
مهنا الحبيل

ال يــــزال صــــراع هــــذا الـــســـؤال قــائــمــا الــيــوم 
فــــي مـــجـــمـــل الــــحــــالــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، 
الــشــرس بــن اتجاهات إسالمية  والــتــدافــع 
واتجاهات علمانية. والسبب أنه لم تخلق 
مسارات منضبطة جاّدة متتابعة، تنتهي 
إلـــى تــدويــن مــيــثــاٍق يــصــدر، ثــم يــدفــع إلــى 
املوظف  غير  العام،  الفكري  الحوار  طاولة 
سياسيا، وغير الخاضغ ألسواق مناظرات 

التجييش والصخب الشعبوي.
ولقد أثبت املشهد الفكري الحالي أن صراع 
الدين  املوقف من فصل  الواقع في تحديد 
عن الدولة ال يزال يؤثر في دروس ما بعد 
الضخمة، والتي تقوم، في  العربي  الربيع 
الفكر املدني  األصــل، على محدودية وعــي 
فـــي الــحــالــة اإلســـالمـــيـــة، والــتــيــار املــتــشــّدد 
فيها، وعلى تطّرف االتجاهات الراديكالية 
يعيقان  فكالهما  الــعــربــيــة،  العلمانية  فــي 
الــعــقــد االجـــتـــمـــاعـــي. واملـــســـمـــى هـــنـــا، على 
الرغم من أنه حديث، أي العقد االجتماعي، 
إال أنه قديم في رحلة الحياة البشرية، إذ ال 
يمكن أن يتحقق تعاضد مجتمعي، يكّرس 
قانونه العادل وميثاقه األخالقي، من دون 
املدينة في  عقد اجتماعي، ويعتبر ميثاق 
عهد النبوة أحد صيغه، كما أنُه تكّرر في 

إبراهيم فريحات

َد الرئيس الثالث لجورجيا ميخائيل 
َ
ق

َ
اعت

في  بناها  التي  عالقاته  أن  ساكاشفيلي 
واشنطن خالل دراسته في جامعة جورج 
واشــنــطــن عـــام 1994 ســتــقــّربــه لــيــس فقط 
ــيــــض، ولــكــن  مـــن قــلــب ســـاكـــن الــبــيــت األبــ
أيضا ستجعله عضوًا مؤثرًا في التحالف 
ــــي الحـــتـــواء روســيــا،  األمــيــركــي - األوروبــ
متساويا معهم ليس فقط في الواجبات، 
ولــكــن فـــي حــقــوق الــحــمــايــة مـــن مــوســكــو 
لجورجيا  رئيسا  أصبح  وعندما  أيــضــا. 
ــا، تــفــانــى ســاكــاشــفــيــلــي فـــي خــدمــة  ــقـ الحـ
لبالده  العسكري  الــوجــود  ز 

ّ
فــعــز الــغــرب، 

إلـــى جــانــب قـــوات حــلــف شــمــال األطلسي 
ــــي الـــــعـــــراق وفــــــي كـــوســـوفـــو  ــو( فـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ )الـ
وفـــي أفــغــانــســتــان أيــضــا. وعــنــدمــا تــحــّرك 
االنـــفـــصـــالـــيـــون فـــي أوســـتـــيـــا الــجــنــوبــيــة، 
املدعومون من روسيا في داخل جورجيا، 
ثقة،  بكل  تــقــّدم ساكاشفيلي،   ،2008 عــام 
ــا أن تــحــالــفــه مــع  ــانـ لــلــقــضــاء عــلــيــهــم، ظـ
الكرملن.  مــن غضب  »الــنــاتــو« سيحميه 
وفي غضون خمسة أيام من بدء العملية 
ــان الـــتـــحـــّرك  ــ ــيــــة، كــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــــورجــ
كامل مقاطعتي  قد سيطر على  الروسي 
ــا أيـــضـــا،  ــازيــ ــخــ أوســـتـــيـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وأبــ
وأصــبــحــت الــدبــابــات الــروســيــة على بعد 
كيلومترات من العاصمة تبليسي، بهدف 
إطـــاحـــة ســاكــاشــفــيــلــي. لـــم تــتــحــّرك قـــوات 
نفسه وحيدًا  ووجــد  لحمايته،  »الــنــاتــو« 
بــمــواجــهــة الــــدب الـــروســـي، وكــــان أقــصــى 
لــه أن الرئيس الفرنسي  الــغــرب  مــا قــّدمــه 
ــى الــكــرمــلــن،  ــار إلــ ـــذاك، ســــاركــــوزي، طــ ــ آنــ
ساكاشفيلي،  عن  والعفو  السماح  طالبا 
على أن ال يعود إليها مرة أخرى، فوافقت 
مــوســكــو، واعــتــرفــت، فــي املــقــابــل، رسميا 

باستقالل املقاطعتن عن جورجيا. 
يتكّرر السيناريو نفسه اليوم في أوكرانيا، 
الصديق  األوكـــرانـــي،  الــرئــيــس  يعتقد  إذ 
ــد تـــــرامـــــب، فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــالــ ــدونــ الــــوفــــي لــ
ــر لــه  ــيـــوفـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أن »الــــنــــاتــــو« سـ
الــدعــم الـــذي يــريــد ملــواجــهــة االنفصالين 
املدعومن من روسيا في إقليم دونباس، 

محمد أبو رمان

أقــتــبــس عـــنـــوان كــتــاب الــصــديــق إبــراهــيــم 
تداعيات  الستنطاق  محاولة  فــي  غرايبة 
»أزمة األمير حمزة« التي شغلت، وما تزال، 
الــشــارع األردنـــــي، وتهيمن عــلــى أحــاديــث 
اهتماماتهم.  وتتصدر  العظمى  الغالبية 
 املدخل الرئيس لهذا املقال هو الحفر 

ّ
ولعل

بصورة أعمق في دالالت األزمة وأسبابها، 
وما يمكن أن يترتب عليها خالل املرحلة 

املقبلة؟
إذا كـــانـــت هــنــالــك مـــالمـــح رئــيــســيــة يمكن 
ــار إليها  املـــرور عليها كـــرؤوس أقـــالم )أشـ
ــذه الـــســـطـــور فـــي »الــعــربــي  مـــقـــال كـــاتـــب هــ
الــجــديــد«، هــل أتــاكــم مــاذا يصنع الــفــراغ«، 
مــصــداقــيــة  ــار  ــيـ ــهـ انـ فـــهـــي:   )2021/4/11
الرواية الرسمية في أغلب املجاالت، انهيار 
سمعة النخبة السياسية والفراغ املترتب 
على »غياب رجال الدولة«، تراجع أكبر في 
املكانة السياسية للحكومات وغيابها عن 
األحداث الكبرى، عجز املنظومة السياسية 
عن بناء ديناميكياٍت فّعالة في العالقة مع 
املــجــتــمــع، شـــرخ الــثــقــة املــرعــب بــن الــدولــة 

والشارع .. إلخ.
ــاءت فـــي ذروة  ــة جــ ــ  هـــذه األزمـ

ّ
املــفــارقــة أن

ــي مــئــويــتــهــا األولــــــى،  احـــتـــفـــال املـــمـــلـــكـــة فــ
الــثــانــيــة؛ وتخطيط  لـــولـــوج  ــتـــعـــداد  واالسـ
للمئوية  ســرديــاٍت  لبناء  الــقــرار«  »مطبخ 
األولى وسرديات للمئوية الجديدة تجمع 
الشباب األردني، وتبلور رؤيتهم الوطنية 
 سردية 

ّ
للمرحلة املقبلة، لتكون املفاجأة أن

الــدولــة وقعت في أزمــة مؤقتة، فكيف لها 
 طويلة املدى استراتيجية 

ً
أن تبني سردية

مقنعة؟
ــة، والــــحــــكــــيــــم هـــــو مــن  ــعــ ــافــ نــ رّب ضــــــــــاّرة 
م من أخطائه، 

ّ
يستفيد من الدروس، ويتعل

وُيـــحـــســـن الـــــقـــــراءة؛ ال أقـــصـــد الـــكـــتـــب، بــل 
األحـــــداث أيــضــا والـــتـــحـــوالت والــتــغــيــرات، 
 وقـــوع هـــذه األزمــــة، بــمــا حملته من 

ّ
ولــعــل

اســتــقــطــابــات داخــلــيــة شــديــدة واهـــتـــزازات 
يمنح  املستويات،  مختلف  على  وجدانية 
»عــقــل  بـــ للتفكير  فــرصــة  الـــقـــرار«  »مــطــبــخ 
عليها  للبناء  العبرة  استثمار  فــي  بـــارد« 
والخروج من املكابرة في معالجة األزمات 
ــل في 

ّ
الــعــمــيــقــة. والــعــبــرة الــرئــيــســيــة تــتــمــث

 لطرح 
ً
ضــــرورة الـــعـــودة إلـــى الـــــوراء قــلــيــال

السؤال األساسي: أين أخطأنا؟ وال أقصد 
ــة الــتــي اســتــجــدت أخــيــرا، بــل في  فــي األزمــ
املسارات والسياسات العامة والتوّجهات؟ 
ــــي  وكـــيـــف نــعــيــد تــعــريــف الـــنـــمـــوذج األردنـ
وخصائصه؟ وما هي األولويات الرئيسية 
لإلصالح العام في املرحلة املقبلة؟ وكيف 

إياد الدليمي

لم يعد ســّرًا الحديث عن التغلغل اإليراني 
ــّرًا أيــضــا الــقــول إن  فــي الـــعـــراق، ولـــم يــعــد سـ
إيران متحّكمة بالوضع داخل العراق، إلى 
الجديد  أن  غــيــر  تــصــورهــا،  ــٍة يصعب  درجــ
ربما في األمر أن إيران بدأت تخطط لبقاٍء 
طويل األمد في العراق، بقاٍء ربما سيكون 
مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان تــفــكــيــكــه بــســهــولــة، 
خصوصا مع توفر كل اإلمكانات املطلوبة 

ملثل هذا النوع من البقاء واالستمرارية.
ــارب أن يــكــون  ــ تــمــلــك الـــيـــوم إيـــــران نـــفـــوذًا قـ
العراق، بمقّدراته  الكاملة على كل  الهيمنة 
وإمكاناته، هيمنة حّولت مدنا ومحافظات 
كثيرة في العراق إلى قواعد انتشار رئيسية 
ملليشيات والئية، مليشيات عراقية املظهر 
إيـــرانـــيـــة الـــجـــوهـــر، ال تــعــتــرف بـــالـــعـــراق إال 
ــتــــداد جـــغـــرافـــي طــبــيــعــي ومــذهــبــي  بـــأنـــه امــ
الفقيه،  للولي  بــوالئــهــا  تــديــن  ــران، فهي  إليــ
وال تــعــتــرف بـــأي والء دونــــه. ســعــت إيــــران، 
وخصوصا عقب نهاية الحرب على تنظيم 
الــدولــة اإلسالمية )داعـــش( إلــى دفــع القوى 
القوات  من  الطلب  إلــى  العراقية  السياسية 
األمــيــركــيــة الــتــي انــتــشــرت فــي الــعــراق عقب 
هيمنة »داعــش« على ثلثي مساحة البالد، 
لالنسحاب، وهو ما أثار الرعب في نفوس 
بعض القوى العراقية، ومعها دول مجاورة، 
ــرار كــــهــــذا، خـــصـــوصـــا وأنــــه  ــ ــ ــدور قـ ــ ــ مــــن صـ
سيعني، من بن ما يعنيه، هيمنة إيرانية 
ــا لــــدول  ــمــ ــدا دائــ ــديـ ــهـ ــالـــي تـ ــتـ ــالـ مــطــلــقــة، وبـ
ــــران مــا صنع  الـــجـــوار الــتــي بينها وبـــن إيـ
الـــحـــداد، الــســعــوديــة تــحــديــدا. عــقــب عملية 
قتل قائد الحرس الثوري اإليــرانــي، قاسم 
ســلــيــمــانــي، ومـــعـــه الـــعـــراقـــي نـــائـــب رئــيــس 
أبــو مهدي املهندس، في  الحشد الشعبي، 
الثاني  كانون  يناير/  بغداد، مطلع  مطار 
2020، في عملية أميركية، سارعت طهران 
إلى الضغط باتجاه دفع القوى السياسية 
العراقية إلى إصدار تشريع برملاني يجبر 
القوات األميركية على االنسحاب، وهو ما 
، وســـط غــيــاب مــن الــقــوى السنية 

