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سعد الهاللي والعودة
إلى أوراق الكلينكس
عبد الحكيم حيدر

حينما قال أستاذ علم األديان املقارن في جامعة األزهر ،الدكتور سعد الهاللي ،بملء
ّ
فمه ،بعد  30يونيو /حزيران ّ ،2013إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،ووزير الداخلية
محمد إبراهيم ،بعثهما الله كرسولني لحماية الدين ،لم يكن ساعتها يخطر في باله
بالطبع ّأن الرئيس السيسي سيعزل وزيــر داخليته بعد مدة قليلة ،ويــازم األخير
البيت من غير عمل ،فهل يوجد في الفقهّ ،أي فقه ،ما يشير إلى عزل رسول من رسل
الله ،والعياذ بالله ،أو إنهاء خدمته ،أو حتى تحويل هذا الرسول إلى مستشار من
ّ
منزله للملوك والرؤساء؟ وهذا والعياذ بالله كفر ّبي ،ما سمعنا عنه في أي ملة أو
دين من قبل ،والله أعلم .غير ّأن هذا الكالم  -كالم سعد  -مع التشديد على ّأن «ما
هكذا تورد يا سعد اإلبل» غالبًا ما يرد في أوقات الفنت ،أو في أوقات الحرج السياسي
وتأثيم الخصوم وتحويل األتباع إلى مالئكة .وغالبًا ما يجد «عالم السلطة» بغيته
لتحسني صورة الحاكم في تفريعات الفقه املنسية في الكتب ،فيحييها ويهندم لها
ّ
وتتلقفه القنوات الفضائية كي ّ
يضيق على الخصوم ،حتى يجعلها كخرم
اللبس،
إبرة ،ويبحبحها على األتباع ،حتى تصير كقناة السويس ساعة أن كانت ستعود
على مصر بمائة مليار دوالر سنويًا.
يلعب سعد الهاللي دور الفقيه االنتقائي ما بني مذاهب الفقه األربعةّ ،
مقدمًا كل يوم
ً ّ
باقة غناء من التيسيرات إلجراءات الحاكم ،سواء تعلق اإلجراء باالتفاق على مبادئ
ّ
ّ
سد النهضة ،بأن النبي حارب وصالح وعقد أيضًا االتفاقيات ،وبأن األحباش أهل
ّ
مودة للرسول وبناته ،وال ضير من إرسال الهدايا إلى أحفادهم أيضًا ،ذلك كله ّ
يمرره
ّ ّ
سعد الهاللي بسهولة شديدة من تفريعات الفقه التي تمرر كل شيء ،حتى الزلط في
البلعوم لو كان من حبيب مثل السيسي ،وتوقف عسل النحل في الحلق لو كان من
ّ
«إخوان الشياطني» ،الذين يعكرون صفو التنمية ،إلى الدرجة التي يجعل سعد الهاللي
للراقصة أجر شهيد حتى تعود إلى بيتها ،طاملا تسعى إلى الرزق ،حتى وإن رقصت
نكاية أيضًا في أهل الدين املتعارك معهم سياسيًا في املقام األول ،فما حاجته لجهاد
الراقصة ّ
بهزة أو هزتني؟ كلها لزيادة الخالف مع الخصوم وتوسعة أحباب الحاكم،
ُ
حتى وإن كانت راقصة .وبالطبع ،الجنة لن تمأل عن بكرة أبيها باألحناف والشافعية
والحنابلة ...إلخ ،بل سيكون فيها أيضًا رابعة العدوية ،وبائعة اللنب ،وبائع الفول.
أمــا غريبة الغرائب وفــريــدة الفرائد في توسيع الهاللي مسالك السيسي وممالكه،
كانون الثاني ،2021
وتضييقه على الشعب ،فتظهر جلية بـحـ ّـواره في  21ينايرً /
الحنفية« :هل تدري ّأن أربعة من مذاهب األئمة
ملوقع املوقف ،والذي قال فيه عن ماء
قالت ال يجوز الوضوء واالغتسال منهّ ،
ألن به مــواد كيميائية وكلور أضيف إليه
فغير من جنسهّ ،
ّ
لكن هناك مذهبًا واحـدًا ،وهو املذهب الحنفي الــذي أقر استخدام
ّ
ّ
ّ
هذا املاء ،معتبرًا أن ما قاموا بإضافته هو تأكيد ملعالجة املاء ،ليزيدها تطهرًا ال يقل
من طهارتها».
ّ
الحظ ّأن الحوار في  21يناير من هذا العام ،والحــظ توجه سعد الهاللي وتوجيهه
ٌ
مشكوك في عدم طهارته ،فماذا يبقى
للناس ّأن ماء الصنبور ،وفقًا لثالثة مذاهب،
ّ
ّ
ّ
املراد ،إال أن املصائب ال تأتي فوق رأس
أمام الناس إال البئر أو الطلمبة ،وهذا هو لب ً
سعد فرادى ،وتظهر دالئل املجاعة املائية واضحة ،فيضطر سعد الهاللي بعد ما ورد
الحنفية الذي هو ّ
ّ
يشك في طهارته
املاء عبطًا ،أن يتجه إلى الوضوء ،ال عن طريق ماء
عند ثالثة من األئمة ،وال حتى بالتوجه إلى البئر الذي كان هو صلب مراده الفقهي
سابقًا ،وال حتى إلى الحبيبة «الطلمبة» ،بل إلى أوراق الكلينكس ،وأخذ القليل من املاء
به ،ثم الوضوء ،وهذا مربط الفرس ،يا عم سعد .وبما ّأن أي ماء تشوبه روائح الصنعة
ّ
يصح
كالطلمبة ،أو الكلور في الحنفية ،أو أســاك الكهرباء في البئر لرفع املــاء ،أال
ً
للدين أن يكون املــاء صافيًا زالال من غير ّأي صنع ٍة أو تدخل ،بل من ماء الحبشة
رأسًا من غير قطرة كلور ،وهذا بالطبع أسلم للدين عند ثالث ٍة من األئمة كما قلت؟

جمال حمدان والنيل:
رثاء مستعاد
ممدوح الشيخ

«كانت مصر مبدأ النيل ،وانتهى هــذا إلى
األبــد ،وأصبحت شريكة محسودة» ،بهذه
الكلمات صــرخ جـمــال حـمــدان قبل ثالثني
ً
عاما ،وال مجيب.
وقــد تــرك حـمــدان بصمة ثقافية كبيرة في
مصر ،وأصبح اسمه «أيقونة» ّ
يتبرك بها
ّ
ويتمسح فيها كـثـيــرون ،وتبقى
كـثـيــرون،
إح ــدى الـحـقــائــق ال ـصــادمــة أن بـعــض أهــم
ً
ً
مــا كتبه الــرجــل ظــل مجهول ،أو متجاهل
بـشـكــل مـتـعـمــد ،وب ـخــاصــة مــرثـيـتــه املــؤملــة
لنهر النيل.
وب ـعــض أه ــم مــا كـتـبــه ح ـمــدان لـيــس عمله
امل ــوس ــوع ــي ال ـش ـه ـيــر «ش ـخ ـص ـيــة م ـصــر ..
دراس ــة فــي عبقرية املـكــان» ،بــل مــا ورد في
كتاب صغير «جمال حمدان :صفحات من
أوراقـ ــه الـخــاصــة (م ــذك ــرات فــي الجغرافيا
السياسية)» ،ونشر بعد وفاته الغامضة،
يضم ج ـ ً
ـزء ا مــن أوراق خــاصــة تركها ،وقد
ج ـم ـع ـهــا ون ـش ــره ــا ش ـق ـي ـقــه ع ـب ــد الـحـمـيــد
صالح حـمــدان .وقــد ُحجبت أج ــزاء كبيرة،
ألن «ال ــوق ــت لــم يـحــن بـعــد لـنـشــرهــا ،نـظـ ًـرا
مل ــا جـ ــاء ب ـه ــا م ــن آراء وأف ـ ـكـ ــار س ـب ــق بـهــا
جـمــال حـمــدان عـصــره ،واتـسـمــت بشجاعة
وص ــراح ــة م ـع ـهــودتــن تـحـلــى بـهـمــا ط ــوال
حياته» ،بنص كلمات الشقيق.
ف ـ ــي الـ ـفـ ـص ــل األول م ـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب فـ ـق ــرات
منفصلة ،وفـيـهــا« :مـصــر الـيــوم :إمــا القوة
أو االنـقــراض ،فإن لم تحقق مصر محاولة
ق ـ ــوة ع ـظ ـم ــى ت ـ ـسـ ــود امل ـن ـط ـق ــة ب ــأس ــره ــا،
فـســوف يـتــداعــى عليها الجميع يـ ً
ـومــا مــا.
واملشرق العربي خاصرة العالم اإلسالمي
املحصورة بني البحار الخمسة :املتوسط،
األح ـمــر ،الـعــربــي ،األسـ ــود ،الـخـلـيــج» .وفــي
ً
(اجتماعيا)
فقرة تالية« :الطبقة الوسطى
هــي املضطهدة مــن أعـلــى ومــن أسـفــل على
ال ـس ــواء .وال ـغ ــرب ي ـحــارب وي ـط ــارد الـعــرب
وأب ـنــاء الـشــرق األوس ــط» .وبلغة تتصاعد
م ـن ـهــا أل ـس ـن ــة ل ـه ــب ال ـق ـل ــق يـ ـق ــول« :ه ـن ــاك
ٌ
ٌ
متغيرات خطرة تضرب في صميم الوجود
ً
املـ ـص ــري ،م ــن ح ـيــث امل ـكــانــة واملـ ـك ــان مــعــا:
أص ـب ـح ــت أرض م ـص ــر مـ ـع ـ ّـرض ــة ل ـل ـتــآكــل
الجغرافي ألول مرة في التاريخ ،وإلى األبد،
متناه إلى عالم متآكل
إذ تحولت من عالم
ٍ
ب ـف ـعــل اإلن ـ ـسـ ــان ... ... ،وس ـت ـص ـبــح ب ـلــورة
مكثفة حتى املــوت البيولوجي .وألول مرة
ظهر ملصر منافسون ومطالبون ومدعون

