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إنقاذ الطنجرة
باسل طلوزي

«لبنان في طنجرة بيد امرأة تهرع إلى سيارة اإلسعاف» .عبارة «غير مفيدة» تختصر
الزمن اللبناني ّ
برمته ،مثلما تختصر اللحظة اللبنانية بانضغاطها وكثافتها .هل كان
ّ
لبنان «طنجرة» بالفعل؟ ربما ،غير أن حاملة الطنجرة التي رأيناها في لقطة طريفة
ّ
ّإبان تغطية الحدث اللبناني أخيرًا ،املكثف بالرصاص والقنابل قبل نحو أسبوعني،
وهي تحرص على «إنقاذ» طبيخها ،حرصها على إنقاذ حياتها ،تجيب« :نعم».
ّ
هــذا املشهد وثقته عــدســات املـصـ ّـوريــن ،عندما هــرعــت سـيــارات اإلسـعــاف إلخــاء
املدنيني اللبنانيني العالقني في بيوتهم وســط حــرب الـشــوارع املندلعة في منطقتي
الشياح وعني الرمانة ،وكنا نشاهد املدنيني يهرعون مع رجال الدفاع املدني ،باتجاه
السيارات ّ
املدوية 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.
كــان واضحًا أن هــذه املــرأة من جيل الحرب األهلية اللبنانية في السبعينيات ،التي
عــركــت تفاصيل امل ـعــارك وخـبــرتـهــا ،إلــى الـحـ ّـد ال ــذي أصبحت فيه تلك املـنــاوشــات
غير موعد ،وفــي أي شــارع يقترحه املحاربون،
العسكرية ّ التي تندلع بغتة ،وعلى ّ
ّ
يوجب الهلع الذي يعطل املــدارك ،ويشل الخطط ،حتى أبسطها ،على
شأنًا عاديًا ،ال ِ
ّ
ّ
اليومي» ،فكل ما حدث مع هذه السيدة لم يكن أزيد من ذاكر ٍة
غرار خطط «الطبيخ
استيقظت بغتة على «مـنــاوشـ ٍة» معتادة ،استأنفت مــا انقطع مــن سياقها القديم،
ّ
وامتد حصار الرصاص.
وتدرك جيدًا قيمة الطبخ ،إذا طالت الحرب،
ٌ
وعلى غرار هذه السيدة ،يشترك اللبنانيون في ثنائية ّ
الحب والحرب ،فلديهم قدرة
ٌ
عجيبة على اكتشاف الوردة في كومة النفايات ،ال ّ
يفرطون بلحظة الفرح ،ولو انطبقت
عليهم هموم الدنيا مجتمعة .وهم أسياد املفارقات بامتياز ،يغضبون فيضحكون،
ّ
ّ
ّ
ومكوناتهم،
يتحابون ويتنابذون ،ينصهرون بكل فئاتهم
ويضحكون فيغضبون،
ّ
ّ
فـيـمـ ّـر املــزيــج مــن ثـقــب اإلبـ ــرة ،لـكــنـهــم ،فــي لـحـظـ ٍة مـفــاجـئــة ،يـتـبــاعــدون ويصطفون
ويتخندقون ،ويفتحون الجبهات بعضهم ّ
ضد بعض .وفي املساء ،يعاودون االجتماع
على زجاجة عرق وسمكة مقلية ،في حان ٍة على البحر ،أو في مسجد في الجنوب.
ّ
السكير صديق الشيخ ،واملدمن صديق الطبيب ،والتاجر رفيق الشاعر ،واملحارب
خدين الفنان ...ولــو كــان ابــن خلدون على قيد الحياة ،ألعــاد النظر في نظرية علم
االجتماع كلها التي وضعها ،أمام هذه املفارقات التي تنسحب حتى على الطوائف
ّ
وامللل اللبنانية؛ إذ يصعب الفرز والتنقيب في الشارع اللبناني بني سني وشيعي
ومسيحي ...يتحاربون ويتآلفون.
ّ
غنتّ :
ربما اختصرت فيروز ،أيضًا ،القصة اللبنانية ّ
«حبوا بعضن...
برمتها ،حني
تركوا بعضن» والعبارة قابلة للدوران والتدوير بالطبع بال نهايات ،غير أن السياسيني
ّ
تغني ّ
وحدهم لم يكن لهم مكان في أغنية ّ
ألي
الحب هــذه .ولــذا رفضت فيروز أن
شخصية سياسية في حياتها .كانت تعرف جيدًا َ
مكرهم ودهاءهم ،وخطورة عبثهم
بالوتر الطائفي ،تحقيقًا ملآرب خارجية وداخلية.
ّ
عمومًا ،ال أدري ما حل بتلك السيدة وطنجرتها ،وإلى أين أخلتها سيارة اإلسعاف،
ٌ
غير أني على قناع ٍة بأنه كان ّثمة تحالف بني رجال اإلسعاف واملرأة إياها على إنقاذ
الطنجرة ،وإال ما سمحوا لها ْ
بحملها في لحظات االرتباك تلك ،خصوصًا ّأن األولوية
في مثل تلك الحاالت للبشر ال الطناجر ،ربما ألنهم يعرفون معها أن لبنان نفسه
ّ
بمكوناته وطوائفه ،بتوابله وبهاراتهٌ ،
ّ
قابع في طنجر ٍة عادية يمكن أن تتمخض عن
شهي يشبع الجميع ،لكنها ،في الوقت نفسه ،قابلة ألن ّ
ّ
تتحول إلــى طنجرة
مزيج
ضغط ال تحتمل مزيدًا من التسخني والتحشيد ونفث األحـقــاد ،وتحكيم السالح
ّ
ً
انفجرت من قبل ،وخلفت أكثر من  150ألف
بديال للحوار ،ألنها حتمًا ستنفجر كما ً
قتيل في  15عامًا ،وكانت أرضــا صاخبة لحروب اآلخرين الذين كانوا يتحاشون
املواجهات املباشرة ،ويختارون تصفية حساباتهم على أرض األرز.
ّ
يتعي على اللبنانيني جميعًا أن يهرعوا ،مثلما هرعت تلك املرأة ،إلنقاذ الطنجرة.
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لميس أندوني

أثـ ــار م ـق ــال ن ـش ــره رج ــل أع ـم ــال أردن ـ ــي من
أصل فلسطيني في مجلة فورين بوليسي
األميركية ،دعا فيه إلى ضم األردن الضفة
الـغــربـيــة وق ـطــاع غ ــزة حــا نـهــائـيــا إلرس ــاء
«الـ ـ ـس ـ ــام» ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ح ـف ـي ـظ ــة أغ ـل ــب
األردن ـي ــن والفلسطينيني ،إذ إن ــه يـحــاول
أن يـ ـق ـ ّـدم ح ـ ــا ،أوال وأخـ ـ ـي ـ ــرا ،لـلـمـعـضـلــة
الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة ،وإن ـ ـ ـهـ ـ ــاء ح ـ ـقـ ــوق ال ـش ـع ــب
الـفـلـسـطـيـنــي ع ـلــى ح ـس ــاب ك ــل م ــن األردن
وفـلـسـطــن .ال يمكن أن يـكــون كــاتــب املـقــال
حسن اسميك ،وهو مقيم في اإلمارات وغير
معروف في أي دور سياسي ،وراء الطرح
ّ
واألرقام ،واملمعن،
املقدم املليء بالتفاصيل
َُ
َ
في الوقت نفسه ،في الجهل املتعمد بتاريخ
شـعـبــن
املـ ـش ــروع ال ـص ـه ـيــونــي وت ــاري ــخ الـُ َ
األردنـ ـ ــي والـفـلـسـطـيـنــي ،فــال ـحــل امل ــق ـ َـدم ال
يمكن أن يقبله اإلسرائيليون كما هــو ،إذ
ي ـنــادي بــوضــع املـسـتــوطـنــن ال ـي ـهــود ،غير
الشرعيني ،تحت اإلدارة األردنية ،وتمثيلهم
في مجلس النواب والحكومة .ولكن ّ
مجرد
تقديم مشروع الضم إعالميا عمل مشبوه،
ُيراد به زرع فكرة إنكار الهوية الفلسطينية
ع ـ ــن األرض وال ـ ـش ـ ـعـ ــب ،ل ـ ـفـ ــرض ش ــرع ـيــة
املـشــروع الكولونيالي الصهيوني ،وهــذا
خ ـط ـيــر ب ـحــد ذاتـ ـ ــه ،خ ـصــوصــا أنـ ــه يـعـ ّـمــق
امل ـخــاوف الحقيقية واملتخيلة مــن انــدثــار
الهوية األردنية نفسها في مشروع هالمي
إلن ـقــاذ إســرائـيــل مــن ورط ــة االس ـت ـمــرار في
السيطرة على شـعـ ٍـب هــو نقيض هويتها

كاريكاتير

االسـتـعـمــاريــة والـعـنـصــريــة .حسن اسميك
ليس مهما فــي حــد ذات ــه ،خصوصا أنــه ال
يحظى ب ــأي صــدقـيــة واح ـت ــرام فــي األردن،
لـشـبـهــات ف ـس ــاده ال ـتــي ّأدت إل ــى اسـتـقــالــة
محافظ البنك املــركــزي ،ف ــارس ش ــرف ،عام
 2011ال ــذي أص ـ ّـر عـلــى تـحــويــل املـلـيــونـيــر
األردن ــي إلــى القضاء بتهمة غسيل أمــوال،
لكن أج ــواء الشك التي تسيطر على الــرأي
الـعــام فــي األردن أن أميركا على استعداد
ل ـل ـت ـض ـح ـيــة بـ ـ ـ ـ ــاألردن ل ـت ـص ـف ـيــة ال ـق ـض ـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ت ــزي ــد ال ـج ــدل ال ـق ــائ ــم بـشــأن
الهوية األردنية تشويها ّ
يعمق من مخاوف
بعضهم مــن «سـيـطــرة الفلسطينيني على
مـفــاصــل ال ــدول ــة» مـسـتـقـبــا ،فــالـحــل ال ــذي
يـطــرحــه مــن هــم خـلــف اسـمـيــك لـيــس جـ ّـديــا
في كل تفاصيله ،ففكرة ضم املستوطنات
واملـسـتــوطـنــن غـيــر مـقـبــولــة ،وطـبـعــا غير
مقبولة صهيونيا ،لكنها تصب في غرض
إح ـ ــداث بـلـبـلــة تـخـيــف األردن ـ ـيـ ــن ،وتـضــع
األردنـ ـ ـي ـ ــن وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،سـ ـ ـ ــواء مــن
مــواطـنــن أردن ـيــن مــن أصــل فلسطيني أو
في الداخل الفلسطيني ،في موضع العداء
امل ـت ـب ــادل وال ـ ـصـ ــراع ،خ ـصــوصــا أن هـنــاك
تـيــارا ي ــزداد تأثيرا يعتقد أن هناك خطرا
عـلــى الـهــويــة األردن ـيــة مــن أي «ح ــل» ينتج
أغلبية فلسطينية ،ويرفض فكرة املواطنة
واملساواة تحت أي مسميات ،بل هناك عداء
مسبق لتعيني أي أردني من أصل فلسطيني
في الــدولــة األردنـيــة ،كما أظهرت تعليقات
ح ـ ـ ّـادة ع ـلــى ال ـت ـعــديــل ال ـ ـ ــوزاري أخ ـي ــرا في
ٌ
ناتج ،في جزء منه ،من
األردن .وهذا التيار

