
حسان األسود

 عــن أعــمــال 
ٌ
تـــواتـــرت أخــيــرا أنـــبـــاٌء كــثــيــرة

ــة  ــى تــنــظــيــم الــــدولــ ــ ــبـــت إلــ ـــسـ
ُ
عـــســـكـــريـــة ن

اإلســامــيــة )داعـــش( فــي ســوريــة، أكبرها 
 عناصر 

ّ
قل

ُ
الهجوم على حافلة للمبيت ت

ــن الـــفـــرقـــة الــــرابــــعــــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــرس  مــ
ــتـــل نــتــيــجــتــه 37  ـ

ُ
ــهـــوري، والـــــــذي ق ــمـ ــجـ الـ

عسكريًا، حسب مصادر إعامية موالية 
وصفحات إخبارية في وسائل التواصل 
العدد  مــن  التأكد  يمكن  وال  االجتماعي، 
بدقة، بسبب التكتم املفروض من القيادة 
األمنية العسكرية للنظام على مثل هذه 

األخبار.
 ورقة »داعش« 

ّ
يجب أال يخفى عن البال أن

األمــنــيــة ليست مــحــصــورة بجهة واحــدة 
دون غــيــرهــا، فــالــقــســم األكــبــر مــن أســرى 
التنظيم موجود في سجون قوات سوريا 
ــد(، وهـــــذه خــاضــعــة  ــســ الــديــمــقــراطــيــة )قــ
وقد  األمــيــركــيــة،  للحماية  مباشر  بشكل 
هـــددت عـــّدة مــــرات، فــي الــســابــق، بــإطــاق 
ســـــراح أســـــرى الــتــنــظــيــم، عــنــدمــا وقــعــت 
تـــحـــت ضـــغـــوط غـــربـــيـــة بـــشـــأن تــعــامــلــهــا 
في ملف حقوق اإلنسان. من هنا، يمكن 
التكّهن بإمكانية ربط الهجوم الذي وقع 
فـــي األول مـــن الــشــهــر املـــاضـــي )يــنــايــر/ 
كانون الثاني( واستهدف قاعدة روسية 
ــع املــوقــف  شـــمـــال شــــرق مــديــنــة الــــرقــــة، مـ
الــروســي الــضــاغــط على »قــســد« لتسليم 

داود كتّاب

لتنفيذ  والترتيبات  املناقشات  خضم  فــي 
فــي األراضــــي  انــتــخــابــيــة عــامــة  أول عملية 
ــام 2006،  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ املـــحـــتـــلـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
يــجــري نــقــاش جـــاّد ومــســؤول بــشــأن وضع 
الـــقـــدس واملـــقـــدســـيـــن. ال بـــد طــبــعــا تــأكــيــد 
حــق املقدسين املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، 
تــرشــيــحــًا وتـــصـــويـــتـــًا مــــن داخــــــل الـــقـــدس، 
الـــحـــدود  اقــــتــــراع خــــــارج  أو مــــن أي مـــركـــز 
الــتــي وضعتها إســرائــيــل عند ضــم القدس 
الــذي لم تعترف به  بصورة أحادية، الضم 
أي دولة، بما فيها إدارة الرئيس األميركي 

السابق، ترامب، الصهيونية.
ينطوي النقاش املقدسي حول ما إذا سيتم 
بــذل الــجــهــود والــضــغــط لــوجــود مقدسين 
فــي مــواقــع آمــنــة لــدى الــقــوائــم الرئيسية أم 
املشاركة في قائمة مقدسية أم األمرين معًا. 
يــقــول مــؤيــدو الــفــكــرة األولــــى إنــهــا تضمن 
وجــــــود مــقــدســيــن فــــي الـــقـــوائـــم الــكــبــيــرة، 
واملتوقع أن تشكل الحكومة املقبلة، وبذلك 
يكون لها القدرة على التأثير. فيما يعتقد 
قــائــمــة مستقلة ستوفر  وجـــود  أن  ــرون  آخــ
ــاجــــات الـــخـــاصـــة  ــاع عــــن الــــحــ ــ ــدفـ ــ ــيـــة الـ أهـــمـ
لــلــمــقــدســيــن، مـــن دون تــقــديــم الـــتـــنـــازالت 
لآلخرين، وهو ما يحدث بصورة طبيعية 

في قوائم كبيرة لها اهتمامات متعّددة.
ــرار الــنــهــائــي لــلــعــضــويــة في  ــقــ وبـــمـــا أن الــ
الـــقـــوائـــم الــرئــيــســيــة مــثــا لــقــائــمــة منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، أو قــائــمــة الــتــيــار 
فإن  القوائم،  تلك  لقادة  اإلسامي، سيكون 
النقاش املقدسي يتركز حول فائدة وجود 
ــا. وفـــيـــمـــا يــلــي  قـــائـــمـــة مــقــدســيــة أم عـــدمـــهـ
مــضــامــن أفــكــار وتعليقات جـــرى تــداولــهــا 
بن مقدسين، تخلو من أسماء أصحابها، 
لعلها تثرى النقاش بعيدا عن الشخصنة:

يـــنـــخـــرطـــوا كــمــا  لـــلـــمـــقـــدســـيـــن أن   يـــمـــكـــن 
ــتــــل املـــخـــتـــلـــفـــة، حــســب  ــكــ يــــــشــــــاؤون فـــــي الــ
ــا أن  ــ اتــهــم وأهـــوائـــهـــم. لــكــن إن أردنـ انــتــمــاء
ــعــلــي صــوتــهــا 

ُ
ــقـــدس فــيــجــب أن ن نــحــيــي الـ

الكتلة  اســتــقــطــبــت  إذا  عــاصــمــة.  بــوصــفــهــا 
فــي مواقعهم  املــصــداقــيــة  األشــخــاص ذوي 
ســـوف تــنــجــح بــبــعــض أعــضــائــهــا، وســـوف 

عمر المرابط

بــــن اتــــهــــام وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي، 
جيرالد درمانان، زعيمة اليمن الفرنسي 
املـــــتـــــطـــــّرف، مـــــاريـــــن لـــــوبـــــن، بـــالـــلـــيـــونـــة 
في  السياسي،  اإلســام  تجاه  والسهولة 
مــنــاظــرة عــلــى الــقــنــاة الــثــانــيــة الفرنسية، 
والبحث  الــعــالــي  التعليم  وزيـــرة  واتــهــام 
اإلعـــامـــي، فــريــديــرك فــيــدال، فــي برنامج 
ــــس نـــيـــوز  ــوكـ ــ ــي نــــيــــوز )فـ ــ عـــلـــى قــــنــــاة سـ
ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــات الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الــــفــــرنــــســــيــــة( الـ
إلى  العلمي  للبحث  مكان  مــن  بتحّولها 
اليسارية،  اإلســامــويــة  للنضاالت  مكان 
ــا نـــســـجـــل، بــــوضــــوح،  ــنــ يـــمـــكـــن الــــقــــول إنــ
األخير، من عهدة  وربما  الثاني،  الفصل 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، مـــاكـــرون، الــرئــاســيــة، 
يميني واضــح وبمغازلة  املتسم بتحول 

اليمن املتطّرف.
مــا كــل مـــّرة تسلم الــجــرة، إذ ليست هذه 
ــــرة األولـــــى الـــتـــي يــســتــخــدم فــيــهــا أحــد  املـ
ــذا املــصــطــلــح، ففي  ــاء الــحــكــومــة هــ أعـــضـ
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، نّدد وزير 
بانكير،  ميشيل  جــان  الوطني،  التعليم 
بما سماها  »اإلساموية اليسارية« التي 
ــســبــب، عــلــى حـــد قـــولـــه، »الـــفـــوضـــى في 

ُ
ت

التصريح  هــذا  كــان  إذا  ولكن  الجامعة«، 
ــّر مـــن دون رد فــعــل جــمــاهــيــري كــبــيــر،  مــ
ســوى طلب بعض زعماء اليمن إحــداث 
بشأن  الــحــقــائــق  لتقّصي  بــرملــانــيــة  بعثة 
مــــا يـــســـمـــونـــهـــا »االنـــــحـــــرافـــــات الــفــكــريــة 
اإليديولوجية في األوساط األكاديمية«، 
فإن تصريح الوزيرة، النكرة إعاميا قبل 
هــــذا الــــحــــدث، أحـــــدث جــــدال صــاخــبــا في 
األوســــاط الــجــامــعــيــة، لــكــونــه تــجــاوز حد 
ــر مـــســـؤول عـــن الــقــطــاع،  املــقــبــول مـــن وزيــ
»اإلساموية  الظاهرة  إن  صّرحت  حيث 
الفرنسي  املجتمع  قد سّممت  اليسارية« 
بــصــفــة عـــامـــة، والـــجـــامـــعـــات خــصــوصــا، 
وضــربــتــه بــمــرٍض عــضــال قــاتــل، مطالبة 
ــنــــي لـــلـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــز الــــوطــ ــ ــركـ ــ ــن املـ ــ مـ
)CNRS( القيام بمهمة استطاعية داخل 
التأكد  الجامعية، هدفها  البحوث  مراكز 
مــن عــدم وجـــود تــيــارات فكرية مناضلة، 
ومن أجل التمييز بن ما يدخل في نطاق 
ومــا يدخل  األكاديمية  العلمية  األبــحــاث 
في إطار األنشطة واآلراء النضالية داخل 

الجامعات. 
لـــم تــتــأخــر، أوال مـــن املــركــز  الــفــعــل  ردود 
املكلف باملهمة، وهو مركز علمي مرموق 
يقول  بيانا  نشر  فقد  عــاملــيــة،  ذو سمعة 
اليسارية  اإلساموية  »مصطلح  إن  فيه 
شـــعـــار ســيــاســي يــســتــخــدم فـــي الــنــقــاش 
الـــعـــام، وال يــتــطــابــق مــع أي واقـــع علمي. 
وهو، بما يحّدده من مامح غير محّددة، 
هــو مــوضــوع عــديــد مــن املـــواقـــف الــعــامــة 
أو املحافل أو االلتماسات التي غالبا ما 
تكون حماسية«. ومن هنا انقلب السحر 
عــلــى الــســاحــر، فــاملــركــز الـــذي قــبــل املهمة 
مٍة ال غبار 

ّ
على مضض ينطلق من مسل

أن املصطلح سياسوي شعبوي،  عليها، 
وال يرقى إلى درجة االصطاح العلمي أو 

التعريف العلمي األصيل.
املــركــز بلكمٍة واحـــدة للحكومة  لــم يكتف 
الفرنسية، بل أضاف لكماٍت أخرى، حيث 
دان بشدة الذين يحاولون االستفادة من 
استعمال »اإلساموية اليسارية« لضرب 
للمناهج  الضرورية  األكاديمية  الحرية 
ــرفـــي، أو لــوصــم  ــعـ الــعــلــمــيــة والــــتــــقــــّدم املـ
بعض األوســاط العلمية، كما دان املركز، 
البيان نفسه،  على وجه الخصوص، في 

المهدي مبروك

على وقع أزمٍة سياسيٍة حاّدة في تونس بن 
والبرملان،  والحكومة  الجمهورية  رئاسات 
تعطلت املصالح العليا للباد. وعلى الرغم 
من تنازالت خفيفة أبداها رئيس الحكومة، 
تــراجــع نوعا مــا عن  هشام املشيشي، حــن 
وزيـــرا،   11 مــن ضــمــن  وزراء  تعين خمسة 
قـــدر رئــيــس الــجــمــهــوريــة أن شــبــهــات فساد 
تطاولهم، مع أن القضاء هو الفيصل في مثل 
ز استقال السلطات، 

ّ
هذه القضايا، بما يعز

 الوضع يراوح مكانه منذ نحو شهرين. 
ّ

ظل
عــاد الــحــديــث، منذ أســابــيــع، عــن محادثات 
بــن الــحــكــومــة الــتــونــســيــة وصـــنـــدوق النقد 
الــدولــي مــن أجــل إخـــراج الــبــاد مــن أزمتها 
والتي  الخانقة،  واالقتصادية  االجتماعية 
ــود مـــا يــنــاهــز 750 ألــف  مـــن مــظــاهــرهــا وجــ
عاطل عن العمل، ثلثهم تقريبا من حاملي 
شهادات العلوم االجتماعية، بنسبة بطالة 
املعهد  األخــيــرة، حسب  الثاثية  في  بلغت، 
الوطني لإلحصاء، 17%. كما فقدت الباد، 
خـــال أزمـــة كــوفــيــد وحــدهــا، مــا يــفــوق 160 
 
