
رانيا مصطفى

تـــبـــّددت األوهــــــام ســريــعــا، بـــشـــأن فــقــاعــة 
ــة  مــــبــــادرة الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي، الــــــاـ ورقــ
األردنـــــــــــيـــــــــــة، مــــــــع نــــــظــــــام األســـــــــــــــد، بـــعـــد 
الــتــصــريــحــات األمــيــركــيــة أخــيــرا عــن عــدم 
ـــة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة االنـــســـحـــاب من  نـــيَّ
ســوريــة والـــشـــرق األوســــط عــمــومــا، ومــع 
ــع الـــنـــظـــام،  ــهـــا رفـــــض الــتــطــبــيــع مــ إعـــانـ
للتمّسك  أوروبــــيــــة  دول  مـــع  والــتــنــســيــق 
بــالــســيــاســة الـــغـــربـــيـــة الــتــقــلــيــديــة تــجــاه 
ســـوريـــة، أي املـــزيـــد مـــن الــعــزلــة لــدمــشــق، 
وتــــشــــديــــد الــــعــــقــــوبــــات وإعــــــاقــــــة إعـــــــادة 
ــّدم بــالــعــمــلــيــة  ــقـ ــار، قــبــل تــحــقــيــق تـ ــمــ اإلعــ
ــن  ــ ــيـــة وفــــــق قــــــــرار مـــجـــلـــس األمـ ــيـــاسـ الـــسـ
»نظام  للكاتبة  مقال سابق  وكــان   .2254
األســد... والتعويم الصعب« في »العربي 
أن  أوضـــح  قــد   ،)2021/10/15( الــجــديــد« 
 
ٌ
املبادرة ال واقعية، وأن نظام األسد عاجز
ــة خـــطـــوة مــقــابــل الــخــطــوة  ــن تــقــديــم أيــ عـ
نتائج  جــاءت  وبالفعل،  تجاهه.  العربية 
اللجنة  من  السادسة  الجولة  اجتماعات 
النظام ال يمكن  الدستورية صفرية، ألن 
التعطيل،  في  املعتاد  سلوكه«  »يغير  أن 
كسبا للوقت. وتتناسى هذه الــدول أنها 
الصاحية،  منتهي  نــظــام  تعويم  تــطــرح 
ليس فقط بسبب اإلدانة الدولية الواسعة 
له، واملثبتة بجرائم حرب، وفي مقدمتها 
استخدامه مرارًا األسلحة املحّرمة دوليا، 
وصــــــور قــيــصــر لــجــثــث آالف املــتــعــقــلــن 
فــي ســجــونــه، وتــمــّســك الــواليــات املتحدة 
والدول األوروبية بساح العقوبات؛ لكن 
أيضا ألنــه حــّول ســوريــة، بعد كل الدمار 

إياد الدليمي

ــران فـــي الــــعــــراق بــقــدر  ــ ربـــمـــا لـــم تــخــســر إيــ
ــرال الــــتــــســــويــــات، قـــاســـم  ــ ــنـ ــ خـــســـارتـــهـــا جـ
أميركية  فــي غــارة  الــذي قضى  سليماني، 
مطلع العام 2020 قرب مطار بغداد، ومعه 
نــائــب رئــيــس هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي في 
الـــعـــراق، أبـــو مــهــدي املــهــنــدس، خــســارة ال 
يبدو أن إيران قادرة على تعويضها، ليس 
لكونه جنراال له باع طويل في إدارة معارك 
ــران الــخــارجــيــة وحـــســـب، ولـــكـــن لــكــونــه  ــ إيــ
الساحة  تركيبة  فهم  على  األقــدر  الجنرال 
الــســيــاســيــة فــي الـــعـــراق، والــتــي أســهــم هو 
الغزو  عقب  أطــرهــا  تشكيل  فــي  شخصيا 

األميركي في 2003.
تـــرك ســلــيــمــانــي الــغــائــب فــراغــا لــم يتمّكن 
خلفه إسماعيل قآاني من سده. يبرز دوره 
املـــفـــقـــود مـــع كـــل أزمـــــة ســيــاســيــة تعصف 
بالساحة العراقية، ولعل أكثر تلك األزمات 
الــذي تركه هي  الــفــراغ  التي أظهرت حجم 
مــا بعد انــتــخــابــات  الــعــاشــر مــن أكتوبر/ 
تــعــلــن  ــم  ــ لـ ــــي  ــتـ ــ والـ  ،2021 األول  تـــشـــريـــن 
نــتــائــجــهــا الــنــهــائــيــة حــتــى الـــســـاعـــة، على 
الــرغــم مــن مــضــي قــرابــة الــشــهــر والــنــصــف 

الشهر على إجرائها.
دخـــلـــت الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة، الــســيــاســيــة 
واملسلحة منها، في أتون صراعاٍت تقترب 
ــات املــواجــهــة  ــراعــ يـــومـــا بــعــد آخــــر مـــن صــ
املسلحة. صحيٌح أنها ليست املرة األولى 
الـــتـــي يــحــصــل فــيــهــا مــثــل هــــذا االحــتــكــاك 
ــرة  الــشــيــعــي الـــشـــيـــعـــي، ولــكــنــهــا ربـــمـــا املــ
األولــى التي يبدو فيها الحل مستعصيا، 
فه سليماني من 

ّ
وهنا يتضح جليا ما خل

فراغ.
يــــوم أن نــشــبــت مـــواجـــهـــاٌت مــســلــحــة بن 
التابع  املــهــدي  الحكومية وجيش  الــقــوات 
ملــقــتــدى الــصــدر إّبــــان فــتــرة رئــاســة نــوري 
العام 2008 فيما ُعرف  املالكي األولــى في 
لسيلماني  كــان  الفرسان،  بوصلة  حينها 

محمد أبو رمان

ومئوية  األردنــي  »الشباب  كتاب  يحاول 
التحّديات  التاريخية،  السرديات  الدولة: 
ــة ورهــــانــــات املــســتــقــبــل« )مــعــهــد  ــنـ ــراهـ الـ
بناء   )2021 عــّمــان،  واملجتمع،  السياسة 
ــوار الــجــيــلــي بــــن جـــيـــل مــن  ــحــ جـــســـور الــ
ــه  ــه ويــــواجــ ــتـ ــويـ الــــشــــبــــاب يـــبـــحـــث عــــن هـ
تـــحـــّديـــات غـــيـــر مــســبــوقــة ويــتــطــلــع إلـــى 
املستقبل من جهة، ونخبة من السياسين 
يمتلكون  الذين  واألكاديمين  والخبراء 
ــرة الــعــمــلــيــة.  ــبــ ــخــ املــــعــــرفــــة الـــعـــلـــمـــيـــة والــ
)أعــّد فصوله وحــّررهــا عبدالله  والكتاب 
ــان( هـــو محصلة  ــّســ الـــجـــبـــور وهــيــثــم حــ
ــر،  ــهـ ــلـــســـات حـــــــوار اســــتــــمــــّر ثــــاثــــة أشـ جـ
بداية من مارس/ آذار 2021 إلى يونيو/ 
حزيران من العام نفسه، تم خالها عقد 
12 حــواريــة بــن نخبة مــن املتخصصن 
والــخــبــراء والــبــاحــثــن والــســيــاســيــن من 
جـــهـــة ومـــجـــمـــوعـــات شـــبـــابـــيـــة مــــن جــهــة 

أخرى، عبر تقنية »زووم«.
الهدف اآلخر من جمع الشباب بالخبراء 
ــتــــاريــــخ األردنــــــــي،  ــــات الــ ــــرديـ مـــراجـــعـــة سـ
والــحــديــث )تــحــديــدًا( عــن روايــــة الــدولــة، 
مـــصـــدرًا مهما  ــل 

ّ
تــمــث الــــروايــــة  هــــذه   

ّ
ألن

ورئـــيـــســـيـــا مـــــن مـــــصـــــادر بــــنــــاء الـــهـــويـــة 
الـــوطـــنـــيـــة واملـــشـــاعـــر الـــقـــومـــيـــة لـــــدى أي 
شعب. وقد لوحظت مشكلة حقيقية في 
األردن، تتمثل بفجوات ملموسة في بناء 
الرواية التاريخية ابتداًء، وإشكاالت أكثر 
خطورة في تنشئة األجيال املتتالية على 
ــة تــاريــخــيــة مــتــمــاســكــة، واخــتــافــات  روايــ
واضــحــة، مــا يصل إلــى شــيــوع ســرديــاٍت 
مــســكــونــٍة ومــشــبــعــٍة بــــاإلدانــــة لــلــتــاريــخ 
الوطني األردنــي أو االنتقاص من الدور 
األردنـــي ومــن حجم اإلنــجــاز والتراكمية 

التي حدثت منذ تأسيس اإلمارة.
ــة  الــــروايــ غـــيـــاب   

ّ
أن نــنــكــر  أن  يــمــكــن  هــــل 

وتاريخها  الــدولــة  عــن  املتناقلة  الــكــبــرى 
واألحـــــداث الــجــســام الــتــي مـــّرت بــهــا أّدى 
ــفــــراغ روايــــــــاٌت وقــصــٌص  إلــــى أن تــمــأ الــ
ــا نــســجــه  بـــديـــلـــة، أغـــلـــبـــهـــا يـــقـــوم عـــلـــى مــ
األعـــداء والخصوم واآلخـــرون عن تاريخ 
األردن السياسي ودوره في املنطقة، وعن 
ليس  ومفصلية!  مهمة  تاريخية  أحــداث 
 
ً
املــطــلــوب، أن نبني روايـــة املــقــصــود، وال 

بل  ومــســارًا،  تاريخا  األردن،  عــن   
ً
دفاعية

ــدة، اإلنـــصـــاف لــهــذا الــوطــن،  ــ بــكــلــمــة واحــ
وملا تمّكن من تحقيقه وإنجازه بصورٍة 
أدهشت املراقبن املحايدين، بينما كانت 
الــدول واملجتمعات واألنظمة تسقط في 
مــســارات االنــقــابــات العسكرية واألفــكــار 
الــشــمــولــيــة والــدكــتــاتــوريــة والــخــطــابــات 
العنترية التي انتتهت إلى مآس وكوارث 

جّرت على الشعوب الويات.
بـــالـــضـــرورة، لــســنــا هــنــا بــصــدد مــراجــعــة 
أراد  إذا  تاريخية ملحاكمة اآلخــريــن، لكن 
أن  الباد،  الجديد، في هذه  املئوية  جيل 
ثابتة،  خــطــى  عــلــى  املستقبل  إلـــى  يسير 
ــدٍم واثــقــة ومــســار واضـــح إلـــى األمـــام،  وقــ
يــكــون متصالحا مع  أن  الــضــروري  فمن 
نفسه، ومدركا تاريخه ومحّدداته، وهي 
وقفة أصبحت ضــروريــة. وقــد أكــدت ذلك 
أيضا هــذه الــحــواريــات، في هــذه اللحظة 
 
ً
التاريخية املفصلية التي نرى فيها جيا

ــة فاشلة  والــقــتــل الــــذي مـــارســـه، إلـــى دولــ
بامتياز.

