
سوسن جميل حسن

هل يمكنني البوح بأنني شعرت بالغيرة 
من باريس وأنا أجول فيها أخيرا، من دون 
هم بالجنون؟ كيف يغار شخص من 

ّ
أن أت

مدينة؟ لكنني شعرت بغيرة تأكل صدري، 
وأنــــــا أرى مـــظـــاهـــر الــبــهــجــة واالحـــتـــفـــال 
ــــودة إلـــــــى حــــيــــاة مـــشـــتـــهـــاة تــعــمــر  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الوجوه. أرى الناس يقفون في الطوابير، 
وهم يضعون الكمامات ويحتفظون على 
وانتظار  ممنونية  بكل  التباعد  مسافة 
املشتاقني، ليس أمــام األفــران أو محطات 
املدعومة،  للسلع  البيع  أو محال  الــوقــود 
بــل أمـــام املــقــاهــي الــتــي فتحت تــّراســاتــهــا 
ــّراســـات فـــي بــاريــس.  ــتـ فــقــط، ومــــا أكــثــر الـ
بــل منحت الحكومة  فــحــســب،  لــيــس هـــذا 
الــشــوارع لكل مقهى أو مطعم فضاء  فــي 
لصالح  الــوقــوف  مساحات  مــن  سيارتني 
ا  ت، كي يعّوض أصحابها جزًء

ّ
تلك املحل

من خسائرهم التي كبّدهم إّياها اإلغلق 
مما  الثاني  الطور  كانت  الغيرة  الطويل. 
الفترة، بعد أن استهلكُت  ه في هذه 

ُ
عشت

ــام الـــشـــاشـــة على  ــ ــا أبـــكـــي أمـ ــ دمـــوعـــي وأنـ
ــذا الـــشـــعـــب الـــــزاحـــــف ملـــمـــارســـة »حــقــه  ــ هــ
ــنــــزوع الــحــقــوق  الـــديـــمـــقـــراطـــي«، وهـــــو مــ
ها، حتى وأنا أشاهد االشتباكات بني 

ّ
كل

الــســوريــني الــزاحــفــني إلــى ســفــارة بلدهم 
في لبنان وبعض اللبنانيني، بكيت على 

الشعبني مًعا.
ــن الـــتـــســـكـــع الـــفـــضـــولـــي،  ــ ــــي مـ ــــودتـ عـــنـــد عـ
فــتــحــت »فـــيـــســـبـــوك« لــتــطــالــعــنــي مــشــاهــد 
الجماهير الزاحفة في اللذقية إلى املدينة 
الــريــاضــيــة، لــحــضــور الــحــفــل الــــذي يقيمه 

إياد الدليمي

ــا، إلـــى  ــانــ ــيــ ــمــــة، أحــ تـــلـــجـــأ حـــكـــومـــات وأنــــظــ
ــداٍف  ــ االســـتـــعـــانـــة بـــــاإلرهـــــاب، لــتــحــقــيــق أهــ
مرحلية. ليس فــي األمــر ســر. حتى أميركا 
ومحاربته،  اإلرهــاب  مناهضة  تّدعي  التي 
يمثله  مــا  كــل  مــع  بــه،  استعانت وتستعني 
بهذا  تستعني  الــتــي  الجهة  على  خطر  مــن 
ــتـــدة واملـــعـــروفـــة،  اإلرهــــــــاب وفـــصـــائـــلـــه املـــمـ
والتي ال تؤمن بحوار، وال تعترف بحدود، 
وال تذعن لرغبة أحــد ســوى رغبة أهدافها 
الــتــي، وإن تطابقت مــع هــذا الــطــرف أو ذاك 
اليوم، فإنها سرعان ما تنقلب ضده. حدث 
هذا وما زال يحدث في شمال العراق، حيث 
فــتــحــت حـــكـــومـــة بــــغــــداد، بــضــغــط إيـــرانـــي 
ــبــــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه ملــقــاتــلــي  واضـــــــح، الــ
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الــــذي تصنفه 
تركيا على الئحة اإلرهــاب، فاتخذ مقاتلو 
التنظيم مــن جــبــل ســنــجــار مــقــّرا لــهــم قبل 
ليتمركزوا في داخل  الجبل،  أن ينزلوا من 
منطقة سنجار في أثناء الحرب على تنظيم 
الـــدولـــة اإلســـلمـــيـــة )داعـــــــش(، حــيــنــهــا كــان 
دوره مرحبا به من الجميع، غير أن األمر لم 
يتوقف عند حدود مشاركة هذا الحزب في 
القتال ضد »داعش«، بل تطور األمر كثيرا، 
وبات خارج سياق املألوف، حتى في إطار 
رعــايــة بعض الـــدول مــعــارضــي دول أخــرى 

جرت على مر التاريخ.
احتضنت حكومة بغداد التنظيم، وصرفت 
إقليم  ملقاتليه رواتــب، كجزء من مناكفتها 
العراق، وأيضا كجزء  كردستان في شمال 
مـــن مــنــاكــفــة ســيــاســيــة مـــع تــركــيــا، أرادتـــهـــا 
إيران، فتمركز مقاتلوه في منطقة سنجار. 
ــكـــومـــة بــــغــــداد اســتــعــانــت  واألدهـــــــــى أن حـ
بمقاتلي التنظيم للعمل ضد أكراد العراق 
في كركوك، املدينة التي يعتقد أكراد العراق 
أنها جزء من إقليمهم، ووصل األمر إلى أن 
مقاتلي هذا التنظيم تم تجنيس بعضهم، 
التي جــرت فــي عام  ــحــوا للنتخابات 

ّ
ورش

عبد الحميد اجماهيري

انــطــلــقــت  أول مــن أمـــس االثـــنـــني، املـــنـــاورات 
الــعــســكــريــة املــشــتــركــة الــتــي   تــشــرف عليها 
الــواليــات املتحدة واملــغــرب،   املعروفة باسم 
األســـد األفــريــقــي .  وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه 
التدريبات   التي   تعد من التمرينات األقوى 
فــي   العالم، بــدأت منذ   7002،   فــإن إجــراءهــا 
ــة خـــاصـــة ،   جــيــو-  هـــذه الــســنــة   يــكــتــســي   داللــ
رســائــلــه،   وإقليميًا،   تتشابك  استراتيحيًا 
ــــرب املـــتـــوســـط،   أو  ــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى  غـ ــ ســ
ــن املــتــتــالــيــني  ــاريــ ــجــ ــات بــــني الــ ــعــــلقــ فــــي   الــ
شرقا .   والجزائر  شماال  للمغرب،   إسبانيا 
ــتـــداول االعـــلمـــي،   بـــدأ الــحــديــث عن  و فـــي   الـ
املـــنـــاورات،   مــع اقــتــراب مــوعــدهــا املــعــروف،  
لذلك ،   السياق أعطى معنى خاصا  أن   غير 
 ســـــواء فـــي   مـــصـــدر الــخــبــر أو فـــي   مــعــانــيــه 
املفترضة،   مع تصاعد التوتر داخل املثلث 
اإلقليمي،   الرباط - الجزائر  -  مدريد .  ولعل 
إحدى اللحظات األكثر داللة التدوينة التي  
 نــشــرهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة املـــغـــربـــي،   سعد 
الــديــن الــعــثــمــانــي، فــي   نــهــايــة شــهــر مــايــو/ 
ــال فــيــهــا إن الـــتـــدريـــبـــات،   ــار املـــنـــصـــرم،   قــ ــ أيـ
ــي    أكـــبـــر تـــدريـــبـــات أفـــريـــكـــوم  )الــقــيــادة  ــ  وهـ
في   في   أفريقيا(،  تتم  األميركية  العسكرية 
ا منها    املناطق املعتادة ،   إضافة إلى أن جزء
 ينتمي   إلــى الــتــراب الــصــحــراوي،   املعروض 
الرغم من  املتحدة .  وعلى  األمــم  نزاعه على 
فـــي   بــيــانــات  الــتــحــضــيــرات، كــمــا وردت  أن 
لها   التخطيط  دورة  بـــدأت  قــد  »أفــريــكــوم« 
فــي   صــيــف   الــعــام ألــفــني وعــشــريــن،   أي   قبل 
أشهر من إعلن الرئيس األميركي،   دونالد 
ترامب، في ديسمبر/ كانون األول   املاضي،  
 فإن العثماني   كان قد اعتبر إجراء املناورات 
ــيـــركـــي   املــعــنــيــة  » تـــتـــويـــجـــا لـــلعـــتـــراف األمـ
ــراء «، وكــــان مــقــصــده فــي    بــمــغــربــيــة الـــصـــحـ
 ذلك أن اإلدارة الجديدة في   البيت األبيض، 
على  بموافقتها  بــايــدن،   تكون  جــو  بقيادة 
الــهــنــدســة الــتــرابــيــة لــلــتــدريــبــات،   وضــعــت 
اإلدارة  اعــــــتــــــراف  ــنـــطـــق  مـ داخــــــــل  نـــفـــســـهـــا 
املغرب  بسيادة  تــرامــب،  فــي   عهد  السابقة، 
على الصحراء ، خصوصا مع    الضغط الذي  
 مــورس على إدارة بايدن من   أجــل مراجعة 
أو تجميده .  غير  التخلي   عنه  االعتراف   أو 
تغريدته،   العثماني   سحب  الدين  سعد  أن 
 بــدون اإلعــلن عن سبب واضــح،   في   تزامنٍ  
 مع هجوم إعلمي   ودبلوماسي   من الجزائر 
وجبهة بوليساريو   االنفصالية التي   تعمل  
داخــــــل الــــتــــراب الــــجــــزائــــري   النـــتـــهـــاك وقـــف 
إطــلق الــنــار ،  وهــو مــا فسره الــطــرف اآلخــر 
 تــراجــعــا وانــتــصــارا ألطــروحــتــه أن األخــبــار 
املــتــداولــة  »مــجــّرد إشــاعــات « ،   كما أعلن عن 

ذلك  أحد قيادات »بوليساريو« . 
وقــــد ظـــل االلـــتـــبـــاس والـــغـــمـــوض   يـــســـودان 
مــــآل هــــذه الـــتـــدربـــيـــات،   ومــنــاطــق إجــرائــهــا 
ومــغــزاهــا االســتــراتــيــجــي،   فــي   ســيــاق توتر 
دبــلــومــاســي   مــغــربــي -  جـــزائـــري -  إســبــانــي،  
 توجد في   قلبه قضية االنفصال ومجاالتها 
الترابية .  ومع البلغ  ) البيان( الذي   أصدره 
ملك املغرب محمد السادس،   القائد األعلى 
ــرب الـــعـــامـــة لــلــقــوات  ــحــ ــيــــس أركــــــــان الــ ورئــ
املسلحة امللكية،   اتضحت الصورة، واتضح 
الـــرهـــان بــشــكــل أوســــع ، فــقــد ذكـــر الــبــلغ   أن 
قدرها   التي   تتطلب  موازنة  املناورات  هذه 
مــائــة  نــحــو  ــة  ــاركـ دوالر،   ومـــشـ  42   مــلــيــون 

الـــفـــنـــان جـــــــورج وســــــــوف، وآخـــــــــرون مــعــه 
ابــتــهــاًجــا بـــ »الــعــرس الــديــمــقــراطــي« الــذي 
الرئيس سبع  انتخاب  إعـــادة  عنه  نجمت 
ــر، مــدعــومــا بــشــاشــات عملقة  ســنــوات أخـ
فــي بقية األحــيــاء والــســاحــات فــي املدينة. 
حفل مجاني لشعٍب طّيب، سعيد بحياته 
يعرف كيف يبتهج بها، وكيف يطرب مع 
سلطان الطرب »أبو وديع« الذي لم يحتمل 
صعود املبتهجني املليئني بالحماس، منذ 
أيام، إلى الحلبة وتزاحمهم، حّد أنه كاد أن 
يختنق. هذا الشعب حياته مؤّمنة ورغيفه 
يعاني  وال  الــحــيــاة،  برائحة  يفوح  ناضج 
من أي أزمــٍة، على الرغم من عشر سنوات 
ــّرد نصفه. نــزح من  ـ

ُ
انــهــار فيها وطنه وش

نــزح وهــاجــر مــن هــاجــر إلــى دول الــجــوار، 
املــصــابــة الــتــي تــئــن تــحــت ثــقــل مشكلتها 
ا، أو إلى ما خلف البحار. قبلها كانت 

ً
أيض

هناك مليونية أخــرى في حمص، وقبلها 
مئات اآلالف ممن يتوافدون إلى الساحات، 
ــوارع يـــعـــلـــون الـــصـــوت  ــ ــشـ ــ أو يـــجـــوبـــون الـ
للحياة  أذرعهم  يفردون  يدبكون،  ون، 

ّ
يغن

التي لم تعد تأبه بهم منذ سنوات طويلة، 
كما لو كانوا في طقس جماعي غائبني في 

نشوٍة سرّية الخلطة.
كتب الكثير عن هذه الظاهرة، وعن ظواهر 
لكن  لها.  مماثلة  أو  مواكبة  كثيرة  أخــرى 
أن تعود هذه السلوكيات الجمعية، وبمثل 
هذا الزخم، إلى ممارسات الجماهير على 
 
ٌ
نقطة فإنها  واقعهم،  مأساوية  مــن  الــرغــم 
فـــائـــقـــة األهـــمـــيـــة والـــحـــســـاســـيـــة، تــتــطــلــب 
التوقف عندها ودراستها بجّدية وتمعن 

وروح نقدية. 
تحتاج هــذه الــظــاهــرة، بعد ســنــوات عشر 

القبلية  بالعقلية  يعيش  كــان  منه،  كبير 
وبأعراف القبيلة ونظم ما قبل الدولة.

