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في ذكرى رحيل نجم الغالبة
نواف التميمي

«ما عندكمش حاجة سخنة ،جيبولي شاي  ..الشاي حلو»  ..هذا كل ما طلبه الشاعر
الراحل ،أحمد فؤاد نجم ( ،)2013-1929من إدارة مهرجان جرش في أمسية من
ليالي يوليو /تموز  .2013عـ َـدل الفاجومي (الرجل الصريح الــذي ال يخشى قول
ّ
رأيه) مزاجه بكاسة شاي ،ثم راح ّ
يعدل بأغانيه أمزجة مستمعيه ،ويسخن جمهورًا
غفيرًا حضر لالحتفاء بأبي النجوم .عاد الشاعر بعد أشهر قليلة ،مطلع ديسمبر/
ّ
كانون األول  2013إلى ّ
عمان ،ليشرب املزيد من الشاي ،ويغني في اليوم العاملي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني «يا فلسطينية والبندقاني رماكو بالصهيونية
تقتل حمامكو في حداكو ..وأنا بدي أسافر حداكو» .بعد عودته إلى القاهرة بيومني
( 13ديسمبر  )2013توفي نجم ،وخسر العالم العربي أحــد أهــم شعراء العامية
وأعـنــد صعاليك الـقــرن العشرين .عــاش أبــو ن ـ ّـوارة كــادحــا ومــات فقيرًا ،ولــم يكن
ّ
بفقر أغناه بحب ناس ،وأنقذه من غضب آخرين
يخجل يومًا من فقره ،بل اعتز ٍ
ّ
أمثال أم كلثوم التي توعدته بعد نشر قصيدة «كلب الست» الذي عض طالبًا كان
ّ
يمر 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
هاشرده ،ورد عليها هو ّ
ّ
مشرد أصال».
أنا
كان أحمد فؤاد نجم حليف الكادحني من عمال وفالحني وطلبة ،ال بالشعر والغناء
وحسب ،بل باملمارسة ،واستحق بذلك لقب سفير الفقراء ،عندما اختارته املجموعة
العربية في النداء العاملي من أجــل مكافحة الفقر ،في العام  ،2007ليكون ناطقًا
في املحافل الدولية باسم فقراء العالم العربي ،وسفيرًا لفقراء العالم إلــى جانب
الزعيم األفريقي نلسون مانديال .وبمناسبة اختياره ،قال نجم بسخريته املعتادة
إنه سيشكل حكومة عاملية من وزرائها السيد املسيح وعلي بن أبي طالب القائل «لو
ً
رجال لقتلته» وأبو ذر الغفاري القائل «إذا جاع ٌ
أحد فال أمان».
كان الفقر
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
التاكسي ،وغالبة آخرين صادفوه في طريق عودته إلــى البيت ،تاركًا القليل من
املال لبناته ّنوارة وزينب وأميمة .في ذلك اليوم ،توفي أحمد فؤاد نجم بعد أن ّ
وزع
سنوات
تحويشة العمر على فقراء عاش بينهم ودافع عن قضاياهم ،ودفع ألجلهم
ٍ
من عمره قضاها في السجون .عاصر نجم ثــاث ثــورات مصرية؛ ثــورة الطالب
في سبعينيات القرن املاضي ،و «ثورة الجوع» التي أطلق عليها السادات «انتفاضة
الحرامية» ،ثم ثورة يناير  ،2011التي ّ
سماها ثورة «شياطني الفيسبوك» .وناكف
ُ
نجم ثالثة رؤساء؛ جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك ،ولم يعرف
ّ
عنه التملق ألحدهم أو الفجور في خصومة أي منهم .كتب قصيدة رثاء في الرئيس
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
واللحمة» و«على الربابة» و«البتاع» ،وأشهرها كانت قصيدة «نيكسون بابا» بعد
زيــارة الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون مصر ،وعــارض سياسات حسني
مبارك وكتب في شخصه وعهده قصائد «الـشـكــارة» ،و«فــي عيد ميالدك الكام
وسبعني» ،ثم قصائد «الجدع جدع والجبان جبان» ،و«شيد قصورك» ،و«رسالة
من حسني مبارك إلى الشعب املصري» ،و«سالمة مرارتك» وهي القصيدة التي
كتبها عندما استأصل الرئيس مبارك مرارته .عاش مع الشعب الثائر فصول ثورة
 25يناير املطالبة بإسقاط نظام مبارك ،ولكنه رفض إهانة مبارك بعد ّ
تنحيه وقال:
«رغم كل الجرائم املسؤول عنها يبقى رئيسًا سابقًا للمصريني .إحنا مش عايزين
نجيبه وانبهدله قدامنا ،إحنا شعب أصيل وجميل ومتسامح ونعفو عند املقدرة ..
عايزين فلوسنا اللي سرقوها هو ومراته ووالده وحاشيته».
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ما بين مصر السياح ومصر المصريين
عمر سمير

ك ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ــيء ف ـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر ي ـ ـجـ ــب أن يـ ـب ــدو
مــرتـبــا وجـمـيــا مــن أج ــل امل ـلــك والـحــاشـيــة
واملهرجانات واملواكب املوجهة إلى الخارج.
يمكننا أن ننفق مليارات في افتتاح متحف
أو حـفــل نـقــل ل ـل ـمــوم ـيــاوات ،أو ب ـنــاء قـنــاة
جديدة هدية من مصر إلى العالم كما كان
شعار افتتاحها ،بل يمكننا أن نبني أكبر
مجمع للسجون فــي الـعــالــم ونفتتحه في
مشهد احتفالي ســريــالــي ،لــم يسبق ألحد
امل ـلــوك أو ال ــرؤس ــاء فــي ال ــدول الـحــديـثــة أن
فعله .كما يمكنك أن تقضي بقية حياتك في
شيء
السجن ملجرد كتابة بوست أو نشر
ٍ
تـعـتـبــره ال ـس ـل ـطــات مـسـيـئــا لـسـمـعــة مصر
التي وضعت ،أخيرا ،استراتيجية وطنية
لحقوق اإلنسان ،حتى ولو كان هذا الشيء
املـنـشــور مـعــروفــا ل ــدى الـصـحــافــة العاملية
وتقارير املؤسسات الدولية التي ّ
تزودها
املعلومات .مدينة األقصر،
الحكومة بهذه
ً
دعونا نسميها مدينة مجازا ،ألنها حرفيا
ق ــري ــة ت ـ ّ
ـوس ـع ــت ع ـشــوائ ـيــا ،وه ــي تـحــديــدا
تعبير فج عن تدهور مصر في املائة سنة
األخيرة ،وعن التضارب الصارخ بني مصر
السياح ومصر املصريني ،فأنت ،باستثناء
شارع الكورنيش وطريق الكباش ومتحف
ّ
بمجرد أن تبتعد خطوات قدميك
األقصر،
مائة متر ناحية أي شــارع جانبي ،سوف

كاريكاتير

تجد نفسك في منطقة غاية في العشوائية،
تشبه عزبة الهجانة أو خيرالله أو حواري
إمـبــابــة ودار الـســام وب ــوالق وامل ــرج وعني
شمس خ ــارج نـطــاق التقسيمات القديمة،
حـيــث اإلن ـت ــاج ال ـت ـجــاري لـبـيــوت هــي علب
بأسعار
صفيح تباع على الطوب األحمر
ٍ
لدخول متدهورة،
لم تعد زهيدة بالنسبة
ٍ
ـاد عـلــى الـخـلــق ف ــي معيشتهم
وال ـب ــؤس ب ـ ٍ
ومبانيهم وكل تفاصيل حياتهم .ال نظافة
وال ب ـلــديــات تـعـمــل بـجــد وال مستشفيات
خ ــارج نـطــاق مستشفيات الـسـيــاح وأبـنــاء
ال ـط ـب ـقــة ،وال م ـ ــدارس ج ـي ــدة ،وال تــاكـســي
ّ
ٌ
خاضع
شيء
بالعداد أو تعريفة ،فكل
يعمل
ٍ
والفهلوة.
للتفاوض
ّ
وتـ ـق ــاري ــر األق ـ ـصـ ــر فـ ــي مـ ــؤشـ ــر الـت ـن ـم ـيــة
ال ـب ـش ــري ــة وال ـف ـق ــر خ ـي ــر دلـ ـي ــل ،إذ تـحـتــل
امل ــديـ ـن ــة فـ ــي تـ ـق ــاري ــر الـ ـفـ ـق ــر ومـ ــؤشـ ــرات
الدخل واإلنفاق واالستهالك مركزا شديد
التدهور ،على الرغم من التحسن امللحوظ
األخيرة،
في قطاع السياحة في السنوات
ً
كـمــا ّ تحتل املـحــافـظــة مــراتــب مـتــدنـيــة في
مـ ــؤشـ ــرات ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـشــريــة ع ـلــى م ــدار
ّ
تتحسن كثيرا ،بل
العقد املاضي ،وهي لم
ت ــده ــورت ،وال ـحــديــث هـنــا عــن واحـ ــدة من
أصـغــر محافظات الصعيد سـكــانــا ،وهي
فصلت عن قنا حديثا.
محافظة
ّ
ول ــو وج ــد مــؤشــر لـيـقـيــس فـقــر الـخــدمــات
الـعــامــة فــإنـهــا بــالـتــأكـيــد سـتـحــوز ترتيبا

متأخرا جدا ،على الرغم من أنها محافظة
صـغـيــرة سـكــانــا ،وتعتبر مــن املحافظات
ذات الـنـصـيــب ال ـعــالــي م ــن اإلن ـف ــاق الـعــام
مــن أج ــل ع ــائ ــدات الـسـيــاحــة والـســائـحــن،
وه ـ ــذا وض ـ ـ ٌـع مـسـتـقــر م ـنــذ أي ـ ــام الــرئ ـيــس
حـسـنــي م ـبــارك ال ــذي دش ــن ه ــذا امل ـشــروع
ال ـخــاص بـتـطــويــر طــريــق ال ـك ـبــاش ،بــل إن
تــأخــر إن ـه ــاء امل ـش ــروع ك ــل ه ــذه الـسـنــوات
ينبئنا عــن تــدهــور الــدولــة املصرية ذاتها
التي احتاجت أكثر من  11عاما الستكمال
تطوير طــريــق بـطــول  2.7وافـتـتــاحــه ،كان
مفترضا أن يفتتحه م ـبــارك فــي م ــارس/
آذار  2011بحسب تصريحات وزير ثقافته
قبل الثورة بأقل من عام ،فاروق حسني.
م ــع ه ــذا ك ـل ــه ،س ـي ـخــرج عـلـيــك ف ــي مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي الـ«كيمتيون جــدا،
أب ـنــاء ح ــزن إيــزيــس وفـلـسـفــة رع وعبثية
آت ـ ــون واك ـت ـئ ــاب سـ ــت ،ال ـك ـب ــاش الـحــزيـنــة
أبناء حورس األربعة ،حماة كيمت ما بعد
الحداثة ،الكلمات األخيرة لكليوباترا قبل
ان ـت ـحــارهــا والــرع ـشــة األخ ـي ــرة لرمسيس
الثالث قبل اغتياله ،قاطنو مصر الفقيرة
مــن الـحــب املزينة بــالـكــذب» ،ليخبروك أن
كل شــيء على ما يــرام ،وأن فنادق املدينة
كلها لم يعد فيها غرفة شاغرة ،وهذا من
إنـجــازات مثل هــذه االحتفاالت ،متناسني
أن ه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع ،وفـ ـق ــا ل ـت ـق ــاري ــر وزارة
ال ـس ـي ــاح ــة ،ه ــو ال ـس ــائ ــد ،بــاس ـت ـث ـنــاء عــام

