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هذه الحكايات الفلسطينية
في «نتفليكس»
نواف التميمي

حـسـنــا فـعـلــت م ـنـ ّـصــة «نـتـفـلـيـكــس» ال ـعــامل ـيــة ع ـنــدمــا أدرج ـ ــت مـجـمــوعــة «قـصــص
فلسطينية» التي تضم  32فيلما عن الفلسطينيني وقصص معاناتهم مع االحتالل.
وبعيدا عن التشكيك في نيات ّ
املنصة ،املتهمة باالنحياز للرواية اإلسرائيلية ،إال
أن الخطوة تظل مهمة لنقل الــروايــة الفلسطينية لجمهور عاملي واســع .يضم ألبوم
«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،
بسيطة وذكـيــة ،تـجــارب حياتية تحفر عميقا فــي آالم الفلسطيني وأحــامــه ،عبر
مشاهد تصور واقع معاناة الفلسطيني في املعتقل واملخيم واملنفى ،وعلى الحواجز.
يمكن للمشاهد أن يميز من بني أفالم املجموعة «كأننا عشرون مستحيال» آلن ماري
جاسرٌ ،
و«يد إلهية» إليليا سليمان ،و« 3000ليلة» ملي املصري و«عودة رجل» ملهدي
فليفل و«العبور» ملي عودة ،إلى جانب أعمال املخرجني سوزان يوسف وفرح النابلسي،
وضمت ّ
وآخرينّ .
منصة نتفليكس للمجموعة أفالمًا كانت مدرجة عليها من قبل ،مثل
«واجب» ّ
و«املر 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 ٌ
سرد قوي ُومفجع 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  25دقيقة ،إخراج فرح النابلسي ،قصة األب يوسف الذي
ً
حتجزا
خرج مع ابنته ياسمني لشراء هدية الذكرى السنوية لزوجته ،ثم يجد نفسه ُم
بسالسل حديدية ،وهو ُممسك بقلم؛ ألن ّ
الحراس اإلسرائيليني ُيريدون تفتيشه بدقة
أكبر ،بينما جلست ياسمني في الجوار تراقب وتنتظر في صمت.
وهـنــاك تميز غني فــي فيلم «املطلوبون ال ــ »18للفنان الفلسطيني عامر شوملي.
يتناول الفيلم جانبًا من املقاومة الشعبية خالل االنتفاضة الفلسطينية األولى (1987
–  ،)1991من خــال قصة  18بقرة اشتراها أهالي بلدة بيت ساحور من مزرعة
إسرائيلية لالستفادة من حليبها بعد قرارهم االستقالل االقتصادي عن االحتالل
ُ
ومقاطعة البضائع واملنتجات اإلسرائيلية ،في خطوة من سلسلة خطوات اتخذت
ُ
حينها في سياق العصيان املدني .تصاب األبقار بالهلع عندما تعلم بصفقة بيعها
للفلسطينيني ،وتدخل في رحلة مطارد ٍة بعد أيام من وصولها إلى بيت ساحور ،إذ
أصــدر الحاكم العسكري أمــرا باعتقال األبقار ال ــ 18في غضون  24ساعة ،كونها
ّ
تشكل خطرًا على أمــن إســرائـيــل .هـكــذا ،تبدأ رحلة املـطــاردة والبحث عــن البقرات،
تعاني البلدة خاللها من حملة ترهيب واعتقاالت ومنع تجول .مئات الجنود على
األرض ومروحيات في السماء بحثا عن البقرات املطلوبة بأي ثمنّ .
يسجل الفيلم في
املشاهد األخيرة خيبة أمل أهالي البلدة وقد ذبحت أبقارهم «اتفاقية أوسلو» ،التي
جاءت في وقت كانوا فيه «ملوكًا يسيطرون على أقدارهم» ،حسب إحدى الشهادات
في الفيلم .إلى جانب القصة الرائعة والنص العفوي الثري ،يتميز الفيلم بتوظيف
وسائل مرئية ّ
متعددة ،منها الرسوم الكرتونية والـ«ستوب موشن» ،ما أضفى على
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  ،2002ومقتل إحدى الزرافات في حديقة الحيوان في املدينة .يخاطر ياسني
مع ابنه ،والصحافية الفرنسية لــور ،بحياتهم من أجل جلب زرافــة ذكر من حديقة
ُ
الحيوانات في تل أبيب ،إلنقاذ حياة الزرافة األنثى التي تصاب باالكتئاب وترفض
األكل .وبنجاح املهمة ،تسجل قلقيلية انتصارًا آخر للحياة.
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تمدد
أذربيجان وتركيا ...حصار ثم
ّ
شفان إبراهيم

تعتبر أذربـيـجــان إحــدى محطات الصراع
ـت
الـ ـح ــال ــي بـ ــن إيـ ـ ـ ــران وت ــركـ ـي ــا ،ف ـف ــي وقـ ـ ٍ
تجد فيه تركيا أن أذربـيـجــان ،إضــافــة إلى
كازاخستان ،تركمانستان ،قيرغيزستان،
دول ناطقة بالتركية ،ولها روابــط ثقافية
ووش ــائ ــج اج ـت ـمــاع ـيــة تــاري ـخ ـيــة مــرتـبـطــة
بـتــركـيــا أك ـثــر م ــن إي ـ ــران ،وتـنـكـشــف رويـ ـدًا
رويـ ـدًا املـســاعــي الـتــركـيــة الـتـمـ ّـدديــة صــوب
ال ـق ــوق ــاز والـ ـح ــدود امل ـتــاخ ـمــة إليـ ـ ــران ،فــإن
خـمـســة ت ــوت ــرات مــركـبــة تـعـقــد م ــن طبيعة
ال ـعــاقــة ب ــن ال ـجــاريــن األذري واإلي ــران ــي،
أولها الخوف اإليراني الدائم من الحركات
وال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــات الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة
األذربيجانية ،خصوصا في عهد الرئيس
إلـهــام علييف ،تقابلها مـخــاوف بــاكــو من
ال ـس ـيــاســات الــدي ـن ـيــة ل ـط ـه ــران .ثــانـيـهــا ما
تشكله نسبة األذريني القريبة من  %25من
مـجـمــوع سـكــان إي ــران وإمـكــانـيــة تحولهم
إل ــى جـبـهــة داخ ـل ـيــة م ـعــارضــة إليـ ـ ــران ،إذا
ّ
أذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان .ثــالـثـهــا
ف ــك ــرت ف ــي مـ ـح ــارب ــة ُ
االعتقاد السائد لدى النخب األذربيجانية
عــن مـســاعــي إي ــران لتقويض نـظــام الحكم
لديهم ،نتيجة ملـخــاوف طـهــران مــن تبعية
باكو للغرب ،حيث سبق إليران أن أشهرت
رغبتها في تحجيم نفوذ نظام الحكم لدى
جــارت ـهــا ،إن لــم يـكــن إطــاح ـتــه ،عـلــى لسان
رئ ـيــس هـيـئــة األركـ ـ ــان ال ـعــامــة ف ــي ال ـقــوات
املسلحة اإليرانية ،اللواء حسن فيرو آبادي،

كاريكاتير

في أكتوبر /تشرين األول  ،2010إن «الهام
علييف مثل الحكام العرب الذين يواجهون
انـتـفــاضــات شـعـبـيــة ،سـيــواجـهــون مصيرًا
قــاتـمــا ل ـعــدم إت ـبــاعــه امل ـب ــادئ اإلســام ـيــة»،
ورابعها :على الرغم من الالتقارب الثقافي
والــدي ـنــي كــأبــرز م ـحـ ّـركــات ال ـعــاقــات ،لكن
إيــران دعمت أرمينيا فــي خالفها املستمر
مع أذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ،
وفقًا للمصالح واالعتبارات االستراتيجية
ً
الجغرافية ،أمال بإضعاف أذربيجان أكثر،
والـ ـضـ ـغ ــط ع ـل ــى ب ــاك ــو مل ـن ـع ـهــا مـ ــن إث ـ ــارة
م ـش ـك ــات ب ــن ال ـس ـك ــان األذري ـ ـ ـ ــن لــدي ـهــا،
ورغ ـب ــة مـنـهــا بــال ـت ـمـ ّـدد ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،لكن
طهران عجزت عن الدعم العسكري ليريفان.
وخ ــام ــس ال ـخــافــات ب ــن ال ـطــرفــن ،وربـمــا
ي ـك ــون األعـ ـم ــق واألك ـ ـثـ ــر م ـع ـقــول ـيــة ل ـشــرح
طبيعة الخالف ،وهو ينقسم إلى محورين:
األول :أن إيران وأذربيجان مختلفتان حول
تـقــاســم مـ ــوارد ال ـطــاقــة الـضـخـمــة ف ــي بحر
ق ــزوي ــن ،وال ـت ــي ت ـقــدر قـيـمـتـهــا بـمــا يـقــارب
«مطالب
ثالثة ترليونات دوالر ،إضافة إلى ّ
إيران في حقول البرز وألوف التي شغلتها
أذربيجان ،وتدافع إيران إنها داخلة ضمن
أراضيها» .ومع ضعف االقتصاد اإليراني،
واعتماد يريفان على طـهــران فــي التجارة
والطاقة ،الفتقادها املوانئ والسواحل ،فإن
َّ
أي خسارة أو تغيير في الوضع األرميني
س ـي ـع ـن ـيــان ت ــأث ـي ـرًا ع ـك ـس ـيــا ع ـل ــى طـبـيـعــة
التجارة والتعامل االقتصادي بني الطرفني،
والذي تستفيد منه طهران أكثر ،وتاليًا فإن

طبيعة االقـتـصــاد وتركيبته تلعبان دورًا
ب ــارزًا فــي مـنــح أي دول ــة إمـكــانـيــة التوسع
من عدمه ،أو يكون ذا تأثير سلبي وعكسي
مـ ــزدوج ،كتقليص رغـبــة ط ـهــران بــالـتـمـ ّـدد
أو عـقــد ص ــات ت ـجــاريــة اق ـت ـصــاديــة قــويــة
فــي آسـيــا الــوسـطــى والـقــوقــاز ،وخصوصا
أن أذربيجان وكازاخستان من أغنى دول
تلك املنطقة ،وهما مبتعدتان عن أي حاجة
ك ـب ـيــرة إليـ ـ ــران ف ــي ال ـج ــان ــب االق ـت ـص ــادي،
وتـ ـت ـ ّ
ـوج ــه ت ــرك ـم ــان ـس ـت ــان ص ـ ــوب ع ــاق ــات
قوية مع روسيا ،وتاليًا تغيير في خريطة
مـ ــوازيـ ــن الـ ـق ــوى هـ ـن ــاك .وامل ـ ـحـ ــور ال ـثــانــي
ل ـل ـخــاف بـيـنـهـمــا رب ـم ــا ي ـع ــود إل ــى زي ــادة
نــوعـيــة الـعــاقــات الــدفــاعـيــة بــن بــاكــو وتــل
أبيب ،وهو ما اعتبرته إيران تهديدًا خطيرًا
ومـ ـص ــدرًا ل ـل ـع ــداء بـيـنـهـمــا ،ت ـعـ ّـمــق ُ
وم ـنــح
زخمًا أكبر عبر صفقة أسلحة بلغ ثمنها
 1.6مليار دوالر بني أذربيجان وإسرائيل
فــي  ،2012مــا دفــع طـهــران إلــى اتـهــام باكو
عالنية بتحولها إلــى ورقــة ستستخدمها
تـ ــل أبـ ـي ــب ل ـت ـن ـف ـيــذ ه ـج ـم ــات ضـ ــد امل ـج ــال
الحيوي اإليراني ومحاولة إيجاد مثبطات
االستقرار األمني واالقتصادي لديها.
كان لكل هذه العوامل والتوترات دور وتأثير
عـمـيــق ع ـلــى م ـجــريــات ال ـح ــرب ع ــام ،2020
والتي لم تجد إيران مخرجًا من ضغوط أو
مخاوف ردة فعل األذريني ،فيما لو اصطفوا
إلــى جانب أرمينيا ضــد أذربـيـجــان بشكل
ع ـس ـك ــري م ـب ــاش ــر ،وخ ـص ــوص ــا أن وض ــع
طهران الداخلي يشهد املزيد من التوترات،

