
لميس أندوني

ــــي من  ــل أعـــمـــال أردنــ ــار مـــقـــال نـــشـــره رجــ ــ أثـ
أصل فلسطيني في مجلة فورين بوليسي 
األميركية، دعا فيه إلى ضم األردن الضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة حــا نــهــائــيــا إلرســـاء 
ــــام« فـــــي املــــنــــطــــقــــة، حـــفـــيـــظـــة أغـــلـــب  ــ ــسـ ــ ــ »الـ
يــحــاول  إنـــه  إذ  والفلسطينيني،  األردنـــيـــني 
لــلــمــعــضــلــة  وأخـــــيـــــرا،  أوال  حـــــا،  ــّدم  ــقــ يــ أن 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وإنــــــهــــــاء حــــقــــوق الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى حـــســـاب كـــل مـــن األردن 
وفــلــســطــني. ال يمكن أن يــكــون كــاتــب املــقــال 
حسن اسميك، وهو مقيم في اإلمارات وغير 
الطرح  وراء  دور سياسي،  أي  في  معروف 
املقّدم املليء بالتفاصيل واألرقام، واملمعن، 
عَمد بتاريخ 

َ
ت

ُ
في الوقت نفسه، في الجهل امل

ــاريــــخ الــشــعــبــني  املــــشــــروع الــصــهــيــونــي وتــ
ــــَدم ال 

َ
ــــق

ُ
األردنــــــي والــفــلــســطــيــنــي، فــالــحــل امل

إذ  هــو،  كما  اإلسرائيليون  يقبله  أن  يمكن 
يــنــادي بــوضــع املــســتــوطــنــني الــيــهــود، غير 
الشرعيني، تحت اإلدارة األردنية، وتمثيلهم 
في مجلس النواب والحكومة. ولكن مجّرد 
تقديم مشروع الضم إعاميا عمل مشبوه، 
ُيراد به زرع فكرة إنكار الهوية الفلسطينية 
شـــرعـــيـــة  لــــفــــرض  ــــب،  ــعـ ــ ــــشـ والـ األرض  عـــــن 
وهــذا  الصهيوني،   الكولونيالي  املــشــروع 
خــطــيــر بــحــد ذاتــــــه، خــصــوصــا أنــــه يــعــّمــق 
انــدثــار  مــن  واملتخيلة  الحقيقية  املــخــاوف 
الهوية األردنية نفسها في مشروع هامي 
إلنــقــاذ إســرائــيــل مــن ورطـــة االســتــمــرار في 
هويتها  نقيض  هــو  شــعــٍب  على  السيطرة 

جيرار ديب

يـــزهـــر الــيــاســمــني الـــعـــادي أو الــشــائــع في 
بــدايــة فــصــل الــربــيــع، ويــمــكــن أن يــزهــر في 
ــا الـــشـــتـــوي، فــيــزهــر مـــن شهر  الــصــيــف. أمــ
ــانـــي إلـــــى مـــــارس/  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ
آذار، وهــو صنف ذو أزهـــار قــويــة، تتحمل 
ا للتقاليد 

ً
الظروف املناخية القاسية. ووفق

الياسمني زهرة ترمز  اآلسيوية والعربية، 
إلى السعادة.

تزهر الياسمينة في مختلف ظروف املناخ، 
لتنثر روائحها العطرة في أرجاء األمكنة، 
وتعطي ملتنشقيها بريق أمٍل وسعادٍة بيوم 
جديد أفضل. تحاكي الصورة السوريالية 
وا انتظار 

ّ
أولئك الناس في بيروت الذين مل

ــن أزمـــاتـــهـــم املــتــاحــقــة،  رجـــــاء الـــخـــاص مـ
ــٍت تــاحــقــهــم لــعــنــة الـــحـــرب األهــلــيــة  فـــي وقــ
الثنائي  مطالبة  خلفية  على  ت 

ّ
تجل الــتــي 

ــارق الــبــيــطــار  الــشــيــعــي بــإقــالــة الــقــاضــي طــ
من موقعه في قضية انفجار مرفأ بيروت، 
ــوارع الــطــيــونــة،  ــ فــبــاألمــس الــقــريــب فـــي شــ
على خطوط التماّس بني منطقتي الشياح 
ذات  الرمانة  وعــني  الشيعية  األغلبية  ذات 
الشوارع  أعــادت حرب  املسيحية،  األغلبية 
والقنص واالختباء صورة الحرب األهلية 

اها.
ّ
 اللبناني أنه تخط

ّ
التي ظن

 على اللبناني، بني حني 
ّ

أحداث أليمة تطل
وآخر، لتضعه أمام قلق الحرب والتهجير 
واملــــوت مــن جــديــد، فــهــل ستنتظر بــيــروت 
 لتنبض الــحــيــاة 

ً
أزهــــار الــيــاســمــني طــويــا

فيها ســاًمــا وحــًبــا وســعــادة، وتــعــود إلى 
ســابــق عــهــدهــا كــمــا وصــفــهــا نــــزار قــبــانــي 
»ســـــّت الـــدنـــيـــا«؟ انـــتـــظـــرت بـــيـــروت أزهــــار 
الياسمني في خريف عام 2019، فقد شهدت 
ــا  ــهـ ــــأت شـــوارعـ ــا تــــظــــاهــــراٍت مــ ــهـ ــاتـ ــاحـ سـ
ـــا لــلــطــبــقــة الــحــاكــمــة 

ً
بـــنـــزول الـــنـــاس، رفـــض

التي أوصلت الباد إلى أعمق أزمٍة عرفها 
تاريخ لبنان.

الثورة  لم يزهر ياسمني بيروت بعد هــذه 
أحــام  فسّيست  األحـــزاب،  استغلتها  التي 
ــنـــاس بــالــتــغــيــيــر واملـــحـــاســـبـــة، وأدخـــلـــت  الـ
عليها روح الطائفية واملناطقية، فضاعت 

أبو القاسم علي الربو

مــضــى مــا يــزيــد عــلــى تــســعــة أشــهــر على 
)اخــتــارتــهــا  الليبية   75 الــــ  لجنة  اخــتــيــار 
املمثلة الخاصة ألمني عام األمم املتحدة 
فـــي لــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي ولـــيـــامـــز( حــكــومــة 
الــوحــدة الوطنية، وأكــثــر مــن ستة أشهر 
على نيل هذه الحكومة الثقة من مجلس 
ــواب، إذ اســتــبــشــر الــلــيــبــيــون خــيــرًا  الـــــنـــ
بـــالـــخـــطـــوة، ورّحـــــبـــــوا بـــهـــذه الــحــكــومــة، 
ــاال كــثــيــرة، وانــتــظــروا  ــقــوا عليها آمــ

ّ
وعــل

واقـــعـــهـــم  أرض  عـــلـــى  اســـمـــهـــا  تـــرســـيـــخ 
املــفــتــت، لتحقيق وحــــدة وطــنــيــة عــجــزت 
الحكومات السابقة عن تحقيقها، والتي 
ســاهــمــت أكــثــرهــا، بقصد أو بـــدونـــه، في 
ــراراٍت أّدت إلــى  ــ اتــســاع الــهــوة وإصــــدار قـ
ــبـــاد، خــصــوصــا بعد  ــال الـ ــ تــمــزيــق أوصـ
ودفع  طرابلس،  على  ت 

ّ
شن التي  الحرب 

الباد وغربها،  الليبيني، في شرق  عامة 
ــم ومــمــتــلــكــاتــهــم  ــ ــهــ ــ ــا، مــــن أرواحــ ــهــ أكــــافــ
وقطيعة اجتماعية، فيما لم تكن الحرب 

خيارهم. 
نيطت بالحكومة مهمة رئيسية قبلتها 

ُ
أ

املناسبة  الــظــروف  إعـــداد  بــهــا،  وتعهدت 
وتــهــيــئــتــهــا إلجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وبرملانية في 24 ديسمبر/ كانون األول 
املقبل، وبدال من أن تكون حكومة مصغرة 
أشبه ما تكون بحكومة تصريف أعمال، 
تــم التوّسع فــي عــدد وزرائــهــا ووكائها 
ــق  ــاطــ ــنــ إلرضـــــــــــاء جـــمـــيـــع األقـــــالـــــيـــــم واملــ
فكانت  السياسية،  واألطــراف  الجغرافية 
ــة مـــحـــاصـــصـــة بــــاقــــتــــدار، حــســب  ــكـــومـ حـ
الدبيبة  الحميد  عبد  رئيسها،  اعــتــراف 
وزراء  ــار  ــيــ ــتــ اخــ أن   

ّ
ظــــــن وقــــــد  ــفـــســـه،  ــنـ بـ

ووكــــــــاء مــــن كــــل املـــنـــاطـــق الـــجـــغـــرافـــيـــة، 
والــتــركــيــز عــلــى املــنــطــقــة الــشــرقــيــة الــتــي 
شاكية  فيها  أصــــواٌت  تتعالى  مــا  كثيرا 
مــن يمثلها  التهميش وعـــدم وجـــود  مــن 
ــن أن هــــــذا ســيــجــعــل  ــ ــكــــومــــة، ظـ ــي الــــحــ ــ فـ
من  مأمٍن  في  أعمالها  تمارس  الحكومة 
ات، وأن املــســؤولــني الــذيــن  هـــذه االدعـــــــاء
تـــم اخــتــيــارهــم مـــن تــلــك املــنــطــقــة )وزراء 
الــحــكــومــة( سيتولون  لــرئــيــس  نــــواب  أو 
الـــدفـــاع عــن خــطــط الــحــكــومــة وقــراراتــهــا 
االجتماعية،  ومكوناتهم  أقاليمهم  أمــام 
إال أنـــه لــم يــمــض وقـــٌت كثير حــتــى طفت 
تهميش  ظاهرها  خــافــاٌت  السطح  على 
املـــنـــاطـــق، وبــاطــنــهــا مــصــالــح شخصية 

ضيقة تضاربت فيما بينهم.
الــــــــشــــــــاهــــــــد هـــــــنـــــــا الـــــــــســـــــــجـــــــــاالت الـــــتـــــي 
شــهــدتــهــا اجــتــمــاعــات الــحــكــومــة أخــيــرا، 
عت بني القنوات 

ّ
والتصريحات التي توز

اإلعــامــيــة والــتــهــم املــتــبــادلــة فــي رســائــل 
رسمي  غير  وبشكل  رسمية،  وخــطــابــات 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ـــل االجـ ــواصـ ــتــ ــلـــى وســــائــــل الــ عـ
ــلـــعـــيـــان. وال يــحــتــاج  ــلـــة لـ أصـــبـــحـــت مـــاثـ
الــخــاف  لــجــهــد إضـــافـــي إلدراك  املــتــابــع 
واالخــتــاف بــني مــكــّونــات هــذه الحكومة 
اتفاٍق  حول مواضيع عديدة كانت محل 

بينهم.
وفي خطوٍة غير مسبوقة، اجتمع النائب 
األول لــلــحــكــومــة، حــســني الــقــطــرانــي، في 
بــنــغــازي مــع كــل املــســؤولــني فــي حكومة 
تــعــود أصولهم  الــذيــن  الوطنية  الــوحــدة 
إلى املناطق الشرقية، وأفضى االجتماع 
إلــــى تــأكــيــد أن رئـــاســـة حــكــومــة الــوحــدة 
االتفاق  بنود  بتنفيذ  تلتزم  لم  الوطنية 
السياسي، سيما في ما يتعلق بالتوزيع 

