
حسام أبو حامد

عمدت حكومات دول عربية، في السنوات 
القليلة املاضية، إلى قطع اإلنترنت، طوال 
ب المــتــحــانــات مـــواد 

ّ
فــتــرة خــضــوع الـــطـــا

الشهادة الثانوية، في إجراء ُيراد به الحّد 
من ظاهرة الغش في االمتحانات، وتطول 
ب 

ّ
هذه املدة ساعاٍت قبيل بدء دخول الطا

األسئلة.  لتسّرب  منعا  االمــتــحــان،  قــاعــات 
ولسنا في حاجٍة ملزيد من الفطنة، لندرك 
ــن اعـــــتـــــراٍف مــعــلــن بــفــســاد  ــي ذلـــــك مــ ــا فــ مــ
)منها  الــبــلــدان  تلك  فــي  التعليمي  الــنــظــام 
العراق ومصر والسودان وليبيا وسورية 
والــيــمــن والــجــزائــر(، ومــا فيه مــن عــجــٍز أو 
التعليم، ومن  فــي تطوير نظم  عــدم رغــبــٍة 
وأننا  والــتــقــويــم،  الــقــيــاس  أدوات  ضمنها 
ــام حــلــقــٍة جـــديـــدٍة مـــن حــلــقــات الــعــســف  ــ أمـ
ــّســـف فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــخــرجــات  ــتـــعـ والـ
الفساد من دون مدخاته، عبر استهداف 
ــَســديــن بــاملــراقــبــة والــعــقــوبــات، 

ْ
ــف

ُ
الــطــلــبــة امل

ِسديهم، وفي 
ْ
 النظر عن محاسبة ُمف

ّ
وغض

التقليدية  التعليم   
ُ
أنــظــمــة هـــؤالء  مــقــدمــة 

نــفــســهــا والــقــّيــمــون عــلــيــهــا.  ال تــعــبــأ تلك 
اإلجــــــــــــراءات بـــالـــضـــرر الـــــــذي تــتــســبــب بــه 
ملايني املشتركني في خدمات اإلنترنت في 
الخدمة،  الــواحــد، حــني تحرمهم مــن  البلد 
وال بالخسائر الناجمة عن توقف األعمال 
واألنشطة االقتصادية، في أكثر أوقات يوم 
هم 

ّ
حق من  باالنتقاص  وال   ،

ً
حيوية العمل 

ــــى اإلنـــتـــرنـــت،  ــول إلـ ــي فــــي الــــوصــ ــاســ األســ
ــلـــك اإلجــــــــــــراءات لــــم تــكــن  ــا أن تـ خـــصـــوصـ
 دائــمــا، مــن ذلــك أن وزارة التعليم 

ً
مــجــديــة

الجزائرية قّررت، صيف العام 2016، إعادة 

هناء فتحي

الـــهـــنـــدي  شـــهـــد عـــــام 2004 حــــادثــــة مـــقـــتـــل 
على  املتسلسل  والــقــاتــل  الــنــســاء  مغتصب 
 من 

ّ
يد مائتي امــرأة، أكثر من 40 منهن ُكــن

 
ً
ضــحــايــاه، وقـــد تــكــالــن عليه ضــربــا وركـــا
وطــعــنــا وتــقــطــيــعــا بــمــائــتــي ســكــيــنــة على 
ــل بــاحــة أكــبــر املــحــاكــم الهندية،  املـــأ، وداخـ
 غــارقــا في 

ً
 لــم يــتــركــنــه إال جــثــة

ّ
حــتــى أنــهــن

بــحــر دمـــائـــه، بينما كــانــت بــعــض أوصــالــه 
 فوق التراب، بجوار جثته شاهدة 

ٌ
مفصولة

ب الــنــســاء قبل 
ّ
ــان يــعــذ عــلــى جــرائــمــه، إذ كـ

وقتل  بــالــعــاهــرات،  وينعتهن  اغــتــصــابــهــن 
كثيراٍت من ضحاياه.  

لم تكن حادثة مقتل القاتل املغتصب بشعة 
جدًا، بمعنى أنها لم تكن ببشاعة جرائمه، 
قويا وقتها ســوى من  استهجانا   

َ
تلق فلم 

الــرجــال، بينما القــت تــرحــابــا وقــبــواًل لدى 
قطاع عريض من نساء العالم تشفيا وأما 
ــيــــدي ال بـــيـــد قـــوانـــني  ــع »بــ ــ فــــي تــقــنــني وضـ
تــنــتــصــر لــلــقــاتــل واملـــجـــرم واملــغــتــصــب وال 

تنتصر لضحايانا«.  
كان النسيان قد طوى الحادثة التي جرت 
الــفــتــيــات  أن  حـــتـــى   ،2004 عـــــام  وقـــائـــعـــهـــا 
بشكل  اغتصابهن  يتم  الــلــواتــي  الهنديات 
منظم اآلن، وأعمارهن 17 عاما، لم يسمعن 
ــال كثيرين  ــــرة رجــ بــهــا مــطــلــقــا. كــمــا أن ذاكـ
فعل  ألن  عــاديــا،  عما  باعتبارها  نسيتها 
االغـــتـــصـــاب مــتــكــّرر عــبــر الـــزمـــن فـــي الــهــنــد 
واملتقدم،  املتأخر  العالم  بــاد  مــن  وغيرها 
حتى أن إحصائية أصدرها عام 2018 أحد 
مراكز األبحاث الخاصة بجرائم االغتصاب 
غتصب كل 15 

ُ
في الهند أفــادت بأن امــرأة ت

دقيقة.  
 بها الجاني 

َ
ِتل

ُ
كانت الطريقة الفريدة التي ق

اســتــثــنــائــيــة،   )Akku Yadav( يـــــاداف  ــو  ــ أّكـ
مــاّدة  التاريخ، وتصلح  في  وغير مسبوقة 
ثـــريـــة لــفــيــلــم ســيــنــمــائــي. ولـــســـوف يــحــتــار 
مائتي  مشهد  تصوير  كيفية  فــي  املــصــّور 

سيف الدين عبد الفتاح

إذا كـــان إبــراهــيــم الــبــيــومــي غــانــم، ضمن 
الحضارية  بالذاكرة  تتعلق  التي  رؤيته 
ــرة االســــتــــبــــداديــــة، قــد  ــاهــ ــظــ وتـــفـــســـيـــر الــ
ربــط ذلـــك، بشكل أســاســي، وبمفتاح رآه 
األهـــم فــي مــيــراث االســتــبــداد، فــي سياق 
لنفسها  الحديثة  القومية  الدولة  تصور 
وأدوارهـــــــــا والـــنـــشـــأة الـــتـــي تــعــلــقــت بــهــا، 
ــة مــــن جــانــب  ــالــــدولــ وعــــاقــــة ذلـــــك كـــلـــه بــ
وعــاقــتــهــا بــاملــحــكــومــني مــن جــانــب آخــر، 
ومــــا أثــــر ذلــــك فـــي صــيــاغــة الـــعـــاقـــة بني 
الدولة واملجتمع بناء على ذلك املنظور، 
إذا كـــان أمـــر الــبــيــومــي غــانــم كـــذلـــك، فــإن 
ــرة ال يــتــعــلــق بــهــذا  ــذاكــ ــذه الــ ــر فـــي هــ ــ األمـ
الــتــفــســيــرفــقــط، ولــكــن هــنــاك رؤى أخـــرى 
في  لها كمال عبداللطيف  بالتنظير  قــام 
االستبداد«  كتابه حــول »تشريح أصــول 
وكــــان   ،)1999 ــروت،  ــيــ بــ الــطــلــيــعــة،  )دار 
ــار مــا  ــ ــــك واضــــحــــا فــــي إطــ مـــدخـــلـــه فــــي ذلـ
اخــتــاره عنوانا فرعيا؛ »قـــراءة فــي نظام 
املنظور  لــهــذا  وبـــدا  السلطانية«.  اآلداب 
أن يقّدم أكثر من تفسير لظاهرة السلطة 
واســــتــــبــــدادهــــا، مــــن خـــــال مـــنـــظـــومـــٍة مــن 
ــا. ومـــن  ــهــ ــات حــــولــ ــابــ ــطــ ــخــ املــــــفــــــردات والــ
الــبــدايــة، تأكيد أن هــذا النمط  املــهــم، فــي 
مـــن الــتــألــيــفــات الـــــذي بــحــث عـــن تفسير 
الذاكرة  جوف  في  االستبدادية  للظاهرة 
الــتــراثــيــة كـــان اتــجــاهــا اتــســم بــكــثــيــٍر من 
الكتابات  تلك  الجّدية في حصر خريطة 

واالطاع عليها. 
لـــرضـــوان الــســيــد إســـهـــام مــتــمــيــز حـــاول 
تتعلق  مــهــمــة  ثــاثــيــة  يجمعه ضــمــن  أن 
ــة. ولــعــل هــذا  بالسلطة والــجــمــاعــة واألمــ
املــــثــــلــــث ضــــمــــن تــــــأويــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة قــد 
ــقـــول الـــفـــقـــهـــاء، خـــصـــوصـــا بــعــد  شـــغـــل عـ
ــتــــي طـــاولـــت  ــيـــة الــ ــيـــاسـ الــــتــــحــــوالت الـــسـ
تلك  فــي  للمسلمني  السياسي  االجتماع 
ــدا األمـــر فــي إطـــار تــنــازٍع بني  اآلونــــة، وبـ
أفــكــار مــتــعــّددة ومــتــقــاطــعــة مــن ضـــرورة 
الــســلــطــة ووحـــــدة األمــــة وأزمــــــات املــحــنــة 
بحق  الفقهاء  معضلة  وكــانــت  والــفــتــنــة، 
هـــي تــلــك الــفــجــوات الــخــطــيــرة والــكــبــيــرة 
الـــتـــي طــــرأت عــلــى االجـــتـــمـــاع الــســيــاســي 
إيــجــاد معادلة  فــي محاولته  اإلســامــي، 
الــشــأن، وبقي  فــي هــذا  مقبولة ومعقولة 
األمــــــر فــــي تــغــلــيــب أمـــــــوٍر تــتــعــلــق بــهــذه 
ــثــــاث، مـــن ضــــــرورة الــســلــطــة  الــــدوائــــر الــ
واســتــهــداف وحــدة األمــة وتجنب الفتنة 
الفقه  أمــورا أساسية في عقلية  ودرئها؛ 
ــاء، وبــــاتــــت الــقــيــمــة الــســيــاســيــة  ــهـ ــقـ ــفـ والـ
ــكــــن لــهــا  ، ولـــــــم يــ

ً
ــة ــ ــ ــواريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ  ومـ

ً
ــرة ــ ـــأخـ ــتــ ــ  مـ

ــذي اســـتـــنـــدت إلــيــه  ــ ــ املــــوقــــع املـــنـــاســـب الـ
مــنــظــومــة الــحــكــم فـــي الــخــافــة الـــراشـــدة، 
لتؤكد على تلك القيم األساسية املتعلقة 
تنصيب  وأصــول  السياسية  باملنظومة 
الــســلــطــة واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا وشــرعــيــتــهــا. 
ولــــذلــــك كــــانــــت تـــلـــك الـــبـــصـــيـــرة الـــنـــافـــذة 
لـــرضـــوان خــاصــة، وهـــو املــتــخــصــص في 
قــام على  السياسي اإلســامــي، بل  الفكر 
املنهجية  بتحقيقاته  الــتــراث  هــذا  خدمة 
والــعــلــمــيــة الــفــيــاضــة لــنــصــوص تــراثــيــة 
يمكن،  ال  بمكان  القيمة  من  كانت  كثيرة 
بــــأي حـــــال، أن ُيـــنـــكـــر تـــأثـــيـــرهـــا الــعــلــمــي 
والبحثي ضمن هذه الدائرة التي تتعلق 

بالذاكرة التراثية. 
وإلــــى حــد كــبــيــر، أصــــاب هـــذا الــنــمــط من 
ــيـــاســـي اإلســــامــــي  ــفـــكـــر الـــسـ الـــتـــفـــكـــيـــر الـ

علي الذهب

ــا بـــني املـــدن  ــرابـ ــزال عــــدن األكـــثـــر اضـــطـ ــ ال تــ
ــازع عــلــيــهــا بــــني األطـــــــراف  ــنــ ــتــ الـــيـــمـــنـــيـــة املــ
الرئيسة للصراع، منذ اجتاحتها مليشيات 
جماعة أنصار الله )الحوثيني(، وقوات من 
الراحل  للرئيس  املوالية  والشرطة  الجيش 
ــلـــه صــــالــــح، فــــي مـــــــارس/ آذار  عـــلـــي عـــبـــد الـ
ليس  الــراهــن عليها  التنازع   

