
كمال عبد اللطيف

تـــحـــّدث الــرئــيــس الــفــرنــســي مــــاكــــرون، بعد 
حـــادثـــة قــتــل شـــاب مــســلــم مـــدرســـا فرنسيا 
)أكتوبر/  املــاضــي  الشهر   16 فــي  للتاريخ، 
تشرين األول(، بلغة ال عالقة لها بالحادثة 
املــؤســفــة وســيــاقــاتــهــا. ونــقــل املــوضــوع من 
ــراع اإليـــديـــولـــوجـــي الــقــائــم في  مــجــال الـــصـ
كان  آخـــر.  مستوى  إلــى  الفرنسي  املجتمع 
ِسَي 

َ
ون املفكر،  شخصية  متقمصًا  يتحّدث 

أنـــه عــلــى رأس دولـــة ديــمــقــراطــيــة علمانية 
تحترم كل الديانات التي اختار مواطنوها 
ــِرز، بــطــريــقــٍة  ــ ــْب ــ اعــتــنــاقــهــا. وقــــد حــــاول أن ُي
قطعيٍة، أن ما وقع يرتبط بالوضع املأزوم 
ــيــــوم فــــي الـــعـــالـــم، كـــمـــا يــرتــبــط  لــــإســــالم الــ
بالجمود الذي تعرفه املجتمعات اإلسالمية 
ــا.  ــسـ ــرنـ ــــات املـــســـلـــمـــة داخـــــــــل فـ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ واملـ
وتــضــمــن خــطــابــه املـــالمـــح الــكــبــرى للخطة 
الـــتـــي ســـتـــواجـــه بــهــا الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
ـــق عليهم املــجــمــوعــات االنــعــزالــيــة، 

َ
ـــل

ْ
ط

َ
َمـــن أ

ــــصــــهــــم فــــــي مــــجــــمــــوعــــات اإلســــــــالم 
ّ

وشــــخ
الجمهورية،  قيم  يستهدف  الــذي  املتطّرف 
ويعمل على إقامة نظام مواز لها، معلنًا أنه 
بصدد التفكير في إعداد خطٍة استراتيجيٍة 

ملحاصرة هذه املجموعات.
ــاد مـــــاكـــــرون، فــــي خـــطـــابـــه املــتــســرع  ــعـ ــتـ اسـ
ى بها 

َّ
واالنــفــعــالــي، مــواقــف وأحــكــامــا يتغن

الـــيـــمـــن الـــفـــرنـــســـي املــــتــــطــــّرف مـــنـــذ عـــقـــود، 
ومتكاملة،  مختلفة  بصيغ  بــهــا،  ى 

َّ
وتتغن

الــذئــاب املــنــفــردة الــتــي تمأل قــنــوات اإلعــالم 

خليل بن الدين

سجل االستفتاء على الدستور في الجزائر، 
والــــــــذي أجــــــري فــــي 1 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
أدنــى نسبة تصويت في  الــحــالــي،  الثاني 
الجزائر  استقالل  منذ  االنتخابات  تاريخ 
للنظام  املــوالــيــة  ــزاب  ــ فــكــل األحـ فــي 1962، 
واملساندة له، وكل الجمعيات املدنية التي 
تــزّكــيــهــا الــســلــطــة، وبــمــرافــقــة كــل الــوســائــل 
اإلعالمية الحكومية والخاصة، التقليدية 
املوعد  لهذا  ُجندت  التي  والحديثة،  منها 
االســـتـــفـــتـــائـــي، لـــم تــتــمــّكــن مـــن حــشــد ربــع 
نسبة  بلغت  حــيــث  املــســجــلــن،  املنتخبن 
ـــر ارتــفــاع 

ّ
الــتــصــويــت 23.8% فــقــط. ويـــؤش

نسبة املقاطعة إلى 76.2%، بشكل واضح 
تغيرت، وتغيرت  الجزائر  أن  إلــى  للعيان، 
ــاه الــــــذي تــقــولــه  ــ ــجـ ــ كـــثـــيـــرا، لـــيـــس فــــي االتـ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، فــي بــيــان لــهــا، عقب 
التي  النتائج باعتبارها »النتائج  صدور 
املستقلة  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة  عنها  أعــلــنــت 
الحقيقي  الــتــعــبــيــر  بــمــثــابــة  لــالنــتــخــابــات 
ــريــــده الـــشـــعـــب«. كـــان  ــان يــ ــ ــا كـ والـــكـــامـــل ملــ
النسب  كــانــت  لــو  أن يتحقق،  ذلــك  بإمكان 
مــعــكــوســة، لــو كــانــت نــســبــة املــقــاطــعــة هي 
نسبة املــشــاركــة. أمـــا وأن األمـــر بــرمــتــه لم 
مــاليــن   5.5 مـــشـــاركـــة  ــن  عــ إال  يــتــمــخــض 
ناخب  23.5 مليون  مــن مجموع  مــصــّوت، 
للناخبن،  الوطنية  الالئحة  في  مسجلن 
ــاخـــب،  ــة مــــاليــــن نـ ــع قـــــــدره ثــــالثــ ــراجــ ــتــ وبــ
ــريـــت في  ــر انــتــخــابــات أجـ  مـــع آخــ

ً
مـــقـــارنـــة

الــبــالد )الــرئــاســيــة( فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول املـــاضـــي، فـــإن أســئــلــة مــلــّحــة تصعد 
إلــى ركــح )مــســرح( السياسة فــي الجزائر، 
الــدولــة  لتبن عــن أزمـــة حقيقية فــي جسم 
فهم مغزاها  الحكم  أهــل  الــجــزائــريــة، على 
ينفرط  ال  أمــرهــا حتى  وتـــدارك  ومعناها، 
ــــذي لــــم يـــعـــد يــربــط  الـــعـــقـــد االجـــتـــمـــاعـــي الــ
إال  الشعب،  الدولة وعموم  بن مؤسسات 

بخيط رفيع ال يكاد يتماسك.
ــــات  ــيــــرا عــــن أزمـ ــابـــات أخــ ــتـــخـ أظــــهــــرت االنـ
متعّددة، ومختلفة، ترقى إلى طرح سؤال 
ــم تــتــعــّود  شـــرعـــيـــة الــــدســــتــــور بــــإلــــحــــاح. لــ

محمود الوهب

ــاء كـــورونـــا دول الــعــالــم،  مــنــذ اجــتــيــاح وبــ
الخصوص،  وجــه  على  منها  واملتحضرة 
والــحــديــث عــن الــجــائــحــة يــــزداد ويتشعب 
ب ومتكهن.. وأخذ سباق 

ِّ
ق ومكذ بن مصدِّ

شركات األدويــة الكبرى في إنتاج اللقاح، 
لــيــبــدأ املــحــلــلــون بــالــقــول إن وراء كــورونــا 
غــايــات اقــتــصــاديــة ومـــعـــارك حــامــيــة، وإن 
وبالفعل،  كقبله«.  ليس  كــورونــا  بعد  »مــا 
أخــــذت اقــتــصــادات بــلــدان كــثــيــرة تــتــراجــع 
جّراء التقيد بقواعد الوقاية من الفيروس 
فــي دول  وإغـــالق معامل ومــشــاغــل كثيرة 
كثيرة. وقّدرت خسائر االقتصادات الكبرى 
بمليارات الدوالرات! وفي الواليات املتحدة 
األميركية، وضع الساسة وباء كورونا في 
معادلة »اإلنسان أم االقتصاد؟«. واستغل 
بعضهم ذلك في صراعاتهم ضمن الدولة 
الواحدة، وفيما بينها وبن الدول األخرى، 
نتائج  فــي  يلعب دورًا  أن  الــوبــاء  وأوشــــك 

انتخابات رؤساء الدول.
ولــكــن أخــطــر مــا حــصــل فــي أزمــــة كــورونــا 
ــان مــــجــــمــــوعــــة فـــــيـــــديـــــوهـــــات عـــبـــر  ــ ــــريـــ ــ سـ
ــاء متخصصن  ــبـ الـــتـــواصـــل ألطـ شــبــكــات 
ــوا عــــن أنــفــســهــم،  ــرفــ بــعــلــم الــــفــــيــــروس، وعــ
املــيــدان،  هــذا  فــي  ومطالعاتهم  ومهنتهم، 
ومن  وإيطاليون،  وإسبان  أميركان  منهم 
ــر بعضهم عــن رأيــه،  قــومــيــات أخـــرى، وعــبَّ
على نحو فردي خاص، بينما أقام آخرون 
اجــتــمــاعــات ومـــحـــاضـــرات، شـــاركـــت فيها 
ــدرك.. وأشــــار  ــ ــ جــمــوع مـــن الـــنـــاس تــعــي وتـ
كثيرون إلى مبالغاٍت تجرى لدى الحديث 
ــك، إذ ال  ــذلــ ــيــــروس، وأنــــــه لـــيـــس كــ ــفــ ــن الــ عــ
يعدو غيره من الفيروسات التي شهدتها 
عدد  أن  وذكـــر  عليها..  وتغلبت  الــبــشــريــة، 
الفيروسات املكتشفة يصل إلى 32 مليونًا، 
ــقـــن، إذ يـــمـــكـــن لــلــوقــايــة  ــلـ ــتـ ــوا املـ ــأنــ ــمــ وطــ
املــتــقــنــة وحـــدهـــا أن تــبــعــد خــطــر الـــوبـــاء، 
ــاٍت أخــــرى خــلــف مـــا يــحــصــل من  ــايـ وأن غـ
باملؤامرة  ذلك  مبالغاٍت وتهويل، وربطوا 
الــكــونــيــة الــتــي تــقــودهــا مــحــافــل األثـــريـــاء 
فــي الــعــالــم، والــغــايــة تخفيض عــدد سكان 
الـــكـــرة األرضـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت تــشــكــل عبئًا 
ــراًء،  عــلــى الــحــيــاة، وعــلــى أكــثــر ســكــانــهــا ثــ
وغــنــى، وتــســلــطــًا فــي الــوقــت نــفــســه.. وزاد 
نــشــروا خبرًا  الصينين  أن  بلة  الطن  فــي 
ــل خــبــراء متخصصن فــي مركز  عــن تــوصُّ
تونغجي  مستشفى  فــي  التناسلي  الــطــب 
في مدينة ووهــان الصينية إلى استنتاج 
يفيد بأن »فيروس كورونا الجديد يمكن 

سمير حمدي

تحّدث الرئيس الفرنسي، مــاكــرون، يــوم 8 
الثاني(  )أكــتــوبــر/ تشرين  املــاضــي  الشهر 
ل إشارة انطالق األزمة 

ّ
في خطابه الذي مث

أخيرا في فرنسا عّما سّماها أزمة اإلسالم، 
ــه لـــم يـــفـــّوت الــفــرصــة لــيــتــحــّدث عن  ــ

ّ
غــيــر ان

تونس بوصفها نموذجا لالزمة، وقال إن 
وضعية اإلســالم في تونس »كانت أفضل 
 »نظرة التونسين إلى 

ّ
قبل 30 سنة«، وأن

اإلســالم وطــرق فهمه وتطبيقه كانت قبل 
30 سنة مغايرة جذريا ملا هي عليه اليوم، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــتــونــســيــن ُيــعــتــبــرون 

شعبا مثقفا ومتعلما«.
لـــم يــكــن هــــذا الــتــصــريــح عـــرضـــيـــا، وإنــمــا 
يـــكـــشـــف عــــن طــبــيــعــة الـــــرؤيـــــة الــفــرنــســيــة 
ــــي تـــــونـــــس، والـــقـــلـــق  ــي فـ ــالــ ــحــ لـــلـــوضـــع الــ
الفرنسي الرسمي من االنتقال الديمقراطي 
ــاكـــرون،  الــتــونــســي، ألن تــفــكــيــك خـــطـــاب مـ
ــق مــنــه بــتــونــس يكشف 