عماد حجاج

أسامة أبو ارشيد

ليس مستغربًا ذلك التفاعل العفوي وتلك
ال ـح ـمــاســة ال ـبــال ـغــة ال ـت ــي اسـتـقـبـلــت بهما
جماهير عربية النشيد الوطني الفلسطيني
خالل مراسم افتتاح كأس العرب لكرة القدم
 2021في الدوحة ،مساء يوم الثالثاء املاضي.
على الرغم من الخالفات والواقع اآلسن عربيًا
َّ
حلت ّ
وعمت
وكثرة الجراحات والنكبات التي
في أرجاء هذا الجسد مترامي األطــراف ،إال
أن فلسطني تبقى بوصلة الــوعــي العربي،
وضميره الجمعي ،وهي جاهزة لالستدعاء،
تأكيد ملركزيتها التي قد
دائـمــا وأبـ ـدًا ،فــي
ٍ
تخفت بــن حــن وآخــر ،ولكنها ال تتالشى
وال تنقضي .عندما تحضر فلسطني عربيًا،
فإنها تستدعي مــن مـخــزون الــذاكــرة تراثًا
ديـنـيــا ال يـمـكــن ت ـج ــاوزه ،وعـمـقــا قــومـيــا ال
يمكن إلغاؤه ،وأهمية استراتيجية ال َيمكن
تجاهلها ،وتعاطفًا جماهيريًا ،قد ُيــشـ َّـو ُه،
فـتــرة ،فــي مكان مــا وفــي زمــان مــا ،ولكنه ال
يلبث أن يعود نقيًا خالصًا.
فقط في فلسطني ال يختلف الضمير الجمعي
ألم ــة ال ـعــرب عـلــى هــويــة ال ـع ــدو ،حـتــى وإن
تاهت األنظمة في دهاليز السياسة ،وثملت
من عار التواطؤ .وفقط في فلسطني تجمع
األمة على مقاومتها ،ما دامت فوهة البندقية
مــوجـهــة نـحــو ال ـعــدو الـصـهـيــونــي املـحـتــل،
الرابض ال على أرضها فحسب ،بل ويمثل
تهديدًا استراتيجيًا ألمن واستقرار وازدهار
ومستقبل املنطقة بأسرها.
ل ـكــن ،ح ـتــى تـسـتـمــر ه ــذه امل ـكــانــة الـخــاصــة
ّ
تتعرض
بفلسطني في وعي األمة ،وحتى ال
ّ
لهزات مرحليةٍ هنا وهناك ،فإن هذا يتطلب
مــن أص ـحــاب الـقـضـيــة أن ال يـجـعـلــوا منها
قضية خالفية ،وأن ال يضعوها فــي حالة
تناقض مع جراحات األمة األخرى ،الغائرة
ٍ
والـنــازفــة .مركزية القضية الفلسطينية ال
تعني أحاديتها في فضائنا ،وال تسفيه عدالة
تطلعات شـعــوب عربية أخــرى تسعى إلى
االنعتاق من ربقة القمع والظلم واالستعباد.
ٌ
صحيح أن فلسطني تملك حضورًا تلقائيًا
ّ
يجدد نفسه بنفسه ،وهي تختزن قدرة ذاتية
على تنقية املشاعر العربية نحوها من أي
سموم قد تلحق بها ،لكن هذا ينبغي أن يكون
ٍ
مــدعــاة وحــاف ـزًا أكـبــر لــدى الفلسطيني كي
يكافئ جميل مشاعر الجماهيرية العربية
ال ـج ـيــاشــة وال ـص ــادق ــة بــامل ـحـ ّـبــة وال ـح ــرص
والتعاطف .بكلمة ،فلسطني قلب آالم العرب
وأحالمهم التي ُيراد وأدها ،وال ينبغي ،أبدًا،

واحد بعيد الثورة وعامني ما بعد ،2013
وأن بلدانا مثل تونس تجتذب عددا أكبر
مــن السياح بــا إمكانات أثــريــة تـقــارن مع
مــا فــي األقـصــر وبسياحة شاطئية فقط،
عـلــى الــرغــم مــن االض ـطــرابــات السياسية.
ك ـم ــا أن ت ــرك ـي ــا ال ت ـم ـت ـلــك م ـع ـش ــار اإلرث
األث ـ ــري ،وتـشـهــد انـتـعــاشــا كـبـيــرا لـقـطــاع
ال ـس ـيــاحــة ،م ــن دون أن يـعـنــي ه ــذا ق ــدرة
الدولة على وقــف انهيار الليرة أو توفير

أين نحن من أزمة عالمية تلوح؟
سوسن جميل حسن

عن مركزية فلسطين
في الوعي العربي
ثقب
أن نتواطأ ّ فــي مساعي تحويلها إلــى ٍ
ومحاوالت تلويث
أسود يمتص طموحاتناَ ،
وعـيـنــا ،كـعــرب ،لـلــرضــوخ ِل ــقـ َـد ٍر مــزعــوم من
الدكتاتوريات املتخلفة ،الفاشلة والفاسدة،
ّ
لغض الطرف َّ
عما يقوم به بعضهم ،من
أو
دول وأنظمة وتنظيمات ،مــن جــرائــم بحق
شعوب عربيةٍ أخرى ،بذريعة دعم املقاومة
ٍ
والعداء إلسرائيل.
تعقيدات فــي هذا
مــا سبق ال ينفي وجــود
ٍ
السياق ،واملوازنة بني الحسابات املتعارضة
واملـ ـتـ ـض ــارب ــة أم ـ ــر ع ـس ـي ــر .وم ـ ــن أس ـ ــف ،ال
ّ
يتردد بعض املتصارعني في فضاء العرب
وســاحـتـهــم فــي مـحــاولــة تــوظـيــف فلسطني
درعًا يتمترسون وراءه ،أو استخدامها ورقة
ّ
توت علهم يسترون بها عوراتهم ،أو حتى
ٍ
اعتبارها كبش فداء لنيل رضا أعداء هذه األمة
ودعمهم .لكن الكارثة تكون أكبر حني يتواطأ
أصحاب الشأن من الفلسطينيني أنفسهم في
ً
مثل هذه املساعي املبتذلة .مثال ،من املفهوم
أن تلجأ املقاومة الفلسطينية إليران ضمن
حـســابــات الـ ـض ــرورة ،ال ـتــي هــي باملناسبة
مشتركة بني الطرفني ،ولكن من غير املقبول
ّ
يتحول تحالف الضرورة إلى عداء نحو
أن
الشعوب العربية في سورية والعراق واليمن
التشكيك فــي آمالها وعدالة
ولبنان ،وإلــى
ٌ
قضاياها .أيضًا ،مرفوض تمامًا ما تقوم به
تماه مع
القيادة الرسمية الفلسطينية من
ٍ
ّ
وتحولها هي نفسها
ديكتاتوريات عربية،
ٍّ
عضوي للنظام الرسمي العربيِّ
إلى امتداد
وجسر له للعبور ّنحو إسرائيل .أما
الفاسد،
ٍ
ّ
اب
وكت
مفكرين
ي
بتبن
فتتمثل
األثافي،
ثالثة
ٍ
وصحافيني ونشطاء فلسطينيني خطابًا
شوفينيًا إلغائيًا بحق الـشـعــوب العربية
األخرى وحقوقها بالحرية والعدالة والكرامة
والديمقراطية ،بذريعة التركيز على «القضية
املركزية» ،فلسطني!
ّ
تتحرر فلسطني من
باختصار ،ال يمكن أن
دون عمقها العربي ورافــده اإلسالمي .هذا
مـعـطــى اس ـتــرات ـي ـجــي ،اع ـت ــرف ب ــه بعضهم
أو ال .ولـكــن ،ال يمكن هــذا العمق أن يكون
ً
حــاضـرًا وفــاعــا فــي صـيــرورة التحرير من
ً
دون أن يكون هو نفسه َّ
حر اإلرادة ،متحلال
من القيود واألغــال التي تكبله بها أنظمة
قمعية مـجــرمــة .ومــن ث ـ َّـم ،تستلزم القضية
املركزية لألمة ،وهي فلسطني ّهنا ،أن تكون
نقطة التكثيف األعلى ملا يتوخاه العرب من
مستقبل واعد وزاهر ،غير هذا الواقع الكئيب
الذي نحياه جميعًا.
(كاتب فلسطيني في واشنطن)

ّ
مؤشر
لو وجد
ليقيس فقر
الخدمات العامة فإن
األقصر ستحوز ترتيبًا
متأخرًا جدًا ،مع أنها
محافظة صغيرة
سكانًا

يغطي العنف تجاه النساء
البرتقالي ال
ّ
عطاف الروضان

بـعــد عملية االغـتـيــال الــوحـشـيــة فــي الـعــام
 1960ل ـ ــأخ ـ ــوات م ـ ـيـ ــرابـ ــال ،ال ـن ــاش ـط ــات
السياسيات في الدومينيكان ،بــأوامــر من
الــديـكـتــاتــور رافــاي ـيــل تــروخـيـلــو ،استغرق
العالم  39عــامــا ،لتعتمد الجمعية العامة
لــأمــم امل ـت ـحــدة ،ف ــي  17ديـسـمـبــر /كــانــون
األول  ،1999يـ ــوم  25ن ــوف ـم ـب ــر /تـشــريــن
الـثــانــي مــن كــل ع ــام يــومــا دول ـي ــا للقضاء
على العنف ضد املرأة ،وإقناع العالم ليقف
مــوحــدا وداع ـم ــا ه ــذه الـقـضـيــة .وم ـنــذ ذلــك
ال ـتــاريــخ ،اجـتــاحــت الـحـمــات الـبــرتـقــالـيــة،
وهو اللون املعتمد ملناهضة العنف تجاه
ال ـن ـســاء ،ال ـعــالــم ،اسـتـجــابــة ل ــدع ــوات األمــم
امل ـت ـحــدة ل ـل ـح ـكــومــات ،امل ـن ـظ ـمــات الــدول ـيــة
وامل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات غـ ـي ــر الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم
نشاطات هدفها رفع وعي الناس ملناهضة
ٍ
العنف تجاه النساء بألوانه ،على الرغم من
االع ـت ــراف األم ـمــي ب ــأن مــن الـصـعــب قياس
درجات االنتهاكات تجاه النساء ،وتقصي
تفاصيلها ،فكيف ملؤسسات مجتمع مدني
مـحـلـيــة ف ــي أح ـي ــاء فـقـيــرة مـثــا ف ــي عاملنا
الثالث القيام بها.
ْ
إن سلمنا جــدال بــأن الـحـكــومــات تستطيع
هذا ،وهو غير دقيق وفقا لتجاربنا املحلية
على األقل ،فالوساطة والروتني واملحسوبية
والفساد عوامل كفيلة ،منفردة أو مجتمعة،
بالتغطية عـلــى قضية عـنــف تـجــاه ام ــرأة،
وعدم الحديث عنها على اإلطالق ،فما بالك
بفتح تحقيق حولها ،قصص سمعناها من
ضحاياها .ولألسف ،وقفنا مكتوفي األيدي
ن ـت ـس ــاءل م ـع ـهــا م ــا الـ ـح ــل! ع ــامل ـي ــا ،شكلت
النساء والفتيات هــذا الـعــام ( ،)2021وفقا
لــأمــم املـتـحــدة ،مــا نسبته  %71مــن جميع
ضحايا االتجار بالبشر في العالم ،وثالث
من أصــل أربــع منهن يتعرضن لالستغالل
ال ـج ـن ـس ــي .وه ـ ــذه ل ـي ـســت أرقـ ــامـ ــا ج ــام ــدة،
إنما تحمل ،في ثناياها ،وجوها وأسماء
ّ
ونساء وطفالت ّ
متعددة ّلون
تضررن بطرق
وجوههن طيف كدمات بني األزرق واألسود
واألخ ـض ــر ،وس ــط ل ــون أحـمــر داك ــن ال يجد
البرتقالي مساحة فيها ،ليبعث األمــل في
ه ــذه امل ــآس ــي اإلن ـســان ـيــة ال ـت ــي ي ـبــدو أنـهــا