ه ـي ــدرول ــوج ـي ــا .ك ــان ــت م ـصــر م ـب ــدأ الـنـيــل،
وانتهى هــذا إلــى األب ــد ،وأصبحت شريكة
م ـح ـســودة ... ... ،مــع كــل ه ــذه االنـكـمــاشــات
واالنزالقات الداخلية والذاتية ،أتت الكوارث
الخارجية بالجملة .فاملتغيرات الداخلية
تخرب املكان واملتغيرات الخارجية تخرب
املكانة» .وتبقى العبارة األقسى في مرثيته
لـلـ َنـيــل« :ذه ـب ــت أيـ ــام ال ـغ ــرق وج ـ ــاءت أي ــام
الش َرق» ،وهو جفاف األرض.
وبينما الدراسات املستقبلية تخطو بقوة
ف ــي مـخـتـلــف ع ــواص ــم ال ـعــالــم ،وتـسـهــم في
تحديد وجهة القرار السياسي ،نتعثر نحن
فاملكتوب
في رؤى قاصرة وقصيرة النظر،
ً
قليل ،والقليل املكتوب ال يكاد يجد قارئا،
واملـسـتـقـبــل م ـح ـجـ ٌ
ـوب وراء ّس ـحـ ٍـب داك ـنــة،
لعل أخطرها :التفكير بالتمني ،واالنشغال
بالخصوم الوهميني في الداخل والخارج،
والهرب إلى تمجيد الذات.
والنقطة الـتــي وصــل إليها مـســار التحول
الفصل
الدرامي في تاريخ النهر الذي كتب
ً
األهـ ــم ف ــي ت ــاري ــخ م ـص ــر ،وج ـ ـ ً
ـودا وم ـكــانــا
ً
وم ـكــانــة ،حصيلة خ ـي ــارات الـعـجــز ال ـكــاره
لـلـحـقـيـقــة ،وال ـه ــرب الـنــرجـســي م ــن الــواقــع
ّ
املتصدع إلى خياالت املاضي املجيد .ولقد
قـضــي األم ــر وأص ـب ــح الـنـيــل ه ــدف مـعــركــةٍ
لــم يربحها املـصــريــون ،ألنـهــم لــم يعترفوا
ً
ع ـقــودا بــوجــودهــا أص ــا .وق ــد كـتــب جمال
ح ـمــدان ،وآخـ ــرون ،ولــم نـقــرأ .وبـعــد ثالثني
ً
عاما من إطالق األكاديمي الكبير صيحته
ّ
ً
«نــاعــيــا» النهر العظيم ،بقي اسـمــه يــردده
بعضهم رم ــزا لـلــوعــي الـتــاريـخــي العميق،
ل ـك ـنــه ،ل ــأس ــف ال ـش ــدي ــد« ،وع ـ ــي م ـح ـنــط».
ينتشي بعضهم بــاسـتـعــادة بــاغـتــه وهــو
ّ
يتغنى بمصر ،وفي الوقت نفسه ،يتجاهل
هؤالء مرثيته القاتمة للنهر.
واملـنـطــق االنـتـقــائــي فــي اسـتـعــادة مــا كتب
جمال حمدان هو نفسه املنطق االنتقائي
ال ـس ــائ ــد ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ح ـقــائــق ال ــواق ــع
ـاف
ال ـ ـ ــراه ـ ـ ــن ،حـ ـي ــث امل ـ ــاض ـ ــي ال ـ ـعـ ــريـ ــق ك ـ ـ ٍ
ملواجهة معضالت الواقع املتخم باأللغام.
وامل ـس ـت ـق ـب ــل س ـي ـظ ــل ،ك ــالـ ـت ــاري ــخ ،ي ـتــدفــق
كالنهر الــذي ال يريد أحــد أن «يـصـ ّـدق» أنه
يمكن أن يتوقف عن التدفق .ومن يعجزون
عن تصديق ذلك يفضلون أن يستعيدوا ما
كتبه جمال حمدان عن العبقرية والعظمة،
وأن يـتـجــاهـلــوا ،ع ـمـ ًـدا ،مــا فــي أوراقـ ــه بعد
وفاته بثالثني ً
عاما.
(كاتب مصري)
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في سهولة استهداف المفاعل اإليراني
مالك ونوس

ت ـع ـ َّـرض م ـفــاعــل نـطـنــز الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي
ـادث ج ــدي ـ ٍـد ،ف ــي  11إب ــري ــل /نـيـســان
لـ ـح ـ ٍ
ال ـجــاري ،إذ انفجرت داخـلــه عبوة ناسفة
زرع ـهــا أح ــد عـمــاء املــوســاد اإلســرائـيـلــي،
تبعًا لتصريحات إســرائـيـلـيــة واتـهــامــات
إيــرانـيــةّ .
خلل
وأدى االنفجار إلــى حـّـدوث
ٍ
أص ــاب شبكة الـطــاقــة الـتــي ت ـغــذي أجـهــزة
الـ ـط ــرد املـ ــركـ ــزي ب ــال ـغ ــة ال ـح ـس ــاس ـي ــة فــي
املنشأة .ولكون هذا الحادث ليس جديدًا،
إذ سبقته حــوادث طاولت منشآت نووية
وصــاروخ ـيــة وغـيــرهــا ،وعـمـلـيــات اغتيال
ع ـل ـمــاء ذرة ه ــام ــنُ ،ي ـط ــرح ال ـت ـس ــاؤل عن
سـهــولــة ه ــذا االس ـت ـه ــداف ،وم ــدى نجاعة
عوامل األمــان التي تتبعها إيــران في تلك
املنشآت ،عــاوة على تهاونها في حماية
ك ـ ــوادره ـ ــا .وم ـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـح ــق لــإيــران ـيــن
التساؤل عن جدوى هذه النشاطات ،ومدى
مساهمتها في تنمية البالد ،وخصوصًا
ـات وخـســائــر
م ــع م ــا صــاحـبـهــا م ــن ع ـقــوبـ ٍ
مـبــاشــرة وغ ـيــر م ـبــاشــرة ،كـلـفــت الخزينة
اإليــران ـيــة مـلـيــارات ال ـ ــدوالرات الـضــروريــة
لتحسني معيشة مواطنيها.
وب ـعــد ال ــوق ــوف ع ـلــى حـيـثـيــات الـتـفـجـيــر،
ي ـم ـكــن املـ ـ ــرء ت ـخ ـ ّـي ــل ال ـط ــري ـق ــة ال ـت ــي ت ــدار
ف ـي ـهــا م ـن ـشــآت إيـ ـ ــران الـ ـن ــووي ــة ،أو حتى
الصاروخية ،ومدى االستهتار الذي يجعل

كاريكاتير

ُ َ
ُ
ـدخ ــل جـسـمــا مـتـفـ ّـجـرًا إليها
مـســتـخــدمــا ي ـ ِ
بتلك السهولة الـتــي ال تـتــوافــر فــي بعض
الـشــركــات التجارية على سبيل املـثــال .إذ
تـتـبــادر إلــى الــذهــن اآلل ـيــات الـتــي تتبعها
ب ـعــض ت ـلــك ال ـش ــرك ــات لـضـبــط عملياتها
ال ـت ـجــاريــة ،خ ـصــوصــا م ـس ـتــودعــات قطع
الـغـيــار والـقـطــع الحساسة الــدقـيـقــة ،التي
مـنـهــا تنظيم صــاحـيــات ال ــدخ ــول إلـيـهــا،
وأحيانًا ،تفتيش العاملني لدى انصرافهم
منها ،تعطي فكرة واضحة عن غياب آلية
كهذه في املنشآت النووية اإليرانية ،فهل
تـعـتـمــد إيـ ــران آل ـيــة تنظيمية م ـح ـ ّـددة ،أم
تكتفي بــاالعـتـمــاد عـلــى والء األش ـخــاص
ال ـظــاهــري فــي عملية تقييم سلوكياتهم
ّ
الوظيفية أو األمنية ،وخصوصًا أن الكالم
يدور حول منشأة تتطلب توافر نسبة غير
عادية من عوامل األمــان ،أمان األشخاص
وأم ــان امل ـعـ ّـدات؟ تشير عمليات االخـتــراق
وخلل له تكاليف،
خلل ما،
والتفجير إلى
ٍ
ٍ
يبدو أن إيران ال تحسبها.
وم ــع ت ـكـ ّـرر ال ـ ُّح ــوادث ،الـسـيـبــرانـيــة ،وتلك
التي فيها تدخل بشري مباشر ،وحوادث
اغتيال العلماء ،يطرأ السؤال عن سبب ال
مـبــاالة طـهــران تـجــاه خساراتها البشرية
واملـ ــاديـ ــة ،وهـ ــي ال ــامـ ـب ــاالة ال ـت ــي ظـهــرت
بعد ّ
تكرر استهداف املفاعل ،وبالسهولة
الـتــي بــدت عليها ،وكــذلــك عبر استهداف
أه ــم عـلـمــائـهــا .وملـ ــاذا فـ َّـرطــت إيـ ــران بــأهــم

عالم ذرة لديها ،محسن فخري زاده ،على
ّ
الــرغــم مــن أن رئـيــس ال ــوزراء اإلسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،طلب من اإلسرائيليني،
ُّ
عام  ،2018تذكر هذا االسم ،في تلميح إلى
ّ
أن الرجل قد وقع ضمن دائرة االستهداف
اإلسرائيلية ،ولــم تتخذ إج ــراءات حماية
اسـتـثـنــائـيــة ملـنــع اغ ـت ـيــالــه؟ ويـنـطـبــق هــذا
األمـ ـ ــر أي ـض ــا ع ـل ــى م ـن ـشــآت ـهــا ال ـح ـســاســة
جميعًا ،إذ يـبــدو مــن سهولة االستهداف
ّ
وتحقيق اإلص ــاب ــات أن إج ـ ــراءات حماية
ُ
استثنائية لم تتخذ ،كذلك لم تستخلص
ّ
ال ــدروس مــن الـحــوادث السابقة ،ربما ألن
آلية التفكير التي تحيط بهذا امللف هي
بدورها لم تتغير.
ع ـ ـلـ ــى إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ت ـ ـحـ ـ ّـمـ ــل م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة أمـ ـ ــان
مـنـشــآتـهــا ال ـنــوويــة ،لـيــس لحمايتها من
الـتـخــريــب ات ـق ـ ً
ـاء لـخـســارتـهــا ،وللتكاليف
ال ـت ــي يـتـطـلـبـهــا إص ــاح ـه ــا ،ب ــل م ــن أجــل
م ـنــع تـ ـس ـ ُّـرب اإلشـ ـع ــاع ــات ال ـن ــووي ــة الـتــي
لــن تصيب بـضــررهــا اإليــران ـيــن فحسب،
إذ يمكن أن تصيب املنطقة برمتها ،وقد
ّ
املشعة آالف األميال،
يحمل الهواء الغيمة
وتـصـيــب بـلــدانــا تـظــن نفسها بـمــأمــن من
خطر ذلك التخريب ،ما ّ
يؤدي ،في النهاية،
إلى محاسبة إيران.
ال ـغــريــب اآلن تـعـ ُّـمــد اإلســرائ ـي ـل ـيــن تبني
هـ ـ ــذا االن ـ ـف ـ ـجـ ــار ،ع ـب ــر ت ـص ــري ــح م ـص ــادر
اس ـت ـخ ـبــارات ـيــة إلذاعـ ـ ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،فهم

عماد حجاج

يطرأ سؤال عن سبب
ال مباالة طهران تجاه
خساراتها البشرية
والمادية ،وهي
المباالة ظهرت بعد
تك ّرر استهداف
مفاعل نطنز

ّ
لطاملا رفضوا تبني هجمات كهذه ،حتى
ًّ
ّ
إن وزيــر الخارجية اإلسرائيلي قــال مــرة،
ردًا على ســؤال عــن وقــوف دولــة االحتالل
خلف تفجير نطنز الذي حدث في يونيو/
ّ
حزيران املاضي ،إن األفضل عدم التصريح
ٌ
عن نشاطاتهم في إيران ،وهو كالم يحمل
ـت واحـ ٍـد .أمــا ملاذا
النفي واإليـجــاب في وقـ ٍ
ّ
تبنى اإلسرائيليون هجوم إبريل /نيسان
ال ـ ـجـ ــاري ،ف ـل ـيــس م ــن املـ ـع ــروف إن كــانــوا

