فـــي املــنــطــقــة، 
ــال الــــــــدول األوروبــــــيــــــة ســـتـــن يــومــا  ــ ــهـ ــ وإمـ
لــلــتــحــّرك إلنــقــاذ االتـــفـــاق الـــنـــووي بتفعيل 
الترويكا  أنشأتها  التي  »إنستكس«،  آلية 
ــيــــة )أملــانــيــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا(  األوروبــ
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، لدعم 
دائــرة  وتوسيع  معها،  التجارية  املــبــادالت 
عــمــلــهــا لــتــشــمــل الــنــفــط واملــــصــــارف، الـــدول 
الثاث قصرت عملها على الغذاء والــدواء، 
األمــيــركــيــة، وإال  الــعــقــوبــات  آثــــار  لتخفيف 
ستتوقف عن االلتزام ببعض بنود االتفاق 
النووي، بوقف االلتزام بالحد من مخزون 
اليورانيوم ودرجة تخصيبه، وإنتاج املياه 
الثقيلة املستخدمة في إنتاج البلوتونيوم 
الذي يمكن استخدامه طريقة بديلة إلنتاج 
رأس نووي. أشار الرئيس، حسن روحاني، 
إلـــى املــادتــن 26 و36 مــن االتــفــاق الــنــووي 
)وقــــف تــنــفــيــذ االلـــتـــزامـــات بــمــوجــب »خــطــة 
الراهنة في حال  العمل الشاملة املشتركة« 

كذلك  النفقة،  مقدار  في  األفقر  الطرف  حق 
صـــدر، منذ أكــثــر مــن عــامــن، قــانــون يعتبر 
ــي يــعــنــي  ــ ــزوجـ ــ كـــلـــمـــة »ال« مــــن الـــشـــريـــك الـ
للعاقة  بالنسبة  الــوضــوح  بمنتهى  »ال« 
الفعل  الشريكن، وإال يعتبر  الحميمة بن 
جــريــمــة اغـــتـــصـــاٍب يــحــاســب عــلــيــهــا الــحــق 
العام، فيما لو أسقط املعتدى عليه ادعاءه. 
ــا ســـبـــق يــعــنــي أن الــــــــــزواج، بــحــســب  ــل مــ كــ
عام،  بشكل  واألوروبــيــة  األملانية،  القوانن 
حالة مدنية خاضعة للقوانن املدنية، ففي 
ــل لــيــس الـــديـــن هـــو املـــرجـــع، ولــيــســت  ــ األصـ
ــنــــصــــوص الـــديـــنـــيـــة هـــــي الــــتــــي تــضــبــط  الــ
ســلــوك الــبــشــر وحــيــاتــهــم ضــمــن املــجــتــمــع، 
الــبــرملــان  الـــذي يمثله  الــشــعــب  إرادة  وإنــمــا 
املنتخب، والــذي تقع عليه مسؤولية إقرار 
القوانن والتشريعات التي تضبط الحياة 
والعاقات في مجتمٍع يعيش ضمن دولة. 
الدولة واملواطنة  إلى مفهوم  وهذا يقودنا 
والـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا، هــــذه الـــحـــالـــة الـــتـــي لم 
له،  املماثلة  والــشــعــوب  أفـــراد شعبنا،   

َ
يـــرق

إلــيــهــا، وهـــذا ســبــب أســاســي فــي املشكات 
والـــرضـــوض االجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة التي 
تحدث بن الاجئن أو املهاجرين والبيئة 
الواقع  في  إنها  يدخلونها.  التي  الجديدة 
دلــيــل على أزمـــة هــويــٍة قــــادرٍة على العيش 
بمفهومها  فاملواطنة  الحالي،  العصر  فــي 
ا مــن كيان  املــوجــز هــي أن يكون الــفــرد جـــزًء
بعضوية  يتمتع  وأن  اجتماعي،  سياسي 
ــا، يــقــابــلــه أن تــتــرتــب عــلــى الشخص  بــلــٍد مـ
ــه حــــقــــوق يـــكـــفـــلـــهـــا لــه  ــ واجــــــبــــــاٌت مـــثـــلـــمـــا لـ

قــنــاة سكاي  نــرى تغطية  الــعــجــب، عندما 
عندما  ماكرون،  لتصريحات  عربية  نيوز 
ربــطــت بـــن تــصــريــحــاتــه تــلــك ومــــا سمته 
»الـــدعـــم الــقــطــري« لــلــمــنــظــمــات اإلســامــيــة 
املنظمات بأنها   تلك 

ً
ــا، واصــفــة أوروبــ فــي 

مــتــطــّرفــة، وهــو وصــف ينسجم تماما مع 
سرديات اليمن املتطّرف املعادي لإلسام 
نفسه. كما أظهر ماكرون تشّددا في ملف 
الــهــجــرة، مـــؤّكـــدا بـــذل الــجــهــود للسيطرة 
عــلــى الـــحـــدود فــي وجـــه املــهــاجــريــن، وهــي 
تــصــريــحــات تــتــطــابــق مــع مــقــوالت اليمن 
ــة جــبــل  ــمــ ــّرف. وأخـــــــيـــــــرا، تـــمـــثـــل قــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ املــ
االنحطاط الفرنسي املاكروني في »اإلدانة 
الــشــديــدة« الــتــي أعــلــنــهــا مـــاكـــرون إلطــاق 
الصواريخ من غزة خال التصعيد أخيرا 
مع االحتال اإلسرائيلي، مشّددا على حق 

إسرائيل في »األمن« حسب تعبيره.
واملـــضـــحـــك أن مــــاكــــرون كــــان قـــد اســتــقــبــل 
الصحافي التركي، جان دوندار، الذي سّرب 
مــعــلــومــات ســريــة خــاصــة بــاالســتــخــبــارات 
الــتــركــيــة، وقــــام بــتــكــريــمــه، وظــهــر مــعــه في 
صورة سعيدا باستقباله، لكنه فتح أخيرا 
تــحــقــيــقــا مـــع ثــاثــة صــحــافــيــن فرنسين 
فجروا فضيحة كبرى، ومحرجة للسياسة 
الــفــرنــســيــة، بــعــدمــا ســـّربـــوا وثــيــقــة ســريــة، 
كشفت عن استخدام اإلمارات والسعودية 
أسلحة فرنسية في حرب اليمن التي أدت 

إلى مقتل آالف املدنين.
)كاتب مصري(

وإحالة  العقوبات،  فــرض  واشنطن  أعــادت 
قضايا عدم االمتثال »إلى اللجنة املشتركة 
ــدام قــــرارهــــا فـــي وقــف  ــتـــخـ لــلــتــســويــة« واسـ

