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داود عبد السيّد وسؤال المعنى
عبد الحكيم حيدر

كان يمكن لداود عبد ّ
السيد أن يبحث عن بقايا أشالء «سيد مرزوق» في منتجعات
ّ
ّ
شرم الشيخ لشهرين ،أو سنة ،وال يدفع مليمًا في التكلفة ،ويعود برواي ٍة كم تمنى
أن يكتبها ولم يستطع .وفي العودة ،يتوج برجل السينما النزيه ،خصيصًا له ،من
امللياردير سميح ساويرس ،ويعيش بقية عمره هادئًا بال أي إزعــاج مع الزهور أو
القطط أو املوسيقى ،ويحضر كل العزاءات الجامدة جدًا في «عمر مكرم» وكنيسة
الــدوبــارة ،ويــراعــي املــابــس الثقيلة فــي الـشـتــاء ،ويبتعد قــدر اإلمـكــان عــن كاميرات
الفيديوّ ،
متنعمًا بالوحدة في قضاء الواجب ،ثم يخرج وحيدًا وصامتًا.
ّ
كــان يمكن ل ــداود عبد الـســيــد أن يـعــود مــن بـغــداد مبتهجًا بــآثــار املــوصــل وعظمة
بغداد ودجلة والفرات ،ومعه شجن موصلي قديم ،ويالقي بعد العودة املذيع محمد
ّ
ّ
متحدثًا عن رحلته إلى العراق التي طاملا تمناها لوال أعشاش الدكتاتوريات
الباز،
ّ
والدماء ،وأنه قابل الناس هناك في أماكن بسيطة ،وأنهم تحدثوا معه في أمر مصر
ّ
وأهلها ورئيسها وتجربتها الفريدة .وكم تمنى الشباب أن ينقلوا إلى العراق «تجربة
الحجار للمذيع محمد الباز ،ولكن علي ّ
السيسي هناك» ،كما قال املطرب علي ّ
الحجار
ّ
لم يسافر إلى العراق إال حلمًا ،وعله كان يبحث عن سيد مرزوق آخر ،سافر مهاجرًا
إلى أميركا من املوصل مشيًا .كان يمكن لداود عبد ّ
السيد أن يريح نفسه من كل
التعب ،ويقلبها إلى ضحك يشبه البكاء .ولم ال؟ ويتصل بالسيدة املمثلة نبيلة عبيد،
ّ
ويكلمها فــي أمــر يــؤرقــه منذ شبابه ،وأنــه ينتوي أن ّ
يعد فيلمًا أو ريبورتاجًا عن
ٍ
ُ
عالقتها بالسيدة والدتها وشقتها وفضياتها التي عرف من ّ
املقربني أنها تحمل على
ظهور سبعة بعران .ويا حبذا لو كتب سيناريو الريبورتاج مفيد فوزي ،كما فعلها
املخرج خيري بشارة ،ولكن داود لم ينتو ذلك ،وأعلن كآبته العامة الفنية ،والهجرة
معان أخــرى شائكة ،قد تكلفه جــواز سفره ،والناس «ما صدقت
أيضًا ،فدخل إلى
ٍ
ّ
استرد صديقه املخرج الراحل ،محمد
فرحت» ،واألوساط السينمائية أيضًا حينما
خان ،احترامة الفني ،ومنحته السلطة الحالية جواز سفره املصري ،وكان ذلك «ضربة
العمر له» ،ولصناعة السينما بالطبع.
السيد أن يعيش في منزله ّ
كــان يمكن لــداود عبد ّ
متنعمًا بالوحدة كما هو الحال
ّ
ّ
باملخرج علي بــدرخــان ،بعدما أدرك مبكرًا آخــرة املوضوع وتحمل الكثير ،أو يعلم
صغار الطلبة حرفة اإلخراج أو يعود إلى السينما الوثائقية ،أو يعد الجزء الثاني من
رائعته «الكيت كات» ويستعني بـ«شيخ حسني جديد» ،يوقع الفتيات األجنبيات في
ّ
حبه في مياه شرم الشيخ أو الساحل الشمالي أو دهــب ،ويستعني بمراكب القوات
ّ
املسلحة و«النشاتها» مجانًا.
كان يمكن لداود فعل أشياء عديدة جدًا تنفيسًا عن كربه أو حزنه ،فاألنتيكات في
خان الخليلي ما زالت صالحة لفضول السينمائيني بروعتها القديمة وعبق التاريخ
ّ
العالق بها .وما تزال القاهرة اململوكية والكنيسة املعلقة والعمال الفقراء على املقاهي
صباحًا ،بمساميرهم ّ
وعدتهم في انتظار العمل مع موبيالتهم القديمة في جالليب
واسـعــة ،ومعهم حكايات عن الصعيد ونهر النيل وحبيباتهم األولـيــات ،أيــام كانوا
شبابًا أو حينما سافروا إلى العراق ثم عادوا.
كان يمكن لداود عبد ّ
السيد أن يشارك بآرائه في مؤتمرات شرم الشيخ مع الكاتب
ّ
حلمي النمنم ،وي ــرى اإلن ـج ــازات بــأم عينيه وخالتها وعمتها ،أو يـشــارك الكتاب
ّ
ويشم عبق التاريخ
والفنانني فرحة افتتاح قناة السويس من على ظهر «املحروسة»،
ّ
ومحركاتها ويسمع زغاريد النسوة على ضفتي القناة ،ويرى الجمبري
من أخشابها
والبياض والبلطي ،وهو خارج من مياه القناة الجديدة «بتراب الفلوس».
كان يمكن لداود عبد السيد فعل أي شيء ،كأن يشارك السيدة ساندا نشأت فرحتها
بأغانيها الـتــي انطلقت مــع املـسـيــرة وامل ـطــرب حسني الجسمي ،مــن الـســويــس إلى
اإلسماعيلية حتى أسيوط وقنا وفرشوط وأبو النمرس ،أو حتى يعلق على حوارها
األخير مع الرئيس وبساطة األسئلة وعبقريته ووقوفها الطويل على «أمر الخاتم»
الذي ّ
يحرك كل األمور ويحل كل عقد الوطن.