الجماعي  النفس  علم  استعمال  أردنــا  إذا 
املحتفلة  الحشود  سلوك  لتفسير  معيارا 
في سورية، ضاربة عرض الحائط بخطر 
ــات الــقــاتــلــة  ــ ــ كــــورونــــا الـــقـــاتـــل، وبـــكـــل األزمـ
املضني  والــعــيــش  الــشــعــب  يعيشها  الــتــي 
النظام  وبـــأن  حياتهم،  على  يسطو  الـــذي 
لم يقّدم لهم برنامًجا وال وعــوًدا وال أمل 
في الخروج من اختناقهم في عنق زجاجة 
مهينة، فلن نستطيع الوصول إلى نتيجٍة 
ُمــرضــيــة، ألن كــل الــقــرائــن والــبــراهــني التي 

تأتي  اســتــحــضــارهــا ســـوف  للعقل  يــمــكــن 
األقــل،  على  ثغراتها  أو  معها،  ونقيضها 
فــــإذا كـــان االنــتــمــاء الــديــنــي هـــو املــحــّرض 
وحـــمـــاســـهـــا،  الـــجـــمـــاهـــيـــر  لــــغــــريــــزة  األول 
الديني  التناحر  فالحرب استعرت بفضل 
الــقــومــي،  ــتـــمـــاء  كــــان االنـ واملـــذهـــبـــي. وإذا 
ازدادت  ــتـــي  الـ ــروخ  ــ ــشـ ــ والـ فـــاالنـــقـــســـامـــات 
هوتها مع الحرب أكبر دليل على أنها غير 
االنتماء  قلنا  وإذا  الحالة،  هــذه  في  مهمة 
الوطني، فإن غالبية الشعب ال تعي مفهوم 
 ملا وصلوا إلى ما هم 

ّ
الوطن واملواطنة وإال

وانــهــيــارات. وإذا كانت  مــن صــــدوٍع  عليه 
فإن  ــزاب،  واألحــ السياسية  األيديولوجيا 
ســـوريـــة افــتــقــدتــهــا مــنــذ عـــقـــود، وأصــيــبــت 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة بـــالـــشـــلـــل، ولـــــم تــكــن 
األحـــزاب املــوجــودة، والــتــي تشكل الجبهة 
الــوطــنــيــة، أكــثــر مــن صــــورة وهــمــيــة وأداة 
مــلــحــقــة بــالــحــزب الـــحـــاكـــم، وواقـــعـــة مثله 
أردنــا  وإذا  األمــنــي،  الجهاز  تحت سيطرة 
ــابـــات، عـــلـــى اخـــتـــلف  ــقـ ــنـ ــالـ ربـــــط الــــــــدور بـ
بالحزب  ــا ملحقة 

ً
أيــض فــإنــهــا  مــيــاديــنــهــا، 

الحاكم والنظام السائد. فما الذي يجّيش 
ــة الــــصــــادمــــة،  ــقـ ــريـ ــطـ ــذه الـ ــهــ الـــجـــمـــاهـــيـــر بــ
إلـــى  اآلالف  بـــمـــئـــات  تــــزحــــف  ويـــجـــعـــلـــهـــا 
الـــســـاحـــات والــــــشــــــوارع، فــــي وقـــــت تــمــوت 
مــعــه بــاملــعــنــى الـــواقـــعـــي واملــــجــــازي؟ إنــهــا 
بالخوف  املسكونة  االمتثالية  الشخصية 
ــل شــــــيء، الــشــخــصــيــة الــتــي  أوال وقـــبـــل كــ
ــمــــة الـــشـــمـــولـــيـــة،  اشـــتـــغـــلـــت عـــلـــيـــهـــا األنــــظــ
لتصبح طــرائــقــهــا فــي الــســيــاســة والــحــكــم 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــفـــس االجـ ــنـ ــم الـ ــلـ  فــــي عـ

ً
مـــــدرســـــة

القادة  التي وضعت أسس إنتاج  األنظمة 
والزعماء القادرين على التجييش الفائق، 

وأسس إعــداد كــوادر يتم االشتغال عليها 
منذ الطفولة األولى. وهذا ما نلمسه في كل 
مشهد من السلوك الجمعي والجماهيري 
للشعب الــســوري فــي كــل مــنــاطــق الــنــفــوذ، 
الــبــدالء عن  الزعماء والــقــادة  كما يمارسه 
النظام في األماكن الخارجة عن سيطرته.

ــفـــرديـــة  ــذه الـــشـــخـــصـــيـــة االمـــتـــثـــالـــيـــة، الـ ــ هــ
ــق في  ــ ــغـــلق األفـ والــجــمــعــيــة، يــجــمــعــهــا انـ
التغيير نحو  إمــكــانــيــة  وجــهــهــا، وانـــعـــدام 
ــيـــة إنــــتــــاج حــيــاتــهــا،  ــانـ ــكـ األفـــــضـــــل، أو إمـ
النخب  أداء  مـــن  إلـــى خــيــبــتــهــا  بــاإلضــافــة 
التي طرحت نفسها ممثلة لطموح الشعب 
والــســعــي إلـــى تــحــقــيــق أهـــدافـــه، بــيــنــمــا لم 
ا 

ً
تقّدم أي برنامٍج واعد، ولم تمارس نشاط

ــا يــرقــى إلـــى مــســتــوى التضحية  ســيــاســّيً
ــا 

ً
الــتــي تــكــّبــدهــا الــشــعــب، ويــجــمــعــهــا أيــض

ما يشبه تداعي قوى املتسابق قبل الخط 
األخير بخطوة، لقد تعب الشعب السوري 
من حياته كلها، وصار ال يطمح إلى أكثر 
مــن أن يــدخــل فــي إغــفــاءة تشبه الغيبوبة 

تريحه من نزيف حياته.
عندما أرى إلى الشعب الفرنسي، ونظائره 
التي تعيش في دول تحترم  من الشعوب 
مــواطــنــيــهــا، وتـــقـــّدم لــهــم أســـبـــاب الــعــيــش 
فّعالة   

ً
أجــيــاال حكوماتها  وتبني  الــكــريــم، 

ــتـــاج والــحــيــاة،  قــــادرة عــلــى االبــتــكــار واإلنـ
بفرديته،  يشعر  فيها  املــواطــن  أن  وكــيــف 
ــه عــن  ــتــ ــيــ ــؤولــ ــســ ـــه فــــــي الــــــــقــــــــرار، ومــ ـــقــ وحــ
ــراره، وكــيــف يبتهج بــعــودة الــحــيــاة في  ــ قـ
مــدنــه وأحـــيـــائـــه الــلئــقــة بــعــيــٍش مـــن دون 
أنا  نعم  بالغيرة،  أشعر  فإنني  منغّصات، 

أغار من املدن الحّية.
)كاتبة سورية(

2018، في تصّرٍف يعوزه كثير من الحكمة 
 أثـــار 

ٌ
الــســيــاســيــة، نــاهــيــك عـــن أنــــه تـــصـــّرف

أثار  كما  للعراق،  الشمالية  الــجــارة  تركيا، 
حفيظة أكراد العراق.

فــــي الـــتـــاســـع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن األول 
املــــاضــــي، وقـــعـــت حــكــومــتــا بـــغـــداد وأربـــيـــل 
اتفاقا عرف باتفاق سنجار، وكــان يقضي 
النظامية  املسلحة غير  القوات  بإخراج كل 
الحزب  مقاتلو  يتمركز  حيث  سنجار،  من 
القوات  وأن تستعيد  التركي،  الكردستاني 
ــــذه املــنــطــقــة  االتــــحــــاديــــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـ
الحيوية، والعمل على تأهيلها واستعادة 
األمن فيها، بعد أن تحّولت إلى بؤرة عنف 
وعــمــل مسلح. غير أن هــذا االتــفــاق، وعلى 
الرغم من مضي عدة أشهر على إبرامه، لم 
ينفذ منه شــيء على أرض الــواقــع، بحسب 
مـــا أعــلــنــه وزيــــر داخــلــيــة إقــلــيــم كــردســتــان 
ــريـــل/ نــيــســان  الــــعــــراق، ربــيــر أحـــمـــد، فـــي إبـ
ــــي، والــــــــذي أكـــــد أن أعــــــــداد مــقــاتــلــي  ــاضـ ــ املـ
»العمال الكردستاني«، في ازدياد، من دون 
بـــغـــداد عــلــى أي رد فعل  ـــقـــدم حــكــومــة 

ُ
ت أن 

تــجــاه هــذا الجيب الـــذي بــات فعليا خــارج 
سيطرة بغداد منذ سنوات.