االلتزام باالتفاق(. 
قـــوة  بـــتـــحـــريـــك  ــتــــحــــدة  املــ الــــــواليــــــات  رّدت 
عسكرية مكونة من حاملة الطائرات، يو إس 
إس أبراهام لنكولن، ترافقها كاسحة ألغام 
وغواصة أو غواصتان وبارجة وفرقاطتان، 
والــســفــيــنــة الــبــرمــائــيــة الــهــجــومــيــة، يــو إس 
إس أرلنغتون، وأربع قاذفات استراتيجية 
»بي 52 ستراتوفورتريس« ستنتشر قرب 
الحدود البحرية والبرية اإليرانية، وأعادت 
ــــي دول فــي  فـ بــــاتــــريــــوت  نـــشـــر صـــــواريـــــخ 
أن كانت سحبت كثيرا منها  املنطقة؛ بعد 
في العام املاضي، لردع اإليرانين والضغط 
أيــة خــيــارات عسكرية.  عــن  للتخلي  عليهم 
قال قائد القيادة األميركية الوسطى، فرانك 
ماكنزي، »إن قرار تعزيز القوات األميركية 
جاء ردا على مؤشرات مقلقة وتصعيدية، 
وعدٍد من التحذيرات«. كما تحدث الناطق 
باسمه بيل أروبـــان، عــن وجــود »مــؤشــرات 
ــيــــن ووكـــائـــهـــم  ــرانــ ــة عـــلـــى أن اإليــ واضــــحــ
ـــرون لــتــنــفــيــذ اعــــتــــداء مــحــتــمــل على 
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القوات األميركية في املنطقة«.
إيــران،  مــع  األميركية حربا  اإلدارة  تريد  ال 
لكنها ال تستبعدها، وفق تصريح ترامب، 
ــي، فــــي ضـــوء  ــالــ ــحــ يــــــوم 9 مــــايــــو/ أيـــــــار الــ
ــزايــــد الـــتـــوتـــر بـــن الـــبـــلـــديـــن«، كــمــا قـــال،  »تــ
مرتبط  عسكرية  مــواجــهــة  استبعاد  فــعــدم 
تعتمد  التي  إيـــران  بسياسة  رئيس  بشكل 
ــوكــــاء،  ــا املـــســـلـــحـــة عـــلـــى الــ ــهـ ــاتـ ــراعـ فــــي صـ
ــم خـــــــارج حـــــدودهـــــا وخــــســــائــــر بــشــريــة  ــتـ تـ
غــيــر إيـــرانـــيـــة، بــيــنــمــا عـــائـــدهـــا الــعــســكــري 
والسياسي يصب في طاحونتها، من جهة، 
وما تعتبره كعب آخيل الدول الديمقراطية: 
الــخــســائــر الــبــشــريــة، مــن جــهــة ثــانــيــة، فهي 
تــحــلــم بــتــكــرار ضــربــة املــاريــنــز فـــي بــيــروت 
عام 1983 وانسحاب القوات األميركية من 
ــــدور الـــذي قــامــت بــه املليشيات  لــبــنــان، والـ
املوالية لها في العراق من 2003 إلى 2011، 
وما ألحقته بالقوات األميركية من خسائر، 
603 قتلى، وفق وزارة الخارجية األميركية، 
ــراق. بــاإلضــافــة  ــعــ عــّجــلــت بــرحــيــلــهــا مـــن الــ
إلــى الضغط  الرئيس األميركي  إلــى حاجة 
والــتــوتــيــر، عــلــه يـــكـــّرر تــجــربــتــه مـــع كــوريــا 
الشمالية التي خضعت للضغط، وانحازت 
إلـــى املـــفـــاوضـــات، مـــن جــهــة، وحــاجــتــه إلــى 
إلــى كــوريــا الشمالية، عبر  إيــصــال رســالــة 
ضـــرب مــواقــع إيــرانــيــة بــقــوة نــاريــة كبيرة، 
من جهة ثانية، والتغطية على املأزق الذي 
وضــــع نــفــســه فــيــه فـــي فـــنـــزويـــا، مـــن جهة 
ثــالــثــة، نــاهــيــك عـــن احــتــمــال تـــكـــرار حــادثــة 
ــدام فـــرقـــاطـــة الــــصــــواريــــخ املـــوجـــهـــة  ــ ــطـ ــ اصـ
األمــيــركــيــة »يـــو إس إس صــمــوئــيــل« بلغم 
بحري زرعته إيران في الخليج عام 1988. 
)كاتب سوري(

ال جنسية مع تعّدد الزيجات

ماكرون... أسوأ من اليمين المتطرّف

أميركا ـ إيران... ضرب تحت الحزام

عن ملوٍك حكموا 
العراق

عند جهل أفراد 
أي شعٍب بالمواطنة، 

كما الواقع في 
سورية، يتراجع مجال 

إدراك الحقوق 
والواجبات

ماكرون لم يختلف 
كثيرًا في سياسته عن 

التي كانت ستتبعها 
مارين لوبان

تبنّت إيران في 
مواجهة العقوبات 

تكتيك الصبر 
االستراتيجي و»التأقلم 
مع الظروف الجديدة«

آراء

معن البياري

هموم الحياة التي صارت أصعب، ومعها الضيق املعيشي واالقتصادي، ال يتركان 
لغالبية األردنيني حيزا فيهم لالنشغال بوزراء خرجوا من الحكومة وآخرين دخلوها، 
 ،
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عطوا وظائف رفيعة في الديوان امللكي ومن أقيلوا. أسماء هؤالء وأولئك مغرية
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فحسب، للحديث عنها، نقدا وانتقادا لبعضهم، أو تحبيذا واستحسانا آلخرين، في 
التعديل  واقــعــة  وهــذه  وسابقني.  راهــنــني  وسياسيني  والنخب  الصحافيني  جلسات 
الــــوزاري الــثــالــث فــي الحكومة الــتــي بــالــكــاد أتــّمــت عــامــا، وأعــلــن عنه قبل أيـــام، ُرمــي 
ت ستة 

ّ
بامتعاٍض ظاهٍر من غالبية هؤالء، من دون كثير اكتراٍث من األردنيني الذين دل

السياسات(  العربي لألبحاث ودراســة  املركز  )ُينجزه  العربي  للمؤشر  استطالعات 
أن 41% ال يثقون بها  على نقصاٍن كبير في ثقتهم بحكومات بالدهم، ومن ذلك 
مطلقا، ُيضاف إليهم 15% عدم ثقتهم أقل، وذلك في استطالع 2017 – 2018. وال 
د، أن السمعة الطيبة التي يحرزها رئيس الحكومة الحالية، عمر 

ّ
حاجة لتأكيد املؤك

أمــام خساراٍت  سعفه كثيرا 
ُ
لم ت إلــى منصبه هــذا،  الـــرزاز، وأشــاعــت تفاؤال بقدومه 

ظلت، في الشهور املاضية، تخصم من شعبيته وصورته الحسنة، فمحدودية منجز 
الفقر والغالء  أدائها، وعجزها عن اجتراح حلوٍل ملحٍة ملشكالت  الحكومة، وعادية 
االقتصادي واالجتماعي  املجلس  أحدثت ما سّماها رئيس  والبطالة، بعض عوامل 
»الفهيم«،  الشخص  الـــرزاز،  في صديقه  أمــل«  »خيبة  الحمارنة،  األردنـــي، مصطفى 
و»غير القائد«، بحسبه. ورث الرزاز ثلثي الوزراء في الحكومة التي شكلها قبل عام 
من الحكومة التي طالبت حراكات محتجة عليها بإقالتها، وفي التعديالت التي أجراها 
تاليا لم يكن مقنعا ملجتمع النخبة األردنية، وأوساط العمل العام، سيما في التعديل 
الزبن وعــودة سالمة حّماد  أيــام، مثال في خــروج وزيــر الصحة غــازي  الثالث، قبل 
لتسويق هذا  الكبير  الــكــالم  الــعــام قبض بجدية  الـــرأي  أن  يبدو  للداخلية. وال  وزيـــرا 
التغيير، وغيره في الديوان امللكي وفي مؤسسات أمنية ومدنية في الدولة، باعتبار 
العليا،  املناصب  يتناوبون على  الــنــادي نفسه ممن  أهــل  فــي حلقة  كله ظــل  هــذا  أن 
طنب تعليقات صحافيني قريبني 

ُ
ها وجوٌه جديدة قليلة، وشابة أحيانا، ت

ْ
وإن اخترقت

الــعــام بهذا  مــن الكواليس فــي وصفها طــاقــات مهنية. ويــزيــد مــن نقصان االكــتــراث 
كله أن الرزاز ال يبدو مهجوسا بإصالح سياسي واسع تحتاجه البالد، وإن ُيفرط 
في إشاعة لغة وفاقية ومنفتحة، تشتمل على شعاراٍت مستلٍة من مشاريع ثقافية، 
قليلة االتصال بتفاصيل الواقع املعاش، والذي يعرف الرزاز، محقا، أن أولى األولويات 
فيه هي مواجهة التحّدي االقتصادي، وخفض املديونية، وإطالق مشروعات تشغيل 
وتوظيف، سيما مع شّح املساعدات الخارجية، وتباخل األشقاء في بعض الخليج، 