ّ
وتــحــديــدا مــا تــعــل

 من املغالطات، أولها أن تونس، قبل 
ً
جملة

ثالثن سنة، وخالفا ملا يتصوره ماكرون، 
كانت تشهد مّدا أصوليا عارما وصعودا 
لــلــقــوى اإلســالمــيــة فــي املــجــتــمــع، ال نجده 
اليوم، بل وقد ال نجافي الحقيقة إذا قلنا إن 
التيارات اإلسالمية في تونس قد تراجعت، 
الحالي، على  الديمقراطي  املشهد  في ظل 
األقل من خالل مؤشرين واضحن، أولهما 
الـــســـيـــاســـي أصــبــحــت  أن قــــــوى اإلســـــــــالم 
ا مـــن الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة، وتخلت  ــزء جــ
دعواتها  وعــن  الشمولية،  خطاباتها  عــن 
أخــرى،  ناحية  ومــن  املجتمع.  أسلمة  إلــى 
أصبحت هذه األحزاب أقرب إلى النموذج 
الديمقراطي املسيحي منها إلى الحركات 
اإلســـالمـــيـــة بــصــيــغــتــهــا الــتــقــلــيــديــة )عــلــى 
أما  النهضة(.  األقــل في ما يتعلق بحركة 
إذا كان ماكرون يقصد اإلسالم املجتمعي 
فكرته عن  ب 

ّ
تكذ الوقائع  فــإن  في تونس، 

تغّير رؤية التونسين إلى اإلسالم، فحالة 
الــفــكــري والــثــقــافــي التونسي ما  االنــفــتــاح 
زالـــت هــي ذاتــهــا، وال يمكن تعميم الحكم 
على املجتمع بالتطّرف، ملجّرد ظهور أعداد 
الديني  العنف  إلــى جماعات  املنتمن  من 
في الــخــارج، وهــم في الواقع نتاج مرحلة 
تونس،  عاشتها  التي  واالســتــبــداد  القمع 
وهــــو أمــــر كــشــفــت عــنــه دراســـــــات عــلــمــيــة، 
الذي   )2020  /2019( العربي  ــر 

ّ
املــؤش مثل 

يــجــريــه املــركــز الــعــربــي لــألبــحــاث ودراســـة 

ــالــــة مــن  ــد كـــشـــف عــــن حــ ــ ــيــــاســــات، وقــ الــــســ
التنظيمات  مع  للتعاطف  القوي  التراجع 

املتطّرفة لدى الرأي العام التونسي.
الــحــقــيــقــة أن الـــنـــظـــام الـــرســـمـــي الــفــرنــســي 
ال يــخــفــي رغــبــتــه فـــي الــتــعــامــل مـــع أنــظــمــة 
اســتــبــداديــة قـــويـــة، تــحــكــم بــيــد مـــن حــديــد، 
ــلـــشـــريـــك الـــفـــرنـــســـي جـــمـــلـــة مــن  وتـــحـــقـــق لـ
الفرنسية  املصالح  ضمان  أولــهــا  الــفــوائــد، 
فــــي مـــقـــابـــل مـــنـــح الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــحـــاكـــم، كــمــا 
كـــان يحصل زمـــن زيـــن الــعــابــديــن بــن علي. 
ــر الــثــانــي ضــبــط حــركــة الــهــجــرة بن  ــ واألمـ
ــر يــقــلــق فرنسا  ضــفــتــي املــتــوســط، وهـــو أمـ
ــرى فـــي تـــدفـــق املــهــاجــريــن تــهــديــدا  الـــتـــي تــ
الحد  إلـــى  والــســيــاســيــة  الــثــقــافــيــة  لبنيتها 
الــذي دفــع وزيـــرا فرنسيا إلــى الحديث عن 
وجــود أجنحة مخصصة ملنتجات الحالل 
فـــي املـــحـــالت الــتــجــاريــة الــفــرنــســيــة. كــانــت 
تصريحات  من  بداية  املتسارعة،  األحـــداث 
ماكرون، ومرورا بحوادث القتل في فرنسا، 
ووصـــــوال إلـــى دعـــــوات مــقــاطــعــة الــبــضــائــع 
الـــفـــرنـــســـيـــة، مــــوضــــوع جـــــدل فــــي الــــشــــارع 
أجهزة  فــي  حضورها  وسجلت  التونسي، 
ـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي،  ــواقـ ــــالم ومــ ــ اإلعـ
حـــيـــث تــجــلــت مــــن جـــديـــد مـــالمـــح الـــصـــراع 
وبن  تونس  في  الفرانكفونية  األقلية  بن 
ــام، فـــاألحـــزاب والــجــمــعــيــات  ــعـ الــجــمــهــور الـ
ذات الــتــوجــهــات الــفــرانــكــفــونــيــة لـــم تــفــّوت 
الـــفـــرصـــة الســـتـــغـــالل مـــا جــــرى فـــي فــرنــســا 
مــن أحـــداث إرهــابــيــة، تــم نسبة أحــدهــا إلى 
ــن أجـــــل الــتــعــبــيــر عــن  ــونـــســـي، مــ ــن تـ ــواطــ مــ
تـــأيـــيـــدهـــا الـــخـــط الـــفـــرنـــســـي املـــتـــشـــدد ضــد 
مظاهر التدين اإلســالمــي، بــل ولــجــأت إلى 
املبالغة في جلد الهوية العربية اإلسالمية، 
ــة لــتــصــفــيــة الــحــســاب  واســــتــــغــــالل الـــفـــرصـ
ــــوى املـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــقـ ــ ــع الـ ــ الـــســـيـــاســـي مـ
التوجهات الدينية. في املقابل. وعلى الرغم 
التونسية  األحـــزاب  لــدى  التام  الصمت  من 
التي اكتفى بعضها بإدانة جرائم اإلرهاب 
فــي فــرنــســا، مــن دون اإلشـــــارة إلـــى مسألة 
ة لــلــمــشــاعــر الـــديـــنـــيـــة لــلــمــســلــمــن،  اإلســــــــاء
لــم يكن ينتظر  الــعــام التونسي  الـــرأي  فــإن 
ــن األحــــــــــــزاب، لـــيـــتـــخـــذ مـــواقـــف  ــ ــيـــزا مـ ــفـ تـــحـ
املقابل،  في  الفرنسية.  للتوجهات  معادية 
 
ً
ظلت القنوات الرسمية التونسية حريصة
على التناغم مع املواقف الفرنسية، وهو ما 
التي  التونسية  الخارجية  بيان  في  تجلى 

دانت اإلرهاب الذي ضرب فرنسا.
)كاتب تونسي(

واألفــارقــة  الــعــرب  بطرد   
ً
ُمطالبة الفرنسي، 

واملسلمن من فرنسا، وسحب جنسياتهم 
وبطاقات إقامتهم. استعمل ماكرون أبشع 
وتضّمن  ة. 

ّ
املــســتــفــز العنصرية  الخطابات 

اإلسالموفوبيا  ــاوى  دعـ مــن  كثيرًا  خطابه 
ُصها هذيانات اليمن الفرنسي 

ِّ
شخ

ُ
التي ت

املـــواقـــف  هـــــذه  ازدادت  وقـــــد  واألوروبــــــــــــي، 
في  الغربية  السياسات  فشل  بعد  اتساعًا 
دمـــج الــجــيــلــن، الــثــالــث والـــرابـــع، مــن أبــنــاء 
ــَدِمــن مــن املــســتــعــمــرات 

ْ
ــق

َ
ــْســت

ُ
املــهــاجــريــن امل

الفرنسية. تساهم مجموعة من اإلعالمين 
اب، على شاكلة إريك زيمور وميشال 

َّ
والكت

الكاريكاتور  رســامــي  بعض  وكــذا  ويلبك، 
في نشر وتعميم خطابات ورسوم تستفز 
أفريقيا  فرنسا وفي  في  املسلمن  مشاعر 
وآسيا وأوروبــا. ومقابل مواقف من أشير 
إلى بعضهم هنا ورسوماتهم، وفي أغلبها 
ــل أن املــســلــمــن  ــواقـــف عــنــصــريــة، تــتــخــيَّ مـ
ــم ونــــظــــام ســيــاســي  ــيـ ــاء قـ ــنـ ــبـ ــيـــأون لـ ــهـ ــتـ يـ
مغاير لقيم الجمهورية الفرنسية، فتخرج 
لدولة   

ً
متحمسة األخـــرى  املنفردة  الــذئــاب 

ــة، فــتــصــبــح  ــادمــ ــقــ ــة اإلســــالمــــيــــة الــ الـــخـــالفـ
مــالمــح املــواجــهــة واضــحــة املــعــالــم، يمكن 
والقائمن  ومسّبباتها  سياقاتها  معرفة 
يتعلق  وخلفياتها..  إيقاعها  ضبط  على 
األمر بتيارات اإلسالم الرديكالي وتيارات 
ــــَصــــْهــــِن، الــيــمــن 

َ
ــــت

ُ
الـــيـــمـــن املــــتــــطــــّرف وامل

بالخطط  ويحتفل  إسرائيل،  يحمي  الــذي 
األمــيــركــيــة والــغــربــيــة الــتــي تــجــري أمــامــه، 
العربي،  النظام  تفكيك  من  مزيد  أجــل  من 

تــمــنــحــهــا مــقــتــضــيــات الـــدرامـــا الــصــانــعــة 
والصانعة  البشعة،  والــجــرائــم  للفواجع 
ملــظــاهــر الــتــعــالــي والــعــنــصــريــة فــي أجلى 

صورهما.
ُيـــعـــاد الــتــلــويــح بــالــصــور الــكــاريــكــاتــوريــة 
فـــــي درٍس  الــــعــــربــــي  لــــلــــرســــول  املـــســـيـــئـــة 
ــًا قـــبـــل احـــتـــفـــاالت  ــامــ لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر، أيــ
الـــعـــرب واملــســلــمــن بــعــيــد املـــولـــد الــنــبــوي، 
ويـــقـــوم الــتــلــمــيــذ بــجــريــمــة قــتــل أســـتـــاذه، 
ــواء اإلعـــالم  ــ إال أنـــه يــجــب أال نــغــفــل أن أجـ
الفرنسي ال تتوقف عن توظيف خطابات 

الفرنسين،  من  ألجياٍل  معادية  عنصرية 
اســتــقــدمــتــهــم فـــرنـــســـا مــــن مــســتــعــمــراتــهــا 
ـــدتـــهـــم فــي 

ّ
ــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــنـــائـــهـــا، وجـ

سياساتها  بسبب  تتمّكن،  ولــم  حــروبــهــا، 
ل  العنصرية، من تهيئة الوسائل التي تسهِّ
عمليات انــدمــاجــهــم فــي املــجــتــمــع. ذلـــك أن 
الهامشية في  الــعــزل فــي األحــيــاء  سياسة 
الوسط املديني، وهي جزء من املخططات 
التي نهجتها، أثمرت ما آلت إليه أوضاع 
التي  األقليات  املسلمة وباقي  املجموعات 

تعيش اليوم أوضاعًا خاصة في فرنسا.
جريمة قتل املــدرس والصور املهينة لنبي 
اإلسالم، والذئاب التي ال تتوقف في اإلعالم 
الفرنسي عن املطالبة بإغالق الحدود وطرد 
َعدُّ سياقاٍت مرتبطٍة بالدراما 