ً
تــم فــعــال

والكردية التي رأت في القرار ردة فعٍل غير 
الدقة،  إن شئت  العواقب، وهــي،  محسوبة 
إيــرانــي ال متناٍه   من تغول 

ً
كانت متخوفة

على العراق بكامل مقّدراته. اليوم، وبينما 
إيــران لعودة الواليات املتحدة إلى  تستعد 

املنعطفات البشرية بن الشرق والغرب.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن املــشــكــلــة وتــفــكــيــكــهــا  وعـ
ــهـــا وعــــنــــهــــا مـــــــــــداوالت واســــعــــة،  ــيـ جـــــــرت فـ
غــيــر أنـــه لــم يــتــقــّدم مــن يعلق الـــجـــرس، في 
ــديـــن عن  تــحــريــر مــشــتــرك ملــفــهــوم فــصــل الـ
ــع، هـــنـــاك ســـؤال  ــواقــ ــذا الــ ــة. وأمــــــام هــ ــدولــ الــ
ــفــــصــــل، وهــــــو ربـــط  مـــرتـــبـــط بـــفـــهـــم هــــــذا الــ
املـــصـــطـــلـــح بـــالـــفـــكـــرة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة. والـــيـــوم 
ــي تــحــديــد  هـــنـــاك خـــلـــط عــمــيــق مــســتــمــر فــ
مساحة هذه العلمانية، فاملصطلح يحتاج 
، ال في 

ً
ــدة ــ شــرحــا، والــعــلــمــانــيــة ليست واحـ

ومساحة  مفاهيمها،  فــي  وال  اتــجــاهــاتــهــا، 
الدولة وعالقتها  مهمة من تحريراتها في 
املجتمع  حاجات  سياق  ضمن  هي  بالفرد 
اإلداريــــــة والــتــنــظــيــمــيــة، فــمــفــاهــيــم الــتــطــور 
الحقوقي والتقنن الدستوري والتنظيمي 
ــا مـــــا يــــصــــادم  ــهـ ــيـ ــــد فـ ــــوجـ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع ال يـ
الرسالة اإلســالمــيــة، بــل هــي مــن ضمن فقه 
كما  ودوراتـــهـــا،  املــعــاصــرة  للحياة  التطور 
ــا لــيــســت بــــالــــضــــرورة صــيــغــا جـــامـــدة،  أنـــهـ
وتطويرا   

ً
مراجعة تحتاج  تقنيناٌت  وإنما 

بــن حــن وآخـــر، لكن إلــى األفــضــل حقوقيا 
وأخالقيا وإنسانيا للفرد واملجتمع، وبناء 
قوة الدولة على قاعدة الصالح املجتمعي. 
الــعــام هــنــاك، في  وهـــذا الصالح املجتمعي 
املدنية، ما يعضده  الغرب وتجربته  رحلة 

تــنــعــدم أو تــتــراوح فيها مــســاحــة الــشــراكــة 
الشعبية، لكنها خليط من العلمانية ومن 
ديني، وال حــرج بوصف  بانتماء  التمّسك 
ــطــر الــعــربــي بــأنــه عــربــي ومــســلــم، ليس 

ُ
الــق

ظلما،  شرعيته  لــفــرض  الــحــكــم  بــه  ليتدثر 
ز بـــه الــقــيــم، وتـــدعـــم مسيرة 

ّ
وإنـــمـــا لــتــتــعــز

الدولة واملجتمع في عقد حقوقي تكافلي.
هــنــاك فـــرق جــوهــري بــن فــصــل الــديــن عن 

الــدولــة وفــصــل الــديــن عــن الــحــيــاة، فـــاألول 
الديني  الــتــوظــيــف  لــعــزل  تنظيمية  حــاجــة 
ــيــــة، أو أحــــــد أطــــــراف  الــــرســــمــ لـــلـــمـــؤســـســـة 
نـــــزاع يثير  قـــاعـــدة  الــــصــــراع، أو تــحــويــلــه 
جماعات تعّددية من أبناء الوطن، فتتوافق 
الــفــكــريــون  ومــمــثــلــوهــا  الــشــعــبــيــة،  اإلرادة 
والــنــيــابــيــون والــنــقــابــيــون، عــلــى مــنــع هــذا 
ــالـــح الـــعـــام  الـــتـــوظـــيـــف عـــلـــى حـــســـاب الـــصـ
الثاني، وهو فصل  والوحدة الوطنية. أما 
الــديــن عــن الــحــيــاة، ففيه تــعــّد وظــلــم للحق 
الشعبي وضمير الفرد الذي يمثل الغالبية 
العظمى، فهناك إشكاالت ضخمة، يفّجرها 
الـــحـــقـــوق  املـــصـــطـــلـــح، عـــلـــمـــا أن مـــفـــاهـــيـــم 
لتعريف  املسلم  املجتمع  وانتماء  القيمية، 
عربية،  وغير  عربية  مسلمة  بأنها  دولــتــه 
ال يتعارضان مع حق التشريعات املوائمة 
للمساواة الوطنية بن املسلمن وإخوتهم 
من غير املسلمن، غير أن امليزان الحقوقي 

والدستوري يجب أن يشمل الجميع.
ولو احتّجت أي جماعة إسالمية بأن هناك 
قـــانـــونـــا تــفــصــيــلــيــا ســيــاســيــا، تــنــتــجــه من 
فهمها فكر الشريعة، فهنا هذا القانون لم 
الــيــوم،  الــتــوافــق عليه  يــصــدر ولـــم يتحقق 
وظــلــت، خـــالل كــل دورات الــزمــن املــعــاصــر، 
رهنا ألنظمة قائمة بن مرجعية علمانية 
ــا نـــضـــجـــت فــكــرتــهــا  ــ ــة، فـــمـــتـــى مـ ــيــ ــنــ أو ديــ

فــلــتــتــقــدم بــهــا، وإن كـــان أحـــد أهـــم أســبــاب 
هذا العجز عدم فهم مساحة الفكرة املدنية 
املعاصرة  والــحــيــاة  الشخصية  والــحــقــوق 
فــي الــرســالــة اإلســالمــيــة الــتــي انتشرت من 
آسيا،  األفريقي حتى شــرق  الــغــرب  أقصى 
الــبــلــقــان فــي معركة  بــهــا مسلمو  وتــمــّســك 
كفاح خالدة، حولها الفيلسوف اإلسالمي، 
إلــى دولــة مدنية شــارك فيها  بيغوفيتش، 
تــوّرط  الـــذي  واملجتمع  عــقــديــا،  املختلفون 
وسيربينيتشا.  سراييفو  ذبــح  فــي  ــه 

ُ
قــادت

ــادر على  هـــذا الــتــقــديــر الــعــمــيــق املــتــمــكــن قــ
ــلــــدان  ــنــــاســــب بــ إنـــــتـــــاج رؤيـــــــــة مـــعـــرفـــيـــة تــ
املسلمن وأقلياتهم، وتشركهم في الحوار 
الحضاري، من دون أن يشّرع ما ينزع حق 
والتعريف  املسلم، وال حق غيره،  املجتمع 
الـــدســـتـــوري والــتــقــنــيــنــي يــضــبــط الــتــعــاقــد 
االجـــتـــمـــاعـــي بـــحـــســـب كــــل دولــــة.الــــشــــاهــــد 
توجب  الظرفية  االنتقالية  الحالة  أن  هنا 
على الجميع إخــراج أي وطــن من مساحة 
الصراع والفوضى إلى مساحة االستقرار 
ــــى بـــوابـــة  ــبــــداد إلـ ــتــ ــن االســ ــ ــم، ومـ ــاهـ ــفـ ــتـ والـ
العدالة، فبدونهما ال حياة للمسلمن وال 
أو ذاك  التيار  لم يقتنع هــذا  فــإن  لغيرهم، 
 الـــدوالـــيـــب في 

ّ
فــهــذا حــقــه، لــكــن ال يــضــعــن

عجلة نهضة الشعوب املطحونة.
)كاتب عربي في كندا(

واستعادة املنطقة الخاضعة لسيطرتهم 
جمهوريتي  وتــحــديــدًا  األم،  الـــوطـــن  إلـــى 
لوغانسك ودونيتسك الشعبيتن، اللتن 
أعــلــنــتــا انــفــصــالــهــمــا عـــن أوكـــرانـــيـــا عــام 
زال  ومــــا  زيــلــيــنــســكــي  طـــالـــب  لــقــد   .2014
يأمل بضم أوكرانيا رسميا الى عضوية 
»الناتو«، وهناك تقارير عن وجود قاعدة 
األمر  أوكرانيا،  للحلف جنوبي  عسكرية 
الــــــذي يــعــطــي إشـــــــــاراٍت مــقــلــقــة لــلــوجــود 
الــروســي فــي الــقــرم الــتــي سيطرت عليها 
روسيا عام 2014. وحديثا بدأت أوكرانيا 
إجـــــراء مـــنـــاورات عــســكــريــة مـــع »الــنــاتــو« 
تــزامــنــا مــع األجــــواء املــشــحــونــة فــي إقليم 
دونباس. لم يخف الجانب الروسي قلقه 
الكبير من املناورات العسكرية، ومن رّدة 
اتخاذها  لزيلينسكي  يمكن  الــتــي  الفعل 

تجاه االنفصالين في دونباس. 
لــلــصــراع أصــولــه املــتــفــاهــم عليها مــا بن 
الــقــوى الــعــظــمــى، والــتــي ال تــدركــهــا أو ال 
تريد أن تعترف بها القوى الصغرى، ظنا 
مصالحها  تحقيق  وسعها  فــي  أن  منها 
ــذه الــتــنــاقــضــات، فتجد  بــالــلــعــب عــلــى هــ
استخدمت  وقـــد  كــثــيــرة،  أحــيــانــا  نفسها 
ــــى قــواعــد  ــــود لـــهـــا. أولـ لــيــس أكـــثـــر مـــن وقـ
الــصــراع وأهــمــهــا أن هــنــاك سقفا مــحــّددًا 
للدعم الغربي في املناطق التي يعتبرها 
الــخــصــم الـــروســـي »مــســائــل أمـــن قــومــي«، 
حــيــث يقتصر عــلــى الــدعــم الــدبــلــومــاســي 
ــادي، ولـــكـــنـــه ال  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــاســــي واالقــ والــــســ
يصل، في أي حــال، إلى الدعم العسكري، 
إلى  الروسية  الدبابات  ولــو دخلت  حتى 
تبليسي أو كييف أو غيرها من العواصم 
ذات الحدود املشتركة مع روسيا. وليست 
هــــــذه الــــقــــاعــــدة جـــــديـــــدة، فـــقـــد أدركـــتـــهـــا 
موسكو أيــضــا منذ أزمـــة صــواريــخ كوبا 
عام 1962، عندما استنفر نوويا الرئيس 
آنـــذاك، جــون كينيدي، فما كان  األميركي 
أن سحب  إال  الــســوفــيــيــتــي  االتــــحــــاد  ــن  مـ
جميع صواريخه العسكرية من الجزيرة 

