
عمر سمير

ــبــــدو  يــ يـــــجـــــب أن  فـــــــي مـــــصـــــر  كـــــــل شــــــــــيء 
مــرتــبــا وجــمــيــا مــن أجـــل املــلــك والــحــاشــيــة 
واملهرجانات واملواكب املوجهة إلى الخارج. 
يمكننا أن ننفق مليارات في افتتاح متحف 
أو حــفــل نــقــل لــلــمــومــيــاوات، أو بــنــاء قــنــاة 
جديدة هدية من مصر إلى العالم كما كان 
شعار افتتاحها، بل يمكننا أن نبني أكبر 
في  ونفتتحه  الــعــالــم  فــي  للسجون  مجمع 
يسبق ألحد  لــم  ســريــالــي،  احتفالي  مشهد 
املــلــوك أو الـــرؤســـاء فــي الــــدول الــحــديــثــة أن 
فعله. كما يمكنك أن تقضي بقية حياتك في 
أو نشر شيٍء  السجن ملجرد كتابة بوست 
تــعــتــبــره الــســلــطــات مــســيــئــا لــســمــعــة مصر 
وطنية  استراتيجية  أخيرا،  وضعت،  التي 
لحقوق اإلنسان، حتى ولو كان هذا الشيء 
املــنــشــور مــعــروفــا لـــدى الــصــحــافــة العاملية 
تزّودها  التي  الدولية  املؤسسات  وتقارير 
األقصر،  مدينة  املعلومات.  بهذه  الحكومة 
 مجازا، ألنها حرفيا 

ً
دعونا نسميها مدينة

قـــريـــة تـــوّســـعـــت عـــشـــوائـــيـــا، وهــــي تــحــديــدا 
تعبير فج عن تدهور مصر في املائة سنة 
األخيرة، وعن التضارب الصارخ بني مصر 
السياح ومصر املصريني، فأنت، باستثناء 
شارع الكورنيش وطريق الكباش ومتحف 
أن تبتعد خطوات قدميك  األقصر، بمجّرد 
أي شــارع جانبي، سوف  ناحية  متر  مائة 

عطاف الروضان

بــعــد عملية االغــتــيــال الــوحــشــيــة فــي الــعــام 
ــنـــاشـــطـــات  الـ ــال،  ــ ــرابـ ــ ــيـ ــ مـ ــوات  ــ ــــأخــ لــ  1960
من  بــأوامــر  الدومينيكان،  في  السياسيات 
الــديــكــتــاتــور رافــايــيــل تــروخــيــلــو، استغرق 
العامة  الجمعية  لتعتمد  عــامــا،   39 العالم 
لــأمــم املــتــحــدة، فـــي 17 ديــســمــبــر/ كــانــون 
تــشــريــن  نـــوفـــمـــبـــر/   25 ــوم  ــ يـ  ،1999 األول 
الــثــانــي مــن كــل عـــام يــومــا دولـــيـــا  للقضاء 
على العنف ضد املرأة، وإقناع العالم ليقف 
مــوحــدا وداعـــمـــا هـــذه الــقــضــيــة. ومــنــذ ذلــك 
الــتــاريــخ، اجــتــاحــت الــحــمــات الــبــرتــقــالــيــة، 
العنف تجاه  املعتمد ملناهضة  اللون  وهو 
الــنــســاء، الــعــالــم، اســتــجــابــة لـــدعـــوات األمــم 
املـــتـــحـــدة لــلــحــكــومــات، املــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــر الــــحــــكــــومــــيــــة لــتــنــظــيــم  ــيــ واملــــنــــظــــمــــات غــ
نشاطاٍت هدفها رفع وعي الناس ملناهضة 
العنف تجاه النساء بألوانه، على الرغم من 
االعـــتـــراف األمــمــي بـــأن مــن الــصــعــب قياس 
درجات االنتهاكات تجاه النساء، وتقصي 
تفاصيلها، فكيف ملؤسسات مجتمع مدني 
مــحــلــيــة فـــي أحـــيـــاء فــقــيــرة مــثــا فـــي عاملنا 

الثالث القيام بها.
الــحــكــومــات تستطيع  بــأن   سلمنا جــدال 

ْ
إن

هذا، وهو غير دقيق وفقا لتجاربنا املحلية 
على األقل، فالوساطة والروتني واملحسوبية 
والفساد عوامل كفيلة، منفردة أو مجتمعة، 
امــــرأة،  تــجــاه  عــنــف  عــلــى قضية  بالتغطية 
وعدم الحديث عنها على اإلطاق، فما بالك 
بفتح تحقيق حولها، قصص سمعناها من 
ضحاياها. ولأسف، وقفنا مكتوفي األيدي 
نـــتـــســـاءل مــعــهــا مـــا الـــحـــل! عـــاملـــيـــا، شكلت 
وفقا   ،)2021( الــعــام  هــذا  والفتيات  النساء 
لــأمــم املــتــحــدة، مــا نسبته 71% مــن جميع 
ضحايا االتجار بالبشر في العالم، وثاث 
من أصــل أربــع منهن يتعرضن لاستغال 
ــامـــدة،  الـــجـــنـــســـي. وهــــــذه لــيــســت أرقــــامــــا جـ
وأسماء  وجوها  ثناياها،  في  تحمل،  إنما 
ونساء وطفات تضّررن بطرق متعّددة لّون 
وجوههن طيف كدمات بني األزرق واألسود 
واألخـــضـــر، وســـط لـــون أحــمــر داكـــن ال يجد 
في  األمــل  ليبعث  فيها،  مساحة  البرتقالي 
هـــذه املـــآســـي اإلنــســانــيــة الـــتـــي  يــبــدو أنــهــا 

سوسن جميل حسن

بدأت أزمة العام 2008 بانهيار في املؤسسات 
ــل إلــى  املــالــيــة األمـــيـــركـــيـــة، ســـرعـــان مـــا وصــ
ــاد  ــتــــصــ االقــ وألن  األوروبـــــــــيـــــــــة،  األســـــــــــــواق 
األميركي هو األقوى عاملًيا، وسيطرة أميركا 
ثم  العاملية،  التجارة  كبيرة من  على حصة 
احتال الــدوالر األميركي ما يفوق 60% من 
السيولة النقدية في العالم، فإن آثار األزمة 
العاملية  االقتصادات  شملت  وانعكاساتها 
عـــمـــوًمـــا، مـــن االقـــتـــصـــادات األوروبــــيــــة إلــى 
اقتصادات الدول النامية.. هل استفاد العالم 
من أزماته السابقة، علًما أن الفاصل الزمني 
بني األزمة األخيرة وبوادر أزمة عاملية تلوح 

في األفق اليوم ليس كبيًرا؟
يحصل الكساد االقتصادي عندما ينخفض 
بنسبة  الحقيقي  اإلجــمــالــي  املحلي  الناتج 
تـــتـــعـــّدى الـــــــــ10%، وبـــمـــا أن آثــــــاره يــمــكــن أن 
ــــوات، كـــمـــا تـــبـــرهـــن األزمــــــــات  ــنــ ــ تـــســـتـــمـــر ســ
السابقة، فإن األعمدة األساسية لاقتصاد، 
ــــدول الــقــويــة، تتضعضع،  خــصــوصــا فـــي الـ
كاألنشطة التجارية والصناعية واملصرفية. 
ال يمكن لإلنسان العادي، املقيم في أوروبا أو 
ا أمام 

ً
 أن يقف قلق

ّ
ا، إال الدول القوية اقتصادّيً

التغيرات التي تطرأ على حياته منذ سنتني 
ي 

ّ
على األقل، التي ازدادت وتيرتها مع تفش

ــتــــداد الـــوبـــاء إلــــى كل  فـــيـــروس كـــورونـــا وامــ
أنحاء الكوكب من دون استثناء، ففي أوروبا 
رات التضخم تتمادى على السلع 

ّ
بدأت مؤش

الفرد،  الحياتية، مــن دون تحّسن فــي دخــل 
إذ حتى الحكومات بدت مرتبكة أمام تغّول 
الفيروس، واالندفاعة األولى من الحكومات 
ذات التوجه االجتماعي، كما أملانيا وفرنسا 
ودول أخــرى أوروبــيــة، ومنحها مواطنيها 
الدعم ألصحاب  وتقديم  املساعدات،  بعض 
الشركات واملــهــن لتخفيف آثــار اإلغـــاق، لم 
تكن لها بصمة واضحة، بل بدت كما لو أنها 
ذهبت أدراج الرياح، ولم تعد لدى الحكومات 
النّية وال القدرة على حلول ترقيعية من هذا 

النوع، فاألزمة أكبر من حلول مثلها.
ــة  ــيـ ــهـــاكـ ــتـ ــلــــع االسـ ــار الــــســ ــ ــعــ ــ ارتــــفــــعــــت أســ
القوة  والــعــقــارات واإليـــجـــارات، وانخفضت 
الشرائية للعملة بنسبة ملموسة، واملستقبل 
ــا، فــي وقـــٍت بـــدأت فيه مامح 

ً
مــا زال غــامــض

أزمات اجتماعية وسياسية تلوح في األفق، 
وباتت النزعات القومية والعنصرية ترتفع 
توقعات  فبعد  الشعبية،  قاعدتها  ــزداد  وتــ
الــعــالــم سيشهد  الــدولــي أن اقــتــصــاد  البنك 
الـــذي أوشــك  الــعــام )2021(  تعافًيا فــي هـــذا 
على نهايته، نرى أن هناك ما يلوح في األفق 
ويهّدد االستقرار، ويثير القلق بشأن الوضع 
العالم، بسبب هذه  في  واملالي  االقتصادي 
الــــعــــودة الــشــرســة لــلــفــيــروس فـــي جائحته 
الــحــالــيــة الــتــي تــضــرب الــعــالــم، وخصوصا 
أوروبا، ما يعيد إلى األذهان مرحلة اإلغاق 

أسامة أبو ارشيد

وتلك  العفوي  التفاعل  ذلك  ليس مستغربًا 
الــحــمــاســة الــبــالــغــة الـــتـــي اســتــقــبــلــت بهما 
جماهير عربية النشيد الوطني الفلسطيني 
خال مراسم افتتاح كأس العرب لكرة القدم 
2021 في الدوحة، مساء يوم الثاثاء املاضي. 
على الرغم من الخافات والواقع اآلسن عربيًا 
ت وعّمت 

َّ
وكثرة الجراحات والنكبات التي حل

في أرجاء هذا الجسد مترامي األطــراف، إال 
العربي،  الــوعــي  بوصلة  تبقى  فلسطني  أن 
وضميره الجمعي، وهي جاهزة لاستدعاء، 
التي قد  تأكيٍد ملركزيتها  فــي  وأبـــدًا،  دائــمــًا 
تخفت بــني حــني وآخـــر، ولكنها ال تتاشى 
وال تنقضي. عندما تحضر فلسطني عربيًا، 
تراثًا  الــذاكــرة  مــخــزون  مــن  فإنها تستدعي 
ــاوزه، وعــمــقــًا قــومــيــًا ال  ديــنــيــًا ال يــمــكــن تـــجـ
يمكن إلغاؤه، وأهمية استراتيجية ال يمكن 
ُه،  ــوَّ

َ
ُيــش قد  جماهيريًا،  وتعاطفًا  تجاهلها، 

فــتــرة، فــي مكان مــا وفــي زمــان مــا، ولكنه ال 
يلبث أن يعود نقيًا خالصًا. 

