
مهنا الحبيل

مـــن الــخــطــأ بــمــكــان أن ُيــنــظــر إلــــى قضية 
إدريـــس غانا  الــدولــي،  السنغالي  الــاعــب 
غــــي، واملـــحـــتـــرف فـــي نــــادي بـــاريـــس ســان 
ــــة مــرتــبــطــة  ــــادثـ ــقـــط حـ ــا فـ ــهـ ــأنـ جـــــرمـــــان، بـ
ــه، بسبب  ــعـــادي لـ بــاملــوقــف املــنــاهــض واملـ
رفضه الشخصي دعم الحياة املثلية ضد 
األسرة الفطرية لإلنسانية، فهذه الحادثة 
خفي وراءهــا كتلة تطّرف ضخمة 

ُ
كانت ت

البديل  الثقافية  الكولونيالية  موقف  في 
عن الكولونيالية االستعمارية، فهي هنا 
حالة اصــطــدام بــجــدار الــتــطــّرف الفرنسي 
ــّور كـــثـــيـــرًا مـــوقـــفـــه املـــنـــاهـــض  ــ ــطـ ــ الــــــــذي تـ
لــإلنــســان اآلخــــر، خـــارج الــقــومــيــة الغربية 
ــرجــم 

ُ
بــإرثــيــهــا، املــســيــحــي والــلــيــبــرالــي، وت

واالجتماعية  السياسية  الحياة  فــي  ذلــك 
فــي فــرنــســا، مــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة إلــى 
الــصــحــف الــشــعــبــيــة. .. وأفـــكـــار هـــذا املــقــال 

تتضمنها النقاط التالية:
أوال، َرفض إدريس غي املشاركة في مباراة 
موقفه  ُيعلن  ولــم  املثليني،  لدعم  مؤدلجة 
ببيان، ولم يتخذ موقفًا هجوميًا مباشرًا 
ــة اإلعــامــيــة  ــ ــة، لــكــن اآللـ ــاركـ ــذه املـــشـ مـــن هــ
ــز الــغــربــي  والــثــقــافــيــة الــضــخــمــة فـــي املـــركـ
 شـــرســـة، وصـــلـــت إلــى 

ً
شــنــت عــلــيــه حــمــلــة

الاعب  خضع 
ُ
وأ بالتحقيق معه،  املطالبة 

 من أن ُيفّسر 
ً
لحملة ترهيب واسعة، خشية

محمد أبو رمان

الروسية   - التتارية  العاصمة  تختلف  ال 
قازان، في مشهدها العام، عن أّي عاصمة 
أوروبــــــيــــــة أخـــــــــرى، مـــــن حـــيـــث الــتــنــظــيــم 
املتطّور  واملــســتــوى  والــحــداثــة  والترتيب 
لـــلـــمـــواصـــات؛ وإن كــــان الـــفـــرق الــوحــيــد 
واملــآذن  والقباب  املساجد  كثرة  الــواضــح 
ــورة الفـــتـــة لــانــتــبــاه  ــاور بــــصــ ــجــ الـــتـــي تــ
ــهــا 

ّ
ــدو )الـــكـــنـــائـــس( وكــأن ــبـ الـــكـــنـــائـــس، وتـ

جــــزء مـــن الـــهـــويـــة املـــعـــمـــاريـــة والــثــقــافــيــة 
واملجتمعية العامة.

بدت قازان بمثابة جسر للتواصل الديني 
والــحــضــاري، كــمــا أرادهــــا الــــروس، خــال 
مــؤتــمــر روســـيـــا والـــعـــالـــم اإلســــامــــي في 
دورته الجديدة في املدينة )19-20 مايو/ 
أيار 2022(، وقد تزامن ذلك مع ذكرى مرور 
ألف ومائة عام على دخول سكان املنطقة 
البلغار في الفولغا اإلسام، بالتزامن مع 
االستراتيجية  الــرؤيــة  مجموعة  اجتماع 
الـــتـــي تــبــحــث فــــي ســـبـــل تـــطـــويـــر قـــنـــوات 
الـــحـــوار بــني روســيــا والــعــالــم اإلســامــي. 
قــازان إكسبو تحت شعار  وأقيم معرض 
كلمة حال  واملــقــصــود توسيع  »حــــال«؛ 
)تــســتــخــدم عــنــد املسلمني فــي الــغــرب في 
املطاعم(، لتصبح شاملة أنشطة وأفكارا 
ومفاهيم عديدة يمكن أن تجمع الفكرين، 

اإلسامي والغربي بخاصة الروسي.
ــًا خـــــال االجـــتـــمـــاع طــغــيــان  كـــــان واضــــحــ
املظاهر الدينية والحضور البارز لعلماء 
الدين، من الجانبني، اإلسامي )والعربي( 
ــات الـــديـــنـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والــــــــروســــــــي، مـــــن املـ
ــيــــة عــــامــــة، والــــتــــتــــاريــــة بـــخـــاصـــة،  الــــروســ
الرؤية  ملجموعة  الرئيس  االجتماع  فبدأ 
ــيـــة بـــحـــضـــور نــــائــــب وزيــــر  ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ
الــخــارجــيــة الـــروســـي وحــاكــم تــتــارســتــان، 
لــرؤســاء  كلمات  ثــم  مينيخانوف،  رســتــم 
املؤسسات الدينية الروسية، طلعت صفا 
تاج الدين وراوي عني الدين )وكاهما من 
أصـــول تــتــاريــة(، وبـــدا االهــتــمــام الــروســي 
كــبــيــرًا بــالــشــخــصــيــات الــديــنــيــة الــعــربــيــة 

أحمد الجندي

ــلــــيــــة  ــة اإلســــرائــــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــــوط الــ ــقـ ــ بـــــــات سـ
االئـــتـــافـــيـــة، املـــكـــونـــة مـــن ثــمــانــيــة أحــــزاب 
أقرب  األيديولوجية،  املرجعيات  مختلفة 
ــيـــع  ــابـ ــــت مــــضــــى؛ فــــخــــال األسـ مــــن أي وقــ
ــقـــت ضــــربــــتــــني مـــوجـــعـــتـــني.  ــلـ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ املـ
أوالهـــمـــا حـــني اســتــقــالــت عــضــو االئــتــاف 
الحاكم عن حزب يمينا، عيديت سليمان، 
من الحكومة وقــّررت االنضمام إلــى حزب 
الليكود، على أثر سماح الحكومة بإدخال 
الخبز املختمر إلى املستشفيات الحكومية 
ــا يــخــالــف  ــ ــفــــصــــح، وهــــــو مـ خــــــال عـــيـــد الــ
أحــكــام الــشــريــعــة الــيــهــوديــة الــتــي تتمّسك 
بــهــا ســلــيــمــان بــشــدة، والــتــي دفــعــتــهــا إلــى 
االنسحاب من الحكومة، ليتقلص حينها 
أعــضــاء االئــتــاف إلــى 60 عــضــوا فحسب. 
الــضــربــة الــثــانــيــة، وهــــي األقــــــوى، وغــالــبــا 
ــي نــعــش  ــر فــ ــيــ ــا ســـتـــكـــون املـــســـمـــار األخــ مــ
غيداء  أعلنت  حــني  الحكومة، حدثت  هــذه 
48 وعضو  فلسطينيي  مــن  وهـــي  زعــبــي، 
ــتــــاف عـــن حـــركـــة مـــيـــرتـــس، فـــي بــيــان  االئــ
لــهــا، عــن انسحابها مــن االئــتــاف نتيجة 
ــتــــراضــــات عــلــى الــحــكــومــة  جــمــلــة مـــن االعــ
ــة وتـــصـــّرفـــاتـــهـــا، أهـــمـــهـــا مــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
جنازة  في  اإلسرائيلية  الشرطة  به  قامت 
اإلعامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 
قتلت على  أن  بعد  يــوم تشييع جنازتها، 
أثــنــاء تغطيتها  فــي  قــنــاص إسرائيلي  يــد 
مــحــاوالت اقــتــحــام قـــوات جــيــش االحــتــال 

مدينة جنني الفلسطينية.
يمتلئ مشهد األيام املاضية، منذ محاولة 
اقـــتـــحـــام جــــنــــني، مــــــــرورا بــمــقــتــل شــيــريــن 
ــلـــى جـــنـــازتـــهـــا،  ــلـــة واالعــــــتــــــداء عـ ــاقـ ــو عـ ــ أبــ
وصــوال إلى استقالة غيداء زعبي وزيــادة 
اإلسرائيلية،  الحكومة  سقوط  احتماالت 
برمزيات عدة. .. وجنني هي الرمزية األولى 
اعتبرت إسرائيل منطقة  فلطاملا  واألقــدم، 
جــنــني، مـــن بـــني مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
كــلــهــا رأس الــحــربــة لـــإلرهـــاب والــفــوضــى، 
وفــقــا للمصطلح اإلســرائــيــلــي، فــي الضفة 
الغربية؛ ثّمة أسباب كثيرة جعلت من هذه 
البقعة الصغيرة مساحة، الكبيرة تاريخا 
وحاضرا، رمزا للمقاومة الفلسطينية ضد 
االحتال اإلسرائيلي من بني مدن الضفة؛ 
أقــصــى شمالي  فــي  تقع  الــتــي  البقعة  تلك 

الضفة، بمساحة تصل إلى 583 كم2.
تاريخ  الحديث، كان لجنني  العصر  خال 
مــشــرف طـــويـــل، هـــو الــــذي بـــوأهـــا احــتــال 
ــنـــذ حـــمـــات  ــمـ هـــــــذه املــــكــــانــــة الـــــرمـــــزيـــــة؛ فـ
نــابــلــيــون فـــي أواخـــــر الـــقـــرن الــثــامــن عشر 
القرن التاسع عشر، كانت جنني  وبدايات 
مــقــاومــة  فــي  الفلسطينية  املــــدن  تـــاج  دّرة 

إياد الدليمي

ال يبدو أن لدى كا طرفي األزمة في العراق، 
التيار الصدري واإلطار التنسيقي، الرغبة 
ــع حـــد ونـــهـــايـــة لــحــالــة االنـــســـداد  فـــي وضــ
الــســيــاســي الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــبــلــد، في 
يعتقد  الــتــي  بــاآللــيــة  كليهما  تــمــســك  ظـــل 
أنـــهـــا األفـــضـــل لــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، 
بــعــد قــرابــة سبعة أشــهــر مــن االنــتــخــابــات 
منذ  ــار(  ــ واإلطـ )الــتــيــار  دخـــا  التشريعية. 
تــلــك االنـــتـــخـــابـــات، فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
األول املاضي، مرحلة جديدة في التعاطي 
السياسي الذي يبدو أنه خرج عن مألوف 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، الـــتـــي كـــانـــت تسير 
ــتـــزامـــات وتـــوافـــقـــات،  وتــتــمــاشــى وفـــقـــا اللـ
كلها انكسرت في لحظة خاٍف شديٍد بني 
مقتدى الصدر وشركائه السياسيني عقب 
االنتخابات، ما أدخل معهم العراق في ظل 
أزمٍة سياسيٍة وانسداٍد ربما غير مسبوق.
ــراق أن  ــعـ تــــدرك الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فـــي الـ
الــتــوافــق الـــذي كـــان حــاكــمــا فــاعــا ملسيرة 
العملية السياسية انتهى من غير رجعة، 
حــتــى وإن بــــدا بــعــضــهــم يـــــروج إمــكــانــيــة 
ــتــــوافــــق بــــني الـــطـــرفـــني الـــشـــيـــعـــيـــني، فــا  الــ
الـــصـــدر يــمــكــن لـــه أن يــقــبــل بــالــتــوافــق مع 
أن  األخــيــر سيقبل  وال  التنسيقي،  اإلطـــار 
ــة، لــتــكــون  ــدريــ يـــكـــون تــابــعــا لــحــكــومــة صــ
األزمة الحالية عاصفة، بطريقة أو بأخرى، 
لبقايا عملية سياسية ولــدت منذ يومها 

