
عبير نصر

ليس بذي عينني من ُينكر الوضع الكارثي 
الــــذي وصــلــت إلــيــه ســـوريـــة، بــعــدمــا جعل 
ة 

ّ
الحاكم من »رعيته« كياناٍت هش النظام 

ــيــــدًا، فــتــكــون  ــلـــة، لـــتـــعـــرف مــقــامــهــا جــ هـــزيـ
بــدأت املأساة  كالغنم دّرًا وطاعة. وال شك 
املدينية  النخب  قــّصــرت  عندما  الوطنية، 
في القبض على مفاصل العمل السياسي 
الريفية  الفئات  احترفت  بينما  والحزبي، 
وتصّدت  السياسي   

َ
النضال »املسحوقة« 

تــشــكــيــل  إلـــــــى  أّدى  ــا  ــ مــ وهـــــــو  لــــلــــقــــيــــادة، 
تقوم  منتجة،  غير  سياسية،  استقطاباٍت 
على الغرائز االنفعالية أكثر مما تقوم على 
 لطبيعة 

ٌ
الـــحـــوار. وبــالــطــبــع، هـــذا مــخــالــف

األمــور ويصير  إذ عندما تنقلب  األشياء، 
الحصان خلف العربة، تدخل عملية التقّدم 
الديمقراطية  لتغدو  استعصاء،  حالة  في 
ــٍة لن  ــيـ ــرافـ أشـــبـــه بــعــمــلــيــٍة دوغـــمـــائـــيـــٍة وخـ
الـــواقـــع ســـوى الفشل  تــحــصــد عــلــى أرض 
والهزائم. عمليًا، هذه مالحظة موضوعية 
أية  على  بأكمله.  شــعــٍب  مــعــانــاة  تختصر 
حــــال، وفـــي ظــــروف عـــديـــدة واســتــثــنــائــيــة، 
ة،  بما فيها املواِكبة لتكّون الدولة املستبدَّ
ــااًل  ــكــ ــا االنــــهــــيــــار أن يـــتـــخـــذ أشــ ــ ــزايـ ــ ــــن مـ مـ
ــــروب األهـــلـــيـــة الــتــي  ــــحـ مـــتـــنـــوعـــة خـــــالل الـ
البدائية بشكلها  االنتماءات  تتغلب فيها 
 

ّ
»الــطــائــفــي« ونمطها »الــفــاشــي« عــلــى كــل
قــيــمــة ورابـــطـــة »وطـــنـــيـــة«. وفـــي الــحــقــيــقــة، 
لــيــس تــقــريــر االتــحــاد الــدولــي للجمعيات 
الخيرية )أوكسفام(، ونشر في التاسع من 
يوليو/ تموز 2021، أســوأ ما قد يواجهه 

عبد الحميد اجماهيري

ــة أو  ــيــ ــاســ ــيــ مــــهــــمــــا كـــــانـــــت الــــــــزاويــــــــة الــــســ
فــي  تحديد  الشخصية  أو  اإليــديــولــوجــيــا 
املوقف من حزب العدالة والتنمية املغربي، 
 فإن االستقراء املوضوعي  والحيادي  يدفع 
ـــر أكــبــر أزمــة  إلـــى االعـــتـــراف بـــأن الــحــزب  دبَّ
باتخاذ  ســيــاســي ،   تنظيم  لــهــا  قــد  يخضع 
ثــــالث خـــطـــوات  غــيــر مــســبــوقــة فـــي  املــغــرب 
الجماعية  املــعــاصــر:   االستقالة  السياسي  
لألمانة العامة للحزب، بعد ظهور النتائج 
الــكــارثــيــة فـــي  انــتــخــابــات  8 ســبــتــمــبــر، فلم 
يسبق قط أن قدم أي زعيم سياسي مغربي 
باألحرى  االنتخابي،  فشله  بعد  استقالته 
أن تسارع القيادة، بمجموع أعضائها، إلى 
السياسي  اإلقــــرار  املــســؤولــيــة   عبر  تحّمل 
والتنظيمي بالفشل.   الخطوة الثانية التي 
االنتخابية  النكسة  بعد  مــا  مرحلة  ميزت 
تــجــّســدت فــي عـــودة األمـــني الــعــام السابق، 
عبد اإلله بنكيران،  وهو أمر لم  يحدث  ألي 
 قيادي  في  األحــزاب املغربية،  أي  أن  يغادر 
الــرجــل األول فــي  الــتــنــظــيــم ،  ثــم  يــعــود بعد 
أن  يكون  غيره قد قاد الحزب والية كاملة. 
ينطبق الشيء نفسه على رئيس الحكومة، 
سياسيا  استعصاء  ب  جــرَّ الــذي  بنكيران، 
نادرا، تمثل في فشله في تشكيل حكومته، 
ــى تــحــقــيــق فـــوز  ــ ــاد إخـــــوانـــــه إلــ ــ بـــعـــد أن قــ
ســاحــق  فــي الــعــام 2016، واســتــطــاع الفوز 
بـــــ125 مــقــعــدا، وهـــو اكــتــســاح تــشــريــعــي لم 
يحققه أي حــزب قبله ألسباب موضوعية 
وأخـــرى ذاتــيــة. وقــد كــان فشله فــي تشكيل 
حكومته ألســبــاٍب يــطــول شــرحــهــا، سابقة 
فته منصبه الحكومي، وأيضا 

ّ
بدورها، كل

منصبه على رأس الحزب وقتها. وسيكون 
أول رئـــيـــس حــكــومــة يـــقـــود حـــزبـــه بــعــد أن 
غــــــــادر مـــنـــصـــبـــه الـــــدســـــتـــــوري، ومــنــصــبــه 
الـــحـــزبـــي دفـــعـــة واحـــــــدة. أمــــا أهـــــم  خــطــوة 
السياسي  الحقل  استرعت االهتمام داخل 
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــه، فــــهــــي ال ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــربــــي وخـ ــغــ املــ
مــمــارســة  الــديــمــقــراطــة الــحــزبــيــة الداخلية 

عصام شعبان

ــّددا فــي  ــجــ انـــتـــفـــض الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي مــ
تــظــاهــرات 30 أكتوبر )األســبــوع املــاضــي(، 
رّدا عــلــى عــمــلــيــة اســـتـــيـــالء قـــائـــد املــجــلــس 
العسكري، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
عــلــى الــســلــطــة، فـــي انـــقـــالب واضـــــح، جــرى 
له منذ فترة، بداية من مناوشات  اإلعـــداد 
ــلـــه حـــمـــدوك  كـــالمـــيـــة ضــــد حـــكـــومـــة عـــبـــد الـ
واتــهــامــهــا بــالــفــشــل، ومــــحــــاوالت املــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري تــفــتــيــت قـــــوى إعــــــالن الــحــريــة 
ــالــــة قــــــوى ســيــاســيــة  ــتــــمــ والـــتـــغـــيـــيـــر، واســ
وجهوية إلى ساحته، وصــوال إلى قــرارات 
25 أكـــتـــوبـــر )الـــشـــهـــر املــــاضــــي(، وأبـــرزهـــا 
القبض على وزراء الحكومة، والتي جاءت 
ممثال  الــدســتــوريــة،  الوثيقة  عبر  للسلطة 
ــقـــوى إعــــالن  لـــلـــمـــكـــّون املــــدنــــي، وتــمــثــيــال لـ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر فـــي مــجــلــس الــســيــادة. 
كما علق البرهان ضمن قــراراتــه مــواد في 
الوثيقة الدستورية، وفرض الطوارئ، عدا 
ــراءات تضييق أمــنــي، منها  عــن اتــخــاذ إجــ

تعطيل االتصاالت وخدمات اإلنترنت.
ــم مـــمـــا فـــرضـــتـــه الــســلــطــة مــن  ــرغــ وعـــلـــى الــ
حـــالـــة تــرهــيــٍب لــلــمــواطــنــني، وتــشــكــيــك في 
الشعب  ــذ 

ّ
نــف والــثــوريــة،  السياسية  الــقــوى 

ــا نـــاجـــحـــا،  ــيــ ــدنــ الـــــســـــودانـــــي عـــصـــيـــانـــا مــ
 فــي عــشــرات 

ٌ
وخــرجــت مــظــاهــراٌت حـــاشـــدة

املـــدن واألحـــيـــاء، تــرفــع شــعــاراتــهــا، وتــؤكــد 
مطالبها في حكومة مدنية وانتقال سلمي 
وديــمــقــراطــي لــلــســلــطــة، ورفــــض االنـــقـــالب. 
القوى، وربما  تــوازن  الحراك  وبهذا، يعيد 
يفتح أبوابا ملسار سياسي منحاز ملطالب 
ــاوم انـــقـــالبـــا يــصــفــه قـــادتـــه  ــ ــقـ ــ الـــــثـــــورة، ويـ
واملوالون له تصحيحا للمسار. وقد بدا في 
إقليمية  بقوى  مدعوٌم  البرهان  أن  املشهد 
ــيــــة تــعــتــبــر بــعــضــهــا مـــا جــــرى شــأنــا  ودولــ
ووحدته،  الــســودان  على  وحفاظا  داخليا، 
ــفـــوضـــى، وســـعـــيـــا إلـــى  وتــقــلــيــال لـــفـــرص الـ
تحقيق االستقرار. وعلى النقيض من ذلك، 
دانــــت تــكــتــالت ســيــاســيــة دولــيــة االنــقــالب، 
ــيــــركــــي واألوروبــــــــــي،  ــوقــــف األمــ ــا املــ ــ ــــرزهـ أبـ
ــــوقـــــف روســـــــــي وصـــيـــنـــي  فـــــي مــــواجــــهــــة مـ
داعــــم لــلــبــرهــان. وانــعــكــس بــعــض مـــن هــذا 
السياسية  التعبيرات  الدولي على  املشهد 
خـــالل الــتــظــاهــرات وقــبــلــهــا. وكــانــت مصر 
ــرة فـــي شــــعــــارات الـــحـــراك  ــاهـ واإلمــــــــارات ظـ
السلطة.  على  الجيش  الستيالء  املناهض 
وأوضحت بعض الهتافات أن هناك حسًا 
لدى قطاع من السودانيني يرى في موقف 

الدولتني مساندة لقرارات البرهان.
وتــأّســس جــزء من موقف السودانيني، من 
الــقــاهــرة خــصــوصــا، عــلــى خـــبـــراٍت سابقة 
ــة، فــــي ديــســمــبــر/ ــفـــاضـ ــتـ مـــنـــذ انـــــــدالع االنـ
اســتــضــافــت  والــــتــــي   ،2018 األول  كــــانــــون 
القاهرة حينها، في موقف غير محسوب، 
ــلـــوع الحـــقـــا عـــمـــر الــبــشــيــر،  ــخـ ــيـــس املـ ــرئـ الـ
واتخذ اللقاء منّصة كأداة تشويه للحراك. 
وكــأن القاهرة تعلن عــداءهــا، منذ اللحظة 
موقف  يــتــأّســس  كما  لالنتفاضة،  األولــــى، 
السودانيني أيضا بناء على موقف سلبي 
ــاه النظام 

ّ
مــن االنــتــفــاضــات الــعــربــيــة يــتــبــن

املصري، عدا عن الخوف من تكرار تجربة 
مصر. وتاريخيًا، هناك خبرات وحساسية 
لـــدى الــســودانــيــني تــجــاه الــنــظــم العسكرية 
عموما، نتاج عهود حكمت فيها الخرطوم 
نــظــم عــســكــريــة، فــي عــهــدي إبــراهــيــم عبود 
البشير،  وانــتــهــاء بحكم  نــمــيــري،  وجــعــفــر 

أكد تصّدر سورية  وقد  اليوم،  السوريون 
بلدان العالم بعدد الذين يهّددهم الجوع. 
األسوأ »املحرقة السورية« التي بدأت منذ 