الكوبية املحاذية للحدود األميركية. 
خــســر ســاكــاشــفــيــلــي مــقــاطــعــتــي أوســتــيــا 
ــا، وكــــــــاد يــخــســر  ــ ــازيــ ــ ــخــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة وأبــ
ــى  ــه إلـ ــتــ ــتــــي دعــ ــة بـــحـــمـــاقـــتـــه الــ ــمـ ــاصـ ــعـ الـ

ولنظامنا  ألنفسنا  رؤيتنا  صياغة  نعيد 
ــمــــات الـــنـــظـــام  ومـــجـــتـــمـــعـــنـــا؟ ومــــــا هــــي ســ
السياسي األردني التي نريد تعزيزها في 
املرحلة املقبلة؟ كيف نرّسم القيم الوطنية 
واألخالقية والثقافة الوطنية ونعمل على 
وتنشئة  وتعليمها  وتجذيرها  تطويرها 

األجيال القادمة إليها؟
ممكن توضيح أهمية هــذا املوضوع من 
خــــالل أمــثــلــة قــلــيــلــة )قـــبـــل الـــخـــالصـــات(؛ 
ــن األزمــــــة،  غـــابـــت الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة عــ
 عــن أزمـــات 

ٌ
كــمــا غــابــت حــكــومــاٌت ســابــقــة

حــيــويــة ورئــيــســيــة، وســــادت فــي أوســـاط 
الــقــرار نــظــريــة خــطــيــرة، تتمثل بــاخــتــزال 
الــــجــــوانــــب  عــــلــــى  الـــــــــــــوزراء  رئــــيــــس  دور 
الــتــكــنــوقــراطــيــة واالقــتــصــاديــة والــفــنــيــة، 
وإبعاده عن ملف السياسة الداخلية، ما 
جعل رئيس الوزراء طرفا من بن أطراف 
املهمة،  الداخلية  السياسات  صناعة  في 
وفي أحيان يكون الرئيس طرفا ضعيفا 
أيــضــا. والـــســـؤال هــنــا، هــل هـــذه الصيغة 
السياسية التي تستدخل امللك في العمل 
ــيـــذي، وتــــرفــــع عــنــه  ــفـ ــنـ ــتـ الــتــفــصــيــلــي والـ
التي نريدها  جـــدران الحصانة، هــل هــي 
في املئوية الجديدة؟ وهل هي التي تخدم 
فكرة دولة املؤسسات السياسية القوية؟ 
وهــــــل تـــســـيـــر بـــنـــا نـــحـــو تـــعـــزيـــز مــلــكــيــة 
دســتــوريــة واضــحــة املــعــالــم، تــســّهــل على 
مؤطرة  بمهمات  القيام  األطـــراف  جميع 
دســـتـــوريـــا وقـــانـــونـــيـــا، أم الــعــكــس تــتــرك 
املــعــادلــة الــســيــاســيــة وقـــواعـــد الــلــعــبــة في 
وتداخل  والهالمية  الضبابية  مــن  حالة 

األدوار وتشعبها؟!
رأينا كيف تّم التعامل اإلعالمي )الداخلي( 
مع باسم عوض الله، وهو رئيس الديوان 
امللك، وشغل  امللكي سابقا، ومدير مكتب 
ــي قــلــب  ــة وكــــــان فــ ــويـ ــيـ ــع مــهــمــة وحـ ــواقــ مــ
ــل الــثــانــي  ــرار، وبــمــثــابــة الـــرجـ ــقــ مــطــبــخ الــ
ــا طــويــلــة، وحــتــى بعد  فـــي الــنــظــام أعـــوامـ
خـــروجـــه بــقــي مـــقـــّربـــا مـــن الـــقـــصـــر، حتى 
وقــت قــريــب جـــدًا، ثــم يتهم بتهم خطيرة، 
وقبله شخصياٌت استلمت مواقع خطيرة 
وعلى درجة عالية من الحساسية، وكانت 
والعباد،  البالد  تحكم وترسم في مصير 
كمديري املخابرات )أغلبهم خرج بطريقة 
من  املاضية  عــامــا  العشرين  فــي  مخجلة؛ 
الذهبي  بمحمد  مــرورًا  البطيخي  سميح 
خصم عوض الله اللدود، وهو في السجن 
حاليا بتهمة الفساد، وصــواًل إلى عدنان 
الــجــنــدي الـــذي أقــيــل بعد اتــهــام مجموعة 
ضباط لديه برسالة ملكية بأدوار خطيرة 
ومـــشـــبـــوهـــة(، وبـــعـــض قــــيــــادات الــجــيــش 
اتــهــمــوا  ووزراء،  وزراء  ورؤســــــاء  ســابــقــا 

االتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس 
مواتية  فرصة  تــرى  فإنها  تــرامــب،  السابق 
النــســحــاب أمــيــركــي مــن الـــعـــراق، خصوصا 
ــــران  ــــى إقــــنــــاع إيـ ــــط ســـعـــي واشـــنـــطـــن إلـ وسـ
بـــالـــعـــدول عـــن تــنــفــيــذ مــزيــد مـــن الــخــطــوات 
الــتــصــعــيــديــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا 
النووي. وتقوم املليشيات الوالئية التابعة 
إليران في العراق، من وقت إلى آخر، بعمليات 
الــقــواعــد األميركية في  قصف ملــا تبقى مــن 
العراق. هناك اليوم قواعد عسكرية إيرانية 
بــالــفــعــل انــتــشــرت فــي الـــعـــراق، ولــعــل جــرف 
الصخر، املنطقة الزراعية جنوب بغداد، وتم 
ــــان الــحــرب عــلــى »داعـــش«  تهجير أهــلــهــا إّب
عــام 2014، مثال صــارخ على هــذا الوجود، 
حــيــث تفيد مــصــادر عــســكــريــة عــراقــيــة بــأن 
هذه املنطقة تمثل قاعدة عسكرية إيرانية، 
فيها مئات من املستشارين، باإلضافة إلى 
قــواعــد صــاروخــيــة بعيدة املـــدى، ومصانع 
عــســكــريــة. بــخــالف جـــرف الــصــخــر، تــتــوارد 
أنباء عن وجود عسكري إيراني في منطقة 
النخيب )غرب( واملحاذية للحدود العراقية 
الــســعــوديــة، حــيــث تــفــيــد تــقــاريــر بـــأن هــذه 
املنطقة تحّولت إلى قاعدة عسكرية إيرانية 
وتضم  والئية،  مليشيات  تديرها  ضخمة، 
مــئــات املــســتــشــاريــن اإليــرانــيــن، بــاإلضــافــة 
إلى قواعد صاروخية بعيدة املدى. وهناك 
أيــضــا وجــــود عــســكــري إيـــرانـــي عــلــى طــول 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة مــع الــســعــوديــة )طولها 
بمهاجمة  لــهــا  مـــا ســمــح  كــيــلــومــتــر(،   800
الـــســـعـــوديـــة، وتـــحـــديـــدا شـــركـــة أرامـــكـــو في 
مــنــطــقــة بــقــيــق ســبــتــمــبــر/ ايـــلـــول مـــن الــعــام 
مــلــيــشــيــاويــة  فــصــائــل  تــبــنــت  2019، حــيــث 
والئية عراقية تلك الهجمات، على الرغم من 
اتهام الرياض جماعة الحوثين في اليمن.

واليوم تبني إيران قواعد عسكرية لها في 
الــعــراق، بعلم حكومة بــغــداد أو مــن دونــه، 
تسعى إلى أن تكون قواعد دائمة. ولكن هل 
الــبــقــاء،  هـــذا  كلفة  تتحمل  أن  إليــــران  يمكن 
فــي بــلــد بـــات شعبه يـــرى فــي نــظــام الحكم 
اإليراني عدوه األول؟ ستكون تكلفة البقاء 
اإليراني في العراق مرتفعة جدا، خصوصا 
ــتـــشـــرائـــه  ــرار الـــفـــســـاد واسـ ــمــ ــتــ فــــي ظــــل اســ
في  الحياة  تفاصيل  كل  على  وانعكاساته 
السياسية في  الطبقة  البالد، وفشل عموم 

إيجاد مخرج للبلد وأزماته املستفحلة.
)إعالمي عراقي(

فـــي مــصــالــح األفــــــراد والـــشـــعـــوب، وفــيــه ما 
ــُع 

َ
ُيــداف ذلــك، ولكنه  اليوم عن تحقيق  عجز 

فــهــل  لـــلـــشـــعـــوب،  الــســيــاســيــة  اإلرادة  عـــبـــر 
تحييد  فــي  الشعبية  الــيــوم  إرادة  نجحت 
فال  كـــال...  الشعب؟  طبقات  عــن  الرأسمالية 
تزال دروس تجربتها قائمة، لكنها سبكت 
وسائط مهمة تحتاجها الشعوب، والكفاح 
هو في انتزاع مصالح الفرد وحقوقه، بداًل 
النفعية،  السياسية  األحــــزاب  مكاسب  مــن 
أو الـــقـــوى الــعــمــيــقــة املــــوجــــودة أيـــضـــا في 
ــرب. هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــطــبــيــقــات  ــغـ عــالــم الـ
ــة مـــحـــل تــنــافــس  ــيـ ــانـ ــرملـ ــبـ الــتــشــريــعــيــة والـ
وحضور لإلسالمين فيه، وال حرج لديهم 
فـــي ذلــــك، وقـــد ُيـــقـــال عــنــه إنـــه نــظــم إداريــــة 
لتحقيق اإلرادة الشعبية، ويمكن أن ُيطلق 
للدولة  منتج  أنــه  بعضهم،  بحسب  عليه، 
املدنية العلمانية. وفي الحقيقة، هنا يبرز 
اإلشكال عن املصطلح، ال املفهوم، فالقياس 
ــّدد لــفــهــم هــــذه الــحــيــاة  ــعـ ــتـ هــنــا واســـــع ومـ
املعاصرة في الدولة، وعالقتها باملجتمع، 
وليس  املصطلح،  بحسب  املــوقــف  فيتغير 
بحسب حقيقة املوصوف. وهنا يبرز سؤال 
دينية،  بمرجعية  القائمة  الـــدول  هــل  آخــر: 
ــكــّيــف مــع وجـــودهـــا اإلســالمــيــون، 

َ
والــتــي ت

علمانية أم إسالمية؟ هي ليست ال هذا وال 
مستبدة،  أو  نظم شمولية  غالبا  ذاك. هي 

االعتقاد بأن الغرب سيحميه من روسيا 
الــتــي تنظر إلـــى الــصــراع الـــحـــدودي معه 
عـــلـــى أنـــــه أمـــــن قـــومـــي ملـــوســـكـــو، ويـــبـــدو 
أن  قــبــل   

ً
مــمــثــال كـــان  الــــذي  أن زيلينسكي 

املهنية  أثــرت خلفيته  قــد  رئيسا،  يصبح 
الدور  في  فاندمج  كثيرًا،  عليه  بالتمثيل 
 مما يجب، وأصبح يرى أن في 

ً
أبعد قليال

وسعه ترتيب األوضاع على هواه، تماما 
أيضا  وبــإمــكــانــه  يفعل كممثل،  كـــان  كــمــا 
اســتــدعــاء الــغــرب عــســكــريــا إلـــى أوكــرانــيــا 
 لــه مشكلته مــع روســيــا فــي إقليم 