االســتــعــمــاريــة والــعــنــصــريــة. حسن اسميك 
ليس مهما فــي حــد ذاتـــه، خصوصا أنــه ال 
يحظى بـــأي صــدقــيــة واحـــتـــرام فــي األردن، 
لــشــبــهــات فـــســـاده الــتــي أّدت إلـــى اســتــقــالــة 
فـــارس شـــرف، عام  املــركــزي،  محافظ البنك 
2011 الــــذي أصــــّر عــلــى تــحــويــل املــلــيــونــيــر 
أمــوال،  إلــى القضاء بتهمة غسيل  األردنـــي 
الــرأي  التي تسيطر على  الشك  أجـــواء  لكن 
استعداد  على  أميركا  أن  األردن  فــي  الــعــام 
لــلــتــضــحــيــة بــــــــــاألردن لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
ــدل الـــقـــائـــم بــشــأن  الــفــلــســطــيــنــيــة تـــزيـــد الـــجـ
الهوية األردنية تشويها يعّمق من مخاوف 
على  الفلسطينيني  »ســيــطــرة  مــن  بعضهم 
مــفــاصــل الـــدولـــة« مــســتــقــبــا، فــالــحــل الـــذي 
يــطــرحــه مــن هــم خــلــف اســمــيــك لــيــس جــّديــا 
املستوطنات  ففكرة ضم  تفاصيله،  كل  في 
واملــســتــوطــنــني غــيــر مــقــبــولــة، وطــبــعــا غير 
مقبولة صهيونيا، لكنها تصب في غرض 
ــداث بــلــبــلــة تــخــيــف األردنــــيــــني، وتــضــع  ــ إحــ
ــــني والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني، ســــــــواء مــن  ــ ــيـ ــ ــ األردنـ
مــواطــنــني أردنــيــني مــن أصــل فلسطيني أو 
في الداخل الفلسطيني، في موضع العداء 
ــراع، خــصــوصــا أن هــنــاك  ــ ــــصـ ــبـــادل والـ ــتـ املـ
أن هناك خطرا  يعتقد  تأثيرا  يـــزداد  تــيــارا 
عــلــى الــهــويــة األردنـــيـــة مــن أي »حـــل« ينتج 
املواطنة  أغلبية فلسطينية، ويرفض فكرة 
واملساواة تحت أي مسميات، بل هناك عداء 
مسبق لتعيني أي أردني من أصل فلسطيني 
الــدولــة األردنــيــة، كما أظهرت تعليقات  في 
ــيـــرا في  ــاّدة عــلــى الــتــعــديــل الـــــــوزاري أخـ ــ حــ
األردن. وهذا التيار ناتٌج، في جزء منه، من 

التي تدعو إلى اإلقصاء والتشكيك بانتماء 
بالحكم،  وأحقيتها  لــأردن  املالكة  العائلة 
أولــويــة  فــي  مطالبها  إلـــى  تستجب  لــم  إذا 
على  وتغليبها  األســاســيــة  الــهــويــة  تمثيل 
»الهويات الفرعية«، واملقصود بشكل خاص 
الفلسطينية. ومن هنا جاء جزء من رفض 
تشكيلة لجنة تحديث املنظومة السياسية 
يعني  وال  ومخرجاتها.  امللك  عينها  التي 
بشكل  اللجنة،  معارضة مخرجات  أن  هــذا 
املسكونة  االتجاهات  مرّدها مخاوف  عــام، 
األردنية« كما  »الهوية  بخوف فقدان غلبة 
تراها هــذه االتــجــاهــات، إذ هناك معارضة 

تــم فرضها  الــتــي  للتعديات  بكثير  أوســـع 
ــنــــة، وتـــــهـــــدف إلـــــــى الـــســـيـــطـــرة  ــلــــجــ ــلــــى الــ عــ
عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة وتقييد األحـــزاب 
مــجــّرد  لتجعلها  واملــســتــقــبــلــيــة،  املـــوجـــودة 
الســتــعــراضــه  ضــــروريــــا  ــــورا  ــكـ ــ وديـ أدوات 
أمــــام أمــيــركــا والـــغـــرب لــتــأمــني املــســاعــدات 
والــدولــة.  للنظام  السياسي  والــدعــم  املالية 
ــيـــة التي  لــكــن مــخــاوف طــمــر الــهــويــة األردنـ
يراها بعضهم خالية ممن ليس لهم جذور 
نقاشا  تعطل  قد  النهر  على شرقي  قديمة 

وائتافات رافضة للتعديات.
ــذا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن هـــويـــة كـــاتـــبـــه، قــد  ــ لــ
ــنـــعـــرات  ــذه املــــخــــاوف والـ ــ ــقــــال هـ ــج املــ يـــؤجـ
ــة  ــامــ ــن إقــ ــ ــــوف مــ ــــخـ ــالـ ــ ــا، فـ ــهــ ــنــ ــة عــ ــجــ ــاتــ ــنــ الــ
يسمى  مـــا  أو  للفلسطينيني،  بــديــل  ــن  وطـ
صــهــيــونــيــا الـــخـــيـــار األردنــــــــي، خــطــر دائـــم 
عـــلـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني واألردنـــــــيـــــــني مـــعـــا، 
لــكــن تجليات هـــذه الــشــكــوك فــي الــســنــوات 
إقصائيٍة، خصوصا  األخيرة ال تخلو من 
ــدم قــــدرة الــدولــة  مـــع تــقــلــص الــوظــائــف وعــ
عـــلـــى تـــأمـــني شــــواغــــر كـــافـــيـــة فــيــهــا ألبـــنـــاء 
وأخــيــرا،  أوال  للدولة  فشل  وهــو  العشائر، 
فا يمكن لوم العقلية الريعية التي يتمّسك 
بها كــثــيــرون، فعقلية املــكــارم الــتــي أرســت 
 معها ثقافة حقوق 

ّ
أسس املواالة التي تحل

املواطنة لم تسع الى تأسيس دولة الحقوق 
أصا، والنتيجة أن أي تغيير داخلي وفي 
املنطقة يعمق الشعور بالغنب الذي يوّجه 
سهامه في اتجاه غير األردنــيــني،  نتيجة 
ذعر حقيقي من مستقبل غير آمن أو غير 
مـــوجـــود. ال بــد مــن الــتــشــديــد هــنــا عــلــى أن 

إقامة دولة فلسطينية في األردن تتناقض 
القضاء  التي تريد  الصهيونية  الفكرة  مع 
ــكـــن فــكــرة  ــلـــى الــــهــــويــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لـ عـ
الفلسطينيني،  األردنــي  املجتمع  استيعاب 
ــــي ذلــــــك فــلــســطــيــنــيــو الـــــداخـــــل فــي  بـــمـــن فـ
وهــذا  قائمة،  غــزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة 
أو األردنــيــون.  الفلسطينيون  يــريــده  مــا ال 
ــذه املــقــاالت  ومـــن هــنــا، يــنــبــع خــطــر مــثــل هـ
الـــدولـــة  ــاؤل عــــن دور  ــتــــســ ــبـــوهـــة، والــ املـــشـ
ــال، حــســن اســمــيــك،  ــمــ املــضــيــفــة لـــرجـــل األعــ
فــيــهــا، إذ تــخــدم املـــشـــروع الــصــهــيــونــي في 
تصدير أزمته إلى األردن، وإقامة عداء بني 

الفلسطينيني واألردنيني.
وعليه، من السهولة تشويه »فكرة الهوية 
الــجــامــعــة« الـــتـــي تــتــحــّدث عــنــهــا الـــدولـــة 
األردنية اآلن. ولذا، يجب أن تكون رديفا 
لــلــمــواطــنــة ودولـــــة الـــحـــقـــوق، لــكــن غــيــاب 
الرئيس  الوضوح، خصوصا بعد واليــة 
ضغطت  التي  ترامب،  دونالد  األميركي، 
باتجاه دور أمني لأردن فيما يتبقى من 
األراضي الفلسطينية، بعد ضم ما تريده 
إســرائــيــل مــنــهــا، يــعــّمــق الـــذعـــر املــوجــود 
مــن اخــتــفــاء« الــهــويــة األردنـــيـــة«، ويحيي 
وحش جدل هوياتي مدمر داخل األردن، 
بــــدال مـــن بـــنـــاء جــبــهــة داخـــلـــيـــة ملــواجــهــة 
 ســوى في 

ّ
املــشــروع الصهيوني، فــا حــل

الدولة  أردنية مشتركة، ووضع  مواجهة 
األردنية أمام مسؤولياتها، فأي مهادنة 
تـــهـــّدد بتقويض  األمــيــركــيــة  لــلــمــشــاريــع 

السلم األهلي في األردن.
)كاتبة من األردن(

ــثــــورة وضـــاعـــت اآلمــــــال بـــغـــٍد أفـــضـــل. لم  الــ
 وشـــهـــدت 

ّ
تـــمـــِض ســـنـــة عـــلـــى الـــــثـــــورة، إال

بيروت انفجاًرا في 4 أغسطس/ آب 2020، 
ــوى فـــي الــعــالــم، إلـــى درجــــة أن  ــ ـــف األقـ

ّ
ُصـــن

بعضهم أطــلــق عــلــيــه اســـم »بــيــروتــشــيــمــا« 
ــى الــقــنــبــلــة الــــذريــــة الـــتـــي ضــربــت  نــســبــة إلــ
مــديــنــة هــيــروشــيــمــا الــيــابــانــيــة. تــطــايــرت 
الجثث في بيروت املنكوبة جّراء االنفجار، 
وارتــفــعــت أعـــداد الــجــرحــى، وُدّمــــرت أحياء 
ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس  وأتــى  املدينة، 
يـــلـــّوح بــيــاســمــيــنــة فــرنــســيــة، حــمــلــهــا إلــى 

بيروت ضمن مبادرة إنقاذية للبلد.
بــوعــودهــم املجتمع  لــم يلتزم حــّكــام لبنان 
الـــدولـــي بــالــقــيــام بـــاإلصـــاح واملــحــاســبــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــطــمــيــنــاٍت حــصــل عليها 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، فــي 
لــقــائــه مــع املــديــر اإلقــلــيــمــي لـــدائـــرة الــشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، 
ــاروج كـــومـــار جـــا، إذ أعــلــن األخـــيـــر »أن  ــ سـ
الــلــقــاء كـــان جـــيـــًدا، بحثنا فــيــه بــاألوضــاع 
ورّكـــــزنـــــا عـــلـــى اإلصـــــاحـــــات فــــي قــطــاعــي 
املـــرفـــأ والـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــمـــا«. لــكــن عـــن أي 
إصاحاٍت يتحّدثون، والخافات مستمرة 
بــــني الـــرئـــاســـتـــني، األولــــــــى والـــثـــانـــيـــة، فــي 
الدولة اللبنانية؟ وما قضية طلب الثنائي 
الشيعي تنحية القاضي البيطار إال إشارة 
الــضــوء بشكل واضـــح على عمق  لتسليط 
الثنائي، حركة  الخاف بينهما، فقد هــّدد 
الــلــه، بتطيير حــكــومــة نجيب  أمـــل وحـــزب 
البيطار  الــقــاضــي  عــزل  يتم  لــم  إن  ميقاتي 
ا عدلًيا في قضية املرفأ، 

ً
من منصبه محقق

لغايٍة في نفس يعقوب، وهذا ما ال يريده 
الرئيس ميشال عون.