تحوالت أوروبية
كاشفة
ممدوح الشيخ

م ـن ــذ مـ ــا يـ ـق ــرب مـ ــن ن ـص ــف ق ـ ـ ــرن ،ت ـق ـتــات
ال ـس ـيــاســة األوروب ـ ـيـ ــة ع ـلــى خ ـبــز «الـخـطــر
اإلس ــام ــي» .وخ ــال ه ــذه ال ـع ـقــود ،امـتــأت
جعبة اإلعالميني وغــاة اليمني الشعبوي
ب ـك ـث ـيــر م ــن ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات واألكـ ــاذيـ ــب
والصور النمطية .وخــال العقدين اللذين
مـ ّـرا مــن الـقــرن العشرين ،كــان هناك صوت
أوروب ـ ـ ــي «خ ــاف ــت» ي ـت ـح ـ ّـدث ع ــن تــأث ـيــرات
إيـجــابـيــة عـلــى أوروب ـ ــا م ـصــدرهــا الـعــا ًقــة
بني أوروبــا واإلســام ،سـ ٌ
ـواء كان موصوفا
ب ـ «الـخـطــر» أو «ال ـت ـحـ ّـدي» .وبتعبير آخــر،
كــان هناك مــن يستدعي «منطوق» نظرية
ّ
التحدي واالستجابة لفيلسوف الحضارة
الشهير ،أرنولد توينبي .واعتبر هؤالء أن
«اإلس ـ ــام» لـعــب ً
دورا (غ ـيــر م ـق ـصــود) في
نحو
إعادة االعتبار للدين في أوروبا ،على
ٍ
لم ُ
يحدث منذ الحرب العاملية الثانية.
ّ
وخــال األزمــة األوكرانية ،التحدي املغاير،
ت ـغ ـي ــرت ل ـغ ــة ال ـخ ـط ــاب األوروبـ ـ ـ ـ ــي ت ـغ ـيـ ًـرا
ً
ً
و«ح ـ ًّـدة» ال نظير لها
كبيرا لتشهد وحــدة ِ
منذ عقود طويلة .وعبر بعض الساسيني
األوروبـ ـي ــن ع ــن أن الـخـطــر ال ــروس ــي على
ً
تأكيدا
أمن شرق أوروبا كله كان هو اآلخر
لصحة نظرية املثير واالستجابة ،فالخطر
ّ
تصدعات
ســاهــم فــي ترميم غير قليل مــن
خالف
البيت األوروبــي ،وخصوصا لجهة
ٍ
قديم بشأن مصادر التهديد الرئيسة ألمن
ٍّ
ّ
القارة ،واليوم تؤكد أوروبا ،كما لم يحدث
من قبل ،استعدادها للتصعيد في مواجهة
الخطر الروسي ،ووحدتها في القناعة بأن
املـصــدر الرئيس للخطر على أمــن ّ
قارتهم
يأتي من الشرق.
لغة أوروب ــا ،فــي الشكل واملـضـمــون ،صدى
لـلـصــوت األم ـيــركــي .وبــالـتــالــي ،ه ــذه عــودة
إلــى «بيت الطاعة األميركي» ،تطوي ،ولو
إل ـ ــى ح ـ ــن ،ص ـف ـحــة ال ـح ــدي ــث ع ــن أوروبـ ـ ــا
«األوروب ـيــة» ،وعــن مشاريع دفــاع أوروبية
مستقلة عن الواليات املتحدة أو  ...وأوروبا
التي لم تستطع ًفرنسا أن ًتقودها ًباتجاه
أن تكون (صــراحــة أو ضمنا) تحالفا ضد
خـطــر فــي ال ــداخ ــل ،يمثله مسلمو أوروب ــا،
أو رديـ ّـف لهم يمكن أن يأتي مــن الجنوب،
اص ـ ـطـ ــفـ ــت سـ ــريـ ـ ًـعـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ًـدا أم ـ ـ ـ ــام «ال ـخ ـط ــر
الحقيقي» الــذي تمثله روسـيــا على األمــن
والقيم والـنـظــام السياسي ،بينما الخطر
الــوه ـمــي الـ ــذي ج ــرى تـضـخـيـمــه خ ــال ما