عماد حجاج

ممدوح الشيخ

م ــن ح ـيــث الـ ـك ــم ،يـسـتـطـيــع أي مـتـخـ ّـصــص
في االقتصاد أن يحشد الكثير من األرقــام،
ّ
ث ــم يـطـلــق قـلـمــه ف ــي ال ـت ـغ ــزل ف ــي «ال ـع ـمــاق
ال ـص ـي ـنــي» ،لـكــن األرق ـ ــام ق ــد ت ـخــدع كاتبها
ـاق أوس ـ ًـع،
وق ــارئ ـه ــا ،مًــا ل ــم تــوضــع ف ــي س ـي ـ ٍ
تركيبا ،يجعل دالالتـهــا أكثر صدقا.
وأكثر
وإح ــدى املشكالت املزمنة فــي تقييم الواقع
االقـتـصــادي ألي دول ــة أن األرق ــام فــي النظم
ال ـش ـمــول ـيــة تـعـبـيــر ع ــن اإلرادة الـسـيــاسـيــة
ً
تعبيرا عن الواقع.
للسلطة ،أكثر من كونها
ً
ويـقـيــنــا ،ال يعني هــذا أن النظم السياسية
ً
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ت ـش ـهــد ت ــاع ــب ــا ب ــاألرق ــام
ع ـلــى ي ــد الـ ـش ــرك ــات وم ــؤسـ ـس ــات الـتـقـيـيــم،
لكن ّ
تعدد مراكز صناعة الـقــرار ،ومــا تملكه
وســائــل اإلع ــام ومــؤسـســات الــرقــابــة وقــوى
املجتمع املــدنــي يجعل التعتيم ال ـتــام أم ـ ًـرا
شـبــه مـسـتـحـيــل .واالخـ ـت ــاف الـ ـج ــذري بني
النموذجني قد تلخصه املقارنة بني قصتني،
ال يفصل بينهما فــاصــل زمـنــي كبير .ففي
الـعــام املــاضــي تــوفــي الطبيب ّ الصيني ،لي
وينليانغ ،الذي كان أول َمن حذر من فيروس
تهديدات من السلطة الصينية
كورونا ،بعد
ٍ
ّ
متعددة ،أبرزها نشر شائعات .في
واتهامات
ٍ
املقابل ،فتحت إحدى أكبر الصحف األميركية
ص ـف ـحــات ـهــا ملــوظ ـفــة ف ـي ـس ـبــوك املـسـتـقـيـلــة،
فرانسيس هاوغن ،وتلقف الكونغرس الكرة،
فـ ً
ـورا ،ليدعوها إلــى شهادة علنية صريحة
إلــى حد الصدمة .وفــي حــوارهــا مع النواب،
وصفها أحــدهــم ب ـ «البطلة الـقــومـيــة» .وفي
ّ
الــوقــت نفسه تـقــريـ ًـبــا ،كــانــت الـصــن تتكتم
وت ـن ـف ــي وت ـخ ـف ــي األرقـ ـ ـ ــام الـحـقـيـقـيــة ح ــول
«الـفـقــاعــة ال ـع ـقــاريــة» ،حـتــى انـفـجــرت كــارثــة
ّ
إيفرغراند العقارية ،موزعة شظاياها خارج
الصني حتى األراضــي األميركية .والنموذج
ٌ
الصيني مسكون ،بحكم النشأة والتكوين،
ً
بــأمــراض مــزمـنــة ،حـيــث هـنــاك دائــمــا رفــض
للشفافية والعالنية ،ورغبة جارفة في جعل
إرادة السلطة فوق حقائق الواقع.
وم ــع الـتـضـخــم الـكـبـيــر لــاعـتـمــاد امل ـت ـبــادل،
ومـ ــع ال ـت ـشــابــك غ ـيــر امل ـس ـبــوق ف ــي عــاقــات
التأثير والـتــأثــر فــي الـعــاقــات االقتصادية
الدولية ،تبدو مشكالت الصني االقتصادية
ً
عابرا ّ
كابوسا ً
للقارات ،فكما أن األزمة املالية
األميركية في العام  2008تحولت إلــى أزمــةٍ
عاملية ،فإن الفقاعة العقارية الصينية
ماليةٍ
ّ
ّ
للتحول إلــى أزم ــة عاملية،
مــا ت ــزال مرشحة
حيث الشركة العقارية الكبرى املتعثرة ليست

نتيجة مــواقــف القوميات واملـكــونــات التي
انتقلت من الشعور بمظلوميتها للتعبير
ع ـن ـهــا عــان ـيــة بـمـخـتـلــف الـ ـط ــرق ،وتــأث ـيــر
وجــودهــا الـعـسـكــري خ ــارج حــدودهــا على
اقـتـصــاديــاتـهــا املـحـلـيــة ،وتــالـيــا ف ــإن واقـعــا
جيوسياسيًا جديدًا فرض على إيران ّإبان
انتصار باكو ،هــذا الواقع تجاوز انتصار
دول ــة ج ــارة تـمـتــاز بـتــوتــر ال ـعــاقــة معها،
ضد دولة تستفيد طهران منها اقتصاديًا،
إل ــى واق ــع «تــركــي» جــديــد يـتـطــور بــاطــراد،
وتتجه الستعادة دورها الجيوستراتيجي

تجديد دم الطائفية السياسية
في لبنان
مالك ونوس

بين فيسبوك وإيفرغراند
ســوى قمة جبل الجليد .وقــد يكون النظام
املصرفي الصيني الخاضع لسيطرة الحزب
ـادرا على تلطيف ّ
الشيوعي قـ ً
حدة األزمة أو
تأجيل انحدارها إلى ما هو أسوأ ،لكن حجم
«غـيــر املـعـلــن» مــن األزم ــة تـتــداولــه دراس ـ ٌ
ـات
ٌ
م ـت ـخ ـص ـصــة ع ــدي ــدة م ـنــذ سـ ـن ــوات ،لكنها
ً
لــأســف بـقـيــت بـ ّعـيــدة عــن اهـتـمــام اإلع ــام.
وفي الظل ،تتضخم أزمــة أخــرى ال ُيستبعد
أن تـكــون عواقبها أكـثــر خـطــورة بكثير من
األزم ــة املــالـيــة ،حيث تنتظر الـصــن وصــول
مليون بحلول
عدد كبار السن بها إلى ً 300
 ،2025وهــو رقــم سيكون منعطفا في مسار
التوازن بني قمة «الهرم السكاني» وقاعدته،
وهو ما ُيتوقع أن يقفد االقتصاد الصيني،
ول ــو جــزئـ ًـيــا ،إح ــدى أه ــم م ـيــزاتــه النسبية:
وفرة األيدي العاملة الرخيصة .ويضاف إلى
مــا سبق الـعــبء الكبير الــذي يمثله اإلنفاق
عـلــى ه ــذا ال ـع ــدد الـكـبـيــر م ــن «األف ـ ــواه الـتــي
تــأكــل وال تـنـتــج» ،بحسب التعبير ال ـنــازي
سيئ السمعة .وه ــذه الـتـحــوالت املتزامنة،
باإلضافة إلى مشكالت أخرى ،توجه ضربة
قاصمة لخطاب« :النموذج الصيني» ،وهو
ّ
ً
خـطـ ٌ
عربيا ،حيث يؤكد
ـاب واســع االنتشار
ّ
كثيرون أن التجربة الصينية تــؤكــد إمكان
ال ـت ـق ـ ّـدم م ــن دون ح ــري ــات س ـيــاس ـيــة! وه ــذه
«األكــاذيــب الصادقة» ( )true liesأحــد أخطر
«األوبـئــة» التي تنتشر في الخطاب العربي
حـ ــول إش ـ ـكـ ــاالت ال ـت ـخ ـلــف ،وقـ ــد ّأدى ه ــذا،
ض ـمــن ن ـتــائــج أخ ـ ــرى ،إل ــى أن ت ـكــون ال ــدول
واملؤسسات التي تدين «الجانب املظلم» من
املعجزة املــزعــومــة غربية فقط ،وحتى
هــذه ُ
عندما أج ِبـر مسلمون على العمل القسري
في تجربة شبيهة بالتجربة النازية ،كانت
األص ـ ـ ــوات ال ـت ــي ت ـطــالــب بــاالح ـت ـجــاج على
ال ـعــوار األخــاقــي للممارسات االقتصادية
تأتي من عالم الشمال /الغرب!
والتغني بما تسمى «املـعـجــزة الصينية»
و«الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـص ـي ـن ــي» ه ــو م ــن أعـ ــراض
الرغبة في الفرار من الديمقراطية ،والقناعة
َ
امل ـس ـب ـق ــة بـ ـ ــأن تـ ـ ـق ـ ـ ُّـدم ال ـ ـعـ ــرب «ي ـ ـجـ ــب» أن
ّ
التحول
يتحقق من دون ارتكاب «خطيئة
الديمقراطي» ،ويكفي هنا أن أشير إلى رقم
واحــد عن عالقة الـثــروة والسلطة في هذه
الـتـجــربــة ،حـيــث أورد أس ـتــاذ اجـتـمــاع في
جامعة مانشستر في دراسة عن الرأسمالية
أن أكثر من تسعمائة من األلف األكثر ثراء
فــي الـصــن هــم مــن أبـنــاء مؤسسي الحزب
الشيوعي الصيني وأحفادهم.
(كاتب مصري)

إيران وأذربيجان
مختلفتان حول
تقاسم موارد الطاقة
الضخمة في بحر
قزوين ،والتي تقدر
قيمتها بما يقارب
ثالثة ترليونات دوالر

المتالعبون بالدستور
شريف هاللي

ي ـث ـي ــر مـ ــا حـ ـ ــدث وال ي ـ ـ ــزال فـ ــي ت ــون ــس،
مـ ـن ــذ ت ـج ـم ـي ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس قـ ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد
دسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــور ،2014وس ـ ـي ـ ـطـ ــرتـ ــه ع ـ ـلـ ــى كــل
ال ـس ـل ـطــات األخ ـ ــرى ف ــي ي ــدي ــه ،ح ــال ــة من
القلق الدائم ،وهو املسار الذي بدأه في 25
يوليو /تموز املــاضــي ،بتجميد مجلس
النواب وتفعيل الفصل  80من الدستور،
بـ ـمـ ـب ـ ّـرر وج ـ ـ ــود الـ ـح ــال ــة االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة،
وتـجــاهـلــه ال ـشــروط األخ ــرى الـ ــواردة في
الـنــص ،غير عــابــئ بــإهــدار الــدسـتــور ،ثم
إصداره في  22الشهر املاضي (سبتمبر/
أيـلــول) اإلجـ ــراءات الـتــي جمع بموجبها
ال ـس ـل ـط ـتــن ،ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وال ـت ـشــري ـع ـيــة،
ّ
بــن يــديــه .وي ــذك ــر ه ــذا ب ــإج ــراء الــرئـيــس
املصري ،عبد الفتاح السيسي ،تعديالت
دس ـت ــوري ــة ف ــي  ،2019يـنـتـهــك األسـ ــاس
الـقــانــونــي وال ــدس ـت ــوري ال ــذي وص ــل من
خــالــه إل ــى الـسـلـطــة ،ليطيل السيناريو
الجديد إمكانية استمراره إلى .2030
ول ـل ـم ـف ــارق ــة ،ح ـظــي ك ــل م ــن ال ــدس ـت ـ ْ
ـوري ــن
بــأغ ـل ـب ـيــةٍ ش ـع ـب ـيــةٍ ف ــي الـ ـع ــام ن ـف ـســه ،ولــم
يتجاوز تطبيقهما كال منهما أربعا وسبع
سنوات على التوالي .وفتح دستور تونس
الباب كامال للحقوق والحريات املختلفة،
وأضـ ــاف مـســاحــة مــن ال ـت ــوازن السياسي
بــن السلطتني ،التشريعية والتنفيذية.
ول ــم يـتــوقــع أش ــد املـتـشــائـمــن السيناريو
الذي قام به الرئيس التونسي الذي يأتي
من خلفية مدنية ،واملفارقة كونه أستاذا
للقانون الدستوري ،ال من خلفية عسكرية
ت ــؤم ــن بـ ــاألوامـ ــر وال ـت ـع ـل ـي ـمــات وم ـف ـهــوم
السمع والـطــاعــة ،وهــو مــا لــم يـجــرؤ عليه
الرئيس الراحل قائد السبسي ،املحسوب
على النظام القديم.
حــالــة سـعـ ّـيــد والـسـيـســي لـيـســت األول ــى،
ويبدو أنها لن تكون األخيرة في العالم
العربي .سبق أن فعلها في مصر الرئيس
الــراحــل أنــور الـســادات بتعديل الدستور
عام  ،1980بما يفتح املدد الرئاسية إلى
مــا ال نهاية ،وهــو مــا لــم يستفد منه ،بل