بتنحية  الشيعي  الــثــنــائــي  مطالبة  كـــادت 
القاضي البيطار أن تأخذ لبنان إلى حرٍب 
أهليٍة من جديد، وكانت املشهدية بحاجة 
فــقــط إلـــى بــوســطــة عـــني الــرمــانــة لتكتمل، 
وتــشــتــعــل الـــحـــرب الــلــعــيــنــة. حــــرب انــتــهــت 
لكنها لم تمت؛ فكيف تريدونها أن تنتهي 
 ،

ً
ولــم يــزل زعيم املليشيا رئيًسا ومــســؤوال

والنفوس كل يوم تشحن طائفًيا ومذهبًيا 
بخطاباٍت ال تحمل إال لغة الكراهية والحقد 

الــعــادل لــلــثــروات بــالــطــرق املــتــفــق عليها 
ــيـــم لــيــبــيــا املــخــتــلــفــة، كـــمـــا دان  ــالـ بــــني أقـ
برقية  فــي  الحكومة   رئيس  املجتمعون 
بــثــت عــلــى الــــهــــواء، قــائــلــني إن »حــكــومــة 
الــى مستوى  لــم تــرتــق  الــوحــدة الوطنية 
ــة،  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــنــ املــــســــؤولــــيــــة الــــوطــ
ــفـــرديـــة  الـ اإلدارة  ــالـــك  مـــسـ فــــي  ووقــــعــــت 
في  تنجح  ولــم  الشخصية،  والحسابات 
دان  كــمــا  الـــســـيـــاســـي«.  االخــــتــــاف  إدارة 
ــا أســــمــــوه تــعــنــت رئــيــس  املــجــتــمــعــون مــ
الدبيبة، في االحتفاظ بوزارة  الحكومة، 
الدفاع، وعدم اتخاذه أي إجــراء لتسمية 
الـــوزيـــر، عــلــى الــرغــم مــن االتــفــاق املسبق 
على ذلك، مستنكرين تصريحاته التي ال 
تخدم املصلحة العليا للباد، بل وتزيد 
الفرقة والشقاق بني أبناء الوطن، حسب 
مــا جـــاء فــي بــيــانــهــم.  وهـــي تــصــريــحــاٌت 
ــارت،  لـــم تــعــد تــكــتــفــي بــالــتــلــمــيــح، بـــل أشــ
، إلــى أنــه إذا لم يتم التعامل مع 

ً
صــراحــة

هـــذه االقــتــراحــات، وأخــذهــا عــلــى محمل 
التي  التصعيدية  ــراءات  اإلجــ فــإن  الــجــد، 
الــبــاد.  يمكن أن تتخذ قــد تــمــس وحـــدة 
وفــي الــســيــاق نفسه، صــّعــد وكــيــل وزارة 
الــداخــلــيــة، فـــرج قــعــيــم، مـــن لــهــجــتــه ضد 
تــصــريــح، متحّدثا  مــن  أكــثــر  فــي  الدبيبة 
عــــن االســــتــــمــــرار فــــي تــهــمــيــش املــنــطــقــة 
ــيـــات  ــة، وعــــــــدم إعـــــطـــــاء صـــاحـ ــيــ ــرقــ ــشــ الــ
والتي  للحكومة،  التابعني  للمسؤولني 
تعود أصولهم إلى هذه املنطقة، مضيفًا 
أن االســتــمــرار فــي ذلـــك يــعــنــي أن وحــدة 
ــّك، مــحــمــا املــســؤولــيــة  لــيــبــيــا عــلــى املــــحــ
ــه اســتــقــوى  ــال إنــ ــ لــرئــيــس الــحــكــومــة. وقـ
بــاملــظــاهــرات الــتــي خــرجــت فــي طرابلس 
لــتــأيــيــده، عــنــدمــا ســحــب مجلس الــنــواب 
الـــثـــقـــة مــــن حـــكـــومـــتـــه، مــعــلــقــا عـــلـــى ذلـــك 
بــســخــريــة قــائــا »لـــو كـــان الــشــعــب ينفع 
ــــي«، فــــي إشــــــــارة إلـــى  ــــذافـ ــقـ ــ لــــكــــان نـــفـــع الـ
ليبيا  التي خرجت في عموم  املظاهرات 

قبل سقوط نظام القذافي.
الغريب أنه كلما اختلفت وجهات النظر، 
أو صــدر قــرار حكومي من هنا أو هناك، 
ومصلحته،  بعضهم  وهـــوى  يتطابق  ال 
نـــجـــد الـــتـــلـــويـــح بـــاالنـــفـــصـــال والــتــهــديــد 
املقّسمة بني واليــات  ليبيا  إلــى  بالعودة 
ثــــاث، وكــــأن الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ليبيا 
 يـــســـدونـــه لـــهـــذا الـــشـــعـــب، ونــســوا 

ٌ
جــمــيــل

 
ً
وتــنــاســوا أن وحـــدة ليبيا لــم تــكــن حــالــة

معطاة، بل كانت ثمرة جهود وتضحيات 
وتــــنــــازالت مـــن اآلبـــــاء واألجــــــــداد، لــتــكــون 

ليبيا وحدة واحدة.
عــلــى كـــل حــــال، شــهــد الـــشـــهـــران، املــاضــي 
والــحــاضــر، أحــداثــا وتــصــريــحــات كثيرة 
تـــــــزال عـــمـــيـــقـــة بــني  ــــوة ال  ــهـ ــ الـ ــد أن  ــ ــؤّكـ ــ تـ
األطـــــراف الــســيــاســيــة، وخــصــوصــا الــتــي 
والــــــغــــــرب، وأن حــكــومــة  ــــرق  ــــشـ الـ تـــمـــثـــل 
الدبيبة التي اختارت »الوحدة الوطنية« 
النأي بنفسها عن  لم تستطع  لها  اسما 
الجهوية والقبلية، وما زالت عاجزة عن 
الــتــعــامــل بــحــرفــيــة مــع تــلــك الــثــقــافــة، وأن 
االنــفــصــالــيــني والــفــيــدرالــيــني لـــم يــفــقــدوا 
تعلو  وتصريحاتهم  فتحّركاتهم  األمــل، 
قناعاتهم  لكن  لــلــظــروف،  تبعا  وتخفت 
أنــه ال حل جذريا ملشكات  ال تتبّدل في 
توزيع  التي تضمن  الفيدرالية  إال  ليبيا 
ــقــــّدرات والـــخـــدمـــات بـــني أقــالــيــم ليبيا  املــ
ــثــــاثــــة، حـــســـب قـــنـــاعـــتـــهـــم. واملـــضـــحـــك  الــ
املبكي فــي مــوضــوع هــذا الــخــاف أنــه لم 
اختافًا على  الليبيون،  اعتاده  يعد كما 

األزمة االقتصادية، وفشل الدولة باستبدال 
التي اعتمدت على  الريع االقتصادي  دولة 
تــأمــني وظــائــف فــي الــدولــة ألبــنــاء العشائر 
الحّد  األردنية ببناء اقتصاد منتج، قوامه 
واملواطنة  االجتماعية  الــعــدالــة  مــن  األدنـــى 
ــة الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة، إذ  وتــأســيــس دولــ
حــــدث الــعــكــس، فــالــتــغــيــيــرات االقــتــصــاديــة 
القائمة  النيوليبرالية  اعتمدت فرض  التي 
عـــلـــى الـــخـــصـــخـــصـــة وخــــفــــض قـــيـــمـــة دور 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ ــة ونــوعــيــتــه فـــي الـ ــدولــ الــ
والــتــعــلــيــمــيــة واالجــتــمــاعــيــة ألــهــبــت قــاعــدة 
االقتصادية  التغييرات  التاريخية.  النظام 
الــنــقــد  فـــي األردن، تــحــت رعـــايـــة صـــنـــدوق 
ــــدأت مـــن أواخــــر  الـــدولـــي وشـــروطـــه الـــتـــي بـ
الثمانينيات، زادت من الفجوة االجتماعية 
ــا فــــي دول  ونــــســــب الـــبـــطـــالـــة، كـــمـــا شـــهـــدنـ
ــي، إضــافــة إلــى 

ّ
كــبــيــرة، لــكــن الــفــســاد املــتــفــش

السياسية، وشعور  للحريات  كبت متزايد 
بل  االطمئنان ملستقبلهم،  بعدم  األردنــيــني 
ضوء  فــي  نفسه،  والبلد  الــدولــة  ومستقبل 
مـــشـــاريـــع أمـــيـــركـــيـــة - صــهــيــونــيــة ال تــريــد 
االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على 
ــّدد بــــإحــــداث تــغــيــيــر ديــمــغــرافــي  ــهـ ــه تـ ــ أرضـ

تجعل الشرق أردنيني »أقلية في وطنهم«.
يــهــا ســيــاســاٌت 

ّ
وصــلــت املــخــاوف الــتــي تــغــذ

إلــى حد  وتوجهاٌت داخــل األجهزة األمنية 
تعتبر  ــي«،  ــ »األردنـ لغير  كــراهــيــة  تعبيرات 
أي تغييرات في النظام االنتخابي قد يقلل 
الهوية  على  مؤامرة  »العشيرة«،  نفوذ  من 
ــة، فــعــدم الــثــقــة بــالــنــظــام  ــيــ الــوطــنــيــة األردنــ
املــشــاعــر واملفاهيم  هــذه  ي مثل 

ّ
يــغــذ نفسه 

والـــتـــعـــصـــب.  تــكــفــي نـــظـــرة إلـــــى الـــوقـــائـــع 
املتدحرجة في املشهد الداخلي، للتأكد من 
التي  جهنم  نحو  مــســرًعــا  جه 

ّ
يت لبنان  أن 

ُوعـــد بــهــا يــوًمــا، وأن الــطــريــق إلــيــهــا باتت 
رهيب،  انفجار  وفتائل  خات 

ّ
بمفخ معّبدة 

 بــــني فــّكــي 
ٌ

ــــذه األيـــــــام عــــالــــق فــلــبــنــان فــــي هـ
كماشة، يضغطان على مصيره؛ فمن جهٍة 
االهتراء االقتصادي واملالي الذي استأنف 
ــادت مــعــه الــســوق  ــ ــداري، وعـ ــحــ مـــســـاره االنــ
ــدوالر صـــعـــوًدا، ومــن  ــ الـــســـوداء إلـــى دفـــع الـ
جهة ثانيٍة االنقسام الحاد حول تحقيقات 
املرفأ، والتي تجاوزت ُبعدها القضائي إلى 
استنفاٍر سياسيٍّ واصطفاف طائفي ينذر 
البلد  مــن  يبقي  ال  بــشــرٍّ مستطيٍر  ــه 

ُ
تــفــاعــل

ا، ويجهز على كامل الهيكل.
ً
شيئ

أخــيــًرا، قد ال يزهر ياسمني بــيــروت، ال في 
هذا الخريف وال حتى في الصيف، فلبنان 
الـــتـــســـويـــات اإلقــلــيــمــيــة، ال سيما  يــنــتــظــر 
قة بــني الــســعــودي واإليــرانــي؛ كيف ال 

ّ
املعل

وهو قد زّج نفسه في هذا الصراع الدائر في 
املنطقة؟ ولن تزهر طاملا لم تتغّير العقلية 
اللبنانية ذات االنغماس الطائفي واألبعاد 
املــذهــبــيــة، فــا الــنــظــام الــتــربــوي عــمــل على 
قامت  املحاسبة  وال  املذهبية،  هــذه  تغيير 
على  املليشيات  زعماء  بــدورهــا وحاسبت 
أفعالهم؛ لذا، ستبقى بيروت تنتظر... ولن 

يزهر الياسمني.
)كاتب لبناني(

املــنــاصــب، وصـــراعـــًا عــلــى مـــراكـــز الحكم  
وعــلــى املــؤســســات الــســيــاديــة واملــشــاريــع 
ــل وصــــــل إلــــــى درجــــــٍة  ــ ــة، بـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
من  واستهجاٍن  سخريٍة   

ّ
محل أصبحت 

مــعــظــم الــلــيــبــيــني، فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، 
عــلــى  الــــوطــــيــــس  ــة  ــيـ ــامـ حـ ــة  ــركـ ــعـ مـ دارت 
مـــحـــور رئـــيـــس الــحــكــومــة ونــائــبــه األول 
على خلفية الصفة التي يحملها األخير، 
حــيــث خــاطــب الــنــائــب األول الــقــطــرانــي، 
فـــي رســـالـــة مــطــولــة إلــــى الــدبــيــبــة، شـــّدد 
فــيــهــا عـــلـــى  تــمــّســكــه بــالــصــفــة )الــنــائــب 
 األول(، ومعترضا على مخاطبته بشكل 
مباشر مــن وزيــر الــدولــة لــشــؤون رئيس 
ــام الــتــســلــســل  ــ ــكــ ــ ــة، قــــائــــا »أحــ ــكــــومــ الــــحــ
أن  تقتضي  املــوضــوع  وطبيعة  اإلداري 
يعي من أصدر الكتاب أن توجيهه إلينا 
ال يــكــون إال بــمــوجــب كــتــاب رســمــي من 
مــعــالــيــكــم، ولــيــس مـــن قــبــل الــســيــد وزيـــر 
الــدولــة، وهــو ال يعد رئيسنا األعــلــى أو 
 داللـــة 

