
عمر سمير

عقب أقل من ساعتني من حــادث التصادم 
األليم بني القطارين في سوهاج، في صعيد 
مصر، في 26 الشهر املاضي )مارس/ آذار( 
ــر الــنــقــل، الــفــريــق كــامــل الـــوزيـــر،  خـــرج وزيــ
بــــبــــيــــان مـــقـــتـــضـــب يـــســـتـــبـــق الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــعــامــة، ويتصرف  الــنــيــابــة  الــتــي تجريها 
باعتباره اآلمر الناهي، ويوجه االتهام إلى 
الــطــوارئ«. بعدها  مجهولني شـــّدوا »بلف 
بـــدقـــائـــق، أصـــــدرت الــنــيــابــة الــعــامــة بــيــانــا 
بيانات  إصـــدار  عــن  بالتوقف  فيه  طالبت 
الــحــادث تستبق نتائج  وتــصــريــحــات عــن 
الــتــحــقــيــق. وقـــد غــّيــب الـــوزيـــر عـــن املــؤتــمــر 
ــقـــده رئـــيـــس الــــــــوزراء،  ــــذي عـ الـــصـــحـــافـــي الــ
مصطفى مــدبــولــي، فــي ســـوهـــاج، بــعــد أن 
كــــان قـــد ووجـــــه بــاحــتــجــاجــات وهــتــافــات 
غــاضــبــة ومــطــالــبــات مــن األهــالــي برحيله، 
بــعــد أن حــضــر إلـــى مــوقــع الـــحـــادث وســط 
لفيف من الشرطة العسكرية. وفي مؤتمره 
الصحافي، راح رئيس الوزراء يتحدث عن 
خطط التطوير الهائلة واستحالة التوفيق 
بــني عــوامــل األمـــان واســتــمــراريــة التشغيل 

والصيانة والتطوير في وقت متزامن.
فــي الــيــوم الــتــالــي، وبــعــد أقــل مــن 24 ساعة 
عـــلـــى إعــــــان الــحــصــيــلــة األولــــيــــة لــوفــيــات 
ــادث ســوهــاج ومــصــابــيــه، أعــلــنــت وزيـــرة  حـ
الصحة، في اجتماع مجلس الــوزراء، عددا 
جــديــدا لــلــوفــيــات أقـــل، فبينما أعــلــنــت، في 
أنــهــم 32 شــخــصــا، ووصــلــت  الـــيـــوم األول، 
اإلصابات في نهاية اليوم إلى 185 إصابة، 
عادت لتعلن  وفيات 22 حالة مع ثبات عدد 
اإلصــابــات، مــا دعــا بعضهم إلــى »تفسير« 

حلمي األسمر

)1(
ــأن أحــد  ــبـــر بــ خـ

ُ
ــــروى أن زعــيــمــا عــربــيــا أ ــ ُي

وزرائـــه مــات ولــم يترك مــاال ألوالده، فقال 
لــهــم: أرســلــوا إليهم مــا يكفيهم، يــبــدو أنه 
 

ٌ
»مــا دّبـــر حــالــه«! .. هــذه »الــطــرفــة« تكثيف
تهيمن  الــتــي  حــالــك«  »دّبـــر   لسياسة 

ٌ
بليغ

»تــدبــيــر  عــلــى مــجــمــل بـــادنـــا الـــعـــربـــيـــة، فـــ
الاقانون،  قانون  الحال« هنا هو بمثابة 
ــه فــي  ــ ــدراتــ ــ ــؤول قــ ــ ــســ ــ ــتـــخـــدم املــ حــــيــــث يـــسـ
»الــتــدبــيــر« لــجــمــع مـــا يــســتــطــيــع مـــن مـــال، 
 
ٌ
املسؤولية، وهي سياسة اغتناما لفرصة 
مقّرة ومتسامٌح معها على أعلى مستوى، 
ــر على 

ّ
تــؤش بــل أصبحت »ثيمة« ســاخــرة 

املعاصرة،  العربية  الدولة  »سيولة«  مدى 
وهامية القوانني.

)2(
إحــدى أبشع مظاهر سياسة »دّبــر حالك« 
األكــثــر إيــامــا، حــني يتصل مــســؤول كبير 
بــوزيــره شــاكــيــا لــه مــن ثــقــل الــعــبء الــواقــع 
الــوزيــر: دّبــر حالك.  له  على كاهله، فيقول 
.. وتلك ليست حكاية مفترضة، بل وقعت 
فعا في األردن، فقد قال مدير مستشفيات 
ــبــــر مــســتــشــفــى حـــكـــومـــي فــي  ــيـــر، أكــ الـــبـــشـ
الــبــاد، محمود زريــقــات، إنــه كــان يشتكي 
ــر  ــابـ ــد جـ ــعــ ــق ســ ــ ــبــ ــ ــة األســ ــحــ ــر الــــصــ ــ ــوزيــ ــ لــ
ــّرة كــافــيــة  ــ ــدم تـــوفـــر أســ ــ مـــن االكـــتـــظـــاظ وعـ
للمرضى في املستشفى؛ فكان الوزير يرد 
عليه بالقول »دّبر حالك«. وقد جاء حديث 
زريقات تعليقا على انتشار صور متداولة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي آنـــذاك 
»طـــوارئ  داخـــل  للمرضى  اكتظاظا  تظهر 
ــال حــيــنــهــا إن »املــشــكــلــة أن  ــ الــبــشــيــر«: وقـ
ــالــــج كـــــل شـــــيء،  مـــســـتـــشـــفـــى الـــبـــشـــيـــر يــــعــ
وليس كورونا فقط«. وتابع: »من أسباب 
استقالتي )تراجع عنها في ما بعد(، أنني 
كنت أطالب باالنتقال إلى املبنى الجديد، 
ولكن وزير الصحة السابق سعد جابر لم 

دالل البزري

فــــي أوائـــــــل الــســبــعــيــنــيــات، نــســمــع بـــنـــوال 
السعداوي، وبكتابها املمنوع من النشر في 
به، 

ّ
مصر، وعنوانه »املرأة والجنس«، فنتَرق

ــّردًا  ــمــ ــاب مـــتـــفـــّجـــر تــ ــتــ ــــدر أخـــــيـــــرًا. كــ ــــصـ ويـ
ومعرفة. كتاب حّي، ميداني، ماّدته قصص 
 عند الدكتورة السعداوي. 

َ
اللواتي يتطّبنب

ــهـــن الـــجـــنـــســـيـــة.  ــاتـ ــيـ ـــق بـــحـ
ّ
ــا تـــتـــعـــل ــهــ ــلــ وكــ

بتجارب حقيقية تكشف تابوهات الُعذرية 
ــرى كـــان مسكوتًا  والـــخـــتـــان، وجـــوانـــب أخــ
إال  ه بها 

ّ
يتفق السنوات. وال  تلك  عنها في 

التفاصيل  تــراث مغرِق في  الشيوخ، ولهم 
حـــــول املـــمـــنـــوع واملــــحــــمــــود واملـــــكـــــروه فــي 
الحياة الجنسية للْمسلمات. وبعد سنوات 
قليلة، يقوم أنور السادات بمبادرة، سوف 
ــل فـــي ســيــرة نــــوال الـــســـعـــداوي: قبل  تــســجَّ
اغتياله بشهر، يأمر باعتقال 1500 مواطن 
مصري، تغلب عليهم امليول اإلسامية. من 
إلى  ينتمون  وصحافيا  مثقفا   53 بينهم 
أحزاب اليسار، والسعداوي منهم. والسبب 
اتفاقية كامب  املــواطــنــني  مــعــارضــة هـــؤالء 
دافــيــد. وفــي وقــت الحـــق، فــي عهد حسني 
مبارك، تتعّرض السعداوي لحمات تشهير 
بعد تصريحات  ودائــمــًا  ودعـــاوى حْسبة. 
نارية لها، مكّررة، مثيرة للجدل، تّمر على 
شاشات التلفزة، يشاهدها املايني. فتزيد 
»حـــمـــات الــتــضــامــن« مــعــهــا وضـــد الــتــيــار 
السلفي اإلســامــي، مــا يكسبها مــزيــدا من 

الشهرة خارج مصر. 
هــكــذا، صـــارت نـــوال الــســعــداوي شخصية 
عاملية، تهتم  بها املؤسسات والجمعيات 
الـــغـــربـــيـــة الــــنــــســــويــــة. تـــعـــتـــبـــرهـــا ضــحــيــة 
ـــف« مــجــتــمــعــهــا. فــتــســتــضــيــفــهــا في 

ّ
»تـــخـــل

جــامــعــاتــهــا، ومــكــتــبــاتــهــا، وتــطــلــب منها 
ــة. وبـــني  ــريــ ـــم بــــشــــؤون املــــــــرأة املــــصــ

ّ
ــل ــتـــكـ الـ

رحــلــٍة وأخـــرى، أو نـــدوة، أو مؤتمر وآخــر، 
لــغــة أجنبية،  كـــذا  إلـــى  وتــرجــمــاٍت لكتبها 
ــاوراٍت فـــي صـــالـــونـــات كــتــب غــربــيــة  ــ ــحـ ــ ومـ
العربية، ومقاباٍت على شاشات  وبعض 
ــــت  بـ ــوِّ ــ ـ

ُ
ــة... ط ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــز رفــ ــ ــ ــوائـ ــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، وجـ

الـــســـعـــداوي مــنــاضــلــة ونـــســـويـــة ومــفــكــرة 
وأديـــبـــة، صــاحــبــة عــشــرات الـــروايـــات )لها 

قت في الُعا...
ّ
خمسون كتابا(. هكذا حل

ــنـــذ بـــدايـــتـــه،  ــــذات، ومـ ــالـ ــ ــذا الــتــحــلــيــق بـ ــ وهــ
أضاع أصل الكتاب األول »املرأة والجنس«، 
وراحــــت الــســعــداوي تــكــتــب ثــم تــكــتــب.. في 
ها، مع كتبها الثاثة الاحقة: 

ُ
البدء، تابعت

»الرجل والجنس«، و»األنــثــى هي األصــل« 
و»الــوجــه الــعــاري لــلــمــرأة الــعــربــيــة«. ولكن 
هــــذه الــكــتــب كـــانـــت تــلــخــيــصــا أو نــقــا أو 
ــن الـــفـــكـــر الـــغـــربـــي مــن  ــا صـــــدر مــ نــســخــا ملــ
أدبياٍت تخّص تحرير النساء. حاولُت بعد 
ذلك قــراءة بعض كتبها »األدبــيــة«، فكانت 
فاقدة  »أيديولوجية«،  تبسيطية،  روايـــات 
السعداوي  لــنــوال  مـــاذا حصل  للجاذبية.  
شخصية  وتطويبها  الباهر  النجاح  بعد 
مناضلة ونسوية؟ إنها دخلت في اإلطار- 
ــذي تــفــرضــه الـــشـــهـــرة عــلــى بعض  ــ الـــفـــخ الـ
أي  الـــحـــاّدة.  النرجسية  الطبائع  أصــحــاب 
اإلبداعي،  الشهرة، توقف نموهم  أنها، أي 
انتصاراته  لحظة  فــي  تجّمده  الــفــكــري.  أو 
األولـــــى الــتــي عــشــقــهــا هــــؤالء مــنــذ الــنــظــرة 
بالكتاب  ليس  و»االنــتــصــار« هنا  األولــــى. 
وحـــســـب، وإنـــمـــا أيــضــا بــإكــلــيــل الــيــســاريــة 

األمر، ساخرين، بأن أن تكون وزارة الصحة 
املصرية تحيي املوتى. ولكن هذا قد يبدو 
مــنــطــقــيــا، فــــي ظــــل مــــقــــارنــــاٍت نـــشـــرت عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بـــني حـــادث 
اصـــطـــدام جــــرار قــطــار بــحــاجــز فـــي محطة 
رمسيس في القاهرة، والذي كانت حصيلة 
ــادث  الـــوفـــيـــات واملـــصـــابـــني فــيــه أقــــل مـــن حـ
نة 