ّ
أن 2015، غير 

بني طرٍف رئيٍس وآخــر، بل بني فصائل من 
قوات )مليشيات( تابعة للمجلس االنتقالي 
بدعم  تأسس،  الــذي  )انفصالي(،  الجنوبي 
إمــاراتــي، فــي مــايــو/ أيــار 2017، خصوًصا 
قوات اإلسناد والدعم، وقوات الحزام األمني 
بع، هيكلًيا، قوات اإلسناد 

ْ
ت

َ
فرع عدن، التي ت

التي  املسلحة  املــواجــهــات  تكشف  والــدعــم. 
لت 

ّ
الــتــي تخل شهدتها عـــدن، أخــيــرا، وتــلــك 

ــاعـــة الـــحـــوثـــي  ــمـ ــعـــد خـــــــروج جـ ــا بـ ــ ــرة مـ ــتــ فــ
منها، أواسط عام 2015، عديدا من هويات 
الجنوبي  اليمني  النسيج  داخـــل  الــصــراع 
ه  وبواعثه، وأثر الدور الخارجي الذي يوجِّ
نــتــائــج ذلــــك ملــصــلــحــتــه، وملــصــلــحــة الــقــوى 
الدولية املهيمنة. وتؤدي هذا الدور، حالًيا، 
الدولتني  السعودية واإلمــارات، بوصفهما 
العربي  التحالف  ى  ُيسمَّ ما  في  الفاعلتني 
املعترف  )الحكومة  اليمنية  الشرعية  لدعم 
 عن دور محتمل، وغير 

ً
بها دولــًيــا(، فضا

ــذه الــحــكــومــة، يقف  مــبــاشــر، لــجــنــاٍح مــن هـ
منصور  ربــه  عبد  للرئيس  مــوالــون  وراءه 
هادي، الذي ينتمي إلى جغرافية الجنوب، 
ولكن لم يعد له نفوذ مسلح في عــدن ُمنذ 
ردت قواته منها في أغسطس/ آب 2019.  

ُ
ط

بــالــنــظــر إلــــى خــريــطــة الـــنـــفـــوذ املــســلــح في 
مدينة عدن، بني الفصائل املسلحة التابعة 
الــجــنــوبــي، تتكشف  لــلــمــجــلــس االنــتــقــالــي 
جة للصراع؛  ُهوية االنتماء الجغرافي املؤجِّ
حيث تتقاسم هذا النفوذ منطقتا الضاِلع 
ــه لن  ــاِفـــع، مــع نــفــوذ مـــحـــدود، ويــبــدو أنـ ويـ
يــطــول، ألبــنــاء عــدن نفسها الــذيــن يتمركز 
ــم املـــســـلـــح فــــي مــنــطــقــتــي الــشــيــخ  ــ ــــودهـ وجـ
عــثــمــان وامِلــــْمــــدارة، فــيــمــا يــتــمــركــز الــوجــود 
املسلح للضالع ويافع في بقية عدن، وعلى 
، واملــنــصــورة، 

َّ
ــعــا

ُ
سبيل املــثــال: ِكــريــتــر، وامل

والبساتني. ما وصلت إليه عدن من انهيار 
مؤسسات  معظم  ملناشط  وتعطيل  أمــنــي، 
والتنفيذية،  التشريعية،  الــدولــة،  سلطات 
بالتنفيذ  إال  والقضائية، ال يمكن تجاوزه 
الكامل والشامل التفاق الرياض لعام 2019، 
الذي جمع بني املجلس االنتقالي الجنوبي 
والقوى السياسية املوالية للرئيس هادي؛ 
التشكيات املسلحة  ــِمــن دمــج كــل 

َ
حيث ض

ــاع والـــداخـــلـــيـــة،  ــدفــ فـــي هــيــكــلــي وزراتـــــــي الــ

االمتحانات في مواد دراسية بعد تسّرب 
اٍت مماثلة.  األسئلة، على الرغم من إجراء

فــــــي إحــــــــــدى مـــــحـــــاضـــــراتـــــه، نــــظــــر نـــعـــوم 
نظاما  بــوصــفــه  التعليم  إلـــى  تشومسكي 
ــلـــى الـــطـــاعـــة  لـــلـــتـــلـــقـــني؛ ُيـــــمـــــّرن الــــطــــاب عـ
ــزام، قــائــم عــلــى حــظــر األســئــلــة التي  ــتـ وااللـ
لخطرها  إدراكـــا  مستقلة،   

ٌ
عقول تطرحها 

على النظام العام. يفيض التعليم بكل ما 
وأنظمة  املنزلية  )الــواجــبــات  سخيف  هــو 
وظيفيا  دورا  يلعب  ــه 

ّ
لــكــن  ،)... االمــتــحــان 

على  ــراد  ــ األفـ بــني  التمييز  غــايــة  لتحقيق 
أساس الطاعة، حني يضطرون إلى إنجاز 
ما يدركون سخافته، لينتقلوا إلى الفصل 
التالي. أما من يرفض أداء تلك السخافات 
ف ضمن 

ّ
أدائها( فإنه يصن )أو ُيخفق في 

فــئــة مـــن يــعــانــون مـــن مــشــكــاٍت ســلــوكــيــة، 
إلـــى مكتب مدير  إمـــا  املــطــاف  بــه  وينتهي 
املـــــدرســـــة أو إلــــــى الــــــشــــــوارع. الــتــضــحــيــة 
بــالــطــاب أمــر وارد، طــاملــا كــان الــهــدف من 
الــتــعــلــيــم هــو تــدعــيــم ركــائــز الــســلــطــة وفــق 
ــار الــحــقــيــقــيــة ومــا  ــكـ ــدة: هــــذه هـــي األفـ ــاعـ قـ

سواها هراء.
وفــــي كــتــابــه »املـــراقـــبـــة والــــعــــقــــاب«، يــذهــب 
ــى أن املــــدرســــة أصــبــحــت  مــيــشــيــل فـــوكـــو إلــ
ــد نوعا 

ّ
مــيــدانــا ملــمــارســة السلطة الــتــي تــول

من املعرفة، كما أن ممارسة األخيرة تؤّدي، 
بالضرورة، إلى مزيد من السلطة، ويتساءل: 
أن سجوننا تشبه   حقيقة 

ٌ
مــذهــلــة هــي  كــم 

السجن يخضعون  نــزالء  أن  مدارسنا! كما 
لــلــمــراقــبــة بــشــكــل دائـــــم، مـــن ســّجــانــني غير 
ع منهم، فإن 

َّ
َوق

َ
مرئيني، ويتصّرفون كما ُيت

معلمي املدارس يمارسون مهنة السّجانني 
من خال االمتحانات املدرسية التي تذّكر 

ــروج ومـــكـــانـــهـــمـــا، وحــتــى  ــ ــخـ ــ الــــدخــــول والـ
طــريــقــة املـــشـــي والـــجـــلـــوس. الــتــعــلــيــم، إلــى 
جــانــب الــســجــون، واملــســتــشــفــيــات، ونــظــام 
الــعــدالــة، والــطــب الــنــفــســي، إحـــدى وســائــل 
الضبط املستند إلى »نظم إنتاج املعرفة«، 
ــدرة كــبــيــرة عــلــى االنــتــشــار،  ــ ــتـــي لــهــا قـ والـ
الــتــي يعتمد  املــعــرفــة  إلـــى  الــحــاجــة  لتلّبي 
عــلــيــهــا الـــنـــظـــام االجـــتـــمـــاعـــي الــســيــاســي، 
ـــت املــجــتــمــعــات املـــعـــاصـــرة عن 

ّ
بــعــدمــا كـــف

مــمــارســة الــضــبــط مــن خـــال االســتــعــراض 
 لــقــوة الــدولــة وسلطتها )اإلعــدامــات 

ّ
الــفــظ

فــي الــســاحــات الــعــامــة، املــواكــب الضخمة، 
واالســتــعــراضــات الــعــســكــريــة...(.  إذا كانت 
تلك هي حــال املجتمعات الغربية ما بعد 

ــفــرد للحرية حــيــزا أوســع، 
ُ
حــداثــيــة الــتــي ت

وتــعــيــد إنــتــاج نفسها عــلــى تــفــاعــل البنى 
املــؤســســيــة فـــي الـــدولـــة واملــجــتــمــع، فكيف 
األكثر  العربية  مجتمعاتنا  حــال  ستكون 
ــا، وبــنــاهــا الــتــقــلــيــديــة الــتــي ال تــزال  ــانـ إذعـ
تخضع لوسائل الضبط التقليدية التي ال 
 لقوة 

ّ
الفظ تــزال قائمة على »االستعراض 

وسلطة الدولة«؟  
الــتــخــّرج والــوجــود فــي سوق  بعد مرحلة 
الـــعـــمـــل، كـــمـــا يـــذهـــب تـــشـــومـــســـكـــي، تــقــفــز 
السطح،  إلــى  الرأسمالية  فــي  التناقضات 
األفــراد مطيعني  إبقاء   في 

ٌ
فهناك صعوبة

ومتلقني في مجال، ومطالبتهم باالبتكار 
ــال آخــــــــر، فـــالـــشـــركـــات  ــجــ ــــي مــ واإلبــــــــــــداع فـ
ــلـــوم والـــهـــنـــدســـة،  ــعـ ــتـــجـــاريـــة تـــحـــتـــاج الـ الـ
ــضــطــر إلـــى تشجيع 

ُ
ــاح ت ــ ولــتــحــقــيــق األربــ

استنساخ  أن  اإلبــداع واالستقالية، طاملا 
مه لن يجدي. هناك إذا ثغرات، 

ّ
الفرد ما تعل

عــلــى الــرغــم مــن اعــتــقــاده أن األمــــور تسير 
ــــدارس إلـــى مــعــســكــراٍت  بــاتــجــاه تــحــويــل املـ
لساح املشاة، وقد تظهر هذه الثغرات قبل 
الــتــخــّرج، وفـــي مــراحــل مــبــّكــرة مــنــه، حيث 
م بعض املعلمني في املرحلة الثانوية 

ّ
يعل

طابهم أفكارا محفزة، من دون أن يضمن 
ــؤالء املـــعـــلـــمـــني، عـــلـــى مــا  ــهــ تــشــومــســكــي لــ
القمع والــطــرد  أنــهــم سينجون مــن  يــبــدو، 
ونـــحـــوه. ولــكــن إمــكــانــيــة فــتــح ثـــغـــراٍت في 
دول عربية،  في  أقــل  تبدو  التعليم  أنظمة 
 مراتب 

ّ
جيء أعاه على ذكرها، باتت تحتل

ــرات جـــــودة الــتــعــلــيــم  مــتــدنــيــة عــلــى مــــؤشــ
عامليا أو أضحت خارجها، بفضل سيادة 
العقاب  على  يرّكز  تلقيني  تعليمي  نظام 
بدل  العقوبة  وتشديد  البدني؟(  فيه  )بما 

مع  للتكامل  ويفتقد  والتشجيع،  التعزيز 
ســـوق الــعــمــل، إلـــى جــانــب نــظــاٍم ســيــاســيٍّ 
أو  األمـــن  أجــهــزة  أو  العسكر  عليه  يهيمن 
ـــه، من 

ّ
ــل ــام ذلــــك كـ ــ املــلــيــشــيــات املــســلــحــة. أمـ

املنطقي التعامل مع االمتحانات بوصفها 
قضية »أمن قومي«، كما عّبر عن ذلك وزير 
الــداخــلــيــة الـــســـودانـــي، عـــز الـــديـــن الــشــيــخ، 
لتخضع لنوع خاص من قوانني الطوارئ 
ــال  ــل الـــتـــواصـــل واالتـــصـ ــائـ )هــــل قــطــع وسـ
ممكن في ظل دولة مدنية؟(، إذ إن استمرار 
يقتضي  التعليمي  النظام  على  السيطرة 
الــســيــطــرة عــلــى االمـــتـــحـــانـــات املـــدرســـيـــة، 
بــوصــفــهــا أداة مــراقــبــٍة وضــبــط وتــطــويــع، 
وأيضا، انتقاء، وبالتالي تهميش وإقصاء 
تبدو  وبطريقٍة  أخـــرى،  حــســاب  على  لفئة 

شرعّية يقبل بها الجميع. 
سيبقى الــغــش فــي االمــتــحــان أحــد أشكال 
الـــتـــمـــّرد عــلــى الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي بــوصــفــه 
أحـــد أنــظــمــة الــســيــطــرة، ومــيــدانــا ملمارسة 
ــارخ مــــع حــريــة  ـــ ــارٍض صــ ــ ــعـ ــ الـــقـــمـــع، فــــي تـ
األفــــراد وقــدرتــهــم على اإلبــــداع واالبــتــكــار، 
معوقا تطّور املجتمع، ممعنا في إفساده 
وقهره، ومن يسطو به القهر، كما ذهب ابن 
ا   على الكذب والخبث .. خوفـً

َ
خلدون »ُحِمل

من انبساط األيدي بالقهر عليه. وصارت 
ـــا، وفـــســـدت مــعــانــي  ـــً ـــقـ

ُ
ــل ـ

ُ
 وخ

ً
ــذه عــــــادة ــه هــ لـ

اإلنــســانــيــة الـــتـــي لـــه مـــن حــيــث االجــتــمــاع 
والــــتــــمــــّرن، وهــــي الـــَحـــِمـــّيـــة واملـــدافـــعـــة عن 
نفسه ومنزله. وكسلت النفس عن اكتساب 
ق الجميل«. نظاٌم تعليميٌّ 

ُ
ل

ُ
الفضائل والخ

كهذا هــو مــا يشّكل، فــي حــد ذاتـــه، تهديدا 
لأمن القومي.