ُ
املهاجرين، ت

ب عنها قتل املدرس وقتل من قتله 
َّ
التي ترت

.. ولكن حقيقة ما جرى ويجري منذ عقود، 
ــدة، يشير  ــديـ بــأســمــاء وصــــور وحــــــوادث عـ
إلى أمور أخرى أكثر تاريخية وأكثر عمقًا. 
ترتبط صــورة مــا جــرى بالظاهر مــن جبل 
فوقها  ينتصب  التي  األرض  لكن  الجليد، 
الجبل تحمل مختلف الشروط التي هيأت 

ورتبت للوقائع الحاصلة.
ــا أتــابــع  ــ اســتــحــضــرت بــشــكــل خـــاِطـــف، وأنـ
خـــطـــاب مــــاكــــرون ثـــالثـــة مــــواقــــف: خــطــاب 
مــيــشــيــل عــفــلــق وعـــنـــوانـــه ذكـــــرى الـــرســـول 
العروبة  »بطل  عــن  يتحّدث  وفيه  العربي، 
واإلسالم«، ويبرز إنسانية رسالة اإلسالم. 
موقف نابليون بونابارت في أثناء حملته 
ــرنــــن، حــيــث  عـــلـــى مـــصـــر مـــنـــذ أزيــــــد مــــن قــ

الــفــاتــح املستكشف والـــغـــازي،  ــادر، وهـــو  بــ
ــاٌت  ــ ــاٍت كـــتـــبـــت عــلــيــهــا آيــ ــ ــوحـ ــ ــــى جـــمـــع لـ إلــ
إلــى  بــنــودًا تشير  فــركــب بجانبها  قــرآنــيــة 
مــبــادئ حــقــوق اإلنــســان. وفــي هــذا املوقف 
معطياٌت كثيرة غــابــت عــن ذهــن مــاكــرون، 
وهو يتحّدث في خطابه عن أزمة اإلسالم. 
استحضرت أيضًا، وبصورة خاطفة، فقرة 
قوية جدًا للمفكر التونسي، هشام جعيط، 
فـــصـــول مــصــنــفــه  نـــهـــايـــة أحـــــد  فــــي  وردت 
اإلسالمي«  واملصير  العربية  »الشخصية 
ع صور الحضور  نوُّ

َ
)1974(، يوضح فيها ت

ــخ، وصـــــــــــورًا مــن  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــي ال ــ ــي فــ ــ ــ اإلســـــــالمـ
شخصية نبي اإلسالم في الثقافة العربية.. 
ــان مــقــيــمــًا في  ــه عــنــدمــا كــ يـــذكـــر جــعــيــط أنــ
ــداد أطــروحــتــه الــجــامــعــيــة عن  بــاريــس، إلعــ
مــديــنــة الـــكـــوفـــة، تــوقــف فـــي الــلــيــل بــعــد أن 
أعــيــاه الــبــحــث، وفــتــح شــبــاك نــافــذتــه وكــان 
ي 

ِّ
الجو باردًا، فانتبه إلى أن الثلج قد يغط

ــام نـــافـــذتـــه بــالــبــيــاض،  ــ ــتـــي أمــ املـــســـاحـــة الـ
الــعــربــي وأدواره في  النبي  ــر صـــورة  فــتــذكَّ
نشر رسالة اإلسالم، تحّدث عنه بكثير من 
التقدير واإلعجاب التاريخين، على الرغم 
مـــن أن جـــوانـــب عـــديـــدة مـــن كـــتـــاب جعيط 
ــى الــدعــوة إلــى تجديد قيم اإلســالم 

ّ
تــتــوخ

مـــتـــهـــا مــع  ــا، ومــــحــــاولــــة مـــالء ــرهــ ــويــ ــطــ وتــ
استحضرت  ومتغيراته..  عصرنا  مكاسب 
كــل مــا ســبــق، وأنـــا أتــابــع خــطــاب مــاكــرون، 
الكبيرة بن مواقف من  وأدركــت املسافات 

ذكرت ومواقف ماكرون.
)أكاديمي مغربي(

الــســلــطــة فــي الــجــزائــر عــلــى طـــرح األســئــلــة 
ــانــــت تـــتـــجـــاوز  ــيـــة، كــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــصـــعـــبـــة والـــحـ
األزمــات دائما بفرض أمر الواقع، وهو ما 
يجّسده التعامل حاليا مع الدستور الذي 
استفتي فيه الشعب، وغاب جله عن إبداء 
رأيه فيه. ال تخطئ العن حالة االستعالء 
الــتــي يــمــارســهــا بعضهم مــن املــقــّربــن من 
سدة الحكم. وزيرة التضامن كوثر كريكو، 
وفـــي فــيــديــو انــتــشــر عــلــى مــواقــع األخــبــار، 
رفـــضـــت أخــــذ ورقـــــة »ال« واكـــتـــفـــت بــورقــة 
التعديل  فــي  بصوتها  اإلدالء  قبل  »نــعــم« 
الــدســتــوري، على الــرغــم مــن تنبيه إحــدى 
بضرورة  االنتخاب  مكتب  على  املشرفات 
أخــذ الــورقــتــن مــعــا، واخــتــيــار مــا تـــراه في 
سّرية تامة. لكن الوزيرة تجاهلت التنبيه، 
وأمعنت في التباهي بنعم، ولسان حالها 
يقول، أن ال خيار إال ما تقوله السلطة، أو 
هكذا فّسر متابعون ذلك التصّرف. يعتقد 
كـــثـــيـــرون أن ســـلـــوك وزيــــــرة الــتــضــامــن لم 
يــكــن فــرديــا، فــالــســيــدة الــتــي كــانــت عضوا 
ســـابـــقـــا فــــي الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة املــســتــقــلــة 
لالنتخابات، أصبحت عضوا في حكومة 

كثرت »هفوات« وزرائها.
لقد تــحــّولــت حــالــة الــعــزوف عــن املشاركة 
فــي االنتخابات مــن ظــاهــرٍة كانت تخص 
أقــالــيــم معينة إلـــى مــنــاطــق أخـــرى كــانــت، 
إلــى وقــت قــريــب، تعتبر خــزانــا انتخابيا 
لـــم يــتــأخــر عـــن كـــل املـــواعـــيـــد االنــتــخــابــيــة 
السابقة. قراءة بسيطة في النتائج تحمل 
الــقــبــائــل،  فــمــنــطــقــة  مــــغــــزى،  ذات  دالالٍت 
وخــصــوصــا واليــتــي تــيــزي وزو وبجاية، 
وصــلــت فــيــهــمــا نــســبــة املــشــاركــة إلـــى أقــل 
مــن 1%. مــعــنــاه بــبــســاطــة أن جــهــة كاملة 
مـــن الـــوطـــن كــانــت غــائــبــة عـــن االســتــفــتــاء. 
تــعــّددت األســـبـــاب، واملــــبــــّررات، والنتيجة 
واحــــدة. غــيــاب كلي أو يــكــاد مــن املشاركة 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة. غــيــاب 
يــحــيــل إلـــى الــتــســاؤل عــن املستقبل الــذي 
الفراغ كارثية،  ال يمكن تجاهله، فعواقب 
غير  أوســــاط  استغلته  مــا  إذا  خــصــوصــا 
وطـــنـــيـــة، بـــمـــســـاعـــدة مـــؤســـســـات أجــنــبــيــة 
ــدة الـــوطـــن وال لـــســـؤدده.  ال تــكــتــرث لـــوحـ

ــرارا بـــقـــدرة الــرجــال  ــ نــظــريــًا أن يــلــحــق أضــ
على اإلنــجــاب«. وثــّمــة مــن تــحــّدث عــن زرع 
شــريــحــة تــحــت جــلــد اإلنــــســــان، لتوجيهه 
ر من خطورة ذلك. 

َّ
والتحّكم بمصيره، وحذ

ــــى نــظــريــة  ــــرى ويــــجــــري يـــأخـــذ إلـ كــــل مــــا جـ
ــــاس روبــــــرت  ــومــ ــ ــة )تــ ــيـ ــانـ ــكـ ــتــــوس الـــسـ ــالــ مــ
مالتوس 1766- 1834(، وهو باحث سكاني 
ــيــــزي. قـــال  ــلــ ــكــ ــاســــي إنــ ــيــ ــادي وســ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
السكاني  النمو  من  للحّد  العمل  بــضــرورة 
ــــذي ال يـــتـــوافـــق مــــع الــتــنــمــيــة الـــغـــذائـــيـــة.  الــ
ـــمـــدت الــنــظــريــة فـــتـــرة طــويــلــة من 

ُ
وقــــد اعـــت

االقتصادين في العالم. و»أّدت إلى كوارث 
خذت مبرًرا لإبادة الجماعية 

ّ
إنسانية، إذ ات

لــــشــــعــــوٍب كــــثــــيــــرة، وأجـــــبـــــر أبـــــنـــــاء بــعــض 
الــعــرقــيــات املــضــطــهــدة، كــالــســود والــهــنــود 
القسري«،  التعقيم  إجـــراء  على  أميركا  فــي 
ومــؤرشــف  )موسيقي  تشيس  آالن  ويــقــول 
أمـــيـــركـــي( فـــي كــتــابــه »تـــركـــة مـــالـــتـــوس« إن 
تعقيمهم  جــــرى  قـــد  شــخــص  ألــــف   63678
في  و1964   1907 عـــامـــي  بـــن  فــيــمــا  قـــســـرًا 
األميركية. وجــرت هناك  املتحدة  الــواليــات 
مئات آالف من عمليات التعقيم التي كانت 
 فــي الــظــاهــر، غــيــر أنــهــا قــســريــة، إذ 

ً
طــوعــيــة

جرت عنوة في واقع الحال. 
ــاء كـــورونـــا بنظرية  ـــر تــفــشــي وبــ كــمــا يـــذكِّ
»املليار الذهبي« التي أخذ تداولها يجرى 
منذ أواخـــر الــقــرن الــعــشــريــن، وتــقــول هذه 
النظرية العنصرية أيضًا إن موارد األرض 
مليار  حــاجــات  ســـوى  تلبية  تستطيع  ال 
نسمة من البشر، ليعيشوا بمستوى دخل 
يوازي ما هو عليه الحال في الدول الغنية. 
وبــالــتــالــي، فـــإن نــمــط االســتــهــالك املــفــرط، 
والرفاهية العالية التي يتمتع بها سكان 
لباقي  توفيرهما  يمكن  ال  الغنية،  الـــدول 
سكان العالم بسبب محدودية املوارد على 
كثيرة  تــصــريــحــات  وثـــّمـــة  األرض.  كــوكــب 
تشير إلى كوارث فناء كثيرة تهّدد وجود 
املالين من البشر. وجديدها ما قاله بيل 
شركة  وصــاحــب  أميركي  )مبرمج  غيتس 
 2017 ميونيخ  مؤتمر  في  مايكروسفت(، 

لألمن، »على البشرية أن تستعد لوباء«.
م هــو أيـــن نحن  مــا يهمنا مــن كــل مــا تــقــدَّ
الـــــعـــــرب مـــــن هـــــــذا الــــعــــالــــم الـــــــــذي تـــــــزداد 
الـــهـــوة بــيــنــنــا وبــيــنــه اتـــســـاعـــًا.. والــغــريــب 
ــل، راٍض عن  ــ األقــ بــعــضــنــا عــلــى  أو  ــا،  ــنـ أنـ
ــه يـــعـــادي الــبــلــدان 

َّ
نــفــســه تــمــامــًا. بـــل لــعــل

ــل هــؤالء  املــتــحــضــرة ومــنــجــزاتــهــا، ويــشــكِّ
الــراضــون/ املــعــادون وجــهــًا آخــر للحاكم 
ــو يــتــمــتــع  ــر رضــــــى، إذ هــ ــثــ املـــســـتـــبـــد األكــ
دون  مــن  ومفرداتها  الــحــضــارة،  بمباهج 

