
شفان إبراهيم

الصراع  إحــدى محطات  أذربــيــجــان  تعتبر 
ــا، فـــفـــي وقــــٍت  ــيــ ــركــ الـــحـــالـــي بــــن إيــــــــران وتــ
تجد فيه تركيا أن أذربــيــجــان، إضــافــة إلى 
قيرغيزستان،  تركمانستان،  كازاخستان، 
ثقافية  روابــط  ولها  بالتركية،  ناطقة  دول 
ــائــــج اجــتــمــاعــيــة تــاريــخــيــة مــرتــبــطــة  ووشــ
ــران، وتــنــكــشــف رويـــدًا  ــ بــتــركــيــا أكــثــر مـــن إيــ
ــدًا املــســاعــي الــتــركــيــة الــتــمــّدديــة صــوب  رويــ
الـــقـــوقـــاز والــــحــــدود املــتــاخــمــة إليــــــران، فــإن 
خــمــســة تـــوتـــرات مــركــبــة تــعــقــد مـــن طبيعة 
الــجــاريــن األذري واإليـــرانـــي،  الــعــاقــة بـــن 
أولها الخوف اإليراني الدائم من الحركات 
ــلـــحـــكـــومـــة  ــة لـ ــيــ ــانــ ــمــ ــلــ ــعــ والــــــســــــيــــــاســــــات الــ
الرئيس  األذربيجانية، خصوصا في عهد 
من  بــاكــو  مــخــاوف  تقابلها  إلــهــام علييف، 
الــســيــاســات الــديــنــيــة لـــطـــهـــران. ثــانــيــهــا ما 
تشكله نسبة األذرين القريبة من 25% من 
مــجــمــوع ســكــان إيــــران وإمــكــانــيــة تحولهم 
إلــــى جــبــهــة داخــلــيــة مــعــارضــة إليــــــران، إذا 
ــي مـــحـــاربـــة أذربــــيــــجــــان. ثــالــثــهــا  ــرت فــ ــّكــ فــ
خب األذربيجانية 

ُ
االعتقاد السائد لدى الن

عــن مــســاعــي إيــــران لتقويض نــظــام الحكم 
مــن تبعية  ملــخــاوف طــهــران  لديهم، نتيجة 
باكو للغرب، حيث سبق إليران أن أشهرت 
رغبتها في تحجيم نفوذ نظام الحكم لدى 
جــارتــهــا، إن لــم يــكــن إطــاحــتــه، عــلــى لسان 
رئـــيـــس هــيــئــة األركــــــان الــعــامــة فـــي الـــقـــوات 
املسلحة اإليرانية، اللواء حسن فيرو آبادي، 

شريف هاللي

ــونـــس،  ــــي تـ ــا حــــــدث وال يـــــــزال فـ ــ يـــثـــيـــر مـ
ــيــــس ســـعـــّيـــد  ــنــــذ تـــجـــمـــيـــد الــــرئــــيــــس قــ مــ
دســـــــــــتـــــــــــور2014، وســــيــــطــــرتــــه عــــلــــى كــل 
الــســلــطــات األخـــــرى فـــي يـــديـــه، حـــالـــة من 
القلق الدائم، وهو املسار الذي بدأه في 25 
بتجميد مجلس  املــاضــي،  تموز  يوليو/ 
النواب وتفعيل الفصل 80 من الدستور، 
بـــمـــبـــّرر وجـــــــود الـــحـــالـــة االســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
ــواردة في  ــ وتــجــاهــلــه الــشــروط األخــــرى الـ
الــنــص، غير عــابــئ بــإهــدار الــدســتــور، ثم 
إصداره في 22 الشهر املاضي )سبتمبر/ 
أيــلــول( اإلجــــراءات الــتــي جمع بموجبها 
الـــســـلـــطـــتـــن، الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، 
ــذا بـــإجـــراء الــرئــيــس  بــن يــديــه. ويـــذّكـــر هـ
املصري، عبد الفتاح السيسي، تعديات 
األســــاس  يــنــتــهــك  فـــي 2019،  ــة  ــتـــوريـ دسـ
الــقــانــونــي والـــدســـتـــوري الــــذي وصـــل من 
السيناريو  ليطيل  الــســلــطــة،  إلـــى  خــالــه 

الجديد إمكانية استمراره إلى 2030.
ولـــلـــمـــفـــارقـــة، حــظــي كـــل مـــن الـــدســـتـــورْيـــن 
بــأغــلــبــيــٍة شــعــبــيــٍة فـــي الـــعـــام نــفــســه، ولــم 
يتجاوز تطبيقهما كا منهما أربعا وسبع 
سنوات على التوالي. وفتح دستور تونس 
الباب كاما للحقوق والحريات املختلفة، 
ــتـــوازن السياسي  وأضــــاف مــســاحــة مــن الـ
والتنفيذية.  التشريعية  السلطتن،  بــن 
املــتــشــائــمــن السيناريو  يــتــوقــع أشـــد  ولـــم 
الذي قام به الرئيس التونسي الذي يأتي 
أستاذا  كونه  واملفارقة  مدنية،  خلفية  من 
للقانون الدستوري، ال من خلفية عسكرية 
ــر والــتــعــلــيــمــات ومــفــهــوم  ــ ــاألوامـ ــ ــن بـ تـــؤمـ
السمع والــطــاعــة، وهــو مــا لــم يــجــرؤ عليه 
املحسوب  السبسي،  قائد  الراحل  الرئيس 

على النظام القديم.
حــالــة ســعــّيــد والــســيــســي لــيــســت األولــــى، 
ويبدو أنها لن تكون األخيرة في العالم 
العربي. سبق أن فعلها في مصر الرئيس 
الــراحــل أنــور الــســادات بتعديل الدستور 
عام 1980، بما يفتح املدد الرئاسية إلى 
مــا ال نهاية، وهــو مــا لــم يستفد منه، بل 

مالك ونوس

في  الطيونة  منطقة  يمكن فصل حادثة  ال 
ــاٍم مــواجــهــاٍت  بــيــروت الــتــي شــهــدت قــبــل أيــ
بــاألســلــحــة بــن أنــصــار حـــزب الــلــه وحــركــة 
الـــقـــوات اللبنانية،  أمــــل، مــن جــهــة، وحــــزب 
مــن جــهــة أخــــرى، عــن أهـــم وأخــطــر حــادثــن 
شــهــدهــمــا لــبــنــان فــي الــســنــتــن املــاضــيــتــن، 
وهما انتفاضة 17 تشرين، 2019، وحادثة 
تفجير املرفأ في 4 أغسطس/ آب 2020. إذ 
تشير الوقائع إلى انفضاض عدد كبير من 
أبــنــاء الــطــوائــف عــن زعــمــائــهــم بــعــد األزمـــة 
االقتصادية التي ضربت الباد من سنوات، 
وفشلهم  عنها  الزعماء  هــؤالء  ومسؤولية 
فــي تــقــديــم حــلــول لــهــا وبــدائــل ألنــصــارهــم، 
ن 

ّ
ثم بحثهم عن سبٍل إلعادة األوالد الضال

إلـــــى قــمــقــم الــــطــــوائــــف عـــبـــر حـــــــوادث تــشــّد 
العصب الطائفي، من قبيل حادثة الطيونة. 
مطالبة  الزعماء،  هــؤالء  من هواجس  وزاد 
 منهم، 

ً
اللبنانين بدولة قوية، تكون بديا

وهو ما ظهر في شعار االنتفاضة الفريد؛ 
ــن« الــذي أظهر مــدى الشرخ 

ّ
ــن يعني كــل

ّ
»كــل

الــــذي قــــام بــيــنــهــم وبــــن زعـــمـــاء طــوائــفــهــم، 
الــذي تبّن أن  التفجير  والـــذي كــّرســه أكثر 

جميع أقطاب السلطة متوّرطون فيه.
ــتـــي دعـــا  ــان مــــن املـــفـــتـــرض بـــاملـــظـــاهـــرة الـ ــ كـ
 من حزب الله وحركة أمل، في 14 

ّ
إليها كل

أن ترفع  الـــجـــاري،  تــشــريــن األول  أكــتــوبــر/ 
شـــعـــاراٍت تـــدل عــلــى رفـــض قـــــرارات املحقق 
العدلي في قضية انفجار بيروت، القاضي 
طارق بيطار، والتي قال عنها زعماء حزب 
الله وحركة أمل إنها قرارات »استنسابية«، 
وأن تــدعــو إلــــى إقـــالـــتـــه، غــيــر أنــهــا أطــلــقــت 
هتافات »شيعة شيعة شيعة« التي ال تمّت 
إلــى مــوضــوع الــرفــض بــأي صــلــة. وزاد من 
غــرابــة املــظــاهــرة تــوقــفــهــا فــي هـــذه املنطقة 
ــمـــاّس  ــلـــى خــــط تـ الـــحـــســـاســـة والــــواقــــعــــة عـ
الحرب األهلية السابقة، ثم كّسر عدد كبير 
من املشاركن فيها سيارات واعــتــدوا على 
إكمال  مــن  بــداًل  الخاصة،  الــنــاس  ممتلكات 
طــريــقــهــم إلـــى قــصــر الـــعـــدل حــيــث الــقــاضــي 
بيطار. وإن كان إطاق هتاف »شيعة شيعة 
شيعة« في منطقٍة غير شيعية، ليس كافيًا 
أبناء  أبناء املنطقة، وأغلبهم من  الستفزاز 
التخريب  عمليات  فــإن  املسيحية،  الطائفة 
ــى رصــــاص  ــ ــذلــــك. وهـــنـــا أتـ كـــانـــت كــفــيــلــة بــ
ـــاصـــة الـــذيـــن كـــانـــوا مــتــمــركــزيــن على 

ّ
الـــقـــن

ممدوح الشيخ

مـــن حــيــث الـــكـــم، يــســتــطــيــع أي مــتــخــّصــص 
الكثير من األرقـــام،  في االقتصاد أن يحشد 
ل فـــي »الــعــمــاق 

ّ
ثـــم يــطــلــق قــلــمــه فـــي الـــتـــغـــز

الــصــيــنــي«، لــكــن األرقــــــام قـــد تــخــدع كاتبها 
وقـــارئـــهـــا، مـــا لـــم تــوضــع فـــي ســـيـــاٍق أوســـع، 
ا. 