ــة املـــســـلـــحـــة ضــــد عــنــاصــر  ــهــ ــواجــ ــاتــــت املــ بــ
»الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« مــطــلــوبــة، وطـــرد 
هــــــــؤالء املـــقـــاتـــلـــني بــــــات مـــلـــحـــا، لـــيـــس مــن 
أجـــل تــلفــي مــزيــد مــن الــتــوغــل الــتــركــي في 
األراضي العراقية، حيث تفيد مصادر بأن 
أكثر من 60 كيلومترا داخل  تركيا توغلت 
 ألمــن 

ً
األراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، وإنـــمـــا حـــمـــايـــة

الــعــراق بعد أن بــات هــذا التنظيم خاضعا 
بالكامل إلرادة طهران التي ترفض أي مسٍّ 

به من حكومة بغداد.
ــد ال تـــكـــون حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  قـ
بــالــذات، في فتح  التوقيت  ، في هــذا 

ً
معنية

ــزب الــعــمــال  جــبــهــة مــواجــهــة جـــديـــدة مـــع حـ
املعركة  بغداد  في  تــرى  فهي  الكردستاني، 
 مــن التي يمكن أن 

ً
 وأهــمــيــة

ً
األكــثــر خــطــورة

تقع في أقاصي الشمال العراقي، خصوصا 

مدرعة و64   طائرة دعم و12   طائرة مقاتلة  
 يــشــارك فيها   سبعة  آالف جــنــدي   مــن   تسع 
وتونس  وكــنــدا  والــبــرازيــل  دول،   بريطانيا 
والــســنــغــال وهــولــنــدا وإيــطــالــيــا،   فضل عن 
حلف شمال األطلسي   ومراقبني عسكريني 
ــة تــمــثــل أفــريــقــيــا  ــ ــ مــــن حــــوالــــي   ثـــلثـــني دول
ــا وأمــيــركــا .  وكـــان الفــتــا أن املنطقة  ــ وأوروبـ
الــتــدريــبــيــة تــشــمــل مــنــطــقــة   املــحــبــس  على 
الـــحـــدود الــجــزائــريــة ،  الــقــريــبــة مــن تــنــدوف،  
 معكسر »بوليساريو«،   وهي   التي   تعتبرها 
الــجــبــهــة االنــفــصــالــيــة »مــنــطــقــة مـــحـــررة «، 
املــتــكــّررة «  على  »هجماتها  تنطلق    ومنها 
الـــجـــيـــش املــــغــــربــــي،   مـــنـــذ    تــطــهــيــر مــنــطــقــة 
نــوفــمــبــر/ تشرين  فــي   منتصف  الــكــركــرات 
الــثــانــي املـــاضـــي .  الـــرســـالـــة كــانــت واضــحــة 
فهي   أوال ،  الشرقي،   الجزائر  الــجــوار  لدولة 
قت لخبر إلغاء التداريب في   منطقة 

َّ
 قد صف

املحبس،   الشهيرة،   كما سبق لها أن أجرت  
 تــحــت 

ً
ــة ــريــ  وبــ

ً
 جــــويــــة

ً
 مـــــنـــــاوراٍت عـــســـكـــريـــة

عنوان  » الحزم   1202« في   والية تندوف عند 
الحدود مع   املغرب،   واملحتضنة معسكرات 
ــراف   رئـــيـــس أركـــــان  ــ ــإشـ ــ »بــــولــــيــــســــاريــــو «،   بـ

الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة .
وفـــي   ســيــاق الـــقـــراءة املــوجــهــة شـــرقـــا،   فقد 
ــــلالت  ــبـــات مــــع إطـ ــدريـ ــتـ تــــزامــــن انــــطــــلق   الـ
املجيد  الــجــزائــري،   عــبــد  للرئيس  إعــلمــيــة 
تــبــون، وإن اســتــمــرت فــي   إطـــار الــتــوتــر،   إال 
ــن درجــــــة الـــهـــجـــومـــيـــة عــلــى  أنـــهـــا رفـــعـــت مــ
املغرب ، ففي   حوار مع األسبوعية الفرنسية ، 
لوبوان ، نشرته األسبوع الذي   ودعناه، قال 
بــدأت مذ  املغرب  »القطيعة مع  إن  الرئيس 
ح  

َّ
فترة طويلة حتى أنها صارت عادية «.  ومل

بالقول  » سنرد  احتمال وجــود هجوم   إلــى 
املــغــرب سيحاول  بــأن  إذا هوجمنا ،   وأشــك 
ذلــك،   بالنظر إلــى   مــوازيــن الــقــوى ، ومــا هي  
 عليه اآلن «. والواضح أن القيادة الجزائرية،  
 وهي   تعيش وضعا داخليا ملتهبا،   قد رأت 
لكي    

ً
املغربي   اإلســبــانــي   فــرصــة فــي   التوتر 

الــهــجــوم.  وكــمــا قــال   تــقــدم مقترحاتها عــن 
لنفسها دعــوة  » لــقــد وجــهــت  املعلقني   أحـــد 
اإلســبــانــي   املغربي،  حفلة   التوتر  لحضور 
ــال «.  وكــــان  ــ ــــصـ ــفـ ــ ــة الــــحــــدود واالنـ مــــن بــــوابــ
الصمت املغربي   إزاء مواقف الرئيس تبون  
 الفتا ، خصوصا أن الرجل  جعل من زيارته 
زعيم »بوليساريو«، إبراهيم غالي، العائد 
مــن إســبــانــيــا،  والـــذي تسّبب فــي   أزمـــة   غير 
 إلعلن 

ً
مسبوقة بني مدريد والرباط،  فرصة

االصــطــفــاف مــع املــواقــف اإلســبــانــيــة. وكــان 
ــا،   لــكــن الــرســائــل   الــصــمــت املــغــربــي   مـــزدوجـ

كانت عديدة من خلل املناورات . 
املغربي   بيان  الجيش  زاد من داللــة   ومما 
املــنــاورات أن الحليف اإلسباني    فــي شــأن 
 نفسه لــم   يــتــم اســتــدعــاؤه،   عــلــى الــرغــم من 
وصـــفـــه بـــــ  » الـــحـــلـــيـــف الـــــقـــــوي «. وقـــــد قـــدم 
أيضا  التدريبات  لهذه  تــهــم  قــراء اإلســبــان 

 من زوايا مختلفة .  
ــفـــة  »إل  ــيـ ــــي   صـــحـ ــة فــ ــالــ ــقــ وقـــــــد كـــشـــفـــت مــ
في   إسبانيا  تفكير  من  ا  اسبانيول «  جــزء
إن   أميركا ،  فقد كتبت   املــنــاورات ومــواقــف 
» الــواليــات املــتــحــدة تــريــد مغربا قــويــا  من 
أجل ضمان استقرار املنطقة « .  وفي   الوقت 
ــركـــي،   ــيـ ذاتــــــه، هــاجــمــت هــــذا الـــتـــوجـــه األمـ
 وقـــّدمـــت الـــقـــدرات الــعــســكــريــة اإلســبــانــيــة،  
 فــي   توجه تفضيلي   واضــح  تجاه مــدريــد،  
 عــلــى الــرغــم مــن الــفــرق فــي   نــســبــة اإلنــفــاق  

ــن الــــحــــرب والـــــدمـــــار وانـــهـــيـــار الـــحـــيـــاة،  مــ
وإذالل الناس بكل أشكال القهر والحرمان 
واالســتــهــتــار  حــريــاتــهــم،  عــلــى  والتضييق 
بــأبــســط مــقــومــات حــيــاتــهــم، وقــربــهــم من 
ــــب الـــحـــيـــاة املـــاشـــيـــة إلـــى  ــروج مــــن ركـ ــخــ الــ
األمام، تحتاج متخصصني في علم النفس 
ــي، بــالــتــضــافــر مــــع عـــلـــم نــفــس  ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الجماهير أو علم النفس الجماعي، فاألول 

تقّدم نتائُجه مبرراِت لفهم الثاني.
ــا،  ــم االشـــتـــغـــال عــــقــــودا، بـــل وقـــرونـ لــقــد تـ
بآليات أخرى، على بناء شخصيٍة تتوفر 
ــاج حـــّد  ــ ــدمـ ــ ــقـــومـــات االنـ لـــديـــهـــا جــمــيــع مـ
الـــذوبـــان فــي مــجــتــمــٍع مــبــنــي عــلــى أســس 
قيم  منظومة  وتبني  واالمــتــثــال،  التلقي 
ومـــعـــارف، تحيل الــفــرديــة إلـــى واحــــٍد من 
العيوب التي يخجل منها الفرد، ويخفي 
نـــزوعـــه الــفــطــري نــحــوهــا، بـــل ويــهــابــهــا، 
لــيــس فــقــط الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم أو الــســلــطــة 
ــتـــغـــل عــلــى  الـــســـيـــاســـيـــة وحــــدهــــا مــــن اشـ
إنـــتـــاج هـــذه الــشــخــصــيــة االمــتــثــالــيــة، بل 
وسلطة  والــديــنــي،  االجتماعي  السلطان 
الجماعات املتعّددة والوافرة في سورية، 
مــــن جـــمـــاعـــات قـــومـــيـــة إلـــــى ديـــنـــيـــة إلـــى 
طائفية ومذهبية، إلى موروث اجتماعي 
القرون.  مــّر  أعــرافــه بإحكام على  صيغت 
وكــان أن بلغت هــذه الظاهرة أوجها في 
القرن الواحد والعشرين، القرن املفترض 
الناس فيه ضمن دوٍل حديثٍة  أن يعيش 
قــائــمــة عــلــى نــظــم ديــمــقــراطــيــة تــعــّدديــة 
تــحــتــرم الــحــريــات وتــصــونــهــا، وتضمن 
الحقوق اإلنسانية، وتشّجع على الفردية 
ــإذا بــالــحــرب تكشف الــغــطــاء،  والــتــمــيــز، فـ
ــوري، فـــي قسم  ــســ وتــظــهــر أن الــشــعــب الــ

رت املليشيات الشيعية املوالية 
ّ

بعد أن كش
إليران عن أنيابها تجاه حكومة الكاظمي، 
ــا يــعــنــيــه،  ــ ــــن بـــــني مـ ــن ذلــــــك ســـيـــعـــنـــي، مـ ــكـ لـ
مــزيــدا مــن الــتــوغــل الــتــركــي داخـــل األراضـــي 
في  تندلع،  قد  مواجهاٍت  وأيضا  العراقية، 
أي وقــــت، بـــني قــــوات الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة 
وحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وهـــو مــا قد 
املوالية  للمليشيات  خصما  اإلقليم  يجعل 
ت عدة هجمات 

ّ
إليران التي سبق لها أن شن

صاروخية على مدينة أربيل.
 إرهــــــاب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي عن 

ّ
ال يـــقـــل

إرهاب »داعش«. وبالتالي، ال بد من تحّرك 
دولي حيال هذا التنظيم، ولعل البيان الذي 
صدر عن السفارة األميركية في بغداد، ودان 
البيشمركة،  عــلــى  »الــكــردســتــانــي«  هــجــوم 
يــدلــل على  بـــاردا وبــاهــتــا، وال  يبقى بيانا 
نية أميركية ملعاقبة هذا التنظيم أو حتى 
على  أو حتى  اتفاق سنجار  لدعم  التحّرك 
التي  الكردية  البيشمركة  قــوات  دعــم  األقــل 
الحربة في  قريبا رأس  أنها ستكون  يبدو 
الـــذي يمثل  مــحــاربــة هـــذا التنظيم املــســلــح 
تهديدا حقيقيا ألمن شمال العراق الذي ما 
زال متماسكا، على الرغم من كل التداعيات 

التي شهدها العراق منذ 2003.
)كاتب عراقي(

 العسكري   بني البلدين،   من الناتج الداخلي  
 الخام )6%  بالنسبة للمغرب،8   % بالنسبة 
الصناعة  فــارق   بخصوص  إلسبانيا،   مع 
العسكرية اإلسبانية (. ولم تغب  » عسكرة « 
ــرد اإلســـبـــانـــي   فـــي   الــتــوتــر املــتــعــلــق بني  ــ  الـ
ــوات الــجــيــش  ــ ــان نـــشـــر قــ ــ الـــبـــلـــديـــن،   فـــقـــد كـ
فـــي   ســبــتــة املــحــتــلــة   صــيــغــة عــســكــريــة فــي  
ــاســــي،   ــلــــومــ ــدبــ  الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الـــــخـــــلف الــ
 وســـطـــوة الـــقـــامـــوس الــعــســكــري   فـــي   كثير 
ــارة الــشــمــالــيــة لــلــمــغــرب،   مـــن بــيــانــات الـــجـ
ــــدود   وقــــوة  ــحـ ــ ــواء فــــي   الـــحـــديـــث عــــن الـ ــ ــ  سـ
إسبانيا أو في   تصريحات وزيرة الدفاع، 
مارغريتا روبليس، التي   تصدرت املشهد 
الــدبــلــومــاســي .  وقــد سعى  رئــيــس الــــوزراء، 
ــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز، فــــي   هـــــذا الــــشــــأن،   إلـــى   بــ
إعطاء صبغة عسكرية للخلف في   طابعه 
املــرتــبــط بــالــهــجــرة ،  عــنــدمــا اعــتــبــر دخـــول 
املهاجرين من األراضي   املغربية إلى سبتة 
املــحــتــلــة  » هــجــومــا   مـــن إحــــدى الــحــكــومــات 
بسبب خـــلف فــي   الــســيــاســة الــخــارجــيــة«. 
 والواضح أن   سانشيز  لم   ينتبه إلى    تحّول  
الــوضــع  لــلــمــغــرب،  وهـــو   مــركــزي   بالنسبة 
ــاري   لـــزعـــيـــم االنـــفـــصـــالـــيـــني الـــــذي   ــبــ ــتــ االعــ
 انتقل  من زعيم حركة انفصالية إلى عدو 
ــع حـــد لــوقــف  عـــســـكـــري،   بـــإعـــلنـــه   عـــن وضــ
الــنــار، وعــن هجمات على   الجيش  إطـــلق 
املــــغــــربــــي،   بـــعـــد فـــشـــل قـــطـــع   الـــطـــريـــق بــني 