سعد المهندي

حسام كنفاني

ال ّ
حل سوى في
وضع الدولة األردنية
أمام مسؤولياتها،
فأي مهادنة
للمشاريع األميركية
تهدد بتقويض
ّ
السلم األهلي

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

أبو القاسم علي الربو

محمد أبو رمان

بيروت ...في انتظار الياسمين
جيرار ديب

ي ــزه ــر ال ـيــاس ـمــن الـ ـع ــادي أو ال ـشــائــع في
بــدايــة فـصــل الــربـيــع ،ويـمـكــن أن يــزهــر في
ال ـص ـيــف .أم ــا ال ـش ـت ــوي ،ف ـيــزهــر م ــن شهر
ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي إلـ ــى مـ ــارس/
آذار ،وهــو صنف ذو أزهــار قــو ًيــة ،تتحمل
الظروف املناخية القاسية .ووفقا للتقاليد
اآلسيوية والعربية ،الياسمني زهرة ترمز
إلى السعادة.
تزهر الياسمينة في مختلف ظروف املناخ،
لتنثر روائحها العطرة في أرجاء األمكنة،
أمل وسعاد ٍة بيوم
وتعطي ملتنشقيها بريق ٍ
جديد أفضل .تحاكي الصورة السوريالية
ّ
أولئك الناس في بيروت الذين ملوا انتظار
رج ـ ــاء ال ـخ ــاص م ــن أزم ــات ـه ــم امل ـتــاح ـقــة،
ـت تــاحـقـهــم لـعـنــة ال ـح ــرب األهـلـيــة
ف ــي وق ـ
ٍّ
الـتــي تجلت على خلفية مطالبة الثنائي
الـشـيـعــي بــإقــالــة ال ـقــاضــي ط ــارق الـبـيـطــار
من موقعه في قضية انفجار مرفأ بيروت،
ف ـبــاألمــس ال ـقــريــب ف ــي ش ـ ــوارع الـطـيــونــة،
ّ
التماس بني منطقتي الشياح
على خطوط
ذات األغلبية الشيعية وعــن الرمانة ذات
األغلبية املسيحية ،أعــادت حرب الشوارع
والقنص واالختباء صورة الحرب األهلية
ّ
ّ
التي ظن اللبناني أنه تخطاها.
ّ
أحداث أليمة تطل على اللبناني ،بني حني
وآخر ،لتضعه أمام قلق الحرب والتهجير
وامل ــوت مــن جــديــد ،فـهــل ستنتظر بـيــروت
ً
أزهـ ــار الـيــاسـمــن طــويــا لتنبض الـحـيــاة
فيها سـ ً
ـامــا وحـ ًـبــا وس ـعــادة ،وتـعــود إلى
ســابــق ع ـهــدهــا ك ـمــا وص ـف ـهــا نـ ــزار قـبــانــي
«س ـ ـ ّـت ال ــدنـ ـي ــا»؟ ان ـت ـظ ــرت بـ ـي ــروت أزهـ ــار
الياسمني في خريف عام  ،2019فقد شهدت
ـرات م ـ ــأت ش ــوارع ـه ــا
س ــاح ــات ـه ــا ت ـ ـظـ ــاهـ ـ ً ٍ
ب ـن ــزول الـ ـن ــاس ،رف ــض ــا لـلـطـبـقــة الـحــاكـمــة
التي أوصلت البالد إلى أعمق أزمةٍ عرفها
تاريخ لبنان.
لم يزهر ياسمني بيروت بعد هــذه الثورة
التي استغلتها األح ــزابّ ،
فسيست أحــام
ال ـن ــاس بــالـتـغـيـيــر وامل ـح ــاس ـب ــة ،وأدخ ـل ــت
عليها روح الطائفية واملناطقية ،فضاعت

أوس ــع بكثير للتعديالت الـتــي تــم فرضها
عـ ـل ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،وتـ ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة
عـلــى الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة وتقييد األح ــزاب
امل ــوج ــودة واملـسـتـقـبـلـيــة ،لتجعلها مـجـ ّـرد
أدوات ودي ـ ـكـ ــورا ضـ ــروريـ ــا الس ـت ـعــراضــه
أمـ ــام أم ـيــركــا وال ـغ ــرب ل ـتــأمــن امل ـســاعــدات
املالية والــدعــم السياسي للنظام والــدولــة.
لـكــن م ـخــاوف طـمــر الـهــويــة األردن ـي ــة التي
يراها بعضهم خالية ممن ليس لهم جذور
قديمة على شرقي النهر قد تعطل نقاشا
وائتالفات رافضة للتعديالت.
ل ـ ــذا ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن ه ــوي ــة ك ــات ـب ــه ،قــد
ي ــؤج ــج املـ ـق ــال هـ ــذه امل ـ ـخـ ــاوف وال ـن ـع ــرات
الـ ـن ــاتـ ـج ــة عـ ـنـ ـه ــا ،فـ ــال ـ ـخـ ــوف م ـ ــن إق ــام ــة
وط ــن بــديــل للفلسطينيني ،أو مــا يسمى
صـهـيــونـيــا ال ـخ ـي ــار األردنـ ـ ـ ــي ،خ ـطــر دائ ــم
عـ ـل ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن واألردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن م ـع ــا،
لـكــن تجليات ه ــذه الـشـكــوك فــي الـسـنــوات
األخيرة ال تخلو من إقصائيةٍ  ،خصوصا
مــع تـقـلــص الــوظــائــف وع ــدم ق ــدرة الــدولــة
ع ـلــى ت ــأم ــن ش ــواغ ــر كــاف ـيــة ف ـي ـهــا ألب ـنــاء
العشائر ،وهــو فشل للدولة أوال وأخـيــرا،
ّ
يتمسك
فال يمكن لوم العقلية الريعية التي
بها كـثـيــرون ،فعقلية امل ـكــارم الـتــي أرســت
ّ
أسس املواالة التي تحل معها ثقافة حقوق
املواطنة لم تسع الى تأسيس دولة الحقوق
أصال ،والنتيجة أن أي تغيير داخلي وفي
املنطقة يعمق الشعور بالغنب الذي ّ
يوجه
سهامه في اتجاه غير األردنـيــن ،نتيجة
ذعر حقيقي من مستقبل غير آمن أو غير
م ــوج ــود .ال بــد مــن الـتـشــديــد هـنــا عـلــى أن

إقامة دولة فلسطينية في األردن تتناقض
مع الفكرة الصهيونية التي تريد القضاء
ع ـل ــى الـ ـه ــوي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ل ـك ــن ف ـكــرة
استيعاب املجتمع األردنــي الفلسطينيني،
بـ ـم ــن فـ ــي ذلـ ـ ــك ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــو ال ـ ــداخ ـ ــل فــي
الضفة الغربية وقـطــاع غــزة قائمة ،وهــذا
مــا ال يــريــده الفلسطينيون أو األردن ـيــون.
وم ــن ه ـنــا ،يـنـبــع خـطــر مـثــل ه ــذه امل ـقــاالت
امل ـش ـب ــوه ــة ،والـ ـتـ ـس ــاؤل ع ــن دور ال ــدول ــة
املـضـيـفــة ل ــرج ــل األعـ ـم ــال ،ح ـســن اسـمـيــك،
فـيـهــا ،إذ تـخــدم امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي في
تصدير أزمته إلى األردن ،وإقامة عداء بني
الفلسطينيني واألردنيني.
وعليه ،من السهولة تشويه «فكرة الهوية
ال ـجــام ـعــة» ال ـت ــي ت ـت ـحـ ّـدث عـنـهــا ال ــدول ــة
األردنية اآلن .ولذا ،يجب أن تكون رديفا
لـلـمــواطـنــة ودول ـ ــة ال ـح ـق ــوق ،ل ـكــن غـيــاب
الوضوح ،خصوصا بعد واليــة الرئيس
األميركي ،دونالد ترامب ،التي ضغطت
باتجاه دور أمني لألردن فيما يتبقى من
األراضي الفلسطينية ،بعد ضم ما تريده
إســرائ ـيــل مـنـهــا ،يـعـ ّـمــق ال ــذع ــر املــوجــود
مــن اخـتـفــاء» الـهــويــة األردن ـي ــة» ،ويحيي
وحش جدل هوياتي مدمر داخل األردن،
بـ ــدال م ــن ب ـن ــاء ج ـب ـهــة داخ ـل ـي ــة ملــواج ـهــة
ّ
املـشــروع الصهيوني ،فــا حــل ســوى في
مواجهة أردنية مشتركة ،ووضع الدولة
األردنية أمام مسؤولياتها ،فأي مهادنة
لـلـمـشــاريــع األم ـيــرك ـيــة ت ـه ـ ّـدد بتقويض
السلم األهلي في األردن.
(كاتبة من األردن)

