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تحدثنا «إيكونوميست»
عندما
ّ
عن الدراما المصرية
معن البياري

ٌ
تقرير ملجلة إيكونوميست البريطانية ،نشرته
صحيح إلى حد غير قليل ما جاء في
ٍ
في عددها األسـبــوع ا ًملــاضــي ،إن تأثير القوة الناعمة ملصر تراجع عربيا ،وإن أبناء
األلفية يجدون صعوبة في فهم اللهجة املصرية مثل آبائهم الذين اعتادوا عقودا على
اشتمل التقرير على بعض ما
مشاهدة منتوجات الدراما والسينما املصريتني .ولئن
ٌ
ّ
هو معلوم ،مما جاءت عليه مصادر مستقلة ومعارضة ،متابعة وموثوقة ،بشأن توجيه
وهيئات رسمية معني ٍة باإلعالم في مصر محتوى صناعة
املخابرات وأجهزة األمن
ٍ
الترفيه واإلنتاج الدرامي ،فإنه أيضا جاء على ما ّ
سماه «هــوس» الرئيس عبد الفتاح
ّ
السيسي بالسيطرة على ما تبثه التلفزات في مصر .وإنه لهذا السبب ،أوكل لرجال
املخابرات اختيار ما يجب ّبثه للمصريني ،و«بدرج ٍة ّ
متطرفة ،حتى باملعايير املصرية».
ُ
ولهذا التقرير في املجلة البريطانية ّ
املقدرة قيمته ،بالنظر إلى اتساقه مع ما ت ًواصل
صحف أميركية وأوروبية وازنــة نشره عن أحــوال املصريني التي تــزداد تعاسة تحت
حكم السيسي ،بالنظر إلى تفاقم الفقر والبطالة ونقصان العدالة االجتماعية .وأيضا
الدراما
بالنظر إلى
محتوى ٌ
صلة إحاطة «إيكونوميست» عن هيمنة املنظور األمني ٌعلى ٌ
ُ
هيئات حقوقية دولية عن
التلفزيونية ،املنتجة ملوسم شهر رمضان الحالي ،بما تعلنه
ّ
تردي أوضاع حقوق اإلنسان في مصر .يأتي التقرير على أن الرقابة الحكومية كانت
قائمة قبل السيسي ،لكنه يشير ،في الوقت نفسه ،إلــى أن السلطة في عهد حسني
ملسلسالت وأفالم تصوير الفساد وتوحش الشرطة ،األمر الذي لم
مبارك كانت تأذن
ٍ
يعد ُمباحا ،بل صار من غير املسموح تصوير الفقر املدقع ،بل وبات مطلوبا تظهير
ّ
رجــال الشرطة طيبني .وليس مؤكدا ما ذهبت إليه «إيكونوميست» أن النظام الناجم
عن االنقالب العسكري في  ،2013برئاسة السيسي ،يشعر بأن األفالم القديمة التي
صـ ّـورت فظاظة رجــال أمــن ،وشــرور مسؤولني في البوليس ،كانت عامال في تغذية
احتجاجات املصريني ضد الشرطة في يناير /كانون الثاني  ،2011والتي آلت إلى الثورة
املعلومة التي أنهت حكم مبارك .وهنا ُ
تصدق 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.
ّ
أقل تقدير ،أن يقنع ٌ
ّ
والتجبر
أحد نفسه بأن املصريني ما عاينوا القمع
ومن البالهة ،في
بحنان غزير من األمن والشرطة.
يرفلون
هم
فيما
والتلفزيون،
السينما
إال على شاشات
ٍ
ومن ّ
املقرر أن ُيعرض في موسم درامــا رمضان الحالي الجزء الثاني من مسلسل
«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  2013في 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 ّ
تقدم في املوسم الراهن  20عمال دراميا،
وكان ّ
مقررا أن ُيعرض من إنتاجها مسلسل «امللك» ،عن الفرعون أحمس ،لوال وقف
انتقادات واسعة طاولت مغالطات تاريخية فادحة فيه ،وذاع أن السيسي
تصويره ،بعد
ٍ
هو نفسه من أمر بوقفه .وليست ّ
املرة األولى التي تلتفت «إيكونوميست» إلى أحوال
ّ
الدراما املصرية في عهد السيسي ،لكن تقريرها األسبوع املاضي توفر على جرع ٍة
مضاف ٍة 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
الـجــديــد» أحــاطــت غير مــرة بهذا الـحــال ،وبتوجيهات لجنة الــدرامــا للمجلس األعلى
لتنظيم اإلعــام ،في هذا الخصوص ،وباملدى الــذي بلغته الهيمنة األمنية على قطاع
اإلنتاج الــدرامــي ،غير أنه من بالغ األهمية أن يجد تقرير املجلة البريطانية في الذي
ْ
ماثل لقوة مصر الناعمة عربيا.
أوردته شاهدا آخر على
تراجع ٍ
ٍ

قواعد إيران العسكرية
في العراق
إياد الدليمي

لم يعد سـ ّـرًا الحديث عن التغلغل اإليراني
فــي ال ـعــراق ،ولــم يـعــد س ـ ّـرًا أيـضــا الـقــول إن
ّ
إيران متحكمة بالوضع داخل العراق ،إلى
درج ــةٍ يصعب تـصــورهــا ،غـيــر أن الجديد
لبقاء
ربما في األمر أن إيران بدأت تخطط
ٍ
بقاء ربما سيكون
طويل األمد في العراقٍ ،
م ــن ال ـص ـعــوبــة ب ـم ـكــان تـفـكـيـكــه بـسـهــولــة،
خصوصا مع توفر كل اإلمكانات املطلوبة
ملثل هذا النوع من البقاء واالستمرارية.
تـمـلــك ال ـي ــوم إي ـ ــران ن ـف ــوذًا قـ ــارب أن يـكــون
ّ
بمقدراته
الهيمنة الكاملة على كل العراق،
وإمكاناته ،هيمنة ّ
حولت مدنا ومحافظات
كثيرة في العراق إلى قواعد انتشار رئيسية
ملليشيات والئية ،مليشيات عراقية املظهر
إي ــران ـي ــة ال ـج ــوه ــر ،ال ت ـع ـتــرف ب ــال ـع ــراق إال
ب ــأن ــه امـ ـت ــداد ج ـغ ــراف ــي طـبـيـعــي ومــذهـبــي
إلي ــران ،فهي تــديــن بــوالئـهــا للولي الفقيه،
وال تـعـتــرف ب ــأي والء دونـ ــه .سـعــت إي ــران،
وخصوصا عقب نهاية الحرب على تنظيم
الــدولــة اإلسالمية (داع ــش) إلــى دفــع القوى
السياسية العراقية إلــى الطلب من القوات
األمـيــركـيــة الـتــي انـتـشــرت فــي ال ـعــراق عقب
هيمنة «داعــش» على ثلثي مساحة البالد،
لالنسحاب ،وهو ما أثار الرعب في نفوس
بعض القوى العراقية ،ومعها دول مجاورة،
م ــن ص ـ ــدور ق ـ ــرار كـ ـه ــذا ،خ ـص ــوص ــا وأن ــه
سيعني ،من بني ما يعنيه ،هيمنة إيرانية
م ـط ـل ـقــة ،وب ــال ـت ــال ــي ت ـه ــدي ــدا دائـ ـم ــا ل ــدول
ال ـج ــوار ال ـتــي بينها وب ــن إيـ ــران مــا صنع
ال ـح ــداد ،الـسـعــوديــة ت ـحــديــدا .عـقــب عملية
قتل قائد الحرس الثوري اإليــرانــي ،قاسم
سـلـيـمــانــي ،وم ـعــه ال ـع ــراق ــي نــائــب رئـيــس
الحشد الشعبي ،أبــو مهدي املهندس ،في
مطار بغداد ،مطلع يناير /كانون الثاني
 ،2020في عملية أميركية ،سارعت طهران
إلى الضغط باتجاه دفع القوى السياسية
العراقية إلى إصدار تشريع برملاني يجبر
القوات األميركية على االنسحاب ،وهو ما
ً
تــم ف ـعــا ،وس ــط غـيــاب مــن ال ـقــوى السنية
فعل غير
والكردية التي رأت في القرار ردة ٍ
العواقب ،وهــي ،إن شئت الدقة،
محسوبة ً
متناه
ال
ـي
ـ
ن
ـرا
ـ
ي
إ
تغول
من
متخوفة
كانت
ٍ
على العراق بكامل ّ
مقدراته .اليوم ،وبينما
تستعد إيــران لعودة الواليات املتحدة إلى

االتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس
السابق تــرامــب ،فإنها تــرى فرصة مواتية
النـسـحــاب أمـيــركــي مــن ال ـع ــراق ،خصوصا
وسـ ــط س ـعــي واش ـن ـط ــن إلـ ــى إقـ ـن ــاع إيـ ــران
ب ــال ـع ــدول ع ــن تـنـفـيــذ مــزيــد م ــن ال ـخ ـطــوات
ال ـت ـص ـع ـيــديــة ،ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بـبــرنــامـجـهــا
النووي .وتقوم املليشيات الوالئية التابعة
إليران في العراق ،من وقت إلى آخر ،بعمليات
قصف ملــا تبقى مــن الـقــواعــد األميركية في
العراق .هناك اليوم قواعد عسكرية إيرانية
بــالـفـعــل انـتـشــرت فــي ال ـع ــراق ،ول ـعــل جــرف
الصخر ،املنطقة الزراعية جنوب بغداد ،وتم
تهجير أهـلـهــا ّإب ــان ال ـحــرب عـلــى «داع ــش»
عــام  ،2014مثال صــارخ على هــذا الوجود،
حـيــث تفيد م ـصــادر عـسـكــريــة عــراقـيــة بــأن
هذه املنطقة تمثل قاعدة عسكرية إيرانية،
فيها مئات من املستشارين ،باإلضافة إلى
قــواعــد صــاروخـيــة بعيدة امل ــدى ،ومصانع
عـسـكــريــة .ب ـخــاف ج ــرف الـصـخــر ،ت ـتــوارد
أنباء عن وجود عسكري إيراني في منطقة
النخيب (غرب) واملحاذية للحدود العراقية
ال ـس ـعــوديــة ،حـيــث تـفـيــد ت ـقــاريــر ب ــأن هــذه
املنطقة ّ
تحولت إلى قاعدة عسكرية إيرانية
ضخمة ،تديرها مليشيات والئية ،وتضم
مـئــات املـسـتـشــاريــن اإليــران ـيــن ،بــاإلضــافــة
إلى قواعد صاروخية بعيدة املدى .وهناك
أي ـضــا وجـ ــود عـسـكــري إي ــران ــي عـلــى طــول
ال ـح ــدود الـعــراقـيــة مــع الـسـعــوديــة (طولها
 800ك ـي ـلــوم ـتــر) ،م ــا س ـمــح ل ـهــا بمهاجمة
ال ـس ـع ــودي ــة ،وت ـح ــدي ــدا ش ــرك ــة أرامـ ـك ــو في
مـنـطـقــة بـقـيــق سـبـتـمـبــر /اي ـل ــول م ــن الـعــام
 ،2019ح ـيــث تـبـنــت ف ـصــائــل مـلـيـشـيــاويــة
والئية عراقية تلك الهجمات ،على الرغم من
اتهام الرياض جماعة الحوثيني في اليمن.
واليوم تبني إيران قواعد عسكرية لها في
ال ـعــراق ،بعلم حكومة بـغــداد أو مــن دونــه،
تسعى إلى أن تكون قواعد دائمة .ولكن هل
يمكن إلي ــران أن تتحمل كلفة هــذا الـبـقــاء،
فــي بـلــد ب ــات شعبه ي ــرى فــي نـظــام الحكم
اإليراني عدوه األول؟ ستكون تكلفة البقاء
اإليراني في العراق مرتفعة جدا ،خصوصا
فـ ــي ظـ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـفـ ـس ــاد واس ـت ـش ــرائ ــه
وانعكاساته على كل تفاصيل الحياة في
البالد ،وفشل عموم الطبقة السياسية في
إيجاد مخرج للبلد وأزماته املستفحلة.
(إعالمي عراقي)
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سر مشترك بين عدوين لدودين

