
سميرة المسالمة

حملت السنوات التسع املاضية ما يكفي من 
الدولي  التدخل  أن  على  للسوريني  دالالٍت 
املــنــشــود إلنــهــاء الــصــراع فــي ســوريــة ليس 
من ضمن خــيــارات جميع األطـــراف املعنية 
بــاملــلــف الـــســـوري، بــمــا فــيــهــا الــتــي تحولت 
ــــد طـــرفـــي الــــصــــراع )الـــنـــظـــام  ــم ألحـ ــ مــــن داعــ
أو مستثمرين في  إلى شركاء  واملعارضة( 
الـــصـــراع. وزاد مــن احــتــمــالــيــة تـــرك ســوريــة 
املأساة  الفعلي لوقف  الدولي  القرار  خارج 
إلى  وانقسامهما  املحليني  الطرفني  تشتت 
عـــدٍد يــتــوالــد مــع طـــول أمـــد الـــصـــراع، وفتح 
ــازارات املــصــالــح الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة في  ــ بـ

سورية.
لم تعد سورية )النظام( كذلك كتلة موحدة 
اإليــرانــيــة، كما هو  الــواجــهــة  تقف بحماية 
الــحــال قــبــل الــتــدخــل الــروســي املــبــاشــر عــام 
2015، وهــــي أيــضــا لــيــســت ســـوريـــة األســـد 
املــتــمــاســكــة تــحــت ظـــل الــحــمــايــة الــروســيــة، 
انــقــســامــاٌت بــني التبعيتني محليا،  بــل هــي 
كما هــو حــال امللف الــســوري على طــاوالت 
الــحــوار األمــمــي الـــذي ينظر إلـــى الــحــل في 
سورية من زوايا املصالح مع كل من إيران 
املتحدة  الــواليــات  وروســيــا، وكــمــا تعاينه 
األميركية ملفا تــحــّدده زاويــة االنــفــراج مع 
امللف النووي اإليراني، أو زاوية االنعكاس 

مع العالقة األميركية - الروسية.
الــرهــان اإليــرانــي الــيــوم، على واقــعــة عــودة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني إلــــــى الـــحـــكـــم فـــــي الــبــيــت 

وليد سيف

املراثي، حتى  إلى كتابة  ال أميل، بطبعي، 
 أو 

ٌ
 حــمــيــمــة

ٌ
فــيــمــن جمعتني بــهــم صـــداقـــة

 مثمرة، أو كلتاهما.
ٌ
شراكة

املباغت،  املــوت  أمــام صدمة  اللسان  ينعقد 
ال سيما ذاك الـــذي ال تمّهد لــه نــذر املــرض 
أو الــتــقــّدم فــي الــســن. وقـــد يــحــتــاج بعضنا 
إلـــى وقــــٍت حــتــى يستقر الــنــبــأ الــعــظــيــم في 
ــكـــار املــؤقــت،  ــوار الــنــفــس. ويــنــحــســر اإلنـ ــ أغـ
القاهرة. وإذ  املــوت  أمــام سلطة  ونتخاشع 
يــســتــقــّر الــفــقــيــد فــي مــرقــده األخــيــر ينبعث 
الذاكرة، ويتوالى شريط  ه في ملكوت 

ُ
طيف

أثــرا من واقــٍع  أكثر توّهجا وأعمق  الصور 
م بها؛ تلك التي 

ّ
كنا نأخذه في األمور املسل

تـــتـــزاحـــم فــــي مـــعـــتـــرك الـــحـــيـــاة وشــجــونــهــا 
فـــي حيز  الــتــقــّدم  بـــني  وشـــؤونـــهـــا، فتنقلب 
الخلفية  إلــى  املــؤقــت  التراجع  النظر، وبــني 
الغائمة. فاآلن تحضر الصورة ملء اإلطار، 
إذ يــغــيــب صــاحــبــهــا، فــاملــعــانــي تــتــعــنّي في 
املــفــارقــات املــتــقــابــلــة، فــال مــعــنــى للحضور 
إال بالتقابل مع الغياب، وال معنى للغياب 
إال بــالــتــقــابــل مـــع الــحــضــور. وكـــذلـــك املـــوت 
أوســع من  الفقد  فاجعة  إن  نعم،  والحياة. 
العبارة. وأكثر ما يقلقني من هذا التحّدي 
إلى  را 

ّ
نفسه مضط املــراثــي  كاتب  يجد  أن 

العصي،  الشعر  ومــــراودة  البالغي  الــكــدح 
فــيــنــشــغــل عـــن مــوضــوعــه بــأســلــوبــه، وعــن 
املــرثــيِّ بــرثــائــه. وبــدال  فقيده بلغته، وعــن 
مــن أن يــتــقــّدم الــراحــل فــي وعــيــه ووجــدانــه 

ومخيلته، يتقّدم القارئ!
ولذا فإن أبلغ ما ينعى به مبدٌع كبيٌر مثل 
ــاره الــبــاقــيــة.  ــ حــاتــم عــلــي هـــو اســتــدعــاء آثـ
 
ٌ
 مذكورة

ٌ
 حية

ٌ
وهــي على كل حــال حاضرة

 لالحتفاء 
ً
بال تذكرة. إال أنها تبقى طريقة

والتكريم. وأي شهادٍة يمكن أن تزيد على 
تلك اآلثار، وهي التي صنعت أو صنع بها 
ه وهويته التي يتعّرف بها 

َ
اسَمه وصورت

عند جمهوره العربي. وليس وراء ذلك إال 
حــديــث الــذكــريــات الــخــاصــة والـــكـــالم على 
أمــوٌر  املــزاج والشخصية والطبائع. وهــي 
يتعّرف بها كل إنسان، وال تمّيز بالضرورة 

محمد أحمد القابسي

ر العربي 2019/ 2020، والذي 
ّ

تضّمن املؤش
أصــــدره املــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة 
الــــســــيــــاســــات، بـــيـــانـــات ومـــعـــطـــيـــات مــهــمــة 
ــر مــدركــات 

ّ
بــشــأن تــرتــيــب تــونــس فــي مــؤش

بــالــتــوقــف  ــة  ــريــ حــ  ،2019 ــام  ــعـ ــلـ لـ الــــفــــســــاد 
في ضوء  وقراءتها  فيها،  والتدبر  عندها، 
مــا يطرحه ســـؤال الفساد وتــداعــيــاتــه على 

مسار االنتقال الديمقراطي في تونس. 
ـــر أن تــونــس حــلــت فــي املــرتــبــة 

ّ
أظــهــر املـــؤش

ــر 
ّ

ــفــا فـــي مــؤش
ّ
74 مـــن أصـــل 84 بــلــدا مــصــن

مــدركــات الــفــســاد لــلــعــام 2019 الــصــادر عن 
يناير/   23 فــي  الــدولــيــة،  الشفافية  منظمة 
لتتأخر بذلك بمرتبة  الثاني 2020،  كانون 
املنقضي، على  الــعــام  واحـــدة عــن تصنيف 
 43( نفسها  بالنقاط   احتفاظها  الرغم من 
ــر(. وأرجعت 

ّ
من أصــل 100 نقطة في املــؤش

املنظمة تــأخــر تــونــس فــي مــؤشــر مــدركــات 
الفساد لسنة 2019 بالخصوص إلى غياب 
تــواصــل  فـــي  املــتــمــثــلــة  الــســيــاســيــة،  اإلرادة 
ــقـــاب، وانــتــقــائــيــة  ــعـ ظـــاهـــرة اإلفــــــالت مـــن الـ
تحريك ملفات الفساد وعدم تطبيق قانون 
ــلـــغـــني. والحــــظــــت املـــنـــظـــمـــة أن  حـــمـــايـــة املـــبـ
االنتقال السلس للسلطة ساهم في حفاظ 
تــونــس عــلــى رصــيــدهــا مـــن الــنــقــاط، إال أن 
من  يمّكنها  لم  فيها  الثالث  السلطات  أداء 
الــحــفــاظ على املــرتــبــة نفسها. وقــد أوصــت 
منظمة »أنا يقظ« بضرورة مكافحة الفساد 
أولـــويـــة فـــي بــرنــامــج الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
للبرملان عن طريق  الرقابي  الــدور  وتفعيل 
ــراع فــي إقــامــة املحكمة  ــ لــة، مــع اإلسـ املــســاء
الــدســتــوريــة، والتسريع فــي الــنــظــر، والــبــّت 
في قضايا الفساد وضــرورة وضع األوامر 
الــتــطــبــيــقــيــة لــلــقــوانــني املــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة 
ــــالوة عـــلـــى ضــــــــرورة الــتــعــامــل  ــ ــاد، عـ ــفــــســ الــ
بجّدية مع ملفي استرجاع األموال املنهوبة 
واألمــالك املــصــادرة، وإضفاء الشفافية في 

قطاع الصناعات االستخراجية.
ــــرور أكـــثـــر مـــن مـــائـــة يــوم  ــيــــوم، وبـــعـــد مـ والــ
على حكومة هشام املشيشي، تؤكد تقارير 
رســمــيــة لــهــيــئــات الــرقــابــة الــوطــنــيــة، عــالوة 
ـــر، تــــوّرط ناشطني 

ّ
عــلــى مــا جـــاء فــي املـــؤش

قيادية  يتقلدون مواقع  سياسيني كثيرين 
فــي األحـــزاب والــبــرملــان والــدولــة فــي ملفات 
الحراك  أثــر سلبي مباشر على  فــســاٍد ذات 
السياسي واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي، ما 
جــعــل آراء عـــديـــدة تــجــمــع عــلــى أن الــفــســاد 
السياسي  املشهد  في  عامة  ظاهرة  أصبح 
الــتــونــســي، امـــتـــّدت تــداعــيــاتــه إلــــى مجمل 
القطاعات الحيوية للدولة واملجتمع، فبعد 
عشر سنوات من الثورة، تقف تونس اليوم 
 أمام هذا الغول الذي أصبح 

ً
 مرتبكة

ً
خائفة

المهدي مبروك

أنطونيو  املتحدة،  لأمم  العام  األمــني  ذّكــر 
غوتيريس، قادة العلم، في كلمة له، بعد ما 
الــوبــاء، بأن  مــرور سنة على ظهور  يناهز 
الــبــشــريــة تــعــيــش أخــطــر تــراجــيــديــا عرفها 
الــعــالــم بــعــد الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، وأن 
الــنــظــر عن  اإلنــســانــيــة كلها مـــهـــّددة، بقطع 
فــي مثل هذه  تــطــورهــا.  إمكاناتها ودرجـــة 
ــارط، اخـــتـــارت الــصــني  ــفـ ــام مـــن الـــعـــام الـ ــ األيـ
رأس السنة املــيــالديــة، فــي خــطــوٍة ال تخلو 
املتحدة، ومنظمة  األمــم  شعر 

ُ
لت من رمزية، 

الــصــحــة الــعــاملــيــة تـــحـــديـــدا، بــــأن فــيــروســا 
غامضا قــد حــل فيها وأصـــاب منها مقتال 
فــي مــديــنــة ووهـــــان. لــم يــتــم إعــــالن الــحــْجــر 
فــي هـــذه املــديــنــة ســـوى بــعــد شــهــر تقريبا. 
كــان املــرض آنــذاك قد انتشر خــارج املدينة، 
بــل وخــــارج الــصــني بأكملها، ولـــم يــعــد في 
بعد  أو محاصرته. ضــرب  تطويقه  الوسع 
ذلك إيطاليا ضرباٍت دامية، وانتشر حتى 
وصــل إلــى الــواليــات املــتــحــدة الــتــي ال زالــت 
الرغم من  القاتلة، على  اته 