األول عرجاء كسيحة.
ــدر لــلــمــضــي  تـــبـــدو حـــظـــوظ مـــقـــتـــدى الــــصــ
باتجاه تحقيق حكومة األغلبية الوطنية، 
ال التوافقية، أكبر، فهو يستند إلى شعبيٍة 
جارفٍة مؤمنٍة به، وأيضا تحالف مع قوى 
وأطــراف أخــرى في العملية السياسية من 
الشيعي.  السياسي  البيت  خارج منظومة 
واإلشارة هنا إلى تحالف السيادة بزعامة 
رئيس البرملان محمد الحلبوسي، وأيضا 
األقـــوى والتمثل بالحزب  الــكــردي  الــطــرف 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
الــبــارزانــي. فــي املــقــابــل، تــبــدو قـــدرة اإلطــار 
التنسيقي على املضي في تعطيل حكومة 
األغـــلـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة تــســتــنــد، بــــاألســــاس، 

إلــــى دعــــم إيــــرانــــي كــبــيــر يــســهــم، مـــن وقــت 
الــضــغــوط املطلوبة  ــر، فــي تحقيق  إلـــى آخـ
مقتدى  مع  املتحالفة  القوى  مختلف  على 
ــدر، مـــن أجــــل كــبــح جـــمـــاح الــتــحــالــف  الــــصــ
الــــســــاعــــي إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة 
وطنية. وبينما تتصارع القوى السياسية 
العراق بحثا عن مصالحها ومصالح  في 
رعــاتــهــا، تــبــدو فــي خلفية املــشــهــد صــورة 
الــذي يبدو  العراقي،  الشعب  قاتمة بطلها 
أنه ينام على فوهة بركاٍن غاضٍب بانتظار 
ــرارة الـــتـــي يــمــكــن أن تــشــعــل األخــضــر  الــــشــ
والــيــابــس. قــال وزيـــر املــالــيــة الــعــراقــي علي 
ــام، إن  عــــاوي، فــي تــصــريــح متلفز قــبــل أيــ
في  أن يصل  يمكن  للعراق  املالي  الفائض 
نــهــايــة الــعــام الــجــاري إلـــى نــحــو 40 مليار 
دوالر، مــســتــفــيــدا مـــن الــطــفــرة فـــي أســعــار 
الــنــفــط، وأيـــضـــا مـــن ســمــاح مــنــظــمــة أوبـــك 
للعراق بأن يصّدر ما مجموعه 4,5 مايني 
بــرمــيــل يــومــيــا. ولــكــن هـــذا الــفــائــض املــالــي 
ال يــجــد لــه أي طــريــق إلـــى واقــــع الــخــدمــات 
املــقــّدمــة لــلــعــراقــيــني، فــمــنــذ أيــــام والــشــبــكــة 
انقطاعات متكّررة،  الكهربائية تعاني من 
اليومي  الكهربائي  القطع  ساعات  وزادت 
ــاّرة ومــغــبــرة أيــضــا،  ــواء صيفية حــ فــي أجــ
ا من إمدادات  والسبب أن إيران قطعت جزء
الغاز عن العراق جّراء تخلفه عن دفع مليار 

وستمائة مليون دوالر مستحقات إليران.
يشير ذلــك كله إلــى أن هــنــاك بـــوادر ثــورة 
ــة،  ــمـ ــاكـ ــحـ ــة الـ ــقـ ــبـ ــطـ ــنـــجـــح الـ قــــــادمــــــة، قـــــد تـ
إخــمــادهــا  فــي  ومــلــيــشــيــاتــهــا،  بحكومتها 
كــمــا فــعــلــت مـــع انــتــفــاضــة تــشــريــن، ولــكــن 
املؤّكد أن بقاء الطبقة السياسية في العراق 
تـــتـــصـــارع عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
إلـــى مــصــالــح شعبها،  مـــن دون االلــتــفــات 
ســـيـــعـــّجـــل بـــهـــذه الـــــثـــــورة، وســـيـــدفـــع إلـــى 
مزيد من التصادم بني الطبقة السياسية 
واألحزاب من جهة وبني الشعب. وقد طال 
االنـــســـداد الــســيــاســي فــي الــعــراق أكــثــر من 
املــتــوقــع، وال يــبــدو أن خـــيـــاراٍت تــلــوح في 
األفق، فهل سنشهد تفاهما ُيخرج الطبقة 
يخرج  أن  دون  مــن  أزمتها  مــن  السياسية 

معه العراق؟ أم للشعب رأي آخر؟
)كاتب عراقي(

مــوقــفــه تــبــنــيــا صــريــحــا لــحــقــه الشخصي 
املقطوع به في اإلسام تجاه املثلية.

ــاه  ثــــانــــيــــا، تـــــطـــــّورت الـــقـــضـــيـــة فــــي االتــــجــ
الحملة، وفي مركزهم  املعاكس ألصحاب 
دعم  السنغالي  الرئيس  فــإعــان  الــعــاملــي، 
موقف إدريس غي، في حق فردي أساسي 
تبع بحملة تضامن 

ُ
أ اإلنسان،  من حقوق 

ــــذي كــان  عــاملــيــة مـــع الــنــجــم الــســنــغــالــي الـ
ُيظهر شعائره وروحه اإلسامية، كرابطة 
أخاقية وهوية ثقافية أصيلة، في وجدان 

السنغال وفي أفريقيا السمراء.
ثــالــثــا، يــبــرز لــنــا هــنــا بــالــضــرورة الــوجــه 
القهرية،  املثلية  الستخدام  الكولونيالي 
وتؤكد هذه الحادثة صحة استخدام هذا 
املصطلح )الــقــهــر( هــنــا، فما يــجــري على 
 
ّ
مــســتــوى الــتــشــريــعــات الــغــربــيــة، والــضــخ
الـــدولـــي للظاهرة  اإلعـــامـــي والــتــوظــيــف 
املثلية، ليسا مرتبطني بطبائع أو سلوك 
يطرآن على الفتيان أو الفتيات، وإنما هو 
الرأسمالية  القوة  تديره  ضخم،  برنامٌج 
ـــــرّوجـــــه فــــي كــــل وســائــطــهــا، 

ُ
نــفــســهــا، وت

اإلنسانية، وبالذات  القيم  وتفرضه على 
فــي عــالــم الــجــنــوب الــــذي لــم تتمكن منه 

الظاهرة.
رابـــعـــا، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن هـــنـــاك حــالــة 
ضيق في الغرب ذاته، وتذّمر من العسف 
الــقــانــونــي الــعــنــيــف، أو إخــضــاع األطــفــال 
للتشكيك في هوياتهم الجنسانية مبكرًا، 

عالم الــيــوم، رغــم كــل الفشل األخــاقــي في 
الشرق، والنماذج املسيئة لصورة الرسالة 
اإلســامــيــة، إال أن هــذا الــجــوهــر اإليماني 
الــفــلــســفــي، يــتــمــّكــن مــن وجــــدان العـــب كــرة 
الــقــدم كــمــا هــو عــقــل املــثــقــفــني وتــحــريــرات 
الــذي  الفلسفي  الــجــدل  ومساحة  العلماء، 
تــشــارك بــه أفــريــقــيــا. ومــع األســـف، جسور 
الــتــعــاضــد والــتــكــامــل ضــعــفــت كــثــيــرًا بني 

ــعــــرب وشــــركــــاء الـــقـــيـــم والــــرســــالــــة، بــني  الــ
ضفتي آسيا وأفريقيا.

القيم نعني بهم غير  وحني نقول شركاء 
املسلمني مــن األفــارقــة، والــذيــن ال يــزالــون 
ــان املــســتــقــلــة  ــ ــســ ــ ــكـــون بــــــــروح اإلنــ ــّسـ ــمـ ــتـ يـ
ــــذات الــفــرديــة في  الــتــي تــرفــض احـــتـــال الـ
وتسبيحها  وتــســلــيــمــهــا  الــجــنــوب،  عــالــم 
لــلــيــبــرالــيــة اإلمــبــريــالــيــة فـــي الـــغـــرب، وكــل 
مــذاهــبــهــا الــســلــوكــيــة واالســتــهــاكــيــة، بل 
االنجراف  أن حالة  من  اليوم  نعجب  إننا 
ــة لــــإلســــام بــوصــفــه  ــاهـــضـ ــنـ ــي، املـ ــربــ ــعــ الــ
ــالـــة، ولــيــس الـــصـــراع مـــع اإلســامــيــني  رسـ
الــحــزبــيــني، والـــكـــارهـــة لـــروحـــه األخــاقــيــة 
في  تتمّكن  الشعوب،  وجـــدان  فــي  الفكرية 
بـــلـــدان عــربــيــة أفــريــقــيــة، فـــي حـــني َيــرفــض 
ــة املــســلــمــني  ــارقــ ــانــــي لــــأفــ الـــكـــفـــاح اإلنــــســ

فرضها على حياتهم اليوم.
ــــوري الــحــقــوقــي  ــثـ ــ يـــقـــوم هـــــذا الــــصــــوت الـ
أولها طبيعة روح  على أضــاع أساسية، 
العقل  عليها  حد 

ّ
يت التي  املذهلة  اإلســام 

اإلنـــســـانـــي والـــقـــيـــم املــشــتــركــة الــســلــوكــيــة 
والـــفـــكـــريـــة لــلــخــلــيــقــة، وهــــي تــحــمــل طــاقــة 
مــمــانــعــٍة صــلــبــٍة لـــصـــّد شـــركـــات الــحــداثــة 
الـــضـــخـــمـــة، ومــنــعــهــا مــــن تـــأمـــيـــم الــحــريــة 
اإلنــســانــيــة، خــصــوصــا أن هـــذه الــشــركــات 
الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى هــي الــقــوة العميقة 
الناس وتقهرهم. ولكن  التي تسطو على 
يــزال يصنع  الفكرة اإلسامية ال  انتصار 

جسوره، من دون جــدران فصٍل عنصري، 
فوصول القيمة الفكرية والتفسير الروحي 
 وحاضرًا، حتى 

ً
والعمراني ال يزال متصا

في حياة الغربيني، وبالذات من ذوي الفكر 
والتأمل، بل أضحى اإلسام القوة املتبقية 
ــفـــطـــرة اإلنـــســـانـــيـــة،  الـــوحـــيـــدة لــحــمــايــة الـ
والقدرة الجدلية الفلسفية لتفكيك ميراث 
سطوة القوة التي تتجّدد في عاملنا اليوم، 
عيد 

ُ
ولم توقفها فسلفة فوكو إطاقًا، بل أ

استيعاب جدله في داخــل هذه »امليكنة«، 
 للقهر في 

ً
وبات مذهبه الجنساني وسيلة

القوة العاملية اإلمبريالية.
ويا لها من مفارقة، أن نظرية القوة التي 
تــــزال أجـــيـــال مـــن فــاســفــتــهــا وطلبتها  ال 
ــا وتـــهـــمـــش  ــيـــدهـ ــلـ ــقـ ــيــــد تـ ــعــ ــا وتــ ــ ــهـ ــ ــدرسـ ــ ـ

ُ
ت

عــلــى هــامــشــهــا، هــي الــيــوم وســيــطــة عنف 
وُيــتــوارث  اإلنسانية،  على  يفرض  خطير 
أكاديميٍّ  ثــوٍب  فــي  وتقديمها  بها  التدثر 
ــفــــات الـــتـــقـــديـــس  ــــل مــــؤلــ قـــشـــيـــب، ورغـــــــم كـ
العربية وغيرها من عالم الجنوب إلعادة 
الــبــائــس، إال أنــهــا تعلن فشلها  تــدويــرهــا 
الــفــارق بني  الــقــوة اإلمبريالية، هنا  لــذات 
الغربية  الفلسفة  ألزمـــة  الــتــدويــر  هــيــاكــل 
ــتـــحـــريـــر املـــســـتـــقـــلـــة املــقــمــوعــة  ومـــنـــائـــر الـ
لــفــلــســفــة املــعــرفــة اإلســـامـــيـــة الــتــي تبعث 
الفكرة  قــوة  وجــدان املضطهدين، لتصعد 

ملواجهة فكر القوة.
)كاتب عربي في كندا(

 
ً
والسنة، فضا الشيعة  مــن  واإلســامــيــة، 

عن وضع حجر األساس ألكبر جامع في 
قازان )جامع قازان الكبير(. 