املغرب وأفريقيا عند نقطة   الكركرات.
الـــواضـــح أن مـــنـــاورات »األســــد االفــريــقــي « 
 كـــانـــت مــــوجــــودة مــنــذ مـــا قــبــل الـــتـــوتـــرات 
الحالية، لكن السياق أعطاها معنى لم   يكن 
واردا في   البداية،   وبالرغم من أن املغرب ما 
زال في   مستوى التفاعل الدبلوماسي،   فإن 
جــاريــه الــشــرقــي   والــشــمــالــي،   ال   يــتــوّرعــان ، 
كــمــا ثــبــت أعـــله فــعــن  الــنــزوع نــحــو شبكة 
ة الــعــســكــريــة فــي   مــعــالــجــة الــوضــع .   الـــقـــراء
وقـــد حـــدث فــي   قــضــيــة جــزيــرة   لــيــلــى ، عند 
الــتــمــاس الــعــســكــري   املــغــربــي  -  اإلســبــانــي 
العام 2002،   أن تدخلت اآللة الدبلوماسية،  
في   الــنــزاع.  أمــا  لحل  األميركية،  فيها   بما 
 الحالة الجزائرية،   فإن املؤسسة العسكرية 
ــت لــهــا أدوات انــفــصــالــيــة لــتــفــادى  ــ ــا زالـ مـ
ــغـــرب :  إلــــى مــتــى؟ هــــذا هو  الــتــمــاس مـــع املـ
الــســؤال بعد حــرمــان دولـــي   للنفصاليني 

من منّصة  » املحبس «! 
)كاتب مغربي(

علم النفس الجماعي لدراسة »الجماهير الـسورية«

العراق و»إرهاب العمال الكردستاني«

مدريد ـ الرباط  ـ  الجزائر :  الشكل 
العسكري   للتوتر الدبلوماسي !

تم االشتغال عقودًا 
على بناء شخصيٍة 

تتوفر لديها 
مقومات االندماج 

حّد الذوبان في 
مجتمٍع مبني 

على أسس التلقي 
واالمتثال

باتت المواجهة 
المسلحة ضد عناصر 

»العمال الكردستاني« 
مطلوبة

كان نشر قوات 
الجيش اإلسباني 

في   سبتة المحتلة  
 صيغة عسكرية في  

 التعبير عن الخالف 
الدبلوماسي مع 

المغرب

آراء

عيسى الشعيبي

على العكس من املأثور الديني السائد عن قصة النبي يوسف مع إخوته الغيورين 
الحاسدين، الذين ألقوا الفتى املظلوم في الجّب، ثم أبلغوا أباهم الطاعن في السن أن 
الذئب أكل ابن يعقوب، يأخذ بنيامني نتنياهو، وطبعًا من دون تشبيه، مع إخوته 
املظلوم. ويتجلى  الظالم، ال  األكبر  األخ  )ليبرمان وبينت وساعر( صــورة  األوغــاد 
املشهد الراهن مع أبناء بيته الليكودي العتيق، أي مع أولئك الذين ألقاهم األب النزق 
تباعًا على قارعة الطريق، أهانهم نبذهم واستصغر شأنهم، إلى أن سنحت لهم، 
تسديد  ثّمة  ومــن  املتراكم،  الحساب  فاتورة  بنود  لتسوية  املواتية  الفرصة  أخيرًا، 

 األنفاس.
ّ

ضربة االنتقام بشق
الذكر،  ترامب سيئ  الطاولة على رأس صديق  يقلبون  نتنياهو  إخــوة  كــان  وفيما 
وينالون منه هذه املّرة، كان إخوان خليفته املحتمل، نفتالي بينت، يأتون من الهامش 
خفافًا، من دون استحياء، كاسرين الخط األحمر، ضاربني قواعد اللعبة، متجاوزين 
كل محّرم وطني، في مشهٍد تجلت فيه مظاهر األسرلة، بما فيها من غيبِة وعي، 
ليقيموا  املواطنة،  رتبة  في  الدونّية  عن  ناهيك  املنقوصة،  الهوية  منطق  مع  وتــمــاٍه 
كومونة يمينية فاشية قصيرة العمر، على نحو ما نطق به انضمام القائمة العربية 
املوحدة، ذات الخلفية اإلسالمية املضطربة، وذلك مقابل وعود خلبية، وفتات طعام 

بائت، وقليل من مكاسب جزئية.
ورصيدها  بكامل سمعتها  تقامر  إسالمية،  جماعة  مــن  الهرولة  هــذه  أن  والــحــق 
على مائدة القمار اإلسرائيلية، كان أمرًا صادمًا، ليس فقط لشركائها في الجماعة 
الوطنية والقومية داخل الخط األخضر، هؤالء الذين انخرطوا في هّبة القدس أخيرا 
الداخل والخارج، بمن في ذلك املكّون  الفلسطيني في  بكل قوة، وإنما أيضًا للكل 
اإلسالمي، الذي عّض على جرحه، وآثر التواري عن األنظار أمام هذه الهرولة التي 
أتت في لحظة مشرقة، أبلت فيها حركة املقاومة اإلسالمية أحسن البالء في معركة 
الكامنة  املــقــدس وإســنــاد املسجد األقــصــى. ولعل أشــد الخسائر  الــدفــاع عــن بيت 
 في 

ٌ
في مجرى هذا التهافت، من جماعٍة إسالمية املنهج والخطاب والعقيدة، ماثل

التنازل طوعًا عن الرواية، والنزول عن الجبل قبل نهاية املعركة، طمعًا في الغنيمة، 
أهــداف جامعة بني  الخروج على  ناهيك عن  نفعيٍة عابرة،  بمبّرراٍت  ذلــك  وتسويغ 
املــســاواة وفي  فــي  الحق  املناضلة النــتــزاع  والــقــوى والشخصيات  ــزاب  األحـ سائر 
املواطنة والحقوق املدنية، جنبًا إلى جنب مع الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، 
على نحو ما كانت عليه، دائمًا، نضاالت الضلع الثالث )عرب 48( أو قل رأس الحربة، 

في الهرم الديمغرافي لشعٍب وزعته النكبة، ومن ثم النكسة، في معازل مشتتة.
على أرضيٍة كّونتها مشاعر كراهية شخصية، خاليٍة من أي اعتبارات سياسية، 
اثنتي عشرة  التي تربع عليها  العّدة الالزمة لطرده من اململكة  أعد إخوة نتنياهو 
سنة، وهذا أمر حسن على أي حال، على الرغم من أن هؤالء املترّدين عليه هم أكثر 
أقــل منه دهــاًء ومكرًا وقــدرة على  الحظ،  لكنهم، لحسن  »امللك« نفسه،  تطّرفًا من 
املراوغة، إال أن من سوء الطالع ولعنة األقــدار أن يقع بعض قصار النظر من ذوي 
القماشة اإلسالمية على وجوههم، هكذا، وهم يطاردون خيط دخان، يتراكضون 
ة شديدة، ومعها كل 

ّ
الوطني بخف اإلجماع  خلف منافع صغيرة، ضاربني مبادئ 

جمع عليها تاريخيًا.
ُ
الثوابت واملشتركات امل

لقد حاول منشئ هذه املطالعة، بكل ما لديه من معرفٍة نظريٍة بواقع مجتمع عرب 
48، وبكل ما يتسم به من اعتدال وواقعية، أن يتفهم مرافعات الحركة اإلسالمية 
فعلتها  لتقبل  املعقولة،  املــبــّررات  بعض  لها  يجد  وأن  الخطوة،  هــذه  عــن  الجنوبية 
االنشقاقية على مضض، غير أنه بعد أن قرأ بيانها، واستمع إلى أقوال مؤيديها 
ب بهذه القفزة املتهورة، لم يعثر على ما بسّوغ هذه 

َ
وخصومها من املجتمع املخاط

الصمت  وألزمتهم  املمتدة،  اإلخوانية  الشجرة  فــروع  سائر  أحرجت  التي  السقطة 
املطبق، درءًا ملزيٍد من دوي هذه الفضيحة املجلجلة.

معن البياري

ثّمة تضخم غزير في الكتابات واملؤلفات والنقاشات التي انشغلت ثقافيا وحضاريا، 
األيديولوجية،  الكتابات  فــي  وكــذا  سياسية،  ومنظومات  اجتماعيا،  أيضا  ولنقل 
 
ٌ
الستة في يونيو/ حــزيــران 1967، فيما هي شحيحة األيــام  في ما يتعلق بحرب 

املتعلقة  األسئلة  عن  باإلجابة  تنشغل  والتي  املحضة،  العلمية  واملؤلفات  الكتابات 
تحديدا بالهزيمة العسكرية نفسها، كيف حدثت، ومجريات ما وقع على جبهات 
القتال، املصرية والسورية واألردنية، وملاذا، وما إذا كان في الوسع تفادي الهزيمة. 
ساقه، أو عدم اتساقه، مع 

ّ
وكذلك بشأن القرار السياسي في تلك الغضون، ومدى ات

الحال العسكري نفسه. باختصار، كيف حدثت الهزيمة املعلومة قبل 54 عاما، على 
قة، وعلمية إلى حد بعيد، في هذا الشأن، 

ّ
األرض بالضبط؟ لإلحاطة بصورٍة مدق

صل به بشأن صناعة القرار، في البلدان العربية الثالث التي خاضت الحرب، 
ّ
وما يت

لــقــراءة كتاب »حــرب حــزيــران/ يونيو  وكــذا فــي إسرائيل املنتصرة، ثّمة ضـــرورة 
1967 .. مسارات الحرب وتداعياتها« )املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 
مه املركز العربي في الدوحة 

ّ
بيروت، 2020(، والذي يضم أعمال مؤتمر أكاديمي نظ

في مايو/ أيار 2017، واشتمل على 12 بحثا، في خمسة أقسام في 376 صفحة 
)تحرير أحمد قاسم حسني(.

