
أحمد ماهر

فوجئنا، ذات صباح في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي 2013، بـــإقـــرار الــحــكــومــة املــصــريــة 
عليه  يطلق  الـــذي  السمعة  سيئ  للقانون 
قـــانـــون تــنــظــيــم الــتــظــاهــر. اعـــتـــرض معظم 
القانون  هــذا  يناير على   25 ثـــورة  شــبــاب 
الـــذي صـــدر فــي ظـــروف مــريــبــة. قلنا إننا 
ــم »اإلخـــــــــــوان  ــكــ ــــي وقـــــــت حــ اعــــتــــرضــــنــــا، فــ
املسلمني« عندما حاولوا تمرير قانون ملنع 
التي  نفسها  والــذرائــع  بالحجج  التظاهر 
التظاهرات واإلضــرابــات تعطل  أن  تــّدعــي 
عــجــلــة اإلنـــتـــاج، فــقــالــوا وقــتــهــا إن قــانــون 
التظاهر ليس بهدف القمع وإغالق املجال 
التظاهرات  ملواجهة  هــو  إنــمــا  السياسي، 
املــســلــحــة، ولـــيـــس لــلــتــظــاهــرات الــســلــمــيــة، 
قــوانــني عــديــدة مــوجــودة  فقلنا إن هــنــاك 
ــة الـــعـــنـــف والـــتـــظـــاهـــرات  ــهـ بــالــفــعــل ملـــواجـ
املسلحة والبلطجة، ولن نقبل بمثل قانون 
التظاهر، فكانت النتيجة أحكاما بالسجن 
ــلـــت، فـــي أحــــيــــان، إلــى  ــتـــرات طــويــلــة وصـ فـ
الــســجــن املـــؤبـــد ملــجــرد مــشــاركــٍة فـــي وقــفــة 
رمزية، أو مسيرة صامتة، قام بها شباٌب 
يــســاريــة،  أو  ليبرالية  خلفية  إلـــى  ينتمي 

وكانت التظاهرات املسلحة مجّرد ذريعة.
الــتــصــّدي للتظاهرات  الــهــدف هــو  لــم يكن 
املــســلــحــة، أو حــتــى املــســيــرات الــتــى يــقــوم 
ــزول، مــحــمــد  ــ ــعــ ــ ــا أنــــصــــار الــــرئــــيــــس املــ ــهـ بـ

إيمان القويفلي

الثابت في جميع حاالت »هــروب« النساء 
السعوديات إلى خارج البالد، أنه ال يمكن 
ــّم يـــهـــربـــن: مــــن الـــعـــائـــلـــة؟ أم مــن  ــ ــ الــــجــــزم ِم
 
ّ
الدولة؟ يظهر هذا بوضوح في خطابهن
 عن 

ّ
 يتحدثن

ّ
خالل الهروب وبعده، أغلبهن

يتحدثن   
ّ
بعضهن الــعــائــلــيــة،   

ّ
مــشــكــالتــهــن

عن أزمــاٍت مع املجتمع ونمطه، وبعضهن 
قانونية  ومخاوف  مشكالٍت  عن   

َ
يتحدثن

صـــرفـــة، تــتــعــلــق بــحــريــة الــحــركــة والــعــمــل 
ــان من  والــتــعــبــيــر وحـــريـــة املــعــتــقــد. وإذا كـ
ــاه نحو  املـــفـــهـــوم واملــــألــــوف عــربــيــا االتــــجــ
أجنبية،  دولــة  فــي  اللجوء  وطلب  الهجرة 
ــرأي الـــســـيـــاســـي أو  ــ ــالـ ــ ألســــبــــاب تــتــعــلــق بـ
مــوضــوعــاٍت تشتبك  )وهــي  املعتقد  حرية 
توّجه  فــإن  الحكومة(،  مع سلطة  مباشرة 
امرأة سعودية إلى الهجرة وطلب اللجوء، 
نهي 

ُ
ألن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ت

ُمشكالتها الخاصة مع عائلتها، هي مما 
سعودية«،  »خصوصية  ُيعتبر  أن  يمكن 
حــيــث ال يــمــكــن، فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، تمييز 
املشكلة  مــن  الــخــالــصــة،  العائلية  املشكلة 
الــعــائــلــيــة الـــتـــي يــصــنــعــهــا الـــقـــانـــون الـــذي 
يــنــحــاز مــقــّدمــا، وبـــال مـــرونـــة، إلـــى ترتيب 
وشــكــٍل مــعــّيــنــني لــلــعــائــلــة، مــن خـــالل بناء 
الــتــي تتعلق بــاملــرأة على  الــقــوانــني  جميع 
 
ٌ
أساس مبدأ الوالية. هناك مشكالٌت عائلية
ــن الـــعـــالـــم، ويــمــكــن حسم  ــاٍن مـ ــكـ ــل مـ فـــي كـ
حاجة  بــال  ناعما  حسما  كثيرة  مشكالت 
إلــى تدخل الــقــانــون وال إلــى قــوة السلطة، 
عن طريق خروج املرأة إلى مسكٍن مستقل، 
ــارب آخــريــن  ــ أو اخــتــيــارهــا الــســكــن مـــع أقــ
أو الـــزواج، فحيث ال وجــود لفكرة الــولــّي، 
ال يــمــكــن إلـــــزام املـــــرأة بــالــســكــن واملــعــيــشــة 
بــصــحــبــة شـــخـــٍص مــــّحــــدد، أو اســـتـــخـــدام 
بحياتها  االســتــقــالل  مــن  ملنعها  الــقــانــون 
وقرارها، وُيترك األمر رهنا بمشيئة املرأة 

والعائلة وتوجهات املجتمع. 
فـــي الــســعــوديــة، ال يــمــكــن لــبــعــض الــنــســاء 
 الـــعـــائـــلـــيـــة إال 

ّ
الــــخــــالص مــــن مـــشـــكـــالتـــهـــن

ــة، ألن املــشــكــلــة الــجــذريــة  بـــمـــغـــادرة الــــدولــ
توجد في مبدأ الوالية على املرأة الـُمضّمن 
الثانوية  املشكلة  أمـــا  كــافــة،  الــقــوانــني  فــي 

سعد كيوان

مــرشــحــان مــن الــيــمــني املــتــطــّرف واليمني 
املــحــافــظ، مــرشــحــان مــن الــيــســار املعتدل 
والــيــســار الــراديــكــالــي ومــرشــح مــن يسار 
ــرون مــــن اتـــجـــاهـــات  ــ ــ ــط. يــلــيــهــم آخـ الــــوســ
ــــارب مـــتـــنـــوعـــة، بـــمـــن فــيــهــم أيــضــا  ــــشـ ومـ
مــرشــح تــروتــســكــي، وهـــــؤالء يــخــوضــون 
مــعــارك رمــزيــة ومــن بــاب إثــبــات الــوجــود. 
مــشــهــد انــتــخــابــات رئــاســيــة لــم تشهدها 
فرنسا من قبل، وسط غموٍض شبه كامل، 
يــقــابــلــه تــشــابــه بـــني املــرشــحــني الخمسة 
املنافسة  واجــهــة  يــتــقــدمــون  الــذيــن  األول 
ــــى صـــبـــاح يــوم  ــراع األولــ ــتــ فـــي دورة االقــ
غــد األحـــد. وأوجـــه التشابه فــي معظمها 
سلبية، إن مــن حــيــث عـــدم تــفــّوق واضــح 
ــــن، وتــــكــــاد حــظــوظ  ــريـ ــ ملـــرشـــح عـــلـــى اآلخـ
أم لجهة الشخصية  معظمهم متساوية، 
غير الكاريزمية ملعظمهم، أو لجهة توّرط 
طــاولــت  مــالــي،  فــســاد  بفضائح  بعضهم 
مــرشــحــي الــيــمــني املــحــافــظ والــعــنــصــري 
تــم استدعاؤهما  والــلــذيــن  الــســواء،  على 
ــــرب إلــــى »بـــرج  ــه مــشــهــد أقـ لــلــتــحــقــيــق. إنــ
بالنابل على  الحابل  فيه  بابل«، يختلط 

الناخب الفرنسي. 
يــتــوجــه الــفــرنــســيــون إذًا إلــــى صــنــاديــق 
األولـــــى  ــتــــخــــاب  االنــ فــــي دورة  االقـــــتـــــراع 
املنتهية  الحالي  للرئيس  الختيار خلف 
ــد.  ــتــــراكــــي فـــرنـــســـوا هـــوالنـ واليــــتــــه، االشــ
وعــشــيــة الــتــصــويــت، تــبــدو اســتــطــالعــات 
، ال تــرجــح 

ً
الــــــرأي والـــتـــوقـــعـــات مـــشـــوشـــة

تــفــوق أي مــرشــح بــعــيــنــه عــلــى اآلخــريــن 
املرشحني  حظوظ  وتبدو  حاسم.  بشكل 
 لـــتـــجـــاوز 

ً
الـــخـــمـــســـة تـــقـــريـــبـــا مـــتـــســـاويـــة

الــدورة األولــى والتقّدم إلى الثانية التي 
ــنــــني، وتــــجــــري فــــي 6  ســتــنــحــصــر بــــني اثــ
زعيمة  هم  والخمسة  املقبل.  أيــار  مايو/ 
املتطرفة  اليمينية  الــوطــنــيــة«  »الــجــبــهــة 
مــاريــن لــوبــان، ومــرشــح »الــجــمــهــوريــني« 
ــقـــــني( الـــيـــمـــيـــنـــي  ــ ــابـ ــ ــــسـ )الــــديــــغــــولــــيــــني الـ
املــحــافــظ، فرنسوا فــيــون، ومــرشــح يسار 
الــوســط الــشــاب إيــمــانــويــل مـــاكـــرون )39 
سنة( وزير االقتصاد السابق في حكومة 
واملرشح  إيرولت،  مــارك  االشتراكي جان 
ــــوا هـــــامـــــون، ومـــرشـــح  ــــونـ ــــي بـ ــراكـ ــ ــتـ ــ االشـ
ميالنشون  لوك  جان  الراديكالي  اليسار 
الذي يعلن أنه إذا انتخب رئيسا سُينهي 
فرنسا  ويخرج  الخامسة«،  »الجمهورية 

من حلف شمال األطلسي )الناتو(. 
عــّمــقــت الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة عــلــى مــدى 
األشهر املاضية االنقسام والتشرذم الذي 
والتراجع  الرئيسيني،  املعسكرين  أصاب 
ــيـــــني  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ االشـ أي  شـــعـــبـــيـــتـــهـــمـــا،  ــي  ــ ــ فـ
والـــديـــغـــولـــيـــني الــســابــقــني الـــذيـــن أصــبــح 
اســمــهــم الــيــوم »الــجــمــهــوريــني«، والــلــذيــن 

وائل نجم

ــم فيها حـــزب الله 
ّ
ــّرة األولــــى الــتــي يــنــظ املــ

جولة لإلعالميني، ويعترف فيها بوجود 
عــســكــري لـــه جــنــوب نــهــر الــلــيــطــانــي على 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــنــذ 
إصــدار مجلس األمن الدولي القرار 1701 
العدوان  أنهى بموجبه  والــذي  في 2006، 
اإلســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان آنــــــذاك. يــومــهــا، 
قبل حزب الله بإخالء املنطقة من وجوده 
الـــعـــســـكـــري، وتـــركـــهـــا لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــيـــفـــل(. نظم  وقــــــوات األمـــــم املـــتـــحـــدة )يـــونـ
الــحــزب، يــوم 20 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، 
جــولــة إلعــالمــيــني لبنانيني وغــيــرهــم إلــى 
الــــحــــدود مــــع فــلــســطــني املـــحـــتـــلـــة، وشــــرح 
ضــابــط فـــي الـــحـــزب اســـتـــعـــدادات دفــاعــيــة 
وجــرى  اإلســرائــيــلــي.  الجيش  استحدثها 
ذلــك على الــهــواء مــبــاشــرة، وعــلــى مسافة 
أمتار قليلة من املواقع اإلسرائيلية، وتحت 
من  أكثر  في  االحتالل  »كاميرات«  مراقبة 
موقع. وقال الضابط في حزب الله، وكان 
ة عــســكــريــة، إن وحــــدات القتال 