وموضوعاته  وطبيعته  االجتماع  توقيت 
ــلــــى تــجــســيــر  ــًا عــ ــ ــيــ ــ ــًا روســ ــ ــــرصـ تـــعـــكـــس حـ
اإلسامي،  والعالم  املسلمني  مع  العاقات 
ــاول أن  ــ ــحـ ــ ــي تـ ــتــ ــة الــ ــزلــ ــعــ ــة الــ ــالــ ــــل حــ ــــي ظـ فـ
تفرضها الــواليــات املــتــحــدة وأوروبــــا على 
األوكرانية، لكن ما هو  الحرب  روسيا، مع 
 هنالك مشاركة عربية رسمية 

ّ
أكثر داللة أن

واضحة، بخاصة من السعودية واإلمارات.
ثــّمــة مـــا يــشــّكــل مـــا هـــو أعــمــق مــمــا يطفو 
على السطح؛ وأقصد هنا تحديدًا »النمط 
تكريسه في  يتم  الــذي  الــجــديــد«،  الديني 
الــداخــل  الــتــتــاريــة، ســـواء فــي  الجمهورية 
الــتــتــاري أو فــي الــعــاقــة بــني الجمهورية 
اإلسامية، التي تحظى بشبه حكم ذاتي، 
والحكومة الفدرالية الروسية التي تخلت 
اليوم ثوب  ثــوب الشيوعية، وارتـــدت  عن 
القومية الروسية ذات األعراق والثقافات 

والديانات املتنوعة واملتعّددة. 
 هــنــاك 

ّ
ــتــــمــــاع أن كـــــان مـــاحـــظـــًا فــــي االجــ

حــضــورًا قــويــًا لــلــهــويــة اإلســامــيــة، وهــي 
التي ال تخطئها عندما تتجول في أرجاء 
فيها،  املسلمني  بعدد من  قـــازان، وتلتقي 
فــتــجــدهــم يــفــتــخــرون كــثــيــرًا بــتــاريــخــهــم 
ــرفــــون عــــن الـــكـــتـــاب  ــعــ اإلســـــامـــــي، بــــل ويــ
ــن فـــضـــان« )الـــرحـــالـــة  ــة بـ ــلـ الــشــهــيــر »رحـ
الـــعـــربـــي الـــــذي أرســـلـــه الــخــلــيــفــة املــقــتــدر 
لتعليم أهالي تلك املنطقة اإلسام، فألف 
كــتــابــًا يــعــّد  مــن أشــهــر الــكــتــب الــتــي تقدم 
صـــــورة مــجــتــمــعــيــة وثــقــافــيــة عـــن ســكــان 
ون 

ّ
ــة( ويــــعــــتــــز ــلــ ــرحــ ــلـــك املــ املـــنـــطـــقـــة فــــي تـ

كبير  اعتزاز  فهنالك  اإلسامية،  بالرموز 
واحـــتـــرام وتــقــديــر لــلــشــيــخ شــهــاب الــديــن 
مــرجــانــي، الـــذي يــعــّد أحـــد أهـــم األســاتــذة 
املسلمني هــنــاك فــي الــقــرن الــتــاســع عشر، 
ك ترى حضورًا ملحوظًا في حديث 

ّ
كما أن

عــديــديــن مــنــهــم لـــإلمـــبـــراطـــورة الــروســيــة 
)ذات األصـــول األملــانــيــة فــي الــقــرن الثامن 
ــهـــا سمحت  ـ

ّ
عـــشـــر( كـــاتـــريـــن الــثــانــيــة، ألن

االحتال الفرنسي، وسّببت صداعا كبيرا 
يدّمر  أن  نابليون  كــاد  حتى  للفرنسيني، 
املـــديـــنـــة تـــمـــامـــا، وهــــي الـــتـــي وقـــفـــت كــذلــك 
مـــع ســـائـــر مــــدن فــلــســطــني ضـــد االحـــتـــال 
وبـــــذل   ،1936 ثــــــــورة  أيــــــــام  ــانــــي  ــبــــريــــطــ الــ
بــالــغــا للقضاء على  الــبــريــطــانــيــون جــهــدا 
ذلك  فــي  املدينة  فــي  الفلسطينية  املقاومة 
ــوقـــت، حــيــنــمــا كــــان يــقــودهــا الــشــيــخ عز  الـ
الــقــســام، حتى سقوطه شهيدا عام  الــديــن 
1939 في بلدية يعبد التابعة ملدينة جنني.
لم ينته تاريخ املدينة هنا، فمنذ اللحظات 
األولـــى لــإلعــان عــن قــيــام دولـــة االحــتــال، 
كانت جنني في مقدمة املدن الفلسطينية 
التي تقاوم املحتل، وعانى االحتال كثيرا 
في عدة معارك مريرة خاضها في جنني 
ونتيجة  بسببها،  يستطع  لــم   ،1948 عــام 
شـــراســـة مــقــاومــة أهــلــهــا، أن يــســتــمــر في 
املدينة. وخال االنتفاضة األولى  احتال 
مــعــركــة  وخـــــال   ،2000 والـــثـــانـــيـــة   ،1987
جنني في 2002، أثبتت جنني جدارتها في 
االحــتــال، حتى أصبحت تعرف  مــقــاومــة 
بني أبنائها باسم »جنني غراد«، تشبيها 
ــة ســـتـــالـــيـــنـــغـــراد الــــروســــيــــة  ــنـ ــديـ ــمـ لــــهــــا بـ
الـــتـــي صـــمـــدت ســتــة أشـــهـــر فـــي مــواجــهــة 
الجيش األملاني في أثناء الحرب العاملية 
تحقيق  مــن  الحــقــا  تمّكنت  حتى  الثانية، 
ــه تـــأثـــيـــره الــكــبــيــر  ــان لـ االنـــتـــصـــار الـــــذي كــ
ــرب. ومــــا زالـــت  ــحــ عــلــى مـــجـــريـــات هــــذه الــ
جــنــني شــوكــة فــي حــلــق إســرائــيــل؛ فمنها 
عملياتهم  لتنفيذ  املقاومني  أكثر  ينطلق 
الفلسطيني،  الـــداخـــل  فـــي  االحـــتـــال  ضـــد 
فــي ذلــك عــدم وجـــود تجّمعات  يساعدها 
لجيش  قواعد  أو  إسرائيلية  استيطانية 
االحــتــال داخــلــهــا، مــا يقلل مــن السيطرة 
املدينة،  على  اإلسرائيلية  االستخباراتية 
ــك أنــهــا أكــثــر مـــدن الضفة  يــضــاف إلـــى ذلـ
الـــتـــي تــشــهــد تـــعـــاونـــا كــبــيــرا لــلــغــايــة بني 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــلــى  ــ ــــاومـ ــقـ ــ فــــصــــائــــل املـ

اختاف توجهاتها.
ارتبطت الرمزية الثانية بجريمة إسرائيل، 
حــني صـــّوب أحــد قناصة جيش االحــتــال 
ــو عــاقــلــة  ــ ــــى رأس شـــيـــريـــن أبـ بــنــدقــيــتــه إلـ
وهــــي تــغــطــي مـــحـــاوالت جــيــش االحـــتـــال 
اقتحام مدينة جنني. ولم تكتف إسرائيل 
بذلك، بل هاجمت الحقا جنازة أبو عاقلة، 
التابوت الذي  وأسقطت، أو كادت تسقط، 
احتضن جثمانها. وحاول االحتال عبثا 
ــذه الــجــريــمــة الــتــي أضــرت  الــتــنــّصــل مــن هـ
به في اتجاهني؛ أولهما أنها أضافت إلى 
خــســائــره اإلعــامــيــة خــســارة جــديــدة على 
املــســتــوى الــعــاملــي؛ حــتــى أصــبــح مشاهير 
كــثــيــرون فـــي الــعــالــم يـــتـــداولـــون جريمتي 
املمثلة  إسرائيل بحق شيرين؛ فقد كتبت 

وغير ذلــك من صناعة األجـــواء املحمومة 
حول املجتمعات، وفي كل مساحة ثقافية 
الحرية  أن مجرد ممارسة  إال  وسياسية، 
ــة املـــخـــالـــفـــة لــلــمــثــلــيــة  ــربـــويـ ــتـ الـــفـــكـــريـــة والـ
أصبح محل ترّصد ومتابعة من املشروع 
وضعه  هنا  يهمنا  والـــذي  الكولونيالي، 
التضليل  لذلك  العلني، خافًا  في سياقه 
الــضــخــم، الـــذي يــقــّدم هـــذه الــثــقــافــة ضمن 
أقليات التعّدد، فهي، بحسب الواقع، باتت 
أداة لصالح اإلمبريالية الثقافية الجديدة.

خـــامـــســـا، وعـــلـــيـــه، كـــانـــت خـــطـــوة إدريــــس 
القوة  لهذه  الفرنسي  للفرع  ة 

ّ
مستفز غي 

مــســاحــة  أي  وقـــمـــع  تـــأديـــبـــه،  أرادت  الـــتـــي 
الحر  اإلنــســان  بها  يتمّسك  قيميٍة،  حــريــٍة 
ــــذي لـــم يــخــضــع ملــاكــيــنــة الــغــرب  ــر، الـ ــ اآلخــ
أحٌد  يجرؤ  فا  سوقها،  ونمط  السلوكية 
املثلي، وخصوصا  القهر  على رفض هذا 
فــي مــســاحــات الــضــوء املــفــتــوحــة عــلــى كل 
الناس، وهي رياضة كرة القدم التي تصل 
إلـــى مــواقــع واســـعـــة، وتــربــط هـــذا الــعــالــم، 
وبــالــتــالــي تــتــداخــل مــع الــســوق الوظيفي 
الـــضـــخـــم لــلــرأســمــالــيــة الـــعـــاملـــيـــة، فــقــوبــل 

إدريس بذلك الهجوم.
الحديث هنا عن مفهوم اإلسام األفريقي، 
الذي رّد من خاله إدريس غي على حملة 
الشيطنة، وال ُيقصد به أن هناك إسامات 
هــذه  أن طبيعة  الحقيقة   

ّ
ولــكــن مــتــعــّددة، 

الــرســالــة وقــوتــهــا الــفــكــريــة املـــتـــجـــّددة في 

للمسلمني هــنــاك بــإعــادة بــنــاء املــســاجــد، 
بعد تدميرها منذ القرن السادس عشر. 