ً
أكثر صدق تركيًبا، يجعل دالالتــهــا  وأكثر 

الواقع  فــي تقييم  املزمنة  وإحـــدى املشكات 
االقــتــصــادي ألي دولـــة أن األرقــــام فــي النظم 
الــســيــاســيــة  اإلرادة  عـــن  تــعــبــيــر  الــشــمــولــيــة 
للسلطة، أكثر من كونها تعبيًرا عن الواقع. 
السياسية  النظم  أن  هــذا  يعني  ــا، ال 

ً
ويــقــيــن

ــًبـــا بــــاألرقــــام  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ال تــشــهــد تـــاعـ
عـــلـــى يــــد الـــشـــركـــات ومـــؤســـســـات الــتــقــيــيــم، 
لكن تعّدد مراكز صناعة الــقــرار، ومــا تملكه 
وســائــل اإلعـــام ومــؤســســات الــرقــابــة وقــوى 
أمـــًرا  الــتــام  التعتيم  يجعل  املــدنــي  املجتمع 
ــتــــاف الـــجـــذري بن  شــبــه مــســتــحــيــل. واالخــ
النموذجن قد تلخصه املقارنة بن قصتن، 
ففي  كبير.  زمــنــي  فــاصــل  بينهما  ال يفصل 
املــاضــي تــوفــي الطبيب الصيني، لي  الــعــام 
ر من فيروس 

ّ
وينليانغ، الذي كان أول َمن حذ

كورونا، بعد تهديداٍت من السلطة الصينية 
واتهاماٍت متعّددة، أبرزها نشر شائعات. في 
املقابل، فتحت إحدى أكبر الصحف األميركية 
صــفــحــاتــهــا ملـــوظـــفـــة فــيــســبــوك املــســتــقــيــلــة، 
فرانسيس هاوغن، وتلقف الكونغرس الكرة، 
فـــوًرا، ليدعوها إلــى شهادة علنية صريحة 
إلــى حد الصدمة. وفــي حــوارهــا مع النواب، 
الــقــومــيــة«. وفي  بـــ »البطلة  وصفها أحــدهــم 
م 

ّ
الــوقــت نفسه تــقــريــًبــا، كــانــت الــصــن تتكت

وتـــنـــفـــي وتـــخـــفـــي األرقــــــــام الــحــقــيــقــيــة حـــول 
»الــفــقــاعــة الــعــقــاريــة«، حــتــى انــفــجــرت كــارثــة 
عة شظاياها خارج 

ّ
إيفرغراند العقارية، موز

الصن حتى األراضــي األميركية. والنموذج 
والتكوين،  النشأة  ، بحكم 

ٌ
الصيني مسكون

بــأمــراض مــزمــنــة، حــيــث هــنــاك دائــًمــا رفــض 
للشفافية والعانية، ورغبة جارفة في جعل 

إرادة السلطة فوق حقائق الواقع.
ومـــع الــتــضــخــم الــكــبــيــر لــاعــتــمــاد املــتــبــادل، 
ومــــع الــتــشــابــك غــيــر املـــســـبـــوق فـــي عــاقــات 
االقتصادية  الــعــاقــات  فــي  والــتــأثــر  التأثير 
الدولية، تبدو مشكات الصن االقتصادية 
كابوًسا عابًرا للقاّرات، فكما أن األزمة املالية 
األميركية في العام 2008 تحولت إلــى أزمــٍة 
ماليٍة عاملية، فإن الفقاعة العقارية الصينية 
حة للتحّول إلــى أزمـــة عاملية، 

ّ
مــا تـــزال مرش

حيث الشركة العقارية الكبرى املتعثرة ليست 

النظام  الجليد. وقــد يكون  ســوى قمة جبل 
املصرفي الصيني الخاضع لسيطرة الحزب 
الشيوعي قــادًرا على تلطيف حّدة األزمة أو 
تأجيل انحدارها إلى ما هو أسوأ، لكن حجم 
»غــيــر املــعــلــن« مــن األزمــــة تــتــداولــه دراســــاٌت 
 عــــديــــدة مــنــذ ســــنــــوات، لكنها 

ٌ
مــتــخــصــصــة

 عــن اهــتــمــام اإلعــــام.  
ً
لــأســف بــقــيــت بــعــيــدة

م أزمــة أخــرى ال ُيستبعد 
ّ

وفي الظل، تتضخ
أن تــكــون عواقبها أكــثــر خــطــورة بكثير من 
ــة املــالــيــة، حيث تنتظر الــصــن وصــول  األزمـ
عدد كبار السن بها إلى 300 مليون بحلول 
ا في مسار 

ً
2025، وهــو رقــم سيكون منعطف

التوازن بن قمة »الهرم السكاني« وقاعدته، 
وهو ما ُيتوقع أن يقفد االقتصاد الصيني، 
ولـــو جــزئــًيــا، إحــــدى أهـــم مــيــزاتــه النسبية: 
وفرة األيدي العاملة الرخيصة. ويضاف إلى 
مــا سبق الــعــبء الكبير الــذي يمثله اإلنفاق 
ــواه الــتــي  ــ ــ عــلــى هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن »األفـ
الــنــازي  التعبير  بحسب  تــنــتــج«،  وال  تــأكــل 
املتزامنة،  الــتــحــوالت  ــذه  وهـ السمعة.  سيئ 
باإلضافة إلى مشكات أخرى، توجه ضربة 
قاصمة لخطاب: »النموذج الصيني«، وهو 
االنتشار عربًيا، حيث يؤّكد  خــطــاٌب واســع 
إمكان  تــؤّكــد  الصينية  التجربة  أن  كثيرون 
الـــتـــقـــّدم مـــن دون حـــريـــات ســيــاســيــة! وهـــذه 
»األكــاذيــب الصادقة« )true lies( أحــد أخطر 
»األوبــئــة« التي تنتشر في الخطاب العربي 
ــد أّدى هــــذا،  ــ ــول إشــــكــــاالت الـــتـــخـــلـــف، وقـ ــ حـ
ضــمــن نــتــائــج أخـــــرى، إلــــى أن تــكــون الــــدول 
واملؤسسات التي تدين »الجانب املظلم« من 
املــزعــومــة غربية فقط، وحتى  املعجزة  هــذه 
القسري  العمل  على  ر مسلمون  جبـِ

ُ
أ عندما 

في تجربة شبيهة بالتجربة النازية، كانت 
األصـــــــوات الـــتـــي تــطــالــب بــاالحــتــجــاج على 
االقتصادية  للممارسات  األخــاقــي  الــعــوار 

تأتي من عالم الشمال/ الغرب!
الصينية«  »املــعــجــزة  تسمى  بما  والتغني 
ــراض  ــ و»الــــنــــمــــوذج الـــصـــيـــنـــي« هــــو مــــن أعـ
الرغبة في الفرار من الديمقراطية، والقناعة 
ــــب« أن  ــــجـ ــــرب »يـ ــعـ ــ م الـ ـــــقـــــدُّ

َ
املـــســـبـــقـــة بــــــأن ت

التحّول  »خطيئة  ارتكاب  دون  من  يتحقق 
الديمقراطي«، ويكفي هنا أن أشير إلى رقم 
الــثــروة والسلطة في هذه  واحــد عن عاقة 
الــتــجــربــة، حــيــث أورد أســتــاذ اجــتــمــاع في 
جامعة مانشستر في دراسة عن الرأسمالية 
أن أكثر من تسعمائة من األلف األكثر ثراء 
فــي الــصــن هــم مــن أبــنــاء مؤسسي الحزب 

الشيوعي الصيني وأحفادهم.
)كاتب مصري(

في أكتوبر/ تشرين األول 2010، إن »الهام 
علييف مثل الحكام العرب الذين يواجهون 
انــتــفــاضــات شــعــبــيــة، ســيــواجــهــون مصيرًا 
قــاتــمــًا لــعــدم إتــبــاعــه املـــبـــادئ اإلســامــيــة«، 
ورابعها: على الرغم من الاتقارب الثقافي 
والــديــنــي كــأبــرز مــحــّركــات الــعــاقــات، لكن 
املستمر  فــي خافها  أرمينيا  إيـــران دعمت 
مع أذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ، 
وفقًا للمصالح واالعتبارات االستراتيجية 
أكثر،   بإضعاف أذربيجان 

ً
الجغرافية، أما

ــلـــى بــــاكــــو ملــنــعــهــا مــــن إثـــــارة  والـــضـــغـــط عـ
مـــشـــكـــات بــــن الـــســـكـــان األذريـــــــــن لــديــهــا، 
ــة مــنــهــا بــالــتــمــّدد فـــي املــنــطــقــة، لكن  ــبـ ورغـ
طهران عجزت عن الدعم العسكري ليريفان. 
وخـــامـــس الــخــافــات بـــن الــطــرفــن، وربــمــا 
ــكـــون األعــــمــــق واألكــــثــــر مــعــقــولــيــة لــشــرح  يـ
طبيعة الخاف، وهو ينقسم إلى محورين:

األول: أن إيران وأذربيجان مختلفتان حول 
ــــوارد الــطــاقــة الــضــخــمــة فـــي بحر  تــقــاســم مـ
قـــزويـــن، والـــتـــي تــقــدر قــيــمــتــهــا بــمــا يــقــارب 
ثاثة ترليونات دوالر، إضافة إلى »مطالب 
لتها 

ّ
إيران في حقول البرز وألوف التي شغ

أذربيجان، وتدافع إيران إنها داخلة ضمن 
أراضيها«. ومع ضعف االقتصاد اإليراني، 
التجارة  فــي  طــهــران  على  يريفان  واعتماد 
والطاقة، الفتقادها املوانئ والسواحل، فإن 
أيَّ خسارة أو تغيير في الوضع األرميني 
ســيــعــنــيــان تـــأثـــيـــرًا عــكــســيــًا عـــلـــى طــبــيــعــة 
التجارة والتعامل االقتصادي بن الطرفن، 
والذي تستفيد منه طهران أكثر، وتاليًا فإن 

التي  واملــكــونــات  القوميات  مــواقــف  نتيجة 
للتعبير  بمظلوميتها  الشعور  من  انتقلت 
عــنــهــا عــانــيــة بــمــخــتــلــف الــــطــــرق، وتــأثــيــر 
ــارج حــدودهــا على  وجــودهــا الــعــســكــري خـ
اقــتــصــاديــاتــهــا املــحــلــيــة، وتــالــيــًا فـــإن واقــعــًا 
جيوسياسيًا جديدًا فرض على إيران إّبان 
انتصار  تجاوز  الواقع  هــذا  باكو،  انتصار 
دولــــة جــــارة تــمــتــاز بــتــوتــر الــعــاقــة معها، 
ضد دولة تستفيد طهران منها اقتصاديًا، 
إلـــى واقـــع »تــركــي« جــديــد يــتــطــور بــاطــراد، 
وتتجه الستعادة دورها الجيوستراتيجي 

في منطقة القوقاز، وذلــك كله على حساب 
الــطــمــوحــات والــتــوجــه اإليــرانــي ورغباتها 
الــتــوســعــيــة فــــي املـــنـــطـــقـــة، وخـــصـــوصـــا أن 
ــوى  ــ ــود أقـ ــ ــوجـ ــ ــي تـــتـــمـــتـــع بـ ــ ــتـ ــ ــا، والـ ــ ــيــ ــ روســ
مــــن إيــــــــران وتـــركـــيـــا فــــي آســــيــــا الـــوســـطـــى، 
 الــطــرف عــن الــتــمــّدد الخفيف حاليًا 

ّ
تــغــض

املنطقة،  في  الحيوي  املجال  ضمن  لتركيا 
طهران  وتلقفت  أذربــيــجــان،  مــع  بالتشارك 
تاليًا اإلشـــارة جــيــدًا بــشــأن تغيير مــوازيــن 
حليفتها  وباكو ضد  أنقرة  لصالح  القوى 
الــتــقــلــيــديــة يـــريـــفـــان، وخـــرجـــت بــحــســابــاٍت 
صحيحٍة عن إرهاقها من كل الجوانب إذا 

وقفت إلى جانب أرمينيا. 
وفقًا لذلك، ثّمة صراٌع وتنافس لثاث قوى 
رئيسية في املنطقة )تركيا، روسيا، إيران(، 
وهي من حيث الشكل واملظهر ربما تتمحور 
حـــول قــضــايــا اقــتــصــاديــة خــافــيــة، كقضية 
املــعــابــر واألراضـــــــي الـــتـــي ســيــطــرت عليها 
ــحـــرب األخــــيــــرة، وهــي  ــرا بــعــد الـ ــيـ بـــاكـــو أخـ
طــرق تشترك بن باكو وناغورنو كاراباخ 
وإقـــلـــيـــم نـــاخـــت شـــيـــفـــان وتـــركـــيـــا، بــجــانــب 
الحدود األرمينية - اإليرانية، وهو ما يعني 
التجارية  باملسالك  باكو  تحّكم  اقتصاديًا 
تغييرات  أن  أي  الــطــرق،  تلك  املعتمدة على 
اقــتــصــاديــة ومـــا يتبعها مــن فـــرض شــروط 
في  والتغيير  التبدل  نحو  تتجه  سياسية 
تلك املنطقة، قابل ذلــك رفــض قاطع إليــران 
قبل  املتبعة  اللعبة  بقواعد  املــســاس  حيال 
الحرب، لكن من دون أن تتمكن من فعل أي 
شيٍء حاليًا. وفي العمق، ثّمة صراعاٍت أكبر 