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا
تحتاج إلى وحدة وطنية

عبد اللطيف عربيات...
«االستثناء األردني»
ّ
رحــل عبد اللطيف عــربـيــات ،فــي نهاية إبــريــل /نيسان  ،2019وهــو يصلي صالة
الجمعة فــي عـ ّـمــان ،منهيًا بذلك حياة حافلة بالعمل الــدعــوي والـتــربــوي والتطوعي
مسج ًال صفحات استثنائية في تاريخ األردن املعاصر ،وكــان ّ
ّ
مقدرًا
والسياسي،
لكتابه «صفحات من حياتي» أن يصدر بعد وفاته ،وأن يتم إشهاره أخيرًا بحضور
نخبة من السياسيني واملثقفني األردنيني.
ّ
كتاب يمثل سيرة ذاتية لعربيات تبدأ من العائلة ،ومــن مراحل التعليم املبكرة في
مدرسة السلط الثانوية ،وتمتد إلى الدراسة الجامعية في بغداد والواليات املتحدة ،ثم
ّ
حقل التعليم الذي ّ
تدرج فيه عربيات من معلم إلى أمني عام لوزارة التربية والتعليم
( ،)1985-1982ثم أمينًا عامًا ملجمع اللغة العربية ،ثم نائبًا ورئيسًا ملجلس النواب،
فعينًا في مجلس األعيان ،وأمينًا عامًا لجبهة العمل اإلسالميّ ،
ومؤسسًا ملشروعات
تنموية وتعليمية عــديــدة ،مــا يرتبط بالبيئة والتربية والتعليم والتعليم الجامعي
مشروعات أخــذت االهتمام والجهد الكبير من
والــدراســات اإلسالمية وغيرها من
ٍ
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
ّ
لحظ ٍة تاريخي ٍة كانت تمثل منعرجًا حقيقيًا فــي الحياة السياسية ،عندما تولت
شخصية معارضة رئاسة املجلس في مرحلة حرب الخليج .1991
ّ
ّ
ذلك كله يمكن االطــاع عليه في صفحات الكتاب التي سلطت الضوء على تجربته
ّ ّ
ُ
الشخصية في امليادين السابقة كــافــة ،إل أن الرجل الــذي عــرف بالهدوء والحكمة
ّ
والتواضع ،تجنب التنظير والحديث عن دوره الرئيس في قيادة الحركة اإلسالمية
في األردن ،وصوغ خطابها وسلوكها وعالقتها مع الدولة .في نهاية الثمانينيات ،عاد
األردن إلى مسار االنتخابات الديمقراطية ،ونجح عبد اللطيف عربيات في مجلس
النواب ،وأصبح رئيسًا لهّ ،
وأسس مع اإلخوان املسلمني حزب جبهة العمل اإلسالمي،
وكــان لــه دور كبير فــي إع ــادة صــوغ خطاب الحركة اإلسالمية تجاه الديمقراطية،
ّ
وقــد يذكر كثيرون من السياسيني واملثقفني األردنـيــن أنــه من األوائ ــل ،مع صديقه
ّ
إسـحــاق الـفــرحــان ،ممن صــكــوا مصطلح الـشـيــروقــراطـيــة (أن ال ـشــورى ال تختلف
عــن الديمقراطية) ،ومـمــن صــاغــوا مصطلح «حـمــد» (حــركــة مقاومة الديمقراطية)
ّ
والحريات العامة
وإجهاضها في األردن ،وكان مدافعًا شرسًا عن املسار الديمقراطي
وعن ّ
تحول الحركة اإلسالمية بهذا االتجاه .لذلك ،خاض معارك سياسية وفكرية مع
أكثر من اتجاه؛ األول داخل الحركة اإلسالمية من التيار الذي بقي معاندًا ورافضًا
القبول الكامل في العمل الحزبي وبالديمقراطية ،ومع التيارات السياسية املحافظة
التي كانت ترفع ّ
فزاعة 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
ّ
أزمات محتملة
أوقات كثيرة ،يقوم من خالل هدوئه واتزانه بإجهاض
بدران ،وكان ،في
ٍ
ٍ
بني النظام واإلخ ــوان ،بخاصة بعد عــام  ،1993عندما حــدث التراجع التدريحي عن
اللحظة الديمقراطية في األعوام األربعة السابقة .كان واضحًا حرص عربيات على
ّ
تجنب الحديث عن الخالفات واالختالفات في أوساط جماعة اإلخوان املسلمني التي
خرجت إلى العلن في العقد الثاني من القرن الحاليّ ،
وأدت 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 ّ
مقررًا أن يكون الشيخ عربيات من ضمن املجموعة التي
ّ
ّ
تخرج من جبهة العمل اإلسالمي لتأسيس الحزب الجديد ،لكنه قرر ،في النهاية ،أال
يخرج ،وأن ينهي حياته في جماعة اإلخوان كما بدأها منذ مرحلة املدرسة.

فيلم ه ّز عرش مصر

من يريد ضم الضفة الغربية إلى األردن؟
األزمة االقتصادية ،وفشل الدولة باستبدال
دولة الريع االقتصادي التي اعتمدت على
تــأمــن وظــائــف فــي الــدولــة ألبـنــاء العشائر
ّ
الحد
األردنية ببناء اقتصاد منتج ،قوامه
األدن ــى مــن الـعــدالــة االجتماعية واملواطنة
وتــأس ـيــس دول ــة الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة ،إذ
ح ــدث ال ـع ـكــس ،فــالـتـغـيـيــرات االقـتـصــاديــة
التي اعتمدت فرض النيوليبرالية القائمة
عـ ـل ــى ال ـخ ـص ـخ ـص ــة وخ ـ ـفـ ــض ق ـي ـم ــة دور
ال ــدول ــة ونــوع ـي ـتــه ف ــي ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
والـتـعـلـيـمـيــة واالجـتـمــاعـيــة ألـهـبــت قــاعــدة
النظام التاريخية .التغييرات االقتصادية
ف ــي األردن ،ت ـحــت رع ــاي ــة ص ـن ــدوق الـنـقــد
ال ــدول ــي وش ــروط ــه ال ـتــي بـ ــدأت م ــن أواخ ــر
الثمانينيات ،زادت من الفجوة االجتماعية
ش ـه ــدن ــا فـ ــي دول
ونـ ـس ــب الـ ـبـ ـط ــال ــة ،ك ـم ــا ّ
كـبـيــرة ،لـكــن الـفـســاد املـتـفــشــي ،إضــافــة إلــى
كبت متزايد للحريات السياسية ،وشعور
األردنـيــن بعدم االطمئنان ملستقبلهم ،بل
ومستقبل الــدولــة والبلد نفسه ،فــي ضوء
م ـش ــاري ــع أم ـيــرك ـيــة  -ص ـه ـيــون ـيــة ال تــريــد
االعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني على
أرضـ ــه ت ـه ـ ّـدد ب ــإح ــداث تـغـيـيــر ديـمـغــرافــي
تجعل الشرق أردنيني «أقلية في وطنهم».
وصـلــت امل ـخــاوف الـتــي تـغـ ّـذيـهــا سـيــاسـ ٌ
ـات
ٌ
وتوجهات داخــل األجهزة األمنية إلــى حد
تعبيرات كــراهـيــة لغير «األردنـ ــي» ،تعتبر
أي تغييرات في النظام االنتخابي قد يقلل
من نفوذ «العشيرة» ،مؤامرة على الهوية
الــوط ـن ـيــة ّاألردنـ ـي ــة ،ف ـعــدم ال ـث ـقــة بــالـنـظــام
نفسه يـغــذي مثل هــذه املـشــاعــر واملفاهيم

الـ ـث ــورة وض ــاع ــت اآلمـ ـ ــال ب ـغ ـ ٍـد أفـ ـض ــل .لم
ّ
ـض س ـن ــة ع ـل ــى الـ ـ ـث ـ ــورة ،إل وش ـه ــدت
تـ ـم ـ ِ
ً
انفجارا في  4أغسطس /آب ،2020
بيروت
ّ
ُص ــن ــف األقـ ــوى ف ــي ال ـعــالــم ،إل ــى درجـ ــة أن
بعضهم أط ـلــق عـلـيــه اس ــم «بـيــروتـشـيـمــا»
نـسـبــة إل ــى الـقـنـبـلــة ال ــذري ــة ال ـت ــي ضــربــت
مــدي ـنــة ه ـيــروش ـي ـمــا ال ـيــابــان ـيــة .تـطــايــرت
الجثث في بيروت املنكوبة ّ
جراء االنفجار،
وارتـفـعــت أع ــداد الـجــرحــىُ ،
ّ
ودم ــرت أحياء
املدينة ،وأتــى الرئيس الفرنسي ،ماكرون،
ي ـل ـ ّـوح بـيــاسـمـيـنــة فــرن ـس ـيــة ،حـمـلـهــا إلــى
بيروت ضمن مبادرة إنقاذية للبلد.
ّ
لــم يلتزم حــكــام لبنان بــوعــودهــم املجتمع
ال ــدول ــي بــال ـق ـيــام ب ــاإلص ــاح وامل ـحــاس ـبــة،
ـات ح ـصــل عليها
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـطـمـيـنـ ٍ
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ،ن ـج ـيــب م ـي ـق ــات ــي ،فــي
لـقــائــه مــع املــديــر اإلقـلـيـمــي ل ــدائ ــرة الـشــرق
األوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي،
سـ ــاروج ك ــوم ــار ج ــا ،إذ أع ـلــن األخ ـي ــر «أن
الـلـقــاء ك ــان ج ـي ـ ًـدا ،بحثنا فـيــه بــاألوضــاع
ّ
ورك ـ ــزن ـ ــا ع ـل ــى اإلص ـ ــاح ـ ــات فـ ــي ق ـطــاعــي
امل ــرف ــأ وال ـط ــاق ــة وغ ـي ــره ـم ــا» .ل ـكــن ع ــن أي
ّ
يتحدثون ،والخالفات مستمرة
إصالحات
ٍ
ب ــن ال ــرئ ــاسـ ـت ــن ،األولـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة ،فــي
الدولة اللبنانية؟ وما قضية طلب الثنائي
الشيعي تنحية القاضي البيطار إال إشارة
لتسليط الـضــوء بشكل واضــح على عمق
الخالف بينهما ،فقد هـ ّـدد الثنائي ،حركة
أم ــل وح ــزب ال ـلــه ،بتطيير حـكــومــة نجيب
يتم عــزل الـقــاضــي البيطار
ميقاتي إن لــم ً
ً
عدليا في قضية املرفأ،
من منصبه محققا
لغايةٍ في نفس يعقوب ،وهذا ما ال يريده
الرئيس ميشال عون.
ك ــادت مطالبة الـثـنــائــي الشيعي بتنحية
حرب
القاضي البيطار أن تأخذ لبنان إلى
ٍ
أهليةٍ من جديد ،وكانت املشهدية بحاجة
فـقــط إل ــى بــوسـطــة ع ــن الــرمــانــة لتكتمل،
وتـشـتـعــل ال ـح ــرب الـلـعـيـنــة .ح ــرب انـتـهــت
لكنها لم تمت؛ فكيف تريدونها أن تنتهي
ً
ً
رئيسا ومـســؤول،
ولــم يــزل زعيم املليشيا
طائفيا ومذهبياً
ً
والنفوس كل يوم تشحن
بخطابات ال تحمل إال لغة الكراهية والحقد
ٍ