ــنــا أمـــام نــمــوذج الفــت مــن التدين 
ّ
املــهــم أن

أو اإلســام يــزاوج ما بني الهوية الدينية 
بوصفها مكونًا تاريخيًا وثقافيًا وفكريًا 
ا مــــن الـــهـــويـــة الـــتـــتـــاريـــة  ــًا وجــــــــزء ــ ــزيـ ــ ورمـ
القومية  الروسية  الهوية  من  جــزءًا  )تعّد 
الكبرى( والسياسات العلمانية، التتارية 
والــروســيــة، ونــمــوذج مــن التفاعل مــا بني 
والكنائس  املساجد  والــحــداثــة،  التقاليد 

في جوار الشركات الكبرى والعماقة.
تـــقـــيـــيـــم أو إصــــــدار  إلــــــى  ــا  ــنـ ال نــــذهــــب هـ
ــقــــدر مــــا هــــو الــــهــــدف اإلشـــــــارة  أحــــكــــام بــ
إلـــى هـــذا الــنــمــوذج املــخــتــلــف عـــن أنــمــاط 
اإلســــام الــســيــاســي املــعــروفــة فــي الــعــالــم 
الـــرســـمـــي  ــــي، أو حــــتــــى اإلســــــــــام  ــــربـ ــعـ ــ الـ
الـــذي لــه حــضــور فــي املــســاجــد واألمــاكــن 
ــة الـــــصـــــراع الـــعـــضـــال  ــالــ الـــديـــنـــيـــة، أو حــ
امللحوظ في العالم العربي ما بني الدين 
الــتــي تلحظها  املقابلة   

ّ
ولــعــل والــحــداثــة. 

فــي أحــاديــث بعض الــتــتــاريــني تكمن مع 
الــشــيــشــان الـــذيـــن اخــــتــــاروا، بــعــد انــهــيــار 
االتحاد السوفييتي، الصدام مع روسيا 
ــلـــوصـــول إلـــــى االســـتـــقـــال  االتــــحــــاديــــة، لـ
اخــتــار ســاســة تتارستان  الــكــامــل، بينما 
الــتــفــاوض، والــحــصــول عــلــى مكتسبات، 
 
ً
ب الباد حربًا كبيرة ودمارًا هائا

ّ
ما جن

كما حدث في الشيشان. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

األمــــيــــركــــيــــة ســــــــــوزان ســـــــــارانـــــــــدون، عــلــى 
صــفــحــتــهــا، أن قـــنـــاصـــا إســـرائـــيـــلـــيـــا قــتــل 
شيرين وهي تلبس زي الصحافة وتضع 
خــوذة على رأسها. وتساءلت: حتى متى 
ســنــظــل صــامــتــني و»حـــلـــفـــاؤنـــا« يــقــتــلــون 
الجنازة  على  الهجوم  وبعد  الصحافيني. 
كتبت مرة أخرى تنتقد العنف اإلسرائيلي 
ــا »مــــــن ســـيـــرفـــض عـــنـــف الــــقــــوات  ــهـ ــقـــولـ بـ
اإلســرائــيــلــيــة ضــد الــجــنــازة ســـوف يــصــّور 
كارها إلسرائيل، ومعاديا للسامية«. وفي 
السياق نفسه، كتب العب الكرة اإلنجليزي 
الــســابــق غــــاري لــيــنــيــكــر يــصــف مـــا فعلته 
إسرائيل بأنه مــريــع. وهــذه الــشــهــادات ما 
هي إال نماذج ملا تتعّرض له إسرائيل في 
األعوام األخيرة من خسارة في الرأي العام 
العاملي، وهي تعكس كيف كان قتل شيرين 
 بالنسبة إلسرائيل، من 

ً
أبو عاقلة فضيحة

حيث أرادت إخفاء جرائمها بقتل الحقيقة.
ولعل هذه الخسارة هي التي دفعت هيئة 
تحرير صحيفة هآرتس، بعد يوم من هذه 
اإلسرائيلية  الحكومة  حث  إلــى  الجريمة، 
للضغط على الفلسطينيني من أجل قبول 
يكن  ولــم  مشتركة.  تحقيق  لجنة  تشكيل 
أن  تعلن  أن  إال  حينها  الصحيفة  ينقص 

هدف هذه الدعوة طمس الحقيقة.
لــم تــكــن هـــذه خــســارة إســرائــيــل الــوحــيــدة؛ 
فبعد عـــدة أيـــام مــن االعـــتـــداء عــلــى جــنــازة 
التابوت  أوشـــك  عــاقــلــة، حتى  أبــو  شيرين 
الــــذي احــتــضــن جــثــمــانــهــا عــلــى الــســقــوط، 
وشك  على  اإلسرائيلية  الحكومة  هــي  هــا 
غيداء  أعلنت  أن  بعد  الحقيقي،  الــســقــوط 
ــبـــي عــــن اســتــقــالــتــهــا نــتــيــجــة  ريــــنــــاوي زعـ
ــتـــداء الــهــمــجــي لــلــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة  االعـ
الحكومة  الــجــنــازة، ليصبح ســقــوط  عــلــى 
لـــم تــنــجــح مـــحـــاوالت نيتسان  حــتــمــيــا إن 
وقــادة  ميرتس،  حركة  رئيس  هورفيتس، 
االئـــتـــاف، بــيــنــيــت ولــبــيــد، فـــي ثــنــيــهــا عن 
ــل بــعــدم  مـــوقـــفـــهـــا، أو إقـــنـــاعـــهـــا عـــلـــى األقــــ
الــتــصــويــت لــصــالــح ســحــب الــثــقــة، حــتــى ال 
يعود اليمني اإلسرائيلي املعارض بقيادة 

نتنياهو إلى السلطة.
ــو عــاقــلــة  ــ ســيــظــل مــشــهــد قـــتـــل شـــيـــريـــن أبـ
واالعتداء الهمجي على جنازتها محفورا 
فـــي مــســار الـــصـــراع الــعــربــي اإلســرائــيــلــي، 
الــرغــم مــن رمــزيــة تلك اللحظة، وما  وعلى 
تعكسه مــن حــالــة ضــعــف عــربــي وســقــوط 
املقابل  أنه في  الرسمي، إال  على املستوى 
يمكن القول إن شيرين كانت مصدر إفساد 
لــــراحــــة االحــــتــــال فــــي حـــيـــاتـــهـــا، ومـــصـــدر 
زعــزعــة الســتــقــراره بــعــد مــمــاتــهــا، وكــأنــنــا 
ــام مــشــهــد جـــديـــد مـــن مــشــاهــد مــقــاومــة  ــ أمـ
االحتال تنتصر فيه الرمزية الفلسطينية، 
فلن تسقط جنني، ولن تتوقف شيرين عن 

مطاردته في حياتها ومماتها.
)كاتب مصري(

األفريقي إدريس غي... الكفاح اإلنساني لإلسالم 

مسلمو تتارستان الروس... 
جدل الهوية والسياسة

حين تنتصر الرمزية الفلسطينية

العراق وخيارات 
أزمته السياسية

نظرية القوة التي 
ال تزال أجيال من 

فالسفتها وطلبتها 
ُتدرسها وتعيد 

تقليدها وتهمش 
على هامشها 

هي اليوم وسيطة 
عنف خطير

ال تطابق كامًال بين 
النموذجين، التتاري 

والتركي

سيظل مشهد قتل 
شيرين أبو عاقلة 

واالعتداء الهمجي 
على جنازتها محفورا 

في مسار الصراع 
العربي اإلسرائيلي

آراء

عيسى الشعيبي

هذه واحدة من املــّرات املتباعدة التي أرثي فيها عزيزًا أو صديقًا ترّجل عن صهوة 
الحياة من دون استئذان، ليس لقلة أسى أو ضئيل التياع، وإنما لحسٍّ عميٍق بفداحة 
مثل  الــراحــل صديقًا حميمًا،  كــان  إذا  بالك  فما  اللسان،  النعقاد  ربما  أو  الخسارة 
فيصل حوراني، الرجل الذي لم تنقطع صلتي به منذ ما يزيد عن أربعني سنة، عندما 
الغداء  تناول  إلــى  وأخــذنــي  مــرة،  أول  التحرير في دمشق  التقيته في مكتب منظمة 
في منزله، في تعبير أولّي عن ألفٍة تكّونت بني اثنني تعّرفا إلى بعضهما للتّو، لتمتّد 
بعد ذلك أواصر فكرية وموّدة شخصية دافئة، ظلت تنمو وتتوسع، رغم تعّدد ديار 
املنفى لكلينا، وطول البعاد بيننا في أغلب األحيان. تهّربت أول األمر مما يقتضيه 
واجب تقديم التعزية للنفس قبل تزجيتها للغير، وبّررت ذلك بضرورة اإلضاءة على 
استشهاد شيرين أبو عاقلة، املتزامن مع رحيل فيصل، إال أن الشعور العميق بوطأة 
ت من قول شيء، ولو قليل، 

ّ
الفقد أمسك بي من جديد، وأملى علّي التوقف عن التفل

سع 
ّ
، قبل االنصياع لنداء عاملي الداخلي، ما الذي تت

ً
عن كثير فيصل الوفير، متسائال

الزاوية، وفي الجعبة ما يفيض عن صفحة كاملة على أقل تقدير؟  له مساحة هذه 
وكيف لي أن أتجنب الحديث عن نفسي، كما يفعل بعضهم في مناسبٍة كهذه، فيما 

املوقف في مقامه األول استعادة وبوح لواعج؟ 
كنت على درايــٍة بما كان يعانيه فيصل من أوجــاع تكاثرت على بدنه في السنوات 
 على النفس، ال سيما أن النعي وصل إلّي بعد 

ً
األخيرة، إال أن خبر وفاته كان ثقيال

ألــم الفقد، وأثـــار لدي  الــذي ضاعف مــن  الــيــوم الطافح بالغياب، األمــر  منتصف ذلــك 
رغبة جامحة في التحدث إلى أي أحد من أصدقائنا املشتركني، وقلُت في نفسي من 
األبحاث  املتأخر سوى صديقنا رئيس مركز  الوقت  الــذي سأعثر عليه في هذا  ذا 
الفلسطيني األسبق في زمن بيروت صبري جريس. هاتفُت صبري، املقيم في أعالي 
 

ٌ
الجليل، املنهمك في كتابة مذكراته باللغة العبرية أغلب الوقت، ودار بيننا حديٌث طويل

دام ساعة وأزيد، استذكرنا فيها فيصل، وعّرجنا على مسائل أخرى، ثم طلبت منه 
رقم هاتف ابنة الراحل ملى، املقيمة في رام الله، فقال إنه سيأخذه من ابنته فدى، وهي 
 بجدارة، وذلك عندما سيقابلها غدًا في القدس،  يوم تشييع 

ٌ
باملناسبة روائية صاعدة

جنازة شيرين أبو عاقلة في كنيسة الروم الكاثوليك. وبالفعل حصلُت على غايتي 
من وسط الزحام، وهاتفت ملى التي بادرتني قائلة إنه كان عليها هي أن تتصل بي 

معّزية، ملعرفتها املسبقة بمدى معّزة أبيها، ورفعة منزلته لدي.
ــقــت فيهما عالقتي 

ّ
تــوث فــي دمــشــق،  نــحــو عــامــني  السبعينيات، عــشــُت  ــر  أواخــ فــي 

 مــع مختلف األوســـاط السياسية والفنية 
ٌ
لــه صــداقــاٌت واســعــة الــذي كانت  بفيصل، 

والصحافية في العاصمة السورية، األمر الذي أتاح لي التعّرف على عدد كبير من 
الكتاب واملثقفني الالمعني فيها، وحني قفلُت عائدًا إلى بيروت في عّز الحرب األهلية، 
 ركابه في العاصمة اللبنانية، وكان بيته 

ّ
 لفيصل كلما حط

ً
كان بيتي املتواضع منزال

زلي الوحيد كلما يّممت وجهي شرقًا وقضيت ليلتي في الشام، وعندما 
ُ
في املقابل ن

استقريُت في عّمان أوائل الثمانينيات، كان الصديق العتيق يهاتفني من املطار، لدى 
وصوله من فيينا، ومكوثه بعض الوقت بيننا، في طريقه إلى رام الله، كما كان يفعل 

الشيء ذاته، فور عبوره الجسر، عائدًا إلى منفاه األوروبي؟
ى هذا 

ّ
إذا وضعنا الحديث عن فيصل املفكر الكاتب الروائي املؤرخ جانبًا، وقد غط

اد ُمجلون، تبقى إشكالية أن املقام ال يتسع السترجاع فيٍض 
ّ
الواجب أصدقاء ونق

هائٍل من الذكريات الشخصية مع فيصل اإلنسان الصادق الصدوق الوفي، صاحب 
املبدئي ذي  الرجل   ،

ّ
أينما حــل القوي  الــذرب والحضور  الشخصية اآلســرة واللسان 

إزاء  املجامل وال املساوم  السياسي غير  الخط املستقيم،  اليقظ على طول  الضمير 
كل ما كان يعتقد أنه الصواب، التقدمي بكل ما في هذه املفردة من سلوٍك اجتماعي 
والخطوط  مات 

ّ
واملسل بالتابوهات  الهازئ  نقدي عميق،  وتفكير  وتصّرف سياسي 

الحمراء، الفتى العصامي اليتيم الفقير الذي صنع نفَسه من العدم، الشاب الساخر 
املعتز بفصله من حزب البعث ألنه صافح محمود درويش.