من قضية طريق أو معبر فقط، فالعاقات 
بـــن أذربـــيـــجـــان وتــركــيــا كــحــال أي دولــتــن 
تتعّمق عاقاتهما بعد الحرب، حن تفضي 
إلى عاقات اقتصادية وازنة، فإنها ستنتج 
واقــعــًا ســيــاســيــًا جــغــرافــيــًا جــديــدًا ينعكس 
ــلـــى طــــــرف مـــــحـــــّدد، فـــفـــتـــح املــعــبــر  ســـلـــبـــًا عـ
بينهما يعني حصار إيــران وأرمينيا معًا، 
وقــطــع تــمــّدد األولــــى عــبــر الــثــانــيــة. بعبارة 
إيــران  أخــرى حصار أرمينيا، وقطع طريق 
إلــى أوروبـــا، ومــع الصعوبات التي تجدها 
إيـــران في سورية والــعــراق، خصوصا بعد 
فــشــل املــقــّربــن منها فــي انــتــخــابــات بــرملــان 
ــبــــات املــــوقــــف األمـــيـــركـــي حــيــال  بــــغــــداد، وثــ
ــرانــــي فـــي ســـوريـــة، ومــســاعــي  الـــوجـــود اإليــ
روسيا لاستحواذ على كل شيء في ختام 
املشهد السوري، وإن طال، فإن رفضًا تركيًا 
- روسيًا ألي اقتراب إيراني من الصراعات 
التاريخية القديمة في القوقاز مع روسيا، 
أو تــركــيــا، والـــتـــي تــشــّكــل املـــجـــال الــحــيــوي 
ُربما  تركية،  توّسعية  رغبات  الروسي، مع 
ز من احتمال اندالع صراعات سياسية 

ّ
يعز

لها تــمــّدد عــســكــري غــيــر مــبــاشــر بن 
ّ
يتخل

الفاعلة وأدواتــهــا، وهــو ما  القوى  مختلف 
قد ينعكس على الوضع السوري الداخلي، 
ــات الـــــتـــــوازن بــــن روســــيــــا وتــركــيــا  ــ ــــاقـ وعـ
وإيران في العمق السوري، وينعكس أيضًا 
بن  والــتــوازنــات  السياسية  التركيبة  على 
السورين أنفسهم، ما بن املقّربن من إيران 

أو املحسوبن على تركيا. 
)كاتب سوري(

استفاد منه خلفه الرئيس حسني مبارك 
الــــذي اســتــمــر فــي الــســلــطــة ثــاثــن عــامــا. 
وكـــان اإلعــــان الــدســتــوري الـــذي أصـــدره 
ــل مــحــمــد مـــرســـي بــدايــة  ــراحــ الـــرئـــيـــس الــ
لــغــضــب شــعــبــي، انــتــهــى بــتــظــاهــرات 30 
ــر الــــذي اســتــغــلــتــه املــؤســســة  يــونــيــو، األمــ
العسكرية إلقصائه من السلطة، وتنفيذ 

سيناريو 3 يوليو املعروف.
عـــــرٌب  قــــــــادة ورؤســـــــــــاء  دأب  ولــــــأســــــف، 
الــذي يعد  الدستور  إهـــدار  كثيرون على 
ــة الــحــاكــمــة لــلــعــاقــة  ــيـ ــاسـ الــوثــيــقــة األسـ
بــن الــســلــطــات، والــتــي تــحــّدد حــقــوق كل 
منها تجاه األخرى وواجباتها، وحقوق 
املـــواطـــنـــن تـــجـــاه الــســلــطــة. بــمــا يــخــالــف 
الـــوضـــع الــطــبــيــعــي الــــذي اعــتــدنــا رؤيــتــه 
ــّدم، كـــمـــا حـــدث  ــقــ ــتــ ــم املــ ــالـ ــعـ ــدان الـ ــلــ فــــي بــ
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة فـــي عــهــد تــرامــب، 
بـــمـــحـــاولـــة إهـــــــدار نــتــيــجــة االنـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة، ووقــــوف األغــلــبــيــة، بــمــا فيهم 

الجمهوريون، ضد هذا املسار.
الدستور بمقوالٍت  ودائما ما يتم إهــدار 
ــبــــداد،  ــتــ فــــارغــــة املـــضـــمـــون لـــتـــبـــريـــر االســ
بهدف تغيير األسس الرئيسية التي قام 
عليها الدستور، بما يؤّدي إلى تهميش 
السلطات األخــرى وجمع السلطات كلها 
بن أيــدي الفرد امللهم. من هــذه املقوالت 
أن« الدستور ليس قرآنا«، أو أن الدستور 
»صــيــغ فــي ظـــروف خــاصــة«، أو بتبريره 
بــمــمــارســاٍت معينٍة لــطــرٍف ســيــاســيٍّ ما، 
بينما واقعيا يأتي التعديل ملبيا رغباٍت 
ــــن الـــحـــاكـــم الـــديـــكـــتـــاتـــور،   فــــي ذهـ

ً
كـــامـــنـــة

ابــة، إلــى حد ال نهاية لــه، ال 
ّ
فالسلطة جــذ

تــرى أنــه من الــضــروري أن تتقيد برقابة 
ــــوت يـــعـــلـــو عــلــى  ســـلـــطـــة أخــــــــرى، فــــا صــ
صوت الرئيس، وهو ما لن يستجيب له 
النظام الدستوري السابق، في الحالتن 

التونسية واملصرية .
الــــســــؤال األهــــــم، كــيــف يــتــم انـــتـــخـــاب هــذا 
لــنــظــام ســيــاســي  أو ذاك وفـــقـــا  الـــرئـــيـــس 
مــحــّدد ســلــفــا، وهـــو يــعــرف قـــواعـــده التي 
تغيير  على  ويتجّرأ  أساسها،  على  جــاء 
مــع رغباته  تتناسب  لكي  الــقــواعــد،  هــذه 

والذين  باملكان،  املحيطة  البنايات  أسطح 
كانوا على  إذا  فيما  الريبة  يثير وجودهم 
ــمـــال عــنــف ســتــحــصــل،  ــأن أعـ عــلــم مــســبــق بــ
لذلك تجهزوا للظهور بمظهر املدافعن عن 
أبناء الطائفة، فأردوا ستة من املتظاهرين 
 
ً
خفيفة  

ً
أسلحة امتشقوا  ما  سرعان  الذين 

ومتوسطة، وامرأة كانت آمنة في بيتها. 
ــة هــــذه  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ احـــــتـــــاج حـــــــزب الــــــقــــــوات الـ
الواقعة أكثر من أي شــيء آخــر، لكي يثبت 
املــدافــع  الــوحــيــد  أنـــه  اّدعــــــاءه  للمسيحين 
عنهم، والذي يمكنه أن يقف في وجه حزب 
التفاهم املوقع بن  الله، خصوصًا في ظل 
حـــزب الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، الــتــابــع 
ــــون، ويـــرأســـه صــهــره،  لــلــرئــيــس مــيــشــيــل عـ
جـــبـــران بــاســيــل، هـــذا الــتــفــاهــم الــــذي جعل 
الــقــدرة  الــتــيــار  وأفــقــد  يتماهيان،  الفريقن 
الــلــه، بحسب جعجع.  على معارضة حــزب 
وإذا لـــم تــكــن هــــذه الـــواقـــعـــة كــافــيــة لــزيــادة 
شــعــبــيــة »الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« فـــي الــوســط 
الــعــام لحزب  أتــى خطاب األمــن  املسيحي، 
الله، حسن نصر الله، بعد أيام من الحادثة، 
ليزيد من هذه الشعبية. فعلى الرغم من أنه 
تناول تاريخ القوات اللبنانية، وتحّدث عن 
املسيحين،  بحق  اقترفتها  الــتــي  الــجــرائــم 
مشيرًا إلى أن برنامج جعجع الوحيد هو 
الــحــرب األهــلــيــة، إال أنـــه أعــلــن وجـــود مائة 
ألــف مــحــارب فــي صــفــوف قـــوات حــزب الله. 
وهــــذا اإلعـــــان كــفــيــل وحــــده بـــأن يــزيــد من 
بالتالي  ويزيد  املسيحي،  الشارع  مخاوف 
مـــن شــعــبــيــة جــعــجــع دون غـــيـــره مـــن قـــادة 
 غير مسبوقة 

ً
الطائفة، لكونه أظهر شجاعة

في مواجهة الحزب وحركة أمل معًا.
اللبنانين  أن  باإلعان  يتأخر جعجع  لم 
ضـــاقـــوا ذرعـــــًا بـــحـــزب الـــلـــه، خــــال لــقــائــه 
ــدى املــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة، وهــو  مـــع إحــ
الــذي سيكون  بذلك يقّدم نفسه الشخص 
حــــاضــــرًا ملـــواجـــهـــتـــه لـــصـــالـــح الــلــبــنــانــيــن 
جميعًا. ثم ال ينسى أن يكّرر دعمه املحقق 
الـــعـــدلـــي، لــكــون هــــدف حــــزب الــلــه وحــركــة 
ــو بـــذلـــك يـــقـــّدم  ــ ــل الــــدائــــم تــنــحــيــتــه. وهـ ــ أمـ
نفَسه مدافعًا عن الحقيقة املرتجاة، وعن 
سكان  أغــلــب  ألن  وحــقــوقــهــم،  املسيحين 
االنفجار  بفعل  أكثر  تأثرت  التي  املنطقة 
مــســيــحــيــون. ولـــكـــن، هـــل ســيــكــون إعـــان 
نــصــر الــلــه أن لــديــه مــائــة ألـــف مــقــاتــل، ثم 
بــالــتــعــقــل، دافــعــًا لأخير  ــصــحــه جعجع 

ُ
ن

ليس  للتصعيد؟  مسببًا  أم  الــتــعــقــل  إلـــى 

دورًا  تلعبان  وتركيبته  االقــتــصــاد  طبيعة 
ــارزًا فــي مــنــح أي دولـــة إمــكــانــيــة التوسع  بــ
من عدمه، أو يكون ذا تأثير سلبي وعكسي 
ــــزدوج، كتقليص رغــبــة طــهــران بــالــتــمــّدد  مـ
أو عــقــد صـــات تــجــاريــة اقــتــصــاديــة قــويــة 
فــي آســيــا الــوســطــى والــقــوقــاز، وخصوصا 
دول  أغنى  من  وكازاخستان  أذربيجان  أن 
تلك املنطقة، وهما مبتعدتان عن أي حاجة 
ــتـــصـــادي،  كــبــيــرة إليــــــران فـــي الـــجـــانـــب االقـ
ــتــــوّجــــه تـــركـــمـــانـــســـتـــان صـــــوب عـــاقـــات  وتــ
قوية مع روسيا، وتاليًا تغيير في خريطة 
ــنــــاك. واملــــحــــور الــثــانــي  ــقــــوى هــ مــــوازيــــن الــ
ــادة  لــلــخــاف بــيــنــهــمــا ربـــمـــا يـــعـــود إلــــى زيــ
نــوعــيــة الــعــاقــات الــدفــاعــيــة بــن بــاكــو وتــل 
أبيب، وهو ما اعتبرته إيران تهديدًا خطيرًا 
ومــــصــــدرًا لـــلـــعـــداء بــيــنــهــمــا، تــعــّمــق وُمــنــح 
ثمنها  بلغ  أسلحة  صفقة  عبر  أكبر  زخمًا 
وإسرائيل  أذربيجان  بن  دوالر  مليار   1.6
فــي 2012، مــا دفــع طــهــران إلــى اتــهــام باكو 
ستستخدمها  ورقــة  إلــى  بتحولها  عانية 
ــيــــب لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات ضــــد املـــجـــال  تــــل أبــ
الحيوي اإليراني ومحاولة إيجاد مثبطات 

االستقرار األمني واالقتصادي لديها. 
كان لكل هذه العوامل والتوترات دور وتأثير 
عــمــيــق عــلــى مــجــريــات الـــحـــرب عــــام 2020، 
والتي لم تجد إيران مخرجًا من ضغوط أو 
مخاوف ردة فعل األذرين، فيما لو اصطفوا 
إلــى جانب أرمينيا ضــد أذربــيــجــان بشكل 
ــا أن وضـــع  ــبـــاشـــر، وخـــصـــوصـ عـــســـكـــري مـ
طهران الداخلي يشهد املزيد من التوترات، 