لبنان ينتظر التسويات
اإلقليمية ،ال سيما
المعلّقة بين
السعودي واإليراني

والـ ـتـ ـعـ ـص ــب .ت ـك ـفــي نـ ـظ ــرة إلـ ــى ال ــوق ــائ ــع
املتدحرجة في املشهد الداخلي ،للتأكد من
ّ
يتجه مـسـ ً
ـرعــا نحو جهنم التي
أن لبنان
ً
ُوع ــد بـهــا يـ ّـومــا ،وأن الـطــريــق إلـيـهــا باتت
ّ
انفجار رهيب،
معبدة بمفخخات وفتائل ٌ
ّ
ف ـل ـب ـنــان ف ــي هـ ــذه األي ـ ــام ع ــال ــق ب ــن فــكــي
كماشة ،يضغطان على مصيره؛ فمن جهةٍ
االهتراء االقتصادي واملالي الذي استأنف
م ـس ــاره االنـ ـح ــداري ،وعـ ــادت مـعــه الـســوق
ال ـس ــوداء إل ــى دف ــع الـ ــدوالر ص ـع ـ ً
ـودا ،ومــن
جهة ثانيةٍ االنقسام الحاد حول تحقيقات
املرفأ ،والتي تجاوزت ُبعدها القضائي إلى
ٍّ
سياسي واصطفاف طائفي ينذر
استنفار
تـفــاعـ ُـلــه ٍ بـشـ ٍّ
مستطير ال يبقي مــن البلد
ـر
ٍ
ً
شيئا ،ويجهز على كامل الهيكل.
أخـيـ ًـرا ،قد ال يزهر ياسمني بـيــروت ،ال في
هذا الخريف وال حتى في الصيف ،فلبنان
يـنـتـظــر ال ـت ـس ــوي ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ال سيما
ّ
املعلقة بــن الـسـعــودي واإليــرانــي؛ كيف ال
ّ
وهو قد زج نفسه في هذا الصراع الدائر في
ّ
تتغير العقلية
املنطقة؟ ولن تزهر طاملا لم
اللبنانية ذات االنغماس الطائفي واألبعاد
املــذهـبـيــة ،فــا الـنـظــام الـتــربــوي عـمــل على
تغيير هــذه املذهبية ،وال املحاسبة قامت
بــدورهــا وحاسبت زعماء املليشيات على
أفعالهم؛ لذا ،ستبقى بيروت تنتظر ...ولن
يزهر الياسمني.
(كاتب لبناني)
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مـضــى مــا يــزيــد عـلــى تـسـعــة أش ـهــر على
اخـتـيــار لجنة الـ ـ  75الليبية (اخـتــارتـهــا
املمثلة الخاصة ألمني عام األمم املتحدة
ف ــي لـيـبـيــا ،سـتـيـفــانــي ول ـي ــام ــز) حـكــومــة
الــوحــدة الوطنية ،وأكـثــر مــن ستة أشهر
على نيل هذه الحكومة الثقة من مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ،إذ اس ـت ـب ـشــر ال ـل ـي ـب ـيــون خ ـي ـرًا
ب ــال ـخ ـط ــوةّ ،
ورحـ ـ ـب ـ ــوا بـ ـه ــذه ال ـح ـكــومــة،
ّ
وعــل ـقــوا عليها آم ــاال ك ـث ـيــرة ،وان ـت ـظــروا
ت ــرسـ ـي ــخ اسـ ـمـ ـه ــا عـ ـل ــى أرض واق ـع ـه ــم
امل ـف ـتــت ،لتحقيق وح ــدة وطـنـيــة عـجــزت
الحكومات السابقة عن تحقيقها ،والتي
ســاهـمــت أك ـثــرهــا ،بقصد أو ب ــدون ــه ،في
ـرارات ّأدت إلــى
ات ـســاع ال ـهــوة وإصـ ــدار قـ ـ
ٍ
تـمــزيــق أوص ـ ــال ّ ال ـب ــاد ،خـصــوصــا بعد
الحرب التي شنت على طرابلس ،ودفع
عامة الليبيني ،في شرق البالد وغربها،
أك ــافـ ـه ــا ،مـ ــن أرواح ـ ـه ـ ــم وم ـم ـت ـل ـكــات ـهــم
وقطيعة اجتماعية ،فيما لم تكن الحرب
ُخيارهم.
أنيطت بالحكومة مهمة رئيسية قبلتها
وتعهدت بـهــا ،إع ــداد الـظــروف املناسبة
وتـهـيـئـتـهــا إلج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات رئــاسـيــة
وبرملانية في  24ديسمبر /كانون األول
املقبل ،وبدال من أن تكون حكومة مصغرة
أشبه ما تكون بحكومة تصريف أعمال،
ّ
التوسع فــي عــدد وزرائـهــا ووكالئها
تــم
إلرض ـ ـ ـ ـ ــاء جـ ـمـ ـي ــع األق ـ ــالـ ـ ـي ـ ــم واملـ ـنـ ــاطـ ــق
الجغرافية واألطــراف السياسية ،فكانت
ح ـك ــوم ــة م ـح ــاص ـص ــة بـ ــاق ـ ـتـ ــدار ،حـســب
اع ـتــراف رئيسها ،عبد الحميد الدبيبة
ّ
ب ـن ـف ـس ــه ،وقـ ـ ــد ظـ ـ ــن أن اخـ ـتـ ـي ــار وزراء
ووكـ ـ ـ ــاء مـ ــن كـ ــل املـ ـن ــاط ــق ال ـج ـغ ــراف ـي ــة،
وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى املـنـطـقــة ال ـشــرق ـيــة الـتــي
كثيرا مــا تتعالى أص ـ ٌ
ـوات فيها شاكية
مــن التهميش وع ــدم وج ــود مــن يمثلها
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ظـ ــن أن هـ ـ ــذا سـيـجـعــل
مأمن من
الحكومة تمارس أعمالها في
ٍ
ه ــذه االدع ـ ـ ــاءات ،وأن امل ـســؤولــن الــذيــن
ت ــم اخ ـت ـيــارهــم م ــن ت ـلــك املـنـطـقــة (وزراء
أو ن ــواب لــرئـيــس الـحـكــومــة) سيتولون
ال ــدف ــاع عــن خـطــط الـحـكــومــة وقــرارات ـهــا
أمــام أقاليمهم ومكوناتهم االجتماعية،
إال أن ــه لــم يـمــض وق ـ ٌـت كثير حـتــى طفت
على السطح خــافـ ٌ
ـات ظاهرها تهميش
امل ـن ــاط ــق ،وبــاط ـن ـهــا م ـصــالــح شخصية
ضيقة تضاربت فيما بينهم.
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـت ـ ــي
شـهــدتـهــا اج ـت ـمــاعــات ال ـح ـكــومــة أخ ـيــرا،
ّ
والتصريحات التي توزعت بني القنوات
اإلعــام ـيــة والـتـهــم املـتـبــادلــة فــي رســائــل
وخـطــابــات رسمية ،وبشكل غير رسمي
ع ـل ــى وسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
أص ـب ـح ــت م ــاث ـل ــة ل ـل ـع ـي ــان .وال ي ـح ـتــاج
امل ـتــابــع لـجـهــد إض ــاف ــي إلدراك ال ـخــاف
واالخ ـتــاف بــن مـكـ ّـونــات هــذه الحكومة
اتفاق
حول مواضيع عديدة كانت محل
ٍ
بينهم.
وفي خطو ٍة غير مسبوقة ،اجتمع النائب
األول لـلـحـكــومــة ،حـســن ال ـق ـطــرانــي ،في
بـنـغــازي مــع كــل امل ـســؤولــن فــي حكومة
الــوحــدة الوطنية الــذيــن تـعــود أصولهم
إلى املناطق الشرقية ،وأفضى االجتماع
إل ــى تــأك ـيــد أن رئ ــاس ــة ح ـكــومــة الــوحــدة
الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود االتفاق
السياسي ،سيما في ما يتعلق بالتوزيع

ال ـعــادل لـلـثــروات بــالـطــرق املـتـفــق عليها
ب ــن أق ــال ـي ــم ل ـي ـب ـيــا امل ـخ ـت ـل ـفــة ،ك ـم ــا دان
املجتمعون رئيس الحكومة فــي برقية
ب ـثــت ع ـلــى الـ ـه ــواء ،قــائ ـلــن إن «حـكــومــة
الــوحــدة الوطنية لــم تــرتــق الــى مستوى
امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة والـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة،
ووق ـ ـعـ ــت فـ ــي م ـس ــال ــك اإلدارة ال ـف ــردي ــة
والحسابات الشخصية ،ولــم تنجح في
إدارة االخـ ـت ــاف ال ـس ـي ــاس ــي» .ك ـمــا دان
امل ـج ـت ـم ـعــون م ــا أسـ ـم ــوه ت ـع ـنــت رئ ـيــس
الحكومة ،الدبيبة ،في االحتفاظ بوزارة
الدفاع ،وعدم اتخاذه أي إجــراء لتسمية
ال ــوزي ــر ،عـلــى الــرغــم مــن االت ـفــاق املسبق
على ذلك ،مستنكرين تصريحاته التي ال
تخدم املصلحة العليا للبالد ،بل وتزيد
الفرقة والشقاق بني أبناء الوطن ،حسب
مــا ج ــاء فــي بـيــانـهــم .وه ــي تـصــريـحـ ٌ
ـات
ل ــم تـعــدً تـكـتـفــي بــالـتـلـمـيــح ،ب ــل أشـ ــارت،
صــراحــة ،إلــى أنــه إذا لم يتم التعامل مع
ه ــذه االق ـتــراحــات ،وأخــذهــا عـلــى محمل
الـجــد ،فــإن اإلج ــراءات التصعيدية التي
يمكن أن تتخذ قــد تـمــس وح ــدة الـبــاد.
وفــي الـسـيــاق نفسه ،صـ ّـعــد وكـيــل وزارة
الــداخ ـل ـيــة ،ف ــرج ق ـع ـيــم ،م ــن لـهـجـتــه ضد
ّ
متحدثا
الدبيبة فــي أكـثــر مــن تـصــريــح،
عـ ــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ت ـه ـم ـيــش امل ـن ـط ـقــة
الـ ـشـ ــرقـ ـي ــة ،وعـ ـ ـ ــدم إعـ ـ ـط ـ ــاء ص ــاح ـي ــات
للمسؤولني التابعني للحكومة ،والتي
تعود أصولهم إلى هذه املنطقة ،مضيفًا
أن االس ـت ـمــرار فــي ذل ــك يـعـنــي أن وحــدة
لـيـبـيــا ع ـلــى املـ ـح ـ ّـك ،م ـح ـمــا امل ـســؤول ـيــة
لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة .وقـ ــال إن ــه اسـتـقــوى
بــاملـظــاهــرات الـتــي خــرجــت فــي طرابلس
لـتــأيـيــده ،عـنــدمــا سـحــب مجلس الـنــواب
ال ـث ـق ــة م ــن ح ـك ــوم ـت ــه ،م ـع ـل ـقــا ع ـل ــى ذل ــك
بـسـخــريــة قــائــا «ل ــو ك ــان الـشـعــب ينفع
لـ ـك ــان ن ـف ــع ال ـ ـقـ ــذافـ ــي» ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ــى
املظاهرات التي خرجت في عموم ليبيا
قبل سقوط نظام القذافي.
الغريب أنه كلما اختلفت وجهات النظر،
أو صــدر قــرار حكومي من هنا أو هناك،
ال يتطابق وه ــوى بعضهم ومصلحته،
ن ـج ــد ال ـت ـل ــوي ــح ب ــاالن ـف ـص ــال وال ـت ـهــديــد
ّ
املقسمة بني واليــات
بالعودة إلــى ليبيا
ث ــاث ،وك ــأن الـحـفــاظ عـلــى وح ــدة ليبيا
ٌ
ـوا
ج ـم ـيــل ي ـس ــدون ــه ل ـه ــذا ال ـش ـع ــب ،ون ـسـ ً
وتـنــاســوا أن وح ــدة ليبيا لــم تـكــن حــالــة
معطاة ،بل كانت ثمرة جهود وتضحيات
وتـ ـن ــازالت م ــن اآلب ـ ــاء واألجـ ـ ـ ــداد ،لـتـكــون
ليبيا وحدة واحدة.
عـلــى ك ــل ح ــال ،شـهــد ال ـش ـه ــران ،املــاضــي
والـحــاضــر ،أحــداثــا وتـصــريـحــات كثيرة
ّ
تـ ــؤكـ ــد أن ال ـ ـهـ ــوة ال ت ـ ـ ــزال ع ـم ـي ـق ــة بــن
األط ـ ــراف الـسـيــاسـيــة ،وخ ـصــوصــا الـتــي
ت ـم ـث ــل ال ـ ـشـ ــرق وال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ،وأن ح ـكــومــة
الدبيبة التي اختارت «الوحدة الوطنية»
اسما لها لم تستطع النأي بنفسها عن
الجهوية والقبلية ،وما زالت عاجزة عن
الـتـعــامــل بـحــرفـيــة مــع تـلــك الـثـقــافــة ،وأن
االنـفـصــالـيــن وال ـف ـيــدرال ـيــن ل ــم يـفـقــدوا
ّ
فتحركاتهم وتصريحاتهم تعلو
األمــل،
وتخفت تبعا لـلـظــروف ،لكن قناعاتهم
ّ
تتبدل في أنــه ال حل جذريا ملشكالت
ال
ليبيا إال الفيدرالية التي تضمن توزيع
املـ ـق ـ ّـدرات وال ـخ ــدم ــات ب ــن أقــال ـيــم ليبيا
الـ ـث ــاث ــة ،ح ـس ــب ق ـن ــاع ـت ـه ــم .وامل ـض ـح ــك
املبكي فــي مــوضــوع هــذا الـخــاف أنــه لم
يعد كما اعتاده الليبيون ،اختالفًا على