وأثماٍن سياسيٍة يطلبها الحليف األميركي الفظ.
وســط هــذا كــلــه، ومــع انــصــرافــه إلــى مسائله الضاغطة معيشيا واقــتــصــاديــا، وجد 
املجتمع املحلي نفَسه يشارك النخب وفاعلني سياسيني، وأوساطا ثقافية وإعالمية 
وحزبية واسعة، ينتبه مع هؤالء إلى مضامني رسالة امللك عبد الله الثاني إلى مدير 
املخابرات العامة الذي جرى تعيينه، أخيرا، اللواء أحمد حسني. وال تزّيد في وصفها 
رسالة استثنائية جدا، فليس معهودا أن يتحّدث رأس الدولة، في خطاٍب معلن، عن 
والقال.  للقيل  االنكشاف  واملصان من  بالكتمان،  املطبوع  الجهاز  تجاوزاٍت في هذا 
في  الحساسية  املؤسسة، شديدة  لهذه  إلــى مسيرة مشرقٍة ومشرفة  أشــار  وفيما 
املنظومة األمنية العامة، إال أن امللك جاء على تجاوزات »قلٍة قليلة.. حادت عن طريق 
الخدمة املخلصة للوطن، وقّدمت املصالح الخاصة على الصالح العام، األمر الذي تطلب 
حينها التعامل الفوري معه وتصويبه«. بل وأملح إلى من سّولت لهم أنفسهم »محاولة 
 من 

ً
الرسالة زوبعة وتبعث  األردنـــي«.  الدستور  التي ينص عليها  باملرتكزات  العبث 

إلــى حد مــا، في شــؤوٍن كهذه، ويخبر  امللك، وهــو »يفضفض«،  أسئلة عن مقاصد 
مواطنيه عن شوائب في املخابرات العامة، املؤّسسة التي كشف »املؤشر العربي« في 
استطالع 2017 – 2018 أن 72% من األردنيني يمحضونها ثقة كبيرة، و21% ثقة 
أقل، بل إن املخابرات األردنية هي األولى من بني أجهزٍة مثيلة في ثماني دول عربية 
حرز الثقة األكبر عربيا من املواطنني األردنيني الذين يؤثرون املخابرات على 

ُ
التي ت

رى، هل سيخدش ما جهر به امللك في هذا املزاج؟ هل 
ُ
الحكومة واألحزاب والبرملان.. ت

تصنع حكومة الرزاز جديدا ومبتكرا يسعفها؟

أنطوان شلحت

الدولتني«   
ّ

»حــل بـــ تلويٍح  أي  لــدى  ترتعد  إسرائيل ال  فــرائــص  إن  الــقــول  مبالغة  ليس 
الفلسطينيني، كون موقفها منه كما مفهومها حياله كفيلني  الطويل مع  لصراعها 
بــمــوضــوع قــيــام دولــة  بــإفــراغــه مــن أي مــضــمــون حقيقي، وبـــاألســـاس فيما يتعلق 
»عملية  بـ تعرف  مــا  انــطــالق  منذ  اإلســرائــيــلــي،  املــوقــف  إلــى  وباالستناد  فلسطينية. 
 الدولتني« 

ّ
التسوية« ذات الصلة بمفاوضات أوسلو، يمكن القول إن تداول مفهوم »حل

يتم على قاعدة تأصيل مفهوم إجماعّي ينطوي على ما يلي: 
، أن يكون قيام الدولة الفلسطينية نتيجة ملفاوضات مباشرة بني قيادة فلسطينية 

ً
أوال

ذلك  ومن ضمن  املركزية،  واملوضوعات  القضايا   
ّ

حل
ُ
ت وأن  إسرائيل،  وبني  موحدة 

مسائل الحدود والقدس والالجئني، عن طريق املفاوضات فقط، ال عن طريق قرارات 
صادرة عن هيئات األمم املتحدة أو أي جهات أخرى. 

نتيجة  أيــضــا  العتيدة  الفلسطينية  والــدولــة  بــني إســرائــيــل  الــحــدود  تــكــون  أن  ثــانــيــا، 
 على أساس خطوط 

ً
مفاوضات مباشرة بني الجانبني، وأال تكون هذه الحدود قائمة

الهدنة من عام 1949.
ثالثا، ضرورة وجود قيادة فلسطينية موحدة تمثل عموم الشعب الفلسطيني، وأن 
 على تقديم التعهدات وتنفيذها، وهو وضع غير متوفر حاليا 

ً
تكون هذه القيادة قادرة

إثر االنقسام.
رابعا، يجب أن تعترف الدولة الفلسطينية بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وأن 
تعترف إسرائيل، في الوقت ذاته، بالدولة الفلسطينية دولة قومية للشعب الفلسطيني 

)بغية طّي موضوع الحقوق القومّية للفلسطينيني في مناطق 1948(.
قدراتها  في  وُمقّيدة  السالح،  منزوعة  الفلسطينية  الدولة  تكون  أن  ينبغي  خامسا، 

خرى.
ُ
العسكرية واألمنية، وكذلك فيما يتعلق برموز السيادة األ

عيد التذكير بأن رؤية رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
ُ
وبخصوص »الدولة الفلسطينية«، ن

ــع اتــفــاق أوســلــو، فيما يــخــّص مــســائــل الــتــســويــة الــدائــمــة،  ـ
ّ
ــذي وق يتسحاق رابــــني، الـ

تضمنت، وفق ما ذكر في خطاب له أمام الكنيست اإلسرائيلي في أكتوبر/ تشرين 
األول 1995، إقامة »كيان فلسطيني يشكل وطنا ملعظم السكان الفلسطينيني الذين 
يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية«، موضحا أن هذا الكيان سيكون »أقل من 
دولة، وسوف يتولى إدارة حياة الفلسطينيني تحت مسؤوليته«. أما رئيس الحكومة 
الحالي، بنيامني نتنياهو، فقد أعلن، في الخطاب الذي ألقاه في جامعة بار إيالن عام 
2009، تمّسكه بفكرة حل »دولتني تعيشان جنبا إلى جنب، في إطار عالقات صداقة 
واحترام متبادلة، وأن يكون لكل دولة منهما علم ونشيد وحكومة خاصة، من دون 

أن توجه أو تشكل إحداهما تهديدا ألمن أو بقاء الدولة األخرى«. 
التحرير  منظمة  اعــتــراف  واملـــبـــادئ:  األســـس  تتضمن  رؤيــتــه  أن  نتنياهو  وأوضــــح 
أن  الــيــهــودي؛  للشعب  قومية  ــة  دول بإسرائيل  الفلسطينية(  )والسلطة  الفلسطينية 
تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح، ومن ضمن ذلك حظر استيراد الصواريخ 
والقذائف الصاروخية؛ عدم االحتفاظ بجيش أو عقد تحالفات مع عناصر وجهات 
»إرهابية«، باإلضافة إلى اتخاذ خطوات حقيقية ملنع تهريب األسلحة إلى داخل مناطق 
هذه الدولة؛ حل مشكلة )قضية( الالجئني الفلسطينيني خارج حدود إسرائيل؛ فرض 

قيود على استخدام )الدولة الفلسطينية( للمجال الجوي.
»حل الدولتني« بإسناد أميركي، حتى قبل ظهور ترامب  ويحظى املفهوم اإلسرائيلي لـ
، تطرقت خطة مبادئ الرئيس بيل كلينتون )عام 2000( 

ً
وإدارته بأعوام طويلة. مثال

إلى فكرة هذا الحل، وسط استخدام مفهوم »دولة فلسطينية منزوعة السالح«، ذات 
سيادة محدودة، تكون »وطنا للشعب الفلسطيني«، إلى جانب ِذكر إسرائيل »وطنا 
القائمة  الرئيس جــورج بوش االبــن )عــام 2002( رؤيته  اليهودي«. وعــرض  للشعب 
الوقت عينه،  وأمــن«، مؤكدًا، في  تعيشان بجوار بعضهما في ســالم  »دولتني  على 
»محاربة اإلرهاب وبلورة زعامة فلسطينية جديدة  ضرورة قيام الدولة الفلسطينية بـ
الحكومة  إلى رئيس  إبريل/ نيسان 2004  التي وجهها في  الرسالة  مختلفة«. وفي 
اإلسرائيلية أرييل شارون )رسالة الضمانات(، عاد بوش، وأكد رؤيته بشأن »حل 
الدولتني«، وأن املفاوضات بني الجانبني، اإلسرائيلي والفلسطيني، يجب أن تؤدي، من 
ضمن أمور أخرى، إلى تفاهم حول مسألة »الحدود اآلمنة واملعترف بها«، إنما من 

دون العودة إلى خطوط الهدنة من عام 1949.