ّ
تعاني من عض

اكتشاف التلقيح وبدء حمالت التطعيم.
بـــدأ الــعــالــم تــدريــجــيــا ينتبه، فــي مــا يشبه 
الــهــمــس، إلـــى انــتــشــار مـــرض عنيد وقــاتــل، 
ســُيــطــلــق عــلــيــه فــيــمــا بــعــد كــوفــيــد 19، أو 
ــا. جـــوبـــه، فـــي الـــبـــدايـــة، اآلســيــويــون  كـــورونـ
بكثير من النعوت، لكونهم أول من أصيبوا 
بـــه. يــتــذّكــر الـــنـــاس أنــهــم كـــانـــوا يتجنبون 
فـــي املــــطــــارات الـــطـــوابـــيـــر الـــتـــي يــقــف فيها 
الصينيون ومن شابههم، خشية أن يكونوا 
مــصــدر عـــدوى. وكــانــت أســاطــيــر املــؤامــرات 
ــئــــة بـــالـــصـــني  ــيــ والـــــظـــــنـــــون الــــكــــثــــيــــرة الــــســ
مــا يتعلق بسباٍق  فــي  املتحدة،  والــواليــات 
مميٍت في حرٍب جرثومية قد تكون جارية 
السيطرة،  عــن  الــفــيــروس  بينهما، وخـــروج 
إحدى األطروحات األكثر رواجا في تفسير 
الوباء. وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة، 
ــٍة، فـــي مـــا يتعلق  ال أحـــد أقــنــع الـــنـــاس بـــدقـ
بسبب انتشار الفيروس هذا. اهتم العلماء 
اب سيناريوات أفالم 

ّ
بمكافحته، وتركوا لكت

الــرعــب ترتيب األحـــداث فــي تشويٍق يتلف 
الجسدي،  التباعد  اللثام،  لبس  األعــصــاب. 
واإلكثار من غسل األيدي إلى حد الهلوسة، 
هذا ما تسلح به العالم في مواجهة الوباء. 
خــالل سنة كاملة، والعالم أعــزل ســوى من 
هـــذه االحــتــيــاطــات الــبــدائــيــة. ثــم تدريجيا، 
ــابـــات والــوفــيــات،  ومـــع تــراجــع أعــــداد اإلصـ
اعتقد الناس أنهم سيطروا على الفيروس، 
غير أن تلك التوقعات لم تكن في محلها. ها 

األبــيــض، يحمل أكثر مــن بعد فــي تحسني 
الــعــالقــات الــبــيــنــيــة األمــيــركــيــة - اإليــرانــيــة، 
ــــودة إلــى  وهــــو ال يــنــطــلــق فــقــط مـــن أنـــهـــا عـ
مـــا قــبــل الـــســـنـــوات األربـــــع إلدارة الــرئــيــس 
ــتــــه فــــي 20  دونــــالــــد تــــرامــــب املــنــتــهــيــة واليــ
يناير/كانون الثاني الحالي، وطي صفحة 
الــــردع اإلســرائــيــلــي ألدوارهـــــا فــي املنطقة، 
التفاهمات   أيضا على عمق 

ٌ
بل هي مبنية

النووي،  امللف  في  للديمقراطيني  السابقة 
ونــقــاط تــحــّول الــعــالقــة غــيــر املــبــاشــرة بني 
إلى  تصل  قد  تكامليٍة  أدواٍر  إلــى  الطرفني، 
الشرطي األميركي في  إيــران دور  ممارسة 
ســـوريـــة وعـــمـــوم مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط، 
ر إليه الخوف الخليجي الذي 

ّ
وهو ما يؤش

تظهر مالمحه تارة باللجوء إلى إسرائيل 
منقذا، أو بالبحث عن تقاطعاٍت تقّربهم من 
إيـــران وتركيا لتجنب مفاعيل  مــع  الــحــوار 

أدوارها القادمة عليهم.
ومــن جهة ثانية، تــراهــن إيـــران أيضا على 
ــة الـــغـــارقـــة  ــ ــيــ ــ ــكـــومـــات األوروبــ مـــوقـــف الـــحـ
فـــي مــشــكــالتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة، والــضــغــوط 
ــة لـــالجـــئـــني،  ــرافــــضــ الـــشـــعـــبـــويـــة عــلــيــهــا الــ
وتداعيات جائحة كورونا، وتعرف حقيقة 
موقفها من القرارات األميركية »الترامبية« 
الــدول  إيـــران. وقــد دفعت  وعقوباتها على 
ــة الــشــريــكــة فـــي االتــــفــــاق أثــمــانــا  ــ ــيـ ــ األوروبـ
بـــاهـــظـــة لــتــلــك الـــعـــقـــوبـــات، واضــــطــــرارهــــا 
إلــى االنــســحــاب مــن االســتــثــمــارات الكبيرة 
فـــي إيــــــران أو مــعــهــا، بـــل تــــرى أوروبـــــــا أن 
االنــســحــاب األمــيــركــي كــان متنفسا إليــران 

الدولية بشأن سورية،  املــفــاوضــات  طــاولــة 
املاضية  السنوات  مــدار  واســتــفــرادهــا على 
بتمثيل الــنــظــام فــي املــحــافــل الــتــفــاوضــيــة، 
وكـــانـــت تـــأمـــل فـــي أن تـــكـــون ســـوريـــة ورقـــة 
»تـــقـــايـــض« بــهــا عــلــى مــلــفــاتــهــا األوروبـــيـــة 
واألميركية، ولكن عدم تمّكنها من استعادة 
كامل األراضــي السورية، ومنها إدلــب، إلى 
النظام السوري، من بوابة اتفاقات آستانة، 
واستهانتها باملطامع التركية في سورية، 

أعادها إلى نقطة البداية التي تجعل منها 
 إليـــران فــي ســوريــة، وليست بديال 

ً
شــريــكــة

ــواقــــع وجـــودهـــا  عـــنـــهـــا. لــيــســت روســــيــــا، بــ
الحالي في سورية، طرفا ضعيفا، ولكنها 
لــيــســت الـــطـــرف األقــــــوى فـــي ظـــل االنــفــتــاح 
اإليـــرانـــي - األمــيــركــي املــرتــقــب، وهـــي تــدرك 
ترامب  فــي عهد  فــي ســوريــة  أن مساحتها 
الرئيس  عــهــد  فــي  نفسها  املــســاحــة  ليست 
األمــيــركــي املنتخب، جــو بــايــدن. ولــهــذا، قد 
والعسكرية  االقتصادية  مصالحها  تأخذ 
ــاٍت أكــــبــــر بـــــوجـــــود حـــــل ســـيـــاســـي  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ضـ
للمأساة السورية تحت قرار مجلس األمن 
2254. ومقّدمة لذلك، ستتصاعد في روسيا 
استعادة التصريحات أن الحل في جنيف، 
ولــيــس فــي مــكــان آخــــر، وســتــعــود موسكو 
الدستورية  اللجنة  جلسات  تشجيع  إلــى 
كـــمـــؤقـــت لــضــبــط الـــنـــفـــس، بــيــنــمــا تــتــضــح 
ــة عـــن الــســيــاســات األمــيــركــيــة  لــديــهــا الـــرؤيـ
الجديدة  اإلدارة  في سورية، وإذا ما كانت 
األجــواء  فــي  الحركة  لها صالحية  ستمّدد 
للتطوير  قابلة  تسويٍة  لصياغة  السورية، 
قوة  النظام  تثبيت  ملصلحة  اتجاهني:  فــي 
مــطــلــقــة تـــحـــت وصـــايـــتـــهـــا، مــــع تـــعـــديـــالت 
غير  وهمية  بمشاركة  للمعارضة  للسماح 
النظام  ســلــوك  تشذيب  ملصلحة  أو  فاعلة. 
قــمــتــه، أو من  أعــلــى  أو تنظيفه، ســــواء مــن 
أوســطــهــا كــمــا هـــو مـــطـــروح اآلن، وإدخــــال 
تــــعــــديــــالٍت تــســمــح بــتــغــيــيــر شـــكـــل الــحــكــم 
ونـــوعـــه، بــمــا يــتــوافــق ودســتــورهــا املقترح 
وبــمــا يضمن   ،2016 الــعــام  فــي  للمعارضة 

املــصــالــح الــكــرديــة الــتــي تحميها الــواليــات 
ــعــــض مــصــالــح  ــــي ســـــوريـــــة، وبــ ــتــــحــــدة فـ املــ

املعارضة السورية.
بينما ســيــكــون »الـــالحـــل« فــي ســوريــة هو 
ســيــد املـــوقـــف، فـــي حــــال كــــان تـــفـــاؤل إيــــران 
ــايـــدن( في  بــديــمــقــراطــي الــبــيــت األبــيــض )بـ
مكانه، بحيث تبسط إيران كامل سيطرتها 
على واقع سورية، وتطّوق مصالح روسيا 
داخـــل قــواعــدهــا واتــفــاقــاتــهــا االقــتــصــاديــة، 
وتــمــضــي بــالــنــظــام الـــســـوري، وعــلــى رأســه 
ــد، إلـــى مــا هــو أقـــل مــن إصـــالح،  بــشــار األســ
يــتــعــّكــز عليه أمـــام املــجــتــمــع املــحــلــي، خــالل 
واليــتــه الــجــديــدة الــتــي تــبــدأ منتصف هــذا 
السياسية  العملية  خاللها  ويــقــود  الــعــام، 
إلصالح الدستور مع »كيانات املعارضة«، 

على مدار األعوام السبعة املقبلة.
ــا أهـــــون الـــشـــّريـــن في  ــيـ ربـــمـــا كـــانـــت روسـ
تـــوفـــرت  إذا  الــــــســــــوري،  املـــشـــهـــد  قـــــــــراءة 
لــلــســوريــني مـــعـــارضـــة وطــنــيــة بــمــشــروع 
ــنــــدة ســــوريــــة، تـــفـــاوض من  حــقــيــقــي وأجــ
أجل مصالحهم، وليس على مصالحهم، 
وتضع املجتمع الدولي أمام خياٍر واحٍد، 
وهــــو الــقــبــول بــحــق الــشــعــوب فـــي تــقــريــر 
مــصــيــرهــا، وبـــنـــاء مــســتــقــبــلــهــا، ولــــو كــان 
ذلك على حساب القبول بحلوٍل تراكميٍة 
مفتوحٍة على التغيير واإلصالح، وليست 
بيد أيٍّ من األطــراف الساعية إلى تقاسم 
ــٍة اســــتــــبــــداديــــٍة مــحــصــنــٍة  ــيــ ــالــ ســـلـــطـــٍة حــ

بالحديد والنار والسجون.
)كاتبة سورية(

مبدعا عن غيره. وليس من شأنها أن تزيد 
فــي تــقــديــره وإبـــداعـــه، وال ينبغي لــهــا أن 
تنتقص منه. فاملنجز اإلبداعي هو الهوية 
يملك  بائٍع متجّوٍل  بها. وربَّ  ينماز  التي 
من الصفات اإلنسانية الجميلة ما يلزمنا 
الـــتـــواضـــع أمـــامـــهـــا. ومــــع ذلــــك فــلــن يــغــادر 
عربته إلى كتب السير، إال أن يحّوله أحد 
إلى  إلى شخصية سردية تحيل  املبدعني 
اإلنساني من دون  الحياة والشرط  درامــا 
الــذي ما زال يتجّول  املفرد  تعيني لأصل 
فــي الــطــرقــات يــســعــى فــي رزق عــيــالــه، وال 
أن كاتبا ما قد استلهمه، وحقق به  يعلم 

ما ال يستطيع أن يحقق بعضه لنفسه.
هكذا كان حاتم علي يختفي وراء الكاميرا 
ــراوي في  ــ ــ ــال الـ ــذلـــك حــ ــره. وكـ ــيـ لـــيـــصـــّور غـ
األعــمــال الــســرديــة املكتوبة والــبــصــريــة، ال 
تسمع صوته وال تــرى وجهه وهــو يقّص 
ف في 