ومـــن أســبــاب حــمــاس ظــاهــر هــنــا لــهــذا الــكــتــاب، الـــذي يستحق احــتــفــاء واجــبــا بــه، 
صل 

ّ
محاولة الباحثني الذين أنجزوا أوراقــه تقديم مشهد األيــام الستة تلك، وما يت

بها قبْيلها وبعْيدها، بتدقيق التفاصيل امليدانية والسياسية، مع ما استدعاه هذا 
اة. وُيغَبط القارئون 

ّ
غني اإلضاءة العامة املتوخ

ُ
الجهد من إحاالٍت إلى شؤون أخرى ت

املتعّجلون )هل نحن أصحاب التعاليق الصحافية منهم؟( للكتاب، على »امللخص 
 به الكتاب، وأوجز أبرز )وليس 

ّ
هل

ُ
التنفيذي« الذي أنجزه أحمد قاسم حسني، واست

هنا  أحمد  الصديق  به  ُيخطرك  ما  وأول  البحوث.  عليها  جــاءت  التي  النقاط  أهــم( 
العربي لحرب 1967، وهــو غياب األرشيف  املــؤّرخ  ثّمة وضعا صعبا يواجهه  أن 
خبرك محاضرة عزمي بشارة 

ُ
العربي لها، وغياب رواياٍت رسميٍة عربية عنها. ثم ت

الــدراســات صــدرت في إسرائيل والغرب في دراسة  للمؤتمر أن مئات  االفتتاحية 
فيها، فضال  معركة  كل  وعن  توثيقها،  وفي  ونتائجها،  أسبابها  وتحليل  الحرب 
عن كتب السير الكثيرة التي كتبها القادة، والفاعلون في وزارتي الخارجية والدفاع، 
وحتى الضباط، فيما لم يجر التطّرق، على نحو علمي، إلى أخطر إخفاق سياسي 
وعسكري عربي في التاريخ العربي الحديث. ويلّح بشارة على أن يونيو/ حزيران 
1967، وليس مايو/ أيار 1948، هو تاريخ نشوء إسرائيل الحقيقي )أو تثبيته على 
ثــم صــارت  الــحــرب مشروعا غير مستقر،  هــذه  األقـــل(، فقد كانت إسرائيل قبل 

بعدها مشروعا مضمونا.
أنــه على الرغم من مــرور أكثر من  وتاليا، في بحثه املعّمق، يوضح مــروان قبالن 
خمسة عقود على »حــزيــران«، إال أن روايـــة سقوط الــجــوالن مــا زالــت محل جدل 
ونقاش وبحث، وما زالت ظروف الحدث حاضرة في نقاشات السوريني وحواراتهم. 
وبقدر ما جاء جهد قبالن في مبحثه املهم مثيرا عندما يتقصى حدث الجوالن ذاك، 
فإن ورقة غازي ربابعة عن سير املعارك على الجبهة األردنية جاءت كذلك وعمر 

عاشور في تتبعه التفصيلي األداء القتالي على الجبهة املصرية.
لــيــس مــن املــوضــوعــيــة )وال املــهــنــيــة؟( أن ُيكتفى هــنــا بــانــتــقــاء مــحــاضــرة بــشــارة 
إليها من   )

ّ
إيجاٍز مخل )املــوجــز، وكــل  للتأشير  وأوراق قبالن وربابعة وعــاشــور، 

 ربما( كهذا، ال يمكن 
ٍّ

بني الدراسات االثنتي عشرة في الكتاب، ودفعا التهام )محق
التهوين من القيمة العلمية في أوراق: عبد الوهاب األفندي، بالل محمد شلش، ياسر 
السمهوري، بالل محمد شلش،  الطاهر، محمد  جزائرلي، محمود محارب، معني 
القرار  على صناعة  أبحاثهم  طافت  وقــد  الحميد صيام.  عبد  أرشــيــد،  أبــو  أسامة 
املقاومة  الحرب في  وأثــر  أوضــاع فلسطينية عامة،  الحرب، وعلى  اإلسرائيلي في 
الفلسطينية، وأبعاد دولية كانت حاضرة في غضون املعارك، وما كانته هذه الحرب 
في الوثائق األميركية ... أما التعّرف جيدا على هذا كله، وغيره، فيحتاج قراءة هذا 
الكتاب، املدعو هنا إلى أن ينتبه إليه الجميع، باحثون ومؤّرخون وإعالميون .. إلخ.

محمد طلبة رضوان

ــــؤّرخ واملــفــكــر واملــثــقــف والــداعــيــة، صــاحــب الــهــم والـــرؤيـــة،  رحـــل هــشــام جــعــّيــط، املـ
الدائبة لإلضافة والتغيير. جعّيط ليس فردا، إنما جيل بأكمله، جاءوا  واملحاوالت 
بعد طه حسني، ومعه، تأثروا به، شربوا منه، روحه القلقة، تمّرده، جرأته النقدية، 
على  الدائم  وتقلبه  أحيانا،  واشتباكه  حينا،  انبهاره  تفاعله،  اآلخــر،  على  انفتاحه 

جمر السؤال.
نشأ جعّيط متدينا بالثقافة والنسب العائلي، أبوه وجّده من أبناء الزيتونة، )األزهر 
وتشّربها  وأتقنها،  العربية،  درس  التونسية.  للديار  مفٍت  أول  وعــّمــه  املــغــاربــي(، 
انطلق. توقف  التاريخ، ومنه  الفلسفة، ثم تخّصص في  لغة وثقافة وانتماء، درس 
جعّيط، مثل جيله كله، أمام اللحظات التأسيسية في تاريخ اإلسالم، وآثارها املمتّدة 
إلى يومنا وغدنا.. الوحي.. النبوة.. تاريخ الرسول.. الفتنة األولــى.. تأسيس املدن.. 
وانحاز للمناهج الحديثة في الحفر والتنقيب والبحث عن »جديد«، عن »إضافة«، 
عن قراءة »علمية«، تتجاوز ما درجنا عليه، ولم نَزل، من قراءاٍت تقديسيٍة للتاريخ، 
تحّوله إلى ماّدة وعظية، وقصص، وحكايات، وأساطير، أو ماّدة صراعية، حجاجية، 
تنتصر للقبيلة.. الفرقة.. املذهب.. األيديولوجيا. ال حقائق تاريخية مسّممة بالواقع، 
بتركيبه وتعقيده وتناقضاته. ذهب هشام إلى فرنسا، وواجه التحّدي نفسه، وجد 
أغلب الكتابات االستشراقية التي اهتمت باإلسالم، وتاريخه باألخص، »مؤدلجة«، 
سجالية، عدائية، أسطورية، على طريقتها، تفتقر، بدورها، إلى العلمية، فاشتبك مع 

القراءتني، وانتقدهما بالقدر نفسه.
قـــدم هــشــام جــعــّيــط كــتــابــا عــن تــاريــخ »الــكــوفــة«، رصـــد فــيــه نــشــأة املــديــنــة العربية 
اإلسالمية، تجاوز مقّررات الفكر التاريخي التقليدي في الكتابة عن تاريخ األمصار، 
وما تشهده من تطوراٍت سياسيٍة وحروب، إلى الكتابة عن املدينة، بوصفها فكرة، 
السكاني،  والتوزيع  البناء،  والعمران،  التخطيط  في  اإلســالم  لفلسفة  إطــارا  قيمة، 
وروابط الوالء والجوار، الجذور والبذور والثمر، الشرق والهلينية، وامتداداتهما في 
ر 

ّ
رت بهما، وكيف تجاوزتهما، وكيف أنتجت نموذجها، وكيف تأث

ّ
الكوفة، كيف تأث

بها من جاء بعدها، بحيث تبدو الكوفة في سياقها التاريخي إسهاما حضاريا، 
وحلقة هامة ومفصلية من حلقات التاريخ.

انتقد جعّيط املعرفة األوروبية باإلسالم في كتابه »أوروبا واإلسالم«، والذي سبق 
»االستشراق« إلدوارد سعيد. وانتقد املعرفة التراثية التقليدية في أكثر من كتاب، 
القرآن  فيها  اعتمد  التي  العمر(،  )مشروع  النبوية  السيرة  عن  ثالثيته  أهمها  لعل 
 من كتب السير واملغازي، 

ً
الكريم مصدرا رئيسا، و»وثيقة تاريخية« أكثر مصداقية

في  والسياسة  الدين  جدلية  فيه  ناقش  والــذي  »الفتنة«،  االستثنائي،  كتابه،  وفــي 
اإلسالم املبكر. وهو في ذلك كله ينطلق من معرفٍة عميقٍة باملصادر التراثية، واطالع 
الديني،  االجتماع  وعلم  لــألديــان،  املــقــارن  التاريخ  فــي  الحديثة  املناهج  على  واســع 

واألنثروبولوجيا، والفلسفة، ... إلخ.
جاء هشام جعّيط إلى الحداثة من بوابات الحضارة العربية اإلسالمية، ولم ير في 
له،  الالتاريخية  الــقــراءة  في  إنما  التحديث،  عائقا عن  املعرفية  ومكوناته  »الــتــراث« 
انشغل بالهوية.. مغاربيته، عروبيته، إسالميته، اعترف بالخصوصية الثقافية، لكنه 
رأى في استخدام مصطلحات الهوية والخصوصية الثقافية لعرقلة الحداثة محض 
نفاٍق وتضليٍل كبير، فال حداثة شرقية أو غربية، أفريقة أو يابانية. الحداثة كونية، 
ابنة الغرب، نعم، ثمرة نهضته، نعم، لكنها منتج كوني، وصل إلى الغرب بالتراكم 
العرب،  أن  جعّيط  يرى  وهنا  للتحديث.  املتواصلة  والجهود  الحضاري،  والتفاعل 
وفق حقائق التاريخ، ساهموا، فعليا، في بناء الحداثة، وأنها انطلقت، باألساس، من 
األندلس، مع الثورة العلمية. تختلف الثقافات، وتتنوع، هذا واقع ومطلوب، ولكن من 

دون أن ينال ذلك من قدرة أصحابها على اللحاق بركب الحضارة والتقّدم. 

ممدوح حمادة

احــتــار غشيم فــي أمـــره، فــســأل ذات يــوم حكيما: مــا الــفــرق، يــا حكيم، بــني الرئيس 
االنتخابات،  يأتي عبر  يا غشيم،  الرئيس،  أجــاب:  ثم  قليال،  الحكيم  والزعيم؟ ففكر 
ويــذهــب عــبــر انــتــخــابــات تــالــيــة. والــزعــيــم؟ ســألــه الــغــشــيــم، فــقــال: الــزعــيــم يــأتــي عبر 

االنتخابات، ويذهب لزقة افرنجية أو ... 
وصمت الحكيم، فسأله الغشيم: أو ماذا؟ فقال الغشيم: الزعيم يأتي باالنتخابات، وال 
يذهب إال باالنقالبات، ولكن االنقالبات شأنها شأن الفيروسات، تكلل بالنجاح عدة 
مرات ضد زعماء يصدقون الشعب الذي يهتف بحياتهم، ثم تكتسب أجيال الزعماء 
 ضدها، وخبرة في وأدها قبل أن تحصل، أجيال من الزعماء 

ً
 قطيعية

ً
الالحقة مناعة

ال تصّدق تلك الشعوب املنافقة التي تخرج باملاليني هاتفة إلى الساحات. ولذلك، نادرا 
املنقلب يهرول، هو وجنوده،  انقالبا عسكريا، وإن حدث فإن  ما نشهد في زمننا 
مسرعني إلى صندوق االنتخابات الذي سيكون إثباته ودليله الحقيقي على أنه جاء 
بإرادة الشعب، وطريقه إلى الكرسي. وفي أحيان كثيرة، يبقى الزعيم الثائر فترة بدون 
أي منصب رسمي، وينتظر الصندوق الذي يمنحه الشرعية. وهناك امليكروثورات، 
وهو اسم آخر لالنقالبات، حيث تقوم بها عصبة من العسكريني فجرا، ثم يستيقظ 
آذانه بالبالغات رقم واحد، املرفقة باملارشات  صباحا ليجدها قد حدثت، وتشنف 
»خبطة قدمكن« على سبيل املثال،  العسكرية املثيرة للحماسة، أو بأغان حماسية كـ
وأحـــاديـــث عــن الــعــمــال والــفــالحــني وصــغــار الــكــســبــة. والــفــرق الــوحــيــد بــني االنــقــالب 
 
