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ــد  ــالـ ــيــــركــــي، دونـ ــح الـــرئـــيـــس األمــ ــ حــــن رشـ
تـــرامـــب، الـــوزيـــر املـــقـــال، ريــكــس تــيــلــرســون، 
ملــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي أواخـــــر عــام 
مــن  تـــخـــوفـــهـــم  عــــن  بــعــضــهــم  ــّبــــر  عــ  ،2016
تأثير عالقة تيلرسون القوية، خالل عمله 
رئــيــســا لــشــركــة الــنــفــط األمــيــركــيــة إكــســون 
كــروســيــا والسعودية  بــقــادة دول  مــوبــيــل، 
ــفــــه، ومـــــن خــــطــــورة أن يــنــحــاز  عـــلـــى مــــواقــ
ــع إقـــالـــتـــه فــي  ــ ــيـــهـــم فــــي ســـيـــاســـاتـــه. ومــ إلـ
الثالث عشر من مــارس/ آذار الحالي، رأى 
ــان مــن األصــــوات  كــثــيــرون أن تــيــلــرســون كـ
القليلة داخل إدارة ترامب التي دفعت إلى 
تــجــاه دول،  تــوازنــا  أكــثــر  أميركية  سياسة 
كالسعودية وروسيا، وأنه عارض مواقف 
ترامب املتسرعة في تقاربها مع تلك الدول.
يــكــشــف هـــذا الــتــنــاقــض الـــواضـــح صعوبة 
ــيـــات ســيــاســيــة  ــيـــر شـــخـــصـ ــأثـ ــتـ ــبـــؤ بـ ــنـ ــتـ الـ
بعينها عــلــى مــســار الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
تحليالت  حاليا  تنتشر  حيث  األمــيــركــيــة، 
عديدة عن تبعات إقالة تيلرسون، وتعين 
ــارات األمــــيــــركــــيــــة، مــايــك  ــبــ ــتــــخــ مــــديــــر االســ
بومبيو، خليفة له، خصوصا وأن بومبيو 
مــعــروف بــمــواقــفــه املــتــشــددة تــجــاه إيــــران، 
قــادة املسلمن  واملنحازة إلسرائيل، وضد 
األميركين وجماعات كاإلخوان املسلمن. 
أن محلين عبروا عن مخاوفهم من  حتى 
أن يــدفــع بــومــبــيــو فـــي اتـــجـــاه حـــرب شــرق 
أوســطــيــة، تــتــعــاون فــيــهــا إســرائــيــل ودول 
عربية، كالسعودية واإلمــارات، ضد إيران، 

يحيى العريضي

بنى نظام األسد سلطته في حكم سورية 
التي  القمعية  املواجهة  استراتيجية  على 
مع  تــعــاقــدًا طبيعيا  أو  حــــوارًا،  تحتمل  ال 
املـــحـــكـــوم، إال عــلــى أســـــاس عـــالقـــة الــســيــد 
وفضل  بنعمة  املسّبحة  املطيعة  بالرعية 
ــّيــــز حـــاكـــمـــهـــا الـــــــذي يــقــتــرب  ه وتــــمــ

ّ
وتـــــنـــــز

 عــلــيــه مـــن قــوة 
َ
ســـبـــغ

ُ
ــيـــة، بــمــا أ مـــن األلـــوهـ

وجبروت. كان خروج املحكوم على الحاكم 
الكفر،  مــن  ضربا  وكــان  معدوما؛  احتماال 
وربما أقسى. جاءت 2011، ولم تستقم مع 
النظام أن يقف وجها لوجه مع »مخاليق« 
ــا بـــوجـــودهـــا إال لــفــظــيــا.  ــتــــرف يـــومـ مــــا اعــ
كــان ال بــد مــن إيــجــاد الــذرائــع لسحق هذا 
ــاب« و  ــ الــالمــتــوقــع؛ فــكــانــت فــبــركــة » اإلرهــ
»املؤامرة« و»اليد الخارجية«، ومخططها 
والتصدي  الصمود  »قلعة  استهداف  فــي 

للعدو األمرو – إسرائيلي«.
ــنـــظـــام فــي  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــســـاهـــمـــات الـ
تكوين »داعش« وجبهة النصرة، كونهما 
شركتي قتل مساهمة، لم تبق قوة عاملية 
إال ولــهــا فــيــهــمــا حــصــة؛ وعــلــى الـــرغـــم من 
ــــن الــنــظــام  وضــــــوح الـــعـــالقـــة بــيــنــهــمــا وبـ
فـــي أكــثــر مـــن مــوقــع وحــــادثــــة، ابــــتــــداًء من 
استخدامهما في إرهاب األقليات؛ )حادثة 
احــتــجــاز الـــراهـــبـــات فـــي مــعــلــوال وبيعهن 
الذي لم يخف على أحد(؛  ونقل عناصرهم 
مــن غـــرب ســوريــة إلـــى شــرقــهــا )وحــجــزهــم 
تمت،  التي  واملصافقات  لبنانين  جــنــودا 
سورين  مدنين  باعتقال  تسببت  والتي 
ثغرات  فتح  فــي  واستخدامهما  أبـــريـــاء(؛  
ــــي مـــواقـــع  ملـــلـــيـــشـــيـــات إيـــــــــران والــــنــــظــــام فـ
الرغم من عمليات  مواجهة عديدة؛ وعلى 
االستالم والتسليم في مناطق أخرى، مثل 
تدمر ودير الزور والرقة، إال أن الجهة التي 
كانت أكثر خطرًا على الثورة السورية هي 

جبهة النصرة، وألسباب عديدة:
 ـ إذا كان هناك إجماع عاملي على محاربة 
»داعش«، حيث تشّكل تحالف دولي للقيام 
برت مفرزًا 

ُ
باملهمة، إال أن جبهة النصرة اعت
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ربما تعجب بعضهم في مصر من تطبيق 
عقوبة املراقبة والحبس املسائي في قسم 
الشرطة يوميا، فقد كان هناك اعتقاد عند 
أنها  التظاهر  قضايا  فــي  بالحكم  النطق 
مع  اتضح،  ولكن  روتينية،  مجرد صياغة 
ـــه عـــام لــلــســلــطــة، بــغــرض  الـــوقـــت، أنـــه تـــوجُّ
زيادة األحكام والرقابة، وأحيانا لالنتقام 
بـــعـــرض  وأحــــيــــانــــا  واإلذالل،  والــــتــــكــــديــــر 

االبتزاز، وأحيانا كل ما سبق. 
بــــخــــالف الـــــحـــــاالت املــــــحــــــدودة املــــعــــروفــــة، 
لتطبيق عقوبة املراقبة على خلفية قانون 
التظاهر، وهي العقوبة التي تجبر املفرج 
عــنــه بــقــضــاء نــصــف يــومــه فـــي زنـــزانـــة، أو 
الــشــرطــة فترة  فــي قسم  الليل  حجز طـــوال 
قضاؤها  تــم  التي  السجن  لفترة  مساوية 
والتجمهر،  الــتــظــاهــر  قــانــون  خلفية  عــلــى 
أقــوم بقضائها يوميا  التي  العقوبة  وهي 
منذ 14 شهرا، هناك أيضا مئات الحاالت، 
وربما آالف في بعض التقارير الحقوقية، 
الــتــي تــقــضــي مـــا يــطــلــق عــلــيــهــا »إجـــــراءات 
قضاء  بعد  أمنية«  »تدابير  أو  احــتــرازيــة« 
ــم من  فـــتـــرة مـــن الــحــبــس االحـــتـــيـــاطـــي، وهــ
إلــزامــهــم بقضاء ساعتن أو ثــالث كل  يتم 
أســبــوع فــي قسم الشرطة كنوع مــن أنــواع 

املتابعة وتقييد الحركة. 
املراقبة واإلجــراءات  تاريخ قوانن  ويعود 
الثامن عشر وبداية  القرن  إلى  االحترازية 
ــة، ونــقــلــهــا  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الــــتــــأثــــر بـــالـــقـــوانـــن الـ
تــدريــجــيــا إلـــى املــصــريــة، حــيــث كـــان هناك 
ــــي عـــهـــد مـــحـــمـــد عـــلـــي ملـــراقـــبـــة  ــوم فـ ــ ــرسـ ــ مـ
ــن يــغــلــب عـــلـــى حــيــاتــهــم  )الـــفـــالتـــيـــة( أو مــ
االنفالت األخالقي وحياة الليل، ويهددون 
حــيــاة الــبــشــر وأمــنــهــم عــن طــريــق الــعــربــدة 
ــعـــات  ــريـ ــتـــشـ ــة، ثـــــم تـــــطـــــورت الـ ــلــــطــــجــ ــبــ والــ
واملـــراســـيـــم الــخــاصــة بــاملــراقــبــة فـــي الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، لتشمل الــلــصــوص وقــطــاع 
الطرق واألشقياء الذين يمارسون نشاطهم 
ــرامــــي لـــيـــال، ثـــم تــمــت إضـــافـــة أنــشــطــة  اإلجــ
بدايات  فــي  املراقبة  تشريعات  إلــى  البغاء 
القرن العشرين، عندما بدأ تجريم أنشطة 
البغاء في مصر، إلى أن صدر القانون رقم 
عقوبة  بتنظيم  الـــخـــاص   1945 لــســنــة   99

املراقبة، وهو القانون الذي ال يزال ساريا.
وتنقسم فلسفة القوانن الخاصة باملراقبة 
والتدابير االحترازية في مصر إلى أكثر من 
القوانن  نظرية، فهناك نظرية تعتبر تلك 
بــمــثــابــة عــقــوبــة تــكــمــيــلــيــة لــكــل مـــن قضى 
فــتــرة مــن السجن فــي جــرائــم، مثل السرقة 
باإلكراه والبلطجة وتهديد حياة اآلخرين، 
أو جرائم مثل النصب والتزوير، أو جرائم 
البغاء، والدعارة والتحريض على الرذيلة، 
وهناك من كان يعتبر أن فترة املراقبة بعد 
جرما  ارتكب  ملن  تسمح  انتقالية،  السجن 
وأنهى فترة حبسه أن يندمج في املجتمع 
مــرة أخـــرى بشكل مــتــدّرج، وأن يتم منحه 
فرصة مــرة أخــرى للعيش بطريقة شريفة 
وســلــيــمــة، وكــذلــك تشجيعه عــلــى االلــتــزام 

بالقانون.
املراقبة بمثابة  اتجاه ثالث يعتبر  وهناك 
ــتــــرازيــــة ملـــراقـــبـــة مــن  ــيـــود وإجــــــــــراءات احــ قـ
يــوضــع محل شــك أو اشــتــبــاه فــي إمكانية 
العودة إلى الجرائم التي ارتكبها من قبل، 
التدابير  اســتــبــدال  ممكنا  يجعل  مــا  وهــو 
االحـــتـــرازيـــة بــالــحــبــس االحــتــيــاطــي، ولكن 
التنفيذية  السلطة  على  يغلب  عــام  بشكل 
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ــــي األوســــــــــاط الــتــونــســيــة  ــــدل فـ ــــجـ ــعــــود الـ يــ
املختلفة بشأن قضية التساوي في امليراث 
بــن الــجــنــســن، عــلــى خلفية املــســيــرة التي 
نظمتها جمعيات نسوية في اليوم العاملي 
للمرأة، للمطالبة بتعديل ما تعتبره قانونا 
تمييزيا ضد املرأة، وضرورة تساويها في 
مــيــراثــهــا مـــع الـــرجـــل. وكــــان الــشــعــار الـــذي 
رفــعــتــه »حـــق مـــوش مــزيــة« )الــتــســاوي حق 
والنقاشات  للجلبة  مثيرا  مكرمة(  ولــيــس 
الــصــاخــبــة، فــي األوســــاط الــنــخــبــويــة، وبــن 
الــعــمــوم، مــع تــحــول املـــوضـــوع قــضــيــة رأي 
عام، يتجادل بشأنها الجميع في فضاءات 