ّ
فــإن خل الــســرد.  عليك، حتى يكتمل 

نفسك أثرا عميقا باقيا، ذكرت أنه صناعة 
الـــــراوي املــســتــتــر، فــتــعــرفــه بـــأثـــره، وأن ما 
قــّصــه عليك هــو شــهــادتــه وخــيــالــه وعــاملــه 

وهويته ورسالته وبعض من ذاته.
يسألونك عن الشراكة في صناعة الدراما، 
وال ســيــمــا تــلــك الـــتـــي تـــكـــون بـــني الــكــاتــب 
 واســــع 

ٌ
ــرج. والـــــكـــــالم فـــيـــهـــا طــــويــــل ــ ــخــ ــ واملــ

املــضــطــرب. وقـــد فــّصــلــت جــوانــب منها في 
ــن كـــتـــاب ســيــرتــي الــذاتــيــة  فــصــل خــــاص مـ
والفكرية »الشاهد املشهود«. وحسبي هنا 
أن أقـــول إن الــشــراكــة اإلبــداعــيــة ال تنهض 
بالتطابق، وال ينبغي لها أن تكون. ولكنها 
تـــتـــقـــّوم بــالــتــفــاهــم والـــتـــكـــامـــل واالحــــتــــرام 
ي نزعة االستحواذ، 

ّ
املتبادل والنزاهة وتوق

ثـــم الـــتـــالقـــي عــلــى جـــوامـــع الـــحـــق والـــعـــدل 
والـــقـــيـــم اإلنـــســـانـــيـــة والـــجـــمـــالـــيـــة الـــعـــابـــرة 
لــلــهــويــات اإليــديــولــوجــيــة. وتــلــك عــلــى أي 
حاٍل من مقومات األعمال اإلبداعية الفائقة 
ــتـــي تــنــطــلــق مــــن الــــخــــاص الـــظـــرفـــي إلـــى  الـ
القلقة وشروطه  اإلنساني وأسئلته  األفــق 
الــوجــوديــة وأشـــواقـــه وأحـــالمـــه ومــخــاوفــه 
وصراعاته وانتصاراته وهزائمه، ومواطن 
قوته وضعفه. فإذا توسلت خطابا وعظيا 
أو إيديولوجيا مباشرا، جنت على قيمتها 

يترّبص بانتقالها الديمقراطي، وقد ينسف 
أحــــالم الــتــونــســيــني فــي تحقيق الــشــعــارات 
التي رفعوها »شغل، حرية، كرامة وطنية«، 
الوطنية  للهيئة  السابق  الرئيس  ذكــر  فقد 
ملكافحة الفساد، شوقي الطيب، الذي أطاحه 
الفخفاخ،  إلياس  السابق،  الحكومة  رئيس 
تمت  فــســاد،  مــلــف   12000 تلقت  الهيئة  أن 
دراســة ثالثة آالف منها وقــّدمــت 800 ملف 
للقضاء، وأن 90% من هذه امللفات توّرطت 
فيها األجهزة الرسمية للدولة، وأن عشرات 
األقــل مــن الصف األول في  املسؤولني على 
التحقيق  أمــام قضاة  الــيــوم  الــدولــة يقفون 
العينات  هــذه  الــفــســاد.  فــي ملفات شبهات 
وغــــيــــرهــــا، مـــثـــل فــضــيــحــة تـــقـــريـــر مــحــكــمــة 
التجاوزات  أخيرا،  أظهر،  الذي  املحاسبات 
املـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى، والـــلـــجـــوء إلــــى تــمــويــالت 
خــارجــيــة مــحــظــورة، عــمــدت إليها األحـــزاب 
الحاكمة في انتخابات 2019، ساعدت على 
إيجاد حاضنة حقيقية لتجاوزاٍت وخروٍق 

بدون حدود.
وتـــطـــرح قــضــايــا فــســاد مــتــراكــمــة ومــلــفــات 
ــة  ــّديــ ــن جــ ــ ــة عــ ــ ــّمـ ــ مـــشـــبـــوهـــة تــــــســــــاؤالت جـ
ــــورة فــي  ــثـ ــ الـــحـــكـــومـــات املـــتـــعـــاقـــبـــة مـــنـــذ الـ
ــاد. وقـــــــد تــــكــــون حـــكـــومـــة  ــ ــــسـ ــفـ ــ مــــقــــاومــــة الـ
لتتخذ  الــتــســاؤالت  هــذه  تلقفت  املشيشي 
من محاربة الفساد والفاسدين طوق نجاة 
فــي قدرتها  التشكيك  مــن دوائــــر  لــلــخــروج 
وصــدقــيــتــهــا فــي الــتــصــّدي ملــا عــجــزت عنه 
قد  وأنــهــا  خصوصا  السابقة،  الحكومات 
واالجتماعية.  االقتصادية  أزماتها  ورثــت 
وهــــــــو مــــــا أســـــهـــــم فــــــي تــــرمــــيــــم الـــــصـــــورة 
االتــصــالــيــة لــهــا، وبــعــث مــن حولها حزاما 
شــعــبــيــا مـــســـانـــدا ومـــتـــعـــاطـــفـــا. تــــأّكــــد هـــذا 
ــونـــس، نبيل  بــــإيــــداع رئـــيـــس حــــزب قــلــب تـ

هو الفيروس يعود في موجة ثانية وثالثة، 
التلقيح األولــى التي  غير مكترٍث بحمالت 
بدأت في الواليات املتحدة األميركية، وبعد 
األخـــرى بعد منافسٍة محمومٍة بني  الـــدول 
الصناعات  فــي  املختصة  الــشــركــات  كــبــرى 

الصيدالنية.
ــاالة الــتــي  ــبــ ــن بـــعـــض الــــالمــ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
أبــدتــهــا بــعــض الــجــمــاعــات مــبــكــرا، فــإنــهــم 
اقــتــنــعــوا، فـــي الــنــهــايــة، بــخــطــورة املــــرض، 
ــــد لـــهـــذا 

ّ
خــــصــــوصــــا فـــــي ظـــــل إعــــــــالم تــــجــــن

الـــغـــرض، وأيــقــنــوا أنـــه ال مـــالذ مــنــه ســوى 
الـــتـــلـــقـــيـــح، فـــــي وقــــــــٍت بـــــــدت أصــــــــــوات مــن 
عارضوا هذا الخيار ضعيفة فاقدة لأثر، 
على الرغم من أن وراءها علماء كبارا، مثل 
عالم الفيروسات الفرنسي، راؤول ديدييه، 
واعتبره  الهلع،  لهذا  مناهض  أهــم صــوت 
صناعة كاذبة تحتال على مشاعر الناس، 

وتستثمر في الخوف من املرض.
ومـــــــع أهــــمــــيــــة هـــــــذا الـــــجـــــدل الــــــجــــــاري بــني 
األوبــئــة،  فــي  املختصة  العلمية  الجماعات 
ــــت حـــمـــالت الــتــلــقــيــح تــجــد مــعــارضــة  ال زالـ
ــة، إذ تــفــيــد اإلحـــصـــائـــيـــات بـــــأن مــا  ــرســ شــ
زيــــد عـــن نــصــف املــســتــجــوبــني فـــي فــرنــســا 
ــــوا يــعــارضــون  وبــريــطــانــيــا وأملــانــيــا مـــا زالـ
إمــا لعدم االطمئنان  التلقيح، وذلــك  إجــراء 
إليه أو خشية من عواقبه وآثاره الجانبية، 
أعــد بسرعٍة فائقة، مثل  التلقيح  فكأن هــذا 
وجــبــات األغـــذيـــة الــســريــعــة. ثــّمــة أزمــــة ثقة 
كبيرة ما تزال تالحق هذه التالقيح، يعود 
ــروز الــفــيــروس من  ــق بــ ســبــبــهــا إلـــى مـــا رافــ

تفسيراٍت تستند إلى نظرية املؤامرة.
ــبـــت األرقـــــــــــام الــــتــــي قــــّدمــــتــــهــــا مــخــتــلــف  ــثـ تـ
»يونسيف«،  والــدولــيــة،  األممية  املنظمات 
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، الــبــنــك الـــدولـــي، 
التي عصفت  الكبيرة  السيئة  اآلثــار  تثبت 
تتفاقم،  بطالة  الوباء:  نتيجة  باملجتمعات 
فــقــر يــســتــفــحــل، فــضــال عـــن انــتــشــار العنف 
ــراض الــنــفــســيــة  ــ ــ ــئـــاب وعــــشــــرات األمـ ــتـ واالكـ
ــــرى.. إلـــخ، وهـــي عــلــل نهشت الــشــرائــح  األخـ

.
ً
األكثر هشاشة

كــــانــــت األطـــــروحـــــة الــــتــــي تـــــــــرّددت بــعــيــد 
انــتــشــار الــوبــاء أن الــعــالــم لــن يــكــون بعد 
ــى اآلن، لم  كـــورونـــا كــمــا كـــان قــبــلــهــا. وإلــ
قد  الكبرى  ومالمحه  العالم  قسمات  نــر 
تــغــيــرت، ثــّمــة قــســمــات تــــزداد بـــــروزا: ألــم 
البؤساء  مآسي  يستفحل،  املستضعفني 
إلــى عالم آخر،  تتضاعف. لم نخرج بعد 
كان بعضهم يحلم به: عالم أكثر تضامنا 

وتآزرا على األقل وقت املحن.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

الــنــوويــة  منظومتها  تــطــويــر  فــي  للمضي 
والــصــاروخــيــة، وهــي تــرى فــي الــعــودة إلى 
اتفاق 2015 )5 زائد 1( الباب الوحيد الذي 
يمكن، من خالله، فتح املفاوضات لتهذيب 
الـــســـلـــوك اإليــــــرانــــــي، وضــــغــــط طــمــوحــاتــه 
النووية، وتعليبها في إطار االتفاق القابل 

للتطوير.
وبذلك، ترى إيــران بقاء الالحل في سورية 
)أي بــقــاء الــوضــع عــلــى حــالــه فــي ســوريــة( 
هو الحل الحقيقي الذي يمّكنها الحقا من 
 مــن تــســويــة، وأكــثــر مــن اتــفــاق 

ّ
صــنــاعــة أقـــل

وتوافق تضمن به وجودها الفاعل واملؤثر 
في سورية وجوارها لبنان، وهو ما عملت 
عليه منذ بدء التفويض األميركي لروسيا 
الــســوري، واتــفــاق وزيـــري خارجية  بامللف 
الــبــلــديــن، جـــون كــيــري وســيــرغــي الفــــروف، 
في سبتمبر/أيلول 2016، حيث عملت على 
تعطيل وانتهاك كل عملية وقف إطالق نار 
 فيها، 

ٌ
أو تسوية، حتى تلك التي هي طرف

كــمــا هــو الــحــال فــي اتــفــاقــات أســتــانــة التي 
أبقتها كقميص عثمان ترتديه وقت تشاء، 
الــحــل، أو تخلعه حــني الحاجة  فــي  شريكة 

لة له.
ّ
معط

استنفذت روســيــا، خــالل الــســنــوات األربــع 
املاضية، فرصها في إلزام األطراف السورية 
ــات  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــــي يـــجـــمـــعـــهـــم )مـ ــقـ ــ ــوافـ ــ بــــحــــل تـ
ونـــظـــامـــا( فـــي حــكــومــة واحــــــدة، تـــســـّرع من 
عملية الــبــدء فــي إعــمــار ســوريــة لتعويض 
 في 

ً
 فعلية

ً
خسائرها، بعد أن كانت شريكة

تقويض نفوذ إيران، من خالل إبعادها عن 

ما  وإال  معا.  اإلنسانية  ورسالتها  الفنية 
إرثــا  العظيمني  والــفــن  األدب  يجعل  الـــذي 
والــثــقــافــات،  للمجتمعات  عــابــرا  إنــســانــيــا 
مــهــمــا تـــكـــن هـــويـــة مــنــتــجــه، ومـــهـــمـــا يــكــن 
سياق أحداثه، ومهما تكن لغته األصلية؟! 
ــتـــي بــعــثــتــهــا فــي  تـــلـــك بـــعـــض الـــتـــأمـــالت الـ
نفسي وفاة الصديق والشريك حاتم علي. 
وأخــيــرا، اسمحوا لــي أن أنــطــق عــن نفسي 
وعــــن حـــاتـــم عــلــي فـــأقـــول: قـــولـــوا فـــي نعي 
 وما تفيض به نفوسكم 

ّ
املبدع ما يستحق

من الحب والتقدير، ولكن ال تعلنوا نهاية 
تاريخ اإلبداع بنهايته، وال تنعوا املستقبل 
بنعيه، فللحياة طرقها في التجدد. وإنما 
د 

ّ
يبقى إرث املبدعني في ورثتهم، كما تتول

ــــوص، ويــــحــــّرض  ــــصـ ــنـ ــ الــــنــــصــــوص مـــــن الـ
اإلبداع على اإلبداع. أما هذه اآلفة الثقافية 
العربية في االنجراف إلى حديث النهايات 
 للمستقبل ومعه املاضي الذي 

ٌ
فهي اغتيال

 لرسالة 
ٌ
يحيا فيه، وهــو، فوق ذلــك، خــذالن

 مــــن أجـــل 
ٌ

ــتــــي هــــي تــــحــــريــــض املــــبــــدعــــني الــ
 ووعيا وجماال، 

ً
أكثر نبال وشجاعة حياٍة 

وليست دعوة إلى اليأس واملوت وانتحار 
األحالم.