ً
ألف موقع شغل. وال تأتي الشدائد منفردة
ــل مــتــعــاضــدة، يـــحـــدث هــذا  عــلــى تـــونـــس، بـ
كله، في ظل شح املوارد املائية تحت تتالي 
املــوارد  استخراج  ل 

ّ
وتعط الجفاف،  مواسم 

والفوسفات،  البترول  غــرار  على  الطبيعية 
هذه  الســتــخــراج  الوطنية  الشركة  أن  حتى 
املادة عجزت، في األسابيع األخيرة، عن دفع 
أجور موظفيها، وكذلك كان حال الخطوط 

الجوية التونسية. 
يستعيد الـــنـــاس فـــي تـــونـــس، فـــي ظـــل هــذه 
اللوحة السوداوية، »مباهج العهد السعيد 
تحت حكم بن علي«. وقد نشطت سردياٌت، 
ــثــــورة، تــحــن إلــى  ــاءت بــهــم الــ ــ حــتــى مــمــن جـ
ــه. ويــتــيــح اإلعـــــام الــتــونــســي لــهــؤالء  عـــودتـ
النظام  عـــودة  مــســاحــات واســعــة، فيتمنون 
السابق. يتباهى نائب في برملاٍن، ما كانت 
بالجنرال  الــثــورة،  لــوال  قاعته  لتطأ  قــدمــاه 
املــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، مــــعــــّددا 
»خصاله وإنجازاته«. والشيء من مأتاه ال 
إلــى سنوات قليلة،  يستغرب، فالرجل كــان، 
مـــن عــتــاة أصـــحـــاب الــفــكــر الــقــومــي، قــبــل أن 
يمتهن السياحة الحزبية، حتى انتهى إلى 
تــشــكــيــل حــــزب »ريــســايــكــل« )إعــــــادة تــدويــر 
وتــأهــيــل( فيه رمـــوز الــنــظــام الــســابــق. وذلــك 
فـــي مـــنـــاخـــاٍت يــصــعــب فــيــهــا عــلــى املـــواطـــن 
الــتــونــســي فــــرز الـــخـــطـــوط، وتــبــن مــشــاريــع 
سياسية قائمة على املــبــادئ، حيث يــزدري 
ــزاب والــديــمــقــراطــيــة وصـــراع  ــ الــجــمــيــع األحــ
الديكة اململ، ويطالبون بقبضة من حديد، 
ــــاس أنـــهـــا املــنــقــذ  تــزيــنــهــا الــنــخــب عــلــى أســ
الـــوحـــيـــد لـــلـــبـــاد. فـــي هــــذه املـــنـــاخـــات الــتــي 
تتهاوى فيها كل مؤشرات املالية العمومية 
إلى حدٍّ لم يعد فيه إفاس تونس مستبعدا، 

تــبــدأ سلسلة مــن املــفــاوضــات مــع املانحن، 
لعل أهمهم صــنــدوق النقد الــدولــي الــذي ال 
يرفض أن يرافق الباد للخروج من أزمتها، 
الرغم من تحفظات عديدة، خصوصا  على 
اإلصــاحــات  تلتزم بوصفة  لــم  تــونــس  وأن 
 
ً
املقترحة، لكنه هذه املرة يبدو أكثر صرامة
أركـــان يلزم  أربــعــة  وتمسكا بمواقفه، وهــي 
تونس بتطبيقها: التحّكم في كتلة األجور 
في القطاع العمومي التي تضخمت بشكل 
غـــريـــب أتــــى عــلــى مـــا يــمــكــن أن يـــوّجـــه إلــى 
التنمية. ولذلك تراجعت املرافق والخدمات 
التي عجزت الدولة عن إيجاد تمويل لها. وقد 
ابتلعت األجـــور الــجــزء األكــبــر مــن امليزانية، 
مــلــيــون نسمة(  تــونــس )11  خــصــوصــا وأن 
من أكثر الــدول التي تشغل في هــذا القطاع 
)مـــا يــنــاهــز 850 ألـــفـــا(، والـــحـــال أن الــيــونــان 
مــثــا، وهــــي الــتــي لــهــا عــــدد الــســكــان نفسه 
الــشــرط الثالث  ألــفــا.  يــنــاهــز 350  تشغل مــا 
ــات الــعــمــومــيــة  مــعــالــجــة وضــعــيــة املـــؤســـسـ
»إنــقــاذهــا« سنويا من  يتم  والــتــي  املفلسة، 
أموال دافعي الضرائب، غير أنها سرعان ما 
تفقد مجّددا توازناتها في غياب أي مساٍع 
فيها وتسييرها.  التصّرف  جّدية، لحوكمة 
يضيف الصندوق، هذه املــرة، شرطا رابعا، 
ــــراف االجــتــمــاعــيــة، مــا يعني  اتــفــاق كــل األطـ
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي  ضــمــنــيــا مــوافــقــة االتـــحـ
للشغل الذي يرفض؛ من خال تصريحاته، 
خال السنوات العشر املاضية، قطعيا هذه 
الشروط، ويراها مذلة، تنخرط في سياسات 
مقّومات  تــونــس  تفقد  متوحشة،  ليبرالية 
سيادتها. ولذلك، لم يتأخر رد االتحاد على 
هـــذه املــقــتــرحــات، فــي تــصــريــحــات لقياداته 
الثوابت. ويبدو أن اإلضرابات  ذّكــرت بهذه 
التي تشهدها عدة مؤسسات وطنية تبرهن 
على ذلــك. ربما يكون هــذا تحسن لشروط 
أن يكون  التفاوض، وقد اشترط الصندوق 
فــي وفــد مــن سيفاوضهم، وقــد كــان سابقا 

مقتصرا في تفاوضه مع الحكومة.
الــدولــي، وتطلب  الصندوق  تونس  تقصد 
مساعدته، وهو ال يملي شروطه، أو يقّدم 
نصائحه  ملن هو في غنى عنه. ومع ذلك، 
ــا يــقــتــرحــه  ــبــــراء عــــديــــدون أن مــ يــعــتــقــد خــ
سيصل  التي  الوصفة  سيكون  الصندوق 
إليها التونسيون، لو أداروا حوارا رصينا 
فيما بينهم. وهامش املناورة هنا يضيق، 
فــي ظــل تــراجــع االســتــثــمــار وانــكــمــاشــه، ما 
جمد إنــتــاج الــثــروة، فــا الــدولــة استأنفت 
الـــعـــمـــومـــي، وال االســـتـــثـــمـــار  االســـتـــثـــمـــار 
الخاص الداخلي بادر إلى مشاريع للتنمية 
الـــخـــارجـــي  والـــتـــشـــغـــيـــل، وال االســـتـــثـــمـــار 
هــــّب لــنــجــدة الـــبـــاد مـــن أزمــتــهــا الــخــانــقــة. 
والطبقة السياسية، في صراعاتها الحاّدة 
والــعــبــثــيــة، تــعــمــق األزمــــة الــتــي قــد تنسف 

املنجز الديمقراطي على ضعفه.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

السوري، في  للنظام  منطقة عن عيسى 
مقابل منع األتراك والجيش الوطني من 
 املراقب ليشّك بإعان 

ّ
اقتحام املنطقة. وإن

تنظيم حــّراس الدين مسؤوليته عن هذا 
الهجوم، فاملنطقة بعيدة جدًا عن مناطق 
تمركز هذا التنظيم في محافظة إدلب من 
جهة، كما تفصلها مناطق حلب وريفها 
من جهة ثانية، وهــي تقع تحت سيطرة 
 
ّ
»قسد« بالكامل، ما يعطي االنطباع بأن
األخــيــرة سّهلت لبعض خــايــا »داعـــش« 

القيام بهذه املهمة نيابة عنها.
 ورقــــــــة مــكــافــحــة 

ّ
أن إلـــــــى ذلـــــــك  ُيـــــضـــــاف 

تنظيم  مسلحي  على  والقضاء  اإلرهـــاب 
الــدولــة اإلســامــيــة كــانــت إحـــدى الــركــائــز 
األميركية  اإلدارة  حــّددتــهــا  الــتــي  الــثــاث 
 
ّ
أن املعلوم  فــي ســوريــة. ومــن  لسياستها 
الوجود األميركي في منطقة شمال شرق 
سورية هو السند الوحيد لبقاء املنطقة 
الديمقراطية  قـــوات ســوريــا  نــفــوذ  تــحــت 
ضربات  وقــع  تحت  حتمًا  ستنهار  التي 
الوطني،  الجيش  مــن  وحلفائهم  األتـــراك 
ــام وحـــلـــفـــائـــه الــــــروس  ــظــ ــنــ ــات الــ ــ ــربــ ــ وضــ
بــمــجــّرد رفـــع الــحــمــايــة األمــيــركــيــة عنهم. 
إذن، ال بــّد مــن بــقــاء املــبــرر الــرئــيــس لهذا 

الوجود األميركي في املنطقة.
يلعب تضارب مصالح الجهات املعادية 
قيد  على  بقائه  فــي  مهمًا  دورًا  للتنظيم 
الحياة، فتحاول كل جهة توجيه بنادقها 
 
ً
الخصوم واملنافسن، فمثا إلــى صــدور 

الداخلية أيــضــًا، فــا بــد مــن التفريق بن 
الــكــبــار للتنظيم وعــمــاء أجــهــزة  الـــقـــادة 
ة، 

ّ
االستخبارات الذين تم زرعهم فيه بدق

ــه مــــن جــهــة  ــّونـ ــكـ خـــــال فـــتـــرة نـــشـــوئـــه وتـ
البسطاء ممن استولت  أولــى، واملقاتلن 
على عقولهم فكرة الخافة وإعادة إحياء 
ــا الــعــســكــريــة مــــن جـــهـــة ثــانــيــة،  ــادهـ أمـــجـ
قت بن قتيل ومعتقل، 

ّ
فالفئة األولى تمز

وبن عائد إلى حضن الجهاز الذي زرعه 
فـــي صـــفـــوف الــتــنــظــيــم. والــفــئــة الــثــانــيــة، 
وهي األكبر واألوسع، تشّردت في البادية 
السورية باعتبارها حصنًا طبيعيًا بعد 
خسارتها املدن والقرى التي كان يسيطر 

لديهم  ال مجال  وهــؤالء  التنظيم.  عليها 
الطبيعية، فلن تقبل  الحياة  إلى  للعودة 
بــهــم حــكــومــات بــلــدانــهــم أبـــــدًا، وأغــلــبــهــم 
مرصود ومعروف ألجهزة املخابرات في 
دولهم. إذن، لم يبق أمامهم سوى القتال 
الزمن،  الفناء، أو إيجاد مخرج مع  حتى 
وأعدائها  طالبان  حركة  بــن  حصل  كما 

املحلين واألجانب.
مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، تــعــتــبــر بــاديــة 
ــام  ــ ــــرق مـــغـــلـــقـــة أمـ ــــشـ ــــن جـــهـــة الـ ــام مـ ــ ــــشـ الـ
الــــدواعــــش، لـــوجـــود قـــاعـــدة أمــيــركــيــة في 
مــنــطــقــة الـــتـــنـــف عـــلـــى املـــثـــلـــث الــــحــــدودي 
الوجود  العراقي، فهذا  األردنــي  السوري 
هناك، مع امليزات التكنولوجية املتطورة 
ــلــــقــــوات األمــــيــــركــــيــــة، يـــجـــعـــل مــن  جـــــــدًا لــ
الصعب على »داعــــش« الــتــحــّرك فــي ذلك 
 مــنــطــقــة 

ّ
ـــك أن ــى ذلــ ــ ــاه. ُيــــضــــاف إلـ ــ ــجـ ــ االتـ

الــبــاديــة الــســوريــة تعتبر خــاصــرة رخــوة 
من الناحيتن، األمنية والعسكرية، فهي 
العصاة  استخدمه  طاملا  طبيعي  حصن 

واملهّربون.
 