التواصل االجتماعي واملنتديات العامة.
والقانونية،  الفقهية  القضايا  عن  وبعيدا 
ــارة املـــوضـــوع فـــي هــذه  ــ يــمــكــن الـــقـــول إن إثـ
املرحلة شّكلت دافعا لظهور نزاعات حول 
قــضــايــا الــهــويــة والــخــصــوصــيــة الــثــقــافــيــة، 
بكونية حقوق  أطــراف  في مواجهة تمسك 
اإلنــــســــان وشــمــولــيــتــهــا وضــــــــرورة الــســيــر 
نـــحـــو تــعــمــيــم املـــــســـــاواة بــشــكــلــهــا املــطــلــق 
اإلجــمــاع حاصال  كــان  وإذا  الجنسن.  بــن 
التونسية جملة من  املــرأة  حــول استحقاق 
املكاسب ضمن املنظومة القانونية، وأيضا 
في إطار العمل السياسي، بداية من مسألة 
الــتــنــاصــف املـــفـــروض قــانــونــا فـــي الــقــوائــم 
االنتخابية وحق املــرأة في الــزواج من غير 
من  أعقد  تبدو  املــيــراث  فــإن مسألة  املسلم، 
كــل الــتــحــوالت الــقــانــونــيــة الــســابــقــة، ســواء 
املــتــعــلــقــة بــمــنــع تـــعـــدد الــــزوجــــات وحــمــايــة 
املــرأة من العنف األســري، وفرضها شريكا 
الرتباط  ربما  املجتمع.  فــي  الحقوق  كامل 
ــقــــد مــن  ــا أعــ ــمـ ــبـــن، كـــالهـ ــانـ املـــــوضـــــوع بـــجـ
اآلخــــر، أولــهــمــا وجــــود نــص ديــنــي صريح 
للتأويل  إخــضــاعــه  يجعل  مــا  القضية،  فــي 
ــاع الـــجـــمـــهـــور بـــه،  ــنــ صـــعـــبـــا، وال يــمــكــن إقــ
اقتصادية،  بقضية  تعلقه  الثاني  والعامل 
تقسيم  بشأن  كثيرة،  حسابات  يفرض  مــا 
التركات واملــواريــث، ومــا يثيره مــن مشكل 

م به.
ّ
مجتمعي، كان من قبيل املسل

املــــوقــــف  مــــجــــرد  تــــتــــجــــاوز  املــــســــألــــة  وألن 
األخـــالقـــي فـــي مــســألــة املــــســــاواة الــشــكــلــيــة، 
لتصبح قضية متعلقة بالهوية اإلسالمية 
مــتــعــددة  األفـــعـــال  ردود  جــــاءت  للمجتمع، 
ومـــتـــنـــاقـــضـــة، فــــي ظــــل الـــصـــمـــت الـــرســـمـــي 
للجهاز الديني الحكومي، كما يمثله مفتي 
الــجــمــهــوريــة، فــقــد نــــددت جــمــعــيــات األئــمــة 
والخطباء واملشتغلون بالشأن الديني بهذا 
وراءه جمعيات نسوية  تقف  الــذي  املطلب 
وأحزاب الئكية نافذة بعالقاتها الخارجية، 
وفي أروقة السلطة، لكنها ال تحظى بامتداد 

وهـــي حـــرب لـــو نــشــبــت، أو بــــدأت معاملها 
تتضح، قد تقود إلى انفالت صراعات غير 

متوقعة العواقب عبر املنطقة. 
في املقابل، يقلل آخــرون من تلك املخاوف 
ألكثر من سبب، أولها وجود أصوات قوية، 
األميركية،  اإلدارة  داخـــل  قليلة  كــانــت  وإن 
مـــثـــل وزيــــــر الــــدفــــاع جــيــمــس مـــاتـــيـــس، مــا 
زالـــت تــدعــم الحفاظ على االتــفــاق الــنــووي 
ــران، وتـــدعـــو إلـــى ســيــاســة أمــيــركــيــة  ــ مـــع إيــ
الشرق  تجاه  وأقــل صقورية  تــوازنــا،  أكثر 
ــم. أضــــف إلــــى ذلــك  ــالـ ــعـ األوســــــط وحـــــول الـ
أن الــتــحــديــات الــداخــلــيــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
ترامب، بسبب التحقيقات الخاصة بعالقة 
حملته االنتخابية بروسيا، وتعّدد امللفات 
الــدولــيــة الــتــي بــاتــت مفتوحة أمـــام إدارتـــه، 
املــرتــقــب بــن ترامب  الــلــقــاء  وفــي مقدمتها 
وزعـــيـــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. هـــذا بــاإلضــافــة 
ــواقــــف حـــلـــفـــاء الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة،  إلـــــى مــ
وخصوصا األوروبــيــن، والتي باتت أكثر 
رفــضــا ملــواقــف تــرامــب الــدولــيــة، وذلـــك كما 
بــرز خــالل األزمـــة الخليجية وقـــرار ترامب 
نقل الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي إســرائــيــل إلى 
ــدات الــــواليــــات  ــاعــ ــســ ــفــــض مــ الـــــقـــــدس، وخــ
للفلسطينين، وموقفه  اإلنسانية  املتحدة 
ــــووي اإليــــــرانــــــي، وتـــجـــاه  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــن االتـ مــ
الخارجية، وهي  والــتــجــارة  املــنــاخ  قضايا 
ــــن، خــــالل الــعــام  ــيـ ــ ــــودت األوروبـ خـــبـــرات عـ
املــــاضــــي، عــلــى الـــحـــذر مـــن تــــرامــــب، وعـــدم 
الــتــردد فــي اتــخــاذ مــواقــف صريحة وقوية 
فــــي مـــعـــارضـــتـــه. وهــــــذا يــعــنــي أن الــتــنــبــؤ 
بـــســـيـــاســـاٍت بــعــيــنــهــا ســــوف تــتــرتــب على 

والــخــلــيــجــيــن )مــعــســكــر الـــثـــورة املـــضـــادة( 
ويبقى  بومبيو،  وتولية  تيلرسون  بإقالة 
السؤال حول مدى التأثير الفعلي لبومبيو 

في ظل التحديات السابق ذكرها.
الـــداللـــة الــثــانــيــة إلقـــالـــة تــيــلــرســون وتــولــي 
في  الواضحة  اإلحــبــاط  بومبيو هي حالة 
كثيرة  وفكرية  دبلوماسية  نخب  كتابات 
الــواليــات املتحدة، والــتــي باتت تشعر  فــي 
بــتــراجــع غــيــر مــســبــوق فــي صــــورة أمــيــركــا 
ومــكــانــتــهــا الــدولــيــة، وفـــي طــريــقــة صناعة 
الــســيــاســات األمــيــركــيــة وتــنــفــيــذهــا، وفــي 
تقاليد الــحــكــم وصــنــاعــة الــقــرار األمــيــركــي 
إقالة  فــي طريقة  نفسها، وذلــك كما يظهر 
تــرامــب مــســاعــديــه وتــعــيــن آخــريــن قليلي 
الــخــطــاب والــــرؤى، وفي  الــخــبــرة ومنفلتي 

تقريب أفراد من عائلته، ناهيك عن طريقة 
تــرامــب، والتي  إدارة  الــقــرار داخـــل  صناعة 
تهدم تقاليد كثيرة في السياسة األميركية 
وخــطــابــه املــنــفــلــت والــفــضــائــح الــتــي باتت 

تطارده.
تبرر كــل هــذه األســبــاب حالة مــن اإلحباط 
إليه عملية  آلــت  مــا  على  والشفقة  الشديد 
األهم  الدولة  القرار والسياسات في  صنع 
واألكــــثــــر تـــأثـــيـــرًا فـــي الـــعـــالـــم. وهـــنـــا يمكن 
إلــى تركة تيلرسون نفسه، فعلى  اإلشـــارة 
الـــرغـــم مـــن نــظــر كــثــيــريــن لـــه شــخــصــا أكــثــر 
تـــرامـــب،  إدارة  ــل  ــ داخــ واعـــــتـــــدااًل  عــقــالنــيــة 
إال إنــــه تــــرك مـــيـــراثـــا ســلــبــيــا داخـــــل وزارة 
سعى  حيث  نفسها،  األميركية  الخارجية 
إلــــى تــقــلــيــل مــيــزانــيــتــهــا بــمــقــدار كــبــيــر من 
نــاحــيــة، كــمــا أنـــه أحــــاط نــفــســه بــعــدد قليل 
جــدًا من املستشارين، ولــم يستمع لخبراء 
الخارجية، ولهذا شعر بعضهم باالرتياح 
ــه. وهــــنــــا تــــصــــور وســــائــــل اإلعـــــالم  ــتــ ــالــ إلقــ
عالم  قادما من   

ً
رجــال تيلرسون  األميركية 

املال، مليئا بالفخر بذاته، معتدًا برأيه وال 
يــبــالــي بــــآراء الــخــبــراء واملــتــخــصــصــن، وال 
األميركية كمؤسسة،  الخارجية  يدافع عن 
العاملن فيها، ما دفع بعضهم  أو يحمي 
ــال بـــرحـــيـــلـــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــفـ ــتـ ــــى االحـ إلـ

استيائهم من طريقة إقالته.
الـــداللـــة الــثــالــثــة إلقــالــة تــيــلــرســون وتعين 
الخارجية  الــســيــاســة  دخـــول  هــي  بومبيو 
وصورة أميركا في العالم فترة جديدة من 
تبدو  التأكد، وهــي حالة  وعــدم  الضبابية 
والــتــكــرار، خــالل حكم  لالستمرار   

ً
مرشحة

تــرامــب، والـــذي ال يعرف أحــد كــم سيطول! 
فخالل الفترة املقبلة لن تتوقف التحليالت 
الخاصة بتصورات بومبيو، وكيف يمكن 
أن يؤثر في السياسة الخارجية األميركية، 
بأزمات  الخاصة  التحليالت  تتوقف  ولــن 
ترامب الداخلية وتقلباته املزاجية، وكيف 
ستؤثر على سياسته، وقد يشجع بومبيو 
أفــراد من عائلة ترامب،  أو يعارض تدخل 
كــجــاريــد كــوشــنــر، فـــي صــنــاعــة الــســيــاســة 
ــــر  ــد األمـ ــزيــ ــا يــ ــ ــة، مـ ــيــ ــركــ ــيــ الــــخــــارجــــيــــة األمــ
نفسه  بومبيو  أن  كما  وتعقيدًا،  ضبابية 
يبدو متقلب املزاج، قليل الخبرة السياسية 

والدبلوماسية منفلت الخطاب.
وســـــوف يــصــب هــــذا كــلــه حــتــمــا فـــي حــالــة 
ــنـــامـــي لــلــســيــاســات  ــتـ الــــرفــــض الـــــدولـــــي املـ
ــة فــــي عـــهـــد تـــرامـــب  ــيـ ــركـ ــيـ ــة األمـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
في  أميركا  مكانة  تــراجــع  وفــي  وعواقبها، 
العالم وصعود مزيد من الضبابية والفراغ 
ومحاوالت بعض النظم املتحفزة مللء هذا 
الفراغ، ومن ثم إلى مزيد من عدم االستقرار 
على الصعيد الدولي. وهو تراجع ال تنفيه 
األمن  فاستراتيجية  نفسها،  ترامب  إدارة 
في  ترامب  أعلنها  التي  األميركي  القومي 
املــاضــي تخلو من  كــانــون األول  ديسمبر/ 
 حاكما 

ً
الحديث عن القطبية األحادية مبدأ

للسياسة الخارجية األميركية، وتركز، في 
أميركية  لسياسة  التخطيط  على  املقابل، 
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ أخـــــــرى، تــــواجــــه فــيــهــا الـ
األصعدة  الدولية على  املنافسة  مزيدًا من 