ّ
سوهاج. وبالتالي كانت املطالبات، مبط

الــوزيــر مسؤوليته  وصــريــحــة، فــي تحميل 
الــســيــاســيــة عــلــى األقــــل واالســـتـــقـــالـــة، فيما 
ــارة إلـــى  ــ ــ ـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أي إشـ

ّ
تـــجـــن

تحدث  نفسه،  االجــتــمــاع  وفــي  مسؤوليته. 
الـــوزيـــر عـــن إنــــجــــازات الـــــــوزارة وخــطــطــهــا، 
واألرقام الهائلة املرصودة لخطط التطوير، 
التذاكر،  بااللتزام بدفع  املواطنني  ويطالب 
وضــبــط الــبــاعــة الــجــائــلــني. وكــأنــهــا ليست 
ــه قــضــى  ــ ــتـــي يــــّدعــــى أنــــصــــاره أنـ الـــنـــقـــاط الـ
عليها، وهــو ادعــاء صحيح إلــى حد بعيد، 
فـــإنـــجـــاز الـــرجـــل األكـــبـــر ضــبــط املــخــالــفــات 
وتحصيل الغرامات ومضاعفتها، حتى لو 
أدت إلى أن يلقي املخالف نفسه من القطار 
طــاملــا لــم يــمــلــك ثــمــن الــتــذكــرة، كــمــا لــو كــان 

املواطن أرخص من هذه التذكرة.
وفــــي مـــداخـــلـــٍة تــلــفــزيــونــيــة لــــه، أدلــــى كــامــل 
ــر بــتــصــريــحــات تـــديـــنـــه، فــيــمــا وجــه  ــوزيــ الــ
الخلفي  القطار  إلــى سائق  االتــهــام  أصابع 
الـــذي تــوفــي فــي الـــحـــادث، وأبــعــد كــل تهمة 
عــن أي مــســؤولــني أعــلــى، بــل أعــلــن، بصوت 
مرتفع وبلغة أقرب إلى التهديد، استعداده 
للمحاسبة أمام برملاٍن يعلم الجميع كيفية 
ــلـــى عــــني األجــــهــــزة  تــشــكــيــلــه وانـــتـــخـــابـــه عـ
الــســيــاديــة. وفــي أثــنــاء ذلـــك، اعــتــرف الرجل 
بأن هناك اتفاقا على االعتماد على مهارة 

الـــنـــقـــل بــــدائــــل، مــثــلــمــا أوقـــفـــتـــهـــا لـــظـــروف 
سياسية بحتة؟

للحادثة، حتى  األول  اليوم  ينتهي  يكد  لم 
استجّدت حماٌت إليكترونية تنطلق تحت 
مسميات عــدة، ما توفر للوزير الحالي من 
إمكانات وتمويل واعتمادات مالية لم يتوفر 
لــوزيــر آخـــر مــن قــبــل، وربــمــا لــن تــتــوفــر ملن 
بعده، فهو الذي جيء به من رئاسة الهيئة 
الهندسية للقوات املسلحة، باعتباره رجل 
الكفاءة واالنضباط والصرامة، وفــوق ذلك 
الثقة التامة من الرئيس في شخصه، فلماذا 
تــتــكــّرر هــــذه الــــحــــوادث وتـــتـــزايـــد وتــيــرتــهــا 
وضــــحــــايــــاهــــا؟ فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه ُوّجــــهــــت 
اتــهــامــات مـــن أنـــصـــار الـــوزيـــر و»املــواطــنــني 
الشرفاء« إلى الشاب الذي قدم بثا حيا من 

املسؤولني،  استغاثة  طالبا  الــقــطــار،  داخـــل 
ــــرق اإلنـــقـــاذ،  وســـرعـــة إرســـــال اإلســـعـــاف وفـ
وهــو في صدمة وذهــول من هــول الحادثة، 
ــــون مــــن عــايــنــوهــا  ــلـــه فــــي عـــونـــه وعــ ــان الـ ــ كـ
الحماقة  جميعا، ورحــم شهداءها. وصلت 
إلــى اتهامه بأنه إرهــابــي وتكفيري  بهؤالء 
الجزيرة هذا  ملــجــّرد تلقف قناة  وإخــوانــي، 
لــوال هذا  أنــه  الــذي بثه. والحقيقة  الفيديو 
الــبــث لربما تــأخــرت فــرق اإلنــقــاذ واألهــالــي 
في الــوصــول إلــى موقع الــحــادث وإنــقــاذ ما 
يمكن إنقاذه، ولكانت الحكومة برمتها في 

أزمة أشد، وموقف أكثر إحراجا.
وبينما حـــّدث املــصــريــني الــرئــيــس ورئــيــس 
املدافعة  الـــوزراء والوزير وأصحاب الحملة 
عــنــه عـــن أهــمــيــة مـــا يـــقـــوم بـــه مـــن تــطــويــر، 
وأن هــذه الــحــوادث واردة فــي أثــنــاء عملية 
التطوير، وأنها تحدث في كل بــاد الدنيا، 
ــإن املـــفـــارقـــة أن أنـــظـــمـــة اإلشــــــــارة وأبــــــراج  ــ فـ
الحادث  بها  وقــع  التي  املنطقة  فــي  املراقبة 
هـــي مـــطـــورة بــالــكــامــل مــنــذ شـــهـــور. ووفــقــا 
لــتــصــريــحــات الـــــوزيـــــر، فـــــإن بـــــرج اإلشــــــارة 
فـــي طــهــطــا تـــم تـــطـــويـــره وتــشــغــيــلــه فـــي 20 
املـــاضـــي، ويحقق  األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
أعلى معدالت األمان، وفقا للوزير نفسه، عن 
العاملية  اإلسبانية  »تــالــيــس«  شركة  طريق 
بنظام إلكتروني حديث )EIS(، والذي يحقق 
أعلى معدالت األمان، والحاصل على شهادة 
»SIL4«، وسبقه دخول برج املراغة الخدمة  
في 8 سبتمير/ أيلول 2020. وبالتالي، إما 
تــقــم بعملها على  لـــم  الــشــركــة  إن  يــقــول  أن 
الوجه الصحيح، واألنظمة ال تشتغل، وهنا 
نصبح أمـــام فــســاد كبير فــي هــذه الصفقة، 
ــر، ويــحــق  ــ ــوزيــ ــ ويــــجــــب مـــحـــاســـبـــة كــــامــــل الــ

ألهــالــي الــضــحــايــا أن يــرفــعــوا قــضــايــا على 
هذه الشركة. وعندما يقول إنه أمر بتعطيل 
ــارات وتشغيل األمــور بالفهلوة،  نظام اإلشـ
لكي ينجز بقية عملية التطوير والتحديث 
بها،  املواطنني  ويعير  عنها،  يتحّدث  التي 
مــع العلم بمخاطر حــدوث حـــوادث مــن هذا 
النوع، فإنه هنا مسؤول مسؤولية جنائية 
وسياسية مباشرة عن هذا الحادث. املفارقة 
األخرى أن كاميرات أحد املحال وثقت فيديو 
ــان الــقــطــار األول يــتــحــّرك فيه  لــلــحــادث، وكــ
ببطء، ما يعني خطأ كام الوزير عن أنه كان 

متوقفا في أثناء االصطدام على األقل.
ــــوارئ  ــطـ ــ ــل الـ ــ ــرامـ ــ ــــن شـــــــــّدوا فـ بـــالـــتـــأكـــيـــد، مـ
مجهولون، وسيظلون كذلك في كل حادث، 
ال  مصر  حــديــد  لسكك  القومية  الهيئة  ألن 
ــدرج نــظــامــا لــلــمــراقــبــة  ــ تــكــلــف نــفــســهــا أن تـ
ــة لـــلـــقـــطـــارات بــالــكــامــيــرات  ــيــ الــدقــيــقــة واآلنــ
فـــي كـــل عــربــاتــهــا، مــرتــبــط بــغــرفــة عمليات 
مركزية، تساعد في تجنيب الهيئة مثل تلك 
الحوادث، وتجنب املواطنني حوادث السرقة 
كان  وإذا  املتكررة.  واملــشــاجــرات  والتحّرش 
الــذيــن يتخذون  هـــؤالء مجهولني، فمن هــم 
»مونوريل  في  االستثمار  بأولوية  ــراراٍت  قـ
العاصمة«، والخطوط السريعة ال تخدم إال 
أقل من 1% من الشعب املصري، هم أصحاب 
في  الفاخرة  والشقق  والفيات  الشاليهات 
العني السخنة والعاصمة اإلدارية الجديدة 
والعلمني الجديدة، من دون التعجيل بإنهاء 
تحديث نظم اإلشــارة أو إنهاء االزدواجــات 
يحّددون  ومن  القديمة.  للخطوط  املطلوبة 
ــفـــاق بــعــيــدا عن  أولـــويـــات الــســيــاســات واإلنـ

أولويات املواطنني معلومون بالضرورة.
)كاتب مصري(

ــك«. وقـــال إن  يستمع إلـــى كــامــي حـــول ذلــ
املبنى  إلى  لم ننتقل  أننا  سبب االكتظاظ 
الــجــديــد، مــردفــًا: »فــوجــئــت بــقــرار الدكتور 
البشير،  مستشفى  بتحويل  جــابــر  ســعــد 
ملرضى  مخصصا  ليكون  وليلة،  يــوم  فــي 
كورونا«! وقد أثارت قصة »دّبر حالك« هذه 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي حينها 
ودفــعــت الــنــشــطــاء إلـــى إطـــاق وســـم »دبــر 
حالك« على »تويتر«، ليكون الوسم األكثر 

تصّدرا في الحسابات األردنية.
ــه، خـــصـــص الـــزمـــيـــل  ــفـــسـ ــي الــــســــيــــاق نـ ــ وفــ
الكاتب أحمد حسن الزعبي، في برنامجه 
الــعــربــي، »مــن ســف بلدي«،  على تلفزيون 
حلقة خاصة عن سياسة »دّبر حالك« التي 
تنتهجها الحكومة األردنية لحل القضايا 
املــلــّحــة. وســخــر مــن عـــدم اتــخــاذ الحكومة 
اإلجــــــراءات الـــازمـــة، وعــــدم تــحــّركــهــا أمــام 
انــهــيــار قــطــاعــات اقــتــصــاديــة عــديــدة توفر 
مواطن شغل لعشرات اآلالف، إثر املشكات 

التي فّجرتها جائحة كورونا.
)3(

دّبر يدّبر تدبيرا لغة: تأّمل في أدبار األمور 
وعواقبها، ثم استعمل في كل تأمل. سواء 
ــه،  ــزائـ أكــــان نــظــرًا فـــي حــقــيــقــة الـــشـــيء وأجـ
أم فــي ســوابــقــه وأســبــابــه، أم فــي لــواحــقــه 
وأعقابه. ومنه »أفا يتدّبرون القرآن« )82، 
النساء(، أي يتأملون معانيه ويتبّصرون 
مــا فــيــه. أمــا »دّبـــر حــالــك« فلها شــأن آخــر، 
فهي عــبــارة تسمعها حــني تتعقد األمــور، 
أو بـــاألحـــرى حــني يــتــم تعقيد األمــــور في 
وجهك. وفي حال استسلمت لها، وأيقنت 
أنه ليس ثّمة من تدبير، فستكون خسرت 
كثيرا. أما إذا أنعمت النظر وبدأت بتدبير 
الحكمة، والبحث  األمــر، حسبما تقتضيه 
عــن مــخــارج وخـــيـــارات، فستجد أن هناك 
جــدوى فعا، وأن لكل معضلة حا، ولكل 

تعقيد تدبيرا.
ــر حــــالــــك، عـــلـــى مـــســـتـــوى األفـــــــــراد، كــمــا  ــ ــ دّب
هــي على مستوى الـــدول. وفــي داخـــل هذا 

الــنــضــالــيــة. مــنــاضــلــة ومـــفـــّكـــرة.  وفـــي هــذا 
ــم تــتــمــّكــن  ــ اإلطـــــــــار الـــضـــيـــق - الــــــواســــــع، لـ
ــيــهــا 

َ
الـــســـعـــداوي مـــن مــتــابــعــة رســــم طــريــق

ــكـــري والـــنـــضـــالـــي. بــالــنــســبــة  ــفـ االثــــنــــني: الـ
ها ما طرأ على املجتمع املصري، 

َ
للفكر، فات

كغيره من املجتمعات العربية. دخلت عليه 
)باملعنى  اإلســامــيــة  الــثــقــافــيــة«  »الهيمنة 

الغرامشي للكلمة، أي »هيمنة طوعية«(. 
ومــــن أشـــكـــال الــتــعــايــش مـــع هــــذه الهيمنة 
 
ٌ
إسامية شخصياٌت  خرجت  ومقاومتها، 

 طــغــيــانــًا عـــن الـــســـعـــداوي 
ّ

نــســائــيــة ال تـــقـــل
فكرية نسوية  كــاظــم(، وظــواهــر  )صافيناز 
ــدة )مـــجـــمـــوعـــة »املـــــــــرأة والــــــذاكــــــرة«(،  ــديــ جــ
ولكن  )محّجبات  للحجاب  جديدة  ومعان 
ــن أخـــــــرى لــلــنــضــال  ــاويــ ــنــ عــــصــــريــــات(، وعــ
فكرية  وأطــر  الجنسي(  )التحّرش  النسوي 
ــدة لـــلـــمـــســـألـــة الـــنـــســـويـــة )الـــنـــســـويـــة  ــ ــديـ ــ جـ
اإلسامية(... وكلها ال تسترشد بالشعارات 
وكــأن  بها.   