حكومة الوحدة
الوطنية التي جاءت
بعد توافق رخو
تحتاج أن تجمع
مكوناتها قبل أن
تجمع الشعب

قبل أي ــام ،شهد مـهــرجــان «الـجــونــة» السينمائي واقـعــة غريبة أبطالها فنانون
مصريون ،آثروا االنسحاب من عرض أحد األفالم احتجاجًا على «تشويه سمعة
مـصــر» .ومــع أن الكثير مــن الفنانني املصريني يتنافسون على التطبيل لنظام
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
واالقـتـصــاديــة الـتــي تـقــول عكس ذل ــك .فالتعليمات األمنية املـ ّ
ـوزعــة على عــدد من
النجوم والسياسيني واإلعالميني الذين ي ــدورون في فلك النظام املـصــري ،تنص
على أن التركيز يجب أن يكون فقط على «اإلنجازات» التي ُحققت ،واالبتعاد عن
ّ
«تشوه سمعة مصر» .فسياسة هذا النظام ترى أن طمر الفقراء
كل املشاهد التي
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
كانت قد أشــادت بالفيلم وكـ ّـرمــت مخرجه وأبطاله في احتفالية باملركز القومي
للسينما ،وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ،في ذلك الوقت ،إن الفيلم إنجاز
تاريخي مصري وخطوة جديدة على طريق استعادة الريادة املصرية في مجال
السينما .لكن من الواضح أيضًا أن هذه الوزيرة لم تكلف نفسها عناء االطالع على
الفيلم ،أو أنه لم يدغدغ مشاعرها القومية.
ولــوال اختيار الفيلم للعرض في مهرجان الجونة ،ملا كــان أحــد من هــؤالء مهتمًا
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
بــاتــت مـعــدومــة ،واألم ــر نفسه بالنسبة إلــى املمثلني الــذيــن اخـتــارهــم املـخــرج عمر
الزهيري من األحـيــاء الشعبية ،فــإن فرصتهم لالستمرار في املجال الفني الذي
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
في عهد عبد الناصر الذي استغل السينما واملوسيقى للترويج لـ«ثورة الضباط
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
الــدائــرة اإلعالمية .هــذا ما نشهده عمليًا في عموم اإلنـتــاج السينمائي الجديد
فــي مـصــر ،وال ــذي ي ــدور كـلــه ،أو الغالبية العظمى مـنــه ،حــول الـعــائــات املرفهة
والشخصيات الناجحة والثرية ،في تصدير لصورة أبعد ما تكون عن حقيقة
األوض ــاع في مصر ،أو تكريس للطبقية املــوجــودة في مصر ،والتي لم يخجل
إعالميون من الحديث عنها في إطار انتقادهم الفيلم .غير أن تسرب هذا الفيلم
إلى مهرجان الجونة ّ
هز عرش النظام وضرب استراتيجيته ،ما استدعى هذه
الحملة الفنية واإلعالمية واألمنية عليه ،والتي ستليها حملة لـ«تحسني الصورة»
التي ّ
شوهها «ريش».

إلى أين ستصل اللجنة الدستورية؟
فاطمة ياسين

امل ـنــاصــب ،وص ــراع ــا عـلــى م ــراك ــز الحكم
وعـلــى املــؤسـســات الـسـيــاديــة واملـشــاريــع
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ّي ــة ،بـ ــل وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى درجـ ـ ــةٍ
واستهجان من
أصبحت محل سخريةٍ
ٍ
م ـع ـظــم ال ـل ـي ـب ـيــن ،ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
دارت م ـع ــرك ــة ح ــام ـي ــة ال ــوطـ ـي ــس عـلــى
م ـح ــور رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ونــائ ـبــه األول
على خلفية الصفة التي يحملها األخير،
ح ـيــث خــاطــب ال ـنــائــب األول ال ـق ـطــرانــي،
ف ــي رس ــال ــة م ـطــولــة إل ــى الــدب ـي ـبــة ،ش ـ ّـدد
ف ـي ـهــا ع ـل ــى ت ـمـ ّـس ـكــه بــال ـص ـفــة (ال ـنــائــب
األول) ،ومعترضا على مخاطبته بشكل
مباشر مــن وزيــر الــدولــة لـشــؤون رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،قـ ــائـ ــا «أح ـ ـك ـ ــام ال ـت ـس ـل ـســل
اإلداري وطبيعة املــوضــوع تقتضي أن
يعي من أصدر الكتاب أن توجيهه إلينا
ال ي ـكــون إال ب ـمــوجــب ك ـتــاب رس ـمــي من
مـعــالـيـكــم ،ول ـيــس م ــن قـبــل الـسـيــد وزي ــر
الــدولــة ،وهــو ال يعد رئيسنا األعـلــى أو
ّ
امل ـب ــاش ــر» .مـضـيـفــا إن «ذلـ ــك يـ ــدل دالل ــة
واض ـح ــة ع ـلــى ال ـت ـخـ ّـبــط اإلداري لــوزيــر
الدولة الذي ّ
وجه إلينا كتابه ،متجاهال
أننا ،ومنذ مباشرتنا ملهامنا بالحكومة
فـ ــي ش ـه ــر  3ل ـس ـن ــة  ،2012اس ـت ـع ـم ـل ـنــا
صـ ـف ــة الـ ـن ــائ ــب األول ل ــرئـ ـي ــس مـجـلــس
الــوزراء ،وخاطبنا العديد من القطاعات
بهذه الصفة».
الخالصة أن هذه االختالفات واالتهامات
ال ـتــي ظ ـهــرت تــذكــي ال ـنــار ال ـتـ ُـي مــا زالــت
تحت رمــاد تلك الـحــرب التي شنت على
طــرابـلــس .أم ــا املــواطــن الليبي البسيط،
ـرب
املـكـ ُتــوي ب ـخــوف وف ــزع مــن ط ـبــول حـ ٍ
بانفصال
قد تقرع من جديد ،أو تلويح
ٍ
قــد ّيـحـ ُـدث ،يعي تماما أن مــا يـحـ ُـدث من
ـاط لــاخـتــاف،
تـفــنـ ٍـن فــي الـبـحــث عــن ن ـقـ ٍ
حتى إن كانت «تافهة» ،واملناكفات التي
ّ
متصدري املشهد هي
تحصل بني معظم
ٌ
جريمة ترتكب في حق وطن وشعب ،أيا
ّ
ّ
كانت املـبــررات أو األسباب التي يتمسك
بها هذا الطرف أو ذاك .ومع هذا املشهد
امل ـع ـ ّـب ــد ب ـكــل أس ــال ـي ــب ال ـق ـلــق والـ ـخ ــوف،
يـبــدو أن حكومة الــوحــدة الوطنية التي
ـق رخـ ٍـو تحتاج «وحــدة
جــاءت بعد تــوافـ ٍ
وطنية» ،تجمع مكوناتها قبل أن تجمع
ـاء ألي
الشعب الليبي ،مــن دون أي إقـصـ ٍ
طرف تحت أي ّ
حجة أو ذريعة ،والوصول
انتخابات مقنعة ،يتوفر فيها
إلى إجراء
ٍ
الحد األدن ــى مــن الـنــزاهــة ،وسيكون هذا
هو اإلنجاز املعتبر لهذه الحكومة.
(كاتب ليبي)

يفصل ما بني اجتماع اللجنة الدستورية السورية األول واجتماعها السادس أخيرًا
َّ
املتضمنة في قرار
عــامــان .ويفصل ما بني الـبــذور األولــى لفكرة تشكيل اللجنة
مجلس األمن رقم  2245عام  ،2015وما بني أول اجتماع عقدته في أكتوبر /تشرين
األول  2019أربع سنوات ،وقد استغرق الجدل حول اللجنة ووظيفتها وتشكيلها
خمس سنوات ،حدثت خاللها منعطفات سياسية وعسكرية كثيرة طاولت شكل
تموضع القوات على األرض وأشكال التحالفات اإلقليمية ...يعتبر مبعوث األمم
املـتـحــدة إلــى ســوريــة ،غير بـيــدرســون ،اللجنة الــدسـتــوريــة أول «ات ـفــاق» سياسي
ملموس بني النظام واملعارضة .ويعطي هذا التصريح ،مقرونًا بمخاض السنوات
ّ
الخمس ،مؤشرًا سلبيًا حول الزمن الذي يمكن أن يأخذه تشكيل القرار النهائي
على الــدسـتــور ،وهــو الوثيقة األســاسـيــة املـفـتــرض أن يجتمع حولها الـســوريــون
اتفاق يمكن ملسه تعني
بأطيافهم ،فمدة الخمس سنوات التي تم استهالكها إلنتاج
ٍ
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 اللجنةّ ،
ينص على
ّ
ّ
ّ
ٌ
استحالة وجود حل عسكري ،بمعنى أنه يفضل أن يسود التعادل ،فال يتغلب طرف
ّ
على طرف .وعلى هذا األساس ضمت 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
أن فريقًا ّ
تحدى الجميع ،وفــرض سيطرته بالسالح على جــزء كبير من املجتمع
ّ
السوري بدعمني ،روسي وإيراني ،وصيغة ال غالب وال مغلوب التي تتحدث عنها
وتكررها ،تبدو بعيدة عما ُ
اللجنة الدستوريةّ ،
يحدث على األرض ،فاملشكلة السورية
ّ
التي طفت على السطح منذ شهر مارس /آذار عام  2011ذات أصول عميقة ترتد إلى
اللحظات األولى النقالب عام  ،1963حينما توقف املجتمع عن املشاركة في الحياة
السياسية التي احتكرها الجيش ،ووضع في املقدمة قالبًا سياسيًا ذا واجهة مدنية
هو حزب البعثّ ،
وتغولت تجربة  1963لتختصر 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
ّ
مختلفة ترنو إلى بناء مجتمع مدني يتطلع إلى الديمقراطية .خالل السنوات الست
األخيرةّ ،
تكرر سيناريو واحد في اجتماعات اللجنة الدستورية ،وتبادل فيها وفدا
ّ
ّ
النظام واملعارضة األدوار ،يقدم وفد النظام مقترحات فترفضها املعارضة ،ويقدم
ّ
وفــد املعارضة مقترحات يرفضها وفــد النظام ،وتتركز مطالبات النظام وأهدافه
على إلصاق صفة اإلرهــاب باملعارضة ،من دون تفريق بني جماعاتها وأفــرادهــا،
ً
محاوال التركيز على نسف املطالبة برحيل األسد وإعطاء مؤسسات األمن والجيش
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
ّ
فكر الراعي الدولي ّ
بحث األطــراف على االتفاق على
يجعلها بعيدة أكثر .وإذا ما
عموميات ،فإنه يطلق العنان بحرية لشيطان التفاصيل .وإلى جانب القناعة بصعوبة
ٌ
مطب ٌ
اتفاق األطراف على نتيج ٍة مثمر ٍة خالل فترة قريبة ،هناك ّ
ات جديدة في انتظار
الحل «السلمي» املنشود ،حيث ال غالب وال مغلوب ،منها استفتاء جماهيري على
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
سيصوت ومن
جديد وطويل على من هو الذي
االتفاق ،يمكن أن ينشأ عنه خالف
ّ
ّ
ال يحق له ،ومن سيراقب ومن سيوافق ،وكيف ستتشكل لجنة مراقبة االنتخابات.
ّ
ّ
سياق تنفيذي ،األمــر الــذي يتطلب
التحدي األكبر فهو وضــع ذلــك االتفاق في
أمــا
ٍ
عقبات عميقة وأساسية ،معظمها ذو طبيعة عسكرية مليشياوية ،بما يفرض
إزالة
ٍ
ـرف على طــرف ،وهــو ما ال يريده الـقــرار األممي الــذي أنشأ اللجنة ،ما
انتصار طـ ٍ
يوقعنا في تناقض منطقي ال يفضي إلى شيء عملي.
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آراء