املختلفة.
)كاتب مصري في لندن(

ســـوريـــا داخــلــيــا/ تــحــمــل بــنــيــتــه الــبــشــريــة 
ن 

َ
عل

ُ
امل خطابها  وتركيز  السورية،  الهوية 

ــضــٓمــر 
ُ
ــا امل »مــحــاربــة مــنــظــومــة األســـــد«، أمـ

فكان تثبيت خطاب منظومة األسد بأنها 
)الـــنـــصـــرة( اإلرهــــــاب بــعــيــنــه/ ومــــا يفعله 
نــظــام األســــد هـــو فــقــط مــحــاربــة إرهــابــهــا 
الذي يستهدفه. وقد تجلى خطاب النصرة 
النظام في مقابلتن  في مطابقته سردية 
أجــراهــمــا قــائــدهــا، أبـــو محمد الــجــوالنــي، 
والثانية  ــدة محجبا  »الــجــزيــرة«، واحـ مــع 
مــا يريد  فــي كليهما تماما  ســفــورًا، وردد 
الـــنـــظـــام إســـمـــاعـــه لــلــعــالــم بـــأنـــه »يـــحـــارب 
اإلرهــــــــــــــاب«.  الــــخــــدمــــة الـــجـــلـــيـــلـــة الـــكـــبـــرى 
الـــتـــي أســـدتـــهـــا جــبــهــة الـــنـــصـــرة لــلــنــظــام 
كـــانـــت بــتــســلــطــهــا عـــلـــى فـــصـــائـــل الـــثـــورة 
السورية عبر اغتيال قادتها أو اعتقالهم، 
ومــحــاربــتــهــا، واالســتــيــالء عــلــى مقدراتها 
البشرية بالقوة العسكرية الغاشمة، وعبر 
ضخ لها من 

ُ
اإلغراءات املادية التي كانت ت

مصادر خارجية.
 وثالثة األثافي كانت التنسيق مع حلفاء 
النظام؛ إيران وروسيا؛ فبخصوص اتفاق 
خفض التصعيد في إدلــب، وهي إمارتها 
املوعودة، وهي املتصرف واآلمر والناهي 
في منطقٍة، يزيد سكانها عن ثالثة مالين 
أصــيــلــن ومــرحــلــن مـــن مــخــتــلــف املــنــاطــق 
الـــســـوريـــة بـــعـــد اتـــفـــاقـــات »املـــصـــالـــحـــات« 
ــانــــت تـــجـــريـــهـــا الــســلــطــة  ــتــــي كــ املـــهـــيـــنـــة الــ
ــــروس واإليـــرانـــيـــون؛ شــعــرت  وُحــمــاتــهــا الـ
»الـــنـــصـــرة« بــأنــهــا خــــارج كـــل الــتــرتــيــبــات، 
ســبــغــت 

ُ
ــتـــي أ تــالحــقــهــا صـــفـــة اإلرهــــــــاب الـ

عــلــيــهــا لــحــظــة والدتــــهــــا ألغــــــــراٍض تــخــدم 
ــفـــاق مع  ــة الـــنـــظـــام. عـــنـــدهـــا، وبـــاالتـ ســـرديـ
إيران، وبحكم تنصيب إيران نفسها ولية 
أمر كفريا والفوعا، ضمنت جبهة النصرة 
إليــران تخريب اتفاقية إدلــب. وهنا، وقبل 
أن يــجــف حــبــر االتــــفــــاق، هـــيـــأت الــذريــعــة 
لــلــنــظــام وإيـــــران بــافــتــعــالــهــا هــجــومــا على 
قواتهما؛ فكان القصف والتدمير ملا يزيد 
عــن األســبــوعــن؛ وليتبع ذلــك هجوم على 
إدلـــب جنوبا وشــرقــا مــن مليشيات إيــران 

اعــتــبــار  األول؛ وهـــــو  ــاه  ــ ــــجـ االتـ مـــصـــر  فــــي 
املراقبة من أنواع العقوبات التكميلية التي 
تطبق بشكل روتيني وتعسفي، ما يؤدي 

إلى إفراغها من مضمونها.
املراقبة وسائر  قانون  أن  من  الرغم  وعلى 
ــعــــت، فــي  ــدة لــلــحــريــة وضــ ــيـ ــقـ الــــقــــوانــــن املـ
األساس، ملقاومة ومكافحة وتقليل نوعية 
مــعــيــنــة مـــن الـــجـــرائـــم، مــثــل جـــرائـــم الــعــنــف 
ــراه والــنــصــب  ــاإلكــ والــبــلــطــجــة والـــســـرقـــة بــ
ذلك  املالحظ  من  أن  إال  والبغاء،  والتزوير 
الفتاح  فــي عهد عبد  فــي تطبيقه  التوسع 
الــســيــســي، عــلــى الــتــهــم املــتــعــلــقــة بالنشاط 
ــر،  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ ــيــــاســــي وحـــــريـــــة الــــــــــرأي والـ الــــســ
اتهامات مطاطة، مثل تكدير الصفو العام 
أو التظاهر بــدون تصريح، أو نشر أخبار 
كـــاذبـــة أو االنـــضـــمـــام لــجــمــاعــة مــحــظــورة 
أســســت عــلــى خــــالف الـــقـــانـــون، فأصبحت 
األفـــعـــال ذات الــطــابــع الــســيــاســي مــجــّرمــة 
جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع الـــجـــرائـــم الــجــنــائــيــة 
ــل يـــعـــتـــبـــر الـــنـــظـــام  ــ ــة بــــالــــشــــرف، بـ ــلــ واملــــخــ
بــدون تصريح  التظاهر  في مصر  الحاكم 
جماعة  أو  حــركــة  أو  لتنظيم  االنــتــمــاء  أو 
ذات خط معارض للسلطة أو كتابة الرأي 
املعارض على وسائل التواصل االجتماعي 
جرائم أكثر خطورة على املجتمع والدولة 
من جرائم، مثل السرقة باإلكراه والبلطجة 
ــنـــصـــب والــــتــــزويــــر. ولــــذلــــك، ال يــتــمــتــع  والـ
ــــب الــســيــاســي بــامــتــيــازات الــجــنــائــي 

َ
املــــراق

ــراف  ــ ــــصـ ــة فــــي الـــحـــضـــور واالنـ ــ ــرونـ ــ مــــن املـ
أو إمــكــانــيــة الـــحـــصـــول عــلــى إجـــــــازات في 

املناسبات واألعياد أو الظروف الطارئة. 
املــشــّرع املصري تعريفا محددا  ولــم يضع 
ودقــيــقــا لــنــظــام مــراقــبــة الـــشـــرطـــة، كــمــا أن 
القانون لم يتم تحديثه منذ أكثر من  هذا 

جماهيري أو خطاب جذاب، يمكن أن يقنع 
كانت  وإذا  تــوجــهــاتــهــا.  بصحة  الــجــمــهــور 
التابعة  واملــســاواة  الفردية  الحريات  لجنة 
لرئاسة الجمهورية قد أّجلت إعالن ما ورد 
فـــي تــقــريــرهــا، فــإنــهــا تــعــّرضــت النــتــقــادات 
تــتــعــلــق بــتــركــيــبــتــهــا وطـــبـــيـــعـــة تــوجــهــات 
ممثلي  استبعاد  وحــالــة  عليها،  القائمن 
الزيتونية  الجامعة  مثل  الدينية،  الجهات 
عن عضويتها، ما أفضى الــى إصــدار عدد 
مهم من أساتذة هذه الجامعة بيانا منّددا 
قصي 

ُ
بــالــلــجــنــة ومــخــرجــاتــهــا، بــوصــفــهــا ت

املــخــتــصــن فــــي الـــشـــريـــعـــة اإلســـالمـــيـــة مــن 
الحوار في موضوع هو أساسا ذو خلفية 

دينية.
ويــظــل اإلشـــكـــال الــحــقــيــقــي مــتــعــلــقــا بــمــدى 
صواب طرح مثل هذه القضايا في املرحلة 
الحالية من االنتقال الديمقراطي بن مؤيد 
فكرة أن يتم طرح كل املشكالت املجتمعية 
مــرة واحــدة للنقاش العمومي ومــن يعتبر 
قضايا، مثل املساواة في امليراث ومنح املرأة 
ألبــنــائــهــا، مفتعلة  لقبها  تــوريــث  إمــكــانــيــة 
ــام. فـــالـــشـــارع  ــ ــعـ ــ ــة عــــن الـــســـيـــاق الـ ــ ــارجـ ــ وخـ
الـــتـــونـــســـي الـــــــذي تــــحــــرك فــــي ثــــورتــــه ضــد 
ولحل  الجهوي،  التفاوت  وضد  االستبداد 
مشكالت البطالة والفقر، لم يكن في أي يوم 
النخبوية،  النسوية  القضايا  بهذه  معنيا 
والـــتـــي ال تـــزيـــد إال فـــي تــوتــيــر األوضــــــاع. 
وطرح مشكالت مثل هذه، في وقت تعاني 
فيه الدولة من مشكالت املديونية والفساد، 
الفقر  مشكالت  مــن  الجمهور  فيه  ويعاني 
والــبــطــالــة، تــرف ال لـــزوم لــه، بــل هــو وصفة 
إثـــارة نــزعــات الغلو الديني التي  ملزيد مــن 
تقتات على تكفير الدولة، واعتبارها عدوا 

لإلسالم وخصما للدين. 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــداد، وعـ ــبــ ــتــ ــن االســ ــ وألن زمـ
الــشــارع،  على  املطلقة  البوليسية  هيمنته 
لم يتجرأ على طرح قضايا من هذا القبيل، 
ــارة الــــــرأي، فــقــد ال يــكــون  ــ ربـــمـــا لــتــجــنــب إثــ
مــن الــحــكــمــة االنـــزيـــاح بــالــثــورة التونسية 
للتحرر من هيمنة نظام  أنها محاولة  من 
لعبة  ليصبح  الواحد،  والحزب  استبدادي 
في يد الجماعات األقلوية و»النخب« التي 
اســتــفــادت مــن مــواقــعــهــا الــجــديــدة مــا بعد 
الثورة لتمرير أجنداتها الثقافية والفكرية، 
رغــمــا عــن الـــوجـــدان الشعبي الــعــام. ويظل 
املـــوضـــوع املــــطــــروح، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كل 
الشعب  الــجــدل حــولــه، عــالمــة على حيوية 
ــرح قــضــايــاه  ــ الـــتـــونـــســـي، وقــــدرتــــه عـــلـــى طـ
بعيدا  العمومي،  الفضاء  فــي  ومناقشتها 
عــن وصــايــة اآلبــــاء واملـــرشـــديـــن، بــشــرط أن 

تتخلى بعض النخب عن نرجسيتها.
)كاتب تونسي(

إقالة تيلرسون وتعين بومبيو أمر غاية 
التنبؤ  املقابل، صعوبة  في الصعوبة، في 
بــســيــاســات بــعــيــنــهــا، غــيــر أن فـــي الــوســع 
ــوقــــوف عـــلـــى الــــــــدالالت املـــهـــمـــة، واألكـــثـــر  الــ
مقدمة  وفــي  األخــيــرة،  للتطورات  وضوحا 

الدالالت ما يلي:
تــيــلــرســون  إقــــالــــة  أن  ــــح  ــــواضـ الـ مــــن  أواًل: 
وتعين بومبيو خسارة ملا يمكن تسميته 
بــمــعــســكــر املـــعـــتـــدلـــن، ومـــكـــســـب ملــعــســكــر 
الصقور بقيادة ترامب نفسه، داخل اإلدارة 
األمـــيـــركـــيـــة. حــيــث مــثــل تــيــلــرســون صــوتــا 
لالعتدال داخل إدارة ترامب، بسبب مواقفه 
الــداعــمــة لــلــحــوار خــالل األزمـــة الخليجية، 
التقارب  ومــع تركيا، واملــحــذرة من عواقب 
النووي  مع روسيا، والــخــروج من االتفاق 
اإليــــرانــــي، ونـــقـــل الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة في 
إســرائــيــل إلـــى الـــقـــدس، والــتــخــلــي عـــن لغة 
الــدبــلــومــاســيــة وعــــن دعــــم الــحــلــفــاء. حيث 
ــقـــادم من  أثــبــت تــيــلــرســون، رجـــل الــنــفــط الـ
خـــارج املــؤســســات الــدبــلــومــاســيــة، حرصه 
عـــلـــى الــــحــــوار والــــحــــفــــاظ عـــلـــى تــحــالــفــات 
الـــواليـــات املــتــحــدة، وذلـــك مــقــارنــة بترامب 
هيلي سفيرة  نيكي  مثل  اإلدارة،  وصــقــور 
ــراد  ــم املــتــحــدة، وبــعــض أفـ أمــيــركــا فــي األمــ
عائلة ترامب، مثل جاريد كوشنر مبعوث 