ّ
ــز يــرتــدي بـ

فــي الــحــزب جــاهــزة لــلــرد عــلــى أي عـــدوان 
إســرائــيــلــي يــســتــهــدف املــنــطــقــة أو لــبــنــان. 
وعـــرض على مـــرأى مــن كــامــيــرات اإلعــالم 
عــنــاصــر مــن الــحــزب بــبــزاتــهــم العسكرية، 
وقـــد حــمــل أحــدهــم بــنــدقــيــة حــربــيــة، فيما 
كان اآلخر يحمل صاروخا موجها مضادًا 

للطائرات. 
القت خطوة حزب الله في الداخل اللبناني 
اســـتـــنـــكـــارًا مــــن قــــيــــادات وقــــــوى لــبــنــانــيــة 
عراضة  املستقبل  تيار  عّدها  فقد  كثيرة، 
ها، وفي غير مصلحة لبنان، 

ّ
في غير محل

اللبنانية،  القوات  واعتبرها رئيس حزب 
سمير جعجع، خطأ استراتيجيا وتعّديا 
الحكومة  ودعـــا  اللبنانية،  الــســيــادة  على 
ــا ومــســؤولــيــتــهــا في  إلــــى الـــقـــيـــام بــــدورهــ
ــيـــس حـــزب  ــذا اإلطــــــــار. وكــــذلــــك فـــعـــل رئـ ــ هـ
الــكــتــائــب، الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل، الـــذي 
اعتبر ما جرى تجاوزًا للسيادة اللبنانية، 
وتعّديا على القرار األممي 1701، وضربا 
ــل الــلــبــنــانــي. وقـــال  ــداخـ لــالســتــقــرار فـــي الـ

ــفـــي، إن  ــــرف ريـ ــر الـــعـــدل الـــســـابـــق، أشـ ــ وزيـ
االيرانية  املصالح  خدمة  الخطوة  غــرض 
في املنطقة. وكان الفتا أن رئيس الحكومة، 
الجنوب،  منطقة  اخــتــار  الــحــريــري،  سعد 
وهي معقل حزب الله، واملنطقة الحدودية 
تحديدا في الناقورة، حيث كانت انطالقة 
جــولــة اإلعــالمــيــني رفــقــة حـــزب الــلــه. وقــال 
ببيانها  متمّسكة  حكومته  إن  الــحــريــري 
الـــــوزاري الــــذي يتضمن االلـــتـــزام بــالــقــرار 
1701، ودعــا إســرائــيــل إلــى االلــتــزام أيضا 
به. وكان الفتا في هذا املوقف مرافقة وزير 
للرئيس  الجيش  وقــائــد  الوطني،  الــدفــاع 
الحريري في جولته، والوقوف إلى جانبه 
حني إطــالق هــذا املوقف. فماذا أراد حزب 
الله من الجولة؟ وملــاذا جــاء رّد الحريري 

سريعا؟
كـــثـــرت، فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، الــتــهــديــدات 
اإلسرائيلية ضد حزب الله بتوجيه ضربة 
لبنان،  في  للحزب  قاسمة  وربما  قاضية، 
وفــي ســوريــة أيــضــا، وقــد تــعــّرضــت مواقع 
 إلــــى غــــــاراٍت لم 

ً
لــلــحــزب فـــي ســـوريـــة فـــعـــال

ُيــعــرف مــصــدرهــا بــدقــة. كــمــا درج الجيش 
اإلسرائيلي على إجراء مناورات متواصلة 
املحتلة  لفلسطني  الشمالية  الــحــدود  عند 
وفي منطقة الجوالن، وتكاد هذه املناورات 
ــد، مــا  ــديــ ال تـــتـــوقـــف حـــتـــى تــنــطــلــق مــــن جــ
الفعلية  اإلسرائيلية  االســتــعــدادات  ُيفّسر 
للحزب، ســواء في سورية  لتوجيه ضربة 
 عن هــذه وتلك، كثرت 

ً
لبنان. فضال أو في 

الــتــهــديــدات األمــيــركــيــة إليــــران وحـــزب الله 
في سورية. ومنذ انتخاب الرئيس، دونالد 
األميركي  الخطاب  منسوب  ارتفع  ترامب، 
بـــاعـــتـــبـــار إيـــــــران تـــهـــديـــدًا لـــالســـتـــقـــرار فــي 
املنطقة، وجاءت الضربة األميركية، أخيرا، 
قــاعــدة عسكرية ســوريــة فــي ريـــف حمص 
اإليراني  والقلق  املخاوف  لتزيد من حجم 
ــن أن 

ّ
مـــن هــــذا الـــخـــطـــاب، وصـــــواًل إلــــى تــيــق

الـــواليـــات املــتــحــدة بــصــدد تــوجــيــه ضــربــة 
ـــ »املــلــيــشــيــات« الــداعــمــة لــهــا في  إليــــران ولـ
سورية، إذا لم تدرك إيران حجمها وسقف 

الدور املسموح لها به في املنطقة.
)كاتب لبناني(

مــرســي، بــل كـــان الــهــدف فـــرض االســتــقــرار 
بالقوة لنظام عسكري شرعّيته منقوصة، 
كـــان الـــهـــدف هـــو الــقــضــاء املــبــّكــر عــلــى أيــة 
ــة احــتــمــاالت  مــعــارضــة مــســتــقــبــلــيــة، أو أيــ
لــتــحــّركــات مــعــارضــة، قـــد تـــهـــّدد اســتــقــرار 
تم  ولذلك،  االستبدادي.  العسكري  النظام 
التذّرع بالتظاهرات املسلحة، من أجل قمع 
خصوصا  محتملة،  مــعــارضــة  ألي  مبكر 
مـــن الـــحـــركـــات الــشــبــابــيــة، غــيــر الــحــزبــيــة، 
وغير  السياسي،  النظام  في  املدمجة  غير 

املسيطر عليها.
يتذرعون اليوم بالعمليات اإلرهابية، من 
أجل فرض حالة الطوارئ، وكأن القانون 
والــدســتــور والــقــضــاء يــعــيــقــهــم، وكــأنــهــم 
يــحــتــرمــون الـــقـــانـــون املـــلـــيء بــالــعــقــوبــات 
ــغـــرات املــتــعــمــدة، وكــأنــهــم  ــثـ ــّددة والـ ــشــ املــ
يحترمون الدستور املوضوع على عجل، 
واملليء بالصالحيات لرئيس الجمهورية 
واملؤسسة العسكرية، وكأنهم ال يكفيهم 
كل تلك اإلجراءات االستثنائية، باملخالفة 
للدستور والقانون، وال يكفيهم التنصت 
الشخصية،  املكاملات  القانوني على  غير 
مـــعـــنـــاهـــا، وال  ــر  ــويــ وتــــحــ إذاعــــتــــهــــا  وال 
ــاء الــقــســري  ــفــ ــتــ يــكــفــيــهــم الـــخـــطـــف واالخــ
الــقــانــون، وال يكفيهم  واالعــتــقــال خــــارج 
الجنسي،  والتحّرش  والكهربة  التعذيب 
وال يــكــفــيــهــم الـــقـــتـــل أحــــيــــانــــا، واإلعـــــــدام 

والتصفية خارج إطار القانون.

فــي مــصــر أن تحكم الــبــالد بـــدون طـــوارئ 
وإجراءات استثنائية؟

الصالحيات  على   
ً
نظرة نلقي  أواًل  دعونا 

الجديدة التى يدعي عبد الفتاح السيسي 
أن األجـــهـــزة األمــنــيــة تــحــتــاجــهــا مـــن أجــل 
مكافحة فعالة لإلرهاب، وهي الصالحيات 
الــجــديــدة الــتــي يتيحها قــانــون الــطــوارئ 
وتــجــعــل اإلجــــــــراءات الـــتـــي كـــانـــت تــمــارس 
بالفعل، منذ 30 يونيو/ حزيران 2013، هي 
الــطــوارئ،  ــراءات مقننة بموجب حــالــة  إجــ

وهي صالحياٌت كثيرة، أخطرها:
عـــودة الــعــمــل بــمــحــاكــم أمـــن الـــدولـــة العليا 
طــــــــوارئ، حـــيـــث ســـيـــكـــون مــــن حــــق رئــيــس 
الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في 

وأيضا  واالستئنافية،  االبتدائية  املحاكم 
حقه  ومــن  العسكري،  بالقضاء  االستعانة 
كـــذلـــك إحـــالـــة أيــــة قــضــايــا يــعــاقــب عليها 
القانون العام إلى محاكم أمن الدولة العليا 
طوارئ، وهي املحاكم التي ال يستطيع أحٌد 
الــطــعــن عــلــى أحــكــامــهــا فــي أي حــــال، وهــو 
من  التسريع  فــي  السيسي  رغبة  يفّسر  مــا 
وتـــيـــرة املــحــاكــمــات، ورغــبــتــه الــســابــقــة في 

تعديل قوانني اإلجراءات القضائية.
ــات أيـــــضـــــا مــنــح  ــ ــيـ ــ ــــالحـ ــــصـ ومــــــــن هــــــــذه الـ
قـــــانـــــون الــــــطــــــوارئ رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ســلــطــات واســـعـــة فـــي الــتــدخــل فـــي أحــكــام 
ــام  ــ ــكـ ــ ــم الــــــــطــــــــوارئ، وتــــعــــديــــل األحـ ــاكــ مــــحــ
املسلحة  الــقــوات  ونشر  املحاكمة.  وإعـــادة 
وتفويضها في تنفيذ األوامــر، على الرغم 
مــن كــل مــا تتمتع بــه بالفعل مــن تفويض 
فـــي ارتـــكـــاب أي شـــيء بــــدون مــحــاســبــة أو 

لة. مساء
ــانـــون  ــبــــق، يـــســـمـــح قـ ــا ســ ــ ــانــــب مـ وإلـــــــى جــ
الــــطــــوارئ لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بـــإصـــدار 
األوامـــــــــر الـــتـــالـــيـــة )كـــتـــابـــة أو شـــفـــاهـــيـــة(: 
كــان نوعها،  أًيـــا  الــرســائــل،  األمـــر بمراقبة 
واملطبوعات  والنشرات  الصحف  ومراقبة 
واملحّررات والرسوم، وكل وسائل التعبير 
والدعاية واإلعــالن قبل نشرها وضبطها 
ــاكـــن طــبــاعــتــهــا.  ــــالق أمـ ومـــصـــادرتـــهـــا وإغــ
ــد فــــتــــح املـــــحـــــال الـــعـــامـــة  ــيــ ــواعــ تــــحــــديــــد مــ
وإغالقها، وكذلك األمر بإغالق هذه املحال 

كلها أو بعضها. االستيالء على أي منقول 
ــر بـــفـــرض الـــحـــراســـة على  ــ ــار، واألمــ ــقـ أو عـ
ــركـــات واملــــؤســــســــات، وكـــذلـــك تــأجــيــل  الـــشـ
املــســتــحــقــة،  وااللـــــتـــــزامـــــات  الـــــديـــــون  أداء 
يــســتــولــى عليه،  مــا  والــتــي تستحق عــلــى 
أو على مــا تفرض عليه الــحــراســة. سحب 
الـــذخـــائـــر أو  الـــتـــراخـــيـــص بـــاألســـلـــحـــة أو 
املــــــواد الــقــابــلــة لــالنــفــجــار أو املــفــرقــعــات، 
بتسليمها  واألمــر  أنواعها،  اختالف  على 
وضبطها وإغالق مخازن األسلحة. إخالء 
بعض املناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل 
النقل، وحصر املواصالت وتحديدها بني 

املناطق املختلفة.
ــل تـــلـــك الــصــالحــيــات  ــم مــــن كــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
بـــدون رقــابــة أو  ــراءات االستثنائية  ــ واإلجـ
 من القضاء 