ً
فعادة امليكروثورة  أمــا  قائد عسكري،  رأســه  على  يكون  االنقالب  أن  وامليكروثورة 
ما يكون وراءها حزٌب أو حركة أو أي جماعة تحمل صفة التنظيم بني قادته عسكر 
كثيرون، يصلون إلى الكرسي، فيشكلون مجلسا جماعيا، ثم تبدأ لعبة الكراسي، 
الطرق تكاد تخرج من املوضة في زمننا  حتى يبقى واحــد منهم فقط. ولكن هــذه 
الحاضر، فاالنتخابات، يا ولدي، أقوى مفعوال بكثير من الدبابات وامليكروثورات، ألن 
لذلك الصندوق الخشبي قوة على اإلقناع تفوق بكثير قوة الدبابة، تلك الكتلة املعدنية 
الــفــيــل، والــتــي يبعث صــريــر سالسلها الــرعــب في  الـــذي يشبه خــرطــوم  ذات املــدفــع 
النفوس. وأذكر هنا قصة درسناها في أحد الصفوف املدرسية، تفيد بما معناه بأن 
رهانا قد حدث بني الشمس والريح، حيث قالت الريح إنها تستطيع أن تجبر أعرابيا 
كان يسير في الصحراء على خلع عباءته، بينما قالت الشمس إنها هي من يستطيع 
الــريــح، لكي تثبت مــا قالته، فهبت على األعــرابــي بشكل عاصف  فعل ذلــك. وبـــدأت 
وجنوني، فتمّسك األعرابي بأطراف عباءته، فزادت الريح قوتها جنونا، فلم تفلح في 
جعله يتراجع، وأثارت عليه الرمال، وأعمت عينيه، ولكنه ازداد تشبثا بعباءته، وكادت 
الريح أن تضع فوقه الكثبان وتدفنه حيا، قبل أن تعلن عجزها عن قدرتها على خلع 
عباءة األعرابي. وهنا جاءت الشمس لتثبت أقوالها، فرفعت حرارتها، بعد أن تمالك 
األعرابي أعصابه، وتنفس صعداءه. ورويد رويدا، بدأت عالمات االستسالم تظهر 

على مالمحه، إلى أن وجد نفسه يخلع العباءة ويضعها على كتفه. 
الدبابة.  هي  الريح  بينما  الشمس،  إقناع  قــوة  هــذا  مثالنا  في  االنتخابي  وللصندوق 
والحديث هنا ينحصر في قوة اإلقناع، وللصندوق ميزات كثيرة أخرى، فهو الجنرال 
الجيش بعد  ذلــك  األعلى في  الرتبة  له  إن  القول  الزعيم. ويمكن  الخشبي في جيش 
الزعيم. وإضافة إلى ذلك، هو ال يملك القدرة على القيام باالنقالبات، وال يشكل أي 
الــرواتــب،  يأكل وال يشرب وال يقبض  نفقات، فهو ال  يكلفه  الزعيم، وال  خطر على 
ويمضي حياته بني االنتخابات نائما في املستودعات. ولذلك هو سيبقى إلى أجل 
غير مسمى، بالطريقة املفضلة لصناعة الزعماء. وملاذا كل هذه الدبابات والطائرات 
فأجابه  الغشيم:  الكرسي؟ ســأل  إلــى  للصعود  لها حاجة  تعد  لم  إن  يا حكيم،  إذًا، 

الحكيم: هذه الدبابات، يا ولدي، لعدم النزول عن الكرسي.

إخوة نتنياهو وإخوان بينت حرب 1967... هذا الكتاب

هشام جعيّط... 
مؤرّخ اللحظات التأسيسية الجنرال الخشبي
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آراء

محمد أبو رمان

 الــتــجــربــتــن الــتــونــســيــة 
ّ
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

تـــبـــدوان ناجحتن،  واملــغــربــيــة اإلســامــيــتــن 
املشرق  السياسي في   بحالة اإلســام 

ً
مقارنة

التبسيط،  األمــر ال يبدو بهذا   
ّ
أن إاّل  العربي، 

بدا  كما  والــتــطــورات،  الحيثيات  فــي مناقشة 
ــــى مـــن مــؤتــمــر »اإلســــام  خـــال الــجــلــســة األولـ
ــن الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«،  الــســيــاســي بــعــد عــقــد مـ
في  واملجتمع  السياسة  معهد  ينظمه  الـــذي 
عــــّمــــان، بـــمـــشـــاركـــة مــــع مـــؤســـســـة فـــريـــدريـــش 
األملــانــيــة، وبحضور نخبة مميزة من  أيــبــرت 
الباحثن والدارسن العرب في حقل اإلسام 

السياسي.
شهدت الجلسة األولى من املؤتمر، يوم األحد 
املـــاضـــي، الــتــي حــمــلــت عـــنـــوان »اإلســامــيــون 
ــارب؛  ــثـــاث تـــجـ وأزمـــــــة الـــســـلـــطـــة« مــنــاقــشــة لـ
)قــبــل تدخل  التونسية واملــغــربــيــة واملــصــريــة 
 ،)2013 حــــزيــــران  ــيـــو/  يـــونـ  30 فــــي  الـــجـــيـــش 
لـــلـــحـــاالت  مـــرجـــعـــيـــة  أوراق  فـــيـــهـــا  وقـــــّدمـــــت 
املــــدروســــة وخــلــفــيــة لــلــمــؤتــمــر بــأكــمــلــه. وبـــدا 
واضـــحـــا فـــي ورقـــتـــي الـــبـــاحـــثـــن، الــتــونــســي، 
ــــاح الــــديــــن الــــجــــورشــــي، واملــــغــــربــــي، عــبــد  صـ
 املــشــهــد لــيــس ورديــــا 

ّ
ــلـــوز، أن الــحــكــيــم أبــــو الـ

تماما، في كا الحالتن. 
أّمـــــا ورقـــــة الـــبـــاحـــث املــــصــــري، أحـــمـــد زغــلــول 
فكشفت حجم  املصرية  التجربة  عن  شاطة، 
التي  الكبيرة  الداخلية  واألزمــات  االختاالت 
تـــعـــانـــي مــنــهــا جـــمـــاعـــة اإلخــــــــوان فــــي مــصــر، 
ــار يــذهــب  ــيــ ــة بــــن تــ ــيـ ــالـ واالنــــقــــســــامــــات الـــحـ
ــي الــخــطــاب الــــثــــوري، وفــــي أحــيــان 

ّ
نــحــو تــبــن

مهنا الحبيل

تـــعـــود قــضــيــة الـــجـــدل فـــي مــرجــعــيــة الــُســنــة 
الــنــبــويــة إلـــى دوراٍت مــتــعــّددة مــن األزمــنــة، 
ــرة وحـــــســـــب، بـــــل وحـــتـــى  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ لـــيـــســـت املـ
املتقّدمة، إذ أن االنقسام العميق القديم بن 
الكبيرتن،  الطائفتن  خصوصا  املسلمن، 
اعــتــمــد أيــضــا عــلــى صــحــة هــــذه املــرجــعــيــة، 
 ومــنــهــجــه، كــمــا هــو مــع طــوائــف أخـــرى، 

ٌ
كـــل

الخاف قرونا واسعة، بن  امتد هــذا  ولقد 
ــة والــشــيــعــة، بــاعــتــبــار أن مـــرويـــات آل 

ّ
الــُســن

نفي  وباعتبار  غيرهم،  على  مقّدمة  البيت 
ــٍم لـــيـــس قــلــيــا مــــن كــبــار  ــسـ الـــعـــدالـــة عــــن جـ
 عـــن اعـــتـــبـــار مــقــوالتــهــم 

ً
الـــصـــحـــابـــة، فـــضـــا

اإلمــام  السياسي الستبعاد  الــصــراع  ضمن 
علي. غير أن املنهج املختلف هنا في صراع 
التحقيق واإلســنــاد  آلـــة  أن  الــقــديــم  املــوقــف 
ــلـــة، وإن  ــالـــجـــمـ لــــــدى الـــشـــيـــعـــة اإلمــــامــــيــــة بـ
أنها  غير  البيت،  آل  إلــى  األسانيد  اعتمدت 
شّدد في فرز الرواة 

ُ
 عن التحقيق امل

ٌ
منفصلة

العرفاني  التسليم  فيعتمد  وتمحيصهم، 
الذي يرد على أئمة آل البيت املمثلن لألئمة 

االثني عشر. 
وهم األئمة املشهودون املوثقون املعظمون 

سمير الزبن

فـــي قــضــايــا االســتــعــمــار والـــتـــحـــّرر الــوطــنــي، 
وجــاد،  ضحية  وُمستعَمر،  ُمستعِمر  هناك 
ــلــــيــــه، ظــــالــــم ومــــظــــلــــوم.  ــتــــدى عــ ـــعــ مــــعــــتــــٍد ومـ
متساويتن  قــوتــن  ليستا  هما  وبــالــتــأكــيــد، 
عــلــى طــرفــي جــبــهــة حــــرب، تــخــوضــان حــربــا 
ــــاس  ــــزوم. تـــحـــديـــد األسـ ــهـ ــ فــيــهــا مــنــتــصــر ومـ
املتصارعة  األطــراف  للصراع، وموقع  املكون 
فــــيــــه، هـــــو الــــــــذي يــــحــــدد طـــبـــيـــعـــة الـــخـــطـــاب 
الــســيــاســي الــــذي يــحــتــاج إلــيــه الـــطـــرف الـــذي 
يخوض الصراع، وتحديًدا عندما يكون هذا 
الكام  الــطــرف هــو الضحية. وحتى ال يبقى 
الصراع  تحديد  يمكن  والنظري،  املــجــّرد  في 
على األرض الفلسطينية بوصفه صراًعا بن 
اســتــعــمــار اســتــيــطــانــي اقــتــاعــي )وإجـــائـــي( 
ــبـــر مــنــه فـــي حــرب  ــّرد الـــجـــزء األكـ ــ ــ

ُ
وشـــعـــب ش

1948 الــتــي احــتــل خــالــهــا الــجــزء األســاســي 
مـــن الـــوطـــن الــفــلــســطــيــنــي، وبــنــى عــلــيــه دولـــة 
إســرائــيــل. ولــم يكتِف املعتدي بــذلــك، بــل عاد 
واحتل ما تبقى من فلسطن، فخضع الجزء 
اآلخــر لاحتال في حــرب 1967، إضافة إلى 
أجزاء من أراٍض عربية أخرى. في هذا الصراع 
املمتد منذ أكــثــر مــن قـــرن، ليس مــن الصعب 
تحديد الضحية والجاد. وألن الفلسطينين 
يــشــغــلــون مــوقــع الــضــحــيــة فـــي هـــذا الــصــراع 
بــامــتــيــاز، وبــالــتــالــي خطابهم خــطــاب تــحــّرر 
وطني، وهو ما يتطلب التعامل مع الصراع 
عـــلـــى هـــــذا األســـــــــاس، بــمــعــنــى أن الــجــريــمــة 
 عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن 

ٌ
ــة ــ ــعـ ــ ــة واقـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ

الــذي يتمّسك  الشيوخ  العنيف، وتيار  العمل 
بــالــطــريــقــة اإلصــاحــيــة الــتــقــلــيــديــة، ويخشى 

االنجرار إلى أفكار سيد قطب مّرة أخرى.
الحكم ال  إلــى   دخــول اإلسامين 

ّ
أن الطريف 

يــقــل تــحــّديــا لــأليــديــولــوجــيــا اإلســـامـــيـــة عن 
عقودا  معها  تكّيفوا  الــتــي  املــعــارضــة  مرحلة 
طـــويـــلـــة، لـــيـــجـــدوا أنــفــســهــم فـــجـــأة فـــي خضم 
ــرار والـــتـــعـــامـــل مع  ــقــ مـــســـؤولـــيـــات الــحــكــم والــ
أزماٍت متوارثٍة متراكمٍة من تركة السياسات 
في  وليقعوا  السابقة،  العقود  خــال  العربية 
فـــخ اخــتــبــار الـــطـــروحـــات والــــوعــــود الــســابــقــة 
ــــان يــطــلــقــهــا اإلســــامــــيــــون بــســهــولــة،  ــتـــي كـ الـ
ــم عـــلـــى مـــقـــاعـــد املـــعـــارضـــة واالحـــتـــجـــاج.  ــ وهـ
ــفـــات إلــــى مــلــحــوظــات  ــتـ ومــــن الــــضــــروري االلـ
مــهــمــة قــّدمــهــا خــلــيــل الــعــنــانــي فـــي منهجية 
قـــراءة »ســلــوك اإلســامــيــن« فــي الحكم، وفي 
مقدمتها التساؤل الجوهري: فيما إذا كانوا 
شركاء  فقط  هم 

ّ
أن أم  الحكم  استلموا  بالفعل 

وبــمــســؤولــيــات وشـــــروط مـــحـــدودة وصــعــبــة 
للعمل وتحقيق ما أرادوا؟

فــي كــل الــحــاالت، وكما أشــار العناني نفسه، 
من الخطأ أن ُيختزل البحث العلمي في تقييم 
اإلسامين أو محاكمتهم، بل املطلوب دراسة 
التجارب بعمق أكبر، والغوص أكثر في تلك 
الــتــجــارب، وهــو األمــر الــذي أشـــارت إليه هبة 
رؤوف عزت، عندما طرحت أسئلة دقيقة عن 
عملية اتــخــاذ الــقــرار فــي جماعة اإلخـــوان في 
مــصــر خـــال مــرحــلــة الــرئــيــس الـــراحـــل محمد 
مرسي، إذ وصفت ذلك بـ »الصندوق األسود«، 
الداخلية  الــتــحــوالت  عــن  البحث  أي ضـــرورة 
البنيوية وآلــيــات الــقــرار خـــال تــلــك املــرحــلــة، 

الغائب  باستثناء تعريف  السنة،  أهل  عند 
املنتظر. لكن هذا التسليم لألسانيد يجمع 
بــن الــجــهــل بــحــال الـــــرواة واعــتــمــاد الــبــاغ 
ــنـــص الـــقـــرآنـــي،  ــقــــارب الـ ــأنــــه يــ الـــغـــيـــبـــي، وكــ
ــّبــت عبر 

ُ
ــقــل وث

ُ
ـــق ون

ّ
وهــو التنزيل الـــذي ُوث

قرون، وجماعات متواترة منذ جمعه األول 
وحصر مصحفه.