فقط في فلسطني ال يختلف الضمير الجمعي 
ــة الــعــرب عــلــى هــويــة الـــعـــدو، حــتــى وإن  ألمـ
تاهت األنظمة في دهاليز السياسة، وثملت 
من عار التواطؤ. وفقط في فلسطني تجمع 
األمة على مقاومتها، ما دامت فوهة البندقية 
مــوجــهــة نــحــو الـــعـــدو الــصــهــيــونــي املــحــتــل، 
الرابض ال على أرضها فحسب، بل ويمثل 
تهديدًا استراتيجيًا ألمن واستقرار وازدهار 

ومستقبل املنطقة بأسرها. 
لــكــن، حــتــى تــســتــمــر هــــذه املــكــانــة الــخــاصــة 
بفلسطني في وعي األمة، وحتى ال تتعّرض 
ات مرحليٍة هنا وهناك، فإن هذا يتطلب 

ّ
لهز

مــن أصــحــاب الــقــضــيــة أن ال يــجــعــلــوا منها 
حالة  فــي  يضعوها  ال  وأن  خافية،  قضية 
تناقٍض مع جراحات األمة األخرى، الغائرة 
ال  الفلسطينية  القضية  مركزية  والــنــازفــة. 
تعني أحاديتها في فضائنا، وال تسفيه عدالة 
إلى  أخـــرى تسعى  عربية  تطلعات شــعــوب 
االنعتاق من ربقة القمع والظلم واالستعباد. 
صحيٌح أن فلسطني تملك حضورًا تلقائيًا 
يجّدد نفسه بنفسه، وهي تختزن قدرة ذاتية 
على تنقية املشاعر العربية نحوها من أي 
سموٍم قد تلحق بها، لكن هذا ينبغي أن يكون 
مــدعــاة وحــافــزًا أكــبــر لــدى الفلسطيني كي 
العربية  الجماهيرية  يكافئ جميل مشاعر 
الــجــيــاشــة والـــصـــادقـــة بــاملــحــّبــة والـــحـــرص 
والتعاطف. بكلمة، فلسطني قلب آالم العرب 
وأحامهم التي ُيراد وأدها، وال ينبغي، أبدًا، 

ثقٍب  إلــى  فــي مساعي تحويلها  نتواطأ  أن 
أسود يمتّص طموحاتنا، ومحاوالت تلويث 
ـــَدٍر مــزعــوم من 

َ
وعــيــنــا، كــعــرب، لــلــرضــوخ ِلـــق

الدكتاتوريات املتخلفة، الفاشلة والفاسدة، 
ا يقوم به بعضهم، من   الطرف عمَّ

ّ
أو لغض

بحق  جــرائــم  مــن  وتنظيمات،  وأنظمة  دول 
شعوٍب عربيٍة أخرى، بذريعة دعم املقاومة 

والعداء إلسرائيل.
مــا سبق ال ينفي وجــود تعقيداٍت فــي هذا 
السياق، واملوازنة بني الحسابات املتعارضة 
ــــف، ال  ــ واملــــتــــضــــاربــــة أمـــــر عـــســـيـــر. ومـــــن أسـ
يترّدد بعض املتصارعني في فضاء العرب 
وســاحــتــهــم فــي مــحــاولــة تــوظــيــف فلسطني 
درعًا يتمترسون وراءه، أو استخدامها ورقة 
هم يسترون بها عوراتهم، أو حتى 

ّ
توٍت عل

اعتبارها كبش فداء لنيل رضا أعداء هذه األمة 
ودعمهم. لكن الكارثة تكون أكبر حني يتواطأ 
أصحاب الشأن من الفلسطينيني أنفسهم في 
، من املفهوم 

ً
مثل هذه املساعي املبتذلة. مثا

أن تلجأ املقاومة الفلسطينية إليران ضمن 
الــتــي هــي باملناسبة  الـــضـــرورة،  حــســابــات 
مشتركة بني الطرفني، ولكن من غير املقبول 
أن يتحّول تحالف الضرورة إلى عداء نحو 
الشعوب العربية في سورية والعراق واليمن 
وعدالة  آمالها  فــي  التشكيك  وإلــى  ولبنان، 
 تمامًا ما تقوم به 

ٌ
قضاياها. أيضًا، مرفوض

تماٍه مع  الفلسطينية من  الرسمية  القيادة 
ديكتاتوريات عربية، وتحّولها هي نفسها 
إلى امتداد عضويٍّ للنظام الرسمي العربيِّ 
الفاسد، وجسٍر له للعبور نحو إسرائيل. أما 
اٍب 

ّ
ي مفكرين وكت

ّ
ثالثة األثافي، فتتمثل بتبن

خطابًا  فلسطينيني  ونشطاء  وصحافيني 
العربية  الــشــعــوب  بحق  إلغائيًا  شوفينيًا 
األخرى وحقوقها بالحرية والعدالة والكرامة 
والديمقراطية، بذريعة التركيز على »القضية 

املركزية«، فلسطني!
باختصار، ال يمكن أن تتحّرر فلسطني من 
دون عمقها العربي ورافــده اإلسامي. هذا 
مــعــطــى اســتــراتــيــجــي، اعـــتـــرف بـــه بعضهم 
أن يكون  العمق  هــذا  ولــكــن، ال يمكن  ال.  أو 
 فــي صــيــرورة التحرير من 

ً
حــاضــرًا وفــاعــا

 
ً
دون أن يكون هو نفسه حرَّ اإلرادة، متحلا

من القيود واألغــال التي تكبله بها أنظمة 
القضية  ، تستلزم  ثـــمَّ ومــن  مــجــرمــة.  قمعية 
املركزية لأمة، وهي فلسطني هنا، أن تكون 
اه العرب من 

ّ
نقطة التكثيف األعلى ملا يتوخ

مستقبل واعد وزاهر، غير هذا الواقع الكئيب 
الذي نحياه جميعًا.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تجد نفسك في منطقة غاية في العشوائية، 
تشبه عزبة الهجانة أو خيرالله أو حواري 
إمــبــابــة ودار الــســام وبـــوالق واملـــرج وعني 
القديمة،  التقسيمات  نــطــاق  خـــارج  شمس 
حــيــث اإلنـــتـــاج الــتــجــاري لــبــيــوت هــي علب 
بأسعاٍر  األحمر  الطوب  على  تباع  صفيح 
لدخوٍل متدهورة،  بالنسبة  لم تعد زهيدة 
ــاٍد عــلــى الــخــلــق فـــي معيشتهم  والـــبـــؤس بــ
ومبانيهم وكل تفاصيل حياتهم. ال نظافة 
مستشفيات  وال  بــجــد  تــعــمــل  بــلــديــات  وال 
الــســيــاح وأبــنــاء  خـــارج نــطــاق مستشفيات 
ــدة، وال تــاكــســي  ــيـ الــطــبــقــة، وال مــــــدارس جـ
يعمل بالعّداد أو تعريفة، فكل شيٍء خاضٌع 

للتفاوض والفهلوة.
ــــر الــتــنــمــيــة 

ّ
ــر األقــــصــــر فــــي مــــؤش ــاريــ ــقــ وتــ

ــيــــل، إذ تــحــتــل  ــقـــر خـــيـــر دلــ ــفـ الـــبـــشـــريـــة والـ
ــرات  ــ ــــؤشـ ــر الـــفـــقـــر ومـ ــاريــ ــقــ ــــي تــ ــة فـ ــنــ ــديــ املــ
الدخل واإلنفاق واالستهاك مركزا شديد 
التدهور، على الرغم من التحسن امللحوظ 
في قطاع السياحة في السنوات األخيرة، 
 في 

ً
كــمــا تحتل املــحــافــظــة مــراتــب مــتــدنــيــة

ــــرات الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة عــلــى مـــدار 
ّ

مــــؤش
العقد املاضي، وهي لم تتحّسن كثيرا، بل 
تـــدهـــورت، والــحــديــث هــنــا عــن واحــــدة من 
وهي  ســكــانــا،  الصعيد  محافظات  أصــغــر 

محافظة فصلت عن قنا حديثا.
ـــر لــيــقــيــس فــقــر الــخــدمــات 

ّ
ــد مـــؤش ولـــو وجـ

الــعــامــة فــإنــهــا بــالــتــأكــيــد ســتــحــوز ترتيبا 

واحد بعيد الثورة وعامني ما بعد 2013، 
وأن بلدانا مثل تونس تجتذب عددا أكبر 
مــن السياح بــا إمكانات أثــريــة تــقــارن مع 
فقط،  وبسياحة شاطئية  األقــصــر  فــي  مــا 
عــلــى الــرغــم مــن االضــطــرابــات السياسية. 
اإلرث  مـــعـــشـــار  تــمــتــلــك  تـــركـــيـــا ال  أن  كـــمـــا 
األثــــــري، وتــشــهــد انــتــعــاشــا كــبــيــرا لــقــطــاع 
ــذا قـــدرة  الــســيــاحــة، مـــن دون أن يــعــنــي هــ
أو توفير  الليرة  انهيار  الدولة على وقــف 

مزيد من فرص العمل لشباب غاضب من 
باالرتفاع  نسب بطالة مرتفعة ومستمرة 
ــم يــتــزايــد. لــم تــقــدم عــلــى مــثــل هــذا 

ّ
وتــضــخ

البذخ على أنشطة جذب السياح،  اإلنفاق 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن وجـــــــــود بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  عــ

وخدمات عامة متطّورة لذلك الجذب.
عليك أن تصدق أبناء كيمت هؤالء الكباش، 
عــنــدمــا يــقــولــون لـــك إنــنــا نستعيد أمــجــاد 
الفراعنة، وإن هــذا كله سيعود حتما على 
ــاء، مـــن دون أدنـــى  ــ ــــرخـ ــبـــاد بــالــخــيــر والـ الـ
نقاش، كما أن عليك أن تصّدق أن االقتصاد 
معّدل  بينما   ،%10 بنسبة  ينمو  املــصــري 
الــبــطــالــة الـــرســـمـــي يـــتـــزايـــد مـــن دون أدنـــى 
ــة. لـــن يــكــون  ــارقـ دخــــول لــتــقــنــيــات إنـــتـــاج خـ
عليك أن تتساءل كيف تزايدت البطالة في 
إنشاء  الرغم من  السويس، على  قناة  مــدن 
مــشــروع الــقــنــاة الــجــديــدة وإنـــفـــاق عــشــرات 
ــارات عــلــيــه. عــلــيــك فــقــط أن تــتــصــّرف  ــيـ ــلـ املـ
كواحد من العمال من فئة األسرى واألغراب. 
ال يــجــب أن تـــــدري مـــــاذا تــفــعــل، وتــحــركــك 
الــجــنــد، وال يجب أبــد أن  العصا ويــســوقــك 
مصر  فــي  املصريني  خصائص  تستحضر 
األقـــدار«،  »عــبــث  العليا كما تصفها روايـــة 

وغيرها من روايات نجيب محفوظ.
السياح والخارج مئات  بينما تنفق مصر 
وقطار  الجديدة  عاصمتها  على  املليارات 
»مـــونـــوريـــل« يــربــطــهــا بــالــقــاهــرة الــجــديــدة 
الــتــي ســتــصــبــح قــديــمــة، وقـــطـــار ســريــع لن 

يــســتــقــلــه، فـــي الـــغـــالـــب، 1% مـــن املــصــريــني، 
ــعـــني الـــســـخـــنـــة والـــعـــلـــمـــني  ــالـ ســـيـــربـــطـــهـــا بـ
ــتـــوســـط كــمــا  الـــجـــديـــدة أو دبـــــي الـــبـــحـــر املـ
ــارات عــلــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ يـــحـــبـــون أن يـــســـمـــوهـــا، ومـ
مواكب ملكية أشبه بالتي تصفها روايات 
نجيب محفوظ،  فإن مصر املصريني ليس 
أو  التعليم  املبالغ لتطوير  لديها ربع هذه 
ظم الصرف لتفادي غرق املدن 