معن البياري

تسأل املذيعة في التلفزيون السوري ضيفها في االستوديو، مظفر النواب، عن 
 ألبناٍء قد ينجبهم من عسف 

ً
إنــه اختار هــذا حماية سبب عــدم زواجــه، فيجيب 

ضيف 
ُ
الطغيان في بلده العراق. كان هذا في مقابلٍة معه، أظنها الوحيدة التي است

فتتح 
ُ
الثمانينيات. وال ت التلفزيون السوري، في عام بعيٍد من  فيها على شاشة 

الواقعة،  بتلك  الفصيح،  بالعامي وبعض  الكبير حقا،  للشاعر  املحّبة  املقالة  هذه 
للتجريح به، وإنما للقول إن الصورة الذائعة عن صاحب الوتريات الليلية تحتاج 
إلى شيء من الواقعية، أي تنزيل الرجل من علياٍء ثورّية إلى إنساٍن شاعٍر وحسب، 
يه بجهيمان 

ّ
البائسة مثل تلك على شاشة حافظ األســد، ومثل تغن ه، 

ُ
له سقطات

العتيبي )مثلنْي ال غير، وثّمة غيرهما(، كما له من حميد األوصــاف كثير، فهو 
لم  الــذي  النفس،  الغني  الفقير  واملهرجانيات،  األضــواء  النائي عن  القنوع،  الزاهد 
ط يوما في مديٍح نفعي ألي رئيٍس أو وزيــر أو حاكم. وكــان في وسعه أن 

ُ
يسق

يعيش في ظروٍف أحسن، سيما في العشرين عاما املاضية، في مواقع محترمة، 
غير أنه آثر االنسحاب إلى عزلته وصمته، واكتفى بحدوٍد دنيا من العيش الكريم، 

ق شيخا أو رئيسا أو مسؤوال.
ّ
ف ألحٍد أو يتمل

ّ
من دون أن يتزل

أيضا، مفارقات حــاّدة، قد ال يخصُّ  الشاعر، بل وفــي مماِته  تزدحم في حياة 
كثير منها ما يتعلق بشخصه وحسب، من قبيل مواساة السفارة األميركية في 
بغداد الشعب العراقي في وفاته، وتسميتها له شاعرا بارزا، وهو الذي أقام على 
يساريٍة عتيقٍة ظلت فيه، وكان مناضال شيوعيا في شبابه. ومن قبيل إقامته 
في خريف عمره في الشارقة التي لقي فيها كل اهتمام، وقد أنفق بعض شعره 
الشاعر  أن  األهــم، واألوضــح  املفارقة  أن  الخليج وحكامها. غير  في هجاء دول 
آن، ما يجعله مظلوما  كــان مشهورا ومجهوال في  أخيرا عن 88 عاما  الراحل 
فــي بضع قصائد  لــه،  لــه ولشعره، ومخاصمون  قـــّراء محّبون  ال شــك. يختزله 
امة هجائية، ذاعت في شريطي كاسيت قبل أزيد من أربعة عقود، وسمعها 

ّ
شت

ولندن  وطرابلس  ودمشق  بيروت  في  ومناسباٍت  أمسياٍت  في  العتاقى  بعض 
وتــرّددت  له،  أو ثالث  )وغيرها(، وحفظ كثيرون مقاطع شهيرة من قصيدتني 
وصارت كأنها عالمات دالة عليه، من دون أن يأخذ شعُره العريض )كل الحديث 
هنا عنه شاعرا فصيحا( حقه في القراءة املعتادة، في التعّرف عليه في عمومه، 
فمظفر النواب شاعر غزٍل مجيد، شاعر حّب، وأظنه هنا بالضبط كان شاعرا 
كبيرا وصانع صورة وعبارة مبتكرة. وأبــدا لم يكن شاعرا مهما في قصائده 
بعت دواوينه )كم عددها؟( 

ُ
ذات البذاءات الجريئة، والشجاعة التي ال بد مقّدرة. ط

ولم توّزع جيدا، ال تلقاها إال نادرا جدا، في معارض الكتب. وقيل إن ثّمة طبعات 
مــزّورة مشوهة لها. كما أن شعره ُحرم من إضــاءات درٍس نقدي لها، بل حتى 
النواب  ُيــحــاَور مظفر  لم  الــســّيــارة. عــدا عن هــذا وذاك،  الصحافية  املتابعات  من 
في مقابالت صحافية كافية، وذات قيمة، يتحّدث فيها عن تجربته في كتابته 
قصيدته، عن مصادر ثقافته الشعرية، عن تصّوراته الفنية والجمالية. وها نحن 
نقرأ لذّواقٍة ذوي درايٍة في الشعر واألدب يكتبون أن مظفر النواب شاعر صورة، 
ه لم نصادفه 

ّ
شاعرا سيابيا في عامّي شعره. وهذا جديد، لم نطالعه سابقا، أقل

في متابعاٍت تحليليٍة، نقدية، ناقدة، جّدية وجادة. 
يزيد من صفة مظفر النواب شاعرا مجهوال الحْبس الذي وضعه الجميع فيه، أنه 
شاعٌر ثوري. وهذا صحيٌح في شطر بعيد من حياته، غير أنه ُيظلم إذا أبقيناه 
ون على ما أؤكد هنا، يؤاخذونه على 

ّ
في تصنيٍف كهذا، وها هم ناقدون له، محق

ما كان منتظرا أن يقوله، في شأن ثوراٍت قامت ونهضت بها شعوٌب في السنوات 
العشر املاضية، وفي شأن جرائم يرتكبها غير نظام عربي، السوري مثال. مع 
را 

ّ
ر لم يكن داعية سياسيا، وال ناشطا حزبيا، وال مفك

ّ
 بأن مظف

ً
التسليم بداهة

ه تلك تجيز انتقاَده )أو محاسبته؟( في هذا املطرح.
ُ
عقائديا، وإنما صفت

 كــبــرى أن مظفر الــنــواب لــم يكتب )ولـــم ينشر( مــذكــراٍت أو ذكــريــاٍت أو 
ٌ
خــســارة

لو  استنكف.  مــن  هــو  ربما  أو  املطلب،  بهذا  الصحافة  إليه  تتوّجه  ولــم  يوميات. 
فعلها وكتب ألفصح عن نفسه أكثر، عن أطوار حياته، عن العراق وسورية وليبيا 
أكثر  مفاجأة  .. ستكون  فيه.  الزمن  تصاريف  أحدثته  وعما  ــا،  وأوروبـ والخليج 
من ساّرة لو عثر قريبون منه على نصوٍص بّث فيها لواعج منه، لربما أسعفتنا 

بمعرفٍة أوضح به، ربما.

محمد طلبة رضوان

الواقع، في مصر  ما تفاعالت 
ّ
إن السياسة،  الهزيمة وحدها جوابًا عن سؤال  ليست 

واإلقــلــيــم والــعــالــم، ومــا تغّير أو ذهــب ولــن يــعــود بسهولة، مــن وعــي الــنــاس بالثورة 
إلى  املــصــريــني  املــعــارضــني  مــن  كبير  قــطــاع  يحتاج  والتغيير.  للحكم  وصالحيتها 
ب عليها، وال يعني ذلك أّن ثورة يناير انتهت، بل إّن 

ّ
»مذاكرة« هذه البديهية، وما ترت

هذا الجيل من ثوار يناير لم يعد، في حدود إمكاناته وظرفه، هو صاحب »املستقبل«. 
ف ذلك كله منا، وعنا، وسيأتي وقته، اآلن نحن أمام اختبار 

ّ
ثّمة جيل آخر، أصغر، تلق

تجربتنا،  فــي  بؤسًا  األكــثــر  الحالي،  الــوضــع  تحريك  وإمكانية  األصــعــب،  السياسة، 
وتــجــاوز أزمــة الــدولــة املؤّجلة إلــى صيغٍة أقــرب إلــى الــدولــة، وإن لم تكن كما نريدها 
الطنطاوي،  أحمد  الكرامة  ورئيس حزب  املصري  املعارض  حــوار  تابعت  اها. 

ّ
ونتمن

على »سي أن أن«، وكان أبرز ما قاله من »كالم مرتب« استعداده للحوار مع السلطة، 
يكون  أن  الديمقراطية، مطلب  املدنية  الجبهة  مع  يه، 

ّ
وتبن ثقيل،  وهــو  ما سبق،  رغــم 

الوحيدة في مصر )مع األسف(  الجهة  الرئاسة، بوصفها  الحوار برعاية مؤسسة 
التي تمتلك قدرة وفاعلية على إنجاز ما تلتزم به، إْن أرادت طبعًا.

حــوار  إلجـــراء  ومقبولة  معقولة  املصرية شــروطــًا  املعارضة  أطـــراف  بعض  يشترط 
وطني حقيقي، يتجاوز الشعارات إلى السياسات، والالفتات إلى املمارسات، ويبالغ 
الــراهــن، ويتصّرف  الظرف  إليه في  الــدولــة  أو مــدى حاجة  هم في تقدير قوته، 

ُ
بعض

كما لو أنه هو الشخص نفسه في 2011، القوة نفسها، والفعالية نفسها، والتأثير 
نفسه، وهو ما أعجبني أيضًا في حوار الطنطاوي، املشار إليه، حيث قرر بوضوح 
أنه ال معلومة بخصوص مدى حاجة الدولة إلى هذا الحوار. وليس جديدًا على أحد 
أنه ال أحد يعلم شيئًا في مصر سوى السلطة، وال معلومات عن أي شيء سوى ما 
تسمح به السلطة. وعليه، فإّن الحوار املرتقب فرصة محتملة، ورفض استغاللها، أّيًا 
كانت، أو التعالي عليها، رفاهية ال تملكها املعارضة املصرية، كما أن تقديم شروٍط 
استباقيٍة لخوض الحوار، على طريقة إما كذا وكذا أو ال حوار، ليس مفهومًا، وليس 
ه حوار إذعان، متحّدث و»سّميعة«، ليس 

ّ
متاحًا، والحال هو الحال. هل يعني ذلك أن

الرئيس، وليس   من السيد 
ٌ
الحوار منحة التهليل والتكبير، وأّن  لهم أو عليهم سوى 

حاجة ملّحة لدى الطرفني؟ اإلجابة، في تقديري، ال... تحتاج الدولة إلى الحوار مثل 
ما يحتاجه معارضوها املهّددون بالسجون واملعتقالت، وغيرهم. ويحتاج الرئيس، 
تحديدًا، إلى هذا الحوار، ربما أكثر من معارضيه. وأشير هنا، على سبيل املثال، إلى 
ما حدث في األيام األخيرة من استجابة قطاع كبير من املصريني )ومنهم مؤيدون 
للنظام الحالي(، لكلمة جمال مبارك أخيرًا. أغلب التعليقات أشارت إلى قدرة مبارك 
الصغير على أن يبدو ملء كرسيه املتخّيل، والــذي ال يجد اآلن من يمأله. لم ينس 
ها أزمة السلطة الحالية تنعكس 

ّ
املصريون مبارك وعائلته، وما عانوه على أيديهم، لكن

على تعليقات املصريني على أي حواٍر ألّي منافس محتمل، سلطة تحتاج إلى إعادة 
تبرير نفسها... وجودها... استمرارها، ورئيس يحتاج إلى خطاٍب مختلف، حتى مع 
مؤيديه، فلم يعد ممكنًا أن تكون اإلجابة عن سؤال االقتصاد »اصبروا كما صبر 
الصحابة )والتابعون!( مع النبي«، فال الرئيس نبي، وال النبي كان رئيسًا. ولو أردنا 
ه، صلى الله عليه وسلم، كان ثائرًا، 

ّ
استدعاء لغة السياسة، على خطورتها، لقلنا إن

وداعيًا إلى التغيير، وليس العكس، )أو السيسي(... 
ش رجــل على رجل 

ّ
لم يعد ممكنًا أن تكون اإلجــابــة عن ســؤال املعارضة »مــا تحط

لوا 
ّ
وتتكلم«... سؤال اإلعالم اسمعوا »كالمي أنا بس«.  سؤال املاء وسد النهضة »بط

هري وعيشوا حياتكم«.. سؤال التراب الوطني وبيع جزيرتي تيران وصنافير »مش 
عايز أسمع كالم في املوضوع ده تاني«....  سؤال املعتقلني »ماعندناش معتقلني«...  
سؤال الفشل في أغلب امللفات »ثورة يناير هي السبب«. يحتاج الرئيس أن يتصرف 

كمسؤول، إذا أراد أن يستمر كمسؤول. من هنا نبدأ، إذا أردنا، حقًا، أن نستمر.