ً
ضوابط، هل سيتمكنون فعال

على اإلرهاب؟ وهل سيتم االكتفاء بكل تلك 
أم سيطلبون  املحدودة،  الصالحيات غير 

املزيد بعد فشل كل تلك اإلجراءات؟
الــــطــــوارئ، أو غــيــره،  قـــانـــون  ال أعــتــقــد أن 
ســيــنــجــح فـــي مـــواجـــهـــة اإلرهــــــــاب، فــهــم ال 
يرغبون، من األساس، في محاربة اإلرهاب، 
فهم ال يستطيعون العيش بدون اإلرهاب 
الذي يعتبر املبّرر الوحيد لشرعية الحكم. 
ما التفجيرات األخيرة إال ذريعة ملزيد من 
التضييق والقمع ضــد أي نــوع مــن أنــواع 

املعارضة املدنية الحالية، أو املحتملة.
)ناشط مصري(

ــلـــي.  ــائـ ــعـ ــز الـ ــ ــّي ــحــ ــودة فـــــي الــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ فــــهــــي املـ
 
ً
حال إال  حلها  يمكن  ال  الجذرية  واملشكلة 
ــبـــالد الــتــي  ــا يــتــمــثــل فـــي مــــغــــادرة الـ جـــذريـ
ــل فــيــهــا حــــــدود الـــعـــائـــلـــة وحـــــدود  ــتـــداخـ تـ
املقدمة  الرسمية  الــتــقــاريــر  تلتزم  الــدولــة. 
إلــــى الــلــجــان الـــدولـــيـــة بـــالـــدفـــاع عـــن نــظــام 
لحماية  إيجابيا  تمييزًا  بوصفِه  الــواليــة، 
»عــديــمــي أو نــاقــصــي األهـــلـــيـــة«. وعــنــدمــا 
 الــفــرار مــن عائلتها، عبر 

ٌ
تــحــاول مــواطــنــة

ــتـــدخـــل الـــجـــهـــات  الـــــخـــــروج مــــن الـــــبـــــالد، تـ
بآلياٍت  إعادتها،  في  للمساعدة  الرسمية 
غـــامـــضـــة، ربـــمـــا تــخــتــلــط فــيــهــا »الـــفـــزعـــة« 
الشخصية من رجــٍل إلــى رجــل، باملخاوف 
في  لكنها،  الــبــالد،  ُسمعة  على  السياسية 
ــة بــالــشــأن  ــادثـ الـــوقـــت نــفــســه، تــصــف الـــحـ
فيه،  التدخل   ألحــٍد 

ّ
الــذي ال يحق العائلي 

لكن هذا الشأن العائلي يجد طريقُه دائما، 
وألسباٍب ال تحتاج إلى مزيد من الشرح، 

إلى صفحة الشؤون الدولية. 
ــــروب الــنــســاء« اهــتــمــامــا  تــثــيــر قــصــص »هـ
وضجيجا دوليا ألسباٍب كثيرة، منها أن 
القصص قابل إلسقاطاٍت  مــن  الــنــوع  هــذا 
إعــالمــيــة وتـــوظـــيـــفـــاٍت ســيــاســيــة، أكــثــرهــا 
الفج. لكن، من منظور  الخيالّي  النوع  من 
 
َ
شخصي، قد تكون قصص الالئي يعشن
 الـــبـــالد، 

َ
ــادرن ــغــ ــم يــ ــروف ســيــئــة، ولــ ــ فـــي ظـ

ضمن   
ّ

الحل على  العثور   
َ
يحاولن  

َ
وظللن

مــنــظــومــة الــقــوانــني املــحــلــيــة؛ أكــثــر أهمية 
 االســتــقــرار 

َ
بــكــثــيــر مـــن قــصــص مـــن قــــــّررن

 
ّ
ــهـــن ــتـ لـــــت عـــالقـ ــــالد، وتـــــضـــــاء ــ ــبـ ــ ــ خـــــــــارج الـ
 
ّ
بالوضع داخلها، أو تعاظمت مصلحتهن
بطريقٍة  الشخصية،   

ّ
قصصهن ســـرد  فــي 

 للحصول على اللجوء السياسي. 
ّ
تؤّهلهن

إحـــــدى نـــاشـــطـــات حــمــلــة إســـقـــاط الـــواليـــة 
 تـــصـــارع مــشــكــالتــهــا الــعــائــلــيــة منذ 

ٌ
ــرأة ــ امــ

ــتـــب بــــانــــتــــظــــام حــــول  ــكـ ــي تـ ــ ــ ســــــنــــــوات، وهـ
»تــويــتــر«، ملتزمة  تــطــورات وضعها على 
خطابا هادئا سياسيا ومعتداًل اجتماعيا، 
وكانت تعّبر يوميا عن أملها العميق في 
تغيير أنظمة الوالية، لتتمّكن من مواصلة 
 وآمن، 

ّ
حياتها داخل البالد بشكٍل ُمستقل

واملــفــارقــة أن هــذه املـــرأة تــوجــد، فــي لحظة 
كتابة هــذا املــقــال، فــي دار الــرعــايــة )حيث 
 دون الــثــالثــني(، 

ّ
ــحــتــجــز الــنــســاء فــي ســـن

ُ
ت

يــتــنــاوبــان عــلــى حــكــم فــرنــســا ورئاستها 
منذ الجنرال شارل ديغول )1969-1959( 
مــؤســس »الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة« الــذي 
اضــطــر إلــى االســتــقــالــة مــن الــرئــاســة بعد 
ــوات، إثــــر خـــســـارتـــه اســتــفــتــاء  ــنــ عــشــر ســ
1969 حـــول إصـــالحـــات فــرضــتــهــا »ثـــورة 
ــار« الــطــالبــيــة والــشــبــابــيــة فـــي 1968.  ــ أيــ
وخــلــفــه فـــي الـــرئـــاســـة رئـــيـــس حــكــومــتــه، 
املنية عام  الـــذي وافــتــه  جـــورج بومبيدو 
ــر مـــرض  ــ إثـ ــتــــه  إكـــمـــالـــه واليــ قـــبـــل   ،1974
الرئاسية  االنتخابات  وسجلت  عــضــال. 
يومها أول خروج على »الديغولية« بفوز 
الليبرالي ووزير املالية، فاليري جيسكار 
االشتراكي،  الــحــزب  زعيم  على  ديستان، 
بــفــارق ضئيل جــدا ال  فــرنــســوا ميتيران، 
يــتــعــدى 1%. ثـــم تـــواجـــه االثـــنـــان مــجــددا 
الــذي  مليتيران  الغلبة  وكــانــت   1981 عــام 
كــســر احــتــكــار الــيــمــني لــلــرئــاســة، وتــمــّكــن 
من التجديد عام 1988 والية ثانية، ودام 

حكمه 14 سنة.
مــن  يـــتـــمـــكـــنـــوا  ــم  ــ لـ ــيــــني  ــراكــ ــتــ االشــ أن  إال 
االحــتــفــاظ مــجــّددا بــالــرئــاســة عــام 1995، 
إثـــر عـــودة الــديــغــولــيــني املــنــضــويــن تحت 
ــــل الــجــمــهــوريــة«  ــواء »الـــتـــجـــمـــع مــــن أجـ ــ لــ
إلــى الحكم، مــع فــوز جــاك شــيــراك رئيس 
الحكومة أكثر من مرة، سواء خالل حكم 
ديستان أو خالل »املساكنة« مع ميتران، 
والــذي شغل منصب عمدة باريس سبع 
ــيـــد  وأعـ  .)1995  –  1977( ــنـــة  سـ عــــشــــرة 
انــتــخــاب شــيــراك عــام 2002 فــي مواجهة 
ــّرف وزعـــــيـــــم الـــجـــبـــهـــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــنـــي املـ ــيـ ــمـ ــيـ الـ
الــوطــنــيــة، جـــان مـــاري لــوبــان الـــذي شكل 
يــومــهــا مـــفـــاجـــأة مـــدويـــة بـــصـــعـــوده إلــى 
الدورة الثانية، قاطعا الطريق على زعيم 
الــحــزب االشـــتـــراكـــي، لــيــونــيــل جــوســبــان، 
السباق. وهذا  من  للخروج  اضطر  الــذي 
ــا دفـــــع االشـــتـــراكـــيـــني إلـــــى الــتــصــويــت  مــ
لخصمهم التقليدي شيراك من أجل قطع 

الطريق إلى قصر اإلليزيه على لوبان.
وقـــد تــمــّكــن الــديــغــولــيــون عـــام 2002 من 
ــــرى بــالــرئــاســة بــفــوز  ــرة أخـ االحـــتـــفـــاظ مــ
الحزب  مرشحة  على  ســاركــوزي  نيقوال 
ــغـــوالن رويـــــــــال، إال أن  االشــــتــــراكــــي، ســـيـ
ساركوزي الذي كان عهده من أسوأ عهود 
ى 

ّ
الــديــغــولــيــني فــي الــســلــطــة، والــــذي تفش

فــيــه الـــفـــســـاد، لـــم يــتــمــّكــن مـــن الــتــجــديــد. 
وخـــســـر أمـــــام زعـــيـــم الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي 
والرئيس الحالي، فرنسوا هوالند، الذي 
 يــتــرشــح لــــــدورة ثــانــيــة إلدراكـــــه 

ّ
قـــــّرر أال

صــعــوبــة املــهــمــة الــنــاتــجــة عـــن الــنــتــائــج 
املخيبة لسياسته الداخلية بالتحديد. ما 
فتح الباب على مصراعيه أمام تضعضع 
أنفسهم  على  وانقسامهم  االشــتــراكــيــني، 
الطامحني. وقد  الخالفات وكثرة  نتيجة 
أدت االنتخابات الداخلية التمهيدية إلى 

ــراءات  ــ ــ ــٍد مـــن اإلجـ ــزيـ إنـــهـــم يـــرغـــبـــون فـــي مـ
االستثنائية، ومزيد من الظلم والتضييق 
 
ً
فعال يرغبون  هل  ولكن،  الحريات.  وكبت 
فــي الــحــرب عــلــى اإلرهـــــاب؟ وهـــل ســاعــدت 
القضاء على  الطوارئ حسني مبارك، في 
اإلرهاب خالل 30 عاما، أم ترعرع اإلرهاب 
في ظل الطوارئ؟ تقول الشواهد والتجارب 
إن الطوارئ والقمع وزيــادة الظلم والقهر 
يات اإلرهاب، فعندما يتم 

ّ
والكبت هي مغذ

اعتقال شاٍب ملجرد االشتباه، أو ملجرد أن 
 على هاتف أحد املشتبه بهم، 

ٌ
اسمه مسجل

ثم يمكث في السجون املصرية التي تعتبر 
مـــن أســــوأ الــســجــون وأقــــذرهــــا فـــي الــعــالــم 
فــتــرة غــيــر مـــحـــّددة وســـط الــــذل واإلهـــانـــة، 
تتوقع  ماذا  واالغتصاب،  التعذيب  وربما 
أن تــكــون نــوعــيــة مــشــاعــره تــجــاه الــنــظــام 

والدولة واملجتمع؟
املــحــدودة،  غير  االستثنائية  فـــاإلجـــراءات 
ــيــــر املـــنـــضـــبـــطـــة الــتــي  ــنـــة، وغــ ــنـ ــقـ ــيــــر املـ وغــ
تساعد  ربما  مصر  في  السلطة  تمارسها 
فــــي الـــكـــشـــف عــــن بـــعـــض الـــعـــمـــلـــيـــات قــبــل 
حدوثها، لكنها في املقابل تزيد من حاالت 
الظلم والقهر التي تولد املزيد من الرغبة 
في االنتقام، فما بالك إذا زادت اإلجراءات 
ــانـــون الـــــطـــــوارئ وســـط  ــقـ االســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـ
برملانية، ووسط  أو  رقابة قضائية  غياب 
االنسانية.  ومعايير  العدالة  قواعد  غياب 
ولكن، ملاذا ال تستطيع السلطات الحاكمة 