ترامب للشرق األوسط. 
للتشدد  صوتا  بومبيو  يمثل  املقابل،  في 
تـــجـــاه إيـــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وداعـــمـــا 
للخطاب املتشدد ضد اإلسالم واملسلمن، 
ولــتــراجــع لــغــة الـــحـــوار، وقـــد ظــهــر هـــذا في 
احــتــفــال بــعــض املــســؤولــن اإلســرائــيــلــيــن 

والــنــظــام، وبتغطية جــويــة روســيــة كــادت 
في  التصعيد  اتفاق خفض  على  تأتي  أن 
إدلــب، وتتسبب بنزوح ما ال يقل عن ربع 

مليون سوري، وتدمير قراهم.
وهكذا تثبت جبهة النصرة للنظام ذريعته 
وسرديته األساسية بأنه »يقاتل اإلرهاب« 
الـــذي يــســتــهــدف ســـوريـــة، وتــبــرر لروسيا 
يستهدف  نظاما  يدعمان  بأنهما  وإيـــران 
اإلرهاب »شرعيته«؛ وبوجودها تلغي أية 
شــرعــيــة شعبية ســوريــة بــمــقــاومــة إجـــرام 
النظام واستبداده وغزو املحتلن اإليراني 
والروسي لسورية. كما أنها تشكل الشريك 
ــار  ــ األســـــــاس فــــي تـــشـــريـــد الـــســـوريـــن ودمـ
بلدهم، وإضعاف التعاطف الدولي معهم؛ 
فــيــتــســاوى إجـــرامـــهـــا وإجــــــرام االســتــبــداد 
واالحــتــالل، وبـــذا تــكــون العامل األســاســي 
في إجهاض ثورة شعٍب، وخسارة حياته 

ووطنه أمام االستبداد واالحتالل.
ومـــن نــشــاطــات هـــذا الــســرطــان الـــذي ُحقن 
فــي جــســد الـــثـــورة الــســوريــة االنــســحــابــات 
وترك الطريق فارغة أمام مليشيات النظام 
وإيران، لتستبيح عشرات القرى والبلدات 
ــلـــب وشـــــــرق إدلــــــــب، تـــاركـــة  فــــي جــــنــــوب حـ
مــقــاومــتــهــم لــفــصــائــل الــجــيــش الـــحـــر، بعد 
املاضي،  العام  تفرغت، خــالل  قد  كانت  أن 

ملحاربته والتآمر عليه.
)كاتب وإعالمي سوري(

القانون  70 عاما، وهناك مــواد عديدة في 
تــحــمــل عـــبـــارات مــطــاطــة، كـــعـــادة الــقــوانــن 
املــــصــــريــــة، وهــــــو مـــــا يـــعـــطـــي صـــالحـــيـــات 
للتطبيق بشكل  الــداخــلــيــة  ــــوزارة  لـ كــبــيــرة 
قاٍس متعسف، خصوصا مع عدم وضوح 
للشكوى  إليها  اللجوء  يمكن  التي  الجهة 
مـــن انــتــهــاكــات، وهـــنـــاك انــتــهــاكــات عــديــدة 
املراقبة  تحدث في حق من يقضي عقوبة 
السجن، وكذلك من تطبق عليه  فترة  بعد 
 ينص قانون 

ً
اإلجراءات االحترازية، فبداية

املراقبة على قضاء فترة املراقبة في املنزل 
ــــاس، وال تــكــون املــراقــبــة فــي قسم  فــي األسـ
الشرطة إال في حاالت التشرد وعدم وجود 
ــكـــان مـــنـــاســـب لــتــنــفــيــذ عـــقـــوبـــة املـــراقـــبـــة.  مـ
السماح  اعتبار  يتم  التطبيق،  عند  ولــكــن 
باملراقبة في املنزل ليال رفاهية وامتيازات 
ال يــتــم مــنــحــهــا إال ألصـــحـــاب الــوســاطــات 
ــتـــم االســـتـــســـهـــال  واالتـــــــصـــــــاالت، ولــــذلــــك يـ
وإجــــبــــار مــــن يــنــفــذ عـــقـــوبـــة املـــراقـــبـــة عــلــى 
املبيت في مكان مغلق في قسم الشرطة، أو 
أسبوع ملن تطبق عليه  كل  البقاء ساعات 
االحتياطي.  الحبس  بعد  األمنية  التدابير 
إلــى سجن متكامل نصف  ولــذلــك تحولت 
الــــيــــوم، ولـــيـــســـت مـــجـــرد مـــراقـــبـــة أو فــتــرة 

انتقالية، كما كان جوهر القانون.
ــتـــوســـع فــــي تــطــبــيــق هـــذه  والــــالفــــت هــــو الـ
العقوبة، املقيدة للحرية، في كل ما يخص 
ــال الـــتـــي يــعــتــبــرهــا الـــنـــظـــام الــحــاكــم  ــعــ األفــ
»جرائم سياسية«، فهناك عشرات يقضون 
ــــى ســجــن  ــتـــي تـــحـــولـــت إلـ ــذه الـــعـــقـــوبـــة الـ ــ هـ
لــنــصــف الــيــوم بــعــد قــضــائــهــم فــتــرة سجن 
كــامــل عــلــى خلفية قــانــون الــتــظــاهــر، وهــو 
ــا يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى إيـــجـــاد فـــرصـــة عمل  مـ
مــنــاســبــة، ويــعــيــق حـــريـــة الــســفــر والــتــنــقــل 
ــة إلـــــى الـــتـــعـــّرض  ــافــ داخـــــــل مــــصــــر، بــــاإلضــ
لــلــتــهــديــد املــســتــمــر بـــالـــعـــودة إلــــى الــســجــن 
التعبير  الــســلــطــات أو  فـــي حــالــة إغـــضـــاب 
عن الـــرأي، أو ما يطلق عليها الــعــودة إلى 
الجريمة، وهناك إحصاءات عن عدة آالف 
أيضا يقضون عدة ساعات أسبوعيا تحت 
مسمى اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر 
األمــنــيــة، بــعــد إخــــالء الــســبــيــل، وذلــــك بعد 
قضاء عــدة أشهر، أو عــدة ســنــوات، حبسا 
احــتــيــاطــيــا عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا الــتــظــاهــر 
ــرأي، من  الـ بــدون تصريح، أو التعبير عــن 
خــــالل وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، أو 
حتى مجرد االنتماء ملجموعة أو حركة أو 

جماعة مغضوب عليها.
ومـــن املــلــفــت أيــضــا إدخــــال ذلـــك الــنــوع من 
لقانون  الجديدة  التعديالت  العقوبات في 
العقوبات، ليشمل كل شيء يمكن أن يقوم 
بالتزامن  اليومية،  فــي حياته  اإلنــســان  بــه 
العام، بتتبع  للنائب  القرارات األخيرة  مع 
كــل مــا تــتــم كتابته أو نــشــره عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وبــالــتــزامــن أيضا 
مـــع قــــــرارات الــحــبــس الــتــي طـــاولـــت أخــيــرا 
ــقــــوم بـــالـــتـــصـــويـــر فــي  ــة تــ ــابــ صـــحـــافـــيـــة شــ
أو  املتهالك،  تــرام اإلسكندرية  عــن  الــشــارع 
أغضبت  فنية  ملسرحية  وممثلن  مخرجا 
قصيدة  كتب  شــاعــرا  أو  املسلحة،  الــقــوات 
مثيرة للجدل، أو مخرجة ومونتيرا يعّدان 
ــنـــوات من  فــيــلــمــا وثــائــقــيــا يــحــلــل أربـــــع سـ
الكثير والكثير من  حكم السيسي، وهناك 
الـــحـــاالت املــمــاثــلــة الــتــي تــعــد مــؤشــرا على 
ضيق السلطة والنظام بأي ثغرة للتنفيس 

والتنفس مهما كانت صغيرة.
)كاتب وناشط مصري(

تبعات إقالة تيلرسون

»النصرة« تخدم منظومة االستبداد

عن التوّسع في تقييد الحريات 
في مصر

جدل الميراث في تونس

بومبيو متقلب 
المزاج قليل 

الخبرة السياسية 
والدبلوماسية 

منفلت الخطاب

الجهة التي كانت 
أكثر خطرًا على 

الثورة السورية هي 
جبهة النصرة

لم يضع المشّرع 
المصري تعريفًا 
محددًا ودقيقًا 

لنظام مراقبة 
الشرطة

آراء

ميشيل كيلو

ــوام مــن تــجــاهــل عــاملــي مــلــحــوظ ومــتــزايــد ملــا يــرتــكــب فــي بــالدنــا  بــعــد سبعة أعــ
)سورية( من جرائم روسية/ إيرانية / أسدية ضد شعبنا، لم تخرج معظم ردود 
أفعالنا إلى اليوم عن امليل إلى تحميل اآلخرين املسؤولية عما يجري لنا، وغمرهم 
بالشتائم. لم تكن هذه السنوات السبع كافية ألن نفكر بأن علينا، نحن أنفسنا، 

مسؤولية ما عن هذا الذي وصلنا إليه. 
إذا كان العالم ال يريد مساعدتنا أو تفهم قضيتنا العادلة، أال نريد نحن مساعدة 
أنفسنا واالنتصار لقضيتنا، أم أن دورنا يجب أن يقتصر على شتم اآلخرين، 
القيام بواجبنا تجاه أنفسنا، باعتبارنا شعبا  الوقت نفسه، عن  واالمتناع، في 
العالم منا؟  اآلخــر ملوقف  الوجه  أن يكون  أن موقفنا يجب  أم  لــإبــادة،  مرشحا 
أليس من األجدى التوقف عن شتم عالٍم ال ينصفنا، والبدء بإنقاذ أنفسنا من 
محنة من الواضح أن ما اعتمدناه إلى اليوم من سياسات ومواقف لن يستطيع 

إخراجنا منها.
العالم منا، لكنه ليس  اليأس إلى نفوسنا، بسبب موقف  من املفهوم أن يتسلل 
يسبق  إحــبــاٍط  إلــى  وتحويله  يأسنا،  تعميق  في  بتقصيرنا  نسهم  أن  مفهوما 
النظام إلى  العجز فالهزيمة، وما يترتب عليهما من تحول صراعنا ضد  عــادة 
صراعاٍت تدميرية بيننا، وفي صفوف شعبنا، تمعن في تمزيقنا أكثر مما نحن 
ممزقون، وتغرقنا في حاٍل من التخبط، لطاملا قادت ثوراٍت كبيرة كثورتنا إلى 