خمسة عقود، ويبدو أنها لن تنتهي. 
ــواٍت مــــن األزمــــــــات املــتــنــاســلــة،  ــنــ وبـــعـــد ســ
ــــوري يــرتــهــن  ــسـ ــ وحــــيــــث مــــســــرح الـــقـــهـــر الـ
ة من ممارساِت نظام أصولي 

ّ
لتكراراٍت ممل

متطّرف، فاقٍد أّي مشروع وطني حقيقي، 
يخلع املجتمع السوري أخيرًا ثوب الخجل، 
ــة اإلخـــــفـــــاء املــــــاهــــــرة، لــتــطــفــو عــلــى  ــعـ ــبـ وقـ
الــســطــح أبــشــع أشــكــال األزمــــات األخــالقــيــة 
واإلنسانية ومظاهر االنفصام املجتمعي، 
الذكر: »مشاهد تجّمع  ومنها على سبيل 
الــنــاس فــي طوابير وأقــفــاص أمــام األفــران 
على  تقابلها  خــبــز،  ربــطــة  على  للحصول 
الــضــفــة األخـــــرى طــوابــيــر لــلــحــصــول على 
ــــدث إصـــــدار لــجــهــاز خـــلـــوي مـــن شــركــة  أحـ
مأمون  املستقل،  النائب  األميركية.  »آبــل« 
الــحــمــصــي، يــفــقــد عــضــويــتــه فـــي الــبــرملــان 
السوري، وُيجّرد من حقوقه املدنية ملواقفه 
السياسية، وبشكل دراماتيكي يتحّول إلى 
الجـــئ يــبــيــع الــقــهــوة والـــشـــاي فــي شـــوارع 
ار حماة« إلى 

ّ
كندا، في وقٍت يعود فيه »جز

زًا مكرمًا. املستشارة الخاصة 
ّ
سورية معز

في رئاسة الجمهورية، لونا الشبل، تطلب 
مــن الــســوريــني الــصــمــود والــتــصــّدي، وقــد 
القسم  فــي خــطــاب  ــتــهــا« 

ّ
»طــل تكلفة  بلغت 

الرئاسي ما يقارب 56 مليون ليرة سورية. 
ــّدة بــرعــايــٍة روســيــة لتشجيع  مــؤتــمــرات عـ
ــودة، فــي  ــ ــعـ ــ ــئـــني الـــســـوريـــني عـــلـــى الـ الـــالجـ
وقـــت تــشــهــد فــيــه الــبــالد أكــبــر هــجــرة منذ 
املــوالــي  الــفــريــق  مــن  2015، معظمهم  عـــام 

بنسبة  الــســوري  االقــتــصــاد  تقلص  قاتلة، 
ــم األســـعـــار إلــــى %60 

ّ
10% لــيــصــل تــضــخ

 الدولة حاصرت القطاعات 
ّ
سنويًا. كما أن

ــــروط  ــم وشــ ــيــ ــراســ الـــخـــاصـــة بـــقـــوانـــني ومــ
 
ً
تعجيزية، في حني كانت الرواتب ضئيلة
اليومية.  الــحــيــاة  أعــبــاء  ملــواجــهــة  ال تكفي 
 فـــي تــركــيــبــة الـــدولـــة 

ً
 خـــلـــال

ّ
والــــواضــــح أن

الــســوريــة كـــان ســبــبــًا رئــيــســيــًا فـــي ضعف 
أولــــويــــات  كـــانـــت  إذ  االقــــتــــصــــادي،  األداء 
 نــحــو الــشــؤون الخارجية 

ً
الــحــكــم مــوجــهــة

والدفاع واألمن. وحتى بعد االعتراف بأن 
االقتصاد السوري يعاني من أزمٍة مزمنة، 
لم يرافق ذلك شعور لدى القيادات العليا 
ــرارات طارئة  بــحــراجــة الــوضــع، إلصـــدار قــ
بهدف معالجته. وفي حقبة التسعينيات، 

لم يكن الوضع أفضل حااًل، حيث ارتفعت 
الكهربائي  التيار  وانقطع  البطالة،  نسبة 
مــــّرات، وكـــان ثــّمــة تقنني فــي تــوزيــع املــواد 
حتى  العقد  انتهى  إن  ومــا  االستهالكية، 
عادت سورية إلى حالة الركود االقتصادي، 
ولاللتفاف  التجاري.  امليزان  وارتفع عجز 
على جوهر املشكلة، عادت نغمة »مكافحة 
ــَي وزراء 

ّ
الــفــســاد« إلــى الــظــهــور، حيث ُصــف

وعدد كبير من املسؤولني ورجال األعمال. 
الذي  األســد  ى رفعت 

ّ
الحملة حت وطاولت 

أزيح من منصب نائب رئيس الجمهورية 
االبــــــن«  »األســـــــــد  عـــهـــد  وفــــــي   .1998 عــــــام 
تـــكـــّرر املــشــهــد بــحــذافــيــره، فـــبـــدأت املــهــزلــة 
بغرض  إيــاهــا،  النغمة  مــن  االستعراضية 
بنية  للنظام   

ّ
أن والــتــأكــيــد  األوراق،  خــلــط 

تفكيكها،  أو  انهيارها  يصعب  متماسكة 
بينما هو ليس أكثر من جاهلية سياسية 
والفقر والظلم  ف 

ّ
التخل أركــان  قائمة على 

والجهل. 
وكــمــا اســتــخــدم حــافــظ األســــد الــخــطــابــات 
الــقــومــيــة املــســيــلــة لـــلـــدمـــوع، لــلــتــهــّرب من 
االستحقاقات الداخلية، على املقلب اآلخر، 
ــة الــتــي ستنقذ بــشــار األســـد، 

ّ
ــاءت الــقــش جـ

إذا لــم يــعــد إلـــى نغمة »مــكــافــحــة الــفــســاد« 
إيــقــاع مقبول مــن الــشــارع الــســوري، فبعد 
دخــــــول »قــــانــــون قـــيـــصـــر« حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، 
ــد الـــصـــعـــداء، وهــــو املــحــتــرف  ــ ــس األسـ

ّ
تــنــف

على  والقدرة  السياسية  البراغماتية  بفن 
الــتــكــّيــف فــي مــواجــهــة الــضــغــوط الــطــارئــة، 
األزمــة   على مسار 

ً
 جــديــدة

ً
فارضًا معادلة

التي  املــشــروعــيــة  الــســوريــة، للقبض عــلــى 
تــعــوزه بــوضــوح. مــعــادلــة لــم تـــؤدِّ إال إلــى 

ــادة عـــزلـــة الـــســـوريـــني الـــذيـــن يــعــيــشــون  ــ زيــ
ــواع وســــــط مــحــيــٍط  ــ ــطــ ــ ــًا الـــقـــهـــر املــ ــ ــاسـ ــ أسـ
ــيـــاســـي بــــائــــس. وهـــــــذا مــــا أّكــــــــده وزيــــر  سـ
الــخــارجــيــة الــــراحــــل ولـــيـــد املـــعـــلـــم، إذ قــال 
 مثل هــذا اإلجــراء 

ّ
»إذا كانوا يتوهمون أن

األحادي سوف ُيخضع سورية لشروطهم، 
دعــهــم يــحــلــمــون، لـــن نــرضــخ ألي شــــرط«. 
ــًا عــــن »تـــهـــويـــل إعــــالمــــي وحــــرب  ــّدثـ ــتـــحـ مـ
الــقــانــون وتصويره  تــأثــيــرات  نفسية« عــن 

أنه الضربة القاضية للنظام. 
ــن املـــعـــيـــار  ــ ــة عـ ــ ــوريـ ــ ــــالف سـ ــتـ ــ يـــنـــطـــوي اخـ
الــعــاملــي عــلــى مــغــاٍز هــامــة، لكونها نــشــازًا 
في عالٍم يتحّرك نحو الحياة الديمقراطية 
تتطلب  وعليه،  إيــقــافــه.  ر 

ّ
يتعذ نــحــٍو  على 

نهاية التراجيديا السورية تحرير نفوٍس 
، تلك التي تأنس ملظهر 

ّ
َعة والذل

ّ
ألفت الض

لم تجد  إذا  العربة، والتي  الحصان خلف 
معبودًا  لنفسها  صنعت  يستعبدها  مــن 
جديدًا وطاغية َمِريدًا، إلشباع حاجتها من 
االستعباد والدونية. يقول عالم االجتماع 
الـــبـــولـــنـــدي األصـــــــل، زيـــغـــمـــونـــت بــــاومــــان: 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا  الـــنـــازيـــة  »املـــحـــرقـــة 
مـــاليـــني الـــبـــشـــر لــيــســت مــــن صــنــيــع هــتــلــر 
وحده، فال يمكن لرجٍل واحد، مهما أوتي 
أن  أو مهما أصابه من جنون  من ملكات، 
 هــذه الجرائم التي تأنف منها 

ّ
يرتكب كــل

 
ّ
مــمــلــكــة الــحــيــوان نــفــســهــا. ال تــعــتــقــدوا أن
املحرقة كان من املمكن أن تكتمل من دون 
ــل الــعــلــم والــثــقــافــة،  جــمــاعــة الــتــنــويــر، وأهــ
التشريع والتأويل، وأهل الصحافة  وأهل 
واإلعالم، والفالسفة وهيئة كبار العلماء«. 
)كاتبة سورية(

ــــدرة عـــلـــى تــأمــني  ــقـ ــ داخــــــل الـــــوحـــــدة، أي الـ
ــحــــزب، بـــالـــرغـــم مـــن االخـــتـــالفـــات  وحـــــدة الــ
الــتــي  وجــد نفسه وســطــهــا.  وقد  العاصفة 
ــّدا وجــذبــا،  عـــرف املــؤتــمــر االســتــثــنــائــي شــ
بني مقترحات عبد اإللــه بنكيران وأغلبية 
التصويت  سحق  حيث   السابقة،  القيادة 
بــاالغــلــبــيــة مــقــتــرحــات الـــقـــيـــادة الــســابــقــة، 
والتي كانت تريد قيادة بديلة مدة ال تزيد 
بقيادة  بنكيران  فــي حــني طالب  عــن سنة، 
حت 

ّ
عادية والية كاملة، وكان له ذلك. وترش

ســتــة أســـمـــاء وازنــــــة مـــن داخـــــل الــتــنــظــيــم، 
الديمقراطي،  التمرين  في خالصة  انتهت، 

إلى بناء ديمقراطية على قاعدة الوحدة.
والــواقــع أن حــزب العدالة والتنمية مــّر من  
فــوق جسر عـــادة مــا يــتــهــاوى بمن يعبره، 
حـــتـــى أن »االنـــقـــســـامـــيـــة« صــــــارت شــرطــا 
مـــالزمـــا لــفــهــم الــحــيــاة الــحــزبــيــة املــغــربــيــة، 
جــعــل مــنــه الــبــاحــث فـــي األنــثــروبــولــوجــيــا 
الــســيــاســيــة، األمـــيـــركـــي، جـــون واتـــربـــوري، 
صــــاحــــب كــــتــــاب »أمــــيــــر املـــؤمـــنـــني املــلــكــيــة 
لتفسير جزء  قاعدة  السياسية«،  والنخبة 
التي  واالنقسامات  االنشقاقات  مــن   كبير 
طبعت التاريخ السياسي املغربي. ويعيش 
الــذي جــاء على  الحزب االسالمي املغربي، 
صـــهـــوة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، فـــي ظـــل تــســارع 
ــيـــا والــــشــــرق  ــقـ األوضـــــــــاع فــــي شــــمــــال أفـــريـ
الــعــربــي بــالــنــســبــة لـــإســـالم الــســيــاســي ما 
بــعــد الـــثـــورات. ولــعــل الــتــعــثــر الــتــي تعرفه 
تـــونـــس، واملـــســـيـــرة الــتــراجــيــديــة لــإســالم 
الـــســـيـــاســـي فــــي مـــصـــر، وتـــغـــيـــر املــــعــــادالت 
اإلقليمية والــدولــيــة، وتــأثــيــر ذلـــك كــلــه في 
معنى الحزبية اإلسالمية، كان حاضرا في 