ّ
لــيــحــل

دونباس. 
يمكن لزيلينسكي أخذ العبرة ليس فقط 
من ساكاشفيلي، ولكن أيضا من الرئيس 
األرمــيــنــي نــيــكــول بــاشــنــيــان، الــــذي غــازل 
الغرب بعد وصوله إلى الحكم عام 2018، 
فــمــا كــــان مـــن الــكــرمــلــن إال أن بـــاعـــه إلــى 
تركيا وأذربيجان، فتوّرط في حرب دامت 
شــهــرا ونــصــف الــشــهــر، انــتــهــت بتوقيعه 
صك التنازل عن إقليم ناغورنو كاراباخ، 
وفي العاصمة الروسية وبوساطة بوتن 
حيث  أيضا،  عرشه  يخسر  وربما  أيضا، 
بتنحيته  املطالبة  املــظــاهــرات  تتوقف  لــم 
فــي أرمــيــنــيــا، وذلــــك كــلــه والـــغـــرب يــتــفــّرج 
على حليفه الذي يأمل باستخدامه فترة 

أطول في مناكفة الكرملن.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني(

بالفساد وآخرين تّمت شيطنتهم إعالميا، 
ــر بهم  ــّهــ ــ

ُ
وبــعــضــهــم بــعــد أن اتـــهـــمـــوا وش

ــة، ولــم يخرج من  أعــوامــا خــرجــوا بــال إدانـ
الــنــواب  الــحــالــة حتى رئــيــس مجلس  تلك 
الــســابــق، عــاطــف الـــطـــراونـــة، وعــائــلــتــه، إذ 
ــارات قــضــائــيــة مــرتــبــطــة  ــســ دخـــلـــوا فـــي مــ
بــالــفــســاد، بــعــدمــا كـــانـــوا فـــي ذروة الــقــوة 

السياسية واالقتصادية. 
السؤال املترتب على ما سبق؛ هل هذا أمر 
ــّحـــي؟ أم يــشــيــر إلـــى اخــتــالل  طــبــيــعــي وصـ
كبير في عملية تصعيد النخب على رأس 
واملهمة؟  والرئيسية  الحيوية  املؤسسات 
وفـــي آلــيــات الــرقــابــة؟ وفـــي تــرســيــم العمل 
املؤسسي الصحي الذي يساعد على بناء 
منظومة دقيقة ومحترمة حتى ال يصبح 
مصير كــل رجــل دولـــة فــي املــرحــلــة املقبلة 
مــحــفــوفــا بــالــشــيــطــنــة واإلهـــانـــة واالتـــهـــام، 
مــاذا  ذلــك أصــبــح نتيجة طبيعية؟!   

ّ
وكـــأن

يمكن أن نفعل لنتجنب ذلك؟
مثال آخر عن حالة االستقطاب الشديد في 
املجتمع والشارع في »أزمة األمير حمزة«؛ 
وانـــتـــشـــار ثـــقـــافـــة »الــــزعــــرنــــة اإلعـــالمـــيـــة«، 
والشيطنة  الخطيرة  التهم  تبادل  بمعنى 
املتبادلة ليس فقط بن اإلعالمين في هذا 
الطرف أو ذاك، بل حتى في أوساط الشارع 
ــد شــــعــــرت بـــالـــرعـــب الـــشـــديـــد،  ــ ــفـــســـه، وقــ نـ
بالعقلية  املسكونة  التعليقات  أقـــرأ  وأنـــا 
التخوينية؟ والــســؤال: هــل مثل  األحــاديــة 
ــالــــدولــــة واملـــجـــتـــمـــع؟  هـــــذه الـــلـــغـــة تـــلـــيـــق بــ
ل 

ّ
وهــل هــذه الــحــال أفــضــل وأضــمــن، وتمث

الــــنــــمــــوذج األردنــــــــــي الـــــــذي نـــطـــمـــح إلـــيـــه، 
وكلفتها أقل من كلفة اإلصــالح السياسي 
الذي يستدخل املعارضة الوطنية املعتدلة، 
ويطور اإلعالم، ويسمح بأصوات إعالمية 
تمتلك مــصــداقــيــة وســمــعــة جــيــدة، وتملك 
املــهــارات والــروايــة لتدافع عــن الــدولــة؟ أي 
كلفة أكبر على الدولة وعلى القيم الوطنية 
واألخـــــالقـــــيـــــة، كـــلـــفـــة الــــتــــعــــّدديــــة وحـــريـــة 
القمع والتشويه  أم كلفة  التعبير والــرأي، 
نــريــد أن نمضي  والــشــيــطــنــة؟ وأي مــســار 

إليه؟
نعود إلى الخالصات بعد األمثلة السابقة، 
ــال، ونــــتــــســــاءل: مــــا هــو  ــقــ ــــى عــــنــــوان املــ وإلــ
األردن املمكن، أي الذي نستطيع أن نحققه 
ونصل إليه؟ وما هو »األردن املرعب« الذي 
نريد أن نبتعد عنه ونخشى منه؟ ألم يأن 
أكثر دقة  املسارات بصورة  نقرأ  أن  األوان 

وموضوعية ووطنية؟
)كاتب ووزير أردني سابق(

فصل الدين عن الدولة بين فكرتين

ولََك يا زيلينسكي 
في ساكاشفيلي عبرة

بين »األردن الممكن« 
و»األردن المرعب«

قواعد إيران العسكرية 
في العراق

الحالة االنتقالية 
الظرفية توجب على 

الجميع إخراج أي 
وطن من مساحة 

الصراع  إلى مساحة 
االستقرار والتفاهم

خسر ساكاشفيلي 
مقاطعتي أوستيا 

الجنوبية وأبخازيا، 
وكاد يخسر العاصمة 

بحماقته

أي كلفة أكبر 
على الدولة وعلى 

القيم الوطنية 
واألخالقية؟ 

كلفة التعّددية 
وحرية التعبير 

والرأي، أم كلفة 
القمع والتشويه 

والشيطنة؟

آراء

عيسى الشعيبي

العدد على ذلك شاع املخبوء،  نعلم أن السر يكون بني اثنني ال ثالث لهما، فــإذا زاد 
ولو بعد حني. ونعلم أيضًا أن الشأن الخاص، الجارح أو املؤلم، يظل قابعًا في دهاليز 
أن  العمر، كما نعي كذلك  نهاية  فــي  مــع صاحبه  ُيــدفــن  أن  إلــى  الشخصية،  الــعــوالــم 
 بني األزواج واألحباب وأرباب الحرف والسوابق 

ً
هناك أسرارًا أخرى تبقى محفوظة

وغيرهم، وينطبق األمر ذاته على الشركاء والحلفاء والعمالء، وكل من يتعهد لنظيره 
أداء خدمة، أو تنفيذ خطوة، بموجب تعاقٍد ما. أما املستهجن، الخارج عن املألوف، 
العصي على الفهم، فأن يتوافق عدوان، ضمنًا وبصمٍت مطبق، على دفن سر خطير 
يخّصهما، وأن يتشاركا في التكتم عليه لتحقيق مصلحة مؤقتة، وغير متماثلة لكل 
منهما، وأن يواصال معًا لعبة »لم سمعت لم رأيت« إلى أن يأتيك باألخبار من لم تزّود، 
تمامًا على نحو ما جرى، عامني وأكثر، من معارك وقعت في أعالي البحار، وعلى 
 ألسبابها، 

ٌّ
أعتاب املضائق البحرية، بني إيران وإسرائيل، الدولتني اللتني تجاهلتا، كل

تلك الوقائع املثيرة، وعمدتا إلى التعتيم عليها حتى األمس القريب.
ة تكتم إسرائيل على تلك الوقائع الجارية بعيدا عن 

ّ
ليس عسيرًا على املرء تفكيك عل

اء، ال سيما وأن الدولة العبرية هي املعتدية 
ّ
األنظار، انطالقًا من سياسة الغموض البن

باأللف والالم، وال عجب في أن تستمرئ الدولة املتحّرشة، بحكم نزعتها التكوينية، 
القط والفار،  لعبة  أنها تتقن  بالطول والعرض، طاملا  الجغرافي  التنّمر على جوارها 
غير أن من العسير حقًا هضم علة إذعان إيران لقواعد منطق األشقياء، القائم بدوره 
قدم نفسها دولة 

ُ
على منطق الغلبة واالستقواء، خصوصا أن الجمهورية اإلسالمية ت

مرهوبة الجانب، ال تنام على ضيم، وسبق لها أن هّددت بمحو إسرائيل عن الخارطة 
في غضون دقائق معدودات. قبل نحو شهر، تناقلت الصحف األميركية ووكاالت 
نبأ تعّرض نحو 20 سفينة  األنباء، وفق معلوماٍت مسّربة من دوائــر استخبارية، 
إيرانية، خالل العامني الفائتني، لهجمات إسرائيلية متفّرقة، غير أن ضرب إسرائيل 
يها شبه 

ّ
 إيرانية مرابطة قرب مضيق باب املندب، قبل نحو أسبوع، وتبن

ً
 حربية

ً
قطعة

الرسمي هذه الواقعة، املتزامنة مع إعادة املفاوضات حول البرنامج النووي اإليراني قي 
فيينا، كان بمثابة إعالن السر املدفون على املأل، جهارًا نهارًا، أو قل إخراجه نهائيًا 
من دائرة التكتم والغموض، األمر الذي قد يفتح جبهة مضافة للمواجهة القائمة بني 
الطرفني على عدة جبهات، أوسعها في سورية وأضيقها في لبنان، ناهيك عن الحرب 
السيبرانية، وعن الحرب الضروس في مجال االستخبارات ضد املفاعالت النووية، 
وعن اغتيال كبار علماء البرنامج الذي تعقد عليه طهران الرهان كل الرهان. وأحسب 
أن التوافق الصامت بني الجانني على كتمان هذا السر املوجع إليران ناجٌم عن إدراك 
طهران املسبق فداحة الدخول في مواجهٍة علنيٍة ومفتوحة، وربما غير متكافئة مع 
الذئب اإلسرائيلي الذي أدار معركة قاسية من جانب واحد، على جبهٍة له فيها اليد 
العليا، وفي نطاقات تحت السيطرة، من دون تلقي أي تبعات، حيث كانت حصيلة 
األكــثــر، مقابل نحو عشرين  اثنتني على  أو  واحـــدة،  الحرب سفينة إسرائيلية  هــذه 
قطعة إيرانية، األمر الذي كان من شأن اإلقرار به هكذا أن يقّوض صورة الجمهورية 
املجاهدة ضد االستكبار، وأن يخصم املزيد من رصيدها الغاّص باملبالغات والتهويل 

عن مضائها الحربي.
 لدوافعها الخاصة بها، يبدو 

ّ
وبعد انكشاف السر الذي دفنته إيران وإسرائيل معًا، كل

أن نظام املاللي يقتدي باملثل الشعبي »الُغلب مع الستيرة وال الُغلب مع الفضيحة«، 
إال أنه بعد أن بات السر مضغة في أفواه العامة، يتضح أن هناك من يخشى تجّرع 
كأس السم ثانية )ليس مع العراق هذه املّرة(، ونعني بذلك التوّرط بمواجهٍة مفتوحٍة 
ومكلفة، مع هذا املتطاول على الجمهورية اإلسالمية في البر والجو والبحر، وأحيانًا 
في ُعقر دارهــا، وربما لم تسقط من الذاكرة اإليرانية سابقة تدمير وإخــراج بحرية 
الحرس الثوري من العمل، في أواخر الحرب مع العراق عام 1988، خالل نهار واحد، 

تحت ضرباٍت أميركيٍة مكثفة.