حاتم علي ... شكرا، ووداعا.
)كاتب وسيناريست، 
صاحب »التغريبة الفلسطينية«(

القروي، السجن، والــذي يعتبر حزبه أحد 
الــســيــاســي للحكومة مع  الــحــزام  مــكــّونــات 

حركة النهضة وكتلة ائتالف الكرامة.
الحكومة على  رئــيــس  مــوقــف  ولــم يقتصر 
الــــقــــروي، بـــل تــــجــــاوزه إلــــى إحـــالـــة الـــوزيـــر 
املكلف بالبيئة في حكومته ذاتها، مصطفى 
العروي، على القضاء الذي أصدر في شأنه 
بــطــاقــة إيــــــداع فـــي الــســجــن مـــن أجــــل ملف 
كبير  عــدد  جانب  إلــى  اإليطالية،  النفايات 
من اإلطارات )الكوادر واملوظفون( السامية 
ــالـــح الـــجـــهـــويـــة. وغــيــر  فـــي الــــــــوزارة واملـــصـ
الحصانة  رفـــع  نــــواب  يـــواِجـــه  أن  مستبعد 

لتتبعهم قضائيا في ملفات مشابهة. 
وفــــي عـــالقـــٍة بــفــحــص بـــيـــانـــات ومــعــطــيــات 
حصلت عليها محكمة املحاسبات، وما تم 
الـــوقـــوف عــنــده مــن تــمــويــالت لالنتخابات 
غــيــر شـــرعـــيـــة، مـــبـــاشـــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، 
أصــــدر الــقــضــاء تــصــاريــح بــشــبــهــة الــفــســاد 
ــم  ــوائـ ــــن رؤســـــــــاء قـ ــــي شــــــأن عــــــدد كـــبـــيـــر مـ فـ
انتخابية مختلفة، استفاد رئيس إحداها، 
من  األجنبية،  بالعملة  املفتوح  في حسابه 
تحويالت ملبالغ هامة في حــدود 400 ألف 
 هذا الفائز 

ّ
يورو و550 ألف يورو. وقد ضخ

في االنتخابات املستفيد بهذه التحويالت 
مبالغ طائلة لفائدة إحدى الجمعيات التي 
السياق،  تولت دعمه ومساندته. وفــي هــذا 
ذكرت تقارير محكمة املحاسبات أن رئيسة 
قــائــمــة »عــيــش تــونــســي«، ألــفــة الـــتـــراس، قد 
تعاقدت مع شركة أجنبية أميركية من أجل 
ممارسة ضغط لكسب التأييد مقابل 15 ألف 
اتفقت مع شركة دعاية  دوالر شهريا، كما 
دعــايــة وكسب  الــقــيــام بحمالت  بخصوص 
تــأيــيــد لــفــائــدة الــحــركــة بــــ 285 ألـــف دوالر. 
وتقول مصادر مطلعة إن مالحقات رسمية 
تجري في شأن حزب االتحاد الوطني الحر، 
بسبب تهم الفساد وتبييض األمــوال التي 
املالحق  الرياحي،  تعلقت بمؤسسه، سليم 
العدالة وتنفيذ  الــيــوم قضائيا، والــفــار مــن 
أحكام في شأنه. كما ال يستبعد أن تالحق 
هـــذه الــتــتــبــعــات الــعــدلــيــة نـــوابـــا مــبــاشــريــن 
جهاٍت  مــن  مشبوهة  تمويالت  تلقي  بتهم 

خارجيٍة، إماراتية تحديدا.
ال حــديــث الــيــوم فــي تــونــس إال عــن الفساد 
ــــئ  ــوانـ ــ ــبــــحــــت املـ ــيــــث أصــ والـــــفـــــاســـــديـــــن، حــ
الــتــونــســيــة مــنــفــذا لــعــبــور الــســلــع الــفــاســدة، 
وحزم،  بجّدية  املشيشي  واجهتها حكومة 
وأحالت أصحابها على العدالة. وإذا كانت 
الــحــكــومــة قـــد حــقــقــت نــقــاطــا إيــجــابــيــة في 
هــذا املــجــال، فــإن القضاء كذلك قــد استعاد 
والسياسة.  املــال  سلطة  عــن  بعيدا  عافيته 
ويــبــقــى الـــســـؤال الــــذي يـــــرّدده الــتــونــســيــون 
ــــدًى يــســتــطــيــع رئـــيـــس الــحــكــومــة  إلــــى أي مـ
أن يصمد في  العمومية  اإلدارة  الــقــادم من 
وجه أباطرة الفساد ولوبياته، في ظل أزمة 
اجتماعية واقتصادية زادتها حّدة جائحة 
كورونا؟ خصوصا وقد أثبتت التحقيقات 
تــوّرط شبكات أجنبية على غرار الشركات 
أعمال  في  باملافيا،  العالقة  ذات  اإليطالية، 
ومشاركة  األمـــوال  وتبييض  قانونية  غير 
مــا كشف عنه من  فــي  الرئيسيني  الفاعلني 
ملفات فساٍد في تونس، ومن أبرزها ملف 

النفايات اإليطالية.
ـــر 

ّ
ــوم، وبـــالـــعـــودة الــــى املـــؤش ــيــ ــابـــت الــ ــثـ والـ

تــحــدو  إرادة ســيــاســيــة جــــادة  أن  الــعــربــي، 
حكومة املشيشي، للوقوف في وجه الفساد 
ومــكــافــحــتــه. وأن زمـــن اإلفــــالت مــن العقاب 
قـــد آذن بــاالنــقــضــاء، فــهــل تــهــتــدي تــونــس، 
في الذكرى العاشرة لثورتها، إلى تضامن 
الفساد  على  يقضي  ومجتمعي،  حكومي 

ويقتلع جذوره؟
)كاتب تونسي(

»الالحل« اإليراني في سورية

حاتم علي... في ظل المراثي

موسم صيد الفاسدين في تونس

عام بعد كورونا... 
هل تغير العالم فعًال؟

ليست روسيا، بواقع 
وجودها الحالي 

في سورية، طرفًا 
ضعيفًا، ولكنها 

ليست الطرف األقوى 
في ظل االنفتاح 

اإليراني ـ األميركي 
المرتقب

أبلغ ما ينعى به 
مبدٌع كبيرٌ مثل حاتم 

علي استدعاء آثاره 
الباقية. وهي حاضرٌة 

حيٌة مذكورٌة

تؤكد تقارير تورّط 
ناشطين سياسيين 

كثيرين يتقلدون 
مواقع قيادية في 

األحزاب والبرلمان 
والدولة في ملفات 

فساٍد

آراء

معن البياري

كان من أعراف اللبنانيني الذائعة اتهام إسرائيل بأي واقعة اغتيال أو تفجير في بلدهم، 
فورا وأوتوماتيكيا. وقد فسر صحافي الحالة بأن جسم إسرائيل »لّبيس«، فهي عدوٌّ 
معلن، وسجل جرائمها مشهود، وفعلتها غير مرة في اعتداءات معلنة. وغداة التفجير 
املهول الذي شهده ميناء بيروت، في أغسطس/ آب املاضي، سارع بعضهم إلى اتهام 
إسرائيل )آخرون اتهموا حزب الله(. وفي اليمن، ثمة جماعة الحوثيني )أنصار الله( من 
امليسور تلبيسها أي جريمٍة شنيعٍة تستهدف خصومها، الحكومة الشرعية والقوات 
املسلحة التابعة لها واملدنيني في مناطقها، طاملا أنها اقترفت شنائع غير قليلة. وألن 
املسؤولون  أن ال يتوقف  األمـــور  كــان مــن طبائع  الرتيبة،  تقليديته  فــي  هــكــذا،  األمـــر 
دة 

ّ
لة أخيرا، عن اتهام الحوثيني باملسؤولية املؤك

ّ
الرفيعون في الحكومة اليمنية، املشك

عن الجريمة الفادحة التي استهدفت مدرج مطار عدن وصالته الرئيسية مع وصول 
الطائرة التي أقلت وزراء الحكومة ورئيسها من الرياض، األربعاء املاضي. وفي محله 
قول املبعوث األممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن الهجوم )أوقع 26 ضحية بينهم 
صحافي ومسؤولون حكوميون( يمثل جريمة حــرب. أما الــذي قد يكون في محله 
رات 

ّ
أو ال يكون فهو قول رئيس الحكومة، معني عبد امللك، في اليوم التالي، إن املؤش

العملية، من خالل صواريخ موجهة.  الحوثي تقف وراء  األولية تفيد بأن مليشيات 
وليس االستفهام عّما إذا كان هذا صحيحا أم ال يعود إلى رغبٍة في تبرئة الحوثيني 
الذين يستحقون، في قناعة صاحب هذه السطور، أشنع النعوت، وإنما هي الحاجة إلى 
تحقيق مهني مستقل، ينتهي إلى النتيجة التي أراد عبد امللك التعجيل في إشهارها.  
ربه  عبد  الرئيس  لها 

ّ
الداخلية شك وزيــر  برئاسة  الواقعة،  في  تحقيق  لجنة  وأن  أمــا 

هادي، فذلك من األخبار البالغة الرتابة التي ال تستثير اكتراثا بها، ليس فقط النعدام 
اليمن  الفادح بأي مؤسساتية يمنية، وإنما أيضا ألن جرائم بال عدد شهدها  الثقة 
غير السعيد، في ظل الشرعية القائمة، تشكلت بصددها لجان تحقيق، لم نصادف، 
نحن أصحاب الظن السيئ، أي نتائج كشفت أي مسؤولية على أي جهة. وفي الوسع 
د واحدنا، من دون تحّرز، أن اللجنة املكلفة بشأن جريمة مطار عدن لن تنتهي 