)كاتب فلسطيني(

امــــرأة يتحلقن فــي دائـــــرة، ويــتــســابــقــن في 
القتل، وبعضهن ال تستطيع الوصول إلى 
املركز،  نقطة  وفــي  الــدائــرة التساعها.  قلب 
في املنتصف غير املرئي بوضوح من كثافة 
الضحية  يقبع  وقــوتــه،  وهمجيته  الهجوم 
مـــضـــّرجـــا فـــي دمـــــه، وفــــي عــيــنــيــه كـــل رعــب 
الـــكـــون. وبــعــد الــجــريــمــة صــرخــت الــنــســوة 
جميعهن في وجه البوليس الذي هرع إلى 
الحادثة، قائاٍت في صوٍت واحد للشرطة: 

»اعتقلونا جميعنا«.  
ــرًا، الـــتـــذكـــيـــر بـــتـــلـــك الـــواقـــعـــة  ــ ــيــ ــ ــد، أخــ ــ ــيـ ــ أعـ
ونــشــرهــا وبــثــهــا بــقــوة، وصــــارت »تــريــنــد« 
على »السوشيال ميديا«. وعادت وقائعها 
القديمة لتستحوذ على اهتمام  الناس في 
أرجــــاء الــدنــيــا، حــني أنــجــزت فــتــاة أميركية 
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ُ
هنديه األصل، ت

فيلما قصيرا عنها، وُجمعت وصّورت فيه 
لن 

َ
ت

َ
شهادات النسوة اللواتي اغتصن، ثم ق

تبّرئه  أن  قبل  قتلنه  إنــهــن  قلن  املغتصب. 
العادة  كما جــرت  املحكمة وتطلق ســراحــه 
فــي الــهــنــد، حــيــث ال ُيــحــاكــم املــغــتــِصــب وال 
بثته  قــد  الفيديو  وكــانــت صاحبة  ُيحَبس. 
عـــلـــى تــطــبــيــق »تـــيـــك تـــــــوك«، فـــشـــاهـــده فــي 
ساعاته األولى مليونا شخص في العالم. 

فقط  الضحايا  وال تعكس بعض شهادات 
واقـــع املجتمع الــهــنــدي الــبــائــس، بــل أيضا 
واقع كثير من مجتمعاتنا التي ال تختلف 
كثيرا عن الهند. قال البوليس لواحدة من 
الضحايا: أنِت امرأة »فاقدة«، )صايعة(، لذا 
تــم اغتصابك. وهــذا مــا يـــرّدده مشايخ في 
مثل تلك الحاالت، وقد ألقوا الذنب كله على 
بقتل  همات 

ّ
املت مــن  وكــانــت  عليها،  املجني 

الجاني وقد اعترفت في الفيلم بأنها قالت 
للمغتصب، وهي تطعنه: »أنت أو نحن في 

هذا العالم الذي ال يسعنا معا، ُمت أنت«. 
ــر واملــــحــــّيــــر هـــنـــا:  ــائــ ــحــ ــؤال الــ ــ ــســ ــ ويــــظــــل الــ
ملـــاذا تــرتــع بـــاد تشتهر بــتــعــّدد ديــانــاتــهــا 
ومعابدها، وتنوع رجاالت دينها وكثرتهم 
 ،

ُ
ــردع األديــــــــان ــ ــــذه الــــجــــرائــــم؟ أال تــ بــمــثــل هـ

ــتــــــراجــــــع فــــــي هــــــــذا الـــــشـــــأن،  ــعــــض الــــ ــبــ بــ
الـــتـــي تعلقت  الـــكـــتـــابـــات  خــصــوصــا فـــي 
واآلداب  الـــــســـــلـــــطـــــانـــــيـــــة،  بـــــــاألحـــــــكـــــــام 
وهو  الخصوص،  وجــه  على  السلطانية 
 ما أتاح مساحاٍت ناقدة ليست بالقليلة؛ 
السلطانية،  اآلداب  درســوا  الذين  مثلها 
ــــن مــفــاصــلــهــا،   وتــــوقــــفــــوا عـــلـــى كـــثـــيـــر مـ
ــدوا أن تــلــك الــتــألــيــفــات فـــي الـــذاكـــرة  وأكــــ
 عن 

ً
الــتــراثــيــة لـــم تــكــن بــــأي حــــال بــعــيــدة

ــبـــداديـــة، وبـــات  ــتـ تــشــكــيــل الـــظـــاهـــرة االسـ
مــفــهــوم الــطــاعــة مــرتــبــطــا بــحــالــٍة قــهــريــٍة 
ومـــفـــهـــوم الــســلــطــة مـــتـــازمـــا مـــع وصــف 

»سلطان قاهر«. 
ــاوردي فــي كــتــابــه »أدب  ــ هـــذا مــا أبــــداه املـ
الـــدنـــيـــا والــــديــــن« الـــــذي أشــــــار، فـــي أحــد 
ــا،  ــيـ ــدنـ ــة صــــــاح الـ ــألـ ــسـ فــــصــــولــــه، إلــــــى مـ
الــدنــيــا إال بــســت، وجعل  وأنـــه ال تصلح 
الــثــانــيــة مــنــهــا قـــواعـــد وأركــــانــــا تــتــعــلــق 
املــتــأمــل فيما  أن  إال  قـــاهـــر«،  »ســلــطــان  بـــ
الصفة، وجعل  تلك  في  املـــاوردي  قصده 
قهرا  بها  هــو يقصد  هــل  األمــر ملتبسا؛ 
يتعلق  أم  الــطــاغــي،  بــاالســتــبــداد  يتعلق 
ــاذ فـــي حـــركـــة الــســلــطــة،  ــفـ ــنـ بــالــهــيــبــة والـ
التغلغل،  في  قدراتها  بممارسة  والقيام 
املكونات والعاقات  إدارة  وقيامها على 
ــاع الــســيــاســي  ــمــ ــتــ  الـــســـيـــاســـيـــة فــــي االجــ
آنــذاك، وكــأن األمــر، في هذا السياق، كان 
القرار  بصنع  املرتبط  باإلشكال  يتعلق 
ونـــفـــاذه ضــمــن مــشــكــات جــمــة، واجــهــت 
ــداف  ــهــ ــتــ ــن اســ ــ ــمـ ــ الــــســــلــــطــــة آنــــــــــــذاك، وضـ
ــاك. وبـــات  ــنـ خـــارجـــي وغــــزو مـــن هــنــا وهـ
الفقهاء  هذا األمر يشكل جوهر معضلة 
وأزمة حقيقية في مواجهة هذا اإلشكال 
الخطير الذي طرأ على تصور السياسي 
ــه بــــالــــديــــنــــي، وكـــــــذا ارتـــبـــاطـــه  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ وارتـ

بالقيمي. 
ولعلنا هنا نستدعي تعريفا ألستاذ مبرز 
فــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، ديــفــيــد أســتــون، 
ــاول تــعــريــف الــســيــاســة بأنها  حــيــنــمــا حــ
»التوزيع السلطوي للقيم«، وهو في ذلك 
االســتــبــداديــة،  الصفة  تلك  يعني  يكن  لــم 
وإنــمــا كــان يشير، فــي حقيقة األمـــر، إلى 
ــة واملــــمــــارســــات الــتــدبــيــريــة  ــركـ تـــلـــك الـــحـ
املــوارد  بـــإدارة  يتعلق  فيما  والتنظيمية 
الــســيــاســيــة، مــعــنــويــة كـــانـــت أو مـــاديـــة، 
الكيان  أرجــاء  ومــا يتعلق بتوزيعها في 
ــذا الــفــهــم  ــ ــإن هـ ــ ــا، فـ ــنـ ــــن هـ الـــســـيـــاســـي. ومـ
وهــذا  للسياسة،  املــعــنــي  هـــذا  يستشرف 
بالسلطة  املــرتــبــط  الــقــاهــر  لصفة  املعنى 
وتأويا،  تفسيرا  يحّرك  بما  والسلطان، 
ربما أن أخذه في االعتبار قد يجعل هذا 
لــهــذه اآلداب  إدانـــة كاملة  األمـــر ال يشكل 
الــســلــطــانــيــة، حــيــنــمــا مـــارســـت اجــتــهــادا 
واقعيا، يحاول، بشكل أو بآخر، أن يصل 
مــا بــني الــواقــع واملــثــال، وتعاما مــع تلك 
الــتــجــاوزات الــكــبــرى الــتــي حــدثــت، وأّدت 
إلى تلك املعضلة السياسية التي ال يمكن 
إنــكــارهــا داخـــل الــفــكــر والــفــقــه السياسي 

اإلسامي. 
ــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن أن نـــــرى هـــذه  فــــي هـــ
قــدمــهــا كمال  الــتــي  العميقة  اإلســهــامــات 
عــبــد الــلــطــيــف وصــحــبــه، مــثــل عـــز الــديــن 
تأليفاٍت  العام وغيرهما، ممن أصــدروا 
سياسية فــي هـــذا الــشــأن. ولـــم تــكــن هــذه 
الكوكبة، في أي حال، إال قارئة متقصية 
ــي اآلداب  فــ ــابـــات  ــتـ ــكـ الـ لــتــلــك  ــاحـــصـــة  وفـ
تعلقت  الــتــي  املشكلة  أن  إال  السلطانية، 
بمعركة بني فريقني واتجاهني، أحدهما 

وإفـــــراغ عـــدن مــن أي وجــــود عــســكــري، ألي 
طــرٍف كــان؛ غير ذلــك فــإن دورات عنف أشد 
مــمــا مــضــى ســتــطــاول املــديــنــة الــتــي بــاتــت 
تربض على تــاٍل مــن األســلــحــة، وتطوقها 
الــقــوات   عــن 

ً
فــضــا املليشيات،  مــن  جحافل 

الحكومية التي تحاول العودة إليها، قسًرا، 
منذ خروجها منها أواخر عام 2019.