مزيد من فرص العمل لشباب غاضب من
نسب ّبطالة مرتفعة ومستمرة باالرتفاع
وتـضــخــم يـتــزايــد .لــم تـقــدم عـلــى مـثــل هــذا
اإلنفاق البذخ على أنشطة جذب السياح،
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود بـ ـنـ ـي ــة ت ـح ـت ـيــة
ّ
متطورة لذلك الجذب.
وخدمات عامة
عليك أن تصدق أبناء كيمت هؤالء الكباش،
عـنــدمــا ي ـقــولــون ل ــك إن ـنــا نستعيد أمـجــاد
الفراعنة ،وإن هــذا كله سيعود حتما على
ال ـب ــاد بــال ـخ ـيــر والـ ــرخـ ــاء ،م ــن دون أدن ــى
ّ
تصدق أن االقتصاد
نقاش ،كما أن عليك أن
ّ
املـصــري ينمو بنسبة  ،%10بينما معدل
ال ـب ـطــالــة الــرس ـمــي ي ـتــزايــد م ــن دون أدن ــى
دخـ ــول لـتـقـنـيــات إن ـت ــاج خ ــارق ــة .ل ــن يـكــون
عليك أن تتساءل كيف تزايدت البطالة في
مــدن قناة السويس ،على الرغم من إنشاء
م ـشــروع الـقـنــاة ال ـجــديــدة وإن ـف ــاق عـشــرات
امل ـل ـي ــارات ع ـل ـيــه .عـلـيــك ف ـقــط أن تـتـصـ ّـرف
كواحد من العمال من فئة األسرى واألغراب.
ال ي ـجــب أن ت ـ ــدري م ـ ــاذا ت ـف ـعــل ،وت ـحــركــك
العصا ويـســوقــك الـجـنــد ،وال يجب أبــد أن
تستحضر خصائص املصريني فــي مصر
العليا كما تصفها رواي ــة «عـبــث األق ــدار»،
وغيرها من روايات نجيب محفوظ.
بينما تنفق مصر السياح والخارج مئات
املليارات على عاصمتها الجديدة وقطار
«م ــون ــوري ــل» يــربـطـهــا بــال ـقــاهــرة الـجــديــدة
ال ـتــي سـتـصـبــح قــدي ـمــة ،وق ـط ــار ســريــع لن

يـسـتـقـلــه ،ف ــي ال ـغــالــب %1 ،م ــن امل ـصــريــن،
س ـي ــرب ـط ـه ــا ب ــال ـع ــن ال ـس ـخ ـن ــة وال ـع ـل ـمــن
الـ ـج ــدي ــدة أو دبـ ــي ال ـب ـح ــر امل ـت ــوس ــط كـمــا
يـ ـحـ ـب ــون أن يـ ـسـ ـم ــوه ــا ،وم ـ ـل ـ ـيـ ــارات عـلــى
مواكب ملكية أشبه بالتي تصفها روايات
نجيب محفوظ ،فإن مصر املصريني ليس
لديها ربع ُهذه املبالغ لتطوير التعليم أو
الصحة أو نظم الصرف لتفادي غرق املدن
بمياه األمطار املحدودة واملتوقعة كل عام،
وس ـت ـظــل ال ـس ـي ــول ت ـج ــرف ب ـي ــوت ال ـف ـقــراء
امللومني على سكناها ،ليهديهم الرئيس
مـنــازل مــن جيبه ُيحتفل بها فــي كــل سيل.
وس ـي ـظــل أغ ـل ــب س ـك ــان األقـ ـص ــر وأسـ ـ ــوان،
الــوجـهـتــن الـسـيــاحـيـتــن الـعــاملـيـتــن ،غير
قادرين على الوصول إلى القاهرة وخدمات
العالج والعمل فيها في أقــل من  12ساعة
إن وصلوا ساملني ،سيظلون يذهبون إلى
القصر العيني في أسيوط أو القاهرة كلما
احتاجوا عالجا ،كما سيظلون كبقية املدن
املصرية املليونية واألكـثــر كثافة وسكانا
منهما ،مــن دون شبكات مــواصــات عامة
م ــري ـح ــة ل ـل ـس ـك ــان والـ ـس ــائـ ـح ــن وج ــاذب ــة
للسياح أكـثــر مــن املــواكــب ،كما هــو الحال
ف ــي أغ ـل ــب ال ــوج ـه ــات ال ـس ـيــاح ـيــة الـعــاملـيــة
من أفقر البلدان إلــى أغناها وفــي أقصاها
نيوليبرالية إلى دولها االشتراكية الباحثة
عن دور للدولة.
(كاتب مصري)

لن تنتهي على املــدى املنظور ،وخصوصا
ف ــي منطقتنا الـعــربـيــة امل ـب ـتــاة بــالـحــروب
والـلـجــوء والـفـقــر والـتـحـ ّـديــات االقتصادية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـضـ ـ ــرب املـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــوم ـ ــة اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة
واإلجتماعية في الخاصرة ،وتترك أضعف
الفئات وأكثرها تهميشا ،النساء واألطفال،
ّ
متعددة من العنف.
في مهب موجات
على م ــدار مــا يـقــارب العشرين عــامــا ،منذ
م ـعــرف ـتــي ب ــ«ال ـح ـم ـل ــة ال ــدولـ ـي ــة ملـنــاهـضــة
الـعـنــف ضــد امل ـ ــرأة» ،رأيـ ـ ُـت وش ــارك ـ ُـت آالف
الـ ـن ــاشـ ـط ــات ح ـم ــات ـه ــن نـ ـه ــاي ــة كـ ــل عـ ــام،
وان ـض ــم ل ـهــن نــاش ـطــون تـمـتـعــوا بــال ـجــرأة
والـشـجــاعــة ،فهم يـتـعـ ّـرضــون لعنف لفظي
أيـضــا ،ألنـهــم داع ـمــون لحقوق الـنـســاء في
مجتمعات محافظة ،مجتمعاتنا .واعتدنا
ٍ
ك ــل عـ ـ ــام ،وعـ ـل ــى مـ ـ ــدار س ـت ــة ع ـش ــر ي ــوم ــا،
ينهمك الـعــالــم بــرفــع الــاف ـتــات الــرافـضــة،
ويطير آالف البالونات البرتقالية ،ويقرع
أجراسا نحاسية ،تنبيها الرتفاع مستوى
العنف الذي يقع على النساء .وليس األردن
ً
استثناء ،إذ نشهد ارتفاعا عاما بعد عام،
ولكننا شهدنا تغيرا ملحوظا في مستوى
العنف وأساليبه ،ووصل إلى محاولة القتل
بــاقـتــاع ال ـع ـيــون ،أو الـقـتــل فـعــا تهشيما
ل ـلــرؤوس بحجر أو قتال بــالــرصــاص أمــام
األطفال بال رأفة وال رحمة.
وإذا كان العنف رحيما وأقل قسوة ودموية،
ف ـه ــو يـ ـتـ ـل ـ ّـون ،وي ــأت ــي ب ــأس ــال ـي ــب ج ــدي ــدة
ت ـ ـتـ ــواءم م ــع ال ـع ـص ــر ،ف ــأص ـب ــح ال ـت ـح ـ ّـرش
ّ
تتحول ضحية
واالبتزاز إلكترونيني .وقد
ّ
ش يعاني مــن مــرض نفسي أو علة
ملـتـحــر ٍ
أخالقية لضحية لسلطة ومجتمع ،إن هي
ُ
رفـعــت ال ـصــوت وقــالــت كـفــى ،فـهــي ق ــارورة
ُ
تستوجب الكسر ،إن هي طالبت بأن تعامل
كإنسان ،وننسى أو نتناسى أن للقارورة
مفردة مالصقة لها في الشريعة ،هي الرفق
ال العنف وال الضرب وال االستباحة.
 % 25.9مــن الــزوجــات فــي األردن تعرضن
ل ـع ـن ــف جـ ـس ــدي أو ج ـن ـس ــي أو ع ــاط ـف ــي،
واألدهـ ـ ــى أن  %62م ــن ال ـض ـحــايــا ي ـب ـ ّـررن
ضرب أزواجهن لهن ،ما يدفعنا إلى إعادة
التفكير بالنموذج اإلنساني الــذي نساهم
بتشكيله ،إعالميني وتربويني وقانونيني
ّ
وصناع قرار ،ونسال أنفسنا :كيف نسمح

ستكون االنتخابات
بابًا جديدًا للخالفات،
بدل أن تكون حًال
ٍ
لخالفات مزمنة

لثقافة الصمت على العنف والقبول به بهذا
الشكل؟ أال نملك إرثا اجتماعيا ومنظومة
ديـنـيــة ومـعــرفــة حقوقية كــافـيــة تحمي أي
إنـ ـس ــان ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن جـنـســه ودي ـنــه
وع ــرق ــه ،مــن أن يـهــان أو يـضــرب أو يقتل؟
وال ينهي ازديــاد عــدد البالغات إلــى دائــرة
حماية األسرة عن العنف األسري املشكلة،
وال ي ـغ ـلــق املـ ـل ــف ،ب ــل ي ـك ـشــف ع ـم ـل ـيــا عــن
نصف جبل الجليد تحت املاء ،فكل القصة
أن مواطنني عرفوا أن تبيلغهم عن حاالت
عنف رأوه ــا ال يوجب ذكــر أسمائهم وفقا
ٍ
لقانون التبليغ اإللزامي عن حاالت العنف
ّ
ملقدمي الخدمة من مدرسني وأطباء ...إلخ،
وأن النساء أصبحن يعرفن إلى أين يتجهن
في الشكوى ،وزاد وعيهن بــأن ما ُيمارس
عليهن جريمة ال تأديب ،وإن رفعت صوتها
ً
فلن يكون ع ــورة وال عيباً ،وإنـمــا صمتها
عــن الـعـنــف يجعلها شــريـكــة فــي الجريمة
تجاه نفسها وأطفالها وأسرتها.
ّ
مـ ــن ال ـ ـض ـ ــروري الـ ـتـ ـح ـ ّـرك إلن ـ ـهـ ــاء ص ــن ــاع
ال ـق ــرار فــي كــل املـسـتــويــات ب ـهــذه القضية،
واالعتراف بأن حاالت العنف تجاه النساء
على وجه الخصوص ما زالت ّ
تحديا كبيرا
في املجتمع األردني .وللمنظومة الذكورية
ملـسـيـطــرة وب ـعــض ال ـف ـجــوات ف ــي الـقــوانــن
والفهم الخاطئ لتفسير النصوص الدينية
دور كبيرا في ذلك .وال يكفي أن ّ
نلون العالم
برتقاليا فــي وقــت واح ــد كــل ع ــام للقضاء
على سواد العنف في األردن والعالم.
(إعالمية وناشطة أردنية)