فصل الدين عن الدولة بين فكرتين
مهنا الحبيل

ال يـ ــزال صـ ــراع ه ــذا ال ـس ــؤال قــائ ـمــا ال ـيــوم
فـ ــي م ـج ـم ــل الـ ـح ــال ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة،
والـتــدافــع الـشــرس بــن اتجاهات إسالمية
واتجاهات علمانية .والسبب أنه لم تخلق
مسارات منضبطة ّ
جادة متتابعة ،تنتهي
ـاق ي ـصــدر ،ثــم يــدفــع إلــى
إل ــى تــدويــن م ـي ـثـ ٍ
طاولة الحوار الفكري العام ،غير املوظف
سياسيًا ،وغير الخاضغ ألسواق مناظرات
التجييش والصخب الشعبوي.
ولقد أثبت املشهد الفكري الحالي أن صراع
الواقع في تحديد املوقف من فصل الدين
عن الدولة ال يزال يؤثر في دروس ما بعد
الربيع العربي الضخمة ،والتي تقوم ،في
األصــل ،على محدودية وعــي الفكر املدني
ف ــي ال ـحــالــة اإلس ــام ـي ــة ،وال ـت ـيــار املـتـشـ ّـدد
فيها ،وعلى ّ
تطرف االتجاهات الراديكالية
فــي العلمانية الـعــربـيــة ،فكالهما يعيقان
ال ـع ـقــد االج ـت ـم ــاع ــي .وامل ـس ـم ــى ه ـن ــا ،على
الرغم من أنه حديث ،أي العقد االجتماعي،
إال أنه قديم في رحلة الحياة البشرية ،إذ ال
يمكن أن يتحقق تعاضد مجتمعيّ ،
يكرس
قانونه العادل وميثاقه األخالقي ،من دون
عقد اجتماعي ،ويعتبر ميثاق املدينة في
عهد النبوة أحد صيغه ،كما ُ
أنه ّ
تكرر في

كاريكاتير

املنعطفات البشرية بني الشرق والغرب.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن امل ـش ـك ـلــة وتـفـكـيـكـهــا
ج ـ ــرت ف ـي ـه ــا وعـ ـنـ ـه ــا م ـ ـ ـ ـ ــداوالت واس ـ ـعـ ــة،
غـيــر أن ــه لــم يـتـقـ ّـدم مــن يعلق ال ـج ــرس ،في
ت ـحــريــر م ـش ـتــرك مل ـف ـهــوم ف ـصــل ال ــدي ــن عن
ال ــدول ــة .وأم ـ ــام ه ــذا ال ــواق ــع ،ه ـن ــاك س ــؤال
م ــرتـ ـب ــط ب ـف ـه ــم هـ ـ ــذا الـ ـفـ ـص ــل ،وهـ ـ ــو رب ــط
امل ـص ـط ـلــح ب ــال ـف ـك ــرة ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة .والـ ـي ــوم
هـ ـن ــاك خ ـل ــط ع ـم ـيــق م ـس ـت ـمــر ف ــي ت ـحــديــد
مساحة هذه العلمانية ،فاملصطلح يحتاج
ً
شــرحــا ،والـعـلـمــانـيــة ليست واحـ ــدة ،ال في
اتـجــاهــاتـهــا ،وال فــي مفاهيمها ،ومساحة
مهمة من تحريراتها في الدولة وعالقتها
بالفرد هي ضمن سياق حاجات املجتمع
اإلداريـ ـ ــة والـتـنـظـيـمـيــة ،فـمـفــاهـيــم الـتـطــور
الحقوقي والتقنني الدستوري والتنظيمي
ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع ال يـ ــوجـ ــد ف ـي ـه ــا م ـ ــا يـ ـص ــادم
الرسالة اإلســامـيــة ،بــل هــي مــن ضمن فقه
التطور للحياة املـعــاصــرة ودورات ـه ــا ،كما
أن ـه ــا ل ـي ـســت ب ــالـ ـض ــرورة ص ـي ـ ًغــا ج ــام ــدة،
ٌ
تقنينات تحتاج مراجعة وتطويرا
وإنما
بــن حــن وآخ ــر ،لكن إلــى األفـضــل حقوقيًا
وأخالقيًا وإنسانيًا للفرد واملجتمع ،وبناء
قوة الدولة على قاعدة الصالح املجتمعي.
وه ــذا الصالح املجتمعي الـعــام هـنــاك ،في
رحلة الغرب وتجربته املدنية ،ما يعضده

ف ــي مـصــالــح األف ـ ــراد وال ـش ـع ــوب ،وف ـيــه َما
عجز اليوم عن تحقيق ذلــك ،ولكنه ُيــدافـ ُـع
ع ـب ــر اإلرادة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـل ـش ـع ــوب ،فـهــل
نجحت إرادة ال ـيــوم الشعبية فــي تحييد
الرأسمالية عــن طبقات الشعب؟ ك ــا ...فال
تزال دروس تجربتها قائمة ،لكنها سبكت
وسائط مهمة تحتاجها الشعوب ،والكفاح
ً
هو في انتزاع مصالح الفرد وحقوقه ،بدال
مــن مكاسب األح ــزاب السياسية النفعية،
أو الـ ـق ــوى ال ـع ـم ـي ـقــة املـ ــوجـ ــودة أي ـض ــا في
عــالــم ال ـغ ــرب .ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـتـطـبـيـقــات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـب ــرمل ــان ـي ــة م ـح ــل ت ـنــافــس
وحضور لإلسالميني فيه ،وال حرج لديهم
ف ــي ذلـ ــك ،وق ــد ُي ـق ــال عـنــه إن ــه نـظــم إداريـ ــة
لتحقيق اإلرادة الشعبية ،ويمكن أن ُيطلق
عليه ،بحسب بعضهم ،أنــه منتج للدولة
املدنية العلمانية .وفي الحقيقة ،هنا يبرز
اإلشكال عن املصطلح ،ال املفهوم ،فالقياس
ه ـنــا واس ـ ــع وم ـت ـع ـ ّـدد ل ـف ـهــم هـ ــذه ال ـح ـيــاة
املعاصرة في الدولة ،وعالقتها باملجتمع،
فيتغير املــوقــف بحسب املصطلح ،وليس
بحسب حقيقة املوصوف .وهنا يبرز سؤال
آخــر :هــل ال ــدول القائمة بمرجعية دينية،
َ
وال ـتــي تـكـ ّـيــف مــع وج ــوده ــا اإلســام ـيــون،
علمانية أم إسالمية؟ هي ليست ال هذا وال
ذاك .هي غالبًا نظم شمولية أو مستبدة،

عماد حجاج

عيسى الشعيبي

الحالة االنتقالية
الظرفية توجب على
الجميع إخراج أي
وطن من مساحة
الصراع إلى مساحة
االستقرار والتفاهم

تـنـعــدم أو ت ـتــراوح فيها مـســاحــة الـشــراكــة
الشعبية ،لكنها خليط من العلمانية ومن
ّ
التمسك بانتماء ديني ،وال حــرج بوصف
ُ
الــقـطــر الـعــربــي بــأنــه عــربــي ومـسـلــم ،ليس
ليتدثر بــه الـحـكــم لـفــرض شرعيته ظلمًا،
ّ
وإن ـم ــا لـتـتـعــزز ب ــه ال ـق ـيــم ،وت ــدع ــم مسيرة
الدولة واملجتمع في عقد حقوقي تكافلي.
هـنــاك ف ــرق جــوهــري بــن فـصــل الــديــن عن

محمد أبو رمان

إبراهيم فريحات

ََ
اعتق َد الرئيس الثالث لجورجيا ميخائيل
ساكاشفيلي أن عالقاته التي بناها في
واشنطن خالل دراسته في جامعة جورج
واشـنـطــن ع ــام  1994سـتـقـ ّـربــه لـيــس فقط
م ــن ق ـلــب س ــاك ــن ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،ولـكــن
أيضًا ستجعله عضوًا مؤثرًا في التحالف
األم ـيــركــي  -األوروب ـ ــي الح ـت ــواء روس ـيــا،
متساويًا معهم ليس فقط في الواجبات،
ول ـكــن ف ــي ح ـقــوق ال ـح ـمــايــة م ــن مــوسـكــو
أيـضــا .وعندما أصبح رئيسًا لجورجيا
الح ـق ــا ،ت ـفــانــى ســاكــاشـفـيـلــي ف ــي خــدمــة
ّ
ال ـغــرب ،فـعــزز الــوجــود العسكري لبالده
إل ــى جــانــب ق ــوات حـلــف شـمــال األطلسي
(ال ـ ـنـ ــاتـ ــو) فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق وفـ ـ ــي ك ــوس ــوف ــو
وف ــي أفـغــانـسـتــان أي ـضــا .وعـنــدمــا تـحـ ّـرك
االن ـف ـصــال ـيــون ف ــي أوس ـت ـي ــا الـجـنــوبـيــة،
املدعومون من روسيا في داخل جورجيا،
عــام  ،2008تـقـ ّـدم ساكاشفيلي ،بكل ثقة،
ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ـي ـهــم ،ظ ــان ــا أن ت ـحــال ـفــه مــع
«الـنــاتــو» سيحميه مــن غضب الكرملني.
وفي غضون خمسة أيام من بدء العملية
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـج ــورجـ ـي ــة ،ك ـ ــان ال ـت ـح ـ ّـرك
الروسي قد سيطر على كامل مقاطعتي
أوسـ ـتـ ـي ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة وأبـ ـخ ــازي ــا أي ـض ــا،
وأصـبـحــت الــدبــابــات الــروسـيــة على بعد
كيلومترات من العاصمة تبليسي ،بهدف
إط ــاح ــة ســاكــاشـفـيـلــي .ل ــم ت ـت ـحـ ّـرك ق ــوات
«الـنــاتــو» لحمايته ،ووجــد نفسه وحيدًا
بـمــواجـهــة الـ ــدب ال ــروس ــي ،وكـ ــان أقـصــى
مــا قـ ّـدمــه الـغــرب لــه أن الرئيس الفرنسي
آن ـ ـ ــذاك ،سـ ــاركـ ــوزي ،ط ــار إل ــى ال ـكــرم ـلــن،
طالبًا السماح والعفو عن ساكاشفيلي،
على أن ال يعود إليها مرة أخرى ،فوافقت
مــوسـكــو ،واع ـتــرفــت ،فــي املـقــابــل ،رسميًا
باستقالل املقاطعتني عن جورجيا.
ّ
يتكرر السيناريو نفسه اليوم في أوكرانيا،
إذ يعتقد الــرئـيــس األوك ــران ــي ،الصديق
الـ ــوفـ ــي ل ــدون ــال ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،ف ــول ــودي ـم ـي ــر
زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي ،أن «ال ـ ـنـ ــاتـ ــو» س ـي ــوف ــر لــه
الــدعــم ال ــذي يــريــد ملــواجـهــة االنفصاليني
املدعومني من روسيا في إقليم دونباس،