ا، لــعــدة أســبــاب، 
ً
عمليا، ال يــبــدو ذلــك ممكن

ــعــــارض األهــــــــداف االســتــراتــيــجــيــة  مــنــهــا تــ
لـــطـــرفـــي االتــــــفــــــاق؛ حـــيـــث يـــثـــابـــر املــجــلــس 
االنتقالي الجنوبي من أجل فصل الجنوب 
ــن الـــشـــمـــال الــــــذي تـــتـــقـــاســـم الـــنـــفـــوذ فــيــه  عــ
 
ً
جماعة الحوثي والقوى املناوئة له، ممثلة
وفصائل  دولـــًيـــا،  بــهــا  املــعــتــرف  بالحكومة 
 مــنــهــمــا، فيما 

ً
ــــرى تـــنـــاوئ كــــا مــســلــحــة أخـ

يمضي الــطــرف اآلخـــر لــاتــفــاق فــي طريقه 
ا 

ً
إلى الدولة االتحادية من ستة أقاليم، وفق

الشامل  الوطني  الــحــوار  مؤتمر  ملخرجات 
أطـــراف جنوبية  لــعــام 2014، مــع مــا تبديه 
أخـــرى مــن مــيــٍل إلـــى ذلـــك، أو االنــشــقــاق في 
 بــعــيــًدا عـــن هــيــمــنــة مــؤيــدي 

ٍّ
كـــيـــاٍن مــســتــقــل

االنفصال ومؤيدي الدولة االتحادية، وهذا 
ما يجّسده تطلع أبناء محافظة حضرموت، 
التي تمثل ثلث مساحة اليمن، مع تطلعهم 
إلـــــــى ضـــــم مـــحـــافـــظـــتـــي املـــــهـــــرة وأرخــــبــــيــــل 
ما أن هــذا الــتــوجــه يحظى  ســقــطــرى، ال سيَّ
نظرا  معلن،  غير  وإقليمي،  خــارجــي  بــدعــم 
إلــى مــا يــوفــره مــن مكاسب استراتيجيٍة ال 
منظورة.   أخـــرى  ظـــروف  تحققها  أن  يمكن 
الــــتــــوجــــهــــني، االنـــفـــصـــالـــي  كـــــا  ــــدو أن  ــبـ ــ يـ
واالتحادي، غير متاحنْي في األجل القريب. 
لذلك ُيمعن كل طرف في االتفاق في مراكمة 
مزيٍد من قدراته العسكرية التي تمّكنه من 
فـــرض خــيــاره الــســيــاســي، مــتــى سنحت له 
الــفــرصــة، وهـــذا مــا يفّسر مــراوغــة املجلس 
االنتقالي الجنوبي، نحو عامني، في تنفيذ 
اتفاق الرياض، ودعوته إلى عودة الحكومة 
ــــدن، بــعــدمــا طـــردهـــا،  املـــشـــارك فــيــهــا إلــــى عـ
عدم  نتيجة  الــعــام،  هــذا  مطلع  كسابقتها، 
تـــوفـــر الــــظــــروف األمـــنـــيـــة املــنــاســبــة لــلــقــيــام 
ــقــــاء املـــلـــحـــقـــني، الــعــســكــري  بـــوظـــائـــفـــهـــا، وبــ

واألمني، التفاق الرياض من دون تنفيذ.
الوضع املأساوي الذي آلت إليه عدن، يضع 
جــمــيــع األطــــــراف املــنــخــرطــة تــحــت مظلتي 
والتحالف  ودولــًيــا،  بها  املعترف  الحكومة 
ــام مــســؤولــيــات  ــ ــم لـــهـــا«، أمـ الــعــربــي »الــــداعــ
حرمانها  نتيجة  وإنــســانــيــة،  وطنية  عـــدة، 
الحياة،  البسيطة الســتــمــرار  املــقــومــات  مــن 
التي  املسلحة،  الفوضى  ناهيك عن فظائع 
تـــخـــطـــف، مــــع كــــل دورة عـــنـــف، مـــئـــات مــن 

 عن املقاتلني. 
ً

األبرياء، فضا
)كاتب يمني(

واملــراقــبــة  للماحظة  بخضوعهم  الــطــاب 
السلطة،  مــوقــع  مــن  يراقبونهم  بالغني  مــن 
يسهل  انضباطّي«  »مجتمع  إنشاء  بهدف 
في  يتم  وكما  عليه.  والسيطرة  به  التحّكم 
الـــســـجـــون فـــصـــل الـــســـجـــنـــاء فـــصـــا ثــنــائــي 
القطب )مــوجــب/ ســالــب( يــفــرز بــني مــا هو 
تفعل  طبيعي ومــا هو غير طبيعي، كذلك 
الحاصلني  الطاب  إن  بحيث  االمتحانات؛ 
 مــن الــحــّد األدنـــى ُيــعــّدون 

ّ
على درجـــاٍت أقــل

أفرادا دون الطبيعي؛ كسالى، حمقى، أغبياء 
ار« املوهوبني 

ّ
.. إلخ في مقابل أولئك »الشط

واألذكــيــاء واملــبــدعــني. هكذا يصبح الجهل 
بــمــعــرفــة مــعــلــومــة فــــي املــــقــــّرر »انـــحـــرافـــا« 
ب 

ّ
يــتــحــّول إلـــى طبيعة بــاطــنــة تــذّكــر الــطــا

بأنهم أغبياء وفاشلون. االمتحانات ليست 
فقط مقياسا للمعلومات، بل أيضا، تفرض 

نفسها مقياسا للذات.  
األمــــــــــــر، عــــنــــد فــــــوكــــــو، ال يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
»الحوكمة الذهنية« بفرض الحقيقة التي 
املــذكــورة  الــقــاعــدة  وفـــق  السلطة  اها 

ّ
تتبن

أعــــــاه عـــنـــد تــشــومــســكــي، فـــمـــا يــــــدور فــي 
ينبغي  وكــان  الجسد،  إرادة  يحّرك  الذهن 
- االنضباطي  الجسدي  النظام  أن يهاجر 
من حقل األجساد الطبيعية في السجون، 
املدرسة،  فضاء  إلى  العسكرية،  والثكنات 
حـــيـــث ُيــســتــبــَعــد الــــذهــــن لـــُيـــدَمـــج الــجــســد 
ـــرات املــخــطــط لــهــا، لنجد 

ّ
فــي أنــســاق املـــؤث

ا بــالــبــنــاء  ــبـــط نـــفـــســـهـــا، بـــــــدء آلــــيــــات الـــضـ
ــــزي، املـــهـــيـــأ قــبــلــيــا بــــزرع  ــرمـ ــ الـــهـــنـــدســـي الـ
شــعــور املــراقــبــة الــرمــزيــة، مــن أجـــل إيــجــاد 
الاشعوري، مرورا بنظام تقسيم  العقاب 
مواعيد  واالستراحات،  )الحصص  الوقت 
ــروج(، وانـــتـــهـــاء بــطــريــقــة  ــ ــخــ ــ الــــدخــــول والــ

تجاه  املنفلتة  أرواحـــهـــم  ب 
ّ
ـــهـــذ

ُ
وت  ،

َ
ــال الـــرجـ

ّم، هل ثمة فروق كبيرة بني أّكو 
ُ
الخطيئة؟ ث

ورجــال  املقتول،  والقاتل  املغتصب  يــاداف، 
ــارفــــي ويـــنـــســـتـــايـــن وجــيــفــري  مــــن عــيــنــة هــ
»هوليوود«  اني 

ّ
فن من  وكثيرين  أبستاين 

املتهمني بجرائم اغتصاب؟    
واحـــــدة  الـــجـــريـــمـــة  فــــــرق،  أي  يـــوجـــد  ال  ال، 
واألخاق واحدة، ربما كان الفرق في أشكال 
الامعة  الزائفة  واملجتمعات  الشخصيات 
الشهادات  وقائع  إلــى  وبــعــودة  وأسمائها. 
املـــرّوعـــة الــتــي روتــهــا فــنــانــات »هــولــيــوود« 
قبل عامني عن حكايا اغتصابهن من زماء 
لهن  في املهنة، نــدرك أن ال فرق بني الفعل 
وصاحبه فــي »هــولــيــوود« أو »بــولــيــوود«، 
لــكــن الــهــنــد الــتــي قــفــز فــيــهــا وبــــاء كــورونــا 
ــعـــدل فــي  ــلـــى مـ ــــى أعـ و»الـــفـــطـــر األســــــــود« إلـ
ا موبوءة برقم متقّدم 

ً
العالم اآلن، هي أيض

اغتصاب  معدالت  في  العالم(  في  )الثانية 
ــــعــــد جـــرائـــم 

ُ
الـــنـــســـاء والـــعـــنـــف ضــــدهــــن. وت

االغتصاب فيها رابع أنواع الجرائم، طبقا 
لتقرير صــادر عــام 2019 عــن مركز أبحاث 
أن  مــــؤّكــــدا   ،)NCRB(  ــتـــصـــاب االغـ ــرائـــم  جـ
32033 امرأة اغتصن في الهند عام 2018، 

بمعدل 91 حالة اغتصاب كل يوم. 
)كاتبة مصرية(

زّكى منظومة الفكر السياسي اإلسامي 
واآلخــــــــــر مــــثــــل الــــفــــكــــر الـــــحـــــداثـــــي؛ ألـــقـــت 
التي  الــنــظــرة  تلك  على  وثقلها  بظالها 
ربطت ربطا مــؤّكــدا بني أصــول الظاهرة 
االستبدادية بتلك القراءة في نظام اآلداب 
الــســلــطــانــيــة، ذلــــك أن الـــســـاحـــة الــفــكــريــة 
وحضارية  فكرية  لضغوط  مــجــاال  ظلت 
تنازعها هذان الطرفان، وعلى هامشهما 
يتحّدث  املــتــطــرفــني،  مــن  مجموعة  نبتت 
أحــدهــمــا عـــن قـــداســـة الـــتـــراث وعــصــمــتــه، 
ــرورة الــقــطــيــعــة  ــ ــر يــتــحــدث عـــن ضــ ــ واآلخــ
مـــعـــه، والــتــخــفــف مـــن حــمــلــه وحــمــولــتــه، 
وصار ال يبحث في التراث إال متصّيدا أو 
متربصا؛ إال أن هؤالء الذين أشير إليهم 
لــم يــكــونــوا إطــاقــا مــن هـــؤالء، ولــم يسلم 
ــل مـــن ضــغــط ذلــك  ــأويـ ــن تـ ــا مــــارســــاه مـ مـ
الصراع بني الرؤى السياسية اإلسامية 
والرؤى الحداثية التي وفدت من حضارة 
الغرب، وأثارت جوهر القضية التي أشار 
البشري  طــارق  املستشار  أستاذنا  إليها 
فـــي »مــاهــيــة املـــعـــاصـــرة« )دار الـــشـــروق، 
املفاهيم  عالم  وتشريح   ،)2005 القاهرة، 

املرتبط بها.
وهـــو أمـــر مــن املــهــم الــتــوقــف عــنــده مليا 
ــام والــتــعــمــيــمــات الــتــي  ــكـ فـــي بــعــض األحـ
صدرت في هذا االتجاه حول هذه اآلداب 
اتهام  السلطانية، خصوصا وأنه قد تم 
الحاسم  بــدورهــا  التأليفات  تلك  خطاب 
ــة  ــداديــ ــبــ ــتــ ــــرة االســ ــاهـ ــ ــــظـ فـــــي تــــكــــريــــس الـ
الرغم  على  مجتمعاتنا،  فــي  وتمكينها 
ــــذي شهد  مـــن أن الـــواقـــع الــســيــاســي، والـ
بــحــق نــظــمــا قــومــيــة وعــلــمــانــيــة مــارســت 
اســتــبــدادا حــداثــيــا ال يمكن إنــكــاره، وأن 
تجارب الحكم، على الرغم من أنها وقفت 
مــوقــفــا مــنــاهــضــا مــن الـــرؤيـــة اإلســامــيــة 
االســتــبــداديــة  ممارستها  أن  إال  إجــمــاال؛ 
واتخذت  الخطورة؛  شديدة  عامة  ظلت 
غطاًء  والــحــداثــة  التحديث  مــن  معظمها 
مسبوق،  غير  حداثي  استبداد  ملمارسة 
والدولتية،  الدولة  دعوى حماية  وتحت 
ــرّي بـــنـــا أن نـــتـــوقـــف عــنــده  ــ ــــر حــ ــــو أمـ وهـ
بــــالــــدرس والـــبـــحـــث فــــي تـــلـــك الـــهـــوامـــش 
وتبّصر  االســتــبــداديــة،  الظاهرة  لــدراســة 
املــعــادلــة الــتــي تــتــعــلــق بــحــقــيــقــة الــعــاقــة 
بني الحكام واملحكومني في مجتمعاتنا 

العربية واإلسامية املعاصرة.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

امتحانات الشهادة الثانوية واألمن القومي

عن النساء اللواتي قّطعن مغتصبهن

ميراث االستبداد... رؤى مختلفة

عدن تدفع الثمن

سيبقى الغش 
في االمتحان أحد 

أشكال التمّرد على 
النظام التعليمي 

بوصفه أحد أنظمة 
السيطرة، وميدانًا 

لممارسة القمع

جنوب أفريقيا 
األعلى في حوادث 

اغتصاب النساء، 
وتليها الهند

وقفت تجارب 
الحكم موقفا 

مناهضا من الرؤية 
اإلسالمية إجماال؛ 

وظلت ممارستها 
االستبدادية عالمة 

شديدة الخطورة

آراء

بشير البكر

د 
ّ
الــروايــة اإليرانية، بينما تؤك إيــران بــات ناجزًا حسب  الــنــووي الجديد مع  االتــفــاق 

واشنطن أنه ال تزال هناك مسافة كبيرة، فيما يتصّرف االتحاد األوروبي وروسيا 
ع خالل الفترة الباقية من حكم الرئيس 