قرارات الحزب املغربي.
ويــحــُســن بــنــا هــنــا أن نــســتــحــضــر مصير  
مــنــصــف املـــرزوقـــي  الــــذي  حــكــم إلـــى جــانــب 
حركة النهضة، ذات التوجه اإلسالمي، في 
تونس ما بعد الثورة، ونستحضر خالصة 
مــا توصل إليه هــو نفسه مــن الشراكة في 
الحكم مع »النهضة«، إذ اعتبر  أنه » إجماال 
..  لعب دورا سلبيا في  اإلســالم السياسي 

في  القومية  اإلسالمية  بالجبهة  واملدعوم 
انــقــالب 1989، والــــذى مـــارس جــرائــم على 
مــدار 30 عاما. وهــذا هو الرئيس املخلوع 
ــًا فـــي بعض  ــدانـ ــيـــوم فـــي ســجــن كـــوبـــر مـ الـ
جــرائــمــه. وفـــي إطــــار تــشــّكــل مــوقــف قــطــاع 
مـــن الــســودانــيــني ضـــد الـــقـــاهـــرة، االنــقــســام 
الــتــاريــخــي مــنــذ حــقــبــة االســتــقــالل بــصــدد 
الــعــالقــة مـــع مـــصـــر، والـــتـــي تــعــّمــقــت كــذلــك 
ــتــــالفــــات بــني  ــتــــرات مـــمـــتـــدة مــــن االخــ فــــي فــ
الــنــظــم الــحــاكــمــة فــي الــقــاهــرة والــخــرطــوم. 
فــضــال عـــن وجـــــود كــتــل ســيــاســيــة ونــخــب 
ســودانــيــة تــنــحــاز إلـــى إثــيــوبــيــا، ويــجــدهــا 
ليس  مصر،  مواجهة  فــي  للسودان  حليفا 
وحــســب فــي مــلــف ســد الــنــهــضــة، ويــرفــض 
بــنــاء عــلــيــه أشـــكـــال الــتــعــاون املــشــتــرك بني 
الــقــاهــرة والـــخـــرطـــوم. ويــــرى هـــذا االتــجــاه 
أن إثيوبيا ساندت ثــورة الــســودان، بينما 
وقـــفـــت الـــقـــاهـــرة فـــي الـــصـــف املـــقـــابـــل، حني 
ــدأ الــــحــــراك املـــطـــالـــب بـــإســـقـــاط الــبــشــيــر،  ــ بـ
نــظــام ديمقراطي  بــوجــود  تــرحــب  واآلن ال 
يقف تصنيف  كما  انتفاضة شعبية.  بعد 
ــمـــي يــــعــــادي  ــيـ ــلـ مــــصــــر ضــــمــــن تــــحــــالــــف إقـ
ــثــــورات واالنـــتـــفـــاضـــات الــشــعــبــيــة دافــعــا  الــ
ــتـــهـــم مــــصــــر بــتــشــجــيــع  ــاه الــــــــذي يـ ــجــ ــالتــ لــ
خطوات البرهان. وللمفارقة، أسقطت ثورة 
السودان نظاما عسكريا بنى سلطته عبر 
املسلمني.  اإلخـــوان  مــع  انــقــالب، وبتحالف 
ونـــظـــريـــًا، مـــن املــفــتــرض أن يـــكـــون الــنــظــام 
ــوان أن  ــ ــــإخـ ــذي جـــــاء بــــديــــال لـ ــ ــ املــــصــــري الـ
يكون مرحبا برحيلهم عن السودان. ولكن 
املــعــادلــة تــرتــبــط أكــثــر هــنــا بــمــوقــف مــعــاٍد 
السلمي  واالنتقال  الشعبية  لالنتفاضات 
ديمقراطي.  حكم  وجــود  وتجربة  للسلطة 
ــذا الـــتـــصـــور ســـائـــد لــــدى قـــطـــاعـــاٍت من  ــ وهـ

مكونات الحراك الشعبي في السودان.
تتمثل املواقف املعلنة للقاهرة من انقالب 
السودان في التصريحات الرسمية لوزارة 
الخارجية ورئيس الوزراء، ليست حاسمة، 
ال  للتأويل.  ومتروكة  العمومية،  وشديدة 
تــعــلــن رفــضــا ملــا جــــرى، لــكــنــهــا، فــي الــوقــت 
نــفــســه، ال تعلن تــأيــيــدا لـــقـــرارات الــبــرهــان، 
أو انحيازا له. ويتضح أن القاهرة ال تريد 
إعالن مواقف حاسمة، على الرغم من أنها 
جــــزء مـــن الـــحـــوار بـــني الــفــاعــلــني الــدولــيــني 

 تسّرب 
ّ

للنظام. أزمة كهرباء خانقة في ظل
ى شواطئ 

ّ
الفيول من سواحل بانياس حت

قبرص الشمالية. رئيس الحكومة يطمئن 
 

ّ
الــســوريــني إلـــى أن »الــرغــيــف لــن ُيــمــّس إال
فـــي الــــحــــدود الــبــســيــطــة«، لــكــن الــحــكــومــة 
تــــجــــاوزت تـــلـــك الــــحــــدود بـــمـــراحـــل، حــيــث 
رفعت سعر الخبز ثالث مّرات منذ اندالع 
األزمة. السماء السورية تعج بالصواريخ 
اإلســرائــيــلــيــة، ووعــــود لــم تتحقق »بــالــرد 
املناسب في الوقت املناسب«، بينما نجل 
السوريني  بــأمــوال  يتسّكع  مخلوف  رامــي 
إسرائيلية  أزيـــاء  عــارضــة  برفقة  املنهوبة 
ــة،  ــوريــ ــــي ســ  شــــــيء مـــتـــغـــيـــر فـ

ّ
.. إلــــــــخ. كــــــل

النظام  اطمئنان  الــوحــيــد  الــثــابــت  ويبقى 
أو  الــنــاس ُمتعبون، ولــن يحتّجوا   

ّ
أن إلــى 

إال  ليس  يجري  ما   
ّ
أن ليقينهم  يتحّركوا، 

السلطة  لتوحش  صريح  انكشاف  ساحة 
التي تحمل جيناٍت أيديولوجية متطّرفة، 
 مطلب سياسي يطمح للتغيير 

ّ
حولت كل

ــــالح إلـــى شــكــل مــن صــــراع الــوجــود  واإلصـ
والهوية. 

 
ّ
بـــهـــذه املــعــانــي جــمــيــعــًا، يــمــكــن الـــجـــزم إن
الــوضــع الـــذي وصــلــت إلــيــه ســوريــة الــيــوم 
لــيــس ولــيــد حـــرب الــعــشــريــة الـــســـوداء، وال 
 .

ً
قليال إال  ــة 

ّ
بــل  

َ
الــطــني »قــانــون قيصر«  زاد 

ولو عدنا في عجالة إلى ثمانينيات القرن 
 الــقــطــاع الــعــام الــســوري 

ّ
املـــاضـــي، نــجــد أن

»بحبوحة« مزّيفة مستمّدة  كان مخدوعًا بـ
طبقة  وتــصــاعــد  السبعينيات،  طــفــرة  مــن 
األثــريــاء الــجــدد. وعندما تــواصــل اإلنــفــاق 
طبيعة  وظهرت  االستهالكي،  التضخمي 
ببيروقراطية  املتخمة  االشتراكية  الدولة 

الدفاع عن حق هذا  العربية«،  مع   ثوراتنا 
التيار في  املشاركة في  اللعبة السياسية. 

ر األمني الجديد، عبداإلله بنكيران، 
ّ
لقد حذ

أتــبــاعــه مــن أي فــكــرة بطولية عــنــه، عندما 
أنــا العــب مثلكم«، غير  قــال »لست ميّسي، 
أنــــه ســيــكــون مــجــبــرا عــلــى تـــدريـــب فــريــقــه 
أمامه  انفتحت  التي  الصحراء  عبور  على 
بكل شراسة الهزيمة. ويــدرك هو نفسه أن 
كــثــيــرا مــن تــنــظــمــيــات االســــالم الــســيــاســي، 
نموذجا،  التركي  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب 
قــد غــيــرت نفسها وســيــرتــهــا، لكي تستمر 
بعد كل منعطف خطير، من قبيل الهزيمة 
الـــســـاحـــقـــة. والــــواضــــح أنــــه يــصــر عــلــى أن 
»يتغير الــحــزب، ال أن يغير  هــو الــحــزب«، 

ويبحث عن بديل آخر.
وعلى الرغم من ميله املألوف إلى التشكيك 
والريبة، والبحث عن »تماسيح وعفاريت« 
سياسيني، لتفسير جزء من لعبة السياسة 
في املغرب، فقد اختار بنكيران املسؤولية 
والنضج فــي قـــراءة املــرحــلــة، ولــم يــقــّدم أي 
طـــعـــن  ســيــاســي فـــي االنـــتـــخـــابـــات، والــتــي 
فته ثمنا كبيرا، كما أنه دعا إلى »تجاوز  

ّ
كل

ــذا  ســـلـــبـــيـــات املــــــاضــــــي«، وهــــــو يـــســـحـــب هـ
املوقف على حزبه، وعلى اآلخرين.

)كاتب مغربي(

الــــذي نــاقــش أزمــــة الـــســـودان طــــوال الشهر 
وأعلنت  األول(.  )أكتوبر/تشرين  املــاضــي 
ــا، أنـــهـــا  ــهـ ــيـ ــر مــــســــؤولــــني فـ ــبـ واشــــنــــطــــن، عـ
الخليج  دول  مع بعض  اتصاالتها  تجري 
والقاهرة للمساهمة في تفكيك األزمة، في 
وقت أعلنت وزيرة خارجية السودان، مريم 
أن نظيرها املصري ال  املهدي، استغرابها 

يرّد على اتصاالتها.
الــقــاهــرة موقفا واضحا  اتــخــاذ  أن  يتضح 
مما جرى في السودان ليس ممكنا في ظل 
الــحــســابــات الــحــالــيــة، واملــتــأثــرة بتقديرات 
السياسي  الــصــراع  بــشــأن  مــواقــف مسبقة 
إلــى حساسية  البلد، باإلضافة  داخــل هــذا 
من التعبير عن موقف معلن، في ظل أزمة 
ملف ســد النهضة، والـــذي فــرض أن تكون 
املــدنــي والعسكري،  املــكــّونــني،  عالقتها مــع 
قـــويـــة، وال تـــؤثـــر، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
مصالحها. ويرتبط موقف مصر، بجانب 
أزمــــة الـــســـد، بــعــالقــاتــهــا بــالــكــتــل الــدولــيــة، 
ــى أيــضــا مـــواقـــف مـــوّحـــدة، 

ّ
والـــتـــي ال تــتــبــن

ليس من السهولة، في ظل طبيعة النظام، 
وارتــبــاطــاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة وأزمـــة 
سد النهضة، إعالن مواقف حاّدة أبعد من 
السودان،  استقرار  على  بالحفاظ  تمنيات 
وتشجيع الحوار بني األطراف السودانية، 
ــــاالت عــلــى  ــــصـ ــا عـــلـــى وجــــــود اتـ ــدهـ ــيـ ــأكـ وتـ
ــل األطــــــــــــراف. وفـــي  ــ ــع كـ ــ أعــــلــــى مـــســـتـــوى مـ
الـــســـيـــاق، كــانــت إشـــــارة أمــــني عــــام جــامــعــة 
الـــدول الــعــربــيــة، أحــمــد أبــو الــغــيــط، إلــى أن 
استقرار الوضع يستلزم مشاركة األطراف 
إمكانية  »ال  وأنـــه  الــســودانــيــة،  السياسية 
حد  على  بأستيكة«،  سياسي  تــيــار  ملسح 