مروان قبالن

التي  الهجمات  تفاصيل  معرفة  الصعب  مــن  وتــضــاربــهــا،  املعلومات  شــّح  ظــل  فــي 
أو من يقف  املــاضــي،  األحــد  الفجيرة  األربــع في ميناء  النفط  لها ناقالت  تعرضت 
وراءها، لكن الالفت أن أسواق النفط تجاهلت الحادث تماما، فلم نشهد حالة ذعر، 
وال حتى ارتفاعا محدودا في األسعار، كما يحصل عادة في مثل هذه الظروف، إذ 
بقيت أسعار النفط حول 70 دوالرا للبرميل، على الرغم من استمرار ارتفاع منسوب 
العسكري  بالتوازي مع استمرار واشنطن في تعزيز وجودها  املنطقة،  التوتر في 
إلــى تحقيق  إيــران منها، كانت تهدف  تبّرأت  الهجمات، وإن  أن  الحال  فيها. وواقــع 
أمرين رئيسني. األول رفع أسعار النفط، على اعتبار أن ذلك يمكن أن يدفع الرئيس 
ترامب إلى التراجع عن العقوبات الصارمة التي فرضها على قطاع النفط اإليراني، 
وردعه أيضا عن القيام بعمل عسكري ضد إيران، ألن ارتفاع األسعار يؤذي قاعدة 
دعمه في سنة انتخابية صعبة. والهدف اآلخر تأكيد ما درجت إيران على التهديد 
به أنها إذا ُمنعت من تصدير نفطها، فإن اآلخرين لن يتمكنوا من تصدير نفطهم 

أيضا، حتى من منصات تحميٍل تقع بعيدا عن مضيق هرمز، كما الفجيرة.
وكانت اإلمارات قد أنشأت، خالل األعوام القليلة املاضية، ميناء لتصدير النفط في 
الفجيرة التي تقع على بعد 140 كم خارج مضيق هرمز على بحر ُعمان، ناقلة بذلك 
محطات تصدير نفطها من داخل الخليج إلى خارجه. ولهذه الغاية، أنشأت أبو ظبي 
أنبوبا عمالقا لنقل النفط عبر جبال الحجر الوعرة بطول يصل إلى 386 كلم وبطاقة 
تصل إلى 1,5 مليون برميل يوميا، رابطة بذلك أكبر حقول النفط لديها، وهو حقل 
حبشان في أبو ظبي في ميناء الفجيرة، وهي اإلمارة الوحيدة التي لها منفذ على 
املحيط، عبر بحر ُعمان، لتجنب املرور بمضيق هرمز، فيما لو تم إغالقه. استهداف 
ناقالت النفط قرب الفجيرة يعني أن أحدا لن يكون في منأى عن الضرر، حتى ولو 

تحّرر من عقدة هرمز.
على الطرف اآلخر، تدل الهجمات على أن األهداف التي سعت واشنطن إلى تحقيقها 
من تعزيز وجودها العسكري في املنطقة لم تتحقق أيضا. فقد أرسلت واشنطن، 
التي لديها قواعد عسكرية تحيط بإيران من كل اتجاه تقريبا )أفغانستان، تركيا، 
العراق، سورية، األردن، الكويت، البحرين، قطر، اإلمارات، السعودية وُعمان(، حاملة 
طائرات »بو إس إس أبراهام لنكولن«، وإحدى أكبر بوارجها املحملة بصواريخ كروز 
املجنحة )البارجة أرلنغتون( وقاذفات قنابل استراتيجية )طراز بي 52( وبطاريات 
بــأي رد  القيام  إيـــران عــن  بــاتــريــوت، لتحقيق هدفني رئيسني: األول ردع  صــواريــخ 
فعل على اإلجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضدها، والتي يبدو أن تأثيرها 
ر مواطنيه من 

ّ
سيكون مدّمرا على االقتصاد اإليراني، حتى أن الرئيس روحاني حذ

الثاني  العراقية - اإليرانية. والهدف  توقع أوضــاع ال تقل ســوءا عن ظــروف الحرب 
إلى  ــران  إيـ لــدفــع  واالقــتــصــاديــة بضغوط عسكرية  الدبلوماسية  الــضــغــوط  إســنــاد 
االستسالم للشروط األميركية، والعودة إلى طاولة املفاوضات، ملناقشة ثالث قضايا 
جوهرية تشغل واشنطن، برنامجي إيران النووي والصاروخي، ونفوذها اإلقليمي.

حتى اآلن، ال يبدو أن إيران أو الواليات املتحدة حققت أيا من أهدافها في هذه الجولة، 
فال أسعار النفط ارتفعت، وال تدفق النفط غير اإليراني من الخليج تأثر، وال إيران 
أبدت استعدادا للتفاوض مع إدارة ترامب، ما يعني أننا سننتقل إلى مرحلة أعلى من 
الصراع، فالرئيس ترامب املهووس بإعادة انتخابه لن يقبل بفشل آخر في سياسته 
الخارجية )بعد كوريا الشمالية وفنزويال(، خصوصا بعد االستثمار الكبير الذي 
وضعه في امللف اإليراني. وإيران ليست في وارد أن تمنحه نصرا يمدد بقاءه في 

البيت األبيض والية ثانية، تكون أقسى عليها من األولى. 

األردنيون والحكومات والمخابرات تأصيل مفهوم إسرائيل 
لـ»حّل الدولتين«

لغز الفجيرة
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ــي الـــلـــغـــة تــعــنــي الـــنـــمـــو والـــبـــقـــاء  ــاة فــ ــيـ الـــحـ
واملــنــفــعــة لــلــكــائــن الــحــي. وتـــعـــّرف فــي علم 
األحــيــاء على أنــهــا الــصــفــات املــوجــودة في 
والنمو. وقــد ذكرت  الحي كالتغذية  الكائن 
الــقــرآن الكريم 145 مــرة، وذكر  الحياة في 
املــــوت 145 مـــرة وذكــــرت الــدنــيــا 115 مــرة 
واآلخــرة 115 مرة. ومن اآليــات التي ذكرت 
الــقــرآن، على سبيل املثال، قوله  الحياة في 
تعالى في ســورة األعــراف اآليــة 51: »الذين 
الحياة  وغرتهم  ولعبًا  لهوًا  دينهم  اتــخــذوا 
الدنيا«، وفي سورة يونس، اآلية 24: »إنما 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات األرض«. وقوله في سورة 
ــا الــحــيــاة الــدنــيــا في  ــة 26: »ومــ الـــرعـــد، اآليــ

اآلخرة إال متاع...«.
اهــتــم اإلنـــســـان بــأنــه الــكــائــن األرقـــــى على 
وجه البسيطة بالحياة ومفهومها وكيفية 
وطبعًا  السعيدة.  الحقيقية  الحياة  تحقيق 
ــام بــتــقــديــم  ــهــ لـــم تــخــل الــفــلــســفــة مـــن اإلســ
مفاهيم للحياة، حيث يقول أرسطو »الحياة 
املنسجمة  الــفــاضــلــة  الفعالية  هــي  الــجــيــدة 
مع العقل«. أما سقراط فيقول: »كل شيء 
ــاد الحكمة  ــ ــــروح تــحــت إرشـ الـ إلــيــه  تسعى 
ينتهي إلـــى الــســعــادة«. وهـــذا يـــدل على أّن 
املفهوم الصحيح للحياة يرتبط بالفضيلة 