ً
الــســعــدواي معروفة باتت  التي 

ــات،  ــريــ ــات املــــصــ ــويــ ــنــــســ ــوة بـــــني الــ ــ ــ ثــــّمــــة هـ
مـــحـــّجـــبـــات أو ســـــافـــــرات، وبـــــني أعــظــمــهــن 
ــــن، مــن  ــن »عــــاملــــيــــة«. هـ ــرهـ ــثـ شــخــصــيــة، وأكـ
جهتهن، يطّورن معاني الحقوق النسائية 
املــصــري ومــــوارده.  املــيــدان  لتفاصيل  تبعًا 
كما فعلت السعداوي في كتابها األول. فيما 
كّبة اآلن على إطــاق شعارات حول 

ْ
هي من

إلخ...   .. الختان  الحجاب،  امليراث،  العذرية، 
في اإلســام، تعيش على وقْع تكرارها. فا 

ق.  
َ
ل

ْ
غ

ُ
تثير غير الجدل الصاخب وامل

أمـــا الــطــريــق »الــنــضــالــي« لفكر الــســعــداوي 
ــرٍة، يــمــكــن تــســمــيــتــهــا  ــ ــاهـ ــ ــــى ظـ فــيــعــيــدنــا إلـ
»الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة فــي حــيــاة مــنــاضــل«: 
أو  إلــى السجن  عندما يبلغ املجد بدخوله 
مــواجــهــتــه الــشــجــاعــة لــلــحــاكــم. وكـــل الــذيــن 
عاشوا تلك »اللحظة« بقوا على قيد الحياة. 
وإال ما كانوا استمتعوا بها، وحّولوها إلى 
»رصــيــد مــعــنــوي«، أو »رأس مـــال رمــــزي«، 
يسبقهم اسمهم به، حيث ما جالوا. وذلك 
استمّروا  لهم، ســواء  أن يحصل  يمكن  كله 
»الـــنـــضـــال«، أو لـــم يـــســـتـــمـــّروا. فــمــن بني  بــــ
ــــاء الـــســـعـــدواي الــيــســاريــني الــخــارجــني  زمـ
مــن الــســجــن شــخــصــيــات الــتــحــقــت بأجهزة 
الـــدولـــة، وبــلــغــت أرفــعــهــا، فــصــارت »الــوجــه 
املــوالــي  القديم  الــيــســاري  للنظام:  املــتــنــّور« 
للسلطة، الذي ال بد أن يْجلب خيرًا لألمة. ..
السيسي.  الفتاح  عبد  الرئيس  إلــى  نــأتــي 
ــداوي ذمـــــًا وهـــجـــاء  ــعــ ــســ ــت الــ ــعــ ــ ــِب ــ

ْ
ش

ُ
وقـــــد أ

 ،
ً
 مــثــا

ْ
عــلــى مــوقــفــهــا اإليـــجـــابـــي مــنــه. خــــذ

ومــــن بــيــئــة نـــســـاء مــثــقــفــات: فـــي فــبــرايــر/ 
شــبــاط مـــن الـــعـــام 2016، كــتــبــت الــشــاعــرة 
املــصــريــة فــاطــمــة نـــاعـــوت بــوســتــًا، تحتّج 
ــيـــق، عــلــى ذبــح  فـــيـــه، بـــأســـلـــوب شـــعـــري رقـ
ــي الـــعـــيـــد الـــكـــبـــيـــر. فــيــكــون  ــ ــــي فـ ــاحــ ــ األضــ
الخليفة،  محكمة جنح  من  بقرار  عقابها، 
السجن ثاث سنوات وغرامة عشرين ألف 
جنيه. بعدها، انطلقت حملة التضامن مع 
الــشــاعــرة. ال نــعــرف إذا كــانــت الــســعــداوي 
أنها،  املؤّكد  ولكن  الحملة.  بهذه   

ً
مشتركة

بعد شهر من الحكم الصادر على الشاعرة 
فــــاطــــمــــة نــــــاعــــــوت، كــــانــــت عــــلــــى الـــشـــاشـــة 
الــصــغــيــرة تــمــتــدح الــســيــســي، تــدافــع عنه، 
وتــقــول إنــه أفضل مــن مــبــارك والــســادات .. 
إلـــخ. وهـــذه ليست ســوى مــفــارقــة ظاهرية 
الرقيق  بــأن تحاَسب شاعرة على كامها 
الــســعــداوي  عــن طــقــس ديــنــي، فيما تبقى 

السائقني وخبراتهم الشخصية فقط، وترك 
الــخــيــار لــهــم فــي تشغيل أو إيــقــاف أجــهــزة 
واإليــقــاف  بالسرعة  األتــومــاتــيــكــي  التحكم 
هــــذا اإلجـــــراء  )ATC(، وأنـــــه اضـــطـــر ألخــــذ 
ــنـــني املــنــزعــجــني  تــحــت ضـــغـــوط مـــن املـــواطـ
الرحات  تتعطل  ال  التأخيرات، وحتى  من 
وتأخذ وقتا أطــول، ألن هــذا النظام يبطئ 
الحركة تلقائيا في مناطق الصيانة، وقادر 
عــلــى إيــقــاف الــقــطــار أتــومــاتــيــكــيــا، وبشكل 
ــارة إلــيــه مـــن بــرج  ــ ــول إشـ ــــوري، حـــال وصــ فـ
اإلشــارة بوجود قطار متوقف أمامه أو أي 
خطر على بعد 600 متر، حتى ولو لم يكن 
اختياٌر  وهــو  الــقــيــادة،  كابينة  فــي  السائق 
ــال حــــــدوث مـــثـــل تــلــك  ــمـ ــتـ يـــتـــرتـــب عــلــيــه احـ

الحوادث.
ولـــم يــنــس الـــوزيـــر املـــصـــري أن يـــذّكـــر بــأن 
السكك الحديدية في بلده تعطلت بالكامل 
في  يوليو«   3« ترتيبات  بعد  أشــهــر  ستة 
ليبرئ نفسه،  بها  استدل  بل  العام 2013، 
ــالـــح املــــواطــــنــــني.  بـــاعـــتـــبـــاره يــــراعــــي مـــصـ
الهيئة  أن  الرجل  أن كل ما يهم  والحقيقة 
ل إيراداتها مدة مماثلة أو 

ّ
ال تحتمل تعط

أقل من أجل التحديث، وهو الذي  يرفض 
إصدار اشتراك مجاني أو مخفض لوالدة 
شخص من ذوي اإلعاقة، كما رفض إيقاف 
املــتــرو أو فــرض قيود على حركته، خوفا 
على اإليــــرادات وحــدهــا فــي ظــل الجائحة، 
مــتــســائــا بــفــهــلــوة شـــديـــدة: »هـــل فــيــه حد 
ــى  ــ أصـــيـــب بـــكـــورونـــا فـــي املــــتــــرو؟«. واألولـ
أن يسائل إن كــانــت الــحــادثــة فــي سوهاج 
وقــــعــــت فـــــي مـــنـــطـــقـــة صــــيــــانــــة، وملــــــــــاذا ال 
تتوقف الحركة ألسباب فنية موضوعية، 
املواطنني، وتوفر وزارة  سيتقبلها معظم 

فهو  التفاصيل،  مــن  عــالــم  يكمن  التعبير 
يعني، ضمن ما يعني، أننا ُمجبرون على 
الــتــعــامــل مــع عــالــٍم ال يــعــتــرف إال بــالــقــوي، 
ومــــن يــســتــطــيــع بـــذراعـــه وحــكــمــتــه وعــقــلــه 
أن »يـــدّبـــر حــالــه« كــمــا يــعــنــي، لــألســف، أن 
ثــمــة غــيــابــا شــبــه كــامــل لــلــتــكــافــؤ والــعــدل 
والتعليمات،  النصوص  وأن  واإلنــصــاف، 
في كل مكان وأي مكان، لم توضع إال لكي 
طبق على من ال يستطيع »تدبير حاله«. 

ُ
ت

أمــامــه األبـــواب  أمــا مــن يستطيع، فتنفتح 
املغلقة، سواء كنا في يوم عطلة رسمية أو 

ليا أو نهارا.
دّبر حالك، في املطلق، نداء أزلــي، وكوني، 
ربــمــا يصلح أن يــكــون شــعــارا ذهبيا لكل 
ــان واألمــــاكــــن، والــــظــــروف. وحــيــنــمــا  ــ ــ األزمـ
يغيب تــســود الــدنــيــا وال يــتــم شـــيء. ومــن 
رحم املصطلح هناك اشتقاقاٌت ذات صلة، 
مــثــل »كـــل شــي بــيــدّبــر«، و»مـــا فــي شــي ما 
ــا يـــا زملـــــة«، أو »دّبـــرهـــا  ــرهــ ــ بـــيـــدّبـــر«، و»دّب
تكتشف  التمّعن،  مــن  وبقليل  بمعرفتك«. 
أنــه ال يوجد مــا ال ُيمكن تدبيره، فكم من 
تدبيرها،  تم  التدبير  على  عصية  قضايا 
بالطول أو بالعرض، و»ما بتروح إال على 

اللي ما بعرف يدّبر حاله«، فدّبر حالك!
)كاتب من األردن(

ــزازيــــة ضــد  ــفــ ــتــ  بـــشـــعـــاراتـــهـــا االســ
ً
طـــلـــيـــقـــة

الــديــن وطــقــوســه. ومــوقــف الــســعــداوي من 
الــســيــســي مــرتــبــط بــعــمــق الــتــفــكــيــر لــديــهــا، 
فعلى  عديدين،  مصريني  يساريني  ولــدى 
السيسي وسهولة  اســتــبــداديــة  مــن  الــرغــم 
رْمــيــه املــواطــنــني فــي الــســجــون وإخفائهم، 
املصريون  اختبرها  التي  تفوق  وبــأعــداٍد 
أيام مبارك، ناهيك عن أوامره بقتل أعضاء 
جماعة اإلخوان املسلمني، جماعة وأفرادا، 
ــا أو فــي الــســجــن، عــلــى الــرغــم من 

َ
فــي الــف

هـــذا كــلــه، الــســعــداوي واقــفــة مــعــه، تمنحه 
من رصيدها الفكري والنضالي »العاملي« 
تلة. هو 