باتت سياسات النظام االقتصادية تركز 
على أمــريــن: األولــويــة الســتــمــرار مراكمة 
العائلية  الــعــصــابــة  مـــن  األمـــــوال  رؤوس 
ــرارات والـــتـــشـــريـــعـــات  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ املـــتـــحـــكـــمـــة بــ
ــك فــقــد أصــبــحــت  ــدا ذلــ ــ االقـــتـــصـــاديـــة؛ وعـ
علنية،  أفرادها  بن  الداخلية  الصراعات 
زادت النقمة الداخلية ضد النظام، وفقد 
وباتت  لــه،  املوالية  البيئات  تأييد  فعليا 
الشاغل والــهــدف، مع فقدان  الهجرة هي 
التغيير. هــذا يعني  بــالــقــدرة على  األمـــل 
ــد يــحــكــم دمــشــق وهـــو في   نــظــام األســ

ّ
أن

مــا يسّهل على داعميه  أضــعــف حــاالتــه، 
الـــــــــروس واإليـــــرانـــــيـــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
قراراته، وهو يتقّوى بالخافات بينهما، 
ــطــات مــوســكــو بــقــربــه من 

ّ
ويــعــرقــل مــخــط

هو  وبالتالي  صحيح.  والعكس  طهران، 
متمّسك بالوجود اإليراني.

النظام  بــســيــاســات  الــثــانــي  ــر  األمـ يتعلق 
إليـــقـــاف تـــدهـــور الــلــيــرة الـــســـوريـــة، وهــي 
اإلنــتــاج  لــدعــم  تنموية  ليست ســيــاســاٍت 
الــتــصــديــر للحصول  ــادة  ــ املـــســـتـــدام، وزيــ
الحاجة  وتقليص  األجنبية،  القطع  على 
إلــــــى االســـــتـــــيـــــراد عـــبـــر االعــــتــــمــــاد أكـــثـــر 
ــل بـــالـــعـــكـــس،  ــ ــلــــي؛ بـ ــتــــوج املــــحــ ــنــ عـــلـــى املــ
هـــي ســـيـــاســـاٌت رعـــنـــاء، فــالــقــوانــن الــتــي 
ــى نـــهـــب مــــا تــبــقــى  ــ ــا تــــهــــدف إلــ ُيــــصــــدرهــ
فـــي جـــيـــوب الــشــعــب، حــتــى بــعــد تــجــاوز 
املساعدات  ولنهب   ،%90 الـــ  الفقر  نسبة 
الــحــواالت،  شــركــات  عبر  القادمة  األهلية 
ــلــــيــــرة وبــــســــعــــر صــــرف  بـــتـــســـلـــيـــمـــهـــا بــــالــ
منخفض )ســعــر صــرف الــحــواالت 2500 

ــار الــلــيــرة  ــيـ ــهـ الــــــــدورة االقـــتـــصـــاديـــة، وانـ
ــــي؛ فــــســــيــــاســــة الــــنــــظــــام  ــائــ ــ ــجــ ــ ــكــــل فــ ــشــ بــ
االقتصادية فوضوية وآنية، وال تؤّسس 
لحلول مستدامة، وهو ينتظر طاقة فرج 
ــقــــدر، عــبــر املـــضـــي بعملية  يـــأتـــي بــهــا الــ
إعــمــار جزئي  ــادة  الــعــربــي، وإعــ التطبيع 
في  الـــروس  ينجح  قــد  بتمويل خليجي. 
إقــنــاع األمــيــركــان فــي غــض نظر عقوبات 
ــو مــــا يـــعـــّول  ــ ــا، وهــ ــنـــهـ قــــانــــون قـــيـــصـــر عـ
مــّد خطوط  بــمــشــروع  يتعلق  فيما  عليه 
إلـــى  ــة  ــ ــــوريـ سـ عـــبـــر  األردن  ــــن  مـ ــاقــــة  الــــطــ
محروقات  شحنة  إلــى  يتطلع  أو  لبنان، 
وغــــاز إيــرانــيــة تــخــتــرق الــحــصــار وتصل 
للشعب  الــســوريــة ويبيعها  املــوانــئ  إلــى 

فـــي الـــشـــتـــاء، أو ربـــمـــا كــــان يـــراهـــن على 
اإلدراة  مــــع  لـــاتـــفـــاق  روســــيــــا  مـــســـاعـــي 
النفط  مــن   %75 على  والحصول  الذاتية 
ــاز فـــي مــنــطــقــة ســيــطــرتــهــا، مــقــابــل  ــغــ والــ
ل 

ّ
التركية، وعط التهديدات  حمايتها من 

ذلـــك الـــقـــرار األمــيــركــي بــعــدم االنــســحــاب 
من سورية واستمرار دعم قوات سورية 

الديمقراطية )قسد(.
الــســوري  الشعب  مــن نصف  أكــثــر  يتكّبد 
في مناطق النظام عناء دفع مبالغ كبيرة 
إليجارات البيوت التي ترتفع مع ارتفاع 
ما  على  الغالبية  يقتات  فيما  األســعــار، 
تــيــّســر مـــن ســلــل غـــذائـــيـــة حــصــل عليها 
الــنــظــام بــعــد االتــفــاق الــروســي األمــيــركــي 
ــمـــديـــد املــــســــاعــــدات  ــر قـــــــرار تـ ــمـــريـ ــلـــى تـ عـ
ــشــــق ومـــعـــبـــر بـــاب  ــيــــة عـــبـــر دمــ ــانــ اإلنــــســ
نهب عبر دخولها دوائــر 

ُ
الــهــوى، وهــي ت

الجزء  إال  الشعب  إلــى  الفساد، وال يصل 
رين  الشحيح والرديء. وهناك أزمة املهجَّ
الــســوري، واملخيمات ودول  الــشــمــال  فــي 
ــدول اإلقــلــيــم ودول  الـــجـــوار، وال يــمــكــن لــ
العالم القبول ببقائها من دون حل، فيما 
التهجير  من  بمزيد  العالَم  النظاُم  يهّدد 
مع  بالتوافق  أو  إدلـــب،  معركة  فتح  عبر 
الحدود  فتح  على  البياروسي  الرئيس 
الاجئن،  أمــام  البولندية  البياروسية 
الــفــاّرون من مناطق النظام  الذين يشكل 

السوري نسبة كبيرة منهم.
تــواجــه ســيــاســة الــتــســاهــل تــجــاه النظام 
ــــي انـــتـــهـــجـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــتـ ــ الــــــســــــوري، والـ
األمــيــركــي، جــو بــايــدن، منذ وصــولــه إلى 
ــادات الذعــــــة فــي  ــقــ ــيـــــض، انــــتــ ــ الـــبـــيـــت األبـ
الداخل األميركي، واتهامات بأنه يحمي 

مجرم حرب؛ وهناك تقارير تصف سورية 
ــة مـــخـــدرات«، ومــركــز إلنــتــاج  بــأنــهــا »دولــ
والعالم،  اإلقليم  دول  ويهّدد  الكبتاغون، 
حزب  ومليشيات  النظام  عصابة  ويرفد 
الله والحرس الثوري اإليراني بمليارات 
الـــــدوالرات )بــلــغــت قيمة تــصــديــر حبوب 
الـــكـــبـــتـــاغـــون مــــن ســــوريــــة 3.5 مـــلـــيـــارات 
الـــصـــادرات  أضـــعـــاف  خــمــســة  أي  دوالر، 
دفـــع  ــا  مــ  ،)2020 عـــــام  خـــــال  ــيـــة،  ــمـ الـــرسـ
أعضاء في الكونغرس إلى تمرير تعديل 
جــديــد ضــمــن مــوازنــة الــدفــاع األمــيــركــيــة، 
للحد مــن تــجــارة املــخــدرات عبر سورية. 
بايدن  إدارة  األســبــاب  تلك  وربــمــا دفعت 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى ســيــاســة الــضــغــط على 
دمشق، مع استمرار دعم الشق اإلنساني، 
 األزمة السورية ستستمر، ما 

ّ
باعتبار أن

دامت موسكو ال تقّدم حلواًل مقبولة.
بالعودة إلى مبادرة التطبيع العربي مع 
 هذا الفشل، وما 

ّ
ل سورية إلى كل نظاٍم حوَّ

رافقها من زيادة تواتر التواصل العربي 
مـــع دمـــشـــق خــــال الــشــهــريــن األخـــيـــريـــن، 
ــادة دمــشــق إلـــى جامعة  والــعــمــل عــلــى إعــ
الـــــدول الــعــربــيــة، تــمــهــيــدًا لــتــعــويــم نــظــام 
ــا، واعـــتـــبـــاره مــنــتــصــرًا على  ــيـ األســــد دولـ
ثــــورة شــعــبــه؛ ال يــمــكــن تــفــســيــر مـــا سبق 
من  أو  القديم  العربي،  النظام  برغبة  إال 
الثورة املضاّدة،  السلطة عبر  إلــى  وصــل 
في مساندة الديكتاتوريات التي تشبهه، 
الشعوب  العنف ضد  استخدام  وتشريع 
الـــعـــربـــيـــة، ولـــتـــخـــويـــفـــهـــا مــــن الـــــثـــــورات، 
خصوصا في الدول التي تعيش ضائقة 

اقتصادية عميقة.
)كاتبة سورية(

القول الفصل في التهدئة. ويــوم أن كادت 
يخلف  من  على  تتصارع  الشيعية  القوى 
ل 

ّ
املالكي عقب انتخابات 2014، كان لتدخ

فــي حل  العليا  الكلمة  الــتــســويــات  جــنــرال 
تلك اإلشكاالت، وقس على ذلك.

الــيــوم، ومــع اعــتــراض قــوى شيعية فاعلة 
عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات األولــيــة املعلنة، 
ومـــع تــمــّســك مــقــتــدى الـــصـــدر، الــــذي فــازت 
تــشــكــيــل  بـــمـــبـــدأ  األول،  بـــاملـــركـــز  قـــائـــمـــتـــه 
حكومة أغلبية سياسية، تبدو تلك القوى 
الــتــي تــمــلــك مـــن الـــســـاح مـــا تــنــوء بحمله 
مــخــازنــهــا، أقــــرب إلـــى مــواجــهــٍة ظــلــت طي 
الــتــأجــيــل ســـنـــوات، بــســبــب حــنــكــة جــنــرال 
التسويات الذي كانت له كلمة على جميع 

تلك الفصائل.
فـــي عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
مصطفى الــكــاظــمــي، بــطــائــرة مــســّيــرة قبل 
نـــحـــو أســــبــــوعــــن، ظـــهـــر جــلــيــا أن بــعــضــا 
مـــن الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة املــســلــحــة لـــم تعد 
إيــران عليها،  الــذي تلعبه   بالدور 

ً
مقتنعة

حــيــث بـــرز معها خــطــاٌب تــصــعــيــديٌّ منها 
ــــي فـــصـــائـــل ُيــعــتــقــد أنــهــا  ضــــد إيــــــــران، وهـ
مـــن تــقــف وراء اســتــهــداف الــكــاظــمــي، إلــى 
السفير  أحــد مسؤوليها يطالب  أن  درجــة 
اإليـــرانـــي فــي بــغــداد، إيـــرج مــســجــدي، بــأن 
ــيـــس ســـاعـــي بـــريـــد،  ــه ســفــيــر ولـ ــ يـــتـــذكـــر أنـ
فـــي إشـــــارة إلــــى الـــرســـالـــة اإليـــرانـــيـــة الــتــي 
بــضــرورة  الشيعية  الفصائل  إلــى  وصــلــت 
السماح ملقتدى الصدر بتشكيل الحكومة 
والــتــفــاهــم مــعــه عــلــى بــعــض املــنــاصــب. في 
نبرٍة ما كان لها أن تظهر لوال شعور تلك 
إيــران قاآني تختلف عن إيران  القوى بأن 
قــاآنــي  الـــدقـــة إن  ســلــيــمــانــي، أو إن شــئــت 
لــيــس ســلــيــمــانــي، وال يمتلك مــا كـــان لــدى 
في  أسعفته  ما  كثيرا  مقّومات،  من  سلفه 
تــهــدئــة الــنــفــوس وتــطــيــب الــخــواطــر وفتح 
بـــاب الــتــســويــات عــلــى مــصــراعــيــه مــن أجــل 
العراق  في  اإليراني  النفوذ  بقاء  استمرار 
من خال تلك القوى السياسية واملسلحة. 