باالستمرار في السلطة أطول ما يستحق، 
ويفرض هيمنته على السلطات األخرى، 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، خــصــوصــا اذا 
ــح 

ّ
كـــان قــــّدم وعــــودا ســابــقــة بــأنــه لــن يــرش

أنه سيكتفي بمدتن.  أو  للرئاسة،  نفسه 
والتحّدي الرئيسي بوجود دور أساسي 
الــذي  للشعوب فــي مــواجــهــة هــذا املنطق 
ــتـــور الــســابــق،  يــســتــهــن بــنــظــامــهــا الـــدسـ
ويبّرر لكل من رغبات مستبّدة بالوصول 
ــم تـــركـــيـــزهـــا بــــن يـــديـــه.  إلـــــى الـــســـلـــطـــة، ثــ
ــذا الــتــحــّدي بـــضـــرورة الــوعــي  ويــتــصــل هـ
الشعبي بحماية الدستور لحل أي نزاعاٍت 
بن أطراف اللعبة السياسية، واستكمال 
بـــنـــاء املـــؤســـســـات األخــــــرى املـــوكـــلـــة لــهــذا 
الــدور، مثل املحكمة الدستورية واحترام 
انتخابي  نظام  على  والــتــوافــق  الدستور 
يـــضـــمـــن تــمــثــيــل كــــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
ــزة األمـــنـــيـــة في  ــهــ ــة تـــوغـــل األجــ ــهـ ومـــواجـ

املسارين، السياسي واإلعامي.
وفي النهاية، لن يحُدث تقّدم في بلداننا 
العربية طاملا استمر نظام الحاكم الفرد، 
نهوض  أي  تحقيق  يستطيع  لــن  والـــذي 
اقــتــصــادي أو اجــتــمــاعــي، فــي ظــل غياب 
الــدســتــور، وتغييب  ــزام بــنــصــوص  ــتـ االلـ
املشاركة السياسية من األطراف األخرى. 
)حقوقي مصري(

من السهل الجزم بأنه لن يكون دافعًا إلى 
لــهــذا التصعيد  الــعــلــم أن  الــتــصــعــيــد، مــع 
مــشــكــلــة  أي  أن  أهـــمـــهـــا  ــرة،  ــيـ ــثـ كـ مـــخـــاطـــر 
جانبية بن شخصن منتمين إلى حزب 
الله والقوات قد تتطّور إلى مشكلة كبيرة، 
ال يمكن أوامر الزعيمن أن تخمدها. كذلك 
 على اســتــنــاده إلى 

ّ
فــإن كــام جعجع يـــدل

لديه  إن  يقول  مــن  قــوة عسكرية، وهنالك 
الساح،  على حمل  املدّربن  الشّبان  آالف 
فــإذا تأخر جعجع بتنفيذ خطة عسكرية 
ضد حزب الله، أال يمكن أن نشهد انشقاقًا 
شبيهًا بــالــذي نــفــذه هــو نفسه ضــد إيلي 
حبيقة، شريكه في قيادة القوات اللبنانية 
متاهٍة  في  الدخول  وبالتالي   ،1985 سنة 

من الصراع الجديد وغير املحسوب؟
حــــاول نــصــر الــلــه وجــعــجــع إظـــهـــار فــائــض 
 منهما. ويــعــّد فائض 

ٍّ
الــقــوة الـــذي لـــدى كـــل

الــقــوة هــذا كبيرًا جــدًا مقارنة بحجم القوة 
الــتــي كــانــت عــلــى األرض فــي أثــنــاء الــحــرب 
األهــلــيــة الــتــي امــتــّدت مــن ســنــة 1975 حتى 
الذين  املقاتلن  عــدد  إن  قيل  يومها   .1990
كانوا على األرض لم يتجاوز 15 ألف مقاتل، 
وكانت األسلحة يومها مجّرد أسلحة هواة، 
إذا ما قورنت باألسلحة املتوافرة لدى حزب 
الــلــه حــالــيــًا، وربــمــا لــدى الــقــوات اللبنانية. 
 أخــرى، أنه 

ٌ
ويعرف الطرفان، وربما أطــراف

في لبنان الصغير يقع كل طــرٍف في املدى 
املجدي ألسلحة الطرف املقابل، وأن أي حرٍب 
وسيكون  الجميع،  على   

ً
تدميرية ستكون 

الــقــوة بحيث لــن يبقي ماجئ  الــدمــار مــن 
 لــديــهــم 

َ
ــذيــــن لـــم يـــبـــق تــحــمــي املـــدنـــيـــن، والــ

كانوا  إليه، كما فعلوا حن   ينزحون 
ٌ
مكان

ينزحون إلى سورية خال الحرب السابقة. 
من ذلك يمكن االستنتاج أن قوة حزب الله 
وحلفائه، وقوة الطرف املقابل، ليستا سوى 
نمرين من ورق، إذا كان الغرض منها حربًا 
أهلية. وهو األمــر الــذي يقود إلى استنتاج 
ــان حــلــيــفــًا فـــي انــتــخــابــات األمـــس  أن مـــن كــ
الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة والــنــقــابــيــة والــطــابــيــة 
الــذي  يــواجــه حليفه  أن  يمكنه  وغــيــرهــا ال 
يــحــتــاجــه فــي ظــل مــعــركــة وجــــود املنظومة 
الحاكمة ضد القضاء وضد شعٍب استفاق 
من خــداع هذه املنظومة، وعــرف أن تفقيره 
والــســطــو عــلــى أمـــوالـــه املـــودعـــة فــي البنوك 
وتدمير حياته ليست سوى وسيلٍة إلبقائه 
الــزعــيــم،  أمـــر  اإلرادة ليصبح طـــوع  مــنــزوع 
 
ّ
سيد الطائفة، وتمكن هذا الزعيم من شن

حرٍب أهليٍة صغيرة، يكون هدفها الوحيد 
تجديد دم زعامته الطائفية.

)كاتب سوري(

أذربيجان وتركيا... حصار ثم تمّدد

المتالعبون بالدستور

تجديد دم الطائفية السياسية 
في لبنان

بين فيسبوك وإيفرغراند

إيران وأذربيجان 
مختلفتان حول 

تقاسم موارد الطاقة 
الضخمة في بحر 

قزوين، والتي تقدر 
قيمتها بما يقارب 

ثالثة ترليونات دوالر

دأب رؤساء عرٌب 
على إهدار الدستور 

الذي يعد الوثيقة 
الحاكمة للعالقة بين 

السلطات

أي حرٍب ستكون 
تدميريًة على 

الجميع، وسيكون 
الدمار من القوة 

بحيث لن يبقي 
مالجئ تحمي 

المدنيين

آراء

بشير البكر

الــعــراق للعراقيني. هــذه هــي الجملة التي تـــرّدد صــداهــا داخــل الــعــراق وخــارجــه، 
وجرى التركيز عليها أكثر من باقي محتويات أول خطاٍب لزعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، بعد تصّدره االنتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من 
شهر أكتوبر/ تشرين األول الحالي. وغلب على الخطاب التحذير من »أي تدخل« 
فالعراق  وربــمــا شعبي،  عليه،  دبلوماسي  رّد  لنا  »سيكون  وقـــال:  الــعــراق،  فــي 
للعراقيني فقط، ولن نسمح بالتدخل على اإلطالق«. ولم يكن كالم الصدر بحاجة 
إلــى تــأويــالت، فكل من تابعه فهم منه أنــه يقصد الــواليــات املتحدة وإيــران على 
تبدو طهران  الصناديق،  التي خرجت من  النتائج  ولكنه في ظل  املــســاواة،  قــدم 
في مرمى الصدر أكثر من واشنطن، ألن القوى الشيعية املحسوبة على إيران 
الفتح« تراجع رصيدها بشكل كبير، ملصلحة صعود تيار  »تحالف  بـ املعروفة 
ــات سياسية 

ّ
الــصــدر الـــذي ال تثق بــه طــهــران، وهــي على خــالف معه فــي مــحــط

هامة، منها إرسال مليشيات شيعية للقتال في سورية، وهو ما رفضه الصدر 
وعارضه. ولكن مشكلة إيران اليوم في العراق تبدو أكبر، وتتمثل في خلخلة ما 
»البيت الشيعي« الذي حكم العراق منذ االحتالل األميركي عام 2003،  يعرف بـ
من خالل نظام توزيع حصص وإدارة إيرانية للشأن الشيعي العراقي. بدا جليًا 
من خطاب الصدر أنه يريد أن يمارس الحكم، والخطوة األولى املترتبة على ذلك أن 
يكون رئيس الحكومة القادمة من التيار الصدري. وهذا يعني خروجًا عن اآللية 
إيــران مباشرة، أو من  التي فرضتها طهران منذ 2003. وما تضغط من أجله 
خالل القوى الشيعية هو العودة إلى آلية اختيار رئيس وزراء توافقي يحافظ على 
ط له الصدر أن تكون هناك حكومة 

ّ
وحدة »البيت الشيعي«، على عكس ما يخط

البرملان الجديد، وهي  لة من القوى الثالث ذات النصيب األكبر في 
ّ
أغلبية مشك

البرملان  الذي يمثله رئيس  السني  التيار الصدري )73 نائبًا(، و»تحالف تقّدم« 
الديموقراطي  بـ47 مقعدًا، والحزب  الذي فاز  الحلبوسي،  املنتهية واليته، محمد 
الكردستاني الذي فاز بـ32 مقعدًا. وهناك بوادر على هذا التوّجه، يتوقف نجاحها 
على مدى مواجهة ضغوط إيران، ليس من الصدر وحده، بل الحلبوسي، والحزب 

الديموقراطي الكردي، ومرجعيته عائلة البارزاني.
املتعارف عليه، على  التيار الصدري ليس حزبًا سياسيًا باملعنى  أن   

ٌ
ومعروف

الرغم من أنه خاض االنتخابات بتخطيٍط مدروٍس سمح له الفوز بالحصة األكبر، 
الـــوزراء  تــعــّرض للضرب مــن رئيس  الــذي  املــهــدي«  فهو نشأ كمليشيا »جيش 
يتمتع  الــذي  الــصــدر  التيار حيًا بفضل حضور  املالكي، وبقي  نــوري  األســبــق، 
في  التصويت  اتجاهات  في  أولية  قــراءة  من  وتبنّي  املــنــاورة.  على  كبيرة  بقدرة 
االنتخابات أنه حصل على أكبر رصيد في أوساط الشيعة الفقراء، الذين يعّولون 
على عودة الدولة العراقية القوية، كي تحارب الفساد والسالح املنفلت، وتنهض 
الحالية  االنتخابية  الـــدورة  تشكل  التوجه،  هــذا  والــخــدمــات. وضمن  باالقتصاد 
ة فارقة على مستوى العملية السياسية التي بدأت مع االحتالل األميركي، 

ّ
محط

واستنفدت أغراضها بالنسبة إلى الغالبية العظمى من العراقيني الذين يرون أنها 
والحياة  االستقرار  العراقيون عن  يبحث  فيما  لم تجّدد نفسها، وباتت مكلفة، 
الطبيعية، وال يأتي ذلــك إال بالخالص من نظاٍم وضــع يــده على املـــوارد، وحــّول 
 للدورة املقبلة، 

ً
كل شيء إلى أزمة. وبالتالي، يمكن اعتبار هذه الدورة تأسيسية

 بعد صعود 
ً
املقّررة في عام 2025، والتي يجري التعويل عليها كي تكون مختلفة

الشارع، تمتلك خطابًا جديدًا ومختلفًا  قوى سياسية جديدة ذات حضور في 
قادرًا على مخاطبة العراقيني، وإقناعهم بضرورة دفن العملية السياسية الراهنة، 
وهذا يتطلب من حركة تشرين أن تستخلص الدروس التي تنتج وعيًا إصالحيًا 
وتشكيل معارضة مستقلة. ويرتبط ذلك، إلى حد كبير، بمدى نجاح الصدر في 

تجاوز العقبات اإليرانية.