والحكمة، والتي توصلنا إلى حياة سعيدة.
والـــحـــيـــاة الــدنــيــا مــرحــلــة مــؤقــتــة نـــمـــّر من 
خاللها إلى حياة الخلود. وال بد لنا من فهم 
هذه الحياة فهمًا جيدًا. لذا اسأل نفسك ملاذا 
أنا موجود؟ هل هناك هدف علينا تحقيقه 
أو السعي لتحقيقه؟ هنا املفهوم سيختلف 
حسب إيــمــان واعــتــقــاد الــفــرد، فهنا مــن ال 
واملتمثل  للحياة  املـــادي  الجانب  غير  يــرى 
وزينتها،  وزخرفها  بمظاهرها  بالتمسك 
والــبــعــض مــن هــــؤالء ال يــؤمــن إال بــمــا هو 
ملموس، أما ما بعد ذلك فهو من الغيبيات، 
ــع األســــف اليــؤمــن الــبــعــض بها  والـــتـــي، ومـ
كالبعث والحساب. وهــؤالء ينطبق عليهم 
قــولــه تــعــالــى: »يــعــلــمــون ظــاهــرًا مــن الحياة 

الدنيا وهم عن اآلخرة غافلون«.
ــي لــلــحــيــاة  ــروحــ ــ أمــــا مـــن يــــرى الـــجـــانـــب ال
فيمثله املــؤمــن ومـــا يــزرعــه مــن عــمــل في 
دنــيــاه لــيــحــصــده فــي آخـــرتـــه، ويــنــظــر إلــى 
الحياة الدنيا  طريقًا يعبده آلخرته. فأنت 
يـــا مـــن تـــــؤرق نــفــســك وتــجــهــد تــفــكــيــرك، 
وتــحــزن على مــا مــضــى، وتخشى مــا قد 
يكون في الغد، تذكر أنها حياة فانية زائلة، 
واعمل آلخرتك يوم ال ينفع مال وال بنون، 

وال تنسى نصيبك من الدنيا.
سالم عفات عودة )العراق(

على بعد 490 كلم من عطبرة، وقبل 
ــا، ولــــد مــحــمــد أحـــمـــد في  ــ ــاًم 174 عــ
جزيرة لبب، وعند بلوغه سن 38 خلع 
على نفسه لقب )املهدي(. قد تحدث 
املــرء؛ حصوله  نقلة نوعية في حياة 
على شهادة املاجستير أو الدكتوراه 
أو منصٍب ما، لكن أن يختار لنفسه 
ــرى. في  ــ  أخــ

ٌ
ــاءة املـــهـــدي، فــقــصــة ــبـ عـ

بواكير حياته، التحق بأحد الكتاتيب 
سلك  فــي  وانتظم  الصوفية،  ودرس 
الطريقة السمانية وذاع صيته وصار 
بينه  الــخــالف  نـــار  فاشتعلت  قــطــًبــا؛ 
وبني شيخه محمد الشريف، وانقلب 
الخالف عداًء مكشوف الوجه، وقّرر 
الرتبة  مــن  تلميذه  تجريد  الــشــريــف 

املمنوحة إليه.
بعد هذه الحادثة، التحق محمد أحمد 
بالشيخ القرشي، قرر أن يغرس في 
آذان الناس بــذوًرا جديدة؛ فجاء عام 
1880 وقد انتقل الرجل من الصوفية 
ــــى املـــهـــديـــة.. هـــل تــتــخــيــل أن ينقل  إل
األساسي  التعليم  من  نفسه  الطالب 
القفزة  بهذه  أسمعت  الدكتوراه؟  إلى 
ــبـــل؟ هــل  الـــجـــامـــحـــة الـــجـــانـــحـــة مــــن قـ

شاهدتها حتى في أفالم هوليوود؟

أنفسهم،  تبجيل  إلــى  كثيرون  يميل 
القداسة  مــن  ملسة  عليها  ويخلعون 
ــاءت قــفــزة  ــ ــق، وجــ ــه حــ مـــن دون وجــ
واستثمر  الشاكلة،  هذه  على  القطب 
رعونة بعضهم، ووظف االستخفاف 
القرشي  الشيخ  فوصية  خدمه؛  بما 
اخــتــصــرت لـــه الــطــريــق، وفــيــهــا: »إن 
زمن املهدي قد حان، وإن الذي يشيد 
على ضريحي قبة ويخنت أوالدي هو 
في  املهدية  شــروط  املنتظر«.  املهدي 
وتخنت  قبة  تبني  وأن  الــيــد،  مــتــنــاول 
املـــهـــدي  لـــقـــب  لـــقـــاء  الـــقـــرشـــي  أوالد 
ألمــر هــني، وطفق محمد أحمد ينفذ 
مــتــطــلــبــات الـــحـــصـــول عــلــى شــهــادة 
انتزع  املتطلبات،  وبتحقيق  املــهــدي. 
اعــــتــــراف بـــعـــض مــــريــــدي الـــقـــرشـــي، 
عِلن في غرة شعبان 1298هجرية، 

ُ
وأ

املــوافــق 29 يــونــيــو/ حــزيــران 1881، 
ظهور املهدي رسمًيا في جزيرة أبا، 
وأن الــنــبــي، صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، 
قــد بــاشــر تنصيبه مــهــدًيــا بــصــورة 
واألولياء،  الخلفاء  مجمع  في  نهائية 
ــالـــدعـــوة إلــــى مــهــديــتــه،   بـ

َ
ــــف

ِّ
ــل ــ

ُ
وأنـــــه ك

وأرســـل مكاتيب ومــنــشــورات داعــًيــا 
للدخول في رحاب مهديته.

صادفت دعوة املهدي هوى في أنفس 
كــثــيــريــن؛ فــــاألوضــــاع االقــتــصــاديــة 
الناس  تــدفــع  الضاغطة  والسياسية 
املرء  يتعلق  الغرق  وعند  الثورة،  إلى 
بقشة علها تنجيه، وكان بني الجموع 
منجم من أهل البقارة، يدعى عبد الله 
التعايشي؛ فرأى أن يغتنم السانحة، 
وعقد  ــتــه،  دول فــي  للقرد  يشمر  وأن 
دخل  بسهم.  يضرب  أن  على  عزمه 
الــتــعــايــشــي عــلــى املـــهـــدي، وخــــر بني 
أغمي عليه،  أنــه  يديه ســاجــًدا مدعًيا 
قــال: »نظرت  السالفة  وملــا سئل عــن 
ــوار املــهــديــة على وجــهــه؛ فصعقت  أنـ

من شدة تأثيرها على حواسي«.
ربما كان املهدي يتشكك في مهديته 
، لــكــن ثــقــتــه فـــي مــهــديــتــه 

ً
ــو قــلــيــال ــ ول

ارتفعت بسجدة التعايشي وكلماته، 
ومــعــهــا ارتــفــعــت مــكــانــة الــتــعــايــشــي؛ 
فــخــلــع املــــهــــدي عـــلـــى املـــنـــجـــم مــرتــبــة 
م أصحابه إلى  الخليفة األول، ثم قسَّ
طوائف، منهم أربعة خلفاء راشدين، 

على رأسهم التعايشي.
ــاس يــــنــــاصــــرون املـــهـــدي  ــ ــنـ ــ خــــــرج الـ
ألسباب وجيهة؛ فقد تكاثرت مظالم 
الرجل املريض )الدولة التركية(، وقد 