معن البياري

صحيٌح إلى حد غير قليل ما جاء في تقريٍر ملجلة إيكونوميست البريطانية، نشرته 
أبناء  وإن  تراجع عربيا،  الناعمة ملصر  القوة  تأثير  إن  املــاضــي،  األســبــوع  في عددها 
 في فهم اللهجة املصرية مثل آبائهم الذين اعتادوا عقودا على 

ً
األلفية يجدون صعوبة

مشاهدة منتوجات الدراما والسينما املصريتني. ولئن اشتمل التقرير على بعض ما 
 وموثوقة، بشأن توجيه 

ٌ
ة ومعارضة، متابعة

ّ
هو معلوم، مما جاءت عليه مصادر مستقل

املخابرات وأجهزة األمن وهيئاٍت رسمية معنيٍة باإلعالم في مصر محتوى صناعة 
الترفيه واإلنتاج الدرامي، فإنه أيضا جاء على ما سّماه »هــوس« الرئيس عبد الفتاح 
ه التلفزات في مصر. وإنه لهذا السبب، أوكل لرجال 

ّ
السيسي بالسيطرة على ما تبث

ه للمصريني، و»بدرجٍة متطّرفة، حتى باملعايير املصرية«. 
ّ
املخابرات اختيار ما يجب بث

واصل 
ُ
ولهذا التقرير في املجلة البريطانية املقّدرة قيمته، بالنظر إلى اتساقه مع ما ت

 تحت 
ً
صحف أميركية وأوروبية وازنــة نشره عن أحــوال املصريني التي تــزداد تعاسة

حكم السيسي، بالنظر إلى تفاقم الفقر والبطالة ونقصان العدالة االجتماعية. وأيضا 
بالنظر إلى صلة إحاطة »إيكونوميست« عن هيمنة املنظور األمني على محتوى الدراما 
 عن 

ٌ
 دولية

ٌ
نتجة ملوسم شهر رمضان الحالي، بما تعلنه هيئاٌت حقوقية

ُ
التلفزيونية، امل

ترّدي أوضاع حقوق اإلنسان في مصر. يأتي التقرير على أن الرقابة الحكومية كانت 
السلطة في عهد حسني  أن  إلــى  الوقت نفسه،  قائمة قبل السيسي، لكنه يشير، في 
مبارك كانت تأذن ملسلسالٍت وأفالم تصوير الفساد وتوحش الشرطة، األمر الذي لم 
يعد ُمباحا، بل صار من غير املسموح تصوير الفقر املدقع، بل وبات مطلوبا تظهير 
الناجم  النظام  دا ما ذهبت إليه »إيكونوميست« أن 

ّ
رجــال الشرطة طيبني. وليس مؤك

عن االنقالب العسكري في 2013، برئاسة السيسي، يشعر بأن األفالم القديمة التي 
البوليس، كانت عامال في تغذية  صــّورت فظاظة رجــال أمــن، وشــرور مسؤولني في 
احتجاجات املصريني ضد الشرطة في يناير/ كانون الثاني 2011، والتي آلت إلى الثورة 
املعلومة التي أنهت حكم مبارك. وهنا تصُدق املجلة في أنه يغيب عن مدارك القائمني 
على النظام أن تلك االحتجاجات كانت في طورها األول نتيجة سلوك الشرطة، سيما 
وقد أشعلتها واقعة مقتل الشاب خالد سعيد في مركز احتجاز أمني في اإلسكندرية. 
 تقدير، أن يقنع أحٌد نفسه بأن املصريني ما عاينوا القمع والتجّبر 

ّ
ومن البالهة، في أقل

إال على شاشات السينما والتلفزيون، فيما هم يرفلون بحناٍن غزير من األمن والشرطة. 
الثاني من مسلسل  ومن املقّرر أن ُيعرض في موسم درامــا رمضان الحالي الجزء 
»االختيار« الذي شوهد األول منه في رمضان العام املاضي. ومن املتوقع أن يأتي على 
»بطولة« الشرطة املصرية في إنهاء اعتصام الساخطني على االنقالب العسكري في 
صيف 2013 في ميدان رابعة العدوية في القاهرة. واملعلوم أن مذبحة كبرى تمت في 
العملية املشهودة، واملعلوم أيضا أن هذا املسلسل من إنتاج شركة سينرجي لإلنتاج 
الفني، التابعة ملجموعة »الشركة املتحدة للخدمات اإلعالمية« التي تملكها املخابرات 
املصرية، وهذه باتت، إلى حد بعيد، في السنوات األربع املاضية، تكاد تحتكر إنجاز 
أكبر املسلسالت في مواسم رمضان، حيث تقّدم في  املوسم الراهن 20 عمال دراميا، 
وكان مقّررا أن ُيعرض من إنتاجها مسلسل »امللك«، عن الفرعون أحمس، لوال وقف 
تصويره، بعد انتقاداٍت واسعة طاولت مغالطات تاريخية فادحة فيه، وذاع أن السيسي 
هو نفسه من أمر بوقفه. وليست املّرة األولى التي تلتفت »إيكونوميست« إلى أحوال 
ر على جرعٍة 

ّ
الدراما املصرية في عهد السيسي، لكن تقريرها األسبوع املاضي توف

مضافٍة من تشخيص اإلطار العام الذي يتم ضمنه إنتاج هذه الدراما، لتنتهي إلى أن 
»قطاع الترفيه في مصر في خدمة األمن«. وال يحسبه صاحب هذه الكلمات تقريرا 
شحط الذئب من ذيله، وليس من فائض االعتداد بالذات أن يشار هنا إلى أن »العربي 
األعلى  للمجلس  الــدرامــا  لجنة  الــحــال، وبتوجيهات  بهذا  مــرة  أحــاطــت غير  الــجــديــد« 
الهيمنة األمنية على قطاع  الــذي بلغته  لتنظيم اإلعــالم، في هذا الخصوص، وباملدى 
الذي  البريطانية في  املجلة  أن يجد تقرير  بالغ األهمية  أنه من  الــدرامــي، غير  اإلنتاج 

ه شاهدا آخر على تراجٍع ماثٍل لقوة مصر الناعمة عربيا.
ْ
أوردت

محمد طلبة رضوان

األرض،  في  املصريون  يسمعه  بل  السماء،  في  املسلمون  يستطلعه  ال  آخــر،  هــالل 
ويدندنون به »شهرًا بطوله« ترحيبًا بالشهر الكريم. وحده الكريم، يعلم، ملاذا عاشت 
هذه األغنية أكثر من نصف قرن، وتحّولت من أغنيٍة إلى نشيد وطني لشهر رمضان، 
 من سبقها، وعجز من جاءوا بعدها عن أن يغنوا مثلها، وصارت 

ّ
ووقف خلفها كل

 وهي في يده، ال 
ّ
 معها، ال ُيؤذن له بالدخول، إال

ّ
هي ورمضان متالزمني، ال يأتي إال

 مع أنغامها العذبة، وكلماتها السهلة، 
ّ
يشعر به الناس، وال يستنشقونه في الهواء، إال

وأدائها بصوت محمد عبد املطلب، الذي يشبه األذان.
كتب األغنية الشاعر حسني طنطاوي، ومنحها للمطرب محمد شوقي وامللحن سيد 
مصطفى، وظهرت في العام 1943 في شهر رمضان، ولم يشعر بها أحد. ماتت، أكثر 
الشريف، ونفخ فيها من روحه،  ، محمود 

ّ
الفذ امللحن  من عشرين عامًا، حتى جاء 

اها »أبو النور« محمد عبد املطلب، وأذيعت، في العام 1965. ال تنتهي 
ّ
فأحياها، وغن

أحــداث  الحدثني  توسطت  فقد  نجاحها،  ثم  األول،  فشلها  عند  املدهشة  التفاصيل 
املطلب،  الكريم على عبد  بالكريم،  الشهر  لوصف  الحقيقي  باملعنى  خبرك 

ُ
ت كثيرة، 

والكريم على أجيال من املصريني والعرب »السّميعة«. ذهب املؤلف إلى مطرب آخر، 
الــقــادر، صاحب  عبد  أحمد  هو  الناجحة،  الرمضانية  باألغاني  اشتهر  »طلب«  قبل 
»وحوي يا وحوي« وغيرها، اعتذر، ألّن اإلذاعة ال تسمح بتسجيل أكثر من أغنية في 
موضوع واحد، وأهداها لعبد املطلب، وكان أبو النور »مزنوقًا في فلوس« فوافق على 
غنائها ليحصل على ستة جنيهات، ولّحنها الشريف مقابل خمسة جنيهات، وكلفت 
الصعبة  والــظــروف  األقـــدار  الــفــرقــة، 20 جنيهًا. هكذا ساقت  »الــغــنــوة« بعد حساب 

والروتني اإلذاعي محمد عبد املطلب إلى أغنيته، األهم واألجمل واألكثر خلودًا.
كانت اإلذاعة، في ذلك الزمن، املصدر الرئيس لثقافة املصريني. كان التلفزيون وليدًا، 
العيال،   حوله 

ّ
يلتف  حــارة، 

ّ
كــل امليسورون. جهاز واحــد في  إال  وغاليًا؟ ال يشتريه 

 بيت، ومقهى. وكانت األغنية من أكثر 
ّ

للفرجة على الفيلم. أما الراديو فكان في كل
 مرة 

ّ
، حتى أّن عبد املطلب قال مازحًا: »لو أعطوني جنيهًا واحدًا عن كل

ً
األغاني إذاعة

أذاعوا فيها األغنية لصرت مليونيرًا«.
في بداية الثمانينات، كان التلفزيون هو البطل، وقّرر املخرج يسري غرابة أن يحمل 
أيــام  وأول  الــرؤيــة،  ليلة  مــن  لقطات حقيقية  لتصوير  الــشــارع،  إلــى  ويــنــزل  الكاميرا 
أما  لألغنية،  الثاني  »الكليب«  هــذا هو  كــان  وإذاعتها مع »رمضان جانا«.  رمضان، 
م يشتهر. طافت كاميرا 

َ
األول فقد صوره عبد املطلب، وهو يرتدي جلبابًا ريفيًا، ول

أيام،  التلفزيون على ميادين مصر وشوارعها وحواريها ومساجدها، طوال ثالثة 
التقط  وأداًء.  ولحنًا،   ،

ً
كتابة أبدعتها،  التي  الـــروح«  »تحضير  وتعيد  األغنية،  تطارد 

الناس في الشوارع؛ وقفتهم أمام املحالت، طوابيرهم أمام الحلواني، انبهارهم برقصة 
»الكنفاني« الصوفية أمام الفرن، وريشته البديعة، ونسيجه املتقن... طبلة املسّحراتي، 
وعــظــة الشيخ فــي املــســجــد، واملــــآذن و»كـــهـــارب« الــنــور املــلــّون، والــفــوانــيــس فــي أيــدي 
األطفال، واملقاهي. بذل املخرج وفريقه جهدًا كبيرًا، وكان التصوير الخارجي غريبًا، 
 مكان، ورفض بعض املشايخ دخول الكاميرا 

ّ
ونــادرًا. التف املصريون حوله في كل

 أّن التجربة نجحت، على بساطتها وتواضع إمكاناتها، وكان الشهر 
ّ
إلى املسجد، إال

كريمًا مع األغنية مرة أخرى.
ما السّر؟ السّر في الشارع، السحر في الشارع، الفن في الشارع. اجتمع لهذه األغنية 
مــؤلــف هـــاٍو، يكتب ملــزاجــه، ومــلــّحــن بــمــذاق الـــحـــواري، ومــطــرٌب عرفته املــقــاهــي، قبل 
اإلذاعة واملسرح والسينما )وبعدها(. من هنا جاءت »رمضان جانا« بصوت الناس، 
ووجداناتهم، تعّبر بهم عنهم، تحكيهم ألنفسهم، تحملهم إليهم، عاشتهم فعاشوها. 
ما زلت أذكر أمي وهي ترتب لرمضان، قبله بشهر، أبي وهو يشتري الياميش )فواكه 
مجففة( في أول شعبان، قبل الزحام، ومعهما أذكر األغنية: »من إمتى واحنا بنحسب 
 وشابًا، ابنًا وأبًا. هنا يبدو املعنى الحقيقي 