وما أقصده هنا أن هذا التسليم هو أيضا 
يعتمد الــصــراع الــســيــاســي املــقــابــل املــوالــي 
آلل الــبــيــت، ثـــم ُيـــقـــّدم الــتــزكــيــة اإللــهــيــة في 
ــــار مــجــهــول، لـــم ُيــحــقــق فــيــه الـــنـــص ولــم  إطـ
ُيــجــّرح ويــعــّدل فيه الــــرواة. وهـــذا مــا يحتج 
ة في منهجية الرواية، ويفتح باب 

ّ
الُسن به 

املقولة،  لهذه  استنادًا  للخرافة،  االحتشاد 
للمرويات،  تثبت  لم  التي  اإللهية  والتزكية 
فقط ألنها من تسلسل آل البيت ومواليهم، 
من دون عرض هذه السلسلة ملنهجية النقد 

التحقيقي. 
ــر، فـــحـــتـــى مــصــطــلــح أهـــل  ــ ــ ومـــــن جــــانــــب آخـ
ة النبوية 

ّ
الُسنة باعتبارهم يعتمدون الُسن

ـــقـــة عــبــر الــجــرح 
ّ
ــقــة األســـانـــيـــد، واملـــدق

ّ
املــحــق

والتعديل، وحصرهم في مذاهب محدودة، 
هو غير صحيح، فحتى املعتزلة واإلباضية 
ي 

ّ
الُسن الــروايــات  وغيرهم يعتمدون منهج 

بــمــجــّرد وقــوعــهــم تــحــت االحـــتـــال وخــســارة 
الــجــزء األكــبــر مــن وطــنــهــم الــتــاريــخــي. وهــذا 
الــنــضــال  فــي  الــحــق  الفلسطينين  يــمــنــح  مــا 
املشروعة  على حقوقهم  الــحــصــول  أجــل  مــن 
فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم، مــتــحــّرريــن 
الفلسطينية  القضية  ألن  اإلسرائيلين.  مــن 
ليست قضية تحّرر وطني عادية، بتركيبها 
االستثنائية،  الطبيعة  ذي  وعــدوهــا  املعقد، 
وكونها آخر قضية تحرر وطني، بعد إنجاز 
دول العالم استقالها الوطني، في وقٍت تنكر 
الــحــقــوق،  أقـــل  الفلسطينين  عــلــى  إســرائــيــل 
مــــع االحـــتـــفـــاظ بــتــحــّكــمــهــا كــمــحــتــل بــحــيــاة 
نظرًيا  انسحابها  بعد  حتى  الفلسطينين، 
من أرضهم، كما جرى ويجري مع قطاع غزة 

بعد أكثر من 16 عاًما على االنسحاب منه.
ــراع هــــذه فـــي لــحــظــات  تــغــيــب بــديــهــيــات الـــصـ
الحماس التي تسعى إلى تصوير الواقع على 
غير حقيقته، ومنح النفس موقعا وقوة غير 
سقط 

ُ
موجودين في الواقع، إنما هي رغباٌت ت

القضية.  على واقــع متعب ومحطم، ال تخدم 
ــأتـــي الــخــطــاب  ــذه الـــلـــحـــظـــات، يـ ــ ــــي مـــثـــل هـ وفـ
ليسوق  عالًيا،  الشعبوي، ويرفع من وتيرته 
لعدوهم  أنهم مساوون  الضحايا  وهًما عند 
بالعدو،  األذى  الــردع وإيقاع  القدرة على  في 
كما كــان شعار »تـــوازن الــرعــب« القديم الــذي 
أطـــلـــقـــه خـــالـــد مــشــعــل عـــنـــدمـــا شـــغـــل مــنــصــب 
أو  حــمــاس،  لحركة  السياسي  املكتب  رئــيــس 
االحتفال بالنصر بالجلوس على كنبة فوق 
ــــذي أحـــدثـــه الــقــصــف اإلســرائــيــلــي  الـــخـــراب الـ
ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، كـــمـــا فـــعـــل يــحــيــى  أخــــيــــرا عـ

ــا تــمــنــح لـــلـــدارســـن والــبــاحــثــن صـــورة  ــهـ ـ
ّ
ألن

 فــي قـــراءة مــا حــدث مع 
ً
أكــثــر عمقا وتفصيا

اإلسامين، أو ملاذا حدث ذلك!
ثّمة ماحظات رئيسية على هامش الجلسة 
ــــروري اإلشــــــــارة إلـــيـــهـــا؛ فــي  ــــضـ املـــهـــمـــة مــــن الـ
مقدمتها مـــآالت الــخــطــاب اإلســامــي فــي ظل 
االنخراط في الديمقراطية وفي تجربة الحكم، 
ــى اإلســـامـــيـــون عـــن الــشــعــارات 

ّ
عــنــدمــا يــتــخــل

ــقـــوالت الــجــاهــزة الــتــي كــانــوا يــقــّدمــونــهــا  واملـ
فــي املــرحــلــة الــســابــقــة، كــمــا حـــدث فــي تونس 
واملغرب، بينما هم اليوم في الحكم يضطّرون 
إلى القبول بتنازالت وسياسات كانوا يقفون 
على  البارز  املثال   

ّ
ولعل بقوة سابقا،  ضدها 

املغرب، أحد  بقبول رئيس وزراء  ذلك يتمثل 
القيادات اإلسامية البارزة ليس فقط مغربيا 
بالتطبيع  العثماني،  الدين  سعد  عربيا،  بل 
الــذي لم  مع الكيان اإلسرائيلي، وهو املوقف 

يكن يتخّيله اإلساميون قبل عقد.
الباحثن  دفعتني هذه التحوالت إلى ســؤال 
ــتـــحـــوالت ســلــبــيــة أم  فــيــمــا إذا كـــانـــت هــــذه الـ
أصــبــحــوا  اإلســامــيــن   

ّ
أن بمعنى  إيــجــابــيــة؛ 

بفكر  ويتمتعون  مثالية،  وأقــل  واقعية  أكثر 
 عــلــى 

ً
ــعــــا ــاتــــي، يــجــعــلــهــم قـــــادريـــــن فــ ــمــ بــــراغــ

االنــتــقــال مــن مــســاحــة الــخــطــاب إلـــى مساحة 
ــيـــاســـي الـــحـــقـــيـــقـــي، مــــا يــدفــعــهــم  ــفـــعـــل الـــسـ الـ
ــدث فــــي تــــونــــس واملـــــغـــــرب وتـــحـــذو  ــ ــا حــ ــمــ )كــ
ــركــــات أخـــــــرى( إلـــــى الـــفـــصـــل بــن  ــم حــ حــــذوهــ
أحزاب  إلى  ويتحّولون  والسياسي،  الدعوي 
األخــرى،  العالم  تجارب  غــرار  على  سياسية، 
أحزاب  إلى  الدينية  الحركات  عندما تحولت 
مسيحية ديمقراطية، ما يتطابق مع توقعات 

باغ  كضلعي  األصــلــن  واعتماد  باملجمل، 
 قطعا. 

ُ
ّدم القرآن

ُ
للرسالة، وإن ق

ومــــع ذلــــك يــتــم فـــرزهـــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
السنية من  املـــدارس  الــخــاف بينهم وبقية 
لها  يتسلل  والــتــي  ذاتــهــا،  املنهجية  داخـــل 
البعد السياسي أيضا. غير أن هناك خافا 
ــنـــوان بـــن مــســاريــن  جـــوهـــريـــا فـــي هــــذا الـــعـ
كــبــيــريــن، ال ُيــمــكــن أن ُيــجــمــع بــيــنــهــمــا في 
إطار واحد في الزمن املعاصر، وهو الفارق 
املــركــزي بــن التشكيك فــي صــحــة أحــاديــث 
ة مرجع فهم 

ّ
والرفض األصلي العتماد الُسن

للرسالة اإلسامية. 
وال بد هنا من التذكير بأنه ثبت بالفعل بأن 
النبوية قد ُدست فيها،  ة 

ّ
الُسن مروياٍت في 

بـــنـــاًء عــلــى الــتــوظــيــف الــســيــاســي الــحــاشــد 
الله  النبي صلى  يقلها  لم  أحاديث  وغيره، 

عليه وسلم، ولم تثبت عنه.
ــول إن أئـــمـــة الـــحـــديـــث قـــد نــقــشــوا كل  ــقــ والــ
ــــوع، ولـــــم يـــتـــســـّرب شـــــيء ال  ــــوضـ ــديــــٍث مـ حــ
الـــرواة  بــه، إذ أن فــي خــاف  يمكن التسليم 
أنفسهم من  الجرح والتعديل  ة وأئمة 

ّ
الُسن

اعتباره حديثا  )أي  الحديث  بوضع  يجزم 
موضوعا(، في حن يراه اآلخر حديثا حسنا 
أو صحيحا، فمن الطبيعي أن تتسلل بعض 

الـــســـنـــوار رئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
حماس في قطاع غزة.