ْ
املق إليه في  دعمًا معنويًا يحتاج 

»الـــرؤســـاء املؤمنني«  الـــذي ال يختلف عــن 
مـــن أســـافـــه فـــي مــغــازلــة الــفــكــر اإلخـــوانـــي 
ومحاربتهم أمنيًا. وتبدو السعداوي هنا 
كــمــن »يــكــّبــر« عقله صــونــًا »لــألولــويــات«، 
في  زالـــت  مــا  وإخــــوان«  فالثنائية »عسكر 
ــراع، واملـــصـــريـــون مــنــقــســمــون  ــرة الــــصــ ــ دائــ
ــاريـــني  ــسـ ــثــــل يـ حــــولــــهــــا. والــــــســــــعــــــداوي مــ
مـــصـــريـــني تـــقـــلـــيـــديـــني عــــديــــديــــن، تــخــتــار 
العسكر  اإلخـــوان.  على  تفضلهم  العسكر، 

أكثر »حداثة« منهم. 
ال عــجــب ســاعــتــهــا أن تــتــكــلــم الــســعــداوي، 
عندنا  ممانع  أي  م 

ّ
يتكل مثلما  اليسارية، 

حول الثورات. والفرق أنها لم تعتمد على 
»بــأم عينيها«.  املــوضــوع  بــل رأت  تقارير، 
رأت هياري كلينتون في امليدان، في أثناء 
انتخاب  على  املتظاهرين   

َ
»تــحــث الــثــورة، 

اإلخــــــوان املــســلــمــني والــســلــفــيــني«... وهـــذه 
رواية تناظر تلك الصادرة عن بشار األسد 
أو حسن نصر الله أو ذبابهما اإللكتروني: 
إن الثوار املطاِلبني بإسقاط نظامهم تلقوا 
اإلرشادات واألموال من السفارة األميركية 

دعمًا لإلرهاب اإلسامي. 
ــوال الـــســـعـــداوي عــلــى أن تبقى  حــرصــت نــ
 طلعتها وبداية 

ّ
كما قدمت نفسها في عز

شــهــرتــهــا. بــكــتــابــاتــهــا وشـــعـــاراتـــهـــا، كما 
التطّور. ونالت،  بنضاليتها، فتوقفت عن 
ــاء، مـــن الـــذيـــوع مـــا أدخــلــهــا  ــنـ ــذه األثـ فـــي هـ
فــي أتــونــه. إذ رســـم الــذيــوع حـــول وجهها 
إطارًا، ال يمكن أن يكون غير ثابت، فتجّمد 
األولـــى،  الـــذي بقي على تعبيراته  الــوجــه، 
تــحــُرث صاحبته فــيــه بــمــواد الــتــأكــيــد، ثم 
إعــــادة الــتــأكــيــد، عــلــى جــدارتــهــا بالشهرة. 
فرد بها السعداوي، وال 

ْ
وهذه تجربة ال تن

العرب وحدهم، بل تكاد تكون عاملية.
)كاتبة لبنانية(

قطارا صعيد مصر والمسؤول غير المسـؤول

في فلسفة »دبّر حالك«

نوال السعداوي 
أيقونٌة ضحية شهرتها

هيئة سكك حديد 
مصر ال تكلف نفسها 

أن تدرج نظامًا 
للمراقبة الدقيقة 

للقطارات بالكاميرات 
في عرباتها

دبّر حالك نداء أزلي، 
وكوني، ربما يصلح 

أن يكون شعارًا ذهبيًا 
لكل األزمان واألماكن

حرصت على أن تبقى 
كما قّدمت نفسها 

في عّز طلعتها 
وبداية شهرتها. 

بكتاباتها وشعاراتها، 
كما بنضاليتها

آراء

ياسر أبو هاللة

 لتذكير العالم بالقضية الفلسطينية، ليس 
ً
ل االنتخابات الفلسطينية فرصة

ّ
تشك

باعتبارها  بل  مالية ومشكالت حدودية،  أزمــة  تواجه  باعتبارها قضية سلطٍة 
»عملية  ما سميت  وأن  االستعمار،  الباقية من مخلفات حقبة  الوحيدة  املأساة 
سالم« منذ ثالثة عقود ليست أكثر من عمليات تجميل لوجه االحتالل القبيح، 

ولداعميه الذين ال يقلون عنه قبحا. 
ــروان الــبــرغــوثــي لــلــرئــاســة فــرصــة مــثــالــيــة لــتــقــديــم القضية  ــ ــل تــرشــيــح مـ

ّ
يــشــك

 تحظى بثقة الشارع 
ٌ
 مناضلة

ٌ
الفلسطينية بشكل محترم للعالم، وهو شخصية

التي مثلت الشريك  الفلسطيني، ولديها قبول دولي أيضا، فهو من حركة فتح 
الحقيقي في »عملية السالم«، بخالف أسرى حركة حماس الذين يعّبرون عن 

حركة نجحت دولة االحتالل في تجريمها دوليا ووصمها باإلرهاب. 
يعبر مروان عن »شرعية املقاومة« مبعدا من قبل، ومعتقال حاليا بسببها، وهو 
»أبو القسام«، بحسب كنيته، وال يــزاود عليه في ممارسة الفعل املقاوم، وليس 
يه ودعمه، وهو يعبر عن الشباب الفلسطيني الذي يمثل أكثرية الشعب 

ّ
فقط تبن

بتمرير  اسمه  ارتــبــط  الــذي  دحـــالن،  مثل محمد  ملّوثا  ليس  وهــو  الفلسطيني، 
أوال وأبو  أبو عمار  التاريخية،  الفلسطينية  القيادات  والتآمر على  القرن  صفقة 
»املصالحات  الذي ال يمحى بـ الفلسطيني  مازن ثانيا، وفوق ذلك، متوّرط بالدم 

العشائرية » البائسة التي رضيت بها »حماس«. 
 يسّجل ألبو مازن أنه وفي البنه »أوسلو« الذي مات جنينا قبل أن يرى النور، وال 
يزال متشبثا بثوابت االتفاق الذي لم تلتزم دولة االحتالل ال بمراحلة املؤقتة وال 
الدائمة، ولم يتبق منه غير وعوٍد ال تتحقق وتنسيق أمني ال يتوقف. صمد أبو 
ي 

ّ
مازن في وجه كوشنر وترامب ومن وراءهما من أعراب، لكنه لم يجرؤ على تبن

خيار االنتفاضة أو املقاومة، وغاية مناه اليوم هي عودة »عملية« السالم، وتشغيل 
الفرقة املوسيقية في مبنى املقاطعة، وإخــراج السجاد األحمر من املستودعات 
الستقبال كبار الوفود الرسمية الذين تنتهي حفلتهم بلقاٍء مغلٍق مع ماجد فرج، 

املسؤول عن البند الوحيد املطبق في أوسلو، وهو التنسيق األمني. 
ــظــهــره بمظهر طفل صغير يحتكر الــّدمــى 

ُ
 لــه ت

ٌ
انــتــخــاب أبــو مـــازن الــيــوم إهــانــة

ــه رئــيــس منظمة التحرير  أنـ املـــفـــروض  بــالــلــعــب.  أقـــرانـــه  يــشــارك  واأللـــعـــاب، وال 
الفلسطينية، وبمثابة أب لكل معتقل وشهيد وطريد والجئ. بقدر ما هي إهانة 
للشعب الفلسطيني الشاب الذي ال يقدر أن يجّدد قياداته، سيكون فوز أبو مازن 
عارا عليه، ألنه، في نظر الشعب الفلسطيني، حرم القضية من ألق دولي، عندما 
الفوز جريمة بحق  هــذا  »أســيــرة«. وسيكون  الحقيقية قضية  تظهر بصورتها 
 
ً
مناضل مثل مروان البرغوثي ورفاقه األسرى الذين سيشكل ترشيحه فرصة

لن تتكّرر لإلفراج عنه وعنهم. 
سيكون اإلجماع على انتخاب مروان البرغوثي تجسيدا حقيقيا للوحدة الوطنية 
الفلسطينية، وليس وحدة حركة فتح، أو وحدة حركتي فتح وحماس. وبالنتيجة، 
تماما  غــزة،  الغربية وقــطــاع  الضفة  فــي سجن كبير اسمه  االنتخابات هــي  كــل 
الفرقة  تشغيل  مــن  أكثر  يملك  لــن  فإنه  الفائز،  كــان  وأيــا  السجون.  كانتخابات 

املوسيقية بمعزوفها الرديء في ساحة املقاطعة في رام الله.

أحمد عمر

هٌم باإلرهاب 
ّ
 مت

ٌ
ره قومه، قوم الخنافس، من اقتحام أرض نمل سليمان، وهو نمل

ّ
حذ

ومحاصر وجائع، وأنَّ الخطة الدولّية هي إهالك النمل بوسائل الحرب الناعمة مثل 
الحشيش والفتاوى والفنِّ واأللعاب اإللكترونية، لكن الُجعِل الخرتيت املغرور كان قد 
م في كوكب األرض. ال  أجمع أمره أن يختال على أرضهم، فنمل سليمان مستباح الدَّ
ع أحسن تدريع، من الظهر والبطن واألجناب،   مدرَّ

ٌ
خوف من النمل الحقير، هو ُجعل

الذهبية،  امللكية  العوائل  من   
ٌ

ُجعل عاملية، هو  على جوائز  دولًيا، وحائز  مكّرٌم  وهو 
ٌح بسالح إبادة جماعية كيميائي.

ّ
ومسل

كان الُجعِل معبوًدا يوًما، لبراعته في صناعة كرات الروث العتيدة، التي قرن الناس 
بينها وبني كرة الشمس املشّعة الدافئة، فعبدوه. لن يجرؤ النمل على التعّرض له، دمه 

، والناس عادت إلى عبادة الشمس، نمل سليمان هم عبيد القرن الجديد. ملكيٌّ
الكيميائي،  الــســالح  اســتــخــدام  إلــى  اضــطــر  وإن  الــحــامــض،  النمل  لحم  اشتهى  لقد 
فسيفعل. حذّروه أنَّ السالح الكيميائي محّرم دولًيا، فضحك من الطرفة ومن سفاهة 
 باملاء وشربه 

ِّ
قومه، قد يصدر تقرير شاجب من منظمة العفو الدولية، ال يصلح للبل

ر. أنذروه من غضبة النمل، علماء اإلناسة يقولون إنه ال 
ّ
إال بعد خلطه ومزجه بالسك

ُيعرف متى يثور هذا النمل وينبعث من رقاده، فقال لهم إنَّ النمل سكران بالحشيش 
الذي أبيح بالقوانني الدولية وُزرع في وادي النمل. قهقه ساخًرا: النمل لم يعد يعرف 
راش. تقّدم وحيد القرن مزدهًيا بدروعه، 

َ
ه يظنُّ بعد تناول الحشيش أنه ف

ّ
أنه نمل، إن

التي تكّسرت عليها نصال أشعة الشمس، صلصت األجراس،  ومتغطرًسا بألوانه 
ألــوان قــوس قــزح، ودبيبه على األرض كطبول الحرب. زحف  مت شظايا من 

ّ
وتهش

ا في أرض األقــزام، فاهتّزت األرض 
ً
الُجعل كالدّبابة في أرض النمل املقدسة، عمالق

 كثيًرا، فتطاير النمل في كل مكان، 
ً

تحت سنابكه، وثار الغبار، وداس في طريقه نمال
لكن  كالبسكويت،  نــمــالٍت  عــدة  فــي طريقه  قــرمــش  الهضبة.  أعــلــى  بلغ  مشى حتى 
صيحة من إحدى حرائر النمالت حّولت الهضبة إلى وطيٍس حاٍم، احمّرت فيه الحدق 

كالجمر في الليل الحليك.
ومعانيه.   الهتاف  ألفاظ  لو عرف  ى 

ّ
وتمن ولفظه،  معناه  يعرف  لم  ا 

ً
هتاف نملة  هتفت 

عندما سمعت النمال الصيحة، انبعثت من سكرتها، وقذفت النمال الجنود، والنمال 
ب من أيديها، ورّددت الهتاف، وتشّممت بخياشيمها 