ً
لك ونرتب لك...« فأراني في كلماتها، طفال

ه أنا وأنت.
ّ
ه منا، ألن

ّ
ألوصاف مثل »فّن أصيل« و»فّن جميل«... هو كذلك ألن

سر مشترك بين عدوين لدودين عندما تحّدثنا »إيكونوميست« 
عن الدراما المصرية

»رمضان جانا«... أغنية أم هوية؟
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نزار قنديل

يـــصـــّر نــفــر مـــن مــصــريــن مــنــتــســبــن للعمل 
اإلعــــامــــي، قــلــيــل مــنــهــم بــحــســن نــيــة، وكــثــيــر 
ــتـــواطـــؤ يـــبـــدو مـــفـــضـــوحـــا، مــــع نـــظـــام عــبــد  بـ
الــفــتــاح الــســيــســي، عــلــى الـــدفـــاع عـــن تــوقــيــع 
كارثي لديكتاتورهم املفضل، في العام 2015 
في الخرطوم، على ما سّمي »اتفاق املبادئ«، 
الـــخـــاص بــتــشــيــيــد ســـد الــنــهــضــة اإلثــيــوبــي، 
كــيــف ال وهــــو الـــــذي يــخــلــصــهــم مـــن عــدوهــم 
الفكري اللدود، بالقتل، واالعتقال، والتشريد؛ 
ــن تــجــاه خــلــق الــلــه،  ثـــم يــوفــر لــهــم املــــاذ اآلمــ
بـــادعـــاء أنــهــم »ضـــد كـــل هــــذا، لــكــن مـــا باليد 
حيلة، وقد أصبح أمرًا واقعا، علينا التطبيع 
ــتـــعـــايـــش«، وصـــــوال إلــــى االنــســجــام  مــعــه والـ

والتماهي؛ دفاعا عن »بقاء الوطن«! 
أي »وطــــــن« هــــذا الـــــذي ُيــبــنــى عــلــى جــمــاجــم 
مــواطــنــيــه وعــظــامــهــم؟ لــن يجيبك أحـــد، ولــن 
تــســمــع ســــوى هــمــهــمــات، أو تــــأتــــآت؛ إذا لم 
ينلك شيء من مصطلحاتهم »الفخيمة«، عن 
التحليل الرغبوي، والعقانية، والــضــرورة، 

والواقعية؛ وأشياء أخرى كثيرة.  
عــلــى أن هــنــاك جـــوانـــب خــطــر أخـــــرى، فـــي ما 
س به هؤالء، من كان حَسن النية، منهم، 

ّ
يدل

بل وساذجا، ومن اختار التواطؤ، واحترف 
التدليس املبكر، بحثا عــن عـــودة إلــى مقعد 
بالقرب من الديكتاتور املفضل، كيف ال وهم 
يتوهمون أنه بلغ درجة التمّكن، واالستعاء 
فـــي األرض، ودلــيــلــهــم أن بــعــض مـــن كــانــوا 
ــيــه، أو على األقــل لم  يعارضونه يتقّربون إل
يعد لديهم مانع فــي التطبيع معه، وإعــادة 
تــأهــيــلــه، وتــرويــجــه، وبــيــعــه لــلــنــاس، حاكما 
شرعيا للباد، وكأن انقابا لم يتم، ومجازر 
لم يرتكبها على مــدار سبع سنوات عجاف، 

تقترب من إتمام الثامنة!   
األخــطــر أن هــــؤالء، فــي مــعــرض دفــاعــهــم عن 
ديكتاتورهم، الكارثي على الــبــاد والعباد، 
يدلسون على الناس، باّدعاء أن الحديث عن 
أن النقطة الفاصلة، في كارثة سد النهضة، 
ــبــــادئ،  ــفــــاق املــ لــيــســت فــــي الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــ
أنجزت خالها إثيوبيا، وليس قبلها، أكثر 
مــن 80% مــن ســد الــنــهــضــة، وأن اإلثيوبين 
كــانــوا يــنــوون ويــخــطــطــون لــبــنــاء الــســد قبل 

التوقيع بسنوات.  
ال يرى هؤالء املدلسون في إعادة األمور إلى 
ا الحقيقية دافــعــا، إال بسبب حالة  هــ ــ اب ــ ب أســ
يــســّمــونــهــا »االســتــقــطــاب الــســيــاســي«، وكــأن 
عــلــيــنــا، بــمــنــطــقــهــم املـــدلـــس هـــــذا، أن نــتــفــرغ 
للسفسطة حول »سد االستقطاب«، أتهمهم 
بــأنــهــم مـــن بــنــاتــه األوائــــــل، ال أن نــعــمــل على 
نــســف الــنــتــائــج الــكــارثــيــة إلتــمــام إنــشــاء سد 
النهضة وتشغيله، وفقا للمخطط اإلثيوبي!  
ـــــؤالء )أو تــدلــيــســهــم(،  املـــشـــكـــلـــة، فــــي رأي هـ

عبد الحميد اجماهيري

صـــّرحـــت املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة املــغــربــيــة، 
ــبــــاد،  ــلــــى هـــيـــئـــة قـــضـــائـــيـــة فــــي الــ ــي أعــ ــ وهــ
تمارس الرقابة القبلية والبعدية )املسبقة 
والــاحــقــة( عــلــى مـــدى دســتــوريــة الــقــوانــن، 
بــأنــه لــيــس فــي اعــتــمــاد الــقــاســم االنتخابي 
ما يخالف الدستور. وجاء حكمها الصادر 
فــي نــهــايــة األســبــوع الـــذي ودعـــنـــاه، ليضع 
قفا دســتــوريــا على عــزلــة سياسية لحزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــــذي يـــقـــود الــحــكــومــة 
مــنــذ عــشــر ســنــوات. وقـــد بـــدأت هـــذه العزلة 
ـــا انــفــرد، وســـط الطبقة 

ّ
لــلــحــزب )الــحــاكــم( مل

الـــحـــزبـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة املـــغـــربـــيـــة، بــرفــض 
التعديات واإلصاحات التي اتفقت عليها 
هــــذه الــطــبــقــة، بــخــصــوص الـــقـــانـــون املــنــظــم 
لـــانـــتـــخـــابـــات املـــقـــبـــلـــة، الــتــشــريــعــيــة مــنــهــا 
والجماعية والجهوية، وكان رفضه بداية، 
ــّوت ضد  ســيــاســيــا ثـــم بــرملــانــيــا، عــنــدمــا صــ

مشاريع القوانن ذات الصلة.
وكـــــان الــــحــــزب، أمـــــام الــتــصــويــت الــســاحــق 
لفائدة القانون، قد لعب الورقة الدستورية، 
ــل إبــــطــــال الــــقــــانــــون، بــــدعــــوى عـــدم  ــ مــــن أجــ
ماءمته الدستور املغربي. وكانت مبّررات 
الــحــزب مــتــعــّددة، منها األخــاقــي واملبدئي 
والسياسي. وكان طبيعيا أن تجري جوالت 
الــــحــــرب فــــي الــــدفــــاع عــــن الــــقــــانــــون، أو فــي 
العمل على إسقاطه، داخل الدوائر املنذورة 
للنقاش السياسي والترافع والصراع حتى، 
غير أن تحويل حــدود الفصل فــي الخاف  
ــــوع مــن  ــان فـــيـــه نـ ــ ــدوٍد دســـتـــوريـــة كـ ــ ــ ــــى حـ إلـ
التحكيم املــؤســســاتــي األســـمـــى، باملطالبة 
بمراقبٍة بعديٍة على القانون املعني، سيما 

منه املادة 84 املتعلقة بالقاسم االنتخابي.
وعـــلـــى عــكــس مـــا انــتــظــر الـــحـــزب الـــرافـــض 
لــه، اعتبر قـــرار املحكمة أن »اعــتــمــاد قاسم 
ــن طــــريــــق قــســمــة  ــ ــتـــخـــرج عـ انـــتـــخـــابـــي يـــسـ
ــــرة االنــتــخــابــيــة  ــــدائـ ــــدد املـــصـــوتـــن فــــي الـ عـ
املــعــنــيــة عــلــى عــــدد املــقــاعــد املـــــراد شــغــلــهــا، 

فــقــط، هـــي االســتــقــطــاب، ولــيــس شــيــئــا آخـــر، 
ل 

ّ
حتى وإن بــدأت دوائــر ديكتاتورهم املفض

تــبــحــث إعــــان االنــســحــاب مـــن هـــذا االتـــفـــاق؛ 
أو ربــمــا تمهد لــهــذا، بــل يمعن بعض هــؤالء 
ــاء أن إثيوبيا  ــاّدعـ فــي مــمــارســة الــتــدلــيــس، بـ
ال تعير هــذا األمــر اهتماما، وال تعّول عليه، 
وال تستند إلــيــه فــي تعنتها والــتــعــامــل مع 
ــفـــاوض فـــرصـــا ذهــبــيــة إلهــــدار  ــتـ مــحــطــات الـ
وقـــت مــفــاوضــيــهــم املــصــريــن والــســودانــيــن، 
وجــهــدهــم وتــركــيــزهــم، بينما ال تتوقف هي 
لــحــظــة واحـــــــدة عــــن تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــا وفـــق 

برنامجها الزمني، با تغيير.   
ــي تـــقـــيـــيـــم أخــــاقــــي،  ــ ــة فـ ــالــ ــقــ ــن تــــخــــوض املــ ــ لـ
وإنساني لهؤالء، و»خلينا في موضوعنا«، 
وإن كـــــان املـــــوضـــــوع واحــــــــدا مـــتـــشـــابـــكـــا، ذا 
جوانب متعّددة، وموضوعنا هنا بتحديد 
واضــح أن التوقيع الكارثي أوصلنا جميعا 
ــع الـــــذي يــبــحــث كـــل مخلص  إلــــى هــــذا الـــوضـ
عـــن مـــخـــرج مـــنـــه، يــســتــوي فـــي هــــذا الــبــحــث 
العشاق املستترون للديكتاتور املفضل ومن 
يرفضون انقابه باعتباره تأسيسا للكارثة، 
وكـــوارث أخـــرى، بــل وحــتــى الــذيــن يحترفون 
»دور املعارضة«، ويتماهون معه في أشياء 

كثيرة.  
ــي مـــشـــكـــلـــة »اتــــــفــــــاق املــــــــبــــــــادئ«، إذًا؟  ـ ـ ـا هـ ـ ـ ـ مـ
بــاخــتــصــار، أنــــك أعــطــيــت مــشــروعــيــة دولــيــة 
لحق إثيوبيا في بناء السد، وتنازلت طوعا 
عــن ورقــتــك األقـــوى فــي أي تــفــاوض، وتتمثل 
في أنه قبل توقيع الديكتاتور، لم يكن للبنك 
ــارك فـــي تــمــويــل بـــنـــاء الــســد،  الـــدولـــي أن يـــشـ
باعتباره يتعلق بموضوع خاٍف بن الدول، 
ــم يــحــســم وفـــقـــا لـــقـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي؛  لـ
وهـــو مــا أعــطــى لــكــل الــــدول ذريــعــة التمويل 
واملـــشـــاركـــة، واالســـتـــثـــمـــار فـــي إنـــشـــاء الــســد، 