ّ
أن يؤك

إلى حقيقة مؤكدة، ولن تهتم بتنوير الرأي العام بمجريات عملها. وفي الوسع أيضا 
املسؤولية عن  وببعض  بالتقصير  لن تسّمي جهة معينة  هــذه  اللجنة  أن  ح  يرجَّ أن 
الــذي جــرى، ولن توصي بمحاسبة أحــد. ولذلك ليس من التزيد في شيء القول هنا 
إن تشكيل اللجنة هذه عمل نافل، ولو أذاعت، بعد أيام، إن الحوثيني ارتكبوا الجريمة، 
بصواريخ موّجهة أو بغيرها.  ليس من شغل الصحافي أن يتهم أحدا أو جهة أو أن 
يبرئ أحــدا أو جهة في أي شأن ذي طبيعة جرمية أو جنائية، فلهذا األمــر أصحابه 
أو  الصحافة  العاملني في كتابة تعاليق  أهــل االختصاص. ومــن شواغلنا، نحن  من 
التحقيق  بمسار  يتعلق  ما  في   

ٌ
لها حيثية أي جهٍة  أداء  نراقب  أن  تقاريرها،  إنجاز 

أو بإعمال القانون في هذا أو غيره. ومن هذا الباب، وليس غيره البتة، يجوز السؤال 
عن صحة ما جاءت عليه بعض الصحافة عن عمل مسؤولني من املجلس االنتقالي 
الجنوبي )خمسة وزراء بني 24 وزيرا في الحكومة( على طمس معالم وآثار للقصف 
إمكانية  الفنية عن  التحقيق  أنظار جهة  املطار، لصرف  الــذي استهدف  الصاروخي 
الحقيقة  إلــى  بالنظر  الوجاهة،  السؤال بعض  ولهذا  الحقيقيني.  الجناة  إلــى  الوصول 
املعلومة، أن املجلس )املدعوم إماراتيا كما يجري وصفه(، بمسلحيه وقواته ذات العديد 
 متمسكا برفض سحب 

ّ
غير الهنّي، هو من يسيطر أمنيا على مدينة عدن، وأنه ظل

قواته منها شرطا لقبوله في الحكومة، األمــر الــذي بقي سببا واضحا لتعثر تنزيل 
اتفاق الرياض )بينه وبني الشرعية( املوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والذي 
 بشأنه أخيرا في العاصمة السعودية، عشية تشكيل حكومة عبد امللك، 

ٌ
تجدد توافق

قبل أن تستقبلها الصواريخ في مطار عدن الــذي عاد الطيران منه وإليه أمــس، بعد 
تسريع ملحوظ لعمليات ترميم آثار االعتداء اآلثم.

ـــا كــان املجلس يشهد شـــّدا وجــذبــا بــني رؤوس حامية وأخـــرى معتدلة فــيــه، بني 
ّ
ومل

إعــالن عــدن عاصمة دولــة  الحكومة، ويــؤثــرون  فــي  املشاركة  مــن يرفضون صيغة 
ا كانت عدن مختلفة كثيرا عن 

ّ
مستقلة، ومن ال يتحمسون لهذا األمر في الراهن، ومل

أي محافظة أو مدينة في عموم اليمن، على األصعدة األمنية والعسكرية تعيينا، فإن 
إثارة استفهاٍم عما إذا كان غير الحوثيني فعلوا جريمة األربعاء املاضي وجيهة، بل 

وضرورية ربما.

بسمة النسور

بعد متابعة بضعة مشاهد من املسلسل التلفزيوني، »أهوه ده اللي صار«، املستمد 
ُعــرض فــي موسم 2019، أدركــت  عنوانه مــن أغنية سيد درويـــش الشهيرة، والـــذي 
فنية مختلفة  اعتيادي، بحساسية  غير  البديع مخرجًا  الدرامي  العمل  هذا  وراء  أن 
البحث، فرحت لصحة توقعي، حني تبني أن مخرج  ومخزون معرفي متميز. وبعد 
العمل هو املبدع حاتم علي الذي فجعنا برحيله املباغت األسبوع املاضي، وهو في 
والعميقة  الــجــاّدة  امللتزمة،  العربية  للدراما  ما شكل خسارة جسيمة  العطاء،  ذروة 
التي فقدت بغيابه واحدا من أهم عباقرتها، وهو الذي أثرى أرشيفها بأعمال درامية 
قت حكاية الشتات 

ّ
خالدة ارتقت بذائقتنا، لعل أبرزها »التغريبة الفلسطينية« التي وث

فيه  والصمود  املقاومة  الفلسطيني وروح  الشعب  واحتفت بتضحيات  بحذافيرها، 
ة 

ّ
الفذ اإلبداعية  فارقة في سيرة حاتم  املسلسل عالمة  املأساة، فكان هذا  بدء  منذ 

منحازا  ملتزما  نزيها  حــّرا  مبدعا  اإلنسانية  سيرته  مع  تماما  املنسجمة  البارعة، 
للضعفاء، مقاوما لالستبداد.  لم يختلف نهج حاتم علي، امللتزم الصارم، في آخر 
أعماله، مسلسل »أهوه ده اللي صار« للكاتب عبد الرحيم كمال، بمشاركة نخبة من 
ن من ترجمة النص إلى مشهدية بصرية فائقة الجمال، 

ّ
فناني الدراما املصرية. تمك

إذ دارت أحــداث املسلسل على مدى مائة عــام، بــدءا من 1918، متنقال برشاقة بني 
التي عصفت باملنطقة،  التاريخية، متوقفا عند األحــداث والتحوالت الكبرى  املراحل 
متناوال الشخصيات الشهيرة في تاريخ مصر، موظفا إياها خلفية بانورامية، تخدم 
تصاعد الحكاية املمتدة، شخصيات مؤثرة ساهمت في صنع تاريخ مصر الحديث، 
التونسي، جمال عبد  مثل سعد زغلول، سيد درويــش، امللك فــارق، أم كلثوم، بيرم 
الناصر، أنور السادات، وذلك في مزج عبقري بني سير تلك الشخصيات الحقيقية مع 

حيوات شخصيات املسلسل املتخيلة، متتبعا مسارها عبر أجيال ثالثة. 
الدقيقة، ســواء من حيث  بالتفاصيل  دائما،  العمل، مثل عهده  اعتنى حاتم في هذا 
داود  وأحــمــد  وروبـــي  بــدر  مثل سوسن  عالية،  إبــداعــيــة  اختيار ممثلني على سوية 
وغيرهم. إضافة إلى الديكور املتقن املدروس، شديد اإلقناع، واألزياء التي عّبرت بدقة 
بأهمية  أبــدى عناية خاصة  العميق، كما  الحوارالذكي  عن مالمح كل مرحلة، كذلك 
وقاهرية،  واسكندرانية  مــن صعيدية  الــنــص،  فــي  املــتــعــّددة  اللهجات  املمثلني  إتــقــان 
وذلك باالستعانة بخبراء متخصصني في هذا املجال، فجاء العمل متماسكا، قابال 
واألغنيات  التصويرية  املوسيقى  وساهمت  والــجــمــال.  باملعرفة  حافال  للتصديق، 
الفضاء  إثــراء  في  التاريخية،  املرحلة  بحسب  بعناية،  املختارة  الراقصة،  واللوحات 
الدرامي، وإضفاء مزيد من املصداقية عليه، في هذا الفضاء املمسوك برؤية إخراجية 

ثاقبة، أمينة على روح النص، حريصة على احترام ذائقة املتلقي. 
قال حاتم علي، في مقابلٍة تلفزيونيٍة، بتواضع املبدع الكبير، غير املكترث باأللقاب 
له من  أعجبه جــدا واستفّزه، وشكل تحديا  النص  إن  واالرتــيــاب،  بالقلق  املسكون 
حيث املوضوع وتكنيك السرد. وأضاف أن من الصعوبة بمكان أن نخبر »بكل الذي 
قــاهــرة، ويبقى على  الحقيقة كاملة في ظل ظــروف سياسية  صــار«، بمعنى ذكــر 
الــذي صار  الظروف، ذلك أن قول جزء من  الرغم من معاندة  الفنان املحاولة، على 
يعتبر إنجازا كبيرا في ظل هامش الحرية املحدود.  في املحصلة، يبقى مسلسل 
»أهوه ده اللي صار« إضافة قيمة في مسار الدراما العربية، تستحق التوقف عندها، 
الحس.  املثقف مرهف  املبدع االستثنائي،  بذله هــذا  الــذي  الكبير  الجهد  والتأمل في 
اختار أصعب الدروب، للتعبير عن قناعاته وقيمه اإلنسانية النبيلة وأخالقه الرفيعة 
لن  مــا جعل رحيله فاجعة حقيقية، وفــقــدانــا كبيرا  األشــيــاء،  إلــى  العميقة  ورؤيــتــه 
فه شهادة على منجز 

ّ
يعّوضنا عنه سوى ذلك اإلرث الفني املعرفي الجمالي الذي خل

إبداعي باهر، وحضور إنساني مر في حياتنا كشهاٍب خبا قبل أوانه، وخلف الحزن 
العميق في نفوس محّبيه الكثر على اختالف مشاربهم.

سامح راشد

أخفق الرئيس األميركي املنتهية واليته، دونالد ترامب، في محاوالته الدؤوبة إللغاء 
كل  واستنفذ  األميركية،  الرئاسية  املاضي  الثاني  نوفمبر/تشرين  انتخابات  نتائج 
الوسائل واملداخل القانونية إليقاف إعالن جو بايدن رئيسًا. لم ييأس من إمكانية 
لديه  بايدن. وال غضاضة  فــوز  يعترف بشرعية  ولــم  األبيض،  البيت  في  استمراره 
إلــى أي وسائل أو طــرق، حتى وإن كانت غير قانونية، أو باألصح غير  اللجوء  في 
ر أن ترامب لم يعترف، ولو لحظة، بخسارته االنتخابات. 

ّ
ديمقراطية. وهنا ال بد من تذك

وال يزال يعلن أن عملية التصويت ونتائجها تعّرضت إلى »سرقة« وإهدار أصوات 
النتائج، أو باألحرى تغييرها، بدأت تأخذ  األميركيني.  لكن محاوالت ترامب إللغاء 
منحى مغايرا في األيام األخيرة، فقد دعا ترامب أنصاره إلى حشد جماهيري في 
واشنطن بعد غد األربعاء )6 يناير/كانون الثاني(. هدف هذه التظاهرة هو الضغط 
على الكونغرس ليمتنع عن التصديق على نتائج االنتخابات، وهي الخطوة األخيرة 
في سلسلة الخطوات واإلجراءات املقّررة لتأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، ويفترض 
أن يـــرأس هــذه الجلسة نــائــب الــرئــيــس، مــايــك بــنــس. بــهــذه املــحــاولــة الــجــديــدة، يسعى 
ترامب إلى إضافة آليٍة جديدٍة إلى منظومة الديمقراطية األميركية التقليدية، وهي آلية 
الضغط الشعبي املباشر. وليس متوقعا أن تنجح تلك املحاولة في ثني املشّرعني في 
الكونغرس عن التصديق على فوز بايدن. في املقابل، ستعيد هذه التظاهرة الشعبية 
أجواء التوتر إلى الشارع األميركي. بعد محاوالت سابقة قام بها أنصار ترامب فور 
إعالن نتائج االنتخابات، للتظاهر والتهديد بالعنف والشغب، لوضع حكام الواليات 
غير  واعتبارها  التصويت،  نتائج  فــي  والتشكيك  شعبية،  ضغوط  تحت  والقضاء 
معبرة عن املوقف الشعبي.  وبعيدًا عن االحتماالت الضئيلة لنجاح محاولة ترامب، 
من شأن التعويل مجّددًا على الشارع، وتحّرك املواطن العادي، أن يعيد تأكيد أن هذا 
الحكم قبل  إلــى  التي أوصلته  للديمقراطية   