ُ
الصحة أو ن

بمياه األمطار املحدودة واملتوقعة كل عام، 
وســتــظــل الـــســـيـــول تـــجـــرف بـــيـــوت الــفــقــراء 
الرئيس  ليهديهم  سكناها،  على  امللومني 
مــنــازل مــن جيبه ُيحتفل بها فــي كــل سيل. 
وســيــظــل أغـــلـــب ســـكـــان األقـــصـــر وأســــــوان، 
الــوجــهــتــني الــســيــاحــيــتــني الــعــاملــيــتــني، غير 
قادرين على الوصول إلى القاهرة وخدمات 
أقــل من 12 ساعة  العاج والعمل فيها في 
إلى  يذهبون  إن وصلوا ساملني، سيظلون 
القصر العيني في أسيوط أو القاهرة كلما 
احتاجوا عاجا، كما سيظلون كبقية املدن 
وسكانا  كثافة  واألكــثــر  املليونية  املصرية 
عامة  مــواصــات  شبكات  دون  مــن  منهما، 
ــة  ــاذبــ ــة لـــلـــســـكـــان والــــســــائــــحــــني وجــ ــحـ ــريـ مـ
املــواكــب، كما هــو الحال  أكــثــر مــن  للسياح 
فـــي أغـــلـــب الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة الــعــاملــيــة 
إلــى أغناها وفــي أقصاها  البلدان  من أفقر 
نيوليبرالية إلى دولها االشتراكية الباحثة 

عن دور للدولة.
)كاتب مصري(

لن تنتهي على املــدى املنظور، وخصوصا 
بــالــحــروب  املــبــتــاة  الــعــربــيــة  فـــي منطقتنا 
والــلــجــوء والــفــقــر والــتــحــّديــات االقتصادية 
الــــــتــــــي تــــــضــــــرب املـــــنـــــظـــــومـــــة اإلنــــســــانــــيــــة 
واإلجتماعية في الخاصرة، وتترك أضعف 
الفئات وأكثرها تهميشا، النساء واألطفال، 

في مهب موجات متعّددة من العنف.
على مـــدار مــا يــقــارب العشرين عــامــا، منذ 
»الـــحـــمـــلـــة الــــدولــــيــــة ملــنــاهــضــة  مــعــرفــتــي بــــ
الــعــنــف ضــد املـــــرأة«، رأيــــُت وشـــاركـــُت آالف 
ــام،  ــ ــل عـ ــ ــنــــاشــــطــــات حـــمـــاتـــهـــن نـــهـــايـــة كـ الــ
وانـــضـــم لــهــن نــاشــطــون تــمــتــعــوا بــالــجــرأة 
يــتــعــّرضــون لعنف لفظي  والــشــجــاعــة، فهم 
أيــضــا، ألنــهــم داعــمــون لحقوق الــنــســاء في 
مجتمعاٍت محافظة، مجتمعاتنا. واعتدنا 
كــــل عــــــام، وعـــلـــى مــــــدار ســـتـــة عـــشـــر يـــومـــا، 
ينهمك الــعــالــم بــرفــع  الــافــتــات الــرافــضــة، 
ويقرع  البرتقالية،  البالونات  آالف  ويطير 
أجراسا نحاسية، تنبيها الرتفاع مستوى 
العنف الذي يقع على النساء. وليس األردن 
استثناًء، إذ نشهد ارتفاعا عاما بعد عام، 
ولكننا شهدنا  تغيرا ملحوظا في مستوى 
العنف وأساليبه، ووصل إلى محاولة القتل 
بــاقــتــاع الــعــيــون، أو الــقــتــل فــعــا تهشيما 
لــلــرؤوس بحجر أو قتا بــالــرصــاص أمــام 

األطفال با رأفة وال رحمة.
وإذا كان العنف رحيما وأقل قسوة ودموية، 
ــي بـــأســـالـــيـــب جـــديـــدة  ـــأتــ ــلــــّون، ويـ ــتــ فـــهـــو يــ
ــر، فـــأصـــبـــح الـــتـــحـــّرش  ــعـــصـ ــع الـ تــــتــــواءم مــ
واالبتزاز إلكترونيني. وقد تتحّول ضحية 
أو علة  مــرض نفسي  ملــتــحــّرٍش يعاني مــن 
أخاقية لضحية لسلطة ومجتمع، إن هي 
 
ُ
ــارورة رفــعــت الــصــوت وقــالــت كــفــى، فــهــي قــ
عامل 

ُ
تستوجب الكسر، إن هي طالبت بأن ت

للقارورة  أن  نتناسى  أو  وننسى  كإنسان، 
مفردة ماصقة لها في الشريعة، هي الرفق 

ال العنف وال الضرب وال االستباحة.
فــي األردن تعرضن  الــزوجــات  25.9 % مــن 
عـــاطـــفـــي،  أو  جـــنـــســـي  أو  ــدي  ــســ جــ لـــعـــنـــف 
ــبـــّررن  يـ الـــضـــحـــايـــا  مــــن  أن %62  واألدهــــــــى 
ضرب أزواجهن لهن، ما يدفعنا إلى إعادة 
الــذي نساهم  اإلنساني  بالنموذج  التفكير 
وقانونيني  وتربويني  إعاميني  بتشكيله، 
اع قرار، ونسال أنفسنا: كيف نسمح 

ّ
وصن

التي عّمت العالم في العام الفائت، وما نجم 
عنها من انهيارات اقتصادية وخسران فرص 
عمل وتــــرّدي املــســتــوى املعيشي فــي بــلــداٍن 
عــديــدة، إذ تعاني الــيــوم أوروبـــا مــن ارتفاع 
عدد املصابني، ومن صعوبة اتخاذ إجراءاٍت 
حازمة وفــرض قوانني عامة للسيطرة على 
الـــوضـــع الــصــحــي، فـــي ظـــل وجـــــود شــرائــح 
ــذ الــلــقــاحــات  مـــن مــجــتــمــعــاتــهــا، رافـــضـــة أخــ
واإلجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة األخـــــــرى، وتـــنـــاوئ 
الـــحـــكـــومـــات وتــــرفــــض االمـــتـــثـــال لــلــقــوانــني 
الصادرة بهذا الشأن، عدا أزمة الطاقة التي 
تشهدها دول االتحاد األوروبـــي، والصراع 
ي بالتبادل في 

ّ
بينها وبــني روســيــا، املتخف

ـــا، ولــعــب 
ً

املـــمـــارســـات ضـــد بــعــضــهــم بـــعـــض
روســيــا بــورقــة الــغــاز وأوروبــــا بالعقوبات، 
ــة للضغط  ــة املــهــاجــريــن ورقـ واســتــغــال أزمـ
مــن دون االلــتــفــات إلـــى املــعــانــاة اإلنــســانــيــة 
التي يعيشها أولئك. بات املواطنون في هذه 
ــة، فــعــدا ارتــفــاع  الـــدول يشعرون بــبــوادر أزمـ
األسعار، هناك البطء في تأمني بعض املواد، 
كــثــيــًرا  لــتــأمــيــنــهــا  ــة  الـــازمـ املــــدد  ازدادت  إذ 
مــن بــدايــة املــوجــة األولـــــى. وهــنــاك مصانع 
وشركات ال تنتج سلًعا جديدة، بل تكتفي 
إلــى سجال  ن لديها، باإلضافة 

ّ
بطرح املخز

دائم على مستوى الحكومات، فيما يتعلق 
بتعديل بعض القوانني املالية، من تحصيل 
ضـــرائـــب أو فــواتــيــر أو غـــرامـــات أو رســـوم، 
الــخــاصــة بمخالفتها،  الــعــقــوبــات  وتــعــديــل 
كــذلــك الــتــغــيــرات الــتــي تــطــرأ عــلــى مستوى 
البنية التحتية في املــدن، وتعديل الشوارع 
ــددا أكـــبـــر مـــن وســـائـــط النقل  ــ لــتــســتــوعــب عـ
الصديقة للبيئة، كالدّراجات الهوائية أو ما 
الــســيــارات. عامات  يشابهها، على حساب 
كــثــيــرة يــمــكــن لــلــمــواطــن أو املــقــيــم فـــي هــذه 
آثـــارهـــا. وألن  ــدول أن ياحظها ويــعــيــش  الــ
املواطن في هذه البلدان وصل إلى مستوى 
ال بــأس به من إدراكـــه معنى الــدولــة والعقد 
والــواجــبــات،  الحقوق  املــبــرم معها، ومعنى 
الباد  سياسة  إلـــى  بالنسبة  ومسؤوليته 
ــواب،  ــنــ ــي مـــجـــالـــس الــ واخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــه فــ
ومـــراقـــبـــة أداء الــحــكــومــات املــنــتــخــبــة، فــإنــه 
يتابع ويراقب ما يحصل من تغيرات تمس 

حياته في النهاية.
بلداننا،  أن مواطني  واملــحــزن  املؤسف  لكن 
ـــف عــلــى أســـاس 

ّ
ـــصـــن

ُ
الـــتـــي لـــم تــعــد حــتــى ت

ــارج  ــ ــل صـــــــــارت خــ ــ ــادات نــــامــــيــــة، بــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
يعد  لــم  وقلقهم  خــوفــهــم  فـــإن  التصنيفات، 
يأبه باملستقبل، بعد أن برهنت لهم الحروب 
والــويــات وتــآمــر العالم ضــدهــا، ابــتــداء من 
ــــى صــداقــتــه  أنــظــمــتــهــا حــتــى آخـــر نــظــام اّدعـ
ــه، أن املـــســـتـــقـــبـــل صــــــار فــي  ــيـ ــلـ ــه عـ ــ ــــرصـ وحـ
لــم يعد مــن األزمــنــة التي  غياهب النسيان، 
تشغلهم وال يقلقون بشأنه، مواطنو بلداننا 
صاروا في هم التقاط لحظة الحياة الراهنة 
فقط، فاملوت بجانبهم من كل صــوب، ينام 

متأخرا جدا، على الرغم من أنها محافظة 
املحافظات  مــن  وتعتبر  ســكــانــا،  صــغــيــرة 
ذات الــنــصــيــب الــعــالــي مـــن اإلنـــفـــاق الــعــام 
مــن أجـــل عـــائـــدات الــســيــاحــة والــســائــحــني، 
وهـــــذا وضـــــٌع مــســتــقــر مــنــذ أيـــــام الــرئــيــس 
ــذا املــشــروع  ــن هـ حــســنــي مـــبـــارك الــــذي دشـ
الــخــاص بــتــطــويــر طــريــق الــكــبــاش، بــل إن 
تــأخــر إنـــهـــاء املـــشـــروع كـــل هـــذه الــســنــوات 
الــدولــة املصرية ذاتها  ينبئنا عــن تــدهــور 
التي احتاجت أكثر من 11 عاما الستكمال 
تطوير طــريــق بــطــول 2.7 وافــتــتــاحــه، كان 
مـــارس/  فــي  مــبــارك  يفتتحه  أن  مفترضا 
آذار 2011 بحسب تصريحات وزير ثقافته 

قبل الثورة بأقل من عام، فاروق حسني.
ــذا كـــلـــه، ســيــخــرج عــلــيــك فـــي مــواقــع  مـــع هــ
جــدا،  »كيمتيون  الـ االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
أبــنــاء حـــزن إيــزيــس وفــلــســفــة رع وعبثية 
آتـــــون واكـــتـــئـــاب ســــت، الـــكـــبـــاش الــحــزيــنــة 
أبناء حورس األربعة، حماة كيمت ما بعد 
الحداثة، الكلمات األخيرة لكليوباترا قبل 
ــيـــرة لرمسيس  انــتــحــارهــا والــرعــشــة األخـ
الثالث قبل اغتياله، قاطنو مصر الفقيرة 
أن  بــالــكــذب«، ليخبروك  املزينة  الــحــب  مــن 
كل شــيء على ما يــرام، وأن فنادق املدينة 
كلها لم يعد فيها غرفة شاغرة، وهذا من 
إنــجــازات مثل هــذه االحتفاالت، متناسني 
وزارة  لـــتـــقـــاريـــر  وفــــقــــا  ــع،  ــ ــــوضـ الـ هـــــذا  أن 
ــائـــد، بــاســتــثــنــاء عــام  الـــســـيـــاحـــة، هـــو الـــسـ