ــــي يـــراجـــع املـــســـارات،  مـــن الــشــبــاب األردنــ
ــــن ذاتـــــــــه، ويـــــحـــــاول تــعــريــف  ويـــبـــحـــث عـ
 خطاباٍت رسمية 

ّ
هويته الوطنية، في ظل

ــــي تــعــريــف  ــة فـ ــ ــــحـ ــر واضـ ــيــ مــلــتــبــســة وغــ
األردن، ومن هو األردنــي، وما هي هوية 

الدولة وما هي طموحاتنا وآمالنا؟
ربــمــا يــقــود مــا ســبــق إلـــى نقطة خطيرة 
األردن  عــــــن  ــاش  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ فــــــي  ــة  ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ وحـ
ــــل فـــــي الـــتـــجـــاهـــل 

ّ
واألردنــــــــيــــــــن، وتــــتــــمــــث

ــيـــره،  الــــغــــريــــب والــــــصــــــادم، بـــقـــصـــد أو غـ
ــيــــة؛ فهي  لــبــنــاء الــثــقــافــة الــوطــنــيــة األردنــ
ضــحــلــة جــــدًا فـــي مـــصـــادر الـــتـــاريـــخ وفــي 
الــكــتــب املــدرســيــة وفـــي الــجــامــعــات وفــي 
الفن واألدب والثقافة. ثّمة أجيال أردنية 
أن تسمّي ثاثة من  صاعدة ال تستطيع 
رؤســاء الـــوزراء األردنــيــن البارزين على 
مّر التاريخ؟ وال تعرف تاريخ التأسيس 
مـــحـــطـــات  ــن  ــ عــ  

ً
ــا ــ ــــضـ فـ ــــال؟  ــقــ ــ ــتــ ــ أو االســ

مــفــصــلــيــة وحــاســمــة فـــي تـــاريـــخ األردن؟ 
هنالك قحط شديد وملحوظ في رصيد 
 
ّ
التاريخ األردنــي في الفن األردنــي، وكأن

األردنين ال تاريخ وال سند وال رواية وال 
رصــيــد ثــقــافــي وتــاريــخــي لــهــم؟! أيـــن هي 
 التي 

ً
املسلسات األردنية أو األفام مثا

تــتــحــّدث بـــصـــورة احــتــرافــيــة عـــن الــثــورة 
العربية الكبرى، أو عن اآلباء املؤّسسن، 
أو حــتــى عـــن املـــلـــوك الــهــاشــمــيــن، وعــن 
تــطــورات املجتمع األردنــــي؟ ملــاذا ال نجد 
 أو فــيــلــمــا مــعــتــبــرًا عـــن وصــفــي 

ً
مــســلــســا

اع املجالي، بل عن إبراهيم 
ّ
التل أو عن هز

الــهــدى، أو حتى عن  أبــو  هاشم وتوفيق 
تــعــريــب الــجــيــش األردنـــــي أو عـــن مــوقــف 
مــعــركــة  ــن  عــ أو  ـــ67  الــــــ حـــــرب  ــي  فــ األردن 
أو حتى  الكرامة؟  ما  أدراك  ومــا  الكرامة، 
عــن دهـــاء املــلــك الحسن فــي التعامل مع 
عن  أو  والخارجية،  الداخلية  السياسات 
معاذ الكساسبة أو عن سائد املعايطة... 

إلخ؟
؟! 

ً
هــل هــو خــجــل أو تــواضــع أردنــــي مــثــا

لنقول  الشجاعة  الضعف وغــيــاب  أم هــو 
 هنالك 

ً
كلمتنا فيما حدث ويحدث؟ فعا

الرواية  ضعف ومحدودية وضحالة في 
ـــة، مــا يحتاج 

ّ
األردنـــيـــة فــي املـــجـــاالت كـــاف

إلــــــى مـــنـــاقـــشـــات ودراســــــــــــات وتـــحـــلـــيـــل، 
لــذلــك جــــاءت فــصــول عــديــدة فــي الــكــتــاب 
ــوارًا مــنــتــجــا بـــن الــســيــاســيــن  ــ لــتــخــلــق حـ
واألكاديمين واملؤّرخن من جهة وجيل 

الشباب من جهٍة أخرى.
الرواية   نلحظ حجم االهتمام بمراجعة 
الكتاب؛  من  األول  الفصل  في  التاريخية 
ــاقـــش األكــــاديــــمــــي والـــبـــاحـــث مــهــنــد  إذ نـ
ــوء الـــــدولـــــة فــي  ــشــ مـــبـــيـــضـــن روايــــــــــات نــ
األردن وتــشــكــات الــهــويــة الــوطــنــيــة، كما 
قارب مصطفى حمارنة سؤال االجتماع 
الــســيــاســي فــي األردن، كــيــف تــطــور منذ 
القرن  إلــى منتصف  التاسع عشر  الــقــرن 
العشرين، وما هو اإلطار الذي حكم عاقة 
الــقــيــادة بالشعب. أمــا املـــؤرخ األردنــــي – 
ــد شــيــوخ الــتــاريــخ فـــي الـــبـــاد، علي  وأحــ
محافظة، فقد أطلعنا على معالم النهضة 
ــلــــك الـــحـــســـن بــــن طـــال  ــتــــي قــــادهــــا املــ الــ
وإنجازاته الكبيرة في عقود السبعينيات 
والــثــمــانــيــيــنــات والــتــســعــيــنــيــات. والحــقــا 
جــاء املفكر والــســيــاســي األردنــــي، عدنان 
ــار املــــلــــك الـــحـــســـن  ــتـــشـ ــو عــــــــــودة، مـــسـ ــ ــ أبـ

ليرة للدوالر، بينما سعر السوق السوداء 
لــــلــــدوالر(. اســتــطــاع الــنــظــام  3500 لـــيـــرة 
لكن  العملة خــال سنة،  تــدهــور  تقليص 
على حساب ارتفاع كبير في أسعار املواد 
األساسية إلى عّدة أضعاف، وهذا يعني 
زيادة ترّدي الوضع املعيشي؛ ففي الشهر 
)أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول( رفــع  املـــاضـــي 
والغاز،  املـــازوت  وقبله  الكهرباء،  أسعار 
واآلن هو يقترب أكثر من رفع الدعم كليا 
عن املحروقات، حيث قلص كمية املازوت 
املدعوم، وتضاعف سعر الغاز الصناعي 
300%، األمــر الــذي انعكس مباشرة على 
زيادة في معظم أسعار السلع األساسية، 
خــصــوصــا مـــع الــحــاجــة إلـــى املــحــروقــات 
فـــي ظـــل شـــح الــكــهــربــاء. وأيـــضـــا انعكس 
قـــرار رفــع سعر املــحــروقــات، أخــيــرا، على 
اإلنــتــاجــن، الــصــنــاعــي والــــزراعــــي، حيث 
العجز عن  أو قلص منتوجه، مع  توقف 
إلــى ما  اإلنــتــاج. يضاف  تكاليف  تغطية 
ســبــق ركــــود كــبــيــر فـــي قــطــاع الـــعـــقـــارات، 
الــتــي فرضها  الــكــبــيــرة  الــضــريــبــة  بسبب 
ــركـــزي عــلــى عــمــلــيــات الــبــيــع،  املـــصـــرف املـ
والتضييق األمني على تصريف العملة 
ــبــــار بــائــعــي  فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء، وإجــ
العقارات على وضع أموالهم في البنوك 
السورية التي ال تسمح بسحب أكثر من 
النظام  ويصّدر  اليوم.  في  ليرة  مليوني 
املواد األساسية، الزراعية خصوصا، إلى 
بعد  األردن  وإلـــى  الــعــربــي،  الخليج  دول 
فتح معبر نصيب، للحصول على بعض 
النقد األجنبي، وهو ما ساهم في مزيد 

من ارتفاع األسعار.
كــل الـــقـــرارات الــســابــقــة تــقــود إلـــى توقف 

نــــعــــم، قـــــد ال تــــكــــون إيــــــــــران فــــقــــدت كـــامـــل 
التي  املسلحة  املليشيات  على  سيطرتها 
تــديــن لها بــالــوالء، ولــكــن املــؤكــد أيــضــا أن 
هذه املليشيات بدأت بالتململ من التدخل 
ــا فـــي مصالح  ــذي يــصــّب دومــ اإليـــرانـــي الــ
تلك  إلــى مصالح  النظر  مــن دون  طــهــران، 
بالتآكل، حتى  اآلخذ  املليشيات ونفوذها 
ا كبيرا من  جاءت االنتخابات لتهدم جزء
جــرفــهــا عــبــر صــنــاديــق االقـــتـــراع الــتــي ما 
السياسية  والــقــوى  املليشيات  تــلــك  زالـــت 
وأنها  قبولها،  عــدم  على  تصر  الــخــاســرة 

كانت انتخابات مزورة.
املواجهة املسلحة بن القوى الشيعية أمر 
وارد وغــيــر مــســتــبــعــد، خــصــوصــا مـــع ما 
أفرزته هذه االنتخابات من غياب لإلرادة 
بإيران،  واملتمثلة  الصراع  بهذا  املتحّكمة 
ــقـــوى ســاحــا  ــذه الـ ــدى هــ نــاهــيــك عـــن أن لــ
ونــفــوذا سياسيا وعــســكــريــا واقــتــصــاديــا 
لو  يمّكنها من خــوض أي مواجهة، حتى 
ما  الحكومية،  األمنية  الــقــوات  كانت ضــد 
يــعــنــي دخــــول الـــعـــراق فـــي مــحــرقــة صـــراع 
األضـــــــداد الـــــذي يـــبـــدو أن قـــــوًى خــارجــيــة 
ذلك  أن  منها  اعتقادا  مــا،  بطريقة  تحّركه 

قد يصّب في مصلحتها.
)كاتب وإعالمي عراقي(

اإلعام  األسبق، ووزيــر  الديوان  ورئيس 
الخطيرة  التاريخية  املنعرجات  أحد  في 
فــي تــاريــخ الــبــاد، لــيــقــّدم لجيل الشباب 
ــا مــســتــخــلــصــة مـــن تـــاريـــخ األردن  ــ دروســ

واملحطات املفصلية فيه. 
فـــي الــفــصــل الــثــانــي مـــن الـــكـــتـــاب، نــاقــش 
ــك الـــحـــســـن وزيــــــر الــداخــلــيــة  ــلـ مــــرافــــق املـ
األسبق، حسن املجالي، تحّدي االستقرار 
تـــحـــدٍّ على  األردن، وهــــو  فـــي  الــســيــاســي 
ــة، نــــظــــرًا إلـــى  ــيــ ــمــ درجـــــــة عـــالـــيـــة مــــن األهــ
والسياسات  استراتيجي  الجيو  املــوقــع 
الدولية واإلقليمية التي جعلت من هذه 
املنطقة بمثابة بحٍر هائٍج مائٍج مسكون 
 عن 

ً
العاتية، فضا والــريــاح  بالعواصف 

القرب الجغرافي والتداخل الديموغرافي 
مع القضية الفلسطينية.