بدأت أزمة العام  2008بانهيار في املؤسسات
املــال ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ،س ــرع ــان م ــا وص ــل إلــى
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،وألن االقـ ـتـ ـص ــاد
األميركي هو األقوى ً
عامليا ،وسيطرة أميركا
على حصة كبيرة من التجارة العاملية ،ثم
احتالل الــدوالر األميركي ما يفوق  %60من
السيولة النقدية في العالم ،فإن آثار األزمة
وانعكاساتها شملت االقتصادات العاملية
ع ـم ـ ً
ـوم ــا ،م ــن االقـ ـتـ ـص ــادات األوروب ـ ـيـ ــة إلــى
اقتصادات الدول النامية ..هل استفاد العالم
من أزماته السابقةً ،
علما أن الفاصل الزمني
بني األزمة األخيرة وبوادر أزمة عاملية تلوح
في األفق اليوم ليس ً
كبيرا؟
يحصل الكساد االقتصادي عندما ينخفض
الناتج املحلي اإلجـمــالــي الحقيقي بنسبة
ت ـت ـعـ ّـدى ال ـ ـ ـ ــ ،%10وب ـم ــا أن آثـ ـ ــاره يـمـكــن أن
ت ـس ـت ـم ــر س ـ ـن ـ ــوات ،كـ ـم ــا تـ ـب ــره ــن األزمـ ـ ـ ــات
السابقة ،فإن األعمدة األساسية لالقتصاد،
خـصــوصــا فــي الـ ــدول ال ـقــويــة ،تتضعضع،
كاألنشطة التجارية والصناعية واملصرفية.
أوروبا أو
ال يمكن لإلنسان
العاديّ ،املقيم في ً
ًّ
اقتصاديا ،إل أن يقف قلقا أمام
الدول القوية
سنتني
منذ
حياته
على
تطرأ
التي
التغيرات
ّ
على األقل ،التي ازدادت وتيرتها مع تفشي
ف ـي ــروس ك ــورون ــا وامـ ـت ــداد ال ــوب ــاء إل ــى كل
الكوكب من دون استثناء ،ففي أوروبا
أنحاء ّ
بدأت مؤشرات التضخم تتمادى على السلع
ّ
تحسن فــي دخــل الفرد،
الحياتية ،مــن دون
ّ
إذ حتى الحكومات بدت مرتبكة أمام تغول
الفيروس ،واالندفاعة األولى من الحكومات
ذات التوجه االجتماعي ،كما أملانيا وفرنسا
ودول أخــرى أوروب ـيــة ،ومنحها مواطنيها
بعض املساعدات ،وتقديم الدعم ألصحاب
الشركات واملـهــن لتخفيف آثــار اإلغ ــاق ،لم
تكن لها بصمة واضحة ،بل بدت كما لو أنها
ذهبت أدراج الرياح ،ولم تعد لدى الحكومات
ّ
النية وال القدرة على حلول ترقيعية من هذا
النوع ،فاألزمة أكبر من حلول مثلها.
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أس ـ ـع ـ ــار الـ ـسـ ـل ــع االس ـت ـه ــاك ـي ــة
والـعـقــارات واإلي ـج ــارات ،وانخفضت القوة
للعملة بنسبة ملموسة ،واملستقبل
الشرائية ً
ـت ب ــدأت فيه مالمح
ـ
ق
و
ـي
ـ
ف
ـا،
ـ
ـض
مــا زال غــامـ
ٍ
أزمات اجتماعية وسياسية تلوح في األفق،
وباتت النزعات القومية والعنصرية ترتفع
وت ــزداد قاعدتها الشعبية ،فبعد توقعات
البنك الــدولــي أن اقـتـصــاد الـعــالــم سيشهد
ً
تعافيا فــي هــذا الـعــام ( )2021ال ــذي أوشــك
على نهايته ،نرى أن هناك ما يلوح في األفق
ّ
ويهدد االستقرار ،ويثير القلق بشأن الوضع
االقتصادي واملالي في العالم ،بسبب هذه
الـ ـع ــودة ال ـشــرســة ل ـل ـف ـيــروس ف ــي جائحته
الـحــالـيــة الـتــي تـضــرب ال ـعــالــم ،وخصوصا
أوروبا ،ما يعيد إلى األذهان مرحلة اإلغالق

التي ّ
عمت العالم في العام الفائت ،وما نجم
عنها من انهيارات اقتصادية وخسران فرص
ّ
ـدان
عمل وتـ ــردي املـسـتــوى املعيشي فــي بـلـ ٍ
عــديــدة ،إذ تعاني الـيــوم أوروب ــا مــن ارتفاع
إجراءات
عدد املصابني ،ومن صعوبة اتخاذ
ٍ
حازمة وفــرض قوانني عامة للسيطرة على
ال ــوض ــع ال ـص ـحــي ،ف ــي ظ ــل وجـ ــود شــرائــح
م ــن مـجـتـمـعــاتـهــا ،راف ـض ــة أخ ــذ الـلـقــاحــات
واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة األخ ـ ـ ــرى ،وت ـن ــاوئ
ال ـح ـك ــوم ــات وت ــرف ــض االم ـت ـث ــال لـلـقــوانــن
الصادرة بهذا الشأن ،عدا أزمة الطاقة التي
األوروب ــي ،والصراع
تشهدها دول االتحاد
ّ
بالتبادل في
ي
املتخف
بينها وبــن روسـيــا،
ً
املـ ـم ــارس ــات ض ــد بـعـضـهــم ب ـع ــض ــا ،ولـعــب
روسـيــا بــورقــة الـغــاز وأوروبـ ــا بالعقوبات،
واسـتـغــال أزم ــة املـهــاجــريــن ورق ــة للضغط
مــن دون االل ـت ـفــات إل ــى امل ـعــانــاة اإلنـســانـيــة
التي يعيشها أولئك .بات املواطنون في هذه
ال ــدول يشعرون بـبــوادر أزم ــة ،فـعــدا ارتـفــاع
األسعار ،هناك البطء في تأمني بعض املواد،
إذ ازدادت املـ ــدد ال ــازم ــة لـتــأمـيـنـهــا كـثـيـ ًـرا
مــن بــدايــة املــوجــة األول ـ ــى .وه ـنــاك مصانع
وشركات ال تنتج ً
سلعا جديدة ،بل تكتفي
ّ
بطرح املخزن لديها ،باإلضافة إلــى سجال
دائم على مستوى الحكومات ،فيما يتعلق
بتعديل بعض القوانني املالية ،من تحصيل
ض ــرائ ــب أو فــوات ـيــر أو غ ــرام ــات أو رس ــوم،
وتـعــديــل الـعـقــوبــات الـخــاصــة بمخالفتها،
كــذلــك الـتـغـيــرات ال ـتــي ت ـطــرأ عـلــى مستوى
البنية التحتية في املــدن ،وتعديل الشوارع
لـتـسـتــوعــب عـ ــددا أك ـبــر م ــن وس ــائ ــط النقل
ّ
كالدراجات الهوائية أو ما
الصديقة للبيئة،
يشابهها ،على حساب الـسـيــارات .عالمات
كـثـيــرة يـمـكــن لـلـمــواطــن أو املـقـيــم ف ــي هــذه
ال ــدول أن يالحظها ويـعـيــش آث ــاره ــا .وألن
املواطن في هذه البلدان وصل إلى مستوى
ال بــأس به من إدراك ــه معنى الــدولــة والعقد
املـبــرم معها ،ومعنى الحقوق والــواجـبــات،
ومسؤوليته بالنسبة إل ــى سياسة البالد
واخـ ـتـ ـي ــار م ـم ـث ـل ـيــه ف ــي م ـج ــال ــس الـ ـن ــواب،
وم ــراق ـب ــة أداء ال ـح ـكــومــات املـنـتـخـبــة ،فــإنــه
يتابع ويراقب ما يحصل من تغيرات تمس
حياته في النهاية.
لكن املؤسف واملـحــزن أن ّمواطني بلداننا،
ُ
ال ـت ــي ل ــم ت ـعــد ح ـتــى ت ـص ــن ــف ع ـلــى أس ــاس
اق ـ ـت ـ ـص ـ ــادات نـ ــام ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــل ص ـ ـ ـ ــارت خ ـ ــارج
التصنيفات ،ف ــإن خــوفـهــم وقلقهم لــم يعد
يأبه باملستقبل ،بعد أن برهنت لهم الحروب
والــويــات وتــآمــر العالم ضــدهــا ،ابـتــداء من
أنـظـمـتـهــا حـتــى آخ ــر ن ـظــام ّادعـ ــى صــداقـتــه
وحـ ــرصـ ــه ع ـل ـي ــه ،أن امل ـس ـت ـق ـب ــل صـ ـ ــار فــي
غياهب النسيان ،لــم يعد مــن األزمـنــة التي
تشغلهم وال يقلقون بشأنه ،مواطنو بلداننا
صاروا في هم التقاط لحظة الحياة الراهنة
فقط ،فاملوت بجانبهم من كل صــوب ،ينام

انفجرت أزمة  2008في قطاع العقارات أوًال (أولي سكارف)Getty/

ارتفعت أسعار
السلع االستهالكية
والعقارات
واإليجارات،
وانخفضت القوة
الشرائية للعملة
بنسبة ملموسة،
والمستقبل ما زال
غامضًا
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االنتخابات الليبية أمام
لحظة الحقيقة
بشير البكر

يبدو من مسار االستعدادات لالنتخابات الليبية أنها ال ترضي األطراف كافة .وقبل أن
ّ
متضررون منها ،وهناك مستفيدون .وهذا طبيعي في أي تجرب ٍة يكون
تجرى هناك
االحتكام فيها إلى صناديق االقتراع .سيكون هناك رابحون وخاسرون ،وهذا أهم
مظهر من مظاهر الديمقراطية .ولذلك شرط قبول اللعبة والدخول فيها هو احترام
ّ
مجرياتها ونتائجها التي لن تحقق مصالح جميع األطراف على قدم املساواة نفسها.
انتخابات ديمقراطي ٍة ،هناك طرف مستفيد أكثر من بقية األطــراف ،هو
وفي أي أي
ٍ
الــذي يحصل على األكثرية .ولكن شريطة أن يتم ذلــك على أســاس احترام القانون،
ً
ورفض تزوير العملية الديمقراطية ،وتوظيفها لتصبح أداة بيد من يمتلكون السلطة
أسس وثوابت
واملال والنفوذ .وفي حالة ليبيا ،يتطلب األمر أن تجرى االنتخابات وفق
ٍ
تعلي من القواسم املشتركة ،أولها أن ال يتم السماح ملجرمي الحرب بترشيح أنفسهم.
وينطبق األم ــر ذات ــه على رج ــاالت العهد الـبــائــد الــذيــن قــامــت ال ـثــورة الليبية ضدهم،
ومنهم سيف اإلسالم القذافي ،الشخصية التي قادت عمليات قمع وقتل للمتظاهرين
السلميني ،كما أنه من املطلوبني ملحكمة الجنايات الدولية .وليس من املنطقي واملقبول
أن يكون مــن بــن املترشحني لرئاسة ليبيا .ولنفترض أنــه وصــل إلــى هــذا املنصب
بطريقة ما ،فإن البلد سوف يعود إلى نــزاع أكبر من الــذي عرفه في األعــوام العشرة
شخصيات ال غبار عليها ،وغير
املاضية ،وهذا يفترض أن تقتصر املشاركة على
ٍ
ّ
متورطة 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 ّتواقة 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
ٍّ
توحيدي شامل يجمع الليبني بعد
عمل
ميدان تنافس انتخابي ،ألنها ستكون أول ٍ
عقد من االختالفات واالنقسامات والحروب ،وستكون تمرينا مهما على التالقي
بني الجهات كافة ،وأهــم نتيجة لها غير منظورة حتى اآلن أنها ستقبر مشاريع
التقسيم التي كــان يعمل من أجلها بعضهم .وهــذا إنجاز إذا تحقق ،فإنه وحده
ّ
وسيسجل للذين عملوا من أجــل الوصول إلــى هــذه اللحظة التي تستحق
يكفي.
تضحيات 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
برملان يمثل وحــدة الليبيني ،وحكومة لكل اليالد ،ورئاسة قوية
مشتتة من دون
ٍ
تسهر على حماية سـيــادة ليبيا ووحــدتـهــا واسـتـعــادة قــرارهــا املستقل ،وبسط
ّ
سلطتها على كامل ترابها ،بما يمكنها من إخــراج كل القوات األجنبية املوجودة
التي استفادت من حال االنقسام السابق ،فوجدت لنفسها موطئ قدم .وفي اليوم
الذي يتوافق الليبيون على هيئات منتحبة ،تمثل كل البلد ،ستجد القوى األجنبية
مرغوب بها ،وعليها أن ترحل .االنتخابات أحد مفاتيح الحل الليبي.
نفسها غير
ٍ
تمرين على استعادة البلد من ّ
التمزق وهدر الثروة الوطنية ورهن
هي البداية ،وأول
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 حفترّ ،
تهدد 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.