لثقافة الصمت على العنف والقبول به بهذا 
الشكل؟ أال نملك إرثا اجتماعيا ومنظومة 
كــافــيــة تحمي أي  ديــنــيــة ومــعــرفــة حقوقية 
إنــــســــان، بــغــض الــنــظــر عـــن جــنــســه وديــنــه 
وعـــرقـــه، مــن أن يــهــان أو يــضــرب أو يقتل؟ 
وال ينهي ازديــاد عــدد الباغات إلــى دائــرة 
حماية األسرة عن العنف األسري املشكلة، 
ــل يــكــشــف عــمــلــيــا عــن  ــلــــف، بــ وال يــغــلــق املــ
نصف جبل الجليد تحت املاء، فكل القصة 
أن مواطنني عرفوا أن تبيلغهم عن حاالت 
عنٍف رأوهـــا ال يوجب ذكــر أسمائهم وفقا 
لقانون التبليغ اإللزامي عن حاالت العنف 
ملقّدمي الخدمة من مدرسني وأطباء... إلخ، 
وأن النساء أصبحن يعرفن إلى أين يتجهن 
ُيمارس  ما  بــأن  الشكوى، وزاد وعيهن  في 
عليهن جريمة ال تأديب، وإن رفعت صوتها 
 وال عيبا، وإنــمــا صمتها 

ً
عـــورة فلن يكون 

الجريمة  فــي   
ً
الــعــنــف يجعلها شــريــكــة عــن 

تجاه نفسها وأطفالها وأسرتها.
ـــاع 

ّ
ــن ــّرك إلنــــهــــاء صـ ــحــ ــتــ ــروري الــ ــ ــــضــ مــــن الــ

الـــقـــرار فــي كــل املــســتــويــات بــهــذه القضية، 
واالعتراف  بأن حاالت العنف تجاه النساء 
على وجه الخصوص ما زالت تحّديا كبيرا 
في املجتمع األردني. وللمنظومة الذكورية  
ملــســيــطــرة وبــعــض الــفــجــوات فـــي الــقــوانــني 
والفهم الخاطئ لتفسير النصوص الدينية 
دور كبيرا في ذلك. وال يكفي أن نلّون العالم 
برتقاليا فــي وقــت واحـــد كــل عـــام  للقضاء 

على سواد العنف في األردن والعالم.
)إعالمية وناشطة أردنية(

ويصحو معهم، املوت بكل الطرق املطروحة 
أمــامــهــم، ولــيــس بــيــدهــم أن يــخــتــاروا حتى 
موتهم، بعد أن صار اختيار حياتهم نقمة أو 
لعنة عليهم، منذ قالوا ال في وجوه الطغيان، 
ال، هذه التي أودت بهم إلى خسران كل شيء، 
املاضي واملستقبل واألوطان ولقمة العيش.

مـــا هـــو مــســتــقــبــل هــــذه الـــشـــعـــوب املــنــتــهــكــة 
العاملية  التحّوالت  هــذه  في خضّم  املنهكة، 
إعادة  إلى  القوى  التي تدفع  واالضطرابات 
وتدير  وخططها،  وسياساتها  حساباتها 
عـــداواتـــهـــا وتــحــالــفــاتــهــا بــطــريــقــة تــنــاســب 
املــرحــلــة؟ نــحــن قــبــل هـــذا الــفــصــل مــن تــاريــخ 
ــيـــوم، لم  الــبــشــريــة، الــفــصــل الــــذي نــشــهــده الـ
هــذه حقيقة  مــن تابعني لغيرنا،  أكــثــر  نكن 
ال نــســتــطــيــع مـــواربـــتـــهـــا، صـــحـــيـــٌح أنـــــه تــم 
ا، لكننا لم ننل 

ّ
جــاء املستعمر الحديث عن

استقالنا، بل زاد رهن أوطاننا إلى الخارج، 
البعيد. وهـــذا واقعنا في  فــي األقاليم وفــي 
مــعــظــم الــبــلــدان الــتــي هــّبــت شــعــوبــهــا دليل 
عــلــى بــعــدنــا الــشــاســع عـــن أن نــكــون أســيــاد 
أنــفــســنــا وقـــراراتـــنـــا كـــي نــســتــلــم مــصــيــرنــا، 
مــحــكــومــون بــالــلــعــبــة الـــدولـــيـــة، ومــصــابــون 
ببلوى أنظمٍة ال يمكن استبدالها كما تهوى 
أو  أنظمة عسكرية  إّمـــا  أو تحلم،  الــشــعــوب 
ديــنــيــة، أو أنــظــمــة قــائــمــة عــلــى املحاصصة 
الطائفية، نــشــّد مــع الــيــد الــتــي تــشــّدنــا أكثر 
فهل  أكــثــر،  رقــابــنــا  حكم قبضتها على 

ُ
ت أو 

الركود  نخاف بعدها على اقتصاداتنا من 
أو الكساد، ولم يعد لدينا في األساس ناتج 
محلي إجــمــالــي لنقلق مــن انــخــفــاضــه؟ هل 
نخاف على مؤسساتنا املالية من االنهيار، 
والشعوب كلها فقيرة بينما أموال حيتانها 

وطغاتها في البنوك الخارجية؟
ــــي مــصــر  ــك فــــــــؤاد أصــــــــدر فـ ــلــ ُيـــحـــكـــى أن املــ
ا مــن أثر 

ً
الــعــام 1931، تخفيف مــرســوًمــا فــي 

الكساد العاملي أو االنهيار االقتصادي الذي 
حــصــل فــي أمــيــركــا عـــام 1929، وانــتــقــل إلــى 
ــــدول، يقضي بــإنــشــاء بــنــك تسليف  بــاقــي الـ
ــــي املــحــجــوز  ــــي مــصــري إلنـــقـــاذ األراضــ زراعـ
عليها بسبب عدم تسديد االلتزامات، بكتلة 
نقدية تقّدر بأربعة مايني جنيه من حساب 
كبير حينها، جرى  مبلغ  ــذا  وهـ الــحــكــومــة، 
تقسيطها على خمس سنوات بدون فوائد، 
فأنقد عشرات اآلالف من األراضي الزراعية. 
إنها من مهازل التاريخ أن نترّحم على تلك 
ا نتباهى بأننا تجاوزناها 

ّ
السنوات التي كن

ــريـــق نــهــضــتــنــا الـــواهـــمـــة،  ومــضــيــنــا فــــي طـ
 
ً
أزماتنا اليوم تفوق أزمــات العالم مجتمعة

من حيث استعصاؤها على الحلول.
)كاتبة سورية(

ما بين مصر السياح ومصر المصريين

البرتقالي ال يغّطي العنف تجاه النساء

أين نحن من أزمة عالمية تلوح؟

عن مركزية فلسطين 
في الوعي العربي

لو وجد مؤّشر 
ليقيس فقر 

الخدمات العامة فإن 
األقصر ستحوز ترتيبًا 

متأخرًا جدًا، مع أنها 
محافظة صغيرة 

سكانًا

ستكون االنتخابات 
بابًا جديدًا للخالفات، 

بدل أن تكون حًال 
لخالفاٍت مزمنة

ارتفعت أسعار 
السلع االستهالكية 

والعقارات 
واإليجارات، 

وانخفضت القوة 
الشرائية للعملة 

بنسبة ملموسة، 
والمستقبل ما زال 

غامضًا

آراء

بشير البكر

يبدو من مسار االستعدادات لالنتخابات الليبية أنها ال ترضي األطراف كافة. وقبل أن 
تجرى هناك متضّررون منها، وهناك مستفيدون. وهذا طبيعي في أي تجربٍة يكون 
االحتكام فيها إلى صناديق االقتراع. سيكون هناك رابحون وخاسرون، وهذا أهم 
اللعبة والدخول فيها هو احترام  الديمقراطية. ولذلك شرط قبول  مظهر من مظاهر 
ق مصالح جميع األطراف على قدم املساواة نفسها. 

ّ
مجرياتها ونتائجها التي لن تحق

وفي أي أي انتخاباٍت ديمقراطيٍة، هناك طرف مستفيد أكثر من بقية األطــراف، هو 
الــذي يحصل على األكثرية. ولكن شريطة أن يتم ذلــك على أســاس احترام القانون، 
 بيد من يمتلكون السلطة 

ً
ورفض تزوير العملية الديمقراطية، وتوظيفها لتصبح أداة

واملال والنفوذ. وفي حالة ليبيا، يتطلب األمر أن تجرى االنتخابات وفق أسٍس وثوابت 
تعلي من القواسم املشتركة، أولها أن ال يتم السماح ملجرمي الحرب بترشيح أنفسهم. 
الليبية ضدهم،  الــثــورة  الــذيــن قــامــت  الــبــائــد  وينطبق األمـــر ذاتـــه على رجـــاالت العهد 
ومنهم سيف اإلسالم القذافي، الشخصية التي قادت عمليات قمع وقتل للمتظاهرين 
السلميني، كما أنه من املطلوبني ملحكمة الجنايات الدولية. وليس من املنطقي واملقبول 
إلــى هــذا املنصب  أنــه وصــل  ليبيا. ولنفترض  املترشحني لرئاسة  بــني  أن يكون مــن 
بطريقة ما، فإن البلد سوف يعود إلى نــزاع أكبر من الــذي عرفه في األعــوام العشرة 
املاضية، وهذا يفترض أن تقتصر املشاركة على شخصياٍت ال غبار عليها، وغير 
متوّرطة بالقتل والفساد واثــارة االنقسامات، وتحظى بتوافق الليبيني في مناطقهم 
كافة، وبكل حساسياتهم السياسية والقبلية واملناطقية. وقد يكون ذلك مطلبا مثاليا 
في هذا الوقت، ولكن مسار املسألة الليبية منذ بداية العام الحالي، برعاية األمم املتحدة، 
يؤكد أن ليبيا تّواقة للخروج من النفق، وغنية بالخبرات والكفاءات القادرة على رسم 

طريق جديد، يتجاوز املصاعب الراهنة ويعالج مشكالت املاضي. 
إجراء االنتخابات على مستوى البالد مهمة وطنية في هذا الظرف، قبل أن تكون 
ميدان تنافس انتخابي، ألنها ستكون أول عمٍل توحيديٍّ شامل يجمع الليبني بعد 
عقد من االختالفات واالنقسامات والحروب، وستكون تمرينا مهما على التالقي 
أنها ستقبر مشاريع  اآلن  لها غير منظورة حتى  نتيجة  الجهات كافة، وأهــم  بني 
فإنه وحده  إذا تحقق،  إنجاز  وهــذا  أجلها بعضهم.  يعمل من  كــان  التي  التقسيم 
التي تستحق  اللحظة  إلــى هــذه  الوصول  أجــل  للذين عملوا من  يكفي. وسيسّجل 
تضحياٍت من األطــراف كافة، لكي تمر بأخف األضــرار. ومن الطبيعي أن تحاول 
قوى املاضي البحث عن مكان ودور لها، وعالج ذلك إجراء االنتخابات على أسس 
ديمقراطية، تقطع الطريق على الذين لن يتوقفوا عن التخريب، من أجل بقاء ليبيا 
قوية  ورئاسة  اليالد،  لكل  الليبيني، وحكومة  وحــدة  يمثل  برملاٍن  دون  من  مشتتة 
وبسط  املستقل،  قــرارهــا  واســتــعــادة  ووحــدتــهــا  ليبيا  ســيــادة  على حماية  تسهر 
القوات األجنبية املوجودة  نها من إخــراج كل 

ّ
سلطتها على كامل ترابها، بما يمك

التي استفادت من حال االنقسام السابق، فوجدت لنفسها موطئ قدم. وفي اليوم 
الذي يتوافق الليبيون على هيئات منتحبة، تمثل كل البلد، ستجد القوى األجنبية 
الليبي.  نفسها غير مرغوٍب بها، وعليها أن ترحل. االنتخابات أحد مفاتيح الحل 
هي البداية، وأول تمرين على استعادة البلد من التمّزق وهدر الثروة الوطنية ورهن 
القرار الوطني، ومنها يبدأ الطريق الطويل لبناء ليبيا جديدة تقوم على تفاهم أهلها، 
ويجب االعتراف بأن الشخصيات املرفوضة من أكثرية الليبيني، مثل سيف اإلسالم 
وخليفة حفتر، تهّدد بتفجير العملية، وعرقلة إجراء االنتخابات في موعدها املحدد 
في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون األول الحالي، وهو موعد قريب جدا، 
ما يفرض حسم النقاط الخالفية بسرعة، كي تسير العملية بسالسة، وهذا يحتاج 

إلى تصميم ليبي ودعم دولي.