الــدولــة وفـصــل الــديــن عــن الـحـيــاة ،ف ــاألول
حــاجــة تنظيمية لـعــزل الـتــوظـيــف الديني
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،أو أحـ ـ ــد أطـ ـ ــراف
ال ـ ـصـ ــراع ،أو ت ـحــوي ـلــه ق ــاع ــدة ن ـ ــزاع يثير
جماعات ّ
تعددية من أبناء الوطن ،فتتوافق
اإلرادة الـشـعـبـيــة ،ومـمـثـلــوهــا الـفـكــريــون
والـنـيــابـيــون وال ـن ـقــاب ـيــون ،عـلــى مـنــع هــذا
ال ـت ــوظ ـي ــف ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـص ــال ــح ال ـع ــام
والوحدة الوطنية .أما الثاني ،وهو فصل
الــديــن عــن الـحـيــاة ،ففيه تـعـ ّـد وظـلــم للحق
الشعبي وضمير الفرد الذي يمثل الغالبية
العظمى ،فهناك إشكاالت ضخمةّ ،
يفجرها
املـ ـصـ ـطـ ـل ــح ،ع ـل ـم ــا أن م ـف ــاه ـي ــم ال ـح ـق ــوق
القيمية ،وانتماء املجتمع املسلم لتعريف
دولـتــه بأنها مسلمة عربية وغير عربية،
ال يتعارضان مع حق التشريعات املوائمة
للمساواة الوطنية بني املسلمني وإخوتهم
من غير املسلمني ،غير أن امليزان الحقوقي
والدستوري يجب أن يشمل الجميع.
ّ
احتجت أي جماعة إسالمية بأن هناك
ولو
قــانــونــا تـفـصـيـلـيــا س ـيــاس ـيــا ،تـنـتـجــه من
فهمها فكر الشريعة ،فهنا هذا القانون لم
يـصــدر ول ــم يتحقق الـتــوافــق عليه الـيــوم،
وظ ـلــت ،خ ــال كــل دورات الــزمــن املـعــاصــر،
رهنًا ألنظمة قائمة بني مرجعية علمانية
أو ديـ ـنـ ـي ــة ،ف ـم ـت ــى مـ ــا ن ـض ـج ــت ف ـكــرت ـهــا

فـلـتـتـقــدم ب ـهــا ،وإن ك ــان أح ــد أه ــم أسـبــاب
هذا العجز عدم فهم مساحة الفكرة املدنية
والـحـقــوق الشخصية والـحـيــاة املعاصرة
فــي الــرســالــة اإلســامـيــة الـتــي انتشرت من
أقصى الـغــرب األفريقي حتى شــرق آسيا،
وتـمـ ّـســك بـهــا مسلمو الـبـلـقــان فــي معركة
كفاح خالدة ،حولها الفيلسوف اإلسالمي،
بيغوفيتش ،إلــى دولــة مدنية شــارك فيها
املختلفون عـقــديــا ،واملجتمع ال ــذي تـ ّ
ـورط
ُ
قــادتــه فــي ذبــح سراييفو وسيربينيتشا.
ه ــذا الـتـقــديــر الـعـمـيــق املـتـمـكــن ق ــادر على
إنـ ـ ـت ـ ــاج رؤي ـ ـ ـ ــة مـ ـع ــرفـ ـي ــة تـ ـن ــاس ــب بـ ـل ــدان
املسلمني وأقلياتهم ،وتشركهم في الحوار
الحضاري ،من دون أن ّ
يشرع ما ينزع حق
املجتمع املسلم ،وال حق غيره ،والتعريف
ال ــدس ـت ــوري والـتـقـنـيـنــي يـضـبــط الـتـعــاقــد
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ـح ـس ــب كـ ــل دول ــة.الـ ـش ــاه ــد
هنا أن الحالة االنتقالية الظرفية توجب
على الجميع إخــراج أي وطــن من مساحة
الصراع والفوضى إلى مساحة االستقرار
وال ـت ـف ــاه ــم ،ومـ ــن االسـ ـتـ ـب ــداد إلـ ــى ب ــواب ــة
العدالة ،فبدونهما ال حياة للمسلمني وال
لغيرهم ،فــإن لم يقتنع هــذا التيار أو ذاك
ّ
ف ـهــذا ح ـقــه ،لـكــن ال يـضـعــن ال ــدوال ـي ــب في
عجلة نهضة الشعوب املطحونة.
(كاتب عربي في كندا)

بين «األردن الممكن»
و«األردن المرعب»

ول َ َ
ك يا زيلينسكي
في ساكاشفيلي عبرة
واستعادة املنطقة الخاضعة لسيطرتهم
إل ــى ال ــوط ــن األم ،وت ـحــدي ـدًا جمهوريتي
لوغانسك ودونيتسك الشعبيتني ،اللتني
أع ـل ـن ـتــا ان ـف ـصــال ـه ـمــا ع ــن أوك ــرانـ ـي ــا عــام
 .2014ل ـقــد ط ــال ــب زيـلـيـنـسـكــي ومـ ــا زال
يأمل بضم أوكرانيا رسميًا الى عضوية
«الناتو» ،وهناك تقارير عن وجود قاعدة
عسكرية للحلف جنوبي أوكرانيا ،األمر
ـارات م ـق ـل ـقــة ل ـلــوجــود
الـ ـ ــذي ي ـع ـطــي إش ـ ـ ـ ـ ٍ
الــروســي فــي الـقــرم الـتــي سيطرت عليها
روسيا عام  .2014وحديثًا بدأت أوكرانيا
إج ـ ــراء مـ ـن ــاورات عـسـكــريــة م ــع «ال ـنــاتــو»
تــزامـنــا مــع األجـ ــواء املـشـحــونــة فــي إقليم
دونباس .لم يخف الجانب الروسي قلقه
الكبير من املناورات العسكرية ،ومن ّ
ردة
الفعل الـتــي يمكن لزيلينسكي اتخاذها
تجاه االنفصاليني في دونباس.
لـلـصــراع أصــولــه املـتـفــاهــم عليها مــا بني
ال ـقــوى الـعـظـمــى ،وال ـتــي ال تــدركـهــا أو ال
تريد أن تعترف بها القوى الصغرى ،ظنًا
منها أن فــي وسعها تحقيق مصالحها
بــال ـل ـعــب ع ـلــى ه ــذه ال ـت ـنــاق ـضــات ،فتجد
نفسها أحـيــانــا كـثـيــرة ،وق ــد استخدمت
ل ـيــس أك ـث ــر م ــن وقـ ــود ل ـه ــا .أولـ ــى قــواعــد
ال ـصــراع وأهـمـهــا أن هـنــاك سقفًا مـحـ ّـددًا
للدعم الغربي في املناطق التي يعتبرها
الـخـصــم ال ــروس ــي «مـســائــل أم ــن قــومــي»،
حـيــث يقتصر عـلــى الــدعــم الــدبـلــومــاســي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،ولـ ـكـ ـن ــه ال
يصل ،في أي حــال ،إلى الدعم العسكري،
حتى ولــو دخلت الدبابات الروسية إلى
تبليسي أو كييف أو غيرها من العواصم
ذات الحدود املشتركة مع روسيا .وليست
هـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة ج ـ ــدي ـ ــدة ،فـ ـق ــد أدركـ ـتـ ـه ــا
موسكو أيـضــا منذ أزم ــة صــواريــخ كوبا
عام  ،1962عندما استنفر نوويًا الرئيس
األميركي آن ــذاك ،جــون كينيدي ،فما كان
م ــن االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي إال أن سحب
جميع صواريخه العسكرية من الجزيرة
الكوبية املحاذية للحدود األميركية.
خـســر ســاكــاشـفـيـلــي مـقــاطـعـتــي أوسـتـيــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة وأب ـ ـخ ـ ــازي ـ ــا ،وكـ ـ ـ ــاد ي ـخ ـســر
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ـح ـم ــاق ـت ــه الـ ـت ــي دعـ ـت ــه إل ــى

خسر ساكاشفيلي
مقاطعتي أوستيا
الجنوبية وأبخازيا،
وكاد يخسر العاصمة
بحماقته

االعتقاد بأن الغرب سيحميه من روسيا
الـتــي تنظر إل ــى ال ـصــراع ال ـح ــدودي معه
ع ـل ــى أن ـ ــه أم ـ ــن ق ــوم ــي مل ــوسـ ـك ــو ،وي ـب ــدو
ً
أن زيلينسكي ال ــذي ك ــان مـمـثــا قـبــل أن
يصبح رئيسًا ،قــد أثــرت خلفيته املهنية
بالتمثيل عليه كثيرًا ،فاندمج في الدور
ً
أبعد قليال مما يجب ،وأصبح يرى أن في
وسعه ترتيب األوضاع على هواه ،تمامًا
كـمــا ك ــان يفعل كممثل ،وبــإمـكــانــه أيضًا
اس ـتــدعــاء ال ـغــرب عـسـكــريــا إل ــى أوكــرانـيــا
ّ
لـيـحــل لــه مشكلته مــع روس ـيــا فــي إقليم
دونباس.
يمكن لزيلينسكي أخذ العبرة ليس فقط
من ساكاشفيلي ،ولكن أيضا من الرئيس
األرم ـي ـنــي نـيـكــول بــاشـنـيــان ،ال ــذي غــازل
الغرب بعد وصوله إلى الحكم عام ،2018
ف ـمــا ك ــان م ــن ال ـكــرم ـلــن إال أن ب ــاع ــه إلــى
ّ
فتورط في حرب دامت
تركيا وأذربيجان،
شـهــرا ونـصــف الـشـهــر ،انـتـهــت بتوقيعه
صك التنازل عن إقليم ناغورنو كاراباخ،
وفي العاصمة الروسية وبوساطة بوتني
أيضًا ،وربما يخسر عرشه أيضًا ،حيث
لــم تتوقف املـظــاهــرات املطالبة بتنحيته
فــي أرمـيـنـيــا ،وذل ــك كـلــه وال ـغ ــرب يـتـفـ ّـرج
على حليفه الذي يأمل باستخدامه فترة
أطول في مناكفة الكرملني.
(كاتب وأكاديمي فلسطيني)
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أق ـت ـبــس ع ـن ــوان ك ـتــاب ال ـصــديــق إبــراه ـيــم
غرايبة فــي محاولة الستنطاق تداعيات
«أزمة األمير حمزة» التي شغلت ،وما تزال،
ال ـشــارع األردن ـ ــي ،وتهيمن عـلــى أحــاديــث
الغالبية العظمى وتتصدر اهتماماتهم.
ّ
ولعل املدخل الرئيس لهذا املقال هو الحفر
بصورة أعمق في دالالت األزمة وأسبابها،
وما يمكن أن يترتب عليها خالل املرحلة
املقبلة؟
إذا كــانــت ه ـنــالــك مــامــح رئـيـسـيــة يمكن
امل ــرور عليها ك ــرؤوس أق ــام (أش ــار إليها
م ـق ــال ك ــات ــب ه ــذه ال ـس ـطــور ف ــي «ال ـعــربــي
الـجــديــد» ،هــل أتــاكــم مــاذا يصنع الـفــراغ»،
 )2021/4/11فـ ـه ــي :ان ـه ـي ــار م ـصــداق ـيــة
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 ديناميكيات ّ
فعالة في العالقة مع
ٍ
املـجـتـمــع ،ش ــرخ الـثـقــة املــرعــب بــن الــدولــة
والشارع  ..إلخ.
ّ
امل ـفــارقــة أن ه ــذه األزمـ ــة ج ــاءت فــي ذروة
اح ـت ـف ــال امل ـم ـل ـك ــة ف ــي م ـئــوي ـت ـهــا األولـ ـ ــى،
واالس ـت ـع ــداد ل ــول ــوج ال ـثــان ـيــة؛ وتخطيط
ـات للمئوية
«مطبخ ال ـقــرار» لبناء ســرديـ ٍ
األولى وسرديات للمئوية الجديدة تجمع
الشباب األردني ،وتبلور رؤيتهم الوطنية
ّ
للمرحلة املقبلة ،لتكون املفاجأة أن سردية
الــدولــة وقعت ًفي أزمــة مؤقتة ،فكيف لها
أن تبني سردية طويلة املدى استراتيجية
مقنعة؟
ّ
رب ضـ ـ ـ ـ ـ ّـارة ن ــافـ ـع ــة ،والـ ـحـ ـكـ ـي ــم ه ـ ــو مــن
ّ
يستفيد من الدروس ،ويتعلم من أخطائه،
ُ
وي ـح ـس ــن الـ ـ ـق ـ ــراءة؛ ال أق ـص ــد ال ـك ـت ــب ،بــل
األح ـ ــداث أي ـضــا وال ـت ـح ــوالت وال ـت ـغ ـيــرات،
ّ
ول ـعــل وق ــوع ه ــذه األزمـ ــة ،بـمــا حملته من
اسـتـقـطــابــات داخـلـيــة شــديــدة واه ـت ــزازات
وجدانية على مختلف املستويات ،يمنح
«مـطـبــخ الـ ـق ــرار» فــرصــة للتفكير بــ«عـقــل
ب ــارد» فــي استثمار العبرة للبناء عليها
األزمات
والخروج من املكابرة في معالجة ّ
الـعـمـيـقــة .وال ـع ـبــرة الــرئـيـسـيــة تـتـمــثــل في
ً
ضـ ــرورة ال ـع ــودة إل ــى الـ ــوراء قـلـيــا لطرح
السؤال األساسي :أين أخطأنا؟ وال أقصد
فــي األزم ــة الـتــي اسـتـجــدت أخ ـيــرا ،بــل في
ّ
والتوجهات؟
املسارات والسياسات العامة
وك ـيــف نـعـيــد ت ـعــريــف ال ـن ـم ــوذج األردنـ ــي
وخصائصه؟ وما هي األولويات الرئيسية
لإلصالح العام في املرحلة املقبلة؟ وكيف