كما الحال مع املــرأة األخــرى التي حاولت 
الــلــجــوء إلــــى أســـتـــرالـــيـــا، واســتــعــيــدت من 

الفيليبني. 
ــقــــاش هــــــذه الـــقـــصـــص بــشــكــٍل  يـــنـــجـــرف نــ
العائلية  التفاصيل  نــقــاش  نحو  مستمر 
 حـــالـــة، مــنــحــرفــا عـــن جــوهــر 

ّ
الــدقــيــقــة لــكــل

العائلي ملتبس  الــحــّيــز  أن  املــوقــف، وهــو 
ــّيـــر بــطــبــيــعــتــه، خــــــاّص بــطــبــيــعــتــه،  وُمـــتـــغـ
ــرًا وغـــمـــوضـــا إذا  ويـــــــزداد الــتــبــاســا وتــــوتــ
مـــا تـــحـــّول إلــــى مــشــهــد عــــــاٍم، ودخـــــل إلــيــه 
إصـــدار حكٍم  يحاولون  أغـــراب،  متفّرجون 
نــهــائــّي، ويــنــســاق الــخــطــاب الــنــســوي إلــى 
ــات حــــــاالت الــتــعــنــيــف  ــبــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إثــ
واإليـــذاء، برهانا على التضّرر من قوانني 
الــواليــة، ومــن ثــّم يصبح الــشــّك فــي بعض 
ــــى غــمــوضــهــا  الـــتـــفـــاصـــيـــل، أو اإلشــــــــارة إلـ
 يوازي دحض 

ً
وغياب األدلة الكافية، عمال

 أن نقاش 
ُ

القضية وتفنيدها كلها. والحال
قــضــيــة الـــواليـــة عــلــى املــــرأة ال يــحــتــاج إلــى 
املتمثلة  الــثــانــويــة،  املشكلة  على  التركيز 
في األوضــاع الشخصية لكل امــرأٍة أو دقة 
وال  تسردها،  التي  التفاصيل  )وصدقية( 
عــلــى األمـــزجـــة املــتــغــيــرة وحـــّيـــز الــعــالقــات 
يمكن  ال  الــذي  د 

ّ
واملعق الغامض  العائلية 

االنـــحـــيـــاز مــقــدمــا، وال مــطــلــقــا، ألّي طـــرٍف 
فــيــه، بــل إلـــى الــتــركــيــز عــلــى نــقــاش الــحــّيــز 

القانوني، وفيه املشكلة الرئيسة.
)كاتبة سعودية(

فـــوز مــفــاجــئ لــهــامــون بــتــرشــيــح الــحــزب، 
وخروج رئيس الحكومة إيمانويل فالس 

من السباق.
وفي املقلب اآلخر، يتنازع »الجمهوريني« 
عــدة رؤوس، مــن ســاركــوزي الـــذي حــاول 
إلــى رئيس الحكومة فــي عهده،  الــعــودة، 
فرنسوا كوبيه  إلــى جــان  فيون،  فرنسوا 
ــام الـــحـــزب، وآالن جــوبــيــه رئيس  أمـــني عـ
ــي عـــهـــد شــــيــــراك.  ــ ــق فـ ــ ــبـ ــ الـــحـــكـــومـــة األسـ
ــــي الــتــصــفــيــات  وانــــحــــصــــرت املــــنــــازلــــة فـ
الــذي تمكن  الداخلية بني جوبيه وفيون 
بشكل مفاجئ من الفوز بترشيح الحزب، 
غــيــر أن فــضــائــح الــفــســاد راحــــت تالحقه 
إلى حد استدعائه للتحقيق بتهم فساد 
واستعمال نفوذ لصالح زوجته وأوالده. 
ــــر عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي الـــســـبـــاق،  ولـــكـــنـــه أصـ
على الرغم من اعتراض قطاعات واسعة 
داخــــل الـــحـــزب، مــعــّرضــا نــفــســه الحــتــمــال 
الــخــســارة، وربــمــا عــدم التأهل حتى إلى 

الدور الثاني.
تبدو  ال  الــحــزبــيــة؟  الثنائية  انتهت  فهل 
لــوبــان أحــســن حـــاال، النــكــشــاف تــوّرطــهــا 
في فضائح مالية مشابهة تخص بعض 
ــقـــد طــلــب  ــا، فـ ــنـــهـ ــار واملــــقــــّربــــني مـ ــ ــــصـ األنـ
األوروبــي  البرملان  من  الفرنسي  القضاء 
رفـــع الــحــصــانــة عــنــهــا، وهـــي الــعــضــو في 
الفرنسي، كي  األوروبـــي، وليس  البرملان 
أن  التحقيق، إال  إلى  يتمكن من إحالتها 
هـــذا الــتــطــور لــم يمنعها، عــلــى مــا يــبــدو، 
مــن االحــتــفــاظ بــهــامــش تــقــدم نــســبــي في 
استطالعات الناخبني، وترجيح انتقالها 

إلى الدورة الثانية في 6 مايو/ أيار.
ــؤال: مــــن ســـيـــكـــون مــنــافــس  ــ ــسـ ــ ويـــبـــقـــى الـ
لـــوبـــان فـــي الـــــدورة الــثــانــيــة؟ مـــاكـــرون أم 
فيون أم حتى ميالنشون؟ يبدو ماكرون 
األوفـــر حظا، ألنــه يحظى بدعم جــزء من 
االشـــتـــراكـــيـــني، يــتــقــدمــهــم هـــوالنـــد نفسه 
ــالــــس، ويـــمـــني الــــوســــط، مــثــل املــرشــح  وفــ
الرئاسي السابق، فرنسوا بايرو، وبعض 
من الديغوليني الناقمني على فيون، فاذا 
انحصرت املنافسة بينه وبني لوبان، فان 
اليسار، بمعظمه وقسم كبير من اليمني، 
ــرا لــــلــــوقــــوف إلـــى  ســـيـــجـــد نـــفـــســـه مـــضـــطـ
جانبه. ويعتبر املفكر الفرنسي، مارسيل 
ا«  ــل ســـوء غــوشــيــه، أن مـــاكـــرون هــو »األقــ
بني املرشحني، وبإمكانه أن يحدث خرقا 
الناقم يمينا ويــســارا، غير  لــدى الشباب 
أن كــثــرة املـــرشـــحـــني، وخــصــوصــا غــيــاب 
الفرنسيني،  ملــشــكــالت  الــشــافــيــة  الــبــرامــج 
واستمرار  العنصرية،  التعبئة  وخطاب 
الــــخــــوف مــــن تــــكــــرار عـــمـــلـــيـــات اإلرهـــــــاب 
ــداعـــشـــي« الـــتـــي ضـــربـــت فــرنــســا أكــثــر  »الـ
مـــن مـــــــرة... كــلــهــا عـــوامـــل مـــن شــأنــهــا أن 
تفتح الباب أمام عنصر املفاجأة، وتدفع 

الفرنسيني إلى خيارات غير متوقعة.
)كاتب لبناني(

عن »الطوارئ« الجديدة في مصر

حدود الدولة وحدود العائلة

فرنسا تواجه »برج بابل« رئاسيًا

هل أراد حزب اهلل 
إسقاط القرار 1701؟

ال يستطيعون العيش 
بدون اإلرهاب الذي 
يعتبر المبّرر الوحيد 

لشرعية الحكم

في السعودية، 
ال يمكن لبعض 

النساء الخالص من 
مشكالتهّن العائلية 

إال بمغادرة الدولة

تبدو استطالعات 
الرأي والتوقعات 
مشوشًة، ال ترجح 
تفوق أي مرشح 

بشكل حاسم

آراء

بشير البكر

الــنــوم، كي  نــقــرأه عليهم قبل  لــأطــفــال،  بــاص أخضر عــنــواٌن يصلح لكتاب قصة 
ينعموا بأحالم وردية، ذلك أن الخضار، ابن الطبيعة ورمز حياتها وكرمها،  يبعث 
له من حمولٍة سلميٍة، ال  بما  النفس،  الهدوء في  الــحــواس، ويشيع  استرخاء  على 

حدود لها على امتصاص التوتر واإلرهاق والعدوانية.
باصات النقل الداخلي، في أغلب مدن العالم الكبرى، باستثناء لندن، مطلية باللون 
األخضر، وهو أمر ال يخلو من داللٍة مدنية، ولو لم يدرسه املتخصصون بتأثيث 
العمران والحياة داخل فضاء املدينة، ملا اجتمعوا على مكانة هذا اللون الذي يظل 

أنسب للبصر، ومبعثا للراحة في صخب املدن الكبرى.
لــم يعد يرتبط بــأي داللـــٍة صحيٍة منذ  الــســوريــة  الــبــاص األخــضــر فــي الحالة  لكن 
إدلــب،  باتجاه  وحلب  دمشق وحمص  من  التهجير  أداة  الخضراء  الباصات  باتت 

وخصوصا في هذا العام الذي شهد موجات تهجير كبيرة.
حّول النظام السوري الباص األخضر إلى أداة اقتالع لأهالي وطردهم من بيوتهم 
التي عاشوا فيها أبا عن جد. طابور الباصات الخضراء، وهو يخترق املدن السورية 
نبني  أن  يمكن  القسوة. صــورة جديدة  لها في  يمثل صــورة ال مثيل  املحاصرة، 
عليها مفاهيم خاصة، ذات مفعول مرضي، في الفن والعمارة والنقل، وننقلها إلى 
الرسم والسينما واألنثروبولوجيا. صار يمكن أن نقول إن حيوان ترامب، املدعو 
رين 

ّ
بشار األسد، صاحب االختراعات التي لم تخطر على بال أحد، هو أحد املبش

التطهير  األهلي من منظور  اإلنساني وتفكيك االستقرار  النمط  والنظام  بتدمير 
الطائفي الذي قاد إلى جرائم ضد اإلنسانية في يوغسالفيا السابقة وروانــدا. هو 
في  وأنــكــر،  املدنيني،  يتم إسقاطها جــوا على  التي  الديناميت  براميل  اخترع  الــذي 
مقابلة صحافية تلفزية، علمه بها. وهو يمتلك البراءة الحصرية إلعادة استخدام 
غاز األعصاب )السارين( الذي جرى تحريمه في نهاية الحرب العاملية األولى، أي 
منذ قرن. وهو من استخدم، ألول مرة، قوارير الغاز قذائف مدفعية. يمكن للمرء 
أن يعد الكثير عن هذا الكابوس الرهيب الذي لم يحرج حتى اآلن، على الرغم من 

خطورته على القيم اإلنسانية، ضمير القوى الكونية املسؤولة عن العدالة.
أمر غريب أن ترمي الواليات املتحدة القنبلة التي أطلقت عليها اسم »أم القنابل« كي 
تقضي على 100 مقاتل من »داعش« يختبئون في كهف في أفغانستان، وقد كان 
 ال مثيل لها، وتشكل خدمة ليس 

ً
سيكون وقعها أفضل، ويمكن أن تحقق دعاية

للسوريني فقط، بل للبشرية جمعاء، لو أنها رمتها على بشار األسد كان استحقها 
أكثر، وكانت ستبدو من أسلحة العدالة، فاألسد، حسب ما وصفه وزير خارجية 
عه 

ّ
بريطانيا بوريس جونسون، هو »اإلرهابي األكبر«، الذي استمر باراك أوباما يدل

ستة أعوام بوصفه »فاقدًا للشرعية«. وهل كان أوباما يصّدق حقا أن األسد رئيس 
شرعي في األصل، ومن أين جاء بالشرعية، هل من تزكية عبد الحليم خدام له؟

 ال حدود لها، إنهم يكذبون على الشعب السوري جميعا، أصدقاء سورية 
ٌ
مسخرة

نهم 
ّ
وأعداءها. وحدهم السوريون ضاعوا ولم يهتدوا حتى اآلن إلى الطريق الذي يمك

من وقف الجريمة.
الـــذي حصد أكــثــر مــن 120 شخصا، نصفهم من  الــرهــيــب  فــي مشهد االنــفــجــار 
التهجير بني مواطني كفريا والفوعا والزبداني، كان  األطفال، خالل عملية تبادل 
هناك من الناجني من يحاول مساعدة الجرحى. كانت الصور سوريالية، ضحايا 
ينقذون ضحايا، والجميع يسبحون في بحر من الدماء! من يصّدق أن شخصا 
يعيش تحت الحصار منذ أربع سنوات يمكن أن يتبّرع بتقديم مساعدة في ظرٍف 
للنار، لكي  العالم عن نجدته يرمي نفسه  الــذي تخلى  الكائن  الــنــوع؟ هــذا  من هــذا 
يساعد جريحا يسقط في أفق مفتوح باتساع الدماء، وطويل كمدى درب جريمة 

التهجير القسري الذي تعّرض له الشعب السوري.