نواف التميمي

»ما عندكمش حاجة سخنة، جيبولي شاي .. الشاي حلو« .. هذا كل ما طلبه الشاعر 
الراحل، أحمد فؤاد نجم )1929-2013(، من إدارة مهرجان جرش في أمسية من 
الــذي ال يخشى قول  الصريح  )الرجل  الفاجومي  عــَدل  تموز 2013.  يوليو/  ليالي 
ن جمهورًا 

ّ
رأيه( مزاجه بكاسة شاي، ثم راح يعّدل بأغانيه أمزجة مستمعيه، ويسخ

غفيرًا حضر لالحتفاء بأبي النجوم. عاد الشاعر بعد أشهر قليلة، مطلع ديسمبر/ 
العاملي  اليوم  ي في 

ّ
كانون األول 2013 إلى عّمان، ليشرب املزيد من الشاي، ويغن

والبندقاني رماكو بالصهيونية  »يا فلسطينية  الفلسطيني  الشعب  للتضامن مع 
تقتل حمامكو في حداكو.. وأنا بدي أسافر حداكو«. بعد عودته إلى القاهرة بيومني 
العامية  أهــم شعراء  أحــد  العربي  العالم  توفي نجم، وخسر  )13 ديسمبر 2013( 
ــّوارة كــادحــا ومــات فقيرًا، ولــم يكن  وأعــنــد صعاليك الــقــرن العشرين. عــاش أبــو نـ
يخجل يوما من فقره، بل اعتّز بفقٍر أغناه بحب ناس، وأنقذه من غضب آخرين 
أمثال أم كلثوم التي توعدته بعد نشر قصيدة »كلب الست« الذي عّض طالبا كان 
يمّر قرب فيال أم كلثوم. يقول نجم عند تلك الحادثة: »عندما قرأت السيدة القصيدة، 
قالت »هاخرب بيت اللي كاتبها، فقال لها أحدهم: اللي كتبها معندهوش بيت، فقالت 

أنا هاشّرده، ورد عليها هو مشّرد أصال«.
كان أحمد فؤاد نجم حليف الكادحني من عمال وفالحني وطلبة، ال بالشعر والغناء 
وحسب، بل باملمارسة، واستحق بذلك لقب سفير الفقراء، عندما اختارته املجموعة 
ناطقا  ليكون  العام 2007،  في  الفقر،  مكافحة  أجــل  من  العاملي  النداء  في  العربية 
جانب  إلــى  العالم  لفقراء  وسفيرًا  العربي،  العالم  فقراء  باسم  الدولية  املحافل  في 
الزعيم األفريقي نلسون مانديال. وبمناسبة اختياره، قال نجم بسخريته املعتادة 
إنه سيشكل حكومة عاملية من وزرائها السيد املسيح وعلي بن أبي طالب القائل »لو 

 لقتلته« وأبو ذر الغفاري القائل »إذا جاع أحٌد فال أمان«.
ً
كان الفقر رجال

وعلى غير عادات وزراء املعالي وأصحاب السعادة واملقامات الرفيعة، لم يشأ وزير 
الغالبة إغماض عينيه للموت إال بعد نقل ما في رصيده البنكي لحساب مستشفى 
سرطان األطفال، وتوزيع آالف الجنيهات على موظف البنك وموظف األمن وسائق 
القليل من  تاركا  البيت،  إلــى  آخرين صادفوه في طريق عودته  التاكسي، وغالبة 
املال لبناته نّوارة وزينب وأميمة. في ذلك اليوم، توفي أحمد فؤاد نجم بعد أن وّزع 
تحويشة العمر على فقراء عاش بينهم ودافع عن قضاياهم، ودفع ألجلهم سنواٍت 
من عمره قضاها في السجون. عاصر نجم ثــالث ثــورات مصرية؛ ثــورة الطالب 
في سبعينيات القرن املاضي، و »ثورة الجوع« التي أطلق عليها السادات »انتفاضة 
الحرامية«، ثم ثورة يناير 2011، التي سّماها ثورة »شياطني الفيسبوك«. وناكف 
نجم ثالثة رؤساء؛ جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، ولم ُيعرف 
ق ألحدهم أو الفجور في خصومة أي منهم. كتب قصيدة رثاء في الرئيس 

ّ
عنه التمل

عبد الناصر الذي سجنه تسع سنوات؛ وكتب قصائد هجاء وسخرية في السادات 
الذي أخرجه من السجن بعد وفاة عبد الناصر، منها: »ريسنا يا أنــور«، و»الفول 
الربابة« و»البتاع«، وأشهرها كانت قصيدة »نيكسون بابا« بعد  واللحمة« و»على 
وعــارض سياسات حسني  مصر،  نيكسون  ريتشارد  األميركي  الرئيس  زيــارة 
الكام  عيد ميالدك  و»فــي  »الــشــكــارة«،  وكتب في شخصه وعهده قصائد  مبارك 
و»رسالة  والجبان جبان«، و»شيد قصورك«،  »الجدع جدع  ثم قصائد  وسبعني«، 
التي  القصيدة  الشعب املصري«، و»سالمة مرارتك« وهي  إلى  من حسني مبارك 
كتبها عندما استأصل الرئيس مبارك مرارته. عاش مع الشعب الثائر فصول ثورة 
25 يناير املطالبة بإسقاط نظام مبارك، ولكنه رفض إهانة مبارك بعد تنّحيه وقال: 
»رغم كل الجرائم املسؤول عنها يبقى رئيسا سابقا للمصريني. إحنا مش عايزين 
نجيبه وانبهدله قدامنا، إحنا شعب أصيل وجميل ومتسامح ونعفو عند املقدرة .. 

عايزين فلوسنا اللي سرقوها هو ومراته ووالده وحاشيته«.

جمانة فرحات

أيــا كانت  الحاكمة وأعــوانــهــا  السلطة  الــتــي تحسم مــن رصــيــد  املــكــاســب  بعض 
مناصبهم، على محدوديتها في أحياٍن كثيرة، تستحق أن يطلق عليها »انتصار«.  
ما جرى في انتخابات نقابة محّرري الصحافة اللبنانية، أول من أمس األربعاء، 

يمكن وضعه ببساطة في هذه الخانة. 
تقفل النقابة منذ سنوات الجدول النقابي وال تفتحه إال في ما ندر، لتحرم بذلك 
العدد األكبر من الصحافيني من نيل حقهم البديهي باالنتساب التلقائي. إغالق 
م 

ّ
الجدول بمثابة ُعرف متبع منذ سنوات، هدفه األساس إدامة القدرة على التحك

بنتائج أي انــتــخــابــاٍت تــجــرى فــي حــال تعثرت الــتــســويــات املــعــهــودة بــني أقطاب 
السلطة بالخروج بالئحٍة واحدٍة تفوز بالتزكية. 

يــعــّرف عن  الـــذي  البديلة،  الصحافة  ــض تجمع نقابة 
ُ
يــخ لــم  على هــذا األســـاس، 

منذ  نفسه  ويفرض  النظام،  الشعبية إلسقاط  االنتفاضة  من  جــزء  بأنه  نفسه 
حة 

ّ
فترة ككيان مواز، االنتخابات للفوز بها. وبالتالي، تصوير عدم خرق املرش

الــوحــيــدة لــلــتــجــّمــع، ألــيــســار قــبــيــســي، الــالئــحــة األســاســيــة، أنـــه خــســارة محاولة 
لاللتفاف على الحقائق. 

كان التجّمع واضحا أنه ال يراهن على تحقيق أي خرق، وأن هدف خوض املعركة 
بالتقاضي  الحق  االنتهاكات وحفظ  ورصــد  االنتخابات  مراقبة سير  األســاس 
رتكب. لكن ما لم يكن متوقعا هو عدد األصوات 

ُ
كبت أو ت

ُ
ضد أي مخالفاٍت ارت

التي حازت عليها مرشحة التجمع، 93 من أصل 671 من مجمل الذين شاركوا 
في االقتراع أي بحدود %14. 

أن جميع  لــو  لتختلف على نحو جـــذري،  النتيجة كانت  أن  تــصــّور كيف  يمكن 
الصحافيني في لبنان، تحديدًا الجيل الشاب، لم ُيحرموا من حقهم باالنتساب 
لنقابتهم، ولو أن مقّر االتحاد العمالي العام الذي أجريت فيه االنتخابات لم يشهد 

استنفارًا لصالح الئحة السلطة كان بداية منذ لحظة بدء التصويت.
بعدما  خصوصا  املقبلة،  املرحلة  أولوية  النقابي  الجدول  »تحرير«  يعّد  ولذلك، 
قائمة  أن  ذلــك  فــي  ومــا يساعد  والضغط.  الحشد  قــادر على  »التجّمع«  أن  ثبت 
ل 

ّ
أهدافه واقعية تالمس حاجات الصحافيني. فالضغط من أجل وجود نقابة تمث

جميع الجسم الصحافي واإلعالمي، أكانوا موظفني في مؤسسات أ/ في العمل 
آليٍة واضحٍة بال باب يقفل، وال نافذة  إليها »ضمن  الحر، وأن يكون انتسابهم 
الطويل  النفس  اتباع سياسة  إلى  فتح«، يمكن أن يمّهد لتغييراٍت، لكنه يحتاج 

ُ
ت

من أجل تحقيقه. يبقى أن ما جرى في نقابة املحّررين غير منعزل عما شهده 
لبنان منذ »17 تشرين«. فبغض النظر عن مآالت االنتفاضة راهنا، خصوصا 
السلطة في  أركــان  آب 2020(، ونجاح  أغسطس/   4( بيروت  انفجار مرفأ  بعد 
الحراك  فــإن  بهم،  تعصف  التي  الخالفات  من  الرغم  على  النظام،  تثبيت  إعــادة 
ل إلى انتخابات الجامعات 

ّ
الشعبي أفرز مشهدًا سياسيا وشعبيا مختلفا، تسل

أظهرت  املاضيتني  السنتني  فــي  جــرت  التي  االستحقاقات  مختلف  والنقابات. 
 إدراكا 

ّ
 في التعبير عن وجوده، لكنه أقل

ً
وجود تّيار معارض أصبح أكثر جرأة

ألهدافه وأولوياته النهائية، وهو ما انعكس في أكثر من مرة في الفشل بتكوين 
تحالٍف معارض، لتستطيع السلطة االستفادة من تشتت األصوات والحفاظ على 
نــدر، خصوصا بعدما تحّولت كل  ما  إال في  أو استعادة ما خسرته  وضعها 
انتخابات جامعية أو نقابية إلى معركة كسر عظم، استنفرت قوى السلطة جميع 

قواها من أجلها. 
ر قوى السلطة في كل استحقاق من هذا النوع 

ّ
وإذا كان ال يمكن تجاهل أن توت

يتصاعد مع اقتراب االنتخابات النيابية املقّررة العام املقبل )إن حصلت(، لكن 
أيضا ال يمكن الذهاب بعيدًا واعتبار أن ما جرى في عدد من النقابات والجامعات 
م باالنتخابات النيابية 

ّ
سيتكّرر في االستحقاق البرملاني، ألن العوامل التي تتحك

مختلفة إلى حد كبير، وألن أدوات املعركة مغايرة.

