
سامية عيسى

االنتخابات  في  املتطرف  اليمني  انتصار 
نتنياهو،  بــزعــامــة  أخـــيـــرا،  اإلســرائــيــلــيــة 
داللــــة جـــديـــدة عــلــى صــعــود الــفــاشــيــة ما 
فوق العنصرية، الجديدة املتجددة. ليس 
في إسرائيل وحدها ربما، مع أنها األكثر 
فجاجة، فالعالم دخل في زمن الشعبوية 
الـــذي هــو مــــؤاٍت لــكــل الــتــيــارات املــتــشــّددة 
الفقراء  اليمني والتطرف وسحق  باتجاه 
واملهمشني ملصلحة قلة قليلة لرأسمالية 
ــا نهمها  مــتــوحــشــة ال تــعــرف الــشــبــع، ومـ
لــلــســلــطــة إال وســيــلــة لــهــذا الــجــشــع الـــذي 
يحول و/أو سيحول شعوب العالم بأسره 
إلى مجرد عبيٍد يسخرون لخدمة أسياد 
قـــائـــل، يــحــكــمــون الــعــالــم عــبــر صــنــاديــق 
اقتراع عمياء، تتغذى على الخوف وجهل 
الهاوية  مــن رؤيـــة  أو عجزهم  الــنــاخــبــني، 
الـــتـــي تـــجـــّرنـــا إلـــيـــهـــا هـــــذه الـــقـــلـــة. وهــــذا 
غيض من فيض مؤشرات تمهد لصعود 
العالم، سيما في إسرائيل.  الفاشية عبر 
التي  التحالفات  نــرى ذلــك بــوضــوح عبر 
بقيادة  املتطّرف  واليمني  اليمني  أنشأها 
نــتــنــيــاهــو ونــيــفــتــالــي بــيــنــيــت ولــيــبــرمــان 
ــــت شــــكــــد وغـــــيـــــرهـــــم، فــــضــــا عــن  ــيـ ــ ــلـ ــ وإيـ
الجنرالني املرشحني املنافسني لنتنياهو، 
اللذين ال يقا تطّرفا  غانتس ومــردخــاي 
الشديد  نتنياهو  تقارب  لم يقتصر  عنه. 
مــع تــرامــب، بــل اخــتــار أصــدقــاءه املقربني 
من بني أســوأ الشعبويني األوروبــيــني. لم 
 جفنه، وهو يصافح رئيس الــوزراء 

ّ
يــرف

املــجــري، فيكتور أوربــــان، على الــرغــم من 
عــلــمــه، قــبــل زيـــارتـــه املـــجـــر بــبــضــعــة أيـــام 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2017، بــدفــاع أوربـــان 
ــــح عـــــن وصـــــــي عــــرش  ــريـ ــ ــــصـ ــنـــي والـ ــلـ ــعـ الـ
ميكلوش   ،)1940 )1920ـ  املجرية  اململكة 

منصور المعال

ــام لحظة دقــيــقــة، مع  يــقــف األردن الــيــوم أمـ
تــحــول الــتــحــالــف الــتــاريــخــي مـــع الـــواليـــات 
املتحدة، بوصفها الضامن الستقرار الباد، 
إلى تهديٍد يطاول الدولة، في ظل تحوالٍت 
عميقة في الخريطة الجيوسياسية للشرق 
ــي األمــيــركــي  ــط. بـــدأ الــتــحــالــف األردنــ األوســ
الثانية،  العاملية  الحرب  نهاية  منذ  مبكرا 
ومع تراجع دور اإلمبراطورية البريطانية 
الــتــي كــانــت تـــمـــارس انــتــدابــا عــلــى الــبــاد، 
قــبــل االســتــقــال فــي 25 مــايــو/ أيـــار 1946، 
ليأتي قرار تعريب الجيش، وإنهاء خدمات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــني، فــــي عـــــام 1956،  ــبـــاط  الـــضـ
البريطانية،  الحقبة  نهاية  مــســار  ليدشن 
الغربي،  املعسكر  إطــار  فــي  األردن  ودخـــول 
األمــيــركــي تــحــديــدا.  وبــقــي األردن حريصا 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــعــاقــة مـــع الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة، إال أن غــــزو الـــعـــراق الــكــويــت في 
االنــضــمــام  األردن  ورفـــــض   ،1990 صــيــف 
ــراجـــع تلك  ــدولــــي، أدى إلــــى تـ الــ لــلــتــحــالــف 
الـــعـــاقـــة، لــتــتــعــافــى ســـريـــعـــا بـــعـــد مــؤتــمــر 
ــي ــ  ــ مــدريــد لــلــســام مــن خـــال الــوفــد األردنـ
أوســلــو  اتــفــاقــيــة  ثــم  املــشــتــرك،  الفلسطيني 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، واتفاقية 
وادي عــربــة بــني األردن وإســرائــيــل. وشكل 
»حل الدولتني« الضمانة األردنية للحفاظ 
على مصالح األردن في أي تسوية نهائية 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وخـــصـــوصـــا فــي 
ملفات الحل النهائي التي تتعلق بالاجئني 
والحدود واألمن واملياه واملقدسات. وبقي 
منخرطا  املاضيني،  العقدين  طــوال  األردن، 
فــي الــجــهــود الــدولــيــة الــســاعــيــة إلـــى إنــجــاز 
ــيــــة، منها  هــــذا الـــحـــل، عــبــر مـــؤتـــمـــرات دولــ
أنابولس 1 وواي ريفر، إال أن تلك املؤتمرات 
انتهت دوما من دون تحقيق اتفاق نهائي 

راتب شعبو

ما  اليوم  الــســودان  في  اإلساميون  يعاني 
عاناه غير اإلساميني في الثورة السورية. 
فـــي الــــســــودان، كــمــا فـــي ســــوريــــة، تـــواطـــأت 
الحكم سنوات  نــظــام  مــع  أحــــزاٌب سياسية 
قليلة   وراء مكاسب حزبية 

ً
طويلة، ساعية

نفسها،  استهلكت  بــأن  وانتهت  كثيرة،  أو 
وحـــرقـــت لــونــهــا الــســيــاســي بــالــكــامــل. كــان 
ــع طــغــمــة الـــحـــكـــم فــــي ســـوريـــة  الــــتــــواطــــؤ مــ
بالعلمانية،  تــقــول  يسارية  أحـــزاب  صنعة 
فجاءت الثورة السورية بلون إسامي. أما 
في السودان، فقد احترف اإلسام السياسي 
صنعة التواطؤ مع طغمة الحكم، ما جعل 
الــثــورة هــنــاك تتخذ لــونــا يــســاريــا، وتلفظ 
اإلســامــيــني الــذيــن ســبــق لــهــم أن اشتغلوا 
 على ما سموها سياسة »التمكني« 

ً
طويا

الــتــي عــنــت، فــي مــا عــنــتــه، »احــتــال الــدولــة 
أو اســتــعــمــارهــا« عــبــر أســلــمــة قــــوى األمـــن 
والــجــيــش، لــكــي يــبــنــوا ســـدًا مــانــعــا عميقا 
ضد التحول إلى نظام حكم ديمقراطي. في 
هذا املستوى من املقارنة، يتفوق إساميو 
السودان على علمانيي سورية، من حيث إن 
األخيرين لم يكن لهم أي حضور »يساري« 
ــة، طــــوال فــتــرة مساندتهم  فــاعــل فــي الـــدولـ
الحضور  على  قياسا  فيها،  الحكم  طغمة 

الفاعل لإلساميني في الدولة السودانية.
أمــرًا آخــر أكثر عمقا  وتكشف هــذه املقارنة 
ــتــــواطــــؤ مــــع االســــتــــبــــداد أو الـــثـــورة  مــــن الــ
عــلــيــه، يــمــكــن صــيــاغــتــه عــلــى شــكــل ســــؤال: 
لقوى سياسية، متعارضة في  كيف يمكن 
تتصّدر  أن  وبرامجها،  وتطلعاتها  فهمها 
ثـــــــورات مــــن طــبــيــعــة واحــــــــدة، ثـــــــورات ضــد 
األشكال؟  متعّدد  وفــســاده  الحكم  استبداد 
ــيـــســـاريـــون فــي  كـــيـــف يــمــكــن أن يـــتـــصـــدر الـ
الـــســـودان واإلســامــيــون فــي ســوريــة ثــورة 
ــن إجـــابـــٍة  مــــن طــبــيــعــة واحــــــــدة؟ الـــبـــحـــث عــ
إلــى تلمس مــا يمكن تسميته  ســوف يقود 
»الفراغ الديمقراطي« على صعيد التكوين 
فـــي مجتمعاتنا  تـــوجـــد  فـــا  االجـــتـــمـــاعـــي، 
طبقة اجتماعية فاعلة، تشكل الديمقراطية 
كما  االقــتــصــادي،  لنشاطها  شــرطــا حيويا 
على صعيد الوعي االجتماعي العام، األمر 
الذي يختزل فكرة الثورة إلى فكرة العداء، 
فيصبح ثوريا كل من يعادي نظام الحكم، 
بــصــرف النظر عــن منشأ عــدائــه أو مـــؤّداه. 
هذا الفراغ هو ما يسمح لجهات سياسية 
متباينة ومتعارضة أن تحتل املوقع نفسه 

من الثورات نفسها.
في العودة إلى املوجة الثانية من الثورات 
في  الــثــورة  تجربة  علينا  تعرض  العربية، 
السودان، كما في الجزائر، مشهدًا يقول إنه 
كلما كانت الثورة أبعد عن عنصر اإلسام 
السياسي، تكون أقرب إلى النجاح، وكانت 
أكثر أمانا من االنــزالق إلى صراع هوياتي 
يقتل الثورة قبل أن يقتل النظام السياسي 
ــلــــيــــه. فـــــي لــــوحــــة الــــصــــراع  الــــــــذي تــــثــــور عــ
الــســودانــي الــيــوم، نــقــرأ أيــضــا أن املتدينني 
الــذيــن يــلــتــزمــون ديــنــهــم، ويــمــارســونــه في 
كـــل مـــكـــان فـــي ســـيـــاق ثــورتــهــم ونــضــالــهــم، 
يــــرفــــضــــون، فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، اإلســــــام 
الــســيــاســي، ويـــمـــيـــزون أنــفــســهــم عــنــه. هــذا 
يعني أن السودانيني يحرمون أهل اإلسام 
السياسي من خط إمداد أساسي لهم، وهو 
احــتــكــار الــديــن »غــيــر الــســيــاســي«، وجعله 

علي الذهب

اإلماراتي على  السعودي  السباق  أن  يبدو 
تقاسم مكاسب الحرب في اليمن، لن يدوم 
طــويــا، فــي ظــل انــكــشــاف األمـــر لليمنيني، 
خصوصا املؤيدين للسلطة الشرعية التي 
يــتــزعــمــهــا الــرئــيــس عــبــد ربــــه هـــــادي، ومــع 
محافظات  في  لهم 

ّ
توغ الحوثيني  مــعــاودة 

املجلس  مليشيات  فيها  تنتشر  جنوبية 
املدعوم  )االنفصالي(  الجنوبي  االنتقالي 
مـــن اإلمـــــــارات، ومــــا يــثــار بــشــأن تــفــاهــمــات 
ســريــة أبــرمــتــهــا الــســعــوديــة مــع الحوثيني، 
فيما يتعلق بإعادة تشغيل مطارات نجران، 
لـــهـــجـــمـــات صــــواريــــخ  تـــعـــّرضـــهـــا  مــــن دون 
الـــقـــويـــة  ــودة  ــ ــعــ ــ ــ ال ــيــــني، إذ رافـــــقـــــت  ــوثــ الــــحــ
ــراف بــعــض مــحــافــظــات  ــ لــلــحــوثــيــني إلـــى أطـ
الـــجـــنـــوب تـــفـــســـيـــراٌت مــخــتــلــفــة، مـــنـــهـــا مــا 
الشرعية وراء ذلــك؛  السلطة  يــرّجــح وقــوف 
املجلس  في  اإلمـــارات وحلفائها  في  نكاية 
االنــتــقــالــي، ومــنــهــا مـــا يــشــيــر إلـــى تنسيق 
الحوثيني، ومــن ورائهم  املجلس نفسه مع 
اإلمــــــــارات؛ بــقــصــد إعـــــادة تــرســيــم الــحــدود 
الشطرية التي كانت قبل 1990، ليضمن كل 
منهما ما تحت سيطرته من األرض؛ وذلك 
ناعمة  إلطاحة  استكمااًل  عمليا،  يمثل،  ما 
ــادي وحــلــفــائــه، هــدفــا  ــ بــســلــطــة الـــرئـــيـــس هـ