ّ
ــــدل ــــك يـ املـــبـــاشـــر«. مــضــيــفــا إن »ذلـ

لــوزيــر  اإلداري  الــتــخــّبــط  عــلــى  واضـــحـــة 
إلينا كتابه، متجاها  الذي وّجه  الدولة 
أننا، ومنذ مباشرتنا ملهامنا بالحكومة 
اســتــعــمــلــنــا   ،2012 لـــســـنـــة   3 ــر  ــهـ شـ فــــي 
مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  األول  ــائــــب  ــنــ الــ صـــفـــة 
 الــوزراء، وخاطبنا العديد من القطاعات 

بهذه الصفة«. 
الخاصة أن هذه االختافات واالتهامات 
الــتــي ظــهــرت تــذكــي الــنــار الــتــي مــا زالــت 
نت على 

ُ
التي ش الــحــرب  تحت رمــاد تلك 

البسيط،  الليبي  املــواطــن  أمـــا  طــرابــلــس. 
املــكــتــوي بــخــوف وفــــزع مــن طــبــول حــرٍب 
بانفصاٍل  تلويح  أو  من جديد،  قرع 

ُ
ت قد 

قــد يــحــُدث، يعي تماما أن مــا يــحــُدث من 
ــٍن فــي الــبــحــث عــن نــقــاٍط لــاخــتــاف، 

ّ
تــفــن

حتى إن كانت »تافهة«، واملناكفات التي 
تحصل بني معظم متصّدري املشهد هي 
 ترتكب في حق وطن وشعب، أيا 

ٌ
جريمة

كانت املــبــّررات أو األسباب التي يتمّسك 
بها هذا الطرف أو ذاك. ومع هذا املشهد 
املـــعـــّبـــد بــكــل أســـالـــيـــب الــقــلــق والـــخـــوف، 
التي  الوطنية  الــوحــدة  أن حكومة  يــبــدو 
جــاءت بعد تــوافــٍق رخــٍو تحتاج »وحــدة 
وطنية«، تجمع مكوناتها قبل أن تجمع 
إقــصــاٍء ألي  أي  مــن دون  الليبي،  الشعب 
طرف تحت أي حّجة أو ذريعة، والوصول 
إلى إجراء انتخاباٍت مقنعة، يتوفر فيها 
الحد األدنـــى مــن الــنــزاهــة، وسيكون هذا 

هو اإلنجاز املعتبر لهذه الحكومة. 
)كاتب ليبي(

من يريد ضم الضفة الغربية إلى األردن؟

بيروت... في انتظار الياسمين

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا 
تحتاج إلى وحدة وطنية

ال حّل سوى في 
وضع الدولة األردنية 

أمام مسؤولياتها، 
فأي مهادنة 

للمشاريع األميركية 
تهّدد بتقويض 

السلم األهلي

لبنان ينتظر التسويات 
اإلقليمية، ال سيما 

المعلّقة بين 
السعودي واإليراني

حكومة الوحدة 
الوطنية التي جاءت 

بعد توافق رخو 
تحتاج أن تجمع 

مكوناتها قبل أن 
تجمع الشعب

آراء

حسام كنفاني

فنانون  أبطالها  غريبة  واقــعــة  السينمائي  »الــجــونــة«  مــهــرجــان  شهد  أيـــام،  قبل 
مصريون، آثروا االنسحاب من عرض أحد األفالم احتجاجًا على »تشويه سمعة 
لنظام  التطبيل  على  يتنافسون  املصريني  الفنانني  مــن  الكثير  أن  ومــع  مــصــر«. 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وال يتوانون عن كيل املدائح ملا يسمونها »إنجازات« 
تحققت في عهده، إال أن مكمن الغرابة هو في سبب جرح »املشاعر القومية لهؤالء 
الفنانني«. ففيلم »ريش« الذي فاز بجائزة النقاد في مهرجان »كان« السينمائي 
يصور عائلة تعيش في فقر مدقع، األمر الذي أثار غضب هؤالء الفنانني، وانتقل 
الغضب إلى وسائل اإلعالم والسياسيني. ورغم أن الفيلم لم يحدد إطارًا مكانيًا 
ألحداثه، أي إنه لم يقل إن األحداث تجري في مصر، إال أن هؤالء الفنانني وغيرهم 
من مهاجمي الفيلم أدركوا أن مثل هذه املشاهد التي يصورها الفيلم ال يمكن أن 

تكون في غير مصر.
يبدو أنه بالنسبة إلى هــؤالء ال وجــود لفقراء في مصر، رغم كل التقارير الدولية 
املــوّزعــة على عــدد من  تــقــول عكس ذلـــك. فالتعليمات األمنية  الــتــي  واالقــتــصــاديــة 
تنص  املــصــري،  النظام  فلك  في  يـــدورون  الذين  واإلعالميني  والسياسيني  النجوم 
على أن التركيز يجب أن يكون فقط على »اإلنجازات« التي ُحققت، واالبتعاد عن 
كل املشاهد التي »تشّوه سمعة مصر«. فسياسة هذا النظام ترى أن طمر الفقراء 

وإخراجهم من دائرة الضوء هو الحل األمثل ملشكلة الفقر.
الالفت في األمر هو االحتفاء الذي شهدته مصر، والوسط الفني تحديدًا، بالفيلم 
لدى نيله جائزة النقاد في »كان«، إذ كان من الواضح أن أحدًا لم يشاهد هذا الفيلم 
في حينه، قبل التهليل إلنجازه ولم يقرأ عنه حتى. واألطرف أن الحكومة املصرية 
القومي  باملركز  احتفالية  في  وأبطاله  مخرجه  وكــّرمــت  بالفيلم  أشــادت  قد  كانت 
للسينما، وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، في ذلك الوقت، إن الفيلم إنجاز 
الريادة املصرية في مجال  تاريخي مصري وخطوة جديدة على طريق استعادة 
السينما. لكن من الواضح أيضًا أن هذه الوزيرة لم تكلف نفسها عناء االطالع على 

الفيلم، أو أنه لم يدغدغ مشاعرها القومية. 
الجونة، ملا كــان أحــد من هــؤالء مهتمًا  الفيلم للعرض في مهرجان  ولــوال اختيار 
باالطالع على هذه التجربة الفنية التي حازت جائزة عاملية. ومن املؤكد اليوم، أنه 
بعد هذه الحملة املمنهجة التي شنت على الفيلم فإن فرصة عرضه العام للجمهور 
الــذيــن اخــتــارهــم املــخــرج عمر  بــاتــت مــعــدومــة، واألمـــر نفسه بالنسبة إلــى املمثلني 
الذي  الفني  املجال  في  لالستمرار  فرصتهم  فــإن  الشعبية،  األحــيــاء  من  الزهيري 
أحبوه، خصوصًا بالنسبة للبطلة التي اشتهرت على وسائل التواصل االجتماعي 

دميانة نصر أو أم ماريو، باتت مستحيلة.
ما تشهده مصر اليوم من توجيه للقطاعات السينمائية والتلفزيونية واإلعالمية 
من النظام غير مسبوق، حتى في عصر مبارك، ربما كان موجودًا بطريقة ما 
»ثورة الضباط  في عهد عبد الناصر الذي استغل السينما واملوسيقى للترويج لـ
األحرار« ضد امللكية. لكن حتى في عهد مبارك، كانت السينما تسلط األضواء 
على الكثير من املشاكل االجتماعية، وانتشرت في ذلك الحني أفالم عن مشكلة 
العشوائيات التي ال تــزال قائمة في مصر، حتى لو حــاول النظام إخراجها من 
الجديد  السينمائي  اإلنــتــاج  في عموم  عمليًا  ما نشهده  هــذا  اإلعالمية.  الــدائــرة 
الــعــائــالت املرفهة  يـــدور كــلــه، أو الغالبية العظمى مــنــه، حــول  فــي مــصــر، والـــذي 
الناجحة والثرية، في تصدير لصورة أبعد ما تكون عن حقيقة  والشخصيات 
لم يخجل  املــوجــودة في مصر، والتي  للطبقية  أو تكريس  األوضـــاع في مصر، 
إعالميون من الحديث عنها في إطار انتقادهم الفيلم. غير أن تسرب هذا الفيلم 
النظام وضرب استراتيجيته، ما استدعى هذه  الجونة هّز عرش  إلى مهرجان 
»تحسني الصورة«  الحملة الفنية واإلعالمية واألمنية عليه، والتي ستليها حملة لـ

التي شّوهها »ريش«.

باسل طلوزي

»لبنان في طنجرة بيد امرأة تهرع إلى سيارة اإلسعاف«. عبارة »غير مفيدة« تختصر 
الزمن اللبناني برّمته، مثلما تختصر اللحظة اللبنانية بانضغاطها وكثافتها. هل كان 
لبنان »طنجرة« بالفعل؟ ربما، غير أّن حاملة الطنجرة التي رأيناها في لقطة طريفة 
ف بالرصاص والقنابل قبل نحو أسبوعني، 

ّ
إّبان تغطية الحدث اللبناني أخيرًا، املكث

وهي تحرص على »إنقاذ« طبيخها، حرصها على إنقاذ حياتها، تجيب: »نعم«.
قته عــدســات املــصــّوريــن، عندما هــرعــت ســيــارات اإلســعــاف إلخــالء 

ّ
هــذا املشهد وث

منطقتي  في  املندلعة  الــشــوارع  بيوتهم وســط حــرب  في  العالقني  اللبنانيني  املدنيني 
الشياح وعني الرمانة، وكنا نشاهد املدنيني يهرعون مع رجال الدفاع املدني، باتجاه 
السيارات املدوّية على مداخل األزقة والحارات، بعضهم يحمل جزءًا من متاعه، وطفل 
»يخلي« قطته معه، غير أن املشهد األهم، كان لتلك السيدة صاحبة الطنجرة، تحديدًا، 

التي رفضت، في ما يبدو، التزحزح من بيتها إال مع طنجرة طبخها. 
التي  السبعينيات،  اللبنانية في  الحرب األهلية  املــرأة من جيل  أن هــذه  كــان واضحًا 
املــنــاوشــات  الـــذي أصبحت فيه تلك  الــحــّد  إلــى  املــعــارك وخــبــرتــهــا،  عــركــت تفاصيل 
املحاربون،  يقترحه  شــارع  أي  وفــي  موعد،  غير  وعلى  بغتة،  تندلع  التي  العسكرية 
 الخطط، حتى أبسطها، على 

ّ
ل املــدارك، ويشل

ّ
شأنًا عادّيًا، ال يوِجب الهلع الذي يعط

 ما حدث مع هذه السيدة لم يكن أزيد من ذاكرٍة 
ّ

غرار خطط »الطبيخ اليومّي«، فكل
القديم،  سياقها  مــن  انقطع  مــا  استأنفت  معتادة،  »مــنــاوشــٍة«  على  بغتة  استيقظت 

وتدرك جيدًا قيمة الطبخ، إذا طالت الحرب، وامتّد حصار الرصاص.
 