تعبيره.
ــة الـــحـــاكـــمـــة ملـــصـــالـــح مــصــر  ــ ــــرؤيـ وتـــظـــل الـ
وحساسية امللف السوداني حاكمة وسببا 
في هذا االلتباس، على عكس املوقف مما 
حدث في تونس، كانت تعبيرات املؤسسات 
الرسمية أكثر وضوحا وترحيبا بما جرى 
من خطوات اتخذها الرئيس قيس سعّيد. 
التأكيد على أن خبرة مصر، في  .. ويبقى 
واملراهنة  السودانية،  الثورة  انــدالع  بداية 
على بقاء عمر البشير، يجب أن توضع في 
يمكن  وأنــه  املوقف مستقبال،  في  االعتبار 
لــلــقــاهــرة، وهــــي تـــحـــاول اســـتـــعـــادة وجـــود 
أن تتخذ مواقف عملية  املنطقة،  فاعل في 
ــة السياسية  ــ فـــي اســتــيــعــاب األزمـ تــســاهــم 
املواقف  تأثير  أما عن  إلى حلها.  والسعي 
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة عــلــى مــســار الــثــورات 
البناء عليه  يتم  أن ال  ومستقبلها، فيجب 
ــوال الــوقــت، وأن  بــوصــفــه عــامــال ذا وزن طـ
يتم قياس األثر بالتزامن مع مواقف القوى 
أنها ذات أهمية  للثورة، بوصف  الشعبية 
بالغة، بما تحمله من تناقضات وتوازنات 
وطاقة وقدرة على الفعل، وصاحبة تأثير 
فــي تشكيل املـــســـارات الــســيــاســيــة. كــمــا أن 
والــدولــي،  اإلقليمي  الــدوريــن،  فــي  املبالغة 
ألي دولــــة، فــي ســيــاق الـــثـــورات، قــد تسبب 
الــرؤيــة. كما أن فيها  أزمـــات وتشوشا فــي 
الــشــعــوب فــي تحديد  قـــدرات  انتقاصا مــن 
مصائرها، وكأن الفاعل الدولي واإلقليمي 
هـــو صـــاحـــب الــكــلــمــة فـــي تــحــديــد مــصــائــر 
الوقت،  الشعوب. غير أن االنصياع، طــوال 
ملقوالت كالسيكية ومواقف مسبقة، ضمن 
الــتــحــلــيــل الــســيــاســي لــلــعــالقــات الـــدولـــيـــة، 
يزّيف الصورة أحيانا، بل ويجعل بعضهم 

يتخذ مواقف مضّرة.
)كاتب مصري(

المحرقة السوريّة أو »الحصان خلف العربة«

»ميسي« يعبر  الصحراء!

عندما ال توضح القاهرة موقفًا 
من انقالب السودان

الوضع الذي وصلت 
إليه سورية اليوم 

ليس وليد حرب 
العشرية السوداء، وال 

زاد »قانون قيصر« 
الطيَن بلّة إال قليًال

حّذر بنكيران أتباعه 
من أي فكرة بطولية 

عنه، قال »لست 
ميّسي، أنا العب 

مثلكم«

المواقف المعلنة 
للقاهرة من انقالب 

السودان في 
تصريحات وزارة 

الخارجية ورئيس 
الوزراء، ليست 

حاسمة، وشديدة 
العمومية، ومتروكة 

للتأويل

آراء

عيسى الشعيبي

ة من سير 
ّ

الــذاكــرة الغض التاريخية، ومــا تحتفظ به  الــروايــات  لنا  وفــق ما تقوله 
وحكايات قادة في زماننا الراهن، فإن الرجال األفذاذ هم من يصنعون أقدارهم 
بــأنــفــســهــم، يكتبونها بــجــّدهــم واجــتــهــادهــم، يـــأخـــذون زمــــام املـــواقـــف بــأيــديــهــم، 
األدوار  وينتزعون  يثابرون  يخاطرون،  الصفوف،  يتقّدمون  بآرائهم،  يجاهرون 
بــاقــتــدار، كونهم  التحّديات  يــواجــهــون  لومة الئــم،  الحق  فــي  بــجــدارة، ال يخشون 
شخصية  وخاصيات  بكاريزمية  ويتمتعون  الكالل،  تعرف  ال  إراداٍت  يمتلكون 
ملهمة  قيادية  نــمــاذج  علينا  تقّصه  مــا  نحو  على  تمامًا  الــجــأش،  ربــاطــة  ملؤها 

وحاضرة بقوة في املخيال العام.
وفي املقابل، هناك »أبطال« مصادفٍة طارئٍة تصنعها األقدار العمياء، وتنتجبهم 
أنوفهم، وقــد تجعل منهم رمـــوزًا ُيشار   رغــم 

ً
أبــطــاال املــصــادفــات، وتجعل منهم 

املآثر  للمؤهالت، وخلو سجالتهم من  أولئك  افتقار  الرغم من  بالبنان، على  لها 
امــرٍئ من عاّمة  علي شأن 

ُ
الزعامة وت املقام، تطّوب  التي ترفع  واملكارم واملواقف 

الــنــاس، ناهيك عــن ســوابــق االنــتــهــازيــن وصــائــدي الــفــرص بــاملــّجــان، وحـــّدث وال 
ى 

ّ
الثروات واملناصب واأللقاب، ممن يتكاثرون كالفطر في شت حرج عن وارثــي 

املجتمعات، تمامًا على نحو ما يغّص به املجال العام في بالد شاع فيها قول »لكل 
مقام مقال ولكل دولة رجال«. 

الولوج إلى شأن رجل اسمه جورج  أحسب أن هذا االستهالل كان ضروريًا قبل 
قرداحي، أتى من هامش الهامش السياسي اللبناني، خالي الوفاض من أي موقف 
ذكر له، سواء في صفوف املعارضة أو املواالة في البلد الصغير. جاء إلى 

ُ
أو وقفة ت

انتماء حزبي، وحتمًا  بــدون استحقاق نضالي، وربما من غير  السياسية  الحياة 
بال مؤهل فكري أو تجربة تنظيمية، أو غير ذلك من املقّومات القادرة، موضوعيًا، 
على حمل شخٍص ما، بال رصيٍد سياسي معتبر، إلى سنام املسؤولية العامة في 
بمصائر  اإلقليمين  الالعبن  كبار  أمــام  مساحتها،  ضيق  على  مفتوحٍة،  ساحٍة 

ة الهاوية، وبات نهبًا لحكم املليشيا وتجار الكبتاغون.
ّ
شعٍب انزلق عن حاف

وهكذا وجد مقّدم برنامج »من سيربح املليون« نفسه، فجأة، في موضٍع لم يسع 
إليه مــن قبل، وتــحــّول املــذيــع املــشــهــور، بــن عشيٍة وضــحــاهــا، إلــى بطل همام في 
واأللقاب  األوصـــاف  عليه  أغــدقــوا  الذين  التوسعية،  إيــران  لسياسات  املهللن  أعــن 
التعظيمية، ثم ألبسوه على الفور ثوبًا ليس له، بل وأكبر من مقاسه بكثير، إلى الحد 
 باملصادفة، إن لم نقل قائد حركة تحّرر وطني مهاب، 

ً
الذي بدا فيه القرداحي بطال

وصاحب قلب شجاع، يقعقع ألعدائه بالشنان، وغير ذلك من املسميات التي أدارت 
رأس جورج وأطارت النوم من عينيه، وهو يتساءل في سّره »هل أنا هو من يتحّدث 

القوم عنه بكل هذا اإلطراء؟«.
وأحسب أن الرجل اآلتي من فضاء اإلعالم، ولم يشتغل يوما في املجال السياسي، 
قد أدهشه احتفال الحوثين به أيما احتفال، هؤالء الذين كافأوه بإطالق اسمه على 
شارع في صنعاء كان اسمه شارع الرياض، في محاكاة لنظام املاللي، الذي سمى 
شارعًا في طهران باسم خالد اإلسالمبولي كيدًا بمصر، وآخر باسم نمر النمر 
املمانعة  محور  »فتى  عليها  حصل  مكافأة  أثمن  أن  غير  السعودية،  من  انتقامًا 
الله موقفه، ورفــض هذا الحزب، القابض على رقبة  ي حزب 

ّ
األغــر« تمثلت في تبن

البالد والعباد، أي دعوة إلى استقالة هذا الوزير املمانع من الحكومة التي لم تلتئم 
املحتدم  الداخلي  السجال  في  رمــزًا المعًا  تعميده  وبالتالي  مرتن،  أو  مــرة  ســوى 
بــن الــدويــلــة املــدّجــجــة والــدولــة املتهرئة، وربــمــا رأس حــربــٍة لتقويض مــا تبقى من 

مؤّسسات، الستكمال عملية خطف لبنان.

معن البياري

ــا كــان املفكر املــصــري الــراحــل أخــيــرًا، حسن حنفي، إخــوانــّي الــهــوى، فــي مقتبل 
ّ
مل

شبابه، في أثناء دراسته الفلسفة في جامعة القاهرة في الخمسينيات، كان يترّدد 
»أحــد  هــنــاك  فيسأله  الــكــمــان،  معه  يحمل  املسلمن،  ــوان  اإلخــ لجماعة  شعبة  على 
وا للرسول 

ّ
اإلخوة« إن كان ال يعلم أّن املوسيقى حرام، فيحاِججه بأّن املسلمن غن

محمد »طلع البدر علينا...«. وأن يرافق الكمان الشاب الذي كانه حنفي أمر يعود إلى 
ما يتجاوز شغفه باملوسيقى إلى تعلمها، بل واحترافها، ليس فقط منذ اشتراكه 
و»الصولفيج«  »الــنــوتــة«  را 

ّ
مبك مه 

ّ
وتعل الثانوية،  املــدرســة  فــي  املوسيقى  فرقة  فــي 

)املقياس املوسيقي باستخدام مقاطع صوتية واحــدة(. بل إنه، بعد الثانوية، ذهب 
إلى معهد املوسيقى العربية للدراسة فيه، مع صديٍق له كان والده عازفا في فرقة أم 
كلثوم. وفي امتحان القبول، نجح في العزف، لكنه لم يستطع تقليد أصوات اآلالت 
 إلى الفلسفة 

ً
املوسيقية. ويقول إن تلك التجربة قد تكون إحدى عالمات اتجاهه كلية

ودراستها. وقد يدهشك أن تعرف أن حسن حنفي، في دراسته الحقا في باريس، 
للدراسات العليا، كان طالبا في املاجستير والدكتوراة في الفلسفة في »السوربون« 
قبل الظهر، ثم طالبا في معهد فرنسي للموسيقى بعد الظهر، وفي أول املساء يقرأ 
الفلسفة، وفي آخره يعزف مع كاتم الصوت على الكمان. واستمر في هذا عامن، 
قبل أن ينكشف أنه مهّدد بمرض السل، بعد التهاب رئوي أصابه، أبقاه تحت العالج 
أربعة أشهر في املستشفى، ثم حّدثه الطبيب أّن عليه االختيار بن التخّصص في 
الفلسفة أو دراسة املوسيقى، وإن لم يفعل سينتحر، ويقضي على حياته بنفسه. 
يصف تلك اللحظة بأنها كانت قاسية: »كيف أترك إحدى معشوقاتي؟ املوسيقى 
بال فكر لحن خالص، والفكر بال موسيقى تجريد خالص. وأخيرا اخترت الجامعة، 
فللفلسفة أتيت، وكتبت التنازل عن املعهد، وقلبي ينفطر حزنا. وأنا حتى اآلن عندما 

أسمع موسيقى شرقية أو غربية أحّن إليها، وأتساءل: هل أحسنت االختيار؟«. 
فــي كتابه »ذكــريــات 1935 –  بــه،  كتب حسن حنفي عــن هــذا كله، وكثير متصل 
2018« )النسخة اإللكترونية، مؤسسة هنداوي، لندن، 2018(، والذي يبقى من بديع 
ا »انكشف« فيه حسن حنفي إنسانًا 

