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الكذبة غير البيضاء

الكتلة الكبرى في العراق؟

ّ
منجز ما ،كأن يتوصل إلى
يحق للمرء أن ينتابه اإلحساس بالزهو عند تحقيق
ٍ
اختراع علمي خطير ،من شأنه اإلسهام في ّ
تقدم البشرية ،أو يبدع أعماال فنية
خــالــدة ،تؤثر على أجـيــال ،وتؤهله للحصول على أكبر الـجــوائــز ،تحقق لــه املجد
والشهرة ،بل يحق لنا أن نفخر بمنجزاتنا البسيطة مهما بدت صغيرة .تلك مسألة
طبيعية ّ
تلبي حاجتنا النفسية في الحصول على إقــرار املجموع وإعجابه ،ألن
تحقيق الشهرة وسماع التصفيق وعبارات اإلطراء أمر يدعو إلى الفرح ،وال أحد
بإمكانه إنكار حالة البهجة التي تعترينا ،حني يمتدحنا أحد ويثني على منجزاتنا
ومواهبنا وقدراتنا .لكن وفي حاالت كثيرة ،تزيد األمور عن ّ
حدها ،وتصل عند
ٍ
بعضهم (سيما في األوساط الثقافية) إلى مرحلة ّ
متقدمة خطيرة من النرجسية
وال ـغ ــرور ،يـقـعــون بـسـهــولـ ٍـة تـحــت وه ــم أنـهــم مــركــز ال ـكــون ،وأن كــل مــا ي ــدور في
الحياة ينبغي أن يتمحور حولهم فقط وحصريًا ،يثابرون على الدعاية واإلعالن،
ويكرسون كل جهدهم للترويج عن أنفسهم في كل مناسبة .ال يتقنون اإلصغاء
من حيث املبدأ ،وذلــك من فرط انهماكهم بذواتهم .يطرحون أنفسهم عن اقتناع
تام(!) ظواهر خارقة مكتفية بذاتها كاملة األوصاف عز نظيرها ،ويتوقعون من
مرتبة أعلى من
اآلخــريــن التعاطي معهم على هــذا األس ــاس .يــرون أنفسهم فــي
ٍ
الجميع ،ويتعاملون بفوقية غير ّ
مبررة ،يحاولون التقليل من أهمية أي فرد سواهم،
غالبا مــا تظهر عليهم عــامــات الغيرة الـشــديــدة ،ال يطيقون نجاح أحــد غيرهم،
ويعتبرون صعود نجم أي مبدع جديد تهديدا شخصيا ملكانتهم املزعومة.
يكفي أن تجول على صفحاتهم في مواقع التواصل االجتماعي ،لتستنتج ،من
احتفالهم املـفــرط بــذواتـهــم ،أن ه ــؤالء ليسوا أكـثــر مــن ح ــاالت مرضية تقليدية،
ّ
تستدعي تــدخــا عــاجـيــا ،يـهــذب سلوكهم املـنـفــر ،ويعمل على تخليصهم من
أوهامهم وعقدهم ،نفسيات مضطربة ،عاجزة عن التواصل الطبيعي مع اآلخرين،
ترسل وال تستقبل ،وتظل أسيرة لوهم التفوق والتميز ،ال تتوانى عن االستخفاف
ـراف
بمنجزات الـغـيــر .وفــي أحـســن األح ــوال ،يـعـمــدون إلــى تجاهلها وع ــدم االعـتـ ً
بها وسيلة بائسة للدفاع عن النفس ،غالبا ما تكون حياتهم االجتماعية قاحلة
مقفرة ،تقتصر على بعض املريدين من املضللني ،يهابون التعامل مع األنــداد،
كي ال تكتشف هشاشتهم وحجم الخديعة التي يمارسونها على أنفسهم وعلى
اآلخرين .بارعون في امتداح أنفسهم من دون خجل.
املؤسف أن أمثال هؤالء حاضرون بقوة في اإلعالم ،ويساهمون في تعميم الرداءة
وضيق األفــق .يستغلون انسحاب املبدعني الحقيقيني املترفعني غير املتهافتني
على املنابر ،فيصولون ويجولون من دون الخشية من لومة الئم ،ويساهمون في
مزيد من التشويه للمشهد الــرديء أصال .ال يمكن ،والحالة هذه ،إعفاء املبدعني
الحقيقيني من مسؤولياتهم ،فهم بنكوصهم وتراجعهم ،أفسحوا املجال لعديمي
ّ
املوهبة ممن أخذتهم العزة باإلثم ،معتمدين على عدم نضج املتلقي وتدني ذائقته،
فـتـصـ ّـوروا أنفسهم أصـحــاب أعـمــال أدبـيــة وفنية ذات سوية عالية ،فأمعنوا في
اإلنتاج التافه الغزير فاقد املعنى واملضمون ،تستقبلهم بحفاوة القنوات الفضائية
ودور النشر ومؤسسات الجوائز ،مشبوهة األهــداف ،فيتذوقون طعم النجومية
ّ
ّ
ويصدقون أنفسهم ،ويوغلون في نرجسيتهم وضحالتهم.
الخداع،
ّ
تذمر كاتب معروف جرى تسويقه مبدعا عظيم الشأن من تقصير الدولة في
حقه ،على الرغم من عدد كتبه الكبير .وعندما سئل عن رأيه في بعض زمالئه
من الكتابّ ،
رد بفوقية إنه ليس لديه وقت لقراءة اإلصدارات املحلية .وطالب آخر
معروف بشرائه ذمــم نقاد مأجورين بإقامة مؤتمر أدبــي يتناول أعماله بالغة
الرداءة .وفي أجواء املجاملة والنفاق التي تسود األوساط الثقافية ،ال أحد يواجه
هــؤالء بحقيقتهم املؤسفة ،فتستمر الكذبة غير البيضاء ،ويمضي بهم الوهم
ّ
ويتكرس عصر التراجع واالنحطاط
مزيد من التخريب والتشويه والدمار،
نحو ٍ
على أكثر من صعيد!

والء سعيد السامرائي

بسمة النسور

دخ ــل أع ـض ــاء «اإلط ـ ــار الـتـنـسـيـقــي» ال ــذي
خسر االنتخابات النيابية العراقية قاعة
البرملان في جلسته األولى قبل أيام ،وهم
عــازمــون على ان ـتــزاع األغلبية ليهيمنوا
م ــن ج ــدي ــد ع ـلــى امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي .لكن
مرة أخرى ،بعد احتجاجاتهم على نتائج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وتـ ـظ ــاه ــراتـ ـه ــم ال ـب ـس ـي ـطــة
القـتـحــام املنطقة الـخـضــراء ،تــأتــي الــريــاح
بما ال تشتهيه سفنهم ،فلم يحصدوا من
«خــدعــة» تمرير أحــزابـهــم بكتلة أكـبــر من
الكتلة الـصــدريــة الـفــائــزة إال الـفـشــل .ومع
ذلك ،لم تتوقف محاوالتهم وضع العصي
تهديدات على
والشروط أمامهم ،بدءا من
ٍ
لسان بعض الـنــواب ،مثل عالية نصيف،
إلـ ـ ــى ت ـ ـهـ ــديـ ــدات ب ــال ـت ـص ـف ـي ــة ال ـج ـس ــدي ــة،
وبإطالق عبوات على مقار أعضاء بعض
الـكـتــل وبـيــوتـهــم ،كــي تـنـضــوي مـعـهــم ،أو
إلره ــاب ـه ــم وإط ـ ــاق الـ ـص ــواري ــخ بــات ـجــاه
ب ـعــض ال ـق ــواع ــد ال ـع ـس ـكــريــة ال ـخــال ـيــة من
ال ـ ـقـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة أو ق ـ ــوات ال ـت ـحــالــف
وقصف الوجود التركي في شمال العراق.
لـ ـق ــد نـ ـجـ ـح ــت ق ــائـ ـم ــة «دول ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون»
ال ـتــي ي ـتــرأس ـهــا نـ ــوري املــال ـكــي ع ــام 2010
ب ــاالل ـت ـف ــاف ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور ،ع ـب ــر رئ ـيــس
املحكمة االتـحــاديــة العليا إليـجــاد تفسير
غير دستوري ملفهوم الكتلة الكبرى ،إلبعاد

كاريكاتير

الـفــائــز ،وت ـحــاول ،هــذه امل ـ ّـرة ،إع ــادة ال ـكـ ّـرة،
ّ
ّ
بيد أن هؤالء تناسوا أن قانون االنتخابات
ّ
بضغط من ثوار
الجديد الذي صوتوا عليه
ّ
تشرين تنص املادة  45منه على أنه ال يحق
ألي نائب أو حــزب أو كتلة مسجلة ضمن
قائمة مفتوحة فائزة باالنتخابات االنتقال
إلى ائتالف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى،
ّ
ّ ّ
إل بـعــد تشكيل الـحـكــومــة ،إل أن «اإلط ــار
ً
التنسيقي» الذي ال يمثل كتلة أصال استبق
اإلجراءات اإلداريةّ ،
وقدم قائمة تتضمن 88
ّ
نائبًا ،معتبرًا أنه هو الكتلة الكبرى بينما
يملك الصدر  87مقعدًا.
أم ــا أع ـض ــاء ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري ف ـقــد دخ ـلــوا
إلــى قاعة البرملان وهــم يــرتــدون «األكـفــان»
ّ
ويرددون شعارات وهتافات بحياة الصدر
ع ـ ـ ّـدت ح ــرك ــات غ ـي ــر م ـق ـبــولــة م ــن ال ـش ــارع
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ك ـم ــا ان ــدفـ ـع ــوا م ـح ـت ـ ّـج ــن عـلــى
رئيس الجلسة الستنكار تسميته ُاآلخرين
بالكتلة الكبرى ،وتهجموا عليه ،ثم نقل إلى
املستشفى ،فيما لــم يتأخر بعد ذلــك نشر
«اإلطار
صور له ضاحكًا ،ويقف حوله قادة
ّ
ّ
ويصرح بنفسه في فيديو أنه
التنسيقي»
تلقى ضغطًا بسيطًا على جبهته ،وهو ما
ّ
كذبه النواب اآلخرون الذين شاهدوا تسلم
رئيس الجلسة مكاملة تلفونيةّ ،ادعــى على
إثرها التهجم عليه لتعطيل الجلسة؟
هــذه هــي «مـشــاهــد امل ـعــارك الـكـبــرى» التي
خ ــاض ـت ـه ــا أحـ ـ ـ ــزاب ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة

م ــن أجـ ــل ال ـش ـع ــب الـ ـع ــراق ــي ف ــي الـجـلـســة
ـات
الـنـيــابـيــة األولـ ــى بـعــد خــامــس انـتـخــابـ ٍ
ي ـش ـه ــده ــا ال ـ ـعـ ــراق ت ـح ــت االحـ ـ ـت ـ ــال .لـقــد
أظهرت االنتخابات التي جــرت مراقبتها
ّ
دولـيــا ،وبـشـهــادة مــن شــارك فيها أن عدد
الـعــراقـيــن الــذيــن ذهـبــوا إلــى االنتخابات
ً
كــان ضـئـيــا ج ـدًا ،وأب ــرز مــراسـلــو اإلعــام
الغربي ،واألمـيــركــي بــالــذات ،النسب التي
نشرتها مفوضية االنـتـخــابــات الـتــي تقل
فـيـهــا امل ـشــاركــة ع ــن  %10قـبــل أن تتدخل
األصــابــع السحرية ملمثلة األم ــم املتحدة،
جنني بالسخارات ،لترفع النسبة ،ويسبغ
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ،بـ ـع ــده ــا ول ـ ـثـ ــاث مـ ـ ـ ّـرات
متتابعة ،الشرعية الالزمة لتسويقها ،في
حدث غير مسبوق لم يعرفه تاريخ أي بلد،
ٍ
وال تاريخ األمم املتحدة ومجلس األمن!
ـأت نتيجة االنتخابات التي انتظمت
لم تـ ِ
ف ــي الـ ـع ــراق ف ــي أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
املاضي بــأي كتلة يمكن أن تسمى الكتلة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،بـ ــل شـ ـه ــدن ــا األقـ ـلـ ـي ــة ن ـف ـس ـهــا،
وبمقاعد محسوبة للتوازن بني أحزابها
ومــراكــز ال ـقــوة بينها الـتــي يـتــم تــدويــرهــا
من االحتالل األميركي وعضيده اإليراني
للمرة الخامسة .أقلية حزبية ومليشيات،
الفائز فيها التيار الصدري الذي لم يغادر
ً
املحاصصة والطائفية والتبعية ،وحــاال
ب ـعــد ظ ـه ــور ن ـتــائــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،يـنـشــر
ً
زع ـي ـمــه ت ـغ ــري ــدة ه ــي ق ــول لـلـخـمـيـنــي عن