ّ
بــأن إلــى نتيجة مفادها  الــوصــول  يمكن 

التنظيمات  بن  شراسة  األكثر  التنظيم 
ــيـــس مـــــوحـــــدًا، إن لــــم يــكــن  ــة لـ ــيــ اإلســــامــ
على  األقـــل  فعلى  التنظيم،  صعيد  عــلــى 
العمل. ما مّيز »داعــش«  صعيد ساحات 
ــيـــره مــــن الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة،  عــــن غـ
الرغم  لــه، على  العجيب  الفكري  االنتماء 
ــبـــاط املــنــتــمــن بـــه تنظيميًا  مـــن عــــدم ارتـ

كانت  فالفكرة  عليه،  املــتــعــارف  باملعنى 
جـــاذبـــة لــكــثــيــريــن مـــن الــشــبــاب الــضــائــع، 
وخصوصا املنتمن إلى فئات املهاجرين 
املسلمن من شمال أفريقيا، ولم يتمّكنوا 
ــامـــل فــــي املــجــتــمــعــات  ــكـ ــاج الـ ــدمـــ مــــن االنـــ
ــم تـــســـتـــطـــع هـــذه  ــ ــن لـ ــ ــذيـ ــ الــــغــــربــــيــــة، أو الـ
املجتمعات هضمهم، على الرغم من أنهم 
األوائــل.  للمهاجرين  الثالث  الجيل  أبناء 
 لتحقيق 

ً
التنظيم فرصة وجد هؤالء في 

الـــــذات مـــن خــــال الــســلــطــة املــطــلــقــة الــتــي 
ُمنحت لــهــم، فــكــان مـــرّد كثير مــن حــاالت 
القتل الهمجية واالستعراض على طريقة 
هوليود إلشباع غرائز مقهورة ودفينة، 
ما كان لها أن تظهر بهذا الشكل الكبير 

في الدول التي كانوا يعيشون فيها.
إذن، هناك عوامل داخلية تتمثل في بنية 
التنظيم وحاجات أفراده النفسية، للبقاء 
فـــي ســـاحـــات الـــفـــعـــل، وعــــوامــــل خــارجــيــة 
تتمثل فــي اســتــثــمــار الــقــوى الــفــاعــلــة في 
الــوحــش خــدمــة ملصالحها.  لــهــذا  املنطقة 
ــبـــح »داعـــــــــش« مــخــيــمــًا عــلــى  ســيــبــقــى شـ
ــــي، مــا  ــراقــ ــ ــعــ ــ ــوري والــ ــ ــســ ــ ــعـــن، الــ ــمـ ــتـ ــجـ املـ
ــإرهـــاب الــدولــة  دام الـــبـــلـــدان مــحــكــومــن بـ
عن  الحديث  نستطيع  ولــن  واملليشيات. 
زوال هذا الخطر ما دام االنتقال السياسي 
أداة  التنظيم  سيبقى  فيهما.  يحصل  لــم 
لـــاســـتـــثـــمـــار الـــســـيـــاســـي بـــيـــد أصـــحـــاب 

املصالح، إلى أن تنتهي أساب وجوده.
)كاتب سوري في برلني(

يصّوت لها كثيرون من األرض املحتلة. لكن 
وخوض  الكتلة  تشكيل  في  تكمن  األهمية 
االنتخابات والخروج بمؤتمر جامع يمثل 

املقدسين، ويكون مرجعية لهم.
 هذه ليست كتلة مع أحد، أو ضد أحد، بل 
ى 

ّ
هي كتلة »القدس أوال«. وهي مع من يتبن

أن مشروع  أننا نعرف  القاعدة، علما  هــذه 
ــراب إن لــــم تـــكـــن الـــقـــدس  ــ »الـــــدولـــــة« هــــو ســ

عاصمتها..
 البديل؟ أن نستمر في الشكوى، واالعتماد 
على مــن ســوف ينقذنا مــن قــوى تلعب في 

الساحة الفلسطينية لها أولوياتها.
 أعتقد أن هذا االقتراح )القائمة املقدسية( 
يمكن تطبيقه، وهو كفيل بإعادة القدس 
إلى صــدارة املشهد الفلسطيني، وإعــادة 
قضايا القدس إلى واجهة العمل الوطني. 
تشكيل هذه القائمة سيساهم حتمًا في 
حل أزمة الثقة بن املقدسين، خصوصا 
الــشــبــاب والــســلــطــة الــوطــنــيــة، ويــســاهــم 
أمــا من  الــعــمــل.  فــي تحفيز الجميع على 
القائمة، فاملوضوع ليس تشريفا   يــرأس 

بل تكليف.
ــــارع، ألنــه   فــكــرة قــائــمــة مــقــدســيــة اقـــتـــراح بـ
للمجلس  االنتخابية  الحملة  من  يستفيد 
الــقــيــود  لــتــجــاوز  الفلسطيني،  الــتــشــريــعــي 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي في 
القدس، حيث سينتج عنه تشكيل مجلس 
مــقــدســي، مــن خـــال اقــتــراحــه لــوجــود 130 
مرشحًا، يتم اختيارهم من املقدسين بناء 
عــلــى مــعــايــيــر مــتــفــق عــلــيــهــا، ولــهــم سمعة 
ونـــشـــاط مـــقـــدســـي. وبـــذلـــك يــمــكــن مــتــابــعــة 
ــذه الــقــائــمــة،  ــــور املــقــدســيــة مـــن خـــال هـ األمـ
والــتــي قــد تصبح نــوعــا مــن أنــــواع املنصة 
املــقــدســيــة الـــتـــي يــمــكــن االســـتـــفـــادة مــنــهــا، 
وتـــكـــون ملـــن يــتــم انــتــخــابــهــم )نـــأمـــل أن يتم 
اجتياز العتبة( قيادة منتخبة، وهو األمر 
الــذي يشرعن من هم في القيادة املنتخبة، 
ومــــن هـــم فـــي الــقــائــمــة الــتــي تـــم تشكيلها. 
ويــمــكــن أن تــتــحــول الــقــائــمــة إلـــى حـــزب أو 

تبقى فقط تجمعا تمثيليا للمقدسين.
 إضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة تــشــكــيــل قــائــمــة من 
أقترح تشكيل مجموعة ضغط  املقدسين، 
تـــضـــم شـــخـــصـــيـــات ونــــشــــطــــاء مــقــدســيــن، 

الشرعية عن  نزع  إلى  الرامية  املحاوالت 
مختلف ميادين البحوث، مثل الدراسات 
حول »ما بعد االستعمار«، أو الدراسات 
ــلـــة املــتــعــلــقــة بـــمـــواضـــيـــع الــقــمــع  ــتـــداخـ املـ
املتعلقة  األعـــمـــال  أو  الــجــوانــب،  املــتــعــّدد 
آخــر  مـــيـــدان  أي  أو  »الــــعــــرق«،  بمصطلح 

للمعرفة. 
ــا رؤســـــاء الــجــامــعــات الــفــرنــســيــة فقد  أمــ
عبروا عن موقفهم من خال هيئة رسمية، 
حــيــث دعـــا »مــؤتــمــر رؤســـاء الــجــامــعــات« 
إلى »الرفع من مستوى النقاش«، معربا، 
في بيان له، عن »دهشته من جدل جديد 
عقيم حول مفهوم زائف يلتمس تعريفه 
العلمي مــن دون جـــدوى، والـــذي ينبغي 
أشاعه«.  الــذي  املتطّرف  لليمن  يترك  أن 
نــشــرت صحيفة لوموند  هـــذا،  مــن  أكــثــر 
السبت )20  أول من أمس  الفرنسية يوم 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط( عــريــضــة وقــعــهــا أكــثــر 
والباحثن  الجامعين  مــن  ستمائة  مــن 

املعروفن يطالب بإقالة الوزيرة.
هم في وطنتيه 

ُ
لو قال هذا زيد أو عمرو الت

لكنه  الفرنسية،  للجمهورية  وإخــاصــه 
كام النخبة العلمية، وزبدة األكاديمين 
في  وقيمته  وزنــه  ولكامهم  فرنسا،  فــي 
الـــوســـط الــعــلــمــي قــبــل الـــســـيـــاســـي، فــهــل 
الفرنسية  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة  ستعتبر 
أم أنها تلهث وراء األصــوات االنتخابية 
، كي ال نقول 

ً
التي أصبحت أكثر يمينية

أكــثــر تــطــّرفــا فـــي مــشــهــد يـــذّكـــر باملشهد 
األمــيــركــي، ومــا حققه تــرامــب مــن نتائج 
عــلــى الـــرغـــم مـــن خـــســـارتـــه! ومـــن هــنــا، ال 
بـــد مـــن ذكــــر تــفــاعــل الــســيــاســيــن ورواد 
شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــيــة  الــذيــن 
اتهموا الوزيرة بمحاولة إحداث »شرطة 
األفكار«، وقمع الحرية الفكرية، مطالبن 
الـــحـــكـــومـــة  بــتــغــيــيــر تـــوجـــهـــهـــا الـــقـــامـــع 
الذي  السلطوي  التوجه  وذي  للحريات، 
الفكر  حــريــة  على  يهيمن حتى  أن  يــريــد 
والــتــفــكــيــر وحـــريـــة الــبــحــث الــعــلــمــي، بل 
نــجــد أن رمــــوزا فــي األغــلــبــيــة الــرئــاســيــة، 
ــر الــتــربــيــة الـــســـابـــق، فــرانــســوا  ــ مــثــل وزيـ
بــــايــــرو، يـــبـــدي امـــتـــعـــاضـــه، ويـــوضـــح أن 
الــجــامــعــة الــفــرنــســيــة ال تــعــانــي مـــن هــذه 
ــا مــع  الــــظــــاهــــرة، بــــل تــــعــــانــــي، خـــصـــوصـ

 األمــيــركــيــون الــنــظــر عــن تحركات 
ّ

يــغــض
الدواعش، ما دامت موجهة صوب قوات 
النظام وحلفائه من الروس واإليرانين. 
وفي املقابل، يفعل الروس الشيء نفسه، 
عــنــدمــا تــكــون أســلــحــة »داعـــــش« موجهة 
إلــــــى صــــــــدور خـــصـــومـــهـــم عـــلـــى الــضــفــة 
املــقــابــلــة. ال يــغــيــب عـــن الـــبـــال هــنــا املــثــال 
األبرز الستثمار »داعش« من أجل تطويع 
نقلوا  الذين  التنظيم  فمقاتلو  الخصوم، 
من القلمون إلى شرق محافظة السويداء، 
ــوا عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري  ــلــ ــبــــخــ لــــــم يــ
بـــالـــخـــدمـــات، لـــتـــطـــويـــع أهـــــل املـــحـــافـــظـــة، 
نا 

ّ
الــخــارجــن جــزئــيــًا عــن الــســيــطــرة، وكل

التي وقعت هناك فــي 25  املــأســاة  يعرف 
يوليو/ تموز عام 2018.