مشتركا بني الطرفني.
ــــك، يــلــحــظ تــصــاعــد نـــبـــرة الــخــطــاب  إزاء ذلـ
املناوئ لإلمارات، من مسؤولني وإعاميني 
ــي الـــســـعـــوديـــة. فــمــنــذ  يــمــنــيــني يـــقـــيـــمـــون فــ
شهرين، طلب أحد محافظي املحافظات، من 
الرئيس هادي، فض التحالف مع اإلمارات؛ 
نــتــيــجــة مــواقــفــهــا الــســلــبــيــة تــجــاه سلطته. 
وفــــي اتـــجـــاه آخــــر، انــتــقــد وزيــــر الــداخــلــيــة، 
مطلع شهر مــايــو/أيــار الــحــالــي، ومــن مقر 
عمله فــي عـــدن، ســيــاســة الــتــحــالــف، مشيرًا 
إلى انحرافها في األهداف والوجهة، مذكرًا 
بأن الحوثيني يتقّدمون في مناطق الضالع 
ولحج، جنوب الباد ووسطها، وليس في 
املحافظات الشرقية، في إشارة إلى التنافس 
الـــســـعـــودي اإلمـــــاراتـــــي فــــي الــهــيــمــنــة عــلــى 
املــهــرة وحــضــرمــوت. ومثل هذا  محافظتي 
املوقف يبديه، من وقت إلى آخر، وزير النقل 
انتظام  التحالف  أعلن، أخيرا، عرقلة  الــذي 
رحات الخطوط الجوية اليمنية، وإصراره 
على تعطيل هذا املرفق، أسوة بمؤسسات 
من  حــربــا  تــواجــه  الــتــي  الشرعية  الحكومة 

هــــورتــــي الـــــــذي ســــاعــــد حــلــيــفــه الــــنــــازي، 
أدولـــــــــف إيــــخــــمــــان، عـــلـــى تـــرحـــيـــل وقـــتـــل 
430 ألــف يــهــودي مــجــري. لــم تــطــرف عني 
زعــيــم »لـــيـــكـــود«، نــتــنــيــاهــو، وهـــو يــتــودد 
ــــاف كــاتــشــيــنــســكــي  ــاروســ ــ ــى يــ ــ ــا إلــ أيــــضــ
الــرئــيــس الــبــولــنــدي األســبــق، يــاروســاف 
ز 
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ــر املـــتـــواطـــئـــني مــع  ــ ســــن قــــانــــون يــمــنــع ذكـ
إبادة  على  تواطأوا  الذين  النازي  املحتل 
مائتي ألف يهودي بولوني خال الحرب 
زايمون  املـــؤرخ  بحسب  الثانية،  العاملية 
ــام 1970. كما  ــراه عــ ــ ــنـــر فـــي بــحــث أجــ داتـ
مــن زعماء  ليبرمان، وغــيــره  أفــيــغــدور  أن 
الــيــمــني املـــتـــطـــّرف، ُيــســتــقــبــلــون بــحــفــاوة 
مــنــذ الــعــام 2010. وقـــد أقـــام نــحــو ثاثني 
ــّرف األوروبــــــــي  ــطــ ــتــ ــمـــني املــ ــيـ مــــن قـــــــادة الـ
فـــي إســـرائـــيـــل، مــنــهــم الــنــمــســاوي هــايــنــز 
كــريــســتــيــان ســـتـــراتـــش، وعــضــو الــبــرملــان 
الهولندي غيرت فيلدرز الذي يحلم بمنع 
القرآن في هولندا، وتربطه عاقة حميمة 
مــع ليبرمان، وقــد تــرافــع علنا فــي إحــدى 
الغربية،  الــضــفــة  فــي  ملستوطنة  زيـــاراتـــه 
وفــق وكــالــة األنــبــاء الفرنسية، ضــد مبدأ 
الفلسطينيني،  مــع  الــســام  مقابل  األرض 
بإرادتهم  الفلسطينيني  إســكــان  مقترحا 

في األردن. 
ــورة هـــــــذه الـــــعـــــاقـــــات عــلــى  ــ ــطــ ــ لـــيـــســـت خــ
الــفــلــســطــيــنــيــني وحـــدهـــم، بـــل عــلــى البنية 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــحــكــم إســــرائــــيــــل مــنــذ 
مــزاوجــة مشوهة بني  وتـــزاوج  تأسيسها، 
الـــديـــن والــديــمــقــراطــيــة، وتـــتـــذرع بــســرديــة 
مــريــضــة، تقتلع شعبا أصــيــا من  ديــنــيــة 
ــيــــه، وهــي  أرضـــــه، وتــحــتــلــه وتـــســـرق أراضــ
اليمني،  أشــد نحو  فــي مرحلة تطرف  اآلن 
لــم يسبق لــه مــثــيــل، مــنــذ انــهــيــار الفاشية 
والـــنـــازيـــة فـــي أواســـــط الـــقـــرن املـــاضـــي، قد 

يــلــجــأ زعـــمـــاء الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، منذ 
والخوف  تــارة  الدين  باستخدام  نشأتها، 
مـــــن اإلبــــــــــــادة تــــــــارة أخــــــــــرى، إلـــــــى تـــذكـــيـــر 
ــــن الــــهــــولــــوكــــوســــت،  ــــزمـ ــيــــني بـ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
ــن »الــنــكــبــة« الــتــي  لــيــســهــلــوا عـــبـــورهـــم زمــ
تــحــولــوا معها مــن ضــحــايــا إلـــى مجرمني 
وجــاديــن ولــصــوص، ومــن ثــم إلــى أهــداٍف 
»يسعى الفلسطينيون إلى قتلهم« بشتى 
الـــــطـــــرق، أو طــــردهــــم مــــن املـــســـتـــوطـــنـــات، 
النازية  بتمرير  فبطريقة مشابهة، قامت 
ــه عــبــر  ــوكـــوســـت » والـــتـــحـــضـــيـــر لــ ــولـ ــهـ »الـ
الجشعني  البدناء  »اليهود  ترويج صــورة 
الكريهة  والــرائــحــة  املعقوفة  األنـــوف  ذوي 
الــــــذيــــــن يــــســــعــــون إلــــــــى الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
االقـــتـــصـــاد وتـــخـــريـــب طــمــأنــيــنــة الــشــعــب 
األملاني«، إلى ما هنالك من وسائل رفعت 
منسوب الكراهية في أوروبا، ودفع ثمنها 
مــايــني الــيــهــود األبــــريــــاء، بــحــســب الــعــالــم 
دايــفــيــد هـــوتـــون. وإال فــكــيــف نــفــهــم نـــزوع 

املــجــتــمــع اإلســرائــيــلــي إلـــى انــتــخــاب أكــثــر 
لهم  ممثلني  تطرفا  اليمينيني  املرشحني 
يــتــوّرع بعضهم  الكنيست، والــذيــن ال  فــي 

عن خيانة ضحايا الهولوكوست؟
مـــا يــقــلــق اآلن أن ثـــّمـــة »حـــربـــا وجـــوديـــة« 
تـــلـــوح فـــي األفـــــق الــســيــاســي يــحــضــر لها 
تحت عناوين عدة أبرزها »صفقة القرن«، 
ــا تــحــمــلــه  ــي يــمــكــن أن تــحــمــل فــــي مــ ــتــ والــ
ال  قــد  للفلسطينيني  تــرانــســفــيــر«  »عملية 
اإلسرائيلي  املجتمع  حرائقها  مــن  ينجو 
نــفــســه ملــصــلــحــة تـــلـــك الـــقـــلـــة الــرأســمــالــيــة 
الــجــشــعــة الــتــي تــحــكــم إســـرائـــيـــل، متمثلة 
ــر عـــنـــصـــريـــة فــي  ــ ــثـ ــ بـــزعـــيـــم شـــعـــبـــوي األكـ
تـــاريـــخ الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وهــــو أمــــر ال 
الــعــالــم  بــل  وحـــدهـــم،  الفلسطينيني  يــهــدد 
العربي واملجتمع الدولي بأسره. وهذا ما 
يــســوغ الــتــســاؤل عــن جـــدوى الــحــديــث عن 
الفلسطينيني  بتعايش  عــادل، يسمح  حل 
واإلســرائــيــلــيــني فـــي املــــدى املـــنـــظـــور، مثل 
القومية«؟  ثنائية  الـــواحـــدة:  الــدولــة  »حــل 
من  يمكننا  الذين  اإلسرائيليون  هم  فأين 
التحّدث معهم بهذا الشأن؟ اإلسرائيليون 
الذين سوف يعانون هم أيضا من انجراف 

املجتمع اإلسرائيلي نحو الفاشية؟
الــخــطــوة األولــــى الــتــي يــجــب أن يــبــدأ بها 
الــوضــع،  هـــذا  كــل  ملــواجــهــة  الفلسطينيون 
ــة واملـــوضـــوعـــيـــة، هــي  ــيـ ــذاتـ بــتــعــقــيــداتــه الـ
البحث عن مكامن »القوة« التي يملكونها، 
مــع أن  خــطــواٍت أخـــرى يجب أن تسبقها، 
مثل العمل على رص الصفوف، والتخلص 
مـــن حـــالـــة االنـــقـــســـام الـــتـــي بـــاتـــت تــتــحــول 
الفلسطيني  للشعب  خــيــانــي  ســلــوك  إلـــى 
ــن ظـــاهـــرة  ــة، فـــضـــا عــ ــادلــ ــعــ ولــقــضــيــتــه الــ
الفساد املالي واإلداري والتنسيق األمني، 
من  الفلسطينيني  الاجئني  مايني  وتــرك 
دون حــمــايــة، أو قـــيـــادة تــرعــى شــؤونــهــم، 

ســــــواء فــــي داخــــــل فــلــســطــني الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
وخارجها في دول اللجوء والشتات.

اإلجـــابـــة عـــن هــــذه األســئــلــة وغــيــرهــا هي 
الشبابية واملثقفة والنساء  النخب  برسم 
أينما وجدوا، وليس برسم من يتسلطون 
ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــوصــفــهــم  ــلـــى الـــشـ عـ
قــادة وزعــمــاء لــه، فمحو الــوجــود ال يترك 
للفلسطينيني أي خياٍر غير خيار الكفاح 
من أجل الوجود. وعليه، وبينما أنت في 
بــاملــوت ال محالة، يظل هناك  غــابــٍة مهدد 
أمل في أن تنجو. أن تبحث في نفسك عما 
يمكن عمله؟ أن تبحث حولك عن الوسائل، 
وعن اآلخر الذي يتهدده املصير ذاته، أيا 
كــان هــذا اآلخــر، كي تتمكنا معا من بناء 
ــدرء هـــذا املــصــيــر املــظــلــم.  الـــقـــوة الـــازمـــة لــ
يــبــقــى أن تــعــلــم أن الـــرؤيـــة وســــط الــظــام 
العتمة، وحني  أمــر ممكن فقط حني نقبل 
ــنـــور فــيــهــا،  نـــبـــدأ الــبــحــث عـــن بــصــيــص الـ
فــكــمــا يــمــكــن، بــحــســب قـــوانـــني الــفــيــزيــاء، 
فإنه  الــظــام،  فــي  املـــرء طريقه  يتلمس  أن 
ــذا ال  يــمــكــن لــشــعــٍب بــأكــمــلــه أن يــفــعــل. وهــ
يحتاج أي تحليل سياسي ملوازين القوى، 
التي تحاك هنا  املــؤامــرات  التيقظ مــن  أو 
ــع  خــطــط فــذة  وهــنــاك، أو  حــتــى إلـــى وضـ
للنجاة، فــالــظــام حــالــك، ولــيــس هــنــاك ما 
مرعب،  مصير  مــواجــهــة  غير  فعله  يمكن 
بأنفسهم  أنفسهم  الفلسطينيون  أوصــل 
ــه، ولـــيـــس األعــــــــداء فـــقـــط وظـــلـــم ذوي  ــيــ إلــ
ــتـــهـــدد وجــــــــودك وحـــش  الــــقــــربــــى.. حــــني يـ
يكشر عن أنيابه مبتهجا، فكل ما يحتاج 
لــه املــــرء هــنــا قــلــب شــجــاع، ولــكــن فــقــط أن 
يــريــد. فــقــط أن يــبــدأ اآلن. أن يــبــدأ بنفسه 
قبل أن يفوت األوان، وكي ال يلقي خطبته 
األخــيــرة، كهندي أحــمــر يــرثــي نفسه عند 

خط النهاية.
)كاتبة وإعالمية فلسطينية(

ينهي االحتال اإلسرائيلي ويعيد للشعب 
الفلسطيني حقوقه.