مصريون ال يحتملون مشاهد الفقر وآخرون يعايشونه
عمر سمير

أثـ ـي ــرت ،أخـ ـيـ ـرًا ،ض ـ ّـج ــة ك ـب ـيــرة ب ـش ــأن الـفـيـلــم
امل ـ ـص ـ ــري «ري ـ ـ ـ ـ ــش» لـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج ال ـ ـش ـ ــاب ع ـمــر
ال ــزهـ ـي ــري ،ف ــي أثـ ـن ــاء ع ــرض ــه ف ــي م ـهــرجــان
ال ـجــونــة الـسـيـنـمــائــيُ .صـ ــدم بـعــض املمثلني
وغــادروا قاعة العرض ،احتجاجًا على صور
الفقر ّ
الفج ومشاهده ،األمر الذي ّبرروه بأنها
غــايــة فــي ال ـس ــوء ،وت ـســيء إل ــى ص ــورة مصر
وسمعتها .وعلى أثر هذا الفعل ،حصل الفيلم
عـلــى تـعــاطــف واس ــع مــن غــالـبـيــة مستخدمي
مواقع التواصل الذين لم يكونوا قد سمعوا
عنه ،وبالطبع لــم يشاهدوه بعد .لــن تناقش
هذه املقالة محتوى الفيلم بالضرورة ،وإنما
تشتبك مع حالة الجدل العامة بشأنه.
وفقًا ملقاالت نقدية عديدة متخصصة كتبت
ع ــن «ري ـ ــش» ووفـ ــق م ـشــاهــدتــه ،ي ـق ـ ّـدم الفيلم
ّ
تتحدث
مشهدية صادمة ومؤملة ج ـدًا ،حيث
ال ـ ـص ـ ــور وامل ـ ـش ـ ــاه ـ ــد ،وتـ ـنـ ـخـ ـف ــض م ـس ــاح ــة
السيناريو وال ـحــوار ،لينطق الــواقــع ووجــوه
ال ـنــاس عــن مـكـنــونــات مــا يــريــده امل ـخ ــرج ،في
ٍّ
جو سينمائي أقرب إلى سينما تاركوفسكي،
وهــي املشهدية التي قد ال يحتملها ممثلون
مـنـعــزلــون عــن مجتمعاتهم ،وال يـمـثـلــون إال
أنفسهم خارج مجتمع الكومباوند واألسوار
املـغـلـقــة وم ـصــر الـجـمـيـلــة ال ـتــي ال يـشــاهــدون
غيرها وال يستطيعون.
ـات عـلــى املجتمع
ـ
ط
ـا
ـ
ق
ـ
ي ـقـ ّـدم الـفـيـلــم أيـضــا إس
ٍ
الصناعي الــذي يستعبد اإلنـســان ،بإفرازاته
املــرضـ ّـيــة املتمثلة فــي الــدخــان والـتـلــوث الــذي
يقتحم البيوت والشوارع ،قبل أن يقتحم رئة
اإلن ـســان نفسه ،كما يـقــدم إسـقــاطــا عــن بقايا
ال ـص ـنــاعــات ال ـتــي لــدي ـنــا وأح ــوال ـه ــا وأحـ ــوال

ال ـع ــام ـل ــن ف ـي ـهــا وإه ـم ــال ـه ــا وت ـح ــول ـه ــا إل ــى
كبير للنفايات الصناعية الضخمة
ـدر
ٍ
مـصـ ٍ
ال ـت ــي ت ـط ـغــى ع ـلــى ك ــل املـ ــوجـ ــودات األخ ـ ــرى،
ّ
تتحول اآلالت إلى مصدر السموم ،كما
بحيث
يسقط على وضع السيارات في مصر ،حيث
كثير منها شــديــد التلويث للبيئة ،ويصدر
دخانًا في مشهد ضبابي من كل االتجاهات.
وي ـش ـيــر «ري ـ ــش» أي ـض ــا إل ــى ال ـض ـغــوط الـتــي
ّ
تحول الذكور في مجتمعنا إلى دواجن ،أو ما
وفواعله.
نسميه في السياسة تدجني املجتمع
ّ
وقد جاء استخدام الفيلم الفرخة رمزًا موفقًا.
كـمــا يحضر فــي الفيلم املستشفى البيطري
ال ــذي ال يختلف الــوضــع فـيــه كـثـيـرًا عـمــا هي
عـلـيــه مـسـتـشـفـيــات ب ـشــريــة .وتـحـمــل مشاهد
ّ
محصلي فواتير الكهرباء واملـيــاه وموظفي
اإلسكان الشكل اآللي الذي يتعامل به مندوبو
الحكومة ،فــي جمع الفواتير وس ــداد الديون
ونظام العمل ،مع املواطنني بمنتهى الجفاء
والـ ـصـ ـل ــف ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن م ـع ــان ــات ـه ــم مــن
الظروف نفسها ،فهم عبيد اللوائح والقوانني
واملأمور ،ويمارسون ما كان بعض أساتذتنا
للعلوم السياسية يسمونها تـمــاريــن النكد
الصباحية واملسائية على املواطنني ،في أثناء
ـات تم تسليع معظمها ،بينما ال
تقديم خــدمـ ٍ
ي ــزال املــواطـنــون مقتنعني بأنها حـقــوق لهم،
وهي في حقيقتها كذلك في الغالبية العظمى
من دول عاملنا.
ق ـ ــد ال ي ـ ـكـ ــون «ريـ ـ ـ ـ ــش» أف ـ ـضـ ــل م ـ ــا ق ـ ـ ــدم فــي
السينما املصرية الثرية عن الفقر واملشكالت
االجتماعية الناجمة عنه وعالقات القوة في
املجتمع ،لكنه ،فــي سـيــاق سـنــوات الصحراء
وال ـخــواء فــي السينما املـصــريــة فــي العشرية
ً
ً
املــاض ـيــة ،يـمـثــل ع ـمــا ف ــري ـدًا أب ـعــد قـلـيــا عن

ً
ال ـس ـل ـط ــة وت ـ ـصـ ـ ّـورات ـ ـهـ ــا وأق ـ ـ ـ ــرب ق ـل ـي ــا إل ــى
املجتمع ،والقليل من هذا النوع من السينما
والــدرامــا قــد يـكــون مفيدًا للسلطة واملجتمع
ّ
والـعــامـلــن بــالـفــن عـلــى ال ـســواء ،حـتــى ال يمل
الـنــاس مــن تـكــرار األدوار واملـشــاهــد والـصــور
النمطية لدى نخب الفن عن املجتمعات.
تـ ـس ــاءل ب ـع ـض ـهــم أيـ ـض ــا إذا ك ـن ـتــم ت ـن ـكــرون
الفقر في مصر ،أال يجب عليكم أن تحاسبوا
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،الذي ّ
يكرر مرارًا
أننا «فـقــراء أوي»ّ ،
ردًا على منتقدي أوضــاع
حقوق اإلنسان بأننا ليس لدينا تعليم جيد
وليس لدينا صحة جيدة ...إلخ؟ فيما تساءل
ّ
وبجدية ،عن وضع
آخــرون ،باستنكار شديد
الفقر الذي يأتي عليه الجهاز املركزي للتعبئة
الـ ـع ــام ــة واإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ،وه ـ ــو جـ ـه ــاز ح ـكــومــي
غالبًا مــا يـكــون رئيسه ل ــواء أو فريقًا سابقًا
ف ــي ال ـج ـيــش أو األم ـ ــن ل ـخ ـط ــورة امل ـع ـلــومــات
وأهميتها على الدولة املصرية ،في عديد من
إص ــدارات ــه ،وب ــال ــذات ن ـشــرة الــدخــل واإلن ـفــاق
واالستهالك التي يقيس فيها ّ
معدالت الفقر
في مصر كل سنتني .وقد قال ،في ،2017/2018
إن الفقر  %32والفقر املدقع  %6.2وهذا يتعلق
شخص غير قادر على توفير أساسيات
بكل
ٍ
الـحـيــاة ال ـضــروريــة .كـمــا تفيد تـقــاريــر للبنك
الدولي بــأن  %65من املصريني فقراء أو على
ّ
حافة الفقر ،وفقًا ملـعـ ّـدالت الفقر الخاصة به،
ّ
ف ـهــل تـ ـ ــروج هـ ــذه امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي تـتـعــامــل
مـعـهــا ال ــدول ــة امل ـصــريــة واألج ـه ــزة الـسـيــاديــة
إشــاعــات وت ـســيء إل ــى سمعة مـصــر؟ وينجز
ال ـج ـهــاز دراسـ ـ ــات وت ـق ــاري ــر ش ـبــه دوري ـ ــة عن
تأثير انتشار وباء كورونا على أوضاع األسر
امل ـص ــري ــة ،وه ــي مـلـيـئــة بــال ـح ـقــائــق واألرق ـ ــام
الـصــادمــة عــن تــأثــر دخ ــول أكـثــر مــن  %70من

نخب فنية وسياسية
وشبكات مصالح
معزولة وشديدة
التعالي ال تطيق
مجرد مشاهدة مناظر
سينمائية للفقر