يوحدهم
أهل بالد الشام
ّ
طردهم من بالدهم
دالل البزري

قيس سعيّد وشهوة العسكر والسالح
محمد أحمد القابسي

يتواصل في تونس سيل التهم املوجهة إلى
رئـيــس ّ الـجـمـهــوريــة قـيــس سـعـ ّـيــد ،وتجمع
ع ـلــى أن ـ ــه ي ـخ ـطــط النـ ـق ــاب ن ــاع ــم إلطــاحــة
م ـن ـظــومــة ال ـح ـك ــم ال ـح ــال ـي ــة ،وت ـعــوي ـض ـهــا
ب ــأخ ــرى ،ي ـك ــون فـيـهــا ه ــو ال ـحــاكــم ب ــأم ــره،
الوحيد والفعلي للبالد ،وذلك اعتمادًا ّعلى
م ــا اع ـت ـبــرت ت ــأوي ــات ان ـفــراديــة و«ش ـ ــاذة»
وخ ـ ًـارج ــة عــن س ـيــاق الــدس ـتــور .وق ــد ألقى
بمناسبة عيد قــوات األمــن الداخلي،
كلمة
ّ
أعـ ـل ــن ف ـي ـهــا أن ـ ــه الـ ـق ــائ ــد األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـقــوات
ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة ،ف ــي خ ــرق لــدسـتــور
 2014ال ـ ـ ــذي ح ـس ــم ت ـ ـنـ ــازع ال ـص ــاح ـي ــات
ب ــن رئـيـســي الـجـمـهــوريــة وال ـح ـكــومــة ،في
مــا يتعلق بــال ـقــوات الـحــامـلــة لـلـســاح من
مؤسسة عسكرية جمهورية ومـحــايــدة ال
تـتــدخــل ف ــي ال ـش ــأن ال ـس ـيــاســي ،ومــؤسـســة
أمنية محايدة وجمهورية ،وال تتدخل هي
األخرى في املجال السياسي.
ّ
سعيد هذا عن رغبة جامحة
كشف خطاب
فـ ــي احـ ـتـ ـك ــار «س ـل ـط ــة الـ ـ ـس ـ ــاح» ت ـم ـه ـي ـدًا
«الحتكار السلطة املطلقة» واملرور بالسرعة
الـ ـقـ ـص ــوى ب ــاتـ ـج ــاه ت ـغ ـي ـيــر نـ ـظ ــام ال ـح ـكــم
م ــن بــرملــانــي ق ــائ ــم يـتـقــاســم ف ـيــه ال ــرؤس ــاء
الثالثة (الجمهورية والبرملان والحكومة)
ال ـص ــاح ـي ــات إلـ ــى ن ـظ ــام رئ ــاس ــي يحتكر
ف ـيــه رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ك ــام ــل مـنـظــومــة
السلطة ومختلف دوائر الحكم .أراد ّ
سعيد،
ّ
بصفة مباغتة وقاطعة وحاسمة ،ولعلها
ّنهائية ،أن يحسم مــا سبق أن أوم ــأ إليه؛
أنـ ــه ،وبـمــوجــب الــدس ـتــور وم ـع ـنــاه ،الـقــائــد
األعلى للقوات املسلحة العسكرية واألمنية
مجتمعة ،مستثمرًا تأويله بعض فصول
دستور  2014ودستور الجمهورية األولى
لسنة .1959وقد جاءت تأويالت ّ
سعيد هنا
ً
مخالفة لفصول صريحة في الدستور ،في
بــابــه األول ،تـحــت مـسـ ّـمــى امل ـبــادئ الـعــامــة،
خـصــوصــا الـفـصــل  ،17والـ ــذي يـنــص على
«اح ـت ـكــار ال ــدول ــة إلن ـشــاء ال ـق ــوات املسلحة
وقوات األمن الداخلي ويمكن ذلك بمقتضى
الـقــانــون ولـخــدمــة الـصــالــح ال ـعــام» .وبــذلــك
فصل الدستور بني القوات املسلحة وقوات
ّ
األمن الداخلي ،بما يفيد أن القوات املسلحة

يــريــدون استفزاز إي ــران بذلك ّ
لجرها إلى
ّ
الرد .وبالتالي ،تكون فرصة لإلسرائيليني
لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة تستهدف
الـ ـب ــرن ــامـ ـج ــن ،ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي وال ـ ـصـ ــاروخـ ــي
لتهديدات درجــوا على
اإليرانيني ،تنفيذًا
ٍ
إطــاق ـهــا بـ ــدءًا م ــن لـحـظــة تــولــي الــرئـيــس
األمـيــركــي الـســابــق ،ج ــورج ب ــوش ،واليـتــه
الثانية في البيت األبيض ،سنة .2005
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ع ـ ـلـ ــى ن ـط ـن ــز،
وال ـه ـجــوم عـلــى مـنـشــأة بــارشــن لتطوير
ال ـص ــواري ــخ ،وغ ـيــرهــا مـمــا ب ــات ُي ـع ــرف بـ
«الهجمات الـغــامـضــة» ،تعهد اإليــرانـيــون
ّ
بـ ــالـ ـ ّ
ـرد إذا ث ـب ــت ل ـه ــم أن بـ ــادهـ ــم كــانــت
ض ـح ـيــة ّهـ ـج ــوم إلـ ـكـ ـت ــرون ــي .أم ـ ــا الـ ـي ــوم،
وبعد تبني اإلسرائيليني املسؤولية ،فقد
ٍّ
ـاس،
ع ــاد اإليــران ـيــون إل ــى الـتـهــديــد ب ــرد ق ـّ ٍ
ـرب يقررها
لكن مــن دون االن ـجــرار إلــى ح ـ ّ ٍ
أي رد ،يقول
اإلســرائ ـي ـل ـيــون .وم ــع غـيــاب
ّ
ّ
مشككون إن الهدف من البرنامج النووي
ه ــو ال ــدع ــاي ــة ل ـل ـن ـظــام اإلي ـ ــران ـ ــي وق ــوت ــه،
ّ
خصوصًا في ظل إصراره على االستمرار
به ،على الرغم من وصول مواطني البالد
إل ـ ــى ح ــاف ــة الـ ـج ــوع ف ــي ب ـع ــض امل ـن ــاط ــق،
وتطبيق مئات العقوبات الدولية عليها،
وع ـ ــزل إيـ ـ ــران ع ــن مـحـيـطـهــا وعـ ــن ال ـعــالــم
ّ
وحــرمــانـهــا تصدير نفطها وغــازهــا وكــل
م ــا ت ـن ـت ـجــه ،ب ـس ـب ـبــه وب ـس ـب ــب ال ـبــرنــامــج
ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي ،عـ ـ ــاوة ع ـل ــى س ـلــوك ـيــات ـهــا

ال ـعــدوان ـيــة ف ــي ع ــدد م ــن ال ـ ــدول الـعــربـيــة.
وه ـنــا ُي ـط ــرح سـ ــؤال وج ـ ــودي ع ــن مــاهـ ّـيــة
ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ودوره ،هل
يخدم عملية تنمية الـبــاد وإدخــالـهــا في
ّ
املتقدمة،
عالم التكنولوجيا والصناعات
أم هــدفــه تــأمــن ال ـفــرصــة لـهــا لتنصيبها
فــي مــرتـبــة الـ ــدول املـتـقــدمــة (أو العظمى)
ف ــي املـ ـج ــال ال ـع ـس ـك ــري ،م ــع م ــا ي ـم ـكــن أن
يـحـمـلــه ه ــذا األمـ ــر م ــن ق ـلــة اس ـت ـق ــرار ،في
ّ
منطقةٍ تنظر دولـهــا بعني الريبة إلــى كل
مــا تنتهجه إي ــران فــي امل ـجــال ال ـنــووي أو
الصاروخي أو حتى العسكري التقليدي.
إن ك ــان املـ ــراد مــن ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي هو
املـ ـس ــاهـ ـم ــة فـ ــي تـ ـط ــوي ــر إي ـ ـ ـ ــران وت ـن ـم ـيــة
اقتصادها ،فقد كان له الــدور السلبي في
ه ــذا املـ ـج ــال ،م ــع تـكــالـيـفــه امل ـب ــاش ــرة ومــع
ّ
املتكررة
الخسائر التي سببتها الهجمات
عـلـيــه ،وم ــع مــا جـلــب لـهــا مــن غـضــب دول
كثيرة ،وزاد فــي عزلتها وتخلفها .كذلك
ّ
ف ــإن الـعـقــوبــات ال ـتــي ُصـ َّـبــت عـلــى رؤوس
اإليرانيني بسبب هــذا البرنامج ،أوصلت
ال ـبــاد إل ــى حــافــة االن ـه ـيــار ،مــع األم ــراض
واملـصــاعــب الـتــي بــات االقـتـصــاد اإليــرانــي
ي ـعــان ـي ـهــا .هـ ــذا م ــن دون ح ـس ــاب تكلفته
غ ـيــر املـ ـب ــاش ــرة ،املـتـمـثـلــة ب ـف ــرض ال ـعــزلــة
عـلــى إي ــران وف ــات ــورة ه ــذه الـعــزلــة امل ـقـ ّـدرة
بعشرات ،وربما مئات ،مليارات الدوالرات.
(كاتب سوري)

ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ـت ــن تـ ـعـ ـن ــي ب ـص ـفــة
ّ
حـصــريــة ال ـقــوات الـعـسـكــريــة .واملــاحــظ أن
س ـعـ ّـيــد ق ـفــز ع ـ ًـن ال ـ ّف ـصــل  ،18الـ ــذي يصف
الجيش صراحة بأنه «قوة عسكرية» وعن
ّالفصل  19الذي قال عن األمن الوطني فقط
إنه «أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ األمن
والـنـظــام الـعــام وحـمــايــة األفـ ــراد» .ويــذهــب
ّ
ّ
سعيد إلى أبعد من ذلك ،معتبرًا أن القانون
املنظم للتعيينات في املناصب العليا غير
ٌ
دس ـت ــوري ،وه ــو ق ــان ــون يــوكــل التعيينات
األمنية إلى رئيس الحكومة ،والذي هو في
الحالة التونسية وزير الداخلية بالنيابة.
ّ
سعيد هذه خطيرة،
تعتبر انزالقات قيس
ومتناقضة مــع القسم الــذي أصبح بــه هو
ّ
نـفـســه رئ ـي ـســا فـعـلـيــا ل ـل ــدول ــة ،وم ـع ـنــاه أن
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـج ـبــر ع ـلــى اح ـت ــرام
الــدسـتــور والـتـشــريــع ،كما يـنـ ّـص على ذلك
بوضوح الفصل « :76وأن ّ أحترم دستورها
وتـشــريـعـهــا» .وواضـ ــح أن ــه اسـتـغــل غـيــاب
املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة املـعـطـلــة مـنــذ خمس
سـ ـن ــوات ،وال ـت ــي أعـ ــاد م ـش ــروع قــانــون ـهــا،
ّ
قبل أيام ،إلى البرملان ،بتعلة تجاوز الزمن
القانوني الــذي كان من املفروض أن تنجز
ف ـيــه ،وذل ــك لتمطيط صــاحـيــاتــه ،لتشمل
وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.
ّ
سعيد
وقــد رفـضــت ق ــراءات عــدة تــأويــات
ً
ه ــذه ،والـتــي فـجــرت ج ــداال سياسيًا حــادًا،
ً
وسيال من ردود الفعل والتعليقات ،ومنها
ق ـ ــول رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة هـ ـش ــام املـشـيـشــي
ّ
إن تـ ـص ــريـ ـح ــات ال ــرئـ ـي ــس «خ ـ ــارج ـ ــة عــن
داع للقراءات الفردية
السياق ،وليس هناك
والـ ـش ــاذة» ف ــي تـلـمـيــح مٍـنــه إل ــى م ــا ت ـ ّ
ـورط
ّ
سعيد في متاهات التأويل والتعسف
فيه
ع ـلــى ن ــص دسـ ـت ــوري واضـ ـ ــح .ك ـمــا انـتـقــد
ّ
سعيد خطابًا استفزازيًا ومحرجًا،
توجيه
ب ــدا فـيــه ه ــذا األخ ـيــر قــاضـيــا لـلــدسـتــور ،أو
ّ
أس ـتــاذًا أم ــام طلبته ،ع ــاوة عـلــى أن املـقــام
غـيــر امل ـقــام ،إذ تــوجــه سـعـ ّـيــد بخطابه إلــى
عـسـكــريــن وأم ـن ـيــن ف ــي مـنــاسـبــة وطـنـيــة
مـعـلــومــة ،يحكمها أم ــر ج ـم ـهــوري يــومــي،
وبحضور رئيسي الحكومة والبرملان ،مرة
بالهمز وأخ ــرى باللمز ،مـ ّ
ـؤسـســا لسردية
اتصالية مــرة أخــرى ،تعمل على استنزاف
صورتيهما أمام الجميع ،كاشفًا عن رغبته