ّ
مل التي دّونها مفكرون عــرب،  ــرات 

ّ
املــذك كتب 

خالصًا، وصاحب تجربة عريضة في الحياة ومكابدتها، وذاتًا مفردة متجّردة من 
وإذ  وفلسفي.  فكري  ومنتوج  ومشروع  رؤيــٍة  وأيضًا صاحب  الفيلسوف،  أغطية 
أنتبه إلى حسن حنفي الذي كاد يكون موسيقارًا، فذلك ببساطة ألّن هذا فاجأني، 
معلوٍم عند جمهور  غير  والتجديد«  »التراث  وأحسبه جانبًا في شخص صاحب 
قّرائه وطلبته، وربما عند أصدقائه ومعارفه. لقد أمضى عقودًا يطالع في فالسفة 
 في طروحات فلسفية وفكرية، ويضيف 

ً
الغرب والشرق، ويحفر، معلمًا ومساجال

 في األدب والفنون. وكتاُبه املتحّدث عنه 
ً
ويحاجج في غير أمر، وكان أيضا ذّواقــة

هنا يحفل بإشاراٍت غزيرٍة إلى أفالٍم وأغاٍن وموسيقاٍت وأوبريتات غير قليلة، إلى 
محمد عبد الوهاب في »عاشق الــروح« في فيلم »غزل البنات«، إلى حسن يوسف 
والنّبوت« في  »التوت  وإلــى نجيب محفوظ في  »الخطايا«،  فيلم  فــي   لطفي  ونادية 
فيلم قصة إحسان عبد  إلــى  فيلم »ســمــارة«،  إلــى تحية كاريوكا في  »الحرافيش« 

القدوس »في بيتنا رجل«... أمثلة. 
ر الحر )في 2015(، ويتسلمها من رئيس 

ّ
ى حسن حنفي في بولندا جائزة املفك

َ
ُيْعط

أيــضــًا، فطلب منه  الفائز موسيقّي  بــأّن  عــّرفــوه  أّن املضيفن  الــذي يبدو  البلد  هــذا 
الرئاسة  قصر  في  العشاء  حفل  وأنصت حضور  حنفي،  ففعل  يعزف شيئًا،  أن 
الكتاب  في خواتيم  هــذا  تقرأ  درويـــش.  الكمان من موسيقى سيد  على  منه عزفًا 
الشائق، وقــد قــرأَت في صفحاته األولــى عن عمل والــد حنفي العــب ترومبون )آلة 
نفخ موسيقية( في الفرقة املوسيقية في الجيش املصري )قبل ثورة يوليو(. وفي 
صفحات تالية تقرأ حنفي يكتب عن حّبه زوجته وملئها عليه حياته، إال أنه كان 
 
ً
ه في باريس، بدال

ّ
يشعر، بن الحن واآلخر »ببعض الضعف تجاه الجنس اآلخر« وأن

من حرصه على الصالة اليومية أو األسبوعية أصبح حريصًا على زيارة األوبرا. 
تقرأ كثيرًا من مثل هذه املكاشفات الصريحة. رحم الله حسن حنفي.

محمد طلبة رضوان

السياسي  االســتــبــداد  بمواجهة  وغــيــرهــا،  األوروبــيــة  التجربة  فــي  التنوير،  ارتــبــط 
واألساطير، والدعوة إلى العقلنة والعلمنة والحريات بأشكالها املختلفة. ولم يختلف 
األمر، في التجربة العربية، على امتداد قرنن، مع االختالف في بعض التفاصيل، 
وفق وجهة الفكرة، ومصدرها، تنوير ديني وآخر علماني، إصالح ديني، ودعوات 
متنوعة إلى العلم الحديث، والفلسفة الحديثة، والدولة الحديثة، تراوحت بن استدعاء 
القطيعة املعرفية. ومن ثم كانت  إلى  الدعوة  أو  املــوروث وإعــادة قراءته و»أدلجته«، 
الدولة واملحافظون خصمن لدودين، ناهيك عن خصوم »التقّدم العربي« العاملين، 

ودعمهم الدائم أنظمة االستبداد السياسية واملعرفية.
إذ عجزت عن مواجهة  األفــكــار،  االستبدادين من »وصــم« أصحاب  بــدأت طرائق 
أفكارهم، وواجه الفريقان، الديني والعلماني، اتهاماٍت بالعمالة والخيانة والتغريب 
والــزنــدقــة والــكــفــر، ال يختلف فــي ذلــك األزهــــري، مفتي الــديــار، محمد عــبــده، عن 
املسيحي العلماني، فرح أنطون. وفتحت الدولة الطريق أمام كتابات »الوصمجية«، 
لت أفكار التنوير، 

ّ
من نقاد الفريقن، وأمام توّرط كل فريق في »وصم« اآلخر، تعط

األنظمة  بــنــادق  واصطادتها  جيل،  بعد  جيال  وسقطت  الــطــيــران،  عــن  بجناحيها، 
طــه حسن،  الشيخ  الــضــوء،  نقطة  فــي  الفكرتان  تكثفت  املحافظن.  ورصــاصــات 
انشغلوا  املوصومن، جميعهم  تيار« من  بعده »شبه  ومــن  السوربوني،  األزهــري 
نالتهم  وجميعهم  بالعصر،  واللحاق  والتنوير،  النهضة،  ســؤال  نفسه،  بالسؤال 

االتهامات نفسها، ولحقت بهم املصائر ذاتها.
الــثــورة،  »تنوير عشية  كتابها  فــي  كــّســاب،  إليزابيث ســـوزان  تشير  ملــاذا فشلوا؟ 
العربي  املركز  الحرثاني،  محمد  محمود  )ترجمة  والسورية«  املصرية  النقاشات 
أباظة  إلــى كتابات منى  الــدوحــة، 2021(،  بــيــروت،  الــســيــاســات،  لألبحاث ودراســـة 
ونــصــر حــامــد أبـــو زيـــد وشــريــف يــونــس، فــي نــقــد الــتــنــويــر الــعــلــمــانــي )الــحــكــومــي 
تحديدا(، والتنوير اإلسالمي )الحركي تحديدا(، نموذج جابر عصفور في مواجهة 
بالتجنيد  بالضرورة  )ليس  الــدولــة من كل منهما  استفادة  ومــدى  عــمــارة،  محمد 
أم لم  أبــى أدرك  أم  الدولة وظهيرها )شــاء  التنسيق(، في إفشال اآلخــر، لصالح  أو 
يدرك( من املحافظن، )الحركات اإلسالمية ودوائرها(. لفت نظري هنا التوقف أمام 
إطــار سجالي،  إنتاجها في  بفعل  الطرفن،  أفكار(  )لنقل بعض  أفكار  »سطحية« 
ارتجالي، على عجل، ليس إلثراء املعرفة وإنما ملواجهة اآلخر، ومناظرته، وإفحامه، 
ووصمه، ظالميون في مواجهة متغّربن، الحظ: نتحّدث عن ناقد أدبي كبير مثل 

عصفور، ومختّص، جاد، في الدراسات اإلسالمية مثل عمارة، رحمه الله.
اآلن، نحن أمام »منتج« جديد، جرى تصنيعه وفق مقاسات »التريند«. ال يحتاج 
حــمــالت مــن »الــوصــم املمنهج« للنيل مــنــه، فهو »مــوصــوم ســلــفــا«، قــابــل للوصم، 
بطبيعته، بــل إنــه ال يسع مثقفا حقيقيا، ســوى »نــقــده«، واملــشــاركــة، أحــيــانــا، في 
سق مع هزلية 

ّ
الذي يت الساخر،  الوصم، خصوصا في بعدها  استهالك خطابات 

السوق«، صياغات  التعبير عنه. »تنوير  أكثر من غيره، في  املنتج، ويصلح، ربما 
أخرى من خطابات الدواعش وفروعهم األيديولوجية، تحت الفتات التنوير، إجابات 
من  ص 

ّ
التخل الــتــقــّدم؟  سبيل  مــا  بامتياز(،  )وكوميدية  وعدمية  وشعبوية  سهلة 

اإلسالمين، العرض وليس املرض، اإلخــوان وليس الحكم العسكري. وما العائق؟ 
البخاري  واملــــرض،  والــجــهــل  الفقر  وال  السياسي  االســتــبــداد  ليس  طبعا،  الــتــراث، 
وليس السيسي وبشار األسد، ابن تيمية وليس االستعمار، واإلغارات، بالجيوش 
وأنظمتنا  بالدنا  على  اإللكترونية  الشرائح  وتكنولوجيا  املتوحشة  والرأسمالية 
وأجهزتنا وغــرف نومنا، أنــوار زائفة .. إدانــات زائفة .. معارك زائفة .. إنهاك )مع 
اإلسالمين وضدهم(، لعقولنا، وخدمات مجانية، عالية الرداءة )أو الجودة املطلوبة(، 
لألنظمة »البريئة« من خطايا التخلف الديني والسياسي والعقلي. )أتذكر هنا رغما 

عني علي الشريف في »كراكون في الشارع«: »أنا طفل بريء يا بيه«(.

ممدوح حمادة

لم تكن الحروب على مّر العصور سوى غزواٍت هدفها، إضافة إلى التوسع، جمع 
الــدول الغازية تتمتع بالثراء فترات طويلة،  وتخزين املزيد من الثروات التي تجعل 
تماما كما نرى اآلن دوال ثرية كثيرة ال تملك ثــروات، ولم تكن تملك هذه الثروات 
 الدول الغنية، ولكنها سفكت كثيرا من دماء جنودها، عدا 

ّ
التي تجعلها في مصاف

عن دماء خصومها، للحصول على تلك الثروات. وألن كل شيء ال ينبع ينضب، 
استمّرت هذه الغزوات، واستمر سفك الدماء للحفاظ على الثروات في أحسن حال 
ومضاعفتها، غير أن الحروب، مهما كان الغازي فيها قويا وانتصاراته مضمونة، 
تظل مصدر إزعــاج ومصدر هدر لقسم كبير من هذه الــثــروات. ولذلك كان ال بد 
من التفكير بطريقة جديدة للحصول على جزء غير قليل  منها، من دون غزوات 
« الذي يمأل البلدان 

ّ
ومن دون سفك دماء، وليس أصلح لهذه املهمة من »دود الخل

حة لنهب ثرواتها. وبهذا الشكل، توفر الدول القوية الغازية مصاريف الغزو 
ّ

املرش
وتحقن دماء جنودها، وتحتفظ بصورة أخالقية أمام الرأي العام، وإن كانت مزيفة، 

 فيما يخص هذه الثروات؟ 
ّ

فما الذي يفعله دود الخل
السلطات  كــل  على  ويسيطر  السلطة  كــرســي  إلــى  أن يصل   

ّ
الــخــل دود  على  أوال، 

فتصبح مهمة السلطة التشريعية شرعنة دوديته، والقضائية قوننتها، وقس على 
. ولكي 

ً
ذلك. وبطبيعة الحال، يوفر لنفسه سلطة دينية منافقة ال تختلف عنه دودية

الخل  إلــى قبيلة دود  لكرامته، يضّمها  باالنتفاض  السلطات  أي من هــذه  ال يفكر 
 

ّ
الخل ن دود 

ّ
تمك التي  البلد  ثــروات  نهب  بوابة  ذلــك تصبح  بعد  إليها.  ينتمي  التي 

العشيرة   ينهش، بحسب مركزه في 
ٌّ

 على مصراعيها، وكــل
ً
من خناقها مفتوحة

الدودية. وكلما كبرت الدودة نخرت في املكان األثرى الذي يمكن أن يكون الثروات 
الباطنية للبلد، والتي، في أحياٍن كثيرة، ال يعلم شعب هذا البلد بها. ويتم هذا النهب 
عادة باالتفاق مع شركات البلدان الغنية التي تحصل على هذه الثروات على شكل 
تسريب عن طريق صفقاٍت سّرية ال تملك صفة رسمية، حيث يمكن مليزانية الدولة 
 عوائد هذه الثروات 

ّ
أال تعلم بمردود هذه الثروات نهائيا. وهكذا يتقاسم دود الخل

الــدول،  تــعــّزز ميزانيات هــذه  التي غالبا مــا  الغنية  الـــدول  مــع شــركــات ومؤسسات 
بعكس ميزانيات الدول البائسة التي تخسرها تماما. 