ي ـقــرب مــن نـصــف ق ــرن ،عـبــر كــم كـبـيــر جـ ًـدا
من النتاج املرئي واملقروء ،بقي في حجمه
الحقيقي.
وخ ــال أســابـيــع ،كشفت ماكينة السياسة
األوروبية أن مصدر الخطر هو (في املقام
األول) ما يتسق مع رؤية الواليات املتحدة
ما حاولت قوى
ودول شمال أوروبا ،وليس ً
الـيـمــن الـشـعـبــوي ،مستقوية بـفــرنـســا ،أن
تشيعه في الفضاء العام في أوروبا خالل ما
يقرب من عقدين .وأحد األشياء امللهمة في
ّ
«التحدي
هذه التحوالت التي تسبب فيها
الــروســي» أن الجلبة الـتــي يشهدها شرق
املتوسط منذ سنوات لم تتجاوز تأثيراتها
في أوروبا دوائر محددة وعواصم محدودة
ال ـع ــدد سـ ــارت بـخـطــى مـ ـت ـ ّ
ـرددة ف ــي طــريــق
بناء صــورة لشرق املتوسط وجنوبه ،كما
لو كان «القمقم» الذي سيخرج منه «مارد
ً
مهددا مهد التنوير! وفي خطوة
البرابرة» ً
ّ
مهمة أيضا ،قررت فرنسا تغليب عالقتها
م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ع ـل ــى مـصــالـحـهــا
الكبيرة مع الصني (بعض ّعواصم عربية
ت ــدع ــم إبـ ـ ــادة األوي ـ ـغـ ــور) ت ـبــنــت الـجـمـعـيــة
الــوطـنـيــة الفرنسية ق ـ ً
ـرارا غـيــر مـلــزم يـنـ ّـدد
بإبادة أقلية األويغور املسلمة .وعلى الرغم
من صمت حلفاء فرنسا في العالم العربي،
ً
فضل عن النخب العربية املتفرنسة التي ال
يجرؤ على اتخاذ موقف إدان ــةٍ مماثل ،إال
ً
جميعا،
أن الخطوة صادمة لهذه األطــراف
وهم لم ّ
يتورعوا عن الدفاع عن أن ما يحدث
ألقلية األويغور «شأن داخلي»!
والنخب الرسمية األوروبـيــة (واألطلسية)
الـ ـت ــي ي ـع ـكــس خ ـط ــاب ـه ــا الـ ـتـ ـح ــوالت ال ـتــي
تشهدها أوروبــا تكشف عن «نــواة صلبة»
ّ
مؤسسية مــا تــزال صاحبة التأثير األكبر
ّ
فــي الـقــرار السياسي فــي ق ــارة كــان الغالب
تصورنا عنها ،أخيرا ،أنها ّ
ّ
ترتد إلى
على
فاشيتها القريبة ،وبخاصة بــن الحربني
الـ ـع ــاملـ ـيـ ـت ــن .وأن مـ ــامـ ــح ه ـ ـ ــذا ال ـت ـح ــول
ً
نـحــو الـفــاشـيــة ي ـعـ ّـزز ص ـ ً
ـراع ــا مـحـتـمــا مع
امل ـس ـل ـمــن داخـ ــل أوروب ـ ــا وخ ــارج ـه ــا .لكن
ظواهر املــد السياسي اليميني تظل ،على
ال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،رق ـ ًـم ــا م ـهـ ًـمــا ف ــي خــريـطــة
ال ــراه ــن الـسـيــاســي األوروبـ ـ ــي ،لـكـنــه م ـ ٌّـد لم
يقتلع ج ــذور الـبـنــاء األوروبـ ــي ال ــذي نشأ،
ّ
لتحدي
من الناحية التاريخية ،استجابة
الـشـيــوعـيــة ،وأع ـ ــاده الـخـطــر ال ــروس ــي إلــى
مسار سنوات النشأة.
(كاتب مصري)
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ّ
يتذكر يناير وأخواتها
عربي
سامر خير أحمد