عماد حجاج

الفيتوري شعيب

ّ
ٌ
لعله نافل اليوم ،بعد فشل االنتخابات في
ليبيا فــي  24الـشـهــر املــاضــي (ديسمبر/
ك ـ ــان ـ ــون األول) ،ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن خ ــري ـط ــة
ّ
بمقدماتها كانت
الـطــريــق املــاضـيــة الـتــي
هــذه النتائج ،إذ يجب أن يتجه الحديث
نـحــو إي ـجــاد خــريـطــة طــريــق قــابـلــة للفعل
وال ـت ـط ـب ـيــق ،وبـ ـ ــرؤى واض ـح ــة وص ــادق ــة،
بعيدة عــن األجـســام الحالية التي تتربع
على السلطة في الـبــاد ،أقلها عمرًا تسع
سنوات ،وهي ال ّ
تقدم لهذا البلد إال مزيدا
م ــن االخ ـت ـنــاقــات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تفسد
أك ـثــر م ـمــا ت ـص ـلــح ،وتـبـتـعــد ع ــن ال ـتــوافــق
كلما اقـتــربــت مـنــه .عملها دائ ـمــا مــربــوط
ّ
ّ
املجرد والالزم،
بردة الفعل أكثر من الفعل
أحيان كثيرة .ذلك
بل والواجب للفعل في
ٍ
ه ــو ع ـمــل امل ــؤس ـس ــات الـتـشــريـعـيــة وشـبــه
التشريعية في البالد ،األمــر الــذي يتطلب
ال ـيــوم ،وبــإلـحــاح ،أن تـكــون هـنــاك خريطة
جهة ،وقابلة
طريق صحيحة وسليمة من
ّ
للتطبيق مــن جـهــة ثــان ـيــة ،وت ـحــقــق قــدرا
م ــن الـ ـت ــواف ــق م ــن ج ـه ــة ث ــال ـث ــة ب ــن أب ـن ــاء
الشعب للعبور بــه إلــى أجـســام تشريعية
حقيقية أساسها القاعدة الشعبية ،وليس
الحوارات واملشاكسات ،بل حتى املصالح
الـسـيــاسـيــة الـضـيـقــة امل ـح ـصــورة ب ــن فئة
ّ
ّ
تتعداها ،في نظام مغلق يدور
محددة ال
في دائرة ضيقة ،وال يعبر عن آمال الشعب
الليبي وإرادته منذ .2014
ما بني حوارات وملتقيات داخلية وأممية،
يترقب الشعب الليبي انـفــراج األزم ــة في
بـ ــاده ،غـيــر أن الـنـتــائــج دائ ـم ــا م ــا تـكــون
مخيبة لآلمال والتوقعات ،بل هي دائما
على النقيض من املطلوب واملتوقع منها،
ً
فاتفاق الصخيرات مثال ،وإن سارت عليه
الـبــاد زمـنــا ،بفعل الـقــوة ولـيــس الرضى
م ــن جـمـيــع أب ـن ــاء ال ـش ـعــب ،ل ــم ي ــرت ــق إلــى
ُ ّ
أن يـ ّ
وي ــرت ــب ملــرحـلــة جــديــدة
ـوحــد لـيـبـيــا،
ت ـس ـت ـقــر م ـع ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاد ،وكـ ــذلـ ــك ت ـجــديــد
ـرق يــرتـضـيـهــا ال ـش ـعــب ،بل
سـلـطـتـهــا ب ـط ـ
كــان هــذا االتفاقٍ ّ
مقدمة ألزمــات متوالية،
ّ
تنفك إحــداهــا إال تــأتــي األخ ــرى بفعل
مــا

اتفاقات غير سليمة
فاعل ،تكون نهايتها
ٍ
عادة مبنية على املصلحة وتبادل األدوار
بطريقة أو أخرى.
لقد حاولت السلطة التشريعية (البرملان)
وشبيهها املجلس األعـلــى لـلــدولــة ،مـ ّـرات
ومـ ـ ّـرات ،تغيير املـنــاصــب الـسـيــاديــة التي

حـ ّـددت بتسعة ،وكــان االتـفــاق مبنيا على
الجهوية واملحاصصة ،إال أن ذلك لم يكن.
وعلى الرغم من أن ذلك غير مستساغ عند
كثيرين ،وسيتسبب بأزمة جديدة تضاف
إلى األزمات املتوالية واملتعاقبة ،إال أنهما
كذلك لم ينجحا في ذلك ،األمر الذي يجعل
فقدان الثقة هو الغالب في إيجاد خريطة
طريق من قبلهما تقود البالد إلى مرحلةٍ
من االستقرار ،وحتى إلى شيء منه.
وف ــي ال ـح ــوار ال ــذي ج ــرى أخ ـي ــرا ،وأوج ــد
امل ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ــي وال ـس ـل ـطــة الـتـنـفـيــذيــة
الجديدة ،كــان في ملتقى سياسي أممي،
اخ ـت ـي ــر لـ ــه  75ش ـخ ـص ــا لـ ــم يـ ـك ــون ــوا مــن
الـقــاعــدة الشعبية ،ولــم يرتضها الشعب،
ولكن الخيارات الضيقة هي التي جعلت
كثيرين يقبلون األجسام الجديدة ،وصوال
إلى مرحلة تجديد السلطة التشريعية في
البالد في  24ديسمبر /كانون األول ،2021
إال أن ذلــك لــم يـكــن ،على الــرغــم مــن الزخم
الشعبي الــذي يدفع نحوه ،بل أوجــدت له
قــوانــن وقــاعــدة دسـتــوريــة غـيــر توافقية،
ص ــدرت أح ــادي ــة ،وأري ــد تطبيقها وإل ــزام
ال ـج ـم ـيــع ب ـه ــا ،وك ـ ــأن ذلـ ــك كـ ــان مــرســومــا
إلف ـشــال تـجــديــد الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة في
ليبيا مبكرًا.
الـيــوم وبــاألطــراف السياسية نفسها ،بل
ّ
وباملقدمات ذاتها ،تحاول بعض األطراف
ت ـقــديــم خــري ـطــة ط ــري ــق ج ــدي ــدة للمرحلة
املقبلة في إعادة للسيناريو املاضي ،وإن
اخـتـلـفــت بـعــض األف ـع ــال واألق ـ ـ ــوال ،وك ــأن
ّ
تتكرر لسنوات أخرى،
اللعبة ُيــراد لها أن
بـ ــدون ال ـن ـظــر إل ــى حـقـيـقــة األزم ـ ــة ،وك ــون
أثقلت كاهل
هذه األجسام جزءا منها ،بل
ً
الدولة واملواطن ،وجعلت منها دولة تسير
نحو الفشل ،بدل أن تنهض وترتقي.
ّ
متكرر
ال يمكن الـيــوم الـقـبــول بسيناريو
ونسخة محدثة يصنعها ويرتضيها من
ك ــان سـبـبــا فــي األزمـ ــة بـطــريـقــة أو أخ ــرى،
اليوم ال بد من العمل على إيجاد مشروع
وطني يجمع النخب والشعب ،يجمع وال
يفرقّ ،
ّ
يؤسس لدولة االستقرار والقانون،
يبتعد عن املحاصصة والجهوية ،يرسم
خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق واض ـ ـحـ ــة املـ ـع ــال ــم نـحــو
ت ـج ــدي ــد ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ف ــي أق ــرب
اآلجال ،وإن كان يوم  24ديسمبر /كانون
األول قــد مـضــى ب ــدون تـجــديــدهــا ،إال أنــه
سيبقى ناقوسا ّ
يكرر هذا املطلب في قابل
األيام والشهور.
(كاتب ليبي)

في الحاجة إلى العرفاتية
ربما أحد أهداف
االنتخابات العراقية
ونتائجها ،التي تسببت
بخرابيش بين اإلخوة
لتصدر المشهد
ّ
السياسي ،منع الكتلة
الكبرى للشارع
من النهوض

ّ
الحكومة الـتــي سيشكلها بــأنـهــا حكومة
«ال شــرقـيــة وال غــربـيــة» أتبعها بتغريدة
ً
يتكلم فيها عن ّ
مكونات الـعــراق ،بــدال من
الكالم وبشكل صادق عن الشعب العراقي
م ــن دون ت ـم ـي ـيــز وال ت ـس ـم ـي ــات طــائـفـيــة
ودي ـن ـي ــة أو ع ــرق ـي ــة .ل ــم ي ـخ ـطــئ الـ ـش ــارع
العراقي باعتباره املستقلني الذين فــازوا

عصام شعبان

قلعة القضاء في تونس إذا انهارت
المهدي مبروك

يواجه القضاء في تونس ضغطًا شديدًا
يكاد يكون يوميًا .يـصـ ّـرح الرئيس قيس
س ـعـ ّـيــد ،فــي ل ـقــاءاتــه مــع وزراء حـكــومـتــه،
ّ
ب ــأن القضاء فــاســد ،وواق ــع تحت ضغوط
لــوبـيــات سياسية ومــالـيــة .يعيد تقريبًا،
ّ
بـتـعـبـيــرات مختلفة ،املـضـمــون نـفـســه :أن
ّ
الـسـيــاســة «تـســلـلــت إل ــى أروقـ ــة املـحــاكــم»،
وهو يشير بذلك ضمنًا إلى حركة النهضة
وح ـل ـف ــائ ـه ــا الـ ــذيـ ــن ي ـت ـه ـم ـهــم بــاس ـت ـمــالــة
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة .يـ ـ ـس ـ ـ ُـرد ع ـ ــدة أمـ ـثـ ـل ــة ع ـ ــن ب ــطء
ّ
املتعمد حسب تقديره .وعــادة
التقاضي،
مــا ت ـكــون تـصــريـحــاتــه تـلــك أم ــام عــدســات
التلفزيون الرسمي الــذي عــاد إلــى عاداته
القديمة فــي نقل خطابات الــرؤســاء فقط،
ذلك منذ األسابيع األولى
بعدما توقف عن ّ
للثورة ،وقد خلنا أنه بريء من هذا الداء،
ّ
غير أن توقعاتنا كانت في غير محلها.
ل ـي ـس ــت م ـ ــواق ـ ــف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد ردود
أفـعــال تـجــاه أح ــداث وتـصـ ّـرفــات شخصية
أو مـهـنـيــة صـ ــدرت ع ــن ال ـق ـضــاة ف ــي أث ـنــاء
ممارستهم مهامهم وتــأديــة واجـبـهــم ،بل
ه ــي ،ع ـلــى خ ــاف ذلـ ــك ،ت ـق ــوم ع ـلــى منهج
كــامــل ،ال يــرى فــي القضاء سلطة مستقلة،
مـثـلـمــا ن ــاض ـل ــوا ف ــي ت ــون ــس ع ـق ــودًا تحت
االسـتـبــداد ،ودفـعــوا تضحيات غالية ،كان
ثمنها النقل التعسفي والـطــرد ّ .فالرئيس
ال يعتبر القضاء سوى وظيفة .إنه يتحدث
عن قضاة الدولة مقابل «دولة القضاة» كما
ذكر في إحدى خطبه في األسابيع القليلة
املــاضـيــة .وي ـنــدرج هــذا الـتـصـ ّـور الوظيفي
لـلـقـضــاء وال ـق ـض ــاة ض ـمــن رؤيـ ــة شـمــولـيــة
لـلـسـلـطــة ،ف ــإذا مــا أخــذنــا بــاالع ـت ـبــار جمع
الرئيس السلطة التشريعية ،بحكم «تجميد
ال ـب ــرمل ــان وت ـع ـل ـيــق أع ـم ــال ــه إلـ ــى أجـ ــل غير
ّ
مسمى» أي حله واقعيًا ،إلى جانب السلطة
ّ
التنفيذية ،فإن السلطة الوحيدة التي ظلت
خــارج قبضته هي السلطة القضائية .لذا،
هــو يــرغــب فــي إزالـ ــة آخ ــر ح ـصـ ٍـن يـمـكــن أن
ينازعه مطلق سلطاته هذه.
ال أحد يجادل الرئيس في ضرورة إصالح
ال ـعــدالــة واألم ـ ــن ،وه ـمــا مـ ّ
ـؤس ـس ـتــان تلكأ
الجميع في القيام باإلصالحات الجذرية