واملشاريع املترتبة عليه.  
ــاق عنتيبي  ف تــجّ بعضهم بــمــا يسمى اتــ يــحــ
الذي وقعته إثيوبيا مع أوغندا، وهذا تدليس 
آخــر يــمــارســه هـــؤالء أيــضــا، ألن هــذا االتــفــاق 
ليس معترفا به دوليا، وال أمميا، وإال لم تكن 
إثيوبيا في حاجة التفاق مبادئ، وال غيره. .. 
يقول عضو وفد التفاوض السوداني، أحمد 
املفتي، الــذي اضطر لانسحاب بعد ما رأى 
من تدخل رؤساء الدول الذي أعطى إثيوبيا 
كل شيء: »اتفاق املبادئ املوقع في 23 مارس 
)آذار( 2015، شـــارك فيه سبعة مستشارين 
ــراء  ــبـ ــخـ ــــن إثــــيــــوبــــيــــا، وغـــــــاب الـ ــيـــن مـ ــونـ ــانـ قـ
الـــقـــانـــونـــيـــن ملـــصـــر والــــــســــــودان، وهـــــو جـــاء 
إلسكات األصوات التي تثيرها املعارضة في 
الــســودان ضــد املــشــروع اإلثــيــوبــي. ولألسف، 
كانت نتيجة االتفاق الثاثي لقادة الدول أنه 
»نباهة اإلثيوبين«،  جعل الــوضــع أســـوأ، بـ
ن 

ّ
ألنه تسبب في تقوية املوقف اإلثيوبي وقن

سد النهضة، وحوله من سد غير مشروع إلى 

وعــدم اشتراط نسبٍة معينٍة من األصــوات، 
يــتــعــن عـــلـــى لــــوائــــح الـــتـــرشـــيـــح الــحــصــول 
عليها للمشاركة في عملية توزيع املقاعد، 
لـــيـــس فـــيـــه مـــــا يـــخـــالـــف الـــــدســـــتـــــور، إذ ال 
ــتـــراع وشفافيته،  يــمــّس حــريــة ونــزاهــة االقـ
ــبـــرة أســــاس  ــتـ وال بــــــدور االنـــتـــخـــابـــات املـــعـ
ــمــقــراطــي، كما هو  ــدي مشروعية التمثيل ال
مـــقـــّرر، عــلــى الــتــوالــي، فــي الــفــصــلــن 2 و11 
مــن الــدســتــور«. وأفـــاد الــقــرار بــأن الدستور 
املغربي ال يتضّمن أي حكم يتعلق بالنظام 
االنـــتـــخـــابـــي، بــصــفــة عــــامــــة، وال أي مــبــدأ 
يراعى في االختيارات التشريعية املتعلقة 
بنمط االقــتــراع، وطريقة احتساب القاسم 
ــقـــاعـــدة املــعــتــمــدة لــتــوزيــع  االنـــتـــخـــابـــي، والـ
ــحــة الــتــي لم 

ّ
املــقــاعــد عــلــى الــلــوائــح املــتــرش

يــبــلــغ عـــدد األصـــــوات الــتــي حــصــلــت عليها 
سقف الــقــاســم االنــتــخــابــي، وتــحــديــد نسبة 
معينة من األصوات التي يتعن على لوائح 
ــتــرشــيــح الــحــصــول عليها للمشاركة في  ال

عملية توزيع املقاعد.
عــكــس مــا كـــان مــتــوقــعــا مــن حـــزب سياسي 
ــّدمـــت بــمــشــروع  ــقـ يـــقـــود الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـ
الــقــانــون، واحــتــكــم لــلــبــرملــان فــي التصويت 
ــار، فــــي الـــنـــهـــايـــة، الــتــحــكــيــم  ــ ــتــ ــ ــه، واخــ ــيـ ــلـ عـ
ــبـــر املـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة،  الــــدســــتــــوري عـ
ــة والتنمية«، عبر أمينه العام  ــعــدال فــإن »ال
ــديــن العثماني،  ورئــيــس الحكومة، سعد ال
رفـــض الـــقـــرار الــدســتــوري فــي هـــذا الــصــدد. 
وقــد قــال العثماني إن القاسم االنتخابي، 
كما تمت املصادقة عليه في البرملان وأيدته 
املحكمة الدستورية، »غير مقبول«، وأعــاد 
تمسك حزبه بموقفه ما قبل قــرار املحكمة 
ــــذي ســيــطــرح أبـــعـــادا  ــر الـ ــ الـــدســـتـــوريـــة، األمـ
ــــرى ملــعــركــة الــقــاســم االنـــتـــخـــابـــي، كــاســر  أخـ
ــيـــاســـي، ومـــــحـــــاوالت تـــأويـــل  الــــعــــظــــام  الـــسـ

سياسي لقرار دستوري.
ــا يــخــالــف  ــ ومــــــع أن عـــــبـــــارة »لــــيــــس فـــيـــه مـ
الدستور«، حسب رجال القانون، »تجعل من 
قواعد الدستور عتبة للحقوق والواجبات، 

مــشــروع قانونيا، ألن فيه إطــار مــبــادئ. ولم 
يكن هناك داع لهذا االتفاق الذي كان يتضمن 
10 مــبــادئ، فــي حــن أن فــي اتفاقية عنتيبي 
15 مبدأ تم االتفاق عليها باإلجماع، وكانت 
أفــضــل مـــن اتـــفـــاق املـــبـــادئ. كــمــا أن إثــيــوبــيــا 
تدخلت إلعادة صياغتها بما يحقق املصالح 
اإلثــيــوبــيــة فــقــط، وحــذفــت بــنــد األمـــن املــائــي، 
وهو ما يعني ضعفا قانونيا التفاق املبادئ، 
ــه ال يــعــطــي مــصــر والــــســــودان وال  خــاصــة أنــ
نقطة مياه وأضعف االتفاقيات التاريخية«. 

لــن تــكــون فــي حــاجــة إلــى جهد كبير لتتيقن 
أن »اتــــفــــاق املــــبــــادئ« هـــو الـــبـــدء واملــنــتــهــى، 
وملجأ اإلثيوبين وماذهم حن تواجههم 
ه 

ّ
بتعنتهم الجهنمي، خال املفاوضات. ولعل

يكفيك األحـــدث مــن تصريحاتهم، فــهــذا هو 
وزيــــر الــطــاقــة واملـــيـــاه اإلثـــيـــوبـــي، سيليشي 
بيكيلي، يّدعي أن باده تنفذ املبدأ الخامس 
من االتفاق »بالحرف الواحد«، وأنها أطلعت 
دولتي املصّب على جميع االحتماالت خال 
مـــفـــاوضـــات واشـــنـــطـــن، وأن حـــالـــة الــجــفــاف 
تحديدًا تقّدر احتماليتها بأقل من 4% خال 
أول عــامــن وفــقــا ألكــثــر التحليات تشاؤما، 
وأنها تلتزم بعدم اإلضرار بالدولتن في تلك 
الحالة، وأن اإلخــطــار املسبق الوحيد، الــذي 
تكلف به إثيوبيا ضمن االتفاق، هو إخطار 
دولـــتـــي املـــصـــّب بــــأي ظـــــروف غــيــر مــنــظــورة 
أو طــارئــة تــســتــدعــي إعــــادة الــضــبــط لعملية 
تشغيل السد. ويتضمن هذا املبدأ بندًا آخر 
تفسره إثيوبيا لصالحها فقط، هو »االتفاق 
على الخطوط اإلرشــاديــة وقــواعــد التشغيل 
الــســنــوي لــســد الــنــهــضــة، والــتــي يــجــوز ملالك 

السد ضبطها من وقت إلى آخر«.  
وقــــد ســجــل »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه أصــبــح 
مـــعـــتـــادًا، فـــي كـــل مــحــطــة تــتــفــاقــم فــيــهــا أزمـــة 
ســـد الــنــهــضــة، أن تــلــجــأ إثــيــوبــيــا لــلــتــرويــج 
»مخالفة  السياسي واإلعــامــي ملا تصفها بـ
مــصــر اتـــفـــاق املــــبــــادئ«، 2015، وأن تــطــالــب 
بالعودة إلى اإلطار التطبيقي لذلك االتفاق، 
كما صدر عن املتحدث باسم وزارة الخارجية 
ديــنــا مفتي والسفير اإلثــيــوبــي فــي القاهرة 
ماركوس تيكلي قبل أيــام، في محاولة للرد 
عــلــى الــهــجــوم املـــصـــري الـــســـودانـــي املستمر 
على الــتــاعــب اإلثــيــوبــي بمسار املــفــاوضــات 
واإلصرار على إنجاز امللء الثاني للسد قبل 
نهاية يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، مــن دون اتفاق 

نهائي ملزم على قواعد امللء والتشغيل. 
ــا أكـــثـــر مـــن مــــرة إلــــى أبـــــرز ســلــبــيــات  ــرنــ وأشــ
ــه حـــمـــل اعـــتـــرافـــا مــصــريــا  ــ اتــــفــــاق املــــبــــادئ أنـ
ــر الـــذي  ــ بــحــق إثــيــوبــيــا فـــي بـــنـــاء الـــســـد، األمـ
لــم تكن مصر قــد بـــادرت إلــيــه مــن قــبــل، وأقــّر 
ثانيا بحق اإلثيوبين السيادي في إدارتــه، 
ولم يقّرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال 
مــخــالــفــة االتــفــاقــيــات الــســابــق تــوقــيــعــهــا في 

أي أن الــبــرملــان يــمــكــنــه أن يــســن أي قــاعــدة 
قانونية ال يوجد في الدستور ما يخالفها«، 
فإن املوقف السياسي للحزب األول سيكون 
ــده، فـــي مـــنـــاخ االنـــتـــخـــابـــات، كما  ــعـ ــا بـ ــه مـ لـ
في ما قد يترتب عن نتائجها. ولكن، قبل 
ذلـــك الــتــاريــخ املــطــروح )سبتمبر/ أيــلــول(، 
هـــل يــمــكــن الـــقـــول إن الـــعـــزلـــة الــســيــاســيــة - 
ف ِمـــن عــلــى موجة  الــدســتــوريــة لــحــزب جــــدَّ
الربيع العربي هي بالضرورة هزيمته في 
االنتخابات املقبلة؟ الجواب ليس بديهيا، 

كما قد يتبادر الى الذهن.
ة األولى أن الحالة السياسية  تعلمنا القراء
الراهنة تعني استمرار صعوبة اندماج في 
حــقــل ســيــاســي تـــم وضــعــه فـــي الـــواقـــع قبل 
أن يــنــال حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة شــرعــيــة 
وجــوده، حقل سياسي تحكمه قواعد لعب 
ــقــــال، تــتــغــيــر أحــيــانــا  ــتــ ــا قـــبـــل االســ مـــنـــذ مــ
فـــي الـــدرجـــة ولــيــس فـــي الــطــبــيــعــة، محكوم 
بالتعاقد الوطني بن األحـــزاب السياسية 
ــة لــلــحــركــة الــوطــنــيــة واملـــلـــكـــيـــة، في  ــثـ الـــوريـ
القضايا االستراتيجية، كالوحدة الترابية 
وطـــبـــيـــعـــة الــــنــــظــــام ووحـــــــــدة الـــــديـــــن، وبـــن 
األحزاب الوطنية وامتدادات الدولة الحزبية 
بــأذرعــهــا الــقــرويــة والــوطــنــيــة، الــبــرجــوازيــة 
والدينية التقليدية، في قضايا التمثيلية 
الــســيــاســيــة وتــنــشــيــط الـــــدورة املؤسساتية 
ومراكمة اإلصاحات، ضمن توازن سياسي 