ّ
الخّيالة، بعيدان الحشيش والقن

الالمعة.  املدّرعة  الحشرة  على  وهجمت  كراديس،  تكردست  ثم  التليد،  املجد  رائحة 
 من النمل من كل حدب وصوب، فتدفقت مثل الينابيع، وفار التنور، 

ٌ
انسكبت أرتال

م الغدد في بطنه بقذائف العطر القاتل، فرفع درجة 
ّ
فضحك الُجعل من غباء النمل، ولق

حرارة بطنه، وراح يخلط مكونات مستودعات بطنه ببعضها، وأطلق عليهم قذائفه 
النمل  ا من 

ً
لكن طوفان بالجثث،  الهضبة  واكتظت  املدافع،  فــدّوى قصف  الكيميائية، 

ا، وقرونه 
ً
أغرقه، ووجد نفسه مقّيًدا بالسالسل وموثوقًا باألغالل، وال يستطيع حراك

عت ومّزقت ونزعت، ولم يعد يستطيع التفكير، 
ّ
التي كان يتلمس بها طريقه قد قط

م بأعضائه، وهو مثّبٌت في األرض كأنما بأوتاد وأزراد، وصار دمية من 
ّ
وال التحك

خشب. لقد حّولته مناشير أنياب النمل إلى ما يشبه الدودة في شرنقتها. حاول أن 
 فدائًيا يقتلع صفائح ظهره املعدنية، ويقرضها 

ً
يعّد مقذوفة كيميائية، لكنه وجد نمال

 محروق.
ٌ

ا كأنها سنبل
ً

قرض
. أظلمت السماء، واعتكر الجو، 

ً
أ قاتال

ً
ع السماء، وأدرك أنه أخطأ خط بدأ الُجعل يودِّ

 من روح وفكر، ودخل وكر النمل على 
ٌ
ه ُحمل برأسه الذي ما يزال فيه ثمالة

َّ
فعلم أن

مة، 
ّ
غير نعش. في الخارج، على الهضبة، كانت جحافل النمل تحمل دروع الُجعِل املحط

عبد من بعده.
ُ
ر وهو يلفظ دماءه أنَّ هناك من سيدحرج كرات الروث التي ست

ّ
لم يفك

ر في الهتاف الذي هتفت به تلك النملة، والذي جعل النمل يثور 
ِّ
كان الجعل الكاهن يفك

ى لو يعرفه قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة.
َّ
تلك الثورة، وتمن

 في السماء.
ً
قت عليه راية النمل املنتصر خفاقة

َّ
آخر ما رآه هو قرنه الوحيد، وقد عل

محمد أحمد بنّيس

عقد املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، خالل األسبوع املاضي، مؤتمره 
املعاصرة.  العربية  للدولة  صص 

ُ
خ الــذي  واإلنسانية  االجتماعية  للعلوم  الثامن 

ر تنظيمه في 
ّ
تــعــذ افــتــراضــيــا، بعد  الــرغــم مــن أن فعاليات املؤتمر جــرت  وعــلــى 

الدوحة بسبب الجائحة، إال أن ذلك لم يمنع من أن تحظى بمتابعة الفتة على مواقع 
التواصل االجتماعي. وقد افتتح املؤتمر املفكُر العربي عزمي بشارة بمحاضرة 
بعنوان ›‹الدولة واألمة ونظام الحكم: التداخل والتمايز‹‹، أبرز فيها الحاجة إلى 
تنويع املقاربات النظرية بشأن قضايا الدولة وإشكاالتها. واعتبر أن أية محاولة 
املنهجية، بالنظر  املقاربات  إلى تضافر كل  الدولة تحتاج  نظرية جّدية في فهم 
إلى الطبيعة املركبة واملتغيرة للدولة، إذ ال ينبغي االقتصار على مقاربٍة نظريٍة 
الدولة وبنيتها ووظيفتها وطبيعتها وعالقتها باالقتصاد  لفهم نشوء  بعينها 

واملجتمع والثقافة.
التي  النظرية  ّدمت في املؤتمر بني أوراٍق تناولت اإلشكاالت 

ُ
ق التي  تباينت األوراق 

الدولة  ل 
ُّ
تشك مــســارات  ملعالجة  تــصــّدت  وأخـــرى  الحديثة،  الــدولــة  بمفهوم  ترتبط 

العربية في  الثورات  أحدثته  الــذي  االرتجاج  كها في ضوء 
ّ
العربية وتطّورها وتفك

الدولة باستدعاء  األوراق مقاربة إشكالية هذه  بينما حاولت بعض  بلد،  أكثر من 
ل مجال سياسي عربي حديث. كما حظيت، 

ّ
طبيعتها الهجينة التي حالت دون تشك

الهوية والشرعية باهتماٍم الفٍت من بعض املشاركني. وعلى الرغم  أيضا، قضايا 
من تباين األوراق املقّدمة من حيث منطلقاتها ومضامينها وخالصاتها، إال أنها 
أجمعت على املأزق البنيوي الذي تواجهه الدولة العربية املعاصرة، خصوصا بعد 
أن كشفت وقائع الربيع العربي هشاشتها، وعجز النخب السياسية عن االنتقال 
ه األبرُز 

ُ
بها من طورها التقليدي والسلطاني والعسكرتاري إلى طوٍر جديد، عنوان

تعاقٌد اجتماعي جديد يفتح املجال أمام إعادة بنائها ضمن مقتضيات الديمقراطية 
واملواطنة وإعادة توزيع السلطة والثروة.  

احتكرت  فقد  والسلطة،  الــدولــة  بني  بة 
ّ
املرك العالقة  عن  اللثام  الوقائُع  هــذه  أماطت 

العائلية والطائفية  الدولة ووجهتها لخدمة مصالحها  األخيرة توظيف مؤسسات 
ولذلك  وسيادتها.  الدولة  لهذه   

ً
معارضة سياساتها  معارضة  واعتبرت  والفئوية، 

ك بنياتها في بعض بلدان املنطقة 
ّ
لم يكن مستغربا أن يتهاوى كيان الدولة وتتفك

بمجّرد سقوط النظام السياسي الحاكم. ولم تكن الثورة املضاّدة، في أحد عناوينها 
الثوري  املد  ُيفضي  أن  العربي من  الرسمي  النظام  لتخّوف  انعكاسا  إال  الرئيسة، 
الذي اجتاح املنطقة في 2011 إلى إعادة بناء عالقة السلطة بالدولة التي ُيفترض 
أن تكون أجهزتها في خدمة املجتمع من دون تمييٍز بني مكوناته. ولذلك رأت هذه 

ا بالهوية والسيادة الوطنيتني.   املضادة إسقاط األنظمة القائمة مّسً
ُ
الثورة

 القول إن املنطقة العربية تمثل أحد أكثر النماذج سوءا في العالم 
ً
وقد ال يكون مبالغة

بة بني السلطة والدولة، خصوصا في وجود إعالٍم فاسٍد يتوّسل 
ّ
لهذه العالقة املرك

بالدين والتاريخ والتقاليد لتبرير سرديات االستبداد العربي. ويزداد الوضع سوءا 
في  للسلطة  الوسيطة  املؤسسات  تقّدمها  أصبحت  التي  السياسية  التغطية  مــع 
الدولة،  إنتاج أعطاب هذه  الذي يعيد  الدولة ومقّدراتها، األمر  مها بمؤسسات 

ّ
تحك

وُيعّمق الفجوة بينها وبني مصادر التحديث.
الدولة تحّديا مصيريا بالنسبة لألنظمة  م في مصادر تحديث هذه 

ّ
التحك ويبقى 

الحاكمة، بحيث تعمل كل ما في وسعها للحّد من فاعليتها وتوظيفها في تغذية 
أهميته،  التحديُث  والثقافية. وبالتالي ال يكتسي  املجتمعية  بنياته  التقليد وتدوير 
بالنسبة لهذه األنظمة، إال بتسخيره للحفاظ على األوضــاع القائمة. ولعل هذا ما 
 بشأن 

ً
ص املأزق اإلصالحي لهذه الدولة التي بقدر ما تقّدم مؤشرات متواترة

ّ
يلخ

املترّسب في  التقليد  يــزداد منسوب  بنياتها ووظائفها وآليات اشتغالها،  تحديث 
مختلف مفاصلها، ما ينعكس على عالقتها باملجتمع في مختلف تمظهراتها.

التي  العقائد السياسية  اليوم، في مفترق الطرق، بعد سقوط  الدولة العربية،  تبدو 
العقود السبعة األخــيــرة، وتــزداد شروخها على أكثر من  ت عليها على مــدار 

ّ
تغذ

وبــنــاء مقتضيات  واالجــتــمــاعــي،  الوطني  بــاالنــدمــاج  لــه صلة  فيما  صعيد، سيما 
الشرعية السياسية. وليس تزايد الطلب على الديمقراطية واملواطنة والتنمية والعدالة 
االجتماعية إال تنويعا على مطلٍب جوهري، يرتبط بإصالحها تحرير مؤّسساتها 

ى إال بدمقرطتها.
ّ
ومقدراتها من سيطرة األنظمة الحاكمة، وهو ما ال يتأت

عبد الحكيم حيدر

من  ليبيا  فــي  للقتال  أيــضــا،  والنخبوي  والتعبوي،  الشعبي  االســتــعــداد  حالة  رفــع 
شهور، ثم عودة العالقات مع طرابلس، وأحمد موسى بالطبع على رأس املقاتلني 
أو قريب،  للقتال ال تقترب، من بعيد  أن االستعدادات  والفرحني بالتصالح. الحظ 
 بالطبع 

ٌ
من سد النهضة أبدا، ال شعبيا وال تعبويا وال نخبويا، وهذا صمٌت مدهش

املدافع  بكل  جــدا  تــرويــج معركة ضخمة  يتم  يومني  مــن  ولكن  عليه.  فق 
ّ
مت وشبه 

والطائرات ما بني أحمد موسى، وأستاذ في اإلعالم يسمى أيمن منصور ندا، فهل 
في استطاعة تلك املعركة الضخمة أن تداري على خيبة سد النهضة مثال، أو قطار 
الصعيد؟ وهل سيصمت أحمد موسى عن شراء الرافال واملدافع في معركته إلى ما 

بعد دفن شهداء قطار سوهاج باعتبارها بلده، أم سوف يواصل معركته؟ 
ال أحــد يــعــرف، وخــصــوصــا إذا وصــلــت القضية إلــى الــقــضــاء، بعد بــيــان نـــاري من 
هيئة كرم جبر، بعد ما شملت قنابل دكتور اإلعالم، أحمد موسى، ونشأت الديهي 
أيضا، ودخلت القوات إلى األحصنة والبغال والحمير أيضا. كان أحمد موسى يعود، 
«، في أميركا، أو أي بلد، ضاحكا، وكــأن شيئا لم 

ّ
بعد أي معركة في الخارج »بكف

أبــدا، وال  النيل  القفا« ال يعكران صفو   على 
ّ

الشهر »وكــف يكن، فمليون جنيه في 
تعبير مرتضى »صديقه في  السبع على حد  أحمد، وال ماليينه وال فيالته  صفو 
مدافعه من تحت خيمة سلطة،  إطــالق  أحمد موسى  فهل سيواصل  البطيخ«،  أيــام 
 الشعب يأكل في بعضه، 

ً
تضحك وتموت من الضحك في قصورها األربعني، تاركة

مثل السمك، وتاركة أحمد موسى مع فيالته وماليينه. وتتولى ليال بالطبع تليفونيا 
إخالء سبيله من كل األقسام والقضايا. وفي املساء، يبحلق أحمد ضاحكا في وجوه 
املغلوبة على أمرها، فهل سيستمر هذا األمــر املضحك والسخيف  جماهير مصر 

سنواٍت أخرى؟ 
ال أحد يعرف، وال في األفق ما يشير إلى أي أمل، سوى هذا الكابوس، وكأن السلطة 
تقول للناس بوضوح، ال نملك لكم سوى هذا الحزن املقيم، سواء في قناة السويس 
أو قطار الصعيد أو عمارة جسر السويس فجرا. ال نملك أي وجه آخر، ال نجوى 
األتربي، وال حتى سمير صبري، سوى وجه أحمد موسى،  إبراهيم، وال سامية 
وعليكم أن تتآلفوا معه وتشكروا الله، فقد انتهى زمن فاتن حمامة وعمر الشريف 
عت« فيها الشعوب كثيرا، وبعدها قامت بثورة، 