زج قيس سعيّد
ّ
تونس في منعرج
خطير ،فأصبحت
الدولة ومؤسساتها
في خطر
ّ
ّ
ّ
وامللحة في ترذيلهما ،ومــؤكـدًا أن
الدفينة
سلطته هــي املـطـلـقــة .وبـ ًـذلــك ج ــاءت ردود
الـفـعــل الـعــريـضــة راف ـض ــة شــراهــة الــرئـيــس
ً
ونهمه للحكم املطلق ،وصــوال إلــى اعتبار
الــرئـيــس مستهترًا بــالــدسـتــور والتشريع،
ومتهيبًا لالنقضاض على دولــة القانون.
وق ــد يـقـتـضــي الـ ـح ــال ،ك ـمــا دع ــا بـعـضـهــم،
ّ
إلى وقفة صارمة من كل القوى السياسية
واملدنية واملؤمنة بالديمقراطية والرافضة
وقع أقدام العسكر ورائحة السالح ،حماية
لالنتقال الديمقراطي ،وردع ــا للعبث قبل
انفالت الوضع .وقد ربطت هذه التخوفات
وال ـهــواجــس الـتــي أعلنتها نـخــب مـتـعـ ّـددة
ب ــن م ــا أعـلـنــه س ـعـ ّـيــد ،ف ــي خـطــابــه أخ ـي ـرًا،
وزيارته قبل أيــام القاهرة ،التي عاد منها
معلنًا في الليلة نفسها ،من جامع الزيتونة
ّ
وبمناسبة حلول شهر رمضان ،أن الله مع
املـسـلـمــن ول ـيــس م ــع ًاإلس ــام ـي ــن .وبــذلــك
ّ
سعيد صراحة عن حربه مع حركة
يكشف
الـنـهـضــة وح ـل ـفــائ ـهــا ،خ ـصــوصــا رئـيـسـهــا
ـواب ،راشــد الغنوشي.
ورئـيــس مجلس الـنـ ً
وق ــد أصـبـحــت واض ـحــة القطيعة اآلن بني
ّ
سعيد ورئيسي الـبــرملــان والحكومة ،وها
ه ــو ال ــرج ــل يـحـتـكــر ت ــأوي ــل ال ــدس ـت ــور في
الـعـلــن ،وف ــق شـهــوتــه وسـعـيــه إل ــى احتكار
سـلـطــة ال ـس ــاح .وال ـخ ــوف أن تـتـطــور هــذه
الـشـهــوة ل ـتـ ّ
ـزج الـجـمـيــع فــي الـسـيــر بــأرض
السكاكني الطويلة.
(كاتب تونسي)

ّ
ّ
ب ــاد ال ـشــام مـقـ َّـسـمــة ،مـفــتـتــة ،م ــوزع ــة بني
م ـ ـحـ ــاور ،م ـت ـح ــارب ــة ،م ـض ـ ّـرج ــة بــدمــائ ـهــا
والجئيها .ولكن وال مرة َ
بدت َّ
موحدة كما
هي اآلن .ال سياسيًا ،أقصد ،وال «فكريًا»
أيضًا ،إنما بــذاك املصير الغريب ،الطارد
أبناء البلد من بالدهم.
م ــن األول :اإلســرائ ـي ـل ـيــون ،بــإعــانـهــم عن
تــأس ـيــس دول ـت ـه ــم ،عـ ــام  ،1948أخ ــرج ــوا
مـ ـ ـئ ـ ــات اآلالف مـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن مــن
ديــارهــم ،وحـ ّـولــوهــم إلــى الجـئــن فــي دول
ال ـج ــوار .والح ـقــا ،ألص ـحــاب الـحـظــوظ من
بينهم ،هجرة ثانية ،مضطربة ،مؤقتة ،أو
مطمئنة في بالد الله الواسعة .وخالل تلك
ْ
والقلقة ،احتاج
املطمئنة منها
الهجرات،
ِ
كــل فــرد فلسطيني نــال جــائــزة العيش أن
يفعل ما يفعله كل من خرب بيته :أعــادوا
ب ـنــاء حـيــاتـهــم ،كــأنـهــم يـسـتــأنـفــونـهــا .أمــا
ال ــذي ــن «ب ـ ـقـ ــوا» ،أو «عـ ـ ـ ــادوا» إلـ ــى الـضـفــة
ُ
ال ـغــرب ـيــة والـ ـقـ ـط ــاع ،ف ـلــم ت ـخ ــل حـيــواتـهــم
م ــن االهـ ـت ــزاز ،م ــن الـ ـع ــذاب ،أو م ــن الـحـلــم
باملغادرة يومًا ما .فيما أقرانهم من الذين
لــم يـخــرجــوا سـنــة الـنـكـبــة ،فـهــم منتقصو
ّ
الـ ـحـ ـق ــوق ،ال تـ ـق ــل ح ـي ــوات ـه ــم اض ـط ــراب ــا
وقلقًا مــن خطط ّ الحكومات اإلسرائيلية
املتعاقبة عـلــى الــنـيــل مــن أدن ــى حقوقهم.
واملجموعتان تتأرجح مصائر أصحابهما
بني أيادي غيرهم ،ال بني أياديهم.
مــن اآلخ ــر :ال ـســوريــون عــرفــوا ،ط ــوال هــذه
األث ـ ـنـ ــاء ،ن ــوع ــن م ــن ال ـ ُـس ـ ُـب ــل :االن ـق ــاب ــات
الـعـسـكــريــة املـتـتــالـيــة ،الـتــي خلطت أوراق
بـعــض مــواطـنـيـهــا ،فــرح ـلــوا ،أو هــاجــروا،
أفـ ــرادًا م ـعــدوديــن ،لـيــس أك ـثــر .وبـعــد هــذه
املرحلة ،أتى االستقرار املديد لحكم حافظ
حربي  1967و ،1973لم ّ
األسد .رغم َ
تتبدل
ح ـيــوات ال ـســوريــن كـثـيـرًا ،إال ع ــام ،1982
ّ
ع ـن ــدم ــا شـ ــن األس ـ ــد ح ـم ـلــة دمـ ــويـ ــة ،شـبــه
س ـ ّـريــة ،عـلــى «اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن» ،وعلى
آالف من
مدينة حـمــاه ،فتبعثرت حـيــوات
ٍ
ال ـس ــوري ــن ،فـيـمــا ال ـس ـجــون كــانــت تطبق
عـلــى كــل مــن ت ـسـ ّـول لــه نـفـســه نـقــد األس ــد،
أو االن ـت ـم ــاء ل ـحــزب غ ـيــر أح ـ ــزاب «الــزي ـنــة
ّ
التقدمية  -الــوطـنـيــة» ،الـتــي كــان يتباهى
بها حزب البعث الحاكم .والفلسطينيون
ال ــذي ــن اسـتـقـبـلـتـهــم س ــوري ــة س ـنــة الـنـكـبــة
كانوا أوفــر الفلسطينيني حظًا بالحقوق،
مـ ـث ــل الـ ـت ــي «يـ ـتـ ـمـ ـت ــع» بـ ـه ــا ال ـ ـسـ ــوريـ ــون.
االستقرار الذي أرساه األسد كان من النوع
األمني البوليسي إذن .تستمر الحياة على
مـنــوالـهــا ال ـســابــق ،عـلــى رتــابــة سجونها،
على هنائها أيضًا ،تسيطر عليها قبضة
من حديد.
ً
بقيت هــذه القبضة ناجحة ،عامرة ،حتى
ان ــدالع الـثــورة السورية ضــد بشار األســد

الجئون سوريون في لبنان (جوزف عيد/فرانس برس) ّ

ونظامه .ومن يومهاُ ،د ِّمرت حيوات ثالثة
عشر مليون سوري ،ومعهم عشرات اآلالف
م ــن الفلسطينيني  -ال ـس ــوري ــن :نصفهم
خــارج ســوريــة ،واآلخــر في داخلها .يعني
تقريبًا ،بدفعة واح ــدة ،ومــن دون تمهيد
كما حصل مع الفلسطينيني الذين كانوا
يواجهون الهجرة اليهودية إلى فلسطني
قـبــل تــأسـيــس إســرائ ـيــل بـسـنــوات  ..خــرج
ثــاثــة عـشــر مـلـيــون سـ ــوري م ــن بـيــوتـهــم،
ّ
ليؤسس
واألرج ــح أن أيــا منهم لــن يـعــود،
خـ ـ ــارج الـ ـبـ ـي ــت أو خـ ـ ــارج الـ ــوطـ ــن ح ـي ــاة
جديدة ،ولــو تحت خيمة بالستيك ،حتى
لو كان قد تجاوز الخمسني أو الستني من
ُ
العمر .وهنا ال تنسى تفاصيل حياة الذين
«ب ـقــوا» مــن الـســوريــن تحت قبضة بشار
األســد أو املجموعات اإلسالمية املسلحة
في الشمال ،أو الكردية في شمال الشرق.
و«العادي» أن حياة هذه املاليني يشوبها
ّ
أل ــف تــوتــر وإذالل وح ــرم ــان ،كــي ال نقول
تدمير لحياة أو لبيت...
بني األول واألخير ،بني سورية وفلسطني
لبنان .قدرته على تدمير الحيوات تعود
إل ــى اسـتـقــالــه عـلــى األق ــل :مــن وقـتـهــا ،أي
م ـنــذ ث ـمــانــن س ـن ــة ،ل ــم يـنـعــم ل ـب ـنــان بــأي
عـشــر س ـنــوات متتالية مــن «االس ـت ـق ــرار».
ْ
ّ
املتنوعة
تكاد سنوات حروبه املتسلسلة،
ّ
ّ
األش ـكــال ،أن تشكل محطة شبه منتظمة
إلشعال النار في البيوت واألفــراد ،وكسر
ً
خط حياتهم ،يمينًا وشماال.
وال ت ـتــوقــف عـمـلـيــة ال ـتــرح ـيــل م ــن لـبـنــان
على تلك املحطات الدموية .إنما علينا أن
نحسب ،من بني حيوات األف ــراد ،القرارات
التي اتخذها عدد كبير منهم بالهجرة في
ُ
أوقات اعتبرت «قابلة لالستقرار ،»...فيما
ٍ
ُ
الهجرة املؤقتة كانت غالبًا تتبع بهجرة
قصص
أخرى ،نهائية ...إلى ما هنالك من
ٍ
مـ ّ
ـدوخــة .تقاليد الهجرة اللبنانية األكثر
ّ
من مئوية ،هي وحدها التي سهلت على

الـلـبـنــانـيــن عـمـلـيــة ط ــرده ــم م ــن أرض ـه ــم،
طوال تلك العقود ،وجعلتهم «مهاجرين»،
ّ
ال «الجـ ـئ ــن» ،أي أقـ ــل بــؤســا وش ـظ ـفــا من
نظرائهم السوريني والفلسطينيني.
ل ـل ـم ـقــارنــة ف ـق ــط :م ـقــابــل قـ ــوة ال ــدف ــع هــذه
ال ـ ـتـ ــي أخ ـ ــرج ـ ــت ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ال ـ ـثـ ــاثـ ــة مــن
َ
ديــارهــا ،وقــلـبــت حياتها وحـيــاة أفــرادهــا
رأس ــا عـلــى ع ـقــب ،مـقــابــل ه ــذه «األوطـ ــان»
التي لــم تحتضن أبـنــاء هــا ،أكــان املسؤول
عـنـهــا إســرائـيـلـيــا ،عــرب ـيــا ،أو أمـيــركـيــا ...
ً
إل ـي ـ َـك مـصــر م ـث ــا :ال ـطــاف ـشــون مـنـهــا قبل
استالم أنور السادات الحكم ،كانوا قالئل،
وعليهم قيود ،والكتلة األكبر منهم عرفت
بـ«مصريي الشام» ،وهم أثرياء تضايقوا
م ــن س ـيــاســة ع ـبــد ال ـنــاصــر االق ـت ـصــاديــة.
بعد ذلــك ،مــع عهد سـ ّـمــاه انفتاحًا ،أصــدر
السادات دستور  ،1971تسمح فيه الدولة

تكاد سنوات حروب
لبنان المتس ْلسلة،
المتنوعة األشكال ،أن
ّ
ّ
ّ
محطة شبه
تشكل
منتظمة إلشعال النار
في البيوت واألفراد
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مصر وتركيا...
موعد على ضفاف المتوسط
ياسر أبو هاللة