َّ
على أساس أن االتفاق بات وشيكًا، وسُيوق

م السلطة لخلفه ابراهيم رئيسي في الثالث من أغسطس/ 
ّ
حسن روحاني الذي سيسل

ح هذه الهدية للحكم الجديد الذي 
َ
من

ُ
آب املقبل. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، لن ت

ال يحظى بتعاطٍف في واشنطن بسبب طابعه املحافظ. وذكرت الصحيفة أن القرار 
النهائي إلحياء االتفاق النووي سيكون قبل تنصيب رئيسي، في وقٍت ال تزال فيه 
الحكومة املعتدلة موجودة في السلطة اإليرانية. وفي جميع األحوال، ستكون الجولة 
السابعة في األسبوع األول من الشهر املقبل )يوليو/ تموز( هي الحاسمة، بعد ست 
جوالت في فيينا بدأت في الثاني من إبريل/ نيسان بمشاركة أطراف االتفاق املكونة 
من روسيا والصني وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيران، وكانت الجولة األخيرة في 
الفنية  الخالفات  تفاهماٍت حــول بعض  املــاضــي، وشهدت حصول  األســبــوع  نهاية 
السنوات  خــالل  النووية  خطواتها  وآثــار  النووية،  تعهداتها  إيــران  بتنفيذ  املرتبطة 
 بالكامل. ومع ذلك، خرج املفاوض اإليراني، عباس عراقجي، 

ّ
األخيرة، لكنها لم تحل

ليعلن أن أوراق االتفاق باتت جاهزة، وعودة الوفود إلى العواصم ليست للتشاور، بل 
التخاذ القرار. وثّمة حديث في أوساط سياسية وإعالمية إيرانية يرّجح التوصل إلى 
اتفاق في الذكرى السنوية لتوقيع االتفاق النووي يوم 14 يوليو/ تموز 2015. وإذا 
 لتوقيع االتفاق قبل نهاية الشهر املقبل، فإن الذي يحّدد ساعة 

ً
باتت األجواء جاهزة

الصفر هو مرشد الثورة اإليرانية. وإذا وافق على توقيع روحاني، فسيكون االتفاق 
جواد  محمد  خارجيته  ووزيــر  لروحاني  املرشد  من  الخدمة  نهاية  مكافأة  بمثابة 
ظريف، وإذا أّجل التوقيع حتى يتسلم رئيسي مهامه، فإن الهدية ستكون للرئيس 
الجديد، ملساعدته على تجاوز التحّدي الرئيسي لحكمه، وهو االقتصادي. ويبدو من 

تصريحات رئيسي، في أول مؤتمر صحافي بعد فوزه، أن هذه الورقة بيده.
وفي وقت ترّوج فيه أوساط إسرائيلية أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لتقديم 
تنازالٍت كبيرٍة وخطيرة إليران، تجعل االتفاق الجديد أخطر من االتفاق األصلي، 
رت من 

ّ
تحدثت صحيفة هآرتس عن وثيقٍة أعدها ثالثة من األمنيني السابقني حذ

االتفاق أخطر من السابق، إال أنه ال يبدو أن هناك خيارًا أمام إسرائيل سوى التعاون 
 عن 

ً
مع األميركيني، من أجل وضع خطوط حمر يجب أال يتجاوزها االتفاق، فضال

اإليراني إن تطلب  النووي  البرنامج  الحرص على تجهيز خيار عسكري ملواجهة 
مسار األمور ذلك. ولهذا، جاءت زيارة رئيس األركان االسرائيلي، أفيف كوخافي، 
لواشنطن، وكذلك األمر مع الرئيس االسرائيلي، رؤوفني ريفلني، الذي يلتقي نظيرة 
أن تفلح  املتوقع  الحالي. وفــي جميع األحــوال من غير  الشهر  األميركي في نهاية 
الضغوط اإلسرائيلية في التأثير بموقف اإلدارة األميركية من االتفاق. ومن املرجح 
أن تقدم الواليات املتحدة مساعداٍت إلسرائيل لتعزيز ترسانتها العسكرية، فيما 
يجري تداول تسريباٍت عن جهوٍد مكثفة تقوم بها واشنطن من أجل مفاوضات 

إيرانية إسرائيلية في الكواليس، للتوصل إلى تفاهمات إقليمية. 
أما في ما يخص العالم العربي والشروط التي حددتها واشنطن بشأن التزام إيران 
وقف األعمال التخريبية في اإلقليم والترتيبات الخاصة بأمن الخليج، فإن املفاوضات 
التي تجري بخصوص اليمن في مسقط، وفي بغداد بني إيران والسعودية، ليست 
 عن ترتيبات االتفاق النووي، وتحاول طهران الربط بني املسارات، كي يظهر 

ً
بعيدة

االتفاق النووي جزءًا من اتفاٍق شامٍل يخّص الوضع في املنطقة، لكن املسألة تبقى 
غير واضحة، وال تحمل تعهداٍت وضماناٍت من عدم استمرار سياسات التخريب 

اإليرانية في سورية، العراق، اليمن، ولبنان.

نواف التميمي

يحكي أمجد سلهب )21 عاما(، عن ليال طويلٍة قضاها بداية العام 2017 في سجن 
الفلسطينية، تعّرض خاللها للضرب والشبح والتعليق من أطرافه  للمخابرات  تابع 
املريرة مع شباٍن ظهروا  الجامعي أمجد تجربته  الطالب  الزنزانة. شارك  في سقف 
الرئيس«، عرض  إلــى  »رسالة  وسّمته  الفلسطينية  الحق  أنتجته مؤسسة  فيلم  في 
وتــعــّرضــوا  ومــدنــيــة،  سياسية  بتهم  اعتقلوا  فلسطينيني،  شــبــان  خمسة  شــهــادات 
الغربية. يروي  الفلسطينية بالضفة  للتعذيب في سجون األجهزة األمنية  جميعهم 
سلهب تفاصيل اعتقاله في يناير/ كانون الثاني 2017 ونقله إلى سجن أريحا، توافق 
يدت يداه إلى ظهره مربوطان برجله 

ُ
كثيرون على تسميته »مسلخ أريحا«، حيث ق

اليمنى وتم تعليقه بالسقف ساعات. 
على قساوة ما ذاقه أمجد سلهب من ظلم ذوي القربى، إال أن القدر قّدر له البقاء على 
قيد الحياة، ليروي تفاصيل تعذيبه في أقبية أجهزة األمن الفلسطينية. أما نزار بنات، 
الذي قضى فجر أمس، فلن يستطيع رواية ما حدث، بعدما اعتقلته األجهزة األمنية 
بناء على مذكرة إحضار من النيابة العامة، كما قال محافظ الخليل، اللواء جبرين 
البكري. مات نزار في مستشفى الخليل بعد تدهور صحته، حسب رواية املحافظ. لم 
يحمل نزار السالح في وجه السلطة، ولم يكن له من عتاد املواجهة سوى الكلمة التي 
جهر بها ملحاربة )وفضح( الفساد في السلطة الفلسطينية والجهاز القضائي في 
ح 

ّ
الضفة الغربية. تعّرض للمالحقة واالعتقال على يد أمن السلطة مّرات عدة. ترش

للمجلس التشريعي ضمن قائمة الحرية والكرامة. وخالل حملة االنتخابات، تعّرض 
التشويه بعد مطالبته  التهديد وحــمــالت  نــار، وتــعــّرض ملزيد مــن  إلــى إطــالق  منزله 
االتحاد األوروبــي بوقف الدعم املالي للسلطة الفلسطينية، وفتح تحقيٍق في ملفات 

الفساد املالي، على خلفية قرار الرئيس محمود عباس تأجيل االنتخابات.
ــزار بــنــات، علما أنـــه لــيــس أول مــن قــضــوا فــي ســجــون الــســلــطــة، إلــى  ُيــشــيــر مقتل نـ
الحرب  بعد  أجهزتها  استنفرت  التي  الفلسطينية  السلطة  في سلوك  تطور خطير 
اإلسرائيلية أخيرا على قطاع غزة في 21 مايو/ أيار املاضي، حيث سجلت منظمات 
محلية ودولية نحو 150 حالة اعتقال واستدعاء على خلفيات سياسة تتعلق بالنشر 
ممنهجة،  تعذيب  لعمليات  عديدون  ناشطون  تعّرض  فيما  والتعبير،  الــرأي  وحرية 
خصوصا في سجن أريحا. وتعبر ممارسات األجهزة األمنية عن نهج واضح يرمي 
إلى تكميم األفواه، وإرسال رسالة تهديٍد إلرهاب الناشطني واملعارضني وإسكاتهم، 
خصوصا بعد تأجيل االنتخابات التي كان الفلسطينيون يتطلعون أن تكون بوابة 

للتغيير الديمقراطي وتجديد الشرعيات الفلسطينية.
من املتوقع أن تسارع الحكومة الفلسطينية إلى تشكيل لجنٍة للتحقيق في مالبسات 
مقتل نزار بنات، ومن غير املستبعد أن تنتهي اللجنة إلى مصير غيرها من اللجان 
لت للتحقيق في قضايا مختلفة، من مقتل الزعيم ياسر عرفات وانتهاء 

ّ
التي تشك

بصفقة لقاحات كورونا مع االحتالل. وربما يكون من األجــدى أن تسارع السلطة 
الفلسطينية إلى إجراءاٍت أكثر مصداقية، من قبيل إعادة النظر في السياسية األمنية 
بناء  ــادة  وإعـ والحقوقيني،  السياسيني  للنشطاء  املمنهج  االســتــهــداف  على  القائمة 
العقيدة األمنية على أساس احترام الحقوق والحريات للمواطنني. أضف إلى ذلك إلزام 
القانونية، بموجب االتفاقيات  التزامات دولة فلسطني  الرسمية باحترام  املؤسسات 
الخاص  الــدولــي  العهد  منها  املقدمة  وفــي  إليها،  انضمت  التي  واملواثيق  واملــعــاهــدات 

بالحقوق السياسية واملدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب . 
استئناف  السلطة،  مؤسسات  كل  في  بالقرار  املتفّرد  الفلسطيني،  الرئيس  وعلى 
املسار االنتخابي، والدعوة العاجلة إلى تنظيم انتخاباٍت عامٍة وشاملٍة ومتزامنة، على 
االنتخابات، احترامًا  انتخابي متوافق عليه، ومحكمة نزيهة لقضايا  أساس قانون 
ما  مــع  للسلطات،  الشرعية  منح  فــي  الشعب  ولحق  للسلطة،  السلمي  الــتــداول  ملبدأ 

يتطلبه ذلك من تهيئة بيئٍة انتخابيٍة حّرة ونزيهة، لتمكني العملية الديمقراطية.

جمانة فرحات

ال يفترض أن تكون مجريات األحداث في أفغانستان مفاجأة. ما يحدث في هذا 
البلد أخيرًا من تزايد لهجمات حركة طالبان، وسيطرتها املتسارعة على مناطق 
عديدة، وعجز القوات األفغانية عن صّدها أكثر من متوقع. قبل عقدين، حّركت 
أميركا جحافل قواتها لغزو أفغانستان، مدفوعة برغبة عارمة بالثأر لتفجيرات 
»11 سبتمبر« )2001(. كان املجمع العسكري والسياسي األميركي على درايٍة 
 
ً
كاملٍة بواقع هذا البلد وتعقيداته. ولم تكن تجربة الغزو السوفييتي الفاشلة غائبة

الــغــزو، وتــم تنحية موضوع  قــرار  الحني حسمت  الحسابات فــي ذلــك  عنه، لكن 
النتائج سنوات الحقة.