الــيــوم، ومـــع عـــزم اإلدارة األمــيــركــيــة إعــان 
تداعياتها،  األردن  يترقب  الــقــرن«،  »صفقة 
واملصالح  الوطني  األمــن  على  وخصوصا 
الحيوية للباد، وهو ما دفع امللك عبد الله 
الثاني إلى التصعيد على أكثر من جبهة، 
أوال بــاإلشــارة إلــى وجــود ضغوط تمارس 
ــة األردنـــــيـــــة، لــتــقــديــم تـــنـــازالٍت  ــدولــ عــلــى الــ
امللك  دفــع  مــا  بالصفقة، وهــو  يتعلق  فيما 
إلــــى الــتــأكــيــد عــلــى رفــــض تــلــك الــضــغــوط، 
والتأكيد على رفضه توطني الفلسطينيني 
الصفقة،  عليه  تــنــص  مــا  وهـــو  األردن،  فــي 
ــــال شـــطـــب حــــق الـــــعـــــودة لــاجــئــني  مــــن خــ
األردن  حــســاب  عــلــى  وذلــــك  الفلسطينيني، 
ــــذي يـــرفـــض الـــتـــنـــازل عـــن حـــق الــوصــايــة  الـ
على املقدسات، عبر إعان القدس عاصمة 
أبدية إلسرائيل. في موازاة املواقف املعلنة، 
فــــي ســيــاق  أخــــــرى  خـــطـــا األردن خــــطــــواٍت 
ترميم  إعــادة  أهمها  للمواجهة،  استعداده 
العاقة مع جماعة اإلخوان املسلمني. يأتي 
ــي فــي إعــــادة ترميم  ــ هـــذا الــتــمــوضــع األردنـ
العاقة مع اإلخــوان في إطــار إدراك األردن 
العنوان األبرز  أن غزة وحركة حماس هي 
الصفقة  االتــكــاء عليه إلفــشــال  الـــذي يمكن 
ومنع تمريرها، بوصف غزة هي ما سميت 
إلعــادة  سيكون  والتي  البديلة«،  »فلسطني 
إعمارها وتطوير بنيتها التحتية، وربطها 
بـــالـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، بــــعــــد ســــحــــب ســــاح 

»حماس«، أهم محطات الصفقة الكبرى.
األردن بقوة على رفــض فلسطيني  يــراهــن 
للصفقة، ويعتبر أن رفض »حماس« وغزة 
لــهــا هـــو الــضــامــن الــوحــيــد ملــنــع تــنــفــيــذهــا. 
ــتــــاح عـــلـــى »حــــمــــاس«  ــفــ وعـــلـــيـــه يــــكــــون االنــ
ــادة »الــتــحــالــف  ــ و»اإلخـــــــوان« فـــي ســيــاق إعـ
حسب  والــقــصــر«،  الجماعة  بــني  التاريخي 

خزان وقود مجانيا آللتهم السياسية: »ما 
جئنا إال لنصرة هذا الدين«!

ــام هــــذا الــجــمــهــور  ــ ــة الـــديـــن أمـ ــ خـــســـارة ورقـ
يزعمون  بمن  املؤمن  بالدين، وغير  املؤمن 
تمثيله ســيــاســيــا، ســـوف تــدفــع إســامــيــي 
الـــســـودان، مــن أجـــل اســتــعــادة هـــذه الــورقــة، 
ــزايــــدة بـــالـــديـــن، فـــيـــصـــّدرون نسخة  إلــــى املــ
عــســيــرة وصـــارمـــة ومــتــحــجــرة مــن الــتــديــن، 
بحيث تبدو ديــانــة الــنــاس الــعــاديــة قياسا 
بــهــا، تــراخــيــا وتخليا و»كـــفـــرًا«. ويــركــزون، 
االنقسامات  أخـــرى، على خطوط  مــن جهة 
املـــذهـــبـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة لــتــحــريــض عــنــصــر 
الهوية واستجرار الطاقة السياسية منه. ال 
أو منتجا، حتى  التحول متاحا  يبدو هــذا 
اآلن، فـــي الــتــجــربــة الـــســـودانـــيـــة، ولــكــن من 
دون أن يكون مثل هذا الطريق »السوري« 
مستبعدًا، إذا ما تعقدت الحال على النظام 
الــثــورة ممكنا.  قــوى  انتصار  وبــدا  الحاكم 
ومـــن املـــؤشـــرات املــبــكــرة عــلــى إمــكــانــيــة هــذا 
الحي يوسف  الداعية عبد  تهجم  التحول، 
ــاع( عـــلـــى حــركــة  ــ ــبـ ــ ــدد كــبــيــر مــــن األتـ ــ ــه عـ ــ )لـ
ــد فــــــرض قـــوانـــني  ــريــ ــا تــ ــهــ ــاج، ألنــ ــ ــــجـ ــتـ ــ االحـ
ــتــــعــــارض مــــع هــــويــــة الــــشــــعــــب«، وتـــريـــد  »تــ

»فصل الحكم عن شريعة الله«.
مــعــلــوم أن فـــي الـــســـودان فـــرع مـــن اإلســـام 
الـــســـيـــاســـي يــعــلــن دعـــمـــه لــتــنــظــيــم الـــدولـــة 
ــرع جــاهــز،  ــفـ اإلســـامـــيـــة )داعـــــــش( وهـــــذا الـ
ال شـــك، لــانــتــعــاش والـــتـــوســـع، حـــني تــتــاح 
ــي نــظــام  ــــات ضـــعـــف فــ ــــامـ ــــروف )عـ ــظـ ــ ــه الـ لــ
الحكم وتقدم القوى الديمقراطية، مع دعم 
خـــارجـــي أو داخـــلـــي لــلــتــطــّرف اإلســـامـــي(. 
ــة هــــــذا الـــخـــطـــر،  ــيـ ــالـ ــمـ ــتـ ــكــــشــــاف احـ ــتــ والســ
التعليم  ذا  الــتــرابــي،  أن حسن  تــذّكــر  يكفي 
الــحــقــوقــي الـــغـــربـــي، والــــــذي يـــوصـــف بــأنــه 
أحـــد رواد الــتــجــديــد فـــي الــفــقــه اإلســـامـــي، 
وصاحب اآلراء الفقهية الجريئة، من إجازة 
إمامة املــرأة في الصاة، إلى زواج املسلمة 
إلى  الــيــهــودي(،  أو  )املسيحي  الكتابّي  مــن 
املــســاواة بــني شــهــادة املـــرأة والـــرجـــل... إلــخ. 
لــم يــجــد ضــيــرًا، بــعــد ذلـــك كــلــه، فــي تطبيق 
حدود الشريعة من جلد ورجم وقطع أيد... 
فــي العقدين األخــيــريــن مــن الــقــرن املــاضــي، 
عسكريني.  ديــكــتــاتــوريــني  نظامني  لصالح 
 1969( النميري  جعفر  نــظــام  لصالح  مــرة 
- 1985(، الــذي شــارك فيه، وأخــرى لصالح 
الــذي   ،)2019 -  1989( الــبــشــيــر  عــمــر  نــظــام 
ــرًا فــي  ــيــ ــا لــــم يـــجـــد ضــ ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ ــه. تـ ــعـ ــنـ صـ
تــدبــيــر انــقــاب »إســـامـــي« فــي 1989، على 
انتقاما  املنتخبة،  املهدي  الصادق  حكومة 
قبل ثاث  أمــامــه  االنتخابية  مــن خــســارتــه 
ما  كـــل  نــيــســان 1986(.  )إبــــريــــل/  ســـنـــوات 
يحتاجه األمر لكي نشهد تطورًا »داعشيا« 
في السودان، هو ميل الكفة لصالح القوى 
الديمقراطية، مع دعم مالي عسكري التجاه 
إســـامـــي مـــتـــطـــّرف. وتــعــبــد هــــذه املــعــادلــة، 
املمكنة جـــدًا، الــطــريــق واســعــا أمـــام انقاب 

عسكري »إنقاذي« على الطريقة املصرية.
إذا كان تفكك قوى الثورة في السودان سوف 
إلــى ذهــاب ريحها، وتــراجــع زخمها،  يقود 
وخـــســـارتـــهـــا الــســهــلــة فــــي املــحــصــلــة أمــــام 
الدولة العسكرية اإلسامية »العميقة«، فإن 
الــثــورة وتحولها إلــى تهديد  تماسك قــوى 
جدي للنظام سوف يفتح الباب أمام خطر 
آخــر، هو مواجهة ثــورة مضادة ذات طابع 
الصراع من كونه  ل  جهادي إسامي، تحوِّ

هذا النوع. بني هذا الخطاب وذاك، يهاجم 
ــدة، »املــجــلــس  ــعـــوديـــون، بـــشـ إعـــامـــيـــون سـ
االنــتــقــالــي الـــجـــنـــوبـــي«، مـــا يـــعـــّد، ضــمــنــيــا، 
التي تدعمه  ــارات  اإلمـ إلــى  هجوما موجها 
سياسيا وعسكريا؛ فما يبديه املجلس من 
تفضيل وميل للجانب اإلماراتي، ُيعد، من 
وجهة النظر السعودية، تهديدا ملصالحها 
في  والــجــيــواســتــراتــيــجــيــة  الجيوسياسية 
ــبـــحـــر األحــــمــــر،  خـــلـــيـــج عـــــــدن، وجـــنـــوبـــي الـ
بوصفها الدولة األقرب لليمن من اإلمارات 
التي بات وجودها في السواحل الجنوبية 
والــغــربــيــة الــيــمــنــيــة طــاغــيــا عــلــى الـــوجـــود 
ــن،  ــ ــراهــ ــ ــالــــف الــ ــتــــحــ ــن الــ ــمــ ــــودي، ضــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــود الــســلــطــة  ــ  عـــن طــغــيــانــه عــلــى وجـ

ً
فـــضـــا

أن تكون  يــفــتــرض  الــتــي  اليمنية  الــشــرعــيــة 
أســاســا ومــرجــعــيــة لــهــذا الـــوجـــود، واملنظم 
الـــوحـــيـــد لــــه. لــعــل مـــا يـــجـــري عــلــى األرض 
مـــن أنــشــطــة مــتــنــاقــضــة، يــمــكــنــهــا أن تــزيــد 
التوتر بني مختلف األطـــراف، ما  من حالة 
قــد يــؤدي إلــى تــصــّدع التحالف، سيما مع 
الشرعية  الــســلــطــة  دور  تهميش  اســتــمــرار 
الــتــي ال يـــزال أغــلــب قــادتــهــا يــقــيــمــون، على 
نــحــو اضــــطــــراري، فـــي الـــريـــاض، فـــا يمكن 
للرئيس ونائبه العودة واالستقرار في أي 
املـــحـــّررة، فيما يمعن املجلس  املــنــاطــق  مــن 
االنتقالي الجنوبي، وبدعم إماراتي سخي، 
والعسكري،  السياسي،  وجــوده  تعزيز  في 
واألمني في هذه املناطق، وال أدل على ذلك 
من تجنيد اإلمارات ثاثمائة جندي والدفع 
بهم، أوائــل شهر مايو الحالي، إلى جزيرة 
سقطرى، في إطار ما توصف بقوات الحزام 
النخبة، ندًا  التي تشكل، مــع قــوات  األمــنــي 