ــك لــــإليــــرانــــيــــن والــــنــــظــــام الــــســــوري  ــذلــ كــ
فاملليشيات  التنظيم،  بقاء  فــي  مصلحة 
اإليــرانــيــة املــنــتــشــرة بــكــثــافــة فــي املنطقة 
تعتبر  واألردن  الــــعــــراق  مـــع  ــة  الـــحـــدوديـ
وجـــــــودهـــــــا شــــرعــــيــــًا بــــحــــّجــــة مــــواجــــهــــة 
»داعــــــــــش«. كـــذلـــك يــســتــفــيــد الـــنـــظـــام مــن 
املتاخمة  األقليات  إلرهــاب  اعة، 

ّ
الفز هــذه 

مناطقهم ألماكن نشاط »داعش«، واملثال 
األبـــرز هنا أيــضــًا هــجــوم الــدواعــش على 
السلمية،  ملنطقة  التابعة  الفاسدة  قرية 
 30 ــــي  فـ ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــاعـ ــمـ اإلسـ ــة  ــيـ ــبـ ــلـ األغـ ذات 

سبتمبر/ أيلول املاضي عام 2020.
علينا أيــضــًا أن نــأخــذ ظــــروف »داعــــش« 
الخاصة بعن االعتبار، وأن نحلل بنيتها 

ــات  ــركــ ــحــ ــل الــ ــ ــع كــ ــ مـــهـــمـــتـــهـــا الـــــتـــــواصـــــل مــ
في  مقدسين  لــوضــع  وحــدهــا،  السياسية 

أماكن واقعية في قوائمها.
في  حتمًا  القائمة  هــذه  تشكيل  سيساهم   
حــل أزمـــة الثقة بــن املــقــدســيــن، خصوصا 
الــشــبــاب والــســلــطــة الــوطــنــيــة، ويــســاهــم في 

تحفيز الجميع على العمل.
ــد أقـــــّر قــانــون  ــان املــجــلــس الــتــشــريــعــي قـ  كــ
القدس العاصمة عام 2002، والــذي لم يقّر 
أنها عاصمة دولة فلسطن وحسب، ولكن 
لها  أ،  تنمية  اعــتــبــارهــا منطقة  أيــضــا  أقـــر 
املــوازنــات التنموية. وفي عام  األولوية في 
اتــه  2004، أنــهــى املــجــلــس الــتــشــريــعــي قــراء
الـــثـــاث لـــقـــانـــون آخـــــر، هـــو قـــانـــون »أمـــانـــة 
القدس«، ورفعه إلى الرئيس ياسر عرفات 
للمصادقة عليه، ولكن الرئيس لم يصادق 
عليه، وكتب عليه بخط يده »يؤجل إصداره 
ألســـبـــاب ســيــاســيــة«. بــعــد ذلــــك، لـــم ُيــصــدر 
املــجــلــس الــتــشــريــعــي الــثــانــي املــنــتــخــب عــام 
2006 أية قوانن أخرى بشأن القدس، وقد 

تم تجميد عمله بعد االنقسام عام 2007.
واضح عند قراءة التعليقات الهّوة الكبيرة 
حاليا بن املقدسين والقيادة الفلسطينية، 
وقيادات  وجــود مؤسسات  من  الرغم  على 
ُيذكر  لها  تأثير  ال  بالقدس،  ى 

ّ
تتغن كثيرة 

قــائــمــة مقدسية  فــهــل ســتــرى  عــلــى األرض. 
الــنــور فــي األيـــام املقبلة، وهــل ستنجح، إن 
وجدت، في استقطاب مقدسين ال مبالن، 
ــا، وهــــــل ســـتـــحـــصـــد أي  ــهـ ــيـ أو مـــشـــّكـــكـــن فـ

أصوات من خارج القدس؟
)كاتب من األردن(

األزمة الصحية التي أحدثها كوفيد 10، 
من مشكات كبرى يجب مواجهتها في 
مــقــابــل مــواجــهــة هــذا الــنــوع مــن األسئلة 
الــتــي تــتــمــحــور دائـــمـــا حـــول اإلســـــام أو 

الدين. 
يــأتــي هـــذا كــلــه فــي وقـــٍت كـــان لــزامــا على 
»الـــوزيـــرة الــشــبــح«، كــمــا لــقــبــهــا الــطــلــبــة، 
القيام بتعبئة شاملة للعناية واالهتمام 
بــفــئــة الــطــاب الــتــي تــفــاقــمــت هشاشتها 
الــجــامــعــات بسبب جائحة  إغـــاق  ــّراء  جــ
ــا عـــلـــى شـــاشـــات  ــ ــنـ ــ كــــــورونــــــا، حـــتـــى رأيـ
ــر عــــديــــديــــن مـــنـــهـــم عــلــى  ــاطـ ــقـ ــزة تـ ــفـ ــلـ ــتـ الـ
ــانـــة االجــتــمــاعــيــة، ووقــوفــهــم   مـــراكـــز اإلعـ
ــلـــحـــصـــول   فـــــــي طـــــوابـــــيـــــر االنـــــــتـــــــظـــــــار، لـ
الحكومة،  من  مدعومة  عيٍش  لقمة  على 
اٍت  ويــأتــي فــي خضم الكشف عــن اعــتــداء
جنسيٍة عديدة تعّرضت لها سنوات عدة 
طــالــبــات مــن أعـــرق الــجــامــعــات واملــعــاهــد 

الفرنسية.
ــرة  ــ ــوزيـ ــ ال يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر كــــــام هــــــذه الـ
وغيرها إال في سياق التملق والشعبوية 
ـــن فــي  ــديــ ــ ــديـ ــ الـــــتـــــي ضـــــربـــــت أعــــــضــــــاء عـ
الحكومة الفرنسية، في محاولة للحفاظ 
ــــع ســـيـــاســـيـــة، أو الـــحـــصـــول  ــواقـ ــ عـــلـــى مـ
عــلــيــهــا، مــع قـــرب االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
من  ويــخــطــئ  املــقــبــل.  الــعــام  والتشريعية 
يظن أن هــذا الكام مجرد زلــة لسان، بل 
حكومية،  استراتيجية  إطـــار  فــي  يــدخــل 
تدل على توجه عام يدير خيوطه، وبكل 
الرئيس ماكرون، فقد أصبح  »حصافة«، 
هاجسه األول واألخير أن يكون مصيره 
ســاركــوزي  نيكوال  سابقيه،  مصير  مثل 
ــرانــــســــوا هــــوالنــــد، الـــلـــذْيـــن أجــاهــمــا  وفــ
ــة واحـــــدة  ــ ــ الـــشـــعـــب الـــفـــرنـــســـي بـــعـــد واليـ

ووحيدة.
ــراج مــصــطــلــح  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ومــــــــن ثـــــمـــــة، تــــــم اســ
»اإلســامــويــة الــيــســاريــة« ونــفــض الغبار 
بداية  استعمل  جــديــد،  قــديــم  فهو  عليه، 
التهام جزء من اليسار الفرنسي بمعاداة 
السامية واملناصرة غير املشروطة للحق 
كــل مــن ناضل  بــه  اتــهــم  ثــم  الفلسطيني، 
ضــد قــانــون منع الــحــجــاب فــي 2004، ثم 
تحول االتــهــام إلــى كــل مــن تجرأ وحــاول 
تفكيك خطاب الكراهية التي يتعّرض لها 
اإلرهــاب  بن ظاهرة  للتفريق  املسلمون، 
وجــــــذوره، االجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة، وهــو 
املنزعجن  مشاعر  لدغدغة  اليوم  يخرج 
مــن حــضــور املسلمن فــي بــلــٍد لــه تــاريــخ 

عريق دونهم.
)كاتب مغربي(

استثمار داعش في اللعبة السياسية

هل سترى قائمة انتخابية للقدس النور؟

»اإلسالموية اليسارية« في فرنسا 
واالستعمال الزائف

صندوق النقد وتونس

يلعب تضارب مصالح 
الجهات المعادية 

لتنظيم داعش دورًا 
مهمًا في بقائه 

على قيد الحياة

الهّوة كبيرة حاليًا بين 
المقدسيين والقيادة 

الفلسطينية

وزيرة فرنسية 
تتهم الجامعات 

الفرنسية بتحّولها 
من مكان للبحث 

العلمي إلى مكان 
للنضاالت اإلسالموية 

اليسارية

آراء

معن البياري

كان باعثا ألرطال من االندهاش قول ملك األردن، عبد الله الثاني، لجيفري غولدبيرغ، 
في »أتالنتيك«، في إبريل/ نيسان 2015، إنه ورث من والده الحسني جهاز مخابرات 
املخابرات  إحداها  معه،  تكن  لم  بها  وثــق  إن مؤسساٍت  وقوله  للمشكالت«،  »مثيرا 
العامة، وقوله إنه كلما حاول تنفيذ إصالح ذي قيمة، كإعادة رسم الدوائر االنتخابية 
ليتسع تمثيل األردنيني من أصل فلسطيني في مجلس النواب، فإن املخابرات تهدم، 
العامة  املخابرات  دائــرة  الرجعيني، محاوالته، وفي كتاب تكليفه مدير  مع نخبة من 
ر امللك، بعد ثنائه على 

ّ
الحالي، أحمد حسني، بموقعه هذا، في مايو/ أيار 2019. يؤش

الدائرة »حــادت عن طريق  قليلة« في  »قلٍة  إلى تجاوزات  األمنية،  املؤسسة  أداء هذه 
التي  وهــي  الــعــام«،  الصالح  على  الخاصة  املصالح  وقّدمت  للوطن،  املخلصة  الخدمة 
وتتالزم  تصاحبها  املستويات،  كل  وعلى  واملناصب،  السلطة  أن  ونسيت  »تناست 
معها بالضرورة املسؤولية واملساءلة«. وأياما بعد توليه مسؤولياته، أحال حسني، 
التقاعد، أحدهم كان  وهو من قــادة دائــرة املخابرات نفسها، 20 ضابطا كبيرا إلى 

مسؤوال عن ملف الحراكات الشعبية.
ر بالوقائع أعاله أن عبدالله الثاني، بعد أسبوعني من دعوته مجددا، في مقابلة 

ّ
يذك

مع وكالة األنباء األردنية، الرسمية، إلى إعادة النظر في القوانني والتشريعات املتصلة 
بملف اإلصالح السياسي، االنتخاب واألحزاب واإلدارة املحلية، طالب دائرة املخابرات، 
األربعاء املاضي، بأن يبقى عملها في حدود اختصاصها األمني املهني، فال تتجاوزه، 
وذلك في رسالٍة، معلنة أمام الرأي العام، إلى مدير الدائرة، أثارت زوبعة استفهامات 
وتأويالت، من قبيل ما إذا كانت تلّبي استحقاقات داخلية، أم أنها تتوجه إلى إدارة 
اإلنسان  رات حقوق 

ّ
مؤش في  يتراجع  األردن  وأن  بايدن، سيما  األميركي،  الرئيس 

والديمقراطية عامليا، وعّده مقياس »إيكونوميست إنتلجنس«، أخيرا، دولة »سلطوية«، 
من  بيرنز،  وليام  الجديد،  األميركية  املركزية  االستخبارات  مدير  أن  أيضا  وسيما 
أكثر العارفني، في طواقم إدارة بايدن، باألردن، فقد عمل سفيرا سنوات في عّمان.
أيا كانت وجهة رسالة »االختصاص« امللكية داخليا أم خارجيا، فإن هذا املطلب 
املتضّمن فيها من دائرة املخابرات العامة شديد اإللحاح في املشهد األردني العام، 
األمنية،  املؤسسة  لهذه  األردنــيــون  التي يمحضها  الثقة  مــن  الــرغــم  أنــه على  ذلــك 
ر العربي« 

ّ
الثقة بالحكومة واألحــزاب والبرملان، بحسب »املؤش بمقادير أعلى من 

فإن   ،)2019 األردنــيــة  الجامعة  فــي  االستراتيجية  الــدراســات  مركز  )واســتــطــالع 
الذائع، أو املحسوم بنسبة ليست هينة، أن املخابرات تتدخل في تركيب املؤسسات 
وتوجيه التشريعات وفي تعيينات املراكز القيادية، بل إن مسؤولني كبارا يبادرون 
إلــى »مــشــورتــهــا« مــن دون طلبها. ال دلــيــل لــدى صــاحــب هــذه الكلمات على هذه 
إلى منزلة  الذائع  النشطة أخيرا، معطوفة على  »املــزاعــم«، غير أن »موضة« نفيها 
املرّجح، تجيز اإلفضاء بها، فإذا صّح قول رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي 
لم  املخابرات  إن  عــام، قبل عامني،  الحمارنة، في منتدى  العني مصطفى  السابق، 
 في 

ً
تتدخل في تعيني وزراء حكومة عمر الرزاز، فاملعنى أن تدخالتها كانت قائمة

حكومات سابقة. وال يحتاج واحدنا إلى عقل أينشتاين ليعرف أن نوبات التربص 
التبخيس مــن شــأنــه، في  الــــرزاز، وجـــوالت  الــتــي استهدفت شخص  اإللــكــتــرونــي 
 من نافذين في املخابرات، سيما قبل 

ً
مالعب »السوشيال ميديا«، كانت مسنودة

الراحل سميح عصفورة، في 2012،  كورونا. أما قول املدير األسبق للمخابرات، 
إن الدائرة لم تعد تتدخل في أمور التعيينات أو شؤون املؤسسات كما كانت تفعل 
في السبعينيات والثمانينيات، فإن رسالة امللك أخيرا تفيد بأن أمورا كهذه ظلت 
مستمرة، وإن سّوغتها بنقصان في التشريعات، وبحاجة مؤسسية إليه. .. هل 

كانت املخابرات بعيدة عن العسف الذي طاول نقابة املعلمني؟
ممارسة الحكم بال مراقبة وال تجّسس فأمر ال يعقل إطالقا، كما قال حكيم هندي 
قديم، فهارون الرشيد وّزع 1700 امرأة عجوز في بغداد، لينقلن إليه أخبار عائالتها. 
ولدى املخابرات األردنية، املحترفة، والغليظة الشديدة في أطوار مديدة، طرائقها في 

عملها داخليا وخارجيا، وسوء الظن في العاّمة بديهية في علوم كل املخابرات.