في منطقة القوقاز ،وذلــك كله على حساب
الـطـمــوحــات والـتــوجــه اإليــرانــي ورغباتها
ال ـتــوس ـع ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن
روس ـ ـي ـ ــا ،وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـم ـت ــع بـ ــوجـ ــود أقـ ــوى
م ــن ّ إيـ ـ ـ ــران وت ــركـ ـي ــا ف ــي آسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى،
تـغــض الـطــرف عــن الـتـمـ ّـدد الخفيف حاليًا
لتركيا ضمن املجال الحيوي في املنطقة،
بالتشارك مــع أذربـيـجــان ،وتلقفت طهران
تاليًا اإلش ــارة جـيـدًا بـشــأن تغيير مــوازيــن
القوى لصالح أنقرة وباكو ضد حليفتها
ـات
الـتـقـلـيــديــة ي ــري ـف ــان ،وخ ــرج ــت بـحـســابـ ٍ
صحيحةٍ عن إرهاقها من كل الجوانب إذا
وقفت إلى جانب أرمينيا.
ٌ
وفقًا لذلكّ ،
صراع وتنافس لثالث قوى
ثمة
رئيسية في املنطقة (تركيا ،روسيا ،إيران)،
وهي من حيث الشكل واملظهر ربما تتمحور
ح ــول قـضــايــا اقـتـصــاديــة خــافـيــة ،كقضية
امل ـعــابــر واألراض ـ ـ ــي ال ـت ــي س ـي ـطــرت عليها
ب ــاك ــو أخ ـي ــرا ب ـعــد ال ـح ــرب األخـ ـي ــرة ،وهــي
طــرق تشترك بني باكو وناغورنو كاراباخ
وإق ـل ـي ــم ن ــاخ ــت ش ـي ـفــان وت ــرك ـي ــا ،بـجــانــب
الحدود األرمينية  -اإليرانية ،وهو ما يعني
ّ
اقتصاديًا تحكم باكو باملسالك التجارية
املعتمدة على تلك الـطــرق ،أي أن تغييرات
اقـتـصــاديــة وم ــا يتبعها مــن ف ــرض شــروط
سياسية تتجه نحو التبدل والتغيير في
تلك املنطقة ،قابل ذلــك رفــض قاطع إليــران
حيال املـســاس بقواعد اللعبة املتبعة قبل
الحرب ،لكن من دون أن تتمكن من فعل أي
شيء حاليًا .وفي العمقّ ،
صراعات أكبر
ثمة
ٍ
ٍ

من قضية طريق أو معبر فقط ،فالعالقات
بــن أذرب ـي ـجــان وتــرك ـيــا ك ـحــال أي دولـتــن
ّ
تتعمق عالقاتهما بعد الحرب ،حني تفضي
إلى عالقات اقتصادية وازنة ،فإنها ستنتج
واق ـعــا سـيــاسـيــا جـغــرافـيــا جــدي ـدًا ينعكس
س ـل ـب ــا ع ـل ــى طـ ـ ــرف مـ ـ ـح ـ ـ ّـدد ،ف ـف ـت ــح امل ـع ـبــر
بينهما يعني حصار إيــران وأرمينيا معًا،
وقـطــع ت ـمـ ّـدد األول ــى عـبــر الـثــانـيــة .بعبارة
أخــرى حصار أرمينيا ،وقطع طريق إيــران
إلــى أوروب ــا ،ومــع الصعوبات التي تجدها
إيــران في سورية والـعــراق ،خصوصا بعد
فـشــل امل ـقـ ّـربــن منها فــي انـتـخــابــات بــرملــان
ب ـ ـغـ ــداد ،وثـ ـب ــات امل ــوق ــف األمـ ـي ــرك ــي ح ـيــال
ال ــوج ــود اإلي ــران ــي ف ــي س ــوري ــة ،ومـســاعــي
روسيا لالستحواذ على كل شيء في ختام
املشهد السوري ،وإن طال ،فإن رفضًا تركيًا
 روسيًا ألي اقتراب إيراني من الصراعاتالتاريخية القديمة في القوقاز مع روسيا،
ّ
أو تــرك ـيــا ،وال ـت ــي ت ـشــكــل امل ـج ــال الـحـيــوي
ّ
ُ
الروسي ،مع رغبات توسعية تركية ،ربما
ّ
يعزز من احتمال اندالع صراعات سياسية
ّ
ّ
يتخللها ت ـمــدد عـسـكــري غـيــر مـبــاشــر بني
مختلف القوى الفاعلة وأدوات ـهــا ،وهــو ما
قد ينعكس على الوضع السوري الداخلي،
وعـ ــاقـ ــات الـ ـ ـت ـ ــوازن ب ــن روسـ ـي ــا وتــرك ـيــا
وإيران في العمق السوري ،وينعكس أيضًا
على التركيبة السياسية والـتــوازنــات بني
السوريني أنفسهم ،ما بني ّ
املقربني من إيران
أو املحسوبني على تركيا.
(كاتب سوري)

استفاد منه خلفه الرئيس حسني مبارك
ال ــذي اسـتـمــر فــي الـسـلـطــة ثــاثــن عــامــا.
وك ــان اإلع ــان الــدس ـتــوري ال ــذي أص ــدره
ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل م ـح ـمــد م ــرس ــي بــدايــة
لـغـضــب ش ـع ـبــي ،ان ـت ـهــى ب ـت ـظــاهــرات 30
يــون ـيــو ،األم ــر ال ــذي اسـتـغـلـتــه املــؤسـســة
العسكرية إلقصائه من السلطة ،وتنفيذ
سيناريو  3يوليو املعروف.
ولـ ـ ــأسـ ـ ــف ،دأب قـ ـ ـ ــادة ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـ ٌ
ـرب
كثيرون على إه ــدار الدستور الــذي يعد
الــوث ـي ـقــة األس ــاس ـي ــة ال ـحــاك ـمــة لـلـعــاقــة
بــن الـسـلـطــات ،وال ـتــي ت ـحـ ّـدد حـقــوق كل
منها تجاه األخرى وواجباتها ،وحقوق
امل ــواط ـن ــن ت ـج ــاه ال ـس ـل ـطــة .ب ـمــا يـخــالــف
ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي الـ ــذي اع ـتــدنــا رؤي ـتــه
ف ــي بـ ـل ــدان ال ـع ــال ــم املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ،ك ـم ــا ح ــدث
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي عـهــد تــرامــب،
ب ـم ـح ــاول ــة إه ـ ـ ــدار ن ـت ـي ـجــة االن ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاسـيــة ،ووق ــوف األغـلـبـيــة ،بـمــا فيهم
الجمهوريون ،ضد هذا املسار.
بمقوالت
ودائما ما يتم إهــدار الدستور
ٍ
فـ ــارغـ ــة املـ ـضـ ـم ــون ل ـت ـب ــري ــر االسـ ـتـ ـب ــداد،
بهدف تغيير األسس الرئيسية التي قام
عليها الدستور ،بما ّ
يؤدي إلى تهميش
السلطات األخــرى وجمع السلطات كلها
بني أيــدي الفرد امللهم .من هــذه املقوالت
أن» الدستور ليس قرآنا» ،أو أن الدستور
«صـيــغ فــي ظ ــروف خــاصــة» ،أو بتبريره
ـرف سـيــاسـ ٍّـي ما،
ـات معينةٍ لـطـ ٍ
بـمـمــارسـ ٍ
رغبات
بينما ًواقعيا يأتي التعديل ملبيا
ٍ
ك ــام ـن ــة ف ــي ّذهـ ــن ال ـح ــاك ــم ال ــدي ـك ـت ــات ــور،
فالسلطة جــذابــة ،إلــى حد ال نهاية لــه ،ال
تــرى أنــه من الـضــروري أن تتقيد برقابة
س ـل ـط ــة أخـ ـ ـ ــرى ،فـ ــا صـ ـ ــوت ي ـع ـل ــو عـلــى
صوت الرئيس ،وهو ما لن يستجيب له
النظام الدستوري السابق ،في الحالتني
التونسية واملصرية .
الـ ـس ــؤال األهـ ـ ــم ،ك ـيــف ي ـتــم ان ـت ـخ ــاب هــذا
ال ــرئ ـي ــس أو ذاك وف ـق ــا ل ـن ـظــام سـيــاســي
م ـحـ ّـدد سـلـفــا ،وه ــو يـعــرف ق ــواع ــده التي
ّ
ويتجرأ على تغيير
جــاء على أساسها،
هــذه الـقــواعــد ،لكي تتناسب مــع رغباته

عرب
دأب رؤساء
ٌ
على إهدار الدستور
الذي يعد الوثيقة
الحاكمة للعالقة بين
السلطات

باالستمرار في السلطة أطول ما يستحق،
ويفرض هيمنته على السلطات األخرى،
الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة ،خـصــوصـ ّـا اذا
ك ــان ق ـ ّـدم وعـ ــودا ســابـقــة بــأنــه لــن يــرشــح
نفسه للرئاسة ،أو أنه سيكتفي بمدتني.
ّ
والتحدي الرئيسي بوجود دور أساسي
للشعوب فــي مــواجـهــة هــذا املنطق الــذي
يـسـتـهــن ب ـنـظــام ـهــا ال ــدس ـت ــور ال ـســابــق،
ّ
ّ
ويبرر لكل من رغبات
مستبدة بالوصول
إل ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة ،ث ــم ت ــرك ـي ــزه ــا ب ــن ي ــدي ــه.
ويـتـصــل ه ــذا ال ـت ـحـ ّـدي ب ـض ــرورة الــوعــي
نزاعات
الشعبي بحماية الدستور لحل أي
ٍ
بني أطراف اللعبة السياسية ،واستكمال
ب ـن ــاء امل ــؤس ـس ــات األخـ ـ ــرى امل ــوك ـل ــة لـهــذا
الــدور ،مثل املحكمة الدستورية واحترام
الدستور والـتــوافــق على نظام انتخابي
ي ـض ـمــن ت ـم ـث ـيــل كـ ــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
وم ــواج ـه ــة ت ــوغ ــل األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة في
املسارين ،السياسي واإلعالمي.
يحدث ّ
وفي النهاية ،لن ُ
تقدم في بلداننا
العربية طاملا استمر نظام الحاكم الفرد،
وال ــذي لــن يستطيع تحقيق أي نهوض
اق ـت ـصــادي أو اجـتـمــاعــي ،فــي ظــل غياب
االل ـت ــزام بـنـصــوص الــدس ـتــور ،وتغييب
املشاركة السياسية من األطراف األخرى.
(حقوقي مصري)