ّ
إلى غير رجعة، وتلك كانت أيام »تدل

الديهي في األعياد وما بني الحصص،  ولن نرحمكم إال بأحمد موسى أو نشأت 
اه، الضوء األخضر للدكتور أيمن منصور ندا، 

ّ
فهل أعطت السلطة، وهذا ما نتمن

كي يرفع عنها الحرج، بعد عشرتها الطويلة مع وجه أحمد موسى سنوات، تمهيدا 
لرميه في اإلمارات أو إلى »عمرة بالسعودية«، كي يعود إلى جلبابه األبيض، أو إلى 

حديقته وقصره في »شطورة«؟. 
فهل ندم النظام على حمايته أحمد، وخصوصا أن وجهه أصبح، في أيامه األخيرة، 
يــســوق إلــيــهــم الــنــكــد مــن كــل حـــدب وصــــوب، مــثــل قــطــار الصعيد وعــمــارة جسر 
السويس، فهل من سبيل لتخليق وجه آخر يشبه وجه أحمد موسى، ويختلف عنه 
في األداء، وملــاذا في هذه األيــام العصيبة ال يفكر النظام مثال في عودة تامر عبد 

املنعم، مثال، أو حتى أماني الخياط بعد سشوارين؟ 
الــذي يعمل في  أمــور أصبحت مطروحة للبحث في مكتب وزيــر اإلعــالم  كلها 
سيراليون، أو مدينة اإلنتاج، أو حتى كرم جبر الذي يعمل عند أحمد شعبان أو 
أي أحد، أو حتى عودة مكرم محمد أحمد بمخّصصات وزير، بشرط أن يفرغوا 
له الدور الثامن كله ملمارسه مهامه. املهم أن يزيحوا عن الناس وجه أحمد موسى، 
املحامي سمير  نــدا، وجهود  أنفسهم مصاريف محاكمة دكتور  ويوفروا على 
الدنيا  أم  الجميع، مصر  العزيزة على  أجــل  أبــدا، من  له جنبا  أرقــد  صبري، فال 

وصّرة العالم أجمع.

مروان البرغوثي 
رئيسًا لفلسطين

الُجَعل الخرتيت والنمُل السكران

الدولة العربية إلى أين؟

أحمد موسى 
وخطورة استعباطه
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آراء

كمال عبد اللطيف

املــاضــي )مـــارس/ آذار(  توفي فــي 12 الشهر 
ــركـــز دراســــــــات الـــوحـــدة  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ملـ
العربية، خير الدين حسيب. ويبدو أن وفاته 
ــِثــر الــنــقــاش الـــذي كــنــا نــفــتــرض أن ُيــثــار 

ُ
لــم ت

بــشــأنــه، بحكم مــا كـــان يتمتع بــه املـــركـــز، ما 
ــَواِزن  يــزيــد عــن أربــعــة عــقــود مــن الــحــضــور الــ
واملــتــمــيــز فــي فــضــاء الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وكــذا 
بحكم أساليبه في التأطير والعمل، ومن دون 
السنوات األخيرة،  املركز خال  مــآالت  إغفال 
ســــواء فـــي أوُجــهــهــا املــؤســســيــة واملـــالـــيـــة، أو 
فـــي أوجــهــهــا األخــــــرى، املــرتــبــطــة بــاملــشــروع 
القومي العربي وآلياته في العمل السياسي 

والثقافي.
ينتمي خير الدين حسيب )1929-2021( إلى 
جــيــٍل مــن الــرجــال الــذيــن ســاهــمــوا فــي معارك 
تختلف  العربية.  والوحدة  العربي  النهوض 
أو تــتــفــق مــعــه فـــي الــفــكــرة واملــــشــــروع، أو في 
تستبعد  أن  ال تستطيع  لكنك  العمل،  طريقة 
ــــاص، في  اآلثــــار الــتــي بــنــاهــا، بــحــمــاٍس وإخـ
فــضــاء الفكر الــعــربــي املــعــاصــر، مــا يــقــرب من 
نصف قرن، وخصوصا في الجوانب الثقافية 
ــــهــــة أســــاســــًا نـــحـــو الـــعـــنـــايـــة بــقــضــايــا  املــــوّجً
فقد نشأ  العربي،  والــتــقــّدم  العربي  االنــدمــاج 
ــيــــاٍق تـــاريـــخـــيٍّ تــتــطــلــع نــخــبــه  الــــرجــــل فــــي ســ
السياسية واملثقفة إلى بناء مشروع الوحدة 
ــبـــط، طــــوال مــســاره السياسي  الــعــربــيــة، وارتـ
الــقــومــي في  الــثــقــافــي  واالقـــتـــصـــادي، بالعمل 
بــيــروت، منذ نهاية ستينيات  الــعــراق ثم في 
الــقــرن املــاضــي إلـــى حـــدود ســنــة 2017، حيث 

عمر كوش

شــكــلــت الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة النـــطـــاق الـــثـــورة 
 لــعــودة االهــتــمــام مــجــّددًا 

ً
الــســوريــة مــنــاســبــة

بالقضية السورية على أكثر من صعيد، حيث 
صدرت بيانات وتصريحات دولية وإقليمية، 
تــرافــقــت مـــع حــــراك ســيــاســي وديــبــلــومــاســي 
واجــتــمــاعــات دولــيــة مــتــعــّددة األطــــراف، فيما 
أطــلــق بــعــضــهــم الــعــنــان لــتــكــهــنــاٍت بــانــطــاق 
مـــســـارات ســيــاســيــة جـــديـــدة، واقـــتـــراب وضــع 
السوريني،  لغالبية  اإلنسانية  للمعاناة  حــّد 
ووصـــل األمـــر إلــى انتشار أحــاديــث وأقــاويــل 
عن إمكانية حدوث تغييرات سياسية كبرى 

في مسار القضية خال العام الجاري. 
أوســاط إعامية وسياسية غربية  وتتحّدث 
ــات املـــتـــحـــدة تـــســـعـــى، بــالــتــفــاهــم  ــ ــــواليــ أن الــ
 

ّ
ــة، إلــــى وضــــع تــصــور لــحــل ــيــ مـــع دول أوروبــ
ســيــاســي فــي ســـوريـــة، لــكــن مــامــح املــســاعــي 
في  بعد،  ضح 

ّ
تت لم  عنها  الحديث  يتّم  التي 

رجمت في 
ُ
مقابل ظهور بوادر تفاهم غربي ت

البيان املشترك الــذي أصــدره وزراء خارجية 
كل من الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا 
وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا فــــي الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة 
أن  فيه  واعتبروا  السورية،  الــثــورة  النطاقة 
»االنتخابات الرئاسية السورية، املقّررة هذا 
الــعــام لــن تــكــون حــرة وال نــزيــهــة، وال ينبغي 
أن تـــؤّدي إلــى أي إجـــراء دولـــي للتطبيع مع 
بالحل  الــســوري«. وجـــّددوا تمّسكهم  النظام 

شفان إبراهيم

ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــعــــــارضــــ تـــــقـــــول مـــــــرويـــــــات املــــ
وأدبــيــاتــهــا لـــ »الــســوريــني الـــُكـــرد« إنــنــا في 
»الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة« نسعى 
لــتــعــيــشــوا ســـعـــداء فـــي ســـوريـــة املــســتــقــبــل. 
ــكـــذا بـــبـــســـاطـــة، تــنــطــلــق األصــــــــوات، عــبــر  هـ
ــي تـــوصـــيـــف ضــــــرورة  ــ ــة، فـ ــ ــروبـ ــ ــعـ ــ نـــســـق الـ
لــلــُكــرد وتفضيله  الــوطــنــي  الــُبــعــد  تــعــريــف 
عــلــى انــتــمــائــهــم الــقــومــي، مــقــابــل أن تــكــون 
املكونات.  لكل  والشمول  العنوان،  العروبة 
بــــهــــذا املـــعـــنـــى تــــحــــديــــدًا، ال يــــخــــرج وطـــن 
املـــســـتـــقـــبـــل »الـــتـــخـــُيـــلـــي« عــــن إطـــــــار صــبــغ 
املكونات األخرى بطابع هوّياتي قديم، مع 
الهوّية  ملفهوم  الفوقي  التشييد  مــن  شــيٍء 
الــجــامــعــة، لــكــن مـــن دون املـــســـاس بــالــبــنــى 
الــتــحــتــيــة املــؤِســســة لــلــهــدوء بــني الــهــوّيــات 
األكثرية  مساعي  حيث  املستعرة،  ونــارهــا 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــقــومــيــات املـــغـــايـــرة لــهــا، 
ــّدي لـــلـــدفـــاعـــات الـــتـــي تــلــجــأ إلــيــهــا  ــتـــصـ والـ
ــتـــي تـــنـــاضـــل فــي  ــيـــات الـ ــقـــومـ ــيـــات والـ ــلـ األقـ
تظل  األكــثــريــة،  بــلــون  عـــدم صبغها  سبيل 
املـــدمـــاك الــرئــيــســي لــنــمــطــيــة الــعــاقــات بني 
عن  الدفاع  طالبي  أن  خصوصا  املكونات، 
هــوّيــاتــهــم الــفــرعــيــة، وتــجــســيــدهــا عــمــلــيــًا، 
ــلـــى مــســتــوى  ــيـــس عـ ــم، لـ ــ ــهــ ــ ُيــــــدِركــــــون ذواتــ

ر ما أطلق عليه »وداع وعهد«. لم تتجاوز  حرَّ
خـــيـــارات خــيــر الـــديـــن حــســيــب فـــي الــســيــاســة 
ــيـــات السياسية  ــتـــداول فــي األدبـ املـ والــثــقــافــة 
الــقــومــيــة، كــمــا بــلــورهــا حــزبــا الــبــعــث فـــي كل 
مــن الــعــراق وســوريــة، والناصرية فــي كــل من 
رتـــهـــا بــعــد ذلـــك أدبــيــات  مــصــر ولــيــبــيــا، وطـــوَّ
التقى  الــعــرب.  واملــاركــســيــني  القوميني  بعض 
الرجل، في غمرة نشاطه السياسي والثقافي، 
برموز هــذه الــتــيــارات، حــاورهــم وتعلم منهم 
واختلف مع بعضهم، ثم اختار طريقًا جعلته 
والتاريخي  النظري  األفــق  قريبًا منهم، ومــن 
 يتكلم لغة 

ّ
الجامع بينهم. لم يتغير كثيرًا، ظل

 كما تعّرفت إليه منذ سنة 1982 
ّ

واحــدة، ظل
 

ّ
إلى حــدود السنوات األخيرة في حياته، ظل

ــِع 
ُّ
ــل

َ
ــط

َ
مــحــكــومــًا بــحــمــاســٍة ارتــبــطــت بــطــريــقــة ت

جيٍل من السياسيني العرب لشعارات املشروع 
د. الوحدوي العربي في سياق تاريخي ُمَحدَّ

أنــشــأ خــيــر الـــديـــن حــســيــب فـــي بـــيـــروت سنة 
الـــعـــربـــيـــة،  الـــــوحـــــدة  دراســــــــــات  ــز  ــركــ مــ  1975
ــٍة لـــلـــمـــشـــروع  ــ ــمــ ــ قـــصـــد بــــنــــاء مـــرجـــعـــيـــٍة داعــ
الــقــومــي الــعــربــي، مــشــروع الــوحــدة العربية. 
وتــخــّصــص فـــي الــــدراســــات واألبـــحـــاث الــتــي 
ــربــــي. أنــــتــــج املـــركـــز  ــعــ ــــى بــاملــســتــقــبــل الــ

َ
ــن ــْعــ ــ

ُ
ت

ــدر مجلة  مــئــات الـــدراســـات واألبـــحـــاث، وأصــ
»املستقبل العربي« لخدمة أهداف املركز. ولم 
يكتف بذلك، بل َحــِرص، في إطار حساسيته 
ــارزة،  ــبــ ــنــة والــ

َ
ــعــل

ُ
الــســيــاســيــة الـــوحـــدويـــة، امل

ــْســِنــُد خياراته 
َ
ت أخـــرى  بــنــاء مؤسسات  على 

السياسية أواًل وقبل كل شيء. أنشأ املؤتمر 
الشباب  الــعــربــي، ومــؤســســة مخيم  الــقــومــي 
الــعــربــي، وأنــشــأ املــؤتــمــر الــقــومــي اإلســامــي. 