نعيد صياغة رؤيتنا ألنفسنا ولنظامنا
وم ـج ـت ـم ـع ـن ــا؟ وم ـ ــا هـ ــي سـ ـم ــات ال ـن ـظ ــام
السياسي األردني التي نريد تعزيزها في
املرحلة املقبلة؟ كيف ّ
نرسم القيم الوطنية
واألخالقية والثقافة الوطنية ونعمل على
تطويرها وتجذيرها وتعليمها وتنشئة
األجيال القادمة إليها؟
ممكن توضيح أهمية هــذا املوضوع من
خ ــال أم ـث ـلــة قـلـيـلــة (ق ـب ــل ال ـخ ــاص ــات)؛
غ ــاب ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة ٌع ــن األزمـ ـ ــة،
كـمــا غــابــت ح ـكــومـ ٌ
ـات ســابـقــة عــن أزم ــات
حـيــويــة ورئـيـسـيــة ،وسـ ــادت فــي أوس ــاط
ال ـقــرار نـظــريــة خـطـيــرة ،تتمثل بــاخـتــزال
دور رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـل ــى الـ ـج ــوان ــب
الـتـكـنــوقــراطـيــة واالق ـت ـصــاديــة والـفـنـيــة،
وإبعاده عن ملف السياسة الداخلية ،ما
جعل رئيس الوزراء طرفًا من بني أطراف
في صناعة السياسات الداخلية املهمة،
وفي أحيان يكون الرئيس طرفًا ضعيفًا
أي ـضــا .وال ـس ــؤال هـنــا ،هــل ه ــذه الصيغة
السياسية التي تستدخل امللك في العمل
ال ـت ـف ـص ـي ـلــي والـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،وتـ ــرفـ ــع عـنــه
ج ــدران الحصانة ،هــل هــي التي نريدها
في املئوية الجديدة؟ وهل هي التي تخدم
فكرة دولة املؤسسات السياسية القوية؟
وهـ ـ ــل ت ـس ـي ــر بـ ـن ــا نـ ـح ــو تـ ـع ــزي ــز مـلـكـيــة
دسـتــوريــة واض ـحــة املـعــالــم ،تـسـ ّـهــل على
جميع األط ــراف القيام بمهمات مؤطرة
دس ـت ــوري ــا وق ــان ــون ـي ــا ،أم ال ـع ـكــس تـتــرك
امل ـعــادلــة الـسـيــاسـيــة وقــواعــد الـلـعـبــة في
حالة مــن الضبابية والهالمية وتداخل
األدوار وتشعبها؟!
رأينا كيف ّ
تم التعامل اإلعالمي (الداخلي)
مع باسم عوض الله ،وهو رئيس الديوان
امللكي سابقًا ،ومدير مكتب امللك ،وشغل
م ــواق ــع م ـه ـمــة وح ـي ــوي ــة وكـ ـ ــان ف ــي قـلــب
مـطـبــخ الـ ـق ــرار ،وب ـم ـثــابــة ال ــرج ــل الـثــانــي
ف ــي ال ـن ـظــام أع ــوام ــا طــوي ـلــة ،وح ـتــى بعد
خ ــروج ــه ب ـقــي م ـق ـ ّـرب ــا م ــن ال ـق ـص ــر ،حتى
وقــت قــريــب ج ـدًا ،ثــم يتهم بتهم خطيرة،
ٌ
شخصيات استلمت مواقع خطيرة
وقبله
وعلى درجة عالية من الحساسية ،وكانت
تحكم وترسم في مصير البالد والعباد،
كمديري املخابرات (أغلبهم خرج بطريقة
مخجلة؛ فــي العشرين عــامــا املاضية من
سميح البطيخي مــرورًا بمحمد الذهبي
خصم عوض الله اللدود ،وهو في السجن
ً
حاليًا بتهمة الفساد ،وصــوال إلى عدنان
الـجـنــدي ال ــذي أقـيــل بعد اتـهــام مجموعة
ضباط لديه برسالة ملكية بأدوار خطيرة
ومـ ـشـ ـب ــوه ــة) ،وبـ ـع ــض ق ـ ـيـ ــادات الـجـيــش
ســاب ـقــا ورؤسـ ـ ــاء وزراء ووزراء ،اتـهـمــوا

األمير حمزة خلف الملك عبد اهلل واألمير حسن في عمّ ان قبل يومين (األناضول)

أي كلفة أكبر
على الدولة وعلى
القيم الوطنية
واألخالقية؟
التعددية
كلفة
ّ
وحرية التعبير
والرأي ،أم كلفة
القمع والتشويه
والشيطنة؟

نعلم أن السر يكون بني اثنني ال ثالث لهما ،فــإذا زاد العدد على ذلك شاع املخبوء،
ولو بعد حني .ونعلم أيضًا أن الشأن الخاص ،الجارح أو املؤلم ،يظل قابعًا في دهاليز
الـعــوالــم الشخصية ،إلــى أن ُيــدفــن ًمــع صاحبه فــي نهاية العمر ،كما نعي كذلك أن
هناك أسرارًا أخرى تبقى محفوظة بني األزواج واألحباب وأرباب الحرف والسوابق
وغيرهم ،وينطبق األمر ذاته على الشركاء والحلفاء والعمالء ،وكل من يتعهد لنظيره
تعاقد ما .أما املستهجن ،الخارج عن املألوف،
أداء خدمة ،أو تنفيذ خطوة ،بموجب
ٍ
وبصمت مطبق ،على دفن سر خطير
العصي على الفهم ،فأن يتوافق عدوان ،ضمنًا
ٍ
ّ
يخصهما ،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 تزود،
تمامًا على نحو ما جرى ،عامني وأكثر ،من معارك وقعت في أعالي البحار ،وعلى
ٌّ
أعتاب املضائق البحرية ،بني إيران وإسرائيل ،الدولتني اللتني تجاهلتا ،كل ألسبابها،
تلك الوقائع املثيرة ،وعمدتا إلى التعتيم عليها حتى األمس القريب.
ّ
ليس عسيرًا على املرء تفكيك علة تكتم إسرائيل على تلك الوقائع الجارية بعيدا عن
ّ
األنظار ،انطالقًا من سياسة الغموض البناء ،ال سيما وأن الدولة العبرية هي املعتدية
ّ
املتحرشة ،بحكم نزعتها التكوينية،
باأللف والالم ،وال عجب في أن تستمرئ الدولة
ّ
التنمر على جوارها الجغرافي بالطول والعرض ،طاملا أنها تتقن لعبة القط والفار،
غير أن من العسير حقًا هضم علة إذعان إيران لقواعد منطق األشقياء ،القائم بدوره
ُ
على منطق الغلبة واالستقواء ،خصوصا أن الجمهورية اإلسالمية تقدم نفسها دولة
مرهوبة الجانب ،ال تنام على ضيم ،وسبق لها أن ّ
هددت بمحو إسرائيل عن الخارطة
في غضون دقائق معدودات .قبل نحو شهر ،تناقلت الصحف األميركية ووكاالت
مسربة من دوائــر استخبارية ،نبأ ّ
معلومات ّ
تعرض نحو  20سفينة
األنباء ،وفق
ٍ
إيرانية ،خالل العامني الفائتني ،لهجمات إسرائيلية ّ
متفرقة ،غير أن ضرب إسرائيل
ً
ً
ّ
قطعة حربية إيرانية مرابطة قرب مضيق باب املندب ،قبل نحو أسبوع ،وتبنيها شبه
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 ٌ
ناجم عن إدراك
طهران املسبق فداحة الدخول في مواجه ٍة علني ٍة ومفتوحة ،وربما غير متكافئة مع
الذئب اإلسرائيلي الذي أدار معركة قاسية من جانب واحد ،على جبه ٍة له فيها اليد
العليا ،وفي نطاقات تحت السيطرة ،من دون تلقي أي تبعات ،حيث كانت حصيلة
هــذه الحرب سفينة إسرائيلية واح ــدة ،أو اثنتني على األكـثــر ،مقابل نحو عشرين
قطعة إيرانية ،األمر الذي كان من شأن اإلقرار به هكذا أن ّ
يقوض صورة الجمهورية
ّ
املجاهدة ضد االستكبار ،وأن يخصم املزيد من رصيدها الغاص باملبالغات والتهويل
عن مضائها الحربي.
ّ
وبعد انكشاف السر الذي دفنته إيران وإسرائيل معًا ،كل لدوافعها الخاصة بها ،يبدو
ُ
ُ
أن نظام املاللي يقتدي باملثل الشعبي «الغلب مع الستيرة وال الغلب مع الفضيحة»،
إال أنه بعد أن بات السر مضغة في أفواه العامة ،يتضح أن هناك من يخشى ّ
تجرع
املرة) ،ونعني بذلك ّ
كأس السم ثانية (ليس مع العراق هذه ّ
التورط بمواجه ٍة مفتوح ٍة
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  ،1988خالل نهار واحد،
ضربات أميركي ٍة مكثفة.
تحت
ٍ