وتــأثــيــره  الجيوبوليتك  مــوضــوع  وعــنــد 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ ــيــ ــة الــــســ ــاعــ ــنــ ــلــــى صــ عــ
ــة، بــــن األمــــــس والـــــيـــــوم، تــوقــف  ــ ــيــ ــ األردنــ
ليحلل  السبايلة  عامر  واملحلل  الباحث 
املــواقــف األردنــيــة ويفكك الــواقــع الــراهــن. 
ــاد  ــأعـ ــاهــــات فـ ــال الــــطــ ــمــ ــبــــاحــــث جــ أمــــــا الــ
تـــرســـيـــم مـــعـــالـــم الـــنـــمـــوذج األردنــــــــي بــن 
تناقش  فيما  والثانية،  األولــى  املئويتن 
النائب عمر عياصرة وأمــن عــام الحزب 
النمري،  االجتماعي، جميل  الديمقراطي 
مع الشباب في أسئلة اإلصاح السياسي 

وجدلياته ومحدداته. 
وتــوقــف املــحــامــي واملــســتــشــار الــقــانــونــي 
والـــكـــاتـــب، ســائــد كـــراجـــة، عــنــد مصطلح 
ــة ومــــفــــهــــومــــه فــــــي املــــضــــامــــن  ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ املــ
بالواقع  وربطه  والقانونية،  الدستورية 
ــداالت في  ــجــ الــســيــاســي والــنــقــاشــات والــ
ــة. وفــــي الــفــصــل  ــيــ أوســـــاط الــنــخــب األردنــ
الـــثـــالـــث تــــحــــاور الـــشـــبـــاب مــــع الـــبـــاحـــث 
واملــثــقــف األردنــــــي، إبــراهــيــم غــرايــبــة في 
كتابه »األردن املمكن«، وأطلعهم الباحث 
ــام منتدى  ــو أمـــن عـ إبــراهــيــم ســيــف، وهـ
ــي ســابــقــا، على  ــ االســتــراتــيــجــيــات األردنــ
ــر الـــحـــاكـــمـــة لـــاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي  ــ األطــ
األردنــــي والــتــحــوالت الــتــي حــدثــت خــال 
ــة  ــدولــ ــن مـــفـــهـــوم الــ ــ ــقــــود األخـــــيـــــرة مـ ــعــ الــ
ــتـــاج والــتــغــيــرات  الــريــعــيــة إلـــى دولــــة اإلنـ
الهائلة البنيوية التي حدثت في املوازنة 

العامة للباد.
)كاتب ووزير أردني سابق(

سورية دولة فاشلة

العراق: حتمية المواجهة الشيعية 

الشباب األردني وسؤال السردية 
التاريخية للدولة

يرغب النظام العربي، 
القديم أو من وصل 

إلى السلطة عبر 
الثورة المضاّدة، 

في مساندة 
الديكتاتوريات التي 

تشبهه

مليشيات بدأت 
بالتململ من التدخل 

اإليراني الذي يصّب 
في مصالح طهران

الثقافة الوطنية 
األردنية ضحلة 

جدًا في مصادر 
التاريخ وفي الكتب 

المدرسية وفي 
الجامعات وفي الفن 

واألدب والثقافة

آراء

عيسى الشعيبي

في رابعة النهار، وعلى رؤوس األشهاد، من غير إجهاد للعني أو إعياء للعقل، يتضح، 
في هذه اآلونة املليئة بالشواهد املاثلة، أكثر من أي وقٍت مضى، التناقض املسكوت 
االبتدائية،  السياسية  املدرسة  ناظر  املاوية، بني  النظرية  عنه منذ شيوع هرطقات 
الزاعم إن كل شيء ينبع من فّوهة البندقية، أي االحتكام للسالح في مطلق الحاالت، 
وعميد الكلية الجامعية القائل، برصانة، إن الشعب مصدر السلطات. وبالتالي، فإن 
االنتخابات الحّرة النزيهة هي اآللية الوحيدة إلنتاج حياة ديمقراطية، يتم من خاللها 
احترام قواعد اللعبة البرملانية، واالحتكام إلى املبادئ الدستورية، بما في ذلك تداول 

السلطة سلميًا.
ولعل ما جرى ويجري في غير بلد عربي، من انتخاباٍت عامة، لعبور مرحلة التصّحر 
السياسي واالستبداد، ومن ثّمة االنتقال إلى الزمن الديمقراطي، واإلمعان جيدًا في 
ما يعقبها من انسداد، خير دليٍل على شّدة التعّرض بني ذهنيتني متناقضتني، أي 
بني سدنة صندوق الرصاص، بوصف الرصاصة رمزًا لنزعة العنف واالستئثار، 
وأداة ناجعة لتفعيل القوة القادرة على الفرض واإلمالء، بغض النظر عن التوازنات 
تعبيرًا عن  أيضًا،  بوصفه،  االقتراع،  وأمناء صندوق  الشعبية،  واألوزان  البرملانية 
الحلقة األبرز في سيرورة إنتاج العملية الديمقراطية وإعادة إنتاجها، وذلك لعمق 

الهّوة، وشّدة التباين بني منطلقات أصحاب الصندوقني ورؤاهم وغاياتهم.
تكفي نظرة سريعة على السجال املحتدم في العراق بشأن انتخابات الشهر املاضي 
 إلى 

ً
النهائية، واإلصغاء قليال )أكتوبر/ تشرين األول(، سيما على نتيجتها شبه 

الخاسرين في هذه اللعبة املتفق سلفًا على قواعد إجرائها وآليات إعالنها، ليتضح، 
الــالدولــة، أي دولــة  الــصــارخ بــني عقلية  التناقض  مــلء السمع والبصر، مــدى هــول 
الرافدين منذ 15  بــالد  انتخابية جــرت في  أفضل عملية  املشاركة في  املليشيات 
االقتراع  صندوق  نتائج  احترام  منطق  على  القائمة  املدنية،  الدولة  وفلسفة  عامًا، 
نقاش، مثل سائر  بها من دون  املعمول  العملية  إلــى قواعد  تــرّدد، واالحتكام  بال 

الديمقراطيات املحترمة، حيث يتم نقل السلطة إلى األكثرية التشريعية تلقائيًا.
ومع أن الحالة العراقية هذه ليست األولى في املنطقة، وال هي فريدة من نوعها لدى 
بلد املحاصصات والفساد األشهر، إال أنها أكثر هذه الحاالت تكرارًا في البلد الذي 
سعى األميركيون إلى جعله نموذجًا ديمقراطيًا ُيحتذى به في الشرق األوسط، إذ 
ة، وتمكينها من 

ّ
يبدو أن السماح للبندقية بالدخول على بيت عملية سياسية هش

قوامها  عربية شائنة،  لظاهرة  ل سابقة 
ّ
قد شك السلطة،  مقاليد  ببعض  اإلمساك 

عقد قـــران مــحــّرم بــني صــنــدوقــي الــرصــاص واالقـــتـــراع، أّدى، فيما أّدى إلــيــه، إلى 
مضاعفات مماثلة في كل بلد عربي وضعت فيه املليشيات قدمًا ثقيلة، وأتخمت 

ناسه بالشعارات الثورية.
بتوسيع مجال الرؤية، يمكن العثور بسهولة على تطبيقاٍت عمليٍة مشابهٍة للمثال 
الــزواج  األخـــرى، بمثل هــذا  ابتليت، هي  أخــرى  أقطار عربية  امللموس، في  العراقي 
القسري، بني حملة السالح وأهل السياسة، تمامًا على نحو ما ال يزال يحُدث في 
هم  الوقت،  مــرور  مع  حون، 

ّ
املسل بات  نهارًا، حيث  املتجلية جهارًا  اللبنانية  الحالة 

القابضون على رقاب العباد والبالد، وهم أصحاب السلطة الحقيقية، وحماة الطبقة 
الهاوية،  ة 

ّ
إلى حاف الجميل  البلد  الكامنة وراء دفع  الدفع  الفاسدة، وقوة  السياسية 

 من الدولة العراقية، أو قل 
ً
إفقاره وتحويله من ثّمة إلى دولة فاشلة، ربما أكثر فشال

دولة على الورق، رهنت مصيرها بمصائر دولة التوّسع اإليرانية.
بمبّررات  بلد،  الداخلية ألي  الحياة  دهاليز  في  إذا دخلت  البندقية  القول،  خالصة 
هوت  الــعــام،  والنظام  القانون  ضربت  الفوضى،  أشاعت  الــدولــة،  قّوضت  ملتبسة، 
إذا  وأفسدت كل شــيء، خصوصا  العاّمة  أفقرت  الوطنية،  العملة  بأسعار صرف 
سع 

ّ
أتت االنتخابات في غير صالحها، على نحو ما نرى ونسمع في مطارح ال يت

املقام لذكرها.

معن البياري

اسُمها في األردن هيئة اإلعالم، أعلنت الحكومة عنها في العام 2014، لتقوم بمهام 
دائرة املطبوعات والنشر )أنشئت في 1927(. وعنّي، في مايو/ أيار املاضي، املحامي 
طارق أبو الراغب مديرا عاما لها، والذي غّرد، في حينه، إن اإلنجاز والعمل )في الهيئة( 
سيكون بديال عن الكالم والوعود. والظاهر أنه يأخذ بقولته تلك، فمن جديد املنجزات 
ــداول كتاب األســتــاذ الجامعي األردنـــي،  املــاضــي، منع بيع وتـ الهيئة، األســبــوع  قــرار 
حسن البراري، »الصهيونية، إسرائيل، والعرب، مئة عام من الصراع« )األهلية للنشر 
والتوزيع، معهد السياسة واملجتمع لألبحاث والدراسات، عّمان، 2021(. كما أنه لم 
يكترث بالوعود، فقد أبلغ موقعا إلكترونيا محليا استوضح منه، الخميس املاضي، 
أسباب قرار املنع، بأنه سيجيب، بشكل رسمي وتفصيلي، يوم األحد )أول من أمس(. 
ــا كــان اإلعــالم يعني اإلخبار 

ّ
ولكن املوعد مــّر ولــم يف املــســؤول املحترم بــوعــده. ومل

علن الهيئة املعنية ذرائع حظرها بيع كتاٍب 
ُ
واالتصال والتواصل، يصير بديهيا أن ت

وتداوله، ما يعني جمَعه من السوق، وإتالف النسخ املتبقية منه، وفي البال أنه كان 
الدولي  عّمان  معرض  في  جناحها  في  والــتــوزيــع«  للنشر  »األهلية  معروضات  من 
للكتاب في سبتمبر/ أيلول املاضي، وبيعت منه نسٌخ عديدة. وقد يدفعنا، نحن الذين 
رمى بسوء الظن، استنكاف أبو الراغب عن الوفاء بوعده ذاك، إلى حسباِنه وفاًء 

ُ
قد ن

للنهج الطوطمي الذي تسلكه »هيئة اإلعالم« في األردن، في مسألة منع كتاب، فلم يتم 
ع وموثق، ويتضّمن 

ّ
إبالغ دار النشر بالقرار املستهجن في خطاٍب مرسٍل إليها، موق

أداء يعصى على   وحسب. وهــذا 
ٌ
 هاتفية

ٌ
القرار ودواعــيــه، وإنما هي مكاملة حيثيات 

ها الحقا إنه ال 
ُ
التفسير، هل ُيؤخذ به حفاظا على »خط رجعة«، أم لُيتاح للهيئة قول

منع لهذا الكتاب وال ما يحزنون، وإنما هي أقاويل يشيعها أصحاب غرض، فترويج 
قصة منع كتاب يفيد في زيادة مقروئيته وإثارة الفضول بشأنه.