ّ
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،ومـ ــن ّادعـ ـ ــى أن ـ ــه يمثل
ثورة تشرين ،أرقامًا ليس لها وزن مقابل
ّ
اآلخرين إل إذا التحقت بجهة معينة من
األح ــزاب املـتـمـ ّـرســة على الـفـســاد ،وحصد
ام ـت ـيــازات ال ـ ــوزارات وأمــوال ـهــا وعـقــودهــا.
وب ـح ـســب أح ــد األعـ ـض ــاء ال ــذي ــن ص ـ ّـرح ــوا
لــإعــام« :مـنــذ دخلنا الجلسة البرملانية
ّ ّ
األولــى ،عرفنا أن كــل شــيء قد تم توزيعه
ـن األحـ ــزاب الـقــديـمــة حـتــى الـلـجــان ،ولــم
بـ َ
ّ
يـبــق لـنــا إل االن ـض ــواء تـحــت أحــزابـهــم أو
ال مكان لنا ّإل لجنة املرأة الخالية من ّ
أي
أموال وامتيازات!».
أمــام الشعب العراقي وأمــام العالمّ ،
قدمت
األقلية الحزبية واملليشياوية الوالئية ،في
والجلسة النيابية األولى،
هذه ًاالنتخابات ّ
دليال صارخًا على أنها ليست وطنية ،وال
تمثل الكتلة الكبرى ،ال في االنتخابات وال
ـول ،وبـصــراحــة عبر
فــي الـبــرملــان .وهــي تـقـ ّ
معاركها على الكعكة ،إنها تابعة ،ال تعمل
من أجل الشعب وال من أجل العراق .وفي
القريب العاجل ،ستختفي هذه املماحكات
االس ـتـعــراض ـيــة ،لـيـتــم ال ـتــوافــق مــن جديد
عـلــى إن ـتــاج الـحـكــومــات الـســابـقــة نفسها،
ومن دون أي رتوش جديدة.
الكتلة الكبرى هــي الـشــارع العراقي الــذي
رفـ ــض هـ ــذه األق ـل ـي ــة م ـنــذ سـ ـن ــوات ،وث ــار
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ان ـت ـف ــاض ــة تـ ـش ــري ــن ،مـطــالـبــا
بإقصائها عــن العمل الـسـيــاســي ،وإقــامــة

معن البياري

دولة ديمقراطية حقيقية ،حديثة .الشارع
الـ ـع ــراق ــي ه ــو ال ـك ـت ـلــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـك ـب ــرى،
صاحب املشروع الوطني الحقيقي املدعوم
من كل أبناء الشعب العراقي من شماله إلى
جـنــوبــه ،هــو مـشــروع الــدولــة واملــؤسـســات
والـقــانــون ،هــو مــن طــرح مـشــروع املواطنة
ضد املحاصصة الطائفية والعرقية التي
ت ـت ـمـ ّـســك ب ـهــا األحـ ـ ـ ــزاب واالح ـ ـتـ ــال لـشــق
الصف ،هو صاحب التضحيات في ثورة
تشرين التي أعطت مئات الشهداء وآالف
ّ
وتحرره.
الجرحى من أجل سيادة العراق
ربما يكون أحــد أه ــداف هــذه االنتخابات
ونـتــائـجـهــا الـتــي تسببت بـخــرابـيــش بني
اإلخ ـ ــوة ل ـت ـص ـ ّـدر امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي هــو
منع الكتلة الكبرى للشارع من النهوض،
أي ّ
تجدد ثــورة تشرين ،وباألخص عودة
ال ـث ــوار إل ــى ســاحــات الـتـحــريــر والـشـهــادة
وامل ـط ــال ـب ــات ب ــإس ـق ــاط ال ـن ـظ ــام وعـمـلـيـتــه
ال ـس ـي ــاس ـي ــة املـ ـنـ ـك ــرة الـ ـغ ــارق ــة ف ــي ف ـســاد
ومقايضات وم ــزادات لبيع العراق ال آخر
ّ
لها ،لكن شباب العراق عائدون ،وثورتهم
توقفت ولــم تنتهِ بعد ،وغضبهم لم يبرد
ول ــم ي ـخ ـمــد ،ب ــل ،م ــن ج ــدي ــد ،أك ـث ــر وأك ـثــر
يـجـمــع عـلــى مـطــالـبـهــم وثــورت ـهــم الشعب
العراقي بعربه وأك ــراده يتحدون في قوة
واحدة تنتظر اليوم املوعود للتخلص من
طغيان عملية االحتالل املزيفة.
(كاتبة عراقية في باريس)

مصر ...شروق الحقيقة
في ظالل وردة جميلة

في تجديد السلطة
التشريعية الليبية
ال ـضــروريــة لـهـمــا ،عـلــى الــرغــم مــن حــرص
وجهات أوروبية وأممية عديدة
منظمات
ٍ
ٍ
على أن تكون شريكًا في هذا ،عبر االتحاد
ً
األوروب ـ ــي م ـث ــا ،ورصـ ــد إم ـكــانــات مــالـيــة
وتقنية وبشرية ،غير أن املـشــروع ال يزال
في خطواته األولــى ،على الرغم من مضي
م ــدة طــوي ـلــة .أم ــا املــؤس ـســة األم ـن ـيــة ،فقد
ت ـص ـ ّـدت ال ـن ـقــابــات األم ـن ـيــة ألي مـحــاولــة،
على الرغم من تعبير مركز إصالح القوات
األمنية في جنيف عن رغبته في أن يكون
شريكًا للبالد في هــذا املـشــروع .حاصرت
ّ
هــذه النقابات املحاكم وتنطعت ضــد أي
ّ
سـلـطــة ،حــن تـعـلــق األم ــر بـقـضــايــا ت ــورط
فيها أمنيون ،على غــرار قضايا التعذيب
والقتل ضمن ملفات العدالة االنتقالية.
ال يعير الرئيس هذه املسائل الخطيرة ّأي
ّ
اهتمام ،وهو الذي يذكرنا باستمرار بأنه
ّقائد القوات املسلحة ،وذلك لسبب وحيد،
أنــه يحتاج إليها في مشروعه ،حتى ولو
ســاب مـبــادئ دول ــة الحق
كــان ذلــك على حـ
وامل ــؤسـ ـس ــات .ل ـك ـ ّـن ــه ،م ـقــابــل ه ـ ــذا ،يـ ّ
ـوجــه
ّ
اهتمامه إلى القضاة ،ألنهم يقفون حاجزًا
أم ـ ــام رغ ـب ـتــه ف ــي االسـ ـتـ ـف ــراد بــالـسـلـطــات
املطلقة ،وهــو يـكـ ّـرر« :لست ممن يرغبون
في تركيع القضاة».
ثـ ّـمــة قـضــاة ف ــاس ــدون مثلما هـنــاك أطـبــاء
ف ــاس ــدون وت ـ ّـج ــار ف ــاس ــدون ومـهـنــدســون
فاسدون وساسة فاسدون .لكن ،هل يكون
هــذا الفساد ّ
ّ
التحرش املستمر
حجة لهذا
بالقضاة؟ ّ
يقدم الرئيس ،في تصريحاته
ّ
ال ـت ـل ـف ــزي ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا ،أن ال ـق ـط ــب ال ـق ـضــائــي
ً
ملـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب م ـث ــا أط ـل ــق شخصني
ّ
متهمني ،كل الدالئل تشير إلى خطورتهما
عـلــى األم ــن الــوطـنــي .مــن حــق الــرئـيــس أن
يـشـعــر ب ـه ــذا .ل ـكــن ،م ــن ل ــه سـلـطــة تكييف
الـ ـج ــريـ ـم ــة وتـ ـق ــدي ــر خـ ـط ــورتـ ـه ــا؟ وحـ ــده
القاضي ،بما ّ
خوله له الدستور والقانون.
الشرفية لجمعية القضاة،
تجيب الرئيسة ّ
روض ــة الـقــرافــي ،أن ــه ليس مــن حــق رئيس
ّ
يتحدث في قضية جارية
الجمهورية أن
ّ
تعهد بها القضاء ،ألن ذلك تدخل في سير
القضاء وممارسة ضغوط على القضاة.
خ ـ ّـص دس ـت ــور ت ــون ــس  2014الـ ــذي أنـهــى
ّ
سعيد تقريبًا العمل بــه للسلطة
الرئيس