في ذكــرى انــدالع ثــورة  25يناير في العام
 2011في مصر ،وقبلها ثورة تونس التي
ّ
مثلت مفاجأة غير متوقعة ،على الرغم من
كل ما كان يعانيه الشعب التونسي في ظل
ً
النظام القديم ،علينا أن نجد سبيال يمكن
م ــن خ ــال ــه تـقـيـيــم ن ـتــائــج ث ـ ــورات الــربـيــع
العربي ،لعله يوفر لنا طريقة الستشراف
املستقبل العربي .ال بد من وجود معايير
للحكم على كل ما جرى ،وما يزال يجري،
خـ ـص ــوص ــا وسـ ـ ــط الـ ـت ــداعـ ـي ــات الـ ـت ــي مــا
تــزال مستمرة ،فــي مصر وتــونــس وليبيا
وسورية واليمن.
قبل عدة سنوات من اندالع الربيع العربي،
رأى املفكر برهان غليون أن العالم العربي
يتعاطى مع العالم ليس من خالل تنامي
امل ـب ــادالت الـعـلـمـيــة والـتـقـنـيــة والـتـجــاريــة
وتطوير التعاون مــع الــدول األخ ــرى ،كما
ه ــو ح ــاص ــل م ــع ع ــدي ــد م ــن أم ـ ــم األرض،
وإنـ ـم ــا م ــن خـ ــال ال ـ ـحـ ــروب الـ ـت ــي هــدفــت
إل ــى اس ـت ـخ ــدام م ـ ــوارد ال ـع ــرب الطبيعية
والجيوسياسية لصالح ال ــدول العوملية
الكبرى ،بمعنى أن العرب ْ
تعوملوا سلبيًا،
أي باتوا جزءًا من العالم ال بصفتهم أحد
أطراف التنافس أو املشاركة ،بل بوصفهم
الطرف الــذي ُيتنافس عليه ،ولهذا فإنهم
لـ ــم ي ـس ـت ـف ـي ــدوا مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون اإلق ـل ـي ـمــي