انتخابات نقابة مح ّرري لبنان
جمانة فرحات

ويصحو معهم ،املوت بكل الطرق املطروحة
أمــام ـهــم ،ول ـيــس بـيــدهــم أن ي ـخ ـتــاروا 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.
م ــا ه ــو مـسـتـقـبــل هـ ــذه ال ـش ـع ــوب املـنـتـهـكــة
ّ
ّ
التحوالت العاملية
خضم هــذه
املنهكة ،في
واالضطرابات التي تدفع القوى إلى إعادة
حساباتها وسياساتها وخططها ،وتدير
ع ــداوات ـه ــا وت ـحــال ـفــات ـهــا ب ـطــري ـقــة تـنــاســب
املــرحـلــة؟ نـحــن قـبــل ه ــذا الـفـصــل مــن تــاريــخ
ال ـب ـشــريــة ،الـفـصــل الـ ــذي نـشـهــده ال ـي ــوم ،لم
نكن أكـثــر مــن تابعني لغيرنا ،هــذه حقيقة
ال نـسـتـطـيــع م ــواربـ ـتـ ـه ــاّ ،ص ـح ـي ـ ٌـح أن ـ ــه تــم
جــاء املستعمر الحديث عنا ،لكننا لم ننل
استقاللنا ،بل زاد رهن أوطاننا إلى الخارج،
فــي األقاليم وفــي البعيد .وهــذا واقعنا في
مـعـظــم ال ـب ـلــدان ال ـتــي هـ ّـبــت شـعــوبـهــا دليل
عـلــى بـعــدنــا الـشــاســع عــن أن ن ـكــون أسـيــاد
أنـفـسـنــا وق ــراراتـ ـن ــا ك ــي نـسـتـلــم مـصـيــرنــا،
مـحـكــومــون بــالـلـعـبــة ال ــدول ـي ــة ،ومـصــابــون
ببلوى أنظمةٍ ال يمكن استبدالها كما تهوى
الـشـعــوب أو تحلمّ ،إم ــا أنظمة عسكرية أو
ديـنـيــة ،أو أنـظـمــة قــائـمــة عـلــى املحاصصة
الطائفية ،نـشـ ّـد مــع الـيــد الـتــي تـشـ ّـدنــا أكثر
ُ
أو تحكم قبضتها على رقــابـنــا أكـثــر ،فهل
نخاف بعدها على اقتصاداتنا من الركود
أو الكساد ،ولم يعد لدينا في األساس ناتج
محلي إجـمــالــي لنقلق مــن انـخـفــاضــه؟ هل
نخاف على مؤسساتنا املالية من االنهيار،
والشعوب كلها فقيرة بينما أموال حيتانها
وطغاتها في البنوك الخارجية؟
ُي ـح ـك ــى أن املـ ـل ــك فـ ـ ــؤاد أصـ ـ ــدر ًفـ ــي مـصــر
مــرسـ ً
ـومــا فــي الـعــام  ،1931تخفيفا مــن أثر
الكساد العاملي أو االنهيار االقتصادي الذي
حـصــل فــي أمـيــركــا ع ــام  ،1929وانـتـقــل إلــى
بــاقــي الـ ــدول ،يقضي بــإنـشــاء بـنــك تسليف
زراعـ ــي م ـصــري إلن ـقــاذ األراض ـ ــي املـحـجــوز
عليها بسبب عدم تسديد االلتزامات ،بكتلة
نقدية ّ
تقدر بأربعة ماليني جنيه من حساب
الـحـكــومــة ،وه ــذا مبلغ كبير حينها ،جرى
تقسيطها على خمس سنوات بدون فوائد،
فأنقد عشرات اآلالف من األراضي الزراعية.
ّ
نترحم على تلك
إنها من مهازل ّالتاريخ أن
السنوات التي كنا نتباهى بأننا تجاوزناها
وم ـض ـي ـنــا ف ــي ط ــري ــق نـهـضـتـنــا ال ــواه ـم ـ ًـة،
أزماتنا اليوم تفوق أزمــات العالم مجتمعة
من حيث استعصاؤها على الحلول.
(كاتبة سورية)

بعض املـكــاســب الـتــي تحسم مــن رصـيــد السلطة الحاكمة وأعــوانـهــا أيــا كانت
أحيان كثيرة ،تستحق أن يطلق عليها «انتصار».
مناصبهم ،على محدوديتها في
ٍ
ما جرى في انتخابات نقابة ّ
محرري 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
ّ
الجدول بمثابة ُعرف متبع منذ سنوات ،هدفه األساس إدامة القدرة على التحكم
ـات تـجــرى فــي حــال تعثرت الـتـســويــات املـعـهــودة بــن أقطاب
بنتائج أي انـتـخــابـ ٍ
بالئحة واحد ٍة تفوز بالتزكية.
السلطة بالخروج
ٍ
ُ
على هــذا األس ــاس ،لــم يــخــض تجمع نقابة الصحافة البديلة ،ال ــذي يـعـ ّـرف عن
نفسه بأنه جــزء من االنتفاضة الشعبية إلسقاط النظام ،ويفرض نفسه منذ
ّ
فترة ككيان مواز ،االنتخابات للفوز بها .وبالتالي ،تصوير عدم خرق املرشحة
الــوح ـيــدة لـلـتـجـ ّـمــع ،ألـيـســار قـبـيـســي ،الــائـحــة األســاس ـيــة ،أن ــه خ ـســارة محاولة
لاللتفاف على الحقائق.
ّ
التجمع واضحًا أنه ال يراهن على تحقيق أي خرق ،وأن هدف خوض املعركة
كان
األســاس مراقبة سير االنتخابات ورصــد االنتهاكات وحفظ الحق بالتقاضي
ُ
ُ
مخالفات ارتكبت أو ترتكب .لكن ما لم يكن متوقعًا هو عدد األصوات
ضد أي
ٍ
التي حازت عليها مرشحة التجمع 93 ،من أصل  671من مجمل الذين شاركوا
في االقتراع أي بحدود .%14
يمكن تـصـ ّـور كيف أن النتيجة كانت لتختلف على نحو ج ــذري ،لــو أن جميع
الصحافيني في لبنان ،تحديدًا الجيل الشاب ،لم ُيحرموا من حقهم باالنتساب
لنقابتهم ،ولو أن ّ
مقر االتحاد العمالي العام الذي أجريت فيه االنتخابات لم يشهد
استنفارًا لصالح الئحة السلطة كان بداية منذ لحظة بدء التصويت.
ولذلكّ ،
يعد «تحرير» الجدول النقابي أولوية املرحلة املقبلة ،خصوصًا بعدما
ّ
ثبت أن «التجمع» قــادر على الحشد والضغط .ومــا يساعد فــي ذلــك أن قائمة
ّ
أهدافه واقعية تالمس حاجات الصحافيني .فالضغط من أجل وجود نقابة تمثل
جميع الجسم الصحافي واإلعالمي ،أكانوا موظفني في مؤسسات أ /في العمل
واضحة بال باب يقفل ،وال نافذة
آلية
ٍ
ُالحر ،وأن يكون انتسابهم إليها «ضمن ٍ
تفتح» ،يمكن أن ّ
لتغييرات ،لكنه يحتاج إلى اتباع سياسة النفس الطويل
يمهد
ٍ
ّ
من أجل تحقيقه .يبقى أن ما جرى في نقابة املحررين غير منعزل عما شهده
لبنان منذ « 17تشرين» .فبغض النظر عن مآالت االنتفاضة راهنًا ،خصوصًا
بعد انفجار مرفأ بيروت ( 4أغسطس /آب  ،)2020ونجاح أركــان السلطة في
إعــادة تثبيت النظام ،على الرغم من الخالفات التي تعصف بهم ،فــإن الحراك
ّ
الشعبي أفرز مشهدًا سياسيًا وشعبيًا مختلفًا ،تسلل إلى انتخابات الجامعات
والنقابات .مختلف االستحقاقات التي جــرت فــي السنتني املاضيتني أظهرت
ّ
ً
وجود ّتيار معارض أصبح أكثر جرأة في التعبير عن وجوده ،لكنه أقل إدراكًا
ألهدافه وأولوياته النهائية ،وهو ما انعكس في أكثر من مرة في الفشل بتكوين
تحالف معارض ،لتستطيع السلطة االستفادة من تشتت األصوات والحفاظ على
ٍ
وضعها أو استعادة ما خسرته إال في ما نــدر ،خصوصًا بعدما ّ
تحولت كل
انتخابات جامعية أو نقابية إلى معركة كسر عظم ،استنفرت قوى السلطة جميع
قواها من أجلها.
ّ
وإذا كان ال يمكن تجاهل أن توتر قوى السلطة في كل استحقاق من هذا النوع
يتصاعد مع اقتراب االنتخابات النيابية ّ
املقررة العام املقبل (إن حصلت) ،لكن
أيضًا ال يمكن الذهاب بعيدًا واعتبار أن ما جرى في عدد من النقابات والجامعات
ّ
ّ
سيتكرر في االستحقاق البرملاني ،ألن العوامل التي تتحكم باالنتخابات النيابية
مختلفة إلى حد كبير ،وألن أدوات املعركة مغايرة.
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آراء