ال شيء في األفق
ينبئ ّ
أن القضاء في
تونس خارج موجات
الزحف القادم

ً
القضائية بــابــا كــامــا ،كــان عـصــارة جهد
وت ـج ــرب ــة ،اس ـت ـف ــاد م ـن ـهــا ال ـق ـض ــاة ،حتى
ال يـقـعــوا ثــانـيــة تـحــت الـضـغــط .لــذلــك كــان
حرصهم على استقالليتهم كبيرًا إلى حد
الحديث عن دولة القضاة .لذلك ،هم يبدون
حاليًا مقاومة شديدة تخوضها هياكلهم،
ع ـلــى غ ـ ــرار جـمـعـيــة ال ـق ـض ــاة الـتــونـسـيــن
واملجلس األعلى للقضاء الــذي نص عليه
الــدسـتــور ،وهــو أعـلــى سلطة قضائية في
ال ـب ــاد .وع ـمــد رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ،بـجـ ّـرة
قلم ،إلى تعديل النص القانوني املنظم له،
وألغى جميع امتيازات أعضائه ومنحهم.
وق ـ ــد ج ـ ــرى ذل ـ ــك ك ـل ــه فـ ــي مـ ـن ــاخ يـتـصــف
بتحريض أنـصــار الــرئـيــس على القضاة،
واعـتـبــارهــم حــرصــاء على مصالحهم إلى
ّ
حــد الـنـهــم ،غـيــر أن الـقـضــاة أصـ ــدروا عــدة
ّ
بيانات أكدوا فيها أن أي تعديل لقانونهم
مــن خــارج مــا ّ
نصت عليه األنظمة ُم ً
لغى،
ّ
ّ
متمسكون بممارسة مهامهم ،حتى
وأنهم
ّ
ولــو سحبت منهم كــل االمـتـيــازات .وهناك
ّ
م ــن ل ــم ي ـخ ـف ــوا أن م ــوق ــف ال ــرئ ـي ــس ج ــاء
مباشرة بعد رفض املجلس األعلى للقضاء
املـبــادرة التشريعية التي تخص «الصلح
الجزائي» والتي ّ
عول عليها الرئيس كثيرًا،
ّ
أدبيًا وماليًا ،وهي مشروعه الذي عبر عنه
ّ
ّ
منذ سنة  ،2012ويفيد عمومًا بأن على كل
من ثبت قضائيًا فساده إعــادة املــال العام
إل ــى «ال ـش ـعــب ال ـتــون ـســي» م ــن خ ــال بعث
مشاريع تنموية في الجهات الفقيرة.
(أكاديمي ووزير تونسي سابق)
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بينما كانت فقرات منتدى شباب العالم،
فــي شــرم الـشـيــخ ،الترفيهية ،تبث عرض
الـســاحــر ،وأغنية بيال تشاو ،Bella Ciao
ومـطـلـعـهــا «وداع ـ ــا يــا حـبـيـبـتــي ،وإن مت
وأن ـ ــا أن ــاض ــل ادف ـن ـي ـنــي ،ت ـحــت ظ ــل وردة
جميلة» ،غرق ثمانية أطفال مصريني من
عمال التراحيل .كانت عامالت حقول األرز
فــي إيـطــالـيــا يتغنني بـهــذه األغـنـيــة خــال
القرن التاسع عشر ،احتجاجا على ظروف
عـمــل قــاس ـيــة ،قـبــل أن ت ـت ـحـ ّـول إل ــى أغنية
حماسية ملـقــاومــة الـفــاشـيــة .فــي مصادفة
حزينة ،واشتباك مع عمل غير الئق ،ماتت
شــروق وأقــرانـهــا خــال هجرتهم اليومية
من املنوفية إلى الجيزة ،وانتشلت من نهر
النيل جثتها كما أطـفــال سابقني .تجمع
الضحايا صــات قــرابــة ،وكــانــوا يعملون
ملساعدة أســرهــم ،بــأجـ ٍـر يقل عــن دوالري ــن
مقابل ثماني ساعات ،غير مـ ّـدة الترحال.
وتفيد أبحاث سابقة بأن أعمار املشتغلني
ب ــال ــزراع ــة ت ـب ــدأ م ــن س ـتــة أع ـ ــوام إلـ ــى 16
عاما ،وعــدد األطفال في مصر  40مليونا
ف ــي م ـن ـت ـصــف الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي .وتـخـتـلــف
ال ـت ـقــديــرات ب ـشــأن عـمــالــة األطـ ـف ــال ،حيث
ّ
قدر عددهم رسميا بمليون وستمائة ألف
طفل فــي  ،2012فــي الفئة العمرية مــن 12
إلى  17عاما .وهناك تقديرات بأن أعدادهم
أضعاف ذلك ،بحكم صعوبة الحصر وعدم
توفر قاعدة بيانات بشأنهم .وعامليا ،تفيد
ب ـيــانــات مـنـظـمــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة للطفولة
(يــونـيـسـيــف) ل ـعــام  2020ب ــأن ه ـنــاك 160
مـلـيــون طـفــل عــامــل ،يشتغل بــالــزراعــة ما
يتجاوز  %60منهم ،وفــي الــوطــن العربي
أك ـث ــر م ــن  13م ـل ـيــون ط ـفــل ع ــام ــل ،حسب
بيانات منظمة العمل الدولية.
تقل أجــور العاملني فــي مـجــاالت الــزراعــة،
وم ــن بـيـنـهــا أن ـش ـطــة ال ـص ـيــد وال ـع ـمــل في
املزارع ومشاريع اإلنتاج الحيواني ،قياسا
بغيرهم مــن الـعــامـلــن ،وإن كــانــت ظاهرة
عـ ّـمــال الـتــراحـيــل ،ضمن العمالة الزراعية
وك ـشــاغ ـلــن لـلـعـتـبــة الــدن ـيــا م ــن التقسيم
ال ـط ـب ـقــي ،رصــدت ـهــا أفـ ــام وأعـ ـم ــال أدب ـيــة
قــديـمــا ،ف ــإن الـظــاهــرة مـسـتـمــرة ،وانتقلت
من عصر اإلقطاع مع ّ
تحول اقتصادي إلى
الـعـمــل فــي املـ ــزارع بالظهير الـصـحــراوي،
وأنشطة تجمع بني نمط إنتاج رأسمالي
زراعــي .وتتوسع قــوة العمل بني األطفال،
نـتــاج تـغـيــرات فــي عــاقــات ملكية األرض
ونـمــط اإلن ـت ــاج ،وت ــراجــع أنـشـطــة الــزراعــة
والتصنيع ،مــا أوجــد فائضا فــي العرض
لقوة العمل .يقل األجــر كلما زادت نسبة
البطالة عموما ،ومــع اتساع دوائــر الفقر،
خ ـصــوصــا ف ــي ال ــري ــف ع ـنــه ف ــي الـحـضــر،
وال ـ ـ ــذي ي ـت ـج ــاوز ف ــي ب ـع ــض امل ـحــاف ـظــات
الـنـصــف ،كـمــا أس ـيــوط واملـنـيــا وســوهــاج،
تندفع قوة العمل إلى طابور العمالة غير
املنتظمة ،والذين يزيد عددهم فى بعض
التقديرات عن  10ماليني ضمن قــوة عمل
تتجاوز  27مليونا .وألن عمالة األطـفــال
والـنـســاء أقــل أج ــرا ،فإنهم يمثلون القوام
األســاســي لعمال التراحيل .ويكشف هذا
ال ــوض ــع ،بـشـكــل ع ــام ،خـلــا فــي تـ ّ
ـوجـهــات
التنمية ،وتركيزها على املنشآت وإهمال
أولــويــة االسـتـثـمــار ال ــزراع ــي والـصـنــاعــي،
وهو البديل الذي أصبح ّ
يتردد على لسان
املـفـقــريــن ،اب ـنــوا لـنــا مـصــانــع لنعمل ،كما
جاء على لسان والدة إحدى الضحايا.
قالت والدة شروق إنها أخبرتها برغبتها
مواصلة تعليمها ،حتى تصبح ضابطة
بحرية ،وفي سبيل ذلك ،سعت الفتاة إلى

الـعـمــل وتـحـ ّـمــل ج ــزء مــن أع ـبــاء املعيشة،
ب ـم ــا ف ـي ـهــا دروس خ ـص ــوص ـي ــة ،لـطـفـلــة
ال ـت ـح ـقــت ب ــامل ــدرس ــة اإلع ـ ــدادي ـ ــة حــدي ـثــا.
تفكر ش ــروق كما أطـفــال آخــريــن ،بعقلية
منشغلة بمساعدة األهل وتحمل قدر من
املسؤولية .يفكر بعض األطفال في هذه
ّ
يتحولوا من عبء إلى عون،
األوضاع بأن
ّ
متكرر في مناطق ريفية
أو حسب تعبير
تعرف صعوبة العيش« ،أوالدنا يولدون
كبارا».
الــواق ـعــة ،غ ــرق ثـمــانـيــة أط ـف ــال ،وم ــا فيها
من جوانب مأساوية ،كاشفة عن أوضــاع
معيشية صعبة لها صفة العمومية ،ما
يقترب من ثلث السكان ،وإن كانت تختص
أكثر بواقع الفالحني الذين ّ
تحولت نسبة
مــن قــوة العمل لديهم إلــى أج ــراء يعملون
باليومية لــدى الغير ،في ظل نــدرة فرص
الـعـمــل .والـفـقــر كــالــوحــش ،يلتهم األحـيــاء
أي ـ ـضـ ــا ،وي ـ ـ ـ ـ ــزداد فـ ــي الـ ــريـ ــف عـ ــن املـ ـ ــدن،
نـتــاج عــوامــل ع ـ ّـدة ،منها خـلــل فــي تــوزيــع
ع ــوائ ــد الـتـنـمـيــة امل ـتــواض ـعــة وارت ـبــاط ـهــا
بــالـسـيــاســات االق ـت ـصــاديــة .ه ـنــاك فائض
ً
ب ـ ـشـ ــري ي ـع ـي ــش حـ ـ ـي ـ ــاة مـ ـل ــؤه ــا ال ـش ـق ــاء
الـ ـي ــوم ــي ،وت ـ ـ ـ ــزداد مـ ــع بـ ــرامـ ــج اإلص ـ ــاح
ّ
تصر السلطة
االقتصادي زادت أعباؤهم،
على تطبيقها على الرغم من آثارها املؤملة.
ليس البؤس وحده الذي ينكشف من تلك
الـحــوادث ،لكن هناك مفارقات وصــور من
ت ـفــاوت طبقي م ـمــزوج ب ـفــروق بــن املــركــز
ّ
واألطراف ،غير صورة للدعاية مضللة عن
ونجاحات ال تنعكس على أحوال
إنجازات
ٍ
ٍ
الناس البائسة.
لــم تـكــن ش ــروق فــي حــا ٌجــة إل ــى الـعـمــل ،إن
كان توفر لوالدها معاش يكفيه ،أو فرص
عالج تتكفلها الدولة ،كما ينص الدستور،
وت ـطـ ّـبــق م ــدون ــات ال ـح ـقــوق االق ـت ـصــاديــة
االجتماعية التي ّ
تتردد دوما في مواجهة
مـ ـ ّ
ـدونـ ــة ال ـح ـق ــوق ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وكــأن ـه ـمــا
فــي حــالــة ت ـع ــارض .ول ــو ك ــان هـنــاك نظام
تعليمي ال ينتج تعليما مــوازيــا ،تصبح
الــدروس الخصوصية فيه ضــرورة ،تلجأ
ل ـهــا أغ ـلــب األس ـ ــر .ورب ـم ــا ل ــم ت ـكــن ش ــروق
وغيرها مدفوعني إلى العمل في هذه السن،
وفي ظل تكلفة معيشة ال يقدر ماليني على
وحسب بيانات مصرية رسمية،
دفعها.
ّ
ت ـت ـجــاوز م ــؤش ــرات ال ـف ـقــر امل ــدق ــع  %4من
السكان .وال يستطيع هؤالء توفير الغذاء
الـضــروري ،هــذا مع اتجاه إلــى رفــع تكلفة
الخدمات من دون حسابات ضرورية عمن
ال يستطيعون دفــع تكلفتها ،بينما وقع
الفالحون املصريون تاريخيا رهن دعايةٍ
ّ
تسير في اتجاه تغيير
متكررة إن السلطة ّ
أحوالهم ،ولكن ال مؤشرات على ذلك ،وإن
كان نظام يوليو ( )1952قد أحدث تغييرا
نـسـبـيــا .وب ـعــدهــا شـهــد ال ـفــاحــون تـ ّ
ـرديــا
فــي سـبــل الـعـيــش .ولــذلــك لـيــس الضحايا
األط ـفــال الـغــرقــى نـتــاج خطأ ســائــق سقط
مــن ف ــوق جـســر ،بــل نـتــاج خـطــأ فــي قـيــادة
توجهات وسياسات اقتصادية متراكمة،
دفعتهم إلى مصائر قاسية ،وشقاء العمل
وعـ ـب ــوديـ ـت ــه ،ومـ ـخ ــاط ــره ف ــي ه ـ ــذه ال ـســن
املبكرة .وال يتأتى إصالح هذا الخلل بولع
لدى ّ
مشرعني إلصــدار قانون يزيد عقوبة
العمل في سن الطفولة ،بقدر إحداث تنمية
ت ــوف ــر ف ــرص ع ـمــل كــري ـمــة والئ ـق ــة تحمي
األطـ ـف ــال م ــن ت ـحــول ـهــم إلـ ــى ض ـح ــاي ــا ،هم
وذووهم ،وال يمكن أن ّ
نعد أهالي وأمهات
م ـف ـقــرات يـنـتـظــرن أب ـن ــاء ه ــن ع ـنــد شــاطــئ
النيل صرعى ،قساة القلب تركوا أطفالهم
للموت ،بل الفقر وبؤس الحال هو القسوة
بعينها ،ومـنـفــذي الـسـيــاســات وال ـقــرارات

تحولت نسبة من
ّ
قوة العمل لدى
الفالحين إلى أجراء
يعملون باليومية
لدى الغير ،في ظل
ندرة فرص العمل