بسمة النسور

ك املرأة الحزينة رعب شديد، بعد أن تيقنت أنها لم تعد قادرة على البكاء. اعتقدت، 
ّ
تمل

في بــادئ األمــر، أنه عــارٌض عابٌر سرعان ما يــزول، كونه ال يشبه تكوينها النفسي 
ة قلبها، وسرعة تأثرها، وصعوبة 

ّ
شديد الرهافة، مفرط الحساسية، وهي املعروفة برق

سيطرتها على دموعها السخية التي تنهمر بسهولة في املواقف املحزنة، حتى إنها 
ال تتمالك  نفسها إزاء مشهد درامــي حزين في فيلم،  فتبكي مثل طفلة، من دون 
التعبير عن  مشاعر الحزن  القدرة على  أي إحساس بالحرج، ألنها كانت ترى في 
بصدق وعفوية نوعا من الجرأة، كما أنها تعبر عن شخصيٍة مباشرٍة واضحة، ال 
تعرف املداهنة والرياء واملواربة. لم تحاول، في أي موقف، كبت دموعها، ولم تعتبرها 
يوما داللــة ضعف، بل على العكس تماما، فقد رّددت دائما أن الدموع وسيلة الروح 
ف من وطأة األحزان. ولطاملا أثار استغرابها نموذج من البشر قادرين على 

ّ
في التخف

م بمشاعرهم، وإبداء قدر كبير من التماسك في أكثر املواقف 
ّ
ضبط أنفسهم، والتحك

مأساوية. وهذا ما يفسر حالة الرعب الشديدة التي انتابتها، ألنها أدركت أنها أصبحت 
واحدة منهم. يأتيها خبر وفاة شخٍص كان قريبا منها يوما ما، يسيطر عليها األسى 
واللوعة، لكن الدموع تستعصي، على الرغم من كل املحاوالت الستدرارها، علها تزيح 
بالتحّجر، تستدعي ذكــريــات ومــواقــف وأحداثا  الفظيع  اإلحــســاس  ذلــك  عن روحها 

وحوارات وأصواتا وروائح، غير أن ذلك كله ال يجدي معها نفعا.
 بأكملها محّدقة بالفراغ، مثل تمثال قّد من صخر، يخطر ببالها االستعانة 

ً
تقضي ليلة

بطبيٍب ما. .. لكن ماذا ستقول له؟ أنقذني، أيها الطبيب، لم أعد قــادرة على البكاء؟! 
تــراجــع، طبيب عيون مثال، يجري  أن  األهـــم: أي أخصائي بالضبط عليها  والــســؤال 
لطبيب  اللجوء  عليها  أم  الــجــفــاف؟  ضربها  التي  الدمعية  لقنواتها  دقيقة  فحوصا 
األنسب  ربما طبيب نفسي هو  للقلق؟  املثيرة   أسباب هدوئها  يبحث في  أعصاب 
يتيح لها الفضفضة عن أحزانها املتراكمة، قبل أن يكتب لها أقراصا مضاّدة للكآبة. 
رى، كم منا مّر بحالة تلك السيدة التي فقدت روحها، وتبلدت مشاعرها. وملاذا يحدث 

ُ
ت

ى على أرواحنا عبر السنني، ويحيلنا إلى 
ّ
لنا ذلك؟ هل هو اعتياد األحزان الذي يتغذ

األمل  بحبل  والتشبث  الفرح،  ارتكاب  على  القدرة  فاقدة  يائسة مستسلمة،  كائنات 
القصير محدود األثر؟ هل هو النضج الذي يجعلنا نرى األشياء على حقيقتها، خالية 
من أكسسوارات األوهام؟ هل هو االنصياع لشرط الوجود القاسي واملجحف، حيث 
»خلق اإلنسان في كبد«، من حيث املبدأ؟ هل هو اإلقــرار بالعجز والهزيمة وفقدان 
الرغبة في املقاومة التي بال جدوى؟ هل هو ضياع اليقني واندثار الشغف والخسارات 
املتتالية التي تحيق بنا من كل صوب، أم لعله ببساطة التعب من مالحقة سراب الفرح 
املوعود الذي يتالشى ويتبّدد كلما اقتربنا منه أكثر؟ أي مأزق هذا أن نتطلع إلى الغد 
بعني الريبة! نتساءل بتوّجس عما يخبئه لنا من فواجع، ال نقوى على مقارعتها سوى 
 
ً
بتحييد املشاعر. ومن باب حماية الذات، نلجأ إلى إطفاء زر االكتراث بكل شيء وسيلة
 للتصّدي لنوائب الدهر، فال نرفع من سقف توقعاتنا، تجنبا للخيبة الحتمية 

ً
وحيدة

الكبرى، املتربصة بنا في نهاية الطريق، حيث فراق األحبة وانهيار األحالم، أي مخلوق 
بائس هو اإلنسان املبتلى بالوعي والشك واألسئلة الكبرى؟ 

املفارقة املثيرة للغيظ أننا، وبعد ذلك كله، نتشبث بالحياة، بكل ما أوتينا من قوة 
شلية  حــال  عن  فيها  نختلف  ال  بهيميٍة،  لغريزٍة  بلهاء  استجابة  في  البقاء،  على 
)مجموعة( خراف محشورة قيد الذبح في زريبة خانقة، يفتح بابها في أي لحظة 
بــاألرض،   

ً
تــدق حوافرها هنيهة  ما يجّرها من قرنيها. 

ً
الــجــّزار ذبيحة كي يختار 

 على  جنسها، 
ً
في فعل مقاومٍة مضحٍك يائس، فيما تنزوي بقية الخراف حزينة

ب!
ُ
 النجاة، حيث ال نجاة مهما عال الثغاء وصخ

ً
متوهمة

سامح راشد

شهدت األزمة الليبية تطورات إيجابية مهمة في األسابيع املاضية، إال أن املضي في 
ما هو  يتطلب  الدائرة منذ سنوات،  واملواجهات  الصراع  ليبيا من مستنقع  انتشال 

أكثر من التصريحات. بترجمة الظاهر من النيات إلى أعمال وإجراءات على األرض.
وما يزيد الشكوك بشأن حقيقة تلك النوايا الظاهرية ذلك االختالف الذي يصل إلى 
ليبيا. بعض  في  بالوضع  كثيرة معنية  أطــراف  وأهـــداف  التناقض بني مصالح  حد 
تلك األطراف منخرط بالفعل في مجريات األزمة هناك منذ سنوات، لكن لها مواقف 
محّددة وسياسات لم تتغير منذ سقوط معمر القذافي قبل ثماني سنوات. إذ تقبل 
الليبية أن تـــؤول األوضـــاع فــي ليبيا إلــى أي  دول مهمة ومــحــوريــة فــي إدارة األزمـــة 
سيناريو، إال أن يكون لإلسالميني هناك السيطرة أو النصيب األكبر في إدارة الدولة، 
م في املــوارد النفطية بصفة خاصة. وهناك أطــراف أخــرى دخلت 

ّ
 عن التحك

ً
فضال

بامللف  بالضرورة   
ً
ليست مرتبطة األزمــة، بفعل حسابات ودوافــع  حديثًا على خط 

التنبؤ بمواقفها، ألن بوصلة سياساتها ليست  ذاتــه. وهو ما يزيد صعوبة  الليبي 
 باألزمة وحدها، فتتداخل معها توازنات ومعطيات قضايا إقليمية أخرى.

ً
محكومة

 لدى مصر واإلمــارات والسعودية وروسيا وفرنسا 
ً
األول، ليس مقبوال النطاق  في 

والواليات املتحدة األميركية ودول أخرى أن تخضع ليبيا لحكم له صبغة إسالمية، 
مهما كانت معتدلة. ووصل األمر، في األعوام املاضية، إلى سعي بعض تلك الدول إلى 
ليبيا، تحت عنوان االرتباط  استئصال أي وجود أو دور سياسي لإلسالميني في 

والتداخل بينهم وبني مليشيات مسلحة وعناصر إرهابية.
وال تــوجــد أي إشـــارة إلــى حـــدوث تغيير فــي مــواقــف تلك الـــدول، ورؤيــتــهــا للنموذج 
املطلوب ملستقبل ليبيا. وكل ما حدث أن بعضها اضطر إلى التخلي، ولو مؤقتًا، عن 
الخيار العسكري، والرهان على استخدام القوة الستئصال اإلسالميني من املشهد 

 .
ً
 ومستقبال

ً
الليبي، حاال

رفض  رؤيتها، سياسة  لتحقيق  التكتيكية  ورهاناتها  أدواتــهــا  طــّورت مصر   ،
ً
مثال

التعامل مع طرابلس، وتخلت عن الرهان على حفتر كخيار أول وأخير. غير أن أطرافًا 
أخرى، مثل اإلمارات وروسيا وفرنسا، لم تصدر عنها إشارات تغيير أو تحول في 
في  مهما  رقما  ومطروحًا  مــوجــودًا  الجنرال خليفة حفتر  يــزال  ال  ولذلك  مواقفها. 

معادلة ليبيا الحالية، وربما املستقبلية أيضًا. 
في املقابل، نجحت األطراف األخرى التي تداخلت مع األزمة الليبية، وتحديدًا تركيا، 
في مأسسة حضورها الفعلي على األرض وتوثيقه، باتفاقات اقتصادية ودفاعية. 
وليس متوقعا أن تتخلى أنقرة بسهولة عن مكاسب جيواستراتيجية عاجلة، وأخرى 
اقتصادية آجلة. وهو ما ينطبق أيضًا على أطراٍف أخرى، مثل إيطاليا، إذ يمثل النفط 

الليبي املحّرك األساس لسياساتها الليبية. 
رة، فإن 

ّ
وملا كانت التناقضات بني مصالح )وأهداف( كل تلك األطراف عميقة ومتجذ

التقّدم الكبير الذي تحقق على املسار السياسي، بفضل جوالت التفاوض واللقاءات 
تلك  بتأييد كل  املاضية، مرهوٌن  الليبية خــالل األشهر  األطــراف  املباشرة فيما بني 

األطراف، ودعمها دعمًا حقيقيًا وعمليًا، وليس فقط بتصريحات بروتوكولية.
عليها.  القفز  أو  تجاهلها  يمكن  ال  توفر شــروط موضوعية  بـــدوره  هــذا  ويستلزم 
أهمها أال يفضي الوضع السياسي الجديد في ليبيا إلى استئصال أو إقصاء قوى 
ليبية بعينها لصالح أخرى. وكذلك عدم املصادرة املسبقة لتوجهات الشعب الليبي 
بشأن سياساته الداخلية وعالقاته الخارجية. مع الحرص، في الوقت ذاته، على طمأنة 
الليبية  واألمنية  السياسية  والهياكل  املؤسسات  تركيبة  بشأن  املخاوف  )وتهدئة( 
تنتهي  أن  يفترض  والــتــي  الحالية،  االنتقالية  املرحلة  عنها  تسفر  قــد  وتوجهاتها، 
بإجراء االنتخابات في ديسمبر/ كانون األول املقبل. وما لم تتم مراعاة تلك املحاذير، 
فإن تلك األلغام املحيطة بليبيا والليبيني جاهزة للتفجير وقلب الطاولة في أية لحظة.