«رمضان جانا» ...أغنية أم هوية؟
محمد طلبة رضوان

بالفساد وآخرين ّ
شيطنتهم إعالميًا،
تمت
ُ
ّ
وب ـع ـض ـهــم ب ـعــد أن ات ـه ـم ــوا وش ــه ــر بهم
أعــوامــا خــرجــوا بــا إدان ــة ،ولــم يخرج من
تلك الـحــالــة حتى رئـيــس مجلس الـنــواب
ال ـســابــق ،عــاطــف ال ـط ــراون ــة ،وعــائـلـتــه ،إذ
دخـ ـل ــوا ف ــي مـ ـس ــارات ق ـضــائ ـيــة مــرتـبـطــة
بــال ـف ـســاد ،بـعــدمــا ك ــان ــوا ف ــي ذروة الـقــوة
السياسية واالقتصادية.
السؤال املترتب على ما سبق؛ هل هذا أمر
طـبـيـعــي وص ـ ّـح ــي؟ أم يـشـيــر إل ــى اخـتــال
كبير في عملية تصعيد النخب على رأس
املؤسسات الحيوية والرئيسية واملهمة؟
وف ــي آل ـيــات الــرقــابــة؟ وف ــي تــرسـيــم العمل
املؤسسي الصحي الذي يساعد على بناء
منظومة دقيقة ومحترمة حتى ال يصبح
مصير كــل رجــل دول ــة فــي املــرحـلــة املقبلة
مـحـفــوفــا بــالـشـيـطـنــة واإله ــان ــة واالت ـه ــام،
ّ
وك ــأن ذلــك أصـبــح نتيجة طبيعية؟! مــاذا
يمكن أن نفعل لنتجنب ذلك؟
مثال آخر عن حالة االستقطاب الشديد في
املجتمع والشارع في «أزمة األمير حمزة»؛
وانـ ـتـ ـش ــار ث ـق ــاف ــة «ال ــزع ــرن ــة اإلع ــامـ ـي ــة»،
بمعنى تبادل التهم الخطيرة والشيطنة
املتبادلة ليس فقط بني اإلعالميني في هذا
الطرف أو ذاك ،بل حتى في أوساط الشارع
ن ـف ـس ــه ،وق ـ ــد شـ ـع ــرت ب ــال ــرع ــب ال ـش ــدي ــد،
وأن ــا أق ــرأ التعليقات املسكونة بالعقلية
األحــاديــة التخوينية؟ وال ـســؤال :هــل مثل
ه ـ ــذه ال ـل ـغ ــة ت ـل ـي ــق ب ــال ــدول ــة وامل ـج ـت ـم ـ ّـع؟
وهــل هــذه الـحــال أفـضــل وأض ـمــن ،وتمثل
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج األردنـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي ن ـط ـم ــح إلـ ـي ــه،
وكلفتها أقل من كلفة اإلصــاح السياسي
الذي يستدخل املعارضة الوطنية املعتدلة،
ويطور اإلعالم ،ويسمح بأصوات إعالمية
تمتلك مـصــداقـيــة وسـمـعــة ج ـيــدة ،وتملك
امل ـهــارات والــروايــة لتدافع عــن الــدولــة؟ أي
كلفة أكبر على الدولة وعلى القيم الوطنية
واألخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة ،ك ـل ـف ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدديـ ــة وح ــري ــة
التعبير والــرأي ،أم كلفة القمع والتشويه
والـشـيـطـنــة؟ وأي م ـســار نــريــد أن نمضي
إليه؟
نعود إلى الخالصات بعد األمثلة السابقة،
وإل ـ ــى عـ ـن ــوان املـ ـق ــال ،ونـ ـتـ ـس ــاءل :م ــا هــو
األردن املمكن ،أي الذي نستطيع أن نحققه
ونصل إليه؟ وما هو «األردن املرعب» الذي
نريد أن نبتعد عنه ونخشى منه؟ ألم يأن
األوان أن نقرأ املسارات بصورة أكثر دقة
وموضوعية ووطنية؟
(كاتب ووزير أردني سابق)

هــال آخــر ،ال يستطلعه املسلمون في السماء ،بل يسمعه املصريون في األرض،
ويدندنون به «شهرًا بطوله» ترحيبًا بالشهر الكريم .وحده الكريم ،يعلم ،ملاذا عاشت
هذه األغنية أكثر من نصف قرنّ ،
وتحولت من أغني ٍة إلى نشيد وطني لشهر رمضان،
ّ
ووقف خلفها كل من سبقها ،وعجز من جاءوا بعدها عن أن يغنوا مثلها ،وصارت
ّ
ّ
هي ورمضان متالزمني ،ال يأتي إال معها ،ال ُيؤذن له بالدخول ،إال وهي في يده ،ال
ّ
يشعر به الناس ،وال يستنشقونه في الهواء ،إال مع أنغامها العذبة ،وكلماتها السهلة،
وأدائها بصوت محمد عبد املطلب ،الذي يشبه األذان.
كتب األغنية الشاعر حسني طنطاوي ،ومنحها للمطرب محمد شوقي وامللحن سيد
مصطفى ،وظهرت في العام  1943في شهر رمضان ،ولم يشعر بها أحد .ماتت ،أكثر
ّ
من عشرين عامًا ،حتى جاء امللحن الفذ ،محمود الشريف ،ونفخ فيها من روحه،
ّ
فأحياها ،وغناها «أبو النور» محمد عبد املطلب ،وأذيعت ،في العام  .1965ال تنتهي
التفاصيل املدهشة عند فشلها األول ،ثم نجاحها ،فقد توسطت الحدثني أحــداث
ُ
كثيرة ،تخبرك باملعنى الحقيقي لوصف الشهر بالكريم ،الكريم على عبد املطلب،
ّ
والكريم على أجيال من املصريني والعرب «السميعة» .ذهب املؤلف إلى مطرب آخر،
قبل «طلب» اشتهر باألغاني الرمضانية الناجحة ،هو أحمد عبد الـقــادر ،صاحب
«وحوي يا وحوي» وغيرها ،اعتذرّ ،
ألن 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 جنيهاتّ ،
ولحنها الشريف مقابل خمسة جنيهات ،وكلفت
«الـغـنــوة» بعد حساب الـفــرقــة 20 ،جنيهًا .هكذا ساقت األق ــدار وال ـظــروف الصعبة
والروتني اإلذاعي محمد عبد املطلب إلى أغنيته ،األهم واألجمل واألكثر خلودًا.
كانت اإلذاعة ،في ذلك الزمن ،املصدر الرئيس لثقافة املصريني .كان التلفزيون وليدًا،
ّ
ّ
وغاليًا؟ ال يشتريه إال امليسورون .جهاز واحــد في كــل حــارة ،يلتف حوله العيال،
ّ
للفرجة على ً الفيلم .أما الراديو فكان في كل بيت ،ومقهى .وكانت األغنية من أكثر
ّ
األغاني إذاعة ،حتى ّأن عبد املطلب قال مازحًا« :لو أعطوني جنيهًا واحدًا عن كل مرة
أذاعوا فيها األغنية لصرت مليونيرًا».
ّ
في بداية الثمانينات ،كان التلفزيون هو البطل ،وقرر املخرج يسري غرابة أن يحمل
الكاميرا ويـنــزل إلــى ال ـشــارع ،لتصوير لقطات حقيقية مــن ليلة الــرؤيــة ،وأول أيــام
رمضان ،وإذاعتها مع «رمضان جانا» .كــان هــذا هو «الكليب» الثاني لألغنية ،أما
َ
األول فقد صوره عبد املطلب ،وهو يرتدي جلبابًا ريفيًا ،ولم يشتهر .طافت كاميرا
ومساجدها ،طوال ثالثة أيام،
التلفزيون على ميادين مصر وشوارعها وحواريها
ً
كتابة ،ولحنًاً ،
وأداء .التقط
تطارد األغنية ،وتعيد «تحضير ال ــروح» التي أبدعتها،
الناس في الشوارع؛ وقفتهم أمام املحالت ،طوابيرهم أمام الحلواني ،انبهارهم برقصة
ّ
املسحراتي،
«الكنفاني» الصوفية أمام الفرن ،وريشته البديعة ،ونسيجه املتقن ...طبلة
وعـظــة الشيخ فــي املـسـجــد ،وامل ــآذن و«ك ـه ــارب» الـنــور امل ـلـ ّـون ،والـفــوانـيــس فــي أيــدي
األطفال ،واملقاهي .بذل املخرج وفريقه جهدًا كبيرًا ،وكان التصوير الخارجي غريبًا،
ّ
ونــادرًا .التف املصريون حوله في كل مكان ،ورفض بعض املشايخ دخول الكاميرا
ّ
إلى املسجد ،إال ّأن التجربة نجحت ،على بساطتها وتواضع إمكاناتها ،وكان الشهر
كريمًا مع األغنية مرة أخرى.
السر؟ ّ
ما ّ
السر في الشارع ،السحر في الشارع ،الفن في الشارع .اجتمع لهذه األغنية
ّ
ٌ
ـاو ،يكتب ملــزاجــه ،ومـلــحــن بـمــذاق ال ـح ــواري ،وم ـطــرب عرفته املـقــاهــي ،قبل
مــؤلــف ه ـ ٍ
اإلذاعة واملسرح والسينما (وبعدها) .من هنا جاءت «رمضان جانا» بصوت الناس،
ووجداناتهمّ ،
تعبر 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
ً
لك ونرتب لك »...فأراني في كلماتها ،طفال وشابًا ،ابنًا وأبًا .هنا يبدو املعنى الحقيقي
ّ
ّ
«فن أصيل» ّ
ألوصاف مثل ّ
و«فن جميل» ...هو كذلك ألنه منا ،ألنه أنا وأنت.
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آراء