كاريكاتير

ّ
التحدي الرئيس أمام
والدولي ،معتبرًا أن
الـعــرب ،ال ــذي هــو العمل لتغيير موقعهم
فــي الـعــالــم ،مـشــروط بتحقيق ضــرورتــن:
التكتل االقـتـصــادي ،وتــأهـيــل املجتمعات
ال ـعــرب ـيــة اج ـت ـمــاع ـيــا وس ـيــاس ـيــا وعـلـمـيــا
وثـقــافـيــا لـلـتـعــامــل مــع مـعـطـيــات الـعـصــر،
ألن النظم املجتمعية العربية ،السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ــدي ـن ـي ــة
والثقافية واإلعالمية والعسكريةّ ،
حولت
املـجـتـمـعــات الـعــربـيــة إل ــى جـثــث هــامــدة ال
وعي لها وال إرادة وال شعور وال حياة.
وه ـكــذا ي ـكــون عـلـيـنــا ،بـعــد م ــرور كــل هــذه
ال ـس ـنــوات ،مــاحـظــة تـلــك الـنـتــائــج املريعة
الـ ـت ــي ب ــات ــت ق ــائ ـم ــة ب ـع ــد ث ـ ـ ــورات الــرب ـيــع
الـعــربــي ،إذ ليس ثـ ّـمــة معيار للحكم على
إيـجــابـيــة تـلــك ال ـث ــورات مــن سلبيتها ،إال
بـمــدى تحقيقها أو إخـفــاقـهــا فــي تحقيق
تــأه ـيــل امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــرب ـيــة اجـتـمــاعـيــا
وس ـيــاس ـيــا وعـلـمـ ُيــا وث ـقــاف ـيــا ،واالن ـت ـقــال
بالعرب من موقع املتنافس عليه إلى موقع
الـشــريــك فــي الـتـعــاون اإلقليمي والــدولــي،
على قاعدة من التكتل االقتصادي العربي،
وهـ ــي ال ـ ـشـ ــروط ال ـت ــي ت ـب ــدو ال ـ ـيـ ــوم ،بـعــد
سـنــوات مــن ان ــدالع ال ـثــورات العربية ضد
االسـ ـتـ ـب ــداد ،ب ـم ـثــابــة أح ـ ــام خ ــارج ــة عــن
سياق األحداث ،وأوهام ليس من الواقعية
انتظار تحققها.
أمـ ـ ــا عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـس ــاهـ ـم ــة ال ـ ـث ـ ــورات

ف ــي ت ــأه ـي ــل امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـع ــرب ـي ــة ،وه ــي
مساهمة كان يمكنها أن تتحقق كردة فعل
مجتمعية داخلية تتفاعل مع األمــل الذي
زرعته الثورات ،يتعلق األمر بالقدرة على
الخالص من األزمة الثقافية التي تعيشها
امل ـج ـت ـم ـع ــات عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــي :الـ ــروابـ ــط
والعالقات فيما بينهم ،منهجية التفكير.
ق ـب ــل ال ــرب ـي ــع الـ ـع ــرب ــي ،كـ ــان االعـ ـتـ ـق ــاد أن
التخلص من االستبداد أولــى من تطوير
ال ــرواب ــط االجـتـمــاعـيــة (لـصــالــح التخلص
م ـ ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـعـ ـصـ ـب ــوي ــة) ،وت ـط ــوي ــر
منهجية التفكير (لصالح إحالل التساؤل
محل تكرار املحفوظات) ،باعتبار أن زوال
االس ـت ـبــداد ش ــرط لتحقيق ذل ــك التطوير.
لكن الربيع العربي أثبت أن التخلص من
االستبداد قبل التخلص من حالة التخلف
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،س ـي ـع ـن ــي أحـ ـ ــد أم ـ ــري ـ ــن :وض ــع
ال ـت ـخ ـلــف ف ــي ال ـس ـل ـطــة م ـحــل االس ـت ـب ــداد،
أو اإلتـ ـي ــان بــاس ـت ـبــداد ج ــدي ــد ت ـحــت اســم
مختلف.
أل ـيــس م ــن م ـظــاهــر إحـ ــال الـتـخـلــف محل
ّ
املشرف عقب
االستبداد ذلك الظهور غير
ّ
ث ـ ــورات الــرب ـيــع ال ـعــربــي ،ل ـحــركــات تــدعــي
تمثيل اإلســام واالنتساب إليه ،والسعي
إلى إقامة «دولة إسالمية» ،تمثل اإلسالم
وتدافع عنه ،وتتمثل دول املسلمني القوية
األول ـ ــى ال ـت ــي ك ــان ــت ح ــاض ــرة ف ــي عــاملـهــا،
ولها مكانتها تحت الشمس ،سبيلها إلى