التفاوض المستحيل في األزمة اإلثيوبية
مدى الفاتح

تسارعت األحــداث في إثيوبيا بعد إعالن
قوات جبهة تحرير تيغراي املسلحة بداية
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي اس ـت ـيــاء هــا ع ـلــى مــدن
اسـتــراتـيـجـيــة ،وأن ـهــا بــاتــت عـلــى بـعــد أقــل
مــن مائتي كيلو متر مــن العاصمة أديــس
أبابا .كان الوضع ملتبسًا على املتابعني،
فمن ناحية انضم رئيس الوزراء اإلثيوبي،
أبــي أحـمــد ،لجيشه على الجبهة العفرية،
ومن ناحية أخرى ،كان التيغراي يؤكدون
عــزم ـهــم م ـحــاصــرة ال ـعــاص ـمــة .ح ـتــى وقــت
كتابة هذا املقال كانت املعارك بني الجهتني
م ـتــواص ـلــة م ــع ن ـج ــاح ظ ــاه ــر لـلـجـيــش في
إيقاف ّ
تقدم املعارضني.
ّ
على عكس املتوقع ،لم يكن لهذه املستجدات
أي أثر في ما يتعلق بالوساطات الحاضرة
أو دع ـ ـ ــوات الـ ـتـ ـف ــاوض ،ب ــل ع ـل ــى ال ـع ـكــس
ساهمت في تصليب املواقف ،حيث كان كل
ّ
يصور أنه بات قاب قوسني أو أدنى
طرف
ٍ
م ــن االن ـت ـص ــار .ك ــان ذل ــك يـجـعــل الـطــرفــن
غ ـي ــر م ـس ـت ـع ـ ّـدي ــن ل ـل ـم ـس ــاوم ــة .ال ـح ـكــومــة
ً
تشددا في شروطها
املركزية أصبحت أكثر
الـ ـتـ ـف ــاوضـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدأ ب ــاالسـ ـتـ ـس ــام
والعودة إلى حدود إقليم تيغراي ،في حني
كانت جبهة تيغراي تؤكد أنها لن توقف
مسيرتها قبل أن يتغير نظام الحكم ،بما
ي ـش ـمــل عـ ــزل رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء والـتـحـضـيــر
لفترة انتقالية.
األهـ ــداف االسـتــراتـيـجـيــة لـكــل مــن الجيش
املركزي وقوات تيغراي تبدو واضحة ،لكن
إمـكــانـيــة تنفيذها تـظــل مـثــار شــك ،فـقــوات
تيغراي تطمح إلى السيطرة على الطريق
الرابط بني ميناء جيبوتي والعاصمة ،من
أج ــل أن تستطيع الـضـغــط عـلــى الحكومة
ومحاصرتها بما يقود إلى االستسالم ،في
حــن يـهــدف الجيش اإلثـيــوبــي إلــى إيقاف
ت ـقـ ّـدم الـتـيـغــراي ومـحــاصــرتـهــم مــع إلـحــاق
أكبر قدر من الخسائر بهم ،ليس فقط من
بــن امل ـقــات ـلــن ،وإن ـمــا مــن بــن املـتـعــاطـفــن

أيـ ـض ــا .م ــع م ــا تـمـلـكــه امل ـع ــارض ــة املـسـلـحــة
م ــن ن ـقــاط قـ ــوة ،إال أن ان ـت ـصــار أب ــي أحـمــد
على «ق ــوات دف ــاع تـيـغــراي» وعـلــى «جيش
تحرير األرومــو» وغيرهما من املجموعات
ّ
ّ
مسمى «الجبهة
التي اتحدت ،أخيرا ،تحت
املــوحــدة لـلـقــوات الـفــدرالـيــة والكونفدرالية
اإلثـيــوبـيــة» ال يـبــدو مـسـتـبـعـدًا ،خصوصا
مــع ارت ـف ــاع الـ ــروح املـعـنــويــة لـلـجـيــش ،بعد
انضمام أبي أحمد للمقاتلني.
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ــوض ـ ــع فـ ـ ــي االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار أيـ ـض ــا
االختالفات العميقة بني املعارضني ،والتي
تــوحــي ب ــأن أي تـحــالــف قــد يـكــون مرحليًا،
لكنه قــد ال يستمر بعد إسـقــاط العاصمة.
ال ـس ـبــب أن ب ــن ال ـت ـي ـغ ــراي ال ــذي ــن حـكـمــوا
البالد فترة طويلة وعموم املكونات اإلثنية
اإلث ـي ــوب ـي ــة ح ـســاس ـيــات ك ـث ـيــرة ل ــن تجعل
األعراق واألقاليم األخرى تستسلم بسهولة
لـفـكــرة عــودتـهــم إل ــى الـحـكــم .للتدليل على
ذلـ ــك ،يـسـتـخــدم أب ــي أح ـم ــد ال ـت ـخــويــف من
عودة التيغراي إلى الحكم ضمن خطاباته
ّ
الدعائية لحث كثيرين على الــوقــوف معه،
ّ
والتطوع ضمن قــوات الدفاع الشعبية.
بل
مــن ه ـنــا ،س ــوف ي ـكــون دخ ــول أدي ــس أبــابــا
صعبًا ،بسبب املقاومة الشعبية من جهة،
ولكون املدينة تقع في نطاق إقليم أروميا
أيضًا ،ما ُيفرز أسئلة حول ّ
جدية التنسيق
مع تلك القومية أيضًا.
ً
إذا كانت الصورة بهذا التعقيد ،فإن سؤاال
بسيطًا يفرض نفسه :ملاذا كان يتم استبعاد
خ ـيـ ّـار ال ـت ـف ــاوض الـ ــذي ك ــان ف ــي وس ـعــه أن
يـجــنــب ال ـبــاد كـثـيــرا مــن ال ـخ ــراب والــدمــار
الـلــذيــن جعال إثيوبيا تـتـحـ ّـول ،خــال عــام،
من أحــد أمثلة النجاح السياسي األفريقي
إلـ ـ ــى ن ـ ـمـ ــوذج ج ــدي ــد ل ـق ـص ــص ال ـت ـش ــاح ــن
ال ـعــرقــي؟ لـقــد جـعــل تعنت رئـيــس الـ ــوزراء،
الذي تحول أيضًا وفي ظرف وجيز من فائز
ّ
ب ـجــائــزة نــوبــل لـلـســام إل ــى مــتـهــم بـجــرائــم
حرب ،جميع خيارات التفاوض مستحيلة.
ّ
ونتذكر أن هذا العام ( )2021شهد مبادرات
ّ
كثيرة للتوسط ،من أهمها مبادرة االتحاد

األفريقي .على الرغم من نفوذ أديــس أبابا
امل ـعــروف داخ ــل مــؤسـســات االت ـحــاد ،وعلى
ال ــرغ ــم م ــن أن جـمـيــع املـ ـب ــادرات األفــريـقـيــة،
بما فيها مبادرة رئيس الوزراء السوداني،
عبد الله حمدوك ،بصفته رئيسًا ملجموعة
اإلي ـغــاد ،كانت تقوم على محاباة السلطة
الحاكمة واالنطالق من وجهة نظرها التي
تعتبر مـعــارضـيـهــا م ـت ـمـ ّـرديــن ،إال أن هــذه
امل ـ ـبـ ــادرات إم ــا ُرف ـض ــت أو ف ـش ـلــت ،ف ــي ظل
إصرار أبي أحمد الواضح على رهان الحل
العسكري.
ف ــي الـقـضـيــة اإلث ـي ــوب ـي ــة ،يـصـعــب تحميل
طرف واحد إثم تجاهل املعايير اإلنسانية
لـ ـلـ ـح ــرب ،فـ ـق ــد س ــاهـ ـم ــت كـ ــل مـ ــن ال ـ ـقـ ــوات
ال ـن ـظ ــام ـي ــة وامل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات امل ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـردة فــي
ال ــوص ــول إل ــى ال ـص ــورة الـقــاتـمــة الـحــالـيــة،
والـ ـ ـت ـ ــي وج ـ ـ ــد فـ ـيـ ـه ــا املـ ــدن ـ ـيـ ــون أن ـف ـس ـه ــم
م ـح ـشــوريــن ف ــي ال ــزاوي ــة ،مل ـج ـ ّـرد االن ـت ـمــاء
اإلثني أو املناطقي .هذا ينطبق على اإلدارة
املركزية التي عمدت إلى محاصرة مجمل
س ـكــان ت ـي ـغــراي بـشـكــل غـيــر إن ـســانــي ،بما
يشمل قطع اإلمــدادات الغذائية والدوائية
واملــالـيــة ،ومـنــع وصــول اإلغــاثــات الدولية،
كما عمدت إلــى استغالل قــانــون الـطــوارئ
ّ
ملجرد
ـراد
لتقييد الحريات واسـتـهــداف أف ـ ٍ
اتـ ـه ــامـ ـه ــم ب ــأنـ ـه ــم خ ــون ــة أو ج ــواسـ ـي ــس.
ويـنـطـبــق أي ـضــا عـلــى ق ــوات ت ـي ـغــراي الـتــي
ّ
تورطت ،وفق تقرير ملنظمة العفو الدولية،
فــي أعـمــال كثيرة منافية لإلنسانية ،مثل
اغتصاب نساء األمهرة في املساحات التي
ّ
تمددوا فيها .وتكمن خطورة هذا األمر في
ّ
ّ
ٍّ
سياسي
ـراع
تـحــول الـصــراع مــن مـجــرد صـ ٍ
عـلــى طــريـقــة الـحـكــم أو شــرعـيــة الـحـكــومــة
إلى صــراع إثني ومناطقي ،وهو ما يضع
عـ ـم ــوم األم ـ ـهـ ــرة ف ــي م ــواج ـه ــة ع ــرق ـي ــة مــع
ّ
التيغراي تذكر بالسيناريو الرواندي.
على الصعيد الدولي ،تبدو جميع األطراف
فــي حــالــةٍ مــن الـتــرقــب ،بما فيهم الــواليــات
املتحدة التي كانت على مدى عقود حليفًا
مهمًا لــإدارات اإلثيوبية املتعاقبة ،والتي

الوصول إلى حل
توافقي في ظل
وجود أبي أحمد
يبدو مستبعدًا ،تنظر
المعارضة إلى شخصه
جزءًا من المشكلة
على الوسطاء
الدوليين عمل ما
في وسعهمم من
أجل إقناع أطراف
النزاع بأهمية بقاء
إثيوبيا موحدة

ب ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــام ي ـن ـظ ــر إل ـي ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم ك ـعــدو
ّ
ومحرض .املوقف األميركي السائل صعب
التفسير ،فال يمكن الجزم بما إذا ما كان
ناتجًا عن عدم القدرة على التدخل أو عن
الرغبة في إيجاد شريك جديد.
ت ــوس ــع ت ـي ـغ ــراي وام ـ ـتـ ــدادهـ ــم ف ــي أقــال ـيــم
م ـجــاورة جـ ّـر أطــرافــا جــديــدة لـلـصــراع ،في
مقدمتها العفر ،القبيلة املمتدة والعابرة
للحدود اإلثيوبية الجيبوتية اإلريـتــريــة.
بـ ـسـ ـب ــب وقـ ـ ـ ـ ــوع مـ ـن ــاطـ ـقـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــى ط ــري ــق
ج ـي ـبــوتــي  -أدي ـ ــس أب ــاب ــا االس ـتــرات ـي ـجــي،