قويا للقوات املوالية للرئيس هادي.
ومن مظاهر سوء العاقة مع التحالف، منع 
ــادي، رئــيــس حــكــومــتــه، مـــن تــلــبــيــة دعـــوة  ــ هـ
لزيارة أبوظبي، تعبيرا واضحا عن وصول 
هذه العاقة إلى مرحلة قد تقود إلى العنف، 
لكن هذا املنع ال يقتصر تفسيره على موقف 
الرئيس هادي فحسب، بل وموقف الطرف 
ــرز في  ــ ــ ـــل الـــفـــاعـــل األبـ

ّ
ــث ــــذي مـ ــعـــودي الــ الـــسـ

اختيار رئيس الحكومة الجديد، معني عبد 
امللك، خلفا لرئيس الحكومة السابق، أحمد 
بن دغر، الذي ساءت عاقته باإلمارات، على 
خلفية رفضه سياستها، سيما موقفه من 
تغّولها في جزيرة سقطرى، وتهميش دور 

السلطة الشرعية فيها.
)كاتب يمني(

تعيدهما إلى الحياة، وتهدد السلم العاملي 
اإلسرائيلية  االنتخابات  فنتائج  مــجــّددا، 
املــزاج  إلــى تراجع شديد في  ر 

ّ
أخيرا تؤش

اإلســرائــيــلــي الــعــام عــن الــرغــبــة فــي السام 
الـــتـــي شــهــدهــا املــجــتــمــع اإلســـرائـــيـــلـــي في 
ــقــــرن املــــاضــــي، ســيــمــا إثـــر  تــســعــيــنــيــات الــ
يترافق مع غض  الفلسطينية.  االنتفاضة 
النظر عن التفريط بضحايا املحرقة، عبر 
إقـــامـــة الـــعـــاقـــات املــنــفــتــحــة لـــقـــادة الــيــمــني 
ــي  ــ اإلســرائــيــلــي مـــع رمــــوز الــيــمــني األوروبـ
ــــني إلــــــى آخـــــــر، إلـــى  ــــن حـ الـــــــذي يـــســـعـــى، مـ
بالهولوكوست.  املرتبطة  الحقائق  طمس 
ويــمــهــد زمــــن الــشــعــبــويــة لــصــعــود ســافــر 
االقتصادية  املصالح  على  تترّبع  لفاشية 
وظاهرة الفساد على مستوى العالم، وهي 
الستار الذي يتلحف به نتنياهو )وأقرانه 
الــســيــاســيــون( لــتــجــنــب مــواجــهــة دعــــاوى 
ــل مـــزيـــد من  قــضــائــيــة، ولــلــتــمــهــيــد مـــن أجــ
الوالية  له  ستتيحها  التي  املنافع  تقاسم 
اإلسرائيلية،  الحكومة  لترؤسه  الخامسة 
ــيـــل،  ــرائـ مــتــفــوقــا عـــلـــى مـــؤســـس دولــــــة إسـ
بــن غــوريــون بما ال يــقــاس. لكن الــفــرق أنه 
يعجل بالخراب وبنهاية الحلم / الخرافة 
درويـــش:  محمود  وبحسب  الصهيونية، 

للحقيقة وجهان.. والثلج أسود.
أكثر ما يدفع اإلسرائيليني باتجاه التيارات 
من  املتصاعد  الــخــوف  املتطّرفة  اليمينية 
استعادة  على  الــدائــم  الفلسطينيني  عمل 
حقوقهم في أراضيهم والعودة إلى بلدهم 
أهلوهم.  أو طــرد منها  طـــردوا منها  التي 
ــذا يــعــنــي لــإلســرائــيــلــيــني خــــســــارة مــا  ــ وهــ
ســـرقـــوه، ويــعــتــبــرونــه حــقــا لـــهـــم، بحسب 
الخرافة الدينية ألرض امليعاد، خصوصا 
فــــي تــغــيــيــب أي حــــل يــحــقــق لـــهـــم الـــســـام 

واالستقرار.
وبــحــســب قـــواعـــد عــلــم الــنــفــس الــســيــاســي، 

ــــاح فـــي مجلس  تــعــبــيــر رئــيــس كــتــلــة اإلصـ
النواب، عبد الله العكايلة، بعد لقائها امللك 
عبد الــلــه الــثــانــي أخــيــرا، والـــذي بــقــي، على 
الرغم من ضغط عربي ودولي كبير، يرفض 
إرهابية،  جماعة  املسلمني  اإلخـــوان  إعــان 
وهو ما سيكون املحطة األكثر تعقيدا في 
إذا ما ذهبت  ــ األميركية،  العاقة األردنــيــة 
إلى تصنيف  ترامب  الرئيس دونالد  إدارة 

الجماعة إرهابية.
يعاني األردن من ظــروف اقتصادية بالغة 
العربية  تحالفاته  شبكة  وتتعرض  الــدقــة، 
ــار عــســيــر،  ــبـ ــتـ ــة الخـ ــيــ ــدولــ واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
ســيــكــون لــتــداعــيــات املـــوقـــف األمــيــركــي من 
النزاع العربي ــ اإلسرائيلي آثار بالغة على 
الدولة األردنية في املدى املنظور، وهو ما 
يحتاج، إضافة إلى املواقف املعلنة، وإعادة 
»اإلخـــوان«  مع  العاقة  وترميم  التموضع، 
إلــــى الـــذهـــاب لــــرص الــصــف الـــوطـــنـــي، عبر 
إجراءات وخطوات سياسية، تمّكن الشعب 
األردنـــي من االنــخــراط الفاعل في مواجهة 

تلك التداعيات، وآثارها املتوقعة.
)كاتب أردني(

تحرريا ضد نظام مستبد إلى صراع أهلي 
يــدافــع عــن »الــهــويــة«، ويفتح الــبــاب لعودة 
الحكم العسكري من طريق آخر. ويمكن أن 
إلــى هــذه الوصفة  الــســودانــي  يلجأ النظام 
السورية املعدلة إذا ما استشعر خطرًا جديا. 
وهــنــاك أطـــراف خــارجــيــة وداخــلــيــة جاهزة 
 من »قوات الدعم 

ً
للدعم. قد يأتي الدعم مثا

السريع« التي تسيطر على ذهب جبل عامر 
في شمال دارفــور، والتي يبدو أن زعيمها 
وهــو  ســنــة(،   43( حــمــدان حميدتي  محمد 
نائب رئيس املجلس العسكري، يجيد خلق 
الفرص لنفسه، ويعلم كيف يحمي النظام 
غير محدودة  ألمثاله سلطاٍت  يتيح  الــذي 

من خارج القانون. 
ــن جـــرائـــمـــه املــــوصــــوفــــة فــي  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
دارفــــــــور، مــســقــط رأســــــه، ومــــن قــمــع قــواتــه 
لــلــتــحــرك الــشــعــبــي الــــذي شــهــدتــه الــســودان 
اســتــطــاع حميدتي كسب  الــعــام 2013،  فــي 
رضى السودانيني، حني رفض قمع الحراك 
الـــحـــالـــي، وســـحـــب دعـــمـــه لــلــبــشــيــر، وســـرع 
ز مكانته 

ّ
بذلك في إبعاده عن الحكم. ثم عز

ــة في  ــاركـ الــشــعــبــيــة، حـــني اعـــتـــذر عـــن املـــشـ
املجلس العسكري الذي ترأسه وزير الدفاع 
ــوم قـــبـــل أن يــتــنــّحــى،  ــيـ ــــوف لـ ــــوض بــــن عـ عـ
مرغما، هو اآلخر. ولكن حميدتي وافق على 
املشاركة في املجلس العسكري برئاسة عبد 
الفتاح برهان )من القائل غير اإلساميني 
في املجلس العسكري( الذي رفعه إلى رتبة 
فريق أول، وعينه نائبا لرئيس املجلس. مع 
العلم أن حميدتي ليس عسكريا في األصل، 
وقـــد تــكــون هـــذه نقطة الــقــوة لــديــه، أي أنــه 
العسكرية،  والنواظم  التراتبية  من  متحّرر 
ــي لــقــواتــه  ــ  عـــن تــمــتــعــه بــتــمــويــل ذاتـ

ً
فـــضـــا

التي يصل عددها إلى 40 ألف عنصر ممن 
يــســّمــيــهــم الـــســـودانـــيـــون »مـــرتـــزقـــة«، ألنــهــم 
ليسوا عسكريني نظاميني. اجتماع الدهاء 
لــدى حميدتي  واملــالــيــة  العسكرية  والــقــوة 
ــحــه إلــى أن يــدعــم تــطــّرفــا إســامــيــا في 

ّ
يــرش

وجه الثورة، إذا ما هّددت النظام جديا، كي 
يقوم تاليا بدور املنقذ من هذا التطّرف. إذا 
كان من غير املمكن التجاه إسامي متطّرف 
أن يحكم السودان، فإن نشاطه سوف يشكل 
حــجــة كــافــيــة النــقــاب عــســكــري، يجعل من 
حميدتي أو عبد الفتاح برهان، أو غيرهما، 

نسخة سودانية من عبد الفتاح السيسي.
)كاتب سوري(

الفلسطينيون والصعود اإلسرائيلي إلى  الفاشية

األردن إلى مواجهة ألد األصدقاء

نجاحات ومخاطر في السودان

اليمن... هذا التنافس 
اإلماراتي السعودي

ليس هناك ما يمكن 
فعله غير مواجهة 
مصير مرعب، أوصل 

الفلسطينيون 
أنفسهم إليه

يترقب األردن 
تداعيات صفقة 

القرن، وخصوصًا 
على األمن الوطني

إذا كان غير ممكن 
التجاه إسالمي 

متطّرف أن يحكم 
السودان، فإن 

نشاطه سيكون 
حجة كافية النقالب 

عسكري

آراء

بشير البكر

تشكل إدلب في شمال سورية عقدة ألطراف تفاهمات أستانة، روسيا وإيران 
الزمن، صــارت املشكلة تكبر وتتعقد أكثر، تبعا ألداء كل  وتركيا. وكلما تقّدم 
م روسيا بالحصة األكبر منها، 

ّ
طرف وطموحه الستثمار هذه الورقة التي تتحك

وهــذا مــا يتيح لها رســم املــســار الــعــام للحدث، على الــرغــم مــن أنها ال تستطيع 
تصريف الورقة منفردة. 