املـصــريــن بــالـسـلــب ج ـ ّـراء الـجــائـحــة ،وم ــن ثم
تــأثــر عــاداتـهــم الـغــذائـيــة واسـتـهــاكـهــم سلعًا
بعينها ،وه ــي تـقــاريــر مـنـشــورة عـلــى املــوقــع
اإللكتروني للجهاز ،وليست كالمًا للمعارضة
أو مبالغات .جيد في فيلم «ريش» أنه يصدم
ّ
فئات كانت قــد تناست أن غالبية مصر كما
األسرة التي شوهدت فيه .وأنه مهما حاولت
ه ــذه الـفـئــات تـنــاســي ه ــذه الـحـقــائــق ،حفاظًا
ّ
على السالم النفسي املصطنع لها ،لن تتمكن،
فـهــؤالء بشر ويـتـحـ ّـركــون ويـئـنــون ،ويمكنهم
إيصال أصــوات صريخهم إلى عنان السماء،
كـمــا أن م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ذاتـهــا
ان ـت ـصــرت للفيلم وم ـخــرجــه ،عـمــر الــزه ـيــري،
حتى من دون مشاهدتهّ ،
ملجرد الحلم العابر
بـفـ ٍـن يـعـ ّـبــر عــن الـنــاس وال ــواق ــع ،وعــن الحياة

كما هي خارج أسوار الكومباوند والعاصمة
اإلدارية ودوائر ّ
املطبالتية.
وقـ ـ ــد أج ـ ـبـ ــرت وسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل امل ـم ـث ـلــن
وال ـن ــاق ـم ــن ع ـل ــى ال ـف ـي ـلــم ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر كـثـيــر
مما قــالــوه ،خــوفــا مــن سخط الجمهور .وفي
نـهــايــة ال ـج ــدل ب ـشــأن الـفـيـلــم ،حـصــل «ري ــش»
على جــائــزة أفـضــل فيلم روائ ــي عــربــي طويل
في مهرجان الجونة ،فيما حصل الفقراء في
مصر على صفر مربع طــوال أكثر من ثماني
سنوات ،منذ انتكاس ثورة يناير في محاولة
إقناع الحكومات واملسؤولني بــأن من حقهم
انـتـخــاب مــن يمثلهم ويــدافــع عــن مصالحهم
ويضع محاربة الفقر بشقيه ،فقر الدخل وفقر
الخدمات العامة ،نصب عينيه في أي عملية
حقيقية لصنع السياسات العامة.
خــاصــة ال ـق ــول ،ال ـف ـقــر حـقـيـقــة ف ــي الـبـيــانــات
امل ـن ـش ــورة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ال ــدول ــة وج ـه ــازهــا
املسؤول عن اإلحصاء .واملشروعات العمالقة
والـ ـضـ ـخـ ـم ــة لـ ـلـ ـط ــرق وال ـ ـج ـ ـسـ ــور وامل ـ ـحـ ــاور
وال ـع ــاص ـم ــة الـ ـج ــدي ــدة وال ـع ـل ـم ــن ال ـج ــدي ــدة
ّ
ّ
واملونوريل لم تقلل معدالت الفقر ،ولن تقلله،
ألنها ال تتوجه إلى هؤالء الفقراء بالضرورة.
قد يكون لبرامج ،مثل تكافل وكــرامــة وحياة
كريمة ،تأثير إيجابي ،لكن حتى هذا لم ُيقس،
ً
ول ــم ُيـظـهــر قــدرتــه عـلــى نـقــل ال ـنــاس فـعــا من
الفقر إلى منطقةٍ تتجاوزه.
إن ـن ــا إزاء ن ـخ ـ ٍـب ف ـن ـيــةٍ وس ـيــاس ـيــةٍ وشـبـكــات
م ـص ــال ــح اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة م ـعــزولــة
وشــديــدة الـتـعــالــي ،ال تطيق مـجــرد مشاهدة
م ـنــاظــر سـيـنـمــائـيــة لـلـفـقــر ّ ف ــي مـجـتـمــع ثلثه
فقير وثلثه الثاني على حافة الفقر ،وفقًا ألهم
املؤسسات الدولية املالية واالقتصادية.
(كاتب مصري)

إلى أين يتجه الصراع على السلطة في السودان؟
عمر كوش

ت ـخ ـ ّـي ــم ع ـل ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،ف ــي أي ــامـ ـن ــا ه ــذه،
أجـ ـ ـ ــواء م ـش ـح ــون ــة ب ــال ـت ــوت ــر واالحـ ـتـ ـق ــان،
ف ــي ظ ــل اشـ ـت ــداد ح ــال ــة الـ ـت ــأزم الـسـيــاســي
ال ـتــي ضــاقــت حـلـقــاتـهــا واسـتـفـحـلــت ،على
خلفية تفاقم الخالفات بني طرفي الشراكة
ْ
ومكونيها ،العسكري
االنتقالية الحاكمة
واملــدنــي ،وبــاتــت انعكاساتها وارتــداداتـهــا
ت ـل ـقــي ب ـظــال ـهــا ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــارع ال ـس ــودان ــي
ف ــي ظ ــل عـمـلـيــات الـتـحـشـيــد وال ـت ـظــاهــرات
واالعتصامات ،التي ينظمها كل من «قوى
الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» و«مـ ـيـ ـث ــاق ال ـت ــواف ــق
ْ
اللذين يخوضان صراعًا مفتوحًا
الوطني»،
لالستحواذ على مقاليد السلطة في البالد.
بات القلق يسكن غالبية السودانيني بشأن
امل ـ ــآل ال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن تـنـتـهــي إل ـي ــه األزمـ ــة
السياسية الحالية ،وذلــك بعد االستقطاب
ال ـحـ ّ
ـاد بــن ال ـقــوى الـســودانـيــة املـتـصــارعــة،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــد دخ ـ ـ ـ ــول ق ـ ـ ــوى س ـيــاس ـيــة
وعسكرية مختلفة على خط الصراع ما بني
العسكريني واملدنيني في السلطة الحاكمة،
األمر الذي يشي بأن األزمة بلغت ّ
حدًا جعل
األطـ ــراف املـتـصــارعــة تتجه نـحــو االق ـتــراب
من الـصــدام في الـشــارع ،وأن ال أحــد يعرف
ّ
إل ــى أي ــن سـيــتـجــه ال ـس ــودان مـعـهــا ،ذل ــك أن

التوتر الراهن قد يقود ،في حال استمراره،
ـاب عـسـكــري ،وال ـعــودة إلــى الحكم
إلــى ان ـقـ ٍ
العسكري والنظام الشمولي ،أو إلى كارثة
ـراب تـ ـه ـ ّـدد الـ ـ ـس ـ ــودان ،وذلـ ـ ــك ف ــي ظــل
اح ـ ـتـ ـ ٍ
املخاوف من السالح املنتشر ،واالنقسامات
ّ
املتعددة ،والنزعات العنصرية والجهوية.
ويبدو ّأن األزمــة السياسية بلغت مستوىً
حـ ـ ّ
ـادًا م ــن الـتـصـعـيــد ،وذل ــك م ــع االعـتـصــام

املتواصل أمام القصر الجمهوري ،الذي بدأ
ّ
«منصة التأسيس» املؤيدة
بعدما نظمت
للعسكريني تظاهرة في  16أكتوبر /تشرين
األول الحاليّ ،
ورد عليها املجلس املركزي
ال ـق ـيــادي ل ـقــوى الـحــريــة والـتـغـيـيــر» املــؤيــد
للمكون املدني بتظاهرة  21أكتوبر الجاري،
إل ــى جــانــب ح ــرب الـبـيــانــات والتصريحات
التي يطلقها طرفا ال ـصــراع ،ودخ ــول قوى
مختلفة حلبته الواسعة.
خالفات
وإذا كــان أســاس األزمــة يرجع إلــى
ٍ
حـ ـ ّ
ـادة بــن الـشـقــن املــدنــي والـعـسـكــري في
الـسـلـطــة االن ـت ـقــال ـيــة ،خ ـصــوصــا ب ـعــد منع
العسكر تسليم رئــاســة املـجـلــس الـسـيــادي
للمدنيني ،كما كان متفقًا عليه في «الوثيقة
ـات أخــرى نشبت
الــدسـتــوريــة» ،إال أن خــافـ ٍ
بــن ال ـقــوى املــدن ـيــة ،وأف ـضــت إل ــى انـفـصــال
م ـج ـم ــوع ــة عـ ــن ق ـ ــوى الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر،
ووقعت ميثاقًا ّ
سمته ميثاق قــوى الحرية

وال ـت ـغ ـي ـي ــر ،وانـ ـ ـح ـ ــازت فـ ــي م ــواق ـف ـه ــا إل ــى
العسكر ،حيث باتت تطالب بتسليم السلطة
إليهم وبحل حكومة عبد الله حمدوك ،فيما
تـصـ ّـر ق ــوى الـحــريــة والـتـغـيـيــر عـلــى تنفيذ
ً
مــا ورد فــي الــوثـيـقــة الــدس ـتــوريــة ،معتبرة
أن امل ـع ــرك ــة ال ـق ــائ ـم ــة ل ـي ـســت ب ــن املــدن ـيــن
وال ـع ـس ـك ــري ــن ،إن ـم ــا ٌه ــي ب ــن اال ٌن ـقــاب ـيــن
وال ـثــوار ،وأنـهــا معركة محسومة ملصلحة
قــوى الـثــورة والـتـحـ ّـول الديمقراطي .يريد
الـعـسـكــر فــي املـجـلــس ال ـس ـيــادي االنـتـقــالــي
ّ
التمسك بالسلطة والحفاظ على مواقعهم
فيها ،وبالتالي منع تسليمها إلى املدنيني،
ألن تسليمها قد يحمل مخاطر ّ
تعرضهم
ل ـل ـم ـس ــاء ل ــة واملـ ـح ــاسـ ـب ــة ع ـل ــى ان ـت ـه ــاك ــات
كثيرة بحق الشعب السوداني ،وخصوصًا
ُ
كبت
مسؤوليتهم عن االنتهاكات التي ارت ّ
بحق املحتجني السلميني خالل عملية فض
اعتصام «القيادة العامة» عام  ،2019األمر
الذي ّ
يفسر رفضهم وحفاظهم على وحدة
مواقفهم ،إذ على بالرغم من التنافس بني
كل من رئيس مجلس السيادة ،عبد الفتاح
البرهان ،ورئيس وحدات «الدعم السريع»،
محمد حمدان دقلو (حميدتي) ،بوصفهما
الشخصيتني العسكريتني األق ــوى ،إال أن
خــافــاتـهـمــا ل ــم تـظـهــر إل ــى ال ـع ـلــن ،حـفــاظــا
على قــوة امل ـكـ ّـون العسكري وعـلــى تماسك

يقود استمرار األزمة
السياسية المحتدمة
في السودان إلى
متاهات مجهولة
عامة
العواقب على
ّ
السودانيين