ــتـــطـــّرف  ي تـــــيـــــارات الـ
ّ
ــه يــــغــــذ ــ ــار أنــ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ

اإلسالمي.
حضورها  املنفردة  الذئاب  تواصل  عندما 
ــوات اإلعــــــــالم الـــفـــرنـــســـيـــة، مــطــالــبــة  ــنــ ــي قــ فــ
بفرنسا النصرانية اليهودية العلمانية في 
خطابات  تنتج  واملــأمــول،  املتخّيل  نقائها 
الكراهية والعنصرية باسم قيم الجمهورية 
ــــف 

َّ
ــــَوظ ــامـــح. وعـــنـــدمـــا ُي ــتـــسـ والـــتـــنـــويـــر والـ

اإلســـــــالم املـــتـــطـــّرف ملـــواجـــهـــة الــعــنــصــريــة، 
ويمارس القتل بالبسملة والسيف، يبتعد 
كــلــيــة عـــن قــيــم اإلســــــالم، فـــال عـــالقـــة لــــدرٍس 
فــي حــريــة التعبير بـــرســـوٍم أعــــّدت أســاســًا 
لإساءة إلى النبي العربي، ذلك أن رسالته 
وقــيــمــه تــحــتــاج إلـــى نــقــاش آخــــر، يــفــّكــر في 
ــــوم، نـــقـــاش يــشــمــل  ــيـ ــ الــــديــــن فــــي الـــعـــالـــم الـ
الجوانب  ومختلف  والــيــهــوديــة  املسيحية 
ي 

ّ
واألبـــعـــاد الــروحــيــة الــتــي مـــا فــتــئــت تــغــذ

الوجدان اإلنساني هنا وهناك. أما خطاب 
ــراٍع ال عالقة  مـــاكـــرون، فــقــد أعــادنــا إلـــى صــ
لــه فــي الــعــمــق، ال بــرســالــة اإلســــالم وقيمه، 
وال بــمــكــاســب الــفــكــر الـــحـــديـــث واملــعــاصــر 
ومــنــجــزاتــهــمــا. لــقــد انــخــرط فــي االســتــعــداد 
مستخدمًا  املقبلة،  الرئاسية  لالنتخابات 

أسلحة اليمن املتطّرف وشعاراته.
لم تنته معارك العرب مع الغرب األوروبي، 
وبينهما تــاريــخ مــتــجــّدد ومــتــواصــل من 
وتجليات  مظاهر  تتخذ  الــتــي  املــنــازالت 
ر الـــصـــراع، وتدفعها  ــع أحــيــانــًا صـــوَّ

ِّ
ــن

َ
ــق

ُ
ت

خفي سياقاتها 
ُ
إلى التمظهر في أشكاٍل ت

معطياٍت  ِبسها 
ْ
ل

ُ
وت الفعلية،  وأسبابها 

الجديد أن مناطق الجنوب، والتي كانت، 
إلى وقت قريب، ورقة السلطة االنتخابية 
لم  لــصــالــحــهــا.  الــكــفــة  إلمـــالـــة  تستعملها 
ــدة. انــتــبــه الــســكــان إلــى  تــعــد كــذلــك مــنــذ مــ
أن جــنــوبــهــم الــــزاخــــر بــالــنــفــط والــــثــــروات 
املــعــدنــيــة والــزراعــيــة يــرغــب فــي مــزيــد من 
االهــتــمــام، واملــشــاركــة فــي تسيير شــؤون 
الــوطــن. ذهــب زمــن »الغفلة«، يقول سكان 
املنطقة ومــنــاطــق داخــلــيــة أخـــرى. لــم تأت 
صياغة الدستور الجديد على ما يؤمنون 
به من ثوابت، ال تحيد عنها األمة. عاقبوه 
بــاملــقــاطــعــة. وهـــذه أصــبــحــت تشكل حــزب 
األكثرية غير املهيكل. أما أحــزاب السلطة 
ــار، عــلــى الــرغــم مما  ــظـ فــلــم تــتــوار عــن األنـ
طالها من خيباٍت متكّررة، سندها في ذلك 
مؤسسات السلطة التي ما زالت تطمع في 

 ضرعه.
ّ

حليب سياسي جف
لــم تــفــهــم أحــــزاب الــســلــطــة، ومـــن يــــدور في 
فلكها، أن الجزائر ما بعد الحراك لم تعد 
هي نفسها قبل الــحــراك، ففي النهر جرت 
مياه كثيرة. لم تعد خطابات اللغة املخشبة 
 فــي زمــن اطــلــع فيه الــشــبــاب على 

ً
صــالــحــة

حــال األمــم األخـــرى، فوجد نفسه متخلفا 
عن ركب األمم، في بلٍد أنهكه الفساد، فساد 

السياسة، وحرمة املال العام.    
)إعالمي جزائري(

بــــالده، فــهــو يخشى  إلـــى  مــحــاولــة نقلها 
الحكم  كرسي  فقده 

ُ
ت فقد  املــحــاولــة  حتى 

تعني،  رة،  املــتــصــوَّ الــحــضــاريــة  فالنقلة   .
فــيــمــا تـــعـــنـــيـــه، الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
تشترط تحرير عقل املواطن وتفتيحه من 
الــدولــة  بــنــاء  فــي عملية  خــالل مساهمته 
الــتــي ال بــد مــن أن تــقــوم عــلــى أســـاس من 
الديمقراطية  مــبــادئ  الــفــرد، ووفــق  حرية 
الــتــي بــدونــهــا ال يــمــكــن قــيــام مــؤســســات 
والكشف عن  باملواطن،  واالرتــقــاء  للدولة 
إمكاناته، إظهارًا ملكامن إبداعه! فالعالقة 
بن الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة 
والتنمية بشقيها، االقتصادي والبشري، 

عالقة جدلية إيجابية..
وعودًا على بدء تتالى األسئلة! فإذا كانت 
كــورونــا قــد تسّببت بــمــوت مــا ال يــقــل عن 
مليون إنسان في العالم، يعاني معظمهم 
في  الفتك  على  الفيروس  تساعد  أمــراضــًا 
العنصرية  الــنــظــريــات  وتسببت  الــجــســم، 
فإن  مثلهم،  وتعقيم  األلــــوف،  مــئــات  بقتل 
ت فيها انتفاضات  البالد العربية التي هبَّ
ــات  ــديــ ــجــ ــة ألبــ ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــا مـ ــهــ ــدفــ شــــعــــبــــيــــة، هــ
الـــحـــضـــارة، قـــد جــوبــهــت بــــــردوٍد وحــشــيــٍة 
أواًل، وبــمــســاعــدة  الــديــكــتــاتــوريــات  بــفــعــل 
بــعــض الــعــرب الــذيــن مــا إن ســمــعــوا كلمة 
كراسي  أخــذت  ديمقراطية حتى  أو  حرية 
حكمهم بــاالهــتــزاز، فــفــقــدوا تــوازنــهــم، ما 
دفــعــهــم إلـــى زهـــق أرواح اثــنــن إلـــى ثالثة 
اقتصادات،  وتدمير  بشري،  كائن  مالين 
وبــنــى تــحــتــيــة، وتــشــريــد أكــثــر مـــن عــشــرة 
إلى خمسة عشر مليون إنسان من العراق 
وســـوريـــة والــيــمــن ولــيــبــيــا، وحــتــى لبنان، 
كثيرون من هؤالء يملكون شهادات عالية 
وخــبــرات مــتــعــّددة..! ولــم يكتفوا بــذلــك، بل 
إلــى إسرائيل  قاموا على أنقاض ذلــك كله 
الــعــنــصــريــة، مــمــثــلــة ذلــــك املــلــيــار الــذهــبــي 
اعـــتـــمـــادهـــم  أوراق  مـــقـــّدمـــن  وشـــريـــكـــتـــه، 
وأموالهم وذلهم تحت ما يسّمى التطبيع. 
السؤال األهم: إلى متى تبقى شعوب هذه 
 لـــهـــذا الــتــهــمــيــش الـــذي 

ً
املــنــطــقــة خـــاضـــعـــة

العلمي  بتقدمه  الــذهــبــي،  املليار  يمارسه 
والتكنولوجي، وباعتماده على االستبداد 
الــســيــاســي وعــســكــره ومــمــتــلــكــاتــه، وعــلــى 
عــقــلــيــة الــتــخــلــف والـــتـــطـــرف املـــتـــولـــدة عن 
إن  أم  يتبعها؟  الــتــي  التجهيل  ســيــاســات 
العربي  بالربيع  عرفت  التي  االنتفاضات 
مــاضــيــة نــحــو غــايــاتــهــا، ومـــا هـــذه الــدمــاء 
التي تزهق إال عرابن فداء لنهضة قادمة، 

وألجل كلمة مقّدسة اسمها الحرية؟
)كاتب سوري(

ورطة ماكرون

الجزائر ودستور األمر الواقع

هل يقتلنا المليار الذهبي؟

المشهد الفرنسي 
في تونس

ف  عندما يَُوظَّ
اإلسالم المتطّرف 

لمواجهة العنصرية، 
ويمارس القتل 

بالبسملة والسيف، 
يبتعد عن قيم 

اإلسالم

لم تفهم أحزاب 
السلطة، ومن في 

فلكها، أن الجزائر 
بعد الحراك لم تعد 

نفسها قبله

إلى متى تبقى 
شعوب المنطقة 

خاضعًة لهذا 
التهميش 

الذي يمارسه 
المليار الذهبي، 

بتقدمه العلمي 
والتكنولوجي؟

آراء

ياسر أبو هاللة

ال يوجد أسوأ من دونالد ترامب بالنسبة للعالم كله، لكن بالنسبة للناخب األميركي 
له على هيالري كلنتون، وقد يعيد انتخابه، لحساباٍت 

ّ
األمر مختلف، فقد انتخبه وفض

تخص هذا الناخب، والــذي أتيح له االستماع لحجج الطرفني. ففي موضوع كورونا، 
وهو األهم، اتضح أن نسبة كبيرة تتفق مع ترامب بأن ضرر اإلغالق والتشّدد على 
لــرأي األطباء والعلماء. وقــد تنجح هذه  صغ 

ُ
الفيروس، ولــم ت االقتصاد يفوق ضــرر 

والضرائب  بالوظيفة  معني  األميركي  تــرمــب.  انتخاب  إعـــادة  فــي  الكبيرة  املجموعة 
بالدرجة األولى، كما يبدو، وهو ما نجح ترامب فيه، سواء بجهوده وسياساته، أم بما 
ن من اجتياز األزمة االقتصادية بجدارة. 