وتعتبر إدلب منطقة ذات وزن نوعي في املسألة السورية املتفجرة، وما يميزها 
أن السوريني الذين يعيشون فيها هم خليط من سكانها األصليني، ومن الذين 
نزحوا إليها في العامني األخيرين من ريف دمشق ومنطقة الجنوب، ويجمعهم 
الـــروس،  الــتــي قــّدمــهــا  أنــهــم جميعا رفــضــوا عـــروض املصالحة  قــاســم مشترك 

وفضلوا ترك ديارهم على البقاء بشروط النظام.
وال يعني وضع إدلب الحالي أنها تعيش تحت راية الثورة السورية بالضرورة، 
بعيدا عن سيطرة  تتعايش، وتتصارع  أخــرى مسلحة  وأجــنــدات  رايــات  فهناك 
النظام، وسط حاضنٍة شعبيٍة ال تزال عند حلم الثورة السورية األول، على الرغم 
من الثمن الكبير الذي دفعته. ويجانب الصواب كل من يعتبر أن هذه الحاضنة 

على وفاق تام مع القوى املسلحة. 
وهــنــاك نقطة أخــرى على درجــة مــن األهمية، وهــي أن إدلــب هــي الــجــدار األخير 
لقرابة أربــعــة ماليني ســـوري، بــات الــعــدو مــن ورائــهــم وال بحر مــن أمامهم، بعد 
أن أغلقت تركيا حدودها أمامهم بضغط من أوروبا، ولم يعد أمامهم من منفذ 
للنجاة، ومع األيام تصبح فكرة النجاة من الوضع املأساوي نوعا من الترف، فإما 
املوت أو املوت وال خيارات أخرى، ولذلك هناك عشرات اآلالف الذين ينامون في 
العراء، منذ بدأت عملية التصعيد الراهنة في مطلع فبراير/شباط املاضي. حتى 
نمطا من  تلفزيونية مصورة  تقارير  وتنقل  املنال.  بعيد  الخيمة صــارت حلما 
الحياة ال مثيل له في عالم اليوم، وهي الحياة في البّرية تحت ظالل الزيتون التي 

تنعدم فيها أبسط املقومات.
ــدًا ال يــكــتــرث بــه،  ــو يــعــرف أن أحــ ــد، وهـ لـــم يــعــد الـــســـوري يــنــتــظــر شــيــئــا مـــن أحــ
وســـواء عــاش أو مــات لــن يهتم بــه أحــد. هــي نسخة جــديــدة مــن فساد البشرية 
وانــحــطــاطــهــا فــي الــعــصــر الــتــرامــبــي السعيد الـــذي لــم تــعــد فــيــه حــقــوق اإلنــســان 
 تعني شيئا، وصارت حياة ماليني البشر السوريني مثل كمشة تراٍب في رياح 

روسيا وإيران. 
ولذلك يتصرف املحتل الروسي بكل حرية، فيضرب حيث يمكن أن يوجع الناس 
أكثر، وكانت صور املرضى، خالل هذا األسبوع، وهم يهربون في الشوارع من 
هجمات الطيران الحربي الروسي واحدًا من املشاهد التي لن تنمحي من الذاكرة. 
 سوى غرف 

ٌ
هي حرب إبادٍة معلنٍة أمام العالم وبالصور الحية، وال تماثلها مأساة

الغاز التي بناها النازيون لحرق اليهود في الحرب العاملية الثانية. هي الوحشية 
والكلبية والتخلي نفسها. أن ُيخرج الطيران الروسي البنى التحتية الصحية عن 
الخدمة ليس أمرا جديدا، فقد مارس الجرائم نفسها في الغوطة ودرعا وحلب، 
بذلك نقل دروس حرب  أكثر األسلحة فتكا وعنفا، وهــو  وكــان بذلك يستخدم 
البشر  التي حكمها بعد أن أفنى  التي ارتكبها في غروزني الشيشانية  اإلبــادة 
والحجر، ونال رئيس األركان الروسي الحالي، غينادي غراسيموف، وساما من 
أن يطفئ كل جــذوة حياة في غــروزنــي، وكتبت الصحافة  بوتني، ألنــه استطاع 
األجنبية الكثير عن جرائمه في حلب في عام 2016، والتي دفعت أهالي شرق 

حلب إلى الخروج بهجرة جماعية.
يأمل املــرء أال يصيب إدلــب مصير حلب، ولكن املــؤشــرات ال توحي بــأن هناك 
 على الجميع أن ينهض 

ٌ
مخارج تجنب الناس املدنيني هذه املحرقة، وهذه مسؤولية
بها قبل أن تقع الكارثة التي ستفوق كل ما سبقها أثرا.

نواف التميمي

في  الصائمون  يحاول  القصيرة،  اإلفطار  وسويعات  الطويلة،  الصيام  ساعات  بني 
أجــواء  الله في  إلــى إرضــاء  والــعــادات، ساعني  العبادات  الوقت بني  بريطانيا تقسيم 
رهم بما ُحرموا منه في ليالي رمضان الساهرة في القاهرة وبغداد 

ّ
رمضانية، تذك

ودمشق والرباط وغيرها من املدن العربية، وكأنهم يبلِسمون مرارة غربتهم ببركات 
خيراٍت  من  الله  رزقهم  مما  وطــاب  لذ  ما  مع  الروحانية،  ونفحاته  الكريم،  رمضان 
وطيبات. على الرغم من اختالف البيئة، وما فيها من عاداٍت وتقاليد غربية غريبة، 
إال أن مسلمي بريطانيا، على تباين مشاربهم وجنسياتهم ومذاهبهم، حافظوا على 
ممارسة شعائرهم الدينية  وعاداتهم االجتماعية خالل شهر رمضان املبارك، تمامًا 
كما كانوا يؤدونها في بالدهم. إذا ما ساقتك أقدامك إلى أحد األحياء ذات األغلبية 
أو  تركية  أو  بنكهة صومالية  يتجلى  الكريم«  »رمــضــان  لندن، ستجد  في  املسلمة 

بنغالية أو باكستانية أو إيرانية، ولن يفوتك رمضان بمختلف النكهات العربية.
اإلفطار،  ملدفع  فال صــوت  دون ضجيج،  من  ويمضي  بصمت،  هنا  رمضان  ُيقبل 
وال مسحراتي يطوف األزقة إليقاظ العباد لتوحيد الله والتزود بسحور يقيهم من 
ــبــرًا عند 

ّ
ن يعلو داعــيــًا إلــى صــالة الفجر، أو ُمــك

ّ
عطش أو جــوع. هنا ال صــوت ملـــؤذ

 العروق. وتزداد معاناة الصائم في بلد غير مسلم مثل بريطانيا، عندما 
ّ

الغروب لتبتل
الحياة  لقضاء حاجيات  أو حتى  املدرسة  أو  العمل  إلــى  يستيقظ صباحًا متوجهًا 
لذ  ما  بكل  مليئة  أفــواه  على   

ً
مفتوحة والــشــوارع  واملطاعم  املقاهي  فتالقيه  اليومية، 

املأكوالت واملشروبات، بينما هو يتجّرع صبر الصيام، ويأمل أجرا من  وطاب من 
الله يساوي مشقة صيامه. بكثير من الصبر واإليمان، يتزود مسلمو بريطانيا، أيام 
يبقى من  اإلمــســاك عن 18 ساعة، وال  تزيد ساعات  الطويلة، حيث  شهر رمضان 

أطراف الليل إال سويعات قليلة يتقاسمها الناس بني اإلفطار والصالة والتسامر. 
التي ال تزيد عن خمس ساعات، يحاول  القصيرة  اإلفطار  الرغم من ساعات  على 
الوقت في جلسات  أجــل قضاء بعض  الدقائق من  اغتنام  بريطانيا  الصائمون في 
تسامر داخل املنازل، أو في املقاهي العربية التي تنتشر في أرجاء املدن البريطانية 
لروادها  العربية  واملطاعم  املقاهي  تقدم  وغيرهما.  ومانشستر  لندن  مثل  الكبرى، 
الشاي والقهوة واملرطبات التقليدية، مثل الخروب وعرق السوس وعصير الزنجبيل 
والكركديه إلى جانب النرجيلة، ليستريح الصائم من عناء يوم طويل، في أجواء قد 
ليالي رمضان وطقوسه في  تعّوض املهاجرين والالجئني عن بعض ما فاتهم من 

أوطاٍن كأنها تطاردهم بعدما طردتهم. 
في نهارات رمضان، يبدو شارع العرب في العاصمة البريطانية، إيدجوار رود، بال 
ــا الــذيــن انصرفوا إلى  طعم وال لــون وال رائــحــة. هــادئــًا، وقــد خلت املــحــال مــن روادهـ
قبيل  الطويلة.  الصوم  انقضاء ساعات  بانتظار  والــراحــة،  للنوم  خلدوا  أو  أعمالهم، 
املغرب، تبدأ الحياة تتسرب في عروق الشارع، حيث تتسارع خطى الصائمني لحجز 
ركن في أحد املطاعم بانتظار رفع األذان. وعلى الرغم من ساعات اإلفطار القصيرة، 
الوقت في مناخ يعوضهم عما تركوه  إال أن رواد الشارع يصّرون على قضاء كل 
تقديم  في  الــشــارع  جانبي  على  العربية  املطاعم  بدع 

ُ
ت األصلية.  أوطانهم  في  هناك 

األطباق والوجبات التي تمتد عبر خريطة املطبخ العربي، من الكسكسي القادم من 
املغرب وتونس والجزائر وليبيا إلى الكبسة السعودية، مرورًا بورق العنب واملخلالت 
واملعجنات وأطباق الفول والحمص واملتبل واملقبالت والسلطات اللبنانية والشامية، 

إلى جانب املسخن الفلسطيني واملنسف األردني. 
عند نقطة تالقي »أكسفورد ستريت« مع »بارك لني«، مقابل قوس »ماربل آرش«، تبدأ 
العتبة األولى من »إيدجوار رود«، أو »شارع العرب« كما يسميه أهل لندن األصليون 
ــعــابــرون. ال حــاجــة لالستعانة بخريطٍة  ال الــســيــاح  واملــهــاجــرون واألجـــانـــب، وحــتــى 
سياحيٍة للوصول إلى الشارع، حيث سحب الدخان املتصاعد من النراجيل وسياخ 
املاجد وكاظم  كلثوم وراشــد  أم  أصــوات  والغرباء. وتهدي  الضالني  املشاوي ترشد 
الساهر الصادحة من املحالت واملقاهي والسيارات املكشوفة الزوار إلى مضارب بني 

يعرب في عاصمة الضباب.

خليل العناني

القرني، بتصريح يعتذر فيه  السعودي، عائض  الداعية  أن يخرج  ليس مفاجئًا 
الصحوة. ولكن  السابقة، وعن دوره في ما تعرف بحركة  أفكاره ومواقفه  عن 
اإلعــالم  القرني، وأن تعتبره وســائــل  فــاجــأه تصريح  مــن  أن هناك  املفاجئ هــو 
سبقًا إعالميًا، أو حدثًا يستحق الجدل واملتابعة. فتصريح الرجل ال يمكن أخذه 
على محمل الجدية، وال يجب أن يحتل ما احتله من الجدل على مواقع التواصل 
التي  التصريحات  الفترة املاضية، على مثل هذه  االجتماعي، فقد اعتدنا، طيلة 
تقديم  إلــى  ديــن وثقافة وسياسة وفــن وريــاضــة، ممن يسعون  يطلقها رجــال 
االنبطاح  من  بمزيد  منها  والتقّرب  السياسية،  للسلطة  والطاعة  الــوالء  فــروض 

واستجداء الرضى، رغبًا أو رهبًا. 
إليه،  املشار  أطلق تصريحه  العادي عندما  للجمهور  يتحدث  العوضي  يكن  لم 
العهد السعودي  يــراه وأن يسمعه شخص واحــد فقط، ولــي  وإنــمــا مــا يهمه أن 
محمد بن سلمان، الذي يراقب كل همساته وحركاته. ولذا لم يكن غريبًا أن يقرن 
اه بن سلمان. وكــأن األخير 

ّ
الــذي يتبن القرني اعتذاره املزعوم بترويج اإلســالم 

ر )نبي( بدين جديد في جزيرة العرب! تصريح القرني سبقته تصريحاٌت 
ّ

يبش
لشيوخ ودعــاة ورجــال دين اختاروا االصطفاف إلى جانب بن سلمان، وتبرير 
أفعاله، كما فعل إمام الحرم املكي، عبد الرحمن السديس، الذي اعتبر بن سلمان 
أســابــيــع قليلة مــن اختفاء  الــحــرم بعد  فــي  فــي إحـــدى خطبه  »مــحــّدثــا ملهما«، 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي وقتله. وكذلك تصريحات الداعية محمد 
العريفي، وإمام الحرم السابق عادل الكلباني الذي كتب أبياتًا شعرية في مديح 

بن سلمان!
الــصــحــوة، وهــو حركة  بتيار  القرني بخصوص عالقته  قاله  مــا  إلــى  وبــالــعــودة 
قبل  والتسعينيات،  الثمانينيات  في  مهم  تأثير  لها  كان  رة، 