ال يمكن فصل حادثة منطقة الطيونة في
ـات
ـام مــواجـهـ ٍ
ب ـيــروت الـتــي شـهــدت قـبــل أي ـ ٍ
بــاألسـلـحــة بــن أن ـصــار ح ــزب ال ـلــه وحــركــة
أم ــل ،مــن ج ـهــة ،وح ــزب ال ـق ــوات اللبنانية،
مــن جـهــة أخ ــرى ،عــن أه ــم وأخ ـطــر حــادثــن
شـهــدهـمــا لـبـنــان فــي الـسـنـتــن املــاضـيـتــن،
وهما انتفاضة  17تشرين ،2019 ،وحادثة
تفجير املرفأ في  4أغسطس /آب  .2020إذ
تشير الوقائع إلى انفضاض عدد كبير من
أب ـنــاء ال ـطــوائــف عــن زعـمــائـهــم بـعــد األزم ــة
االقتصادية التي ضربت البالد من سنوات،
ومسؤولية هــؤالء الزعماء عنها وفشلهم
فــي تـقــديــم حـلــول لـهــا وبــدائــل ألنـصــارهــم،
ّ
سبل إلعادة األوالد الضالني
ثم بحثهم عن
إلـ ــى ق ـم ـقــم الـ ـط ــوا ٍئ ــف ع ـب ــر ح ـ ـ ــوادث ت ـشــدّ
العصب الطائفي ،من قبيل حادثة الطيونة.
وزاد من هواجس هــؤالء الزعماء ،مطالبة
ً
اللبنانيني بدولة قوية ،تكون بديال منهم،
وهو ما ظهر في شعار االنتفاضة الفريد؛
ّ
ّ
«كــلــن يعني كــلــن» الــذي أظهر مــدى الشرخ
الـ ــذي ق ــام بـيـنـهــم وب ــن زع ـم ــاء طــوائـفـهــم،
وال ــذي كـ ّـرســه أكثر التفجير الــذي ّ
تبي أن
ّ
متورطون فيه.
جميع أقطاب السلطة
كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض ب ــامل ـظ ــاه ــرة ال ـت ــي دعــا
ّ
إليها كل من حزب الله وحركة أمل ،في 14
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ال ـج ــاري ،أن ترفع
ـارات ت ــدل عـلــى رف ــض قـ ــرارات املحقق
ش ـع ـ ٍ
العدلي في قضية انفجار بيروت ،القاضي
طارق بيطار ،والتي قال عنها زعماء حزب
الله وحركة أمل إنها قرارات «استنسابية»،
وأن تــدعــو إل ــى إق ــال ـت ــه ،غ ـيــر أن ـهــا أطـلـقــت
هتافات «شيعة شيعة شيعة» التي ال ّ
تمت
إلــى مــوضــوع الــرفــض بــأي صـلــة .وزاد من
غــرابــة امل ـظــاهــرة تــوقـفـهــا فــي ه ــذه املنطقة
ال ـح ـس ــاس ــة والـ ــواق ـ ـعـ ــة ع ـل ــى خـ ــط ت ـم ـ ّ
ـاس
الحرب األهلية السابقة ،ثم ّ
كسر عدد كبير
من املشاركني فيها سيارات واعـتــدوا على
ً
ممتلكات الـنــاس الخاصة ،بــدال مــن إكمال
طــريـقـهــم إل ــى قـصــر ال ـعــدل حـيــث الـقــاضــي
بيطار .وإن كان إطالق هتاف «شيعة شيعة
شيعة» في منطقةٍ غير شيعية ،ليس كافيًا
الستفزاز أبناء املنطقة ،وأغلبهم من أبناء
الطائفة املسيحية ،فــإن عمليات التخريب
ك ــان ـ ّـت ك ـف ـي ـلــة ب ــذل ــك .وه ـن ــا أتـ ــى رص ــاص
ال ـق ــن ــاص ــة ال ــذي ــن ك ــان ــوا م ـت ـمــركــزيــن على

أسطح البنايات املحيطة باملكان ،والذين
يثير وجودهم الريبة فيما إذا كانوا على
ع ـلــم مـسـبــق ب ــأن أع ـم ــال ع ـنــف سـتـحـصــل،
لذلك تجهزوا للظهور بمظهر املدافعني عن
املتظاهرين
ً
أبناء الطائفة ،فأردوا ستة من ً
الذين سرعان ما امتشقوا أسلحة خفيفة
ومتوسطة ،وامرأة كانت آمنة في بيتها.
احـ ـ ـت ـ ــاج ح ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ه ــذه
الواقعة أكثر من أي شــيء آخــر ،لكي يثبت
للمسيحيني ّادعـ ـ ــاءه أن ــه الــوح ـيــد املــدافــع
عنهم ،والذي يمكنه أن يقف في وجه حزب
الله ،خصوصًا في ظل التفاهم املوقع بني
ح ــزب الـلــه وال ـت ـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،الـتــابــع
لـلــرئـيــس مـيـشـيــل عـ ــون ،وي ــرأس ــه ص ـهــره،
ج ـب ــران بــاس ـيــل ،ه ــذا الـتـفــاهــم الـ ــذي جعل
الفريقني يتماهيان ،وأفـقــد الـتـيــار الـقــدرة
على معارضة حــزب الـلــه ،بحسب جعجع.
وإذا ل ــم ت ـكــن ه ــذه الــواق ـعــة كــافـيــة لــزيــادة
شـعـبـيــة «الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة» ف ــي الــوســط
املسيحي ،أتــى خطاب األمــن الـعــام لحزب
الله ،حسن نصر الله ،بعد أيام من الحادثة،
ليزيد من هذه الشعبية .فعلى الرغم من أنه
ّ
وتحدث عن
تناول تاريخ القوات اللبنانية،
الـجــرائــم الـتــي اقترفتها بحق املسيحيني،
مشيرًا إلى أن برنامج جعجع الوحيد هو
ال ـحــرب األهـلـيــة ،إال أن ــه أعـلــن وج ــود مائة
ألــف مـحــارب فــي صـفــوف ق ــوات حــزب الله.
وهـ ــذا اإلعـ ــان كـفـيــل وحـ ــده ب ــأن يــزيــد من
مخاوف الشارع املسيحي ،ويزيد بالتالي
م ــن شـعـبـيــة جـعـجــع دون غ ًـي ــره م ــن ق ــادة
الطائفة ،لكونه أظهر شجاعة غير مسبوقة
في مواجهة الحزب وحركة أمل معًا.
لم يتأخر جعجع باإلعالن أن اللبنانيني
ض ــاق ــوا ذرع ـ ــا ب ـح ــزب الـ ـل ــه ،خـ ــال لـقــائــه
م ــع إح ــدى امل ـح ـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة ،وهــو
بذلك ّ
يقدم نفسه الشخص الــذي سيكون
ح ــاضـ ـرًا ملــواج ـه ـتــه ل ـصــالــح الـلـبـنــانـيــن
جميعًا .ثم ال ينسى أن ّ
يكرر دعمه املحقق
ال ـعــدلــي ،ل ـكــون ه ــدف ح ــزب ال ـلــه وحــركــة
أمـ ــل الـ ــدائـ ــم ت ـن ـح ـي ـتــه .وهـ ــو ب ــذل ــك ي ـق ـ ّـدم
َ
نفسه مدافعًا عن الحقيقة املرتجاة ،وعن
املسيحيني وحـقــوقـهــم ،ألن أغ ـلــب سكان
املنطقة التي تأثرت أكثر بفعل االنفجار
م ـس ـي ـح ـيــون .ولـ ـك ــن ،ه ــل س ـي ـكــون إع ــان
ُنـصــر ال ـلــه أن لــديــه مــائــة أل ــف م ـقــاتــل ،ثم
نـصـحــه جعجع بــالـتـعـقــل ،داف ـعــا لألخير
إل ــى الـتـعـقــل أم مسببًا للتصعيد؟ ليس
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مقتدى الصدر
أمام امتحان طهران
بشير البكر

الـعــراق للعراقيني .هــذه هــي الجملة التي ت ـ ّ
ـردد صــداهــا داخــل الـعــراق وخــارجــه،
خطاب لزعيم التيار الصدري،
وجرى التركيز عليها أكثر من باقي محتويات أول
ٍ
ّ
تصدره االنتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من
مقتدى الصدر ،بعد
شهر أكتوبر /تشرين األول الحالي .وغلب على الخطاب التحذير من «أي تدخل»
فــي ال ـعــراق ،وق ــال« :سيكون لنا ّ
رد دبلوماسي عليه ،وربـمــا شعبي ،فالعراق
للعراقيني فقط ،ولن نسمح بالتدخل على اإلطالق» .ولم يكن كالم الصدر بحاجة
إلــى تــأويــات ،فكل من تابعه فهم منه أنــه يقصد الــواليــات املتحدة وإيــران على
قــدم املـســاواة ،ولكنه في ظل النتائج التي خرجت من الصناديق ،تبدو طهران
في مرمى الصدر أكثر من واشنطن ،ألن القوى الشيعية املحسوبة على إيران
املعروفة بـ«تحالف الفتح» تراجع رصيدها بشكل كبير ،ملصلحة ّ صعود تيار
الـصــدر ال ــذي ال تثق بــه ط ـهــران ،وهــي على خــاف معه فــي مـحــطــات سياسية
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
يعرف بـ«البيت الشيعي» الذي حكم العراق منذ االحتالل األميركي عام ،2003
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
التي فرضتها طهران منذ  .2003وما تضغط من أجله إيــران مباشرة ،أو من
اختيار رئيس وزراء توافقي يحافظ على
خالل القوى الشيعية هو العودة إلى آلية ّ
وحدة «البيت الشيعي» ،على عكس ما يخطط له الصدر أن تكون هناك حكومة
ّ
أغلبية مشكلة من القوى الثالث ذات النصيب األكبر في البرملان الجديد ،وهي
ّ
التيار الصدري ( 73نائبًا) ،و«تحالف تقدم» السني الذي يمثله رئيس البرملان
املنتهية واليته ،محمد الحلبوسي ،الذي فاز بـ 47مقعدًا ،والحزب الديموقراطي
ّ
التوجه ،يتوقف نجاحها
الكردستاني الذي فاز بـ 32مقعدًا .وهناك بوادر على هذا
على مدى مواجهة ضغوط إيران ،ليس من الصدر وحده ،بل الحلبوسي ،والحزب
الديموقراطي الكردي ،ومرجعيته عائلة البارزاني.
ٌ
ومعروف أن التيار الصدري ليس حزبًا سياسيًا باملعنى املتعارف عليه ،على
مدروس سمح له الفوز بالحصة األكبر،
بتخطيط
الرغم من أنه خاض االنتخابات
ٍ
ٍ
فهو نشأ كمليشيا «جيش املـهــدي» الــذي تـعـ ّـرض للضرب مــن رئيس ال ــوزراء
األسـبــق ،نــوري املالكي ،وبقي التيار حيًا بفضل حضور الـصــدر الــذي يتمتع
بقدرة كبيرة على املـنــاورةّ .
وتبي من قــراءة أولية في اتجاهات التصويت في
ّ
االنتخابات أنه حصل على أكبر رصيد في أوساط الشيعة الفقراء ،الذين يعولون
على عودة الدولة العراقية القوية ،كي تحارب الفساد والسالح املنفلت ،وتنهض
باالقتصاد والـخــدمــات .وضمن هــذا التوجه ،تشكل ال ــدورة االنتخابية الحالية
ّ
محطة فارقة على مستوى العملية السياسية التي بدأت مع االحتالل األميركي،
واستنفدت أغراضها بالنسبة إلى الغالبية العظمى من العراقيني الذين يرون أنها
لم ّ
تجدد نفسها ،وباتت مكلفة ،فيما يبحث العراقيون عن االستقرار والحياة
ّ
نظام وضــع يــده على ً امل ــوارد ،وحــول
الطبيعية ،وال يأتي ذلــك إال بالخالص من ٍ
كل شيء إلى أزمة .وبالتالي ،يمكن اعتبار هذه الدورة تأسيسية ًللدورة املقبلة،
ّ
املقررة في عام  ،2025والتي يجري التعويل عليها كي تكون مختلفة بعد صعود
قوى سياسية جديدة ذات حضور في الشارع ،تمتلك خطابًا جديدًا ومختلفًا
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.