االنتخابات الليبية أمام 
لحظة الحقيقة

في ذكرى رحيل نجم الغالبة

انتخابات نقابة محّرري لبنان

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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مدى الفاتح

إعالن  بعد  إثيوبيا  في  األحــداث  تسارعت 
قوات جبهة تحرير تيغراي املسلحة بداية 
هــا عــلــى مــدن  األســـبـــوع املـــاضـــي اســتــيــالء
اســتــراتــيــجــيــة، وأنــهــا بــاتــت عــلــى بــعــد أقــل 
أديــس  العاصمة  مــن  متر  كيلو  مائتي  مــن 
املتابعني،  على  ملتبسًا  الوضع  كان  أبابا. 
فمن ناحية انضم رئيس الوزراء اإلثيوبي، 
العفرية،  الجبهة  على  لجيشه  أحــمــد،  أبــي 
التيغراي يؤكدون  ومن ناحية أخرى، كان 
عــزمــهــم مــحــاصــرة الــعــاصــمــة. حــتــى وقــت 
كتابة هذا املقال كانت املعارك بني الجهتني 
مــتــواصــلــة مـــع نـــجـــاح ظـــاهـــر لــلــجــيــش في 

إيقاف تقّدم املعارضني.
على عكس املتوقع، لم يكن لهذه املستجّدات 
أي أثر في ما يتعلق بالوساطات الحاضرة 
ــل عـــلـــى الــعــكــس  ــفــــاوض، بــ ــتــ أو دعـــــــوات الــ
ساهمت في تصليب املواقف، حيث كان كل 
طرٍف يصّور أنه بات قاب قوسني أو أدنى 
مـــن االنـــتـــصـــار. كــــان ذلــــك يــجــعــل الــطــرفــني 
ــلـــمـــســـاومـــة. الــحــكــومــة  ــيـــر مـــســـتـــعـــّديـــن لـ غـ
املركزية أصبحت أكثر تشدًدا في شروطها 
ــدأ بـــاالســـتـــســـالم  ــ ــبـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــفــــاوضــ ــتــ الــ
والعودة إلى حدود إقليم تيغراي، في حني 
توقف  لن  أنها  تؤكد  تيغراي  جبهة  كانت 
بما  الحكم،  نظام  يتغير  أن  قبل  مسيرتها 
يــشــمــل عــــزل رئـــيـــس الــــــــوزراء والــتــحــضــيــر 

انتقالية.  لفترة 
ــــداف االســتــراتــيــجــيــة لــكــل مــن الجيش  األهـ
املركزي وقوات تيغراي تبدو واضحة، لكن 
إمــكــانــيــة تنفيذها تــظــل مــثــار شــك، فــقــوات 
الطريق  السيطرة على  إلى  تيغراي تطمح 
الرابط بني ميناء جيبوتي والعاصمة، من 
الحكومة  عــلــى  الــضــغــط  تستطيع  أن  أجـــل 
ومحاصرتها بما يقود إلى االستسالم، في 
حــني يــهــدف الجيش اإلثــيــوبــي إلــى إيقاف 
تــقــّدم الــتــيــغــراي ومــحــاصــرتــهــم مــع إلــحــاق 
أكبر قدر من الخسائر بهم، ليس فقط من 
بــني املــقــاتــلــني، وإنــمــا مــن بــني املــتــعــاطــفــني 

محمد ديبو

إقـــالـــة الــنــظــام فـــي دمــشــق املــفــتــي أحــمــد بــدر 
الـــديـــن حــســون مـــن مــوقــعــه، والــســجــال الـــذي 
جرى حولها بني السوريني، وتعيني املجلس 
الرفاعي  الشيخ ســاريــة  الــســوري  اإلســالمــي 
مفتيا لسورية، في رد فعل على إلغاء النظام 
مــنــصــب املــفــتــي، تــثــيــر الــتــفــكــيــر فـــي عـــدد من 

النقاط التي تنوي هذه املقالة نقاشها.
ــّســــون  حــ ــتــــي  ــفــ املــ ــــوك  ــلـ ــ سـ إلـــــــى  ــرا  ــ ــظـ ــ نـ أوال: 
ــــالل الــــثــــورة وقـــبـــلـــهـــا، مــن  وتـــصـــريـــحـــاتـــه، خـ
ــه  ــة الـــرجـــل وإزاحـــتـ املـــفـــتـــرض أن تـــكـــون إقـــالـ
عــن املــشــهــد مــصــدر راحـــة ملسلمني ســوريــني 
هذا  مــصــادرتــه  عبر  حــســون  لهم 

ّ
مث كثيرين 

أحـــد  ــم  ــهـ ــرأيـ بـ يـــأخـــذ  أن  مــــن دون  ــنـــصـــب،  املـ
الرجل  فأقوال  املستبّدة،  السلطة  من  وبدعم 
ــــى املــشــهــد  ــّدم إلـ ــقــ ــ ــدأ ُي ــ وتـــصـــريـــحـــاتـــه مـــنـــذ بـ
الــســوري الــعــام لــم تــكــن تــســيء لــنــظــام األســد 
بــقــدر مـــا  تــســيء ملــوقــع املــفــتــي، عــبــر تجيير 
اإلســــالم ومــؤســســاتــه، لــجــعــلــه، ال فــي خدمة 
السلطة املستبّدة فحسب، بل أيضا للتغطية 
وشرعنة املجازر واالعتقال والتهجير، وهو 
أمـــر مــن املــجــحــف نــســبــه ألي ديــــن. ومـــن هــذا 
الـــبـــاب، تــصــّب إقــالــة حــســون أوال فــي خدمة 
من يمثلهم منصب املفتي الذي أساء له هذا 

الرجل إساءات كثيرة ومتتالية سنوات.
ثانيا: كان احتجاج بعضهم، ليس على إقالة 
كثيرون،  لم يحزن على رحيله  الــذي  حّسون 
بل على إلغاء منصب املفتي من أساسه، بما 
يحتل من رمزية دينية وتاريخية للمسلمني 
. ولكن 

ّ
السوريني السنة. وهذا احتجاٌج محق

يــجــب االنــتــبــاه إلـــى عـــدة نــقــاط مهمة تتعلق 
بهذه املسألة، منها أن مركز املفتي طاملا كان 
السياسة بالدين، حيث  منصبا تتداخل فيه 
ســعــت الــســلــطــات الــســيــاســيــة، عــلــى اخــتــالف 
املفتي قريبا  أن يكون منصب  إلــى  أنــواعــهــا، 
فــي سورية،  ذاك. وليس  أو  الــقــدر  منها بهذا 
بل في العالم العربي بأسره، وربما اإلسالمي 
ــا، مـــؤســـســـة ديـــنـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى إدارة  أيــــضــ
شؤونها الدينية بمعزل عن التدخل السياسي 
أو الــرضــى الــســيــاســي عــنــهــا. تــهــدف السلطة 
إلى  الدين  إلــى منع تحّول  ذلــك  املستبّدة من 
سالح ضدها، وإلى تحويله إلى سالح بيدها 
ضد الشعب الذي تحكمه. وهنا يلعب رجال 
دين أدوارهم ككومبارس للسلطة، سواء عبر 
الصمت  عــبــر  أو  القبيحة  صــورتــهــا  تجميل 
على جرائمها، فــإن مــجــّرد وجــود هــؤالء إلى 
أو  الدينية  االحتفاالت  في  الدكتاتور  جانب 
يعني،  ما  شرعيته،  االستبداد  يمنح  غيرها 
الدينية في  املؤسسات  أن  املطاف،  في نهاية 
الدين  وحياد  الديمقراطية  الدولة  غياب  ظل 
السلطة،  يد  أدوات في  الدولة هي مجّرد  عن 
بـــل إن الــســلــطــة تــتــحــّكــم بـــهـــا، وتــنــظــر إلــيــهــا 

ــا تــمــلــكــه املـــعـــارضـــة املــســلــحــة  ــع مـ أيـــضـــًا. مـ
مـــن نــقــاط قــــوة، إال أن انــتــصــار أبـــي أحــمــد 
على »قـــوات دفـــاع تــيــغــراي« وعــلــى »جيش 
تحرير األرومــو« وغيرهما من املجموعات 
حدت، أخيرا، تحت مسّمى »الجبهة 

ّ
التي ات

والكونفدرالية  الــفــدرالــيــة  لــلــقــوات  املــوحــدة 
اإلثــيــوبــيــة« ال يــبــدو مــســتــبــعــدًا، خصوصا 
مــع ارتـــفـــاع الــــروح املــعــنــويــة لــلــجــيــش، بعد 

انضمام أبي أحمد للمقاتلني.
أيـــضـــًا  فــــــي االعـــــتـــــبـــــار  تـــــوضـــــع  يــــجــــب أن 
االختالفات العميقة بني املعارضني، والتي 
تــوحــي بـــأن أي تــحــالــف قــد يــكــون مرحليًا، 
العاصمة.  إســقــاط  بعد  يستمر  ال  قــد  لكنه 
الـــســـبـــب أن بــــني الـــتـــيـــغـــراي الــــذيــــن حــكــمــوا 
البالد فترة طويلة وعموم املكونات اإلثنية 
اإلثـــيـــوبـــيـــة حــســاســيــات كــثــيــرة لـــن تجعل 
األعراق واألقاليم األخرى تستسلم بسهولة 
الــحــكــم. للتدليل على  إلـــى  لــفــكــرة عــودتــهــم 
ــك، يــســتــخــدم أبــــي أحـــمـــد الــتــخــويــف من  ــ ذلـ
عودة التيغراي إلى الحكم ضمن خطاباته 
معه،  الــوقــوف  على  كثيرين   

ّ
لحث الدعائية 

الشعبية.  الدفاع  قــوات  والتطّوع ضمن  بل 
مــن هــنــا، ســـوف يــكــون دخــــول أديــــس أبــابــا 
جهة،  من  الشعبية  املقاومة  بسبب  صعبًا، 
أروميا  إقليم  تقع في نطاق  املدينة  ولكون 
أيضًا، ما ُيفرز أسئلة حول جّدية التنسيق 

مع تلك القومية أيضًا.
إذا كانت الصورة بهذا التعقيد، فإن سؤااًل 
بسيطًا يفرض نفسه: ملاذا كان يتم استبعاد 
خــيــار الـــتـــفـــاوض الــــذي كــــان فـــي وســعــه أن 
ــب الــبــالد كــثــيــرا مــن الـــخـــراب والــدمــار 

ّ
يــجــن

الــلــذيــن جعال إثيوبيا تــتــحــّول، خــالل عــام، 
األفريقي  السياسي  النجاح  أمثلة  أحــد  من 
ــد لـــقـــصـــص الـــتـــشـــاحـــن  ــديــ ــــوذج جــ ــمـ ــ إلــــــى نـ
ــــوزراء،  الــعــرقــي؟ لــقــد جــعــل تعنت رئــيــس الـ
الذي تحول أيضًا وفي ظرف وجيز من فائز 
ــهــم بــجــرائــم 

ّ
بــجــائــزة نــوبــل لــلــســالم إلـــى مــت

حرب، جميع خيارات التفاوض مستحيلة. 
ونتذّكر أن هذا العام )2021( شهد مبادرات 
كثيرة للتوّسط، من أهمها مبادرة االتحاد 