ّ
مؤط غير  إسالمية 

العام 2001، واعتذاره نيابة  أن يتراجع تأثيرها بعد أحــداث »11 سبتمبر« في 
الكتاب  ومخالفتها  آرائــهــا  لتشدد  يقوله،  مــا  بسبب  الــســعــودي،  للشعب   عنها 
والسنة، فإن الرجل ال يتبرأ فقط من ماضيه، ودوره الذي كان سببًا في شهرته 
بني الناس، وإنما أيضا من أقرانه الذين كانوا يومًا ضمن هذا التيار، مثل الشيوخ، 
القضبان  وراء  منهم  وكثيرون  العمر.  وناصر  الــعــودة  وسلمان  الحوالي  سفر 

حاليًا. 
ولعله من الشجاعة، إذا كان القرني محقًا في توبته ومراجعاته، أن يشرح للجمهور 
العالقة بني بعض رموز وشيوخ تيار الصحوة والدولة السعودية، خصوصا في 
الثمانينيات والتسعينيات، وعن دور املخابرات األميركية في استخدامهم خالل 
الصراع مع املعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفياتي السابق في أفغانستان. 
وكذلك أن يخبر جمهوره بالدعم الذي ناله التيار من بعض األجنحة داخل األسرة 
الحاكمة، ملواجهة ما كان يسّمى وقتها التيار الليبرالي. وأن معاركه التي خاضها 
مع هذا التيار كانت تتم تحت إشراف املؤسسة امللكية. ولو أن القرني صادق في 
الذي غّرر به، وشجعه على االلتحاق  اعتذاره، العتذر أيضا للشباب السعودي 
التي  في جرائمهم  متواطٌئ  أيضا  أنــه  كما  باعترافه،  وذلــك  املتشّددة،  بالتيارات 
ربما  التي  وفــتــاواه  تصريحاته  على  ُيحاكم  أن  ويجب  الــديــن،  باسم  ارتكبوها 

تسببت في سقوط ضحايا أبرياء.
لرجال  الرمزية  السلطة  نهاية  هي  القرني  تصريح  في  الوحيدة  الحسنة  ولعل 
على  الروحي  والتخلص من سلطانهم  الهيبة عن شخوصهم،  وإسقاط  الدين، 
ــه، بحيث تصبح عــالقــة مــبــاشــرة من  أتباعهم، وتــحــريــر الــعــالقــة بــني الــفــرد وربـ
السلطان.  رغــبــات  ووفـــق  يــشــاء،  به حسبما 

ّ
ويقل بــالــنــص،  يتاجر  وســيــط   دون 

الذين يوظفون  السلطان  الثقافة اإلسالمية، فشيوخ  وهو أمر ليس جديدا على 
الدين لخدمة رغبات الحكام موجودون منذ الدولة األموية، وشعارهم األثير »مات 

امللك، عاش امللك«.

إدلب والمحرقة الروسية رمضان بنكهة بريطانية

شيوخ وسالطين
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شاشات  على  الفلسطيني  الخبر  يأتي 
األخيرة،  قبل  املرتبة  في  العربية  التلفاز 
إن لم يكن األخيرة، فقد اختفت األولوية، 
وغابت في بعض األحيان نتيجة احتدام 
الصراع اإلقليمي العربي وتغّير املواقف 
ــابـــت الــفــاعــلــيــة الــواضــحــة  وتـــبـــّدلـــهـــا، وغـ
لــلــتــعــاطــي مـــع الــخــبــر الــفــلــســطــيــنــي في 
لصالح  العربية،  والفضائيات  الصحف 
والدولية.  والعربية  اإلقليمية  الصراعات 
فــحــســب الــتــوزيــع الــجــغــرافــي والــتــقــاســم 
السياسي للقوى العظمى وتوزيع األدوار 
العربي،  للخبر  اإلعالمية  التغطيات  في 
العربية  الفضائيات  أخيرا  انشغلت  فقد 
والـــعـــاملـــيـــة، بــتــغــطــيــة الـــشـــأن الــســيــاســي 
ــم الـــلـــيـــبـــي، وأخـــيـــرًا  ــن ثــ ــ الــــجــــزائــــري، ومـ
االهتمام  تراجع  فيما  السوداني،  الشأن 
بالقضية الفلسطينية ومسارات التسوية 
مع االحتالل اإلسرائيلي، لصالح ترويج 
تبرمها  التي  والتفاهمات  القرن،  صفقة 
حــــركــــة حــــمــــاس وأطـــــــــراف فــلــســطــيــنــيــة 
ودولية من أجل كسر الحصار عن قطاع 
التصعيد األخــيــر فــي قطاع  غـــزة. واقـــع 
غزة غّير بعض الشيء من املعادلة، فقد 
األولــى  املرتبة  الفلسطيني  الخبر  احتل 

على  قاتلة  إسرائيلية  غـــارات  شــن  بعد 
مــواطــنــي قــطــاع غــــزة، مــا ألــحــق خسائر 
املــواطــنــني، وسقط  فــادحــة فــي ممتلكات 
مــنــهــم 27 شــهــيــدًا وعـــشـــرات الــجــرحــى، 
ــــدي حــركــتــي  ــــود وفـ ــــك مـــع وجـ تـــرافـــق ذل
القاهرة،  حماس والجهاد اإلسالمي في 
تفاهمات  تثبيت  مــفــاوضــات  تــمــت  وقـــد 
كسر الحصار، تحت وابل النيران، وهي 
األخيرة  املفاوضات  املكررة في  الخطوة 
منذ عام 2014، بني االحتالل اإلسرائيلي 
غـــزة،  فـــي  الفلسطينية  املــقــاومــة  وقــــوى 
حــيــث تــجــري تــلــك املــفــاوضــات مــن أجــل 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف إطــــالق الـــنـــار تحت 

تهديدات القصف والقصف املتبادل.
كل  بعد  األدوار  وتــتــبــادل  التهم  تنساق 
جولة من التصعيد، بأنها قد تمنع تنفيذ 
صفقة الــقــرن، وأنــهــا مــوجــة جــديــدة من 
القتال لتحسني شروط الحياة في قطاع 
الفلسطيني في  املواطن  غزة، يجد فيها 
قطاع غــزة نفسه أمــام استحقاق دموي 
مــن أجـــل تــحــســني شــــروط حــيــاتــه، ومــن 
أجل نيل مطالبه اإلنسانية واالقتصادية، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــنــشــغــل فــيــه األســــرة 
ببيانات  الــحــقــوقــيــة  واملــنــظــمــات  الــدولــيــة 

اإلدانــة والشجب واالستنكار الستخدام 
إســرائــيــل الـــقـــوة املــفــرطــة بــحــق املــدنــيــني 
في قطاع غزة، وتتغافل تلك املؤسسات 
األول،  املــســؤول  تحميل  عــن  واملنظمات 
أال وهو االحتالل اإلسرائيلي، مسؤولية 
واالقتصادية  اإلنسانية  األوضــاع  تردي 

واملعيشية في القطاع. 
مــؤخــرًا، ظــهــر جــاريــد كــوشــنــر، مبعوث 
الــســالم في  لعملية  األمــيــركــي  الــرئــيــس 
الشرق األوسط، وقال في لقاء تلفزيوني 
له، أمام معهد واشنطن لدراسات الشرق 
ــى نــتــائــج  ــ ــ األدنـــــــــى: »نــــريــــد أن نـــصـــل إل
ولـــيـــس إلــــى تـــعـــقـــيـــدات، والـــتـــركـــيـــز على 
هناك حــل عملي،  يكون  وأن  مفيد،  حــل 
ولـــكـــن مـــا ســنــقــوم بـــه هـــو عــمــل جــديــد 
ويذهب  املــاضــي«.  عــن  مختلف  مبتكر، 
بعيدًا  االقتصادية  الحلول  إلــى  كوشنر 
للفلسطينيني،  السياسية  الــحــقــوق  عــن 
الفلسطينية  املــطــالــب  كوشنر  نسف  إذ 
ــم خطة  بــاعــتــرافــه مـــجـــددًا بـــأنـــه مـــن دعــ
نــقــل الــســفــارة األمــيــركــيــة مـــن تـــل أبــيــب 
ــقــدس واعـــتـــراف أمــيــركــا بــالــقــدس  إلـــى ال

عاصمة إلسرائيل. 
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

أفرغت الحّوامة ذات املراوح األربع مولودها املعتقل في 
ذف املولود لولبيًا يدور حول نفسه كموت 

ُ
جوفها فق

تائه يبحث عن روح تائهة. املولود لم ينجده نظره إلى 
أرواح تتسول الحياة على أرصفة الشوارع املزدحمة 
باألنقاض، فسقط املولود/ القذيفة على غرفة طينية 
أبدية  نب صرخة 

ّ
الل األرواح، فصرخ  تمامًا من  فارغة 

الغرفة  فلحقت  املرعب،  االصطدام  إثر  عاليًا  وتطاير 
الطينية املــركــونــة فــي ريـــف الــقــامــشــلــي فــي الــشــمــال 
أنقاض  إلــى  الــغــرف، وتحّولت  الــســورّي بأقرانها مــن 

ومن األنقاض إلى السراب.
ــحــنــت داره 

ُ
ط أن  بــعــد  ــام  ــركــ ــ ال  

ّ
إال لــلــعــربــّي  يــبــق  لـــم 

ــرس الشتاء 
َ
ــنب الــذي يقي عظامه مــن ق

ّ
الــل وحــن معه 

م 
ّ
تحط أن  بعد  املأساة   

ّ
إال يبق  لم  الصيف،  وسخونة 

 ،
ً
بــديــال وطــنــًا  الــجــرار  فاتخذ مقطورة  الطيني،  وطــنــه 

ألبس  أن  املقطورة سقف وطــن بعد  اتخذ من سقف 
يعلوه  وطـــٌن  الفجيعة،   

ّ
إال يستر  ال  قــمــاشــًا  حــوافــهــا 

سقف مقطورة جرار وجدران من القماش، أّي محنة 
ـــدرج إلــيــهــا لــيــحــجــب كــارثــتــه عـــن األنـــظـــار، وأّي 

ُ
اســـت

بــاألرض، إنه  التراب وحــب التمسك  مأساة؟ إنــه حب 
حب الوطن، َمن يزرع اإلخالص في التراب سيحصد 
وطنًا في نهاية الحصاد، َمن يحرث الوفاء في األرض 
الــعــربــي سيضحي  مــقــطــورة  سيجني وطــنــًا. سقف 
سقف وطن بعد فرسخ ونصف الفرسخ من الزمن، 
أقل أو أكثر، حسب معايير توزيع األسقف لألوطان 

وأقمشة جدرانها ستكون حدود وطنه. على العكس 
ردّي الذي اتخذ من السماء سقف وطنه 

ُ
تمامًا من الك

الــلــه الــواســعــة. أمــا األكــــراد فقد  املــبــدد على جغرافية 
فشلوا في تعريف مفهوم ماهية الوطن وفشلوا أيضًا 
لترابهم  فكان حاصل عدم إخالصهم  في حصاده، 
بــقــاءهــم دون تــركــة مــن الــجــغــرافــيــا، فــبــقــوا مــن دون 
ل وطنهم فاتخذوا السماء الواسعة سقفًا 

ّ
سقف يظل

ــراب. أخــفــق األكـــــراد فــي تــوصــيــف محنة  ــل الـــسـ
ّ
يــظــل

التراب فتركوا الزراعة وعملوا في السياسة فخسروا 
األرض واملحصول معًا، لتبقى بطونهم جائعة إلى أبد 
اآلبدين، وخسر األكراد أيضًا في تجارة التبغ املهرب، 
ال  املستحدثة،  التجارة  وربــحــوا  بقضيتهم  فتاجروا 
الــتــجــارة بالقضايا، وبــعــد الخسارة  يــفــوق ربــح  ربــح 
لــجــأوا إلـــى الــشــعــارات الــفــارغــة وبـــرعـــوا فــي هتافها 
 

ّ
ة ال تتقن إال

ّ
لتعويض خسارة األرض واملحصول، مل

الهتاف.
طلق في الجغرافيا السورية، فيبرع 

ُ
رصاصة جبانة ت

الكردّي املركون في شرق الجغرافيا )العراق( بالفرار 
من  بالقرب  املقيم  الــكــردّي  قبل  البحار  وراء  مــا  إلــى 
الكردّي  برهان  الــكــردّي  فــرار  الرصاصة في غربها، 
على عــدم الـــوالء للتراب، ال وطــن ُيحصد بــالــفــرار، ال 
قيمة لآلدمّي من دون وطن يسند ظهره على جدرانه 