نواف التميمي

ــــت مــجــمــوعــة »قــصــص  حــســنــًا فــعــلــت مــنــّصــة »نــتــفــلــيــكــس« الــعــاملــيــة عــنــدمــا أدرجــ
فلسطينية« التي تضم 32 فيلما عن الفلسطينيني وقصص معاناتهم مع االحتالل. 
إال  اإلسرائيلية،  للرواية  باالنحياز  املتهمة  املنّصة،  نيات  في  التشكيك  عن  وبعيدا 
ألبوم  الفلسطينية لجمهور عاملي واســع. يضم  الــروايــة  لنقل  الخطوة تظل مهمة  أن 
»قصص فلسطينية« أفالما فلسطينية قديمة اإلنتاج وأخرى حديثة، منها الطويل 
ومنها القصير، فيها الوثائقي والتسجيلي والدرامي، وطبعا منها ما هو ممتاز أو 
جيد، وال تخلو املجموعة من أفالم رديئة. تعرض املجموعة جوانب مختلفة من حياة 
الفلسطيني تحت االحتالل أو في منافي اللجوء والشتات، وتعالج بحبكات درامية، 
عبر  وأحــالمــه،  الفلسطيني  آالم  فــي  عميقا  تحفر  تــجــارب حياتية  وذكــيــة،  بسيطة 
مشاهد تصور واقع معاناة الفلسطيني في املعتقل واملخيم واملنفى، وعلى الحواجز. 
 يمكن للمشاهد أن يميز من بني أفالم املجموعة »كأننا عشرون مستحيال« آلن ماري 
جاسر، و»يٌد إلهية« إليليا سليمان، و»3000 ليلة« ملي املصري و»عودة رجل« ملهدي 
فليفل و»العبور« ملي عودة، إلى جانب أعمال املخرجني سوزان يوسف وفرح النابلسي، 
وآخرين. وضّمت منّصة نتفليكس للمجموعة أفالمًا كانت مدرجة عليها من قبل، مثل 
»واجب« و»املّر والرمان« و»إن شئت كما في السماء« و»الهدية« الذي له حكاية مع املدير 
األسبق لوكالة املخابرات املركزية األميركية، جون برينان، فقد دعا الرئيس جو بايدن 
إلى ُمشاهدة الفيلم. وكتب في صحيفة نيويورك تايمز في إبريل/ نيسان املاضي: 
»الفيلم سرٌد قوي وُمفجع عن آالم الرجل الفلسطيني يوسف وابنته الصغيرة ياسمني 
في أثناء عبورهما حاجز تفتيش للجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية مرتني في 
يوم واحد«. ويحكي الفيلم في 25 دقيقة، إخراج فرح النابلسي، قصة األب يوسف الذي 
خرج مع ابنته ياسمني لشراء هدية الذكرى السنوية لزوجته، ثم يجد نفسه ُمحتجًزا 
بسالسل حديدية، وهو ُممسك بقلم؛ ألن الحّراس اإلسرائيليني ُيريدون تفتيشه بدقة 

أكبر، بينما جلست ياسمني في الجوار تراقب وتنتظر في صمت.
شوملي.  عامر  الفلسطيني  للفنان  الــــ18«  »املطلوبون  فيلم  فــي  غني  تميز  وهــنــاك 
يتناول الفيلم جانبًا من املقاومة الشعبية خالل االنتفاضة الفلسطينية األولى )1987 
بلدة بيت ساحور من مزرعة  أهالي  اشتراها  بقرة  – 1991(، من خــالل قصة 18 
إسرائيلية لالستفادة من حليبها بعد قرارهم االستقالل االقتصادي عن االحتالل 
خذت 

ُ
ات من سلسلة خطوات  في خطوة  اإلسرائيلية،  واملنتجات  البضائع  ومقاطعة 

صاب األبقار بالهلع عندما تعلم بصفقة بيعها 
ُ
حينها في سياق العصيان املدني. ت

للفلسطينيني، وتدخل في رحلة مطاردٍة بعد أيام من وصولها إلى بيت ساحور، إذ 
الـــ18 في غضون 24 ساعة، كونها  األبقار  أمــرا باعتقال  العسكري  الحاكم  أصــدر 
البقرات،  املــطــاردة والبحث عــن  أمــن إســرائــيــل. هــكــذا، تبدأ رحلة  ل خطرًا على 

ّ
تشك

الجنود على  مئات  تجول.  ومنع  واعتقاالت  ترهيب  البلدة خاللها من حملة  تعاني 
األرض ومروحيات في السماء بحثا عن البقرات املطلوبة بأي ثمن. يسّجل الفيلم في 
التي  البلدة وقد ذبحت أبقارهم »اتفاقية أوسلو«،  املشاهد األخيرة خيبة أمل أهالي 
جاءت في وقت كانوا فيه »ملوكًا يسيطرون على أقدارهم«، حسب إحدى الشهادات 
بتوظيف  الفيلم  يتميز  الثري،  العفوي  والنص  الرائعة  القصة  إلى جانب  الفيلم.  في 
»ستوب موشن«، ما أضفى على  وسائل مرئية متعّددة، منها الرسوم الكرتونية والـ
الفيلم جمالية بصرية ممتعة. يتميز في مجموعة نتفليكس كذلك فيلم »جيرافادا« 
الزرافة، للمخرج راني مصالحة، وبطولة صالح بكري، محمد بكري، والفرنسية لور 
دي كليرمو. يروي وقائع جرت في أثناء اجتياح االحتالل االسرائيلي مدينة قلقيلية 
في العام 2002، ومقتل إحدى الزرافات في حديقة الحيوان في املدينة. يخاطر ياسني 
لــور، بحياتهم من أجل جلب زرافــة ذكر من حديقة  مع ابنه، والصحافية الفرنسية 
صاب باالكتئاب وترفض 

ُ
الحيوانات في تل أبيب، إلنقاذ حياة الزرافة األنثى التي ت

األكل. وبنجاح املهمة، تسجل قلقيلية انتصارًا آخر للحياة.

جمانة فرحات

ل خبر توقيف نيابة مكافحة اإلرهــاب في أملانيا جنديني سابقني كانا 
ّ
ال يشك

يعتزمان تشكيل مجموعٍة من املرتزقة لالنخراط في حرب اليمن مفاجأة.
أملــانــيــًا  و150   100 بــني  مــا  لتجنيد  التخطيط  عــلــى  ليعمال  الــرجــالن  يــكــن  لــم 
للمشاركة في القتال، وعرض رواتب شهرية تبلغ 40 ألف يورو على عناصر 
به 

ّ
سابقني في الجيش أو الشرطة األملانية، بما أنهما على دراية تامة بما يتطل

هـــذا الــعــمــل مــن »مــطــالــبــة بــارتــكــاب أعــمــال إجــرامــيــة«،  لـــوال أن ســـوق املــرتــزقــة 
لتشمل  أنشطتها  تتوّسع  التي  فاغنر  مجموعة  تحققه  مــا  وقــع  على  مــزدهــٌر 
الجديد  العقد  بعد  ال سيما  األفريقية،  الـــدول، خصوصًا  مــن  واســعــة   مــروحــة 

املتسّرب مع مالي.
خــارج  القتال  فــي  خلفية  لديهما  الــلــذْيــن  السابقني،  للجنديني  خطأ  أبــرز  لكن 
نــطــاق الــدولــة، بــعــدمــا عــمــال فــي شــركــة »أســـغـــارد« لــلــخــدمــات األمــنــيــة الخاصة 
الصومال،  فــي  »خدماتها«  قــّدمــت  أن  سبق  والــتــي  املــتــطــّرف،  باليمني  املرتبطة 
في  تتمثل  نقطٍة  أهم  عن  وغفال  مهمة سهلة.  فاغنر  استنساخ  أن  ا 

ّ
ظن أنهما 

أن هذه املجموعة من املرتزقة هي ذراع مليشياوية تحظى برعاية رسمية من 
 لتعزيز نفوذها في مناطق الصراعات 

ً
 فعالة

ً
روسيا، وترى فيها موسكو أداة

والحروب األهلية، من دون أن تكون مضطّرة لتحّمل أي مسؤولية رسمية عن 
جرائمها، سواء كما حدث في ليبيا أو في جميع الدول التي انخرطت فيها في 
موسكو،  تريده  ما  فاملهم  ضدها،  أو  الرسمية  األنظمة  جانب  إلــى  إن  القتال، 
ويمكن بعدئذ نقل البندقية بحسب ما تتطلبه الضرورات واملصالح. أما أملانيا، 
ى هذا النهج، ولديها حساباٌت تناقض هذا التوجه، خصوصًا أنها 

ّ
فهي ال تتبن

الجيش خالل  املتطّرف في صفوف  اليمني  إلى تغلغل  الحذر  تنظر بكثير من 
السنوات األخيرة.

الخطأ الثاني يتمثل في طبيعة البلد الذي أراد الجنديان االنطالق منه، وهو اليمن. 
بمفاوضات  و»الــدفــع  الــســالم«  »إحــالل  برغبتهما  لخطوتهما  تبريراٍت  وتقديم 

سالم بني املتمردين الحوثيني والحكومة اليمنية«، مجّرد هراء.
ـــة أخــــرى، ال يــنــقــص الــيــمــن املــقــاتــلــون، بــل يوجد  عــلــى عــكــس لــيــبــيــا، أو أي دول
فائض منهم في الجبهات، سواء لدى الحوثيني أو الحكومة التي تحظى برعاية 
يتطلبه  ما  كل  ارتكاب  عن  يومًا  الحرب  أطــراف  مختلف  تتوّرع  ولــم  التحالف. 
تصفية  أو  مدنيني  قصف  ســـواء  وجــرائــم،  انــتــهــاكــات  مــن  العسكري  تقّدمها 
تــقــّدم عسكري في  الحوثيني على تحقيق  وقـــدرة  اخــتــطــاف.  أو  أســرى حــرب 
القوات  ظلها  في  تعيش  التي  العشوائية  الجبهات سببها  في  الشرعية  مقابل 
الحكومية منذ بداية الحرب. ولذلك لن تغير مشاركة عشرات أو مئات املرتزقة 

من األوضاع امليدانية.
كما أغفل الجنديان السابقان قراءة واقع الحرب في اليمن، وخصوصًا التحّول 
في موقف السعودية التي حاوال الترويج للمشروع لديها من دون جدوى. تنظر 
الــريــاض، منذ فــتــرة، إلــى هــذه الــحــرب أنــهــا عــبء ينبغي التخلص مــنــه، وتبحث 
من  أيٍّ  تحقيق  بعدما عجزت عن  كاهلها،  املناسب إلزاحتها عن  التوقيت  عن 
اململكة من  أهدافها، ســواء في ما يتعلق بإعادة تمكني الشرعية أو حماية أمن 
الحوثيني الذين باتوا يخترقون حدودها باستمرار، باستخدام الطائرات املسيرة 

أو الصواريخ الباليستية.
ــّخ غــبــائــهــمــا السياسي  ــان الــجــنــديــان الــســابــقــان فــي أملــانــيــا وقــعــا فــي فـ وإذا كـ
األرجــح،  على  يمنع،  لن  فذلك  االعتقال،  رهــن  املطاف  بهما  وانتهى  والعسكري، 
اها، في ظل اتساع نطاق االضطرابات في 

ّ
تكرار آخرين املحاولة ووجود من يتبن

أفريقيا خصوصًا.