ٌ
وعلى غرار هذه السيدة، يشترك اللبنانيون في ثنائية الحّب والحرب، فلديهم قدرة

 على اكتشاف الوردة في كومة النفايات، ال يفّرطون بلحظة الفرح، ولو انطبقت 
ٌ
عجيبة

عليهم هموم الدنيا مجتمعة. وهم أسياد املفارقات بامتياز، يغضبون فيضحكون، 
 فئاتهم ومكّوناتهم، 

ّ
ويضحكون فيغضبون، يتحاّبون ويتنابذون، ينصهرون بكل

ون 
ّ
ــهــم، فــي لــحــظــٍة مــفــاجــئــة، يــتــبــاعــدون ويصطف

ّ
فــيــمــّر املــزيــج مــن ثــقــب اإلبــــرة، لــكــن

ويتخندقون، ويفتحون الجبهات بعضهم ضّد بعض. وفي املساء، يعاودون االجتماع 
على زجاجة عرق وسمكة مقلية، في حانٍة على البحر، أو في مسجد في الجنوب. 
واملحارب  الشاعر،  رفيق  والتاجر  الطبيب،  واملدمن صديق  الشيخ،  ير صديق 

ّ
السك

النظر في نظرية علم  الحياة، ألعــاد  ابــن خلدون على قيد  كــان  ولــو  الفنان...  خدين 
االجتماع كلها التي وضعها، أمام هذه املفارقات التي تنسحب حتى على الطوائف 
ي وشيعي 

ّ
اللبناني بني سن الشارع  في  والتنقيب  الفرز  إذ يصعب  اللبنانية؛  وامللل 

ومسيحي... يتحاربون ويتآلفون.
ت: »حّبوا بعضن... 

ّ
ربما اختصرت فيروز، أيضًا، القصة اللبنانية برّمتها، حني غن

تركوا بعضن« والعبارة قابلة للدوران والتدوير بالطبع بال نهايات، غير أن السياسيني 
ي ألّي 

ّ
أن تغن ولــذا رفضت فيروز  الحّب هــذه.  أغنية  لهم مكان في  لم يكن  وحدهم 

شخصية سياسية في حياتها. كانت تعرف جيدًا مكَرهم ودهاءهم، وخطورة عبثهم 
بالوتر الطائفي، تحقيقًا ملآرب خارجية وداخلية.

 بتلك السيدة وطنجرتها، وإلى أين أخلتها سيارة اإلسعاف، 
ّ

عمومًا، ال أدري ما حل
 بني رجال اإلسعاف واملرأة إياها على إنقاذ 

ٌ
غير أني على قناعٍة بأنه كان ثّمة تحالف

الطنجرة، وإال ما سمحوا لها بحْملها في لحظات االرتباك تلك، خصوصًا أّن األولوية 
في مثل تلك الحاالت للبشر ال الطناجر، ربما ألنهم يعرفون معها أن لبنان نفسه 
ض عن 

ّ
بمكّوناته وطوائفه، بتوابله وبهاراته، قابٌع في طنجرٍة عادية يمكن أن تتمخ

إلــى طنجرة  تتحّول  قابلة ألن  نفسه،  الوقت  في  لكنها،  الجميع،  مزيج شهّي يشبع 
السالح  وتحكيم  األحــقــاد،  ونفث  والتحشيد  التسخني  من  مزيدًا  تحتمل  ال  ضغط 
فت أكثر من 150 ألف 

ّ
 للحوار، ألنها حتمًا ستنفجر كما انفجرت من قبل، وخل

ً
بديال

الذين كانوا يتحاشون   لحروب اآلخرين 
ً
قتيل في 15 عامًا، وكانت أرضــًا صاخبة

املواجهات املباشرة، ويختارون تصفية حساباتهم على أرض األرز. 
يتعنّي على اللبنانيني جميعًا أن يهرعوا، مثلما هرعت تلك املرأة، إلنقاذ الطنجرة.

محمد أبو رمان

ي صالة 
ّ
وهــو يصل نيسان 2019،  إبــريــل/  نهاية  فــي  عــربــيــات،  اللطيف  عبد  رحــل 

والتطوعي  والــتــربــوي  الــدعــوي  بالعمل  بذلك حياة حافلة  منهيًا  عــّمــان،  فــي  الجمعة 
مقّدرًا  وكــان  املعاصر،  األردن  تاريخ  في  استثنائية   صفحات 

ً
والسياسي، مسّجال

لكتابه »صفحات من حياتي« أن يصدر بعد وفاته، وأن يتم إشهاره أخيرًا بحضور 
نخبة من السياسيني واملثقفني األردنيني.

في  املبكرة  التعليم  مراحل  ومــن  العائلة،  من  تبدأ  لعربيات  ذاتية  ل سيرة 
ّ
يمث كتاب 

مدرسة السلط الثانوية، وتمتد إلى الدراسة الجامعية في بغداد والواليات املتحدة، ثم 
م إلى أمني عام لوزارة التربية والتعليم 

ّ
حقل التعليم الذي تدّرج فيه عربيات من معل

)1982-1985(، ثم أمينًا عامًا ملجمع اللغة العربية، ثم نائبًا ورئيسًا ملجلس النواب، 
فعينًا في مجلس األعيان، وأمينًا عامًا لجبهة العمل اإلسالمي، ومؤّسسًا ملشروعات 
الجامعي  والتعليم  والتعليم  والتربية  بالبيئة  يرتبط  مــا  عــديــدة،  وتعليمية  تنموية 
الكبير من  والجهد  االهتمام  أخــذت  اإلسالمية وغيرها من مشروعاٍت  والــدراســات 
حياة عربيات الحافلة في مجال العمل العام. لم يكن عربيات، إذًا، من رموز الحركة 
اإلسالمية في األردن فقط، بل كان سياسيًا رفيعًا قاد مجلس النواب األردني خالل 
ت 

ّ
تول عندما  السياسية،  الحياة  فــي  حقيقيًا  منعرجًا  تمثل  كانت  تاريخيٍة  لحظٍة 

شخصية معارضة رئاسة املجلس في مرحلة حرب الخليج 1991.
طت الضوء على تجربته 

ّ
ه يمكن االطــالع عليه في صفحات الكتاب التي سل

ّ
ذلك كل

والحكمة  بالهدوء  ُعــرف  الــذي  الرجل  أن   
ّ

إال ــة، 
ّ
كــاف السابقة  امليادين  في  الشخصية 

الحركة اإلسالمية  قيادة  الرئيس في  والحديث عن دوره  التنظير  ب 
ّ
والتواضع، تجن

في األردن، وصوغ خطابها وسلوكها وعالقتها مع الدولة. في نهاية الثمانينيات، عاد 
اللطيف عربيات في مجلس  الديمقراطية، ونجح عبد  االنتخابات  إلى مسار  األردن 
النواب، وأصبح رئيسًا له، وأّسس مع اإلخوان املسلمني حزب جبهة العمل اإلسالمي، 
الديمقراطية،  تجاه  اإلسالمية  الحركة  إعـــادة صــوغ خطاب  فــي  كبير  دور  لــه  وكــان 
ــه من األوائـــل، مع صديقه 

ّ
أن وقــد يذكر كثيرون من السياسيني واملثقفني األردنــيــني 

الــشــورى ال تختلف  الــشــيــروقــراطــيــة )أن  ــوا مصطلح 
ّ
الــفــرحــان، ممن صــك إســحــاق 

الديمقراطية(  مقاومة  )حــركــة  »حــمــد«  مصطلح  صــاغــوا  ومــمــن  الديمقراطية(،  عــن 
وإجهاضها في األردن، وكان مدافعًا شرسًا عن املسار الديمقراطي والحّريات العامة 
وعن تحّول الحركة اإلسالمية بهذا االتجاه. لذلك، خاض معارك سياسية وفكرية مع 
أكثر من اتجاه؛ األول داخل الحركة اإلسالمية من التيار الذي بقي معاندًا ورافضًا 
املحافظة  السياسية  التيارات  ومع  وبالديمقراطية،  الحزبي  العمل  في  الكامل  القبول 
التي كانت ترفع فّزاعة الخوف من الحركة اإلسالمية. برز دور عبد اللطيف عربيات 
في أكثر من صعيد: األول، تطوير خطاب الحركة اإلسالمية وعقلنة سلوكها وتطوير 
املؤسسات التابعة لها. والثاني، العالقة مع النظام، وقد تمتع بعالقة جيدة وودية مع 
امللك الحسني، ومع أقطاب النظام السياسي آنذاك، مثل األمير زيد بن شاكر ومضر 
زانه بإجهاض أزماٍت محتملة 

ّ
بدران، وكان، في أوقاٍت كثيرة، يقوم من خالل هدوئه وات

التدريحي عن  التراجع  النظام واإلخـــوان، بخاصة بعد عــام 1993، عندما حــدث  بني 
اللحظة الديمقراطية في األعوام األربعة السابقة.  كان واضحًا حرص عربيات على 
ب الحديث عن الخالفات واالختالفات في أوساط جماعة اإلخوان املسلمني التي 

ّ
تجن

خرجت إلى العلن في العقد الثاني من القرن الحالي، وأّدت إلى تأسيس حزب املؤتمر 
الوطني »زمزم«، ثم تأسيس جمعية جماعة اإلخوان املسلمني الجديدة، والحقًا حزب 
الشراكة واإلنقاذ، الذي انبثقت بداياته من لجنة الحكماء في جماعة اإلخوان التي كانت 
تسعى إلى رأب الصدع، وكان مقّررًا أن يكون الشيخ عربيات من ضمن املجموعة التي 
ه قّرر، في النهاية، أال 

ّ
تخرج من جبهة العمل اإلسالمي لتأسيس الحزب الجديد، لكن

يخرج، وأن ينهي حياته في جماعة اإلخوان كما بدأها منذ مرحلة املدرسة.

فاطمة ياسين

يفصل ما بني اجتماع اللجنة الدستورية السورية األول واجتماعها السادس أخيرًا 
قرار  نة في  املتضمَّ اللجنة  لفكرة تشكيل  األولــى  الــبــذور  بني  ما  عــامــان. ويفصل 
مجلس األمن رقم 2245 عام 2015، وما بني أول اجتماع عقدته في أكتوبر/ تشرين 
األول 2019 أربع سنوات، وقد استغرق الجدل حول اللجنة ووظيفتها وتشكيلها 
خمس سنوات، حدثت خاللها منعطفات سياسية وعسكرية كثيرة طاولت شكل 
األمم  مبعوث  يعتبر  اإلقليمية...  التحالفات  وأشكال  األرض  على  القوات  تموضع 
الــدســتــوريــة أول »اتــفــاق« سياسي  إلــى ســوريــة، غير بــيــدرســون، اللجنة  املــتــحــدة 
ملموس بني النظام واملعارضة. ويعطي هذا التصريح، مقرونًا بمخاض السنوات 
النهائي  القرار  أن يأخذه تشكيل  الذي يمكن  الزمن  رًا سلبيًا حول 

ّ
الخمس، مؤش

الــســوريــون  يجتمع حولها  أن  املــفــتــرض  األســاســيــة  الوثيقة  وهــو  الــدســتــور،  على 
بأطيافهم، فمدة الخمس سنوات التي تم استهالكها إلنتاج اتفاٍق يمكن ملسه تعني 

أن إنتاج دستور توافقي في حاجة إلى مدة طويلة جدًا.
يعكس التكوين السياسي لهذه اللجنة وجهة النظر الدولية التي تداخلت البتكار هذا 
الكيان، فالقرار الذي أصدره مجلس األمن، ومن رحمه خرجت اللجنة، ينّص على 
 

ٌ
ب طرف

ّ
ل أن يسود التعادل، فال يتغل

ّ
 عسكري، بمعنى أنه يفض

ّ
استحالة وجود حل

على طرف. وعلى هذا األساس ضّمت اللجنة ثالث كتل متساوية في العدد والثقل 
السياسي، ثلث للنظام وثلث للمعارضة والثالث ملنظمات املجتمع املدني وتختاره األمم 
املتحدة. يبدو أن املجتمع الدولي لم يقرأ التاريخ السوري جيدًا، أو ال يعرف حقيقة 
املجتمع  بالسالح على جــزء كبير من  الجميع، وفــرض سيطرته  أن فريقًا تحّدى 
السوري بدعمني، روسي وإيراني، وصيغة ال غالب وال مغلوب التي تتحّدث عنها 
اللجنة الدستورية، وتكّررها، تبدو بعيدة عما يحُدث على األرض، فاملشكلة السورية 
التي طفت على السطح منذ شهر مارس/ آذار عام 2011 ذات أصول عميقة ترتّد إلى 
اللحظات األولى النقالب عام 1963، حينما توقف املجتمع عن املشاركة في الحياة 
السياسية التي احتكرها الجيش، ووضع في املقدمة قالبًا سياسيًا ذا واجهة مدنية 
هو حزب البعث، وتغّولت تجربة 1963 لتختصر الدولة والحكومة إلى سطوة عائلة 
صغيرة، يندرج مفهوم الوطن داخلها. وترغب األمم املتحدة اليوم في أن تتم حالة 
التعادل ما بني النظام ذي الحكم العائلي القائم على القوة العسكرية وقوى اجتماعية 
ع إلى الديمقراطية. خالل السنوات الست 