ً
الرجل ليس رجــل دولــة، بل ليس مؤهال

أربع سنوات. وهو لم ُيخِف ذلك، فطوال سنوات حكمه األربع لم ترد أي إشارة على 
آلياتها أو قيمها. وكان خطابه يدور  الديمقراطية األميركية، أو  لسانه حول مبادئ 
دائمًا حول أميركا القوية والعظيمة التي تحصل على مقابل لكل شيء تقوم به. أي ال 
مكان للقيم أو املبادئ أمام آلية البيع والشراء و»ال شيء مجانيا«. مكمن الخطورة في 
هذا املشهد أبعد من فوز ترامب أو خسارته هذه املحاولة األخيرة، فهو مجرد عابر 
في البيت األبيض. الخطورة الحقيقية في األثر الذي ستتركه تلك املحاوالت الرعناء 
من جانب ترامب للبقاء في البيت األبيض بأي ثمن، فمهما كانت الخسائر، هي، من 
ا 

ّ
وجهة نظره، ضئيلة وال قيمة لها، فالديمقراطية كلها بال قيمة وال أهمية عنده. ومل

املنطق  ذلك  ي 
ّ

تفش فإن  املتحدة،  الواليات  في  املاليني  بعشرات  أنصار  لترامب  كان 
األميركية،  السياسة  مستقبل  على  حقيقية  بكارثة  ينذر  االســتــبــدادي  الشعبوي 
وتجلياتها داخليًا وخارجيًا. ما فعله ويفعله ترامب رّدة عن الديمقراطية، ونذير شؤم 
خطورة  لتقدير  ويكفي  األميركي.  املجتمع  مكونات  بني  الجمعي  للتوافق  بالنسبة 
، تخّيل لو أن ترامب فاز بأصوات بعض الواليات الجمهورية 

ً
ذلك الوضع مستقبال

أبــرزهــا غضب  مــن  والــتــي حرمته مــن أصواتها ألســبــاٍب غير موضوعية.  تقليديًا، 
ناخبي والية تكساس الشديد من انتقاد ترامب الالذع السيناتور الراحل جون ماكني. 
 في التعامل مع األقليات واملهاجرين.  لكن 

ً
 وحكمة

ً
كذلك لو كان ترامب أكثر حصافة

ح مجّددًا بعد أربع سنوات. كما أن القاعدة 
ّ

األمر ليس بعيدا، إذ يمكن لترامب أن يترش
الشعبية التي أفرزت ترامب كفيلة بإنتاج مثيله، وربما أسوأ منه وأشّد خطرًا على 
الديمقراطية. املعنى، أن ترامب ليس شخصًا استثنائيًا وإن كان وقحًا. بالتالي، على 

كل من يؤمنون بالديمقراطية األميركية أن يقلقوا بشدة على مستقبلها.

من فعلها في مطار عدن؟ في وداع حاتم علي

رقصة ترامب األخيرة
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سيف اإلسالم عيد

ال يكاد االعتقال السياسي في مصر يتوقف 
منذ قيام االنــقــالب العسكري املــشــؤوم في 3 
يــولــيــو/ تــمــوز 2013، بــل يــــزداد تــوّســًعــا من 
الــذي يرسخ  أمن نظام عبد الفتاح السيسي 
ــوم، بــفــعــل عـــوامـــل  ــ ســلــطــويــتــه يــــوًمــــا بـــعـــد يــ
ــيـــة الـــداخـــلـــيـــة،  ــنـ عـــــــّدة، أهـــمـــهـــا الــقــبــضــة األمـ
وقــمــع املـــعـــارضـــني الــســيــاســيــني واملــواطــنــني 
غير املسيسني، وقد امتد قمعه ليصل حتى 
يريد  أو  تأثيرهم،  يخشى  ممن  حلفائه  إلــى 
إبعادهم عن املشهد السياسي، وعبر إغالق 
أي فـــرصـــٍة ســيــاســيــٍة أو غــيــر ســيــاســيــٍة من 
ا 

ً
 ملعارضته، أو اهتزاز

ً
شّكل مدخال

ُ
املمكن أن ت

. ويــســتــخــدم الــنــظــام فــي ذلــك 
ّ

لــنــظــامــه الـــهـــش
كل املتاح من أدوات قمعية وحشية ومقننة، 
واإلخفاء  السياسي  االعتقال  مقدمتها  وفــي 
ظ على 

ّ
القسري والتصفية الجسدية، والتحف

األموال واملنع من السفر، .. إلخ. 
وطــــــوال ســبــع ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة هي 
عــمــر االنـــقـــالب الــعــســكــري، لـــم تــشــهــد قضية 
 سياسًيا أو إنسانًيا ُيذكر، بل 

ً
املعتقلني حال

املعتقلني  قضية   
ِّ

لحل مقترٍح  تقديَم  يتم  لــم 
السياسيني يكون ذا طابع جاد وواقعي، سواء 
املنفى،  فــي  املــعــارضــة  السياسية  الــقــوى  مــن 
وتوجهاتها  أيديولوجياتها  اخــتــالف  على 
أو من  الــســيــســي،  نــظــام  ودرجــــة معارضتها 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة الــتــي لــم تــوقــف دعمها 
الــســيــاســي أو الــعــســكــري لــلــســيــســي مــقــابــل 
تعهده بالقضاء على اإلسالميني، أو صفقات 
األســلــحــة املــلــيــاريــة، أو وقــف مــراكــب الهجرة 
نــحــو شـــواطـــئ الــجــنــوب األوروبــــــــي، وكــذلــك 
واألمــمــيــة.  الحقوقية  الــدولــيــة  املنظمات  مــن 
الــتــحــّركــات فــي قضية املعتقلني  ولـــم تــخــرج 
ــــن مـــطـــالـــبـــات ومــــنــــاشــــدات،  الـــســـيـــاســـيـــني عـ
ــــاالت فـــرديـــة، تــبــًعــا  وبـــعـــض تـــدخـــالت فـــي حـ
للضغوط في دول غربية، أو تبًعا لجنسيات 
يحملون  التي  الحكومات  أحرجوا  معتقلني 
جنسيتها. وقد خلت كل التحّركات املعارضة 
الــخــارج مــن ممارسة الضغط السياسي  فــي 
ــــر صــنــع الـــقـــرار فـــي الـــدول  الــفــاعــل عــلــى دوائـ
الغربية بشكٍل قد يأتي بنتيجة، إذ لم تملك 
القوى املعارضة املصرية في الخارج تنظيًما 
ــًرا لــأيــديــولــوجــيــا، يــســتــطــيــع الــتــعــبــيــر  عــــابــ
الــســيــاســيــني  املـــعـــتـــقـــلـــني  جــــمــــوع  إرادة  عــــن 
ورغبتهم، ويستطيع كذلك ممارسة الضغط 
السياسي على حكومات  البالد الديمقراطية 

حسن شاهين

فــتــحــت األزمـــــــة املـــالـــيـــة الـــعـــاملـــيـــة فــــي الـــعـــام 
2008 أبــــواب عــصــر ســيــاســي دولــــي جــديــد، 
ِســَمــتــه األســاســيــة اخــتــفــاء الــقــوة أو الــقــوى 
ذات   )Great Powers( الــعــظــمــى  الـــعـــاملـــيـــة 
الهيمنة الكونية، لصالح تشكل نظام عاملي 
 )World Powers( عاملية  قــوى  تقوده  جديد 
وإقليمية كبرى )Major Powers(. هذا النظام 
الجديد في مرحلة التشكل والتبلور، ونحن 
ــن عــــدم الـــوضـــوح،  ــوم نــعــيــش مــرحــلــة مـ ــيـ الـ
تشبه،  الــدولــيــة،  والسياسة  الــقــوة  وسيولة 
إلى حد ما، فترة تبلور النظام الدولي بعد 
أزمــة  كشفت  حتى  الثانية،  العاملية  الــحــرب 
الدولية  الــقــوى  مــراكــز  عــن  السويس، 1956، 

فيه وحدودها بشكل حاسم.  
أزمة السويس، أو ما عرف بالعدوان الثالثي 
وإســرائــيــل  وفــرنــســا  بريطانيا  الـــذي شنته 
على مصر، التي مرت في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي املــاضــي ذكــراهــا الــرابــعــة والــســتــون؛ 
ــا بـــاملـــعـــنـــى  ــيـ ــبـ ــرة نـــسـ ــيــ ــغــ ــا صــ ــ ــربـ ــ ــــت حـ ــانـ ــ كـ
العسكري، إال أن نتائجها السياسية الهامة 
تعتبرها  الدولية  السياسة  أدبــيــات  جعلت 
واحـــدة مــن أهــم أحـــداث النصف الــثــانــي من 
القرن العشرين السياسية، إن لم تكن أهمها 
 
ً
عــلــى اإلطــــــالق، فــتــلــك األزمـــــة كـــانـــت كــاشــفــة
لتغّير موازين القوى الدولية ما بعد الحرب 
الــعــاملــيــة الـــثـــانـــيـــة، مـــن تـــحـــّرك مـــركـــز الــثــقــل 
وانتقاله  األطــلــســي،  عبر  للغرب  السياسي 
إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، لــتــكــون 
هــذه األخــيــرة الــقــوة العظمى الــجــديــدة إلى 
جانب االتحاد السوفييتي، كذلك كشفت أن 
االستعمار القديم قد مضى زمنه، وما عاد 
التي  الحقيقة  وهـــي  يــســتــمــر،  أن  لــه  ممكنا 

كانت فرنسا تحديدًا تعاندها بشدة.
 
ً
أدركت بريطانيا مبكرًا أنها ما عادت قادرة
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى إمــبــراطــوريــتــهــا الــتــي ال 
تغيب عنها الشمس، فتكاليف اإلمبراطورية 
أكــبــر بكثير مــن قــدراتــهــا االقــتــصــاديــة، في 
وقــــٍت أصــبــح مــن الـــواضـــح فــيــه أن الهيمنة 
األمــيــركــيــة قــادمــة ال مــحــالــة. كما أن دروس 
التاريخ واضحة في هذا الصدد، فالتوسع 
ــتـــطـــاعـــة أصــــاب  ــدرة واالسـ ــقــ ــدود الــ ــ ــــوق حــ فـ
اإلمبراطوريات القديمة في مقتل، وكان لها 
الــرومــانــيــة التي  فــي مصير اإلمــبــراطــوريــة 
التوسعية..  اإلمــبــراطــوريــة  الــنــزعــة  قتها 

ّ
مز

الــتــي تــرتــبــط بــعــالقــاٍت مـــؤثـــرٍة وعــمــيــقــٍة مع 
ــنـــاشـــدات  ــنـــظـــام املــــصــــري، ولـــيـــس فـــقـــط املـ الـ
ل 

ّ
تمث التي  اإلعالمية  الحمالت  أو  الحقوقية 

املعتقلني  قضية  مسار  في  أساسًيا  عنصًرا 
السياسيني، لكنها ال تكفي وحدها من دون 
م في الخارج، والذي 

ّ
التحّرك السياسي املنظ

يملك أوراق ضغط فقدتها املعارضة املصرية 
بشكل تدريجي عبر السنوات السبع املاضية.
وعلى الجانب الداخلي املصري، تزداد معاناة 
قمع  لحجم  تبًعا  وتعقيًدا،  ا  ســـوًء املعتقلني 
وغير  السياسيني  للفاعلني  السيسي  نــظــام 
السياسيني، ومقداره ومداه، حيث يصل عدد 
املعتقلني على ذمة قضايا سياسية قرابة 60 
ألف معتقل، بينهم 1057 قضوا نحبهم داخل 
السجون، نتيجة التعذيب أو اإلهمال الطبي 
ــا ألحــدث إحــصــاء قامت به 

ً
أو االنــتــحــار! وفــق

الشهر  فــي  جستس«  فــور  »كوميتي  منظمة 
املاضي )ديسمبر/ كانون األول( تحت عنوان 