الملك والمخابرات مهما عال الثغاء

محاذير التسوية في ليبيا
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آراء

عصام شعبان

يمارس الوسطاء اإلعالميون، في نظم الحكم 
ــى الــجــمــهــور،  ــ الـــســـلـــطـــويـــة، نـــقـــل الـــرســـائـــل إلـ
لـــلـــنـــظـــام،  ــد  ــغــــرض تـــشـــكـــيـــل رأي عــــــام مــــؤيــ بــ
ــة،  ــ ــــحـ واضـ ــــت  ــانـ ــ كـ وإن  لــــلــــمــــقــــوالت،  شــــــــــارٍح 
تــكــن تتضمن  لـــم  الـــخـــطـــابـــات، وإن  ومـــفـــّســـرا 
ــوزا. الــتــكــرار ســمــة لــدعــايــة ســيــاســيــة، تــرى  رمــ
فــــي وســــائــــل اإلعــــــــالم بـــمـــثـــابـــة لــــقــــاح يــحــقــن، 
وأن تــعــّدد بــث الــرســائــل ُيــخــضــع املــشــاهــديــن 
إلرادتـــهـــم. حــســب رؤى نــقــديــة لــــرواد مــدرســة 
فرانكفورت، تمارس الدولة عنفها غير املادي 
عبر وســائــل االتــصــال. وبــعــد ثـــورة يناير في 
مصر العام 2011، وككل األحداث الفارقة، بما 
ــات، تــتــخــذ الــدعــايــة  ــ فــيــهــا مــن صـــراعـــات وأزمــ
ــذه فـــي مــصــر أحــد  دورا مــركــزيــا، أصــبــحــت هـ
تعميم  أن  الــحــال  وواقـــع  التعبئة.  أدوات  أهــم 
النظام،  بأجهزة  محكوٌم  اإلعالمية  الرسائل 
لينطلق  املصالح،  إلى شبكات  تبث رسائلها 
ينسى  هنا  الوسيط  تعميمها.  في  الوسطاء 
دوره، يتصّور، وهو يتوحد مع من يقوده، أنه 
في موقع السلطة ذاتها، يمتلك نفوذا رمزيا، 
)إن  الــخــطــاب  حـــدود مهنية  يــتــجــاوز  يجعله 
كان تعلمها أساسا( وقواعده وآدابه. يمارس 
التعالي هنا، ويستمّد من بنية السلطة غياب 
ــّددة لــلــســلــوك الــتــي  ــحــ الــقــيــم الــضــابــطــة أو املــ
تمنع التعبيرات الجارحة أو األلفاظ املنفلتة. 
الـــنـــاصـــح والـــعـــالـــم  الـــوســـيـــط دور  يــتــقــمــص 
أحيانا،  والــوعــيــد  التهديد  يــمــارس  واملــفــّســر، 
وهو متوحد مع الولي وخاضع له، وأحيانا 
يرتدي  وشخصيته،  جلسته  يبدل  منسحق، 
مــالبــس الــفــارس، ويــخــوض حــروبــه املقدسة، 
ويـــرفـــع شـــعـــار الــــدفــــاع عـــن الــــدولــــة والـــوطـــن. 
بينما هو ليس أكثر من مرتزق، كان يخوض 
ــي الـــصـــفـــوف املــنــتــصــرة  ــــروب نــفــســهــا فــ ــــحـ الـ
باألمس، يمارس عنفا لفظيا ضد املشاهدين، 
ــّكــــك فــــي ثــقــتــهــم  يــخــيــفــهــم ويـــــهـــــّددهـــــم، ويــــشــ
مستضعفني.  كــانــوا  إن  خصوصا  بأنفسهم، 
.. هكذا تستند النظم السلطوية فى دعايتها 

إلى إعالميني لديهم سمات السلطوية.
تامر  اإلعالمي،  السياق تصريحات  في  تأتي 
أمـــني، الــتــي أغــضــبــت قــطــاعــات مــن املــصــريــني، 
بمقوالت تحمل تحقيرا وإدانة لسكان الريف 
والـــصـــعـــيـــد، والـــفـــقـــراء عـــمـــومـــا، بــمــا تــنــطــوي 
ــــن وجــــــه طـــبـــقـــي. يـــتـــهـــم أمــــــني اآلبــــــاء  عـــلـــيـــه مـ
يّدعي  بالبشر،  االتــجــار  بممارسة  واألمــهــات 
أن نــســبــة كــبــيــرة فـــي ريــــف مــصــر والــصــعــيــد 
ينجبون أطفاال من أجل كسب املال، وهم غير 

مبارك الباشا

مّرت الذكرى العاشرة لثورة 11 فبراير )2011( 
في اليمن، في وضع هو األسوأ على اليمنيني 
منذ ثورة الجمهورية في 26 سبتمبر/ أيلول 
حرجة  بمرحلة  اليوم  البلد  يمر  حيث   ،1962
يمكن  مرحلة،  ولكنها  كافة.  املستويات  على 
القول إنها تأسيسية قابلة إلمكانية التغيير 
وفــق  كــلــيــا  اليمنية  الــســرديــة  تشكيل  إلعــــادة 
مالئما  مناخا  تمثل  أنــهــا  كما  متينة.  أســـٍس 
لبروز مد ثــوري جديد، لن يكون من املبالغة 
الــقــول إنـــه أضــحــى الــيــوم فــي تــنــاٍم متصاعد 
والثقافية،  االجتماعية  اليمنية  البنى  داخــل 
بــوصــفــه حــالــة رفــــٍض تــتــنــامــى بــفــعــل تعاظم 
ــتــــالب الـــــذي تـــمـــارســـه جــمــاعــة الــحــوثــي  االســ
ــال مــشــهــد  ــيــ ــد الــيــمــنــيــني، وحــ االنـــقـــالبـــيـــة ضــ

الصراع القائم في البلد.
ــــر الــــــرفــــــض الــــشــــعــــبــــي املــــتــــنــــامــــي ضــد 

ّ
يــــبــــش

القائمة  األزمــة  أســاس  باعتبارهم  الحوثيني، 
في البلد؛ باندالع ثورة جديدة تفسح املجال 
الســتــكــمــال أهــــداف ثــــورة فــبــرايــر الــتــي مثلت 
 لتصويب مسار اليمن الحضاري، بعد 

ً
فاتحة

التاريخ.  داخــل  الخاطئ  التموضع  من  عقود 
كـــمـــا أن عـــجـــز جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، بـــعـــد ســت 
سنوات من انقالبها على الدولة الشرعية، عن 
إنجاز أي تعاقد سياسي مع املجتمع، يمنح 
وجودها نوعا من املشروعية؛ ما يعد تأكيدا 
لعجزها عن تجاوز السياق التاريخي الخالق 
ــه ثـــــورة فـــبـــرايـــر، والــــــذي ال يـــزال  الـــــذي أفــــرزتــ
مهيئا النبثاق أشكال ثورية عديدة، وإحداث 
ــل مـــعـــادلـــة الــــصــــراع.  ــ انــــزيــــاحــــات كـــبـــيـــرة داخــ
وبــات من الواجب على الشعب اليمني اليوم 
مجّددا  للنهوض  أمــثــل،  بشكل  ذلــك  استغالل 
بمشروع التغيير، وتالفي أخطاء ثورة فبراير.

لــم يكن مــا بــدا فشال لــثــورة فبراير فــي اليمن 
إال أحد تداعيات انهيار نظام الحكم السابق 
الذي تزعمه علي عبدالله صالح ثالثة عقود، 
ه فــــي الـــســـلـــطـــة بــمــراكــمــة  والــــــــذي رهـــــن بــــقــــاء
نطاق  وإبقائها ضمن  البلد،  داخــل  املشكالت 
تـــغـــدو أي عــمــلــيــة شعبية  ســيــطــرتــه، بــحــيــث 
إلسقاط ذلك النظام مغامرة خطيرة ستجلب 
الـــخـــراب للبلد بــانــفــراط عــقــد تــلــك املــشــكــالت، 
وهـــو مــا حـــدث عــقــب ثــــورة 11 فــبــرايــر بفترة 
وجــيــزة، متمثال فــي تــمــّدد جــمــاعــة الــحــوثــي، 
وتنامي حراكها إلى حد االنقالب على حكومة 
الوفاق، والسيطرة على العاصمة صنعاء في 

وتعليمهم.  أبنائهم  على  لإلنفاق  مستعّدين 
الخامسة  فــي ســن  الــذكــور يعملون  إن  يــقــول 
ــالـــورش، واإلنـــــاث خـــادمـــات بــالــعــاصــمــة في  بـ
سن التاسعة. جاء حديث التمييز االجتماعي 
باألساس شروحا وتأييدا لخطابات رسمية 
التنمية.  على  وتأثيرها  السكانية  األزمــة  عن 
وعلى الرغم من عدم إنكار األزمة السكانية، إال 
أن خطاب اإلعالمي هذا، بما فيه من انحطاط 
بالغ، وكراهية واضحة، قوبل بغضب واسع، 
واستدعى أن توقف قناة النهار برنامجه، ولم 
يشفع اعتذار قّدمه عن وقف تعبيرات غاضبة.

ــذاء،  ــ تــصــور الــوســيــط، وهـــو يــبــث خــطــاب اإليـ
ــه مـــحـــتـــٍم بــتــأيــيــد الـــســـلـــطـــة، لــكــنــه ال يــــدرك  ــ أنـ
احتمال  وارد  فــي  ليسوا  املصريني  أن  حقيقة 
أكثر مما مضى، وأن التبريرات القديمة التي 
األزمــة  عــن  السبعينيات  مــن  استدعاؤها  يتم 
 لــتــفــســيــر األزمــــــات 

ً
ــة ــيـ الــســكــانــيــة لــيــســت كـــافـ

الجارية. أما مدح كل خطوة بوصفها إنجازا 
فلم يعد مقنعا، في وقٍت تتراكم فيه الخبرات 
ــــل وعــــــــٍد بـــتـــحـــســـن األحــــــــوال  ــع كـ ــ ــلـــبـــيـــة، مـ الـــسـ
االقتصادية، يلي ذلك ارتفاع في أسعار السلع 
والخدمات، والتفنن في فرض ضرائب جديدة. 
والتلفزيون،  الــراديــو  ضريبة  منها  للمفارقة، 
كما يسبق التبشير باالنفتاح وعودة مساحات 
لــلــحــريــة، قــــرار بــمــد الــعــمــل بــقــانــون الـــطـــوارئ، 
بينما يتهم من ال يــدور في فلك الدعاية بأنه 
بتقديم حلول، هذا  ُيطالب  ولــو فهم  يفهم،  ال 
ــمـــي اإلرهــــــــاب! بعد  ــم يــصــنــف ضــمــن داعـ إن لـ
ذلك كله، توجه لكمات إضافية للمفقرين فى 
شكل إهانات بالغة، تخالف الواقع، وتنم عن 
جهالة وافرة بمدى ثقل األعباء، وأن املشرحة 

ال تحتمل مزيدا من القتلى.
لــيــس مــن املــمــكــن رؤيــــة خــطــاب أمـــني بوصفه 
ــــن مــنــظــومــة  تـــعـــبـــيـــرا شـــخـــصـــيـــا مـــنـــفـــصـــال عـ
ــّررة، فــالــخــطــاب  ــكــ ــتــ ــالـــطـــات املــ ــة واملـــغـ ــايـ ــدعـ الـ
الــطــبــقــي الــــذي يـــصـــّور الـــفـــقـــراء قــســاة الــقــلــب، 
يـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــم الـــجـــشـــع واألنـــــانـــــيـــــة، وأنـــهـــم 
ــخــذي الــقــرار 