ك ــان للعفر دور حــاســم كـجــزء مــن معادلة
ال ـص ــراع .ال ـحــديــث عــن الـع ـفــر ،بغالبيتهم
املسلمة ،في سياق األزمــة اإلثيوبية ،مهم،
ألنهم من املجموعات التي تحتفظ بوالئها
لـلـحـكــومــة املــركــزيــة ال ـتــي ه ــي ف ــي نـظــرهــم
أقرب إلى تحقيق مصالحهم من التيغراي
ال ــذي ــن ظ ـل ـمــوا ف ــي ع ـهــد ح ـك ـم ـهــم وع ــان ــوا
م ــن ال ـت ـه ـم ـيــش .هـ ــذا ي ـف ـ ّـس ــر اخ ـت ـي ــار أب ــي
أحمد جبهتهم ،كما يفسر ملــاذا كــان ّ
تقدم
التيغراي صعبًا في مناطقهم ،حيث ألحق
مـقــاتـلــو الـعـفــر الـهــزيـمــة ب ـهــم ،وأج ـبــروهــم
على التراجع خارج إقليمهم.
عودة إلى السؤال نفسه :هل ما زال الوصول
مرض خيارًا مستبعدًا ،أو كما
إلى توافق
ٍ ً
تم وصفه مستحيال؟ الحقيقة أن الوصول
إلــى حــل توافقي فــي ظــل وجــود أبــي أحمد
يبدو مستبعدًا ،فلألسف تنظر املعارضة
إلــى شخصه ج ــزء ا مــن املشكلة وشخصا
مساع
غير مرغوب في وجــوده في ظل أي
ٍ
للحل ،بــل يذهبون للقول بعدم شرعيته،
وه ــو م ــا ي ـج ـعــل األم ـ ــور ش ــدي ــدة الـتـعـقـيــد
بــالـنـظــر ،ألن األخ ـي ــر ال ي ـبــدو ع ــازم ــا على
تسليم السلطة .في املقابل ،يرفع التيغراي
مــن سـقــوفـهــم الـتـفــاوضـيــة ،لـلـمـطــالـبــة ،مع
ـأراض كثيرة
إسقاط النظام ،باالحتفاظ بـ
ٍ
دخـلــوهــا أخـيــرا .ويعتبر مقترح استقالل
تيغراي الــذي بــدأ يطفو على السطح أحد
الحلول املطروحة على الطاولة ،واملقبولة
م ــن أط ـ ــراف داخ ـل ـي ــة ك ـث ـي ــرة ،ت ــرى أن هــذا
االنفصال ربما يقود إلى نزع فتيل التوتر
اإلثني في إثيوبيا بشكل أكثر حسمًا من
م ـج ــرد ال ـح ـص ــول ع ـلــى ح ـكــم ذات ـ ــي ضـمــن
كونفدرالية.
سـ ــوف ي ـتــوجــب ع ـلــى ال ــوس ـط ــاء الــدول ـيــن
عمل ما في وسعهمم من أجل إقناع أطراف
الـنــزاع بأهمية بقاء إثيوبيا مــوحــدة ،لكن
هذا يعتمد أيضًا على وجهات نظر أولئك
الوسطاء ومدى حرصهم على هذه الوحدة،
وهو أمر ما يزال موضع شك.
(كاتب سوداني)

مفتي سورية أم مفتي المسلمين السوريين؟
محمد ديبو

إق ــال ــة ال ـن ـظــام ف ــي دم ـشــق املـفـتــي أح ـمــد بــدر
ال ــدي ــن ح ـســون م ــن مــوق ـعــه ،وال ـس ـجــال ال ــذي
جرى حولها بني السوريني ،وتعيني املجلس
اإلســامــي ال ـســوري الشيخ ســاريــة الرفاعي
مفتيا لسورية ،في رد فعل على إلغاء النظام
مـنـصــب امل ـف ـتــي ،تـثـيــر الـتـفـكـيــر ف ــي ع ــدد من
النقاط التي تنوي هذه املقالة نقاشها.
أوال :ن ـ ـظـ ــرا إل ـ ـ ــى س ـ ـلـ ــوك املـ ـفـ ـت ــي ح ـ ّـس ــون
وت ـص ــري ـح ــات ــه ،خـ ــال الـ ـث ــورة وق ـب ـل ـه ــا ،مــن
امل ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون إق ــال ــة ال ــرج ــل وإزاح ـت ــه
عــن املـشـهـ ّـد مـصــدر راح ــة ملسلمني ســوريــن
كثيرين مثلهم حـســون عبر مـصــادرتــه هذا
امل ـن ـص ــب ،م ــن دون أن ي ــأخ ــذ ب ــرأي ـه ــم أح ــد
ّ
املستبدة ،فأقوال الرجل
وبدعم من السلطة
ّ
وت ـصــري ـحــاتــه م ـنــذ بـ ــدأ ُيـ ـق ــدم إلـ ــى املـشـهــد
ال ـســوري ال ـعــام لــم تـكــن تـســيء لـنـظــام األســد
ب ـقــدر م ــا ت ـســيء ملــوقــع املـفـتــي ،عـبــر تجيير
اإلسـ ــام ومــؤس ـســاتــه ،لـجـعـلــه ،ال فــي خدمة
ّ
املستبدة فحسب ،بل أيضا للتغطية
السلطة
وشرعنة املجازر واالعتقال والتهجير ،وهو
أم ــر مــن املـجـحــف نـسـبــه ألي دي ــن .وم ــن هــذا
ال ـب ــاب ،ت ـصـ ّـب إقــالــة ح ـســون أوال فــي خدمة
من يمثلهم منصب املفتي الذي أساء له هذا
الرجل إساءات كثيرة ومتتالية سنوات.
ثانيا :كان احتجاج بعضهم ،ليس على إقالة
ّ
حسون الــذي لم يحزن على رحيله كثيرون،
بل على إلغاء منصب املفتي من أساسه ،بما
للمسلمني
يحتل من رمزية دينية
وتاريخية ّ
ٌ
احتجاج محق .ولكن
السوريني السنة .وهذا
يـجــب االنـتـبــاه إل ــى ع ــدة نـقــاط مهمة تتعلق
بهذه املسألة ،منها أن مركز املفتي طاملا كان
منصبا تتداخل فيه السياسة بالدين ،حيث
سـعــت الـسـلـطــات الـسـيــاسـيــة ،عـلــى اخـتــاف
أنــواعـهــا ،إلــى أن يكون منصب املفتي قريبا
منها بهذا الـقــدر أو ذاك .وليس فــي سورية،
بل في العالم العربي بأسره ،وربما اإلسالمي
أيـ ـض ــا ،م ــؤس ـس ــة دي ـن ـي ــة ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى إدارة
شؤونها الدينية بمعزل عن التدخل السياسي
أو الــرضــى الـسـيــاســي عـنـهــا .تـهــدف السلطة
ّ
املستبدة من ذلــك إلــى منع ّ
تحول الدين إلى
سالح ضدها ،وإلى تحويله إلى سالح بيدها
ضد الشعب الذي تحكمه .وهنا يلعب رجال
دين أدوارهم ككومبارس للسلطة ،سواء عبر
تجميل صــورتـهــا القبيحة أو عـبــر الصمت
على جرائمها ،فــإن مـجـ ّـرد وجــود هــؤالء إلى
جانب الدكتاتور في االحتفاالت الدينية أو
غيرها يمنح االستبداد شرعيته ،ما يعني،
في نهاية املطاف ،أن املؤسسات الدينية في
ظل غياب الدولة الديمقراطية وحياد الدين
ّ
مجرد أدوات في يد السلطة،
عن الدولة هي
ّ
ب ــل إن الـسـلـطــة تـتـحــكــم ب ـه ــا ،وت ـن ـظــر إلـيـهــا