»كم ريجيني في مصر منذ عام 2013؟«
ومـــــــع هـــــــذا الـــــعـــــدد الــــهــــائــــل مـــــن املــعــتــقــلــني 
يــــزداد بشكل  السياسيني فــي مــصــر، والــــذي 
املعتقلني  مـــّرت ظــاهــرة  تدريجي ومــتــســارع، 
الــســيــاســيــني فــي مــصــر بــعــدد مــن الــتــحــوالت 
ــى الــتــي تلت  والــتــغــيــرات، فــفــي األشــهــر األولــ
كــــان معظم  فـــي 2013،  الــعــســكــري  االنـــقـــالب 
املعتقلني السياسيني ينتسبون إلى حركات 
الــحــمــلــة القمعية  إســالمــيــة )خــصــوصــا مـــع 
التنظيمية(  أو من  الــقــيــادات  الــشــرســة ضــد 
ــّدروا  ــذيــــن تــــصــ املـــتـــعـــاطـــفـــني مـــعـــهـــم، وهـــــم الــ
املعارض وحيدين ألشهر  السياسي  املشهد 
بعد االنــقــالب الــعــســكــري، ومــن ثــم بــدأ نظام 
الــســيــســي فـــي تــوســيــع رقـــعـــة الــقــمــع، لــيــقــوم 
بــاعــتــقــال مــحــســوبــني عــلــى الـــقـــوى والــنــخــب 
الدعوة  شاركته  التي  العلمانية  السياسية 
إلـــى تــظــاهــرات 30 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2013، 
وانقسمت بشأن بيان االنقالب في 3 يوليو، 
وخصوصا بعد إقراره قانون التظاهر 107/ 
2013. بعد ذلك ظهرت مجموعات راديكالية 
لـ مقاومة/  الثأري وسيلة  العنف  بأن  تؤمن 
معارضة االنقالب العسكري وإسقاط النظام 
القائم، أو على األقل الثأر من بعض قياداته 
املــتــوّرطــة فــي الــقــتــل والــتــعــذيــب، إضــافــة إلــى 
الشامل  العنف  انتهجت  تكفيرية  جماعات 
بــذرائــع عــقــيــديــة، تــؤمــن بـــأن إســقــاط النظام 
بـــالـــعـــنـــف وإقـــــامـــــة نـــمـــوذجـــهـــم لـــلـــحـــكـــم هــو 

الوسيلة األكثر فاعلية.  
تجّمعت كل هذه القوى املتباينة أيديولوجًيا 

ــنـــظـــم،  عــــــبــــــرة، فــــشــــرعــــت فــــــي انـــــســـــحـــــاب مـ
مستعمراتها  مــع  عالقاتها  ترتيب  وإعـــادة 
ــوع مــــن الــهــيــمــنــة  ــ بـــمـــا يـــحـــافـــظ لـــهـــا عـــلـــى نـ
االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، مــن دون وجــود 
عسكري مباشر، وهذا كان يقتضي الدخول 
في مساوماٍت معينة مع النخب املحلية التي 
السلطة بعد االستعمار. كان هذا  ستستلم 
السلوك ذكيا وحكيما باملعنى النظري، لكن 
 
ً
األمور عمليا لم تسر بسالسة، فليس سهال
اإلقرار بفقدان املكانة العاملية التي شغلتها 
قرنا أو أزيد. وخالل الحرب العاملية الثانية، 
وينستون  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  وعــى 
تــشــرشــل أن قـــيـــادة املــعــســكــر الــغــربــي بــاتــت 
حقيقة  وأدرك  املـــتـــحـــدة،  الــــواليــــات  يـــد  فـــي 
العاملية  تــديــر مصالحها  أن  بـــالده  على  أن 
فــي ظــل الهيمنة األمــيــركــيــة. لــم تــأخــذ هــذه 
لتكون سياسة  العقالنية طريقها بسالسة 
ال  للدول  االستراتيجية  فالسياسات  دولــة، 
تتخذ بقراراٍت فوقية، بل هي نتيجة عملية 
بــنــاٍء تمّر بمراحل حــوار ونــقــاش، تتخللها 
مـــنـــازعـــاٌت ومـــعـــارضـــاٌت ومــمــانــعــات. تــانــك 
املعارضة واملمانعة واإلنكار للواقع الجديد 
ــى الـــحـــكـــم بــحــكــومــة  ــ وجــــدتــــا طـــريـــقـــهـــمـــا إلــ
خليفة تشرشل، أنتوني إيدن، التي حاولت 
إحــيــاء الــزمــن اإلمـــبـــراطـــوري الــغــابــر، إال أن 
مت سريعا على صخور حرب 

ّ
املحاولة تحط

انتهت بنتائج كارثية على  التي  السويس، 
الحكومة البريطانية، ودفنت إلى األبد حلم 
العظمى.  العاملية  الــقــوة  موقع  على  اإلبــقــاء 
وكانت فرنسا تحارب للحفاظ على وضعها 
في  االستيطاني  الــطــابــع  ذي  االســتــعــمــاري 
الــجــزائــر، وكــانــت تعاني بشدة مــن ضربات 
املـــقـــاومـــة الــــجــــزائــــريــــة، ووجـــــــدت فــــي حـــرب 
 للقضاء على نظام الرئيس 

ً
السويس فرصة

للثورة  الرئيس  الــداعــم  الناصر  عبد  جمال 
على  إلحاحا شديدًا  ومارست  الجزائر،  في 
إيــدن إلقناعها بدخول الحرب، إلى  حكومة 
الفرنسي حينها،  الــــوزراء  رئــيــس  أن  درجـــة 
ــدن الــــوحــــدة  ــ ــ جـــــان مـــولـــيـــه، عـــــرض عـــلـــى إيـ
فرنسا  وانــضــواء  البلدين،  بــني  االندماجية 
تحت التاج البريطاني، أو أن تصبح عضوا 
في الكومنولث، بحسب وثائق كشفتها »بي 

بي سي« عام 2007. 
ــة الـــــتـــــراجـــــع اإلمــــــبــــــراطــــــوري،  ــ ــالـ ــ تـــشـــكـــل حـ
املــشــحــونــة بــالــقــلــق والــريــبــة وعــــدم الــتــأكــد، 
بــيــئــة خــصــبــة لــنــمــو الـــنـــزعـــات الــشــعــبــويــة 

ومــنــهــاجــًيــا بــشــكــل تـــدريـــجـــي داخـــــل بعض 
ــون املـــــصـــــريـــــة، مــــــا أتــــــــــــاح  لـــفـــضـــاء  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـ
 من 

ً
ــائـــال ــا هـ ـ ــّمً الـــســـجـــن  املــغــلــق أن يــشــهــد كـ

والتشابًكات  السوسيوسياسية،  التفاعالت 
التدافعية،  الفكرية  والــحــوارات  التنظيمية، 
ــّد الــتــبــّدل  والــتــي قــد تــصــل نــتــائــجــهــا إلـــى حـ
الـــكـــامـــل لـــأفـــكـــار واملـــعـــتـــقـــدات، أي بــعــبــارة 
أخــرى أوجــدت السجون ظاهرة مكتملة من 
ــراٍف، ليست جــديــدة على  أطــ بــني  التفاعالت 
البيئة السجنية املصرية، في حّيز مكاني هو 
السجون املصرية، وفي فترة زمنية محددة 
طلق عليها 

ُ
بما بعد 3 يوليو/ تموز 2013، ن

مصر«،  في  السياسيني  املعتقلني  »حـــوارات 
تــمــظــهــرت فــي عـــدد مــن األحـــــداث، فمنذ عــام 
الفكرية  الــحــوارات  2015، ومع اشتداد حالة 
والــســيــاســيــة غــيــر املــنــظــمــة داخــــل الــســجــون، 
ومـــــع زيــــــــادة أعــــــــداد املــعــتــقــلــني املـــتـــكـــّدســـة، 
ــا إلــى 150% مــن سعة 

ً
والــتــي وصــلــت أحــيــان

 %300 وقرابة  العمومية،  املصرية  السجون 
مــن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة ملــراكــز االحــتــجــاز، 
بــدأ نــتــاج هــذه الــظــاهــرة )الـــحـــوارات( يخرج 
العلن على شكل مجموعات أعلنت عن  إلــى 
النظام،  - غير مدفوعة من  مراجعات فكرية 
ا 

ً
ا فيها كما حدث سابق

ً
ولم يكن النظام طرف

في فترة التسعينيات مع معتقلني ينتمون 
إلى الجماعة اإلسالمية، أو مبادرات إلنهاء 
أزمــــــات املــعــتــقــلــني الــســيــاســيــني، أو الــتــبــرؤ 
مــن أفــكــار بعينها، أو الــرغــبــة فــي الــحــل من 
داخـــل الــســجــون، طــاملــا أن الــقــوى السياسية 
ــلــهــم، ولــم 

ّ
املــعــارضــة خـــارج الــســجــون ال تــمــث

 واحـــــد ُيــنــهــي مــعــانــاة 
ّ

تــســتــطــع تــقــديــم حــــل
املعتقلني.

ومع أغسطس/ آب 2019، أعلنت مجموعة من 
شباب املعتقلني، تغلب على خطابهم النزعة 
ــة عــــن إطـــالقـــهـــم رســــائــــل مــكــتــوبــة  ــيـ اإلســـالمـ
ملــخــاطــبــة الــفــاعــلــني الــرئــيــســيــني فـــي الــبــيــئــة 
الــســيــاســيــة املــصــريــة، وبــعــيــًدا عــن مضمون 
إلــى تحليل عميق(،  )يحتاج  الــرســائــل  هــذه 
املــعــتــقــلــني السياسيني  ــإن ظـــاهـــرة رســـائـــل  فـ
ــّوالت تــنــظــيــمــيــة  ــ ــحـ ــ تـــعـــّبـــر عــــن تـــفـــاعـــالت وتـ
ــل الـــســـجـــون املــصــريــة  ــ وفـــكـــريـــة تـــجـــري داخــ
مــنــذ ســنــوات، تــبــرهــن أن حــــوارات السجون 
ال تــفــضــي إلــــى الـــتـــطـــّرف بــشــكــل حــتــمــي، بل 
ربما تدفع حوارات املعتقلني نحو االعتدال، 
ــــا 

ً
ــثــــر انـــفـــتـــاًحـــا وإيــــمــــان ــــي خــــطــــاب أكــ

ّ
وتــــبــــن

غير  والــحــلــول  اآلخـــر  وقــبــول  بالديمقراطية 
العنيفة، بل ويتعّدى الحاضر بالحديث عن 

والــالعــقــالنــيــة. وكـــمـــا يـــبـــدو، الــديــمــقــراطــيــة 
ــة املــؤســســات ال تــحــمــيــان مـــن صــعــود  ــ ودولـ
نخبة ضعيفة إلى سدة الحكم، لكنهما على 
األقل تحّدان من األثر الضار لذلك، وهو ما 
يــمــكــن اســتــنــتــاجــه مـــن دورس الــتــاريــخ في 
أزمة السويس .. كذلك التاريخ الراهن أيضا. 
ــة الـــيـــوم  ــيـ ــظــــروف واألجـــــــــواء الـــدولـ تـــبـــدو الــ
مشابهة، إلى حد كبير، لتلك التي سادت قبل 
عــامــا، فنحن نشهد صعود  مــن ستني  أكثر 
قوى دولية جديدة، في مقدمتها الصني، في 
ظــل تــراجــع الــقــوة األمــيــركــيــة وعـــدم قدرتها 
على لعب دور امليغا إمبريالية الذي لعبته 
بحسب  السوفييتي،  االتــحــاد  ســقــوط  مــنــذ 
توصيف املفكر املغربي املهدي املنجرة، لكن 
ــرة، أن مــن غير املــرّجــح أن  املختلف، هــذه املـ
تستطيع دولــة بعينها أن تلعب هــذا الــدور 