التي تعيد إنتاج هذه الدائرة الجهنمية،
فــي مــوقــع االت ـه ــام تــاريـخـيــا ،ويتحملون
هذا املسلسل الطويل من مشاهد يعرفها
أجراء فالحون.
استطاعت الواقعة أن تسلط الضوء على
قــريــة ال ـض ـحــايــا ،وه ــي ن ـم ــوذج ،أو حــالــة
ي ـم ـكــن االس ـ ـتـ ــدالل م ـن ـه ــا ،ت ـف ـت ـقــد لـلـطــرق
املـمـهــدة ،وتـبـعــد عــن أق ــرب مشفى صحي
س ــاع ـت ــن (م ـس ـت ـش ـفــى أش ـ ـمـ ــون) م ــع ت ـ ٍّ
ـرد
لوسائل النقل من العزبة (لفظ كان يطلق
على أرض يملكها إقطاعي يعمل فالحون
فــي أرض ــه) إلــى املــركــز ،مــواصــات آدمـيــة،
كما عربات ّ
عمال التراحيل ،ربــع ونصف
نـ ـق ــل .وفـ ـ ــي ظـ ــل ح ــال ــة ت ــوت ــر اج ـت ـم ــاع ــي
م ـل ـح ــوظ ــة .وقـ ــد ن ـق ـلــت ص ـح ــف ووس ــائ ــل
إعالم املأساة ،كما ناقشت من قبل وقائع
ان ـت ـحــار ع ـمــال ،مـنـهــم ن ــور ع ــاش ــور ،فيما
يبدو أن ضبط اإلعــام الرسمي والخاص
غـيــر مـمـكــن طـ ــوال ال ــوق ــت ،خـصــوصــا مع
وجود أدوات إعالم بديلة ،تتناقل األخبار،
ومـنـهــا م ــا يـمـثــل ص ــورة تـجـسـيــد مــأســاة
فقراء الفالحني ،وعمال التراحيل ،الباقني،
ّ
على الرغم من مخططات استهدفت الريف
املـ ـص ــري ،ول ـك ــن ل ــم ي ـح ــدث أثـ ــر حـقـيـقــي،
ول ــم ت ـمـ ّـس ج ــذور املـشـكـلــة ،فـتـطــويــر ألــف
ق ــري ــة ك ـم ــا خ ـط ــط ن ـظ ــام ح ـس ـنــي م ـب ــارك،
مبادرات شبيهة ،لم
واستكماله في شكل
ٍ
ينفذ ،على مسألة عالقات العمل ،والتنمية
املبنية على بناء مصانع أو دعــم أنشطة
زراع ـيــة لصغار الـفــاحــن الــذيــن ُيدفعون
إل ــى ه ـجــرة امل ـه ـنــة أمـ ــام مـنــافـســة أنـشـطــة
استثمارية كبرى ،لها فرص وحوافز أكبر.
كـمــا يـكـشــف ال ــواق ــع ع ــن غ ـيــاب ع ــدال ــة في
س ـي ــاس ــات ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،وضـ ـع ــف ف ــي أداء
املــؤس ـســات املـخـتـصــة بــالـعـمــالــة ،بجانب
ضعف املناصرين لحقوق الطبقة العاملة
املصرية ،مع اختالل طبقي ظاهر ينعكس
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـب ـن ـيــة
الـتـشــريـعـيــة ،وال ـت ــي ح ـتــى م ــع م ـح ــاوالت
إصالحها ال تنتج أثرا ذا وزن.
أخيرا ،يمكن تأمل صورة شروق اململوءة
ب ــاألم ــل ،أم ـ ــام خ ـي ـبــات الـ ــواقـ ــع .وأن تــرى
ال ـ ـعـ ــزاء ال ـج ـم ــاع ــي الـ ـ ــذي أقـ ـي ــم ف ــي مـحــل
سكنها والكراسي الوثيرة وفرش جديدة
ّ
ال تـمــزق فيها وال رت ــق ،ج ــاءت للمحافظ
ومـعــاونـيــه ورجـ ــال الـسـلـطــة الــذيــن تلقوا
ال ـع ــزاء فــي الـضـحــايــا! وإع ــان عــن توفير
مطالب األهــالــي واحتياجاتهم من رعاية
صحية وإنـ ــارة وم ـحــور للنقل وتوصيل
مياه الشرب على نفقة املحافظة ،وإقامة
مشروعات تنموية ،وكأن كل هذه املطالب
ال ـ ـعـ ــادلـ ــة ،وامل ـت ـش ــاب ـه ــة مـ ــع أحـ ـ ـ ــوال ق ــرى
مصرية ،تحتاج كارثة للكشف عنها.
(كاتب مصري)

رحــم الله ياسر عــرفــات ،زار حافظ األســد في قصر املهاجرين في دمشق ،بعد
تالوته ،قبيل موعد اإلفطار في عصرية رمضانية ،في مخيم اليرموك ،الفاتحة
ّ
على روح رفيقه خليل الوزير ،الشهيد منذ يومني في تونس ،ثم استقل طائرته إلى
بغداد للقاء صـ ّـدام حسني .وكــان الشقاق بني زعيمي البعثني السوري والعراقي،
على ّ
أشده .وكأن زعيم الفلسطينيني يقول لشعبه إنه ال «يتمحور» عند هذا إذا زاره
ّ
ّ
وال عند ذاك إذا زاره ،وإن كانت الصالت مع صدام أوثق ،فيما التي مع األسد هشة.
ّ ُ
ومعلوم أن األخير ،على ّذمة عبد الحليم خدام ،كان ّ
صدام كرها فادحا ،وال
يخص
يطيق عرفات .والشاهد في تلك الواقعة أن في وسعك أن تقول ما تشاء عن أبو
عمار ،إال أنك ال تملك إال أن ّ
تقر ببراعته في املشي بني حبال السياسة العربية،
وقدرته على النجاة ًمن أي ورط ٍة قد تعمل هذه العاصمة العربية أو تلك على رميه
فيها .وليست منسية تلك الفعلة الجزائرية ،عندما ّ
دسوا في مؤتمر املجلس الوطني
الفلسطيني في قصر الصنوبر مندوبا من «بوليساريو» ضيفا في افتتاح املؤتمر،
فغضب املغرب كله ،وانفعل سياسيوه وحزبيوه وأطلقوا كالما ساخطا ،وقال
الحسن الثاني ما قال ،غير أنها أسبوعان أو ثالثة ،حتى كان السمن الفلسطيني
ّ
على العسل املغربي ،وكان عرفات ضيفا كبيرا في قصر امللك ،واثناهما يؤكدان
ََ َ
على «العالقات التاريخية بني الشعبني» .ولعل تلك امللكة التي اتصف بها الزعيم
ُ
العتيد هــي التي كانت تنجي الفلسطينيني مــن مزاجيات أنظمة عربية معلومة،
َ
ولعلها هــي امللكة التي جعلت بــي نظير بوتو تقترح أبــو عمار وسيطا فــي أزمــة
كشمير .ويقال هذا هنا ،مع التسليم بأن املوقف الذي اتخذته القيادة الفلسطينية
في أزمة احتالل الكويت صيف العام  1990كان كارثيا.
صور عبد امللك الحوثي وقاسم سليماني وحسن نصرالله في مسيرة في غزة أول
من أمس هي ما انتشل من الذاكرة ،عرضا ،الوقائع العرفاتية أعاله ،للعبور منها إلى
أكثر من نقطة نظام يجدر إشهارها ّقدام من يحتاجون تعلم ألف باء السياسة في
الراهن الفلسطيني البائس .لو أن في حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس عقوال تعرف
ّ
للمتحدث باسم
السياسة وشيئا من فنونها ملا وجدنا أنفسنا أمس نقرأ تغريدة
جيش االحتالل ،أفيخاي أدرعيّ ،
عمن يطلبون التعاطف معهم ،ويرفعون صور قاتل
املسلمني والعرب في العراق وسورية (سليماني) واإلرهابي الحوثي (بتوصيفاته).
وملا رأى الفلسطينيون أنفسهم في مهب عواصف تغريدات وهاشتاغات وتدوينات،
ســأل أصحابها ،الخليجيون والسوريون والعراقيون واليمنيون وّ ،...
عما أفــاد به
الحوثي وسليماني ونصر الله قضية فلسطني ،وهم يصنعون الذي يصنعونه في
اليمن وسورية والعراق ولبنان ،عندما يؤلفون الزينبيني وعصائب الحق ومليشيات
البيارق السوداء وما يشابه هذه التشكيالت ،املحض مذهبية ،املحض طائفية ،والتي
ّ
تلبي مطلبا متوطنا في أخيلة حاكمي الجمهورية اإلسالمية ،أن يهتز الحس العروبي
والوطني الجامع في كل بلد عربي ،أن تتسيد النوازع التقسيمية واملذهبية ،والتي
تشكيالت إرهــابـيــة تــرتــدي اللبوس
ينجم عــن شيوعها فــي املـقــابــل مــا نـعــرف مــن
ٍ
ُ
ّ
املسمى جهاديا ،وفي الغضون تقذف إسرائيل بامللفوظات العنترية في يوم القدس
وفي ميادين صنعاء املحتلة حوثيا.
ال يغفل هذا الكالم عن  22مليون دوالر تسلمها محمود الزهار من قاسم سليماني
ف ــي م ـش ــوار إل ــى ط ـه ــران ،وال ع ــن م ـســاعــدات عـسـكــريــة وخ ـب ــرات وأم ـ ــوال تـمـ ّـدهــا
الجمهورية اإلسالمية ملقاتلني مجاهدين مقاومني في غــزة ،وســط حصار عربي
وإقليمي ودولي معلن عليهم ،وفيما اعتداءات الوحش اإلسرائيلي ال تتوقف ،وفيما
حاجة املقاومة وفصائلها إلى أي سند عسكري وسياسي .هذا معلوم ،وال يجوز
ُ
أن تعطى حماس والجهاد اإلســامــي دروســا تطالبهما باالنفضاض عن الظهير
اإليراني ،وظهراهما مكشوفان .إنما القول هو األخذ بالسياسة ،واملوازنة بني املصالح
وما أمكن من مبادئ ،وقبل هذا كله وبعده ،عدم مغادرة البعد العربي واألخالقي في
ّ
كل قول وحركة وتوجه وخيار .ونظنها أصابت «حماس» عندما اختارت النأي عن
الحكم في دمشق ،في أتون املقتلة ضد الشعب السوري ،وعندما لم تـ ّ
ـورط نفسها
في اصطفافات أو مواقف تحسبها على هذه الضفة أو تلك ،ولكن ظل يعوزها إبداعٌ
خاص ،يبتكر خطابا يؤالف بني هذا املقتضى وذاك املقتضى .وهو اإلبداع الناقص
أيضا في أداء «الجهاد اإلســامــي»  ..باختصار ،إنــه غياب العرفاتية ،يجعل رمي
محمود الزهار ً الفرحني بقتل سليماني بالشذوذ ،ويجعل صور عبد امللك الحوثي
في غزة مفرحة ألفيخاي أدرعي..