الفشل.
بـــدل الــشــكــوى الــدائــمــة مــن ظــلــم الــعــالــم وانــحــيــازه إلـــى مــوتــنــا، ألــيــس مــن واجبنا 
مدروسة  بخطط  ومواجهتها  حساباتنا،  فــي  االعتبار  بعني  الحقيقة  هــذه  أخــذ 
نبلورهاونطبقها أخيرا، سعيا إلى ترميم أوضاعنا ثم إصالحها، ليس فقط ألن 
لها دورا ال يستهان به في ابتعاد العالم عنا، وإنما أيضا، وقبل كل شــيء، ألن 
املريض، وإصــالح واقعنا  اليوم وانتصارنا غدا رهٌن بمبارحة واقعنا  صمودنا 
بما يعيننا على إقناع الدول بأن مصالحها لن تكون محفوظة عندنا، إال بقدر ما 
تكون حقوقنا مصونة عندها، وأن دورنا سيكون مقّررا بالنسبة لتحديد هوية 
الفائزين والخاسرين في صراٍع تتخطى نتائجه سورية والدول العربية واإلقليمية 
إلى الدول الكبرى والعظمى، سيتوقف مستقبل العالم ومآل قواه على مخرجاته. 
بعد سبعة أعوام من إدانة العالم، حان الوقت كي ندير ظهرنا لهذا النهج العبثي، 
ونلتفت إلى ما أهملناه دوما: وضعنا نحن: وضع قوانا السياسية والعسكرية، 
ووضـــع شعبنا فــي الــداخــل والــخــارج، ونــمــط مــا اتــخــذنــاه مــن مــواقــف وبلورناه 
من رؤى وبرامج، ملواجهة ما مررنا ونمر به من تحديات، ووضــع ممارساتنا 
واألساليب التي استخدمناها في معركتنا الشاقة من أجل حريتنا، وما قمنا به 
من تدابير، لكي ال يتقدم أعداؤنا علينا، ونجد أنفسنا محكومني بردود أفعال 
تترك لهم املبادرة واألعمال االستباقية، وتجبرنا على انتهاج سياساٍت ال يمكن 
واالنسجام،  الواقعية  إلــى  وتفتقر  وجزئية،  ولحاقية  مفككة  أحــد،  يحترمها  أن 
كما هو حال سياساتنا خالل سبعة أعوام مضت، لم نتعلم خاللها الكثير حول 

مسؤوليتنا نحن عن مصيرنا.  
إذا كانت الدول تتخذ موقفا ظاملا منا، فهل هذا سبب كاٍف ألن نتخذ نحن أيضا 
الظالم نفسه من شعبنا وثورتنا، ونظل أسرى عالقات مركزها اآلخر  املوقف 
أو أي أحد  أننا نحن أصحاب قضيتنا، وليس هو  الرغم من  وليس نحن، على 

سوانا.
العالم وتجاهله لنا. أما  منذ نيف وستة أعــوام، ونحن نندب حظنا، وندين ظلم 
حان الوقت لكي نخرج من هذا املرض الذي جعل منا نّدابني بكائني، ال خير فيهم 
لقضيتهم العادلة التي تتعّرض على أيديهم هم بالذات ألفدح ظلم وتجاهل ينزل 

بها.

محمد أبو الغيط

ما إن يظهر صوته اآللي املميز، ُمطلقًا دعاباته الالذعة في أي مكان، حتى ينهال 
التصفيق واإلعجاب. نتحدث عن عالم الفيزياء النظرية الذي ضاهت شهرته نجوم 

السينما، ستيفن هوكينغ.
من املكّرر الحديث عن قوة اإلرادة الكفيلة بتحطيم املستحيل، لكن هوكينغ لم يكن 
يتحدث عن شعاراٍت كهذه، بل كان يعيشها، بينما يتحدث عن فلسفته الخاصة 

نحو الحياه. 
لعل من املتوقع أن ُيقال إنه اختار الصبر والنضال »ليترك شيئًا للجيل القادم من 
أنه نجح  الهدف، خصوصا  العلوم هي   رسالته في تبسيط 

ً
أن تكون مثال بعده«، 

فيها بجدارة تامة، وأصبح كتابه »موجز تاريخ الزمن«، الصادر عام 1988، بوابته 
ص مرضه، أمضى فترة من 

ّ
خ

ُ
إلى الشهرة الطاغية. لكن ما حدث هو أنه حني ش

التخبط واليأس، وقّرر ترك الدراسة التي لن تفيده ما دام سيموت بعد عامني، لكن 
كل شيء تغير، حني وجد الحب بارتباطه بزوجته جني. لقد وجد ملحمته الصغيرة 
الخاصة التي قّرر الحياه من أجلها، أصبح عليه أن يعمل بجد، كي ُيتم زواجه، وإذا 

كان سيعيش عامني، فال بديل عن أن يكونا عامني ناجحني وسعيدين.
الحقًا، قال إنه كان يعتبر أن حياته انتهت في الثانية والعشرين. ولذلك، أي شيء 
 كبيرة، وقال أيضًا »إنه مضيعة للوقت 

ً
آخر تمنحه له الحياه بعدها يعتبره ميزة

 من الغضب املتجدد كل يــوم، أصبح يرى اإلمكانية 
ً
أن أغضب من إعاقتي«. بــدال

املتاحة كل يــوم، حتى لو انخفض سقف هــذه اإلمكانية إلــى حد عــدم قدرته على 
ابتالع املاء، وإلى حد أن يتحّدث بتحريك عضالت وجهه على برنامج خاص، قّرر أن 
، وما دام عقله هو فقط املتاح، 

ً
يتجاوز ذلك، ولن يحلم بأن يكون العبًا رياضيًا مثال

فسيستخدمه بأفضل شكل ممكن، ألسعد حياة ممكنه له ولغيره.
أيــام، كــان هوكينغ ما زال يعمل بدأب  الــهــادئ قبل  اليوم األخير من رحيله  حتى 
وأمل، كأنه سيعيش أبدًا، على الرغم من أنه عاش نحو أربعني عامًا يعلم أنه حرفيًا 
قد يموت غدًا، بل إنه من وجهة نظره كملحد ال يوجد شيء بعد املوت ليدفعه إلى 
 باألفضل في اآلخــرة. عوضًا عن ذلــك، كان يرى أنه »لدينا 

ً
العمل في حياته، آمــال

ممنٌت  فأنا  ذلــك  للكون، وألجــل  العظيم  التصميم  فيها  لنقّدر  الوحيدة  الحياة  هــذه 
امتنانا كبيرا«.

علميًا، أنجز مشروعه لنشر العلوم شعبيًا نجاحًا فائقًا، وهكذا دخلت مصطلحات 
»الثقوب السوداء« و»االنفجار الكبير« الثقافة الشعبية، وبدوره اندفع هوكينغ معها 
ليدخل كل منزل بكتبه ولقاءاته، وحتى مشاركته بالتمثيل في مسلسالت كوميدية 

شهيرة. 
واعتباره  الــعــراق،  حــرب  رفضه  منذ  الشهيرة،  النبيلة  مواقفه  تتعدد  وسياسيًا، 
مشاركة بالده بريطانيا فيها »جريمة حرب«، إلى حد أنه قرأ بنفسه بيانًا ضدها، 
ومازح الحضور بأن جهازه غير مصمم لقراءة األسماء العربية، وحتى عام 2013 
الــعــلــم، برفضه دعـــوة لحضور  حــني وجــه ضــربــة قاسية لفخر إســرائــيــل األكــبــر: 
مؤتمر أكاديمي إسرائيلي، وقال إن ذلك بناء على طلب من أكاديميني فلسطينيني 

له لالنضمام إلى حملة املقاطعة األكاديمية.
في لحظٍة كهذه، حيث تبعد املالحم الكبرى، وحيث ال تبدو أحــالم إصــالح البالد 
والعالم منطقية، ربما يفيدنا النظر إلى طريقة هوكينغ في الحياه، حيث النجاح في 

برى.
ُ
القصة الُصغرى كان بوابة النجاح في القصة الك

 في مقابلته مع ديان سوير، في قناة إي بي سي األميركية عام 2010، قال هوكينغ 
 

ّ
عن رؤيته للحياه: »أوال، تذكر أن تنظر إلى النجوم، وليس إلى قدميك. ثانيا، ال تتخل
أبدًا عن العمل، فالعمل يعطي املعنى والغاية للحياة، وبدونهما الحياة فارغة. ثالثا، 
ر دوما أنه موجود وال ترِمه 

ّ
إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية إليجاد الحب، تذك

بعيدًا«.

بيار عقيقي

ال أحد منا يمكنه نسيان لحظات محددة، مّرت في خياله طفال. ال يمكن نسيان 
كيفية  أمهاتنا، وال نسيان  إلى أحضان  الولوج  قبل  بنا«  القمر  »لحاق  مشاهد 
 

ٌ
 طفوليًا في بالنا: »هل أكله غول

ً
، ونمحصه تحليال

ً
رؤيتنا القمر بدرًا أو هــالال

الظلمة؟«. ال أحــد ينسى كيف كــان يمضي بضع ساعاٍت يراقب  ابتعلته  أو  ما 
النجوم، ويعّدها، أو يقول لهم بعضهم: »ال تعّد النجوم كيال تتحّول إلى حبوب 
على جسمك«. ال أحد منا لم يسأل يومًا بداعي الفضول »ماذا يوجد هناك، فوق، 
ه، أو أسئلة ال تعّد 

ّ
في الفضاء الرحب؟«. جميعنا تقريبًا كان لنا سؤال واحد أقل

وال تحصى عن الكون ووجوده ووجودنا فيه.
ستيفن هوكينغ ذهب إلى أبعد من ذلك. جعل من الكون »طفله الصغير«، قضيته 
لبشر كثيرين، ال ألي  أو مهمة  بــارزة  العلمية قد ال تكون  التفاصيل  الخاصة. 
سبب سوى ألن االهتمامات اليومية، ومساحة العيش الضيقة، ال تسمحان لنا 
ر عنا، وجعل من الكون سحرا 

ّ
بكثير من التحّرك وال حتى التفكير. هوكينغ فك

نفككه شيئًا فشيئًا، في سياق املعرفة التي ُيفترض أن تصبح إلزامية في وقت 
ما من تاريخنا البشري. بتنا نعلم أن الكون غابة من التعقيدات الرياضية، لكنه 
في الوقت عينه في غاية البساطة إن شئنا. وجودنا بحّد ذاته متأٍت من سياق 
كونّي ُولد منذ نحو 13.7 مليار سنة، ووصولنا إلى هذه املرحلة من الزمن، في 
 تقّدم معرفي هائل، لم يكن ليحلم به أحد، وال حتى أي إنسان في املاضي، 

ّ
ظل

ما يفسح املجال أمامنا بإزاء تسارٍع علمي كبير، يشّرع األبواب لنا لغزو الفضاء 
في عقوٍد الحقة.

مــن صلب  تــأتــي  أن حتميتها  الفرضية، على  بــهــذه  يــؤمــن  نفسه  كــان هوكينغ 
حياتنا اإلنسانية، وكيفية تدبير عالقاتنا البشرية بني بعضنا بعضا، فبمعزل 
البشر.  نحن  تجمعنا  أمــور  هناك  والقوميات،  والثقافات  واألديـــان  األعـــراق  عن 
جميعنا  املراحيض.  وندخل  ونشرب  ونأكل  ننام  جميعنا  تجمعنا.  البدهيات 
نتنشق الهواء نفسه، ونسبح في املياه نفسها. جميعنا نتكّيف قدر اإلمكان في 
مختلف البيئات الطبيعية. جميعنا يخترع إشاراٍت تعارفية مع اآلخر. ُيمكن جمع 
اليابان وآخر من أيسلندا وثالث من بوليفيا في جزيرة مهجورة،  شخٍص من 
التي  الحواجز  اآلخــر. وحدها  لغة  منهم  أي  يعلم  لم  ولــو  التواصل،  وسيمكنهم 
 للدمار، متى تحّولت من حواجز تنظيمية ملسار حيوات 

ً
نصنعها تصبح مدخال

املجتمعات إلى نقاط انطالق لدمار اآلخر. 
كان هوكينغ يعلم ذلك، وكان يطالب بالعدالة اإلنسانية، ألن أبسط مبادئ مواجهة 
املستقبل تنطلق من وحدة املعنيني باملواجهة. كل البشر معنيون بمواجهة نيزٍك 
ص مما 

ّ
ما قد يدّمر الكوكب. ألسنا نرّدد و»نطالب« أحيانًا بنيزٍك يضربنا لنتخل

نتجت بفعل 
ُ
يحيط البشرية من آالم وحروب وجوع وفقر وغيره من سلبياٍت أ

ب 
ّ
يتطل ما  بقدر  نيزكًا،  ذلــك  تتطلب مواجهة  لنا؟ ال  دمــار  إلــى  الحواجز  تحّول 

بقتال بعضنا  لسنا ملزمني  األرض.  هــذا  لحقيقة وجودنا بشرا على  إدراكــنــا 
بعضا  بعضنا  بمعاداة  ملزمني  ولسنا  للجميع.  يكفي  ما  األرض  ففي  بعضا، 
وفقًا ملعتقدات دينية أو سياسية أو قومية أو عرقية. بعضنا ليس بحاجة لتبرير 
أو  دينه  أو  مــن غير طائفته  كانت  ولــو  فئٍة مظلومة،  إلــى جانب  وقــوفــه  »كيفية 

قوميته أو عرقيته«. 
ص منه. اإلسقاطات النمطية املبنية على ما صنعته الحواجز 

ّ
هذا ما يجب التخل

على مّر التاريخ. هل يمكننا التحّرر من ذلك؟ نعم، تكفي بضع دقائق من التأمل 
نفسه«،  يعيد  »التاريخ  مبدأ  إلنهاء  بشرا،  باعتبارنا  سلوكياتنا،  بشأن  يوميًا 
إذا كان  أنــه  الــخــروج من قوقعتنا. وصحيٌح  حينها نخطو خطوة جــّبــارة نحو 
العشرين،  القرن  من  األول  النصف  في  أينشتاين  أللبرت  بالكثير  يدين  العالم 
فإنه يدين بالكثير لستيفن هوكينغ في النصف الثاني منه، وفي الربع األول من 

القرن الحالي.