سد النهضة ...نسف اتفاق المبادئ اآلن وليس غدًا
نزار قنديل

ي ــص ـ ّـر ن ـفــر م ــن م ـصــريــن مـنـتـسـبــن للعمل
اإلع ــام ــي ،قـلـيــل مـنـهــم بـحـســن ن ـيــة ،وكـثـيــر
ب ـت ــواط ــؤ ي ـب ــدو م ـف ـض ــوح ــا ،م ــع ن ـظ ــام عـبــد
ال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،ع ـلــى ال ــدف ــاع ع ــن تــوقـيــع
كارثي لديكتاتورهم املفضل ،في العام 2015
في الخرطوم ،على ما ّ
سمي «اتفاق املبادئ»،
ال ـخ ــاص بـتـشـيـيــد س ــد الـنـهـضــة اإلث ـيــوبــي،
ك ـيــف ال وهـ ــو ال ـ ــذي يـخـلـصـهــم م ــن عــدوهــم
الفكري اللدود ،بالقتل ،واالعتقال ،والتشريد؛
ث ــم يــوفــر لـهــم امل ــاذ اآلم ــن ت ـجــاه خـلــق الـلــه،
ب ــادع ــاء أن ـهــم «ض ــد ك ــل هـ ــذا ،ل ـكــن م ــا باليد
حيلة ،وقد أصبح أمرًا واقعًا ،علينا التطبيع
م ـعــه وال ـت ـع ــاي ــش» ،وص ـ ــوال إلـ ــى االن ـس ـجــام
والتماهي؛ دفاعًا عن «بقاء الوطن»!
أي «وطـ ـ ــن» هـ ــذا ال ـ ــذي ُي ـب ـنــى ع ـلــى جـمــاجــم
مــواطـنـيــه وع ـظــام ـهــم؟ لــن يجيبك أح ــد ،ولــن
ت ـس ـمــع سـ ــوى ه ـم ـه ـمــات ،أو تـ ــأتـ ــآت؛ إذا لم
ينلك شيء من مصطلحاتهم «الفخيمة» ،عن
التحليل الرغبوي ،والعقالنية ،وال ـضــرورة،
والواقعية؛ وأشياء أخرى كثيرة.
ع ـلــى أن ه ـنــاك ج ــوان ــب خ ـطــر أخ ـ ــرى ،ف ــي ما
ّ
يدلس به هؤالء ،من كان َ
حسن النية ،منهم،
بل وساذجًا ،ومن اختار التواطؤ ،واحترف
التدليس املبكر ،بحثا عــن ع ــودة إ لــى مقعد
بالقرب من الديكتاتور املفضل ،كيف ال وهم
ّ
يتوهمون أنه بلغ درجة التمكن ،واالستعالء
ف ــي األرض ،ودل ـي ـل ـهــم أن ب ـعــض م ــن كــانــوا
يعارضونه ّ
يتقربون إل ـيــه ،أو على األقــل لم
يعد لديهم مانع ف ــي التطبيع معه ،وإ ع ــادة
تــأه ـي ـلــه ،وتــروي ـجــه ،وب ـي ـعــه ل ـل ـنــاس ،حاكمًا
شرعيًا للبالد ،وكأن انقالبا لم يتم ،ومجازر
لم يرتكبها على مــدار سبع سنوات عجاف،
تقترب من إتمام الثامنة!
األخ ـطــر أن هـ ــؤالء ،فــي م ـعــرض دفــاعـهــم عن
ديكتاتورهم ،الكارثي على ال ـبــاد والعباد،
يدلسون على الناسّ ،
بادعاء أن الحديث عن
أن النقطة الفاصلة ،في كارثة سد النهضة،
ل ـي ـســت ف ــي ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى اتـ ـف ــاق املـ ـب ــادئ،
أنجزت خاللها إثيوبيا ،وليس قبلها ،أكثر
مــن  %80مــن ســد ال ـن ـه ـضــة ،وأن اإلثيوبيني
كــانــوا ي ـنــوون ويـخـطـطــون لـبـنــاء ال ـســد قبل
التوقيع بسنوات.
ال يرى هؤالء املدلسون في إعادة األمور إلى
أس ــب ــاب ــه ــا الحقيقية داف ـعــا ،إال بسبب حالة
يـسـ ّـمــونـهــا «االسـتـقـطــاب الـسـيــاســي» ،وكــأن
ع ـل ـي ـنــا ،ب ـم ـن ـط ـق ـهــم امل ــدل ــس ه ـ ــذا ،أن ن ـت ـفــرغ
للسفسطة حول «سد االستقطاب» ،أتهمهم
بــأن ـهــم م ــن ب ـنــاتــه األوائـ ـ ــل ،ال أن ن ـع ـمــل على
نـســف الـنـتــائــج الـكــارثـيــة إلت ـمــام إن ـشــاء سد
النهضة وتشغيله ،وفقا للمخطط اإلثيوبي!
املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ،فـ ــي رأي هـ ـ ــؤالء (أو تــدل ـي ـس ـهــم)،

ف ـقــط ،ه ــي االس ـت ـق ـطــاب ،ول ـيــس شـيـئــا آ ّخ ــر،
حتى وإن بــدأت دوائــر ديكتاتورهم املفضل
تـبـحــث إعـ ــان االن ـس ـحــاب م ــن ه ــذا االت ـف ــاق؛
أو رب ـمــا تمهد ل ـهــذا ،بــل يمعن بعض هــؤالء
فــي م ـمــارســة ال ـتــدل ـيــس ،ب ـ ّ
ـادع ــاء أن إثيوبيا
ّ
ال تعير هــذا األمــر اهتمامًا ،وال تعول عليه،
وال تستند إ ل ـ ي ــه ف ــي تعنتها وا ل ـ ت ـ ع ــا م ــل مع
م ـح ـطــات ال ـت ـف ــاوض ف ــرص ــا ذه ـب ـيــة إلهـ ــدار
وق ــت مـفــاوضـيـهــم املـصــريــن والـســودانـيــن،
وج ـهــدهــم وتــرك ـيــزهــم ،بينما ال تتوقف هي
ل ـح ـظــة واح ـ ـ ــدة ع ــن ت ـن ـف ـيــذ مـخـطـطـهــا وف ــق
برنامجها الزمني ،بال تغيير.
لـ ــن ت ـ ـخـ ــوض املـ ـق ــال ــة فـ ــي ت ـق ـي ـي ــم أخـ ــاقـ ــي،
وإنساني لهؤالء ،و«خلينا في موضوعنا»،
وإن ك ـ ــان امل ـ ــوض ـ ــوع واحـ ـ ـ ــدا مـ ـتـ ـش ــابـ ـك ــا ،ذا
ّ
متعد دة ،وموضوعنا هنا بتحديد
جوانب
واضــح أن التوقيع الكارثي أوصلنا جميعًا
إلـ ــى هـ ــذا ال ــوض ــع ال ـ ــذي ي ـب ـحــث ك ــل مخلص
ع ــن م ـخ ــرج م ـن ــه ،ي ـس ـتــوي ف ــي هـ ــذا الـبـحــث
العشاق املستترون للديكتاتور املفضل ومن
يرفضون انقالبه باعتباره تأسيسا للكارثة،
وك ــوارث أخ ــرى ،بــل وحـتــى الــذيــن يحترفون
«دور املعارضة» ،ويتماهون معه في أشياء
كثيرة.
م ـ ـ ـا ه ـ ـ ـي م ـ ـ ش ـك ـل ــة «ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادئ» ،إذًا؟
بــاخ ـت ـصــار ،أن ــك أع ـط ـيــت م ـشــروع ـيــة دول ـيــة
لحق إثيوبيا في بناء السد ،وتنازلت طوعًا
عــن ورقـتــك األق ــوى فــي أي تـفــاوض ،وتتمثل
في أنه قبل توقيع الديكتاتور ،لم يكن للبنك
ال ــدول ــي أن ي ـش ــارك ف ــي ت ـمــويــل ب ـن ــاء ال ـســد،
خالف بني الدول،
باعتباره يتعلق بموضوع
ٍ
ل ــم يـحـســم وف ـق ــا ل ـقــواع ــد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي؛
وه ــو مــا أع ـطــى ل ـكــل الـ ــدول ذري ـعــة التمويل
واملـ ـش ــارك ــة ،واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي إن ـش ــاء ال ـســد،
واملشاريع املترتبة عليه.
ي ــح ــت ـ ّـج بعضهم ب ــم ــا يسمى ات ــف ــاقعنتيبي
الذي وقعته إثيوبيا مع أوغندا ،وهذا تدليس
آخــر يـمــارســه ه ــؤالء أيـضــا ،ألن هــذا االتـفــاق
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 لالنسحاب بعد ما رأى
من تدخل رؤساء الدول الذي أعطى إثيوبيا
كل شيء« :اتفاق املبادئ املوقع في  23مارس
(آذار)  ،2015ش ــارك فيه سبعة مستشارين
ق ــان ــون ـي ــن مـ ــن إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،وغ ـ ـ ــاب ال ـخ ـب ــراء
ال ـق ــان ــون ـي ــن مل ـص ــر وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،وه ـ ــو ج ــاء
إلسكات األصوات التي تثيرها املعارضة في
ال ـســودان ضــد املـشــروع اإلثـيــوبــي .ولألسف،
كانت نتيجة االتفاق الثالثي لقادة الدول أنه
اإلثيوبيني»،
جعل الــوضــع أس ــوأ ،بـ «نباهة
ّ
ألنه تسبب في تقوية املوقف اإلثيوبي وقنن
سد النهضة ،وحوله من سد غير مشروع إلى

م ـشــروع قانونيا ،ألن فيه إطــار م ـبــادئ .ولم
يكن هناك داع لهذا االتفاق الذي كان يتضمن
 10م ـبــادئ ،فــي حــن أن فــي اتفاقية عنتيبي
 15مبدأ تم االتفاق عليها باإلجماع ،وكانت
أف ـضــل م ــن ات ـف ــاق املـ ـب ــادئ .ك ـمــا أن إثـيــوبـيــا
تدخلت إلعادة صياغتها بما يحقق املصالح
اإلثـيــوبـيــة فـقــط ،وحــذفــت بـنــد األم ــن املــائــي،
وهو ما يعني ضعفا قانونيا التفاق املبادئ،
خــاصــة أن ــه ال ي ـع ـطــي م ـصــر وال ـ ـسـ ــودان وال
نقطة مياه وأضعف االتفاقيات التاريخية».
لــن ت ـكــون فــي حــاجــة إلــى جهد كبير لتتيقن
أن «ات ـ ـفـ ــاق امل ـ ـبـ ــادئ» ه ــو الـ ـب ــدء وامل ـن ـت ـهــى،
وملجأ اإلثيوبيني ومالذهم حني تواجههم
ّ
بتعنتهم الجهنمي ،خالل املفاوضات .ولعله
يكفيك األ ح ــدث م ــن تصريحاتهم ،ف ـ ه ــذا هو
وزيـ ــر ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه اإلثـ ـي ــوب ــي ،سيليشي
بيكيليّ ،
يدعي أن بالده تنفذ املبدأ الخامس
من االتفاق «بالحرف الواحد» ،وأنها أطلعت
ّ
املصب على جميع االحتماالت خالل
دولتي
مـ ـف ــاوض ــات واشـ ـنـ ـط ــن ،وأن ح ــال ــة ال ـج ـفــاف
تحديدًا ّ
تقدر احتماليتها بأقل من  %4خالل
أول عــامــن وف ـقــا ألك ـثــر التحليالت تشاؤمًا،
وأنها تلتزم بعدم اإلضرار بالدولتني في تلك
الحالة ،وأن اإلخ ـطــار املسبق الوحيد ،الــذي
تكلف به إثيوبيا ضمن االتفاق ،هو إخطار
دولـ ـت ــي املـ ـص ـ ّـب بـ ــأي ظ ـ ــروف غ ـيــر م ـن ـظــورة
أو طــارئــة ت ـس ـتــدعــي إعـ ــادة ال ـض ـبــط لعملية
تشغيل السد .ويتضمن هذا املبدأ بندًا آخر
تفسره إثيوبيا لصالحها فقط ،هو «االتفاق
على الخطوط اإلرشــاديــة وقــواعــد التشغيل
الـسـنــوي لـســد الـنـهـضــة ،وال ـتــي ي ـجــوز ملالك
السد ضبطها من وقت إلى آخر».
وقـ ــد س ـجــل «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أنـ ــه أصـبــح
م ـع ـت ــادًا ،ف ــي ك ــل مـحـطــة تـتـفــاقــم فـيـهــا أزم ــة
س ــد ال ـن ـه ـضــة ،أن ت ـل ـجــأ إث ـيــوب ـيــا ل ـل ـتــرويــج
السياسي واإلعــامــي ملا تصفها بـ «مخالفة
م ـصــر اتـ ـف ــاق امل ـ ـبـ ــادئ» ،2015 ،وأن ت ـطــالــب
بالعودة إلى اإلطار التطبيقي لذلك االتفاق،
كما صدر عن املتحدث باسم وزارة الخارجية
دي ـنــا مفتي والسفير اإلث ـيــوبــي فــي القاهرة
ماركوس تيكلي قبل أيــام ،في محاولة للرد
ع ـلــى ال ـه ـجــوم امل ـص ــري ال ـس ــودان ــي املستمر
على ال ـتــاعــب اإلث ـيــوبــي بمسار امل ـفــاوضــات
واإلصرار على إنجاز امللء الثاني للسد قبل
نهاية يــول ـيــو /ت ـمــوز امل ـق ـبــل ،مــن دون اتفاق
نهائي ملزم على قواعد امللء والتشغيل.
وأش ــرن ــا أك ـث ــر م ــن مـ ــرة إلـ ــى أب ـ ــرز سـلـبـيــات
اتـ ـف ــاق املـ ـب ــادئ أنـ ــه ح ـم ــل اعـ ـت ــراف ــا مـصــريــا
ب ـحــق إث ـيــوب ـيــا ف ــي ب ـن ــاء ال ـس ــد ،األمـ ــر ال ــذي
لــم تكن مصر قــد ب ــادرت إلـيــه مــن قـبــل ،وأقـ ّـر
ثانيًا بحق اإلثيوبيني السيادي في إدارتــه،
ولم ّ
يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال
مـخــالـفــة االت ـفــاق ـيــات ال ـســابــق تــوقـيـعـهــا في