قبل أن يضيع تاريخ «يناير»
سامح راشد

بعد عشرة أعوام ،لم تنل ثورة يناير في العام  2011في مصر ما تستحق من تحليل
ّ
وتقييم ،ســواء في سياق تاريخي أو علمي محايد ،أو من منطلق سياسي يتبنى
موقفًا مسبقًا معها أو ضدها ،فهي الثورة املصرية الوحيدة بعد ثــورة  ،1919أي
خالل مائة عام تقريبًا ،غير أنها ال تزال تعاني فقرًا أكاديميًا وتواجه تعتيمًا وكبحًا
سلطويًا .فقد اتسم املوقف الرسمي منها بعد العام  2013ب ــاالزدواج والتناقض،
باستنكار «ما جرى» في يناير ،والتشديد على أنه لن يحدث مرة أخــرى ،من دون
ً
إطالق اسم «ثورة» عليه أو أي اسم أصال .وفي الوقت ذاته ،يتجنب املوقف الرسمي
إعالن هذا اإلنكار صراحة أو تقنينه بالوثائق الرسمية .إذ ينص الدستور الحالي
على أن مصر ما بعد  2013ليست إال أحد مكتسبات «ثــورة»  25يناير .ولكن قد
يــزول االلتباس وينكشف املــوقــف الحقيقي رسميًا ،بمحو «يناير» مــن الدستور،
تعديالت متوقع ٍة قبل عام  .2024وقد ظهرت بالفعل منذ عامني بوادر نكوص
ضمن
ٍ
رسمي عن االعتراف بثورة يناير ،إذ أعيد ترسيم يوم  25يناير عيدًا للشرطة كما
كان قبل  ،2011مقابل محو أي إشــار ٍة إلى أنه يوم شــرارة ثورة يناير التي اندلعت
ضد الشرطة بــاألســاس .ال يمكن إنكار دور هــذه املــراوغــة السلطوية في تشويش
الصورة وزيادتها غموضًا ،بشأن حقيقة ما جرى في يناير .لكن األزمة أوسع نطاقًا
من التعتيم واإلرباك املمنهج الذي تمارسه السلطة في مصر .وبينما لم يصدر ٌ
كتاب
واحد يؤرخ لثورة يناير بشكل متكامل ،يجب اإلقرار باستحالة تأريخ تلك الثورة في
كتاب واحد ،حتى وإن كان موسوعيًا ومن عدة أجزاء.
ثـمــة ج ـهــود ُبــذل ــت بــالـفـعــل ،خـصــوصــا ال ـتــي قــامــت بـهــا بـعــض م ــراك ــز الـبـحــث في
الخارج ،لعل أبرزها «املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» و«مركز الجزيرة
للدراسات» في الدوحة .إضافة إلى توثيق مؤسسات حقوقية مصرية بعض أحداث
ّ
في
ثورة يناير ووقائعها ،لكن ذلك الحدث املفصلي في تاريخ مصر املعاصر ًيظل ً
موجات تراكمية متتالية
حاجة إلى عملية تأريخ كبيرة وشاملة .وقد يستغرق األمر
ٍ
مــن الكتابات والــدراســات ،قبل الحصول على منتج تأريخي يضم تــاريــخ «يناير»
ُ
بوثوقية وشمولية .ولإلنصاف ،تعد كل املـحــاوالت التي جــرت لتوثيق ثــورة يناير
وتأريخها إنجازًا حقيقيًا باملعايير األكاديمية والسياسية أيضًا ،فقد واجهت تلك
املـحــاوالت بيئة معادية وحربًا ضــروســا ،ليس فقط لتشويه الـثــورة نفسها وخلط
أوراقها وتزييف حقائقها ،بل أيضًا مورست حروب متنوعة ومتصاعدة ضد كل
من شــارك في محاوالت التأريخ والتوثيق .وكــان ذلك حتى العام  ،2013بعده فقد
صار ّ
مجرد التفكير في توثيق ما يتعلق بيناير أو تسجيله ،ولو من بعيد ،أشبه
باالنتحار .حتى داخل املؤسسات األكاديمية ،كالجامعات ،لم يبادر أكاديمي أو باحث
إلى تقديم فكرة أطروحة علمية عن يناير ،أو ملفات أخرى باتت من املحظورات .ليس
هذا جديدا على سير الشعوب وصيرورة الثورات ،فدائمًا كانت السلطة ضد تأريخ
الحقيقة .وعلى الرغم من ذلك ،ال بد أن يستند التأريخ السليم واملتكامل إلى كتابات
ووثائق وشهادات مصرية ،إال أن الصعوبات القائمة في مصر تحول دون إمكانية
عمل التأريخ املطلوب حاليًا وربما في املستقبل القريب .لذا هناك ضرورة الستكمال
جهود توثيق ثورة يناير وتأريخها ،ولو بشكل جزئي أو ّ
متدرج .وهي دعوة إلى كل
الجهات واملؤسسات املعنية بتسجيل الحقيقة ،بل بإحيائها ،وخصوصًا التي بادرت
من قبل وكانت سباقة في هذا االتجاه ،بأن تبادر إلى استئناف جهودها ّ
املقدرة.
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آراء

إنها الجزيرة الفراتية وليست شرق الفرات
عمر الشيخ إبراهيم

ّ
تعد الجزيرة السورية (الــرقــة – ديــر الــزور
 ال ـح ـس ـك ــة) م ــن أه ـ ــم امل ـن ــاط ــق ال ـس ــوري ــة،نظرًا إلى ما تتمتع به من ثــروات متنوعة،
كالطاقة وال ـغــاز ،والـقـمــح ال ــذي يمثل أمنا
غذائيا للشعب السوري ،إضافة إلى مرور
نـهــري الـفــرات ودجـلــة فيها ،وهـمــا شريانا
حياة حقيقيان للسكان ،ســواء ملشروعات
الري والشرب أو توليد الطاقة الكهربائية،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ملـ ــدي ـ ـنـ ــة ح ـ ـ ـلـ ـ ــب ،الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
والتجارية ،وكذلك موقعها االستراتيجي
امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاذي ل ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــا وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــراق ،واملـ ـقـ ـل ــق
لـحـكــومـتـيـهـمــا .كـمــا أن م ــرور خــط اإلم ــداد
العسكري والعقائدي املمتد من طهران إلى
بغداد فدمشق ،وصوال إلى ضاحية بيروت
ال ـج ـنــوب ـيــة ،جـعـلـهــا ســاحــة ن ـفــوذ وص ــراع
كبيرة بني القوى اإلقليمية والدولية ،بشكل
مباشر أو عبر الحلفاء املحليني لكل طرف.
الـ ـع ــام ــل األه ـ ـ ــم هـ ــو الـ ـتـ ـن ــوع االج ـت ـم ــاع ــي
القومي الطائفي والديني في هذه املنطقة،
من عرب ،كرد ،أيزيديني ،شيشان ،تركمان،
إضافة إلى أكثر من سبع طوائف مسيحية
أص ـي ـل ــة ف ــي ت ـل ــك األرض .وق ـ ــد ج ـع ــل ه ــذا
التنوع الجزيرة السورية بقعة اجتماعية
جاذبة ومهمة لكل القوى عبر التاريخني،
ال ـح ــدي ــث وال ـق ــدي ــم ،فـيـمــا ع ــرف ــت ب ــه بـبــاد
مــا بــن النهرين (دجـلــة وال ـف ــرات) ،ونشأت
ف ـي ـه ــا حـ ـ ـض ـ ــارات ع ــريـ ـق ــة ،وكـ ــانـ ــت ســاحــة
ص ــراع دائـمــة بــن الـحـضــارات املتعاقبة أو
املـتـصــارعــة .ولـهــذا البعد االجتماعي بالغ
األثــر في الصراع في الجزيرة العليا طوال
الحقب التاريخية ،ولحصر موضوع املقالة
هنا بــاألحــداث الــراهـنــة ،يمكن االعـتـقــاد أن
اهتمام القوى الدولية بها جــاء العتبارات
دينية بالدرجة األولى ،وخصوصا للوجود
الغربي األوروبــي ،وقومي بالنسبة لتركيا
وال ـ ـكـ ــرد ،وط ــائ ـف ــي بــال ـن ـس ـبــة لـلـتـنـظـيـمــات
الراديكالية (الشيعية والسنية) .ربما هذا
الـ ــدافـ ــع م ـس ـتـتــر وغ ـي ــر ظ ــاه ــر ف ــي ال ـح ــراك
امل ـح ـلــي واإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي ،ول ـك ـنــه أحــد
املـحـ ّـركــات الرئيسية لـهــذه الـقــوى باعتقاد
كاتب املقال.
ك ـ ــان وجـ ـ ــود امل ـس ـي ـح ـيــن ف ــي ه ـ ــذا ال ـش ــرق
ـارات
هــاجـســا كـبـيـ ّـرا لجميع ال ـقــوى ،الع ـت ـبـ ٍ
عديدة ال يتسنى ذكرها جميعًا هنا ،أهمها
ال ــدور الـحـضــاري واإلن ـســانــي للمسيحية،
وتـ ـم ـ ّـس ــك م ـس ـي ـح ـيــي ال ـ ـشـ ــرق ب ـعــروب ـت ـهــم
وانتمائهم لهذه األرض ،على الرغم مما ّ
قدم
لهم مــن إغـ ــراءات ومــزايــا لهجرها باتجاه
«العالم املسيحي» ،ومساهمتهم كذلك في
النهضة العربية والدور البارز في التماسك
املجتمعي وخطابهم املنحاز عبر التاريخ
إلــى الـســام والــوئــام بــن مكونات املنطقة،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـ ــا ت ـم ـث ـلــه مـ ــن غ ـن ــى ث ـقــافــي
ف ــري ــد م ــن ن ــوع ــه ،يـكـفــي أن نـسـتــذكــر كيف

عملت ال ـح ـضــارات املتعاقبة عـلــى ترهيب
املسيحيني أو ترغيبهم لطردهم من مناطق
سيطرتها أو استمالتهم لجانبها ،لندرك
أهمية وجودهم.
ّ
يدعي بعضهم أن سنوات الثورة السورية
ومــا تخللها مــن ح ــروب وت ـبــادل السيطرة
بني قوى راديكالية طائفية وقومية دفعت
عشرات اآلالف من املسيحيني إلــى الهجرة
واللجوء إلى الغرب ،ولكن ينسى هؤالء أن
هجرة املسيحيني من الجزيرة السورية لم
تتوقف طوال فترة حكم حزب البعث .وتفيد
اإلح ـصــائ ـيــات بــأن ـهــا ت ـع ـ ّـدت م ـئــات اآلالف
ط ــوال تلك الـعـقــود ،فــي وقــت كــانــت سورية
تنعم بالسالم واألمان والتماسك املجتمعي
كما ّ
روج النظام ،فلماذا هاجر هؤالء إذًا؟
ٌ
صـحـيــح أن املـسـيـحـيــن مـثـلـهــم مـثــل بــاقــي
ش ــرك ــائ ـه ــم ف ــي الـ ــوطـ ــن ،هـ ــاجـ ــروا ول ـج ــأوا
خــال العشرية الـثــوريــة الــدمــويــة األخـيــرة،
ولكن هــذا جــاء في سياق عــام شمل جميع
السوريني ،بينما لم يكن كذلك طوال عقود
ح ـك ــم األس ـ ــد األب واالب ـ ـ ــن األولـ ـ ـ ــى .يـعـتـقــد
الـكــاتــب أن سـيــاســات ال ــدول الـكـبــرى كانت
ت ـه ــدف إلـ ــى إفـ ـ ــراغ ال ـج ــزي ــرة ال ـس ــوري ــة من
الـســوريــن املسيحيني ،وكــانــت السياسات
نـفـسـهــا تـعـمــل عـلــى إفـ ــراغ ال ـش ــرق الـعــربــي
بأكمله مـنـهــم ،مـنــذ االح ـت ــاالت املتعاقبة،
وص ــوال إلــى مــا حــدث فــي ال ـعــراق أو لبنان
ّإبــان الحروب األهلية املتعاقبة واالجتياح
الـصـهـيــونــي ل ــه الح ـق ــا ،وقـ ــرأ ن ـظ ــام األس ــد
األب ثــم االبــن هــذه الرغبة مــع محاولتهما
ال ـح ـفــاظ عـلــى وجـ ــود مـسـيـحــي «تــزيـيـنــي»
ل ـصــورتــه ،ضـمــن حـيــز مـصــالـحــه الضيقة،
ل ـي ـك ــون م ـف ــرغ ــا م ــن ال ـف ـع ــال ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي لـعـبـهــا
املـسـيـحــي فــي كــل االسـتـحـقــاقــات الوطنية
السورية ،واألمثلة كثيرة عليها .وبالتالي
كانت ورقة املسيحيني في الجزيرة السورية
يتلقفها جميع الفاعلني املحليني الدوليني،
لـلـحـصــول عـلــى حـلـفــاء ومـكـتـسـبــات تخدم
أغراض كل منهم.
ّ
ّ
ّ
محركا رئيسيا
التنوع القومي كذلك
ويعد
في املنطقة لكل من قــوات الحماية التابعة
لـ ـح ــزب االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ال ـن ـس ـخــة
ال ـس ــوري ــة ل ـح ــزب ال ـع ـم ــال ال ـكــوردس ـتــانــي،
ول ـتــرك ـيــا (ال ـق ــوم ـي ــة) وح ـل ـفــائ ـهــا املـحـلـيــن
مــن تــرك ـمــان ســوريــن وف ـصــائــل املـعــارضــة
السورية .والصراع هنا ليس أيديولوجيا،
وإن كان الحزب الحاكم في تركيا ذا خلفية
دي ـن ـيــة ،ول ـكــن الـحـقـيـقــة أن أس ــس الـقــومـيــة
في الدولة التركية أقوى من البعد الديني،
ويـ ـكـ ـف ــي أن تـ ـج ــد أن ال ــرئـ ـي ــس أردوغ ـ ـ ـ ــان
(السني) يقف سنويا أمام ضريح أتاتورك
(ال ـق ــوم ــي) لـيـحـيـيــه ،حـتــى ت ـعــرف املـعــادلــة
وت ـف ـهــم امل ـح ـ ّـرك ــات ،م ــع ع ــدم إغ ـف ــال أهـمـيــة
العامل العقائدي لسياسة الـحــزب الحاكم
واستراتيجيته في ملفات املنطقة العربية.