معن البياري

الصمود  بمعركة  سجونه،  في  اإلسرائيلي  املحتل  الفلسطينيون  األســرى  يحارب 
والثبات ومقاومة العسف، وبإشهار عدالة قضية فلسطني. ويتضامن معهم شعبهم، 
بديهية  تأكيدًا على  تتوقف،  ال  تظاهرات ومهرجاناٍت ومسيراٍت  في  لهم،  منتصرًا 
الغضون،  هذه  وفي  املقاومة.  أشكال  بكل  االحتالل،  في محاربة  الفلسطيني  الحق 
تشهد رام الله وشقيقاٌت لها من مدن فلسطني الواحدة، في القدس وحيفا وأريحا 
و.. )والجوالن أيضًا( عروض مهرجان رام الله للرقص املعاصر، من املقّرر أن تكون 
بعد  بــدأ  وقــد  أجنبية.  فلسطينية وعشر  منها  تسع  فــرقــة،   21 تقّدمها  27 عرضًا 
اختتام مهرجان عاملي للموسيقى الروحية والتقليدية، والذي طاف في نابلس وجنني 
وأميركا  والهند وإيطاليا وتونس  فيه فرق من فلسطني  والقدس وغيرها، شاركت 
وغيرها. لم يدفع مدير مهرجان رام الله للرقص، خالد عليان، حرجًا عن القائمني 
على هذه التظاهرة ورعاتها، وهو يخاطب، في مؤتمر صحافي، األسرى واألسيرات 
 على املهرجان، 

ً
بأنهم األحرار ودرب األمل. وال أظنه كان يستبق تشنيعًا محتمال

لتزامنه مع معركة األســرى الراهنة، وإنما يعود األمــر إلى أن لكل مقام مقال، أما 
ما عدا ذلك، ففلسطني محتلة، وشعبها ُيغالب في وطنه عسف املحتل، وبذلك هو 
في »مؤقت طويل«، بتعبير محمود درويــش. ويعرف هذا الشعب أن من تعبيرات 
ذائقته  وصيانة  العام،  وجدانه  ه 

َ
حمايت إسرائيل،  ومقاومته  الحال،  هــذا  مواجهته 

وروحه، وإعالء قيم الجمال والعدل والحرية واإلنسانية. وال يزيد أحٌد في الطنبور 
وترًا إذا ما قال، في هذا األمر، إن الثقافة والفنون من أسلحة هذا الشعب في مزاولته 
ا كان شعار مهرجان رام الله للرقص املعاصر 

ّ
هذه املقاومة، وفي ثباته عليها. ومل

هو »تستمّر قصتنا« فذلك يعني أن الفلسطيني، عندما يؤاخي إرادة الحياة لديه، 
، مع إرادة مناهضة العدو املحتل، فإنه يصنع 

ً
، وكريمة

ً
وحقه في أن تكون بهيجة

الفرح. وكــان في محله تمامًا قول  بــاإلبــداع، وبصناعة  املثقلة  اإلنسانية،  سرّديته 
مدير املهرجان »مع استمرار قّصتنا، تستمر رقصتنا، وقصيدتنا، ومسرحيتنا، 

وروايتنا، وهويتنا، كفعل مقاوم لالحتالل«. 
الشعب هناك هي األدعــى لإلنصات واالكــتــراث، وليس خراريف االنقسام  حكاية 
الــراهــن الفلسطيني إلــى قــيــعــاٍن بال  الـــذي يــأخــذ  الــجــغــرافــي والــســيــاســي البغيض 
نهاية. حكاية هذا الشعب الذي منه األسرى والفدائيون واملجاهدون، ومنه العلماء 
ــاء، ومــنــه راقــصــون وراقـــصـــاٌت ومــوســيــقــيــون شـــاركـــوا، مساء  ــ ــ واملــفــكــرون واألدب
افتتاح  عــرض  أداء  في  إيرلندية،  فرقة  الله،  رام  في  في مسرٍح  املــاضــي،  الخميس 
املهرجان، وكان عن اللجوء واالغتراب، والعبور إلى حيث يمكن األمان. وكان بهيجًا 
فيه من اإليرلنديني أن يؤّدوا الدبكة الفلسطينية، ومن شبان وشابات فلسطينيني 

من فرقة سرية رام الله األولى أداءهم على إيقاع ِقرب إيرلندية. 
غيرها،  على  تنفتح  التي  الثقافات  في  والحاضر  الــواســع،  اإلنساني  املشترك  ثّمة 
دون  من  األرض،  وســارق  القاتل  نقيِضه،  على  ينتصر  أن  للفلسطيني  يمكن  وال 
أن يتسلح بمزاوجة اإلنساني العريض فيه مع اإلنساني العام في كل األرض، من 
عته في املقاومة املسلحة مع إعالء قيمة الحياة حقًا فردانيًا، وحقًا 

َ
دون أن يوازي من

األنشطة  فــي  الــوعــي  هــذا  الــظــالــم. يحضر  ب وغير 
ّ
املتغل اإلنــســانــي، غير  للمجموع 

الحظ وفرتها في فلسطني، ومنها، أخيرًا، مهرجان جمعية 
ُ
الفنية والثقافية التي ت

القديمة،  الروحية والتقليدية، والذي انطلق من نابلس  العاملي للموسيقى  الكمنجي 
وتوّزعت مناشطه عشرة أيام في غير مدينٍة فلسطينية، وقد قال القائمون عليه إن 
 عن هذه 

ٌ
من أهدافه منح فرصة جديدة للحياة في فلسطني. وألن التفاصيل شحيحة

التظاهرة األولى من نوعها هناك، فإن واحدنا ال يجد غير عني الرضى عن هذا الجهد 
العالم وثقافاته  الفلسطينيني، وهم تحت االحتالل، بمنتوجات  يــروم تعريف  الــذي 
املوسيقية، وباحتكاك املواهب والكفاءات املوسيقية منهم بتجارب متنوعة في العالم. 
القطان  املحسن  عبد  ومــؤســســة  الفلسطينية  الثقافة  ووزارة  األوروبــــي  االتــحــاد 
وجــامــعــة بــيــر زيــــت وجــمــعــيــات وشــــركــــات، تـــدعـــم وتـــرعـــى بــعــض هــــذه األنــشــطــة 
والتظاهرات، وهي جهٌد يساهم، بالضرورة، في تعريف الفنانني الزائرين، والفرق 
بثقافتهم وفنونهم.  وأهلها،  والبالد وسكانها  بــاألرض  املستضافة في فلسطني، 
ويساعد في تواصل املوهوبني وأصحاب الكفاءات الفنية من الشباب الفلسطيني 

مع العالم املتنوع واملتعّدد.

محمد أبو رمان

زيــارتــه  فــي  ماتيس،  األمــيــركــي، جيمس  الــدفــاع  وزيـــر  أطلقها  تصريحات مشّجعة 
السعودية، قبل أيام، ما عّزز التوقعات اإليجابية لدى املسؤولني السعوديني بإمكانية 
الرئيس  فــي حقبة  اهــتــزت  الــتــي  البلدين  بــني  الوثيقة  التاريخية  الــعــالقــات  اســتــعــادة 
األميركي السابق، باراك أوباما. ال يمكن التقليل من شأن اإلشارات الرئيسة األولية 
بشأن  ومواقفها،  تــرامــب،  دونــالــد  الجديد،  األميركي  الرئيس  إدارة  تصريحات  في 
ل نقطة تحول جديدة في العالقة 

ّ
مقاربتها ملنطقة الشرق األوسط، ما يمكن أن يمث

بني أميركا والسعودية، إذ تبدو املنطقة املشتركة ملصالح الدولتني عادت لتتشكل من 
جديد، بعدما كادت أن تختفي في األعوام القليلة املاضية.

تتمثل نقطة االلتقاء األولى بني الطرفني بالعداء إليران، وتعريفها مصدر تهديد لأمن 
االتفاق  بعد  املنطقة،  في  األوراق  الجديد خلط  األميركي  الرئيس  أعــاد  إذ  اإلقليمي، 
النووي مع إيران قبل عامني تقريبًا، وبعدما كان هنالك تسليم من اإلدارة السابقة 
 شديدة بني 

ً
الــعــراق وســوريــة واملنطقة، ما أحــدث حينها أزمــة بالنفوذ اإليــرانــي في 

القول بنهاية  إلى  السابقة، وقاد املحللني والسياسيني  السعودية واإلدارة األميركية 
العالقة التاريخية بني الدولتني، قبل أن يأتي ترامب، ليعيد املقاربة الواقعية التقليدية 

التي تحاول استعادة الحلفاء التاريخيني، ومن بينهم السعودية ومصر.
تتمثل نقطة االلتقاء الثانية في املوقف من األسد، فبعد أن كانت التصريحات األولى 
 
ّ
إال األســد،  التخلي عن شــرط رحيل  نحو  وتميل  للسعودية،   

ً
مقلقة اإلدارة  ألقطاب 

أّن الضربة العسكرية األميركية ملطار الشعيرات، بعد الهجوم الكيميائي من النظام 
السوري على خان شيخون، قلبت هي األخرى قواعد اللعبة السورية رأسًا على عقب. 
الجديدة من سورية على إعــادة تعريف األهــداف واملصالح  تقوم املقاربة األميركية 
إلــى خطر »داعــــش«، ورحــيــل األســـد، والتدخل  إيـــران  نــفــوذ  الحيوية لتضم تحجيم 
السعودية،  الرغبات  مع  كثيرًا  تنسجم  تــحــوالٌت  وهــي  السورية،  اللعبة  في  املباشر 
الــدول التي رحبت  وتخلق ارتياحًا شديدًا في أوســاط الرياض التي كانت من أولــى 

بالضربة األميركية لنظام األسد.
تتمثل نقطة االلتقاء الثالثة في املوقف من »داعش«. صحيح أن هذا التنظيم املتوحش 
يقوم، بدرجة كبيرة،  الغرب،  اإلرهابي رقم 1 في منظور  الخطر  عامليًا، وقد أصبح 
توجيه  إلــى  أميركيني  دفــع محللني وسياسيني  ما  الجهادية،  السلفية  األفــكــار  على 
للمملكة  معاديًا  مزاجًا  وأوجــد  السعودية،  السابقة  حليفتهم  إلى  واالنتقادات  اللوم 
أحــداث »11 سبتمبر« منذ 16  عــديــدة، منذ  أميركية  أوســاط سياسية وفكرية  في 
الرغم  الهجمات سعوديون، على  العالم أن أغلبية منفذي تلك  عامًا، عندما اكتشف 
بــأن »داعــش« خطر  من ذلــك كله، فــإّن هنالك حقيقة صلبة كبيرة معاكسة، تتمثل 
والسعوديون  األميركية،  للمصالح  يكون كذلك  أن  قبل  لها،  وتهديد  السعودية  على 
وأيديولوجيتهم  فيها،  عملياٍت  وينفذون  دولتهم  رون 

ّ
يكف التنظيم  في  املــوجــودون 

السلفية القتالية معاكسة للسلفية التقليدية املوالية للسعودية، والتي تحظى برعايتها 
منذ عقود. يحمل ما سبق من تحوالت أسبابًا قوية ومقنعة لتوقع مرحلة جديدة 
في العالقة بني السعودية والواليات املتحدة األميركية. مع ذلك، من الضروري أخذ 
 أن إدارة الرئيس الجديد 

ً
عوامل أخرى في الحسبان، من املسؤولني السعوديني، أوال

يصعب التنبؤ بمواقفها وسلوكها، والحظنا ذلك في موقفها من سورية وروسيا. 
األمر الثاني هو تعقيد املشهد اإلقليمي، فليست إيران عظمًا طريًا، وال دولة ضعيفة 
إقليميًا، لها نفوذ كبير، ويمكن أن تقلب الطاولة على األميركان في املنطقة، ما يجعل 
من حسابات ترامب والغرب أكثر تعقيدًا، خصوصا إذا وضعنا إلى جوار هذا العامل 

سببا آخر، يتمثل بوجود التحالف الروسي- اإليراني اليوم.
األمر الثالث أن مواقف اإلدارة األميركية تجاه إسرائيل ستحرج العرب، وستضعف 
موقف أصدقائها، خصوصا بعد أن يتم نقل  السفارة األميركية إلى القدس الغربية.