ب، الدارس، إضافة جديدة ونوعية في كتاب حسن 
ّ
قد ال يجد القارئ الخاص، املتطل

البراري، في موضوعته، إال أنه يجد تتابعا موثقا متقنا في إحاطته بوقائع مئة عام 
 لكتابه ليست فيه، بل يوضح 

ً
من الصراع العربي اإلسرائيلي. وال يّدعي املؤلف صفة

بمنهج  للصراع،  املختلفة  الجوانب  تغطية  « في 
ً
 متواضعة

ً
الكتاب جاء »مساهمة أن 

ح ألن يكون مقّررا ُيدّرس في الجامعات العربية 
ُ
علمي. ويوحي أيضا بأنه كتاٌب يصل

لطلبة البكالوريوس. ولعل نأي الكتاب عن السجالية واإلشكاالت الخالفية، إلى حدٍّ 
ى منه. وللحق، يبُسط البراري، وهو 

ّ
ما، هو مما يجعل الكتاب مناسبا للهدف املتوخ

أستاذ العالقات الدولية في جامعة قطر حاليا )عمل في الجامعة األردنية وجامعتي 
نبراسكا وييل(، املنعطفات املركزية في مسار التطّورات التي تالحقت منذ ما قبل 

قيام إسرائيل وصوال إلى انسداد آفاق عملية التسوية معها. 
يأتي الكتاب الذي صار ممنوعا في األردن على بسالة الجيش األردني في إخراجه 
اليهود من القدس القديمة في مواجهات حرب 1948، وعلى رفض امللك الحسني الغدر 
بالفلسطينيني وتوسيعه حدود مملكته على حسابهم، في لقاء سّري غير ودي مع 
وزير الخارجية اإلسرائيلية، موشيه دايان، في 1977 في لندن، وقبل ذلك على رفض 
ة إيغال آلون وتهديدا مبطنا من األخير في لقاء جمعهما في لندن 

ّ
امللك الراحل خط

املــؤّرخ اإلسرائيلي، آفي  إلى  الكتاب مصادره، ومن ذلك استناده  ق 
ّ
في 1968. ويوث

اليهودية،  الوكالة  وممثلة  األول  عبدالله  امللك  بني  مكتوٍب  غير  اتفاٍق  بشأن  شاليم، 
غولدا مائير، قبيل صدور قرار تقسيم فلسطني في 1947. وأيا كان األمر، في ُوسع 
ترك قضايا مثل هذه 

ُ
ت أن  أن يوضحوا ويشرحوا، ال  مؤّرخني وباحثني مختصني 

بونها بسوء فهم أو بافتراض سوء طويٍة لدى 
ّ
ألخيلة موظفني في دائرٍة حكومية، يقل

حسن البراري، فيأخذون قرارا بمهاتفة »األهلية للنشر والتوزيع«، وإخطاِرها بمنع 
 
ً
السطور، وعاين فيه جهدا ظاهرا، وصدقية وتــداول كتاٍب طالعه صاحب هذه  بيع 

 أيضا.
ً
 ووطنية

ً
علمية

محمد طلبة رضوان

الفنون  ومتكّرر.  طبيعي،  هــذا  خطيرة،  وربما  ة، 
ّ
منحط قبيحة،  رديئة،  فنون  ثّمة 

أو  إليها،  للوصول  مــحــاوالٌت  ومــا سواها  االستثناء،  هي  التاريخ،  عبر  العظيمة، 
للتمّرد عليها، والدوران العكسي في فلكها، بهدف االختالف، أو الشهرة السريعة. 
الــفــنــانــون، أصــحــاب الــتــجــارب، يــعــرفــون ذلـــك، ويــفــهــمــونــه، بــل ويــســتــفــيــدون منه، 
األشــيــاء، بشرط:  تتمايز  الجميل، وبضدها  يميز  والقبيح  الجيد،  يمّيز  فــالــرديء 
وجود الجيد والجميل أصال! كان هاني شاكر، املطرب، وليس رئيس أركان حرب 
»حّس  على  وأغلب جيله  هو  الحليم حافظ. ظهر  عبد  »أغنية«  لـ  امــتــدادا  املّزيكا، 
حليم«، ولواله ما ظهروا، غّير حليم قواعد اللعبة.. الذوق.. حجز مكانا آلخرين غير 
 املطرب صاحب اإلمكانات املحدودة، في أن يغني 

ّ
املطربني »العفيقة«، وانتزع حق

لونه. ليس عيبا أن تكون فرعا عن حليم، حليم نفُسه كان فرعا عن محمد عبد 
الوهاب، لكنه نال مكانة عبد الوهاب، الجماهيرية، في زمانه، ونافس أم كلثوم، رغم 
الفارق املرعب في اإلمكانات. فعلها بذكائه، ورؤيته، وقدرته على التحّرك الواعي 
الدائمة،  ومراقبته  واللحن،  الكلمة  في  الفرادة،  شديدة  باختياراته،  املتغيرات..  مع 
والقلقة، والعصابية، أحيانا، السوق وتغيراته، ومزاج الناس، وتقلباته، ناهيك عن 
»شطارته« اجتماعيا وسياسيا. ولذلك كان حليم نجم عصره، قّدم لنفسه، وقّدم 
لألغنية وألجيالها من بعده، ولم يزل، فماذا قّدم هاني شاكر لنفسه أو لألغنية أو 

ملن جاؤوا بعده؟
إنتاج معركة حليم  إعــادة  إعالميا،  لحليم، وحــاول،  ظهر هاني بوصفه منافسا 
مع فريد األطــرش، كــان حليم، هــذه املــّرة، هو العجوز، في مواجهة شاكر الشاب 
الحليم، فهل عاش هاني  »الحليوة«، سرعان ما استوعبه حليم وبلعه. مات عبد 
ه؟ لم يكن لدى هاني شيء ليقّدمه سوى أنه مجّرد منافس شاب، لم 

ُ
شاكر وجيل

يكن لديه في شبابه سوى شبابه. ظهر جيل حميد الشاعري ورفاقه، وأكلوا الجو، 
قّدموا لونا، ذاع وشاع، وصار املنت، أًيا كان تقييمنا له، واآلخرين هوامش. تحّرك 
هاني مع السوق، لم يقاوم انتصارا لذائقته، ولم يستطع مجاراة الذائقة الجديدة، 
م »املوسيقي«، 

ّ
رقص، مثل مطربي املهرجانات، ليس على املسرح، ولكن على السل

أغنيات من روح حليم، وأخرى من عضالت عمرو دياب، كلمات، بال هوية، بعضها 
 من كلمات املهرجانات، لتراث العديد 

ً
صالح للغناء، واآلخر معالجات، أكثر ركاكة

»والولولة« و»الشلشلة«، بال لون، بال طعم، بال نكهة، بال شخصية. 
يتساءل هاني شاكر، مستنكرا: هل وظيفة النقابة هي تقديم الخدمات واملعاشات 
النقيب  يــراه  النقيب قبيحا لصالح ما  يــراه  فقط؟ ال طبعا، وظيفتها هي منع ما 
أيــن هــو الجميل؟ وهــل وجـــود »الــفــن الجميل«، وفــق رؤيـــة شاكر،  جميال. ولــكــن 
يحتاج قرارات سلطوية لتحجيم القبيح؟ الجميل يكسب وحده، من دون فرمانات 

عسكرية، فهل حاول هاني شاكر دعم ما يراه جميال حقا؟ 
ما الذي قّدمه هاني بسلطته وعالقاته ورأسماله الرمزي لدعم مطربني ومطربات 
»أفذاذ«، باملعنى الحرفي، في فرق املوسيقى العربية أو القومية، رواتبهم »كوميديا 
إلظهارهم،  مشروعه  ما  »كله«؟  وجيله  هاني  تتجاوز  أقلهم  وإمكانات  ســـوداء«، 
لتعريف الناس بهم، لتشبيكهم مع شعراء، وملحنني، من جيلهم، لتقديمهم عبر 
الــدولــة، ظــهــورات،  فــي تلفزيون  أو حتى مساحات  أو فضائيات،  إنــتــاج،  شــركــات 
ته؟ ما مشروعه؟ الجواب: ال شيء. 

ّ
وحفالت، ودعايات، تحملهم، ما رؤيته؟ ما خط

طبعا، لو كان ثّمة رؤية أو مشروع »كان هاني نفع نفسه«، )أي هاني(. والخالصة: 
فاملهرجانات  وبهاليله،  هاني  يصّورها  كما  والجمال،  القبح  بني  ليست  املعركة 
ــاّدة، بنت زمانها،  تــطــّور بمجرد ظهور فنون جـ أو  إلــى زوال  أمــُرهــا سهل، وهــي 
وسياقها. املعركة الحقيقية بني جديد، يبحث عن عامله، ال ُيراد له أن يولد، وقديم، 

منتهي الصالحية، يستخدم سلطته لكي ال يموت، وسيموت.

ممدوح حمادة

البروستات«.  عملية  بنجاح  املناضل  القائد  تهنئ  العربية  الوطني  التحّرر  »حركة 
صدور  على  الخبر  هــذا  عنها  املتفّرعة  والجرائد  الحاكم  الحزب  جريدة  تنشر   ..
 لرؤساء تحريرها جفن، ثم 

ّ
يــرف أن  العريض من دون  األولــى بالخط  صفحاتها 

البروستات فردا فــردا. ال  للقائد بنجاح عملية  الذين باركوا  الزعماء  تورد أسماء 
أعرف ماذا كان موقف القادة املهنئني بنجاح العملية من إيراد مقاطع من تهانيهم 
في هذه الصحف، ولكنني واثق من أن كل من قرأ الخبر حينذاك لم يعد ينظر بعني 
املقصود من  كــان  فهل  العربية«،  الوطني  التحّرر  املصطلح »حركة  لهذا  االحــتــرام 
النية ال يقف وراء  الذين يشملهم هــذا املصطلح؟ حسن  أولئك  الخبر تهزيء  هــذا 
إيــراد  بــدال من  العملية«  »بنجاح  بعبارة  الصحف  الــبــارز، وإال الكتفت  الخبر  هــذا 
التفاصيل. هذا الخبر طبعا نشر منذ زمن بعيد، حني كان هذا املصطلح ال يزال 

يحتفظ بأهميته، ووراءه نية معقودة على إذالل هؤالء املهنئني.
في خبر آخر: »جاللته ُيصدر عفوا عن سبعة آالف معتقل بمناسبة طهور ابنه«. 
حرية سبعة آالف شخص أمر يدعو إلى السرور والغبطة، ولكن ألم يكن من املمكن 
إطــالق ســراح هــؤالء السبعة آالف ضمن عملية قانونية من دون ربط حريتهم بـ 
الوليد، بقدر ما هو  د أيضا أن ذلك ليس فرحا بطهور 

ّ
العهد؟ مؤك »حمامة« ولي 

 بهذا األمر. وال شك أيضا أن املوضوع مقصود 
ً
جعل كل مكاسب الناس مرتبطة

لطهور ولي  إكراما  الذين دخلوا بسبب رأي وخرجوا  اإلســاءة وإهانة هــؤالء  منه 
العهد.