ولــدى إي ــران كذلك اهتمام كبير بالجزيرة
الـســوريــة ،كــون طــريــق إمــدادهــا إلــى دمشق
وبيروت يمر عبر تلك املنطقة ،وهو طريق
حـ ـي ــوي واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،وربـ ـم ــا م ـص ـيــري
ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف ال ـت ــي ي ـمــر ب ـهــا امل ـش ــروع
اإليــرانــي ،ولكن أيضا لديها بعد عقائدي،
فـقــد نشطت إيـ ــران ،عـبــر أذرع ـهــا الثقافية،
الحسينيات وغيرها في املنطقة ،خصوصا
بعد احـتــال بـغــداد .كما أنــه زاد بعد حرب
 2006ف ــي ل ـب ـن ــان .وع ـم ــل ال ـن ـظ ــام األسـ ــدي
على إهمال تلك املنطقة ،وأصــدر قــرارا كان
منعطفا كبيرا لحياة السكان هـنــاكّ ،
نص
ع ـلــى ت ـحــريــم زراعـ ـ ــة آالف ال ـه ـك ـت ــارات في
مـنـطـقــة ري ــف الـحـسـكــة ال ـج ـنــوبــي ،وص ــوال
ّ
بحجة
إلى حدود دير الزور والرقة اإلدارية،
الــرعــي وال ـح ـفــاظ عـلــى ال ـث ــروة الـحـيــوانـيــة،
أصـ ـب ــح ب ـم ــوج ـب ــه ع ـ ـشـ ــرات آالف ال ـس ـك ــان
املحليني من دون وارد مــادي ،كون الزراعة
م ـص ــدر رزق ـه ــم الــرئ ـي ـســي ،وهـ ــذا ّأدى إلــى
انتقال عشرات اآلالف إلى محافظات أخرى
للعمل في مزارع ومداجن بحثا عن مصدر
رزق لعائالتهم .وهنا تدخلت الحسينيات
(التبشيرية) للنظام اإليراني ،وقدمت بعض
الدعم من سلل غذائية شهرية ورواتــب ملن
بادر إلى التشيع وتبني الخطاب العقائدي
للنظام اإليراني وذراعه حزب الله ،بتسهيل
ك ــام ــل مـ ــن نـ ـظ ــام األسـ ـ ـ ــد ،وه ـ ــو مـ ــا أحـ ــدث
احتقانا كبيرا ،خصوصا لدى أهالي ريف
ديــر الــزور ،املعروف عنهم غيرتهم السنية
والعروبية ،فكان لهذا العامل املــزدوج أثره
الكبير في ما بعد ملا حصل في املنطقة من
ظهور التيارات الراديكالية التي استثمرته
بشكل كبير لتوسيع حاضنتها.
والهتمام جبهة النصرة ،ومن ثم ما ّ
تسمى
دولة الخالفة اإلسالمية (داعــش) ،باملنطقة
امل ـ ـم ـ ـتـ ـ ّـدة مـ ــن املـ ــوصـ ــل وصـ ـ ـح ـ ــراء األن ـ ـبـ ــار
(الجزيرة الفراتية) ،وصوال إلى أطراف حلب
اإلدارية (غرب الفرات) ،جذور تاريخية ،عمل
عليها أبــو مصعب الــزرقــاوي ،حني انتقاله
م ــن أف ـغــان ـس ـتــان إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق .ويـ ـب ــدو ،من
ّ
ّ
محددة ذات غالبية
تحركاته في جغرافية
سنية ،أنــه كــان ينشط إلعــادة إحياء الدولة
الزنكية املمتدة من (أتابكيتا) املوصل إلى
ح ـل ــب ،وه ــو م ــا عـمـلــت عـلـيــه الح ـق ــا جبهة
النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
الــذي استطاع السيطرة على أهــم مدينتني
فيها ،املوصل ّ
والرقة ،إضافة إلى مساحات
كبيرة ومهمة من ريف حلب الشرقي وصوال
إلى أحياء داخل املدينة.
اس ـت ـن ـه ـضــت قـ ـ ــوات ال ـح ـم ــاي ــة (الـ ـك ــردي ــة)،
الـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـ ـع ـ ـمـ ــال
الكردستاني ،الخطاب القومي لدى شارعها
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـنـ ـف ــوذ الـ ـت ــرك ــي وف ـص ــائ ــل
املعارضة املدعومة من تركيا ،على اعتبار
أن جلها من عناصر عربية وتركمانية (مع
اإلشارة إلى وجود عناصر كردية محدودة)،

سياسات الدول
الكبرى كانت تهدف
إلى إفراغ الجزيرة
السورية من السوريين
المسيحيين
فشلت اإلدارة الذاتية،
حاليًا ،في تحسين
مستوى الخدمات في
مناطق سيطرتها
في الجزيرة السورية،
على الرغم من توفر
الثروات والموارد

وك ــذل ــك ف ــي وج ــه الـتـنـظـيـمــات الــراديـكــالـيــة
التي تقول قوات الحماية إنها تخدم أجندة
تركيا فــي املنطقة ،واسـتـطــاعــت كسب ثقة
واشنطن في قدرتها على التنظيم والحشد،
وك ــذل ــك ال ـت ـح ـكــم وال ـس ـي ـط ــرة ،وتـكـتـيـكــات
القتال ،خصوصا في وجه «داعش» وجبهة
ال ـن ـصــرة ،واسـتـثـمــرت ه ــذه ال ـق ــوات ،بشكل
كـبـيــر ،خ ـطــاب هــذيــن االسـتـئـصــالــي بــوجــه
بـقـيــة امل ـكــونــات غـيــر املـسـلـمــة ،وخـصــوصــا
ّ
املسيحيني واأليزيديني في سنجار ،وعززت
ذلك االستثمار بجرائم تم ارتكابها في قرى
مـسـيـحـيــة ف ــي ريـ ــف ت ــل ت ـمــر ورأس الـعــن
وال ـح ـس ـكــة ،وخ ـص ــوص ــا اآلش ــوري ــة مـنـهــا،
لتدق ناقوس الخطر الوجودي للمسيحيني
فــي الـجــزيــرة ،إضــافــة ،بطبيعة ال ـحــال ،إلى
م ـص ـيــر الـ ـس ــوري ــن الـ ـك ــرد واألي ــزي ــدي ــن،
وقــد دفــع هــذا األم ــر واشنطن وغيرها إلى
االعـتـمــاد على ق ــوات ســوريــا الديمقراطية
(ق ـس ــد) ف ــي م ـحــاربــة اإلره ـ ـ ــاب ،وتـ ــوج هــذا
التحالف والتنسيق بطرد التنظيم من الرقة
وال ـق ـضــاء عـلــى آخ ــر مـعــاقـلــه ف ــي ال ـبــاغــوز،
وال ـتــي كـشــف تحقيق لصحيفة نـيــويــورك
تايمز ّ
عما أسماها جريمة حرب ،ارتكبتها
القوات الجوية األميركية في منطقة بالقرب
من الباغوز في تلك املعركة.
نتج عــن هــذه امل ـعــارك مــع «داع ــش» اعتقال

آالف م ـ ـمـ ــن ق ـ ـيـ ــل إنـ ـ ـه ـ ــم كـ ـ ــانـ ـ ــوا ي ـن ـت ـم ــون
للتنظيم ،وتــم وضعهم في سجون خاصة
ف ــي الـحـسـكــة وال ــرق ــة .وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،ال
ي ـس ـت ـط ـيــع أح ـ ــد الـ ـق ــول إن هـ ـ ــؤالء جـمـيـعــا
خـضـعــوا لتحقيق دقـيــق ومــوضــوعــي قبل
اعتقالهم ،ألن عــددهــم يفوق قــدرة أي قوى
أمنية أو سلطة قضائية ،وكذلك ال يستطيع
أحد الجزم ببراءتهم .وفي املحصلة ،وجدت
«قـســد» نفسها أم ــام مسؤولية كبيرة إزاء
ً
لوجستيا وأمـنـ ًـيــا ،وحــاولــت إزاحــة
ه ــؤالء
جــزء مــن هــذا الـعــبء ،بــإطــاق ســراح اآلالف
منهم ،من خالل وساطات عشائرية قام بها
شيوخ القبائل ،ولكن خاليا التنظيم بدأت
تنشط بني الفترة واألخرى في تلك املنطقة،
ّ
بالتوسع ،استنادًا
وربـمــا بــدأت حاضنته
إل ــى بـعــض الـسـلــوكـيــات واالسـتــراتـيـجـيــات
التي قامت بها عناصر كردية ضمن «قسد»
في مناطق عربية خالصة جنوب الحسكة
وصوال إلى ريف دير الزور ّ
والرقة ،ما دفع
بعضهم إلى االنضمام لتلك الخاليا.
وم ـ ــع ف ـش ــل اإلدارة الـ ــذات ـ ـيـ ــة ،ح ــالـ ـي ــا ،فــي
ت ـح ـســن م ـس ـت ــوى الـ ـخ ــدم ــات ف ــي مـنــاطــق
على الرغم
سيطرتها في الجزيرة السوريةّ ،
من توفر الثروات واملوارد ،ومع تعنتها في
إيـجــاد صيغة تــوافــق مــع املجلس الوطني
ال ـكــردي ،ومــع تململ «ال ـشــارع ال ـجــزراوي»
م ــن ان ـت ـشــار ال ـف ـســاد واملـحـســوبـيــة وت ـ ّ
ـردي
الحالة املعيشية ،إضــافــة إلــى عــدم ترسيخ
سلطة محلية خدمية منبثقة عن انتخابات
نــزيـهــة وح ـ ـ ّـرة ،واح ـت ـكــار الـسـلـطــة مــن دون
شــراكــة حقيقية وفــاع ـلــة مل ـكــونــات املنطقة
األخ ـ ـ ــرى ،ووس ـ ــط ق ـلــق م ــن تـخـفـيــض عــدد
القوات األميركية أو رغبتها بترك املنطقة
بعد مــداوالت في الكونغرس إزاء تخفيض
املنطقة،
امليزانية العسكرية لتلك القوات في ّ
وج ــاء ه ــذا التفجير عـبــر س ـيــارة مفخخة،
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف سـ ـج ــن الـ ـصـ ـن ــاع ــة امل ـخ ـص ــص
للمتهمني بأنهم دواع ــش ،أدى إلــى نشوب
مـ ـع ــرك ــة فـ ــي أح ـ ـيـ ــاء ال ـح ـس ـك ــة ال ـج ـنــوب ـيــة
واملحيطة بالسجن بــن الخاليا املهاجمة
ّ
وقوات الحماية معززة بالطيران األميركي،
وت ـ ّ
ّ
ـردد أن عـشــرات ف ــروا مــن السجن ،وسط
حالة ذعر ونزوح لألهالي.
وفي أي ظرف يجد فيه املدني نفسه مخيرا
بــن الـعـيــش فــي حــالــة مــن ال ـســام واألم ــان
والعيش بواقع فساد وغالء ،سيميل فطريا
إلى القبول بالثانية خوفا من األولى .وهنا
تتبدل األولويات وتتأجل الطلبات وتخمد
ج ــذوة ال ـنــزق الـشـعـبــي ح ـيــال اإلدارة ،كما
ّ
تترسخ شرعية البندقية واحتكار مكافحة
اإلرهـ ـ ــاب ل ـطــرف ف ـشــل ،ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،في
تقديم الـخــدمــات وإرس ــاء أقــل مستوى من
الحياة الديمقراطية التي يؤمن بها ،بينما
ي ـن ـجــح ،إلـ ــى ح ــد مـ ــا ،ف ــي املـ ـي ــدان وال ـق ـتــال
واإلمساك بزمام األمن في مناطقه.
(إعالمي سوري)