سوق المرتزقة
جمانة فرحات

من السهل الجزم بأنه لن يكون دافعًا إلى
الـتـصـعـيــد ،مــع الـعـلــم أن ل ـهــذا التصعيد
م ـخ ــاط ــر ك ـث ـي ــرة ،أه ـم ـه ــا أن أي مـشـكـلــة
جانبية بني شخصني منتميني إلى حزب
ّ
تتطور إلى مشكلة كبيرة،
الله والقوات قد
ال يمكن أوامر الزعيمني أن تخمدها .كذلك
ّ
فــإن كــام جعجع ي ــدل على اسـتـنــاده إلى
قــوة عسكرية ،وهنالك مــن يقول إن لديه
ّ
الشبان ّ
املدربني على حمل السالح،
آالف
فــإذا تأخر جعجع بتنفيذ خطة عسكرية
ضد حزب الله ،أال يمكن أن نشهد انشقاقًا
شبيهًا بــالــذي نـفــذه هــو نفسه ضــد إيلي
حبيقة ،شريكه في قيادة القوات اللبنانية
سنة  ،1985وبالتالي الدخول في متاهةٍ
من الصراع الجديد وغير املحسوب؟
حـ ــاول نـصــر ال ـلــه وجـعـجــع إظ ـه ــار فــائــض
ٍّ
الـقــوة ال ــذي لــدى كــل منهما .ويـعـ ّـد فائض
الـقــوة هــذا كبيرًا جـدًا مقارنة بحجم القوة
الـتــي كــانــت عـلــى األرض فــي أث ـنــاء الـحــرب
األهـلـيــة الـتــي ام ـتـ ّـدت مــن سـنــة  1975حتى
 .1990يومها قيل إن عــدد املقاتلني الذين
كانوا على األرض لم يتجاوز  15ألف مقاتل،
وكانت األسلحة يومها ّ
مجرد أسلحة هواة،
إذا ما قورنت باألسلحة املتوافرة لدى حزب
ـوات اللبنانية.
الـلــه حــالـيــا ،وربـمــا لــدى ال ـقـ ٌ
ويعرف الطرفان ،وربما أطــراف أخــرى ،أنه
ـرف في املدى
في لبنان الصغير يقع كل طـ ٍ
حرب
املجدي ألسلحة ًالطرف املقابل ،وأن أي ٍ
ستكون تدميرية على الجميع ،وسيكون
يبقي مالجئ
الــدمــار مــن ال ـقــوة بحيث لــن
َ
ت ـح ـمــي امل ــدن ـي ــن ،وال ــذي ــن ل ــم ي ـب ــق لــديـهــم
ٌ
مكان ينزحون إليه ،كما فعلوا حني كانوا
ينزحون إلى سورية خالل 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
أن م ــن ك ــان حـلـيـفــا ف ــي ان ـت ـخــابــات األم ــس
الـنـيــابـيــة وال ـب ـلــديــة والـنـقــابـيــة والـطــابـيــة
وغـيــرهــا ال يمكنه أن يــواجــه حليفه الــذي
يـحـتــاجــه فــي ظــل مـعــركــة وج ــود املنظومة
شعب استفاق
الحاكمة ضد القضاء وضد
ٍ
من خــداع هذه املنظومة ،وعــرف أن تفقيره
والـسـطــو عـلــى أم ــوال ــه امل ــودع ــة فــي البنوك
وتدمير حياته ليست سوى وسيلةٍ إلبقائه
م ـنــزوع اإلرادة ليصبح ط ــوع أم ــر الــزعـيــم،
ّ
سيد الطائفة ،وتمكني هذا الزعيم من شن
حرب أهليةٍ صغيرة ،يكون هدفها الوحيد
ٍ
تجديد دم زعامته الطائفية.
(كاتب سوري)

ّ
ال يشكل خبر توقيف نيابة مكافحة اإلرهــاب في أملانيا جنديني سابقني كانا
مجموعة من املرتزقة لالنخراط في حرب اليمن مفاجأة.
يعتزمان تشكيل
ٍ
لــم يـكــن الــرجــان ليعمال عـلــى التخطيط لتجنيد مــا بــن  100و 150أملــانـيــا
للمشاركة في القتال ،وعرض رواتب شهرية تبلغ  40ألف يورو على عناصر
ّ
سابقني في الجيش أو الشرطة األملانية ،بما أنهما على دراية تامة بما يتطلبه
ه ــذا الـعـمــل مــن «مـطــالـبــة بــارتـكــاب أع ـمــال إجــرام ـيــة» ،ل ــوال أن س ــوق املــرتــزقــة
ّ
تتوسع أنشطتها لتشمل
مــزدهـ ٌـر على وقــع مــا تحققه مجموعة فاغنر التي
مــروحــة واسـعــة مــن ال ــدول ،خصوصًا األفريقية ،ال سيما بعد العقد الجديد
ّ
املتسرب مع مالي.
ْ
لكن أبــرز خطأ للجنديني السابقني ،الـلــذيــن لديهما خلفية فــي القتال خــارج
نـطــاق الــدولــة ،بـعــدمــا عـمــا فــي شــركــة «أس ـغ ــارد» لـلـخــدمــات األمـنـيــة الخاصة
املرتبطة باليمني املـتـطـ ّـرف ،والـتــي سبق أن قـ ّـدمــت «خدماتها» فــي الصومال،
ّ
نقطة تتمثل في
أنهما ظنا أن استنساخ فاغنر مهمة سهلة .وغفال عن أهم
ٍ
ذراع مليشياوية تحظى برعاية رسمية من
أن هذه املجموعة من املرتزقة
هي ً
ً
روسيا ،وترى فيها موسكو أداة فعالة لتعزيز نفوذها في مناطق الصراعات
مضطرة ّ
ّ
لتحمل أي مسؤولية رسمية عن
والحروب األهلية ،من دون أن تكون
جرائمها ،سواء كما حدث في ليبيا أو في جميع الدول التي انخرطت فيها في
القتال ،إن إلــى جانب األنظمة الرسمية أو ضدها ،فاملهم ما تريده موسكو،
ويمكن بعدئذ نقل البندقية بحسب ما تتطلبه الضرورات واملصالح .أما أملانيا،
ّ
ٌ
حسابات تناقض هذا التوجه ،خصوصًا أنها
فهي ال تتبنى هذا النهج ،ولديها
ّ
املتطرف في صفوف الجيش خالل
تنظر بكثير من الحذر إلى تغلغل اليمني
السنوات األخيرة.
الخطأ الثاني يتمثل في طبيعة البلد الذي أراد الجنديان االنطالق منه ،وهو اليمن.
تبريرات لخطوتهما برغبتهما «إحــال الـســام» و«الــدفــع بمفاوضات
وتقديم
ٍ
سالم بني املتمردين الحوثيني والحكومة اليمنية»ّ ،
مجرد هراء.
عـلــى عـكــس لـيـبـيــا ،أو أي دول ــة أخ ــرى ،ال يـنـقــص الـيـمــن املـقــاتـلــون ،بــل يوجد
فائض منهم في الجبهات ،سواء لدى الحوثيني أو الحكومة التي تحظى برعاية
التحالف .ولــم ّ
تتورع مختلف أطــراف الحرب يومًا عن ارتكاب كل ما يتطلبه
ّ
تقدمها العسكري مــن انـتـهــاكــات وجــرائــم ،س ــواء قصف مدنيني أو تصفية
ّ
أســرى حــرب أو اخـتـطــاف .وق ــدرة الحوثيني على تحقيق تـقــدم عسكري في
مقابل الشرعية في الجبهات سببها العشوائية التي تعيش في ظلها القوات
الحكومية منذ بداية الحرب .ولذلك لن تغير مشاركة عشرات أو مئات املرتزقة
من األوضاع امليدانية.
ّ
التحول
كما أغفل الجنديان السابقان قراءة واقع الحرب في اليمن ،وخصوصًا
في موقف السعودية التي حاوال الترويج للمشروع لديها من دون جدوى .تنظر
الــريــاض ،منذ فـتــرة ،إلــى هــذه الـحــرب أنـهــا عــبء ينبغي التخلص مـنــه ،وتبحث
عن التوقيت املناسب إلزاحتها عن كاهلها ،بعدما عجزت عن تحقيق ٍّأي من
أهدافها ،ســواء في ما يتعلق بإعادة تمكني الشرعية أو حماية أمن اململكة من
الحوثيني الذين باتوا يخترقون حدودها باستمرار ،باستخدام الطائرات املسيرة
أو الصواريخ الباليستية.
وإذا ك ــان الـجـنــديــان الـســابـقــان فــي أملــان ـيــا وق ـعــا فــي ف ـ ّـخ غـبــائـهـمــا السياسي
والعسكري ،وانتهى بهما املطاف رهــن االعتقال ،فذلك لن يمنع ،على األرجــح،
ّ
تكرار آخرين املحاولة ووجود من يتبناها ،في ظل اتساع نطاق االضطرابات في
أفريقيا خصوصًا.
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آراء

تفكيك تحالف «العلماء» والدولة حاسم لمستقبل البلدان المسلمة
أحمد كورو

ت ـ ـ ّـم ،ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول  ،2021اف ـت ـتــاح
«ال ـب ـيــت ال ـت ــرك ــي» ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،ف ــي حفل
رسمي رفيع املستوىّ ،
ضم الرئيس التركي
ّ
رجب طيب أردوغان .بدأ بصالة أداها كبير
الــدعــاة واملـشــايــخ املسلمني األت ــراك ،رئيس
دائ ــرة ال ـشــؤون الــديـنـيــة ،الـتــي تـشــرف على
 80أل ــف مـسـجــد .وه ــذه املـكــانــة السياسية
امل ـت ـعــاظ ـمــة ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ل ـل ـ ّ
ـوع ــاظ
وعـلـمــاء الــديــن فــي تــركـيــا تـجـ ّـســد الـشــراكــة
اآلخذة في التعمق بني الوعاظ ودعاة الدين
(العلماء) ونظام أردوغان.
ُعرفت تركيا ،نحو قــرن ،كأكثر الــدول التي
ّ
مجتمع ذي
متشددة في
تحكمها علمانية
ٍ
غالبية سكانية مسلمة .ولكن حتى في ظل
ه ــذه الــوضـعـيــة ،راح الـتـحــالــف بــن الــدولــة
ّ
وعـلـمــاء الــديــن املـشــايــخ يـتـعــزز فــي الـفـتــرة
األخـيــرة .في غضون ذلــك ،استعادت حركة
طالبان ،التي يقودها شيوخ الدين ،السلطة
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان .وفـ ــي ظ ــل ح ـكــم طــال ـبــان،
ليس علماء الدين مجرد حلفاء للنظام ،بل
هــم «الــدولــة» ،وهــم مــن ُيحكمون السيطرة
ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة والـتـشــريـعـيــة
والقضائية.
مــن بــن  50بـلــدا تسكنها غالبية مسلمة،
ت ـم ـل ــك ت ــركـ ـي ــا الـ ـتـ ـج ــرب ــة األطـ ـ ـ ـ ــول ك ــدول ــة
علمانية ،بينما صارت أفغانستان التجربة
الثيوقراطية األعمق (مع إيــران) .في بلدان
أخــرى عديدة ذات غالبية سكانية مسلمة،
ت ـت ـفــاوت درج ـ ــات ال ـت ـحــالــف وأش ـك ــال ــه بني
ع ـل ـم ــاء الـ ــديـ ــن والـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ل ـك ــن ال ـخــاص ـيــة
ُ
املشتركة مــا بــن هــذه ّ التحالفات تختصر
فــي أنـهــا جميعها تـعــقــد جـهــود الدمقرطة
والتنمية .من بني  50بلدا تسكنها غالبية
مسلمة في العالم ،سبعة منها فقط تحكمها
ديـمـقــراطـيــة انـتـخــابـيــة .كــذلــك ف ــإن الـبـلــدان
مستويات
ذات الغالبية املسلمة تعاني من
ٍ
مـتــدنـيــة مــن الـتـنـمـيــة ،وه ــو مــا ُيـتــرجــم في
معايير اجتماعية ـ اقتصادية مثل الدخل
القومي اإلجـمــالــي للفرد ،ومتوسط العمر
املـتــوقــع ،وم ـعـ ّـدل سـنــوات ال ــدراس ــة ،ونسب
األم ـي ــة م ـقــارنــة م ــع امل ـع ــدل ال ـع ــامل ــي .وحــن