مقتدى الصدر 
أمام امتحان طهران

هذه الحكايات الفلسطينية 
في »نتفليكس«
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آراء

أحمد كورو

افــتــتــاح  أيـــلـــول 2021،  فـــي ســبــتــمــبــر/  تـــــّم، 
»الــبــيــت الـــتـــركـــي« فـــي نـــيـــويـــورك، فـــي حفل 
رسمي رفيع املستوى، ضّم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان. بدأ بصالة أّداها كبير 
الــدعــاة واملــشــايــخ املسلمني األتــــراك، رئيس 
دائـــرة الــشــؤون الــديــنــيــة، الــتــي تــشــرف على 
املــكــانــة السياسية  ألـــف مــســجــد. وهــــذه   80
ــرة لـــلـــوّعـــاظ  ــيــ املــتــعــاظــمــة فــــي الـــفـــتـــرة األخــ
وعــلــمــاء الــديــن فــي تــركــيــا تــجــّســد الــشــراكــة 
اآلخذة في التعمق بني الوعاظ ودعاة الدين 

)العلماء( ونظام أردوغان. 
الــدول التي  ُعرفت تركيا، نحو قــرن، كأكثر 
تحكمها علمانية متشّددة في مجتمٍع ذي 
غالبية سكانية مسلمة. ولكن حتى في ظل 
هـــذه الــوضــعــيــة، راح الــتــحــالــف بــني الــدولــة 
ز فــي الــفــتــرة 

ّ
وعــلــمــاء الــديــن املــشــايــخ يــتــعــز

األخــيــرة. في غضون ذلــك، استعادت حركة 
طالبان، التي يقودها شيوخ الدين، السلطة 
فـــي أفــغــانــســتــان. وفــــي ظـــل حــكــم طــالــبــان، 
ليس علماء الدين مجرد حلفاء للنظام، بل 
هــم »الــدولــة«، وهــم مــن ُيحكمون السيطرة 
عــلــى الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 

والقضائية. 
مسلمة،  غالبية  تسكنها  بــلــدا   50 بــني  مــن 
ــتــــجــــربــــة األطــــــــــول كــــدولــــة  ــيــــا الــ ــلـــك تــــركــ ــمـ تـ
علمانية، بينما صارت أفغانستان التجربة 
إيــران(. في بلدان  الثيوقراطية األعمق )مع 
أخــرى عديدة ذات غالبية سكانية مسلمة، 
تــتــفــاوت درجـــــات الــتــحــالــف وأشـــكـــالـــه بني 
ــكـــن الــخــاصــيــة  ــاء الــــديــــن والــــــدولــــــة، لـ ــمـ ــلـ عـ
ختصر 

ُ
ت التحالفات  هــذه  بــني  مــا  املشتركة 

الدمقرطة  ــد جــهــود 
ّ
تــعــق أنــهــا جميعها  فــي 

بلدا تسكنها غالبية  والتنمية. من بني 50 
مسلمة في العالم، سبعة منها فقط تحكمها 
ديــمــقــراطــيــة انــتــخــابــيــة. كــذلــك فـــإن الــبــلــدان 
ذات الغالبية املسلمة تعاني من مستوياٍت 
مــتــدنــيــة مــن الــتــنــمــيــة، وهـــو مــا ُيــتــرجــم في 
الدخل  مثل  اقتصادية  ــ  اجتماعية  معايير 
العمر  ومتوسط  للفرد،  اإلجــمــالــي  القومي 
املــتــوقــع، ومــعــّدل ســنــوات الـــدراســـة، ونسب 
األمـــيـــة مــقــارنــة مـــع املـــعـــدل الـــعـــاملـــي. وحــني 

أسامة أبو ارشيد

ــة الــتــي  ــنــ ــراهــ ــعـــاطـــي مــــع األزمــــــــة الــ ــتـ فــــي الـ
تعيشها جماعة اإلخوان املسلمني املصرية 
بــني جبهتيِّ الــقــائــم بــأعــمــال املــرشــد الــعــام، 
الــعــام السابق لها،  إبــراهــيــم منير، واألمـــني 
بــدأ يهيل  ة من  أن ثمَّ محمود حسني، نجد 
ــراب عــلــيــهــا، مــعــلــنــني أن »إكـــــــرام املــيــت  ــتــ الــ
غير  الجماعة  أزمـــات  أن  دفــنــه«، خصوصًا 
مـــحـــصـــورة فـــي فــرعــهــا األم فـــي مـــصـــر، بل 
تطاول أماكن عديدة من ساحات وجودها. 
ة من يذهب إلى أبعد  وعلى هذا األساس، ثمَّ
تيار »اإلســالم  ذلــك، مستشرفني نهاية  مــن 

السياسي« كلّيًا. 
الـــخـــالصـــتـــان الــســابــقــتــان تــمــثــالن حكمني 
وللواقعية،  للموضوعية  مفتقدين  نِي  قيميَّ
ــاب عـــســـف الــــقــــراءة  ــ ــا يــــدخــــالن فــــي بــ وهــــمــ
والتحليل، وربما التفكير الرغائبي. هذا ال 
يعني أن جماعة اإلخوان، بشكل عام، ليست 
أمــام أزمــٍة هي األخطر في تاريخ وجودها 
الـــذي قـــارب على مــائــة عـــام، بــل العكس هو 
الصحيح منذ االنقالب العسكري الذي أطاح 
الرئيس محمد مرسي في مصر عام 2013، 
 

ِّ
وتــحــّولــهــا إلـــى خــصــم إقــلــيــمــي وعـــدو لجل

عن  الحديث  لكن  الــعــربــي.  الرسمي  النظام 
على  بنيويًا،  وأزماتها  الجماعة  معضالت 
والسياسية  واالجتماعية  الفكرية  الصعد 
والتنظيمية واألمنية، بما يترتب على ذلك 
ــص 

ّ
ــحــهــا وتــقــل

ّ
مـــن تــشــتــت بــوصــلــتــهــا وتــرن

عن  والــحــديــث  شـــيء،  وشعبيتها  حجمها 
نهايتها وموتها شــيء آخــر. نحن أبعد ما 
نــكــون عــن دفـــن جــمــاعــة اإلخـــــوان املسلمني 
وتــشــيــيــعــهــا إلــــى مــثــواهــا األخـــيـــر، كــمــا أن 
ل 

ّ
»اإلسالم السياسي« ليس في وارد التحل

واألفول والتالشي. إننا أمام مرحلة جديدة 
تشهد إعادة تعريف نفوذ تيارات »اإلسالم 
ــيـــاســـي« وشــعــبــيــتــهــا )هــــــذا مــصــطــلــح  الـــسـ
فـــضـــفـــاض، غـــيـــر مـــضـــبـــوط نـــطـــاقـــه بــشــكــل 
ــــدوده بـــوضـــوح(، قد  ــارم، وال مــعــرفــة حـ ــ صـ
أو دائــمــة، مــدفــوعــة بالسحق  تــكــون مؤقتة 
األمــنــي واإلعـــالمـــي الــلــذْيــن تــتــعــّرض لهما، 
ومــتــرافــقــة مـــع الـــتـــوهـــان الــفــكــري والــتــفــّكــك 
ــــالم  الــتــنــظــيــمــي. كــثــيــر مـــن مــســتــقــبــل »اإلسـ
السياسي«، وفي القلب منه جماعة اإلخوان 
تقديم  على  قدرته  بمدى   

ٌ
مرتبط املسلمني، 

ــــات والـــتـــحـــديـــات  لـــــأزمـ ــال  ــعــ نـــاجـــع وفــ ردٍّ 
هذا  بمثل   

ٌ
حــافــل وتاريخه  يواجهها،  التي 

االنجاز. أما عن أسباب ذلك، فإليك بعضها. 
»اإلســـــــــــالم  إيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا  ــل  ــثــ ــمــ تــ أواًل، 
تربة  في  طبيعيًا  عضويًا  نبتًا  السياسي« 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة وبــيــئــتــهــا، 

جَمع هذه املعايير في سلة واحدة، يتبني 
ُ
ت

بــلــدانــا مسلمة عــديــدة تعاني مــن حلقٍة  أن 
مفرغٍة من التسلط وسوء التنمية. 

ــبـــدو الـــتـــحـــديـــات املـــعـــاصـــرة فــــي الـــبـــلـــدان  تـ
اإلسالمية محّيرة أكثر، حني يتم استحضار 
تطورها االجتماعي ــ االقتصادي والعلمي 
فــي تــاريــخــهــا املــبــّكــر، تــحــديــدًا بــني القرنني 
الــثــامــن والـــحـــادي عــشــر، حــني أنــتــج العالم 
اإلســــالمــــي عـــديـــدا مـــن كـــبـــريـــات الــحــواضــر 
والــفــالســفــة الــرائــديــن. فــي ذلـــك الـــزمـــن، كــان 
الــعــالــم اإلســـالمـــي أكــثــر تـــطـــّورًا مــن أوروبــــا 
ــذي يــفــّســر هـــذه الــفــجــوة ما  الــغــربــيــة. مـــا الــ
بني التاريخ املبكر الالمع للعالم اإلسالمي 
وأزماته املعاصرة؟ هناك تفسيران شائعان 
لهذه الظاهرة: اإلسالم واالستعمار الغربي، 

وكالهما غير مفيد. 
التقّدم   تحميل اإلسالم مسؤولية إعاقة 

ّ
إن

ــ  ال يفسر اإلنجازات العلمية واالجتماعية 
االقتصادية للمسلمني األوائل. على امتداد 
أربـــعـــة قـــــرون، عــرفــت املــجــتــمــعــات املسلمة 
 أرست 

ً
 وطبقاٍت اجتماعية

ً
دينامياٍت فكرية

الفلسفي  الــصــعــيــديــن  عــصــرًا ذهــبــيــًا عــلــى 
ــاري. لــقــد قــــّدم الــعــلــمــاء املــســلــمــون،  ــتـــجـ والـ
ــّددو االخـــــتـــــصـــــاصـــــات، مـــســـاهـــمـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
ــات والـــطـــب  ــيــ ــريــــاضــ ــــي الــ عـــلـــمـــيـــة رائـــــــــدة فـ
وعــلــم الــبــصــريــات. حــتــى أن املــســلــمــني هم 
ــــني الــغــربــيــني بــعــض  ــيـ ــ ـــمـــوا األوروبـ

ّ
مـــن عـــل

أما  الــورق.  إنتاج  وكيفية  املالية  التقنيات 
الــغــربــي،  التفسير املــبــنــي عــلــى االســتــعــمــار 
فهو إشكالي أيضًا، ذلك أن الركود العلمي 
واالقــتــصــادي في العالم اإلســالمــي كــان قد 
بدأ قبل فترة طويلة من انتشار االستعمار 
الــغــربــي فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر. أكــثــر من 
ذلــــك، تــعــّرضــت بــلــدان عــديــدة غــيــر مسلمة 
فــي آســيــا وأمــيــركــا الالتينية  لــالســتــعــمــار 
وأثبتت  ديمقراطيًا،  وبــنــاًء  تــقــّدمــًا  أنــجــزت 
أن الــتــقــّدم مــمــكــن، عــلــى الــرغــم مــن املــاضــي 
الرئيسي  السبب  املقابل،  في  االستعماري. 
ــداد وســـــوء الــتــنــمــيــة في  ــبـ ــتـ ملــشــكــالت االسـ
أسّميه  مــا  هــو  املسلمة  املجتمعات  معظم 
 Islam,(  2019 عـــــام  الــــصــــادر  كـــتـــابـــي  فــــي 
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 عنه وال ُمقحمة 
ً
أنها ليست غريبة بمعنى 

املقال  هــذا  يتبعه  الــذي  والتنصيص  عليه. 
السياسي« متعّمد  »إسالم  لـ إدراج  عند كل 
مــقــصــود، ذلـــك أن اإلســــالم كــديــن، كــمــا تــدل 
ــــك الـــنـــصـــوص الـــقـــرآنـــيـــة والـــخـــبـــرة  عـــلـــى ذلـ
التي توصف في  املرحلة  النبوية، وبعدها 
»الخالفة الراشدة«، فتاليًا،  اإلسالم السنيِّ بـ
وحتى في غالب مراحل »اإلسالم الشيعي« 
ما  بفواصل وحواجز  يعترف  ال  وتجاربه، 
بــني هــو دنــيــوي ومــا هــو أخـــروي، وال يقيم 
اإلســـالم اعــتــبــارًا للفصل بــني مــا هــو ديني 
وما هو سياسي. هذه حقيقة، بغض النظر 
عن جدال بعضهم فيها من دون سند نصيٍّ 
أو تــاريــخــي. وإذا كــانــت زاويــــة االعــتــراض 
 في نقاش ما إذا كان ذلك التاريخ 