السودانيني،  كواهل  الضرائب  أثقلت 
ــكـــرت طــغــمــة الــحــكــم مـــقـــدرات  ــتـ واحـ
ــالد، واخــــتــــزلــــت الــــــســــــودان فــي  ــ ــبــ ــ ــ ال
مــطــامــعــهــا وأهـــمـــلـــت الـــشـــعـــب. ركــب 
الـــبـــعـــض مـــوجـــة االعــــتــــقــــاد الـــديـــنـــي، 
واتخذ الدين مطية ألهداف سياسية؛ 
بكذبه،  يقينهم  مــع  املــهــدي  فــتــابــعــوا 
النظام  وضعف  العام  االستياء  لكن 
الــقــائــم وتـــراجـــع مــســتــوى املــعــيــشــة، 
ــيــــق وحــــــدوث  ــرقــ ــ ــارة ال ــ ــجـ ــ ــاء تـ ــ ــغــ ــ ــ وإل
مجتمع  وتحطيم  اقتصادي،  انهيار 
أبــرز  والــدنــاقــلــة،  والجعليني  الــجــاليــا 
ــعــــوامــــل الـــتـــي تـــضـــافـــرت إلنـــجـــاح  ــ ال
الثورة املهدية. واجهت الثورة املهدية 
املصرية  فــالــدولــة  إقليمية؛  تــحــديــات 
ال تــريــد نــجــاح املـــهـــدي، وتــشــاركــهــا 
األطـــمـــاع الــبــريــطــانــيــة الــهــدف نفسه، 
 ،

ً
لكن بريطانيا تود إحراج مصر أوال

ــان ذلـــك مـــن حــســن حـــظ املــهــدي؛  وكــ
فكسر حملة راشد أيمن، ومن بعده 
حــمــلــة يـــوســـف بـــاشـــا الـــشـــاللـــي، ثم 
حملة هيكس وكذلك حملة تشارلي 
غــوردون، وسقطت الخرطوم في يد 

املهدي.
محمد الشبراوي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

سمير الزبن

املراجعة  إلــى  الفلسطينية  التجربة  تحتاج 
مــدى  عــلــى  لــيــس  الــســيــاســي،  األداء  لتقييم 
الحديثة  تجربتها  عــمــر  مــن  عــقــود  خــمــســة 
فـــحـــســـب، بــــل عـــلـــى مـــــدى الــــقــــرن الــعــشــريــن 
، بــل هــي تحتاج إلــى مــا هــو أكــثــر من 

ً
كــامــا

التاريخ  كتابة  إعــادة  إلــى  املراجعة، تحتاج 
الرغم  الحديث واملعاصر، على  الفلسطيني 
مــن أن هــذه التجربة لــم تنتِه بــعــد. وال شك 
أنــهــا كــانــت مليئة بــالــوقــائــع املــشــّرفــة، كما 
كــانــت مــلــيــئــة بـــاألخـــطـــاء الــتــي تــحــتــاج إلــى 
مراجعة ونقد. وبطبيعة الحال، يذهب النقد 
ــــادة الــنــظــر فـــي الـــقـــدرة الــذاتــيــة على  إلـــى إعـ
االستنكاف  يتم  وعندما  املستقبل،  صناعة 
فــإن ذلك  عن صناعته على الوجه األفــضــل، 
القاسي  النقد  بــل وإلـــى  الــنــقــد،  إلــى  يحتاج 
والــنــقــض، حــتــى يــتــم الــتــعــلــم مـــن الــتــجــربــة، 
وال تـــتـــكـــرر أخــــطــــاؤهــــا وخـــطـــايـــاهـــا. بــهــذا 
املــعــنــى، إعـــــادة الــنــظــر ونــقــد أي تــجــربــة له 
الحاضر،  كــبــيــرة، ألن  مــزايــا كثيرة وفــوائــد 
بشكل أو بآخر، ابن املاضي، واملستقبل ابن 
الحاضر. وبالتالي، هناك ترابط وثيق بني 
املاضي واملستقبل عبر جسر الحاضر. على 
الرغم من ضرورة ذلك، هناك فارق كبير بني 
الذات  التجربة ونقدها، وبني جلد  مراجعة 
بوصفها مسؤولة عن أحداث تاريخية كان 
يمكن تجنبها، في وقٍت كانت هذه األحداث 
أكـــبـــر مــــن الـــــقـــــدرات الـــذاتـــيـــة عـــلـــى الــتــأثــيــر 
وتــغــيــيــر مـــســـار األحــــــــداث. وحـــتـــى ال يبقى 

علي أنوزال

لــم تــحــظ الـــثـــورة الــســودانــيــة، عــنــد انطاقها 
أربــعــة أشــهــر، باهتمام كبير مــن وسائل  قبل 
اإلعام الدولية. وفي منتصف طريقها، جاءت 
الثورة الجزائرية لتسرق منها األضواء. وفي 
الدكتاتور  أن نظام  اعتقد كثيرون  مــا،  لحظة 
املــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر قــد نــجــح، مـــرة أخـــرى، 
التي خرجت  الشعبية  االنتفاضة  احتواء  في 
أول األمــــر تــرفــع مــطــالــب اجــتــمــاعــيــة محضة. 
أنها  إليها على  كــان ينظر  التي  الثورة  ولكن 
مجّرد »ثورة جياع«، فاجأت الجميع في اليوم 
ــذي أســقــطــت فــيــه رأس الــنــظــام. ومــنــذ ذلــك  الــ
الــيــوم وهــي تفاجئنا كــل يــوم بما هــو جديد، 
منها،  والتعلم  أمامها،  االنحناء  إلــى  يدفعنا 
فالثورة السودانية تعلمنا الجديد، وسيكتب 
تجارب  تحليل  عند  الكثير،  مستقبا  عنها 
الــحــركــات االجــتــمــاعــيــة الــثــوريــة، بــاعــتــبــارهــا 
من أنجح الثورات املنظمة في تاريخ املنطقة 
العربية، فاقت، في تنظيمها ودقتها، تجارب 
حدثت  التي  فيها  بما  العربية،  االنتفاضات 
فــي مــرحــلــة »الــربــيــع الــعــربــي« الــتــي يــبــدو أن 
الــســودانــيــني تــعــلــمــوا مــن أخــطــائــهــا أكــثــر من 
انبهارهم بالنجاح املحدود لبعض تجاربها.

وفي عجالة، يفرضها حيزها املخصص لها، 
تــحــاول هــذه املقالة رصــد أبــرز الـــدروس التي 
من  اللحظة،  هــذه  حتى  استخاصها،  يمكن 
الـــثـــورة الــســودانــيــة املــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر من 
ــه أكــبــر تــحــدٍّ  ــذا فـــي حـــد ذاتــ أربـــعـــة أشـــهـــر، وهــ
ربح  في  السودانية  الثورية  التجربة  نجحت 

الــحــديــث فــي اإلطــــار الــنــظــري، فـــإن التجربة 
الفلسطينية هي املثال الحي على الخلط بني 
جلد الذات والنقد املوضوعي. أحيانًا تكثر 
الـــذات الفلسطينية على  الــتــي تــلــوم  األقـــام 
الفلسطينيني  بــوصــف  األحـــــداث،  مــجــريــات 
ــــذي يــمــلــك الـــقـــدرة  ــانـــوا الـــطـــرف الــفــاعــل الـ كـ
لــو كــان األداء  على تغيير مجرى األحــــداث، 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي مــخــتــلــفــا. ويـــبـــدأ 
جادو الذات أمثلتهم من تجربة النكبة في 
مسؤولية  ُيحّملون  وتــحــديــدًا   ،1948 الــعــام 
قــرار  مــا جــرى للفلسطينيني ألنهم رفــضــوا 
التقسيم رقم 181 الصادر عن األمم املتحدة 
في 1947. وتعتبر هــذه األقــام أنــه لو وافق 
ملــا وصلنا  الــقــرار  هـــذا  عــلــى  الفلسطينيون 
إلى ما وصلنا إليه من واقع مترد. وتعتبر 
وجـــهـــة الــنــظــر هــــذه أن الـــســـام كــــان يمكن 
تحقيقه في املنطقة منذ وقت طويل، لو كان 
املوقف الفلسطيني مختلفًا في ذلك الوقت، 
ولكنا حققنا الدولة الفلسطينية على رقعة 
ضعف  تبلغ  فلسطني،  أرض  مــن  جــغــرافــيــة 
بها  الفلسطينيون  يــطــالــب  الــتــي  املــســاحــة 
أقــّروا  الفلسطينيني  لــو أن  الــيــوم. مــا يعني 
بالواقع القائم في ذلك الوقت، لقامت الدولة 
الفلسطينية منذ وقت طويل وتجنبنا كثيرا 
من سفك الدماء الذي جرى في الحروب التي 