ّ
مختلفة ترنو إلى بناء مجتمع مدني يتطل

األخيرة، تكّرر سيناريو واحد في اجتماعات اللجنة الدستورية، وتبادل فيها وفدا 
النظام واملعارضة األدوار، يقّدم وفد النظام مقترحات فترفضها املعارضة، ويقّدم 
وأهدافه  النظام  مطالبات  ز 

ّ
وتترك النظام،  وفــد  يرفضها  مقترحات  املعارضة  وفــد 

على إلصاق صفة اإلرهــاب باملعارضة، من دون تفريق بني جماعاتها وأفــرادهــا، 
 التركيز على نسف املطالبة برحيل األسد وإعطاء مؤسسات األمن والجيش 

ً
محاوال

وظائفها الوطنية. ولم يتم االتفاق على شيء، وال حتى بالخطوط العريضة. وال تبدو 
الجولة الحالية واعدة أيضًا، على الرغم من أنها بدأت بما يشبه االختراق بجلوس 
رئيسي الوفدين على طاولة واحــدة، فما زالت املسافة بعيدة والخوض بالتفاصيل 
االتفاق على  األطــراف على  الدولي بحّث  الراعي  ر 

ّ
أكثر. وإذا ما فك يجعلها بعيدة 

عموميات، فإنه يطلق العنان بحرية لشيطان التفاصيل. وإلى جانب القناعة بصعوبة 
 في انتظار 

ٌ
اتفاق األطراف على نتيجٍة مثمرٍة خالل فترة قريبة، هناك مطّباٌت جديدة

الحل »السلمي« املنشود، حيث ال غالب وال مغلوب، منها استفتاء جماهيري على 
 على من هو الذي سيصّوت ومن 

ٌ
 جديٌد وطويل

ٌ
االتفاق، يمكن أن ينشأ عنه خالف

ل لجنة مراقبة االنتخابات. 
ّ
 له، ومن سيراقب ومن سيوافق، وكيف ستتشك

ّ
ال يحق

ب 
ّ
أمــا التحّدي األكبر فهو وضــع ذلــك االتفاق في سياٍق تنفيذي، األمــر الــذي يتطل

إزالة عقباٍت عميقة وأساسية، معظمها ذو طبيعة عسكرية مليشياوية، بما يفرض 
الــذي أنشأ اللجنة، ما  الــقــرار األممي  انتصار طــرٍف على طــرف، وهــو ما ال يريده 

يوقعنا في تناقض منطقي ال يفضي إلى شيء عملي.

فيلم هّز عرش مصر إنقاذ الطنجرة

عبد اللطيف عربيات... 
»االستثناء األردني«

إلى أين ستصل اللجنة الدستورية؟
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آراء

عمر سمير

أثــــيــــرت، أخــــيــــرًا، ضـــّجـــة كــبــيــرة بـــشـــأن الــفــيــلــم 
ــاب عــمــر  ــ ــشــ ــ ــري »ريـــــــــــش« لــــلــــمــــخــــرج الــ ــ ــــصــ املــ
ــي مــهــرجــان  ــاء عـــرضـــه فــ ــنــ ــي أثــ ــري، فــ ــيــ ــزهــ الــ
الــجــونــة الــســيــنــمــائــي. ُصــــدم بــعــض املمثلني 
وغــادروا قاعة العرض، احتجاجًا على صور 
الفقر الفّج ومشاهده، األمر الذي بّرروه بأنها 
غــايــة فـــي الـــســـوء، وتـــســـيء إلـــى صــــورة مصر 
وسمعتها. وعلى أثر هذا الفعل، حصل الفيلم 
عــلــى تــعــاطــف واســـع مــن غــالــبــيــة مستخدمي 
قد سمعوا  يكونوا  لم  الذين  التواصل  مواقع 
تناقش  لــن  بعد.  يشاهدوه  لــم  وبالطبع  عنه، 
الفيلم بالضرورة، وإنما  هذه املقالة محتوى 

تشتبك مع حالة الجدل العامة بشأنه.
كتبت  نقدية عديدة متخصصة  ملقاالت  وفقًا 
عـــن »ريـــــش« ووفــــق مــشــاهــدتــه، يـــقـــّدم الفيلم 
تتحّدث  حيث  جــدًا،  ومؤملة  صادمة  مشهدية 
ــد، وتــــنــــخــــفــــض مـــســـاحـــة  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ ــور واملــ ــ ـــــصــ الـ
الــواقــع ووجــوه  لينطق  والــحــوار،  السيناريو 
الــنــاس عــن مــكــنــونــات مــا يــريــده املـــخـــرج، في 
جوٍّ سينمائي أقرب إلى سينما تاركوفسكي، 
التي قد ال يحتملها ممثلون  وهــي املشهدية 
إال  يــمــثــلــون  وال  مجتمعاتهم،  عــن  مــنــعــزلــون 
أنفسهم خارج مجتمع الكومباوند واألسوار 
املــغــلــقــة ومــصــر الــجــمــيــلــة الــتــي ال يــشــاهــدون 

غيرها وال يستطيعون.
يــقــّدم الــفــيــلــم أيــضــًا إســقــاطــاٍت عــلــى املجتمع 
بإفرازاته  اإلنــســان،  يستعبد  الــذي  الصناعي 
املــرضــّيــة املتمثلة فــي الــدخــان والــتــلــوث الــذي 
يقتحم البيوت والشوارع، قبل أن يقتحم رئة 
اإلنــســان نفسه، كما يــقــدم إســقــاطــًا عــن بقايا 
الــصــنــاعــات الــتــي لــديــنــا وأحـــوالـــهـــا وأحــــوال 

عمر كوش

ــذه،  ــا هــ ــنـ ــامـ ــي أيـ ــودان، فــ ــ ــســ ــ تـــخـــّيـــم عـــلـــى الــ
ــان،  ــقــ ــتــ ــتـــوتـــر واالحــ ــالـ أجــــــــواء مـــشـــحـــونـــة بـ
ــأزم الــســيــاســي  ــتــ ــداد حـــالـــة الــ ــتــ فــــي ظــــل اشــ
الــتــي ضــاقــت حــلــقــاتــهــا واســتــفــحــلــت، على 
خلفية تفاقم الخافات بني طرفي الشراكة 
العسكري  ومكونْيها،  الحاكمة  االنتقالية 
انعكاساتها وارتــداداتــهــا  واملــدنــي، وبــاتــت 
تــلــقــي بــظــالــهــا عـــلـــى الــــشــــارع الـــســـودانـــي 
فـــي ظـــل عــمــلــيــات الــتــحــشــيــد والــتــظــاهــرات 
واالعتصامات، التي ينظمها كل من »قوى 
ــثــــاق الـــتـــوافـــق  ــيــ الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر« و»مــ
الوطني«، اللذْين يخوضان صراعًا مفتوحًا 
لاستحواذ على مقاليد السلطة في الباد. 
بات القلق يسكن غالبية السودانيني بشأن 
املـــــآل الـــــذي يــمــكــن أن تــنــتــهــي إلـــيـــه األزمــــة 
االستقطاب  بعد  وذلــك  الحالية،  السياسية 
الــحــاّد بــني الــقــوى الــســودانــيــة املــتــصــارعــة، 
ــًا بــــعــــد دخـــــــــول قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة  خــــصــــوصــ
وعسكرية مختلفة على خط الصراع ما بني 
العسكريني واملدنيني في السلطة الحاكمة، 
األمر الذي يشي بأن األزمة بلغت حّدًا جعل 
األطــــراف املــتــصــارعــة تتجه نــحــو االقــتــراب 
من الــصــدام في الــشــارع، وأن ال أحــد يعرف 
ــجــه الـــســـودان مــعــهــا، ذلـــك أن 

ّ
إلـــى أيـــن ســيــت

حسان األسود

ا،   أنظمة الحكم سوًء
ّ

تعتبر الديمقراطية أقل
تأخذ  أفضلها، فهي  إنــهــا  الــقــول  لــم نشأ  إن 
بــعــني االعــتــبــار بــعــض الــجــوانــب اإلنــســانــيــة 
ــنـــني، فــتــحــتــرم  ــواطـ ــن املـ ألكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـ
ــــؤالء  ــم فــــي اخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــهــم، وهــ ــ ــهــ ــ إرادتــ
ــل أو بـــــآخـــــر، مـــــن خــــال  ــكـ ســــيــــنــــفــــذون، بـــشـ
بـــرامـــجـــهـــم الــســيــاســيــة بــعــضــًا مــــن مــصــالــح 
بــل ألنهم  ألنــهــم صــالــحــون،  ليس  ناخبيهم، 
يرغبون بإعادة انتخابهم مجّددًا. وفي الدول 
املــتــقــدمــة صــنــاعــيــًا وتــكــنــولــوجــيــًا وثــقــافــيــًا، 
ــيـــات الـــعـــريـــقـــة ســيــاســيــًا  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ  الـ

ُ
حــــيــــث

والــراســخــة فــي احـــتـــرام الــحــريــات والــحــقــوق 
ملواطنيها، ال نجد أحزابًا تفوز بشكل ساحق 
بنسب تسعني أو ثمانني أو سبعني أو حتى 
ســتــني بــاملــائــة. نــجــد فـــي الــغــالــب تــقــاربــًا في 
األصوات بني حزبني رئيسني، بنسبة ال تزيد 
عــن 10% فــي أعلى املــعــدالت، كما حصل في 
يحصل  وكما   ،

ً
مثا أخيرا  أملانيا  انتخابات 

مــع غيرها مــن األحـــزاب فــي أوروبـــا الغربية 
عمومًا. 

ل شرائح معينة 
ّ
 األحزاب تمث

ّ
 هذا على أن

ّ
يدل

مـــن املــجــتــمــع، وتــســعــى إلــــى تــوســيــع دائــــرة 
بني  املفارقة  نــرى  ولكي  باستمرار.  تمثيلها 
املــجــتــمــعــات املــتــقــّدمــة وتــلــك املــتــخــلــفــة عنها 

ــا وتـــحـــولـــهـــا إلـــى  ــهـ ــالـ ــمـ الـــعـــامـــلـــني فــيــهــا وإهـ
الضخمة  الصناعية  للنفايات  كبيٍر  مــصــدٍر 
ــــودات األخـــــرى،  ــــوجـ الـــتـــي تــطــغــى عــلــى كـــل املـ
بحيث تتحّول اآلالت إلى مصدر السموم، كما 
يسقط على وضع السيارات في مصر، حيث 
ويصدر  للبيئة،  التلويث  شــديــد  منها  كثير 
دخانًا في مشهد ضبابي من كل االتجاهات. 
ــى الـــضـــغـــوط الــتــي  ــــش« أيـــضـــًا إلــ ويــشــيــر »ريــ
تحّول الذكور في مجتمعنا إلى دواجن، أو ما 
نسميه في السياسة تدجني املجتمع وفواعله. 
قًا. 