ُت َ
جمع هذه املعايير في سلة واحدة ،يتبني
أن بـلــدانــا مسلمة عــديــدة تعاني مــن حلقةٍ
مفرغةٍ من التسلط وسوء التنمية.
ت ـب ــدو ال ـت ـح ــدي ــات املـ ـع ــاص ــرة ف ــي ال ـب ـل ــدان
اإلسالمية ّ
محيرة أكثر ،حني يتم استحضار
تطورها االجتماعي ـ االقتصادي والعلمي
ّ
فــي تــاريـخـهــا املـبــكــر ،تـحــديـدًا بــن القرنني
الـثــامــن وال ـح ــادي عـشــر ،حــن أنـتــج العالم
اإلس ــام ــي ع ــدي ــدا م ــن ك ـب ــري ــات ال ـحــواضــر
والـفــاسـفــة الــرائــديــن .فــي ذل ــك الــزمــن ،كــان
الـعــالــم اإلس ــام ــي أك ـثــر ت ـط ـ ّـورًا مــن أوروب ــا
ال ـغــرب ـيــة .م ــا ال ــذي يـفـ ّـســر ه ــذه ال ـف ـجــوة ما
بني التاريخ املبكر الالمع للعالم اإلسالمي
وأزماته املعاصرة؟ هناك تفسيران شائعان
لهذه الظاهرة :اإلسالم واالستعمار الغربي،
وكالهما غير مفيد.
ّ
ّ
التقدم
إن تحميل اإلسالم مسؤولية إعاقة
ال يفسر اإلنجازات العلمية واالجتماعية ـ
االقتصادية للمسلمني األوائل .على امتداد
أرب ـع ــة ق ـ ــرونً ،عــرفــت املـجـتـمـعــات ًاملسلمة
وطبقات اجتماعية أرست
ديناميات فكرية
ٍ
ٍ
ع ـص ـرًا ذهـبـيــا عـلــى الـصـعـيــديــن الفلسفي
وال ـت ـج ــاري .ل ـقــد قـ ـ ّـدم ال ـع ـل ـمــاء املـسـلـمــون،
م ـ ـت ـ ـع ـ ـ ّـددو االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات ،م ـس ــاه ـم ــات
ع ـل ـم ـي ــة رائ ـ ـ ـ ــدة فـ ــي ال ــري ــاضـ ـي ــات والـ ـط ــب
وع ـلــم ال ـب ـصــريــات .ح ـتــى أن املـسـلـمــن هم
ّ
م ــن ع ــل ـم ــوا األوروبـ ـ ـي ـ ــن ال ـغــرب ـيــن بـعــض
التقنيات املالية وكيفية إنتاج الــورق .أما
التفسير املـبـنــي عـلــى االسـتـعـمــار الـغــربــي،
فهو إشكالي أيضًا ،ذلك أن الركود العلمي
واالقـتـصــادي في العالم اإلســامــي كــان قد
بدأ قبل فترة طويلة من انتشار االستعمار
ال ـغــربــي فــي ال ـقــرن ال ـثــامــن ع ـشــر .أك ـثــر من
ذل ــك ،تـعـ ّـرضــت ب ـلــدان عــديــدة غـيــر مسلمة
لــاسـتـعـمــار فــي آس ـيــا وأم ـيــركــا الالتينية
أنـجــزت تـقـ ّـدمــا وبـنـ ً
ـاء ديمقراطيًا ،وأثبتت
أن ال ـت ـقـ ّـدم مـمـكــن ،عـلــى الــرغــم مــن املــاضــي
االستعماري .في املقابل ،السبب الرئيسي
مل ـش ـكــات االسـ ـتـ ـب ــداد وس ـ ــوء الـتـنـمـيــة في
معظم املجتمعات املسلمة هــو مــا ّ
أسميه
ف ــي ك ـت ــاب ــي ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ــام Islam,( 2019
Authoritarianism, and Underdevelopment,
،(A Global and Historical Comparison

«تـحــالــف عـلـمــاء الــديــن وال ــدول ــة» .مــا بني
القرنني الثامن والحادي عشر ،عندما كان
املسلمون املنتمون إلى مدارس ثيولوجية
مختلفة يتعاونون مــع مسيحيني ويهود
وآخرين في إرساء «العصر الذهبي» ،كانت
هناك درجة ما من الفصل ما بني «العلماء»
وال ـ ــدول ـ ــة .ل ـق ــد ع ـم ـلــت ال ـغــال ـب ـيــة الـعـظـمــى
ـزل عــن
م ــن «ال ـع ـل ـم ــاء» ف ــي الـ ـتـ ـج ــارة ب ـم ـع ـ ٍ
الدولة .وتدحض هذه الحقيقة التاريخية
الكليشيه الشائع ،والذي ّ
يدعي أن اإلسالم

يرفض بطبيعته الفصل بني الدولة والدين.
في منتصف القرن الحادي عشر ،بدأ ظهور
تحالف «العلماء» مع الدولة ،وقد ّأدى إلى
تـهـمـيــش ت ــدري ـج ــي لـلـمـفـكــريــن املـسـتـقـلــن
واملقاولني االقتصاديني ،وهــو ما سيؤدي
ـرون من الركود الفكري واالقتصادي
إلى قـ ٍ
في العالم اإلسالمي .وخــال القرن التاسع
عشر ،أضعف حكام سياسيون إصالحيون
ال ـت ـح ــال ــف م ــع ع ـل ـم ــاء الـ ــديـ ــن .وفـ ــي مـطـلــع
القرن العشرين ،كان جميع ّ
مؤسسي الدول
تقريبًا من العلمانيني .وعلى الرغم من ذلك،
ّ
كــان ــت ل ــدى هـ ــؤالء اإلص ــاح ـي ــن وال ـحــكــام
العلمانيني مشكلة مشتركة :كانوا شديدي
الحرص على إحكام سيطرة الدولة على كل
ً
ديناميات
شيء؛ فبدال من تشجيع صعود
ٍ
وطبقات اجتماعية ،قاموا بتوسيع
فكريةٍ
ٍ
دور الجيش وبيروقراطية املدنيني لتشمل
كل أوجه السياسة واالقتصاد.
ل ـق ــد س ــاه ــم ف ـش ــل ال ـس ـي ــاس ــات الـعـلـمــانـيــة
ف ــي ص ـعــود «ال ـع ـل ـمــاء» واإلس ــام ـي ــن منذ
سبعينيات ال ـقــرن املــاضــي .وط ــوال نصف
ق ـ ـ ــرن ،ع ــرف ــت ب ـ ـلـ ــدان م ـس ـل ـمــة ع ـ ــدي ـ ــدة ،مــن
ضمنها إي ــران وباكستان ومـصــر وتركيا،
األس ـل ـم ــة م ـش ــروع ــا اج ـت ـمــاع ـيــا وسـيــاسـيــا
وقانونيا .عالوة على ذلك ،وبعد أزمة 1973
النفطية ،بدأت بلدان عديدة ،خصوصًا في
الخليج ،تستخدم عــائــدات النفط لتمويل
ت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــة والـ ـعـ ـلـ ـم ــاء فـ ــي الـ ــداخـ ــل،
وأجندات إسالمية في الخارج.
ل ـق ــد أق ـ ـ ـ ّـرت أن ـظ ـم ــة ال ـت ـح ــال ــف ب ــن ال ــدول ــة
ومـشــايــخ الــديــن قــوانــن تـعــاقــب التجديف
والـ ـ ـ ـ ّ
ـردة ع ـلــى ال ــدي ــن وال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن اآلراء
الــدي ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة املـ ـع ــارض ــة .ك ـمــا أن

تحميل اإلسالم
مسؤولية إعاقة
التقدم ال يفسر
ّ
اإلنجازات العلمية
واالجتماعية ــ
االقتصادية للمسلمين
األوائل
تحتاج المجتمعات
المسلمة إلى أنظمة
منفتحة وتنافسية
وقائمة على الجدارة
والمؤهالت

السياسات االقتصادية التي نتجت عن هذا
مقيدة وغير ّ
التحالف هي أيضًا ِّ
فعالة ،ذلك
أن م ـص ــادرة األم ــاك الـخــاصــة عـلــى سبيل
امل ـث ــال ه ــي وس ـي ـلــة ل ـل ــدول لـلـسـيـطــرة على
االقتصاد ومعاقبة املعارضة.
ً
بناء على هذا التحدي البنيوي املتواصل ،ما
الذي يمكن فعله إلعادة بناء املستقبل؟ في
تقرير صادر أخيرًا ،أساجل ملحاولة إثبات
أن تفكيك الـتـحــالـفــات بــن ال ــدول ــة وعلماء
ال ــدي ــن وإعـ ـ ـ ــادة ب ـن ــاء االقـ ـتـ ـص ــادات أمـ ــران
حــاسـمــان بالنسبة لـقــدرة الـبـلــدان املسلمة
ً
على إنـجــاز الديمقراطية والتنمية .وبــدال
من إلقاء اللوم على اإلســام أو االستعمار