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

إط ــار اإلدارة املـشـتــركــة مل ـيــاه ال ـن ـيــل ،وبصفة
خاصة عامي  1902و .1993وعلى الرغم من
أن لجنة الخبراء الدولية ،وتقريري املكتبني
االستشاريني اللذين تمت االستعانة بهما
ّ
ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ال ـس ــاب ـق ــة ،ك ــان ــت ق ــد أكـ ــدت
اآلثـ ــار الـسـلـبـيــة االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ال ـت ــي س ـت ـل ـحــق ب ـم ـصــر ج ـ ـ ـ ّـراء امل ـ ـشـ ــروع ،إال
أن اتـ ـف ــاق املـ ـب ــادئ ال ـ ــذي أصـ ــر ع ـبــد ال ـف ـتــاح
ال ـس ـي ـســي ع ـلــى تــوق ـي ـعــه ،ب ــل وي ـع ـت ـبــره من
ّ
للتصرفات اإلثيوبية
إنجازاته ،يوفر حماية
الـحــالـيــة ،فــاملـبــدأ الـخــامــس مــن االت ـف ــاق ،عن
التعاون في املــلء األول وإدارة السد ،يكتفي
بالنص على ال ـت ـشــارك فــي وضــع «الخطوط
اإلرش ـ ــادي ـ ــة وال ـ ـقـ ــواعـ ــد» مـ ــن دون ت ـفــاص ـيــل
ال ـت ـش ـغ ـيــل ،وي ـج ـيــز إلث ـيــوب ـيــا إعـ ـ ــادة ضبط
سياسة التشغيل مــن وقــت إلــى آخــر ،بشرط
«إخطار» ،وليس أخذ رأي أو استئذان مصر
وا ل ـ ـ س ــودان .وتستند إثيوبيا للبند الثاني
م ــن ه ــذا امل ـب ــدأ ل ـت ـبـ ّـرر لـنـفـسـهــا ول ـل ـعــالــم أن
ال ـقــواعــد ال ـتــي ًيجب االت ـفــاق عليها ال يمكن
اعتبارها ملزمة في أي حال ،ألنها موصوفة

ً
في االت ـفــاق بأنها «استرشادية» ،فضال عن
أ ن ـ ه ــا غير مقتصرة على خطة وا ح ــدة يجب
ّ
اتباعها ،فهي بحسب النص «ستشمل كافة
السيناريوهات املختلفة ،بالتوازي مع عملية
بناء السد» .ويحمل البند نفسه نصًا آخر ال
ي ـخــدم األه ـ ــداف امل ـصــريــة ،فـهــو ي ـت ـحـ ّـدث عن
«االت ـفــاق على الـخـطــوط اإلرش ــادي ــة وقــواعــد
املـ ــلء األول ل ـســد ال ـن ـه ـضــة ،والـ ـت ــي ستشمل
كافة السيناريوهات املختلفة ،بالتوازي مع
عملية بناء السد» ،ما تعتبره إثيوبيا سندًا
لها لتبدأ املــلء األول بالفعل ،بــال ـتــوازي مع
املناقشات ،طاملا أن السد لم يكتمل بناؤه.
وبــال ـتــالــي ،تـسـمــح ال ـق ــراءة اإلث ـيــوب ـيــة لـهــذه
الـ ـ ّعـ ـب ــارات امل ـط ــاط ــة وح ـم ــال ــة األوج ـ ـ ــه ،الـتــي
وق ـعــت عليها م ـصــر والـ ـس ــودان ق ـبــل خمس
سنوات ،بتملص أديــس أبابا من واجباتها
الـطـبـيـعـيــة ،وف ـق ــا ل ـقــواعــد م ـشــاركــة األن ـه ــار
والقوانني واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ّ
كما أنها تقلل من شأن البند الذي ينص على
أنه «لضمان استمرارية التعاون والتنسيق
ّ
حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي
املصب ،سوف تنشئ الدول الثالث ،من خالل
ال ـ ـ ـ ــوزارات امل ـع ـن ـيــة ب ــاملـ ـي ــاه ،آلـ ـي ــة تنسيقية
ـار أن اآللـيــة
مـنــاسـبــة فــي مــا بـيـنـهــا» ،بــاعـتـبـ ً
التنسيقية ال يمكن أن تكون ملزمة أو ترتب
أض ــرارًا على عــدم االل ـتــزام ،عكس مــا تطالب
بــه مـصــر مــن ال ـبــدايــة ،وان ـضــم لـهــا ال ـســودان
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي ذلـ ـ ــك .وال ي ـخ ـلــو املـ ـب ــدأ ال ـعــاشــر
م ــن مـشـكــات أخـ ــرى ،فـهــو يـنـظــم «الـتـســويــة
السلمية ل ـل ـم ـنــازعــات» ،وهــو مــا ترتكن إليه
إثيوبيا لــرفــض جميع امل ـق ـتــرحــات الخاصة
بآلية التحكيم امللزمة ،فصياغة البند الثاني
من املبدأ تفتح باب الوساطة الدولية امللزمة،
ولكن بشرط «اتفاق الدول الثالث على ذلك»،
وهـ ــو م ــا ال ي ـتــوفــر رس ـم ـيــا ف ــي أي وض ـع ـيــةٍ
سابقةٍ أو حالية ،بدليل إجهاض مفاوضات
واشنطن (فبراير /شباط  ،)2020التي كانت
أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل التفاق.
كـمــا أن الـبـنــد األول ي ـحــرم مـصــر وال ـســودان
جهات دولية لحسم
من إمكانية اللجوء إلى
ٍ
القضايا العالقة ،وينص فقط على أن «تقوم
ا ل ــدول ا ل ـ ث ــاث بتسوية منازعاتها الناشئة
عن تفسير ،أو تطبيق ،هذا االتفاق بالتوافق،
من خالل امل ـشــاورات أو التفاوض وفقًا ملبدأ
حسن النوايا».
ل ـ ـهـ ــذا ول ـ ـغ ـ ـيـ ــره ،فـ ـ ــإن نـ ـس ــف هـ ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق،
بــان ـس ـحــاب م ـص ــري سـ ــودانـ ــي ،اآلن ،ول ـيــس
غ ــدًا ،يمكن أن يمثل نقطة ا ن ـ ط ــا ق ــة حقيقية
ل ـتــدارك بعض تداعيات ال ـكــارثــة؛ فقد مضى
الوقت الذي يمكننا فيه تدارك كل التداعيات؛
وتــأ ًج ـيــل ه ــذا يـعـنــي ال ــدخ ــول ف ــي نـفــق أشــد
ظلمة مما نحن فيه.
(من أسرة «العربي الجديد»)