ّ
وقد جاء استخدام الفيلم الفرخة رمزًا موف

البيطري  املستشفى  الفيلم  فــي  يحضر  كــمــا 
الـــذي ال يختلف الــوضــع فــيــه كــثــيــرًا عــمــا هي 
عــلــيــه مــســتــشــفــيــات بــشــريــة. وتــحــمــل مشاهد 
وموظفي  واملــيــاه  الكهرباء  فواتير  محّصلي 
اإلسكان الشكل اآللي الذي يتعامل به مندوبو 
الديون  وســـداد  الفواتير  جمع  فــي  الحكومة، 
الجفاء  بمنتهى  املواطنني  مع  العمل،  ونظام 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــعـــانـــاتـــهـــم مــن  ــلــــف، عـ والــــصــ
الظروف نفسها، فهم عبيد اللوائح والقوانني 
واملأمور، ويمارسون ما كان بعض أساتذتنا 
النكد  تــمــاريــن  يسمونها  السياسية  للعلوم 
الصباحية واملسائية على املواطنني، في أثناء 
تم تسليع معظمها، بينما ال  تقديم خــدمــاٍت 
لهم،  بأنها حــقــوق  املــواطــنــون مقتنعني  يـــزال 
وهي في حقيقتها كذلك في الغالبية العظمى 

من دول عاملنا.
ــل مـــــا قـــــــدم فــي  ــ ــــضـ ــــون »ريــــــــــش« أفـ ــكـ ــ قـــــد ال يـ
السينما املصرية الثرية عن الفقر واملشكات 
في  القوة  الناجمة عنه وعاقات  االجتماعية 
الصحراء  ســنــوات  ســيــاق  فــي  لكنه،  املجتمع، 
العشرية  فــي  املــصــريــة  فــي السينما  والــخــواء 
 عن 

ً
 فـــريـــدًا أبــعــد قــلــيــا

ً
املــاضــيــة، يــمــثــل عــمــا

التوتر الراهن قد يقود، في حال استمراره، 
إلــى انــقــاٍب عــســكــري، والــعــودة إلــى الحكم 
العسكري والنظام الشمولي، أو إلى كارثة 
ــّدد الـــــســـــودان، وذلــــــك فــــي ظــل  ــهــ ــراٍب تــ ــ ــتـ ــ احـ
املخاوف من الساح املنتشر، واالنقسامات 

املتعّددة، والنزعات العنصرية والجهوية.
 األزمــة السياسية بلغت مستوًى 

ّ
ويبدو أن

ــك مـــع االعــتــصــام  ــاّدًا مـــن الــتــصــعــيــد، وذلــ ــ حـ
املتواصل أمام القصر الجمهوري، الذي بدأ 
املؤيدة  التأسيس«  »منّصة  نظمت  بعدما 
للعسكريني تظاهرة في 16 أكتوبر/ تشرين 
املركزي  املجلس  عليها  ورّد  الحالي،  األول 
الــقــيــادي لــقــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« املــؤيــد 
للمكون املدني بتظاهرة 21 أكتوبر الجاري، 
الــبــيــانــات والتصريحات  إلـــى جــانــب حـــرب 
الــصــراع، ودخـــول قوى  التي يطلقها طرفا 

مختلفة حلبته الواسعة.
وإذا كــان أســاس األزمــة يرجع إلــى خافاٍت 
حــــاّدة بــني الــشــقــني املــدنــي والــعــســكــري في 
الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة، خــصــوصــًا بــعــد منع 
الــســيــادي  املــجــلــس  رئــاســة  تسليم  العسكر 
للمدنيني، كما كان متفقًا عليه في »الوثيقة 
الــدســتــوريــة«، إال أن خــافــاٍت أخــرى نشبت 
بــني الــقــوى املــدنــيــة، وأفــضــت إلـــى انــفــصــال 
ــــوى الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر،  مـــجـــمـــوعـــة عــــن قــ
الحرية  قــوى  ميثاق  ميثاقًا سّمته  ووقعت 

إلــى هذه  الــتــقــّدم، يمكننا أن ننظر  فــي ركــب 
األحـــــزاب وبــرامــجــهــا االنــتــخــابــيــة. مــن خــال 
أولــويــات الشعوب من  ذلــك، نستطيع تقدير 
املجتمعية من جهة  الفئات  جهة، وأولويات 
ثانية، فوجود أحزاٍب، مثل حزب الخضر في 
أملانيا أو السويد أو النمسا، أمر طبيعي، بل 
ــاه هـــذه الــشــعــوب، من  ومــطــلــوب، ليعكس رفـ
خال سعيها إلى الحفاظ على البيئة. بينما 
فــي أغــلــب بــلــدان الــقــســم الــجــنــوبــي مــن الــكــرة 
األرضــيــة ال مجال لهذه األحـــزاب موضوعيًا 
لــلــنــشــوء والـــتـــطـــّور، فـــاألولـــويـــات هــنــا تتجه 
نــحــو الــتــنــمــيــة واالنــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة 
وتحقيق الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، وغــيــرهــا من 
الــقــضــايــا الــتــي تـــّم حــســمــهــا وتـــجـــاوزهـــا في 

األغلب األعم من دول القسم الشمالي.
مــنــذ بضعة عقود  انتقلت  الــتــي  بــولــنــدا  فــي 
ــى الــديــمــقــراطــيــة نـــظـــام حـــكـــم، أطــلــق  فــقــط إلــ
 ملــســاعــدة الــاجــئــني الــقــادمــني 

ً
مـــحـــاٍم حــمــلــة

مـــن بـــيـــاروســـيـــا بـــاتـــجـــاه أوروبـــــــا الــغــربــيــة. 
وقد نشر هذا املحامي الــذي يسكن في قريٍة 
عبر  الــبــيــاروســيــة،  البولندية  الــحــدود  على 
»فيسبوك«، نــداًء لسكان بولونيا يطلب فيه 
إشـــعـــال أضــــــواٍء خـــضـــراء إلشـــعـــار الــاجــئــني 
 بيوتهم مفتوحة الستقبالهم، 

ّ
باألمان، وبأن

ــالــــغــــذاء والــــــــدواء  حـــيـــث يــمــكــنــهــم الـــــتـــــزّود بــ
والــشــراب واتــقــاء شــّر الــبــرد الــقــارس، وحتى 

 إلـــى 
ً
ــا ــيـ ــلـ الـــســـلـــطـــة وتــــصــــّوراتــــهــــا وأقـــــــــرب قـ

السينما  النوع من  املجتمع، والقليل من هذا 
واملجتمع  للسلطة  مفيدًا  يــكــون  قــد  والــدرامــا 
 

ّ
والــعــامــلــني بــالــفــن عــلــى الـــســـواء، حــتــى ال يمل

الــنــاس مــن تــكــرار األدوار واملــشــاهــد والــصــور 
النمطية لدى نخب الفن عن املجتمعات.

ــاءل بــعــضــهــم أيـــضـــًا إذا كــنــتــم تــنــكــرون  تــــســ
الفقر في مصر، أال يجب عليكم أن تحاسبوا 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يكّرر مرارًا 
أوضــاع  منتقدي  على  رّدًا  أوي«،  »فــقــراء  أننا 
حقوق اإلنسان بأننا ليس لدينا تعليم جيد 
وليس لدينا صحة جيدة... إلخ؟ فيما تساءل 
آخــرون، باستنكار شديد وبجّدية، عن وضع 
الفقر الذي يأتي عليه الجهاز املركزي للتعبئة 
ــو جــــهــــاز حــكــومــي  ــ الـــعـــامـــة واإلحــــــصــــــاء، وهــ
فريقًا سابقًا  أو  لـــواء  رئيسه  يــكــون  مــا  غالبًا 
فـــي الــجــيــش أو األمـــــن لـــخـــطـــورة املــعــلــومــات 
وأهميتها على الدولة املصرية، في عديد من 
إصــــداراتــــه، وبـــالـــذات نــشــرة الــدخــل واإلنــفــاق 
الفقر  معّدالت  فيها  يقيس  التي  واالستهاك 
في مصر كل سنتني. وقد قال، في 2017/2018، 
إن الفقر 32% والفقر املدقع 6.2% وهذا يتعلق 
بكل شخٍص غير قادر على توفير أساسيات 
الــحــيــاة الــضــروريــة. كــمــا تفيد تــقــاريــر للبنك 
الدولي بــأن 65% من املصريني فقراء أو على 
به،  الخاصة  الفقر  ملــعــّدالت  وفقًا  الفقر،  ة 

ّ
حاف

فــهــل تــــــرّوج هــــذه املـــؤســـســـات الـــتـــي تــتــعــامــل 
مــعــهــا الـــدولـــة املــصــريــة واألجـــهـــزة الــســيــاديــة 
إشــاعــات وتــســيء إلـــى سمعة مــصــر؟ وينجز 
الــجــهــاز دراســــــات وتـــقـــاريـــر شــبــه دوريـــــة عن 
تأثير انتشار وباء كورونا على أوضاع األسر 
ــام  ــ املـــصـــريـــة، وهــــي مــلــيــئــة بــالــحــقــائــق واألرقــ
الــصــادمــة عــن تــأثــر دخـــول أكــثــر مــن 70% من 

ــي مـــواقـــفـــهـــا إلـــى  والـــتـــغـــيـــيـــر، وانـــــحـــــازت فــ
العسكر، حيث باتت تطالب بتسليم السلطة 
إليهم وبحل حكومة عبد الله حمدوك، فيما 
تــصــّر قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر عــلــى تنفيذ 
 
ً
الــدســتــوريــة، معتبرة الــوثــيــقــة  مــا ورد فــي 

أن املـــعـــركـــة الـــقـــائـــمـــة لــيــســت بــــني املــدنــيــني 
والـــعـــســـكـــريـــني، إنـــمـــا هـــي بـــني االنــقــابــيــني 
ملصلحة   

ٌ
محسومة  

ٌ
معركة وأنــهــا  والــثــوار، 

الــثــورة والــتــحــّول الديمقراطي.  يريد  قــوى 
الــعــســكــر فــي املــجــلــس الــســيــادي االنــتــقــالــي 
مواقعهم  على  والحفاظ  بالسلطة  التمّسك 
فيها، وبالتالي منع تسليمها إلى املدنيني، 
تعّرضهم  مخاطر  يحمل  قد  تسليمها  ألن 
ــلـــى انـــتـــهـــاكـــات  لـــة واملـــحـــاســـبـــة عـ لـــلـــمـــســـاء
كثيرة بحق الشعب السوداني، وخصوصًا 
كبت 

ُ
ارت التي  االنتهاكات  عن  مسؤوليتهم 

 
ّ

بحق املحتجني السلميني خال عملية فض
العامة« عام 2019، األمر  اعتصام »القيادة 
الذي يفّسر رفضهم وحفاظهم على وحدة 
التنافس بني  إذ على بالرغم من  مواقفهم، 
كل من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح 
البرهان، ورئيس وحدات »الدعم السريع«، 
محمد حمدان دقلو )حميدتي(، بوصفهما 
أن  إال  األقــــوى،  العسكريتني  الشخصيتني 
خــافــاتــهــمــا لـــم تــظــهــر إلـــى الــعــلــن، حــفــاظــًا 
تماسك  وعــلــى  العسكري  املــكــّون  قــوة  على 

شحن جــواالتــهــم. وفــي بــولــنــدا، خرجت عــّدة 
مظاهرات شعبية أمام البرملان، تطالب بعدم 
إقـــرار مــشــروع الــقــانــون الـــذي يسمح لحرس 
الــحــدود بــإعــادة الــاجــئــني إلـــى بــيــاروســيــا. 
ـــهـــم يـــشـــعـــرون بـــالـــعـــار من 

ّ
ويـــقـــول هـــــؤالء إن

ـــهـــم عـــازمـــون على 
ّ
تــصــّرفــات حــكــومــتــهــم، وإن

ــانـــيـــة والـــــرأفـــــة تــــجــــاه الـــنـــاس  إظــــهــــار اإلنـــسـ
ــــوت، بــعــكــس مـــا تــرمــي إلــيــه  الــهــاربــني مـــن املـ
حــكــومــة بـــادهـــم. وهــــذا مــا كـــان مــتــوفــرًا لهم 
بعد  الديمقراطية،  إلــى  بولندا  تنتقل  لــم  لــو 
صــــراع ونــضــال طــويــل خــاضــه شعبها منذ 
ــقــــرن املــــاضــــي، عـــبـــر نــقــابــات  ثــمــانــيــنــيــات الــ