ّ
حصده من نجاحات حقبة أوباما الذي تمك

تــرامــب، بفارق بسيط، لكن هــذا مجرد حــظ، وليس ألن األكثرية ترفض  قد يخسر 
سياساته، أو شخصه. حتى لو لم تكن االنتخابات على أساس نظام املجمع االنتخابي، 
فإن االنقسام عميق في املجتمع األميركي، وترامب يمثل القطب الجمهوري فيه. ليس 
أن  واملجتمع. صحيٌح  للثقافة  املحافظة  الرؤية  وإنما بسبب  فقط،  االقتصاد  بسبب 
ى هذا في نائبه 

ّ
سلوكه الشخصي غير محافظ، لكنه داعم للمحافظني واملتدينني، وتجل

ووزير خارجيته والقاضية التي اختارها للمحكمة العليا. هذه االنقسامات موجودة 
في كل املجتمعات بأشكال مختلفة، والنظام االنتخابي يعبر عنها. املشكلة في ترامب 
 
ً
أنه يفتقر للنزاهة الشخصية، فهو إلى اليوم لم يكشف عن سجله الضريبي، فضال

عن عالقاته املشبوهة بالروس. وهنا املشكلة ليست في النظام االنتخابي، وإنما في 
املحقق الخاص الذي فشل في تقديم الئحٍة تدينه. إضافة إلى الحصانة املبالغة فيها 

للرئيس في الدستور األميركي، والصالحيات الواسعة له. 
يكتفي العالم العربي بمقاعد املشجعني، بني من يؤيدون بايدن ومن يؤيدون ترامب، 
ذلــك، يؤثر  أكثر من  اللعبة.  أهدافًا، وال يتدخل في  النهاية ال يسجل  والجمهور في 
الرئيس األميركي على بالدنا أكثر من تأثيره على املواطن األميركي، فموقف ترامب 
املساند للدكتاتوريني العرب، سواء في دعم عبد الفتاح السيسي أم صناعة محمد 
بن سلمان وحمايته، والدعم املطلق لسياسات نتنياهو في تهويد القدس وتشجيع 
االستيطان وتدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية، يفوق تأثيره كثيرًا على املواطنني 
األميركان الذين ال يملك أن يعتقل واحــدًا منهم مهما هاجموه. املأمول أن يستفيد 
الفائز.  عن  بمعزل  األميركية،  االنتخابات  مع  الطويلة  من سهرته  العربي  الجمهور 
 من التشجيعات التي أطلقها مناصرو ترامب، عليهم أن يتعلموا منه كيف جاء 

ً
بدال

بأصوات الناخبني، واحتمل املرض وكبر السن ليجوب الواليات مستجديًا أصوات 
الناخبني. ال يحتاج األميركيون دروسًا، وكل مواطن محّصن، مثله مثل الرئيس، ولم 
يستطع ترامب، بكل إمكانات الرئاسة وهجومه القبيح، منع فوز ألد أعدائه، رشيدة 
»الخراء«، وألهان عمر، وفازتا بجدارة.  طليب التي وصفته في تغريدة منشورة لها بـ
لم يطّبل اإلعالم لترامب. على العكس، انحاز، بمجمله، بشكل واضح، ضده، وقّيدت 
منصة تويتر، وهي شركة أميركية، تغريداته التي اّدعى فيها الفوز. لقد بذلت النخبة 
البرامج  أم  املقاالت  أم  الكتب  أخطائه، ســواء في  األميركية جهدًا ملحميًا في فضح 
الناخب، بحيث جعل من الصعب  إلــى  الــوصــول  ن من 

ّ
لكنه تمك الساخرة واألفـــالم، 

املسألة متروكة  الــتــاريــخ.  فــي  أقـــوى جيش  يتدخل  لــن  الــفــائــز،  عــن  بمعزل  هزيمته. 
للمدنيني ناخبني، وإذا اختلفوا، فالقضاء املدني واملؤسسات الوالئية تفصل بينهم، 
ويبقى الجيش متفّرغًا ملهامه األساسية في حماية البالد، ال حماية الرئيس الذي قد 
يذهب بفارق أصوات قليلة. سيكون صعبًا على العالم احتمال ترامب أربع سنوات 
أخرى، وعلى العرب بخاصة سيكون أكثر صعوبة. سيحتفل به الطغاة ونتنياهو، 
وسيواصل الضغوط دعمًا ملسار التطبيع.. أما املواطن األميركي فسيكون قد اختار 

التعايش مع ترامب، ومع كورونا، في آن واحد، ولم يفكر بنا ابتداء.

عبد الحكيم حيدر

رت خروف )الناشط(، ممدوح حمزة، بعد الحكم عليه بستة شهور 
ّ
ال أعرف ملاذا تذك

سجنا. هل ألنه كان األقل كراهية لإلخوان املسلمني، وأكثرهم خفة في الدم خالل 
سنة حكمهم؟ وذلك حينما دخل األستديو على املمثل، هاني رمزي، وفي يده ذلك 
الخروف األملح )نكاية في اإلخوان بالطبع وسخرية من حكمهم في عز سطوتهم(. 
وبالطبع، خرج املمثل هاني رمزي بعد ذلك من األستديو، من دون أن تعترض طريقه 
)باسم  األراجـــوز  املقابلة  الجهة  وعلى  كــذلــك،  مــمــدوح حمزة  املهندس  وخــرج  نملة، 
يوسف(، حيث الضحك للركب وإلى ما فوقها، من دون أيضا أن يناله أي أذى خالل 
سنة كاملة. من ذلك الذي قاد طبيبا حصل على الدكتوراه في الطب، ثم هجره إلى 
تسبيل الرموش واملؤخرة وترقيصهما على رئيس منتخب من الشعب؟ وما الذي 
جعل ممثال، كهاني رمزي، له جمهوره وأفالمه، يتفّرغ سنة إلسكتشات هزلية، مرة 
إنشاءات  ومهندس  معماري  من  الــذي جعل  ومــا  بوتاغاز؟  بأنبوبة  ومــرة  بخروف 
عاملي، وعالم في الطبقات وهندستها البنائية، يترك ذلك كله، ويتفّرغ لشراء خروف 

من السوق، ثم يتوجه به إلى األستديو مربوطا بحبل؟
كل هذه األسئلة حضرتني، حينما تذكرت املعارضة املصرية، وسألت عنها الجيران، 
فلم يجبني أي أحد. فأين ذهبت اآلن املعارضة؟ أين حزب الوفد )مكان اجتماع املعارضة 
ضد اإلخــوان ليل نهار خالل سنة(، بعدما تم تقسيمه ما بني »أبو شقة« وخصومه، 
أو باألصح، بيعه، أخيرا، للحكومة، ثم تعيني أبو شقة )هدية على تخريبه بيت األمة( 
له منها هديتان ونــص(. وأين  )أبــو هدية للسلطة،  البرملان والشيوخ معا  عضوا في 
حسني عبد الغني، املتحّدث الرسمي واإلعالمي عن املعارضة )بالعربي(؟ ال أحد يعرف. 
وأين املتحدث عن املعارضة بالنسخة اإلنجليزي، خالد داود؟ في السجن. وأين كمال 
أبو عيطة )بعد ستة شهور وزارة ومطعم كباب وكفتة ألوالده؟(؟ ذهب مباشرة إلى 
أميركا، رافعا علما ومرتديا برنيطة بجوار يسرا وياسمني الخيام الستقبال عبد الفتاح 
السيسي، تاركا صديقه، كمال خليل، للسجن مرات. وأين شباب الناصريني، مثل زياد 
العليمي وغيره؟ في السجون. أما حمدين صباحي فما زال مع السمك وفنجان القهوة، 
منتظرا عروقا عربية تنفر مرة واحــدة من أعناق الثالثمائة مليون عربي. هذا الحال 
أحيانا يجعل الواحد يحزن، وأحيانا يندهش. هل كنا في مصر نعيش كذبة اسمها 
معارضة، وقفت باقتدار كثورة مضاّدة ضد الثورة، فأنهت الثورة تماما، وأعادوا البلد 
ثانية إلى حجر من قامت ضدهم الثورة، وأنه »لعمل نبيل في وساخته« بالطبع، نال 
بعده رئيس حزب التجمع مقعدا )بقرار جمهوري( في البرملان. وبعدما انتهى البرملان 
نال مقعدا ثانيا، وبقرار جمهوري أيضا، في مجلس الشيوخ )كتوزيع حالوة املولد على 
املساكني واأليتام تتم املسألة(، فيصمت اليسار )بعد التعيني املبارك(، ويعود الهدوء إلى 
حزب الوفد بعد التخريب، وتتكفل مستشفيات القوات املسلحة بعالج كبار السن من 
املوتى )الوطنيني جدا( وتكفينهم، إثر السكتات وتأثير الدخان والبلغم، مع لفهم بعلم 
مصر. وعلى الجهة املقابلة، يموت »اإلخوان« في السجون، في رجولٍة أثارت حتى ثناًء 
لقوا لتحمل مصائبهم وحدهم، وتدور األيام دورتها أيضا، ولَم 

ُ
من الخصوم، وكأنهم خ

ال، فيدخل املمثل هاني رمزي سوق السينما بفيلمه »قسطي بيوجعني« في 2018، 
فال يحصل فيلمه إال على 34 ألف جنيه، وُيرفع من السينمات لتحل محله أفالم قديمة 
أنتجت وعرضت من سنوات. وال شفع له إسكتش وال برنامج وال خروف وال أنبوبة 
بوتاغاز وال حتى كلب. ويحصل أخيرا املهندس ممدوح حمزة، قبل أيــام، على حكم 
قضائي بالسجن ستة شهور. ويرحل األراجوز )باسم يوسف( إلى أميركا هذه املّرة، 
ال ليدخل غرفة العمليات، أو يعود إلى الطب الذي هرب منه، ولكن لكي يتكلم في حبة 
البركة وزيت الزيتون، وذيل العجل البتلو حينما يتم شواؤه على الفحم في الخالء بعد 

ه عقاب.
ّ
التتبيلة، وللناس في نهايتها حكم، وعل

محمد أحمد بنّيس

يـا في مختلف أنحاء العالم، تجد الحكومات 
ّ

في وقت يزداد فيه فيروس كورونـا تفش
التبعات  إلـــى  فــإضــافــة  مسبوقة،  غير  واجتماعية  سياسية  تــحــّديــات  ــام  أمـ نفسها 
بشأن  املـــؤامـــرة  نظرية  ني 

ّ
املتبن قــاعــدة  تتسع  للجائحة،  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 

والجوائح بشأن  األوبئة  تاريخ  به  ينبئنا  ما  ذلــك  ويؤكد  وانتشاره.  الفيروس  ظهور 
التي تسببها األخيرة على غير صعيد. في هذا السياق، شهدت مدن  االضطرابات 
أوروبية احتجاجات شعبية، رفضا لتدابير احترازية جديدة اتخذتها الحكومات، للحد 
ي الوباء، بعد أن أصبحت األنظمة الصحية غير قــادرة على مواجهة 

ّ
من تزايد تفش

االرتفاع املهول في أعداد املصابني بالعدوى، فضال عن ارتفاع التكاليف االجتماعية 
والسياسية واألمنية للجائحة. وإذا كانت هذه التدابير تعود، في جانب رئيس منها، 
إلى مخاوف هذه الحكومات من انهيار النظام العام، فذلك ال يمنع من القول إن ›‹الدولة 
العميقة ›‹ تسابق الزمن في غير بلد، ليس فقط من أجل تطويق الفيروس، بل، أيضا، 
لتسخير ما توفره الجائحة من موارد مختلفة في إعادة جدولة األولويات ذات الصلة 
الحاصل في  الكبرى. ومن ذلك توظيف اإلربــاك  بالتوازنات االجتماعية والسياسية 
اإليقاع العام للحياة اليومية ملاليني الناس، لتمرير قراراٍت سلطويٍة، ُيفترض أن تكون 
مثار نقاش وفق ما تقتضيه الديمقراطية الغربية. يتنامى التذمر الشعبي في أوروبا 
بمجتمعاٍت  يتعلق  األمـــر  أن  الــجــائــحــة، خصوصا  تناقضات  الــحــكــومــات  إدارة  مــن 
ذلــك، فقط، بحزمة  يرتبط  أحــمــر‹‹. وال  ›‹خطا  والحريات  الحقوق  احترام  فيها  ُيعدُّ 
بنمط حياٍة  أيضا،  يرتبط،  بقدر ما  والحريات،  الحقوق  التي تؤطر هذه  التشريعات 
بات جزءا من الهوية الثقافية والحضارية لهذه املجتمعات. ولعل ذلك ما يفّسر رفض 
العودة إلى فرض تدابير مشّددة ملواجهة املوجة الثانية من الوباء، في أفق إيجاد توازٍن، 
يكاد يكون مستحيال، بني السيطرة على الوباء وإنعاش االقتصاد املتضّرر بسبب 
تبعات فترة الحجر الصحي. وقد أحدث دخول وسائل التواصل االجتماعي على الخط 
رأيا عاما موازيا ومزعجا للحكومات، فيما تتخذه من تدابير ملواجهة كورونـا، فعلى 
الرغم من أن هذه التدابير تحكمها اعتباراٌت صحية، إال أن تنزيلها يكون من خالل 