في الوقت الذي كان مدير املخابرات التركية ،هاكان فيدان ،يضع اللمسات األخيرة مع
املسؤولني املصريني ،إلعادة العالقات التركية املصرية ،وتجاوز األزمــات التي مرت
بها ،كانت اإلمارات تؤسس حلف شر مع دولة االحتالل واليونان وقبرص ملواجهة
تركيا ومصر .ويعكسهذا املشهد تحوالت كبيرة في منطقتنا ،لعل أبرزهاانتقال
ساحة الـصــراع من البحر إلــى البحر ،فالصراع على البحر األبيض املتوسط ليس
جديدا ،بقدر تصاعده في ظل اكتشافات الغاز ،سواء القائمة أو املوعودة .تراجعت
ّ
واضطرت مصر واألردن إلى االعتماد على غاز العدو
احتياطيات الغاز املصري،
بشكل كبير الذي حصد الحصة الكبرى من االكتشافات.
من املبكر القول إن مصر غــادرت تماما تحالفها السابق مع إسرائيل واإلم ــارات،
تحالف مع تركيا ،فمصالح مصر عبد الفتاح السيسي ال تزال قائمة
وانتقلت إلى
ٍ
مع االثنتني ،وخصوصا أنها في وضع من التراجع مع اإلدارة األميركية الديمقراطية،
على خــاف أي ــام إدارة تــرامــب .وال يقلل الـحــذر فــي الـتــوقـعــات مــن قيمة التحوالت
االستراتيجية ،فعلى الرغم من التقارب الشديد بني مصر واإلم ــارات والسعودية،
ومن خلفهم إسرائيل في ظل حكم السيسي ،إال أن القاهرة حافظت على عالقات
مــع إي ــران ،مــا تجلي فــي رفضها املشاركة فــي حــرب اليمن ،على الــرغــم مــن إلحاح
الرياض وأبوظبي على املشاركة ،ولو بكتيبة رمزيا .وكان هذا من املمكن أن ّ
يتكرر
مع تركيا ،لوال املوقف املبدئي ّ
الحاد الذي اتخذه الرئيس رجب طيب أوردوغان عقب
مجزرة ميدان رابعة العدوية صيف العام  ،2013ودعمه الكامل اإلخــوان املسلمني
واحتضانهم .وليس متوقعا من كل بلد أن يغير جلده السياسي لبناء تحالفات.
ولعل األتراك والروس واإليرانيني ّ
يقدمون درسا في العالقات الدولية عامليا .يتقاتلون
في منطقة ويتحالفون في أخــرى .سياسيا ،أعــاد وزيــر الخارجية التركي ،مولود
جاوويش أوغلو ،التأكيد على موقف بالده من جماعة اإلخوان املسلمني ،بوصفها
حركة سياسية ال إرهــابـيــة .وفــي األث ـنــاء ،خففت لهجة قـنــوات املـعــارضــة املصرية
اإلخوانية التي تبث من تركيا تجاه السيسي ،وهذه مقاربة معقولة ترضي املعارضة
ً
والنظام ،وربما تفتح في املستقبل أفقا للوساطة.
ترجع التحوالت الكبيرة في تركيا إلــى نظرية «وطــن أزرق» التي طرحها قوميون
أتراك ،وخصوصا قائد سالح البحرية التركي السابق ،سامغور دنتش ،الذي حول
ّ
البحرية التركية إلى األقوى في املنطقة ،وصاغ استراتيجية «وطن أزرق» التي تبناها
أردوغــان .أعاد األميرال املتقاعد سرد عقيدة «الوطن األزرق» خالل مؤتمر في عام
 2006تحت قيادة املركز البحري التركي .خــدم في البحرية التركية حتى ،2012
ولديه سنوات عديدة من الخبرة العملية والقيادة .وبحسب رؤيته ،يحق لتركيا امتالك
منطقة بحرية كبيرة تمتد على البحر األبيض املتوسط وبحرإيجه والبحر األسود،
ً
والتي تبلغ مساحتها ،وفقا لألدميرال التركي ،سام غوردونيبس 462 ،ألف كيلومتر
مربع ،بما في ذلك املياه االقتصادية التابعة لقبرص والجزر اليونانية ،مثل رودس
وكاستيلوريزو (أو جزيرة كريت).
ً
ً
ووفقا لغوردونيبس ،يجب تغيير الوضع الراهن ،وهو ما يعتبره إذالل التفاقيات
العام  ،1920واتفاقيات استسالم اإلمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العاملية
األولى .ال تستطيع تركيا االنفراد بالبحر األبيض املتوسط ،لكنها تستطيع أن تبنى
شراكات مع العالم العربي ،وخصوصا مصر في مواجهة دولة االحتالل التي تسرق
ٍ
األرض والبحر وما تحته من غاز ،والشراكة مع ليبيا قد تكون البداية فقط .ويؤمل أن
تنجح الشراكة العربية اإلسالمية في البحر املتوسط ،وأن يكون ّ
التحول استراتيجيا
ال تكتيكيا .ويبقى السؤال :هل توجد شواطئ لإلمارات على املتوسط؟ وملاذا التحالف
مع اسرائيل حتى في مواجهة مصر؟

المغرب :أين النقابات؟
ملــواطـنـيـهــا بــال ـه ـجــرة ،الــدائ ـمــة واملــؤق ـتــة،
ف ـكــانــت الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى مـنـهــم تـخـتــار
الثانية ،املؤقتة ،في دول الخليج أساسًا،
(باتفاقات مــع الحكومة املصرية) وقليل
مــن األفـ ــراد إل ــى دول أوروب ـي ــة وأمـيــركـيــة.
وأخيرا فقط ،الرئيس املصري عبد الفتاح
الـسـيـســي أطـلــق الـعـنــان ل ـخــروج اإلخ ــوان
املسلمني من مصر ،أو التواري ،أو السجن
َ
ويمكنك املقارنة
املــؤبــد .ولكن بــاإلجـمــال،
بــن ح ـيــاة ال ـفــرد امل ـص ــري ،املـسـتـقــر ،على
ّ
ال ــرغ ــم م ــن ك ــل ح ــروب ــه وه ـ ــزات ـ ــه ،وح ـي ــاة
الفلسطيني ،اللبناني ،والسوري اليوم...
اآلن ،ع ـ ــودة إلـ ــى ت ـلــك ال ـش ـع ــوب ال ـثــاثــة:
أقــدارهــا ال تشبه إال نفسها .ولـكــل واحـ ٍـد
ُ
م ــن ه ــذه ال ـش ـعــوب واألف ـ ــراد ق ـصــة ت ــروى
عن املسار الــذي اتخذته حياته .وبصرف
الـنـظــر عــن اخ ـتــاف األش ـك ــال وال ـتــواريــخ،
فإن نقطة واحدة تجمعهم .على الرغم من
أن السوري ُدمرت حياته جهارًا ومتأخر ًًا،
بـعــدمــا كــانــت هـيــاكــل ه ــذه الـحـيــاة ْ
مبنية
على طني الخوف ،بعد سنوات وعقود من
التدمير اآلخر ،اللبناني والفلسطيني ،فإن
النقطة البديهية التي تجمع الثالثة هي
أنهم لم ينعموا باالستقرار في ٍّ
أي من تلك
الفترات القريبة والبعيدة.
واالستقرار يعني أشياء كثيرة :إنه ّ
يؤمن
الديمومة والـتــوازن والتراكم واالستدامة
(ك ـ ـ ــام ال ـت ـن ـم ــوي ــن) والـ ـثـ ـق ــة وال ـت ـم ــاس ــك
والـقــاعــدة املتينة ألي فـكــرة ،ألي مشروع.
وكل هذه ِّ
املقومات هي من الشروط الدنيا
لحياة األف ــراد السليمة الـتــي بواسطتها
تستطيع الشعوب ،عبر أفرادها ،أن تبني
العائلة واملهنة واملوهبة والطاقة واملوارد
والـ ـغ ــرامـ ـي ــات وال ـ ـصـ ــداقـ ــات والـ ـع ــاق ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،األحـ ـي ــائـ ـي ــة ،وامل ـن ــاط ـق ـي ــة،
واالقتصاد املنتج طويل املدى .باختصار،
أن تـ ـك ــون ل ـه ــم ي ــد ف ــي ت ـق ــري ــر مـصـيــرهــم
ال ـش ـخ ـصــي وال ـ ـعـ ــام ،ف ـمــن دون أن تـكــون
لهم هــذه الـحـيــاة ،ال يمكنهم أن يسعدوا،
أو ي ـب ـن ــوا ،أو ي ـث ــاب ــروا ،أو ي ـن ـط ـل ـقــوا ،أو
يـحــافـظــوا عـلــى انــدفــاعـتـهــم ،أو شغفهم..
كما ّ
يودون.
إنـ ــه الـ ـج ــذع امل ـش ـت ــرك ب ــن هـ ــذه ال ـش ـعــوب
ينب استقرارًا،
الثالثة :تاريخهم القريب لم ِ
إال االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـ ـق ـ ـسـ ــري .وال ب ــال ـت ــال ــي
استطاعوا أن يربحوا من أجــدادهــم إرثــا،
أو درسـ ـ ـ ــا ،أو يـ ـخ ــوض ــوا ف ــي املـ ـش ــاري ــع،
أو ي ـكـ ِّـونــوا ب ــدائ ــل ،أو ي ـس ـعــدوا بــالـحـيــاة
ب ـب ـســاطــة ،ك ـمــا ي ـسـعــد ال ـب ـشــر ف ــي أن ـحــاء
امل ـع ـمــورة .ال تـ ّ
ـوحــدهــم لـغــة أو مــؤامــرة أو
ّ
ثقافة أو أطماع ،قدر ما يوحدهم طردهم
من ديارهم ،بوتائر مختلفة ،وممتدة على
عقود.
(كاتبة لبنانية)