العمال وحركة التضامن الشهيرة.
ــكــــام مــن   بـــعـــض الــــحــ

ّ
ــــي املــــقــــابــــل، يـــســـتـــغـــل فـ

دول مــخــتــلــفــة الــتــصــنــيــف بـــني ديــمــقــراطــيــة 
واســـتـــبـــداديـــة ومــــا بــيــنــهــمــا، هــــذه املـــيـــزة في 
الديمقراطية ذاتها لتحقيق أهداٍف سياسيٍة 
تواجه سيل  اآلن  الغربية  فأوروبا  خارجية، 
املــهــاجــريــن الــقــادمــني عــبــر بــيــاروســيــا، كما 
واجـــهـــت ســابــقــًا ســيــلــهــم الـــقـــادم عــبــر تــركــيــا. 
وكــــــا الـــرئـــيـــســـني الــــبــــيــــاروســــي والـــتـــركـــي 
استعمل هــذا الــســاح، للضغط على أوروبــا 
ــة لــهــا  بـــمـــلـــفـــاٍت ســـيـــاســـيـــٍة مــخــتــلــفــة ال عـــاقـ
بمساعدة الاجئني أو بالعطف عليهم. وكان 
أكبر املستفيدين من ذلك، من حيث النتيجة، 
الــرئــيــس الــروســي بــوتــني، حيث اســتــطــاع أن 

ــّراء الــجــائــحــة، ومـــن ثم  املــصــريــني بــالــســلــب جــ
تــأثــر عــاداتــهــم الــغــذائــيــة واســتــهــاكــهــم سلعًا 
بعينها، وهـــي تــقــاريــر مــنــشــورة عــلــى املــوقــع 
اإللكتروني للجهاز، وليست كامًا للمعارضة 
أو مبالغات. جيد في فيلم »ريش« أنه يصدم 
كما  غالبية مصر   

ّ
أن تناست  قــد  كانت  فئات 

األسرة التي شوهدت فيه. وأنه مهما حاولت 
هـــذه الــفــئــات تــنــاســي هـــذه الــحــقــائــق، حفاظًا 
على السام النفسي املصطنع لها، لن تتمّكن، 
فــهــؤالء بشر ويــتــحــّركــون ويــئــنــون، ويمكنهم 
السماء،  إلى عنان  إيصال أصــوات صريخهم 
كــمــا أن مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ذاتــهــا 
الــزهــيــري،  انــتــصــرت للفيلم ومــخــرجــه، عــمــر 
حتى من دون مشاهدته، ملجّرد الحلم العابر 
بــفــٍن يــعــّبــر عــن الــنــاس والـــواقـــع، وعـــن الحياة 

الحفاظ على  ذلك  في  معسكره، ويحذوهم 
أن  منهم  وإيقانًا  وامتيازاتهم،  مصالحهم 
إزاحــتــهــم عــن السلطة لــصــالــح حــكــم مدني 
ــــن مــمــكــنــات  ســـتـــفـــضـــي إلــــــى تـــجـــريـــدهـــم مـ
التحّكم في الجيش وقوى األمن والشرطة، 
لـــة عــلــيــهــم  ــاب املـــســـاء ــ ــذي يــفــتــح بـ ــ ــر الــ ــ األمــ
الــفــســاد والــتــجــاوزات  بــخــصــوص بقضايا 
وسواها. وإذا كانت بعض األطراف في قوى 

تغيير  يلعب، بحذق ومهارة شديدين، على 
خــريــطــة تــمــوضــع األحـــــــزاب الــســيــاســيــة في 
املتطّرف  واليمني  فاليمني  الغربية،  أوروبـــا 
حــقــقــا أفـــضـــل الـــنـــتـــائـــج لــهــمــا مـــنـــذ الـــحـــرب 
العاملية الثانية في صناديق االقتراع، بسبب 

التاعب السياسي بقضايا اللجوء.
 هـــــؤالء لـــم يــتــوقــفــوا يـــومـــًا عن 

ّ
ــفـــارقـــة أن املـ

خال  مــن  الغربية،  الـــدول  سياسات  انتقاد 
اإلنسان  بمبادئ حقوق  بالتاعب  اتهامها 

كما هي خارج أسوار الكومباوند والعاصمة 
اإلدارية ودوائر املطّباتية.

ــل الــــتــــواصــــل املــمــثــلــني  ــ ــائـ ــ ــرت وسـ ــ ــبـ ــ وقــــــد أجـ
والـــنـــاقـــمـــني عـــلـــى الــفــيــلــم عـــلـــى تــغــيــيــر كــثــيــر 
الجمهور. وفي  قــالــوه، خــوفــًا مــن سخط  مما 
نــهــايــة الـــجـــدل بــشــأن الــفــيــلــم، حــصــل »ريـــش« 
على جــائــزة أفــضــل فيلم روائـــي عــربــي طويل 
الفقراء في  الجونة، فيما حصل  في مهرجان 
مصر على صفر مربع طــوال أكثر من ثماني 
سنوات، منذ انتكاس ثورة يناير في محاولة 
حقهم  من  بــأن  واملسؤولني  الحكومات  إقناع 
انــتــخــاب مــن يمثلهم ويــدافــع عــن مصالحهم 
ويضع محاربة الفقر بشقيه، فقر الدخل وفقر 
الخدمات العامة، نصب عينيه في أي عملية 

حقيقية لصنع السياسات العامة.
ــقـــول، الــفــقــر حــقــيــقــة فـــي الــبــيــانــات  خــاصــة الـ
ــادرة عــــن الــــدولــــة وجـــهـــازهـــا  ــ ــــصـ املـــنـــشـــورة الـ
املسؤول عن اإلحصاء. واملشروعات العماقة 
والـــضـــخـــمـــة لـــلـــطـــرق والــــجــــســــور واملـــــحـــــاور 
ــة الــــجــــديــــدة والـــعـــلـــمـــني الـــجـــديـــدة  ــمـ والـــعـــاصـ
ه، 

ّ
ل معدالت الفقر، ولن تقلل

ّ
واملونوريل لم تقل

ألنها ال تتوجه إلى هؤالء الفقراء بالضرورة. 
وكــرامــة وحياة  تكافل  مثل  لبرامج،  يكون  قد 
كريمة، تأثير إيجابي، لكن حتى هذا لم ُيقس، 
 من 

ً
ولـــم ُيــظــهــر قــدرتــه عــلــى نــقــل الــنــاس فــعــا

الفقر إلى منطقٍة تتجاوزه.
إنـــنـــا إزاء نـــخـــٍب فــنــيــٍة وســيــاســيــٍة وشــبــكــات 
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــعــزولــة  ــاديـ ــتـــصـ مـــصـــالـــح اقـ
الــتــعــالــي، ال تطيق مــجــرد مشاهدة  وشــديــدة 
مــنــاظــر ســيــنــمــائــيــة لــلــفــقــر فـــي مــجــتــمــع ثلثه 
ة الفقر، وفقًا ألهم 

ّ
فقير وثلثه الثاني على حاف

املؤسسات الدولية املالية واالقتصادية.
)كاتب مصري(

السياسية  املحاصصات  أن  تعتبر  الــثــورة 
أضـــــــّرت بــالــحــكــومــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، وشــّكــلــت 
انتهاكًا للوثيقة الدستورية، إال أن املطلوب 
ليس حل الحكومة وإضعافها، بل تقويتها 
ــراعــــات واملـــمـــاحـــكـــات  ــن الــــصــ ــا عــ ــادهــ ــعــ وإبــ
ومهامها.  عملها  تــعــرقــل  الــتــي  الــســيــاســيــة 
ــالــــي، األجــــــــدى بـــالـــقـــوى واألحــــــــزاب  ــتــ ــالــ وبــ
الـــســـيـــاســـيـــة أن تـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب صــفــوفــهــا، 
إجــراؤهــا  املفترض  لانتخابات  اســتــعــدادًا 
الحاصل  لكن  االنتقالية،  الفترة  نهاية  في 
الــعــســكــريــة واملــتــحــالــفــني معها  ــقـــوى  الـ أن 
الحكومة، بحّجة توسيعها  إنهاك  يريدون 
»قاعدة عريضة«. وال  إلى  وجعلها تستند 
يخفى أن أهــدافــهــم مــن ذلــك تتمحور حول 
إضعاف املكون املدني لصالح تمكني املكّون 
عليه،  انقاٍب  ترتيب  يعني  بما  العسكري، 
ــكـــوص عــــن صــيــغــة  ــنـ عـــبـــر الـــســـعـــي نـــحـــو الـ
الــشــراكــة بــني املــكــونــني املــدنــي والــعــســكــري، 
والـــتـــي تــضــّمــنــتــهــا الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، 
ومحاولة إلغاء الطرف املدني، مع العلم أن 
الخروج من األزمة الحالية بسام يمّر عبر 
التوصل إلى توافقاٍت وتفاهماٍت سياسية 
الـــقـــوى، تــضــمــن ســالــة عبور  بــني مختلف 
االنتخابات  إجــراء  نحو  االنتقالية  املرحلة 

املقّررة في نهايتها.
)كاتب سوري في اسطنبول(

واستخدامها ألغــراٍض سياسية، بينما هم 
يحكمون دواًل غير قــادرة على استيعابهم، 
ــلـــى تــأمــني   عـ

ً
ــكـــن قـــــــــادرة ــلـــم تـ وإن فـــعـــلـــت فـ

الـــحـــد األدنـــــى مـــن الــعــيــش الــكــريــم لـــهـــم، بل 
عــلــى الــعــكــس اســتــغــلــتــهــم أبــشــع اســتــغــال، 
لــيــس فــقــط فـــي ســـوق الــعــمــل، بـــل أيــضــًا في 
ــزاب، فهل  صــراعــات السياسة وبــرامــج األحــ
مــــن املـــســـتـــغـــرب أن يـــنـــظـــر أتـــــــــراٌك كـــثـــيـــرون 
ــم  ــادهـ ــتـــصـ ــئـــا عــــلــــى اقـ ــبـ ــــوريـــــني عـ ــــسـ ــى الـ ــ ــ إلـ
السياسيني  تنافس  أن  دام  ما  ومجتمعهم، 
قـــائـــم عـــلـــى خـــطـــاب شـــعـــبـــوي ال يــظــهــر إال 
الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة لــلــوجــود الـــســـوري في 
يظهر  االســتــثــمــار  هـــذا   

ّ
أن الحقيقة  تــركــيــا؟ 

 مآسي 
ّ

مدى رداءة السياسة عندما تستغل
البشر لتحقيق املكاسب والفوز بالصراعات.

 شاسٌع بني القيم الحضارّية األخاقية 
ُ
البون

والقانونية  الدستورية  بالنصوص  زة 
ّ
املــعــز

الــغــربــيــة وتلك  واجــبــة التطبيق فــي أوروبــــا 
االّدعاءات الفارغة من كل معنى والسائدة في 
 

ّ
دول أخرى كثيرة، فالاجئ يحصل على كل
ضمانات الحياة الكريمة التي يحصل عليها 
بمجّرد  البريطاني  أو  الفرنسي  أو  األملــانــي 
الباد، يتمتع بالتأمني  دخوله أراضــي هــذه 
الــصــحــي الــكــامــل مــثــل أي مـــواطـــن، ويحصل 

على املعونة التي تكفيه للعيش بكرامة.
)كاتب سوري(

مصريون ال يحتملون مشاهد الفقر وآخرون يعايشونه

إلى أين يتجه الصراع على السلطة في السودان؟

في تفّوق الديمقراطية األخالقي

نخب فنية وسياسية 
وشبكات مصالح 

معزولة وشديدة 
التعالي ال تطيق 

مجرد مشاهدة مناظر 
سينمائية للفقر

يقود استمرار األزمة 
السياسية المحتدمة 

في السودان إلى 
متاهات مجهولة 

العواقب على عاّمة 
السودانيين

كانت حرب األنظمة 
شعواء على ربيع 
الشعوب العربية، 
خوفًا من عدوى 

الديمقراطية، وخوفًا 
من تفوقها الواضح
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