حقيقة لم يدركها األكراد بعد.
آزاد عنز )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة أبو ارشيد

ــمـــني فـــــي زيـــــــارة  ــلـ عـــــــاد مـــــوضـــــوع حـــــق املـــسـ
الحرمني الشريفني، في مكة املكرمة واملدينة 
ــنــــورة، لــيــطــرح مـــن جـــديـــد، خــصــوصــا مع  املــ
اســتــمــرار إصــــرار الــســلــطــات الــســعــوديــة على 
الحج  وتــحــديــدا  الدينية،  الشعائر  تسييس 
والــــعــــمــــرة، واالعــــــتــــــداء عـــلـــى حــــريــــة وصــــول 
املــســلــمــني إلـــى املــشــاعــر املــقــدســة، بــنــاء على 
الجنسيات التي يتحدرون منها، أو املواقف 
السياسية التي يتبنونها، أو تتبناها أنظمة 
املشرفة  الكعبة  إن  القول  نافلة  دولــهــم. ومــن 
ــــدس  ــريــــف هـــمـــا أقـ ــبــــوي الــــشــ ــنــ ــد الــ واملــــســــجــ
مقدسات املسلمني، وإليهما تهوي أفئدتهم، 
وبهما تتعلق قلوبهم، وهما ملك للمسلمني 
كــافــة بــأمــر قــرآنــي ونــبــويٍّ صــريــح، وال ُيقبل 
أبدا أن تتحّكم رذائل السياسة بطهر املكانني 
والعبادة فيهما. األمر جلل في هذا السياق، 
املقّدس  إســرائــيــل  اختطاف  يكفينا  ال  فكأنه 
الــثــالــث فــي اإلســـام وقبلته األولــــى، املسجد 
األقــصــى املــبــارك، ومــنــع غــالــب أهــل فلسطني 
واملــســلــمــني مـــن زيـــارتـــه والــتــعــبــد فــيــه، فــكــان 
أن أضــافــت الــســعــوديــة عنتا آخـــر عــلــى هــذه 
األمة، أو بعضها، بمنعهم من زيارة قبلتهم 
ومـــســـجـــد نــبــيــهــم! وحـــتـــى نـــكـــون واضـــحـــني 
مــنــذ الــبــدايــة، لــيــس الــنــقــد هــنــا منصبا على 
لــلــزائــريــن ونسبهم  الــتــنــظــيــمــيــة  اإلجـــــــراءات 
وأعـــدادهـــم، وهـــي األمــــور املــفــهــومــة، بــقــدر ما 

سيف الدين عبد الفتاح

االستبدادية مقوالٍت تحاول  النظم  تعدم  لم 
نموذجها  لتبرير  الــلــزوم،  عند  استخدامها 
والعباد  الــبــاد  إدارة  فــي  البوليسي  األمــنــي 
والتخويف من االحتجاجات، والتأكيد على 
املــقــوالت ضمن  عــدم مشروعيتها. تقع هــذه 
ما يمكن تسميتها »املغالطات االستبدادية« 
ــرع مــــن املـــغـــالـــطـــات املــنــطــقــيــة،  ــ ــتــــي هــــي فــ الــ
املنطقية هي خطأ في االستنتاج  واملغالطة 
إبــرازه في شكل الصحة  والتفكير ومحاولة 
والــصــواب، وهي حجة زائفة أو خاوية، ذلك 
أن الحجج القوية املتماسكة هي التي تكون 
خــالــيــة مـــن تــلــك املــغــالــطــات، بــيــنــمــا الــحــجــج 
 بمغالطات 

ً
الضعيفة الواهية تكون مسكونة

تبدو منطقية في ظاهرها، حتى تبدو أقوى 
مما هي عليه. هــذه املغالطات خــدع وأوهــام 
ــادة بــشــكــل يغطي  فــي الــتــفــكــيــر، تــســتــخــدم عــ
على الحقائق، ويزيف الجوهر، ويستخدمها 
لخداع  وإعاميون  سياسيون  خــادع  بشكل 
ــنـــاس، ضــمــن إعـــطـــاء فــكــرة تــبــدو منطقية  الـ
مكنونها،  فــي  خاطئة  ولكنها  مظهرها،  فــي 
باملنطق، وهي  وتعبث  الحقيقة  على  تدلس 
إنــه ال منطق لها سوى  تعبر عن الامنطق. 
هذه  والــتــزويــر،  والتغرير  والتمرير  التبرير 
يتوجه  الـــذي  فــي خطابه  املستبد  لعبة  هــي 
به إلى الشعوب، في محاولة ترسيخ أكاذيبه 
فــي ثــوب املنطق، ولــيــس لــه مــن منطق. ومن 
هنا، ال بد وأن كون خطاب املستبدين محل 
تــدقــيــق وكـــشـــف وفـــضـــح وتــبــصــيــر، ذلــــك أن 
فــضــح تــلــك املـــقـــوالت مـــن أهــــم املـــداخـــل الــتــي 
تــشــكــل مـــواجـــهـــة تـــلـــك الـــنـــظـــم االســـتـــبـــداديـــة 
وزبــانــيــتــهــا، حــيــنــمــا يــقــومــون بــكــل فــعــل من 

الحرمني  مع  التعامل  على  منصبٌّ  النقد  أن 
العالم  مسلمي  وابــتــزاز  رهينتني،  الشريفني 
بهما، ليخضعوا لسياسات اململكة الجائرة، 

ويرضوا بها إن أرادوا أن يتعبدوا فيهما.
ــام 2017، يــمــنــع املــعــتــمــرون  مــنــذ رمـــضـــان، عـ
أداء شــعــائــرهــم  مــــن  الـــقـــطـــريـــون  ــاج  والـــحـــجـ
الدينية، وها هو رمضان ثالث يحل، وبعده 
ــزال الــســلــطــات الــســعــوديــة  ــ حـــج ثـــالـــث، وال تـ
ســــادرة فــي غــيــهــا، تــضــع الــعــراقــيــل أمــامــهــم، 
وأمــــام املــقــيــمــني اآلخـــريـــن فــي دولــــة قــطــر من 
املسلمني، ال لشيء إال للضغط على قطر، كي 
تتنازل عن سيادتها لصالح تحالف مدنس 
بني عواصم عربية أربــع، الرياض وأبوظبي 
والقاهرة واملنامة، ال تريد خيرا بأمة العرب 
فاململكة  فحسب،  هــذا  ليس  باملسلمني.  وال 
ــمـــرة أداتــــــي مــكــافــأة  ــعـ جــعــلــت مـــن الـــحـــج والـ
وعقاب، فعندما غضبت على ماليزيا، العام 
املاضي، خفضت نسبة حجاجها. وقبل ذلك 
ت حج اإليرانيني غير مرة. وعندما تريد 

َ
ق َعوَّ

ُح لها أبواب الكعبة 
َ
ت

ْ
ف

َ
أن تتمّسح لجهة ما ت

املشرفة أو قبر الرسول األعظم، حتى وإن كان 
فيهم  يــرى  سابقا،  اه 

ّ
تتبن كانت  الــذي  الفقه 

مبتدعة ضالني، وذلك كما في حالة القيادي 
فــــي الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي الـــشـــيـــعـــي الــــعــــراقــــي، 
ســــامــــي املـــــســـــعـــــودي، ورئـــــيـــــس جـــمـــهـــوريـــة 
هذا  قــديــروف.  رمــضــان  الصوفي،  الشيشان، 
السلطات  ، وغير مقبول، من 

ٌ
تعّسف بغيض

السعودية، بل إنه ليس من حقها، وال يجوز 

املخ  أو محاوالت غسيل  التمويه والتزييف، 
الجماعي.  كثيرة املقوالت االستبدادية التي 
تــســتــخــدم هــــذه املــغــالــطــات املــنــطــقــيــة، منها 
ــبــنــى بــاملــظــاهــرات«، جعلها عبد 

ُ
ــدول ال ت »الــ

يبّرر  أن  بــه  يــحــاول  السيسي شــعــارا  الفتاح 
كل أفعاله وسياساته في التفزيع والترويع، 
وصـــنـــاعـــة بــــاد الـــخـــوف والـــتـــخـــويـــف، عمل 
يقوم به الطغاة الفراعنة في محاولة تزييف 
مضمونا  وإعــطــائــهــا  معانيها  فــي  الكلمات 
غير مضمونها، بل ربما عكسه. يبدو لدينا 
بنى باملظاهرات« حاول 

ُ
أن مسألة »الدول ال ت

من  أكثر  لها  يقدم  أن  من خالها،  السيسي، 
سند، متخذا في ذلك أساليب كثيرة ومداخل 
ملتوية حقيرة، يحاول بها التعتيم والتغييم 
على حال استبداده وطغيانه، مستخدما كل 
القضية. وأصــل  أصــل  للتعمية على  األلـــوان 
ــو حــــال يــرتــبــط بــتــمــكــني مــســالــك  الــقــضــيــة هـ
الظلم والجور، وترسيخ كل ما يتعلق بحال 
 حقا 

ٌ
الــعــبــوديــة وانـــعـــدام الــحــريــة. ومـــؤســـف

املواتية  هــي  الحالة  هــذه  الطاغية  يعتبر  أن 
وسياساتها  خططها  وتأمني  الــدولــة،  لبناء 
على  وتلبيس  كــبــرى،  تدليس  عملية  ضمن 
أصـــل الــقــضــيــة. أصـــل الــقــضــيــة هـــو مــواجــهــة 
كحالة.  والعبودية  استبدادية  كحالة  الظلم 
يريد الطاغية من ذلك أن يسند الخطيئة إلى 
فــعــل غــيــره، ال ســيــاســات طــغــيــانــه، ويــحــاول 
التي يرتكبها في  القضايا  لفت االنتباه عن 
حق الشعوب، بادعاٍء كاذٍب في بناء الدولة، 
ونــهــوض.  وإصــــاح  تنمية  بعملية  والــقــيــام 
ومـــــن الـــعـــجـــيـــب حـــقـــا أن يــســمــي ذلـــــك خــطــة 
إصاحية، وما هو بإصاح، إنما هو تعبير 
عــن حــالــة فــســاد وإفــســاد، يــؤكــد ذلــك البشير 
اإلبــراهــيــمــي فــي بــصــائــره، حينما يــقــول عن 

والحجاج  املعتمرون  يمنع  أن  الــحــال  وصــل 
مـــن تـــأديـــة شــعــائــرهــم بـــنـــاء عــلــى اعــتــبــارات 
ســيــاســيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــوعــيــد الــربــانــي 
ــَراُج  ــ ــ
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تــتــوّرع السلطات السعودية عن  من ذلــك، لم 
خــطــف حـــجـــاج ومــعــتــمــريــن، كــمــا جــــرى مع 
حجاج ليبيني قبل بضعة أعوام، في مخالفٍة 
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)آل عمران: 97(.
ما سبق ال يعدو أن يكون غيضا من فيض. 
لــقــد خـــانـــت املــمــلــكــة أمــانــتــهــا ومــســؤولــيــتــهــا 
ــفـــني، ولـــــم يــعــد  ــريـ ــة الـــحـــرمـــني الـــشـ ــايــ ــي رعــ فــ
بــاإلمــكــان الــســكــوت عــلــى هـــذا أكــثــر مـــن ذلـــك. 
وألن مكة املــكــرمــة واملــديــنــة املــنــورة والــقــدس 
الــشــريــف مـــدن خــاصــة مــقــدســة فـــي اإلســــام، 
فــإنــه يــنــبــغــي أن يــكــون لــهــا وضـــع خــــاص، ال 
مــن نــاحــيــة الــقــداســة فــحــســب، بــل وحــتــى من 