إضافة  فهو،  وغيرها،  الصفقات  هــذه  من  خيالية  عوائد  على   
ّ

الخل دود  يحصل 
إلى الثروات الباطنية، يسيطر على معظم قطاع االستيراد والتصدير. واألنكى أن 
االستيراد والتصدير يأخذ، في أحيان كثيرة، شكل التهريب، فال تحصل ميزانية 
 يحصل 

ّ
الدولة على أي فائدة منها، ال بل تخسر الكثير بسببها. قلنا إن دود الخل

على عوائد هائلة من هذه الثروات والصفقات. ولكن هل تنتهي عالقة الدول الغازية 
بهذه الثروات؟ بالطبع ال، فهذه الثروات أشبه بدجاجة اصطادها ابن آوى، فوضعها 
أمانة في فم الضبع. فجميع العوائد املالية التي يخزنها دود الخل ويضاعفها تكون 
في البنوك التي تملكها تلك الدول الثرية الغازية التي تعود وتستولي عليها ألسباب 
 املودع الذي يكون قد سرق هذه الثروات من قوت شعبه، 

ّ
كثيرة، منها موت دود الخل

لترثها حكومات تلك الدول التي تملك تلك البنوك. وال يستبعد أن يكون هذا املوت قد 
تم ترتيبه خصيصا من أجل الحصول على تلك الورثة. وإذا لم تمت الدودة املودعة، 
تتم محاكمتها لسبب ما، واألسباب لذلك كثيرة جدا، التهّرب الضريبي مثال. ويتم 
مصادرة أمالك هذه الدودة وثرواتها، وغير ذلك الكثير من الطرق، ملتابعة االستيالء 
 أن تتمتع بها قليال. أما دودة 

ّ
على ثروات الشعوب البائسة، بعد أن ُسمح لدودة الخل

املثال، أو أحد ما من األقــارب   فتكون عــادة بمرتبة عليا، رئيس على سبيل 
ّ

الخل
، يمكن القول ان تلك 

ّ
مرتبط بها. وربما تكون وزيــرا أو موظفا بــارزا. بشكل أدق

البلدان تحكمها طبقة يمكن أن نسميها »حزب دود الخل« الذي ال يمكن للبلد التي 
يحكمها أال تكون جمهورية منخورة.

بطل رغم أنفه... 
جورج قرداحي مثاًال

الموسيقي حسن حنفي

التنوير... من »الوصمجية« 
إلى »البصمجية«

عشيرة دود الخّل

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 9 November 2021 Tuesday 9 November 2021
الثالثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  4  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2626  السنة الثامنة الثالثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  4  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2626  السنة الثامنة



16
آراء

محمد أبو رمان

شـــهـــدت األوســــــــاط الــســيــاســيــة والــنــخــبــويــة 
األردنية سجااًل حاّدًا حول مصطلح »الهوية 
الـــذي ورد فــي ديباجة  الــوطــنــيــة الــجــامــعــة«، 
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية، 
وهو مفهوم سيمّر مرور الكرام بوصفه أمرًا 
ــه فـــي الــحــالــة 

ّ
بــديــهــيــًا فـــي أغـــلـــب الــــــدول، لــكــن

األردنـــيـــة لــم يــكــن كــذلــك، بــل اعــتــبــره بعضهم 
ــزءًا مــن مسلسل »مـــؤامـــرة الــوطــن الــبــديــل«  جـ

التي تحيق باألردن!
 الهوية 

ّ
وصف الجامعة يعني، باختصار، أن

الوطنية تعترف بالتعّدد والتنوع االجتماعي 
واإلثــــنــــي، وال تستثني  والــثــقــافــي  والـــديـــنـــي 
ــخــتــزل فــي جــزء مــن املجتمع، وال 

ُ
أحـــدًا، وال ت

قــرأتــهــا نخبة من  تستبعد اآلخــريــن. وهــكــذا 
الـــشـــبـــاب األردنــــــــي الـــقـــيـــادي الـــفـــاعـــل، الـــذيـــن 
الشباب األردنــي  شــاركــوا في صياغة ميثاق 
»الــنــهــج الــــذي نــريــد« )مـــن خـــالل ورشــــة عمل 
مــوّســعــة عــقــدهــا مــعــهــد الــســيــاســة واملجتمع 
 
ّ
في األردن(، إذ أقــّر ما يقارب 90% منهم بأن

ه بمثابة 
ّ
 10% رأوا أن

ّ
املصطلح إيجابي، لكن

الــبــديــل، ولتغيير هوية  لــلــوطــن  اســـم حــركــي 
الدولة وتوطني الالجئني.. إلخ.

ــم يــظــهــر بـــصـــورة  ــوع الــــهــــويــــة، وإن لــ مــــوضــ
إال  أوقــات كثيرة،  أو مرئية في  غير مباشرة 
فيها  ويتغلغل  كــثــيــرة،  مــجــاالٍت  يقتحم  ــه  ـ

ّ
أن

مهنا الحبيل

تمامًا معنى  َيعرف  إقليم  ولــدُت وعشُت في 
ضــّده،  املناطقي  والظلم  العنصري  التمييز 
وربما بما هو أقسى مما تعّرض له الجنوب 
ثقافة  تحت  عشنا  حيث  اليمن،  فــي  العربي 
للكرامة اإلنسانية،  احتقار وامتهان ممنهج 
العريق  األحــســاء،  تنتمي إلقليم  أنــك  ملــجــّرد 
فــي تــاريــخــه وعــروبــتــه وإســالمــه وحــضــارتــه 
ــرًا كـــيـــف أفـــهـــم  ــ ــّك ــبــ اإلنــــســــانــــيــــة، فــــــأدركــــــُت مــ
املشاعر املظلومة املغبونة، بسبب التوظيف 
وثــرواتــهــا  األرض  عــلــى  للهيمنة  الــســيــاســي 

الكبرى أو موقعها االستراتيجي.
والــفــتــنــة املــنــاطــقــيــة واإلقــلــيــمــيــة فـــي الــوطــن 
اإلسالمي، وفي  العالم  العربي، وفي حاضر 
تــتــعــّدد فــي جغرافيا  تـــزال  الــشــرق الكبير، ال 
ــا وغـــيـــرهـــمـــا،  ــيـ ــقـ ــريـ الـــجـــنـــوب فــــي آســـيـــا وأفـ
 ال 

ً
والعزل بني الناس ومكوناتهم لم يكن حال

في املاضي وال الحاضر، وذهب ضحية هذه 
الــعــنــصــريــات الــعــرقــيــة أو اإلقــلــيــمــيــة ماليني 
مـــن الــبــشــر، عـــاشـــت أوروبــــــا تــحــت حــروبــهــا 
ـــت الــــدولــــة املــدنــيــة 

َ
ــط ــبـ ــًا مــــمــــتــــّدة، وضـ ــرونــ قــ

هـــذه الــصــراعــات بعنصرين مــهــمــني: املــرجــع 
ــة الــــواليــــات  ــتــــوري الـــشـــامـــل، ومـــســـاحـ الــــدســ
واألقاليم واملناطق، من ثروتها ومن مساحة 

نظامها القانوني الفدرالي.
وعلى الرغم من أن تكتالت إقليمية كبيرة في 
إسبانيا وفي بريطانيا وغيرهما تسعى إلى 
الــخــروج مــن هــذه االتــحــادات إلــى االستقالل 
ُيعتبر  الــفــدرالــي  التنظيم  هـــذا  أن  إال  الــعــام، 

إياد الدليمي

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــيــــال رئــ ــتــ ــأتــــي مــــحــــاولــــة اغــ تــ
العراقي، مصطفى الكاظمي، في خضم شدٍّ 
وجذٍب شهدته الساحة العراقية، منذ إعالن 
نتائج االنتخابات البرملانية التي جرت في 
العاشر من الشهر املاضي )أكتوبر/ تشرين 
ــا زالـــــــت، حـــيـــث رفــعــت  ــ املــــاضــــي، ومـ األول( 
وأغلبها  االنتخابات،  فــي  الخاسرة  الــقــوى 
موالية إليران، من وتيرة رفضها نتائج تلك 
ــزّورة، فبعد  ــ مـ إيــاهــا  االنــتــخــابــات، معتبرة 
إعالنات الرفض والتهديدات التي أطلقتها 
ــــوى، جــــــــاءت عـــمـــلـــيـــة االحـــتـــجـــاج  ــقــ ــ ــ تـــلـــك ال
والــتــظــاهــر الــتــي وصــلــت إلـــى ذروتـــهـــا يــوم 
ان نشهد فجر األحد  املاضي، قبل  الجمعة 
مــســّيــرة منزل  بــطــائــرات  اســتــهــداف  عملية 
رئــيــس الــحــكــومــة وســـط املــنــطــقــة الــخــضــراء 

املحّصنة.
هــــذا  وراء  َمـــــــن  ــدًا  ــ ــيـ ــ جـ ــمــــي  ــاظــ ــكــ الــ ــــرف  ــعـ ــ يـ
ـــــه جــــزء من 

ّ
ــعـــرف جـــيـــدًا أن االســـتـــهـــداف، ويـ

عمليات تصعيٍد تقوم بها القوى الخاسرة 
ــل تــغــيــيــر الــنــتــائــج االنــتــخــابــيــة، أو  مـــن أجــ
ــــدر، زعــيــم  ــــصـ عـــلـــى األقــــــــل، ثـــنـــي مـــقـــتـــدى الـ
الفائزة  الكتلة  الــصــدري، وصــاحــب  الــتــيــار 
ـــ73 مــقــعــدًا، عــن املــضــي في  بــاالنــتــخــابــات بــ
أعلن  كما  أغلبيٍة سياسيٍة  تشكيل حكومة 

أكثر من مّرة.
املاضي،  الجمعة  يــوم  إلــى   

ً
قليال وبالعودة 

بصورة مخيفة بما يقرع جرس الخطر، وهو 
بــاملــنــاســبــة أمــــٌر ال يــتــعــلــق بــمــســألــة األصــــول 
الــــشــــرق أردنــــيــــة والــفــلــســطــيــنــيــة لـــألردنـــيـــني 
ــًا، بــــل عـــلـــى صــعــيــد جــمــيــع الـــهـــويـــات  عـــمـــومـ
الــفــرعــيــة، فــيــأخــذ طــابــعــًا ديــنــيــًا واقــتــصــاديــًا 

وجغرافيًا في أحياٍن كثيرة.
ومنطقية  طبيعية  التفاعالت  هــذه  تكون  قــد 
في سياق األزمة املالية واالقتصادية الراهنة، 
الدولة  الكبير في عالقة  التحّول  وفي سياق 
ــن الــــــدور  ــ ـــي عـ

ّ
بــــاملــــواطــــنــــني، خــــاصــــة الـــتـــخـــل

الــريــعــي لــلــدولــة، ومـــا يــــؤدي إلــيــه مــن توفير 
الوظائف، وهو يعكس أيضًا الشعور بالقلق 
مــن املستقبل، وعــدم وجــود تــصــّور قانوني- 
سياسي- مجتمعي واضح لبنية العالقة بني 
الدولة واملواطن، وسؤال الحقوق والواجبات. 
 ذلـــك مـــوجـــود في 

ّ
وقـــد يـــجـــادل بــعــضــهــم بــــأن

الدستور، وهو صحيٌح، لكن هنالك في أغلب 
الــســيــاســات الــعــربــيــة دســاتــيــر غــيــر مكتوبة 
تــضــع قـــواعـــد عــرفــيــة )مــــن األعـــــــراف( لــعــالقــة 
الدولة باملواطنني وأسس العالقة السياسية، 
ــيـــح، أو  ــى تـــوضـ ــ وهــــــذا هــــو الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـ

تصحيح بعبارٍة أكثر دقة.
 مــوضــوع الــهــويــة طــاملــا استخدم 

ّ
املــفــارقــة أن

ــة ضـــد اإلصـــــالح الــســيــاســي والــتــطــويــر  اعـ
ّ
ــز فـ

والـــتـــحـــديـــث. عــنــدمــا أثـــيـــر مـــوضـــوع الـــدولـــة 
ــــه مــخــصــص لــضــرب »الــبــنــيــة 

ّ
املــدنــيــة قــيــل إن

االجــتــمــاعــيــة الــعــشــائــريــة«. وعــنــدمــا طــرحــت 

إنجازًا في تاريخ اإلنسان املعاصر، وإن كنا 
ال نعرف هل سيتم االنفصال سلميًا، أم تعود 
موجة العنف إلى أوروبا الجديدة التي ُولدت 
اليوم ال يمكن أن  بعد حــروب بشعة، فحتى 
نعتبر أن الدولة املدنية في الغرب استكملت 
كل وسائط التنظيم السلمي، وأزمة الواليات 
االنفصالية  العنصرية  الــفــكــرة  مــع  املــتــحــدة 
ال تــزال قوية تمتد إلــى كندا، على الرغم من 

خسارة ترامب.
مــن خــالل كــل تلك األفــكــار، كــنــُت أفــهــم معنى 
اليمني،  الجنوب  في شعب  النفسية  الــثــورة 
وكــانــت لـــدي شـــهـــادات مــبــاشــرة مــن عشرين 
ــا لـــــي مـــعـــلـــمـــون ســــعــــوديــــون،  ــهــ ــالــ عـــــامـــــا، قــ
الــدعــم التعليمي في  عــمــلــوا ضــمــن ســيــاســة 
ــــدن، عـــن مـــا رأوه مـــن إقـــطـــاع شــــرس حـــّول  عـ
الــلــه صالح  إلــى علي عبد  الــجــنــوب  مصالح 
الــزعــامــات القبلية واألحــــزاب،  وحــلــفــائــه مــن 
وهـــو أمــــٌر تــحــدثــُت عــنــه فـــي املـــقـــال الــســابــق، 
من  أيضًا  ُيعاني  الشمالي  املواطن  إن  وقلُت 
اإلقــطــاعــيــني الـــبـــرجـــوازيـــني، وهـــم قــلــة قليلة 
ــكـــن اإلخــــضــــاع  ــال. لـ ــمــ ــشــ مــــقــــارنــــة بـــشـــعـــب الــ
ــان أكـــثـــر شــنــاعــة فـــي الــجــنــوب.  اإلقـــطـــاعـــي كــ
لــدي، ولم  الغضب مفهومًا  كــان هــذا  وعليه، 
أكـــن أعــتــبــر مــن يــدعــو إلـــى االنــفــصــال ملــجــّرد 
قناعته بــه خائنًا، كما كــان يـــروج فــي إعــالم 
سعودي وشمالي أول الحرب، وكان يخضع 
البــتــزاز ســيــاســي، مــا بــرح أن انقلب لصالح 
بلغة طائفية،  الشمال  الجنوب ويهجم على 
بــعــد أن تــمــّكــنــت أبــوظــبــي مـــن ضــلــع اللعبة 
فـــي حــــرب الـــيـــمـــن. كــمــا أن الــفــكــر اإلســـالمـــي 

والذي وصل فيه مقتدى الصدر إلى بغداد 
النجف، وفيها  فــي  إقامته  مــن محل  قــادمــًا 
التقى، في زيارة نادرة، محمد الحلبوسي، 
 ثانيًا 

ّ
ي، الذي حل

ّ
زعيم تحالف »تقّدم« الُسن

فـــي االنــتــخــابــات، قــبــل أن يــلــتــقــي بــأعــضــاء 
الوفد الكردي املفاوض املوجود في بغداد... 
ــــرئــــت عــلــى 

ُ
ــتـــي ق ــارة الـ ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ ــر هـ ــ عـــلـــى أثـ

ــهــا مــســاٍع مــن الــصــدر لــإســراع بتشكيل 
ّ
أن

ــاء رّد الــقــوى  حــكــومــة أغــلــبــيــة ســيــاســيــة، جـ
املنطقة  بــوابــات  أمــام  بالتصعيد  الخاسرة 
الخضراء ومحاولة اقتحامها ونزول بعض 
ذلك  أعقب  ومــا  الحشدية،  الفصائل  زعماء 
مــن مــواجــهــاٍت أّدت إلـــى إصــابــة نــحــو 125 

شخصًا بينهم أفراد في األمن.
الــذي وصفه  مباشرة وعقب هذا التصعيد 
ــادر مــقــتــدى الــصــدر  بــعــضــهــم بــالــخــطــيــر، غــ
ــائـــدًا إلــــى الــنــجــف، لــتــبــدأ صفحة  بـــغـــداد عـ
أخرى من صفحات التصعيد الذي تقوم به 
الــقــوى املــوالــيــة إليـــران، مــن خــالل تهديدات 
ــــي »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي«  أطـــلـــقـــهـــا قـــــــــادة فــ
واملــلــشــيــات املــســلــحــة، إلـــى شــخــص رئــيــس 
الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي اعتبروه 
ــــى فــجــر  املـــتـــآمـــر األول عــلــيــهــم، وصـــــــواًل إلـ
ــد، حــني جــرى اســتــهــداف منزله بثالث  األحـ
ــخــة أّدت إلـــى إلــحــاق 

ّ
طـــائـــرات مــســّيــرة مــفــخ

 
ً
أضرار بالغة بمنزله وإصابته بيده إصابة

بدت بسيطة.
هــــل يـــمـــكـــن لـــلـــكـــاظـــمـــي أن يــســتــغــل لــحــظــة 

االجتماعي  »العقد  مصطلح  سابقة  حكومة 
ــهــا تــســعــى إلــــى تنفيذ 

ّ
الـــجـــديـــد« اتــهــمــت بــأن

برنامج البنك الدولي ضرب الهوية الوطنية 
ا تشكلت لجنة تحديث املنظومة 

ّ
األردنية. ومل

ها تسعى إلى التوطني، 
ّ
السياسية اتهمت بأن

ثــــم قــــامــــت الـــدنـــيـــا ولـــــم تـــقـــعـــد مــــن تــــيــــار مــن 
الهوية  مصطلح  ضــد  واملثقفني  السياسيني 
تيارًا  هنالك   

ّ
أن والطريف  الجامعة.  الوطنية 

ه ال داعــي لطرح 
ّ
سياسيًا ما يــزال يجادل بأن

لدينا  توجد  فال  واملواطنة،  الهوية  موضوع 
 املــطــلــوب أال تــكــون هنالك حلول 

ّ
ــأن ــة، وكـ أزمـ

بالفعل  أصبحت  تــســاؤالٍت  على  أجــوبــة  وال 
تتطلب إطارًا وطنيًا واضحًا.

هنا بيت القصيد. إذا تجاوزنا طرفي السجال 
 الــســؤال 

ّ
ــإن وقــفــزنــا عـــن الــحــجــج املــتــبــادلــة؛ فــ

ــا يــــــزال مـــوضـــوع  ــثــــر أهـــمـــيـــة هــــو ملــــــاذا مــ األكــ
وتنبثق  وإشــكــالــيــًا؟  جدليًا  الوطنية  الهوية 
ــتــــســــاؤالت املــهــمــة  عــــن الــــســــؤال جــمــلــة مــــن الــ
والرئيسية: ملاذا يثير مفهوم الهوية الوطنية 
ــواجــــس واملــــخــــاوف  ــهــ ــذه الــ ــ ــة كــــل هــ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــاذا لــم تــتــدخــل الــدولــة بــصــورة  املــتــبــادلــة؟ وملــ
واضــــحــــة لــتــبــنــي إجـــمـــاعـــًا وطـــنـــيـــًا واضـــحـــًا 
ملــاذا يبقى  صريحًا مسنودًا بسرديٍة صلبة؟ 
هــذا املــوضــوع ضمن املنطقة الــرمــاديــة، أخــذًا 
مــعــه مــفــهــوم املــواطــنــة نــفــســه إلـــى مــســاحــاٍت 
 كــلــيــهــمــا، أي الــهــويــة 

ّ
مــلــتــبــســة؟ واملــفــارقــة أن

تمثل  التي  املفاهيم  مــن  واملــواطــنــة،  الوطنية 

بالوحدة  اإليــمــان  قضية  فــي  التخوين  ورث 
الــذي  الــنــاصــري  القومي  العهد  مــن  العربية، 
وفي  املتحدة،  العربية  الجمهورية  في  فشل 
توحيد قوميي الشمال والجنوب في اليمن، 
حــني نــدمــج الــتــيــارات الــقــومــيــة الــعــربــيــة بما 
القومي بني الشمال والجنوب،  اليسار  فيها 
فالحزب االشتراكي )الشيوعي(، ظلت تدّوي 
منابره باسم الوحدة العربية، وهي أبعد ما 
ة، أعلن 

ّ
تكون عن صنعاء. وبعد الوحدة الهش

بالدم،  فأعادها صالح  الشيوعيون رفضها، 
التي  التوظيف  وتــوّرط اإلسالميون في لغة 

ال عالقة لها باإلسالم.
السياسي  املــوقــف  بــني  املــســاحــة هنا  تفكيك 
والشعور الحقوقي، ألبناء األقاليم واملناطق 
املتعّددة، ال بد أن يكون حاضرًا في التفريق 
بينه وبـــني الــحــكــم اإلســالمــي الــشــرعــي، ففي 
الحقيقة هناك مساحة مرنة للغاية في الفقه 
اإلســالمــي تــتــجــاوز الــفــدرالــيــة إلـــى مــا يشبه 
ــات املــســتــقــلــة، املــتــعــاضــدة فـــي الــدفــاع  الـــواليـ
ـــي املـــشـــتـــرك االقـــتـــصـــادي، وهــي  األمــــمــــي، وفـ
 بالضرورة، فلم يكن الختالف 

ٌ
والياٌت مسلمة

األحــــكــــام الــشــخــصــيــة أو حـــتـــى املــجــتــمــعــيــة 
دور، وإنما طرأ اإلشكال مع مناطق من غير 
عــقــائــديــة مختلفة عن  مـــذاهـــب  أو  املــســلــمــني 

الُسنة.
ــذا أيـــضـــا مــمــكــن أن يــضــبــط ويــنــظــم في  ــ وهـ
مساحة الحق التشريعي، لكل واليٍة أو إقليم. 
التفتيت واالنــقــســام  فــكــرة  أن  الــقــضــيــة هــنــا 
ــــدحــــرج عــلــى الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، تــقــوم 

ُ
الـــتـــي ت

عــلــى بنية صـــراع وحــــروب مــّهــدت لــهــا هــذه 

من  ودولــيــًا،  محليًا  مــعــه،  الكبير  التعاطف 
 
ّ
أجل البطش بتلك املليشيات، خصوصًا أن

كثيرًا منها بات شبه معروف، وليس لديه 
أي ثقل شعبي على األرض، وهو ما أّكدته 
االنتخابات من جهة، وما بينته التظاهرات 
التي دفعت إليها تلك املليشيات منتسبيها 
 الــكــاظــمــي هــو الشخص 

ّ
دفــعــًا؟ ال يــبــدو أن

ــا قـــرأتـــه  ــ ــذه املــــهــــّمــــة، وهــــــو مـ ــهــ ــنــــاســــب لــ املــ
املليشيات سابقًا في أكثر من مناسبة، فهو 
 مترّددة، وال تملك الكاريزما التي 