كّفوا عن البكاء ستيفن هوكينغ... تحيا الحياة

ستيفن هوكينغ
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شرطي في القاهرة 24 يناير 2018...  تعسف 
في تطبيق عقوبة المراقبة والحبس 

المسائي )محمد الشاهد/ فرانس برس(
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الـــحـــفـــاوة الـــتـــي يــحــظــى بــهــا الـــتـــافـــهـــون، جــســّدهــا أنــطــون 
يقول:  مغمور  مهندس  لــســان  على  قصة  فــي  تشيخوف 
ــأت مــنــذ ســـنـــوات قــنــطــرة عــظــيــمــة بــبــلــدة مـــا، وأقــيــم  »أنـــشـ
الرنانة  الخطب  وألقيت  القنطرة،  الفتتاح  احتفال صاخب 
ينادى  أن  أنتظر  متحفًزا  وجلست  الطنانة،  والــشــعــارات 
م.. ثم شوهدت حركة غير عادية في الجمهور،  عليَّ وأكــرَّ
وسادت حالة من الهرج واملرج، وتهامس الناس من حولي؛ 
قد  أنــهــم  وظــنــنــت  األول،  الــهــاجــس  نفسي  فــي  فاستيقظ 
عــلــمــوا أمـــري وسيحيطونني بــهــالــة مــن املــديــح واإلطــــراء، 
االضــطــراب ظهور  هــذا  أن سبب  بعد وهلة  لكنني عرفت 
أسرى  من  حاشية  تتبعها  الطاقة،  محدودة  تافهة  ممثلة 
املــزدانــة، ووراءهــا  الجمهور كالباخرة  الــغــرام، تشق عباب 
الزوارق والعوامات، والسفهاء الغافلون يشيعونها بألحاظ 
في خاطري حني  القصة  هــذه  التمعت  والهيام«.  الصبابة 
سألني صديقي: هل شاهدت برنامج أمس؟ فقلت له: أي 
الخليل كــومــيــدي.. لم  الــذي استضاف  برنامج؟ قــال: ذلــك 
أرد، ربما ألنني ال أتابع هذه النوعية من السخافات، أو ألن 

صديقي يعلم اإلجابة، لكنه يستدرجني.
أنه  تتوقع  انــقــطــاع: هــل  مــن دون  واصـــل صديقي أسئلته 
ســاذج؟ أم أنه يتعمد الظهور بمظهر األبله األحمق، لينال 
ا من الشهرة؟ هل تذكر أن شعبان عبد الرحيم ذاع 

ً
قسط

معي  أتتفق  نفسه؟  األســلــوب  يستخدم  كــان  ألنــه  صيته 
في أن الترهات موضة؟ ملاذا يلوذ املثقفون بالصمت إزاء 
ر هؤالء الفارغون الساحة؟ أمطرني صديقي بوابل  تصدُّ

خدع، وقد 
ُ
من األسئلة، وآثرُت الصمت. الناس أذكى من أن ت

الجمهور  فــإن وجــد  االختفاء؛  لكنه سريع  الــدخــان،  يطير 
الــبــديــل األفـــضـــل لــفــظــوا الــســخــيــف وســحــقــوه بــأقــدامــهــم. 
ليس من الحكمة أن نجلد الناس بألسنتنا، وال أن نترحم 
أن  إنما دورنـــا  الثقافة،  وانحطاط  الــعــام  الـــذوق  تدني  على 
نخلق جًوا من التوازن بني السفاهات واملحتوى اإلعالمي 
القوي. عندما يرى الناس وجوًها إعالمية، تحترم تفكير 
املجتمع؛ فإن املساحة املتاحة للبرامج غير املفيدة ستتقّزم 

وتضمحل، وهذا أقوى طريق للحد منها.
كثيًرا ما يشعر الكادحون باألسى؛ فاملهندس الذي رسم 
ــواء  ــدر بــالــتــكــريــم، لــكــن األضــ تــشــيــخــوف قــصــتــه كـــان أجــ
يتبع  واملمثلة!  املــســؤول  قدميه لصالح  مــن تحت  ُســرقــت 
املرء  فالتكريم حافز  املــريــر؛  النفسي  باأللم  الشعور  ذلــك 
في  والــزهــد  بالكسل  يغريه  وتجاهله  إنــجــازاتــه،  ملواصلة 
رونقه، وال تجد  املسؤول  بنشاط، وعندها يخسر  العمل 
فواعجًبا  وأفــالمــهــا.  حفالتها  لحضور  يــدفــع  مــن  املمثلة 
أقــدام  تحت  بأموالهم  ليرموا  نــهــاًرا  أفـــراده  يــكــدح  ملجتمع 

.
ً

التافهني ليال
لم تفتح القنوات أبوابها لحاملي درجات الدكتوراة وأساتذة 
قيمة  ال  التي  البرامج  أخبار  تتصدر  في حني  الجامعات، 
ــال يــعــتــمــد في  ــيـ لــهــا الــصــحــف والـــشـــاشـــات. تــنــشــئــة األجـ
التنمية في  جــانــٍب كبير منه على اإلعـــالم، وإعـــادة عجلة 

مجتمعاتنا وثيقة الصلة بتصحيح مسار اإلعالم. 
محمد الشبراوي )مصر(

مع بداية الحراك الثوري في الغوطة قرب 
ــاول الــنــظــام االلــتــفــاف على  دمـــشـــق، حــ
وفود  بــإرســال  بالحرية،  الناس  مطالب 
عسكرية من أجل التفاوض مع األهالي 
إلظهار  منه   

ً
مــحــاولــة مطالبهم،  لسماع 

أن ما يحدث مطالب فردية، وال تخص 
ثورة مجتمعية ضده.

إلــى هذه  األهــالــي  انجر بعض  وبالفعل 
املسرحية، فهذا الذي يطالب بأن يمتلك 
بيتا، وتلك التي تريد تزويج ابنها، وذاك 
ــيـــارة كــأبــنــاء  ــــذي يـــريـــد أن يــمــتــلــك سـ الـ
اصطدمت  املحاولة  هذه  لكن  الضباط.. 
ريف  مناطق  أغلب  في  الحراك  بمثابرة 
ــا الــتــي كانت  دمــشــق، وخــصــوصــا دومـ
النواة النطالق شرارة الثورة في جميع 

مناطق الغوطة الشرقية. 
بني  فكرة  بترويج  النظام  استفاد  وقــد 
عــنــاصــره، أن مــا يــحــّرك هــــؤالء الــنــاس 
ــقــــد عـــلـــى الـــطـــائـــفـــة  ــــحــ ــو الـــجـــشـــع وال ــ هـ
بني  يــتــردد  أصبح  مــا  وكثيرًا  الحاكمة، 
أفراد الجيش هذا النوع من الكالم، وبدأ 
إمــكــانــيــة سيطرة  مــن  الــخــوف  يتشكل 
الُسنة على الحكم وخسارة االمتيازات 
الوهمية التي تأخذها األقليات الطائفية. 

ــذه الــطــريــقــة، وجـــــدت أول مــعــادلــة  ــهـ وبـ
لصناعة التوحش، أصبح هناك »نحن« 

وأصبح هناك »هم«.
وألن »هم« هي الفئات الشعبية الثائرة، 
كـــان ال بــد مــن إظــهــار وجــهــهــا العنيف 
للطرف األول، وما هي إال فترة وجيزة 
ــيـــني من  حــتــى أخـــــرج الـــنـــظـــام اإلســـالمـ
الــســجــون، وقـــد ســربــت قــنــاة الــجــزيــرة 
الــتــي  خـــروجـــهـــم  عــلــى  الــتــوقــيــع  أوراق 
أمــن  مــن محكمة  تهريبها  تــم  قــد  كـــان 
زهـــران علوش،  وفــي مقدمتهم  الــدولــة، 
الذي أسس جيش االسالم. وفي الوقت 
ــدأ الـــنـــظـــام بــتــصــفــيــة نــشــطــاء  نــفــســه، بــ
ــدنـــي واعــتــقــالــهــم،  الـــحـــراك الــســلــمــي واملـ

والجميع بات يعلم بقية القصة.
استمر الدعم الدولي للنظام الذي ُرفعت 
عــنــه جــمــيــع الــخــطــوط الــحــمــراء، وصــار 
ــقــوة والــقــوة  شــعــار الــنــظــام اســتــخــدام ال
املفرطة. وعلى الرغم من الهدوء النسبي 
ــذي عـــاشـــتـــه غــــوطــــة دمــــشــــق، كــانــت  ــ ــ الـ
األخــرى تشتعل، وخصوصا  الجبهات 
فـــي داريـــــا وبــــــرزة، وبـــــدأت تــظــهــر على 
ــات الـــفـــصـــائـــلـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــــسـ ــقـ ــ ــح االنـ ــطــ ــــســ ال
والسياسية الحادة لدى املعارضة، والتي 

تحولت إلى حروب شتتت جهود الثوار 
على األرض. وقد تراق ذلك كله مع زيادة 
تــدفــق املــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة املــوَجــهــة 
إيــرانــيــا، وتــوســع ســيــطــرة داعــــش على 
مناطق واســعــة. وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
استطاع الجيش السوري الحر والشعب 
السوري مقاومة كل هذه التداعيات، بعد 
دفع ضرائب عالية من حصار وقصف 
عديدة،  مليشيات  وتقهقرت  وتــجــويــع، 
ــع الجيش الــســوري عــلــى  حساب 

َ
وِقــط

ــــحــــر، حــتــى  ــدم الـــجـــيـــش الــــســــوري ال ــقـ تـ
الجيش  من  السوري  النظام  رأس  طلب 
أيــلــول  الــتــدخــل فــي سبتمبر/  الــروســي 
املــعــادلــة رأســا  لتنقلب  عــام 2015،  مــن 
عــلــى عــقــب مــن خـــالل ســيــاســة األرض 

فت  مجازر عديدة.
َّ
املحروقة التي خل

الطائرة اآلن فوق غوطة دمشق، يتذكر 
الــبــالي ستيشن،  ألــعــاب  أحـــد  قبطانها 
يــحــدد الــهــدف ويــطــلــق، هــو اآلن ال يرى 
الغاز بال  إال موقعا تم إصابته بقنابل 
أن  الغوطة  أهــل  أي دقــة متناهية، وعلى 
يتنفسوا هذا الهواء املليء بالكلور، وأن 

يزفروه كزفرة الثّوري األخيرة.
أحمد عزام )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