قراراٍت سياسيٍة وقانونيٍة ال تتخلص، بسهولة، من خلفيتها السلطوية. 
وغير  املرتقب،  اللقاح  وتسييس  الخامس،  الجيل  بشأن شبكات  يتردد  عّما  وبعيدا 
ذلك مما يصّب في نظرية املؤامرة، إال أن االنقسام املتنامي الذي تشهده املجتمعات 
األوروبية يبدو وثيق الصلة بأزمة الخطابني، السياسي والحزبي، وتراجع أداء األحزاب 
التقليدية ومؤسسات الوساطة والتأطير األخــرى، وعجزها عن التصّدي للمشكالت 
التي تواجهها معظم هذه املجتمعات، سيما التي تتعلق باندماج املهاجرين واألقليات، 
وتركها املجال فارغا أمام جماعات اليمني الشعبوي املتطّرف املتطلعة لتسويق خطابها 
العنصري. وهكذا تجد النخب التقليدية في أوروبــا نفسها في وضٍع ال تحسد عليه 
بسبب عجزها عن إنتاج خطاب تقنع به فئات اجتماعية واسعة، بدأ صبرها ينفد أمام 
كورونـا. وقد كان الفتا كيف تحولت االحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدٌن إسبانية 
نهاية األسبوع املاضي، رفضا لإلجراءات املشّددة التي اتخذتها الحكومة ملواجهة املوجة 
الثانية من الوباء، إلى مناسبٍة تبادلت فيها األحزاب التهَم بشأن املسؤولية عن أعمال 
العنف التي رافقت هذه االحتجاجات، األمــر الــذي اعتبره قطاع واســع من الــرأي العام 
 أخرى للطبقة السياسية، ودليال على افتقادها رؤية ناجعة للتعاطي 

ً
اإلسباني انتكاسة

مع مستجّدات الجائحة. كشفت الجائحة تآكل املنظومة الفكرية واإليديولوجية التقليدية 
 ميزان القوى إلى وسائل 

َ
ت عليها أحزاب اليمني واليسار على حد سواء، وتحّول

ّ
التي تغذ

التواصل االجتماعي التي يمكن املجازفة بالقول إنها صارت مؤسسة اجتماعية قائمة 
ر الرأي العام وتصوغ قناعاته وتوجهاته، وتناهض املؤسسات التقليدية، 

ّ
بذاتها، تؤط

من خالل تعبئة شعبية مضاّدة تتصّدى للسلطة الجديدة التي أضحت كورونا عنوانا 
رئيسا لها. ولعل هذا ما يضاعف الصعوبات التي تواجهها الدول والحكومات والنخب، 
املهيمنة على موارد السلطة والثروة، في الحفاظ على مصالحها، أمام تزايد التوترات 

يها الجائحة، وتهدد االستقرار االجتماعي والسياسي.
ّ
التي تغذ

ال تعطوا األميركيين دروسًا 
وتعلموا منهم

المعارضة المصرية 
وخروف ممدوح حمزة

ُسلطُة كورونا
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كورونا قيد البشر واالقتصادات )األناضول(
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آراء

دالل البزري

ــــع بني 
ّ
ــام، املــــوق ــ ــراهـ ــ ــاق إبـ ــفـ ــن يـــقـــرأ إعـــــان اتـ مـ

الصادر  أميركية،  برعاية  واإلمـــارات  إسرائيل 
ــرا، يـــخـــّيـــل إلـــيـــه أنـــــه إعــــــان مــنــبــثــق مــن  ــ ــيـ ــ أخـ
مــجــلــس مـــائـــكـــة، يـــْرجـــم الــشــيــطــان بــحــجــارة 
التفاهم والكرامة والحرية والحوار والتعاون 
والــوّد واألمــل والعلم والفن والطب والتجارة 
والسام واألمن واالزدهــار. واألهم من كل تلك 
األطــفــال«.  أفــضــل لجميع  األحــجــار »مستقبل 
وكــلــهــا عـــبـــاراٌت ومـــفـــرداٌت ضـــّج بــهــا االتــفــاق، 
ويستنتجون  »حفاوة«.  بـ موقعوه،  به  يرحب 
إسرائيل  بــني  دبلوماسية  »إقــامــة  بــداهــة  منه 
االتفاق«.  هــذا  املنطقة بموجب  في  وجيرانها 
أي جعلها  إسرائيل.  مع  تطبيع  اتفاقية  إنها 
ــا فـــي املــــألــــوف فـــي الــعــاقــات  ــهــ عــــاديــــة، إدراجــ
بـــني الـــــــدول.  ثــّمــة جـــوانـــب تــبــدو »طــبــيــعــيــة«، 
فــي ظــاهــر األمـــر، فيما هــي شحيحة، ضعيفة 
الــحــّجــة. ُيــــراد منها إكــســاب املـــبـــادرة وجــاهــة 
خرج العاقة بني الطرفني، 

ُ
تفتقدها. فهي أواًل ت

العربي والعبري، من حيز السّري إلى العلني، 
فالسّرية ال تليق إال بالعاقات غير الشرعية، 
أو غــيــر الــقــانــونــيــة. تــفــيــد ربــمــا فـــي بــدايــتــهــا، 
ولكن تثميرها مع الوقت يحتاج إلى العلنية. 
مثل العاقة املمنوعة بني عشاق غامضني، ال 
تستوي، في النهاية، إال بالزواج. مسار يكاد 
إنه  العلني.  إلى  السّري  »إنسانيا«، من  يكون 
أي  بالعكس،  القيام  إذ يصعب  ــد.  واحـ اتــجــاه 
تحويل العلني إلى سّري. وهذه نقطة منطقية، 
املبادرة وحسن  ُيثنى بفضلها على أصحاب 

توقيتهم إلنهاء السّرية هذه. 
ــا. انـــظـــر إلـــيـــهـــا مــن  ــيـ ــانـ تــطــبــيــع »مـــنـــطـــقـــي« ثـ
ق بنفسك. الجيل 

َّ
زاويــة األجيال. سوف تتحق

ــد بن  ـــس، بــقــيــادة الــشــيــخ زايـ اإلمـــاراتـــي املـــؤسِّ
الفلسطينيني،  بــدعــمــه  مــعــروفــا  كـــان  ســلــطــان 
ــيـــه وإلــــى  مـــرتـــاحـــا مــــن حـــاجـــة األمـــيـــركـــيـــني إلـ
ــد، فــهــو من  ــ ــده مــحــمــد بـــن زايـ نــظــرائــه. أمـــا ولــ
ــُبـــر عــلــى فـــكـــرة أخــــــرى، عــلــى ضــــرورة  جــيــل كـ
كــســب دعـــم الــبــيــت األبــيــض ورئــيــســه، وإبــقــاء 
االنخراط األميركي في الشرق األوسط، بعدما 
الفلسطينية  الــحــقــوق  مـــوت  صـــار مــشــروطــا. 
في وجدانهم ليس ناجما عن فــراغ. قد تكون 
الــتــوازنــات الــجــديــدة، أو »روح الــعــصــر«. وقد 

سوسن جميل حسن

عنوان خبر مصّور على موقع روسيا اليوم 
)RT( يعرض بالفيديو شجارًا بسبب خاف 
على مقعد فــي إحــدى ســيــارات النقل ضمن 
املــدن، وتدعى »سرفيس« في سورية، حيث 
ه، كــلــبــاس  ــبـــاس مـــــمـــــوَّ ــلـ ــتـــدي شـــخـــص بـ ــعـ يـ
ــلـــدان كــثــيــرة، على  عــنــاصــر الــجــيــوش فـــي بـ
ــا، ألنـــــه صـــعـــد قــبــلــه  ــربــ ــه ضــ ــعـ رجــــــل، ويـــوسـ
 مــقــعــدًا فــي الــحــافــلــة، بينما زوجــتــه 

ّ
واحـــتـــل

تــرجــو املــعــتــدي أن يــــرأف بـــه، ألنـــه مــريــض، 
تصرخ وتكرر: زوجي مريض.

، فــي رأســـه جــرح 
ٍّ
صـــورة أخـــرى لــرجــل مــســن

عــمــيــق، والــــدم يغطي جــانــب رأســـه ووجــهــه. 
الـــصـــورة جـــرى تــداولــهــا كــثــيــرًا عــلــى مــواقــع 
ــي بـــعـــض الــــصــــحــــف. الـــرجـــل  ــ ــل وفــ ــواصــ ــتــ الــ
تعرض للعنف من شخص أمام أحد األفران، 
إذ دفــعــه هـــذا األخــيــر وأوقــعــه أرضــــا، وتــابــع 
ويأخذ خبزه،  الطابور،  في  الــدور  ليتجاوز 
ثم يعود ويركب سيارته املركونة جانبا، من 
 ربما أكبر 

ً
دون أن يحّرك فيه ساكنا أن رجا

من أبيه قد أوقعه ارضا، وتشكل دماؤه بركة 
تحته، ومن بني الواقفني في طابور الرغيف 

مسنون. 
صـــــــارت هـــــذه املـــشـــاهـــد عــــنــــوان الـــيـــومـــيـــات 
الــســوريــة فــي ظــل تـــرّدي األوضـــاع املعيشية 
الــخــبــز، وال يخلو  الــتــهــديــد بلقمة  ــّد  إلـــى حـ
 

ُ
األمــر من مشاهد السخرية املــّرة، إذ تعرض

بعض املقاطع املصّورة كيف يقوم الواقفون 
فـــي الـــطـــابـــور، أو املــــزدحــــمــــون، فـــي انــتــظــار 
الـــحـــصـــول عــلــى أرغـــفـــتـــهـــم، وهــــم يــصــفــقــون 
ويصفرون، ويعلو الهرج كلما غادر شخص 
 حصته بني يديه، مثلما لو أنه حصل 

ً
حاما

على أكسير الحياة. من الصعب تفسير هذه 
 على التعاطف 

ّ
الظاهرة، فهل هي ابتهاج يدل

والــتــراحــم، وأنـــه مــا زال لــدى منظومة القيم 
رمق لم تخنقه الحرب؟ أم يمكن فهمها بأن 
مــغــادرة أحــدهــم تعني اقــتــرابــهــم خــطــوة من 
الظفر، والفوز بحصتهم من رغيٍف معجون 
بالذل وانتهاك الكرامة، ومعه فوز بما يشبه 
الحياة؟ أم يصّح بها القول: كالطير يرقص 
الحياة  يقابلون  فتراهم  األلـــم؟  مــن  مذبوحا 
بــعــبــثــيــٍة فــائــقــة، كــأنــهــم يــعــيــشــون فـــي بـــرزخ 
يــعــتــصــر أرواحــــهــــم، ويــســلــبــهــم الـــقـــدرة على 

التفكير في كارثتهم، فيضحكون ذاهلني؟
في كل األحــوال، هذه اليوميات التي صارت 
الــعــنــوان األســــاس لــحــيــاة الــســوريــني بــرهــان 
ــدى الــــخــــراب وعـــمـــق الـــصـــدوع  ــغ عــلــى مــ ــ دامـ
تــمــادى عــلــى الحياة  الـــذي  وحــجــم التشظي 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقـ

ــــى أدنــــى  ــذه الـــحـــقـــوق إلـ ــ تـــراجـــعـــت خـــالـــهـــا هـ
درجـــاتـــهـــا. حــتــى فـــي خــطــاب »داعــمــيــهــم« من 
الـــدول. قــد يكون الضجر مــن تــكــرار العبارات 
نــفــســهــا، عــلــى مــســألــٍة لـــم يـــشـــاركـــوا فــيــهــا إال 
بدفع األموال. أو أن العداوة لم توصم حياتهم 
مــن األرض، فكان  والــطــرد  بالقتل واالحــتــال 
قام العاقات بني دول لم يسقط 

ُ
»طبيعيا« ان ت

مواطنوها ضحية بعضهم بعضا. 
ــــراد مــن اتــفــاق أبــراهــام  »طــبــيــعــي« ثــالــثــا، أن ُيـ
إنقاذ ثاثة رجــال، أو ثاثة قــادة لــدول: األول، 
د بــخــســارة  األمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، املـــهـــدَّ
كـــرســـيـــه فــــي الـــبـــيـــت األبــــيــــض، والـــبـــاحـــث عن 
آخـــر لحظة ملسابقة غريمه جو  فــي  إنـــجـــازات 
ــايـــدن فـــي انـــتـــخـــابـــاٍت انــتــهــت أول مـــن أمــس  بـ
حسم 

ُ
)3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي(، وقـــد ال ت

نتائجها باكرًا. وإن ُحسمت لصالح هذا الغريم، 
فسوف تكّبله االتفاقية، على األقل بعاقته مع 
إســرائــيــل. علما أن الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــذي 
ــل حـــّبـــا إلســرائــيــل  يــمــثــلــه جـــو بـــايـــدن لــيــس أقــ
مــن الــحــزب الــجــمــهــوري. علما أيــضــا أن يهود 
إســـرائـــيـــل يــخــتــلــفــون عـــن يــهــود أمــيــركــا حــول 
العاقة مع ترامب: األولون يؤيدونه، واآلخرون 
يؤيدون منافسه. االتفاق ينقذ أيضا نتانياهو، 
ـــط عــلــيــه ســيــف الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي 

ِّ
ــل ــد ُسـ وقــ

فــي فضيحة فــســاد. حــــاول عــبــر ثـــاث دورات 
ولكنه  نفسه منها،  متقاِربة حماية  انتخابية 
أخــفــق بتأمني األكــثــريــة. وهــا هــو اآلن يرضي 
غالبية اإلســرائــيــلــيــني، والــيــمــني األكــثــر تطّرفا 
إنقاذ  اليسار »املعتدل«. ثم  منه، ومعهم ربما 
البحريني،  وخلفه  اإلمــاراتــي،  الحاكم  الثالث: 
من تهديدين: اقتصادي، نتيجة الوباء وغيره 
ــل، واســـتـــراتـــيـــجـــي، نــتــيــجــة تــراكــم  ــوامـ ــعـ ــن الـ مـ
العدوانية اإليرانية في الخليج، وفي غيره من 
بقع أمة العرب. وأيضا، نتيجة احتدام الصراع 
ــان جــديــد  ــ ــة. وكـ مـــع تــركــيــا فـــي لــيــبــيــا وســــوريــ
تعبيراته تهديد وزير الدفاع التركي، خلوصي 
أكــــار، اإلمــــــارات، بـــأن تــركــيــا ستحاسبها »فــي 

املكان والزمان املناِسبني«.
»طبيعيتها«، ثمة  بـ املغشوشة  الجوانب  بعد 
أبراهام  اتفاق  أخــرى غير »طبيعية« حقا في 
 

َ
تعامل التي  املتناهية  ة 

ّ
الخف تلك  األول،  هــذا: 

مــعــهــا أصــحــابــه، خــــارج الــنــص اإلبــراهــيــمــي، 
املـــائـــكـــي، مـــع الــفــلــســطــيــنــيــني. كـــانـــت الــنــقــطــة 

والــســيــاســيــة أيـــضـــا. فــمــقــابــل هــــذه املــشــاهــد 
يزداد إشهار األنشطة االقتصادية الجديدة 
تفتح،  التي  تقام، واملنشآت  التي  واملشاريع 
مثلما لو أن هناك جزيرة أخــرى في األرض 
السورية، معزولة عّما حولها من خراب وفقر 
ــراض. ولــهــذه املــتــاجــر  ــ وجــــوع وحـــرمـــان وأمــ
واملــطــاعــم واألنـــديـــة وغــيــرهــا زبــونــاتــهــا في 
جزء منها. وفي جزء آخر، ال يمكن تبرئتها 
ــاوالت فــــّجــــة لـــغـــســـل أمــــــــوال حـــــرام،  ــ ــحـ ــ مــــن مـ
وأرواحهم  الناس  دم  من  جمعها أصحابها 
وأمنهم وطعامهم وصحتهم وعيشهم، فمن 
الــبــديــهــي الــتــســاؤل والــبــحــث عـــن الــشــريــحــة 
املستهدفة من هذه املشاريع، في وقٍت صار 
التي  الحياة  أســاســيــات  على  الحصول  فيه 
تقلصت إلى الرغيف وكوب الشاي وصحن 
الفول )أو املسّبحة(، من أصعب املهمات التي 
العبثية  لــكــن  سبيلها.  فــي  الـــســـوري  يشقى 
أزمتهم  فــي  الــســوريــون  يتعامل معها  الــتــي 
األفــق  فــي  يلوح  ال  التي  املتفاقمة  املتطاولة 
حــل لها وصلت إلــى حــّد الــامــبــاالة باملوت، 
حصى، واملــوت 

ُ
ت أن خــبــروه بأشكاٍل ال  بعد 

البشر،  بــاقــي  مــع  فيه  قــد يشتركون  الحالي 
لــم يشهدها  بــأنــواٍع  قــدُرهــم  بعدما خّصهم 
التاريخ الحديث. املوت بسبب األزمة العاملية 
التي فرضها مرض كوفيد - 19، وجعل العالم 
ــاول فتح  ــ يــتــخــبــط فـــي مــشــكــاتــه، وكــلــمــا حـ
بـــاب للحل أغــلــقــت فــي وجــهــه أبــــواب أخـــرى. 

الغائبة عنه مثار سؤال، يتنقل بني الكلمات، 
اتــفــاق سابق،  عــن  مــاذا   حجبته، قوامها: 

ْ
وإن

»صفقة القرن«، الذي يِعد إسرائيل، من ضمن 
ــه، بــالــســمــاح لــهــا فـــي اســتــكــمــال  مـــا يــعــدهــا بــ
ضّمها أراضــي الضفة الغربية. اإلمــاراتــي بن 
 ثمن االتفاقية 

ّ
زايــد رماها في طريقه: قــال إن

موافقة إسرائيل على »وقف ضّم« أجزاء كبيرة 
الــثــانــي نتانياهو  الــغــربــيــة. فيما  الــضــفــة  مــن 
قال: كا، لم يلغ أبدًا هذا البند، وإن ما يجري 
.. كذلك ترامب، ومعه  »مجّرد تجميد« الضّم. 
صهره جاريد كوشنير، عّراب »صفقة القرن«: 

ما سيحصل مجّرد »تجميد لخطة الضم«. 
ــا: إن الـــذيـــن ســـعـــوا إلــى  غــيــر الــطــبــيــعــي أيـــضـ
الــســاح يوما بوجه  لــم يرفعوا  هــذه الخطوة 
بــعــضــهــم بــعــضــا. لـــم يــتــقــاتــلــوا لــيــأتــوا الــيــوم 
اتــفــاقــات  جـــرت  قبلهم  بالتطبيع.  ويحتفلوا 
ــل: مــصــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــاربـ ــ ــــني دول حـ بـ ســــــام 
الــتــحــريــر  ومــنــظــمــة   )1994( واألردن   )1977(
)1993( بني  أوسلو  اتفاقية  الفلسطينية بعد 
إسحق رابني وياسر عرفات برعاية األميركي 
بيل كلينتون. وقد عادت صحراء سيناء إلى 
مــصــر بــمــوجــب اتـــفـــاق الـــســـام مـــع إســرائــيــل، 
وحـــصـــلـــت مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر عـــلـــى جـــــزء مــن 
الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة، وســلــطــة بمؤسسات، 
وإن مــبــتــورة. فيما األردن نــال إشــرافــا إداريــا 
ــفــت عــنــه انــســحــاب إســرائــيــل 

ّ
وتــســهــيــات، خــف

ــان التــفــاق الــســام مع  لغير صــالــح تــاجــه. وكـ
إســـرائـــيـــل مــعــنــى الـــســـام مــقــابــل األرض. أمــا 
اتفاق أبراهام فيكاد يخلو من مضمونه بعد 
شْوكة »تأجيل« أو »تجميد« أو »إلغاء« ضم 
بالنسبة  انــتــكــاســة  الــفــلــســطــيــنــيــة.  األراضــــــي 
ــة. »ســــــام مــقــابــل  ــقـ ــابـ ــســــام الـــسـ التـــفـــاقـــيـــة الــ
ســام«: بتراجٍع فاضح عن أراض أعيدت إلى 

الفلسطينيني بموجب اتفاقية سام سابقة. 
وفي أقل من ذلك حقوقا: ينسف أيضا أصحاب 
االتفاق العرب املشروع الذي تقّدم به نظراؤهم 
من امللوك والرؤساء العرب  منذ عقد ونصف 
ــبـــادرة ولــي  ــقـــوا عــلــى مـ )قــمــة 2002(، وقــــد وافـ
العهد  السعودي، في حينه، عبدالله بن عبد 
العزيز، أي األرض مقابل السام، وقد سميت 
»املبادرة العربية للسام«. توافقوا عليها في 
قمتهم تــلــك فــي بـــيـــروت. وهـــي تــقــتــرح ساما 
وتطبيعا مع إسرائيل مقابل إتفاق على إقامة 

ولــن يــكــون الــســوريــون فــي مــنــجــاٍة، حتى لو 
قابلوا هذه الجائحة ومخلفاتها التي تزلزل 
اتها االرتدادية، بعبثيٍة 

ّ
العالم وتصيبهم هز

ـــضـــاف عـــوامـــل أخـــــرى فــوق 
ُ
ــة، بـــل ســـت ــارقــ حــ

أســبــاب ضــنــك عــيــشــهــم، وســـيـــزداد االنــهــيــار 
فـــي مـــا بــقــي مـــن أركـــــان حــيــاتــهــم ولــــم ينهر 
بــعــد، وأهــمــهــا انــهــيــار الــعــمــران االجــتــمــاعــي 

واإلنساني.
هـــل مـــن جــديــد فـــي مـــا يــمــّر عــلــى الــســوريــني 
لــم ينطفئ فتيلها بعد؟  بعد ســنــوات حــرٍب 
ابن  االجتماعي  املفكر  قــال  قـــرون،  قبل ستة 
خلدون: من أهم شــروط العمران سّد حاجة 
وآمنهم  مــن جــوع  )أطعمهم  واألمـــن  العيش 
من خوف(. وهذا ما يفّسر البون بينهم وبني 
وقال  ومجتمعهم.  حياتهم  عمران  العمران، 
املقهورة تسوء أخاقها. ال،  الشعوب  أيضا: 
ليس من جديد، فطبائع املجتمعات تتشابه، 
والــتــاريــخ الـــذي يــراكــمــه الــبــشــر يــكــّرر نفسه 
 في ما 

ّ
من دون موعظٍة، يستفيدون منها إال

ندر. وما هذا الواقع الذي انحدرت إليه حياة 
 نموذج لصورة نمطية، 

ّ
الناس في سورية إال

حكى عنها ابن خلدون في مقدمته، وأحاطها 
مــا يمكن اعتبارها  الــجــوانــب، منها  كــل  مــن 
ـــرّوس بها الصفحات، كــي ال ينسى 