محمد أحمد بنّيس

ّ
تتجدد األسئلة بشأن النقابات
مع تزايد مظاهر االحتقان االجتماعي في املغرب،
ودورهــا املفترض في الحد من هــذا االحتقان ،وإيجاد حلول للملفات االجتماعية
ّ
العالقة ،وال سيما في ظل التداعيات التي ُيرتقب أن تخلفها الجائحة بعد انحسارها.
ُ
والواقع أن أحد عناوين ّ
تراجع
التحول الذي شهده املغرب خالل العقدين املنصرمني
دور النقابات ،وعجزها عن مجاراة املتغيرات العميقة التي يرتبط جزء منها بالعوملة،
ّ
وصـعــود الليبرالية املـتــوحـشــة ،وتـحــكــم املــؤسـســات املــالـيــة الــدولـيــة فــي السياسات
االقتصادية واالجتماعية للدول النامية ،بينما يرتبط الجزء اآلخر باختالل ميزان
القوى بني السلطة واملؤسسات الوسيطة ،وتراجع قدرة األحزاب الكبرى على توظيف
أذرعها النقابية لتحسني شروط التفاوض مع السلطة ،بعدما اندمجت في بنيات هذه
األخـيــرة ،وخصخصة القطاعات االجتماعية الحساسة ،وتفقير فئات واسعة من
الطبقة الوسطى الحضرية .وقد بلغ هذا التراجع ذروته خالل العقد األخير مع انكفاء
ّ
استجدت مــع النسخة
النقابات ،وانصرافها عــن االشتباك باألسئلة الكبرى التي
املغربية مــن الربيع العربي التي قادتها حركة  20فبراير ،التي نجحت فــي إعــادة
تعريف املسألة االجتماعية بربطها بإعادة توزيع الثروة ،وفك االرتباط بني السلطة
ُ
والثروة ،ومراجعة سياسات التنمية املعتمدة ،وهو ما اعتبر رفضا لسردية الحوار
االجتماعي التي رهنت هذه املسألة بحسابات الفاعلني السياسيني (السلطة وأحزاب
الحركة الوطنية) .ومــع ّ
تجدد دورة االحتجاج الجديد في الريف وجــرادة والفنيدق
وغيرها ،ازدادت الفجوة اتساعا بــن النقابات والــواقــع ،فــي ظــل عجزها عــن إنتاج
ّ
ُ
تسويات تخفف من االحتقان االجتماعي الذي بات يغذي هذا االحتجاج.
ٍ
وبما أن السياسة ،مثل الطبيعة ،ال تقبل الفراغ ،فقد أفضى انحسار فاعلية النقابات
إلى ظهور فاعلني جدد ،أمام اإلجهاز الذي بدأت ّ
تتعرض له املكتسبات االجتماعية
التي حازتها الطبقة الوسطى نتيجة السياسات االقتصادية واالجتماعية املتبعة.
وشكلت التنسيقيات أبــرز فاعل في هذا الصدد ،إذ نجحت ،في سنوات قليلة ،في
الـتـحـ ّـول إلــى رقــم أســاســي فــي حــركــة االحـتـجــاج الـجــديــد ،وال سيما بعدما أخفقت
ّ
التصدي لحزمة اإلصالحات الهيكلية التي قادتها السلطة في السنوات
النقابات في
األخيرة ،واملتمثلة أساسا في إصالح أنظمة التقاعد وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية.
وإذا كــانــت قــواعــد اللعبة تــأبــى اسـتـيـعــاب هــذه التنسيقيات فــي الـحـقــل املؤسسي
ّ
املتحرر من الحسابات الحزبية والنقابية ،فإن
الرسمي ،بسبب خطابها االجتماعي
بتحوالت داخل
استمرارها في بناء أشكال جديدة من التعبئة االجتماعية ينبئ
ٍ
الحقل االجتماعي يصعب ّ
التكهن بمآلها.
في السياق ذاته ،لم يكن إخفاق النقابات في تجديد آليات اشتغالها بعيدا عن معضلة
الديمقراطية الداخلية ،فقد كان ّ
لتمسك القيادات النقابية التقليدية بمواقعها دور في
ُّ
باد أصاب مختلف هياكلها ،ما انعكس ،بالضرورة ،على أدائها في مواجهة
س ٍ
تكل ٍ
السلطة وأربــاب العمل والقوى االجتماعية املحافظة .كما كان الرتباطها باألحزاب
السياسية ،على اخـتــاف أطيافها ،دور ،أيـضــا ،فــي مــا آلــت إلـيــه أوضــاعـهــا نتيجة
ارتهانها لحسابات هذه األحزاب التي تتغير من ظرفية إلى أخرى .وقد كان داال ،على
سبيل املثال ،كيف توازى الصعود السياسي لحزب العدالة والتنمية اإلسالمي الذي
يقود الحكومة مع صعود ذراعه النقابي (االتحاد الوطني للشغل باملغرب) ،في إعادة
إنتاج ألحد أكبر مآزق العمل النقابي في املغرب .إخفاق النقابات املغربية في التفاعل
ٍ
اإليجابي مع املتغيرات الحاصلة ّ
حولها إلى قوة اجتماعية محافظة ،تكاد رؤيتها
للمسألة االجتماعية تتقاطع مع تلك التي تتبناها السلطة والنخب وأرباب العمل .ومن
هنا ،هذا النجاح الالفت الــذي ما فتئت تحققه السلطة في تمرير مراجعات جذرية
ّ
لخيوط املعادلة املتحكمة في هذه املسألة ،سواء في القطاع العام من خالل إعادة النظر
في املرتكزات األساسية التي نهض عليها منذ االستقالل ،أو في القطاع الخاص من
خالل التشديد على دور «السلم االجتماعي» بني أربــاب العمل والعمال في تعزيز
تنافسية االقتصاد الوطني ومواجهة ّ
تحديات العوملة.
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آراء

عودة السؤال مع رحيل ميشيل كيلو
سوسن جميل حسن

مع كل مــوت لشخصية عامة أو مؤثرة في
الــراهــن ال ـســوري ،تسترجع الــذاكــرة لحظة
مشابهة ،وما رافقها من سجال في الشارع،
وك ــأن الــزمــن ال ي ـت ـحـ ّـرك ،وال ـطــاقــة الكامنة
ف ـي ــه ت ـت ـقــد وت ـت ـف ـ ّـجــر م ــن ج ــدي ــد أق ـ ــوى مــن
ّ
السابق .تذكرني وفــاة الكاتب والسياسي
السوري املعارض ،ميشيل كيلو ،بلحظات
ُ
كتبت مرة ،بعد
مشابهة ،وتعيدني إلى ما
رحيل املفكر السوري صــادق جــال العظم،
فــي مـقــالـتــي املـعـنــونــة «لـيــس رث ــاء لـصــادق
جالل العظم» ،من على هذا املنبر (العربي
الـجــديــد) ،والـتــي كــانــت فــي الــواقــع رث ـ ً
ـاء له،
«ال أج ـي ــد الـ ــرثـ ــاء ،وال أع ـ ــرف أن أح ـ ــزن إال
ب ـم ـف ــردي ،ف ـحــزن ال ـف ـقــد أم ــر شـخـصــي كما
متطرف في ّ
ّ
ّ
ذاتيته ،املشاعر
ذاتي
أفهمه ،بل
ّ
التي يتركها فرد رحل تولدها الفجوة التي
تزداد عمقًا واتساعًا مع الزمن ،فجوة املكان
الشاغر الــذي كــان مليئًا بالحياة مفتوحًا
على احـتـمــال املــزيــد ،عصيًا على االكـتـفــاء،
لكن صادق جالل العظم لم يكن إنسانًا ذاتيًا
ً
بالنسبة ّ
إلي ،فأنا بالكاد صافحته مرة قبل
أكثر من ثمانية أعــوام (حــن كتبت املقالة)
مـصــادفــة فــي دمـشــق عندما كنت بصحبة
الراحلة إلهام زوجة ممدوح عدوان».
كذلك فإنني بالكاد التقيت بميشيل كيلو
مرتني منذ مدة طويلة في إحدى السهرات
ّ
في مدينتي الالذقية ،لكنني أكــن لشقيقه،
زميلي في املهنة الدكتور (الطبيب) عيسى
كيلو ،كل الود والتقدير ،ما يفتح بابًا على
ح ــزن شـخـصــي أي ـض ــا .ل ـك ــن ،ه ــل يـمـكــن أن
ّ
شخصيات انشغلت بالقضايا
يمر رحيل
ٍ
العامة ،وساهمت في طرح األفكار الفاعلة
حزن كبير،
في إنارة الوعي العام،
من دون ّ ٍ
ّ
ـأمــل وتفكر
ـوف فــي لـحـظــات تـمـ ّـعــن وتـ
ووقـ ـ ٍ
ف ــي ال ـح ــال ــة الـ ـس ــوري ــة ،وفـ ــي تـ ـج ــارب تـلــك
الشخصيات؟
لقد دارت السجاالت الحامية بني شريحة
كبيرة من السوريني على صفحات التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وك ـ ـمـ ــا هـ ــي ال ـ ـع ـ ــادة أداروا
حــروبـهــم ال ـعــارمــة بـكــل مــا أوتـ ــوا مــن قــدرة
وع ــزم عـلــى املـحــاسـبــة ،وأن يـكــون بعضهم
ّ
دي ــان ــا ت ـجــاه ب ـعــض ،عـلــى مــذبــح الــوطـنـيــة
واإلخــاص والتفاني في مواجهة املؤامرة
ّ
طرف يبيح
يتعرض لها وطنهم ،وكل
التي
ٍ

لـنـفـســه ام ـت ــاك ال ـح ــق ال ـح ـص ــري بــالــوطــن
وال ــوط ـن ـي ــة وم ـ ـجـ ــازاة اآلخـ ـ ــر ومـحــاسـبـتــه
بــأق ـص ــى م ــا ي ـس ـت ـط ـيــع ،ب ــاع ـت ـب ــاره أوص ــل
إلى ما وصلت إليه ،وهنا القضية.
البالد ّ
املوت حق وحقيقة .هذا بديهي ،مع أن املوت
ف ــي س ــوري ــة ات ـخــذ س ـيــاقــات أخـ ــرى .ومل ــوت
ميشيل كيلو الــذي أمضى أكثر مــن نصف
عـمــره فــي الـنـضــال ،وف ــي املـعـتـقــات فـتــرات
عديدة ،بجائحة كــورونــا ،وقــع مغاير ،لكن
مــا ال ي ـمــوت هــو ال ـف ـكــرة ،فـكـيــف بـفـكـ ٍـر تــرك
قواعده ومبادئه وأهدافه بني أيدي من هم
ّ
بحاجة إليه ،وشكل بالنسبة إلــى األجيال
بيانات الستلهام تجاربهم
القادمة قاعدة
ٍ
ف ــي ب ـنــاء أوطــان ـهــم بـحـســب م ــا يـطـمـحــون،
فيما لــو ّ
قيض لهذه األجـيــال أن تعود إلى
القراءة.
فـ ــي رس ــالـ ـت ــه الـ ـت ــي وج ـه ـه ــا الـ ــراحـ ــل عـبــر
«الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن
والـ ـس ــوري ــات ،واع ـت ـب ــرت بـمـثــابــة وصـ ّـي ـتــه،
كان فيها ما يشبه اعترافًا بأخطاء ارتكبت
أمر ُيحسب له .وال ّ
واالعتذار عنها ،وهذا ٌ
بد
من االعتراف بأن الخطأ مفهوم علمي ،فمن
يعمل في أي مجال يخطئ ،فكيف في مجال
السياسة ،املتعلقة بالشأن الـســوري الــذي
مــا زال الـعــالــم مختلفًا حــولــه؟ ّأم ــا الحجة
ّ
يتمسكون
الدامغة بالنسبة إلى جمهور من
ب ـن ـظــريــة امل ـ ــؤام ـ ــرة ،ف ـكــانــت ف ــي الـتـسـجـيــل
الصوتي الذي ّ
يعرف فيه ميشيل كيلو عن
نفسه ببطاقته الشخصية ويشيد بجبهة
ّ
النصرة ،وهذا ما شكل البرهان األخير في
نظرهم على مسؤوليته عن تمزيق الوطن،
بالحرف هذا ما قاله بعضهم.
بــالـنـسـبــة إل ــى الـجـمـهــور فــي ات ـســاعــه هــذا،
مــا كــان مــن تفاعله مــع مــوت ميشيل كيلو
كـمــا سـبـقــه م ــن م ــوت صـ ــادق ج ــال العظم
أو الطيب تيزيني أو مــي سكاف أو فــدوى
سليمان وغيرهم مــن الشخصيات العامة
ّ
وقويًا
املؤثرة التي كان انحيازها واضحًا
إلى الحراك الشعبي منذ البداية.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ك ــان ه ـنــاك ش ـبــه إج ـم ــاع على
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـن ـ ـخـ ــب ،الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة وال ـع ـل ـم ـي ــة
وامل ـج ـت ـم ـع ـيــة م ــوزع ــة ب ــن ال ــداخ ــل ف ــي كل
والحزن
نعيه
مناطق نفوذه والخارج ،على
ً
ً
عليه ،وإنصافه بوصفه شخصية وطنية،
كان ّ
همها العمل من أجل الشعب وقضاياه
امل ـح ـق ــة .ل ـك ــن ،ه ــل يـكـفــي ه ــذا أمـ ــام ال ــواق ــع