عبد الوهاب األفندي

البريطاني  الــفــيــزيــائــي  2004، خــســر  عـــام  فــي 
الــشــهــيــر ســتــيــفــن هــوكــيــنــغ )تـــوفـــي األســـبـــوع 
الـــجـــاري( رهــانــا مــع صــديــقــه جـــون بريسكل، 
من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا )كالتيك(. 
كان موضوع الرهان هو ما إذا كانت »الثقوب 
السوداء« )نجوم منطفئة، كثيفة املادة، غالبة 
الجاذبية، ال ينفذ الضوء من نطاق جاذبيتها( 
 عــلــى تــدمــيــر املــعــلــومــات املــضــمــنــة في 

ً
ــادرة ــ قــ

التي تلتهمها. وهــذا األمــر يخالف،  األجــســام 
إذا مـــا وقــــع، مـــبـــادئ عــلــم املــيــكــانــيــكــا الكمية 
ــان صــديــقــهــمــا الــثــالــث نيك  وافـــتـــراضـــاتـــه. وكــ
ثـــورن، زمــيــل بريكسيل فــي »كــالــتــيــك«، انضم 
الذي  الرهان  إلــى هوكينغ ضد بريسكيل في 
األبـــحـــاث  نــتــائــج  أن  إال  ــام 1997،  عــ فـــي  عــقــد 
اضــطــرت الــعــاملــْن إلـــى االعـــتـــراف بخطئهما، 
وفــاًء  لبريسكيل  موسوعة  هوكينغ  واشترى 

بالرهان. 
في ذلك العام نفسه، استعرنا مفهوم »الثقب 
األســــــــــود« الـــــــذي أثـــــــــراه هـــوكـــيـــنـــغ بــتــنــظــيــره 
املتعمق، لوصف الدولة العربية االستبدادية 
املــــعــــاصــــرة فــــي تـــقـــريـــر الــتــنــمــيــة اإلنـــســـانـــيـــة 
ــد حــيــنــهــا، بـــعـــنـــوان »نــحــو  ــذي أعــ ــ الــعــربــيــة الـ
املفهوم،  ويشير  الــعــربــي«.  العالم  فــي  الحرية 
فــي أصــلــه، إلــى وجـــود نــجــوم منطفئة تتكور 
على نفسها، حتى تبلغ كثافة املادة فيها حدًا 
يجعل جاذبيتها من القوة، بحيث ال ينفذ من 
إطار جاذبيتها أي شيء، بما في ذلك الضوء. 
النجوم تلتهم بقوة جاذبيتها كل  وألن هــذه 

محمود الريماوي

تـــســـتـــوقـــف املــــــرء فــــي حـــيـــاة عـــالـــم الـــفـــيـــزيـــاء 
البريطاني ستيفن هوكينغ ورحيله األربعاء 
املاضي )14 مــارس/ آذار الــجــاري(، محطات 
وجوانب ذات داللة، فقد توفي الرجل عن 76 
عاما. لم يكن يبدو عليه ُعمٌر معن، فالضعف 
الــشــديــد الـــذي أصــابــه، وانــعــكــس على بنيته 
وقوامه، طغى على هيئته التي بدا صاحبها 
على الــدوام وكأنه بال عمر. وقد قّيض له أن 
ينال شهرة واسعة بفضل ذكائه وشجاعته، 
وحــيــث كـــان يـــدرك أن الــكــائــن الــبــشــري مثال 
للضعف والضآلة  ضمن النظام الكوني. وما 
يــبــدو قــريــبــا مــن املــجــاز أصــابــه هــو بــصــورة 
لــم يجعله يفقد بسببه  ذلــك  أن  حسية، على 
لـــديـــه، بل  الـــدعـــابـــة  الــذهــنــيــة أو روح  قـــوتـــه 
تــحــقــقــت خـــالل ذلـــك »مــعــجــزتــه« الشخصية 
بــالــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة خمسة وخمسن 
عاما، فيما منحه األطباء املختصون فرصة 
الحياة عامن فقط، إثر إصابته باملرض في 

سن الحادية والعشرين.  
أن هوكينغ، على  االهتمام  األول مثار  األمــر 
الــرغــم مــن أنــه كــان حبيس عــجــزه الجسدي، 
ــام، إال أن هــذا  ــتـ كــونــه كــــان يــعــانــي الــشــلــل الـ
الوضع بالغ الصعوبة واإليــالم على النفس 
لــم يــدفــع بــه إلـــى الــعــزلــة أو املــكــوث فــي بــرج 
عـــاجـــي، فــقــد كــــان مــنــشــغــال بــمــصــيــر األرض 
البشر.  وخصوصا  عليها،  الكائنات  وحياة 
وعلى الرغم من ولعه بالعلم الذي نذر حياته 
لـــه، فــقــد كـــان مــؤمــنــا بــغــائــيــة الــعــلــم مــن أجــل 
إلى   ينظر   وكــان  وتطويرها.  الحياة  خدمة 

مــا حــولــهــا، فـــإن كثافتها تــــزداد، ومــعــهــا قــوة 
جاذبيتها، حتى ال تسمح لشيء بالحركة في 

محيطها.
وقد بدا لنا هذا وصفا مجازيا مناسبا لطبيعة 
الـــدولـــة الــعــربــيــة الــتــي ســــادت وتــشــابــهــت في 
الشكل واملضمون، بحيث تكورت على نفسها 
فقد  »الجملوكيات«،  في  وانغلقت، خصوصا 
أخـــذت هـــذه الــجــمــهــوريــات تــتــحــول إلـــى دولــة 
الــحــزب الـــواحـــد، ثــم دولـــة الــطــائــفــة/ القبيلة، 
فالعشيرة، ثم األسرة الصغيرة، ثم الفرد. وفي 
كل واحٍد من هذه األطوار، كانت تعزل نفسها 
الــعــام، بحيث ال تسمح  الفضاء  أكثر، وتغلق 
بأي تحرك مدني أو سياسي. حتى االقتصاد 
يكبت ويجير لصالح منظومة الثقب األسود. 
لم يكن من املفيد، في إطار االستخدام املجازي 
التعقيدات  تفصيالت  فــي  الــدخــول  للمفهوم، 
واإلضافات التي أدخلها هوكينغ عليه، وحاز 
إثبات  إلــى  أســاســهــا. فقد سعى  شهرته على 
أن الثقوب السوداء لم تكن »سوداء« بالكامل، 
وأنـــهـــا تــصــدر إشــعــاعــا عــلــى شــكــل جــزيــئــاٍت 
وقد  هوكينغ«(.  »إشــعــاع  )سميت  افتراضيٍة 
ظــل يطور هــذا املفهوم حتى آخــر أيــامــه، كما 
ظهر من ورقة نشرها مع زميل له عام 2016. 
مهما يــكــن، فـــإن االســتــعــارة كـــان فيها بعض 
ــّرف، حــيــث اشــتــمــلــت عــلــى فــرضــيــة أن  ــتـــصـ الـ
العربية  الثقب األســود  انكماش دولــة  تمادي 
ــى انـــفـــجـــار مـــدمـــر يــخــلــف واقــعــا  ــؤدي إلــ ــ ــد يـ قـ

جديدًا.
يــبــقــى ستيفن هــوكــيــنــغ نــفــســه، وعــلــى الــرغــم 
 من آيات السماء، 

ً
من توجهاته اإللحادية، آية

التطور التقني في مجال الذكاء االصطناعي 
نظرته إلى كابوس قادم تحل فيه اآلالت محل 
الــبــشــر، وتــتــطــور مــن تــلــقــاء ذاتــهــا، موضًحا 
أن الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة لــلــرجــل اآللــــي وجــهــاز 
إنتاج  إلــى  النهاية،  فــي  ستصل،  الكمبيوتر 
شكل جديد من أشكال الحياة عالية التقنية، 
الــتــي تــتــفــوق فــيــهــا اآللــــة عــلــى الــبــشــر الــذيــن 
صنعوها. والحديث هنا  يتعلق بعقدين أو 

ثالثة عقود مقبلة، فقط. 
وبـــذلـــك ارتـــقـــى هــوكــيــنــغ إلــــى مــرتــبــة املــفــكــر 
الــكــونــي واملــصــلــح الــكــبــيــر، الـــذي لــم يلتصق 
االنشغال  على  انفتح  بــل  ومحيطه،  ببيئته 
بمصير الكوكب األرضي، ومصلحة البشرية 
جمعاء، ما يجعله ملهما ألجيال من العلماء 

واملفكرين واملصلحن على امتداد عاملنا.
ــه أخــذ  ــر الــثــانــي، ويــتــصــل بــمــا ســبــق، أنـ األمــ
يــنــظــر، فــي األعــــوام األخــيــرة مــن حــيــاتــه، إلــى 
ا  األرض مكان إقامة  للبشر، وليس فقط جزء
من الكون. وقد الحظ أن أعــداد البشر سوف 
تتضاعف كــل 40 ســنــة، ووفـــق كشوفه هــذه، 
فإن األرض لن تكون مكانا صالحا للحياة، 
أو أن تكون املوارد كافية للحياة، قبل نهاية 

القرن الحالي الحادي والعشرين.
آخر  إلــى  مكان  مــن  ينتقلون  البشر  أن  وكما 
ــي، الــتــمــاســا لــــلــــرزق، أو  ــ ــ فـــي املـــعـــمـــور األرضـ
ا مــن مكان  لنمط حــيــاة أفــضــل، أو أقـــل ســـوء
بإلحاح  يدعو  الرجل  فــإن  األصــلــي،  إقامتهم 
إلــــى اكــتــشــاف كـــواكـــب أخــــرى قــابــلــة للحياة 
فــيــهــا، بــحــيــث يـــتـــوزع الــبــشــر عــلــى أكــثــر من 
ــد، وال يـــتـــكـــدســـون عـــلـــى كــوكــب  ــ ــ كـــوكـــب واحـ
األرض. وهـــي رؤيــــة فــائــقــة، تــبــدو أقــــرب إلــى 

األشهر، »مختصر تاريخ الزمن« )1988(. وقد 
جاء في العبارة أن التوصل إلى نظرية شاملة 

للكون تجعل منا شركاء في العلم اإللهي.
ــة  ــ ــدولـ ــ ــه الـ ــيـ ــبـ ــر تـــشـ ــ ــ ــذّك ــ ــة أخـــــــــــرى، يــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
إلى  بتحولها  األســـود  بالثقب  االســتــبــداديــة 
نقيض دورها الطبيعي، تماما كما أن النجم 
املنطفئ يتحول إلى بؤرة ظالم وتدمير، بداًل 
الدولة  من مصدر إشعاع وطاقة. كذلك تفقد 
الــتــي تــتــحــول إلـــى عــزبــة خــاصــة لــلــدكــتــاتــور 
وممثلة  الــعــامــة،  للمصلحة  حــارســا  دورهــــا 
لــطــاقــات  ومـــوجـــهـــة  ومـــفـــجـــرة  األمـــــــة،  إلرادة 
ــبـــنـــاء والـــخـــلـــق، وحــاســمــة  املــجــتــمــع نـــحـــو الـ
ــي الــجــمــيــع.  لـــلـــنـــزاعـــات، بـــمـــا يـــخـــدم ويــــرضــ
ــنـــح، بـــــــإذن الــلــه  ــمـ وبـــيـــنـــمـــا نـــجـــد الـــشـــمـــس تـ
الــضــوء والـــدفء لكوكبنا، وتضبط  وقــدرتــه، 
حركة الكواكب في مدارات معلومة، متحكمة 
فــإن تحولها إلى  الفصول واملــنــاخ،  بذلك في 
ثقب أسود يعني نهاية الحياة على كوكبنا، 

غالبيتهم عباقرة، بل علماء ممتازين، وكان 
ــم، لــكــن الـــجـــائـــزة قــفــزت عــنــه. بما  ــدهـ هـــو أحـ
لقياس  معيارا  »نوبل«  إلى  االحتكام  يجعل 
الجدارة والتفوق في مختلف حقول الجائزة 

أمرا ينطوي على مبالغة وانتقائية.
األمــر الــرابــع: أن نعي الــرجــل جــاء مــن أبنائه 
ــًدا أن والـــدنـــا املــحــبــوب  الــثــالثــة »يــحــزنــنــا جــ
ـــا عــظــيــًمــا، وشــخــًصــا 