ُ
ت حكمة 

الناس تجارب أجدادهم »الناس في السكينة 
سواء، فإن جاءت املحن تباينوا«. أّما تباين 
السوريني، فقد صفعنا منذ بواكير انتفاضة 

الغربية  الضفة  فــي  دولــة فلسطينية مستقلة 
وقــطــاع غـــزة، مــع عاصمتها الــقــدس الشرقية. 
اليوم الجميع صفق التفاق أبراهام، بحماسة 
ظاهرية أو باطنية. أسرعهم، أكثرهم صراحة، 
كــان الـــســـودان، املــشــهــور بقمة الــــاءات الثاث 
)1969( »ال سام وال اعتراف وال مفاوضات مع 
إسرائيل«، وقد انضم بساسة إلى »التطبيع« 
بـــعـــد حــــني مــــن اتــــفــــاق أبـــــــراهـــــــام.  بــاســتــثــنــاء 
هنا  قضيتهم  تــســتــغــل  الـــذيـــن  الفلسطينيني 
أيــضــا، ولــكــن بــطــريــقــٍة معكوسة عــن الــســابــق، 

ــا زال الــتــبــايــن يـــــزداد اتــســاعــا،  الــشــعــب، ومــ
حتى لم تسلم منه منظومة القيم واألخاق، 
الــبــيــنــيــة،  والــــشــــروخ  الــعــصــبــيــات  وازدادت 
ــة بــيــنــنــا وبـــني  ــعــ فــصــدمــتــنــا الــــهــــوة الــــواســ
مــفــهــوم املـــواطـــنـــة، وهـــي تــتــعــمــق اطـــــرادًا مع 
تراجع جــودة الحياة »إن الرخاء واالزدهــار 
واألمن تساهم في الحد من العصبية، بينما 
زت من 

ّ
الحروب والخوف والفقر والبطالة عز

العصبية«، وزاد عليها أيضا قوله بتسخير 
هذه النزعة العصبية »الصراعات السياسية 
ال بـــد لــهــا مـــن نـــزعـــة قــبــلــيــة أو ديــنــيــة، لكي 
واملــوت،  القتال  على  أتباعهم  قادتها  يحفز 
فيتخيلون أنــهــم يــمــوتــون مــن أجــلــهــا«. ولو 
أحصينا عدد من ماتوا في هذه الصراعات 
بدوافع إيديولوجية وعصبية، لعرفنا حجم 
ومفاهيمه  العصر  عن  وبعدنا  ماضويتنا، 
الدولة واملواطنة، وأن ما سمي مشروع  عن 
ُيــقــال عنه إنــه أجــهــض، لــم يكن أكثر  نهضة 
ــرٍة تــحــبــو فــــوق أشــــواك  ــريــ مـــن مــــحــــاوالٍت غــ
املاضي، فنزفت وماتت، وأن معظم نضالنا 
كان في محاربة طواحني هواء، لم نكسب من 
نزالها غير فقدان اليقني ونزف العمر، بينما 
قبيلياتنا  باتجاه  بنا  يمشي  النكوص  كان 
ــــات تــجــيــد الـــعـــنـــف والــقــتــل  ــــويـ املــــعــــّوقــــة وهـ
صــارت،  السوريني  حياة  والتفرقة.  والفتنة 

والتي يشعر الفلسطينيون بأنها مثل خنجر 
ز استمرار مصادرة 

ّ
عنوا به من الخلف. ما عز

ُ
ط

قضيتهم على يد إيران املالي، ودخول تركيا 
 متأخرة. واالثنتان »استنكرتا« 

ْ
في ناديها، وإن

تعبئة  على  الحقا  تعمان  وســـوف  االتفاقية، 
العالم »اإلســامــي« ضــدهــا. حسب مــا تكسبه 
سياسيا و»شعبيا« وديبلوماسيا. اآلن، تسمية 
االتفاقية باسم مؤسس األديان الثاثة، النبي 
إبراهيم، لم تسم »اتفاق التوحيديني« )موحدو 
ــاب«. واالثـــنـــتـــان  ــتـ ــكـ ــفــــاق أهــــل الـ ــلــــه(، وال »اتــ الــ
والعربية  اإلسامية  األدبــيــات  فــي  ُمعتمدتان 
لألديان الثاثة. قيل إن وراء التسمية دونالد 
تــرامــب نفسه الـــذي أراد ربـــط اســمــه بــأبــراهــام 
لينكولن، موّحد أميركا بعد حربها األهلية في 
أواسط القرن التاسع عشر. أي أن يترافق اسمه 
مع كبار رجاالت تاريخ أميركا. ولكن، إسرائيل 
ربما هي أول من اقترحته. أو على األقل وجدته 
كنزًا رمزيا ثمينا، فالتسمية تستحضر املناخ 
التوراتي، املنبع األول لقصص النبي إبراهيم. 
على  اليهودية  الديانة  أسبقية  بذلك  ل  فتسجَّ
املــســيــحــيــة واإلســــامــــيــــة. تـــريـــد أن تـــقـــول إن 
»الصراع« السابق كان بني األديان الثاثة هذه. 
وإنه اآلن ينتهي هذا الصراع بقيادة األيقونة 
الدينية النبي إبراهيم. النبي الذي كان اليهود 
أول مــن صــاغــوا قصصه، وجــاَرتــهــم بعد ذلك 

األديان املسيحية واإلسامية. 
شبح »صراع الحضارات« يختفي هكذا، ليخلي 
الــســاحــة اللــتــقــاء بـــني األديـــــان الــثــاثــة، الــتــقــاء 
واســع وضيق في آن. واســع ألنــه مفتوح على 
اإلتفاقية.  أصحاب  تتجاوز  وبلدان  جنسيات 
وضيق، ألنه يلغي الحدود الوطنية والقومية 
لــصــالــح هـــويـــاٍت أصـــغـــر مــنــهــا، أي الــطــائــفــيــة 
بني  إذا حصلت،  الحرب،  فتكون  والعشائرية، 
بقيادة إسرائيل  ديــنــي  طــرفــني دينيني: طــرف 
إقــلــيــمــيــا، وأمــيــركــا دولـــيـــا، ينشط عــــرٌب تحت 
قّبته. وطــرف ديني آخــر، ينافسه، ويناهضه، 
تــركــي إيـــرانـــي، تــحــت قــّبــتــه مــســلــمــون، ومعهم 
ــوّدع الــدولــة والــقــومــيــة لصالح   عـــرب. هــكــذا، تــ
ضباب من اإلنتماءات. وتجري الحرب بينهم 
ــــرب، يــخــتــلــف نــشــاطــهــم وكــيــانــهــم  بــمــرتــزقــة عـ
ووجــــوهــــم بــحــســب اخـــتـــاف طــبــيــعــة املـــعـــارك 

 .
ً
الجارية بالقرب منهم أو أبعد قليا

)كاتبة لبنانية(

ليس فقط في الدرك األخير من كل شيء، بل 
 بقدر ما هي قاصرة 

ً
 مخزية

ً
صارت مخجلة

وعاجزة وبارعة في توليد العنف والثأرية، 
وانـــتـــشـــار الــفــســاد يــدفــع عــامــة الــشــعــب إلــى 
تأمني مقتضيات  الفقر والعجز عن  مهاوي 
ــة لــشــرخ يــــؤدي إلــــى انــهــيــار  ــدايـ الــعــيــش، وبـ
الدولة، كما قال، والفساد كان مقّدمة كبيرة 
وواسعة ملا آلت إليه األمــور، لكنه استشرى 
أكــثــر فـــي ظـــل الـــحـــرب، فــفــقــد الـــنـــاس البصر 
التضليل  الفقدان  هــذا  فــي  وزاد  والبصيرة، 
ــٍة، وكـــــان منذ  ــيـ ــالـ الـــــذي مـــــورس بــحــرفــيــٍة عـ
البداية أحد أهم مرتكزات الحرب وأدواتها. 
و»عــــنــــدمــــا تـــنـــهـــار الـــــــدول يــكــثــر املــنــجــمــون 
واألفاكون واملتفيقهون واالنتهازيون، وتعّم 
اإلشاعة وتطول املناظرات وتقصر البصيرة 

ويتشّوش الفكر«.
هل يمكن الحديث عن دولة في سورية اليوم؟ 
فــائــق الصعوبة، وهــو إشكالية  يــبــدو األمـــر 
ليس من السهل الخوض فيها، فكل املفاهيم 
تـــبـــدو أنـــهـــا مــحــقــقــة بــطــريــقــٍة ال نــمــطــيــة أو 
موصوفة. ما زالت هناك مؤسسات دولة في 
مناطق النظام، ولو أنها ال تعمل بالطريقة 
املـــرجـــّوة، أو ال تـــؤدي الــغــرض املــرجــو منها 

بأبسط شكل له.
يمكن القول إن هناك ضعف سلطة الحكومة 
وعــجــزهــا عــن بــســط سيطرتها عــلــى جميع 
أقـــالـــيـــمـــهـــا، ولـــــم يـــعـــد خـــافـــيـــا نــــــزوع بــعــض 
الجماعات في أماكن سيطرتها إلى املطالبة 
إقامة  على  الــدولــة، وعزمها  عــن  باالنفصال 
سنوات  عشر  وبعد  مستقل.  سياسي  كيان 
مــن الــحــرب فــي ســوريــة، ال بــد مــن انــهــيــارات 
النوع  هذا  من  الحروب  فطبيعة  اقتصادية، 
ــوارد تـــصـــرف على  ــ ــ أنـــهـــا مــكــلــفــة ومــعــظــم املـ
 
ٌ
استنزافية حــروٌب  القتالية، وهي  العمليات 
ال يمكن معها إعادة إعمار املدن املهدمة، وال 
ال  كذلك  واملدمرة،  املتهاوية  التحتية  البنية 

يمكن إعادة عمران املجتمع.
ال عــجــب فـــي مـــا ســلــف، فــجــمــيــعــه صـــور من 
ابــن خــلــدون قبل ستة قــرون،  واقـــع وصفها 
لـــكـــن الـــعـــجـــب أن يـــأتـــي الـــخـــبـــر »صــــــور مــن 
كلفة الحياة في سوريا« في موقع »روسيا 
اليوم«، وكأن روسيا تكتشف لغزًا لم تعرفه 
البشرية في سورية، وكأنها ال تتحّمل ذرة 
من املسؤولية تجاه الشعب السوري ومآالت 
وطــنــه وحـــيـــاتـــه، بـــل وكـــأنـــه إنـــجـــاز حــقــوقــي 
بتسليطها الضوء على هذه الحياة »املكلفة« 
ــفــتــهــا كــثــيــرًا كــمــشــروع 

ّ
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا كــل

السورية أشعر  أنــا  األمــد.  استثماري طويل 
باإلهانة من هذا الخبر.

)كاتبة سورية في برلني(

غير الطبيعي في التطبيع مع إسرائيل

»صور من كلفة الحياة« في سورية: أين العجب؟

التسمية تستحضر 
المناخ التوراتي، 

المنبع األول لقصص 
النبي إبراهيم. فتسّجل 

بذلك أسبقية الديانة 
اليهودية على 

المسيحية واإلسالمية

طرف ديني بقيادة 
إسرائيل إقليميًا، 

وأميركا دوليًا، ينشط 
عرٌب تحت قبّته. 

وطرف ديني آخر، 
ينافسه، ويناهضه، 

تركي إيراني

حياة السوريين صارت، 
ليس فقط في الدرك 

األخير من كل شيء، بل 
صارت مخجلًة مخزيًة

لم يعد خافيًا نزوع 
بعض الجماعات في 
أماكن سيطرتها إلى 

المطالبة باالنفصال 
عن الدولة
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