الرهيب الــذي وصلت إليه ســوريــة ووصــل
إليها الـســوريــون؟ هــل بــات للنخبة دورهــا
الـفــاعــل وتأثيرها فــي ال ــرأي الـعــام ،بعد أن
تبني مــدى فشلها في تكوين وعــي عــام في
العقود املاضية.
يعود الـســؤال حــارقــا صــارخــا بعد سنوات
عشر من الدمار واالنهيار والتشريد :ملاذا
فشلت ّالثورة؟ بل هل هي ثورة من األساس؟
لقد تكشف الواقع باكرًا في عمر الحراك عن
فجوة عميقة واسعة بني النخب والقاعدة
ُ
حدث
الشعبية ،النخب التي لم تستطع أن ت ِ
التغيير املرجو في وعي الشعب ،على الرغم
م ــن تـضـحـيــاتـهــا واألثـ ـم ــان ال ـبــاه ـظــة الـتــي
دفعتها في مقارعة الطغيان.
ولكن أمام لحظة الحقيقة تبني أن الفواتير
كـلـهــا راح ـ ــت أدراج الـ ــريـ ــاح ،وأن الـنـسـيــج
ّ
املجتمعي بــدا متهتكًا ضعيفًا غير مسلح
ب ــال ــوع ــي الـ ـ ــازم م ــن أجـ ــل ت ـحــديــد أه ــداف ــه
وق ـض ــاي ــاه .ع ـق ــود م ــن ال ـق ـمــع واالس ـت ـب ــداد
أف ــرغ ــت ال ـح ـي ــاة ال ـف ـك ــري ــة ،وش ـل ــت ال ـح ـيــاة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وزج ـ ــت ال ـع ــام ــة ف ــي ح ــال ــة من
وقت كانت
الخواء الروحي واملفاهيمي ،في
ٍ
ال ـج ـم ــاع ــات الــدي ـن ـيــة ه ــي األكـ ـث ــر تنظيمًا
واألوسـ ــع كـ ــوادر واألقـ ــدر عـلــى ال ــول ــوج في
عمق الــروح الجماعية «التي كانت تمتلئ
ب ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــواء» ،ف ــارتـ ـم ــت ال ـ ـشـ ــرائـ ــح ال ـف ـق ـي ــرة
ّ
واملهمشة التي راحــت تــزداد نموًا واتساعًا
في أحضان تلك الجماعة .لذلك استطاعت
الجماعات اإلسالمية السيطرة باكرًا على
الحراك ،وخطفه ملصلحتها.
لــم تستطع األحـ ــزاب وال ـت ـيــارات الـيـســاريــة
فـ ــي سـ ــوريـ ــة ت ـش ـك ـيــل قـ ــاعـ ــدة اج ـت ـمــاع ـيــة،
وتعزيز وعــي شعبي بأهم املرتكزات التي
تبنى عليها ال ــدول الحديثة القائمة على
مـبــادئ الديموقراطية والـحـقــوق والـعــدالــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـح ــري ــات وعـ ـ ــدم الـتـمـيـيــز
وانفصال الدين عن املجال العام والسياسة.
وب ــال ـت ــال ــي ،كـ ــان الـ ـخ ــوف ب ــاكـ ـرًا لـ ــدى قسم
كبير من الشعب من التغيير ،ومن الخطاب
اإلق ـ ـصـ ــائـ ــي الـ ـ ـ ــذي ع ـ ــا ب ـ ــاكـ ـ ـرًا أي ـ ـضـ ــا مــن
ال ـج ـمــاعــات اإلســام ـيــة امل ـت ـش ـ ّـددة ،كجبهة
النصرة التي ّ
حياها الــراحــل ميشيل كيلو
حينها ،وكانت تلك من أخطاء وقعت فيها
قوى الثورة.
وهـ ـن ــا ت ـح ـض ــر ق ــري ـن ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــال ،ع ـنــدمــا
خاطب الراحل صــادق جــال العظم النخب

شبه إجماع
على مستوى
النخب السورية،
الثقافية والعلمية
والمجتمعية موزعة
بين الداخل في كل
مناطق نفوذه
والخارج ،على نعي
ميشيل كيلو
الصبر الجميل للشعب
السوري الذي احتمل
أكثر من طاقته بكثير.
الصبر الجميل له حتى
يستعيد عافيته
الروحية قليًال

املثقفة مــن القوميني الـعــرب ،والناصريني،
ويـ ـس ــاري ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ،مـ ــا ب ـع ــد هــزي ـمــة
ح ــزي ــران ،ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـعـتـبــرون أنفسهم
ثوريني.
«إن كنتم تعتبرون أنفسكم ثائرين ،فعلى
ماذا أنتم ثائرون؟ على االستعمار فقط؟»،
أال يـمـكــن اس ـت ـم ــرار ه ــذا ال ـن ـهــج ،وتــوجـيــه
ال ـ ـسـ ــؤال إلـ ــى ن ـخ ــب الـ ـي ــوم الـ ـث ــوري ــة :عـلــى
مــاذا ثــرتــم؟ على إسـقــاط النظام السياسي
فـ ـق ــط؟ والـ ـطـ ـغـ ـي ــان ال ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــادر ال ـ ـثـ ــورة،
وص ــادر املـجــال الـعــام بأجمعه؟ وخطابات
الفصائل واألطــراف التي تهيمن على جزء

مــن األراض ــي الـســوريــة ،وتـفــرض سطوتها
ونـ ـهـ ـجـ ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـشـ ـع ــب تـ ـح ــت ن ـف ــوذه ــا
ب ــاألسـ ـل ــوب ن ـف ـس ــه ،وب ــال ـن ـه ــج ال ـس ـل ـطــوي
الشمولي القمعي نفسه؟
إذا كان الهدف من انتفاضة الشعب إسقاط
الـنـظــام فـقــط ،فتلك مصيبة ،بعد أن سقط
ال ــوط ــن ،وتـقـ ّـسـمــت األرض ،وارت ـه ــن ال ـقــرار
واإلرادة لـلـخــارج ،وجــرى القتل والتهجير
ّ
وال ـت ـشــريــد وال ـت ـجــويــع .مـصـيـبــة أل يـكــون
هناك بدائل لدى الشعب ،أن ينتظر الشعب
ديكتاتوريات وطغيانًا أعتى ،عندما افتقد
ٍ
ُ
الشعب إلــى البدائل التي تــرضــي طموحه،
ٌ
ورأى أن البديل املطروح عن النظام طغيان
آخـ ــر ي ــرم ــي إلـ ــى فـ ــرض شــري ـع ـتــه بــالـكــامــل
على الشعب .انــزاح قسم ّ كبير منه إلى كفة
النظام .هذه حقيقة ومؤشر على فشل ذريع،
وها هي االنتخابات قادمة ،على الرغم من
ّ
ّ
وتعدد أسماء املرشحني ،إل
مهزلة التنافس
أن ما يمكن استنباطه ،في استقراء أولــي،
يفيد بأن ال شيء ّ
تغير ،وأن استبدال كلمة
انتخاب بكلمة استفتاء في الدستور عملية
ّ
خلبية ليس أكثر.
بعيدًا عن الحل السياسي الذي لم يعد بيد
الـســوريــن ،وإذا لــم يكن هناك إرادة دولية
واتفاق دولي وإقليمي على الحل ،فلن يكون
فــي املستقبل الـقــريــب .لكن هــل مــن املعقول
االنتظار إلى حينها؟ االشتغال على الوعي
ال ـج ـم ـع ــي ،وتـ ـع ــري ــف ال ـ ـنـ ــاس ب ـق ـضــايــاهــم
الــراهـنــة ،وطــرح تصور عــن مستقبلهم أمر
ضــروري ،ألن البناء واالستمرار مرهونان
بالفترة التالية ،فترة ما بعد فرض الحلول
السياسية .الشعب بحاجة إلى استراتيجية
وخـطــط مــن أج ــل حـيــاة مـسـتــدامــة ،وه ــذا ال
يصح دون وعي جديد وسليم.
ال ـ ـسـ ــام لـ ـ ـ ــروح ال ـ ـس ـ ــوري م ـي ـش ـي ــل ك ـي ـلــو،
والصبر الجميل لهذا الشعب الذي احتمل
أكـثــر مــن طاقته بكثير .الصبر الجميل له
ً
حتى يستعيد عافيته الروحية قليال ،ويبدأ
بالتفكير املجدي النافع بواقعه واستنقاعه،
وكيف السبيل للخروج من ّ
لجته الحارقة.
والــدعــوة إلــى النخب بــأن تعيد حساباتها
ّ
ّ
وق ــراءة تجاربها ،علها تتمكن مــن إحــداث
املفارقة الالزمة ،وتستطيع رمي الحبل إلى
ال ـش ـعــب الن ـت ـشــالــه م ــن ح ـمــأتــه ،ك ــي يسمو
بعضه على التخوين املجاني بحق بعضه.
(كاتبة سورية في برلني)

خطاب سياسي في فرنسا عن تحالف يساري إسالمي
محمد سي بشير

الساحة ّ
لم تكتف ّ
السياسية الفرنسية بإقرار
قانون األمن الشامل ،قبل أيام ،بل سعت إلى
تصريحات تقصد من ورائها توجيه
إطالق
ٍ
العقل السياسي واالجتماعي الفرنسيني إلى
جــدلـيــةٍ جــديــد ٍة بــن الـجـمــاعــات االجتماعية
فــي فــرنـســا وع ــدم املـ ـس ــاواة ،ول ـكــن فــي ثــوب
السوية،
أيديولوجي ،تتقابل فيه األفكار غير
ّ
ُ
وت ّ
تيارات بعينها ،ألنها
وجه االنتقادات إلى
ٍ
التي تقوم على إثارة اإلشكاالت الحقيقية في
فــرنـســا ،على غ ــرار الـجــرائــم ضــد اإلنسانية،
االستعمار واملاضي املقيتني للكولونيالية،
وهو ما تريد القيادات السياسية الفرنسية،
امل ــاك ــرون ـي ــة وال ـي ـمــن امل ـت ـط ـ ّـرف ،إل ــى جــانــب
تيارات من اليسار االشتراكي ،بصفة ّ
خاصة،
تركيز الحديث عليه ،من اآلن إلى انتخابات
 2022الــرئــاس ـيــة ،مــن نــاح ـيــة .وم ـن ـعــا ،حتى
بالوسائل القانونية والحرمان من التمويل،
ّ
م ــن ارتـ ـف ــاع ص ــوت تـ ـي ــارات ف ـكــريــة حقيقية
النـتـقــاد الـحــالــة االقـتـصــاديــة /االجتماعية،
وازديـ ـ ـ ــاد وت ـي ــرة ت ـعـ ّـمــق الـ ـه ـ ّـوة ب ــن األقـلـيــة
االق ـت ـص ــادي ــة  -املــال ـي ـ ــة ّوب ـقـ ّـيــة املـجـتـمــع في
ف ــرنـ ـس ــا ،مـ ــن ح ـي ــث مـ ــؤشـ ــر الـ ـ ّـدخـ ــل امل ــال ــي،
ّ
ونــوعـ ّـيــة الـحـيــاة املـتــأتـيــة مــن وراء ذل ــك ،من
ناحية أخرى.
بـ ــدايـ ــة ،ي ــأت ــي االهـ ـتـ ـم ــام بـ ـه ــذه اإلشـ ـك ــاالت
الـسـيــاسـيــة الـفــرنـسـيــة ،ف ــي أك ـثــر م ــن مـقــالــة
ن ـ ّش ــره ــا الـ ـك ــات ــب فـ ــي «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»،
ألن ـهــا ت ـمـ ّـس ،بصفة خ ـ ّ
ـاص ــة ،املـغـتــربــن ّ من
أص ــول مـغــاربـيــة وأف ــارق ــة ،إضــافــة إل ــى أنـهــا
تقوم بــإحــداث قطيعة مع جانب من الهوية
الـفــرنـسـيــة ال ـتــي ك ــان ــت ،إل ـ ّـى ع ـقــود ســابـقــة،
قريبة منا ،بفضل الفن ،الث ّقافة والرياضة،
ّ
متعددة األعراق واألصول الثقافية ،لتصبح،
على وقــع األزمــة االقتصادية وتحالف املال
ّ
السياسة ،ذات ّ
مع ّ
الصلة بالتيارات اليمينية،
الوسط واليسار االشتراكي ،في إطار تفكير
ولغة يعمل هؤالء على نشرها على وسائل
ّ
اإلع ــام ،وتـعــويــد الفرنسيني على التعامل
ّ
بها عوض رفع ّ
الصوت بالالمساوة والهوة
الكبيرة التي ت ــزداد عمقا ،مــن حيث نوعية
املالية والـ ُـولـ ُـوج إلى دائرة
الحياة ،املداخيل ّ
دورنـ ـ ــة /ت ـجــديــد الــن ـخــب ف ــي فــرن ـســا ،وفــق
ّ
معطيات الــلــون ،األص ــل و الثقافة /الـ ّـديــن،
ّ
مـ ـح ـ ّـددة امل ـع ــال ــم ،ب ـي ـضــاء الـ ــلـ ــون ،فــرنـسـيــة
أصيلة ،كاثوليكية /يهودية ّ
الديـ ــن وغربية
ّ
ّ
ُ
الــثـقــافــة /القيم تشكل مــا بــات ي ـعــرف ،اآلن،