في وداع فيصل حوراني مظفر النواب مجهوًال ومظلومًا

الرئيس مسؤول 
وليس منحة إلهية
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بشرى المقطري

اليومية  التحّديات  املواطنني  أمام  تتضاعف 
أبعادها  تتجاوز  التي  االقتصادية  لأزمات 
الشروط املحلية للحرب إلى تداعيات عاملية 
ــد تـــتـــضـــاءل خــــيــــارات الــحــيــاة  ــ مـــســـتـــمـــّرة. وقـ
ــدة، أوجــــدت  ــديـ أمـــامـــهـــم، فــعــلــى مــســتــويــات عـ
ــة تـــداعـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــة - األوكـ الــــحــــرب الــــروســ
ــورات الـــحـــرب  ــ ــطـ ــ اقـــتـــصـــاديـــة تـــتـــفـــاعـــل مــــع تـ
الجارية في أوروبا، وتوّسع دائرة العقوبات 
املــتــبــادلــة بـــني املــعــســكــريــن، فــمــن جـــهـــة، أّدى 
اســتــمــرار تــذبــذب أســعــار الــطــاقــة عــاملــيــًا إلــى 
ارتــفــاع اسعارها، بما في ذلــك تأثر إنتاجية 
املصانع والشركات املختلفة، كما أن الصراع 
ـــص مـــن حــجــم الــتــبــادل 

ّ
ــتـــبـــادل قـــل الــــدولــــي املـ

الــتــجــاري بــني الــــدول، ومـــن ثــم حـــّد مــن تدفق 
أسعارها،   ارتــفــاع  وبالتالي  الغذائية،  املـــواد 
 عــن الــتــضــخــم االقــتــصــادي الــــذي بــات 

ً
فــضــا

تحّديا يواجه معظم الدول. ومن جهة أخرى، 
الروسية األوكرانية  الحرب  فرضت تداعيات 
ــّدرتـــني  ــتــــني، املـــصـ أزمــــــة غـــــــذاء، فـــحـــرب الــــدولــ
لــلــقــمــح، قــلــصــت إمـــداداتـــه فــي األســــــواق، كما 
الــدول  اتبعتها  التي  الوقائية  السياسات  أن 
املــصــّدرة للقمح فاقمت األزمـــة على  األخـــرى 
ــى ارتـــفـــاع  الــصــعــيــد الـــعـــاملـــي، بــحــيــث أّدت إلــ
أســـــعـــــاره. وبـــالـــتـــالـــي، أصـــبـــح نـــقـــص الــقــمــح 
ــي أزمــــة  ــ ــاة املـــــايـــــني. وفــ ــيــ  تــــهــــّدد حــ

ً
مـــشـــكـــلـــة

اقــتــصــاديــة مــرّكــبــة تــتــمــّدد تــبــعــاتــهــا يــومــيــًا، 
بلدان  فــي   

ً
خــطــورة أكــثــر  مستويات  ف 

ّ
تتكش

الحرب  الــحــروب، كاليمن، حيث تفرض كلفة 
ــا عــلــى حـــيـــاة الــيــمــنــيــني، فــيــمــا تــفــاقــم  ــارهــ آثــ
ولذلك، نقص  الحرب من معاناتهم.  سلطات 
اليمن يعني دفــع األزمــة  فــي  القمح  إمــــدادات 

اإلنسانية الخانقة إلى حدود املجاعة. 
اليمن وشروطها  املجاعة في  تتبّدى أسباب 
ــقـــص املـــــــــــوارد، وإنــــمــــا فــي  ــقـــط فــــي نـ ــيـــس فـ لـ
كــيــفــيــة إدارة ســلــطــات الـــحـــرب هــــذه املـــــوارد، 
والـــســـيـــاســـات الـــتـــراكـــمـــيـــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
إلفـــقـــار الــيــمــنــيــني، فــفــي مــقــابــل حــصــر مـــوارد 
ــدول لــتــمــويــل نــفــقــات أجــهــزتــهــا السياسية  الــ
الحرب االقتصاد  والعسكرية، زّجت سلطات 
السلطة،  على  الــيــائــس  فــي صــراعــهــا  اليمني 

وائل السواح

نهض الفتى بايتون جيندرون )18 سنة(، من 
إفطارا، وتدّرع  فراشه، فغسل وجهه وتناول 
 ثّبت 

ً
بدرع واٍق من الرصاص، واعتمر خوذة

ــد 
ّ
 مــبــاشــر، وتــقــل

ٍّ
فـــي مــقــّدمــتــهــا كــامــيــرا لـــبـــث

بندقية حربية، ثم سافر ملسافة تزيد عن 320 
ويطلق  كبير،  متجر  إلــى  ليدخل  كيلومترا، 
الــنــار عــلــى أشـــخـــاٍص ال يــعــرفــهــم، فــي مدينة 
غــيــر مــديــنــتــه وبـــني نـــاس غــيــر نــاســه، فيقتل 
ــهــم مـــن الـــســـود، 

ّ
مــنــهــم عـــشـــرة أشـــخـــاص، جــل

ويــجــرح ثاثة آخــريــن. لــم يكن يعرف أيــا من 
ضحاياه. لم يكن بينهم عــداوة، وال مصالح، 
 ما في األمر أنهم كانوا 

ّ
وال خافات مالية. جل

من لوٍن آخر: كانوا سودا. 
لم تــأِت املــجــزرة بعد مشاجرة أو إثــر خاف، 
بــل جـــاء الــفــتــى مــجــّهــزا بــكــل املـــعـــّدات الــازمــة 
أمــضــى ســنــوات ثاثا  للقتل، فقد  ومــســتــعــّدا 
وهو يتخّيل كيف سيقوم بمجزرته، ويقضي 
ــيــــض. وشــــوهــــد قــبــل  ــداء الــــعــــرق األبــ ــ ــ عـــلـــى أعـ
واليــة  فــي  بوفالو،  نفسها،  املدينة  فــي  أشهر 
توبس،  متجر  عينه،  املتجر  وفــي  نــيــويــورك، 
ــي الـــيـــوم  ــ ــا. وفـ الــــــذي يــــرتــــاده الــــســــود عـــمـــومـ
أنه  املتجر، فيما يبدو  زار  السابق للمجزرة، 
املــعــايــنــة األخـــيـــرة قــبــل الــتــنــفــيــذ. ولـــو أنـــه لم 
يعتقل فــي مــكــان الجريمة ووقــتــهــا، لــكــان قد 
األقـــل، كما أخبر  ذ مجزرتني أخــريــني على 

ّ
نف

 
َ

ليحمل مــا  الــذي يدفع شخصا  مــا  قني. 
ّ
املحق

 هــذا الحقد وتــلــك الــكــراهــيــة ألشــخــاٍص ال 
ّ

كــل
ــــداوة شــخــصــيــة؟..  يــعــرفــهــم، ولــيــس بــيــنــهــم عـ
يــشــعــر بــعــض األمـــيـــركـــيـــني الــبــيــض بــالــقــلــق 
مــن املــهــاجــريــن غــيــر الــبــيــض الــذيــن يــــزدادون 
ــا 

ً
عـــددا بسبب الــهــجــرة ومـــعـــّدل الـــــوالدة. وفــق

الســتــطــاع وطــنــي أجــــراه مــركــز أسوشييتد 
جري 

ُ
برس – نورك لبحوث الشؤون العامة، أ

في ديسمبر/ كانون األول املاضي، يعتقد ما 
محاولة  هناك  أن  األميركيني  ثلث  مــن  يقرب 
متعّمدة جارية الستبدال األشخاص البيض 
باملهاجرين  املتحدة  الــواليــات  في  املولودين 
مــن  أن %29  االســــتــــطــــاع  ــّونــــني. ووجــــــد  ــلــ املــ
يخسر  أن  مــن  يخشون  البالغني  األميركيني 
الــواليــات املتحدة  املــولــودون في  األميركيون 
والثقافي،  والسياسي  االقــتــصــادي  نــفــوذهــم 

مع زيادة عدد املهاجرين.
تزيد هذه األرقام بني الجمهوريني املحافظني 
عــن املــعــتــدلــني والــلــيــبــرالــيــني بطبيعة الــحــال. 
 أن ثلثي الــجــمــهــوريــني يــعــتــقــدون أن 

ّ
والــحــق

نــمــو عـــدد املــهــاجــريــن إلـــى الـــواليـــات املتحدة 
»يــعــنــي أن أمــيــركــا فــي خــطــر فــقــدان ثقافتها 
ــذا الــــقــــلــــق، طـــــــّور بــعــض  ــ ــهــــا«. مــــن هــ ــتــ وهــــويــ
إلى  تستند  نظرية جديدة  البيض  القوميني 

االقتصادية  املؤسسات  انقسام  ــرض 
َ
ف بحث 

على حياة اليمنيني، كآلية موّجهة تعمل على 
امتصاص مــواردهــم، إلــى جــانــب الــتــرّبــح من 
حالة الحرب، من السلطات وشبكة املترّبحني، 
بحيث امتّدت األزمة لجميع مناحي الحياة، 
إلــى رفع  الغذائية  املــواد  من تضاعف أسعار 
أسعار املشتقات النفطية والتاعب بأاسعار 
جرت  بحيث  الــــدوالر،  مقابل  املحلية  العملة 
الــيــمــنــيــني  إلفــــقــــار  ــّددة  ــعــ ــتــ مــ أدوات  تــنــمــيــة 
على  تعتمد  مفقرة،  جيوش  إلــى  وتحويلهم 
املــســاعــدات اإلغــاثــيــة واملــعــونــات اإلنــســانــيــة. 
ــديــــرون حــيــاتــهــم  ومــــع أن الــيــمــنــيــني ظـــلـــوا يــ
وفــق الحد األدنــى طــوال سنوات الحرب، فإن 
قلصت  األوكرانية  الروسية  الحرب  تداعيات 
يتحّركون  الـــذي  الضيق  اإلنــســانــي  الــهــامــش 
فيه، والتي امتّدت إلى القمح، الغذاء الرئيسي 
نت 