األردنيون والسياسة ...حراك تأسيس األحزاب
مهند مبيضين

ُيبدع األردنيون في استقبال الديمقراطية
يتعاملون معها
السياسة بوصفها ضيفا،
ّ
وك ــأنـ ـه ــا واجـ ـ ــب ومـ ـهـ ـم ــة ،يـ ـح ــض ــرون لـهــا
الكنافة ،ومنابر الخطابة ،وينتدبون إليها
ّ
كل نخبهم املتوفرة :شيوخ قبائل ووجهاء،
مشايخ دي ــن ،متقاعدين عسكريني ،رجــال
أكاديميني ومعلمات ومعلمني.
مال وأعمال،
َّ
وثمة جيل شاب ُيحضر باعتباره املستقبل
ووع ــده املـنـتـظــر ،لـكــن ه ــذا الـجـيــل ال يـعـ ّـول
البنى التقليدية التي ّ
كثيرًا على ُ
تقدم دومًا
ممثلني مختلفني عن آمال الشباب.
ما هو دارج في الــواقــع األردن ــي واملمارسة
ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـل ـس ـيــاســة ،أن امل ـح ــاس ـي ــب (مــن
ّ
واملقربني منها) هم أهل الثقة
رجال الدولة
وم ــوض ــع االخـ ـتـ ـي ــار وذات ـ ـهـ ــم أهـ ــل الـ ـ ــوالء،
وف ـي ـم ــا تـ ـج ــري أمـ ـ ــام ال ـع ــال ــم م ـنــاف ـســة فــي
التمثيل الـسـيــاســي والــدمـقــرطــة ،ويحافظ
األردن على إجراء انتخابات برملانية لبقائه
ّ ّ
ف ــي م ـش ـهــدهــا ،إل أن ال ـت ـح ــول الـسـيــاســي
وامل ـش ــارك ــة وامل ـنــاف ـســة جـمـيـعـهــا ال تـجــري
على أســاس مــن يملك البرنامج السياسي
األف ـض ــل ،ب ــل ه ــي مـنــافـســة ب ــن م ــن يحظى
بــالــدعــم ،س ــواء مــن الـحــاضـنــة االجتماعية
وهــي القبيلة ،أو الحاضنة املهنية ،وهي
ّ
ال ـن ـقــابــات امل ـح ــزب ــة ه ـن ــا ،أو ال ــدول ــة ،وهــي
بمؤسساتها الوظيفية الخدمية واألمنية
ال ـتــي يــوفــر ال ـع ـمــل ب ـهــا ،ورض ــاه ــا ال ـشــرط
املـ ـسـ ـب ــق غ ــالـ ـب ــا ألي تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ف ـ ــي ال ـت ـم ـث ـيــل
السياسي.
ال ظواهر سياسية في األردن أو انعطافات
ّ
حادة ،منذ التحول الديمقراطي عام ،1989
ُ
باستثناء قانون الصوت الواحد الذي طبق
عــام  1993بـهــدف مـحــاصــرة امل ـ ّـد اإلســامــي
واليسار املـعــارض آن ــذاك ،ثــم جــاءت موجة

ٌ
سنوات
الربيع العربي  ،2016 – 2011وهي
ش ـه ــدت ال ـت ـعــديــات ال ــدس ـت ــوري ــة األردن ـي ــة
م ــرت ــن ( 2011و ،)2014وإنـ ـش ــاء محكمة
دستورية وهيئة مستقلة لالنتخاب .ومع
ذلـ ـ ــك ،ظ ـل ــت ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ف ــي األردن فــي
تراجع عن حالة االنـفــراج التي حدثت عام
.1989
ّ
التحول
جهد األردن ،خالل عقود ثالثة من
الديمقراطي ،لتحسني صورته في مؤشرات
الـحــريــات والــدمـقــرطــة الـعــاملـيــة ،وهــو دومــا
يعتبر بلدًا متسامحًا ،والحريات فيه أفضل
مــن غـيــره مــن ال ـجــوار الـعــربــي ،وه ــو ُيحكم
مــن ســالــة عربية هاشمية رفيعة النسب،
وقـ ـي ــادت ــه ونـ ـظ ــام ح ـك ـمــة م ــوق ــن بــال ـحــريــة
ووجـ ـ ـ ــوب ال ـت ـح ــدي ــث ال ـ ـ ــذي ألجـ ـل ــه خ ــاض
الهاشميون معركة التعليم واملعرفة ،وهو
ٌ
أفضل ،لكنه لألسف
بلد يستطيع أن يكون
ّ
ّ
مؤشرات الدمقرطة
ظل في حالة تراجع في ّ
والحريات ،وجديدها مؤشر «سيفيكوس»
الذي وضع ّاألردن في خانة الدول القمعية،
كما أن مــؤشــر اإليكونوميست لـعــام 2021
ّ
املستبدة.
وضــع األردن في تصنيف الــدول
ويغذي ذلك التصنيف ما جرى من اعتقاالت
ألصحاب الرأي وملف نقابة املعلمني وملف
املوقوفني إداريًا وغيرها من ملفات أردنية
ّ
ملحة متصلة بنشاط الناس السياسي.
ٌ ّ
صحيح أن األح ــزاب ّالسياسية فــي األردن
مـع ـتـلــة ،وغ ـي ــر م ـت ـج ــذرة ،وت ـ ــدور ح ـضــورًا
راهـنــا بــن يـســار مــاركـســي وقــومــي م ــأزوم؛
بفعل عدم التجديد في الخطاب ،وبني حركة
إســام ـيــة مـنـقـسـمــة داخ ـل ـ ّـي ــا وعـيـنـهــا على
خيباتها في الخارج ،وبني قوى وطنية غير
قادرة على توفير بديل سياسي ديمقراطي،
وهــي اليوم غاضبة ،وتتهم كل من يحاول
الـتـغـيـيــر بـبـيــع ال ــوط ــن وإنـ ـه ــاء وج ــوده ــم،
ّ
وفي ظل واقع أردني وعقد سياسي مستقر
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وثابت لحكم الهاشميني وشرعيتهم ،وفي
ضوء أن ال أحد ُيعلن عدم الوالء للملك عبد
ال ـلــه ال ـثــانــي س ــوى املـتـطــرفــن الـغــاضـبــن،
ّ
وهــم نفر قليل ال تأثير وال امـتــداد لهم ،إل
أن الغضب على سياسات الحكومات ّ
جراء
تقصيرها بات ّ
يهدد الديمقراطية ،إذ تلجأ
ال ـح ـكــومــات إل ــى س ـيــاســات وإق ـ ــرار قــوانــن
ّ
تعطل الـحــريــات والـسـيــاســة وت ـصــادر قوة
ّ
املجتمع في التقدم.
تجري في األردن اليوم حركة سريعة نحو
تأسيس أحزاب برامجية ،استجابة لدعوة
املـلــك عـبــد الـلــه الـثــانــي ومـخــرجــات اللجنة
امللكية لتحديث املنظومة السياسية ،والتي
مـنـهــا مـشــروعــا قــانــونــي أحـ ــزاب وانـتـخــاب
ّ
ّ
يـمــكـنــان املـ ــرأة وال ـش ـبــاب ويـ ـع ــززان العمل
ّ
الحزبي البرامجي ،وثمة تجديد في العمل
النيابي ،بمعنى أن هندسة جديدة تنتظر
الديمقراطية األردنية .لكن السؤال هل يمكن
إن ـج ــاز ت ـح ـ ّـول عـمـيــق وجـ ــذري ف ــي غـضــون
ً
ـان بأكثرية
ثــاث سـنــوات ،وصــوال إلــى بــرملـ ٍ
حزبية ،وفقًا للقانون املقترح؟
ّ
ظل النسق السياسي األردني ،دومًا ،متأثرًا
فـ ــي ظ ـ ـ ــروف اإلقـ ـلـ ـي ــم ،وجـ ـ ـ ــاءت م ـخ ــرج ــات
ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي ف ــي امل ـش ــارك ــة الـسـيــاسـيــة
سـلـبـيــة ،حـتــى فــي تمثيل ال ـنــاس أنفسهم،
وهــم الذين ال ُيـنــادون في األردن بوصفهم
رعايا ،بل مواطنون ،وهو أمر اجتهد ألجله
العاهل األردني في أوراقه النقاشية السبع
ف ــي مــواض ـيــع املــواط ـنــة الـفــاعـلــة والـتـحــول
الديمقراطي والنظام الديمقراطي وسيادة
ّ
ال ـق ــان ــون ف ــي ظ ــل ال ــدول ــة املــدن ـيــة وتـطــويــر
املوارد البشرية.
كانت تلك املــوضــوعــات مطروحة للنقاش،
ُ
بعض أفـكــارهــا طـبــق وبعضها استعصى
مـجـتـمـعـيــا ب ـف ـعــل أن امل ـع ـت ــرف ب ــه شـعـبـيــا
دولة الريع التي جاءت حكومة عمر الرزاز
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المعترف به من
األردنيين ،لألسف ،دولة
من الماضي وليس
للمستقبل ،دولة
الحظوة والعطايا
والتمثيل المبرمج
ال أحد يُعلن عدم
الوالء للملك عبد
اهلل الثاني سوى
المتطرفين الغاضبين،
وهم نفر قليل ال تأثير
وال امتداد لهم

( )2020 -2018لنقلها إلى دولة اإلنتاج ،مع
الــدعــوة إلــى عقد اجتماعي جــديــد .وآن ــذاك
ك ــان ال ـ ــرزاز يـتـحــدث بـلـغــة مـعــرفـيــة علمية
ُ
عالية ،لكنها لم تقبل في األردن ،وواجهت
ُ
اتهامية عريضة ورفضت.
ك ـم ــا ُرف ـ ـضـ ــت مـ ـخ ــرج ــات ال ـل ـج ـن ــة امل ـل ـك ـيــة
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لتحديث املنظومة السياسية عند صدورها
ش ـع ـب ـيــا وم ـ ــن ن ـخ ــب ال ـح ـك ــم ،وم ـ ــن الـ ُـب ـنــى
التقليدية والـنـخــب املـحــافـظــة ،مــا يجعلها
م ـح ـف ــوف ــة ب ـخ ـطــر الـ ـخـ ـس ــارة أو ال ـت ـشــويــه
ملـ ـق ــاص ــده ــا ،عـ ـن ــده ــا ،لـ ــأسـ ــف ،سـيـخـســر
األردنـيــون لحظة مهمة في سبيل تحديث
حياتهم السياسية.
املعترف به من األردنيني ،لألسف ،دولة من
املــاضــي ولـيــس للمستقبل ،دول ــة الحظوة
والعطايا والتمثيل املبرمج .وهنا ينطبق
على األردنيني املثل الــذي يفيد بأن املــرء ال
يستطيع إرضـ ــاء جـمـيــع ال ـن ــاس ،وإرض ــاء
أب ـي ــه ،ولـكـنــه يـسـتـطـيــع اخ ـت ـيــار أب ـي ــه ،ذلــك
الذي يكون لقوله سلطان القانون .وترجمة
ّ
ذلــك أن األردن ـيــن اخ ـتــاروا دولـتـهــم ونمط
حياتهم وعالقتهم مع الحكم منذ مائة عام،
ولم يختاروا خيار التخلي عن عالقتهم في
شكل التمثيل الشعبي مع أبيهم الــذي هو
دولـتـهــم ،مــع أن األب يحب أن يستقل عنه
أبناؤه ،وأن يتحولوا من االعتماد عليه إلى
االعتماد على الذات.
ولـكــن الشباب األردن ــي الـيــوم هــم الضحية
لتلك الـعــاقــة الـتـبـعـيــة ،ف ــاألب يـبــدو الـيــوم
ـادر عـلــى تلبية كــل املـتـطـلـبــات ،وهــم
غـيــر ق ـ ٍ
ـوف من املغامرة باالستقالل ،لكنهم
في خـ ٍ
ي ـم ـل ـكــون الـ ـق ــدرة ع ـلــى امل ـج ــازف ــة ب ـض ــرورة
التحول إلــى حـيــاة سياسية وبـنــاء أحــزاب
بــرام ـج ـيــة ،بـصـفــة ت ـي ــارات عــريـضــة تعالج
مـ ـشـ ـك ــات واق ـ ـع ـ ـهـ ــم وم ـس ـت ـق ـب ـل ـه ــم ال ـ ــذي
ينتظرهم ،ويملك الشباب املعرفة العلمية
والهوية الواضحة والنظرة الــواعـيــة ،فهل
ينجحون في قطع العالقة مع األب لصالح
إس ـن ــاده بــأريـحـيــةٍ سـيــاسـيــةٍ تجعله ق ــادرا
عـلــى مــواجـهــة مـخــاطــر اإلقـلـيــم ومــزاحـمـتــه
على هيبته وحضوره مع أقرانه؟
(أستاذ جامعي أردني)
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