تحقق لواشنطن، في األشهر األولى من احتاللها أفغانستان، ما تريد بسقوط 
استطاعت  تنته.  لم  الحركة  لكن  جــديــدة،  هيئة حكم  وتنصيب  »طالبان«،  حكم 
إعادة تنظيم صفوفها، وتوجيه الضربات الواحدة تلو األخرى، وعامًا بعد آخر، 
للقوات األفغانية واألميركية وباقي قوات حلف شمال األطلسي. نجحت الحركة 
الــبــالد فرصة لالستقرار،  فــي تنفيذ مخططها على مــدى 20 عــامــًا، ولــم تمنح 
أنها أفشلت املحاولة  ألــف جندي أجنبي. حتى  ولــم يثنها عن ذلــك وجــود 150 
أن  واشنطن  أيقنت  بعدما   ،2014 فــي  األمــيــركــي  لالنسحاب  األولـــى  األميركية 
التي دعمتها باألموال  للحلول مكان »طالبان« واملؤسسات األمنية  من هّيأتهم 
 عن صد الحركة. والحديث هنا يطول عن سبب ذلك، 

ٌ
والسالح ودّربتها عاجزة

وحجم مسؤولية مختلف األطراف املحلية جّراء خالفاتها السياسية ونزعاتها 
 عن فسادها وعجز عديد منها عن الخروج من أدوار أمراء 

ً
اإلقصائية، فضال

الحرب، والبحث عن املغانم عند كل مفترق أو استحقاق.
»طالبان«، وفي املفاضلة بني املهم واألهم، لم تكن تستعجل محاولة  لـ بالنسبة 
ــعـــودة إلـــى حــكــم أفــغــانــســتــان. كـــان يــكــفــي أن تــمــنــع الــحــكــومــة املـــركـــزيـــة من   الـ
من  تستطيع  مــا  بكل  لنفسها  تحتفظ  وأن  الــبــالد،  كامل  على  هيمنتها  بسط 
يومًا عن  الحركة  تغب  لــم  عــامــًا،  وطـــوال 20  لها.  قــواعــد خلفية  ل 

ّ
مناطق تشك

الــضــربــات مــن دون  املــيــدانــي، فكانت تــضــرب متى مــا شـــاءت، وتتلقى  املشهد 
أنها  يكون، طاملا  ما  املقاتلني أسهل  أثــرًا كبيرًا عليها، فتعويض  ذلــك  يترك  أن 

متماسكة كحركة.
وعــنــدمــا حــانــت اللحظة الــتــي اعــتــرفــت فيها الــواليــات املــتــحــدة بأنها غــرقــت في 
مستنقٍع ال خيار أمامها سوى الخروج منه نهائيًا، بعدما أنفقت أكثر من  800 
مليار دوالر بال جدوى، انتقلت الحركة إلى طاولة املفاوضات معها من موقع قوة. 
فاوضت على االنسحاب األميركي الذي هو مصلحة مشتركة لها ولواشنطن. 
ومنذ مجيء جو بايدن إلى البيت األبيض، وتيقنها أنه لن يعود عن قرار سلفه 
دونالد ترامب، بدأت الحركة مرحلة جديدة، عنوانها »سنفعل ما نريد وستكتفون 
باملشاهدة«. وليس املقصود هنا السلطات األفغانية فقط، والتي أعلنت أن الحركة 

تنفذ أعنف الهجمات في األسابيع األخيرة، بل أيضًا الواليات املتحدة.
الصحف  سّربتها  التي  وتلك  العسكرية،  األميركية  للتقارير  سريعة  مراجعة 
بــأن مــا ينتظر  إلــى خــالصــة   بالتوصل 

ٌ
األميركية فــي األشــهــر األخــيــرة، كفيلة

أفغانستان لــم يعد أولــويــة واشــنــطــن، حتى لــو كــان عـــودة الــحــرب األهــلــيــة، كما 
اجتمعت االستنتاجات األميركية والروسية في األيام املاضية، أو انهيار الحكومة 
املركزية خالل أشهر، فكل ما يجري وسيحدث شأن أفغاني داخلي. بالنسبة 
لواشنطن، ما يهّمها أنها لم تشهد زيادة في الهجمات ضد قواتها منذ فبراير/ 
شباط 2020، وفي الترجمة البراغماتية لهذا التصريح مغزاه: طاملا أن »طالبان« 
جنودنا،  مــن  تقترب  ال  أن  املــهــم  معها.  لدينا  مشكلة  فــال  أفــغــان  بقتل  تكتفي 

وتعطينا سببًا للعودة عن قرار إتمام االنسحاب.

االتفاق النووي اإليراني 
بانتظار الحسم

عندما تأكل الثورة أبناءها

عندما تلتقي مصالح 
»طالبان« وأميركا

1415
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آراء

أسامة أبو ارشيد

أيـــــام قــلــيــلــة تــفــصــلــنــا عـــن مـــجـــزرة جــديــدة 
ــرة أبـــنـــاء  ــيــ ــــن خــ ــٍض مـ ــعــ مــحــتــمــلــة بـــحـــق بــ
مــصــر. ال يقلل مــن وقـــع الــفــاجــعــة أن تكون 
إعــدام جائرة  املحتملة أحكام  املجزرة  هــذه 
النظام  يزعم  محاكم  في  »قضاة«  أصدرها 
أنــهــا مــســتــقــلــة، وال أنــهــا لــقــيــت تــأيــيــدًا من 
ــيــــة« مــــصــــريــــة. كــلــنــا  ــدنــ ــلــــى مـــحـــكـــمـــة »مــ أعــ
كما  مصر،  فــي  القضائية  السلطة  أن  يعلم 
هـــي فـــي أغــلــب الــعــاملــني، الــعــربــي والــثــالــث، 
مــدنــيــة، خصوصا  هــي  وال  مستقلة  ليست 
ــا ســجــنــاء أو  وأن الــشــرفــاء بـــني الــقــضــاة إمـ
أن  أردت  وإذا  ــوذون.  ــبــ ــنــ مــ أو  مـــــطـــــاردون 
تـــمـــوت مـــن كـــمـــٍد فــيــكــفــي أن تــحــمــل نفسك 
 قضاة مصر، وهم 

ِّ
ُجــل إلــى  على االستماع 

وينحرونها  لــوكــا،  العربية  اللغة  يــلــوكــون 
نحرًا، أو حني يتكلم كثيرون منهم كزعماء 
عــــصــــابــــات. هــــــذا لـــيـــس ألن مـــصـــر عـــدمـــت 
القضاة األكفاء والشرفاء، وإنما ألن نظامها 
ال يريدهم. أيضا، ليس سرًا إن العدل متهم 
مــطــارد فــي مــصــر، بــل هــو عـــدو غــيــر معلن 
الحال مع  للنظام، كما هو  رأُســه  ومطلوب 
كل نظام قمعي. وما الشعار الذي يستلهمه 
 بـــاآليـــة الــقــرآنــيــة 

ً
الــقــضــاء املـــصـــري مــتــمــثــا

ن 
َ
أ ــاِس  ــ

َّ
ــن الــ  

َ
ــنْي ــ ــ َب ـــم 

ُ
َحـــَكـــْمـــت ا 

َ
»َوِإذ الــكــريــمــة: 

َعْدِل«، إال ذٌر للرماد في العيون، 
ْ
ْحُكُموا ِبال

َ
ت

 لطمس حقيقٍة ساطعٍة كالشمس.
ٌ
ومحاولة

ــــدت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض، فــــي 14 مــــن شــهــر  أيــ
باإلعدام  أحكاما  الحالي،  حزيران  يونيو/ 
ضد 12 شخصا، بينهم قياديون في جماعة 
ــوان املــســلــمــني، فـــي الــقــضــيــة املــعــروفــة  ــ اإلخــ
»فــض اعــتــصــام رابـــعـــة«، أبــرزهــم  إعــامــيــا بـــ
الطبيب والبرملاني السابق الدكتور محمد 
عبد  الــدكــتــور  األزهـــري  والفقيه  البلتاجي، 
الــرحــمــن الــبــر، والــطــبــيــب والـــوزيـــر السابق 
أيدت املحكمة،  الدكتور أسامة ياسني. كما 
كــذلــك، أحــكــامــا بــالــســجــن عــلــى عــشــرات من 
املـــتـــهـــمـــني اآلخـــــريـــــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك املـــؤبـــد 
عــلــى الـــدكـــتـــور مــحــمــد بــديــع املـــرشـــد الــعــام 
املسلمني، وعشر سنوات  اإلخــوان  لجماعة 
الدكتور  الــراحــل  الرئيس  نجل  أسامة  على 
محمد مــرســي، رحــمــه الــلــه. قــــرارات اإلعـــدام 
غير  نهائية  النقض  محكمة  عــن  الــصــادرة 
قــابــلــة لــلــطــعــن. وحــســب الــقــانــون املــصــري، 
فإن أحكام اإلعدام ال تنفذ إال بعد مصادقة 

محمد أحمد القابسي

أمام انسداد سياسي خانق، وفي تداعيات 
قـــاســـيـــة لـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، أصـــبـــحـــت فــي 
ــيـــة عـــديـــدة  غـــضـــونـــهـــا مـــحـــافـــظـــات تـــونـــسـ
توصف باملوبوءة، منها القيروان وسليانة 
التونسيني  أنــظــار  تتجه  ومــنــوبــة،  وبــاجــة 
الـــذيـــن عــيــل صــبــرهــم مـــن ظــــروف معيشية 
قــاســيــة إلـــى لــقــاء مــرتــقــب قـــد يــحــدث خــال 
سعيد  قيس  الجمهورية  رئيسي  بــني  أيــام 
والـــبـــرملـــان راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، يـــعـــّول عليه 
ــة  الــجــمــيــع فــي إمــكــانــيــات ردم الــهــوة وإذابــ
الجليد بني الرجلني، وما سيترتب عن ذلك 
مـــن ســيــنــاريــوهــات خــــروج الـــبـــاد مـــن نفق 

األزمات الذي ترّدت فيه.
عــوامــل عــديــدة عجلت بــرغــبــة الــرجــلــني في 
الــلــقــاء، لعل أهمها الــعــزلــة الــتــي أطــبــق بها 
سعيد على نفسه بعد خــافــه مــع االتــحــاد 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل، وانـــقـــابـــه عــلــى 
اقترحها عليه األمني  التي  الــحــوار  مــبــادرة 
الـــعـــام نــــور الـــديـــن الـــطـــبـــوبـــي، قــبــل أشــهــر. 
الطبوبي، في  لقائه مع  الرئيس بعد  ولكن 
11 يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــحـــالـــي، ومــبــاركــتــه 
املبادرة وقبوله بها، وبالتحوير )التعديل( 
الوزاري املعطل منذ أشهر، عاد بعد يومني 
ليعلن للطبوبي شرطه األول، رحيل رئيس 
الحكومة هشام املشيشي وحكومته قبل أي 
حوار. وزاد الطني بلة نعت الرئيس الحوار 
الوطني الذي قاده االتحاد في العام 2013، 
وتـــــوج بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لـــلـــســـام، بـــأنـــه غير 
وطني ومن قاموا به ليسوا وطنيني. وكان 
محوريا  موضوعا  للرئيس  التصريح  هذا 
التي  النقابية  للمنظمة  التنفيذية  للهيئة 
أعــلــنــت رفــضــهــا لـــه، وتــخــلــيــهــا عـــن مــبــادرة 
الحوار الذي كان من املؤمل أن يقوده رئيس 
الجمهورية. ومع إعانه أهمية العودة إلى 
حـــزيـــران  يــونــيــو/   22 يــــوم  دســـتـــور 1959، 
انتقادات  الجاري، وجد سعّيد نفسه محل 
ــداء«،  ــ ــ ومــنــاكــفــات مـــن األصــــدقــــاء قــبــل »األعـ
ــاتــــذة الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري  فــقــد ســـــارع أســ
واألحــــــزاب، وكــــذا مــنــظــمــات وطــنــيــة كــثــيــرة، 
إلى التصّدي ملا اعتبر انقابا على دستور 
2014 الـــــذي أقـــســـم ســعــّيــد عــلــى احـــتـــرامـــه، 
ناعتني إعانه ذاك باالنحراف، بل اعتبروه 
شهادة على نوايا الرجل ورغبته في تعليق 
بـــدســـتـــور 2014، وكــشــفــا صــريــحــا  الــعــمــل 

أحــٌد  يملك  عليها، وال  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
ــدار عــفــو أو تــخــفــيــف الــعــقــوبــة  ــ إال هـــو إصــ
خــال 14 يوما مــن صــدور حيثيات الحكم 
النهائي. بمعنى، أن هذه األحكام قد تنفذ، 
ال سمح الله، يوم االثنني املقبل، في 28 من 
شهر يونيو/ حزيران الجاري. أما املفارقة 
فــأن يكون الخصم هــو الحكم،  املــريــرة هنا 
يملك  مــن  هــو  الحقيقي  الجاني  يــكــون  وأن 
لوا وزر جريمته،  قرار استنقاذ حياة من ُحمِّ

زورًا وبهتانا!
تعود القضية محل الحديث هنا إلى جريمة 
ــن والـــجـــيـــش اعـــتـــصـــاَمـــي  ــ ــ ــوات األمـ ــ ــ  قـ