تعقلنه الدولة أحيانا.
ة الــثــانــيــة أن الــحــزب الــقــوي سيظل  الـــقـــراء
قويا في املقبل من االستحقاقات، بعد أن 
تمّكن من الحفاظ على وحدته التنظيمية، 
ــتـــطـــاع  ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الـــــهـــــزات، واسـ عـ
ــنـــاقـــضـــات الــنــظــامــن،  أن يــمــنــع انـــفـــجـــار تـ
الــســيــاســي والــحــزبــي، فــي ذاتــــه، كــمــا حــدث 
ألحــــــــزاب ســـبـــقـــتـــه فــــي الــــقــــوة واالكــــتــــســــاح 
االنـــتـــخـــابـــي، وهـــــو بـــالـــتـــالـــي يــشــعــر بــأنــه 
يخوض معركة حــزب قــوي ُيـــراد إضعافه، 
ــه ضـــعـــيـــف يــريــد  ــ ــا يــــعــــرف أنــ ولــــيــــس حــــزبــ
أن يــتــقــوى بــاملــواجــهــة الــشــامــلــة. وبحسب 

إطـــار اإلدارة املــشــتــركــة ملــيــاه الــنــيــل، وبصفة 
خاصة عامي 1902 و1993. وعلى الرغم من 
أن لجنة الخبراء الدولية، وتقريري املكتبن 
االستشارين اللذين تمت االستعانة بهما 
فـــي املـــفـــاوضـــات الـــســـابـــقـــة، كـــانـــت قـــد أّكــــدت 
ــار الــســلــبــيــة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة  ــ اآلثـ
ــروع، إال  ــ ــشـ ــ ــتـــي ســتــلــحــق بــمــصــر جـــــــّراء املـ الـ
ــادئ الـــــذي أصــــر عــبــد الــفــتــاح  ــبــ أن اتـــفـــاق املــ
الــســيــســي عــلــى تــوقــيــعــه، بـــل ويــعــتــبــره من 
إنجازاته، يوفر حماية للتصّرفات اإلثيوبية 
الــحــالــيــة، فــاملــبــدأ الــخــامــس مــن االتـــفـــاق، عن 
التعاون في املــلء األول وإدارة السد، يكتفي 
بالنص على الــتــشــارك فــي وضــع »الخطوط 
اإلرشـــــاديـــــة والــــقــــواعــــد« مــــن دون تــفــاصــيــل 
الــتــشــغــيــل، ويــجــيــز إلثــيــوبــيــا إعــــــادة ضبط 
سياسة التشغيل مــن وقــت إلــى آخــر، بشرط 
»إخطار«، وليس أخذ رأي أو استئذان مصر 
والـــســـودان. وتستند إثيوبيا للبند الثاني 
ــبـــدأ لــتــبــّرر لــنــفــســهــا ولــلــعــالــم أن  ــذا املـ مـــن هــ
الــقــواعــد الــتــي يجب االتــفــاق عليها ال يمكن 
 في أي حال، ألنها موصوفة 

ً
اعتبارها ملزمة

ــقـــوة، حــتــى ولــو  كــثــيــريــن، قـــد تــشــي هـــذه الـ
ترجمت إلــى ريـــادة انتخابية ونــتــائــج في 
الــصــنــاديــق، بمقدمة ألزمـــة مقبلة، عندما 
ن الـــحـــكـــومـــة. ومــــن املـــرّجـــح،  ــد أن يـــكـــوِّ ــريـ يـ
لـــدى خــصــومــه قــبــل أنـــصـــاره، أن »الــعــدالــة 
ــزاب  ــ والـــتـــنـــمـــيـــة« ســـيـــكـــون فــــي قــــيــــادة األحــ

 عن 
ً
في االتــفــاق بأنها »استرشادية«، فضا

أنــهــا غير مقتصرة على خطة واحـــدة يجب 
باعها، فهي بحسب النص »ستشمل كافة 

ّ
ات

السيناريوهات املختلفة، بالتوازي مع عملية 
بناء السد«. ويحمل البند نفسه نصا آخر ال 
يــخــدم األهـــــداف املــصــريــة، فــهــو يــتــحــّدث عن 
»االتــفــاق على الــخــطــوط اإلرشـــاديـــة وقــواعــد 
ــنــهــضــة، والـــتـــي ستشمل  املــــلء األول لــســد ال
كافة السيناريوهات املختلفة، بالتوازي مع 
عملية بناء السد«، ما تعتبره إثيوبيا سندًا 
لها لتبدأ املــلء األول بالفعل، بــالــتــوازي مع 

املناقشات، طاملا أن السد لم يكتمل بناؤه. 
ــراءة اإلثــيــوبــيــة لــهــذه  ــقـ وبــالــتــالــي، تــســمــح الـ
الـــعـــبـــارات املـــطـــاطـــة وحـــمـــالـــة األوجـــــــه، الــتــي 
ــعــت عليها مــصــر والـــســـودان قــبــل خمس 

ّ
وق

سنوات، بتملص أديــس أبابا من واجباتها 
الــطــبــيــعــيــة، وفـــقـــا لــقــواعــد مــشــاركــة األنـــهـــار 
والقوانن واالتفاقيات الدولية ذات الصلة. 
ل من شأن البند الذي ينص على 

ّ
كما أنها تقل

أنه »لضمان استمرارية التعاون والتنسيق 
انات دولتي 

ّ
حول تشغيل سد النهضة مع خز

املصب، سوف تنشئ الدول الثاث، من خال 
ــــــــوزارات املــعــنــيــة بـــاملـــيـــاه، آلـــيـــة تنسيقية  الـ
مــنــاســبــة فــي مــا بــيــنــهــا«، بــاعــتــبــار أن اآللــيــة 
 أو ترتب 

ً
التنسيقية ال يمكن أن تكون ملزمة

أضـــرارًا على عــدم االلــتــزام، عكس مــا تطالب 
بــه مــصــر مــن الــبــدايــة، وانــضــم لــهــا الــســودان 
أخـــيـــرًا فـــي ذلــــــك.  وال يــخــلــو املـــبـــدأ الــعــاشــر 
ــــرى، فــهــو يــنــظــم »الــتــســويــة  مـــن مــشــكــات أخـ
السلمية لــلــمــنــازعــات«، وهــو مــا ترتكن إليه 
إثيوبيا لــرفــض جميع املــقــتــرحــات الخاصة 
بآلية التحكيم امللزمة، فصياغة البند الثاني 
من املبدأ تفتح باب الوساطة الدولية امللزمة، 
ولكن بشرط »اتفاق الدول الثاث على ذلك«، 
وهــــو مـــا ال يــتــوفــر رســمــيــا فـــي أي وضــعــيــٍة 
سابقٍة أو حالية، بدليل إجهاض مفاوضات 
واشنطن )فبراير/ شباط 2020(، التي كانت 
أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل التفاق. 
كــمــا أن الــبــنــد األول يــحــرم مــصــر والــســودان 
من إمكانية اللجوء إلى جهاٍت دولية لحسم 
القضايا العالقة، وينص فقط على أن »تقوم 
ــثــاث بتسوية منازعاتها الناشئة  الـــدول ال
عن تفسير، أو تطبيق، هذا االتفاق بالتوافق، 
من خال املــشــاورات أو التفاوض وفقا ملبدأ 

حسن النوايا«.  
لــــهــــذا ولــــغــــيــــره، فــــــإن نـــســـف هــــــذا االتـــــفـــــاق، 
بــانــســحــاب مـــصـــري ســــودانــــي، اآلن، ولــيــس 
غـــدًا، يمكن أن يمثل نقطة انــطــاقــة حقيقية 
لــتــدارك بعض تداعيات الــكــارثــة؛ فقد مضى 
الوقت الذي يمكننا فيه تدارك كل التداعيات؛ 
وتــأجــيــل هـــذا يــعــنــي الـــدخـــول فـــي نــفــق أشــد 

 مما نحن فيه.
ً
ظلمة

)من أسرة »العربي الجديد«(

األولــــــى فــــي انـــتـــخـــابـــات ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
املقبل، لكنه سيجد نفسه أمام سؤاٍل صعب 
الــجــواب: مــاذا سيفعل بانتصاٍر حــازه في 
ســيــاق عــزلــة ســيــاســيــة ونـــشـــوز بــرملــانــي - 
حكومي -  دستوري؟ سيجد صيغة أخرى 
ألزمــة انــخــراطــه فــي الحقل السياسي، كما 
تم توصيفه من عقود في املغرب، واحتمال 
خــروجــه إلــى املــعــارضــة، ولــو كــان األول في 
قــائــمــة االحـــــزاب، يــنــض الــدســتــور صــراحــة 
عـــلـــى حـــقـــه فــــي تـــحـــّمـــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة  
كما سبق ألحــد مؤسسيه، الوزير السابق 

لحسن الداوي، أن قال في حوار صحافي.
ة الــثــالــثــة أن األزمــــة الــحــالــيــة قائمة،  ــراء ـــقـ ال
ألن حلها السياسي املنطقي، منذ البداية، 
ــان اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، وذلــــك  ــ كـ
ــدة، لــيــس أقــلــهــا: الــتــعــديــل  ــديـ العـــتـــبـــارات عـ
االنتخابي املرتبط بالقاسم لم يصّوت عليه 
الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب 
البرملانين، والـــذي تــم على أســاســه تعين 
ــعــام رئيسا للحكومة الحالية، بل  أمينه ال
حصل على أغلبيٍة مــن الــنــواب خـــارج هذا 
الـــحـــزب. تــشــكــل أغــلــبــيــة جــديــدة مــن أحـــزاب 
بعضها مــشــاركــة فــي الــحــكــومــة وبعضها 
في املعارضة، وهو ما حّول األغلبية أقلية 
واألقــلــيــة أغــلــبــيــة، فــي وضـــع غــيــر مــســبــوق. 
ويـــرى متتبعون عــديــدون أن هــذا الــوضــع، 
فــي الــــدول الــديــمــقــراطــيــة املــتــأصــلــة، يترتب 
عنه استقالة رئيس الحكومة، وأن رئيس 
الحكومة فشل في إحــراز توافقات لتجاوز 

األزمة.
ــاف إلــــــى الــــتــــصــــّدع الـــســـيـــاســـي  ــ ــــضـ لـــقـــد انـ
والــبــرملــانــي والــحــكــومــي فــي املــغــرب موقف 
ــيــر الــدســتــوري والــقــانــونــي إلحــدى  مــن الــسَّ
ــى فــي الهندسة الدستورية  الهيئات األعــل
ــاء. وهـــــــو مـــــا قـــــد يـــنـــبـــئ بـــفـــصـــوٍل  ــقــــضــ ــلــ  لــ
أخــــــــرى، قــــد تــــؤثــــر عـــلـــى الـــتـــدبـــيـــر الــســلــيــم 
لانتخابات املقبلة التي بدأ مناخها ينشر 

طقسه منذ اآلن.
)كاتب مغربي(

سد النهضة... نسف اتفاق المبادئ اآلن وليس غدًا

»العدالة والتنمية« المغربي... عزلة سياسية بقفل دستوري

أبرز سلبيات اتفاق 
المبادئ أنه حمل 

اعترافًا مصريًا بحق 
إثيوبيا في بناء السد، 

األمر الذي لم تكن 
مصر قد بادرت إليه 

من قبل

نسف االتفاق، 
بانسحاب مصري ــ 

سوداني، يمكن أن 
يمثل نقطة انطالقة 

حقيقية لتدارك بعض 
تداعيات الكارثة

الحزب القوي سيظل 
قويًا في المقبل 

من االستحقاقات، 
بعد أن تمّكن من 

الحفاظ على وحدته 
التنظيمية، على الرغم 

من كل الهّزات

صّرحت المحكمة 
الدستورية المغربية، 

وهي أعلى هيئة 
قضائية في المغرب، 

أنه ليس في اعتماد 
القاسم االنتخابي ما 
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