الـغــربــي ح ـص ـرًا ،عـلــى املـجـتـمـعــات املسلمة
أن تعيد النظر فــي قــرون مــن مـعــاداة الفكر
وسـيـطــرة الــدولــة عـلــى االق ـت ـصــاد .ستكون
ً
املـجـتـمـعــات املـسـلـمــة ق ـ ــادرة عـلــى مــواجـهــة
مشكالتها االجتماعية ـ ـ االقتصادية فقط
ع ـبــر امل ــراج ـع ــة ال ـن ـقــديــة ال ــذات ـي ــة .أال ي ــورد
القرآن نفسه أن «الله ال ّ
يغير ما بقوم حتى
ّ
يغيروا ما بأنفسهم»؟
ّ
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد املـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــاتـ ـ ــي ،ت ـح ـت ــاج
املـجـتـمـعــات املـسـلـمــة إل ــى أنـظـمــة منفتحة
وتنافسية وقائمة على الجدارة واملؤهالت،
ح ـي ــث ي ـم ـكــن لـلـحـيــز ال ـس ـي ــاس ــي وال ــدي ـن ــي
والفكري والطبقات االجتماعية أن تتعاون،
ك ــل مـنـهــا بــاس ـت ـقــال ـيــة .وإصـ ـ ـ ٌ
ـاح م ــن هــذا
َ
الـ ـن ــوع يـتـطـلــب م ــأس ـس ــة ف ـصــل ال ــدي ــن عن
ال ــدول ــة .لـيــس اإلسـ ــام مـعــارضــا بطبيعته
ل ـه ــذه امل ـه ـم ــة ،وقـ ــد عـ ــرف الـ ـت ــاري ــخ املـبـكــر
لإلسالم درجة ما من الفصل بني السلطتني
الدينية والسياسية .على هذا اإلصــاح أن
يشمل أيضًا توسيع نطاق حرية التفكير،
من خالل إلغاء قوانني التجديف والردة ،في
مقابل تعميق حماية املمتلكات الخاصة
ع ـبــر م ـنــع اس ـت ـيــاء ال ــدول ــة عـلـيـهــا .ول ـهــذا
اإلصــاح حافز اقتصادي قــوي ،فالعائدات
النفطية الـتــي سـبــق أن مـ ّ ّـولــت التحالفات
بني «العلماء» والــدولــة تجف تدريجيًا مع
ن ـضــوب االح ـت ـيــاط ـيــات ،واالع ـت ـم ــاد واس ــع
الـ ـنـ ـط ــاق ع ـل ــى ت ـق ـن ـي ــات الـ ـط ــاق ــة ال ـب ــدي ـل ــة.
ٌ
ً
وس ـتـح ـتــاج ب ـل ــدان مـسـلـمــة ع ــدي ــدة ت ـحـ ّـوال
ً
اقتصاديًا وحلوال إبداعية من أجل تحقيق
االزدهـ ــار فــي حقبة مــا بـعــد االعـتـمــاد على
النفط.
إعـ ــادة تـفـسـيــر ال ـتــاريــخ أم ــر مـهــم لتسهيل
ت ـح ـق ــق اإلصـ ـ ـ ـ ــاح .وامل ـ ـعـ ــوقـ ــات ال ـب ـن ـيــويــة
الـتــي عرقلت الـتـقـ ّـدم فــي الـعــالــم اإلســامــي،
وتحديدًا التحالف بني «العلماء» والدولة،
تـمـتـلــك جـ ـ ــذورًا تــاري ـخ ـيــة ع ـم ـي ـقــة ،غ ـيــر أن
لــدى التاريخ اإلســامــي في املقابل تجارب
ن ـم ــوذج ـي ــة م ــن ش ــأن ـه ــا إلـ ـه ــام إص ــاح ــات
مـسـتـقـبـلـيــة ع ـلــى ص ـع ـيــدي ال ـع ــاق ــات بني
الدولة والدين ،واالقتصاد.
(أستاذ العلوم السياسية
في جامعة سان دييغو)

هل تندثر جماعة اإلخوان المسلمين؟
أسامة أبو ارشيد

فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع األزمـ ـ ـ ــة ال ــراهـ ـن ــة ال ـتــي
تعيشها جماعة اإلخوان املسلمني املصرية
ِّ
جبهتي الـقــائــم بــأعـمــال املــرشــد الـعــام،
بــن
إبــراهـيــم منير ،واألم ــن الـعــام السابق لها،
محمود حسني ،نجد أن َّ
ثمة من بــدأ يهيل
الـ ـت ــراب ع ـل ـي ـهــا ،مـعـلـنــن أن «إك ـ ـ ــرام املـيــت
دف ـنــه» ،خصوصًا أن أزم ــات الجماعة غير
م ـح ـص ــورة ف ــي فــرع ـهــا األم ف ــي م ـص ــر ،بل
تطاول أماكن عديدة من ساحات وجودها.
وعلى هذا األساسَّ ،
ثمة من يذهب إلى أبعد
مــن ذلــك ،مستشرفني نهاية تيار «اإلســام
السياسي» ّ
كليًا.
ال ـخــاص ـتــان ال ـســاب ـق ـتــان ت ـم ـثــان حكمني
َّ
ني مفتقدين للموضوعية وللواقعية،
قيمي ِ
وهـ ـم ــا يـ ــدخـ ــان فـ ــي ب ـ ــاب ع ـس ــف ال ـ ـقـ ــراءة
والتحليل ،وربما التفكير الرغائبي .هذا ال
يعني أن جماعة اإلخوان ،بشكل عام ،ليست
أمــام أزمــةٍ هي األخطر في تاريخ وجودها
ال ــذي ق ــارب على مــائــة ع ــام ،بــل العكس هو
الصحيح منذ االنقالب العسكري الذي أطاح
الرئيس محمد مرسي في مصر عام ،2013
ِّ
وتـحـ ّـولـهــا إل ــى خـصــم إقـلـيـمــي وع ــدو لجل
النظام الرسمي الـعــربــي .لكن الحديث عن
معضالت الجماعة وأزماتها بنيويًا ،على
الصعد الفكرية واالجتماعية والسياسية
والتنظيمية واألمنية ،بما ّيترتب على ذلك
ّ
م ــن تـشـتــت بــوصـلـتـهــا وتــرن ـح ـهــا وتـقــلــص
حجمها وشعبيتها ش ــيء ،وال ـحــديــث عن
نهايتها وموتها شــيء آخــر .نحن أبعد ما
ن ـكــون عــن دف ــن جـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املسلمني
وتـشـيـيـعـهــا إل ــى م ـثــواهــا األخـ ـي ــر ،ك ـمــا أن
ّ
«اإلسالم السياسي» ليس في وارد التحلل
واألفول والتالشي .إننا أمام مرحلة جديدة
تشهد إعادة تعريف نفوذ تيارات «اإلسالم
ال ـس ـي ــاس ــي» وش ـع ـب ـي ـت ـهــا (هـ ـ ــذا مـصـطـلــح
فـ ـضـ ـف ــاض ،غ ـي ــر م ـض ـب ــوط ن ـط ــاق ــه بـشـكــل
صـ ــارم ،وال مـعــرفــة حـ ــدوده ب ــوض ــوح) ،قد
تـكــون مؤقتة أو دائ ـمــة ،مــدفــوعــة بالسحق
األم ـنــي واإلع ــام ــي الـلـ ْ
ـذيــن تـتـعـ ّـرض لهما،
ّ
وم ـتــراف ـقــة م ــع ال ـت ــوه ــان ال ـف ـكــري والـتـفــكــك
الـتـنـظـيـمــي .كـثـيــر م ــن مـسـتـقـبــل «اإلس ـ ــام
السياسي» ،وفي القلب منه جماعة اإلخوان
ٌ
املسلمني ،مرتبط بمدى قدرته على تقديم
ٍّ
رد ن ــاج ــع وفـ ـع ــال لـ ــأزمـ ــات وال ـت ـح ــدي ــات
ٌ
التي يواجهها ،وتاريخه حــافــل بمثل هذا
االنجاز .أما عن أسباب ذلك ،فإليك بعضها.
ً
أوال ،تـ ـم ـ ـثـ ــل إي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا «اإلس ـ ـ ـ ـ ــام
السياسي» نبتًا عضويًا طبيعيًا في تربة
امل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة وبـيـئـتـهــا،

ً
بمعنى أنها ليست غريبة عنه وال ُمقحمة
عليه .والتنصيص الــذي يتبعه هــذا املقال
ّ
متعمد
عند كل إدراج لـ«إسالم السياسي»
مـقـصــود ،ذل ــك أن اإلسـ ــام كــديــن ،كـمــا تــدل
ع ـل ــى ذلـ ــك ال ـن ـص ــوص ال ـق ــرآن ـي ــة وال ـخ ـب ــرة
النبوية ،وبعدها املرحلة التي توصف في
ِّ
السني بـ«الخالفة الراشدة» ،فتاليًا،
اإلسالم
وحتى في غالب مراحل «اإلسالم الشيعي»
وتجاربه ،ال يعترف بفواصل وحواجز ما
بــن هــو دنـيــوي ومــا هــو أخ ــروي ،وال يقيم
اإلس ــام اعـتـبــارًا للفصل بــن مــا هــو ديني
وما هو سياسي .هذه حقيقة ،بغض النظر
ٍّ
نصي
عن جدال بعضهم فيها من دون سند
أو تــاري ـخــي .وإذا كــانــت زاويـ ــة االع ـتــراض
ً
محصورة في نقاش ما إذا كان ذلك التاريخ
وت ـجــرب ـتــه وخ ـبــرتــه ب ـن ــاء ع ـلــى اسـتـلـهــامــه
الـنــص ،روحــا ومـمــارســة ،معيارًا ال ينبغي
الخروج عليه أو تطويره ،فإن هذا يغدو أمرًا
مفهومًا ،بغض النظر عن أي قناعةٍ وتحيز
شخصي ،أما محاولة إنكاره فإنه يضعنا
أمام محاولةٍ فاقعةٍ للتزوير والتخليط.
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـ َّي ــاق ،وب ـس ـب ــب ه ـ ــذه ال ــوط ــأة
التاريخية والــنـصـيــة ،وارتـبــاطـهــا عضويًا
شموليته،
بـمــاهـيــة اإلسـ ــام دي ـنــا ون ـطــاق َ َ
الجماهيري اإلسالمي تش َّربها،
فإن الوعي َ َ
وه ــو قــابــل لــتــشـ ُّـر ِبـهــا م ـ ّـرات وم ـ ـ ّـرات ،مهما
ض ـع ــف ه ـ ــذا امل ـع ـط ــى ع ـن ــده ــم فـ ــي م ــراح ــل
معينة ،بغض النظر عــن األسـبــاب ،ومهما
ّ
تعرض هذا الوعي ملحاوالت إعادة صياغة
وت ــوجـ ـي ــه .ب ـم ـع ـنــى ،أنـ ــه ق ـ ـ ـ ٌ
ـادر دائـ ـم ــا عـلــى
استدعاء نفسه وتجديد طاقته وفرض ذاته
ٌ
وعقيدتهّ .
محصور
مرة أخرى ،النقاش هنا
فــي املـفــاهـيــم مــن حـيــث الـنـشــأة والـتـكــويــن،
وليس في صواب ممارستها ومقاربتها أو
خطئه تاليًا.
ثانيًا ،كثيرًا ما كانت إيديولوجيا «اإلسالم
السياسي» إيديولوجيا مقاومة ،وتعبيرًا
عـ ــن رف ـ ــض كـ ــل أش ـ ـكـ ــال ال ـ ـع ـ ــدوان وال ـق ـم ــع
وال ـظ ـل ــم .وب ـم ــا أن الـ ـع ــدوان ال يـ ــزال قــائـمــا
على أمة اإلسالم ،وهي ما زالت ترزح تحت
أغالل القمع والظلم ،فإنه سيكون من العبث
استشراف اندثار طاقة املقاومة هذه ،بغض
النظر عــن موقفنا منها ومــن مضامينها.
فــي فلسطني وفــي أفغانستان وفــي العراق
وف ــي لـبـنــان وف ــي ليبيا وف ــي ســوريــة وفــي
كشمير وفــي الـصــن وفــي ميانمار… إلــخ،
دائمًا ما كان اإلسالم حاضرًا في التعبئة في
ّ
التصدي ألي عدوان خارجي ،كما أنه دائمًا
ّ
ـرام
حــاضــر فــي التعبئة فــي الـتـصــد ُي لــإجـ ُ
والتوحش الــذي تمارسه أنظمة محسوبة
ٌ
حاضر في التعبئة ضد
علينا ،وهو دائمًا
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ظلم األنظمة وقمعها وفسادها وتخلفها.
من لم يفهم السبب األول الذي ورد آنفًا عن
مــاهـيــة اإلسـ ــام دي ـنــا ،وس ـطــوة ه ــذا الفهم
في وعي أتباعه ،فإنه لن يفهم النقطة التي
ِ
نوقشت توًا.
ث ــال ـث ــا ،ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـج ـمــاعــة اإلخـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـمــن ت ـح ــدي ـدًا ،يـثـبــت تــاري ـخ ـهــا أنـهــا
ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـع ـم ـل ـيــات س ـح ــق وق ـم ــع دم ــوي
وحشي ومحاوالت تشويه في غير ساحة،
ومــع ذلــك مــا لبثت أن أع ــادت بعث نفسها
من بني ركام الحطام ومن بني رماد النيران.
حــدث هــذا في مصر الناصريةّ ،إبــان حقبة
الرئيس الراحل ،جمال عبد الناصر .وحدث
هذا في سوريةّ ،إبان حكم الرئيس الراحل،
حــافــظ األس ــد .وح ــدث ه ــذا فــي ليبياّ ،إب ــان
حكم الرئيس الراحل ،معمر القذافي .ذهب
هؤالء ،وتالشت تياراتهم أو ضعفت ،وبقي
اإلخوان املسلمون.
م ـ ـ ـ ّـرة أخـ ـ ـ ــرى ،مـ ــن لـ ــم ي ـف ـه ــم ال ـس ـب ــب األول
الــذي بــدأت بــه املقالة لــن يفهم مــا تــا ذلــك،
فــإيــديــولــوجـيــا «اإلس ـ ــام الـسـيــاســي» نـبـ ٌـت
طبيعي فــي فـضــاء املنطقة وبيئتها ،ومن
ث ـ ـ َّـم ف ـ ــإن ت ـســوي ـغ ـهــا ف ــي وع ـ ــي ال ـج ـمــاه ـيــر
وال ـش ـعــوب سـهــل جـ ـدًا ،وه ــي تـمـلــك ال ـقــدرة
دائـمــا على بعث نفسها وتجديد خطابها
وت ـبــريــر ذلـ ــك .أي ـض ــا ،م ــن ل ــم يـفـهــم الـسـبــب
الثاني أعــاه لن يفهم النقطة الثالثة التي
نناقشها اآلن.
لــم تنجح التجربة الـنــاصــريــة ،وهــي األهــم
عــرب ـيــا ،ف ــي ت ـقــديــم ن ـم ــوذج ن ــاج ــح لـلــدولــة
الـعــربـيــة ،قــومـيــا أو وط ـن ـيــا .وط ـب ـعــا ،نعلم
ً
أن ال ـت ـجــارب األخـ ــرى لـيـســت أح ـســن ح ــاال.
لــم يـحــارب عبد الناصر اإلخ ــوان املسلمني
بالحديد وال ـنــار فحسب ،بــل إنــه نجح في
تحشيد ال ــرأي ال ـعــام الـعــربــي ضــدهــم وفــي
شيطنتهم .ولـكــن هــزائــم مـصــر الـنــاصــريــة
أم ــام إســرائـيــل ،خصوصًا فــي حــرب ،1967
ثـ َّـم فشله في بناء دولــة تكون فخرًا عربيًا،
وت ــأس ـي ــس حـقـبـتــه لـ ـن ــواة ال ــدول ــة األم ـن ـيــة
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة املـ ـتـ ـخـ ـلـ ـف ــة ال ـت ــي
شهدناها ع ـقــودا ،ونعايشها ال ـيــوم ،كلها
أس ـب ـ ٌ
ـاب ق ــادت إل ــى تــاشــي أل ـقــه الـسـحــري،
ولم يلبث اإلخوان أن عادوا بعده أقوى مما
كانوا عليه.
لــن تـكــون ه ــذه الـحـقـبــة اسـتـثـنـ ً
ٌ
صحيح
ـاء.
أن اإلخ ــوان فــي حقبة انـقــاب عبد الفتاح
ّ
ال ـس ـي ـســي أق ـ ــل ت ـم ـت ـعــا ب ـح ـل ـفــاء إقـلـيـمـيــن
م ـق ــارن ــة ب ـم ــا كـ ــان ع ـل ـيــه ح ــال ـه ــم ف ــي زم ــن
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ،وصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ـ ٌـح أن الـ ـنـ ـظ ــام
قوس
الرسمي العربي ،تقريبًا ،رماهم عن ُ ٍ
جير
واح ــدة ،ولكن هــذا ال يعني انـعــدام امل ِ