بالنظر إلى عمل علمي
تقوم به الجامعات
للكشف عن حقائق
التّاريخ ،فإن الباحثين
فيها ُوصموا باالنتماء
للتحالف األيديولوجي
اليساري  -اإلسالمي
تظاهرة ضدّ اإلسالموفوبيا في فبراير الماضي بباريس (جيوفري فان در هاسل /فرانس برس)

بــالـهــويــة الـفـ ّـرنـسـيــة الـنـقـيــة ،وف ــق تعبيرهم
اإلعالمي والثقافي.
ّ
استغلت تلك الـ ّـدوائــر أســوأ االستغالل مقتل
امل ـ ــدرس صـمــوئـيــل بــاتــي عـلــى ي ــدي إرهــابــي
من القوقاز ،لتوسع رقعة ذلــك الفكر الجديد
الذي لم يولد من فراغ ،بل كان نتيجة تحويل
بــوص ـلــة األي ــدي ــول ــوج ـي ــات ال ـت ــي ع ـلــى الـعـقــل
ال ـفــرن ـســي أن ُي ـع ـ ّـبــأ ب ـهــا ف ــي إط ـ ــار الـتـغـطـيــة
على الحقيقة االقـتـصــاديــة الـ ّـرأسـمــالـيــة التي
ّ
ت ــزداد بـهــا ال ـهــوة بــن الــطـبـقــات االجتماعية
ّ
فــي فــرنـســا ،م ــول ــدة الـحــاجــة لـعـقــول جــديــدة،
وصراعات من طبيعة تالمس حقائق خاطئة
ّ
لكنها ،بقيادة تلك ّ
الدوائر ّلها ،وبالنظر إلى
ّ
حجم التأثير الــذي تمك ّن الشاشات ووسائل
ّ
التواصل االجتماعي ،فإنها تصل إلى اآلذان،
ّ
وتصمها على سماع فكر آخــر مضاد لها أو
مقابل ملا تطرحه.
بدأ هذا االستغالل اإلعالمي من وزير التربية،
ّ
ّ
ثم تبعته وزيرة التعليم العالي ،متحدثني عن
تــداعـيــات انتشار األيديولوجية اليسارية –
اإلسالمية ،وانغماسها في نشر أفكارها بني
ّ
ّ
التالميذ (في املــدارس) والطلبة (الجامعات)،
ّ
فــي إش ــارة إل ــى فـكــر ي ـســاري يــوجــه اهتمامه
إلــى ّ
الرأسمالية ،ومقاربتها فــي كسر البناء
ّ
االجتماعي الفرنسي بخنق الطبقة الوسطى
وبـتـعـطـيــل املـصـعــد االجـتـمــاعــي أي إمكانية
ّ
لالنتقال بني الطبقات ،إلحداث عملية تجديد
ّ
النخب ،بتكافؤ الفرص ،ومن خالل التعليم أو
حقائق ال يريد عالم املال وحليفه
العمل ،وهي ّ
فــي الـحـكــم ،الــنـخــب الفرنسية السياسية ،أن
ّ
تـبـقــى قــائـمــة ،وتـشــكــل قــاعــدة لــاحـتـجــاجــات
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
ومــداخــل للتغيير السياسي من خــال تزكية
بــرامــج انتخابية توقف تلك املـمــارســات .كما
ّ
ُو ّج ـه ــت االن ـت ـق ــادات إل ــى ال ــط ــرف ال ـثــانــي في
املعادلة أي التيار(أو الــوجــود) اإلسالمي في
ّ
ّ
فرنسا ،باعتبار أن هــذا الطيف يحمل قيما
الالئكية والجمهورية ،إضافة
معادية لقيم ّ
ّ
إلى أنه تيار يؤثر ،اجتماعيا وسكانيا ،على
ال ـب ـن ــاء واالنـ ـسـ ـج ــام ال ـس ـكــان ـيــن ف ــي فــرنـســا
باملعطيات الـتــي أتـيـنــا عـلــى ذكــرهــا ثقافيًا/
دينيًا ،اجتماعيًا ومظاهر خارجية (الـلــون)
ّ
بل ،أبعد من هذا وذاك ،فهو تيار يذكر فرنسا
ّ
بماضيها االستعماري بمطالباته املتكررة،
اع ـت ـم ــادًا خــاصــة ع ـلــى الـتـعـلـيــم وال ـجــام ـعــات
ّ
من خــال التاري ــخ والـ ّـدراســات الكولونيالية
ومــا بعد الكولونيالية ،لفرنسا بــاالعـتــراف،
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذار ثـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــض ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــرائـ ــم
االسـتـعـمــاريــة /االستيطانية ،خصوصا في
ّ
والقارة اإلفريقية ،عموما.
شمال أفريقيا
بــال ـن ـظــر إل ــى ال ـع ـمــل ال ـع ـل ـمــي الـ ــذي ت ـق ــوم به
ّ
ال ـج ــام ـع ــات ل ـل ـك ـشــف ع ــن ح ـق ــائ ــق ال ــت ــاري ــخ،
فــإن الباحثني فيها ُوص ـمــوا بتلك التسمية،
االن ـت ـمــاء لـلـتـحــالــف األيــديــولــوجــي الـيـســاري
 اإلســامــي ،بقصد تحميلهم كــل مــا يحصلفي فرنسا من املنعرج الفكري ،وفــق زعمهم،
بـتـخـلــي ال ـفــرن ـس ـيــن ع ــن قـيـمـهــم الـلـيـبــرالـيــة
واعتناقهم الفكر الــذي يريد مراجعة رسالة
فرنسا الحضارية ،عبر الربط بني تلك الرسالة
القمعية اإلجرامية التي
ُالحضارية واألدوات
ً
أري ـ ــد ل ـهــا أن ت ـكــون حــام ـلــة ل ـهــا لـلـبـحــث ،في
الـحـقـيـقــة ،عــن أس ــواق ومـ ــوارد أول ـي ــة ،وليس
لبناء بلدان أو ترقية مجتمعات وتطويرها.
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طاولت الهجمة
الكبيرة الجمعيات
والمساجد ،بغرض بناء
صورة نمطية تربط
بين التراجع الفرنسي
وعدم االستقرار

وهذا عني ما يريد الفكر الجديد اجتثاثه من
مناهج التعليم وبرامج البحوث في املخابر
ومراكز ّالبحث الجامعية.
احتدم النقاش اإلعالمي ،ووصل إلى مطالبة
ّ
النخب الجامعية ،عبر رسالةٍ نشرتها يومية
لـ ّـومــونــد ،بــاسـتـقــالــة وزي ــرة التعليم الـعــالــي،
ّ ّ
رف
وقعها قرابة  500جامعي ،في حني أن الط ّ
الثاني ،مواجهة لذلك ودفاعًا عن زعمه ،جند
صحفًا ومجالت ،إلى جانب قنوات إخبارية،
ل ـن ـش ــر م ـض ـم ــون األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
ـات سياسيةٍ
ُوال ـب ـنــاء عـلـيـهــا ،إلي ـجــاد تـحــالـفـ ٍ
ت ـب ـقــي ع ـلــى م ــاك ــرون ف ــي ال ـح ـكــم وت ــوج ــد له
السند السياسي ،البرملان والطبقة السياسية،
خـ ـص ــوص ــا أن تـ ــداع ـ ـيـ ــات ج ــائـ ـح ــة ك ــورون ــا
واالنقالبات االقتصادية العاملية سيكون لها
وقــع على خريطة التنافس العاملي التي برز
فيها ،حـقــا ،تـ ّ
ـوجــه فرنسا نحو الـتــراجــع ،بل
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الفشل فــي أص ـعــد ٍة كـثـيــرة ،لعل أقلها ب ــروزا،
ّ
اآلن ،أن القوى االقتصادية والعلمية تمكنت
مــن تـطــويــر لـقــاح ضــد الـجــائـحــة ،فــي حــن أن
فــرنـســا هــي الــوح ـيــدة الـتــي بـقـيــت فــي تبعية
للمخابر األملانية والبريطانية واألميركية.
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى اإلس ــام ــي ،ط ــاول ــت الـهـجـمــة
الكبيرة الجمعيات واملساجد ،والغرض بناء
ص ــورة نمطية تــربــط بــن الـتــراجــع الفرنسي
وعدم االستقرار ،إضافة إلى املساس بصورة
فرنسا التاريخية /الحضارية ،حيث ال تخلو
نـشــرة أخ ـبــار ،صـفـحــات مجلة أو جــرائــد ،بل
واملـحـتــويــات السينمائية  -الفنية مــن ْ
النيل
من صورة املسلمني واإلسالم والربط بني هذا
الدين واإلره ــاب ،من ناحية ،وتوجيه الغرب
إل ــى خ ـطــر ال ـق ـيــم اإلس ــام ـي ــة ،عـلــى األص ـعــدة
كافة ،على الحضارة الغربية ،برمتهاّ ،
ماديا
وفكريا ،من ناحية أخرى.
ّ
ّ
قــد يكفي للتدليل على هــذا التصميم لبناء
صـ ــورة نـمـطـيــة سـلـبـيــة ل ــإس ــام واملـسـلـمــن
الحديث عن تركيز وسائل اإلعــام الفرنسية
على ال ـصــراع فــي شــرق املـتــوســط ،بــن تركيا
واليونان ،وإلقائها الضوء على مأساة األرمن
في الحرب أخيرا مع أذربيجان ،باعتبارهما
وجهني لعملة واح ــدة ،تحمل مضمون خطر
ّ
اإلس ــام فــي أوروب ــا وعـلـيـهــا ،وخـصــوصــا أن
للصراع فــي شــرق املتوسط وحــرب أرمينيا،
أخـ ـي ــرا ،م ــع أذرب ـي ـج ــان ،قــاســم م ـش ـتــرك ،هو
تــركـيــا ال ـتــي تــدافــع عــن مـصــالـحـهــا فــي شــرق
امل ـت ــوس ــط ف ــي م ــواج ـه ــة الـ ـي ــون ــان ،وس ــان ــدت
أذربـ ـيـ ـج ــان ،بـ ـق ـ ّـوة ،ف ــي الـ ـح ــرب ،ب ـمــا يـ ـ ّ
ـؤدي
ّ
باإلعالم الفرنسي إلى االستنتاج أن اإلسالم
ّ
للتحرك،
خطر كامل ،ال يجب أن يترك له مجال
حتى ال يستفحل ،وي ـ ّ
ـؤدي إلــى ضمور القيم
الغربية ،وفق زعمهم.
ّ
ّ
يـجــدر الــتــذكـيــر ،هـنــا ،ب ــأن فــرنـســا ،بوجودها
ّ
داخـ ـ ـ ــل االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي وح ـ ـلـ ــف ش ـم ــال
األط ـل ـســي (ال ـن ــات ــو) ،إل ــى جــانــب أن ـهــا عضو
دائـ ـ ـ ــم فـ ــي م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ،فـ ـه ــي ت ـت ـخ ــذ مــن
ك ـ ّـل ه ــذه امل ـنــافــذ طــرقــا لـتــأيـيــد ه ــذا ال ـتـ ّ
ـوجــه،
ث ــاث ــي امل ـق ــاص ــد ،أيــديــولــوجـ ـ ـيــا /سـيــاسـيــا/
ّ
استراتيجيا ،بما يعني أن االهتمام بمضمون
ّ
الرسالة اإلعالمية والفكرية الفرنسية شيء
ّ
ّ
ح ـي ــوي بــالـنـسـبــة ل ـن ــا ،ألن ت ـلــك الــس ـيــاســات
واألفكار موجهة إليجاد صورة نمطية وإدراك
مـضـ ّـريــنّ ،أي ـمــا ض ــرر ،باملنطقة ،بمصالحنا
وبجاليتنا ،فــي فرنسا وفــي الـغــرب ،وهــو ما
يجب أن نقف له ،ونكشفه باستمرار.
(كاتب وأستاذ جامعي جزائري)
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