يتمثل األمر الرابع في أن اإلدارة الجديدة، وعلى الرغم من موقفها من إيران والنظام 
السوري، فإنها تضم عناصر يحملون مواقف عدائية من اإلسالم نفسه، ولهم خلفية 

أيديولوجية عميقة معادية لأيديولوجيا السعودية، ما قد ينفجر في أي لحظة.

باص أخضر ومدى أحمر رقص وموسيقى في فلسطين

ترامب والسعودية
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 مـــصـــابـــة بـــمـــرِض 
ٌ
ــرة ــيـ ــغـ  صـ

ٌ
يــــــارا طـــفـــلـــة

اكتوت  أربـــع،  السنني  مــن  لها  الــســرطــان، 
بناِر العالج الكيماوي، سقطت ضفيرات 
شعِرها تحت أقداِمها. خالتها، أخت أمها 
 
َ
ُر نفَسها للزواِج. يارا تحبُّ الحياة

ّ
تحض

ها تريُد أن ترقَص في عرِس 
ّ
إلى درجِة أن

خالتها. أخيرا َحصلْت على وجبٍة أخرى 
من العالِج الكيماوي في املستشفى، الذي 
 جــســِدهــا، ولــم تــعــْد تقدُر 

َ
 مفاصل

َ
أرهـــق

الــحــركــِة، لقد اقــتــرَب مــوعــُد العرس،  على 
ــــفــــراش، تنتظُر  ال  

َ
وهــــي ال زالــــت طــريــحــة

وتنتظُر أن يقوى ساعداها على النهوِض 
مــن الــفــراِش مــجــددًا كــي تــمــارَس طقوَس 
ــٍد فــي حياِتها قبل  الــفــرِح، ولــو لــيــوٍم واحـ

مماِتها.
 

ُ
 شعر إجــبــاريــة« هــي التي تعيش

ُ
ــصــة

َ
»ق

ذكــاَء  ولــكــنَّ  املريضة،  الطفلة  ها 
َ
تفاصيل

ــارا من  ــ يـ  
َ
بــــــراءة يــمــنــَع  أن  يــمــكــُن  األمِّ ال 

ــٍة صـــغـــيـــرٍة في  الـــظـــهـــوِر بــشــكــِل عــــروســ
الــبــاروكــة،  أحــضــرت  فقد  عـــرِس خالِتها، 
على  الشعَر  وركبت  الطفلِة  وجــَه  وزّينت 
 وألصقت 

ً
 الصقة

ً
رأِسها وأحضرت مادة

الشعَر املستعاَر على رأِس ابنِتها، دخلت 
 ،

ً
 مستبشرة

ً
الـــفـــرِح ضــاحــكــة  

َ
قــاعــة يــــارا 

 
ُ

وتجول  
ُ

تصول القمِر  من   
ٌ
قطعة ها 

ّ
وكأن

الغامُض  السرُّ  ها 
ّ
إن العرس،  على مسرِح 

 فيه عن 
َ

ك أن تكشف
ُ
في مجتمٍع ال يمكن

إصـــابـــِتـــك بـــمـــرِض الـــســـرطـــان خــوفــا من 

ــــك. بــني زحــمــِة  الــنــظــرِة الــتــي تــصــاحــُب ذل
الــراقــصــاِت على مــســرِح الــعــرس، وتحت 
الجميُع  التفت  صاخبة،  موسيقى  أنــغــاِم 
ــتـــراقـــُص  ــي تـ ــ ــِة املــــــــالك، وهــ ــلـ ــفـ ــول الـــطـ ــ حــ
 بــضــفــائــِر شـــعـــرِهـــا الــنــاعــمــة، 

ُ
وتـــتـــمـــايـــل

حول  االلــتــفــاِف  على  لقدرتها  مصفقني 
ــي نــفــســهــا الـــطـــفـــلـــة املــتــعــبــة  نـــفـــِســـهـــا، هــ
بتفاصيِل العالِج الكيماوي، هي التي تناُم 
ــبـــاِء وأجــهــزِة  وتــصــحــو عــلــى صــــوِت األطـ
اإلنـــذار فــي املستشفى، هــي الــتــي تــراقــُب 
ِعمِرها تمضي بصمٍت وهدوء،  ساعات 
هــي الــعــروســة  تــرقــُص فــرحــا ويتراقُص 
ها خوفا من سقوِط الباروكة على  قلُب أمِّ

مسرِح العرس.
ســقــطــت  ــرِح،  ــفــ ــالــ بــ ــعــــوِر  ــــشــ ال ذروِة  فــــي 
الصمُت  ســاد  الطفلِة،  رأِس  عن  الباروكة 
ــة ولـــم  ــبــــاروكــ ــ ــرِس، ســقــطــت ال ــ ــعـ ــ  الـ

َ
ــة ــاعــ قــ

 يـــارا، واســتــمــرت فــي الــرقــِص من 
ْ
تسقط

دون االهتماِم بما يدوُر حولها، انكشفت 
ــد لــحــظــاِت  ــعـ ــاشـــت أسـ  طـــفـــلـــٍة عـ

ُ
حــقــيــقــة

الغامض   هذا السر 
َ

حياِتها، لقد انكشف
 

ُ
 تعيش

ٌ
 عنه سوى أنها طفلة

ُ
الذي ال تعرف

تتألُم بمرارٍة من  الطبيِة،  ما بني األجهزِة 
دون معرفِة سبب ذلك.

تعيش يارا املشاكسة في عالِم املجهوِل، 
هلوسات، أفكار، أحالم.. إنه عالُم الغيبوبِة 
ك 

ُ
التي ال شعوَر فيها إال عبر النوِم وجفون

، تستمُع بالحياِة 
ً
مستيقظة، ليست كئيبة

رغم ضغطها، ارتسم الوجُع على مالمِح 
وجِهها مع انتهاِء وجبِة العالج الكيماوي، 
 عــن الــســرطــاِن الكثير وال 

ُ
هــي ال تــعــرف

 
ٌ
 لــهــا حكما بـــاإلعـــداِم بــل هــي حــالــة

ُ
يــمــثــل

 معها لتستمرَّ الحياة.
ُ

تتعايش
ــهــا ضد 

َ
اخـــتـــارت يــــارا أن تـــواجـــَه مــعــركــت

 
َ

الوصول  
َ

تحقق وأن  بالرقِص،  السرطاِن 
الحياِة من دون  إلى هدِفها وتركَب سلمَّ 
 صباح، 

َّ
الــنــظــِر إلــى رأِســهــا فــي املــــرآِة كــل

هي ال تناُم إال بعد أن تنتهي من دراسِة 
 

َّ
ها كل قانون البكاء، بعد أن ترى دمعاِت أمِّ
صباح، ففي قانون األمهات أن شعَر البنت 
جزٌء من جماِلها وحسِن مظهِرها، ولكْن 
رأِســهــا هو بمثابِة  يــارا شعُر  في قانون 
»تلك  األخـــيـــرة،  فــي غيبوبِتها  ــه  رأتـ حــلــٍم 
 برأِسها وتمتُد إلى 

ُ
 التي ترتبط

ُ
السالسل

لــذا هي تخلصت من تلك  باطِن األرض« 
السالسِل وانطلقت نحو فجِر الحياة.

 مع 
ُ

فــي بـــالدي، مــئــاُت الــعــذابــات تتعايش
 

ُ
مرِض السرطان، ذلك الصامُت الذي يدخل
إلى جسِم اإلنسان من دون استئذاٍن، فال 
 الـــبـــذيء، فأنت 

ُ
مــرحــبــا بــك أيــهــا الــضــيــف

 أحالَم أطفاِل بالدي وتقهُر كبيَرهم 
ُ

تقتل
هم وتهدُم 

َ
وتعذُب صغيَرهم وتشتُت شمل

 
ُ

وتجعل بــعــِضــهــم،  عــن  ــهــم 
ُ
وتــفــرق هم 

َ
بيت

مجالِس  في   
ُ
الـــرواة يرويها  منهم حكاية 

النفاِق والنميمة.
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

 واضحة ماثلة بني أيدينا عن صور ضجت 
ٌ
مفارقة

بها مواقع التواصل االجتماعي ملجزرٍة مروعة في 
الـــدُم السوري  الــراشــديــن فــي حلب، إذ اختلط  حــي 
ألول مـــرة بـــني شــهــيــٍد وجـــريـــح مـــن أنـــبـــاء ســوريــة 
الـــواحـــدة، واكــتــمــلــت الـــصـــورة عــنــد مــؤيــدي الــنــظــام 
ها حرب طائفية بني سنة وشيعة .

ّ
املصّرين على أن

بيد أن ما حدث ُيعطي دروســا أخالقية وإنسانية 
ــُســّمً فــي ثــورِة   مــن ســّولــت لــه نفسه أن يــبــّثً ال

ّ
لــكــل

الحرية املستمرة ِبعامها السابع، ضد نظام استبد 
اذ األرض لتحوير مسار الثورة 

ّ
 شذ

ّ
واستجلب كل

من حرب ضد الظلم واالستبداد إلى حرٍب ضروس 
أهلية تأكل أبنائها. 