الناس بأن ذلك هو املهمة الكبرى. فيما األمر 
يقع ضمن هذه املغالطات االستبدادية، فإنه 
بــل هــو كالقرصان،  الــدولــة،  ال يقوم بحماية 
اخــتــطــف الـــدولـــة بــكــامــل مــؤســســاتــهــا، وقلب 
وظـــائـــف تــلــك األبــنــيــة إلـــى عــكــس مــقــصــدهــا، 
ــة وظــيــفــتــهــا الـــتـــرويـــع  ــيـ ــنـ فـــاملـــؤســـســـات األمـ
مهمتها  اإلعامية  واملؤسسات  والتخويف، 
ــيــــف، واملـــؤســـســـة  ــتــــزيــ اإلعــــــــان والـــــكـــــذب والــ
إلى  تــوجــه ساحها  أن  مــن  بــدال  العسكرية، 
الــعــدو الــحــقــيــقــي، تــوجــهــه إلـــى أبــنــاء الــوطــن 
وصــدورهــم. واملــؤســســة القضائية، بــدال من 
أن تقوم بالعدل واإلنصاف، إذا بها تمارس 
كل معاني الضد. هذه هي الدولة التي يسعى 
جريمة  املظاهرات  من  ويجعل  املستبد،  لها 
خــيــانــٍة، تــهــدد أمـــن الـــوطـــن، ولــكــنــه ال يبحث 
إال عـــن أمـــنـــه وســلــطــانــه وطــغــيــانــه وكــرســي 
استبداده. ومن جوف هذا »املدخل الدولتي«، 
البوليسية،  املــدخــل األمــنــي والـــدولـــة  يــتــولــد 
أو  أي احتجاجات  املستبد ملواجهة  يعتمده 
املدخل  فــي  التضخم  هــذا  معارضة.  احتمال 
األمني إنما يعبر عن تغول هذا املدخل على 
غيره من مداخل التعامل في الحياة املدنية، 

ــراف والــتــنــظــيــم. الـــقـــدس مدينة  ــ نــاحــيــة اإلشــ
بتحريرها.  إال  يكون  ال  فيها  والحل  محتلة، 
ــا مــكــة واملــديــنــة، وهــمــا الــبــقــعــتــان األقـــدس  أمـ
عربية  دولــة  سيطرة  تحت  فإنهما  إساميا، 
ــت 

َ
ــف ــَعــسَّ

َ
إســامــيــة فــشــلــت فـــي رعــايــتــهــمــا، َوت

، آن األوان  على حق املسلمني فيهما. ومن ثــمَّ
ــــراف إســـامـــي مشترك  لــلــبــحــث فـــي صــيــغ إشـ
السياحة  وتنظيم  الشريفني،  الحرمني  على 
الــديــنــيــة إلــيــهــمــا بــالــعــدل، وبــنــاء عــلــى أســس 
ــبـــارات  ــتـ وقــــواعــــد مـــضـــبـــوطـــة، بـــعـــيـــدا عــــن اعـ
أفقها.  وضيق  واملذاهب  وقيودها،  السياسة 
هــذا اإلشــراف أو التنظيم للحج والعمرة، أو 
 
ً
الدينية بعمومها، ال يعني سيادة السياحة 

وإنما  للسعودية،  تبقى  فــهــذه  األرض،  على 
ــٍة ديــنــيــٍة فــي املدينتني  الــحــديــث هنا عــن واليـ
األقدس. ونحن إن كنا رفضنا والية دينية في 
القدس، فذلك ألننا ال نقبل أن تكون السيادة 
الحال في  لدولة االحتال الصهيوني، ولكن 
النظام  شرعية  فمسألة  مختلف،  السعودية 
تــعــود للشعب هــنــاك، ولــيــس لــنــا. أمـــا الحق 
الديني في مكة واملدينة فهذا لكل أمة اإلسام، 

وكفانا ما جرى من أضراٍر إلى اليوم.
لــقــد تــاقــت قــلــوبــنــا إلـــى الــحــرمــني الــشــريــفــني، 
ــد أن نــــزورهــــمــــا آمـــنـــني مــطــمــئــنــني، ال  ــريــ ونــ
نخشى على أنفسنا غدر حاكم متعّسف، وال 
أنــاٍس  الــورع، وال سفاهة  خيانة فقيه يّدعي 

يظنون الوطنية شوفينية عنصرية.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ومــمــارســات عــمــوم الــنــاس فــي املــجــال الــعــام، 
فتغتصب السياسة، وتجفف كل مساحاتها، 
وتقتل كل عمٍل يتعلق بالعمل والشأن العام. 
ويــؤكــد أن أي مــعــارضــة غــيــر مــســمــوح بها، 
وهــو دائــمــا يــذّكــر بــأحــداث جــرت مــن قبل لن 
يسمح بتكرارها، وهو ال يفهم حقائق األمور 
أن الثورة ليست بسماحه، وأن الثورة عندما 
يـــحـــني أوانــــهــــا ال يــســتــطــيــع أحــــــٌد أن يــعــيــق 

إرادتها، وال حركتها. 
ــع بـــــاملـــــدخـــــل الــــتــــنــــمــــوي  ــ ــدفــ ــ ــك يــ ــ ــذلــ ــ وهـــــــــو كــ
واالقــتــصــادي، والــحــديــث عــن عجلة اإلنــتــاج 
ــرور ســـمـــعـــنـــاه مــن  ــكــ وتــعــطــيــلــهــا، حـــديـــث مــ
قــبــل مـــن املــجــلــس الـــعـــســـكـــري، فـــي مــحــاولــٍة 
ــــود الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــــشـ ــــحـ ـــض الـ ــ ــه لــــتــــبــــريــــر فـ ــنــ مــ
واالعتصامات التي كانت في امليادين، وكأن 
التي  هي  بالحقوق،  املطالبة  أو  التظاهرات، 
توقف عجلة اإلنتاج، وال يتحدث هــؤالء عن 
عجلة النهب املستمر الذي تقوم به العصابة 
ملقّدرات الباد والعباد. يؤكد هذا األمر عالم 
األحــــداث الـــذي مـــرت بــكــل الـــثـــورات العربية، 
الثورات، بربطها  يحاولون أن يشوهوا تلك 
بما أدت إليه من خراب، وما الخراب الحادث 
إال مــن جـــّراء ظلمهم وفــســادهــم وإفــســادهــم، 
وحكم العصابة الذي يستولي على مقدرات 
النهاية، يحاول هؤالء  الناس والــبــاد. وفــي 
أن يتوجوا ذلك بالظهير الديني لاستبداد، 
ــن خــــــال عـــلـــمـــاء الـــشـــيـــطـــان والـــســـلـــطـــان،  ــ مـ
حينما يجرمون املظاهرات، ويجعلونها في 
منطقة الحرام، إنها املغالطات االستبدادية، 
تجعلها  أن  تــحــاول  اإلبــلــيــســيــة،  بمسالكها 
ــزيــــف األكـــبـــر  الـــحـــقـــيـــقـــة، وهـــــي لــيــســت إال الــ

والتزوير األحقر.
)كاتب مصري(

لها أصا أن تقوم بذلك، فالحرمان الشريفان 
أمانة عندها، ال ملكية تابعة لها. هي مخّولة، 
فحسب، بالرعاية والوفادة والتنظيم والقيام 
تفعله  لــهــا،  عظيم   

ٌ
شـــرف وهـــذا  بشؤونهما، 

مــقــابــل أجــــر بـــاهـــظ، ولــكــنــهــا ال تــمــلــك بــحــال 
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ــلــــة مـــــن الـــســـيـــطـــرة  ــلــــى مـــــــدى عــــقــــود طــــويــ عــ
حرمنا،  الشريفني،  الحرمني  على  السعودية 
ــــق الـــتـــعـــبـــد فــيــهــمــا،  ــــن حـ نـــحـــن املـــســـلـــمـــني مـ
بمذاهبنا املعتبرة، ومارست السلطات هناك 
تدميرا ممنهجا آلثارنا اإلسامية منذ زمن 
الرسول عليه الصاة والسام، والتي حافظ 
اإلسامية  والـــدول  الــكــرام،  الصحابة  عليها 
املتعاقبة، حتى سقوط الدولة العثمانية. ثمَّ 
فــي كل  يــرى  بفقه شوفيني،  ابتلينا  أن  كــان 
 ينبغي مسحها، في حني 

ً
أثر إسامي بدعة

جعل مــن تقديس الــحــاكــم، والــتــبــّرك بــآثــاره، 
والترافع عن الكبائر التي يرتكبها أصا في 
الدين راسخا! لقد أخطأنا جميعا بالسكوت 
طــويــا عــن الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا اململكة 
بحق مقدساتنا وآثار نبينا وصحبه الكرام، 
كــمــا أنــنــا أخــطــأنــا بسكوتنا عــلــى فــقــٍه جعل 
مــن كــلــمــة الــحــاكــم فـــوق حــكــم الـــشـــرع، إذا ما 
تناقضا. أي بدعٍة أكبر من هذا؟ واليوم نحن 
ندفع ثمن صمتنا، بل قل تواطؤنا ذاك. لقد 

ذلك املستبد املّدعي لإلصاح، حينما يتحدث 
عــن اإلصـــاح إن هــذا الــحــديــث املــتــكــّرر، إنما 
يشكل، في حقيقة أمــره، إدانــة لذلك املستبد، 
بل هي الشهادة عليهم أنهم أفسدوا، فما بال 
هؤالء يتحدثون عن اإلصاح، وهم يحكمون 
ويتحكمون. إنهم الفسدة ولكن ال يشعرون. 
أو مسالك ملحاولة  يعدم وســائــل  ال  املستبد 
تــرســيــخ جــبــروتــه وطــغــيــانــه بـــإصـــاح ضــال 
معكوس الذي ال يشكل إال منظومة استبداد 

وفساد.  
ــــي خـــطـــاب  ــه وزبــــانــــيــــتــــه فـ ــتـ ــوقـ ــــم يـــطـــلـــق جـ ثـ
إعــــامــــي، يـــحـــاول مـــن خـــالـــه أن يـــدبـــج تلك 
بنى 

ُ
املــقــوالت، ويطلقها شــعــارات. الــدول ال ت

بإعام  الــذي يتعلق  الشأن  باملظاهرات، هذا 
اإلفك يبّرر تلك الحال من اإلفقار والتجويع، 
أنــهــا عملية  والــتــرويــع  التفزيع  وكــل مسالك 
بـــنـــاء. أمــــا مـــن يــحــتــج أو يــعــتــرض فــهــو، في 
الــذي  املــضــل،  الــضــال  املفسد  الفاسد  عرفهم، 
يــعــتــدي عــلــى مــفــهــوم الــوطــنــيــة ويــعــبــر عن 
خيانته للوطن. هكذا يطلق هؤالء في إعام 
ــة،  ــذوبــ ــة تـــلـــو األكــ ــ ــــذوبـ ــك األكـــــاذيـــــب، األكـ ــ اإلفــ
افتراء يحاولون بذلك  واالفتراء يتراكم على 
قلب القبيح حسنا في عمليٍة خطيرة، تحاول 
إحــداث غسيل مخ جماعي يشكل، مع أدواٍت 
أخرى، بتمرير كل ما يتعلق بهذا الذي يجعل 
، ومن االحتجاج كبيرة.

ً
من املظاهرات جريمة

يترافق مع ذلك املدخل الدولتي الذي يصدع 
الرؤوس، ويدبج الكلمات عن الدولة والحفاظ 
عليها وحماية مؤسساتها، فيجعل من ذلك 
كله الذي يقوم به من حقوق اإلنسان، واعتقال 
الناس، والضرب في املليان، والقتل من دون 
جــريــمــة، والــتــصــفــيــة الــجــســديــة. هـــو يتعلق 
بــأمــن الـــدولـــة وتــأمــيــنــهــا، إيـــحـــاًء إلـــى عــمــوم 

نحو والية دينية على مكة والمدينة

عن الدول التي »ال ُتبنى بالمظاهرات«

خانت الرياض 
مسؤوليتها في رعاية 

الحرمين الشريفين

يحاولون أن يشوهوا 
الثورات، بربطها بما 
أدت إليه من خراب، 

وما الخراب الحادث إال 
من ظلمهم 
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