ّ
ملعظم اليمنيني. ومع هذه األزمة التي توط

ــقــــودا طـــويـــلـــة نــتــيــجــة ســيــاســة  فــــي الـــيـــمـــن عــ
السلطات املتعاقبة، فاقم املشكلة غياب سلطة 
ى خطة مستدامة لرفع مستوى 

ّ
مركزية تتبن

زراعة القمح محليًا وتغطية حاجة اليمنيني، 
موّردين  على  الحرب  سلطات  اعتماد  مقابل 
مــحــلــيــني مـــوالـــني لــهــا يــحــتــكــرون اســـتـــيـــراده، 
إال أن حــضــور الــهــنــد لــتــصــديــر الــقــمــح لسد 
حــاجــة مواطنيها أخــيــرا صــّعــد مــن تحّديات 
تفاقم أزمة الغداء في اليمن، ونقص إمدادات 
القمح، فبحسب أحد تقارير منظمة أوكسفام 
الــبــريــطــانــيــة، ارتــفــع ســعــر الــخــبــز فــي الــيــمــن، 
ــة األوكــرانــيــة، بنسبة  %35.  منذ بــدايــة األزمـ
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن تــقــلــيــص بـــرامـــج الــغــذاء 
العاملي، والذي كان، على الرغم من اختاالت 
أدائـــه يــمــّول، إلــى حــد مــا، الــنــازحــني بالسال 
تدهور  مــن  يضاعف  القمح،  منها  الــغــذائــيــة، 
الــوضــع اإلنــســانــي فــي الــيــمــن، خــصــوصــا مع 
تفادي  إلــى  أولوياتها  الغنية  الـــدول  توجيه 
األزمــــــة االقـــتـــصـــاديـــة املــتــرتــبــة عــلــى الــحــرب 
الروسية - األوكرانية، وهو ما يجعل الحالة 
للتدهور  أكثر   

ً
حة

ّ
مرش اليمن  في  اإلنسانية 

ــراتــهــا في 
ّ

ــام، بحيث بـــدت مــؤش فــي قـــادم األيــ
ــي مـــنـــاطـــق يــمــنــيــة  ـــي ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة فــ

ّ
تـــفـــش

عديدة، من منطقة حيس في مدينة الحديدة 
إلـــــى مـــديـــنـــة حـــجـــة وحـــتـــى أريـــــــاف صــنــعــاء.  

املـــؤامـــرة، هــي »نــظــريــة االســـتـــبـــدال«، أو التي 
تــشــيــر إلــــى فـــكـــرة أن ثــقــافــة الـــعـــرق األبــيــض 
وســـيـــادتـــه الــســيــاســيــة يـــجـــري اســتــبــدالــهــمــا 
ــدا، مـــن خــــال إغــــــراق الــبــلــد بــاملــهــاجــريــن  ــمـ عـ
ــطـــت الـــجـــمـــاعـــات املــنــاهــضــة  واألقـــلـــيـــات. وربـ
املؤامرة  نظرية  البيض  واملتفوقون  للهجرة 
التي ال أســاس لها من الصحة، أن  بحّجتهم 
السياسات املؤيدة للهجرة صّممتها النخب 
وتقوم  تقويضه.  أو  األبــيــض  الــعــرق  لتدمير 
ــّجـــة عـــلـــى االفـــــتـــــراض الـــخـــاطـــئ أن  هـــــذه الـــحـ
جميعا  سيصّوتون  البيض  غير  املهاجرين 
لون بشكل جماعي من 

ّ
بطريقة معينة، وسيقل
تأثير العرق األبيض.

اكــتــســب هــــذا املـــفـــهـــوم زخـــمـــا كــبــيــرا عــنــدمــا 
صـــاغ املــفــكــر الــفــرنــســي الــقــومــي ريــنــو كامو 
كتاب صدر  في  العظيم«  »االستبدال  عبارة 
فــي فرنسا  املــســلــمــني  أن  مــّدعــًيــا  عـــام 2011، 
يدّمرون الحضارة والثقافة الفرنسية بسبب 
ارتفاع معدالت املواليد لديهم. وتــدور فكرة 
ــرة، تــفــيــد بـــأن  ــ ــؤامـ ــ ــول نـــظـــريـــة مـ ــ الـــكـــتـــاب حـ
الــهــويــة الــغــربــيــة والــبــيــض تــحــت الــحــصــار؛ 
البلدان  من  الهائلة  الهجرة  موجات  بسبب 
غير األوروبــيــة وغير البيضاء، وأن الهجرة 
للمهاجرين  السكاني  النمو  مــع  الجماعية 
ســتــؤّدي إلــى تغير ديــمــوغــرافــي فــي الــغــرب، 
ُيــســتــبــدل بــمــوجــبــه مـــهـــاجـــرون مـــن الــشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا باألفراد األوروبيني، 

وغيرها من الباد غير األوروبية.
ملغايرتهم  املسلمني،  على  أكثر  كامو  ويــرّكــز 
أيضا.  الدين  فقط، ولكن في  العرق  ليس في 

قــيــام  االقـــتـــصـــاديـــة  األزمـــــــات  إدارة  تــقــتــضــي 
السلطة بمهامها الوظيفية من خال تسخير 
كل موارد الدولة للحّد من تبعاتها على حياة 
ي سياسات اقتصادية 

ّ
املواطنني، وقبلها تبن

ملعالجة األزمــــة، بــيــد أن ســلــطــات الــحــرب في 
أدوات  تكريس  فــي  استثنائي  نــمــوذج  اليمن 
رة، بوصفها قوى 

ّ
القهر، إذ إن فلسفتها املتجذ

طفيلية تقوم على صنع األزمات واالستفادة 
منها، تتشابه في ذلك، سلطة متغلبة قّوضت 
الدولة وكّرستها سلطة منحتها دول اإلقليم 
املشروعية لتوحيد وكائها. وإذ كان تسويق 
املــجــلــس الـــرئـــاســـي، بــوصــفــه ســلــطــة ُصنعت 
الــريــاض، جــاء في سياق تمكينها إلدارة  في 
املــنــاطــق الــتــابــعــة لــهــا، ومـــن ثــم وقـــف تــدهــور 
ــإن أداء الــحــكــومــة  األوضــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة، فــ
 قــاصــرًا، 

ّ
املــعــتــرف بــهــا، ســلــطــة تــنــفــيــذيــة، ظـــل

بــحــيــث عــجــزت عــن تطبيع الــحــد األدنــــى من 
مــظــاهــر الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة، فــعــلــى الـــرغـــم من 
انخفاض سعر الدوالر قياسا بالعام املاضي، 
فـــإن أســـعـــار الــســلــع األســاســيــة اســتــمــّرت في 
االرتفاع في املناطق التابعة لها، حيث تشهد 
املـــحـــّررة مــوجــة غـــاء نتيجة غياب  املــنــاطــق 
الجانب  وفي  األسعار.  ملراقبة  للحكومة  آلية 
الــخــدمــي، عــجــزت الــحــكــومــة عــن حــل مشكلة 
استمرار انقطاع الكهرباء، كما أن عدم امتاك 
الحكومة القرار االقتصادي في إدارة املوارد، 
بــمــا فـــي ذلـــك فــشــلــهــا فـــي اســتــئــنــاف تصدير 
ــكــالــهــا عــلــى دعــــم حلفائها 

ّ
الــنــفــط، مــقــابــل ات

األول. ومــع إعان  املقام  لتغطية نفقاتها في 
الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــــارات فـــي الــشــهــر املــاضــي 
االقتصاد  بدعم  التزامهما  نيسان(  )إبــريــل/ 
الــيــمــنــي، فــــإن عــــدم إيــفــائــهــمــا بــتــعــهــداتــهــمــا 
اكتفت  حــيــث  للحكومة،  آخـــر  انــكــشــافــا  يمثل 
السعودية بتمديد الوديعة السابقة، وتحويل 
الــجــزء املتبقي إلــى البنك املــركــزي فــي مدينة 
عدن. وفيما فرضت تداعيات الحرب الروسية 
األزمــة،  مواجهة  الحكومات  على  األوكــرانــيــة 
ظلت الحكومة املعترف بها تديرها من خال 
ــي أي سياسة 

ّ
تــســّول الــداعــمــني مــن دون تــبــن

لــتــفــادي األزمــــة أو عــلــى األقــــل  التخفيف من 
تداعياتها، وذلك بتمكني املزارعني من زراعة 
ومن  اســتــيــراده،  التجار  تولي  مقابل  القمح، 

وهــو يــرى املسلمني »مــحــاربــني غـــزاة هدفهم 
ــــام  ــبــــدال اإلسـ ــتــ ــيـــد هــــو الـــتـــدمـــيـــر واســ الـــوحـ
الرغم  وعلى  وحضارته«.  الفرنسي  بالشعب 
مـــن الــحــكــم عــلــى كــامــو بــغــرامــة بــلــغــت أربــعــة 
ــف، ففي عام 

ّ
آالف يـــورو، فــإن فكرته لــم تــتــوق

كر 
ُ
الــذي صــدر فيه الحكم ضد كامو ذ  ،2014

مــصــطــلــح »االســـتـــبـــدال الــعــظــيــم« فـــي مــواقــع 
مــرة، بحسب  ألــف   120 االجتماعي  التواصل 
مجلة تايم األميركية، التي أفادت بأن انتشار 
املصطلح تضاعف مّرات كثيرة في السنوات 
 للفكرة جــــذورا أســبــق على 

ّ
الــتــي تــلــت. ولــكــن

العشرين،  القرن  ــا. ففي مطلع  أوروبـ ذلــك في 
كتب رائد القومية الفرنسية موريس باريز أن 
»نا«  وطنـ على  سيستولي  اليهودي  الشعب 
و»يـــدمـــره«. وانــتــشــرت هـــذه الــنــظــريــة كالنار 
ــنـــازيـــة وإيــطــالــيــا  فـــي الــهــشــيــم فـــي أملـــانـــيـــا الـ
الفاشية. وال يزال اليهود، ومن ثّم املسلمون، 
مصدر خوٍف متعاظم لدى األوروبي العادي 
عــمــومــا. وفـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، تــأخــر ذلــك 
 أحيانا 

ً
كثيرا. وبينما كانت العنصرية قاتلة

ــيـــركـــيـــني مــــن أصـــــل أفـــريـــقـــي، فــقــد  تـــجـــاه األمـ
كـــان األمــيــركــيــون أكــثــر تــســامــحــا عــمــومــا مع 
املهاجرين من قوميات أخرى وديانات أخرى. 
ــاراك أوبـــامـــا فــي عــام  عــلــى أن فـــوز الــرئــيــس بــ
 بعنف 

ّ
2009، أول رئيس أميركي أسود، قد هز

العرق  تفّوق  البيضاء ودعــاة  القومية  أركــان 
األبيض. فأول مّرة يأتي ابن مهاجر فقير من 
كينيا، ليس ليصبح نائبا في الكونغرس، أو 
محافظا لبلدة صغيرة، ولكن ليصبح رئيسا 
ــول  ــلــــواليــــات املــــتــــحــــدة. كـــانـــت صـــدمـــة وصــ لــ

الــدولــة. واقــتــصــرت سياسة  القيام بمهام  ثــم 
الــحــكــومــة عــلــى مـــنـــاشـــدة الــهــنــد بــاســتــثــنــاء 
أزمــة  أن  إال  القمح،  اســتــيــراد  اليمن مــن حظر 
القمح املتنامية في العالم، بما في ذلك ارتفاع 
اليمن، بحيث  في  تأثيراتها  فاقمت  أسعاره، 
طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم الصناعية، 
ــي الــيــمــن،  وهـــــي أكـــبـــر مــــســــتــــوردي الـــقـــمـــح فــ
إنسانية  أزمــة  لتفادي  عاجلٍة  حلوٍل  بإيجاد 
القمح  اليمن، مع احتمال نفاذ احتياطي  في 