ً
محصورة

وتــجــربــتــه وخــبــرتــه بـــنـــاء عــلــى اســتــلــهــامــه 
الــنــص، روحــًا ومــمــارســة، معيارًا ال ينبغي 
الخروج عليه أو تطويره، فإن هذا يغدو أمرًا 
مفهومًا، بغض النظر عن أي قناعٍة وتحيز 
فإنه يضعنا  إنكاره  أما محاولة  شخصي، 

أمام محاولٍة فاقعٍة للتزوير والتخليط. 
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، وبـــســـبـــب هـــــذه الـــوطـــأة 
عضويًا  وارتــبــاطــهــا  ــصــيــة، 

َّ
والــن التاريخية 

بــمــاهــيــة اإلســــالم ديــنــا ونــطــاق شموليته، 
بها،  رَّ

َ
ش

َ
فإن الوعي الجماهيري اإلسالمي ت

ــّرات ومـــــّرات، مهما  ِبــهــا مــ ــرُّ
َ

ــش
َ
وهـــو قــابــل لــت

ــي مـــراحـــل  ضـــعـــف هـــــذا املـــعـــطـــى عـــنـــدهـــم فــ
األســبــاب، ومهما  عــن  النظر  معينة، بغض 
تعّرض هذا الوعي ملحاوالت إعادة صياغة 
ــادٌر دائــــمــــًا عــلــى  ــ ــ ــه قـ ــ ــيـــه. بــمــعــنــى، أنـ وتـــوجـ
استدعاء نفسه وتجديد طاقته وفرض ذاته 
وعقيدته. مّرة أخرى، النقاش هنا محصوٌر 
فــي املــفــاهــيــم مــن حــيــث الــنــشــأة والــتــكــويــن، 
وليس في صواب ممارستها ومقاربتها أو 

خطئه تاليًا. 
ثانيًا، كثيرًا ما كانت إيديولوجيا »اإلسالم 
وتعبيرًا  مقاومة،  إيديولوجيا  السياسي« 
ــــدوان والـــقـــمـــع  ــعــ ــ ــــض كــــل أشــــكــــال الــ عــــن رفــ
ــزال قــائــمــًا  ــ والـــظـــلـــم. وبـــمـــا أن الــــعــــدوان ال يـ
على أمة اإلسالم، وهي ما زالت ترزح تحت 
أغالل القمع والظلم، فإنه سيكون من العبث 
استشراف اندثار طاقة املقاومة هذه، بغض 
مضامينها.  ومــن  منها  موقفنا  عــن  النظر 
العراق  أفغانستان وفــي  فــي فلسطني وفــي 
وفـــي لــبــنــان وفـــي ليبيا وفـــي ســوريــة وفــي 
إلــخ،  الــصــني وفــي ميانمار…  كشمير وفــي 
دائمًا ما كان اإلسالم حاضرًا في التعبئة في 
التصّدي ألي عدوان خارجي، كما أنه دائمًا 
حــاضــر فــي التعبئة فــي الــتــصــّدي لــإجــرام 
 
ُ
محسوبة  

ُ
أنظمة تمارسه  الــذي  والتوحش 

علينا، وهو دائمًا حاضٌر في التعبئة ضد 

»تــحــالــف عــلــمــاء الــديــن والــــدولــــة«.  مــا بني 
الثامن والحادي عشر، عندما كان  القرنني 
إلى مدارس ثيولوجية  املنتمون  املسلمون 
ويهود  مسيحيني  مــع  يتعاونون  مختلفة 
وآخرين في إرساء »العصر الذهبي«، كانت 
هناك درجة ما من الفصل ما بني »العلماء« 
والـــــدولـــــة. لـــقـــد عــمــلــت الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
ــاء« فــــي الـــتـــجـــارة بـــمـــعـــزٍل عــن  ــمـ ــلـ ــعـ مــــن »الـ
التاريخية  الحقيقة  هذه  وتدحض  الدولة. 
الكليشيه الشائع، والذي يّدعي أن اإلسالم 
يرفض بطبيعته الفصل بني الدولة والدين. 
في منتصف القرن الحادي عشر، بدأ ظهور 
تحالف »العلماء« مع الدولة، وقد أّدى إلى 
تــهــمــيــش تـــدريـــجـــي لــلــمــفــكــريــن املــســتــقــلــني 
سيؤدي  ما  وهــو  االقتصاديني،  واملقاولني 
الفكري واالقتصادي  الركود  قــروٍن من  إلى 
التاسع  القرن  العالم اإلسالمي. وخــالل  في 
عشر، أضعف حكام سياسيون إصالحيون 
ــــي مــطــلــع  الـــتـــحـــالـــف مــــع عـــلـــمـــاء الــــديــــن. وفـ
القرن العشرين، كان جميع مؤّسسي الدول 
تقريبًا من العلمانيني. وعلى الرغم من ذلك، 
ــــؤالء اإلصـــالحـــيـــني والــحــّكــام  كـــانـــت لــــدى هـ
العلمانيني مشكلة مشتركة: كانوا شديدي 
الحرص على إحكام سيطرة الدولة على كل 
شيء؛ فبداًل من تشجيع صعود دينامياٍت 
بتوسيع  قاموا  اجتماعية،  وطبقاٍت  فكريٍة 
دور الجيش وبيروقراطية املدنيني لتشمل 

كل أوجه السياسة واالقتصاد. 
ــم فـــشـــل الـــســـيـــاســـات الــعــلــمــانــيــة  ــاهـ لـــقـــد سـ
فـــي صــعــود »الــعــلــمــاء« واإلســـالمـــيـــني منذ 
املــاضــي. وطــــوال نصف  الــقــرن  سبعينيات 
ــدة، مــن  ــ ــديـ ــ قـــــــرن، عــــرفــــت بــــلــــدان مــســلــمــة عـ
وتركيا،  ومــصــر  وباكستان  إيـــران  ضمنها 
األســـلـــمـــة مـــشـــروعـــا اجــتــمــاعــيــا وســيــاســيــا 
وقانونيا. عالوة على ذلك، وبعد أزمة 1973 
النفطية، بدأت بلدان عديدة، خصوصًا في 
لتمويل  النفط  عــائــدات  تستخدم  الخليج، 
ــالـــف الـــــدولـــــة والـــعـــلـــمـــاء فــــي الــــداخــــل،  تـــحـ

وأجندات إسالمية في الخارج.  
لـــقـــد أقـــــــّرت أنـــظـــمـــة الـــتـــحـــالـــف بــــني الـــدولـــة 
ومــشــايــخ الــديــن قــوانــني تــعــاقــب التجديف 
والــــــــرّدة عــلــى الـــديـــن والــتــعــبــيــر عـــن اآلراء 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة املـــعـــارضـــة. كــمــا أن 

وتخلفها.  وفسادها  وقمعها  األنظمة  ظلم 
من لم يفهم السبب األول الذي ورد آنفًا عن 
مــاهــيــة اإلســــالم ديــنــا، وســطــوة هـــذا الفهم 
 أتباعه، فإنه لن يفهم النقطة التي 

ِ
في وعي

نوقشت توًا.  
ــا يــتــعــلــق بــجــمــاعــة اإلخــــــوان  ــًا، فــــي مــ ــثـ ــالـ ثـ
املــســلــمــني تـــحـــديـــدًا، يــثــبــت تــاريــخــهــا أنــهــا 
ــع دمــــوي  ــمـ تـــعـــّرضـــت لــعــمــلــيــات ســـحـــق وقـ
وحشي ومحاوالت تشويه في غير ساحة، 
ومــع ذلــك مــا لبثت أن أعـــادت بعث نفسها 
من بني ركام الحطام ومن بني رماد النيران. 
حــدث هــذا في مصر الناصرية، إّبــان حقبة 
الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر. وحدث 
هذا في سورية، إّبان حكم الرئيس الراحل، 
حــافــظ األســــد. وحـــدث هـــذا فــي ليبيا، إّبـــان 
القذافي. ذهب  الراحل، معمر  الرئيس  حكم 
هؤالء، وتالشت تياراتهم أو ضعفت، وبقي 

اإلخوان املسلمون. 
مـــــــّرة أخــــــــرى، مــــن لــــم يـــفـــهـــم الـــســـبـــب األول 
الــذي بــدأت بــه املقالة لــن يفهم مــا تــال ذلــك، 
فــإيــديــولــوجــيــا »اإلســـــالم الــســيــاســي« نــبــٌت 
ومن  وبيئتها،  املنطقة  فــضــاء  فــي  طبيعي 
ثـــــمَّ فـــــإن تــســويــغــهــا فــــي وعـــــي الــجــمــاهــيــر 
ــدًا، وهـــي تــمــلــك الــقــدرة  والــشــعــوب ســهــل جــ
وتجديد خطابها  نفسها  بعث  على  دائــمــًا 
وتــبــريــر ذلــــك. أيـــضـــًا، مـــن لـــم يــفــهــم الــســبــب 
التي  الثالثة  النقطة  يفهم  لن  أعــاله  الثاني 

نناقشها اآلن. 
الــنــاصــريــة، وهــي األهــم  لــم تنجح التجربة 
عــربــيــًا، فـــي تــقــديــم نـــمـــوذج نـــاجـــح لــلــدولــة 
الــعــربــيــة، قــومــيــًا أو وطــنــيــًا. وطــبــعــًا، نعلم 
ــااًل.  ــــرى لــيــســت أحــســن حـ أن الــتــجــارب األخـ
ــوان املسلمني  الناصر اإلخـ لــم يــحــارب عبد 
إنــه نجح في  بــل  والــنــار فحسب،  بالحديد 
تحشيد الــــرأي الــعــام الــعــربــي ضــدهــم وفــي 
الــنــاصــريــة  شيطنتهم. ولــكــن هــزائــم مــصــر 
أمـــام إســرائــيــل، خصوصًا فــي حــرب 1967، 
ثــمَّ فشله في بناء دولــة تكون فخرًا عربيًا، 
ــة األمــنــيــة  وتـــأســـيـــس حــقــبــتــه لـــنـــواة الــــدولــ
ــتـــي  ــفـــة الـ ــلـ ــخـ ــتـ ــة املــــصــــريــــة املـ ــريــ ــكــ ــعــــســ والــ
كلها  الــيــوم،  ونعايشها  عــقــودا،  شهدناها 
أســـبـــاٌب قــــادت إلـــى تــالشــي ألــقــه الــســحــري، 
ولم يلبث اإلخوان أن عادوا بعده أقوى مما 

كانوا عليه. 
لــن تــكــون هـــذه الــحــقــبــة اســتــثــنــاًء. صحيٌح 
الفتاح  انــقــالب عبد  فــي حقبة  اإلخـــوان  أن 
 تــمــتــعــًا بــحــلــفــاء إقــلــيــمــيــني 

ّ
الــســيــســي أقـــــل

ــان عــلــيــه حـــالـــهـــم فــــي زمـــن  ــ ــقـــارنـــة بـــمـــا كـ مـ
ــام  ــنــــظــ الــ أن  ــر، وصـــــحـــــيـــــٌح  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ ــ ال عــــبــــد 
العربي، تقريبًا، رماهم عن قوٍس  الرسمي 
جيِر 

ُ
امل انــعــدام  واحـــدة، ولكن هــذا ال يعني 

السياسات االقتصادية التي نتجت عن هذا 
دة وغير فّعالة، ذلك  التحالف هي أيضًا مقيِّ
أن مـــصـــادرة األمــــالك الــخــاصــة عــلــى سبيل 
املـــثـــال هـــي وســيــلــة لـــلـــدول لــلــســيــطــرة على 