شهدتها املنطقة منذ ذلك القرار.
على الــرغــم مــن إدراكــنــا أن الــتــاريــخ ال يمكن 
تحليله من خال »لــو« التمني، أو استبدال 
مــســار تــاريــخــي بــواحــد آخــر افــتــراضــي، وأن 
املعطيات  درس  على  يــقــوم  الــتــاريــخ  تحليل 

الشعبية  االجــتــمــاعــيــة  الــحــركــات  رهـــانـــه، ألن 
ــدة طــويــلــة في  األفـــقـــيـــة يــصــعــب أن تــصــمــد مــ
، يزداد 

ً
االحتجاج، ونادرا ما تستمر متماسكة

أن  قاعدة  فــاملــعــروف  يــوم.  زخمها يوما بعد 
أصبح عرضة  اتسعت  كلما  فعل جماعي  كل 
ق والتشتت، قبل 

ّ
لاختراق، وهشا قابا للتمز

أن يضمحل ويندثر.
أول دروس الثورة السودانية هو االستثناء 
قيادة جماعية، بمثابة  الــذي تمثل بوجود 
ضـــمـــيـــرهـــا الــــجــــمــــعــــي، مـــمـــثـــلـــة فـــــي حـــركـــة 
وطليعتها  صلبها  وفــي  والتغيير،  الحرية 
ومــنــذ سقوط  الــســودانــيــني.  املهنيني  تجمع 
الــبــشــيــر، بـــدأت تظهر بــعــض مــامــح هيكلة 
الــتــي يتأكد يوميا أنها  الــســودانــيــة  الــثــورة 
أو تلقائيا، على غرار  لم تكن عما فجائيا 
التونسية عــام 2011، وإنــمــا نتيجة  الــثــورة 
ــــوط ومـــــــــدروس  ــبـ ــ ــــضـ تــــخــــطــــيــــٍط مـــنـــظـــم ومـ
اســتــمــر ســـنـــوات، عـــرف كــيــف يلتقط لحظة 
الخلف،  الشعبي، ليدعمه من  الغليان  فورة 
ويــعــطــي لـــشـــعـــاراتـــه األولـــــــى، ذات املــطــالــب 
ــتــــوى ســيــاســيــا  االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــعــــدا ومــــحــ
قـــويـــا، يــتــمــثــل فـــي الــشــعــار الــحــالــي لــلــثــورة 
ــا بــات  ــن خــــال مـ »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«. ومــ
الــســودانــيــني  املــهــنــيــني  فتجمع  اآلن،  يــعــرف 
يمثل رأس الحربة داخل الثورة السودانية، 
وهــــو تــجــمــٌع بــنــي عــلــى مــــدى ســـنـــوات من 
يمثلون  املستقلني،  املهنيني  من  مجموعات 
 مــخــتــلــفــة، فــــي مــقــدمــتــهــا 

ً
ــاٍت مــهــنــيــة ــاعـ ــطـ قـ

ــاع األطــــبــــاء واملـــحـــامـــني والــصــحــافــيــني  ــطـ قـ
واألساتذة الجامعيني والصيادلة واملعلمني 

رفضهم له، وكانت املؤامرة أكبر من قدرتهم 
عــلــى الــتــصــّدي لــهــا. وهــــذا ال يــمــنــع مــراجــعــة 
ال  بما  ولكن  ونقدها،  الفلسطينية  التجربة 
يــغــيــر قــــراءة املــعــطــيــات املــوضــوعــيــة للحظة 
ــداث. لقد  ــ الــتــاريــخــيــة الــتــي وقــعــت فيها األحـ
عديدة  تاريخية  ووقــائــع  معطيات  تقاطعت 
لصناعة الكارثة الفلسطينية في 1948، وكان 
يعيشونه  الــــذي  والــتــخــلــف  الــفــلــســطــيــنــيــون 
يتحمل جزءًا من املسؤولية عما جرى، ولكنه 
الجزء غير الحاسم من القصة، فالتخلف الذي 
مفهوم  تــبــلــور  ــدم  وعـ الفلسطينيون،  عــاشــه 
الوطنية.. إلخ، من النقد الذي يمكن توجيهه 
الــقــيــادات  وإلـــى  الفلسطينية،  الــتــجــربــة  إلـــى 
يــفــســر  يــــبــــّرر وال  الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــــــذي ال 
الفلسطينيني  بحق  ارتــكــبــت  الــتــي  الجريمة 

الوسطى املهنية في سيرورة التغيير الذي 
يــســتــجــيــب ملــطــالــب الـــشـــعـــب. كـــمـــا أن خــيــار 
السرية الذي فرضته ظروف القمع والتضييق 
العمل  دور  إلــى  االعتبار  أعــاد  الحريات  على 
الجذري  التغيير  إحـــداث  فــي  السلمي  الــســري 
داخل املجتمعات. ولعل أهم ما حققته تجربة 
العمل  عــن  التهمة  رفعها  الــســودانــيــة  الــثــورة 
الـــســـري، والـــتـــي ظــلــت تــاحــقــه حــتــى لـــو كــان 
السابقة في هذا املجال  التجارب  سلميا، ألن 
ــى الــعــنــف 

ّ
ــّريـــة تــتــبــن ارتــبــطــت بــتــنــظــيــمــاٍت سـ

تجمع  تجربة  وفــي  التغيير.  إلحـــداث  سبيا 
التي  املهنيني السودانيني درس لكل األنظمة 
تضيق على مجاالت حرية الرأي والتعبير في 
إلى  العام، فهي بذلك تدفع خصومها  املجال 
القمع  مــن  خــوفــا  ألنشطتهم،  السرية  اختيار 
والتضييق. والعمل السّري بطبيعته تصعب 
مــراقــبــتــه، أو الــتــحــكــم فــيــه، أو الــتــنــبــؤ بــمــا قد 
مخترقا  يــكــون  عندما  خصوصا  عــنــه،  ينتج 

فــي دول  أرضــهــم وتشريدهم  مــن  واقتاعهم 
الشعب،  وليس تخلف  العالم.  الــجــوار وعبر 
واقتاعه  لتدميره  وسببًا  مــبــّررًا  شــعــب،  أي 
مــــن أرضــــــــه، واالســــتــــيــــاء عـــلـــى وطــــنــــه. لــقــد 
تعّرضت فلسطني والفلسطينيون إلى خطر 
أكــبــر مــن قــدرتــهــم عــلــى الــتــصــّدي لـــه: تقاطع 
دولي غريب من نوعه، لم يتوافق على جريمة 
فحسب،  وسحقه  الفلسطيني  الوطن  تدمير 
ــأت  ــواطـ ــًا. وتـ ع هــــذا الــتــدمــيــر أيـــضـ ــل وشــــــرَّ بـ
 عربية مع التقاطعات الدولية ملنع أي 

ٌ
أطراف

السياسية  الخريطة  على  فلسطيني  ظــهــوٍر 
إلــى  الفلسطينيني  مــن  احــتــاج  مــا  للمنطقة، 
عقدين من النضال ضد التغييب الذي جرى 
لهم، من أجــل أن يــعــودوا إلــى الظهور شعبا 

على الخريطة السياسية.
بالطبع، ال يمكن معالجة موضوع كبير مثل 
النكبة بهذه العجالة، ولكن ما يراد قوله إنه 
الفلسطينيني  الــذات بتحميل  ال مبّرر لجلد 
وحدهم املسؤولية عما يجري لهم، وكأنه ال 
وجــود لاحتال وملحتل، وكــأن ليس هناك 
ضحية وجاد في هذا الصراع. مهما كانت 
الفلسطينيني عن  التي يتحّملها  املسؤولية 
مـــآالت األحــــداث، فــهــم، فــي نهاية أي تحليل 
مــوضــوعــي، ضــحــايــا االحــتــال اإلســرائــيــلــي 
الذي لم يسلبهم حقوقهم فحسب، بل وحطم 
مجتمعهم وسلبهم ديارهم أيضًا، وأي قلٍب 
للمعادلة، هو جلد للذات ومعاقبة الضحايا، 
من دون أن يمنع ذلــك الحق في نقد الطرف 