في غضون أشهر. 
ــى ســيــاســة 

ّ
ســلــطــة الــغــلــبــة املــلــيــشــاويــة تــتــبــن

ــتـــصـــاديـــة دوريـــــــة تــمــّدهــا  تــخــلــيــق أزمـــــــات اقـ

ــى الــبــيــت األبــيــض  ــل أفــريــقــي إلـ ــٍل مـــن أصـ رجــ
مــوجــعــة لــلــجــمــيــع: لــلــعــنــصــريــني والــفــاشــيــني 
الــــجــــدد واملـــحـــافـــظـــني الــــذيــــن يـــنـــاضـــلـــون مــن 
أجــل إبــقــاء األمـــور على حالها، وقــد جــال في 
خاطر الجميع أنــه إن جــاء اليوم رجــل أسود 
إلــــى الــحــكــم، فــقــد يــأتــي غــــدا رجــــل مــفــرط في 

الليبرالية أو اشتراكي أو حتى امرأة! 
ومنذ اليوم األول لوصول أوباما إلى البيت 
املحافظون صفوفهم إلفشال  األبيض، رّص 
 عــصــا ممكنة وغير 

ّ
ســيــاســتــه، وضــعــوا كـــل

ــي عــجــلــة الـــســـيـــاســـة واالقـــتـــصـــاد  مــمــكــنــة فــ
ــــح 

ّ
ــة. وجــــــــاء املــــرش ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والـــــرعـــــايـــــة االجــ

ــد تـــرامـــب لــيــؤّكــد أن بــــاراك  ــالـ الـــرئـــاســـي دونـ
أوباما لم يولد في أميركا. وبالتالي، لم يكن 
رئــيــســا شــرعــيــا، وهـــو مــا ســاعــد فــي تحفيز 
الجمهوري  الــحــزب  فــي  األجـــزاء تطّرفًا  أكثر 
وقاعدته. واكتسبت كذبة ترامب زخما كافيا 
لــلــســمــاح لــتــرامــب بــالــفــوز بــتــرشــيــح الــحــزب 
الجمهوري، ومن ثّم بالرئاسة بنجاح. وفي 
ــد الــقــومــيــون املــتــعــّصــبــون  عــهــد تـــرامـــب، وجـ
واملــتــفــوقــون الــبــيــض فــي الــرئــيــس سياسيا 
إعــادة  إلــى  فــي سعيهم  بــل وملِهما،  حليفا، 
أميركا إلى ما كانت عليه قبل عام 1965 من 

إصاحاٍت عرقية ومجتمعية.
ــه األمــــــــي  ــ ــبــ ــ ــد الــــــــرجــــــــل شــ ــ ــهــ ــ ونـــــــمـــــــت فــــــــي عــ
ــلـــى اعـــتـــقـــاد  ــــز عـ ــرّكـ ــ ــتــــي تـ ــة الــ ــيــ األيــــديــــولــــوجــ
املــــهــــاجــــريــــن ســيــهــّمــشــون  أن  ــه  ــ لـ أســــــــاس  ال 
الــســكــان الــبــيــض مــن خـــال الــســيــاســات التي 
هذه  وألهمت  الليبرالية.  »النخب«  وضعتها 
األيـــديـــولـــوجـــيـــا هــجــمــات عــنــيــفــة عـــديـــدة في 

بـــــمـــــوارد إضــــافــــيــــة، وإخـــــضـــــاع املــجــتــمــعــات 
أزمــات  أي  ولذلك،  القهرية.  لوسائلها  بالقوة 
اقتصادية عاملية هي وسيلة إضافية لتنمية 
موارد هذه السلطة، مقابل تحميل خصومها 
األزمـــات، ولذلك ظلت شّماعة  مسؤولية هــذه 
الــعــدو والــحــصــار عــلــى الــيــمــن هــي السياسة 
أزمــات  إلدارة  الــحــوثــي  لجماعة  االقــتــصــاديــة 
تنتجها، وتحميل املواطنني كلفتها. وإذا كان 
بــالــوقــود  أكــثــر مــن 11 سفينة محملة  دخـــول 
إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة ضــمــن إجـــــراءت الــهــدنــة 
اإلنسانية هدفا لتخفيف أعباء أزمة املشتقات 
النفطية على املواطنني في مناطق الجماعة، 
ـــض ســـعـــر الــــبــــتــــرول، بـــمـــا فــي 

ّ
فـــإنـــهـــا لــــم تـــخـــف

ذلــك الــغــاز املــنــزلــي، فضا عــن ارتــفــاع أسعار 
ــات الــتــجــاريــة الــتــي هي 

ّ
الــكــهــربــاء فـــي املــحــط

ضمن اقتصاد الحرب التي تديرها الجماعة. 
الرغم من االستقرار  أخــرى، وعلى  ومــن جهة 
فإن  الــــدوالر،  مقابل  املحلية  للعملة  النسبي 
قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة أدنـــــــى، مـــقـــابـــل اســـتـــمـــرار 
ارتفاع أسعار السلع األساسية، وذلك نتيجة 
فــرض الجماعة ضــرائــب مــتــعــّددة إلــى جانب 
الجبايات، فوفقا ألحد التقارير، بلغت نسبة 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية في الثاثة أعوام 
األخيرة إلى 556% في صنعاء فقط. وفي وقٍت 
تتكشف تداعيات الحرب الروسية األوكرانية 
عن أزمة القمح في اليمن، فإن جماعة الحوثي 
كــالــعــادة، وظــفــت ذلـــك لصالحها هــي وطبقة 
املــنــتــفــعــني، وذلــــك بــرفــع أســـعـــار الــدقــيــق، إلــى 
ــاج، فــمــع ارتــفــاع  ــة الـــدجـ جــانــب اســتــغــال أزمــ
ــلـــف، فـــإن  ــعـ ــك الـ ــ ــا، بـــمـــا فــــي ذلـ ــيـ ــاملـ أســــعــــاره عـ
فـــرض الــجــمــاعــة ضــرائــب جــديــدة عــلــى مـــزارع 
الدواجن، وصلت إلى مليون ريال، بما في ذلك 
املــــزارع، وذلـــك بــإجــبــارهــا على  ضغطها على 
الحرب بالدجاج  إمــداد مقاتليها في جبهات 
املــحــلــي، مــا فــاقــم حـــدود األزمــــة، مقابل توّجه 
ج 

ّ
املثل الدجاج  استيراد  إلى  أخيرا،  الجماعة، 

لسد حاجة املواطنني، وذلك لتنمية مكاسبها. 
اقتصادية عاملية، إضافة  أزمـــة  فــإن  ثـــّم،  ومــن 
إلى استمرار الحرب، هي نعمة لسلطة جماعة 
الــحــوثــيــني، حتى لــو دفــعــت مــايــني اليمنيني 

إلى املجاعة.
)كاتبة يمنية(

حدة. وفي 
ّ
السنوات األخيرة، في الواليات املت

حـــني أن الـــســـود هـــم األكـــثـــر اســتــهــدافــا بمثل 
هــــذا الــعــنــف، فــقــد انــتــشــرت فـــي عــهــد تــرامــب 
االعتداءات على مجتمعات اليهود واملسلمني 
والاتينيني  جنسيا  واملــتــحــّولــني  واملــثــلــيــني 
واآلســـيـــويـــني. وعــلــى مـــدى الــســنــوات السبع 
الـــفـــائـــتـــة، وقـــعـــت أحــــــداث كــثــيــرة كــشــفــت عن 
الستخدام  البيض  العنصريني  قابلية  عمق 
ا مـــن إطــــاق الـــنـــار عــلــى كنيسة  ــــدًء الــعــنــف، بـ
إيــه إم إي التي خلفت تسعة قتلى  إيمانويل 
مـــن أبـــنـــاء الــرعــيــة الـــســـود فـــي تــشــارلــســتــون، 
بـــواليـــة ســـــاوث كـــارولـــيـــنـــا، فـــي 17 يــونــيــو/ 
الكراهية ضّد  مــرورا بجرائم  حــزيــران 2015، 
مجموعات أخـــرى، بما فــي ذلــك املــذبــحــة في 
2016 ضّد مجتمع امليم في أورالنــدو بوالية 
 و53 جريحا، 

ً
فلوريدا والتي خلفت 49 قتيا

واملذبحة املعادية للسامية في كنيس شجرة 
 ،)2018( بنسلفانيا  بــيــتــســبــرغ،  فــي  الــحــيــاة 
والتي تركت وراءها 11 قتيا وستة جرحى، 
وإطـــــاق الـــنـــار الــجــمــاعــي  فـــي إل بــاســو في 
والية تكساس )2019(، والذي أسفر عن مقتل 
23 شـــخـــصـــا، واســـتـــهـــدف صــــراحــــة مــجــتــمــع 
الاتينكس فــي املــديــنــة، ثـــّم إطـــاق الــنــار في 
منتجع صحي في أتانتا )2021(، أسفر عن 
مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة أشخاص 
 أكثر املشاهد تعبيرا 

ّ
من أصل آسيوي. ولعل

مدينة  في  الجدد  النازيني  مئات  كــان مشهد 
الــشــوارع  عــبــروا  )2017(، حــني  شارلوتسفيل 
ــــرؤوس  ــم يــحــمــلــون املـــشـــاعـــل الــــنــــازيــــة، بـ ــ وهـ
محلوقة وزنــود مغطاة بــاألوشــام، ويهتفون 

نا«!
َّ
»لن يحل اليهود محل

ــالـــو، إذن، مــنــعــزلــة، بل  لـــم تــكــن حـــادثـــة بـــوفـ
الخوف السائد بني األميركيني حاليا أن ذلك 
العنف سيكون هو النمط السائد في العاقة 
بني األميركيني. ولن يكون تغيير هذا التوّجه 
ــال، ألســبــاب  ــنــ املــتــنــامــي أو عــكــســه قـــريـــب املــ
عــــّدة، أّولـــهـــا الــقــوة العظيمة لــلــوبــي الــســاح 
ــتــــور يــحــمــي  ــي، وثـــانـــيـــهـــا أن الــــدســ ــركــ ــيــ األمــ
الــســاح، حتى  العاديني باقتناء  الــنــاس   

ّ
حــق

الحربّي منه. وثالثها هيمنة املحافظني على 
الــقــضــاء، بــمــا فــيــه املحكمة الــعــلــيــا، ورابــعــهــا 
فرسان اإلعــام العنصري في وسائل اليمني 
ــيـــوز ونــــيــــوز مــاكــس  املـــتـــطـــّرف مــــن فـــوكـــس نـ
وغيرهما. وفي مقّدمة الجميع، يقف بالطبع 
املذيع األبيض الوسيم تاكر كارلسون، الذي 
خـــّصـــص 400 حــلــقــة مـــن بــرنــامــجــه الــيــومــي 
ليخيف األمــيــركــيــني مــن غـــزو الــغــربــاء الــذيــن 
ســيــقــضــون عــلــيــهــم. وألن مــعــظــم األمــيــركــيــني 
يستقون مواقفهم بناء على إعامهم، فليس 

ر. 
ْ

قادم األيام مليئا بالِبش
)كاتب سوري في واشنطن(

اليمنيون في مواجهة الجوع

مجزرة بوفالو والخوف من الملّونين

تتبّدى أسباب المجاعة 
في اليمن وشروطها 
ليس فقط في نقص 

الموارد، وإنما في 
كيفية إدارة سلطات 

الحرب هذه الموارد

أزمة اقتصادية 
عالمية، إضافة إلى 
استمرار الحرب، هي 

نعمة لسلطة جماعة، 
حتى لو دفعت ماليين 

اليمنيين إلى المجاعة

لم تكن حادثة 
بوفالو، إذن، منعزلة، 
بل الخوف السائد بين 

األميركيين حاليًا أن 
ذلك العنف سيكون 

هو النمط السائد 
في العالقة بين 

األميركيين
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