«العدالة والتنمية» المغربي ...عزلة سياسية بقفل دستوري
عبد الحميد اجماهيري
وعــدم اشتراط نسبةٍ معينةٍ من األصــوات،
ي ـت ـعــن ع ـل ــى ل ــوائ ــح ال ـت ــرش ـي ــح ال ـح ـصــول
ص ـ ّـرح ــت امل ـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة امل ـغــرب ـيــة ،عليها للمشاركة في عملية توزيع املقاعد،
وهـ ـ ــي أعـ ـل ــى ه ـي ـئ ــة ق ـض ــائ ـي ــة فـ ــي الـ ـب ــاد ،لـ ـي ــس فـ ـي ــه م ـ ــا يـ ـخ ــال ــف ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ،إذ ال
تمارس الرقابة القبلية والبعدية (املسبقة ي ـمـ ّـس حــريــة ونــزاهــة االق ـت ــراع وشفافيته،
والــاح ـقــة) عـلــى م ــدى دسـتــوريــة الـقــوانــن ،وال بـ ـ ــدور االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـع ـت ـب ــرة أسـ ــاس
بــأنــه لـيــس فــي اع ـت ـمــاد ال ـقــاســم االنتخابي
مشروعية التمثيل ا ل ــد ي ـ م ـ ق ــرا ط ــي ،كما هو
ما يخالف الدستور .وجاء حكمها الصادر م ـق ـ ّـرر ،عـلــى ال ـتــوالــي ،فــي الـفـصـلــن  2و11
فــي نـهــايــة األس ـبــوع ال ــذي ودع ـن ــاه ،ليضع مــن الــدسـتــور» .وأف ــاد الـقــرار بــأن الدستور
ّ
يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام
قفال دس ـتــوريــا على عــزلــة سياسية لحزب املغربي ال
ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـ ــذي ي ـق ــود الـحـكــومــة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،ب ـص ـفــة عـ ــامـ ــة ،وال أي م ـبــدأ
مـنــذ عـشــر س ـنـ
ـوات .وق ــد ب ــدأت ه ــذه العزلة يراعى في االختيارات التشريعية املتعلقة
ّ
لـلـحــزب (ال ـحــاكــم) مل ــا ان ـفــرد ،وس ــط الطبقة بنمط اال ق ـتــراع ،وطريقة احتساب القاسم
ال ـح ــزب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـغ ــرب ـي ــة ،بــرفــض االن ـت ـخ ــاب ــي ،وال ـق ــاع ــدة امل ـع ـ ّت ـمــدة لـتــوزيــع
التعديالت واإلصالحات التي اتفقت عليها امل ـقــاعــد ع ـلــى ال ـلــوائــح امل ـتــرش ـحــة ال ـتــي لم
ه ــذه ال ـط ـب ـقــة ،ب ـخ ـصــوص ال ـق ــان ــون املـنـظــم يـبـلــغ ع ــدد األص ـ ــوات ال ـتــي حـصـلــت عليها
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة ،ال ـت ـشــري ـع ـيــة مـنـهــا سقف الـقــاســم االنـتـخــابــي ،وتـحــديــد نسبة
والجماعية والجهوية ،وكان رفضه بداية ،معينة من األصوات التي يتعني على لوائح
سـيــاسـيــا ث ــم بــرملــان ـيــا ،عـنــدمــا صـ ـ ّـوت ضد
ا ل ـ ت ــر ش ـ ي ــحا ل ـ ح ـ ص ــولعليهاللمشاركةفي
مشاريع القوانني ذات الصلة.
عملية توزيع املقاعد.
وك ـ ــان الـ ـح ــزب ،أم ـ ــام ال ـت ـصــويــت ال ـســاحــق ع ـكــس مــا ك ــان مـتــوقـعــا مــن ح ــزب سياسي
لفائدة القانون ،قد لعب الورقة الدستورية ،يـ ـق ــود ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـت ــي ت ـق ـ ّـدم ــت ب ـم ـشــروع
مـ ــن أج ـ ــل إب ـ ـطـ ــال ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،بـ ــدعـ ــوى ع ــدم ال ـقــانــون ،واح ـت ـكــم ل ـل ـبــرملــان فــي التصويت
مالء مته الدستور املغربي .وكانت ّ
مبررات ع ـل ـي ــه ،واخ ـ ـ ـتـ ـ ــار ،فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،ال ـت ـح ـك ـيــم
ال ـحــزب م ـت ـعـ ّـددة ،منها األخــاقــي واملبدئي الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ع ـب ــر امل ـح ـك ـم ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة،
والسياسي .وكان طبيعيا أن تجري جوالت فــإن «ال ـعــدالــة والتنمية» ،عبر أمينه العام
ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي الـ ــدفـ ــاع عـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،أو فــي ورئ ـيــس الحكومة ،سعد الــديــن العثماني،
العمل على إسقاطه ،داخل الدوائر املنذورة رف ــض ال ـق ــرار الــدس ـتــوري فــي ه ــذا ال ـصــدد.
للنقاش السياسي والترافع والصراع حتى ،و ق ــد ق ــال العثماني إن القاسم االنتخابي،
غير أن تحويل حــدود الفصل فــي الخالف كما تمت املصادقة عليه في البرملان وأيدته
ـدود دسـ ـت ــوري ــة كـ ــان ف ـي ــه نـ ــوع مــن املحكمة الدستورية« ،غير مقبول» ،وأعــاد
إلـ ــى ح ـ ـ ـ ٍ
التحكيما مل ــؤ س ـ س ــا ت ــياأل س ـ ـ م ــى،باملطالبة تمسك حزبه بموقفه ما قبل ق ــرار املحكمة
بمراقبةٍ بعديةٍ على القانون املعني ،سيما ال ــدس ـت ــوري ــة ،األمـ ــر الـ ــذي س ـي ـطــرح أب ـع ــادا
منه املادة  84املتعلقة بالقاسم االنتخابي.
أخـ ــرى مل ـعــركــة ال ـقــاســم االن ـت ـخــابــي ،كــاســر
وع ـل ــى ع ـكــس م ــا ان ـت ـظــر الـ ـح ــزب ال ــراف ــض الـ ـعـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ،ومـ ـ ـح ـ ــاوالت ت ــأوي ــل
لــه ،اعتبر ق ــرار املحكمة أن «اع ـت ـمــاد قاسم سياسي لقرار دستوري.
انـ ـتـ ـخ ــاب ــي ي ـس ـت ـخ ــرج ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ق ـس ـمــة ومـ ـ ــع أن عـ ـ ـب ـ ــارة «ل ـ ـيـ ــس فـ ـي ــه مـ ــا ي ـخــالــف
عـ ــدد امل ـص ــوت ــن ف ــي الـ ــدائـ ــرة االن ـت ـخــاب ـيــة الدستور» ،حسب رجال القانون« ،تجعل من
املـعـنـيــة ع ـلــى ع ــدد امل ـقــاعــد امل ـ ــراد شـغـلـهــا ،قواعد الدستور عتبة للحقوق والواجبات،
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أي أن ال ـبــرملــان ي ـم ـك ـنــه أن ي ـســن أي قــاعــدة
قانونية ال يوجد في الدستور ما يخالفها»،
فإن املوقف السياسي للحزب األول سيكون
ل ــه م ــا بـ ـع ــده ،ف ــي م ـن ــاخ االن ـت ـخ ــاب ــات ،كما
في ما قد يترتب عن نتائجها .ولكن ،قبل
ذل ــك ال ـتــاريــخ امل ـطــروح (سبتمبر /أي ـلــول)،
ه ــل ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ال ـع ــزل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة -
الــدس ـتــوريــة ل ـحــزب جـ ـ َّـدف ِم ــن ع ـلــى موجة
الربيع العربي هي بالضرورة هزيمته في
االنتخابات املقبلة؟ الجواب ليس بديهيا،
كما قد يتبادر الى الذهن.
تعلمنا القراء ة األولى أن الحالة السياسية
الراهنة تعني استمرار صعوبة اندماج في
ح ـقــل س ـيــاســي ت ــم وض ـعــه ف ــي ال ــواق ــع قبل
أن ي ـنــال ح ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة شــرعـيــة
وجــوده ،حقل سياسي تحكمه قواعد لعب
م ـن ــذ م ــا ق ـب ــل االسـ ـتـ ـق ــال ،ت ـت ـغ ـيــر أح ـيــانــا
ف ــي ال ــدرج ــة ول ـيــس ف ــي ال ـط ـب ـي ـعــة ،محكوم
بالتعاقد الوطني بني األح ــزاب السياسية
ال ــوري ـث ــة ل ـل ـحــركــة الــوط ـن ـيــة وامل ـل ـك ـي ــة ،في
القضايا االستراتيجية ،كالوحدة الترابية
وط ـب ـي ـع ــة الـ ـنـ ـظ ــام ووح ـ ـ ـ ــدة ال ـ ــدي ـ ــن ،وب ــن
األحزاب الوطنية وامتدادات الدولة الحزبية
بــأذرعـهــا الـقــرويــة والــوطـنـيــة ،الـبــرجــوازيــة
والدينية التقليدية ،في قضايا التمثيلية
ال ـس ـيــاس ـيــة وت ـن ـش ـيــطال ـ ــدورة املؤسساتية
ومراكمة اإلصالحات ،ضمن توازن سياسي
تعقلنه الدولة أحيانا.
الـ ـق ــراء ة ال ـثــان ـيــة أن ال ـحــزب ال ـقــوي سيظل
قويا في املقبل من االستحقاقات ،بعد أن
ّ
تمكن من الحفاظ على وحدته التنظيمية،
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن كـ ــل الـ ـ ـه ـ ــزات ،واس ـت ـط ــاع
أن ي ـم ـنــع انـ ـفـ ـج ــار ت ـن ــاق ـض ــات ال ـن ـظــامــن،
الـسـيــاســي وال ـحــزبــي ،فــي ذات ــه ،كـمــا حــدث
ألحـ ـ ـ ــزاب س ـب ـق ـت ــه فـ ــي ال ـ ـقـ ــوة واالكـ ـتـ ـس ــاح
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،وه ـ ــو ب ــال ـت ــال ــي ي ـش ـعــر بــأنــه
يخوض معركة حــزب قــوي ُي ــراد إضعافه،
ولـ ـي ــس ح ــزب ــا يـ ـع ــرف أن ـ ــه ض ـع ـي ــف يــريــد
أن ي ـت ـقــوى بــاملــواج ـهــة ال ـشــام ـلــة .وبحسب
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الحزب القوي سيظل
قويًا في المقبل
من االستحقاقات،
ّ
تمكن من
بعد أن
الحفاظ على وحدته
التنظيمية ،على الرغم
من كل اله ّزات
ص ّرحت المحكمة
الدستورية المغربية،
وهي أعلى هيئة
قضائية في المغرب،
أنه ليس في اعتماد
القاسم االنتخابي ما
يخالف الدستور

كـثـيــريــن ،ق ــد تـشــي ه ــذه ال ـق ــوة ،حـتــى ولــو
ترجمت إلــى ري ــادة انتخابية ون ـتــائــج في
ا ل ـ ص ـ ن ــاد ي ــق ،بمقدمة ألز م ــة مقبلة ،عندما
ي ــري ــد أن يـ ـك ـ ِّـون ال ـح ـك ــوم ــة .ومـ ــن امل ـ ّ
ـرج ــح،
ل ــدى خ ـصــومــه ق ـبــل أنـ ـص ــاره ،أن «ال ـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» س ـي ـك ــون ف ــي قـ ـي ــادة األح ـ ــزاب
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األولـ ـ ــى ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات س ـب ـت ـم ـبــر /أي ـل ــول
سؤال صعب
املقبل ،لكنه سيجد نفسه أمام
ٍ
بانتصار حــازه في
ال ـجــواب :مــاذا سيفعل
ٍ
س ـيــاق عــزلــة سـيــاسـيــة ون ـش ــوز بــرملــانــي -
حكومي  -دستوري؟ سيجد صيغة أخرى
ألزمــة ان ـخــراطــه فــي الحقل السياسي ،كما
تم توصيفه من عقود في املغرب ،واحتمال
خــروجــه إلــى املـعــارضــة ،ولــو كــان األول في
قــائـمــة االح ـ ــزاب ،يـنــض الــدس ـتــور صــراحــة
ع ـل ــى ح ـق ــه ف ــي ت ـح ـ ّـم ــل ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
كما سبق أل حــد مؤسسيه ،الوزير السابق
لحسن الداوي ،أن قال في حوار صحافي.
الـ ـق ــراء ة ال ـثــال ـثــة أن األزمـ ــة ال ـحــال ـيــة قائمة،
ألن حلها السياسي املنطقي ،منذ البداية،
كـ ــان اس ـت ـق ــال ــة ال ـح ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة ،وذل ــك
الع ـت ـب ــارات ع ــدي ــدة ،ل ـيــس أق ـل ـهــا :الـتـعــديــل
ّ
يصوت عليه
االنتخابي املرتبط بالقاسم لم
الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب
البرملانيني ،وال ــذي تــم على أســاســه تعيني
أمينه ا ل ـ ع ــام رئيسا للحكومة الحالية ،بل
حصل على أغلبيةٍ مــن ال ـنــواب خ ــارج هذا
ال ـح ــزب .تـشـكــل أغـلـبـيــة جــديــدة مــن أح ــزاب
بعضهام ـ ش ــار ك ــةف ـ ـيا ل ـ ح ـ ك ــو م ــةوبعضها
في املعارضة ،وهو ما ّ
حول األغلبية أقلية
واألق ـل ـيــة أغـلـبـيــة ،فــي وض ــع غـيــر مـسـبــوق.
وي ــرى متتبعون عــديــدون أن هــذا الــوضــع،
فــي الـ ــدول الــديـمـقــراطـيــة املـتــأصـلــة ،يترتب
عنه استقالة رئيس الحكومة ،وأن رئيس
الحكومة فشل في إحــراز توافقات لتجاوز
األزمة.
لـ ـق ــد انـ ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدع ال ـس ـي ــاس ــي
وال ـبــرملــانــي والـحـكــومــي فــي املـغــرب موقف
مــن الـ َّـسـيــر الــدسـتــوري والـقــانــونــي إلحــدى
الهيئات األ ع ـ ل ــى ف ــي الهندسة الدستورية
ـول
لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء .وه ـ ـ ــو م ـ ــا ق ـ ــد يـ ـنـ ـب ــئ بـ ـفـ ـص ـ ٍ
أخـ ـ ـ ــرى ،قـ ــد ت ــؤث ــر ع ـل ــى ال ـت ــدب ـي ــر ال ـس ـل ـيــم
لالنتخابات املقبلة التي بدأ مناخها ينشر
طقسه منذ اآلن.
(كاتب مغربي)
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