املـــدن األربــــع، وعمليات  اتــفــاقــيــة  عــلــى وقـــع تطبيق 
والزبداني  أهالي مضايا   من 

ّ
كــل أبناء  بني  التبادل 

وإيــران،  الفتح  بني جيش  املّوقعة  والفوعة،  وكفريا 
جـــاء التنفيذ فــي 15 مــن إبــريــل/ نــيــســان الــحــالــي، 
املجتمع  مــن مؤسسات  عــارمــة  بعد موجة غضب 
والسياسية  العسكرية  املعارضة  والكيانات  املدني 

الرافضة لها.
بــعــيــدًا عـــن املــســّبــب واملــســتــفــيــد مـــن الـــكـــارثـــة الــال 
 الراشدين إلى مكان آخر، 

ُ
إنسانية، نقلتنا مجزرة

هــو ذاك األصـــل الـــذي تــرّبــى بــه املــواطــن الــســوري، 
ونهل منه خصائل أخالقِه الكريمة املجبولة بفطرته 
اإلنسانية الخيرة النبيلة، خالل لحظة فارقة، ظهرت 
كــل هـــذه الــصــفــات فــي ســاحــة الــراشــديــن، وتــحــّول 
الــثــائــرون الــســوريــون مــن مقاتلني وإعــالمــيــني إلى 

مسعفني للمصابني والجرحى.
 االنــتــقــام االمــتــنــاع عــن تحكيم 

ُ
لــم تــدفــعــهــم شــهــيــة

غلب على إنسانيتهم 
َ
الضمير األخالقي، فأبوا أن ت

ــار االبـــتـــســـامـــات  ــهــ ــلــــم، إلظــ ــــظــ مـــشـــاعـــر الـــحـــقـــد وال
الهواء، وذهبت  أمــام أشــالٍء تناثرت في  والالمباالة 
ت لهم يد  أرواحهم بيٍد غادرة هي ذاتها اليد التي مّدً
العون خالل فترة الحصار . ما أشبه اليوم باألمس، 
وكم هو غريب ومريب الذي يحدث في بلدنا، وكم 

من دروٍس علت فوق رؤوسنا لم ننتبه لها.
ــقــريــب فـــي خــــان شــيــخــون، صــعــدت  فـــي األمــــس ال
أرواٌح إلى بارئها بال قطرة دم واحــدة، هزت أركاَن 
اإلنسانية في أنحاء العالم العربي والغربي، ودخلت 
الثورة في محطة أخــرى. مؤسف جدًا  إثرها  على 
عند أبناء الوطن الواحد أن تحيا اإلنسانية في مكان، 
حّرك صور مشاهد 

ُ
وتموت في مكان آخر، إذ لم ت

ــان شــيــخــون مــشــاعــر مـــن يقفون  املــــوت ألبـــنـــاء خـ
املحشوة  وال حتى المست ضمائرهم  النظام،  مع 
بــأفــيــون الــكــره ألبــنــاء وطــنــهــم، فــتــراهــم يسخرون 

 يوم بمشاهد القتل والتعذيب.
ّ

ويتلذذون كل
ــفـــرحـــون بــمــوتــنــا ويــقــذفــون  يــتــبــاكــون عــلــيــنــا، ويـ
السوري  النسيح  بتفتيت  آبهني  غير  علينا،  هم 

ُ
الت

عن  الحديث  وعند  منذ ســت ســنــوات،  املستننزف 
نملك  نعد  لم  نا 

ّ
أن رأينا  النسيج،  هــذا  تبقى من  ما 

مقومات شعب يساهم في بناء وطن .
 الــراشــديــن هــي معركة انــتــصــار الــحــق على 

ُ
واقــعــة

الباطل، انتصار القيم واألخالق، على محور الشر 
ي لشهيِة القتل. ليس الوطن وحده هو املشترك 

ّ
املغذ

يحيا  التي  الشمولي  املفهوم  هي  اإلنسانية  بيننا، 
وطننا بها ونحيا نحن بها.

يمان دابقي )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

المهدي مبروك

مع  املتزامنة  البكالوريا  »دخــلــة«  أصبحت 
االخــتــبــارات الــريــاضــيــة منذ ســنــوات قليلة 
إحــــدى الــشــعــائــر الــتــي تــنــتــظــم بـــن شــهــري 
ــار، وهـــو موعد  إبــريــل/ نــيــســان ومــايــو/ أيــ
ســـنـــوي، يــقــتــضــي أن يــســتــعــد لـــه الــتــامــيــذ 
فيما يشبه شعائر الطواف، فهو في جانب 
وعــدم  والــتــســتــر  بالتكتم  يتميز  مــنــه  كبير 
اإلفصاح على محتواه، حتى ال يفقد طابعه 
أو  للمراقبة   

ً
عــرضــة يــكــون  وال  التشويقي، 

املنع، خصوصا بعد أن تم تسجيل حاالت 
متعددة من التجاوزات والحوادث الخطرة.

املحكية  اللهجة  إلى  استنادا  الدخلة،  تفيد 
حفل  مــن  الختامية  الليلة  زفـــة  الــتــونــســيــة، 
إلى منزلة  العروسان  ينتقل  العرس، حيث 
اجــتــمــاعــيــة أخـــــــرى، ويـــــغـــــادران الــعــزوبــيــة 
لانضمام إلى عالم املتزوجن. وربما لهذا 
السبب تحديدا، تم إطاق هذه الكلمة على 
اختبارات  تــرافــق  التي  االحــتــفــاالت  طقوس 
البكالوريا، إذ تعطي هذه االحتفاالت التي 
ــم، تــشــهــده  هــــي اســـتـــعـــراض شـــبـــابـــي ضـــخـ
لتوديع  االنطاق  إشــارة  الثانوية،  املعاهد 
مـــرحـــلـــة الــــثــــانــــوي واالســـــتـــــعـــــداد لـــدخـــول 
مــرحــلــة أخــــرى هــي الــجــامــعــة، وهـــي ليست 
مــجــرد حــقــبــة عــمــريــة، أو مــرحــلــة دراســـيـــة، 
مــشــوار حياتي جــديــد ومختلف عما  إنــمــا 
ســبــقــه. لـــذلـــك، كـــانـــت الــدخــلــة بـــهـــذا املــعــنــى 

سالم الكواكبي

عشية االنتخابات الرئاسية الفرنسية غير 
املحسومة وحّمالة املفاجآت، أطلق إرهابي 
م السير 

ّ
النار على عربة لشرطة املرور تنظ

ــوارع الـــعـــالـــم وأكـــثـــرهـــا  ــ ــ ــــد أجـــمـــل شـ فــــي أحـ
ــا: الــشــانــزلــيــزيــه. الـــشـــارع الــــذي على  زحـــامـ
ل 

ّ
الــرئــاســي، وُيمث أمــتــار مــن القصر  بضعة 

ــقــام فــيــه اســتــعــراضــات 
ُ
ــزًا وطــنــيــا حــيــث ت رمـ

من  تموز  يوليو/   14 فــي  الجمهورية  عيد 
كل عــام، كما أنــه من أهــم املعالم السياحية 
بأغلى  فيستقبلها  األثــريــاء،  يرتادها  التي 
املــحــات والــخــدمــات. وكما هــي كــل األماكن 
مــرتــفــعــة الــتــكــلــفــة ومـــشـــهـــورة االســـــــم، هــو 
ــثـــري بــامــتــيــاز.  ــاد الـــعـــربـــي الـ ــيــ شـــــارع االرتــ
كــريــم، وهــذا اســم املــجــرم، سبق وأن حــاول، 
وألســبــاب جرمية ال ديــنــيــة، قتل ثــاثــة من 
رجــال الشرطة سنة 2001 وحكم عليه مدة 
طويلة، ولكنه خرج بعد 12 عاما مستفيدًا 

من النظام القضائي الفرنسي »الرؤوف«. 
ــداء الـــــذي أثـــــار الــهــلــع فـــي كل  ــتــ حــصــل االعــ
ــنـــاء  ــة، فــــي أثـ ــيـ ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــمـ أنــــحــــاء الـــعـــاصـ
خــــــــروج مـــرشـــحـــي الــــرئــــاســــة األحــــــــد عــشــر 
عــلــى الــشــاشــة، فــي تــوقــيــٍت كـــان مــقــّررًا قبل 
ــداء لــيــتــوجــهــوا إلــــى نــاخــبــيــهــم. فــات  ــتــ االعــ
الــحــظ مــجــمــلــهــم، ألن مــداخــلــتــهــم املــبــاشــرة 
قوا عليه، 

ّ
جاءت في أثناء االعتداء، فلم ُيعل

ــنـــن مــنــهــم عـــلـــى األقـــــــل، فـــرانـــســـوا  ــكـــن اثـ ولـ

إحــــدى شــعــائــر الــعــبــور. مــا يــشــّدنــا، ونحن 
ــقــــدرة الــفــائــقــة  ــلـــة، هـــو هــــذه الــ نــتــابــع الـــدخـ
والــهــائــلــة الــتــي يــبــديــهــا الــشــبــاب الــتــلــمــذي 
عــلــى تملك الــفــضــاء املـــدرســـي، و»احــتــالــه« 
بشكل واضح، حيث يتم تركيز علم الدخلة، 
ــرى الــعــمــاقــة، على  ــ ــات األخــ ــرايــ وبـــعـــض الــ
أعــلــى الــبــنــايــات املــدرســيــة، ليصبح فــضــاًء 
مــحــّررا، ولــو ســاعــات، فــي مــحــاكــاٍة ضمنيٍة 
لطقوس اإلنزال العسكري الذي تقوم به فرق 
املستعصية  األمــاكــن  احــتــال  عند  الطائع 
وتحريرها، وكأن التاميذ بذلك يثأرون من 
را للمربن، إذ 

ّ
فضاٍء يظل سنة كاملة مسخ

يصبح املعهد بهذه الدخلة ملكهم، بعد أن 
كانوا مجّرد مستعملن له، وفي مساحاٍت 
فعلى خاف  والفصول،  الساحة  مــحــدودة: 
هــــذا الــتــضــيــيــق، يــتــم تــحــريــر كـــل الــفــضــاء 
املدرسي و»استباحته«. لذلك، يصر بعضهم 
عــلــى أن تــبــدأ الــدخــلــة مـــن تــلــك الــفــضــاءات 
الــرمــزيــة، ذات الــقــيــمــة أو»املـــمـــنـــوعـــة«، على  
قاعة  املعهد،  وأعلى شرفات  األسطح  غــرار 
األســتــاذة إلــخ. وقــد يتمطط فضاء الدخلة، 
ليضم مساحاٍت أخرى، على غرار الواجهات 
الخارجية للمعهد، أو حتى بعض البناءات 

املجاورة له.
ــة مــحــامــيــل  ــلــ فـــنـــيـــا وداللــــــيــــــا، تـــضـــم الــــدخــ
وتعبيرات فنية كبيرة، على شاكلة لوحات 
عماقة ورايـــات والفــتــات وأعــمــال غرافيتي 
الفنية  »األعــمــال  مــن  وغيرها  وتنصيبات، 

اليميني،  الجمهورين  فيون، مرشح حزب 
وإيمانويل ماكرون، مرشح الوسط، تمكنا 
مــن االطــــاع ســريــعــا عــلــى األخــبــار األولــيــة، 
ــا تــعــلــيــقــاٍت لــهــمــا عــلــى الـــحـــدث في  وأدمـــجـ
مواجهة الكاميرا. وظهر جليا مدى محاولة 
ــتــــراجــــع فــــي اســـتـــطـــاعـــات  فــــيــــون، وهـــــو املــ
الرأي، بسبب فضائحه املالية وتصريحاته 
الحدث،  هــذا  على  القفز  املتناقضة حولها، 
واســتــخــاص أعــظــم الــفــائــدة مــنــه، ليحصر 
األمر بضرورة محاربة اإلرهــاب اإلسامي، 
مضيفا إليه، بطريقٍة تدعو إلى االستغراب، 
اتهاما مبطنا لبعض الجمعيات اإلسامية 
الــفــرنــســيــة املـــرخـــصـــة، مــعــتــبــرًا أنــهــا تعمل 
لصالح »أممية« جماعة اإلخوان املسلمن، 
ها، وربما، ماحقة أعضائها. 

ّ
وداعيا إلى حل

لم يترك هذا املرشح فرصة ملرشحة اليمن 
املتطّرف العنصري، مارين لوبان، لتضيف 
شيئا. لقد مارس املزاودة السياسية، ودعا 
ــران والنظام  التحالف مــع روســيــا وإيــ إلــى 
 منقوص 

ٍ
اإلرهـــاب، بوعي السوري ملحاربة 

ــة. كــان  ــّوثـ ــلـ ــم يـــأبـــه لــحــمــولــتــه املـ ومـــغـــالـــط لـ
ُيدغدغ ناخبي التطّرف والرهاب اإلسامي 
السياسية،  املكونات  كــل  مــن  والعنصرين 
املتطّرف  باليمن  حصرهم  يمكن  ال  حيث 
ــح الـــيـــمـــيـــنـــي،  ــا. واســـــتـــــرســـــل املــــــرشــــ ــمــ ــتــ حــ
الــقــضــائــيــة في  نــظــريــا للماحقة  الــخــاضــع 
إلى اعتقاالت  الفساد، وصار يدعو  قضايا 
بن. 