التعامل مع مواطنيها  العربية في  األنظمة والسلطات  عــام، ال يقيم سلوك  بشكل 
أي وزن لهؤالء املواطنني، أفرادا كانوا أم أحزابا ومنظمات وهيئات مختلفة، حيث 
تسعى هذه السلطات إلى اإلبقاء على مواطنها ذليال بأكبر قدر ممكن، ألن املواطن 
القيادة واالنصياع. وبالتالي، ال   على الرفض واالعتراض، وسهل 

ً
الذليل أقل قدرة

يشكل أي خطر على هذه السلطات املستبّدة، التي ال تؤثر فيها أبدا رغبة مواطنيها 
جميعا بمغادرة البالد التي تحكمها، ويتوه أفراد شعبها في كل أصقاع األرض، 
 في بدن هذه األنظمة 

ٌ
يتعّرضون لكل أنواع املهانة واإلذالل، من دون أن تهتز شعرة

والسلطات. ولذلك، نرى أن خبر موت مواطنيها على الحدود بردا وجوعا يشغل 
كل وسائل اإلعالم، إال وسائل إعالمها التي تتحّدث عن كل شيء، ما عدا مأساة 
مواطنيها، وإْن ذكرتهم فإنها تذكُرهم بسوء، وال تتوانى عن وصفهم باإلرهابيني 

أو تصنيفات أخرى من هذا القبيل.
أفــراد شعبها، ولكن  أي سلطة مهما كان شكلها ُيفترض أنها تمثل مصالح كل 
سلوك هذه السلطات يجعلنا على قناعٍة بأنها ال تعتبر نفسها كذلك أبدا، عندما ال 
تلقي باال ملوت أبناء شعبها في غابات الغرباء. ولقناعة مواطنيها بذلك، أي بأنها 
ال تمثلهم وال يهمها أمرهم، ال بل تنتظر عودتهم لتعّرضهم إلذالل أكبر من ذلك 
بكثير، فإنهم يفضلون املوت بردا أو جوعا أو غرقا في غابات الغرباء وبحارهم 
على  العودة إلى براثنها. نعم ال يمكن وصف حالة املواطن الواقع تحت سلطة هذه 
 موجوع، 

ٌ
 مقموٌع مسروق

ٌ
األنظمة سوى بأنه بني براثنها، فهو في عهدتها مذلول

ل »نار الغرباء على جنة أهله«.
ّ

وغير ذلك من أصناف املشاعر السلبية. ولذلك يفض
األنظمة يجعل مطالب  تلك  التي تحكمها  البلدان  للمواطن في  املمنهج  اإلذالل  هذا 
الحدود، فهو يكتفي بالحلم بأن يكون إنسانا محترما،  أبعد  إلى  املواطن متدنية 
الــذي حلم بأنه قد نبت له  حتى لو كــان جائعا. وأذكــر هنا بطل إحــدى القصص 
جناحا صرصور، فقال له صديقه: وما املشكلة، وهل نعيش في حالة أفضل من 
ليس موضوع  مــا يزعجه  بــأن  الحلم  الــذي شاهد  الــرجــل  فــرد  الصراصير؟  حالة 
الصرصور بحد ذاته، فهو يشعر بصرصوريته أربعا وعشرين ساعة في اليوم، 
وما يزعجه أنه كان في السابق يشاهد نفسه في املنام إنسانا. وهذا تماما ما تفعله 
تلك األنظمة، إنها تجعل مواطنيها يتمنون مشاهدة أنفسهم في املنام بشرا، إنها 

تحرمهم إنسانيتهم.

بين صندوقي الرصاص واالقتراع عندما يمنعون هذا الكتاب 
في األردن

من ضرب هاني شاكر وهو 
صغير؟

نار الغريب وال جنّة هلي
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آراء

حسام أبو حامد

لم تكد تمضي أيام على انتهاء مــداوالت قمة 
هامشها،  على  طــلــب،  الــتــي  للمناخ،  غالسكو 
رئــيــس الــــــوزراء اإلســرائــيــلــي، نــفــتــالــي بينت، 
مـــن نــظــيــره الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
حــظــر حــركــة املـــقـــاومـــة اإلســـالمـــيـــة )حـــمـــاس(، 
حــتــى أعــلــنــت وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة فـــي حــكــومــة 
األخــيــر، بــريــتــي بــاتــيــل، فــي تــغــريــدة لــهــا على 
»تويتر«، أنها اتخذت إجراءات لحظر الحركة. 
الحركة  تمهيدا إلدراج  اإلجــــراءات  تلك  وأتــت 
ضـــمـــن املـــنـــظـــمـــات اإلرهــــابــــيــــة، ولـــيـــس هــنــاك 
مــا يمنع مــن املــصــادقــة على مــشــروع قــانــون، 
ــان يــهــيــمــن عليه  ــرملـ بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، فـــي بـ
املــحــافــظــون بــأغــلــبــيــة مــطــلــقــة. بـــدت الــطــلــبــات 
باتيل متحّمسة  وتــبــدو  ــر،  أوامــ اإلســرائــيــلــيــة 
لتنفيذها انسجامًا مع حساباتها السياسية.

تحظر الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، مــنــذ ســنــوات، 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حـــمـــاس )كــتــائــب 
عــز الــديــن الــقــســام(، والــيــوم تستكمل حكومة 
سياسيًا  الــحــركــة  عــلــى  التضييق  جــونــســون 
وقانونيًا، ال سيما بعد تنامي تعاطف الشارع 
القضية  السنوات األخيرة مع  البريطاني في 
الــفــلــســطــيــنــيــة، واتـــضـــح ذلـــك خــصــوصــًا إّبـــان 
تعاظمت  الــتــي  الفلسطينية  الشعبية  الــهــبــة 
وتيرتها فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي. وفــي حال 
ــم تــصــنــيــف الـــحـــركـــة بــمــجــمــلــهــا بــوصــفــهــا  تــ
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، فــبــاإلمــكــان مــحــاصــرة هــذا 
الـــتـــعـــاطـــف وتــحــجــيــمــه إلـــــى حـــــــدوده الــدنــيــا 
الذي يعاقب من  البريطاني  القانون  بموجب 

مهنا الحبيل

ــوات  ــ ــيــــوم بــــصــــورة مـــتـــصـــاعـــدة أصـ تـــرتـــفـــع الــ
ــــن قـــواعـــد  ــــي الـــــعـــــراق ولــــبــــنــــان، مـ ــبــــاب فـ الــــشــ
حِكم 

ُ
ت مناطق  فــي  عربية،  شيعية  اجتماعية 

فيها إيران قبضتها. وكان السياق املتوقع أن 
تتراجع أي أصــوات تمّرد أو احتجاج مدني، 
 مــنــظــومــات قــمــع ضخمة، 

ّ
خــصــوصــًا فـــي ظـــل

الشباب  القتلى  مــئــات مــن  الــعــراق ذهــب  ففي 
مــن الــنــشــطــاء، وتــعــّرضــوا لــلــضــرب واالعــتــداء 
والتهديد املــتــكــّرر. وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك كله، 
بها  تهتم  لــم  التي  االنتخابات  نتائج  أعطت 
ــرًا على والء 

ّ
حــركــة االحــتــجــاجــات كثيرًا مــؤش

شــعــبــي فــي الـــشـــارع لــلــحــركــة، ُيــقــابــلــه تــراجــع 
التصويت لألحزاب املوالية إليران.

مـــســـاحـــة   
ّ
أن ــبــــان  الــــحــــســ فـــــي  ــا  ــنــ هــ ويـــــؤخـــــذ 

االســـتـــقـــالل االنــتــخــابــي مــــحــــدودة، ومــــا زالـــت 
ــهـــران، وتــقــاطــعــهــا مع  تــخــضــع لــقــوة نــفــوذ طـ
واشـــنـــطـــن لـــضـــمـــان الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــركــزيــة 
الــحــكــم فــي املنطقة الــخــضــراء لــعــراق مــا بعد 
االحتالل. مع ذلك، كان غضب الشارع العراقي 
واضحًا من أحزاب الوالء الطائفي، في الوقت 
ــة خـــارج تشكالت اإلخـــوان 

ّ
ذاتـــه، صـــّوت الــُســن

املــســلــمــن، حــتــى لـــو كــــان ذلــــك ملـــجـــّرد اعــتــقــاد 
الحزبية،  التنظيمات  بفكر  ــح 

ّ
املــرش بارتباط 

أو سياقها السياسي وتبعيتها للمحاصصة 
الطائفية في نظام بغداد الجديد.

ــن قــــوة حــــزب الــلــه  ــم مـ ــرغـ أمــــا لــبــنــان فــعــلــى الـ

عبد الحميد اجماهيري

ــل اإلعـــــالم  ــائــ عـــنـــدمـــا بـــــدأ الــــحــــديــــث، فــــي وســ
الــعــربــيــة، وبــعــضــهــا مــغــاربــيــة، عــن أزمــــة بن 
مــغــرب مــحــمــد الـــســـادس وروســـيـــا فــالديــمــيــر 
ــرتـــــن عـــــن طـــريـــق  ــ بـــــوتـــــن، كـــــــان الــــــجــــــواب مـ
صدرت  فقد  أنفسهم،  الــروس  الدبلوماسين 
تــوضــيــحــيــة  بـــالغـــات  الـــخـــارجـــيـــة  عـــن وزارة 
ــة بــن الــربــاط ومــوســكــو. ولعل  تنفي أي أزمـ
الــــرد األكـــثـــر إثـــــارة لــالهــتــمــام رد الــخــارجــيــة 
ا 

ّ
الروسية على يومية »الشروق« الجزائرية، مل

أصدرت تقريرا مهوال عن تصعيد في التوتر 
بــن الــعــاصــمــتــن. علقت عــلــى تــقــريــر نشرته 
املــاضــي )أكــتــوبــر/ الــشــهــر  الصحيفة فــي 18 

تــشــريــن األول( بــــأن »املــــزاعــــم عــــن  الــعــالقــات 
املتوترة للغاية بن روسيا واملغرب، ال سيما 
بسبب تعزيز التعاون بن موسكو والجزائر، 
الــواقــع، وال  وفقًا لكاتب املقال، ال تتوافق مع 

توجد إال في خيال هذه الصحيفة«.
ــام لــلــمــتــابــع  ــعــ ــيـــال الــ ــاب تــقــنــن الـــخـ ــ ــن بـ ــ  ومـ
ــدول فـــي املــنــطــقــة، تـــم الــحــرص  ــ وملـــواطـــنـــي الــ
عــلــى تــرويــج عــنــاصــر كثيفة تــوحــي بــوجــود 
ــة، منها وجـــود قـــوات »فــاغــنــر« القريبة  األزمــ
مـــن مـــوســـكـــو، والــــرفــــع مـــن تــســلــيــح الــجــزائــر 
لــروســيــا، بما يفوق  الــزبــون األول  الــتــي تعد 
ــيـــة،  الـــروسـ الـــعـــربـــيـــة  الـــقـــمـــة  ــيـــل  80%، وتـــأجـ
وســفــر الــســفــيــر الـــروســـي إلـــى بــلــده، وتعليق 

يــرفــع شــعــارات ورمـــوزًا  أو  أو يحشد  ينتمي 
ــات مــالــيــة  ــرامـ ــغـ ــظـــورٍة بـ مـــؤيـــدة ملــنــظــمــٍة مـــحـ
تتجاوز  قــد  مــددًا  بالسجن  وعقوبات  كبيرة، 
ــوات. عــنــصــريــة بــريــطــانــيــة جــديــدة  ــنـ عــشــر سـ
اإلسرائيلي  االحــتــالل  عنصرية  مــع  متحالفة 
ال تريد أن تحظر على الفلسطينين نشاطهم 
هم في 

ّ
أيضًا حق بل  املــقــاوم والسياسي فقط، 

فاستمرارًا  اإلنساني،  والدعم  التعاطف  تلقي 
الحقوقية  املــؤســســات  حــظــر  فــي  لسياستها 
واإلنسانية العاملة في األراضي الفلسطينية 
ــلـــنـــت حـــكـــومـــة دولـــــــة االحــــتــــالل،  ــلـــة، أعـ ــتـ املـــحـ
تـــشـــريـــن األول(،  )أكــــتــــوبــــر/  املــــاضــــي  الـــشـــهـــر 
عن  فلسطينية  أهلية  إخـــراج ســت مؤسسات 
الشعبية  بالجبهة  ارتباطها  بداعي  القانون، 
ــفــهــا إســرائــيــل 

ّ
لــتــحــريــر فــلــســطــن، الــتــي تــصــن

الــبــريــطــانــي املعلن  منظمة إرهــابــيــة، والـــقـــرار 
أخــيــرًا ســوف يــطــاول الناشطن فــي املجالن، 
ــراد،  الــحــقــوقــي واإلنــســانــي، مــن منظمات وأفــ