واحــــدا مــن الــحــقــول الـــذي يعمل رجـــال األمــن 
على هندسته وإدارته. هو بالنسبة لها حقل 
ــزاب الــســيــاســيــة والــنــقــابــات  ــ مــثــل حــقــول األحـ
الحقول  مــن  غيرها  أو  والرياضية  العمالية 
املـــؤثـــرة، تعمل عــلــى إدارتــــه وفـــق مصالحها 
ــم تــنــقــلــب  ــذا فـــتـــرة ثــ ــ وســـيـــاســـاتـــهـــا. تـــدعـــم هـ
ـــب هـــذا عــلــى ذاك، تــدعــم مــؤّســســة 

ّ
عــلــيــه، تـــؤل

األوقاف على حساب منصب املفتي لتحقيق 
ــا، وحــــني تــتــحــقــق تــعــمــل الــعــكــس  مــصــلــحــة مــ
ملصلحة جــديــدة، وال تــتــوّرع عــن اســتــحــداث 
مؤسسات دينية جديدة، تقّدم لها الدعم على 
تقتضي  حــني  التقليدية  املــؤســســات  حــســاب 
مصلحتها ذلك. وهذا ما يحصل في سورية 
الـــيـــوم، إذ يـــدرك نــظــام االســتــبــداد أنـــه، خــالل 
السنوات العشر املاضية، خسر دعم كثير من 
شرائح املسلمني السنة، ولذا يعمل اليوم على 
إعادة بناء شرعيته بينهم، وهو يدرك جيدا 
أن وجوها، مثل حّسون وغيره ممن احترقوا 
شــعــبــيــا وتـــحـــديـــدا عـــنـــد الـــســـنـــة الـــســـوريـــني، 
الـــجـــديـــدة،  ال يــمــكــن أن يـــخـــدمـــوا ســيــاســتــه 
الــيــوم على إعـــادة هندسة الحقل  ولــذا يعمل 
مــا تقتضي مصالحه.  وفـــق  الــســنــي  الــديــنــي 
ــر نــفــســه مـــع األديـــــان والــطــوائــف  ويــفــعــل األمــ
األخـــرى، وأيضا مع الحقول األخـــرى، أي أنه 
الجاري  الحثيث  العمل  مع  )بالتوازي  يعمل 
النظام  التطبيع مع  اليوم إلعــادة  في اإلقليم 
الــســوري وتــعــويــم األســـد( على إبـــراز صــورٍة 
ــذي ارتـــكـــبـــه أو  ــ ــه تــجــّمــل الــقــبــيــح الـ جــــديــــدٍة لـ
غــيــاب مؤسسة  فــإن  ي عليه. وبــالــتــالــي، 

ّ
تغط

اإلفــتــاء، مــن هــذه الناحية، لــن يؤخر أو يقدم 
بشيء، ألن املؤسسات الدينية الجديدة التي 
التي  النظام ستقوم باملهمة نفسها  صنعها 
كــانــت تــقــوم بــهــا تــلــك املــؤســســة، عــبــر تجيير 
وبالتالي  السلطة.  خــدمــة  فــي  وجعله  الــديــن 
لــيــس ألحــــد أن يــحــزن فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ألن 
الــــدور الـــذي كــانــت تــقــوم بــه مــؤســســة اإلفــتــاء 
االســتــبــداد ستستأنفه  نــظــام  فــي ظــل  عمليا 
املــؤســســات الــجــديــدة التي تــم إنــشــاؤهــا لهذا 

الغرض.
ومن جهة أخرى، وكون مؤسسة اإلفتاء دينية 
أي مؤسسة(  )مــثــل  املــطــاف، فهي  فــي نهاية 
بها،  الــخــاصــة  الــزمــن، مصالحها  مــع  تنتج، 
الدينية  املؤسسات  مع  البينية  وصراعاتها 
عليه.  تعمل  الـــدي  املجتمع  وداخــــل  األخــــرى 
وبالتالي، تبقى هذه املؤسسة، وأية مؤسسة 
أخرى، عرضة لتجاذب املصالح، بما يسيء، 
ــــن نــفــســه،  ــديـ ــ ــع الـ ــوقــ ــــي نـــهـــايـــة املـــــطـــــاف، ملــ فـ
بــاعــتــبــاره ديــنــا يــنــأى بــنــفــســه عـــن املــصــالــح 
والـــــصـــــراعـــــات الــــدنــــيــــويــــة لـــصـــالـــح الـــعـــامـــل 
الله  الــذي يجعل عالقة اإلنسان مع  الروحي 

أكثر غنًى وسموا وفردية وتحّررا.
الــحــقــول االجتماعية  ثــالــثــا: كما تــتــطــّور كــل 
الــثــقــافــيــة، تــتــغــّيــر مــن زمـــن إلـــى آخـــر طبيعة 

أبابا  الرغم من نفوذ أديــس  األفريقي. على 
املــعــروف داخـــل مــؤســســات االتــحــاد، وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن جــمــيــع املــــبــــادرات األفــريــقــيــة، 
بما فيها مبادرة رئيس الوزراء السوداني، 
الله حمدوك، بصفته رئيسًا ملجموعة  عبد 
السلطة  محاباة  على  تقوم  كانت  اإليــغــاد، 
الحاكمة واالنطالق من وجهة نظرها التي 
هــذه  أن  إال  مــتــمــّرديــن،  مــعــارضــيــهــا  تعتبر 
ــا ُرفـــضـــت أو فــشــلــت، فـــي ظل  املــــبــــادرات إمــ
إصرار أبي أحمد الواضح على رهان الحل 

العسكري.
الــقــضــيــة اإلثـــيـــوبـــيـــة، يــصــعــب تحميل  فـــي 
طرف واحد إثم تجاهل املعايير اإلنسانية 
ــوات  ــقــ ــن الــ ــ ــل مـ ــ ــلــــحــــرب، فـــقـــد ســـاهـــمـــت كـ لــ
ــّردة فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمــــوعــــات املـ ــجــ ــة واملــ ــيـ ــامـ ــنـــظـ الـ
الـــوصـــول إلـــى الـــصـــورة الــقــاتــمــة الــحــالــيــة، 
ــــون أنـــفـــســـهـــم  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــا املـ ــهـ ــيـ والـــــتـــــي وجـــــــد فـ
ــة، ملـــجـــّرد االنــتــمــاء  ــزاويــ مــحــشــوريــن فـــي الــ
اإلثني أو املناطقي. هذا ينطبق على اإلدارة 
إلى محاصرة مجمل  عمدت  التي  املركزية 
ســكــان تــيــغــراي بــشــكــل غــيــر إنــســانــي، بما 
والدوائية  الغذائية  اإلمــدادات  قطع  يشمل 
واملــالــيــة، ومــنــع وصــول اإلغــاثــات الدولية، 
الــطــوارئ  قــانــون  إلــى استغالل  كما عمدت 
ملجّرد  أفـــراٍد  واســتــهــداف  الحريات  لتقييد 
ــة أو جـــواســـيـــس.  ــونــ بـــأنـــهـــم خــ اتـــهـــامـــهـــم 
ويــنــطــبــق أيــضــًا عــلــى قــــوات تــيــغــراي الــتــي 
توّرطت، وفق تقرير ملنظمة العفو الدولية، 
مثل  لإلنسانية،  منافية  كثيرة  أعــمــال  فــي 
اغتصاب نساء األمهرة في املساحات التي 
تمّددوا فيها. وتكمن خطورة هذا األمر في 
تــحــّول الــصــراع مــن مــجــّرد صـــراٍع سياسيٍّ 
عــلــى طــريــقــة الــحــكــم أو شــرعــيــة الــحــكــومــة 
إلى صــراع إثني ومناطقي، وهو ما يضع 
ــة عـــرقـــيـــة مــع  ــهـ عـــمـــوم األمــــهــــرة فــــي مـــواجـ

التيغراي تذّكر بالسيناريو الرواندي. 
على الصعيد الدولي، تبدو جميع األطراف 
فــي حــالــٍة مــن الــتــرقــب، بما فيهم الــواليــات 
املتحدة التي كانت على مدى عقود حليفًا 
والتي  املتعاقبة،  اإلثيوبية  لــإلدارات  مهمًا 

عــالقــة الــفــرد مــع املــؤســســة الــديــنــيــة وطريقة 
الــتــديــن، فإيمان  الله وشكل  الــفــرد مــع  عالقة 
أي  )أو  الـــيـــهـــودي  أو  املــســيــحــي  أو  املـــســـلـــم 
ديـــن آخــــر( وعــالقــتــه مـــع الــلــه مـــن جــهــة ومــع 
أخــرى  مــن جهة  القائمة  الدينية  املــؤســســات 
في هذا العصر هي غيرها في عصر سابق، 
وســتــكــون غــيــرهــا فـــي عــصــر الحــــق، فمعنى 
الدين، في أذهان البشر وتمثالته في سلوكهم 
اليومي تختلف من عصر إلى عصر. وعليه 
يــكــون الــســؤال الــيــوم: هــل يــحــتــاج املسلمون 
الــســوريــون الــيــوم إلـــى مــؤســســة إفــتــاء حقا؟ 
مــا دور مــؤســســة اإلفـــتـــاء فــي الــقــرن الــواحــد 
والعشرين؟ ما عالقة هذه املؤسسة مع الدولة 
والسلطة من جهة وعموم املسلمني من جهة 
املؤسسة؟  هــذه  تمثلهم  أي مسلمني  أخـــرى؟ 
هل تمثل كل املسلمني السوريني أم بعضهم؟ 
كيف ُينتخب أعضاء هذه املؤسسة؟ أي دور 

تؤّديه في الدولة الديمقراطية الحقا؟
هذه أسئلة كثيرة، ينبغي طرحها عبر مساءلة 
ــامـــت عــلــيــهــا املـــؤســـســـات  ــتـــي قـ ـــمـــات الـ

ّ
املـــســـل

الدينية كــافــة )وهـــذا جــزء مــن األســئــلــة التي 
طرحتها الثورات في الجوهر، وهي األسئلة 
املــطــروحــة الــيــوم عــلــى كــل الــحــقــول األخــــرى، 
السياسية والدينية واالجتماعية والجنسية 
..(. واألهم  والبيئية واالقتصادية والنسوية 
تــحــديــد املعنيني بــهــذه املــؤســســة بــعــيــدا عن 
السوري أوال  الشمولية، فاملفتي  التعميمات 
السوريني، وليس مفتي  املسلمني  هو مفتي 
سورية، ألن سورية ليست كلها إسالمية، بل 
أديــان وطــوائــف متعّددة. وبالتالي  هي ذات 
الــقــول إن املفتي هــو مفتي ســوريــة هــو كالم 
ط من فوق، ليجعل من جميع السوريني 

َ
ُمسق

بحاجة إلــى سلطة اإلفــتــاء تــلــك، فــي حــني أن 
السنة،  السوريني  املسلمني  املفتي هو مفتي 
ــتـــاء تــلــك،  وفــقــط الـــذيـــن يــقــبــلــون بــســلــطــة اإلفـ
السنة في سورية  املسلمني  ألن ليس جميع 
الطيف  فــداخــل  أيــضــا،  السلطة  بتلك  قابلني 
ما  منها  متعّددة،  إسالمات  السوري  السني 
قد يقبل بسلطة اإلفتاء، ومنها ما قد ال يقبل 
بها، ومن يعتبر أنه ليس في حاجة لها، ألنه 
يستطيع أن يقيم عالقة مباشرة مع السماء 
مــن دون الــحــاجــة لــهــا، أو ربــمــا لــه مؤسسة 
ينطبق على  وهـــذا  ــرى،  أخــ أو سلطة  أخـــرى 
ــان والــطــوائــف األخـــرى بطبيعة  جميع األديــ
الــحــال. مــن دون أن يعني هـــذا الــكــالم إلــغــاء 
مؤسسة اإلفــتــاء، بل طاملا هناك من يــرى أن 
هذه املؤسسة أو غيرها تمثله، وأنه بحاجة 
 لــه يــجــب أن 