َ
واملراق املشبوهن  كل  تطاول  جماعية، 

ــلـــم أيـــنـــمـــا حــلــت،  ــبــــداد والـــظـ ــتــ أشــــكــــال االســ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــســانــدة  خــــال  مـــن 
ــاب،  والــاجــئــن الــســوريــن وضــحــايــا اإلرهــ
ــة..  ــادلـ ــعـ وغـــيـــرهـــا مـــن املـــســـائـــل الــكــونــيــة الـ
إلــــــخ، حـــيـــث تــكــشــف الـــدخـــلـــة، عـــلـــى خـــاف 
أن  الباحثن،  تعوق  التي  النمطية  الــصــور 
الــشــبــاب يــرتــبــط ذهــنــيــا وعــاطــفــيــا بقضايا 
املــضــطــهــديــن فــي الــعــالــم، وأســـاســـا قضايا 
العاملن، العربي واإلسامي. وسجل ثان هو 
القضايا االجتماعية األخاقية التي يطغى 
ــــرار الــفــقــر،  عــلــيــهــا الــطــابــع املــحــلــي، عــلــى غـ
والصحية   االجتماعية  الخدمات   البطالة، 

والفساد.. إلخ. 
يمكن مــن قــــراءة عــابــرة ملــجــمــوع الــلــوحــات 
ــات املـــرفـــوعـــة لــلــدخــلــة  ــ ــرايـ ــ والــــشــــعــــارات والـ
مــن  بـــــشـــــيء  نــــســــتــــنــــتــــج،  أن  ــا  ــ ــواهـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ومـ

املــدعــوم  الجمهوري  كما  املــتــطــّرف،  لليمن 
ُيـــغـــازل الــرئــيــس فاديمير  روســـيـــا، والــــذي 
والــنــازلــة. كما يجمعه  الصاعدة  بوتن في 
والــدفــاع عن موبقاتهم  العرب  الطغاة  حب 
ساهم  وبــالــتــالــي،  واالئــتــمــانــيــة.  السياسية 
»داعـــش«، بوعي كبير وعميق، في حماٍت 
استخباراتية  أجــهــزة  بها  تــقــوم  انتخابيٍة 
الفرنسية.  وإعامية روسية على األراضــي 
وال تخلو هذه الحملة من تنّوع، فمن أقصى 
اليمن مع مارين لوبان، مرورًا بوسطه مع 
فرانسوا فيون، ووصواًل إلى أقصى اليسار 

مع جان لوك ميانشون. 
ــــي فـــــي االنــــتــــخــــابــــات  ــــشـ ــــداعـ الــــتــــصــــويــــت الـ
من  تقريبا  األول  هــو  الفرنسية  الــرئــاســيــة 

الكبرى  املدن   ما، فدخات 
ً
التعميم، مفارقة

إلــى حد  فــي جلها، منخرطة،  والــحــواضــر، 
وأخاقية  اجتماعية  في سجل مسائل  مــا، 
محلية، تجيز أحيانا تجاوزات ما للضمير 
األخــاقــي الــجــمــعــي، فــي حــن تــظــل دخــات 
ــن رســـائـــل  ــ  عـ

ً
ــرة ــبــ ــعــ ــيــــة مــ ــلــ ــنــــاطــــق الــــداخــ املــ

سياسية أممية في أحيان كثيرة، كما أشير 
تتسرع  توقعاٍت  وذلــك على خــاف  سابقا، 
في ربط تاميذ املناطق الداخلية بالشعور 
بالحرمان والتفاوت الجهوي، فهؤالء، على 
خاف ذلك، مرتبطون بالكوني، ألن املعاناة 

اإلنسانية واحدة.
ومع ذلك، علينا أال نستبعد أيضا أن تكون 
الــثــقــافــة املــحــافــظــة لــجــهــات الــداخــل وكثافة 
الـــرقـــابـــة االجــتــمــاعــيــة هــنــاك ال تــجــيــز مثل 
تلك الدخات التي فيها، كما أشير سابقا، 
الــجــرأة، قد ال تتيحها املناطق  جرعات من 

الداخلية شكا ومضمونا.
ومـــع ذلـــك، تــظــل الــدخــلــة حــيــة مــربــكــة وغير 
مــتــوقــعــة، مــحــكــومــة بتفاصيل صــغــيــرة، ال 
ننتبه إليها، نحن معشر الكهول، خصوصا 
 أغفلت شبابها. 

ً
في ظل مجتمع أنجز ثورة

لم  عــن وعــي شبابي  أن تعبر  الدخلة  تريد 
نحسن اإلصغاء إليه، فظل يربكنا من حٍن 
إلــى آخــر. إنها شكل مــن املشاركة فــي تدبر 
الشأن العام، ولكن بنحو ومفردات مغايرة، 

وربما صادمة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فأن  الديمقراطية،  االستحقاقات  في  نوعه 
»الفاعلة«  باملشاركة  إرهابية  منظمة  تقوم 
ــة، ســـيـــكـــون درســــا  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ فــــي عــمــلــيــة ديـ
الــعــلــوم الــســيــاســيــة.  أســاســيــا فــي مستقبل 
هذه  على  الفعل  ردود  ستكون  املقابل،  فــي 
املــشــاركــة غــيــر املــنــتــظــرة واملــلــفــوظــة، أيضا 
ــة مـــــدى اضـــمـــحـــال  ــ ــدراسـ ــ ــرًا مـــهـــمـــا لـ ــ ـ

ّ
ــــؤش مـ

الوعي الديمقراطي أو نموه. فمن سيخضع 
ــذهــا داعــش 

ّ
إلــى الــدغــدغــة الــدمــويــة الــتــي نــف

ــه،  ــ لــيــســتــفــيــد مــنــهــا عــــن قـــصـــد أو مــــن دونـ
مرشحو فاديمير بوتن، سيكون مساهما 
التي  الديمقراطية  املؤسسة  ضعضعة  فــي 
ــة  ــدالـ ــعـ ــة والـ ــريـ طـــاملـــا تــغــنــت بـــهـــا بـــلـــد الـــحـ
ــذه الــوصــولــيــة  ــ ــا مـــواجـــهـــة هـ ــ واألخـــــــــوة. أمـ
ذها، بالوعي 

ّ
السياسية، بمن أدارها ومن نف

ــم الــــوطــــنــــي، وبــتــعــزيــز  ــتـــاحـ ــالـ ــــي، وبـ ــــدنـ املـ
مفاهيم العيش املشترك، واالنفتاح على كل 
التنوع الذي يعيشه املجتمع، فستكون هي 
مــن مصيٍر غامٍض،  للهروب  األنــســب  الحل 
ــــوى الــــظــــامــــيــــة، عـــلـــى مــخــتــلــف  ــقـ ــ تـــعـــمـــل الـ
توجهاتها، على إيقاع الفرنسين في أتونه.

صـــّوت »داعــــش«، فــي األمـــس الــقــريــب، بنعم 
لــلــمــرشــحــن األســــــوأ ســيــاســيــا وأخـــاقـــيـــا، 
وصاحبي النظرية اإلساموفوبية بامتياز. 
ــــض هـــذا  ــة تــقــتــضــي رفــ ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــكـــن الـــديـ لـ
فهل سيفعلها  الغــيــا.  واعــتــبــاره  التصويت 

الفرنسيون؟ 
)كاتب سوري مقيم في باريس(

املنافسة  للطاب  بذلك  وتتيح  الجماعية«، 
ــات  ــويــ ــهــ ــات الــ ــ ــبــ ــ ــن أجـــــــل إثــ ــ والــــتــــســــابــــق مــ
الجماعية، وجعلها مرئية إلى حد اإلبهار، 
ــن تــنــافــس  ــ ــب االنــــتــــبــــاه تـــعـــويـــضـــا عـ ــلــ وجــ
مــدرســي أحــيــانــا، يــســحــق مــن فـــرط وطــأتــه 
الــهــويــات الــفــرديــة،  وتــجــّســد االمــتــحــانــات. 
ومما يترتب عنها من ترتيب وحصول على 
بينما  املعنى،  بهذا  والــشــهــادات،  العامات 
املنافسات  الدخلة  ذلــك، تحول  على خــاف 
ــيــــة بــــــن مـــعـــاهـــد  ــمــــاعــ إلــــــــى مــــســــابــــقــــات جــ
ومجموعاٍت وجهاٍت فيها أعمال جماعية، 
ال يــنــســب فــيــهــا الـــنـــجـــاح إلــــى شـــخـــص، بل 
إلى مجموعات  تعبر بذلك عن اختاجات 
وأمـــانـــي ورؤى جــمــاعــيــة فــتــطــبــع، ولـــو إلــى 
حـــــن، الــــهــــويــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة ملـــــدة مــعــيــنــة، 
خصوصا وأن وسائل التواصل االجتماعي 
ومختلف التقنيات قد تكفلت، في السنوات 
األخــيــرة، بنقل »هــذه الــدخــات«، حيث يتم 
تـــداولـــهـــا بـــن الــشــبــاب عــلــى نـــطـــاق واســــع. 
إنــه اســتــعــراض ضخم للمواهب والــقــدرات 
خاف  على  الجماعية،  والفنيات  واملــــوارد 
ــــذي فــيــه اســتــعــراض  الــتــنــافــس املـــدرســـي الـ
فردي للكفاءات املدرسية، كما أشير سابقا.

أمـــا مــحــتــوى الــدخــلــة ومــضــامــيــنــهــا،  فــانــه 
وعــلــى الــرغــم مــن اخــتــافــهــا مــن مــعــهــد إلــى 
آخـــــر، ومــــن جــهــة إلــــى أخــــــرى، فــإنــهــا ظلت 
هما:  كبيرين،  سجلن  على  تقريبا  موزعة 
التنديد بكل  الــذي يضم  السياسي  السجل 

كما دعا إلى اللجوء إلى فقرة دستورية، تم 
التغافل عنها عقودًا، وهي تسمح بتجريد 
الصفة  أنها  معتبرًا  الجنسية،  من  الخائن 
بقيامه بعمل  ُيشكك  أو  ــــدان،  ُي ملــن  األنــســب 

إرهابي على األراضي الفرنسية. 
مــن نــاحــيــتــه، كـــان إيــمــانــويــل مــاكــرون أكثر 
هــــــدوءًا، ولــــم يــقــايــض بــاملــشــاعــر، كــمــا فعل 
فــيــون الـــذي بــدا عليه وكــأنــه ركــض مسافة 
الكاميرا، مضيفا شيئا  أمام  ليلهث  طويلة 
مــــن املـــــؤثـــــرات الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى مــضــمــون 
ــاكـــرون إلــى  كــامــه الــســطــحــي. حــيــث نــّبــه مـ
ــيـــره عــلــى حــيــوات  ــأثـ خـــطـــورة اإلرهـــــــاب وتـ
الفرنسين، من دون الوقوع في فخ الدغدغة 
املناسباتية لعواطف الناس العادين التي 
كما  املــتــطــّرفــون،  اليمنيون  أجــادهــا  لطاملا 
بصورة  نــّبــه  وقــد  التقليدي.  اليمن  بعض 
جليٍة إلــى ضـــرورة عــدم الخلط فــي األمــور، 
وفـــي طـــرح املــفــاهــيــم، وفـــي اتــهــام مجموعة 
بــشــريــة، تــشــكــل مــكــونــا مــهــمــا فـــي املجتمع 
الفرنسي. داعيا إلى تعزيز مفاهيم العيش 
املشترك، ملجابهة محاوالت من يسعى إلى 

تهديده بيد واحدة. 
تـــوجـــهـــان أســـاســـيـــان يــــحــــاوالن اســتــقــطــاب 
الــنــاخــبــن بــطــرائــق مــخــتــلــفــة. وعــلــى الــرغــم 
ــرك« لـــدى تنظيم  ــ مـــن أن الــديــمــقــراطــيــة »شـ
»واجـــبـــه«،  أّدى  فــإنــه  ومستقطبيه،  داعـــش 
ــي االنـــتـــخـــابـــات  ــ وأدلـــــــــى بــــصــــوت املــــــــوت فـ
ــبـــر  ــبـــق، فــــأســــدى الـــخـــدمـــة األكـ بـــشـــكـــل مـــسـ

هذا الطقس الشبابي الجديد في تونس
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