عاملن بن بريطانيا وقطاع غزة.
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــ يـــقـــتـــحـــم الـــتـــعـــاطـــف مـ
هنا  والــجــدال  األكاديمية،  الساحة  بريطانيا 
السامية«.  أشـــّده حــول تعريف »مــعــاداة  على 
ففي الحادي عشر من شهر نوفمبر/ تشرين 
ــالــــي، وبــــعــــد مـــحـــاضـــرة ألــقــتــهــا  الـــثـــانـــي الــــحــ
في  هوتوفلي،  تسيبي  اإلسرائيلية،  السفيرة 
معهد لندن للعلوم االقتصادية، خالل نقاش 
مته الجامعة عن مستقبل الشرق األوسط، 

ّ
نظ

مواقع  على  املتداولة  الفيديو  مقاطع  أظهرت 
للفلسطينين  مــنــاصــريــن  طـــالبـــًا  الـــتـــواصـــل 
السفيرة  ويـــطـــاردون  ويــصــرخــون،  يحتّجون 

األمــنــيــة، داخـــل مــؤســســات الــدولــة وخــارجــهــا، 
وبغض النظر عن الصراع الطائفي بن القوات 
 الــــروح الشيعية 

ّ
الــلــبــنــانــيــة وحــــزب الــلــه، فــــإن

التي كانت ضمن ضحايا انفجار مرفأ بيروت 
برزت كإحدى رهائن القمع، وإحكام الحصار 
املــرّوعــة فــي شهداء  الــحــزب على الطائفة  مــن 
تــفــجــيــر املـــخـــزن الــكــيــمــيــائــي، الــــذي قـــد ُيشير 
مــوقــف الـــحـــزب الـــرافـــض لــلــتــحــقــيــقــات، وبــقــاء 
املــلــف على الــســطــح، إلــى دالئـــل تــوّرطــه فيها، 
ضــمــن شــراكــتــه فـــي مـــذابـــح الــنــظــام الــســوري 

اإلرهابية.
ولــــم يــكــن االحـــتـــجـــاج الــشــبــابــي الــشــيــعــي في 
ذلك  سبق  ه 

ّ
لكن املــرفــأ،  بتفجير  مقيدًا  لبنان 

فـــي حــمــلــة »#كــلــن_يــعــنــي_كــلــن« الــتــي أعلنت 
الفساد،  واقــع  الله عن  بقوة مسؤولية لحزب 
الذي  الحكومي فقط،  السياسي ال  والتعطيل 
رهن اإلرادة الوطنية العليا في لبنان لصالح 
طهران ومشروع توّسعها، من دون أن يعني 
ــراءة بــقــيــة األطــــــراف، ســــواء فـــي جــانــب  ــ ذلـــك بـ
املــســيــحــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي قـــادهـــا طــائــفــيــًا 
التعطيل  مع  عــون، وتوافقت  الرئيس ميشال 
ــيــــوم تــشــعــر بــتــكــلــفــة هـــذا  ــي الــ ــ اإليـــــرانـــــي، وهـ

التحالف، واستثمار سمير جعجع له.
واملسيحية  السنية  السياسية  البنية  أن  كما 
الخليج  في  السياسي  بالنظام  ارتهنت  التي 
تتحّمل املسؤولية، ونضيف إلى ذلك مسارات 
أن  تحاول  التي  املستمّرة  السعودي  التخبط 
تعّوض إخفاقها بمبادراٍت عاطفية تستعدي 

الـــرحـــالت الـــجـــويـــة، وغـــيـــر ذلــــك مـــن الــتــأثــيــث 
الدرامي الذي قد يوحي بدوره بوجود »بناء 
عــقــالنــي« ومــنــطــقــي يــتــيــح اســتــنــتــاج وجـــود 
األزمة، والحقيقة أن الوضع أعقد من صناعة 

إعالمية.
الرسمي  اإلعـــالن شبه  الحديث  هــذا  مناسبة 
ــيــــة فــي  عــــن انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــــروســ
)ديسمبر/ املقبل  الشهر  نهاية  فــي  مــراكــش 

إعــطــاء دفعة  والــتــي ستتولى  األول(،  كــانــون 
ــعــــرب والـــــــــروس، فــي  أقــــــوى لـــلـــتـــعـــاون بــــن الــ
تـــزامـــن واضــــح مـــع تــجــديــد روســـيـــا نشاطها 
االســتــراتــيــجــي فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 

وشمال أفريقيا.
ملــــــاذا هـــــذه املـــنـــطـــقـــة مـــتـــرابـــطـــة فــــي األجـــنـــدة 
ــن ســـوريـــة  الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة ملـــوســـكـــو، مــ
وفلسطن، إلى املحيط وغرب املتوسط؟ لعل 
الــجــواب يكمن فــي االعتقاد الــروســي أن »من 
)الشرق  يملك حضورا قويا في هذه املنطقة 
األوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا( يملك بــالــضــرورة 
حــضــورا قــويــا فــي الــعــالــم« كما عــّبــر عــن ذلك 
القريب  لوكيانوف،  فــيــودور  السياسة،  عالم 
الدائرة،  الروسية. وفي هذه  القرار  من مراكز 
نجد أن جــزءًا مــن شبكات الــعــالقــات يعد في 
الباردة،  الحرب  أيــام  السوفييتي  اإلرث  حكم 
 الــتــقــلــبــات، 

ّ
ــل ــ ــه كـ ــ والـــــــذي ظــــل ثـــابـــتـــًا فــــي وجـ

وجزءًا آخر تبنيه الدولة الروسية على قاعدة 
املـــصـــالـــح الـــحـــيـــويـــة، اقـــتـــصـــاديـــًا وســيــاســيــًا 

محاطة  الجامعي  الحرم  مغادرتها  أثناء  في 
ــــددة. تـــغـــريـــدة مـــجـــهـــولـــة عــلــى  ــــشـ بـــحـــراســـة مـ
»تـــويـــتـــر« لــحــســاب تـــم إنـــشـــاؤه قــبــل يــــوم من 
بالحجارة  السفيرة  إلى رشق  املحاضرة دعا 
قــبــل أن يــتــم حـــذفـــه، دفــــع الــجــامــعــة إلــــى فتح 
تحقيق بشأن تهديداٍت مزعومة. وقد سارعت 
بــريــتــي بــاتــل إلـــى التعبير عــن »اشــمــئــزازهــا« 
ــن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي عـــومـــلـــت بـــهـــا الــســفــيــرة،  مــ
وعّبرت عن دعمها الشرطة في الحادثة التي 
»املــــروعــــة«. ال رئـــاســـة الــجــامــعــة،  ـــ وصــفــتــهــا بــ
باتل، كانتا على استعداد لسماع صوت  وال 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الـــجـــامـــعـــات  ــــطـــــالب مـ ــــرات الـ ــــشـ عـ
البريطانية، طالبوا بمقاطعة هوتوفلي التي 
ســبــق أن شــغــلــت مــنــصــب وزيــــرة االســتــيــطــان 
إلقاء  من  ومنعها  اإلسرائيلية،  الحكومة  في 
كلمتها، طاملا كان إقرار الحكومة البريطانية 
م عدم التعامل 

ّ
بعدم شرعية االستيطان ُيحت

مــع مــن يــشــرعــن االســتــيــطــان، أمــثــال السفيرة 
هوتوفلي وغيرها، بحجة معاداة السامية تم 
التضييق على الطالب املناهضن للسياسات 
اإلسرائيلية في األراضــي املحتلة، وتــم فصل 

العديد منهم. 
ــرار الـــبـــريـــطـــانـــي قــــــوات االحـــتـــالل  ــ ــقـ ــ يــمــنــح الـ
اإلســرائــيــلــي ضــــوءًا أخــضــر فـــي أي مــواجــهــة 
ــلـــت الــســلــطــة  مـــقـــبـــلـــة مـــــع غــــــــزة. وحـــســـنـــًا فـــعـ
حــمــاس.  حــركــة  مــع  بتضامنها  الفلسطينية 
مــن شعبية  البريطانية  ــراءات  ــ اإلجـ وســتــزيــد 
 أصـــواٌت نشاز 

ً
»حــمــاس« ولــم تكن مستغربة

رّحــبــت بتلك اإلجـــــراءات، وطــالــبــت بــإجــراءات 
بـــــن هـــــؤالء  فـــــي دول أخــــــــــرى. مـــــن  مـــمـــاثـــلـــة 

الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي املــــحــــاصــــر، بــــن الــخــيــبــة 
العربية الفاشلة وتقّدم إيران اإلستراتيجي.

ــيــــة مــن  ــل بـــــــــروز قـــــــوة مــــدنــ ــثـ ــمـ ــــي، يـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الحركة  مــع  تتحد  الشيعي،  الــشــبــاب  أوســـاط 
ــاوزة لـــجـــدران  ــجــ ــتــ االحـــتـــجـــاجـــيـــة املـــدنـــيـــة املــ
ــنـــان، خـــطـــرًا عـــلـــى الـــحـــزب،  ــبـ الــطــائــفــيــة فــــي لـ
ر متزايد لثورة فكرية في أوســاط 

ّ
وهــو مؤش

الشيعة الشباب من التيار املدني الذي يصعب 
حصره، هل هو كتلة فكرية واحــدة مناهضة 
الشباب  فــي  كــكــل،  اإلســالمــيــة  الدينية  للفكرة 
حــالــة رفض  ـــه 

ّ
أن أم  والــســنــة جميعًا؟  الشيعة 

ــاج عــلــى فـــكـــرة تــوظــيــف الـــديـــن ضد  ــتـــجـ واحـ
مــشــاعــرهــم وحــريــاتــهــم الــســيــاســيــة واملــدنــيــة، 
الثالثة عنهم،  الرؤية  القضية هنا غياب   

ّ
وأن

أو عــــدم حـــضـــورهـــا فـــي املــشــهــد الـــحـــالـــي من 
صــراعــهــم الــحــقــوقــي، مـــع الــنــظــام الــســيــاســي 
املــنــطــقــة  ــي  فــ الــــــذي ُورث  املـــتـــحـــد،  والــــديــــنــــي 

العربية من عقود؟
هذا االحتجاج عبر به الزمن مبّكرًا في الحالة 
الــســنــيــة، وكـــانـــت فـــكـــرة الــتــنــويــر والــتــرشــيــد 
الحقوق  فــي  اإلسالمية  املقاصدية  على  بناء 
الحركة  فــي  عــقــودًا عنها  اإلنــســانــيــة، متقّدمة 
الشيعية، على الرغم من صدارة علي شريعتي 
الفقيه،  الــولــي  الــيــوم منظومة  تــحــاربــه  الـــذي 
وتحتفي به القواعد العربية السنية الحقوقية. 
وشريعتي هو رمز اليسار الشيعي املعارض 
في إيــران، وهــذه القضية أكبر من ملف، فهي 
ها تساهم في 

ّ
تحتاج لتوقف كبير معها، ألن

وجــيــوســتــراتــجــيــًا فــــي املـــنـــطـــقـــة، بــمــضــاعــفــة 
ــا وفـــــــي دول  ــيــ ــقــ ــريــ ــال أفــ ــ ــمـ ــ ــــي شـ الــــجــــهــــود فــ
الشراكات  الصحراء، وتنويع  أفريقيا جنوب 

االستراتيجية.
وفي هذا السياق، لم تنل العالقات بن روسيا 
واملــغــرب والــجــزائــر اهــتــمــامــًا كــالــذي يحصل 
الـــيـــوم، عــلــى ضـــوء الــتــطــورات الــحــاصــلــة في 
املنطقة مــنــذ بــدايــة األلــفــيــة الــثــالــثــة، ومـــع ما 