ً
ــان عـــامل تــوفــي الـــيـــوم. كـ

أعماله وتــراثــه معنا سنوات  ــادًرا، ستبقى  نـ
طويلة«. ومع أن الراحل سبق أن حاز على في 
البريطانية  اإلمبراطورية  وســام  بالدهعلى 
فــي الــعــام 1982، وعــلــى وســـام رفــقــاء الشرف 
عام 1989، إال أنه لم يحظ  بنعي رسمي يوم 
وفاته. وهو أمر يثير االستغراب، فال يعقل أن 
يكون انشغال حكومة تيريزا ماي بتداعيات 
ــة مــحــاولــة اغــتــيــال الــجــاســوس سيرغي  أزمــ
من  عنها  نجم  ومــا  يوليا،  وابنته  سكريبال 
قــرار بطرد 23 دبلوماسيا روسيا، وتجميد 
املتحدة،  اململكة  في  الروسية  الــدولــة  أصــول 
قـــد صـــرف أنـــظـــار الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــةعــن 
حدٍث بهذا املستوى. وعلى األغلب، أن البرود 

بــــل ونــــهــــايــــة الــــكــــوكــــب واملــــجــــمــــوعــــة.  كــذلــك 
ــة الــثــقــب األســــود، فــي شراستها  تــتــحــول دولـ
لــلــمــوت ال للحياة،  وشــراهــتــهــا، إلـــى مــصــدر 
وللنهب ال العطاء، وللتدمير والتهجير، بداًل 
مــن إيــجــاد بيئة االزدهــــار واألمـــن. والنتيجة 
الــحــيــاة تــمــامــا فــي البلد  هــي إمـــا أن تنطفئ 
بكامله مواتا ال حراك  البلد  املعني، فيصبح 
فيه، أو أن الحياة الغالبة ستكتسح مثل هذه 
الهياكل التي ال استمرارية للحياة معها. ولنا 
في نماذج الدول الشمولية التي عال شأنها، 
وعظم جبروتها، مثل أملانيا النازية وروسيا 
البلشفية وتوابعها، آيات لقوم يعلمون. فقد 
ــرت نــفــســهــا، وســعــت  انـــهـــارت كــلــهــا حــيــث دمــ
إلى تدمير من حولها، قبل أن يأتيها قدرها 
املـــحـــتـــوم. ولـــعـــل أبـــلـــغ الــعــبــر فـــي ذلــــك كــانــت 
أملانيا الشرقية التي كادت تفرغ من سكانها 
في أيــام مــعــدودات، قبل أن تستسلم لقدرها، 
ــــذي شــيــدتــه للكبت  وهــــي تــشــهــد جـــدارهـــا الـ
والــخــنــق، وهـــو يــدمــر بــأيــدي عــن مــن أرادت 
قهرهم وخنقهم. ونظيرها هي سورية اليوم 
 
ً
تقتيال سكانه  مــن  البلد  نظامها  أفـــرغ  الــتــي 

الزرع  وتهجيرًا، ودمــر الحجر واملــدر، وأهلك 
والـــضـــرع، وخــلــق أجــيــااًل كــامــلــة مــن اليتامى 
بقاء  وال  بالضغائن.  واملحملن  واملــشــرديــن 
لنظاٍم بهذه املالمح مع إرادة الحياة الغالبة 
التي ال بد أن يكتسحه تيارها الهادر، ما لم 
يأذن الله بقيام الساعة وانقراض الحياة على 
األرض. وهو سيزول عندها أيضا. فهو إما أن 

يزول أو أن يزول.
)أكاديمي سوداني(

الــرســمــي فــي الــتــعــامــل مــع الــخــبــر يــعــود إلــى 
ُعماليا  كــان  كــون هوكينغ  أسباب سياسية، 
ومـــعـــروفـــا بــمــواقــفــه الـــنـــاقـــدة لــحــرب فيتنام 
والــحــرب على الــعــراق، ومــأســاة جرائم القتل 
ــال ســـــوريـــــة، وصــــــواًل  ــ ــفـ ــ املـــنـــهـــجـــي بـــحـــق أطـ
إلـــى انــتــقــاد الــســيــاســة اإلســرائــيــلــيــة، ورفــض 
عام  اإلسرائيلي  الرئيس  إليه  دعــوة وجهها 
لــــزيــــارة إســـرائـــيـــل.  بـــيـــريـــز(  2013 )شـــيـــمـــون 
ــان املــنــطــق يــقــضــي أن يــتــم الــتــعــالــي عن  ــ وكـ
االخــتــالفــات الــســيــاســيــة مــع الــرجــل، والنظر 
إلــيــه كــمــا هـــو: عــالــم فــيــزيــائــي  كــبــيــر املــكــانــة 
ينتمي إلى بريطانيا. خصوصا أنه لم يكن 
ناشطا سياسيا أو حزبيا باملعنى الحرفي، 
بل صاحب مواقف أخالقية، يعّبر عنها في 
أوقـــات مــتــبــاعــدة. ومــغــزى ذلــك أنــه حتى في 
الــبــلــد الــــذي ُيــعــتــّد بــحــرصــه عــلــى الــلــيــاقــات، 
التهذيب الكالسيكي، وهو بريطانيا،  وعلى 
كتجاهل  تقع،  أن  يمكن  أخطاء جسيمة  فــإن 
ــٍم اســــتــــأثــــرت حـــيـــاتـــه ومــســيــرتــه  ــالــ غـــيـــاب عــ

 نظيره.
ّ

وكشوفاته باهتمام عاملي قل
األمر الخامس أن الرجل، على الرغم من وضعه 
الصحي األليم، عاش حياته ونظر إلى نفسه 
شــخــصــا عـــاديـــا، طــبــيــعــيــا، ولــــم ُيــنــكــر أهــــواء 
البشرية، وقابليته مثل غيره الرتكاب  نفسه 
أخطاء كما للسير على جادة الصواب. وعلى 
ســبــيــل املـــثـــال، يــســتــرعــي االنـــتـــبـــاه انــفــصــالــه 
االرتباط  على  عاما  بعد عشرين  زوجته  عن 
الزوجي، واقترانه بإحدى ممرضاته. واملغزى 
أن الحياة بكل تقلباتها وأحوالها ال تتوقف، 

ما دام املرء ينبض بالحياة.
)كاتب من األردن(

ــدة والــعــشــريــن  ــواحــ ــو فـــي الــ ــيـــب، وهــ فــقــد أصـ
املتزايد،  ضمورالعضالت  بمرض  عــمــره،  مــن 
وقـــدر األطــبــاء أن لــن يعيش أكــثــر مــن عامن. 
وبـــالـــفـــعـــل، أصـــبـــح الـــرجـــل مـــقـــعـــدًا، وفـــقـــد كل 
قـــدرة عــلــى الــحــركــة والــنــطــق، وأصــبــح يتنقل 
ــاج رعـــايـــة طبية  ــتــ عــبــر مــقــعــد مـــتـــحـــرك، واحــ
عــلــى مـــدار الــســاعــة. ولــكــنــه مــع ذلـــك ظــل متقد 
كمبيوتر،  عبر جهاز  يتواصل،  وبقي  الذهن، 
يفسر بعض حركات جسمه، خصوصا الخد 
والــــوجــــه، الخـــتـــيـــار كــلــمــات وجـــمـــل يــحــولــهــا 
ــــالم عـــبـــر بــــرامــــج صــمــمــت  ــــى كـ الــكــمــبــيــوتــر إلـ
خصيصا لــذلــك. وقــد عــاش الــرجــل حتى بلغ 
الــســادســة والــســبــعــن، وتــــزوج لــلــمــرة الثانية 
في مطلع التسعينيات من ممرضته، بعد أن 
التي  الوفية،  الثالثة  أوالده  وأم  فــارق زوجته 
تــزوجــتــه عــنــدمــا بـــدأت أعــــراض املـــرض تظهر 
عليه، بقيت معه خالل أصعب السنوات، وقبل 
أن ينال الشهرة واملـــال. وفــي عــام 2006، طلق 
زوجته الجديدة، وتحّسنت عالقته مرة أخرى 

مع أسرته األصلية.
ولعلها مفارقة أن زواجه الثاني جاء وهو في 
الخمسن من عمره، أي بعد قرابة ثالثن سنة 
من موعد موته املفترض بحسب األطباء، مما 
العلم، وقدرة  أن يذّكره بمحدودية  كان يجب 
بد  وال  البشر.  تقديرات  تحكمها  ال  التي  الله 
ــبـــاب فشل  ــد أسـ مـــن اإلشــــــارة هــنــا إلــــى أن أحــ
زواجـــه األول كــان عــدم رضــا زوجــتــه املتدينة 
عن توجهاته اإللحادية. هذا على الرغم من أنه 
كان يستخدم عبارات دينية بصورة مجازية، 
كما في العبارة الشهيرة التي ختم بها كتابه 

اإلقامة  أن  تبّن  إذ  املنسرح،  العلمي  الخيال 
على كوكب املريخ  شبه مستحيلة. ومع ذلك، 
لرحلة مركبة فضائية  قائمة  هناك مشاريع 
ـــعـــّد لــهــا وكـــالـــة نــاســا األمــيــركــيــة، 

ُ
مــأهــولــة، ت

إلــــى هــــذا الـــكـــوكـــب. ومــهــمــا كــــان األمــــــر، فــإن 
الــرجــل تستبطن الحاجة إلــى إصــالح  دعــوة 
الــحــيــاة عــلــى كــوكــبــنــا، وعــلــى تــوظــيــف العلم 
لــخــدمــة الــبــشــريــة والـــحـــيـــاة، ولــيــس لتعزيز 
ــك قــبــل الــــوصــــول إلــى  ــ عـــوامـــل الــتــدمــيــر، وذلـ
الحياة شبه مستحيلة  فيها  مرحلٍة تصبح 
في  البشرية  معها  فنى 

ُ
ت وقــد  األرض،  على 

ــادة فــــي عـــدد  ــ ــزيـ ــ ــك مــــع الـ ــ ــقــــرن املـــقـــبـــل، وذلــ الــ
السكان، وزيادة الطلب على الطاقة واالرتفاع 

املضطرد في درجات الحرارة.
والــــكــــارثــــة تــكــمــن خـــاللـــئـــذ فــــي الـــفـــجـــوة بــن 
كشوفات العلم وصانعي القرارات في عاملنا، 
هــذه  لتمكن  وُيــســخــر  يــوّجــه  زال  مــا  فالعلم 
ــتــــالك عــنــاصــر الـــقـــوة،  ــة أو تـــلـــك، والمــ ــدولــ الــ
ــــورًا، وال  ــــطـ ــر تـ ــثــ ــة األكــ ــحـ ــلـ ــا األسـ وخـــصـــوصـ
مقدمتها  وفي  الجماعية،  املنظومات  تنجح 
األمم املتحدة، على الرغم من الخطوات التي 
ــذا املـــجـــال، فـــي الــتــجــســيــر بن  قــطــعــت فـــي هــ
الــعــلــم والــعــلــمــاء، وبـــن عــالــم السياسة  بيئة 

ومطامح النفوذ. 
األمر الثالث: أن الرجل لم  يحظ بجائزة نوبل 
العلمية  الــرغــم مــن مكانته  فــي مــجــالــه، على 
ــتــــي فــتــحــهــا فــي  املـــعـــتـــرف بــــهــــا، واآلفـــــــــاق الــ
له  الكون ومساره. ولم يسبق  دراسته نشأة 
من جانبه أن تطرق إلى هذه املسألة. ومع أن 
الراحل لم يكن يمتلك عبقرية أينشتاين، إال 
أن الفائزين بالجائزة الشهيرة لم يكونوا في 

ستيفن هوكينغ والدولة العربية

رجٌل من زماننا... ستيفن هوكينغ

يذّكر تشبيه الدولة 
االستبدادية بالثقب 

األسود بتحولها 
إلى نقيض دورها 

الطبيعي

عاش حياته ونظر إلى 
نفسه شخصًا عاديًا، 

طبيعيًا، ولم يُنكر 
أهواء نفسه البشرية
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