الـــســـلـــمـــي لـــلـــصـــراع فــــي ســــوريــــة وفـــــق قــــرار 
بــلــدانــهــم  ــم  ــ ــم 2254، ودعــ ــ ــن رقـ ــ مــجــلــس األمــ
جهود املبعوث األممي الخاص إلى سورية، 
ــيــــدرســــون، وســـعـــيـــهـــا إلـــــى مــحــاســبــة  غـــيـــر بــ
املسؤولني »عن الجرائم األكثر خطورة«، عبر 
اللجنة األممية لتقصي الحقائق، كما طالبوا 
في بيانهم نظام األسد وداعميه باالنخراط 
الـــجـــّدي فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، والــســمــاح 
بــدخــول املــســاعــدات اإلنــســانــيــة إلـــى املناطق 

املحتاجة إليها.
وقـــد اعــتــبــر بـــيـــدرســـون، فـــي إحــاطــتــه أخــيــرا 
ــأن الـــوضـــع  ــن بـــشـ ــ ــام جــلــســة ملــجــلــس األمــ ــ أمــ
فـــي ســـوريـــة، أن الـــصـــراع فــيــهــا بــــات دولـــيـــًا، 
ومعظم عناصر الحل لم تعد بيد السوريني 
أنـــفـــســـهـــم، وأن املــجــتــمــع الــــدولــــي فـــشـــل فــي 
»تــخــلــيــص الــســوريــني مـــن الـــحـــرب، وكـــل من 
ارتــكــب جــرائــم حـــرب أفــلــت مــن الــعــقــاب«. أمــا 
مندوبة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، 
أنـــه »ال  لــيــنــدا تــومــاس غرينفيلد، فــاعــتــبــرت 
الحادية  الــذكــرى  تكون  بــأن  السماح  ينبغي 
عــشــرة لــألزمــة الــســوريــة كــالــذكــرى الــعــاشــرة 
لــهــا«، وأن الــوقــت قــد حــان لتحقيق الــوحــدة 
 سياسّي حقيقي، يمنح الشعب 

ّ
والتقدم بحل

ــل  الـــســـوري املــســتــقــبــل اآلمــــن واملــســتــقــر واألمـ
ــاء ذلــــك بــالــتــزامــن مع  ــ ــــذي يــســتــحــقــه«. وجـ الـ
الخارجية  العاقات  تقديم أعضاء في لجنة 
الحزبني،  األميركي، من  الشيوخ  في مجلس 
ــهـــوري، مـــشـــروع قـــرار  ــمـ الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـ

الــشــعــور، أو الــتــخــيــل فــحــســب، إنــمــا يعون 
رغــبــتــهــم بـــوجـــود كـــيـــان وثـــبـــات هــوّيــاتــي 
مــســتــقــبــلــي، وأن الـــوعـــي بــمــقــارعــة الــهــوّيــة 
الفرعية لهوّية األكثرية ليس من الضرورة 
أن يــكــون مــرتــبــطــا بــفــعــل الــتــعــبــيــر الـــدائـــم؛ 
فـــالـــدفـــاع عــــن الـــخـــصـــوصـــيـــات واملـــطـــالـــبـــة 
بــهــا يــخــضــع، بشكل واضـــح، ملــبــدأ الــوضــع 
الــســيــاســي واألمـــنـــي، إذ لــيــس املــطــلــوب أن 
تكون الدعوات مستمّرة على طول التاريخ، 
الظروف، لتخبو  الطلب، بحسب  بل يشتد 
ــاٍن  ــيـ ــــي أحـ ــًا. وفـ لــلــمــســبــبــات نــفــســهــا أيــــضــ
كــثــيــرة، الــتــصــدي بــالــجــســد أمــــام أيَّ عنف 
بمستويني:  تحدٍّ  هو  السلطات  إليه  تلجأ 
الثبات أمام املطلب للتشييد الهوّياتي من 
للعبور نحو  قنطرة  بمثابة  لتكون  جديد، 
عملية  القوميات  ورفــض  جــديــدة.  ســوريــة 
االنــــتــــقــــال الـــتـــي تـــســـعـــى، أو ســـعـــت إلــيــهــا 
إلى  األجــســاد  على  السيطرة  مــن  السلطة، 
بعد  فــوكــو.  ميشيل  تعبير  وفـــق  األذهــــان، 

عجز فرض السيطرة واملحق الجسدي.
ــات الـــفـــرعـــيـــة إلـــــى وعــيــهــا  ــاعـ ــمـ تـــنـــظـــر الـــجـ
ــنــــى األول  ــعــ املــ أنـــــــه  الــــخــــاصــــة  ــا  ــهـ ــتـ ــهـــويـ بـ
لـــاتـــصـــال بـــالـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي، والـــثـــبـــات 
 
ٌ
مختلفة دينامياٌت  معها  فتظهر  الداخلي، 

الــتــشــبــث بحالتها  إلـــى  بــالــهــوّيــات  لــتــدفــع 
عمليٍة  من  عنها  ينجم  وبما  الحياة،  مدى 

ِتَجة، 
ْ
وقد انتظم العمل في املركز بطريقة ُمن

حيث أصدر مئات الكتب واألبحاث، وحرص 
عــلــى انــتــظــام صــــدور مــجــلــة املـــركـــز بــمــحــاور 
َرة، ملواكبة تحّوالت 

َّ
ودراسات وندوات ُمَصغ

الواقع العربي والواقع اإلقليمي والدولي.
أنشأ املركز فرعًا له في القاهرة، وانفتح على 
جــامــعــات ومــنــظــمــات ثقافية عــربــيــة عــديــدة، 
تشجيعية،  واشتراكات  هدايا  بتقديم  وذلــك 
رفــوف بعض  املركز ضمن  أعمال  فأصبحت 
املركز،  وتحّول  العربية،  الجامعات  مكتبات 
بفعل كل ما املشار إليه، إلــى رافــد من روافــد 
ــدة الـــعـــربـــيـــة. وقـــد  ــ ــــوحـ ــفـــكـــرة الـــقـــومـــيـــة والـ الـ
ــبـــرى، خــــال الــعــقــديــن  ــكـ ــه الـ ســاهــمــت نــــدواتــ
ــقـــرن املــــاضــــي، فـــي صــنــاعــة  ــن الـ األخـــيـــريـــن مـ
الـــحـــدث الـــثـــقـــافـــي، الــــجــــاذب ملــجــمــوعــات من 
ولم  العربية،  الجامعات  في  الباحثني  خيرة 

تخل ندواته من نقاشات قوية ومفيدة. 
مــــارس املـــركـــز بــرئــاســة خــيــر الـــديـــن حسيب 
املؤسستني،  وظائف  بني  فيه  جمع  حضورًا 
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة. وضــمــن هـــذه الـــروح، 
َعِمل، كما أشير أعاه، على إنشاء مؤسساٍت، 
كان  فقد  املــركــز،  ألدوار  َمة  مِّ

َ
ُمت بـــأدوار  تقوم 

لحقوق  العربية  املنظمة  إنــشــاء  وراء  املــركــز 
اإلنسان، واملنظمة العربية للترجمة، إضافة 
إلى مؤّسسات املؤتمر القومي.. إال أن مختلف 
َحـــِرص  الــتــي  التنظيمات واملــؤســســات  هـــذه 
املركز  أداء  توسيع  على  بواسطتها  حسيب 
جـــاءت فــي زمــن بـــدأت تــتــراجــع فيه شــعــارات 
األفق القومي. وكان األمر يتطلب وقتها بناء 
أشكال أخرى من التفاعل مع الواقع العربي، 
ومـــع مقتضيات املــشــروع الــقــومــي، فــي زمــٍن 

ــورة الـــســـوريـــة،  ــ ــثـ ــ ـــى مـــواصـــلـــة دعـــــم الـ
ّ
يـــتـــبـــن

ــد ونــظــامــه  ــ ويــتــوعــد بــمــحــاســبــة بـــشـــار األسـ
وداعميه في النظامني، اإليراني والروسي.

وفـــــــي الــــجــــانــــب األوروبـــــــــــــــي، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
ــاكـــرون، فــي تــغــريــدة  الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـ
ــثــــورة، الـــتـــزام  ــلــ ــــرى الــــعــــاشــــرة لــ ــذكـ ــ ــي الـ ــه فــ لــ
بـــاده بــعــدم الــســمــاح بـــاإلفـــات مــن الــعــقــاب، 
وبالوقوف الى جانب الشعب السوري الذي 
ــة، وذلــــك في  ــرامـ ــكـ ثــــار مــطــالــبــًا بــالــحــريــة والـ
سياق حملة فرنسية مناهضة لنظام األسد، 
ترافقت مع تحّرك في مجلس حقوق اإلنسان 
من أجل إصدار قرار يحّمل النظام مسؤولية 
أما   .2011 عــام  منذ  وقعت  التي  االنتهاكات 
بريطانيا فسبق أن أعلنت عن حزمة جديدة 
من العقوبات ضد النظام، فيما أكد مبعوثها 
الــخــاص إلـــى ســوريــة، جــونــاثــان هــارغــريــفــز، 
على موقف باه الداعي إلى محاسبة بشار 
األســـد وضــــرورة الــتــوصــل إلــى حــل سياسي 

للقضية السورية.
وشــهــدت الـــدوحـــة، عــشــيــة الـــذكـــرى الــعــاشــرة 
النــطــاق الــثــورة، إطـــاق مــســار جــديــد بشأن 
خارجية  وزراء  اجتماع  سورية،  في  الوضع 
قطر وروسيا وتركيا مولود جاووش أوغلو، 
ــديـــدة بني  ــــاق عــمــلــيــة تـــشـــاوريـــة جـ ــّوج إطـ ــ تـ
دولــهــم بــشــأن الــوضــع الــســوري، وعــّبــروا في 
بغياب  دولــهــم  اقتناع  عــن  الختامي  بيانهم 
أي حل عسكري للصراع في سورية، وتقديم 
إشــراف  تحت  عملية سياسية  فــي  املساعدة 

معقدة، تربط الذات الهوّياتية مع االندفاع 
ــا عــــن حــقــوقــهــا،  ــهـ ــاعـ الـــجـــمـــاهـــيـــري فــــي دفـ
الــــهــــوّيــــات  ــــن  عـ الــــحــــديــــث  خـــصـــوصـــا وأن 
الفرعية املتعّددة في سورية من املعارضة 
التعقيد وأبعادها  بداء  السورية، تصطدم 
الــكــثــيــرة مـــا أن يــتــم الــتــحــلــيــل الــســيــاســي 
ــا، وكـــيـــفـــيـــة تــجــســيــدهــا  ــهــ واملـــســـتـــقـــبـــلـــي لــ
دستوريا، خصوصا وأن الشعور بالتفّرد 
مازم لتلك الهوّيات، يقابله شعور التمسك 
والثبات بأفضلية الهوّيات السائدة، هوّية 
الحوار  عــن  النقاط غيابًا  وأكــثــر  األكــثــريــة. 
أو الطروحات التي تقول إنها تنشد الحل، 
إنــمــا هــي صـــورة )وشـــكـــل( الــهــوّيــات الــتــي 
ترى نفسها فيه، أو كيف تتخّيل الهويات 
وأن  خصوصا  الجامعة،  الهوّية  الفرعية، 
هذه الصورة إنما هي الفعالية التي يشعر 
ــاحـــب الـــهـــوّيـــة الـــخـــاصـــة، مــــن خــالــهــا،  صـ

بقيمته وفقًا ملستويات أربع. 
أولــهــا: الــنــظــرة الــداخــلــيــة الــخــاصــة، أي ما 
يعيش  الـــذي  االجــتــمــاعــي  لــلــوســط  يشكله 
ــــون عـــلـــيـــه تــلــك  ــكـ ــ ــــب أن تـ ــرغـ ــ ــه، ومـــــــا يـ ــ ــيـ ــ فـ
ذاتا فعالة في تعاملها  الهوّيات بوصفها 
مــع وســطــهــا الــهــوّيــاتــي املــتــعــّدد. وثانيها: 

الهوّية املعاشة ككيان خاص. 
ــاز بـــه  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وثـــــالـــــثـــــهـــــا: الـــــشـــــعـــــور الـــــــــــذي تـ
الــــهــــوّيــــات الـــفـــرعـــيـــة، بـــالـــتـــفـــّرد والـــظـــاهـــرة 

تستدعي  ومقتضياٍت  بإيقاٍع سريع،  يتغير 
طرقًا أخرى في أنماط الحضور والعمل. 