ّ
أصــل األزمــــات، ُيخلي ســاحــة مــت

الفقيرة تزيد من  واملتحلقني حولهم، فاألسر 
نسب السكان، وتسّبب خلال في التنمية، وهم 
طــالــبــوا بتحسينه،  إذا  الــتــعــلــيــم  أزمــــة  ســبــب 
الــصــحــي إذا اشتكى  الــقــطــاع  ومـــصـــدر عــجــز 
أحــدهــم مــن نــقــص أنــبــوبــة أكــســجــني. ال يسأل 
هؤالء عن تكافؤ الفرص والتفاوت في توزيع 
للمهنية  يفتقد  الـــذي  املــذيــع  التنمية،  عــوائــد 
)لـــم يــــدرس عــلــوم االتـــصـــال واإلعـــــالم، التحق 
بــالــتــلــفــزيــون عــبــر مــحــســوبــيــة عــائــلــيــة، وهــو 
السكانية  الزيادة  يتفلسف حول عالقة  الــذي 

كــانــت  فـــي حـــني  ــلـــول 2014،  أيـ 21 ســبــتــمــبــر/ 
الجماعة، إلى ما قبل سقوط النظام السابق، 
ال تزال مجرد مشكلة محصورة في محافظة 
صــعــدة )شــمــال الــيــمــن(، بــيــد أن نــظــام صالح 
لهدم  بالتحديد  السيناريو  ذلــك  حــدوث  أراد 
ثورة الشعب. ما قامت به ثورة فبراير تحديدا 
هو تعرية فكرة الدولة في اليمن التي ترأسها 
صالح، إذ تكشفت هشاشة الدولة كمنظومة، 
عــقــب الـــثـــورة، عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق. وبــدا 
ذلك جليا خالل سقوطها السهل بيد جماعة 
كانت  ذلـــك،  قبل   .2014 الــعــام  نهاية  الــحــوثــي 
الدولة اليمنية بوصفها منظومة مؤسساتية 
مفرغة من أي بناء حقيقي، وغاّصة بالفساد، 
ل عمليات التطوير والتحديث 

ّ
األمر الذي عط

املــفــتــرضــة داخـــــل مــؤســســاتــهــا، وألـــحـــق بها 
هشاشة بنيوية فادحة سقطت، على إثر ذلك، 

أمام أول تحّد حقيقي عقب الثورة.
فشلت حكومة الــوفــاق الــتــي أفــرزتــهــا الــثــورة 
الـــثـــورة  ــع  مــ الـــتـــعـــاطـــي  ــي  فــ  )2012  -  2014(
املـــضـــادة لــلــحــوثــيــني، لــضــعــفــهــا وانــقــســامــهــا 
وفشلها في إعادة هيكلة الجيش اليمني الذي 
ظــل منقسم الـــوالءات بعد الــثــورة، وقــد سّهل 
قسٌم منه عملية إنقالب الحوثيني على الدولة 
لينتهي  صــنــعــاء،  العاصمة  على  والــســيــطــرة 
الــجــديــد، ولــيــد ثــورة  بــذلــك الفصل السياسي 

فبراير، ومثل األمر، في األخير، إخفاقا لها.
ولــكــن الــقــول بانتهاء ثـــورة فــبــرايــر بــنــاء على 
ذلـــك ســيــكــون مــتــســرًعــا، ألســبــاب كــثــيــرة، لعل 
أبرزها استمرار املعركة ضد جماعة الحوثي 
االنـــقـــالبـــيـــة، وفـــشـــل الـــجـــمـــاعـــة فــــي اكــتــســاب 
مشروعية، سواء أمام املجتمع الدولي أو أمام 
الــشــعــب الــيــمــنــي، وعـــدم اســتــتــبــاب سيطرتها 
ــن، األمــــــر الــــــذي يـــضـــع وجـــودهـــا  ــمـ ــيـ داخــــــل الـ
ــم، ويــجــعــل مـــن احــتــمــال  ــ فـــي مــحــل تــهــديــد دائـ
تقويضها عبر انتفاضة جماهيرية أمرا وارد 
الجماعة مشروعية  تستمد  حاليا،  الــحــدوث. 
أمام  الوطن  الدفاع عن  اّدعائها  من  وجودها 
أن هذه األسطوانة ال  بيد  الخارجي،  التدخل 
املؤيدة  االجتماعية  الفئات  أمــام  تفلح ســوى 
كليا   

ً
مكشوفة الجماعة  تبقى  ذلــك،  غير  لها. 

أمام الشعب، وفاقدة عناصر التأييد الشعبي، 
األمــــر الــــذي يــفــصــلــهــا عـــن الــقــطــاع األكـــبـــر من 
ــام مــصــيــر  ــ ــ املـــجـــتـــمـــع، ويــجــعــلــهــا وحــــيــــدة أمـ

مجهول ينتظرها.
ــزال الــشــعــب الــيــمــنــي يملك  ــ فـــي الـــعـــمـــوم، ال يـ
الــفــرصــة الســتــكــمــال ثــــورة فــبــرايــر، فــاملــعــركــة 

بالتنمية وتآكل الفرص(. مــارس أمني منطق 
مــن موقع  السلطة  الـــذي ينقل  الــدعــايــة نفسه 
املسؤولية إلى موقع ضحية للشعب الجاهل 
الــذي يمثل عبئا عليها،  الــواعــي،  الفقير غير 
ــرب ويـــســـتـــهـــلـــك،  ــ ــشـ ــ الـــشـــعـــب الــــــــذي يــــأكــــل ويـ
وتــــصــــرف عــلــيــه الـــــدولـــــة، ويــكــلــفــهــا مــلــيــونــا 
ونـــصـــف املـــلـــيـــون جــنــيــه مـــنـــذ والدتــــــــه حــتــى 
وفاته، حسب تصريح لوزيرة تخطيط )هالة 
إلــى تميزها األكــاديــمــي،  السعيد( كــان يــشــار 
بينما واقـــع الــحــال أن املــواطــن املــصــري الــذي 
البطولية  اليومية  حــروبــه  ويــخــوض  يشقى، 
من أجل تعليم أوالده، يعيل الحكومة أيضا، 
ويمّول ميزانية الدولة بما يزيد عن 70% في 
شكل ضرائب )حسب تقارير املوازنة(، غير ما 
يحوله املــصــريــون الــعــامــلــون فــي الــخــارج من 
حصيلة دوالريــــة )تـــجـــاوزت 22 مــلــيــار الــعــام 
الــســابــق(، وجــزء كبير منهم مــن أبــنــاء الريف 
ــرض 

ُ
ف الـــذي  التهميش  مــن  والصعيد، هــربــوا 

ــخــفــق ســيــاســات الــحــكــومــات 
ُ
عــلــيــهــم، بينما ت

املواطنون  وسيسدد  التنمية.  اخــتــبــارات  فــي 
الذين ال يعجبون تامر أمني وزمرته قروضا 
)حـــســـب  دوالر  مــــلــــيــــار   115 إلــــــــى  وصـــــلـــــت 
بــيــانــات الــبــنــك املـــركـــزي(، وســيــدفــع أبــنــاؤهــم 
القروض  من  الرغم  وعلى  فوائدها.  مستقبال 
متواضعة،  التنمية  معدالت  فإن  والجبايات، 
، والـــتـــهـــمـــيـــش يـــتـــوســـع، 

ّ
وتـــوزيـــعـــهـــا مــــخــــتــــل

والفقر يجاوز 32%، وبنسب أعلى في الريف 
أسيوط 66%، وتقارب  في  والصعيد، تجاوز 
بــيــنــمــا تــتــجــاوز النصف  فـــي ســـوهـــاج،   %60
فــي األقــصــر وقــنــا، ولــم يسأل الــذيــن يعايرون 
الناس بفقرهم من أفقرهم، كما ال يسألون من 

بنوا ثرواتهم من أين حّصلوها؟
تــتــصــاعــد فــي مــصــر خــطــابــات إدانــــة الــهــجــرة 
الـــداخـــلـــيـــة، مــــن دون الـــنـــظـــر إلـــــى أســـبـــابـــهـــا، 
قال  العاصمة كما  أزمـــة  أنــهــا سبب  وتــصــّور 
محافظ سابق، وكأن القاهرة تصرف إعاناٍت 
لــلــمــهــاجــريــن إلــيــهــا، غــيــر تضخيم الــظــاهــرة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن اإلحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة 
تفيد بـــأن عـــدد املــهــاجــريــن داخــلــيــا مــن 2006 
ألــف،  لــم يتجاوز مليونًا ومــائــة  وحتى 2017 
أغــلــبــهــم عــمــالــة مــنــتــجــة، مــنــهــم 15% فحسب 
يرتحلون إلى القاهرة. وفي الوقت الذي تبلغ 
نــســبــة األمــيــة 25%، فــإنــهــا أقـــل مــن 20% بني 
املهاجرين داخليا. وفي كل األحــوال، ال يمكن 
االجتماعية واالقتصادية عن  الظواهر  فصل 
التعليم  مستوى  تــّدنــي  املطبقة،  الــســيــاســات 
وبـــــؤس حـــالـــة املـــواطـــنـــني يــســاهــم فـــي زيــــادة 
األمية عبر التسّرب، وينتج، في الوقت نفسه، 

الثورية، على الرغم من تشعبها عبر معادلة 
الـــصـــراع الــتــي تتضمن أطـــرافـــا إقــلــيــمــيــة إلــى 
جــانــب األطـــــراف املــحــلــيــة؛ لـــم تــنــتــه بــعــد. كما 
أن عــجــز الــســلــطــات االنــقــالبــيــة الــحــوثــيــة عن 
فـــرض إرادتـــهـــا كــلــيــا عــلــى مــقــالــيــد الــحــكــم في 
أعــوام،  ستة  قبل  انقالبها  تنفيذ  منذ  اليمن، 
 جـــديـــدة لــتــقــويــضــهــا، 

ً
يــمــنــح الــشــعــب فـــرصـــة

توفير  عــن  الجماعة  ظــل عجز  فــي  خصوصا 
رواتــب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، 
وفشلها في تقديم نموذج محّدد للحكم، فهي 
ال تزال مجرد عصابة، حتى في نظر أتباعها، 
ولم تفلح في تقديم ذاتها دولــة حاكمة. إنها 
تعيش حاليا أزمة هوية سياسية وسلطوية، 
تضعفها أمام الشعب. كما أن احتماءها خلف 
تستميت  الـــذي  الفعل  وهــو  القتالية،  الهوية 
ــه، يــجــعــلــهــا ســـلـــطـــة حـــــــرٍب ال ســلــطــة  ــاتــ ــبــ إلثــ
حــكــم، وال يــمــكــن لــهــا، فـــي املــجــمــل، أن تنجح 
فــي التحول إلــى نــمــوذج دولــة بــأي حــال، ذلك 
أنــهــا، وبــوصــفــهــا مــشــروع فــوضــى؛ النقيض 

املوضوعي لفكرة الدولة.
ما ال تدركه الجماعة أن مضاعفة القمع ضد 
الــتــمــّرد ضدها  املجتمع فــعــل يــؤّجــج نــزعــات 
ذلك  على  اليمنيني  استعداءها  أن  كما  أكــثــر، 
النحو أمر سيجلب عليها الوبال في األخير. 
محاولة  خــالل  مــن  تعكس،  الجماعة  أن  على 
ذعرها  الشعب،  على  األمنية  قبضتها  إحكام 
ويمكن  الجماهير.  من  املتعاظمة  ومخاوفها 
اليمنيني يمّرون بحالة متقدمة من  إن  القول 
االســـتـــعـــداد الـــثـــوري، بــفــعــل إمـــعـــان الــجــمــاعــة 
فـــي اســـتـــهـــداف حــيــاتــهــم ومـــواصـــلـــة إذاللـــهـــم 
وتضييق الخناق عليهم بشتى الطرق، لكنهم 
يفتقرون لقيادة تدفعهم إلى املبادرة في ثورة 
جديدة. يملك اليمنيون حاليا الدوافع الالزمة 
إلتمام ثــورة فبراير، ذلك أن أسباب الثورة ال 
تــزال قائمة، إلى جانب تضاعف الحاجة إلى 
التغيير في ظل التدهور املتواصل لألوضاع 
ــلـــد، نــتــيــجــة الــــحــــرب الــتــي  ــبـ املــعــيــشــيــة فــــي الـ
ا. مــن نــاحــيــة أخـــرى،  أشعلها الــحــوثــيــون بــــدء
تـــمـــارس جــمــاعــة الــحــوثــي عــنــصــريــة ساللية 
ــذي يــضــاعــف غضب  ــر الــ ضـــد الــيــمــنــيــني، األمــ
الــشــعــب، حــيــث تــفــرض الــهــويــة »الــهــاشــمــيــة« 
محمد  النبي  بنسب  واملتصلة  تمثلها،  التي 
على الــنــاس، عبر اّدعــائــهــا الــحــق املــقــدس في 
ممارسة الحكم. استدعى ذلك األمــر رّدة فعل 
مضادة لليمنيني، تمثلت في النزعة القومية 
بامتداٍد  »األقــيــال«،  بــرزت تحت مسمى  التي 