ّ
ــق لــهــا روحــيــا وديــنــيــا، فــهــذا حـ

حترم حقوق 
ُ
يصان ويحترم، كما يجب أن ت

اآلخــريــن وتــوجــهــاتــهــم الــديــنــيــة، وبــشــرط أال 
أو  أحـــد،  الدينية على  أحــد وصايته  يــفــرض 
الــكــل، فكل  يقول إنــه يمثل الكل أو يعّبر عــن 
جهة تعّبر عن نفسها، وعن مجموع األفــراد 

ــا الــــيــــوم كــعــدو  ــيـــهـ بـــــات الـــنـــظـــام يـــنـــظـــر إلـ
ومحّرض. املوقف األميركي السائل صعب 
كان  ما  إذا  بما  الجزم  يمكن  فال  التفسير، 
أو عن  التدخل  القدرة على  ناتجًا عن عدم 

الرغبة في إيجاد شريك جديد.
ــراي وامــــتــــدادهــــم فــــي أقــالــيــم  ــغـ ــيـ تـــوســـع تـ
مــجــاورة جــّر أطــرافــا جــديــدة لــلــصــراع، في 
والعابرة  املمتدة  القبيلة  العفر،  مقدمتها 
اإلريــتــريــة.  الجيبوتية  اإلثيوبية  للحدود 
بــــســــبــــب وقــــــــــوع مــــنــــاطــــقــــهــــم عــــلــــى طـــريـــق 
جــيــبــوتــي - أديـــــس أبـــابـــا االســتــراتــيــجــي، 

املــؤمــنــني بها وبــدورهــا فقط ال غــيــر. وليس 
ألي جــهــٍة أن تــحــّدد وحــدهــا هــويــة ســوريــة، 
ومــن دون أن يعني هــذا مــصــادرة حقها في 
قـــول قــولــهــا عــن رؤيــتــهــا إلـــى هــويــة ســوريــة، 
وهـــي الــرؤيــة الــتــي يتفق اآلخــــرون معها أو 

يرفضونها.
ــع الــعــربــي  ــيـ ــربـ ــنــــوات الـ ــم تـــكـــن ســ رابــــعــــا: لــ
ســـنـــوات تــعــريــة لــقــبــح االســـتـــبـــداد الــعــربــي 
وعــهــره فــحــســب، بــل كــانــت تــعــريــة للحقول 
كـــافـــة، الــديــنــي والــثــقــافــي واالجـــتـــمـــاعـــي ..، 
 حــقــل مــن وقـــف مع 

ٍّ
إذ بـــات واضــحــا فــي كـــل

االســتــبــداد ومــن وقــف مــع مطالب الشعوب 
الــعــربــيــة الــعــادلــة. ولـــم يــكــن الــحــقــل الديني 
املسألة، حيث تبنّي مدى  استثناء في هــذه 
الدينية في  املؤسسات  االســتــبــداد  اخــتــراق 
الــعــالــم الــعــربــي، إذ تــكــاد تــكــون لــكــل نــظــام 
ــه الــديــنــيــة الــتــي  عـــربـــي مــؤســســاتــه وأبــــواقــ
األمر  استبداده،  وتجّمل  سياسته  تشرعن 
الــــــذي يـــطـــرح مـــســـألـــة الـــعـــالقـــة بــــني الـــديـــن 
ــاق الـــبـــحـــث، لـــيـــس فــي  والـــســـلـــطـــة عـــلـــى نـــطـ
الــــراهــــن الـــحـــالـــي، اآلن وحـــســـب، بـــل أيــضــا 
على امــتــداد الــتــاريــخ اإلســالمــي، وهـــذا أمر 
ــه املـــســـلـــمـــون وأنـــصـــار  يــنــبــغــي أن يـــقـــوم بــ

مــن معادلة  كــجــزء  دور حــاســم  للعفر  كـــان 
بغالبيتهم  الــعــفــر،  عــن  الــحــديــث  الـــصـــراع. 
اإلثيوبية، مهم،  األزمــة  املسلمة، في سياق 
ألنهم من املجموعات التي تحتفظ بوالئها 
لــلــحــكــومــة املــركــزيــة الــتــي هـــي فـــي نــظــرهــم 
أقرب إلى تحقيق مصالحهم من التيغراي 
الـــذيـــن ظــلــمــوا فـــي عــهــد حــكــمــهــم وعـــانـــوا 
ــيـــار أبـــي  ــتـ ــذا يـــفـــّســـر اخـ ــ مــــن الــتــهــمــيــش. هـ
تقّدم  كــان  ملــاذا  يفسر  كما  أحمد جبهتهم، 
التيغراي صعبًا في مناطقهم، حيث ألحق 
مــقــاتــلــو الــعــفــر الــهــزيــمــة بــهــم، وأجــبــروهــم 

على التراجع خارج إقليمهم.
عودة إلى السؤال نفسه: هل ما زال الوصول 
أو كما  توافق مرٍض خيارًا مستبعدًا،  إلى 
؟ الحقيقة أن الوصول 

ً
تم وصفه مستحيال

إلــى حــل توافقي فــي ظــل وجــود أبــي أحمد 
املعارضة  تنظر  فلألسف  مستبعدًا،  يبدو 
وشخصا  املشكلة  مــن  ا  جـــزء شخصه  إلــى 
غير مرغوب في وجــوده في ظل أي مساٍع 
شرعيته،  بعدم  للقول  يذهبون  بــل  للحل، 
ــــور شـــديـــدة الــتــعــقــيــد  ــا يــجــعــل األمــ ــو مـ وهــ
بــالــنــظــر، ألن األخـــيـــر ال يــبــدو عـــازمـــًا على 
تسليم السلطة. في املقابل، يرفع التيغراي 
مــن ســقــوفــهــم الــتــفــاوضــيــة، لــلــمــطــالــبــة، مع 
كثيرة  بــأراٍض  باالحتفاظ  النظام،  إسقاط 
استقالل  مقترح  ويعتبر  أخــيــرا.  دخــلــوهــا 
أحد  السطح  بــدأ يطفو على  الــذي  تيغراي 
واملقبولة  الطاولة،  على  املطروحة  الحلول 
ــراف داخـــلـــيـــة كـــثـــيـــرة، تــــرى أن هــذا  ــ مـــن أطــ
االنفصال ربما يقود إلى نزع فتيل التوتر 
من  حسمًا  أكثر  بشكل  إثيوبيا  في  اإلثني 
مـــجـــرد الـــحـــصـــول عــلــى حــكــم ذاتـــــي ضــمــن 

كونفدرالية.
ســــوف يــتــوجــب عــلــى الـــوســـطـــاء الــدولــيــني 
عمل ما في وسعهمم من أجل إقناع أطراف 
لكن  مــوحــدة،  إثيوبيا  بقاء  بأهمية  الــنــزاع 
أولئك  هذا يعتمد أيضًا على وجهات نظر 
الوسطاء ومدى حرصهم على هذه الوحدة، 

وهو أمر ما يزال موضع شك.
)كاتب سوداني(

األديـــــــان أنــفــســهــم قــبــل أي أحــــد آخـــــر، عبر 
رفـــع الــغــطــاء الــديــنــي عــن هــــؤالء، ألن هــؤالء 
مـــجـــّرد أدوات وبـــيـــادق فـــي يـــد االســتــبــداد، 
مثلما هــي الــجــيــوش والـــجـــنـــراالت ورجـــال 
األمــن واملــخــبــرون، فــهــؤالء يشّوهون الدين 
هو  وفضحهم  املستبد،  لخدمة  ويجّيرونه 
أولوية دينية قبل أن تكون ثقافية أو ثورية. 
واإلشـــكـــال الـــذي تــقــودنــا إلــيــه هـــذه املسألة 
أن بيادق السلطات هــؤالء قد أقــدمــوا، على 
 الــفــتــاوى الــتــي 

ّ
امـــتـــداد الـــتـــاريـــخ، عــلــى ســـن

كتبت أساسا بهدف خدمة السلطان، ولكن 
إلــى جزء  الزمن،  الفتاوى تحّولت، مع  هــذه 
من املدّونة الفقهية التي ال يطاولها النقد، 
وأصبح مسلمون كثيرون يتعاملون معها 
ــادة قـــراءة  كــمــقــّدس، األمـــر الـــذي يتطلب إعــ
معرفية نقدية لكامل هذه املدونات الفقهية، 
ولــتــاريــخ الــعــالقــة بــني املــؤســســات الدينية 
والــســلــطــة. وعــلــى ضـــوء ذلـــك، يــتــم مراجعة 
والنصوص  الفتاوى  من  الهائل  الكم  ونقد 
الــــذي دخــلــت املـــدونـــة الــتــراثــيــة اإلســالمــيــة 
مــن هـــذا الـــبـــاب، وتــحــّولــت، مــع الـــزمـــن، إلــى 
نصوص مقّدسة ال يطاولها الشك أو النقد.

الــتــي ينبغي االنــتــبــاه لها،  الــثــانــيــة  الــنــقــطــة 
ــريـــن مـــــن رجـــــال  ــيـ ــثـ ــدد، أن كـ ــ ــــصــ فـــــي هــــــذا الــ
الــديــن )وهــــذا ينطبق عــلــى حــقــول السياسة 
والــثــقــافــة( الــذيــن كــانــت لــهــم مــواقــف مشّرفة 
ضــد االســتــبــداد احــتــفــظــوا، فــي الــوقــت ذاتـــه، 
الــثــورة،  تجاه  النكوصية  املعرفية  برؤيتهم 
من دون أن يكون وعيهم في العمق متماهيا 
ــد فــي  ــديـ ــن الـــجـ ــزمــ ــــورة ومـــــفـــــردات الــ ــثـ ــ ــع الـ مــ
ــان،  ــقـــوق اإلنـــسـ الـــحـــريـــة والــديــمــقــراطــيــة وحـ
املــقــدســات بأشكالها كــافــة )والــديــنــيــة  ونــقــد 
منها(، إذ يريد كثيرون منهم إطاحة النظام 
ســيــاســيــا، واإلبـــقـــاء عــلــى املــنــظــومــة املعرفية 
الدينية التي حملته كما هي، غير مدركني أن 
النظم ال تستمر من دون أن تكون لها حوامل 
ثــقــافــيــة ومــعــرفــيــة وديـــنـــيـــة. وهـــنـــا ال يصب 
بمستبدٍّ  مستبدٍّ  باستبدال  إال  هــذا  جهدهم 
بدمقرطة  الــقــبــول  أو  العمل  عــن  بعيدا  آخـــر، 
االعتراف  عبر  للمجتمع،  التحتية  العالقات 
بـــالـــتـــعـــّدديـــة الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة واإلثـــنـــيـــة 
والحريات الفردية والزواج املدني، بعيدا عن 
سياسية.  أو  قومية  أو  دينية  وصــايــات  أي 
ومن هنا، قد يكون سعي املجلس اإلسالمي 
ــــى تــعــيــني مـــفـــت جـــديـــد مــــن هـــذا  الــــســــوري إلـ
احتكار  على  الطرفان  يتصارع  الباب، حيث 
تمثيل اإلســالم أو املسلمني السنة، كل منهم 
يــقــول »أنـــا اإلســــالم«، والــخــاســر الــوحــيــد من 
هــذا الــصــراع هــو اإلســـالم نفسه، مــن دون أن 
يسمح أي منهما للنقد أن يصل إلى جذوره 
التي  الفكرية  للمنظومة  املــؤّســســة  املعرفية 

يحكم ويفكر من خاللها هؤالء.
)من أسرة العربي الجديد(

التفاوض المستحيل في األزمة اإلثيوبية
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