يحصل في دول الساحل والصحراء.
الــســادس،  املــغــربــي، محمد  العاهل  وقــد عمل 
الشراكات  تنويع  على  الــعــرش،  اعتالئه  منذ 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة مـــع كـــل الـــعـــواصـــم الــتــي 
ــرار الـــدولـــي. فــقــد زار روســـيـــا في  ــقـ تــصــنــع الـ
2002 وفي 2016. ووضعت في الزيارة الثانية 
مالمح التعاون الثنائي. ومن املتوقع أن تكون 
الــقــمــة الــروســيــة الــعــربــيــة، والــلــجــنــة الثنائية 
لتفعيل  مناسبتن  العليا،  املغربية  الروسية 
الـــعـــقـــود املــتــفــق عــلــيــهــا بـــن الـــبـــلـــديـــن، منها 
البتروكيماويات  مــجــال  فــي  كــبــرى  مــشــاريــع 
ــكـــون املــــغــــرب فــي  ــد يـ ــ ــال املــــغــــرب. وقـ ــمـ فــــي شـ
اســتــراتــيــجــيــة الــــروس االقــتــصــاديــة املـــتـــرّددة 
الطريق نحو أفريقيا، باالستفادة من شبكات 
كثيرة  دول  مع  تربطه  التي  املتعّددة  عالقته 
في غرب أفريقيا ووسطها. وهو، بهذا املعنى 
الـــتـــجـــاري، يــفــّعــل طـــريـــق الـــحـــريـــر الـــروســـي، 
أيام االتحاد السوفييتي،  للعودة إلى مواقع 
مـــع تــغــيــر فـــي طــبــيــعــة الـــعـــالقـــات ودرجــتــهــا. 

فــلــســطــيــنــيــون غـــــاب عــنــهــم الـــحـــس الــوطــنــي 
ــلـــيـــم، فـــخـــلـــطـــوا بــــن مـــآخـــذهـــم )ومــــآخــــذ  الـــسـ
والنقد  الــحــركــة،  عــلــى  كــثــيــريــن(  فلسطينين 
املشروع لكثير من ممارساتها، وبن التوّرط 
الــذيــن  الــشــعــب الفلسطيني  أعــــداء  تــأيــيــد  فــي 
يــســتــهــدفــون قــضــيــتــه مـــن خــــالل اســتــهــدافــهــم 
»حماس«.     في كلمة يتوقع أن تلقيها حول  لـ
األمن، نشرت صحيفة »ذا غارديان« مقتطفات 
رسالة  بوصفها  الخطوة  باتيل  تــبــّرر  منها، 
هم آمنون ضد 

ّ
تطّمن اليهود في بريطانيا بأن

أكثر طموحًا  باتيل  تبدو  السامية«.  »معاداة 
ســيــاســيــًا مـــن بـــوريـــس جــونــســون الــــذي أّكــــد، 
غير مــرة، نيته فــي عــدم االســتــمــرار. وتعتقد، 

الفكرية الجديدة في الشرق.  الهوية  تشكالت 
 الفراغ الحاصل اليوم في ظاهرة التمّرد 

ّ
ولعل

املدني، يمنع تحّوله إلى حركة نهضة مثمرة 
ــي املـــجـــتـــمـــع، فـــهـــي تـــحـــتـــاج أن تــلــتــحــم مــع  فــ
ــطــٍر من 

ُ
الــقــاعــدة االجــتــمــاعــيــة الشعبية لــكــل ق

الــوطــن الــعــربــي، تــجــتــاحــه كــال اإلشــكــالــيــتــن، 
باسم  العسف  لتأثير  والــقــائــم  السابق  اإلرث 

الــســالح، في  أن  املراقبون كذلك على  ويجمع 
إطـــار هـــذه الــحــيــويــة االســتــراتــيــجــيــة، واجــهــة 
القوة  إلثبات  الجديدة،  لروسيا  تكنولوجية 
الــدولــيــة، فــي رد بعدي على مــا قاله الرئيس 
األمــيــركــي األســبــق، بـــاراك أوبــامــا، مــن وصف 
فـــي حـــق روســـيـــا، بــاعــتــبــارهــا »مــــجــــّرد« قــوة 
إقليمية، أي ال تــرقــى إلــى املــنــافــســة! وهــو ما 
استتبعته إعادة ترتيب األولويات في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
معيار  يتجاوز  وعاهله،  للمغرب  وبالنسبة 
 

ٌ
االقــتــصــادي، بل هو متوقف الربح  املصلحة 

ــهــا 
ّ
ــر ملــســتــقــبــلــهــا الـــســـيـــاســـي، أن

ّ
وهــــي تــحــض

بــحــاجــٍة الســتــرضــاء الــلــوبــي الــصــهــيــونــي في 
بريطانيا. باتيل خلف سيئ لسلف سيئ، كان 
شخصية  خصااًل  والنفاق  والخديعة  الكذب 
تــمــّســك بــهــا جــونــســون فــي مــشــواريــه، املهني 
والــســيــاســي، منذ طــرد مــن أول وظيفة لــه في 
»التايمز« البريطانية الختالقه اقتباساٍت عن 
املــؤّرخ، كولن لوكاس، في محاولٍة للحصول 
الثاني  إدوارد  امللك  عشيق  عن  تكهنات  على 
املفترض، بيرس جافستون، في قصة إخبارية 
على الصفحة األولــى، مرورًا بطرده من فريق 
زعيم حزب املحافظن مايكل هوارد بعد كذبه 
على هــذا األخــيــر، وحــتــى تــرويــجــه األساطير 
ذلك  )مــن  األوروبــيــن  فــي  املشّككة  الشعبوية 
ــوا املــقــايــيــس  ــيـــن رفــــضــ ــالـ اّدعــــــــــاؤه أن اإليـــطـ
الجديدة املقترحة للواقي الذكري لقلقهم على 
اعتبارات الحجم بداًل من التركيز على معايير 

الوقاية من مرض اإليدز(.
ــــذب خـــصـــلـــة تـــتـــعـــلـــق بـــبـــوريـــس  ــكـ ــ ــم يـــعـــد الـ ــ لـ
البريطاني،  الصحافي  ذهــب  كما  جونسون، 
جـــــــونـــــــاثـــــــان فـــــــريـــــــدالنـــــــد )»الــــــــــغــــــــــارديــــــــــان«: 
سمة  بــــرأيــــه،  أصـــبـــحـــت،  بـــل   ،)2021/11/19
حزبه، وامتدت إلى أعضاء الحكومة الحالية. 
 »الــحــكــومــة 

ّ
فـــي تــغــريــدتــهــا، أعــلــنــت بـــاتـــل أن

أينما  واإلرهـــاب  للتطّرف  بالتصّدي  ملتزمة 
وجــد« لكنها طبعًا، ليست في وارد التصّدي 
م، وال للوثتي 

ّ
إلرهاب الدولة اإلسرائيلي املنظ

عــن بوريس  اللتن ورثتهما  والــنــفــاق  الــكــذب 
جونسون. 

)كاتب فلسطيني(

الدين، على حياة الفرد وحقوقه، واالستباحة 
الــتــي ُرهــنــت بــالــفــتــوى، وهـــي الــيــوم فــي حالة 
يقظٍة متزايدٍة في الجانب الشبابي الشيعي، 
قبل  األرض  أنها ال تتشّكل على  املشكلة   

ّ
لكن

إحكام اإليرانين قبضتهم التي سبق لها أن 
استخدمت مذهب الولي الفقيه الحديث ذراعًا 

استعماريًا للوطن العربي.
مساحة التفاهم السني الشيعي املمكن، ليس 
 املــراجــعــات 

ّ
عــلــى قـــاعـــدة الـــعـــرب فــقــط، بـــل إن

كليات  على  الجميع  تشمل  أن  يمكن  النقدية 
اإلسالم اإليمانية ومنظومته األخالقية، لبناء 
تأسيس ثقافي جديد يدعم التوحد الشعبي 
ــوري الـــحـــقـــوقـــي لــلــجــمــيــع.  ــتــ ــدســ لــلــتــقــعــيــد الــ
ولــذلــك، مــن املــهــم الــبــدء فــي حــــوارات مشتركة 
رّصف لهذه املرحلة اإليجابية، من العالقات 

ُ
ت

ــالـــذات عبر  الــشــعــبــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي، وبـ
الــقــاعــدة الــشــبــابــيــة، بــعــدمــا اســتــثــمــر توحش 
مشروع ولي الفقيه ضمير اإلنسان، متقاطعًا 
مع العهد الطائفي للتوظيف الوهابي، والذي 
تــجــري فيه الــيــوم مــحــاوالت تقويم مــن داخــل 
الحركة السلفية اإلصالحية، تخرج من ضيق 
ــذراع سياسي  ــ الــوهــابــيــة الــتــي اســتــخــدمــت كـ
وظــيــفــي ســعــودي ضــخــم، وال يــــزال جناحها 
 فـــي الــتــوظــيــف، مـــع مـــســـاراٍت 

ً
الــجــامــي فـــاعـــال

أخـــرى، على الــرغــم مــن حــالــة الــريــاض أخــيــرا، 
بتخليها  الغرب  إلقناع  الزمن  تسابق  والتي 

عن مواثيق اإلسالم األخالقية.
)كاتب عربي في كندا(

على املوقف من سيادة املغرب على صحرائه 
ووحدة ترابه. وفي هذا الباب، تلتزم موسكو 
نـــوعـــًا مـــن الـــحـــيـــاد الـــــذي يــخــتــل كــلــمــا تعلق 
في  القلم«  »حاملة  املتحدة  بــالــواليــات  األمـــر 
التصويت في  القضية. وقد ظلت تمتنع عن 
الجنوبية  األقاليم  تخّص  التي  الــقــرارات   

ّ
كــل

الذي  القرار 2602،  أخيرًا  للمغرب، وجديدها 
ر كثيرًا من معطيات الحل، وانتصر للحكم  غيَّ
 موسكو 

ّ
الــذاتــي املــقــتــرح مــن املــغــرب. غــيــر أن

هــي نفسها التي وقفت مــع املــغــرب، فــي عهد 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  ــاولـــت  حـ عــنــدمــا  ــا،  ــامــ أوبــ
الــدفــع نــحــو تــوســيــع صــالحــيــات بــعــثــة األمــم 
املتحدة فــي الــصــحــراء )املــيــنــورســو(، لتشمل 
 لم ينسه 

ٌ
مراقبة حقوق اإلنسان، وهو موقف

امللكي  القصر  املغاربة، وفي مقدمتهم ساكن 
باملشور السعيد، للروس.

في الجانب اآلخر من العملية، تحضر موسكو 
تسليح  لناحية  محايد  غير  عنصرًا  ضمنًا، 
الـــجـــزائـــر، بــمــا يـــقـــّوي الــنــزعــة الــحــربــيــة لــدى 
ساكني قصر املرادية في رئاسة الجمهورية. 
ــات  ــد يـــكـــون عــلــيــهــا أن تـــلـــزم أقـــصـــى درجــ وقــ
ـــر أخــــذ طــابــعــه اإلقــلــيــمــي، 

ّ
ــاد، فـــي تـــوت ــيـ الـــحـ

أي الــشــمــال األفـــريـــقـــي، حــيــث تــنــوي تــجــديــد 
وجــودهــا وتقويته، وهــو وجـــوٌد ال يمكن أن 
تـــكـــون طـــبـــول الـــحـــرب الـــتـــي يــدقــهــا الــعــســكــر 

الجزائري في صالح استمراره ومردوديته.
)كاتب مغربي(
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