ّ
فـــــض

ــي رابــعــة الــعــدويــة والــنــهــضــة فــي 14 
َ
مــيــدان

أغسطس / آب 2013، وراح ضحيتها، حسب 
ودولــيــة،  محلية  حقوقية  منظمات  تقارير 
تــبــعــهــم  الــــجــــرحــــى،  وآالف  الـــقـــتـــلـــى  مــــئــــات 
السياسيني.  املعتقلني  مــن  اآلالف  عــشــرات 
كــــان املــعــتــصــمــون حــيــنــهــا مـــدنـــيـــني، نــســاء 
ورجااًل، أطفااًل وشيوخا، يحتّجون سلميا 
ــــاب الـــعـــســـكـــري بـــقـــيـــادة وزيــــر  ــقـ ــ عـــلـــى االنـ
الفتاح السيسي، على  الدفاع، حينئذ، عبد 
ديمقراطيا  املنتخب  األول  املــدنــي  الرئيس 
في تاريخ مصر، محمد مرسي. كان العالم 
كله، وعلى مدى أسابيع، يتابع البث الحيَّ 
واملــبــاشــر مـــن مــيــدانــي االعـــتـــصـــام. لـــم يكن 
هــنــاك عــنــف، ولـــم تــكــن هــنــاك أســلــحــة، ولــم 
قوات  مع  ملواجهاٍت  تحضيراٌت  هناك  تكن 
قرار  كــان  التي تحاصرهم.  األمــن والجيش 
األســبــاب،  والعنيف منعدم  الــدمــوي  الفض 
وترتب عليه ما توصف اليوم بأكبر وأفظع 
مــجــزرة فــي تــاريــخ مــصــر الــحــديــث. ويكفي 
مــمــن ال زالــــوا يــمــارســون دور االعــتــذاريــني 
عــن انــقــاب عــام 2013 أن يراجعوا مــا كتب 
فــي الصحافة الغربية عــنــه، ومــا صــدر من 
كتب توثق تفاصيله، وما جاء في شهادات 
خجولة لشخصياٍت كانت في قلب املشهد، 
العسكر  بــه  الــــذي جـــاء  الـــبـــرادعـــي،  كمحمد 
ولــم يستطع  االنــقــاب،  بعد  للرئيس  نائبا 
أن يــدافــع عــن تــلــك الــجــريــمــة املـــرّوعـــة بحق 
انتماءاتهم  عــن  النظر  بغض  مــصــر،  أبــنــاء 

السياسية، وخلفياتهم اإليديولوجية.
قائد  أن  املهزلة عند حقيقة  حــدود  تقف  ال 
االنقاب، املسؤول األول عن قرار سفك دماء 
املــصــريــني، بــيــده هــو وحـــده الــيــوم أن ُيبقي 
على حياة من جعلهم فداًء له ولنظامه، بل 
إنها تتعّدى ذلك. يوضح تقرير هام نشرته 

لــشــهــوة جـــامـــحـــٍة تــســكــنــه فـــي الــــعــــودة الــى 
نظام رئاسوي يمَكنه من كل الصاحيات، 
الباد  الذي عانت منه  ومنزلقا لاستبداد 
في عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بـــن عـــلـــي. ولـــعـــل أخـــطـــر ردود الــفــعــل الــتــي 
أثارها هذا التصريح اعتبار سعيد »فاقدا 
شرعيته رئــيــســا«، على حــد وصــف الــوزيــر 
ــاق تــونــس  والـــقـــيـــادي الــســابــق فـــي حـــزب آفــ

فوزي عبد الرحمان.
وقــد ذهــب كثير من املهتمني بالشأن العام 
ــام األزمـــة  ــ إلـــى أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وأمـ
ــا، والــتــي يتابع  الــطــاحــنــة لــجــائــحــة كـــورونـ
ــان مــن  ــ الـــتـــونـــســـيـــون مـــشـــاهـــدهـــا املــــؤملــــة، كـ
األجــــــدى أن يـــدعـــو مــجــلــس األمـــــن الــقــومــي 
الوضع  هــذا  ملعالجة  العاجل  االنعقاد  إلــى 
املـــأســـاوي. ولــكــن ســعــّيــد بـــدا مــتــبــاطــئــا في 
ذلـــك، ولــم يــبــادر إلــى شــيء مــن هـــذا، بسبب 
عدم رغبته في لقاء رئيس البرملان وعضو 
مــجــلــس األمـــــن الـــقـــومـــي راشـــــد الــغــنــوشــي. 
وقـــد أغــضــبــت تــصــريــحــاتــه ومــواقــفــه هـــذه، 
أبــرز شركائه السياسيني،  من جهة أخــرى، 
اللذين  الشعب،  الديمقراطي وحركة  التيار 
تــبــّرآ عــلــنــا مــن أي تــحــالــف قــــادم مــعــه، كما 
ــام الــتــيــار  ــاء فــي تــصــريــح كــل مــن أمـــني عـ جـ
الكتلة  رئيس  الشواشي، وتسريبات  غازي 
معتبرين  عــمــار،  محمد  السابق  البرملانية 
سعّيد سببا للتوتر النيابي الناتج عن عدم 
الــدســتــوريــة، عــاوة  املحكمة  قــانــون  تمرير 

على »انقابه الواضح على الدستور«.
ــــواء املــتــوتــرة، نــشــرت رئــاســة  فــي هـــذه األجـ
التقى  الرئيس  بــأن  أفــاد  بيانا  الجمهورية 
مـــع لــطــفــي زيـــتـــون، الــقــيــادي املــســتــقــيــل من 
ــة الـــنـــهـــضـــة واملـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي  ــركــ حــ
الغنوشي، وحسب مصادر  لراشد  السابق 
بداية  اللقاء  محور  كــان  القصر،  من  قريبة 
بلورة مبادرة سياسية تنطلق بلقاء قريب 
أكدته  مــا  وذلــك  بالغنوشي،  سعيد  يجمع 
في  الغنوشي  صفحة  على  نشرت  تدوينة 
ــيـــوم الـــتـــالـــي، أعــلــن  »فـــيـــســـبـــوك«، صـــبـــاح الـ
اقترح عليه  الــذي  أنه استقبل زيتون  فيها 
أن يلتقي الرئيس سعّيد، وهو ما رحب به 
معلنا أنه »مع الحوار للخروج من األزمة«. 
مبرمجا  للغنوشي  تلفزيوني  لــقــاء  وكـــان 
يوم الثاثاء، 22 يونيو، وجرى تأجيله، في 
إشارة إلى أن الحوار قد يعلن فيه الغنوشي 
مبادرة بديلة في األفق. ومما يؤكد وساطة 

األميركية،  ووتــش  رايــتــس  هيومن  منظمة 
الــســيــســي، منذ  نــظــام  أن  كــيــف  عـــام 2019، 
يــــزال، أحــكــام اإلعــــدام  2013، اســتــخــدم، وال 
لـــتـــعـــزيـــز قــبــضــتــه عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. ويــشــيــر 
السيسي  إن  إذ  هــامــة،  مفارقة  إلــى  التقرير 
ى عن ممارساٍت سابقة لنظام حسني 

ّ
تخل

مــبــارك الــديــكــتــاتــوري، والــتــي كــانــت تسمح 
بتخفيف بعض أحكام اإلعدام أو تعليقها. 
ــر عــام  ــ وعــنــدمــا شــعــر الــســيــســي، مــنــذ أواخـ
2013، بــتــرّدد الــقــضــاء املــصــري فــي إصـــدار 
مئات أحكام اإلعــدام غير املبّررة، أوعــز إلى 
الــحــكــومــة الــتــي كــانــت تــديــر مــصــر شكليا 
تـــحـــت وصــــايــــة الـــجـــيـــش بـــإنـــشـــاء »مــحــاكــم 
إرهاب« خاصة، وعّينت لها قضاة منتقني، 
ــواٍز لــلــمــحــاكــم الــعــســكــريــة.  ــ عــمــلــوا بــشــكــٍل مـ
لــكــن، حــســب الــتــقــريــر نــفــســه، بقيت محكمة 
أرفــع محاكم االستئناف في  النقض، وهــي 
 فـــي طــريــق رغـــبـــات السيسي 

ً
مــصــر، عــقــبــة

في هذا الصدد، وألغت أحكام إعــدام كثيرة 
أن اغتيال  أعـــوام 2014 – 2016، إال  مــا بــني 
الــنــائــب الــعــام الــســابــق، هــشــام بـــركـــات، في 
تحول،  نقطة  2015، شّكل  يونيو/ حزيران 
إذ زعــم السيسي فــي جــنــازة بــركــات إن »يد 
العدالة الناجزة مغلولة بالقوانني .. ولكننا 
، سارع البرملان 

ً
لن نصبر على ذلك«. وفعا

املــصــري إلــى إجـــراء تعديات على قانوني 
أمــام محكمة  والطعن  الجنائية  اإلجـــراءات 
ــل االلـــتـــفـــاف عــلــيــهــا. وفـــي  ــ الـــنـــقـــض مــــن أجـ
أبريل/ نيسان 2017، صادق السيسي على 
الــتــعــديــات، كــمــا صــــادق، فــي الــيــوم نفسه، 
على تعديٍل يخّوله صاحية تعيني رئيس 
محكمة النقض، وبهذا أحكم قبضته عليها. 
واليوم، تحتل مصر ترتيب رابع دولة على 
اإلعــدامــات  مــن حيث نسبة  العالم  مستوى 
ــدًا في  ــمَّ إن الــســيــســي ال يــخــجــل أبــ فــيــهــا.  ثـ
مــصــارحــة الــعــالــم كــلــه إن الــشــعــب املــصــري، 
أن  يستحقون  ال  كــذلــك،  العربية  والشعوب 
على  وكأنهم  يعاملوا  أن  وال  إليهم،  ُينظر 
مستوى واحد من »اإلنسانية« مع الشعوب 
األوروبية. هذا ليس تجنّيا على الرجل، وال 
تقّواًل عليه. هذا هو بالضبط ما قاله أمام 
كاميرات التلفزة والصحافة في 25 فبراير/ 
شــبــاط 2019، فــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي بعد 
انتهاء جلسات القمة املشتركة بني جامعة 
الدول العربية واالتحاد األوروبي في شرم 
 يومها السيسي غضبا بسبب 

َ
ز َميَّ

َ
الشيخ. ت

لــطــفــي زيــتــون بــني ســعــيــد والــغــنــوشــي من 
أجــــل تـــجـــاوز األزمــــــة الــســيــاســيــة الــخــانــقــة 
لقاؤه بعيد ساعات أمني عام االتحاد نور 
الــديــن الــطــبــوبــي. وقـــد يــجــري تــتــويــج هــذه 
محتملة  بسيناريوهات  الــثــاثــة  ات  الــلــقــاء
لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة املــعــطــلــة مــنــذ أشــهــر، 
ــا كــشــفــتــه تـــســـريـــبـــات مــضــمــونــهــا  مــنــهــا مــ
دعوة رئيس الحكومة هشام املشيشي إلى 
تــشــكــيــل حــكــومــة ســيــاســيــة، وهــــي مــبــادرة 
التوقيت،  هذا  قبل  النهضة  أعلنتها حركة 
تخلت  وربــمــا  فيها،  الحسم  أجلت  ولكنها 
عـــنـــهـــا مـــــن أجـــــــل الــــــوصــــــول إلـــــــى تـــســـويـــة 
سياسية مع سعيد، ستكون »النهضة« فيه 
املــفــاوض األقــوى، بعد أن بــات سعيد شبه 
خلفية  على  السياسي،  املشهد  في  معزول 
تحركاته وتصريحاته املرتبكة، أخيرا، في 
عــاقــة بــإثــارة الــعــمــل بــدســتــور 1959. وقــد 
 يناقش اللقاء املرتقب بني الرجلني عناصر 
ــد أن يـــكـــون  ــ ــ ــؤّك ــ ــة، ومــــــن املــ ــتــــســــويــ هــــــذه الــ
ــــي حـــكـــومـــة املــشــيــشــي  ــاسـ ــ عـــنـــصـــرهـــا األسـ
ومصيرها. وهنا ستجد »النهضة« نفسها 
الـــحـــكـــومـــة  ــذه  ــ هــ إزاء  ــوح  ــالــــوضــ بــ ــة  ــزمـ ــلـ مـ
 الــتــي قـــادت حــزامــهــا الــســيــاســي، ورفــضــت، 
ولكنها  لرئيسها،  تغيير  أي  ذلــك،  بموجب 
األقــــــرب إلــــى فــــرض مـــخـــرجـــات الـــلـــقـــاء. أمــا 
ذلــك،  مــن  العكس  الــذي يعتبر، على  سعيد 
أنـــه ال مــكــان للمشيشي وحــكــومــتــه فــي أي 
حل للخروج من األزمة الراهنة، فقد يجبر 
ــّك جــــدران  عــلــى الــتــخــلــي عـــن ذلــــك مــقــابــل فــ
عزلته، والعودة إلى صورة الرئيس املجّمع 
لكل التونسيني، واملحترم للدستور، بعدما 
اهتزت هذه الصورة، وأصبحت محل تنّدر 