الفلسطيني الذي يحتاج إلى نقد كثير.
)كاتب فلسطيني(

أو غير منظم وأعــضــاؤه غير منضبطني. أما 
خيار السلمية الذي يعتبر سر نجاح الثورة 
السودانية فهو استراتيجي للمقاومة املدنية 
وأثبت  تأسيسه،  منذ  املهنيني  تجمع  ــاه 

ّ
تــبــن

النظام ووحشيته،  فاعليته في مواجهة قمع 
الــعــالــيــة مــن الضحايا  الــرغــم مــن كلفته  عــلــى 
ــّراء لــجــوء الــنــظــام  ــ األبـــريـــاء الـــذيـــن ســقــطــوا جـ
إلى استعمال العنف املفرط لقمع املتظاهرين 
وتــخــويــفــهــم، فــالــتــمــســك بــالــســلــمــيــة هـــو الـــذي 
يــشــجــع مــتــردديــن ومــتــخــوفــني كــثــيــريــن على 
االلــتــحــاق بــركــب الـــثـــورة. وفـــي الــوقــت نفسه، 
يسحب من السلطات املضادة للثورة كل حجٍة 
املفترض  عنفها  على  للرد  العنف  الستعمال 
أجــل وأدهـــا، والقضاء عليها،  املختلق من  أو 

بدعوى املحافظة على السلم واالستقرار.
أما أهم درٍس تعلمه لنا الثورة السودانية كل 
يـــوم، فهو الــتــواضــع الـــذي يعتبر إحـــدى أبــرز 
سمات الطبع السوداني، وتتجلى أبهى صوره 
في القيادة الجماعية للثورة، ممثلة في قوى 
الحرية والتغيير، وفي قيادة تجمع املهنيني 
السودانيني التي تأبى، تواضعا، اإلعان عن 
نفسها، وفي الدور الريادي الذي لعبته املرأة 
في مرحلٍة حساسٍة ومفصليٍة من تاريخ هذه 
الثورة، وفي الوعي السياسي العالي والحس 
الــوطــنــي الكبير والــســلــوك الــحــضــاري الــراقــي 
الذي أبان عنه السودانيون، وهم يتظاهرون 
منذ شهور با كلل أو تعب، وخصوصا بدون 
ادعاء، على الرغم من كل النجاح الذي حققته 
ثورتهم، وما زالت تحققه، وتفاجئ به العالم.
)كاتب وإعالمي مغربي(

الــتــاريــخ يسير في  الــتــي جعلت  الــتــاريــخــيــة 
الــطــريــق الــــذي ســـار عــلــيــه، ألن هـــذا الــطــريــق 
ــة، ال تــمــنــيــات  ــيـ ــل مـــوضـــوعـ ــوامــ تــصــنــعــه عــ
مسقطة على التاريخ، لتجنب وقائع قاسية 
اليوم. ولكن ال يعيب مناقشة هذا االفتراض 
الذي يحاول أن يجر نفسه على واقع اليوم، 
طالبًا من الفلسطينيني التعامل مع »الواقع 
الحركي  ــم  االسـ التعبير هــو  ــذا  الــقــائــم«، وهـ

لاستسام فعليًا.
أعتقد أنه حتى ولو وافق الفلسطينيون على 
املجحفة  الــشــروط  كل  التقسيم، وقبلوا  قــرار 
في حقهم، وفي حق وطنهم من اقتطاع أكثر 
الصهيونية،  للعصابات  ومنحه  نصفه،  من 
لم  فالقضية  الفلسطينية،  الــدولــة  قــامــت  ملــا 
ذلــك  فــي  الفلسطينية«  »الـــدولـــة  قضية  تــكــن 
الحني، بل على العكس، كانت القضية قضية 
»الــــدولــــة الـــيـــهـــوديـــة« الـــــذي وجــــد الــتــحــالــف 
الثانية  العاملية  الحرب  في  املنتصر  الدولي 
ــد مــشــكــاتــه الــداخــلــيــة على  نــفــســه يــحــل أحــ
حـــســـاب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بــخــلــق هــذه 
اليهودية في فلسطني. ولــم يكن هذا  الــدولــة 
الكسر لتاريخ املنطقة ممكنًا من دون توافق 
الــــدول املــنــتــصــرة فــي تــلــك الــحــرب عــلــى قيام 
التي كان وجودها بحاجة  »دولــة إسرائيل« 
إلى قرار دولي، ومن أجل تشريع االغتصاب 
الــصــهــيــونــي ألراضــــــي فــلــســطــني، ومــحــاولــة 
إعطائه شرعية عبر تكريس هذه الدولة في 
قرار لألمم املتحدة. بمعنى آخر، كان الحدث 
الــتــاريــخــي عــلــى األرض الــفــلــســطــيــنــيــة أكــبــر 
من موافقة الفلسطينيني على القرار 181 أو 

والـــصـــيـــارفـــة..  وحــســب شـــهـــادات مؤسسي 
فيه، وأغلبها أصبح  التجمع وأعــضــاء  هــذا 
الـــيـــوم مــتــوفــرا عــلــى اإلنـــتـــرنـــت، أســــس هــذا 
التجمع املهني عام 2013، رد فعل على القمع 
الوحشي الذي واجه به النظام احتجاجاٍت 
ــد غـــــاء تــكــلــفــة املـــعـــيـــشـــة. وفـــي  شــعــبــيــة ضــ
بداية تأسيسه، كانت مطالب أعضائه ذات 
طــبــيــعــة اجــتــمــاعــيــة فــئــويــة، تــتــمــثــل أســاســا 
ضيق  وبسبب  محضة.  نقابية  مطالب  فــي 
مساحات حّرة للتعبير في املجال العمومي، 
وهــيــمــنــة الــنــظــام عــلــى الــنــقــابــات واألحــــزاب 
اتــهــا،  الــتــي نجح فــي تدجينها وشـــراء والء
أو على األقل هدنتها. اختار »التجمع«، منذ 
الــبــدايــة، أن يــكــون مستقا عــن كــل الهيئات 
السرية،  فــي  يعمل  وأن  والــحــزبــيــة،  النقابة 
وفي  أنشطته.  كــل  فــي  السلمية  ى 

ّ
يتبن وأن 

عــــدة دروس يمكن  ــثـــاثـــة،  الـ ــبــــادئ  املــ هــــذه 
السودانية،  الــثــورة  تجربة  مــن  استنباطها 
شجع  الــبــدايــة،  منذ  االستقالية،  فاختيار 
مهنيني كثيرين، كل في قطاعه، على وضع 
ــقــــودة فــــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة  ــفــ ثـــقـــتـــهـــم، املــ
وأحزابها، في تجمعاتهم املهنية، خصوصا 
الــوســطــى، وإلــى  الطبقة  إلـــى  أنــهــم ينتمون 
قطاعاٍت حــّرة، أو شبه حــّرة، مستقلة ماليا 
كليا أو جــزئــيــا عــن الـــدولـــة. وعــكــس مــا هو 
ــطـــى إلـــى  ــن مـــيـــل الـــطـــبـــقـــة الـــوسـ ــعــــروف عــ مــ
املــحــافــظــة عــلــى االســـتـــقـــرار،  ونـــفـــورهـــا من 
املفاجآت التي قد يحملها التغيير الثوري، 
فــإن تجربة الــســودان تــضــرب املــثــل لـــألدوار 
الطبقات  تلعبها  أن  يمكن  التي  الطائعية 

النكبة الفلسطينية بين النقد وجلد الذات

تجربة الثورة السودانية

مهما كانت 
المسؤولية التي 

يتحّملها الفلسطينيون 
عن مآالت األحداث، 

فهم، في نهاية أي 
تحليل موضوعي، 

ضحايا االحتالل

خيار السلمية سر 
نجاح الثورة السودانية 

فهو استراتيجي 
للمقاومة المدنية 
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