لـــم يــتــمــكــن خــيــر الـــديـــن حــســيــب مـــن تــجــاوز 
ــه انــطــاقــًا منه  ــ الــســقــف الــعــقــائــدي الــــذي وجَّ
ــل فــــي املـــــركـــــز، بــــل ظــــل ســجــني  ــمـ ــعـ آلــــيــــات الـ
الرغم  على  وذلــك  ب، 

ِّ
َصل

َ
ُمت عقائدي  منظور 

مــن الــتــحــوالت الــعــديــدة الــتــي لحقت الــعــالــم. 
ــز الـــصـــورة  ــال املـــركـ ــمـ ــعـــرف املــتــابــعــون أعـ ويـ
بحضوره   

ً
مرتبطة أصبحت  الــتــي  النمطية 

وعــمــلــه فـــي املـــركـــز، والـــتـــي تـــزايـــدت حــّدتــهــا، 
 على رأس املؤسسة، 

ً
بحكم استمراره طويا

وبروٍح قريبة من الروح األبوية. قد يتساءل 

أممي من أجل التوصل إلى حل سياسي وفق 
القرار األممي 2254.

وإلى هذا كله، شهد املسعى الروسي املضاد 
لوزير خارجية  تحّركًا  األوروبــيــة  للمساعي 
روســـيـــا، الفــــــروف، فـــي جـــولـــة خــلــيــجــيــة، في 
ــة الـــــــــروس إعــــــادة  ــة الــــســــاســ ــاولــ ــاق مــــحــ ــيــ ســ
ــد تــحــت مــســمــى املــســألــة  تــســويــق نــظــام األســ
اإلنــســانــيــة، بــعــد أن فــشــلــوا فـــي مــحــاولــتــهــم 
تسويقه سياسيًا، وباتوا يخشون إرهاصات 
ــارثـــي فــي  ــكـ تــــدهــــور الــــوضــــع االقــــتــــصــــادي الـ
مناطق سيطرة النظام، ويأملون في أن تقّدم 

ــة، فــإنــهــا  ــريــ ــثــ ــن األكــ ــايـــز عــ ــمـ ــتـ ــدة والـ ــقـ ــعـ املـ
ــفــــات تــمــاثــل  ــًا مـــفـــارقـــات وصــ تــحــمــل أيـــضـ
بــاقــي الــهــوّيــات وتــتــشــابــه مــعــهــا، فيتضح 
الفرعية  الــهــوّيــات  مــن  التماثل واالخــتــاف 
واملـــركـــزيـــة، وضــــــرورة الــبــحــث عـــن مــخــرج 
رسمي لحماية االختاف ويعمق التماثل. 
إنما  الجامع  الهوّياتي  التشييد  والــرابــع: 
يــنــتــعــش عــبــر حـــركـــة مــركــبــة مـــن الــتــمــايــز 
تتميز  هـــوّيـــة  أي  والـــتـــداخـــل،  واالنـــســـجـــام 
عن غيرها وتتماهى معها، خصوصا وأن 

ــز يــشــتــغــل بــالــطــريــقــة  ــركــ  املــ
ّ

املــــــرء كـــيـــف ظـــــل
نفسها، ومديره العام يشتغل بمجلس أمناء 
كل  ويستوعب  َدْيــن،  ــَجــدِّ

َ
ُمــت تنفيذي  ومكتب 

 مـــن املــؤمــنــني مــثــلــه بــاملــبــادئ 
ً
مــنــهــمــا نــخــبــة

ــعــاِيــن عــن قــرب ما 
ُ
نفسها، واملــفــتــرض أنــهــا ت

يـــجـــري فــــي مــجــتــمــعــاتــهــا مــــن تــــحــــوالٍت فــي 
مآزق  وتعاين  والعقائد،  والتاريخ  السياسة 
املشروع القومي وإشكاالته .. فكيف سمحت 
أجــهــزة املــركــز بــحــصــول مــا حــصــل مــن تــمــاٍه 
بـــني الـــرجـــل واملـــؤســـســـة؟ عــنــدمــا نــلــتــفــت إلــى 
 أن نتساءل عن 

ُّ
َيِحق الوجه اآلخــر للصورة، 

مستويات التواطؤ الحاصلة داخل املؤسسة. 
في  بــصــدده  ملــا نحن  تفسيرًا  أن نجد  يمكن 
السياق العربي العام، حيث يستوعب املجال 
الــســيــاســي بــــدوره حــّكــامــًا وقــــادة يــمــارســون 
فــعــل الــتــمــاهــي نــفــســه، وخــيــر الــديــن حسيب، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن جــلــيــل أعــمــالــه، كـــان عــنــوانــًا 
لــظــاهــرٍة شملت جــوانــب عــديــدة فــي التاريخ 

السياسي والثقافي العربي.
ــز تـــطـــويـــر أهـــدافـــه  ــركــ ــزة املــ ــهــ ــم تــســتــطــع أجــ لــ
ــا مــــــع مــــتــــغــــيــــرات عـــــالـــــم جـــديـــد  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـ ــــاء ومـ
ر أن أهداف املركز تحتاج  ومقتضياته. نتصوَّ
اليوم، بعد مرور نصف قرن على تبلورها، إلى 
 
ً
ماءمة أكثر  طابعًا  عليها  ضفي 

ُ
ت تــعــديــاٍت 

ملــتــطــلــبــات األوضـــــــــاع الـــعـــربـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة 
 
ٌ
الـــجـــديـــدة، فــقــد تـــغـــّيـــرت مــعــطــيــاٌت ســيــاســيــة

 في 
ٌ
 كــثــيــرة

ٌ
 ومــؤســســيــة

ٌ
 وفــكــريــة

ٌ
واقــتــصــاديــة

وطننا وفي العالم، وهذا يستلزم إعادة النظر 
في بعض جوانب مفردات هذه اللغة، من أجل 

بياٍن يستأنف التأسيس والعمل.
)كاتب وأكاديمي مغربي(

دول الخليج مساعداٍت سخية يمكنها تغيير 
املــأســاويــة، ولــكــن الحصيلة كانت  األوضــــاع 
مخيبة آلمال الروس، إذ إن مساعيهم إلعادة 
وتقديم  العربية،  الـــدول  جامعة  إلــى  النظام 
ــادة اإلعـــمـــار  ــ املـــســـاعـــدات لـــه تــحــت بـــوابـــة إعــ
قيصر،  وقــانــون  األميركي  باملوقف  تصطدم 
ــة خليجية  وبـــعـــدم إمــكــانــيــة تـــجـــاوز أي دولــ
حيال  املتشّدد  واألوروبـــي  األميركي  املوقف 
تطبيع العاقات مع النظام، قبل أن ينخرط 
أن  عــن   

ً
السياسية، فضا العملية  فــي  جــّديــًا 

ــزال يـــرى أن »األســبــاب  املــوقــف الــقــطــري مــا يـ
الــتــي أّدت إلـــى خـــروج ســوريــة مــن الجامعة 

العربية ال تزال قائمة«.
ولعل األجدى باملعارضة السورية العمل من 
أجل البناء واالستفادة من املواقف الغربية، 
وتنظيم صفوفها كي تساعد املجتمع الدولي 
عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــا، والــــوقــــوف ضـــد نــظــام 
األسد وحلفائه. وبالتالي ليس من الصواب 
الـــزعـــم أن األجـــــواء الــتــي تــخــيــم عــلــى املشهد 
التي سادت  تلك  الراهن تشبه كثيرًا  الدولي 
ــزال االخــتــاف  ــام 2012، حــيــث مــا يــ مــطــلــع عـ
ــات  ــ ــواليــ ــ الــ ورؤى  ــــف  ــواقــ ــ مــ ــــني  بــ ــح  ــ ــ ــواضـ ــ ــ الـ
املـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا األوروبـــــيـــــني مــــن جــهــة 
ومواقف ورؤى الروس وحلفائهم اإليرانيني 
أخـــرى يلقي  والصينيني وســواهــم مــن جهة 
ظــااًل كثيفة على ممكنات التوصل إلى حل 

سياسي ينهي الكارثة السورية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

التشييد الهوياتي، املوجود حاليًا، ما بني 
مؤسسات الحكومة السورية، أو توجهات 
القواعد  نتائجه  تدفع  السورية،  املعارضة 
االجتماعية الحالية/ الُكردية واآلشورية/ 
املــتــعــّرجــة  التشبيك  آلــيــة  بــســبــب  وغــيــرهــا، 
ــذ بـــــدايـــــات نــــشــــوء الــــدولــــة  ــنـ ـــخـــة مـ

ّ
واملـــفـــخ

ـــخـــات فــي 
ّ

الـــســـوريـــة، وتــعــمــيــق هــــذه املـــفـــخ
الهوية الجامعة منذ 1963 أي أن ما تعيشه 
الـــيـــوم الــهــوّيــة الــقــومــيــة فـــي ســـوريـــة ليس 
شديد  منتج  هــو  إنما  لحظيا،  أو  مرحليا 
ز نفسيا ألي أنشطة غير 

ّ
الحساسية، ومحف

موافقة مع الهوّيات الخاصة، إلى درجة أن 
عميقًا  نفسيًا  إرثًا  تحمل  الحالية  األجيال 
ــم وأجـــــدادهـــــم،  ــهـ ــائـ ــة آبـ ــ ــوّي حـــــول ســـحـــق هــ
فــيــســعــون جــاهــديــن عــبــر الــتــعــاون مـــع من 
هوياتهم،  فــردانــيــة  عــن  بالبحث  سبقوهم 
أو التعبير عن ذلك علنا. على أمل التوافق 
مـــع عـــمـــوم الـــســـوريـــني حــــول صــيــغ تحمي 
أشكال  كل  وإنــهــاء  اللحظة،  منذ  هوياتهم 
الــعــنــف، خــصــوصــا وأن الــشــغــف بــالــهــوّيــة 
سواء  الراهنية،  مع  مضطرد  بشكل  يتأثر 
الخطابات السياسية أو وسائل اإلعام أو 
املنتديات والندوات، عدا عن الدور العميق 
في  عــام  بشكل  القومية  والثقافة  لألسماء 

تنامي شعور التمّسك بالهوّية الخاصة. 
)كاتب سوري(

في وداع خير الدين حسيب

هل عاد االهتمام بالقضية السورية؟

عربي سوري وسوري كردي إلى المعارضة

لم يتمكن خير الدين 
حسيب من تجاوز 

السقف العقائدي 
ه انطالقًا  الذي وجَّ

منه آليات العمل 
في مركز دراسات 

الوحدة العربية

ليس من الصواب 
الزعم أن األجواء التي 

تخيم على المشهد 
الدولي الراهن تشبه 

كثيرًا التي سادت 
مطلع 2012

التشييد الهويّاتي 
الجامع إنما ينتعش 

عبر حركة مركبة من 
التمايز واالنسجام 
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