من الجميع.
النهضة إلى إصابة أهداف  وتسعى حركة 
ــذا الـــلـــقـــاء، لـــيـــس أقـــلـــهـــا تـــنـــازل  ــ ــــدة مــــن هـ عـ
ــة الــــعــــداء ضـــدهـــا،  ــالـ الــــرئــــاســــة، وإنــــهــــاء حـ
وااللــــــتــــــزام مــــن الـــرئـــيـــس بـــحـــمـــايـــة رئــيــس 
الــحــركــة فـــي الـــبـــرملـــان، ووقــــف تــصــريــحــاتــه 
املــعــاديــة لـــه، وبــالــتــالــي الـــعـــودة إلـــى قــيــادة 
املــشــهــد الــســيــاســي فــي تــونــس. هـــذا الــلــقــاء 
والــذي سيمهد  وقوعه،  وإمكانات  املوعود 
ه صعوباٌت 

ّ
لحوار وطني ينهي األزمة تحف

جّمة، أبرزها موقف قيس سعيد من حزب 
ــلـــب تــــونــــس، والــحــلــيــف  نـــبـــيـــل الـــــقـــــروي، قـ
ــــذي  االســـتـــراتـــيـــجـــي لـــحـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، والـ
يــنــعــتــه ســعــيــد بــالــفــســاد، فــضــا عـــن كتلة 

انتقاد قادة أوروبيني كيفية إصــدار أحكام 
اإلعــــــدام فـــي مـــصـــر، فـــقـــال مــخــاطــبــا إيـــاهـــم: 
اإلعـــدام، ونحن  أحكام  »أنتم تتحّدثون عن 
ــى أن ال تــفــرضــوا 

ّ
نــحــتــرم ذلــــك، ولــكــن نــتــمــن

رأيكم علينا«. وتابع: »هنا، في بادنا، في 
منطقتنا العربية، عندما ُيقتل شخٌص في 
عمل إرهابي، تأتي العائات لتخبرني إننا 
انتقاما ألبنائنا ودمــائــهــم. هــذه هي  نــريــد 
الثقافة املوجودة في هذه املنطقة«. وأضاف: 
»أنا أتحدث بأقصى قدٍر من الصدق والثقة، 
إنسانيتنا  لدينا  إنسانيتنا؛  مونا 

ّ
تعل لــن 

ولــديــنــا أخاقنا،  ولــديــنــا قيمنا،  الــخــاصــة، 

ال  والتي  للحركة،  الداعمة  الكرامة  ائتاف 
يقبل ســعــّيــد كــذلــك بــإشــراكــهــا فــي الــحــوار، 
التضحية  استطاع  إذا  الغنوشي،  أن  علما 
ال  فإنه  املشيشي،  هشام  الحكومة  برئيس 
يوفران  ألنهما  بهما،  التضحية  يستطيع 
لحركة النهضة األغلبية البرملانية املريحة، 

واألوكسيجني الذي تتنفسه. 
ــا أعـــلـــن عـــنـــه، مـــســـاء الـــثـــاثـــاء 22  كـــذلـــك مــ
الحكومة  رئيس  الحالي،  حزيران  يونيو/ 
ــة خـــاصـــة، أن »اســتــقــالــتــه  ــ املــشــيــشــي، إلذاعـ
من منصبه غير مطروحة نهائيا«، مشّددا 
على أن املــطــروح أمــامــه الــيــوم إنــقــاذ الباد 
والـــوضـــعـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة، 
ــا،  ــا تـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة كــــورونــ وخـــصـــوصـ
ــي املــشــهــد  نـــاعـــتـــا املــــكــــونــــات األســــاســــيــــة فــ
ــــي حــمــلــة  الـــســـيـــاســـي بـــأنـــهـــا »مــــــا زالـــــــت فـ

ونحن  وأخاقكم،  إنسانيتكم  لديكم  وأنتم 
وقيمنا  أخاقنا  احترموا  لــذا  ذلــك،  نحترم 
كــمــا نــحــتــرم قــيــمــكــم«. أمـــا فــلــســفــة ذلـــك كله 
في منطقه األعوج فأن »األولوية في الدول 
ــة هــــي جـــلـــب الــــرخــــاء لــشــعــوبــهــا  ــ ــيــ ــ األوروبــ
ــة لــنــا في  والــحــفــاظ عــلــيــهــا، بينما األولـــويـ
بــــادنــــا هــــي حـــمـــايـــة دولــــنــــا ومـــنـــعـــهـــا مــن 
السقوط واالنهيار والــدمــار، كما تــرون في 

العديد من البلدان بالقرب منا«!
لــن أخـــوض فــي نــقــاش هــذا املنطق السقيم 
واألخـــاق،  والقيم  اإلنسانية  الــكــاذب حــول 
فكلنا يعلم من يقف وراء التخلف الحقيقي 
أنـــظـــمـــة  دور  ــــرف  ــعـ ــ يـ ــا  ــنــ ــلــ وكــ ــا،  ــ ــنــ ــ ــانــ ــ ألوطــ
ــبـــداد فـــي انـــهـــيـــار دولــــنــــا، وتــحــّولــهــا  ــتـ االسـ
حمًى مستباحا لكل طامع. ولكن ما يهمني 
ا 

َّ
هنا أن ننتبه إلى عملية نزع اإلنسانية عن

كــشــعــوب الــتــي يــمــارســهــا الــســيــســي دونــمــا 
أن معظم  أشــك لحظة  خجل وال وجـــٍل، وال 
الفاشي  تفكيره  يــشــاركــونــه  الــعــرب  زعــمــاء 
مــنــه، فا  أذكـــى  هـــذا، غير أن كثيرين منهم 
يــقــولــونــهــا صـــراحـــة، فــي حــني يمارسونها 

عمليا.
باختصار، سواء أكان املوت في مصر عبر 
سفك الدماء مباشرة بأيدي األمن والعسكر، 
الـــفـــســـاد  ــارات بـــســـبـــب  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ أم بـــــحـــــوادث 
وتقادم  املسؤولية  الكفاءة وغياب  وانعدام 
ــكـــام قــضــائــيــة  الــبــنــى الــتــحــتــيــة، أم عــبــر أحـ
جائرة باإلعدام، أم فقرًا، أم جوعا، أم تسّمما، 
 .. الصحي  القطاع  انهيار  ي 

ّ
تفش بسبب  أم 

 أبناءها 
ُ

كل
ْ
ث

َ
إلخ، النتيجة واحدة. إن مصر ت

بأيديها، حتى وهي على أعتاب أن ينحسر 
عنها ماء النيل، ال قــّدر الله، فلماذا تحترم 
إثــيــوبــيــا مـــصـــر، ونـــظـــام حــكــمــهــا نــفــســه ال 
يــحــتــرمــهــا وال يــحــتــرم شــعــبــهــا؟ ومــــن عــار 
الــزمــان أن ال يبقى مــن أمـــٍل، بعد الــلــه، أمــام 
بقصتهم،  بدأنا  الذين  باإلعدام  املحكومني 
ــل إدارة جــو بـــايـــدن، والــتــي ال تقل 

ّ
إال تــدخ

نــفــاقــا عــن نــظــام الــســيــســي، فـــإذا كـــان طغاة 
العرب ال يعتبروننا بشرًا، فلماذا يحترمنا 
اآلخــــرون ويــضــّحــون بمصالحهم مــن أجل 
ــذا حــال  ــادئ« يــزعــمــونــهــا؟ ســيــبــقــى هــ ــبــ »مــ
مصر والــعــرب، حتى نحسم صــراع الحرية 
والــــكــــرامــــة، وحـــتـــى نـــرغـــم كـــل طــاغــيــة على 
 شك، 

ّ
بــأن »إنسانيتنا« ليست محل اإلقــرار 

بل إن »إنسانيتهم« هي املنعدمة.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

انتخابية مستمرة«، قائا »من يتحّدث عن 
استقالتي ال يعرفني، فأنا إنسان مسؤول، 
وال أتــخــلــى عـــن املـــســـؤولـــيـــة«، مــضــيــفــا في 
عـــاقـــٍة بــإمــكــانــيــة تــشــكــيــل حــكــومــة أخــــرى، 
ــا »ســـبـــق أن أدخـــلـــت  ــهــ والـــبـــقـــاء عـــلـــى رأســ
تــحــويــرا عــلــى الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وحصل 
ما حصل ولم يتم فض هذا اإلشكال، ربما 
يمكن عندها الحديث في مواضيع أخرى«. 
كــمــا اعــتــبــر أمـــني عـــام الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
ــــى تــشــكــيــل  ــام الـــشـــابـــي أن الــــدعــــوة إلـ عـــصـ
التي  املشيشي  بــرئــاســة  سياسية  حــكــومــة 
يقترحها رئيس حركة النهضة ال يمكن أن 
تكون حا لأزمة السياسية واالقتصادية 
تريد،  »النهضة«  وأن  تــونــس،  فــي  الــراهــنــة 
الحكم تحت  السيطرة على  املــبــادرة،  بهذه 
باللقاء   

ّ
وتحف سياسية«.  »حكومة  غطاء 

تتمثل في مصالحة  أخــرى،  كذلك صعوبة 
ــام الــتــونــســي  ــعــ ضــــروريــــة بــــني االتــــحــــاد الــ
ــــة  ــــاب أزمـ ــقـ ــ ــــي أعـ لـــلـــشـــغـــل و»الــــنــــهــــضــــة«، فـ
مــســتــجــّدة ســبــبــهــا تــصــريــحــات اعــتــبــرتــهــا 
الـــحـــركـــة غــيــر مــوفــقــة وغـــيـــر مـــســـؤولـــة فــي 
ــام االتـــحـــاد نــور  ــــى بــهــا أمــــني عــ حــقــهــا، أدلـ

الدين الطبوبي.
مـــوقـــف زعـــيـــم حــــزب قــلــب تـــونـــس، املـــغـــادر 
سجنه أخــيــرا، وأحــد الــداعــمــني األساسيني 
لحكومة املشيشي، ما زال غير معلن، وهو 
مــوقــف وازن فــي تــحــديــد الــنــتــائــج الــتــي قد 
تـــتـــّوج الــلــقــاء املـــرتـــقـــب. عــلــمــا أن مــعــطــيــاٍت 
مـــؤّكـــدة تــكــشــف دعــــوات خــارجــيــة أميركية 
وأوروبـــــــيـــــــة مـــــن أجــــــل وضــــــع حـــــد لــلــفــرقــة 
ــثـــاثـــة، وفــتــح  الــســيــاســيــة بـــني الــــرؤســــاء الـ
مجال لحوار ينهي هذا االنسداد الذي طال 

أكثر من الازم.
وأمـــــــــــــــــام هــــــــــــذه املـــــــعـــــــطـــــــيـــــــات، تـــــبـــــقـــــى كـــل 
سياسية  لــتــســويــة  واردة  الــســيــنــاريــوهــات 
ــق ســعــيــد والــغــنــوشــي 

ّ
محتملة، شـــرط تــوف

ــا يــمــثــلــه مــن  ــمـ ــذا الــــلــــقــــاء بـ ــ فــــي تــحــقــيــق هــ
واالنطاق  عليها،  للبناء  ضرورية  أرضية 
على أساسها إلى حــواٍر وطنيٍّ بمخرجات 
تنهي  واجــتــمــاعــيــة،  واقــتــصــاديــة  سياسية 
جــمــيــع األزمــــــــــات، فـــهـــل يــنــســج الــغــنــوشــي 
مـــجـــّددا عــلــى مـــنـــوال لــقــائــه بــالــبــاجــي قــايــد 
السبسي في بــاريــس، الــذي أســس للتوافق 
الوطني الذي عاشته تونس خال خماسية 

الرئيس الراحل؟
)كاتب تونسي(

يا َويَْح ِمْصَر َتْثكُل أبناءها

أَي سيناريوهات لتسوية األزمة السياسية في تونس؟

يوضح تقرير لهيومن 
رايتس ووتش كيف 

أن نظام السيسي، 
منذ 2013، استخدم، 

وال يزال، أحكام اإلعدام 
لتعزيز قبضته على 

السلطة

من عار الزمان أن 
ال يبقى من أمٍل، بعد 

اهلل، أمام المحكومين 
باإلعدام الذين 

إال تدّخل إدارة بايدن، 
والتي ال تقل نفاقًا عن 

نظام السيسي

مع إعالنه أهمية 
العودة إلى دستور 
1959، وجد سعيّد 

نفسه محل انتقادات 
ومناكفات من 
األصدقاء قبل 

»األعداء«

قد يُجبر سعيد على 
التخلي عن مطلبه 

إقالة حكومة 
المشيشي مقابل فّك 
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