واح ــدا مــن الـحـقــول ال ــذي يعمل رج ــال األمــن
على هندسته وإدارته .هو بالنسبة لها حقل
مـثــل ح ـقــول األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة والـنـقــابــات
العمالية والرياضية أو غيرها مــن الحقول
امل ــؤث ــرة ،تعمل عـلــى إدارتـ ــه وف ــق مصالحها
وس ـي ــاس ــات ـه ــا .ت ــدع ــم هـ ــذا ف ـت ــرة ث ــم تـنـقـلــب
ّ
ـؤلــب ه ــذا عـلــى ذاك ،تــدعــم مـ ّ
ـؤسـســة
عـلـيــه ،ت ـ
األوقاف على حساب منصب املفتي لتحقيق
مـصـلـحــة م ــا ،وح ــن تـتـحـقــق تـعـمــل الـعـكــس
ملصلحة جــديــدة ،وال ت ـتـ ّ
ـورع عــن اسـتـحــداث
مؤسسات دينية جديدةّ ،
تقدم لها الدعم على
حـســاب املــؤسـســات التقليدية حــن تقتضي
مصلحتها ذلك .وهذا ما يحصل في سورية
ال ـي ــوم ،إذ ي ــدرك نـظــام االس ـت ـبــداد أن ــه ،خــال
السنوات العشر املاضية ،خسر دعم كثير من
شرائح املسلمني السنة ،ولذا يعمل اليوم على
إعادة بناء شرعيته بينهم ،وهو يدرك جيدا
أن وجوها ،مثل ّ
حسون وغيره ممن احترقوا
ش ـع ـب ـيــا وت ـح ــدي ــدا ع ـنــد ال ـس ـنــة ال ـس ــوري ــن،
ال ي ـم ـكــن أن ي ـخ ــدم ــوا س ـيــاس ـتــه ال ـج ــدي ــدة،
ولــذا يعمل الـيــوم على إعــادة هندسة الحقل
الــديـنــي الـسـنــي وف ــق مــا تقتضي مصالحه.
ويـفـعــل األم ــر نـفـســه م ــع األدي ـ ــان وال ـطــوائــف
األخ ــرى ،وأيضا مع الحقول األخ ــرى ،أي أنه
يعمل (بالتوازي مع العمل الحثيث الجاري
في اإلقليم اليوم إلعــادة التطبيع مع النظام
ال ـســوري وتـعــويــم األس ــد) على إب ــراز صــور ٍة
ج ــدي ــد ٍة ل ــه ت ـجـ ّـمــل الـقـبـيــح الـ ــذي ارت ـك ـبــه أو
ّ
تغطي عليه .وبــالـتــالــي ،فــإن غـيــاب مؤسسة
اإلفـتــاء ،مــن هــذه الناحية ،لــن يؤخر أو يقدم
بشيء ،ألن املؤسسات الدينية الجديدة التي
صنعها النظام ستقوم باملهمة نفسها التي
كــانــت تـقــوم بـهــا تـلــك املــؤسـســة ،عـبــر تجيير
الــديــن وجعله فــي خــدمــة السلطة .وبالتالي
ل ـيــس ألح ــد أن ي ـحــزن ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ألن
ال ــدور ال ــذي كــانــت تـقــوم بــه مــؤسـســة اإلفـتــاء
عمليا فــي ظــل نـظــام االس ـت ـبــداد ستستأنفه
املــؤسـســات الـجــديــدة التي تــم إنـشــاؤهــا لهذا
الغرض.
ومن جهة أخرى ،وكون مؤسسة اإلفتاء دينية
فــي نهاية امل ـطــاف ،فهي (مـثــل أي مؤسسة)
تنتج ،مــع الــزمــن ،مصالحها الـخــاصــة بها،
وصراعاتها البينية مع املؤسسات الدينية
األخ ــرى وداخ ــل املجتمع ال ــدي تعمل عليه.
وبالتالي ،تبقى هذه املؤسسة ،وأية مؤسسة
أخرى ،عرضة لتجاذب املصالح ،بما يسيء،
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة املـ ـ ـط ـ ــاف ،مل ــوق ــع الـ ــديـ ــن ن ـف ـســه،
بــاع ـت ـبــاره دي ـنــا ي ـنــأى بـنـفـســه ع ــن املـصــالــح
والـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات ال ــدنـ ـي ــوي ــة لـ ـص ــال ــح ال ـع ــام ــل
الروحي الــذي يجعل عالقة اإلنسان مع الله
ّ
أكثر ً
وتحررا.
غنى وسموا وفردية
ثــالـثــا :كما تـتـطـ ّـور كــل الـحـقــول االجتماعية
الـثـقــافـيــة ،تـتـغـ ّـيــر مــن زم ــن إل ــى آخ ــر طبيعة
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عــاقــة ال ـفــرد مــع املــؤسـســة الــديـنـيــة وطريقة
عالقة الـفــرد مــع الله وشكل الـتــديــن ،فإيمان
امل ـس ـل ــم أو امل ـس ـي ـحــي أو الـ ـيـ ـه ــودي (أو أي
دي ــن آخـ ــر) وعــاق ـتــه م ــع ال ـلــه م ــن جـهــة ومــع
املــؤسـســات الدينية القائمة مــن جهة أخــرى
في هذا العصر هي غيرها في عصر سابق،
وس ـت ـكــون غـيــرهــا ف ــي عـصــر الح ــق ،فمعنى
الدين ،في أذهان البشر وتمثالته في سلوكهم
اليومي تختلف من عصر إلى عصر .وعليه
يـكــون ال ـســؤال ال ـيــوم :هــل يـحـتــاج املسلمون
ال ـســوريــون ال ـيــوم إل ــى مــؤسـســة إف ـتــاء حقا؟
مــا دور مــؤسـســة اإلف ـت ــاء فــي ال ـقــرن الــواحــد
والعشرين؟ ما عالقة هذه املؤسسة مع الدولة
والسلطة من جهة وعموم املسلمني من جهة
أخ ــرى؟ أي مسلمني تمثلهم هــذه املؤسسة؟
هل تمثل كل املسلمني السوريني أم بعضهم؟
كيف ُينتخب أعضاء هذه املؤسسة؟ أي دور
ّ
تؤديه في الدولة الديمقراطية الحقا؟
هذه أسئلة كثيرة ،ينبغي طرحها عبر مساءلة
ّ
امل ـس ــل ـم ــات ال ـت ــي ق ــام ــت ع ـل ـي ـهــا امل ــؤس ـس ــات
الدينية كــافــة (وه ــذا جــزء مــن األسـئـلــة التي
طرحتها الثورات في الجوهر ،وهي األسئلة
امل ـطــروحــة ال ـيــوم عـلــى كــل الـحـقــول األخ ــرى،
السياسية والدينية واالجتماعية والجنسية
والبيئية واالقتصادية والنسوية  .)..واألهم
تـحــديــد املعنيني بـهــذه املــؤسـســة بـعـيــدا عن
التعميمات الشمولية ،فاملفتي السوري أوال
هو مفتي املسلمني السوريني ،وليس مفتي
سورية ،ألن سورية ليست كلها إسالمية ،بل
ّ
متعددة .وبالتالي
هي ذات أديــان وطــوائــف
الـقـ َـول إن املفتي هــو مفتي ســوريــة هــو كالم
ُمسقط من فوق ،ليجعل من جميع السوريني
بحاجة إلــى سلطة اإلفـتــاء تـلــك ،فــي حــن أن
املفتي هو مفتي املسلمني السوريني السنة،
وف ـقــط ال ــذي ــن يـقـبـلــون بـسـلـطــة اإلف ـت ــاء تـلــك،
ألن ليس جميع املسلمني السنة في سورية
قابلني بتلك السلطة أيـضــا ،فــداخــل الطيف
ّ
متعددة ،منها ما
السني السوري إسالمات
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 الـحــاجــة ل ـهــا ،أو رب ـمــا لــه مؤسسة
أخ ــرى أو سلطة أخ ــرى ،وه ــذا ينطبق على
جميع األدي ــان والـطــوائــف األخ ــرى بطبيعة
ال ـحــال .مــن دون أن يعني ه ــذا ال ـكــام إلـغــاء
مؤسسة اإلفـتــاء ،بل طاملا هناك من يــرى أن
تمثله ،وأنه بحاجة
هذه املؤسسة أو غيرها
ّ
لـهــا روح ـيــا ودي ـن ـيــا ،ف ـهــذا ح ــق لــه يـجــب أن
ُ
يصان ويحترم ،كما يجب أن تحترم حقوق
اآلخــريــن وتــوجـهــاتـهــم الــديـنـيــة ،وب ـشــرط أال
يـفــرض أحــد وصايته الدينية على أح ــد ،أو
يقول إنــه يمثل الكل أو ّ
يعبر عــن الـكــل ،فكل
جهة ّ
تعبر عن نفسها ،وعن مجموع األفــراد
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يكاد يكون لكل نظام
عربي مؤسساته
وأبواقه الدينية
التي تشرعن سياسته
وتجمل استبداده
ّ
يدرك النظام جيدا أن
حسون
وجوها ،مثل
ّ
وغيره ممن احترقوا
شعبيًا وتحديدًا عند
السنة السوريين،
ال يمكن أن يخدموا
سياسته الجديدة

املــؤمـنــن بها وبــدورهــا فقط ال غـيــر .وليس
ألي ج ـهــةٍ أن ت ـحـ ّـدد وحــدهــا هــويــة ســوريــة،
ومــن دون أن يعني هــذا مـصــادرة حقها في
ق ــول قــولـهــا عــن رؤيـتـهــا إل ــى هــويــة ســوريــة،
وه ــي الــرؤيــة الـتــي يتفق اآلخـ ــرون معها أو
يرفضونها.
راب ـ ـعـ ــا :ل ــم ت ـك ــن سـ ـن ــوات ال ــرب ـي ــع ال ـعــربــي
س ـن ــوات ت ـعــريــة لـقـبــح االس ـت ـب ــداد الـعــربــي
وع ـهــره فـحـســب ،بــل كــانــت تـعــريــة للحقول
ك ــاف ــة ،الــدي ـنــي وال ـث ـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي ،..
ٍّ
إذ ب ــات واض ـحــا فــي ك ــل حـقــل مــن وق ــف مع
االسـتـبــداد ومــن وقــف مــع مطالب الشعوب
الـعــربـيــة ال ـعــادلــة .ول ــم يـكــن الـحـقــل الديني
استثناء في هــذه املسألة ،حيث ّ
تبي مدى
اخـتــراق االسـتـبــداد املؤسسات الدينية في
ال ـعــالــم ال ـعــربــي ،إذ ت ـكــاد ت ـكــون لـكــل نـظــام
ع ــرب ــي مــؤس ـســاتــه وأب ــواق ــه الــدي ـن ـيــة الـتــي
ّ
وتجمل استبداده ،األمر
تشرعن سياسته
الـ ـ ــذي يـ ـط ــرح م ـس ــأل ــة الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ــدي ــن
وال ـس ـل ـط ــة ع ـل ــى ن ـط ــاق ال ـب ـح ــث ،ل ـي ــس فــي
ال ــراه ــن ال ـح ــال ــي ،اآلن وحـ ـس ــب ،ب ــل أيـضــا
على ام ـتــداد الـتــاريــخ اإلســامــي ،وه ــذا أمر
ي ـن ـب ـغــي أن يـ ـق ــوم ب ــه امل ـس ـل ـم ــون وأنـ ـص ــار
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األدي ـ ـ ــان أن ـف ـس ـهــم ق ـبــل أي أحـ ــد آخ ـ ــر ،عبر
رفــع الـغـطــاء الــديـنــي عــن ه ــؤالء ،ألن هــؤالء
م ـج ـ ّـرد أدوات وب ـي ــادق ف ــي ي ــد االس ـت ـبــداد،
مثلما هــي الـجـيــوش وال ـج ـن ــراالت ورج ــال
ّ
يشوهون الدين
األمــن واملـخـبــرون ،فـهــؤالء
ّ
ويجيرونه لخدمة املستبد ،وفضحهم هو
أولوية دينية قبل أن تكون ثقافية أو ثورية.
واإلش ـك ــال ال ــذي تـقــودنــا إلـيــه ه ــذه املسألة
أن بيادق السلطات هــؤالء قد أقــدمــوا ،على
ّ
ام ـت ــداد ال ـت ــاري ــخ ،عـلــى س ــن ال ـف ـتــاوى الـتــي
كتبت أساسا بهدف خدمة السلطان ،ولكن
ّ
تحولت ،مع الزمن ،إلــى جزء
هــذه الفتاوى
من ّ
املدونة الفقهية التي ال يطاولها النقد،
وأصبح مسلمون كثيرون يتعاملون معها
كـمـقـ ّـدس ،األم ــر ال ــذي يتطلب إع ــادة ق ــراءة
معرفية نقدية لكامل هذه املدونات الفقهية،
ول ـتــاريــخ الـعــاقــة بــن املــؤس ـســات الدينية
والـسـلـطــة .وعـلــى ض ــوء ذل ــك ،يـتــم مراجعة
ونقد الكم الهائل من الفتاوى والنصوص
الـ ــذي دخ ـلــت امل ــدون ــة ال ـتــراث ـيــة اإلســام ـيــة
مــن ه ــذا ال ـب ــاب ،وت ـحـ ّـولــت ،مــع ال ــزم ــن ،إلــى
نصوص ّ
مقدسة ال يطاولها الشك أو النقد.
الـنـقـطــة الـثــانـيــة ال ـتــي ينبغي االن ـت ـبــاه لها،
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ــدد ،أن ك ـث ـي ــري ــن مـ ــن رجـ ــال
الــديــن (وه ــذا ينطبق عـلــى حـقــول السياسة
والـثـقــافــة) الــذيــن كــانــت لـهــم مــواقــف ّ
مشرفة
ضــد االس ـت ـبــداد احـتـفـظــوا ،فــي الــوقــت ذات ــه،
برؤيتهم املعرفية النكوصية تجاه الـثــورة،
من دون أن يكون وعيهم في العمق متماهيا
م ــع ال ـ ـثـ ــورة ومـ ـ ـف ـ ــردات ال ــزم ــن ال ـج ــدي ــد فــي
ال ـحــريــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة وح ـق ــوق اإلن ـس ــان،
ونـقــد املـقــدســات بأشكالها كــافــة (والــديـنـيــة
منها) ،إذ يريد كثيرون منهم إطاحة النظام
سـيــاسـيــا ،واإلب ـق ــاء عـلــى املـنـظــومــة املعرفية
الدينية التي حملته كما هي ،غير مدركني أن
النظم ال تستمر من دون أن تكون لها حوامل
ثـقــافـيــة وم ـعــرف ـيــة ودي ـن ـي ــة .وه ـن ــا ال يصب
ٍّ
ٍّ
بمستبد
مستبد
جهدهم هــذا إال باستبدال
آخ ــر ،بعيدا عــن العمل أو الـقـبــول بدمقرطة
العالقات التحتية للمجتمع ،عبر االعتراف
ب ــال ـت ـع ـ ّـددي ــة ال ــدي ـن ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة واإلث ـن ـي ــة
والحريات الفردية والزواج املدني ،بعيدا عن
أي وصــايــات دينية أو قومية أو سياسية.
ومن هنا ،قد يكون سعي املجلس اإلسالمي
الـ ـس ــوري إلـ ــى ت ـع ـيــن م ـف ــت ج ــدي ــد م ــن ه ــذا
الباب ،حيث يتصارع الطرفان على احتكار
تمثيل اإلســام أو املسلمني السنة ،كل منهم
يـقــول «أن ــا اإلسـ ــام» ،والـخــاســر الــوحـيــد من
هــذا الـصــراع هــو اإلس ــام نفسه ،مــن دون أن
يسمح أي منهما للنقد أن يصل إلى جذوره
املعرفية املـ ّ
ـؤسـســة للمنظومة الفكرية التي
يحكم ويفكر من خاللها هؤالء.
(من أسرة العربي الجديد)
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