عقودا مقبلة. 
أزمة  املتحدة نفسها، منذ  الواليات  وجدت 
الــعــقــاري عـــام 2007 واألزمــــة املالية  الــرهــن 
الــعــاملــيــة بــعــدهــا بـــعـــام، فـــي الـــوضـــع الـــذي 
النصف  فــي  فيه  نفسها  بريطانيا  وجـــدت 
القرن العشرين. خرجت الواليات  األول من 
وهي  الثانية،  العاملية  الــحــرب  مــن  املتحدة 
تــنــتــج ســنــويــا أكـــثـــر مـــن نــصــف مـــا ينتجه 
الــعــالــم أجــمــع، ثــم أخــــذت الــنــســبــة تــتــراجــع، 
إّبــان  إلــى 20.37% عــام 1990  حتى وصلت 
بطريقة  وذلــك  السوفييتي،  االتحاد  انهيار 
قياس الناتج املحلي حسب القيمة الشرائية 
ــقـــوة  الـ عــــن  ــرًا  ــيـ ــبـ وتـــعـ ــة  ــ دقــ األكــــثــــر   ،)ppp(
عقد  وخــالل  لــلــدول.  الحقيقية  االقتصادية 
التسعينيات، توقف تراجع نسبة مساهمة 
أمــيــركــا مـــن الــنــاتــج املــحــلــي الــعــاملــي )تــعــد 
لقياس مقدار  رًا جيدًا، وليس وحيدًا، 

ّ
مؤش

هــيــمــنــتــهــا عــلــى االقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي( بفعل 
املزايا االقتصادية التي حصلت عليها من 
اخـــتـــراق أســــواق دول املــعــســكــر االشــتــراكــي 
ــك الـــعـــقـــد والــــواليــــات  ــ املـــنـــهـــار، وانـــتـــهـــى ذلـ
العالم.  ينتجه  مما   %20.90 تنتج  املتحدة 
في وقٍت كانت هيمنة املعسكر الغربي على 
ومجموعة  مطلقة،  شبه  العاملي  االقتصاد 
فــي  تــــــزال  الـــنـــاشـــئـــة ال  االقــــتــــصــــادات  دول 
ــداد الــــدول الــنــامــيــة بــاقــتــصــاديــاٍت هزيلة  عـ
ــة املــالــيــة الــعــاملــيــة،  ــ ــاءت األزمـ نــســبــيــا. ثـــم جــ
لــيــبــدأ الـــتـــراجـــع الـــحـــاد لــهــيــمــنــة االقــتــصــاد 
ــركـــي، حــيــث تـــراجـــعـــت نــســبــة الــنــاتــج  ــيـ األمـ
خالل  العاملي  الناتج  مــن  األميركي  املحلي 

نظم الحكم، وشكل الدولة والعالقة مع اآلخر 
السياسي والديني. 

أنــهــا تعبر عن  »الــرســائــل«  تــّدعــي مجموعة 
أكــثــر مـــن ألــــف مــعــتــقــل، لــهــم اتـــصـــال مــبــاشــر 
مـــع بــعــضــهــم بــعــضــا داخـــــل مــجــمــع ســجــون 
ـــرة )تــحــديــًدا سجن االســتــقــبــال، وهــو أحد 

ُ
ط

أربعة سجون داخــل مجمع سجون طــرة في 
الــقــاهــرة( وأكــثــر مــن ثــالثــة آالف معتقل لهم 
اتــصــال غــيــر مــبــاشــر فــي ســجــون مــن جنوب 
مصر إلى شمالها، وأنهم قد وصلوا إلى ما 

على   )2010  ،2009  ،2008  ،2007( ــوام  ــ األعـ
التوالي إلى )18.43، 17.17، 17.23، 16.78(، 
واســتــمــر الــتــراجــع حتى وصــل إلــى %15.8 
عام 2019 وفق حسابات البنك الدولي. جاء 
ذلــك فــي ظــل صعود االقــتــصــادات الناشئة، 
بقيادة الصني التي سجلت عام 2019 ناتجا 
محليا فاق 23 تريليون دوالر )حسب القوة 
الــنــاتــج  مـــن  نــحــو %17.34  أي  الـــشـــرائـــيـــة(، 
الــعــاملــي، وبــذلــك أصبحت االقــتــصــاد األكبر 
عــاملــيــا بــفــارق ثــالثــة تــريــلــيــونــات دوالر عن 
الـــواليـــات املــتــحــدة، وهـــي املـــــّرة األولـــــى في 
التاريخ الحديث التي يكون فيها االقتصاد 

كتبوه في رسائلهم من قناعات ومخاطبات 
ــوارات ونــقــاشــات امــتــدت ألشــهــر، ما  ــ بــعــد حـ
املركزية  الدائمة غير  الحوار   على حالة 

ّ
يــدل

بــــني قـــطـــاعـــات املـــعـــتـــقـــلـــني الـــســـيـــاســـيـــني فــي 
مــصــر، ومــنــهــا بالطبع مــجــمــوعــات لــم تعلن 
عن نفسها، أي أننا ال نستطيع حصرها في 
ــا عن السجون الواقعة في 

ً
سجون املــدن دون

الريف، أو أنها التزمت بحّيز جغرافي معني، 
كــشــمــال مــصــر أو جــنــوبــهــا فـــقـــط. بــيــد أنــهــا 
انحصرت في جيل الشباب اإلسالميني الذين 
 مـــع الــتــنــظــيــمــات اإلســالمــيــة 

ً
أعــلــنــوا قــطــيــعــة

السياسية، نتيجة إفالسها عن تقديم جديٍد 
ــــذكــــر حـــيـــال األزمـــــــة الــســيــاســيــة املـــصـــريـــة،  ُي
ووجــــود حــالــٍة مــن الــنــقــاشــات الـــحـــاّدة داخــل 
السجون بني الشباب والقيادات لم تخل من 
النقد الــذاتــي، ونــقــد مــســار مــا بعد ثـــورة 25 
يناير، والقرارات املصيرية التي ساهمت في 
تشّكل املشهد االستقطابي الحاد في مرحلة 
ما قبل 3 يوليو 2013، وبعد حواراٍت تدافعيٍة 
القناعات  إلى هذه  السجون، أحالتهم  داخــل 
ــا يــشــبــه الــعــمــل  ــّون مـ ــكـ ــى تـ ـــرجـــمـــت إلــ

ُ
الـــتـــي ت

التنظيمي الجيلي الذي أعلن نفسه من خالل 
هذه الرسائل التي بلغت ثماني رسائل حتى 

كتابة هذه السطور.
ــم تـــســـتـــطـــع مـــجـــمـــوعـــة »الـــــرســـــائـــــل« عــلــى  ــ لـ
مـــدار 16 شــهــًرا تــرويــج نفسها بشكل كــاٍف 
لسبب بسيط، هو عدم وجــود معتقلني من 
إلــى نبذهم من  املشاهير وســطــهــم، إضــافــة 
ــوان املــســلــمــني الــتــي وصفتهم  ــ جــمــاعــة اإلخـ
أكثر من مرة على ألسنة قيادتها في الخارج، 
واملــتــحــّدث الــرســمــي بــاســمــهــا، بــاملــدفــوعــني 
مــن أجــهــزة األمــــن، وتــجــاهــل مــســانــدة قــوى 
علمانية عدالة قضيتهم فقط، وليس نكاية 
في جماعة اإلخــوان املسلمني، بال أي سبب 
مـــبـــّرر. عــانــت هـــذه املــجــمــوعــة كــذلــك مــن قلة 
تناولها إعالمًيا مقارنة بقضايا حقوقية/ 
الــرغــم مــن تعبير هذه  سجنية أخـــرى، على 
الرسائل عن عدد غير محدود من املعتقلني 
ــط 

ّ
مــــا يــســل ثـــالثـــة آالف(، وهـــــو  مــــن  )أكــــثــــر 

تؤخذ  التي  االنتقائية  مسألة  على  الــضــوء 
أخــرى،  دون  سجنية  حقوقية/  قضايا  بها 
باإلضافة إلى الحاجة إلى التناول الحقيقي 
ملضمون هذه الرسائل التي تعطينا صورة 
حــقــيــقــيــة عـــّمـــا يـــحـــدث مـــن حــــــــواراٍت فــكــريــٍة 
ــل الــســجــون فـــي ظـــل الــشــّح  ــ وتــــحــــّوالٍت داخـ

املعلوماتي عّما يحدث في الداخل.
)كاتب مصري(

الفضاء الحضاري  العالم خــارج  األكبر في 
التاريخ  بأن  القطع  الرغم من  الغربي. على 
ال يعيد نفسه، إال أن من الصعب عدم رؤية 
تشابه بني املرحلة التي حصلت فيها أحداث 
أزمة السويس واملرحلة الراهنة، خصوصا 
من جهة إدارة الحكومة البريطانية عملية 
في  الدولية  الساحة  على  التموضع  إعــادة 
عهدي تشرشل وإيدن، إّبان أزمة السويس، 
وكـــذلـــك إدارة الــعــمــلــيــة نــفــســهــا فـــي عــهــدي 
ــا وتــــرامــــب. وقــد  ــامــ إدارتـــــــي الــرئــيــســني أوبــ
إدارة أوباما على عقد تفاهمات في  عملت 
أقاليم العالم املختلفة، الحيوية ملصالحها، 
القوى اإلقليمية األهم واألكبر واألقرب  مع 
لها سياسيا، بحيث تهيمن تلك القوى على 
أقــالــيــمــهــا بــشــراكــة وتــحــالــف مـــع الـــواليـــات 
تــفــاهــمــاٍت أو اتفاقات  املــتــحــدة، كما عــقــدت 
إلنـــهـــاء حـــالـــة الــخــصــومــة مـــع قــــوى أخـــرى 
إقليميا، كما فعلت في حالة االتفاق  مهمة 

النووي اإليراني، أو بالتقارب مع كوبا. 
في السابق، كانت أميركا تعتمد على الوجود 
املـــبـــاشـــر، وعــــالقــــات تــبــعــيــة، أو فــــي أحــســن 
األحوال عالقات وكالة، خصوصا في العالم 
الــثــالــث. وكـــانـــت عـــالقـــات الــتــبــعــيــة والــوكــالــة 
تستدعي وجــودًا عسكريا مباشرًا وحضورًا 
ــدول تــلــك  ــ  فــــي الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة لــ

ً
فــــاعــــال

األقاليم، وهو ما بات مكلفا للغاية مع تراجع 
الهيمنة االقتصادية. ولكن إدارة أوباما ظلت 
مترّددة وغير حاسمة، وواجهت، كما حكومة 
ــاءت  ــم جــ ــانـــعـــة، ثــ ــة ومـــمـ ــعـــارضـ ــل، مـ تـــشـــرشـ
أميركا عظيمة  »إعــادة  إدارة ترامب لتحاول 
مجّددًا«، وهو الشعار الشعبوي الذي رفعته 
املحاولة  وانتهت  االنتخابية،  تــرامــب  حملة 
ــورة اإلمــــبــــراطــــوريــــة ونــظــامــهــا  ــ ــ بــــضــــرب صـ
الــســيــاســي، الــتــي اهــتــزت بــشــدة، ســــواء على 
الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي أو الـــعـــاملـــي، فـــي تــشــابــٍه 
مــلــفــٍت مـــع مـــا أصــــاب صــــورة اإلمــبــراطــوريــة 

البريطانية إّبان أزمة السويس.
ــيـــوم هو  ــا يـــجـــري عــلــى املـــســـرح الــــدولــــي الـ مـ
تعويم للهيمنة وانتفاء القطبية العاملية ولو 
لفترة، في انتظار حدٍث يقشع سحابة الغبار 
القوى صعودًا وهبوطا،  عن حركة  الناجمة 
لــتــتــضــح مـــالمـــح الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد وتـــتـــرّســـم 
قـــوانـــني الــهــيــمــنــة الــحــاكــمــة فــيــه، املـــرّجـــح أن 
تكون لقوى عاملية كبرى، متفاهمة مع أخرى 

إقليمية كبرى.
)كاتب فلسطيني في القاهرة(

عن حوارات المعتقلين السياسيين في مصر
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