ال أرغـــب فــي أن أكـــون ضــد املـــزاج الــعــام الــذي 
ــا يــمــنــحــه األمـــــــل، لــكــن  ــن إنــــجــــاٍز مــ يــبــحــث عــ
الــخــطــاب الــشــعــبــوي ال يمنح األمـــل بــقــدر ما 
ُيـــســـّوق الـــوهـــم. خـــطـــاب االنـــتـــصـــار شــعــبــوي 
بامتياز، وال أعتقد أن هذا النوع من الخطاب 
يناسب صراع الضحية مع جاٍد يرتدي ثوب 

الحمل، كما هو حال الصراع مع إسرائيل.
اختال ميزان القوى الفادح ملصلحة إسرائيل 
يجب أال يثني الفلسطينين في صراعهم مع 
الحاسم في  الـــدور  إســرائــيــل. وليس للساح 
بحقوق  تتعلق  والــتــي  املــمــتــّدة،  الــصــراعــات 
الــبــشــر ومـــحـــاولـــة ســحــقــهــا بــالــقــوة الــعــاريــة 
لــلــســاح، فــهــنــاك حـــــدوٌد الســـتـــخـــدام الــســاح 
ــراٍع  ــ ــــي صـ إلنــــجــــاز األهــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة، وفـ
مـــرّكـــٍب ومــعــقــد مــثــل الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي ـ 
اإلســرائــيــلــي، مــن املمكن تحويل الــســاح إلى 
عــبء على صــاحــبــه، أو تحييده فــي الــصــراع 
إلى حد كبير، ومنع إسرائيل من استخدامه 
بــالــطــريــقــة الــتــدمــيــريــة الـــتـــي شــهــدنــاهــا في 
الحروب على قطاع غزة. ولنا في االنتفاضة 
األولـــى دروٌس وعبر فــي هــذا الــســيــاق. طبًعا 
السابقة،  التجربة  استنساخ  املطلوب  ليس 
تـــتـــكـــّرر،  مـــنـــهـــا وال  يـــســـتـــفـــاد  ــتــــجــــارب  الــ ألن 
والتكرار يحولها إلى سخرية. وهذا ال يعني 
عـــدم اســتــخــدام الــكــفــاح املــســلــح فــي مــواجــهــة 
االحــتــال، لكن مــن املــهــم كيف ومــتــى؟ ومتى 
يــكــون أســلــوًبــا مــفــيــًدا، ولــيــس أســلــوًبــا يلحق 
الـــضـــرر بــقــضــيــتــي. وبــالــتــالــي، عــلــى وســائــل 

أطروحة  أو  بــراون،  ناثان  األميركي،  الباحث 
عــالــم االجــتــمــاع، آصــف بــيــات، فــي كتابه »ما 
بعد اإلســامــويــة«، الــذي دافــع فيه عن تخلي 
التقليدية،  أيديولوجيتهم  عــن  اإلســامــيــن 
ــزاب ســيــاســيــة، كـــاألحـــزاب  ــ والــتــحــول إلـــى أحـ

البرامجية األخرى؟
 
ّ
ثّمن التساؤل الباحث هشام جعفر، وأّكــد أن
هذا الطريق يقود إلى تطّور تلقائي للحركات 
ــع بــاملــســار  ــدفـ ــا نـ ــنــ ــ

ّ
ــا يــعــنــي أن ــيــــة، مــ اإلســــامــ

الــديــمــقــراطــي إلـــى األمــــام فــي الــــدول العربية، 
ونــتــخــلــص مـــن الــشــكــوك والـــهـــواجـــس تــجــاه 
اإلسامين، ويبني اآلليات املطلوبة لتجنب 
الوقوع فيما حدث في تجارب عربية. .. ليس 
يؤّكد  كما  تأكيد،  بكل  السهولة،  بهذه  األمــر 

النصوص، فما الذي يحكمها إذن؟ تحكمها 
الداللة وقطعية  قاعدة مهمة، وهي قطعية 
الثبوت، وفهم كليات الشريعة ومقاصدها 
إمكانية  مــع  أنــنــا هنا نتعامل  أي  الــكــبــرى، 
باحتمالية  للنبي  وإســـنـــاده  نـــصٍّ  تــزيــيــف 
واردة، لكن هذه االحتمالية ال تسّوغ رفض 
ة، وعموم أصلها التشريعي. 

ّ
 مرجعية الُسن

ــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــضـــحـــيـــة أن  ــتــ ــال الــ ــنــــضــ الــ
تــتــنــاســب مـــع خــطــابــهــا الــســيــاســي بوصفها 

ضحية.
من هنا، يجب إعادة النظر في تموقع أطراف 
الـــصـــراع فـــي الــخــريــطــة الــصــراعــيــة، بمعنى، 
ــــورة الـــتـــي تــعــطــيــهــا  ــــصـ لــيــســت صــحــيــحــة الـ
 
ّ
»حــــمــــاس« لـــلـــصـــراع، أنـــهـــا بـــن طـــرفـــن، وأن
الحركة ندٌّ إلسرائيل قادر على إيقاع الهزيمة 
بها. يناسب هذا الخطاب إسرائيل، بتصوير 
بــل أكثر من  الــصــراع بــن طرفن متساوين، 
ذلــــك، تــصــويــر ذاتــهــا الــطــرف املــعــتــدى عليه، 
والذي يدافع عن نفسه. في الوقت الذي تشكل 
ة عــمــلــيــة قــتــل وتــدمــيــر 

ّ
اتـــهـــا عــلــى غــــز اعـــتـــداء

كــل مــن صــاح الــجــورشــي وعــبــد الحكيم أبو 
العقود  خـــال  تشكلوا  فــاإلســامــيــون  الــلــوز، 
املــاضــيــة عبر هــويــٍة معينة، وتــكــونــت لديهم 
ما  الخطاب،  بذلك  مرتبطة  اجتماعية  قاعدة 
يــؤّدي إلى فقدانهم هويتهم الفكرية نفسها، 
بخاصة عندما نتحّدث عن الجانب األخاقي 
ــزءًا بــنــيــويــا مــــن خــطــاب  ــ ــان جــ ــ ــا كـ ــاملـ ــذي طـ ــ الــ
اإلسامين، ويميزهم عن اآلخــريــن، وهــو ما 
يضع التجربتن، التونسية واملغربية، اليوم 
على محّك حقيقي ومنعرج خطير، قد يؤدي 
إلــــى نــتــائــج عــكــســيــة فـــي أوســــــاط الــحــركــات 
ــقــــاعــــدة االجــتــمــاعــيــة  ــن الــ  عــ

ً
نـــفـــســـهـــا، فـــضـــا

الداعمة لهما.
جلسة غنية بالنقاشات املعمقة والتساؤالت 
ــام اخــتــبــار  ــ الــحــقــيــقــيــة، وتـــضـــع الــبــاحــثــن أمـ
آخـــر لــلــخــيــال الــســيــاســي لــإســامــيــن )وهـــو 
رؤوف(،  لهبة  مــهــم  كــتــاب  عــنــوان  باملناسبة 
ـــــه تـــآكـــل خــــال حــقــبــة الــربــيــع 

ّ
الـــــذي يـــبـــدو أن

ل 
ّ
يتمث آخــر  مــا يوجد ســـؤااًل جدليا  العربي، 

في مدى قــدرة خطاب اإلسامين وسلوكهم 
ــــذي تــشــّكــل مـــع املــرحــلــة الــســابــقــة مـــن قمع  )الـ
واعــتــقــال وتــهــديــد ومـــعـــارضـــة( عــلــى تــجــاوز 
تــلــك املــرحــلــة والــــخــــروج بـــتـــصـــّورات جــديــدة 
قــادرة على بناء بديل يتناسب مع ما حدث 
فـــي الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي؟ هــــذا الــــســــؤال املــفــتــوح 
نترك جــزءًا من اإلجابة عنه للجلسة القادمة 
مـــن املــؤتــمــر، بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة، عـــن حــالــة 
اإلسامين في املعارضة بعد عقد من الربيع 
العربي، هل هي أقل إشكالية وتأزما من حالة 

أشقائهم في السلطة؟
)كاتب ووزير أردني سابق(

هناك فرق كبير بن اعتماد األمة للصحاح 
كأدق ما تم تحقيقه وإسناده، وربط الُسنة 
بكليات القرآن املجمع على أنها من أصول 
االجــتــهــاد، وبـــن مــراجــعــة أحـــاديـــث األحـــاد 
ورّده أيا كان رواته، بما فيه قاعدة اضطراب 
املــــذاهــــب  ــدل  ــ ــــدى جــ لــ املـــــــن، والــــتــــي وردت 
قّدم  مالك  اإلمــام  أن  القديمة، حتى  الفقهية 
عــمــل أهــــل املـــديـــنـــة عــلــيــهــا، لـــكـــون صــنــاعــة 
االستدالل لديه أقوى حّجة، وقس على ذلك 
ــردود وأصــــول املــذاهــب التي  تــاريــخــا مــن الــ
توازن في فهم النص بالعقل واالستصحاب 
أو  البخاري  اإلمــام  وأن  املرسلة.  واملصالح 
ــاد، جــرحــا  ــنـ مــســلــم مـــن أوثــــق مـــن دقـــق اإلسـ
بن 

ُ
ت دقيقة   

ً
كانت صناعة والتي   ،

ً
وتعديا

ــــوة مــنــهــجــيــة الـــنـــقـــل املـــتـــكـــئ عـــلـــى أصــلــي  قـ
الــرســالــة الــكــتــاب والــُســنــة، ال يــعــنــي أن من 
يناقش مروياتهم أو يتحفظ على بعض ما 
ورد فيها من أحاديث األحاد ضال باملطلق. 
وهذا بالطبع ال يشمل من يردُّ الحديث ألجل 
صناعة دين جديد للمستبد أو للغرب، كما 
ال يجوز أن يتم التعامل مع األئمة وجهدهم 
العظيم بأنه جزء من التنزيل الذي ال يأتيه 

الباطل من بن يديه ومن خلفه.
)كاتب عربي في كندا(

ــن نــفــســه  ــع عــ ــدافــ مــمــنــهــجــة لـــشـــعـــٍب أعــــــــزل، يــ
املــتــاحــة، مقابل عــدوانــيــة منفلتة  بــالــوســائــل 
الرسمية  العالم  من عقالها، تخرس سلطات 

ودولها أمامها.
الهّبة الشعبية في مواجهة االعتداءات  تقّدم 
ــة فــي  ــلـــطـ ــة مـــــن الـــسـ ــيـ ــمـ االســـتـــيـــطـــانـــيـــة املـــحـ
إســرائــيــل فــي حــي الــشــيــخ جــــّراح فــي الــقــدس 
ا في اجتراح آليات نضاٍل 

ً
املحتلة، درًسا ثمين

فــي مــواجــهــة إســرائــيــل، قــــادرٍة عــلــى تأسيس 
ــّرة بــعــد األخـــــرى، عــلــى مــكــونــاتــه  ــ الـــصـــراع، املـ
األساسية التي سُيحسم فيها الصراع، صراع 
الــضــحــيــة والـــجـــاد. فــهــذا أكــثــر مـــا تحتاجه 
الحريات  إطــاق  اليوم،  الفلسطينية  القضية 
 يد 

ّ
الــكــفــاحــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وكـــــف

الفصائل عن احتكار العمل الوطني، واتخاذ 
ــٍد قـــــــراراٍت مــصــيــريــٍة، يــضــع كل  ــ فــصــيــٍل واحــ
فــي ســيــاق، مختلف مع  الفلسطيني  الــوضــع 

سياق نضاله، )وال أريد أن أقول متناقض(.
ــا أعــــطــــى  ــ ــ ــًمـ ــ ــ ــيــــة زخـ ــبــ ــعــ ـــــــــــــدت الـــــهـــــّبـــــة الــــشــ

ّ
ول

 أكبر من صواريخ حركتي 
ً

الفلسطينين أما
حـــمـــاس والـــجـــهـــاد اإلســــامــــي. ومــــا أتــمــنــاه، 
أال يتم اســتــخــدام هــذه الــصــواريــخ فــي املــرات 
ــائــــل نــضــال  املـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا يــتــنــاقــض مــــع وســ
شعبية فلسطينية واعدة. إننا بحاجٍة إلعادة 
الـــصـــراع إلــــى مــكــونــاتــه األســـاســـيـــة أكــثــر من 
ــٍت مــضــى، وهـــو وحــــده، وعــبــر الــكــفــاح  أي وقــ
ــادر عـــلـــى إنــــجــــاز ذلــــك.  ــقــ ــدع، الــ ــبــ الــشــعــبــي املــ
كما  ذلـــك،  فــي  ــســاعــد 

ُ
ت أن  الفصائل  تستطيع 

جهضه. 
ُ
أنها، لألسف، تستطيع أن ت

)كاتب فلسطيني(

اإلسالميون وصدمة السلطة

بين إنكار الُسنّة ورّد الحديث المضطرب

مع خطاب الضحية وضد خطاب النصر

دخول اإلسالميين إلى 
الحكم ال يقل تحّديًا 

لأليديولوجيا اإلسالمية 
عن مرحلة المعارضة 

التي تكيّفوا معها 
عقودًا

ال يجوز التعامل مع 
األئمة وجهدهم 

العظيم بأنه جزء من 
التنزيل الذي ال يأتيه 

الباطل من بين يديه 
ومن خلفه

ليست صحيحة 
الصورة التي تعطيها 

»حماس« للصراع 
أنه بين طرفين، وأّن 

الحركة ندٌّ إلسرائيل 
قادر على هزيمتها
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