مدير التحرير ارنست خوري

¶ المدير الفني إميل منعم ¶ السياسة جمانة فرحات ¶ االقتصاد

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
()Fadaat Media Ltd

مصطفى عبد السالم ¶ الثقافة نجوان درويش ¶ منوعات
ليال حداد ¶ الرأي معن البياري ¶ المجتمع يوسف حاج علي ¶
الرياضة نبيل التليلي ¶ تحقيقات محمد عزام ¶ مراسلون نزار قنديل

تمثل إيديولوجيا
«اإلسالم السياسي» نبتًا
عضويًا طبيعيًا في
تربة المنطقة العربية
واإلسالمية وبيئتها
ال يزال «اإلسالم
السياسي» قادرًا على
إعادة بعث نفسه،
ّ
توفر له
وال تزال البيئة
هذه اإلمكانية

واملتعاطف ،كما في نموذجي قطر وتركيا.
أض ــف إل ــى ذل ــك أن س ـي ــرورة فـشــل الـنـظــام
الــر ّس ـمــي ال ـعــربــي وت ــزاي ــد قـمـعــه وف ـســاده
ت ــوف ــر ل ـه ــم ف ــرص ــة س ــان ـح ــة إلع ـ ـ ــادة بـعــث
فــرص ـهــم وإم ـكــانــات ـهــم .ك ـمــا أن ال ـت ـحــوالت
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ،دولـ ـي ــا وإق ـل ـي ـم ـي ــا ،مـثــل
ب ـ ــروز ال ـق ـط ــب ال ـص ـي ـنــي م ـنــاف ـســا لـلـقـطــب
األم ـي ــرك ــي ،وت ـصــاعــد م ـشــاك ـســات روس ـيــا
ال ـبــوت ـي ـن ـيــة ،وت ـنــامــي الـ ـش ــروخ ال ـغــرب ـيــة -
الغربية وتعمقها على ضفتي األطلسي،
وداخل كثير من املجتمعات الغربية ذاتها،
وتـصــاعــد ال ـتــوتــرات اإلقـلـيـمـيــة وأزمــاتـهــا،
ً
ـات جــديــدة لـل ـ «إســام
كـلـهــا تـنـشــئ م ـســاحـ ٍ
السياسي» اللتقاط األنفاس وإعادة ترميم
هياكله ،وربما تجديد خطابه وتطويره.
ّ
حـتــى االن ـق ـســامــات وال ـت ـشــظــي التنظيمي
ال ــذي يعانيه غير فــرع مــن ف ــروع اإلخ ــوان
الـ ـي ــوم ل ـي ــس أم ـ ــرا ج ــدي ــدا .ش ـه ــدت أوائـ ــل
خـمـسـيـنــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ب ـعــد اغ ـت ـيــال
م ـ ــؤس ـ ــس ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة وم ـ ــرش ـ ــده ـ ــا األول،
حسن البنا ،عــام  ،1949تـمـ ّـردًا من الجناح
ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ـج ـمــاعــة فـ ــي مـ ـص ــر ،ال ـن ــاف ــذ
ح ـي ـن ـهــا ،والـ ـ ــذي كـ ــان م ـع ــروف ــا بـ ـ «ال ـن ـظــام
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص» ،ضـ ــد املـ ــرشـ ــد ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،حـســن
الـهـضـيـبــي .لــم يـقــف األم ــر عـنــد ه ــذا الـحــد،
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بــل إن رم ــوزًا كـبــرى فــي الـجـمــاعــة ومكتب
اإلرش ـ ـ ـ ــاد ،ك ـص ــال ــح ال ـع ـش ـم ــاوي وال ـش ـيــخ
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـغ ـ ــزال ـ ــي وأحـ ـ ـم ـ ــد عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز
والـشـيــخ سـيــد ســابــقّ ،أيـ ــدوا ه ــذا الـتـمـ ّـرد،
عشرات احتلوا املركز العام
وكانوا ضمن
ٍ
ل ـل ـج ـمــاعــة وحـ ــاصـ ــروا م ـن ــزل ال ـه ـض ـي ـبــي،
م ـح ــاول ــن إرغـ ــامـ ــه ع ـل ــى االس ـت ـق ــال ــة .لـكــن
بفشل كبير ،وانتهى
جهودهم تلك بــاء ت
ٍ
بهم األم ــر مفصولني مــن الـجـمــاعــة ،وبقي
الهضيبي مــرش ـدًا عــامــا لـهــا حـتــى وفــاتــه،
عــام  ،1973على الرغم من أنــه سجن أغلب
الوقت ما بني أعــوام  .1971 - 1953الالفت
هـنــا ،وهــو أم ـ ٌـر ذو دالل ــة ،أن الهضيبي لم
ً
يـكــن رج ــا مـعــروفــا وال صــاحــب نـفــوذ وال
أث ــر داخ ــل اإلخـ ــوان عـنــدمــا اخـتـيــر مــرشـدًا
عامًا عام  ،1951وإنما كان رجل التوافقات
بني الكبار حينها ،الذين تنازعوا املنصب،
صالح العشماوي ،وكيل الجماعة ،وعبد
ال ــرحـ ـم ــن الـ ـبـ ـن ــا ،عـ ـض ــو م ـك ـت ــب اإلرش ـ ـ ــاد
وشـقـيــق املــرشــد األول ومـ ّ
ـؤسـسـهــا ،وعبد
الحكيم عابدين ،سكرتير الجماعة وزوج
أخــت البنا ،وأحمد الـبــاقــوري ،أحــد القادة
ال ـتــاري ـخ ـيــن ل ـهــا ومـ ــن مـ ّ
ـؤس ـس ـي ـهــا .وقــع
اخـتـيــار ه ــؤالء عـلــى الهضيبي مفترضني
ضـعـفــه إل ــى ح ــن تــرتـيــب أوراق ك ــل واح ــد
فـيـهــم ،ولـكــن مـنــذ ذلــك الـحــن غــدا واضـحــا
أن ال ـش ــرع ـي ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة فـ ــي ال ـج ـمــاعــة
تعلو على الشرعية التاريخية .األمر ذاته
نـ ــراه ال ـي ــوم ف ــي صـ ــراع ج ـنــاحــي إبــراه ـيــم
منير ومحمود حسني ،إذ إن الغلبة ،على
األرجح ،ستكون لجناح منير ،على أساس
الشرعية التنظيمية ،مع ضرورة مالحظة
أن م ـن ـيــر وح ـس ــن ي ـم ـل ـكــان ال ـت ــاري ــخ ذات ــه
ثنايا الجماعة ،وهــو ما
والعمق ذاتــه فــي ً
يعطي منير أفضلية على الهضيبي.
صحيح أننا نشهد تراجعًا ّ
ٌ
حادًا
باختصار،
ف ــي شـعـبـيــة تـ ـي ــارات «اإلس ـ ــام ال ـس ـيــاســي»،
ّ
ّ
وتشظيًا في بنية اإلخــوان املسلمني،
وتفككًا
مترتبًا ،أو مترافقًا مع حملة أمنية وإعالمية
وسياسية شرسة عليهم ،أضف إلى ذلك العقم
الفكري الــذي يعيشونه ،ولكن ّأيــا من ذلــك ال
يعني نهايتهم ،وال ّ
يبرر استبشار البعض
قادرًا
بتشييعهم .ال يزال «اإلسالم السياسي» ّ
على إعادة بعث نفسه ،وال تزال البيئة توفر
لــه ه ــذه اإلم ـكــان ـيــة .اآلن ،هــل ي ـعــود بـمــا كــان
عليه من القوة والحجم والنفوذ والشعبية،
وهل ينجح في تطوير خطابه وأدواته ،وهل
ّ
يتمكن من تجديد شبابه ،وهل يكون بصيغ
ون ـســخ أخـ ــرى؟ تـلـكــم مـســائــل أخ ــرى تحتاج
نقاشا في سياق آخر.
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