االقتصاد ومعاقبة املعارضة. 
بناًء على هذا التحدي البنيوي املتواصل، ما 
الذي يمكن فعله إلعادة بناء املستقبل؟ في 
تقرير صادر أخيرًا، أساجل ملحاولة إثبات 
الـــدولـــة وعلماء  بــني  الــتــحــالــفــات  تفكيك  أن 
ــران  ــ ــادات أمـ ــتــــصــ ــاء االقــ ــنـ الــــديــــن وإعــــــــادة بـ
املسلمة  الــبــلــدان  لــقــدرة  بالنسبة  حــاســمــان 
وبــداًل  والتنمية.  الديمقراطية  إنــجــاز  على 
أو االستعمار  اللوم على اإلســالم  إلقاء  من 

واملتعاطف، كما في نموذجي قطر وتركيا. 
أضـــف إلـــى ذلـــك أن ســـيـــرورة فــشــل الــنــظــام 
ــد قــمــعــه وفــســاده  ــزايـ الــرســمــي الــعــربــي وتـ
ــر لـــهـــم فـــرصـــة ســـانـــحـــة إلعـــــــادة بــعــث  ــ

ّ
تــــوف

فــرصــهــم وإمــكــانــاتــهــم. كــمــا أن الــتــحــوالت 
الــجــيــوســيــاســيــة، دولــــيــــًا وإقـــلـــيـــمـــيـــًا، مــثــل 
ــروز الـــقـــطـــب الــصــيــنــي مــنــافــســًا لــلــقــطــب  ــ بــ
األمـــيـــركـــي، وتــصــاعــد مــشــاكــســات روســيــا 
الــبــوتــيــنــيــة، وتــنــامــي الـــشـــروخ الــغــربــيــة - 
األطلسي،  ضفتي  على  وتعمقها  الغربية 
وداخل كثير من املجتمعات الغربية ذاتها، 
وتــصــاعــد الــتــوتــرات اإلقــلــيــمــيــة وأزمــاتــهــا، 
»إســالم   لــلـــ

ً
كــلــهــا تــنــشــئ مــســاحــاٍت جــديــدة

السياسي« اللتقاط األنفاس وإعادة ترميم 
هياكله، وربما تجديد خطابه وتطويره. 

التنظيمي  ــي 
ّ
والــتــشــظ االنــقــســامــات  حــتــى 

الـــذي يعانيه غير فــرع مــن فـــروع اإلخـــوان 
ــدا. شـــهـــدت أوائــــل  ــديــ الــــيــــوم لـــيـــس أمـــــرا جــ
ــرن املــــاضــــي، بــعــد اغــتــيــال  ــقـ خــمــســيــنــات الـ
األول،  ومـــــرشـــــدهـــــا  الــــجــــمــــاعــــة  مـــــؤســـــس 
الجناح  تــمــّردًا من   ،1949 عــام  البنا،  حسن 
ــي مـــصـــر، الـــنـــافـــذ  الـــعـــســـكـــري لــلــجــمــاعــة فــ
»الــنــظــام  حــيــنــهــا، والــــــذي كــــان مـــعـــروفـــًا بـــ
ــــد الــــثــــانــــي، حــســن  ــــرشـ ــــد املـ ــخــــــاص«، ضـ الــــ
الــهــضــيــبــي. لــم يــقــف األمـــر عــنــد هـــذا الــحــد، 

الــغــربــي حــصــرًا، عــلــى املــجــتــمــعــات املسلمة 
أن تعيد النظر فــي قــرون مــن مــعــاداة الفكر 
وســيــطــرة الــدولــة عــلــى االقــتــصــاد. ستكون 
 عــلــى مــواجــهــة 

ً
املــجــتــمــعــات املــســلــمــة قـــــادرة

فقط  االقتصادية  ــــ  االجتماعية  مشكالتها 
عــبــر املـــراجـــعـــة الــنــقــديــة الـــذاتـــيـــة. أال يـــورد 
القرآن نفسه أن »الله ال يغّير ما بقوم حتى 

يغّيروا ما بأنفسهم«؟ 
ــتـــاج  ــي، تـــحـ ــاتــــ ــســــ ــد املــــــؤّســــ ــيــ ــعــ عــــلــــى الــــصــ
املــجــتــمــعــات املــســلــمــة إلـــى أنــظــمــة منفتحة 
وتنافسية وقائمة على الجدارة واملؤهالت، 
حـــيـــث يــمــكــن لــلــحــيــز الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي 
والفكري والطبقات االجتماعية أن تتعاون، 
كـــل مــنــهــا بــاســتــقــاللــيــة. وإصــــــالٌح مـــن هــذا 
 فــصــل الـــديـــن عن 

َ
الـــنـــوع يــتــطــلــب مـــأســـســـة

الـــدولـــة. لــيــس اإلســــالم مــعــارضــًا بطبيعته 
ــــرف الـــتـــاريـــخ املــبــكــر  ــد عـ ــ ــذه املـــهـــمـــة، وقـ ــهـ لـ
لإسالم درجة ما من الفصل بني السلطتني 
الدينية والسياسية. على هذا اإلصــالح أن 
التفكير،  نطاق حرية  توسيع  أيضًا  يشمل 
من خالل إلغاء قوانني التجديف والردة، في 
الخاصة  املمتلكات  حماية  تعميق  مقابل 
عــبــر مــنــع اســتــيــالء الـــدولـــة عــلــيــهــا. ولــهــذا 
اإلصــالح حافز اقتصادي قــوي، فالعائدات 
التحالفات  مــّولــت  أن  ســبــق  الــتــي  النفطية 
مع  تدريجيًا   

ّ
والــدولــة تجف »العلماء«  بني 

نــضــوب االحــتــيــاطــيــات، واالعـــتـــمـــاد واســـع 
الـــنـــطـــاق عـــلـــى تـــقـــنـــيـــات الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة. 
 مــســلــمــة عـــديـــدة تــحــّواًل 

ٌ
ــلـــدان وســتــحــتــاج بـ

اقتصاديًا وحلواًل إبداعية من أجل تحقيق 
ــار فــي حقبة مــا بــعــد االعــتــمــاد على  ــ االزدهـ

النفط. 
ــــادة تــفــســيــر الــتــاريــخ أمـــر مــهــم لتسهيل  إعـ
تـــحـــقـــق اإلصــــــــــالح. واملــــعــــوقــــات الــبــنــيــويــة 
الــتــي عرقلت الــتــقــّدم فــي الــعــالــم اإلســالمــي، 
والدولة،  »العلماء«  بني  التحالف  وتحديدًا 
تــمــتــلــك جــــــذورًا تــاريــخــيــة عــمــيــقــة، غــيــر أن 
املقابل تجارب  التاريخ اإلســالمــي في  لــدى 
ــام إصـــالحـــات  ــهــ نـــمـــوذجـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا إلــ
مــســتــقــبــلــيــة عــلــى صــعــيــدي الـــعـــالقـــات بني 

الدولة والدين، واالقتصاد.  
)أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة سان دييغو(

بــل إن رمــــوزًا كــبــرى فــي الــجــمــاعــة ومكتب 
اإلرشـــــــــاد، كـــصـــالـــح الـــعـــشـــمـــاوي والــشــيــخ 
ــد الـــعـــزيـــز  ــبــ ــي وأحـــــمـــــد عــ ــ ــزالـ ــ ــغـ ــ مـــحـــمـــد الـ
والــشــيــخ ســيــد ســابــق، أّيــــدوا هـــذا الــتــمــّرد، 
العام  املركز  احتلوا  عشراٍت  ضمن  وكانوا 
ــزل الــهــضــيــبــي،  ــنـ ــروا مـ ــ ــــاصـ لــلــجــمــاعــة وحـ
ــة. لــكــن  ــالـ ــقـ ــتـ ــه عـــلـــى االسـ ــامــ مـــحـــاولـــني إرغــ
وانتهى  كبير،  بفشٍل  بــاءت  تلك  جهودهم 
الــجــمــاعــة، وبقي  مــن  األمـــر مفصولني  بهم 
لــهــا حــتــى وفــاتــه،  الهضيبي مــرشــدًا عــامــًا 
أنــه سجن أغلب  عــام 1973، على الرغم من 
الالفت   .1971 - أعــوام 1953  الوقت ما بني 
ــة، أن الهضيبي لم  أمـــٌر ذو داللـ هــنــا، وهــو 
 مــعــروفــًا وال صــاحــب نــفــوذ وال 

ً
ــال يــكــن رجـ

ــــوان عــنــدمــا اخــتــيــر مــرشــدًا  أثـــر داخـــل اإلخـ
عامًا عام 1951، وإنما كان رجل التوافقات 
بني الكبار حينها، الذين تنازعوا املنصب، 
وعبد  الجماعة،  وكيل  العشماوي،  صالح 
ــا، عـــضـــو مـــكـــتـــب اإلرشـــــــاد  ــنــ ــبــ ــمــــن الــ الــــرحــ
املــرشــد األول ومــؤّســســهــا، وعبد  وشــقــيــق 
وزوج  الجماعة  سكرتير  عابدين،  الحكيم 
القادة  أحــد  الــبــاقــوري،  البنا، وأحمد  أخــت 
الــتــاريــخــيــني لــهــا ومــــن مــؤّســســيــهــا. وقــع 
مفترضني  الهضيبي  عــلــى  هـــؤالء  اخــتــيــار 
ضــعــفــه إلـــى حـــني تــرتــيــب أوراق كـــل واحـــد 
فــيــهــم، ولــكــن مــنــذ ذلــك الــحــني غــدا واضــحــًا 
ــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة فــــي الــجــمــاعــة  أن الـــشـــرعـ
ذاته  األمر  التاريخية.  الشرعية  على  تعلو 
ــراع جــنــاحــي إبــراهــيــم  ــ ــيـــوم فـــي صـ ــراه الـ ــ نـ
على  الغلبة،  إن  إذ  حسني،  ومحمود  منير 
األرجح، ستكون لجناح منير، على أساس 
مالحظة  ضرورة  مع  التنظيمية،  الشرعية 
ــه  أن مــنــيــر وحـــســـني يــمــلــكــان الـــتـــاريـــخ ذاتـ
ما  الجماعة، وهــو  ثنايا  فــي  ذاتــه  والعمق 

 على الهضيبي.
ً
يعطي منير أفضلية

أننا نشهد تراجعًا حاّدًا  باختصار، صحيٌح 
ــالم الــســيــاســي«،  ــ ــ فـــي شــعــبــيــة تــــيــــارات »اإلسـ
وتفّككًا وتشظّيًا في بنية اإلخــوان املسلمني، 
مترتبًا، أو مترافقًا مع حملة أمنية وإعالمية 
وسياسية شرسة عليهم، أضف إلى ذلك العقم 
الفكري الــذي يعيشونه، ولكن أّيــًا من ذلــك ال 
البعض  استبشار  يبّرر  وال  نهايتهم،  يعني 
بتشييعهم. ال يزال »اإلسالم السياسي« قادرًا 
ر 

ّ
على إعادة بعث نفسه، وال تزال البيئة توف

لــه هـــذه اإلمــكــانــيــة. اآلن، هــل يــعــود بــمــا كــان 
والشعبية،  والنفوذ  والحجم  القوة  من  عليه 
وهل ينجح في تطوير خطابه وأدواته، وهل 
يتمّكن من تجديد شبابه، وهل يكون بصيغ 
ــــرى؟ تــلــكــم مــســائــل أخــــرى تحتاج  ونــســخ أخـ

نقاشا في سياق آخر.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تفكيك تحالف »العلماء« والدولة حاسم لمستقبل البلدان المسلمة

هل تندثر جماعة اإلخوان المسلمين؟

تحميل اإلسالم 
مسؤولية إعاقة 

التقّدم ال يفسر 
اإلنجازات العلمية 

واالجتماعية ــ 
االقتصادية للمسلمين 

األوائل

تحتاج المجتمعات 
المسلمة إلى أنظمة 

منفتحة وتنافسية 
وقائمة على الجدارة 

والمؤهالت

تمثل إيديولوجيا 
»اإلسالم السياسي« نبتًا 

عضويًا طبيعيًا في 
تربة المنطقة العربية 

واإلسالمية وبيئتها

ال يزال »اإلسالم 
السياسي« قادرًا على 

إعادة بعث نفسه، 
وال تزال البيئة توّفر له 

هذه اإلمكانية
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