معسكره ،ويحذوهم في ذلك الحفاظ على
مصالحهم وامتيازاتهم ،وإيقانًا منهم أن
إزاحـتـهــم عــن السلطة لـصــالــح حـكــم مدني
س ـت ـف ـض ــي إلـ ـ ــى تـ ـج ــري ــده ــم مـ ــن م ـم ـك ـنــات
ّ
التحكم في الجيش وقوى األمن والشرطة،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـف ـتــح بـ ــاب املـ ـس ــاء ل ــة عـلـيـهــم
بـخـصــوص بقضايا الـفـســاد وال ـت ـجــاوزات
وسواها .وإذا كانت بعض األطراف في قوى

الـثــورة تعتبر أن املحاصصات السياسية
ّ
أض ـ ـ ـ ّـرت بــال ـح ـكــومــة االن ـت ـق ــال ـي ــة ،وشــك ـلــت
انتهاكًا للوثيقة الدستورية ،إال أن املطلوب
ليس حل الحكومة وإضعافها ،بل تقويتها
وإبـ ـع ــاده ــا ع ــن الـ ـص ــراع ــات وامل ـم ــاح ـك ــات
الـسـيــاسـيــة الـتــي تـعــرقــل عملها ومهامها.
وب ــالـ ـت ــال ــي ،األجـ ـ ـ ــدى ب ــالـ ـق ــوى واألحـ ـ ـ ــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أن ت ـع ـي ــد ت ــرت ـي ــب ص ـفــوف ـهــا،
اسـتـعــدادًا لالنتخابات املفترض إجــراؤهــا
في نهاية الفترة االنتقالية ،لكن الحاصل
أن ال ـق ــوى ال ـع ـس ـكــريــة وامل ـت ـحــال ـفــن معها
ّ
بحجة توسيعها
يريدون إنهاك الحكومة،
وجعلها تستند إلى «قاعدة عريضة» .وال
يخفى أن أهــدافـهــم مــن ذلــك تتمحور حول
إضعاف املكون املدني لصالح تمكني ّ
املكون
انقالب عليه،
العسكري ،بما يعني ترتيب
ٍ
ع ـب ــر ال ـس ـع ــي ن ـح ــو ال ـن ـك ــوص ع ــن صـيـغــة
الـشــراكــة بــن املـكــونــن املــدنــي والـعـسـكــري،
والـ ـت ــي تـضـ ّـمـنـتـهــا الــوث ـي ـقــة ال ــدس ـت ــوري ــة،
ومحاولة إلغاء الطرف املدني ،مع العلم أن
الخروج من األزمة الحالية بسالم ّ
يمر عبر
وتفاهمات سياسية
توافقات
التوصل إلى
ٍ
ٍ
بــن مختلف ال ـق ــوى ،تـضـمــن ســالــة عبور
املرحلة االنتقالية نحو إجــراء االنتخابات
ّ
املقررة في نهايتها.
(كاتب سوري في اسطنبول)

تفوق الديمقراطية األخالقي
في
ّ
حسان األسود

ّ
ً
سوء ا،
تعتبر الديمقراطية أقل أنظمة الحكم
إن لــم نشأ الـقــول إنـهــا أفضلها ،فهي تأخذ
بـعــن االع ـت ـبــار بـعــض ال ـجــوانــب اإلنـســانـيــة
ألك ـب ــر ع ــدد مـمـكــن م ــن امل ــواط ـن ــن ،فـتـحـتــرم
إرادت ـ ـه ـ ــم فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار م ـم ـث ـل ـي ـهــم ،وه ـ ــؤالء
سـ ـيـ ـنـ ـف ــذون ،ب ـش ـك ــل أو ب ـ ــآخ ـ ــر ،م ـ ــن خ ــال
ب ــرام ـج ـه ــم ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـع ـضــا م ــن مـصــالــح
ناخبيهم ،ليس ألنـهــم صــالـحــون ،بــل ألنهم
يرغبون بإعادة انتخابهم ّ
مجددًا .وفي الدول
امل ـت ـقــدمــة صـنــاعـيــا وتـكـنــولــوجـيــا وثـقــافـيــا،
ُ
حـ ـي ــث ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــات ال ـع ــري ـق ــة سـيــاسـيــا
والــراس ـخــة فــي اح ـت ــرام ال ـحــريــات والـحـقــوق
ملواطنيها ،ال نجد أحزابًا تفوز بشكل ساحق
بنسب تسعني أو ثمانني أو سبعني أو حتى
سـتــن بــاملــائــة .نـجــد فــي ال ـغــالــب ت ـقــاربــا في
األصوات بني حزبني رئيسني ،بنسبة ال تزيد
عــن  %10فــي أعلى امل ـعــدالت ،كما حصل في
ً
انتخابات أملانيا أخيرا مثال ،وكما يحصل
مــع غيرها مــن األح ــزاب فــي أوروب ــا الغربية
عمومًا.
ّ
ّ
ّ
يدل هذا على أن األحزاب تمثل شرائح معينة
م ــن امل ـج ـت ـمــع ،وت ـس ـعــى إلـ ــى تــوس ـيــع دائـ ــرة
تمثيلها باستمرار .ولكي نــرى املفارقة بني
املـجـتـمـعــات امل ـت ـقـ ّـدمــة وت ـلــك املـتـخـلـفــة عنها

فــي ركــب الـتـقـ ّـدم ،يمكننا أن ننظر إلــى هذه
األح ـ ــزاب وبــرامـجـهــا االنـتـخــابـيــة .مــن خــال
ذلــك ،نستطيع تقدير أولــويــات الشعوب من
جهة ،وأولويات الفئات املجتمعية من جهة
أحزاب ،مثل حزب الخضر في
ثانية ،فوجود
ٍ
أملانيا أو السويد أو النمسا ،أمر طبيعي ،بل
ومـطـلــوب ،ليعكس رف ــاه ه ــذه الـشـعــوب ،من
خالل سعيها إلى الحفاظ على البيئة .بينما
فــي أغـلــب ب ـلــدان الـقـســم الـجـنــوبــي مــن الـكــرة
األرضـيــة ال مجال لهذه األح ــزاب موضوعيًا
لـلـنـشــوء وال ـت ـط ـ ّـور ،ف ــاألول ــوي ــات هـنــا تتجه
نـحــو الـتـنـمـيــة واالن ـت ـقــال إل ــى الــديـمـقــراطـيــة
وتحقيق الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة ،وغـيــرهــا من
الـقـضــايــا ال ـتــي ت ـ ّـم حـسـمـهــا وت ـج ــاوزه ــا في
األغلب األعم من دول القسم الشمالي.
فــي بــولـنــدا الـتــي انتقلت مـنــذ بضعة عقود
ف ـقــط إل ــى الـ ًـدي ـم ـقــراط ـيــة ن ـظ ــام ح ـك ــم ،أطـلــق
ـام ح ـم ـلــة مل ـســاعــدة الــاج ـئــن ال ـقــادمــن
م ـح ـ ٍ
م ــن ب ـي ــاروس ـي ــا ب ــات ـج ــاه أوروب ـ ـ ــا ال ـغــرب ـيــة.
وقد نشر هذا املحامي الــذي يسكن في قريةٍ
على الـحــدود البولندية الـبـيــاروسـيــة ،عبر
«فيسبوك» ،نـ ً
ـداء لسكان بولونيا يطلب فيه
ـواء خ ـض ــراء إلش ـع ــار الــاجـئــن
إش ـع ــال أضـ ـ ـ ّ ٍ
باألمان ،وبأن بيوتهم مفتوحة الستقبالهم،
ح ـي ــث ي ـم ـك ـن ـهــم الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـزود ب ــالـ ـغ ــذاء والـ ـ ـ ــدواء
وال ـشــراب واتـقــاء شـ ّـر الـبــرد ال ـقــارس ،وحتى
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¶

شحن جــواالتـهــم .وفــي بــولـنــدا ،خرجت عـ ّـدة
مظاهرات شعبية أمام البرملان ،تطالب بعدم
إق ــرار مـشــروع الـقــانــون ال ــذي يسمح لحرس
ال ـحــدود بــإعــادة ّالــاجـئــن إل ــى بـيــاروسـيــا.
ويـ ـق ــول ه ـ ــؤالء إنـ ـه ــم ي ـش ّـع ــرون ب ــال ـع ــار من
ت ـصـ ّـرفــات حـكــومـتـهــم ،وإن ـه ــم ع ــازم ــون على
إظ ـ ـهـ ــار اإلن ـس ــان ـي ــة وال ـ ــرأف ـ ــة تـ ـج ــاه ال ـن ــاس
ال ـهــاربــن م ــن املـ ــوت ،بـعـكــس م ــا تــرمــي إلـيــه
حـكــومــة ب ــاده ــم .وه ــذا مــا ك ــان مـتــوفـرًا لهم
لــو لــم تنتقل بولندا إلــى الديمقراطية ،بعد
ص ــراع ون ـضــال طــويــل خــاضــه شعبها منذ
ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،ع ـب ــر ن ـقــابــات
العمال وحركة التضامن الشهيرة.
ّ
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـس ـت ـغ ــل بـ ـع ــض الـ ـحـ ـك ــام مــن
دول مـخـتـلـفــة ال ـت ـص ـن ـيــف ب ــن دي ـم ـقــراط ـيــة
واس ـت ـب ــدادي ــة وم ــا بـيـنـهـمــا ،ه ــذه امل ـي ــزة في
الديمقراطية ذاتها لتحقيق
أهداف سياسيةٍ
ٍ
خارجية ،فأوروبا الغربية اآلن تواجه سيل
املـهــاجــريــن ال ـقــادمــن عـبــر ب ـيــاروس ـيــا ،كما
واج ـهــت ســابـقــا سـيـلـهــم ال ـق ــادم عـبــر تــركـيــا.
وكـ ـ ــا ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــاروسـ ــي والـ ـت ــرك ــي
استعمل هــذا الـســاح ،للضغط على أوروبــا
ـات س ـي ــاس ـي ــةٍ مـخـتـلـفــة ال ع ــاق ــة لـهــا
ب ـم ـل ـف ـ ٍ
بمساعدة الالجئني أو بالعطف عليهم .وكان
أكبر املستفيدين من ذلك ،من حيث النتيجة،
الــرئـيــس الــروســي بــوتــن ،حيث اسـتـطــاع أن
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كانت حرب األنظمة
شعواء على ربيع
الشعوب العربية،
خوفًا من عدوى
الديمقراطية ،وخوفًا
من تفوقها الواضح

يلعب ،بحذق ومهارة شديدين ،على تغيير
خــري ـطــة ت ـمــوضــع األح ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة في
ّ
املتطرف
أوروب ــا الغربية ،فاليمني واليمني
ح ـق ـقــا أفـ ـض ــل ال ـن ـت ــائ ــج ل ـه ـمــا م ـن ــذ ال ـح ــرب
العاملية الثانية في صناديق االقتراع ،بسبب
التالعب السياسي بقضايا اللجوء.
ّ
امل ـف ــارق ــة أن ه ـ ــؤالء ل ــم ي ـتــوق ـفــوا ي ــوم ــا عن
انتقاد سياسات ال ــدول الغربية ،مــن خالل
اتهامها بالتالعب بمبادئ حقوق اإلنسان
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