أكثر  عمالة منخفضة األجــور، تستفيد منها 
الــفــئــات الــتــي تـــرى فـــي الــفــقــراء عــبــئــا عليهم، 
وفــــي كـــل األحــــــــوال، وحـــتـــى وإن كــــان الــنــاس 
يمتهنون أعماال بسيطة، فإن ذلك ال يعيبهم، 
وال ينتقص من قيمتهم وال حقوقهم، بل على 
العكس، يلزم ذلك أن تطبق سياسات التمييز 

اإليجابي لعالج الخلل.
حني تسمع ضيق املنتمني للسلطة، إعالميني 
ــيـــد والـــــريـــــف،  ــعـ ومـــثـــقـــفـــني، مـــــن ســــكــــان الـــصـ
وتنمرهم على هؤالء، يخيل لك أن املشكو في 
حقهم يأكلون ويشربون من ثروات الشاكني، 
الــجــدد تناقصت، ولم  الــبــاشــوات  ثـــروات  وأن 
ر سادة العصر الجديد من هم 

ّ
تتضاعف! يحق

وعنصريتهم  واجتماعيا،  سياسيا  خارجهم 
 
ْ
ظاهرة في خطابات التمييز االجتماعي، وإن

فــإن في جوهرها  ثقافيا،  ل منتجا 
ّ
كانت تمث

يحيل إلى العهد الحضاري الِحمَيري القديم 
والـــــزاهـــــر، واكــتــســبــت الـــفـــكـــرة زخـــمـــا واســعــا 
بوصفها مرتكزا يجّسد أصالة الذات الجمعية 
الــهــويــة »الــهــاشــمــيــة«  لليمنيني فــي مــواجــهــة 
التي يحاول الحوثيون فرضها على اليمنيني 
الــذيــن يــنــبــذونــهــا، ويــــرون أنــهــا هــويــة طــارئــة 
ــلـــى بـــلـــدهـــم، لــيــصــبــح الـــــصـــــراع، عـــنـــد هـــذا  عـ
ممثلة  و»الهاشمية«  اليمنيني  بني  املستوى، 
بــجــمــاعــة الــحــوثــي، صــراعــا ثــقــافــيــا هوياتيا 
مــن فكرة  الــذي يجعل  األمــر  بطابع سياسي، 
ــرا حــتــمــي  ــ ــ ــورة ضــــد الـــحـــوثـــيـــني أمـ ــ ــ انــــــــدالع ثـ
لتنافي مشروع  الــزمــن،  الــحــدوث، مهما طــال 

الجماعة كليا مع هوية اليمنيني.
أحــــــدث الـــبـــعـــث الـــقـــومـــي لــلــيــمــنــيــني، أخـــيـــرا، 

مع  الطيف  هــذا  يتعاطى  لــذا،  طبقيا.  تمييزا 
ــريـــف بــتــعــاٍل،  ســكــان األطــــــراف والــصــعــيــد والـ
 يــرى 

ٌ
ويــحــّركــهــم فـــي إنـــتـــاج خــطــابــهــم مــنــطــق

ــر )الـــفـــقـــراء وســـكـــان الــصــعــيــد( أزمـــة.  فـــي اآلخــ
ضمنية،  رسائل  عبر  الخطاب،  يخلي  وبذلك 
ــخــذي الــــقــــرار، ويـــبـــرئ الــســيــاســات 

ّ
ســاحــة مــت

األزمــة  لكن  نجز، 
ُ
ت السلطة  أن  ويــرى  املطبقة. 

الخطاب  يكّررون  نجاح،  كل  تلتهم  السكانية 
الذي يتسّرب وتتبناه قطاعاٌت وسطى، ترى 
فــي الــفــقــراء واملــهــاجــريــن تحّديا أمـــام تحقيق 
ـــصـــون فـــــرص الــطــبــقــة 

ّ
الـــتـــنـــمـــيـــة، وأنــــهــــم يـــقـــل

الــوســطــى، بــمــن فيهم مــن كــــوادر مــن مهنيني 
ومــثــقــفــني وصـــحـــافـــيـــني وحـــقـــوقـــيـــني أحــيــانــا 
ويـــزاحـــمـــونـــهـــم، ســمــعــت ذلــــك أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
حتى في أوساٍط تّدعي التقدمية والليبرالية، 
وتنادي بتكافؤ الفرص، ويشتكون مما فعله 

الصعايدة في القاهرة!
ربما كان تامر أمني صريحا إلى حد الفجاجة، 
تتبناه  ال  منطٍق  يعبر عن  النهاية،  في  لكنه، 
ــر مــن الــســلــطــة فــي مــصــر، ولكن  وحــســب دوائــ
أيـــضـــا فـــئـــاٌت تـــمـــارس الــتــمــيــيــز االجــتــمــاعــي 
والثقافي على أرضيٍة من التنافس واألنانية، 
وتــغــلــف انــتــهــازيــتــهــا وخــطــابــهــا الــتــمــيــيــزي 
بــعــبــاراٍت ومــنــطــق يـــرى فــي اآلخـــريـــن تهديدا 
ــم يــلــوثــون  ــهـ لـــهـــويـــة مـــصـــر وحـــضـــاراتـــهـــا. إنـ
الــقــاهــرة والــنــيــل، ويــزحــمــونــنــا فــي كــل شــيء، 
ويــقــلــصــون فـــرص الــطــبــقــة الــوســطــى. يمكنك 
تـــأمـــل خـــطـــاب بــعــضــهــم تـــجـــاه احـــتـــجـــاجـــات 
أيلول 2020 ضد قانون  الريف في سبتمبر/ 
الـــتـــصـــالـــح. ســــخــــروا وأطـــلـــقـــوا عــلــيــهــا ثــــورة 
املركز  على  حكر  االحتجاج  وكــأن  الجالليب، 
السلطة تعتبر  أبـــواق  كــانــت  الــســيــاســي. وإذا 
أن املـــركـــز حــكــٌر عــلــيــهــا، وفـــضـــاء خـــاص بــهــا، 
ــريـــف والــصــعــيــد،  ــل الـ واألزمـــــــات يــســّبــبــهــا أهــ
االتـــجـــاه. يمكن  ذلـــك  ى 

ّ
فـــإن هــنــاك نخبا تتبن

املقاربة بني فئات متعارضة من حيث الشكل، 
العامة،  الفضاءات  احتكار  على  متفقة  لكنها 
ومـــســـاحـــات الـــجـــغـــرافـــيـــا والـــفـــعـــل، واحـــتـــكـــار 
الـــفـــرص، فــاالســتــبــعــاد االجــتــمــاعــي يــتــجــاوز 
ثــنــائــيــة الــنــظــام واملـــعـــارضـــة مـــن هــــذا الـــنـــوع. 
وإذا وضــعــنــا مــــحــــّددات طــبــقــيــة، ســتــجــد أن 
 

ٌ
خطاب التمييز االجتماعي يشترك فيه طيف
واسٌع من الجانبني. وفي أحياٍن كثيرة، يكون 
الفضاءات،  احتكار  على  اتفاق ضمني  هناك 
اإلعـــالمـــي والــســيــاســي والـــثـــقـــافـــي، بــوصــفــهــا 
تباعدت  وإن  متقاربة،  لفئات طبقية  مملوكة 

على خريطة السياسة.
)كاتب مصري(

ارتــــــدادات سلبية عــلــى الــحــوثــيــني، مــن خــالل 
عــمــلــه عــلــى تــثــقــيــف الــشــعــب لــلــتــبــصــر بــشــأن 
هويته، واشتغاله على إيقاظ الوعي الجمعي 
والسياسية  الثقافية  الخطورة  تجاه  للناس 
التي تمثلها جماعة الحوثي، وهو األمر الذي 
يــضــاعــف الــتــيــار املــنــاهــض لــلــجــمــاعــة داخـــل 
املــجــتــمــع، وبـــات يــحــّرض الــجــمــاهــيــر باتجاه 

فعل ثوري قادم ضد الجماعة.
يعد الشعب اليمني حاليا األكثر استعدادا 
الربيع  للثورة أكثر من بقية شعوب بلدان 
ــاّدة،  ــ ــــضـ ــهــــدت ثـــــــــورات مـ ــتــــي شــ األخـــــــــرى الــ
العنصرية  األول:  رئيسية.  أســبــاب  لثالثة 
ــادة الـــثـــورة املـــضـــاّدة في  الــتــي يــمــارســهــا قــ
الــيــمــن بــادعــاء األحــقــيــة فــي الــحــكــم بمزاعم 
ــي. والـــشـــعـــب الــيــمــنــي قد  ــهــ الــتــفــويــض اإللــ
لن  لكنه  يتعايش مع االستبداد اضــطــرارا، 
على  واالســـتـــالب  بالعنصرية  بــتــاتــا  يقبل 
الـــنـــحـــو الــــــذي تـــمـــارســـه جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي. 
الثاني، أن الحوثيني امتداد للنظام اإلمامي 
الـــذي حكم اليمن أكــثــر مــن ألــف عام  البائد 
ثــــورة 26 سبتمبر في  تــقــويــضــه عــبــر  قــبــل 
الــجــمــهــوري  الـــنـــظـــام  ــّرت  ــ ــ أقـ والــــتــــي   ،1962
أول مــرة فــي الــيــمــن، وهــو األمـــر الـــذي يثير 
الذين  خــاص،  نحو  على  اليمنيني  حفيظة 
اإلمامي.  النظام  أجدادهم طويال من  عانى 
الحوثية  االنــقــالب  الــثــالــث، هشاشة سلطة 
الـــتـــي عـــجـــزت عـــن لــعــب دور الـــدولـــة ومـــلء 
الفراغ بعد تقويضها، إلى جانب افتقارها 
مــقــومــات الـــقـــوة الـــالزمـــة إلخـــضـــاع الشعب 
لهويتها الخاصة، لكونها تمثيال عن أقلية 
اجــتــمــاعــيــة داخـــــل الـــشـــعـــب، ومــــن الــعــســيــر 
النجاح  عنصرية،  أقلية  بوصفها  عليها، 
فــي فـــرض هــويــتــهــا الــخــاصــة عــلــى الشعب 
التي  العسكرية  القوة  بلغت  مهما  اليمني، 
أمام  الفرصة  الــذي يضاعف  األمــر  تملكها، 

اليمنيني للثورة.
كشفت ثورة فبراير مكامن الضعف التاريخية 
واالجتماعية  السياسية  اليمنية  الــبــنــى  فــي 
والــثــقــافــيــة، وبــــات الــيــمــنــيــون يـــدركـــون الــيــوم 
جــيــدا مــن هــو عــدوهــم، ويعلمون بالتالي ما 
الــــذي يــجــب الــقــيــام بـــه إلصــــالح مــســار الــبــلــد. 
ــذي اكتسبه  كــمــا يــمــكــن لــلــوعــي الــســيــاســي الــ
الناس، خالل ثورة فبراير، أن يساهم في بعث 
على  الجدد،  اإلماميني  انتفاضة جديدة ضد 
نحو أجدى وأكثر فاعلية من أي ثورة سابقة.
)كاتب وصحافي يمني(

صعيد مصر وريفها بين خطاب التمييز وطبول الدعاية
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