ٌ
شخصية

تمنحه سلطة اتخاذ القرار الجريء. ناهيك 
 حــكــومــتــه 

ّ
ــــدرك جـــيـــدًا أن طــبــعــًا عـــن كـــونـــه يـ

حكومة تصريف أعمال، وأّي ردة فعل تجاه 
هذه املليشيات قد تــؤدي ليس إلى تعميق 
، فحسب، إنما 

ً
األزمة العراقية العميقة أصال

أيضًا قد تؤّدي إلى اغتياله شخصيًا، وهو 
ما ملح له أحد قادة املليشيات ممن استهزأ 
ــتــــهــــداف الـــكـــاظـــمـــي بـــطـــائـــرات  بــعــمــلــيــة اســ
 عــمــلــيــة اســتــهــدافــه ال 

ّ
مـــســـّيـــرة، مــعــتــبــرًا أن

تحتاج ذلك كله.
أكثر من هــذا، ال يحتمل الوضع املعقد في 
الــذي مّر  أّي مواجهٍة مسلحة، وهو  العراق 
بسلسلة من الصراعات الداخلية التي أثرت 
بشكل كبير في مختلف مناحي الحياة فيه، 
ناهيك طبعًا عن عدم رغبة األطراف الدولية 
أي  العراقية، بحصول  الساحة  في  الالعبة 
ــح فــي الـــعـــراق وتــبــعــات ذلــك، 

ّ
تــصــعــيــٍد مــســل

ــل الـــعـــراق  ــ ــنـــي داخـ لــيــس عــلــى الـــوضـــع األمـ

صــمــام أمـــان ومــصــدر قــوة للمجتمعات؟ هل 
مثل هذا السجال يعكس »هشاشة« في الحالة 
بت 

ّ
تجن  

ً
فعال وهــل  عنها؟  مسكوتًا  الداخلية 

الــدخــول فيه الرتــبــاطــه باستحقاقات  الــدولــة 
أخرى، مثل القضية الفلسطينية وحق العودة 
رك من 

ُ
 املوضوع ت

ّ
والحل النهائي.. إلخ، أم أن

دون مــحــاولــة بــنــاء مــقــاربــة وطــنــيــة عقالنية 
مثل  يبقى  أن  يعقل  وهــل  توافقية؟  شمولية 

قًا وضبابيًا؟
ّ
هذا املوضوع معل

هــل مــن الصعب على الــدولــة أن تــقــّدم جوابًا 

األنظمة. وعلى الرغم من كل الضجيج الذي 
يها 

ّ
الــســودانــيــة، بشق اإلنــقــاذ  ثـــورة  صنعته 

الــشــيــخ حــســن الــتــرابــي ثــم عــلــي عــثــمــان طــه، 
ــــودان، إال  ــــسـ حــــول املــــؤامــــرة عــلــى تــقــســيــم الـ
أنهم تنافسوا بعد الصراع على مفاوضات 
االنــفــصــال، بــعــد أن دخــلــت فــيــه روح الــغــرب 
الصليبية بشقيها، الكنسي والسياسي. ولم 
تــحــّدث عنها الشيخ  تــوافــق  مــبــادرة  تصنع 
إال  قرنق،  جــون  له  مبكرًا، وحفظها  الترابي 
بــعــد أن ُعــبــئــت آلــــة الـــحـــرب فـــي زمــــن نــفــوذه 
بــمــصــطــلــح الــجــهــاد ضـــد الــجــنــوبــيــني، فهل 
إيجاد  في   

ً
أم فشال إذن،  دينيًا  كانت جهادًا 

مــســاحــة تـــقـــارٍب وطــنــيــة مــع فــرقــاء الجنوب 

وحسب، وإنما حتى على محيطه اإلقليمي. 
 تــنــظــيــم الــدولــة 

ّ
 نــنــســى أن

ّ
وهــنــا عــلــيــنــا أال

 في العراق، 
ً
اإلسالمية )داعش( ما زال فاعال

وقــادرًا على العودة إلى مربعه األول، متى 
ما وجد الفرصة سانحة. 

 مقتدى الصدر هو من سيجد 
ّ
لكن، يبدو أن

ــهـــجـــوم عـــلـــى رئـــيـــس الــحــكــومــة  فــــي هـــــذا الـ
فرصته في املضّي بتشكيل حكومة أغلبية 
ســيــاســيــة، ولــيــســت حــكــومــة تــوافــقــات، كما 
جــرت الــعــادة فــي تشكيل حكومات مــا بعد 
2003، ما يعني إمكانية تحجيم املليشيات 

على هذا السؤال باالستعانة بعلماء السياسة 
والــقــانــون واملثقفني واألدبــــاء؟ جـــواب يجمع 
الرقم  بــني االعــتــراف بمواطنة كــل مــن يحمل 
الوطني األردنــي وبشمولية الهوية الوطنية 
للجميع من جهة، وتبديد مخاوف األردنيني 
مــن أصـــول شــرق أردنــيــة مــن الــقــبــول األردنـــي 
بــالــضــغــوط اإلســرائــيــلــيــة - األمــيــركــيــة لحل 
األردن؟  حــســاب  عــلــى  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
قانونية،  دســتــوريــة،  مصطلحات  خـــالل  مــن 
سياسية واضــحــة وصــلــبــة، وتــقــطــع قـــول كل 
في  لالصطياد  متحنّي  أو  مشكك  أو  خطيب 

املياه العكرة.
هل من الصعب فّك االشتباك في هوية الدولة، 
ديمقراطية،  مدنية  حديثة  دولــة  ها 

ّ
إن لنقول 

، وتــســتــوعــب الــجــمــيــع، ولــكــنــهــا ال تنكر 
ً
مــثــال

دور الــهــويــات االجــتــمــاعــيــة فــي بــنــاء الهوية 
لــــلــــتــــراث والـــــرمـــــوز  تـــتـــنـــّكـــر  ــة، وال  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
ها 

ّ
والسرديات التاريخية، بل تنبني عليها، أن

حــاصــل جمع الــهــويــات املــتــنــّوعــة واملــتــعــددة، 
وليس حاصل قسمة أو طرح؟

الــــهــــواجــــس  ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ نـ أال  الــــــــضــــــــروري  مــــــن 
غمض العني عنها، بل املطلوب 

ُ
واملخاوف، ون

ل 
ّ
تمث وطــنــيــة،  عقالنية  مشتركة  رؤيـــة  بــنــاء 

مساحة مشتركة واسعة للجميع، ال أن نترك 
ويستثمر  يتدحرج  وحيويًا  مهمًا  موضوعًا 

ويوظف بصورة كارثية.
)كاتب ووزير أردني سابق(

املــســيــحــيــني الــذيــن كـــان لــلــتــوظــيــف الكنسي 
الدولي دور كبير فيهم.

أخــــلــــص هـــنـــا إلـــــى أن مـــســـاحـــة املــــوقــــف مــن 
مشاريع االستقالل أو االنفصال هي عارض 
لسياسة قمعية أو أداء هزيل أو لعبة مصالح 
اإلقليم  دولية، وأن مساحة االستيعاب لهذا 
 في إطار فدرالية لهذه املناطق، 

ٌ
أو ذاك ممكنة

فــأيــن ذلـــك الــيــوم مــن األنــظــمــة الــشــمــولــيــة، ال 
وجـــود لـــه!. ولــكــن الــفــرصــة، فــي حــالــة جنوب 
اليمن، كانت كبيرة، حني تتحّول الحرب مع 
للجميع،  اتفاق ملزم  إلى  الشرعية  الحكومة 
ــأن ُيــعــطــى الــجــنــوب حـــق الــنــظــام الــفــدرالــي  بـ
مساحة  االنتقالية  املرحلة  ــحــّدد 

ُ
وت الشامل، 

الخالف الجنوبي - الجنوبي وأقاليمه حتى 
الــتــصــويــت عــلــى االســـتـــقـــالل، وال أرى بــأســًا 
فـــي ذلــــك لـــهـــدف أكـــبـــر، فــالــحــالــة الــعــســكــريــة 
الشمال،  في  الحوثي  إلــى حسم  تتجه  اليوم 
وبالتالي القول بقدرة الجنوب على الصمود، 
أو أن اتفاقات طهران اإلقليمية ستوقفه هو 
رهـــان غــبــي، فحتى حــلــفــاء الــجــنــوب اليمني 
الــيــوم لــن يــكــون تــأمــني الــجــنــوب مــن الــزحــف 
ــرانـــي أولـــويـــة لــديــهــم. ولــذلــك عــلــى أبــنــاء  اإليـ
ــع ســّكــة  ــ الـــجـــنـــوب اســتــثــمــار الــلــحــظــة، ووضـ
تــفــاهــم عملية بـــداًل مــن املــراهــقــة مــع حكومة 
الشرعية املنهارة، لكن هذا الضعف ال يمنع 
مــن تــوقــيــع اتـــفـــاٍق يــؤّســس ملستقبل أفــضــل، 
اإليراني  الغول  إلى صد  الحرب  تتحّول فيه 
الـــذي ال ُيــقــارن بــشــراكــة أهلهم الــفــدرالــيــة مع 

الشمال.
)كاتب عربي في كندا(

 حالة التعاطف املحلية 
ً
بشكٍل أكبر، مستغال

ــع هـــــذا االســــتــــهــــداف، لــضــرب  ــة مــ ــيــ ــدولــ والــ
الشيعة، ممن ال يثقون كثيرًا  خصومه من 
بـــه، ويــخــشــون مــن تشكيل حــكــومــة أغلبية 
سياسية قد تفتح عليهم نار املواجهة معه 

ومع الدولة.
نــتــائــج   

ّ
أن يـــعـــنـــي  الـــكـــاظـــمـــي  اســــتــــهــــداف 

ــّد والـــفـــرز  ــعـ االنـــتـــخـــابـــات الــنــهــائــيــة بــعــد الـ
الـــيـــدوي ملــئــات مــحــطــات االقـــتـــراع، ستعلن 
من دون ضجيج القوى الخاسرة، ما يعني 
ها ستكون في مواجهة حقيقية مع رغبة 

ّ
أن

األطراف الفائزة في تشكيل حكومة أغلبية 
ــبـــاب أمـــام  ســيــاســيــة، وهــــو مـــا قـــد يــفــتــح الـ
فصل جديد من فصول املواجهة بني القوى 

الخاسرة والدولة.
بطائرات  الحكومة  رئيس  استهداف  يمثل 
مسّيرة أغارت على املنطقة الخضراء أقصى 
ما يمكن أن تفعله املليشيات الوالئية ضد 
الدولة. وفي حال لم يستثمر الكاظمي، ومن 
اإلرهابي،  الفعل  الصدر؛ هذا  خلفه مقتدى 
 املــلــيــشــيــات املــســلــحــة ســتــتــمــادى أكــثــر. 

ّ
فــــإن

ومــــن غــيــر املــســتــبــعــد أن تــلــجــأ؛ فـــي لحظة 
فـــارقـــة، إلــــى تــنــفــيــذ انــقــالبــهــا الــكــامــل على 
مــا بقي منها، تمامًا  أو  الــدولــة،  مؤسسات 
كــمــا حــصــل فـــي ســيــنــاريــو الــيــمــن، لــيــدخــل 
الــعــراق دوامــــة عــنــٍف أخـــرى قــد تــحــّولــه إلــى 

عراقات ثالثة وربما أكثر.
)إعالمي عراقي(

عن سؤال الهوية والمواطنة والتوطين في األردن

في فقه االنفصال والوحدة... اليمن نموذجًا

ماذا بعد محاولة اغتيال الكاظمي؟

هل من الصعب فّك 
االشتباك في هوية 
الدولة، لنقول إنّها 

دولة حديثة مدنية 
ديمقراطية، مثًال، 

وتستوعب الجميع؟

مساحة الموقف من 
مشاريع االستقالل أو 
االنفصال هي عارض 

لسياسة قمعية أو 
أداء هزيل أو لعبة 

مصالح دولية

عدم رغبة 
األطراف الدولية 

الالعبة في الساحة 
العراقية، بحصول أي 

تصعيٍد مسلّح 
في العراق 
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