عماد حجاج

عبرنا هذه السنوات،
منذ اندالع الربيع
العربي ،من دون
أن نضع أقدامنا
على الطريق
الصحيح لتحقيق
الضرورتين السياسية
واالجتماعية

ّ
متخيل
ذل ــك اس ـتــدعــاء ن ـم ــوذج تــاري ـخــي
ّ
التطرف الفكري محل
وتقليده؟! حني يحل
االستبداد ،فإننا ننتقل من أزمة إلى أخرى
في املضمار الحضاري ،لكننا ال نتجاوز
أزم ـت ـنــا ال ـح ـضــاريــة أب ـ ـدًا .إن ـن ــا نـ ــدور في
حلقةٍ مغلقةٍ مــن الـتــأخــر الـحـضــاري ،بني
االستبداد واملاضوية واالستبداد البديل.

لقمان سليم ضحية ذاكرة مثابِرة
دالل البزري

الصدر وحديث المكونات
فارس الخطاب

الـعــراقـيــون ،ومعهم كــل دول اإلقليم ودول
أخـ ـ ـ ــرى كـ ـثـ ـي ــرة ،يـ ــراق ـ ـبـ ــون ،بـ ـقـ ـل ـ ٍـق ك ـث ـيــر،
م ـج ــري ــات األمـ ـ ــور ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،خـصــوصــا
بـ ـع ــد تـ ـم ـ ّـس ــك مـ ـقـ ـت ــدى الـ ـ ـص ـ ــدر ب ـث ــواب ـت ــه
املـعـلـنــة ومــواق ـفــه تـجــاه ال ـقــوى السياسية
الخاسرة أو غير الخاسرة في االنتخابات
التشريعية الـتــي أجــريــت فــي  10أكـتــوبــر/
تشرين األول املاضي؛ ومع كل خطو ٍة تقوم
بـهــا ه ــذه ال ـقــوى للملمة نفسها وتوحيد
ص ـفــوف ـهــا ل ـل ـت ـف ــاوض أو ل ـل ـت ـح ـ ّـدي ت ـجــاه
الصدر ورئاسة حكومة تصريف األعمال،
مـصـطـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ،ب ــاع ـت ـب ــاره مـهـنــدس
إخ ـ ــراج االن ـت ـخــابــات بــالـشـكــل الـ ــذي أظـهــر
خسارة التنظيمات والتيارات واملليشيات
املوالية إليران ،إال أن ذلك لم يزد الصدر إال
ّ
وتمسكًا بشعاره «ال
إصــرارًا على مواقفه،
شرقية وال غربية».
ظهرت طبيعة العالقة بــن جماعة اإلطــار
التنسيقي وال ـقــوى املنضوية فــي تحالف
الـصــدر و»ال ـعــزم» و«تـقــدم»و«الــديـمـقــراطــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» واضـ ـح ــة ب ـش ـك ـ ٍـل زاد مــن
ضـحــالــة األس ــاس الـفـكــري واأليــديــولــوجــي
لـ ـه ــا ،ع ـب ــر ت ـص ـع ـيـ ٍـد ف ــي ل ـغ ــة ال ـت ـه ــدي ــدات
املتبادلة وامل ـشـ ّـادات غير الالئقة وتحويل
جـلـســة ال ـب ــرمل ــان األول ـ ــى ال ـت ــي ع ـق ــدت بعد
ثالثة أشهر من االنتخابات إلــى مسرحيةٍ
ف ــوض ــوي ــة ،ك ــان أس ــاس ـه ــا ت ـقــديــم «اإلطـ ــار
الـتـنـسـيـقــي» الئ ـحــة بــأس ـمــاء  88نــائـبــا مع
تــوقـيـعــاتـهــم (ق ــال عـنـهــا ال ـص ــدري ــون إنـهــا
مـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزورة) ،وبـ ـت ــواط ــؤ م ــن ال ــرئ ـي ــس األك ـب ــر
س ـ ـنـ ــا ،مـ ـحـ ـم ــود امل ـ ـش ـ ـهـ ــدانـ ــي ،ل ـت ـس ـج ـيــل
«اإلط ـ ــار» بــاع ـت ـبــاره الـكـتـلــة األك ـب ــر ،ومـمــا
يـ ــؤيـ ــد هـ ـ ــذا االت ـ ـه ـ ــام أن املـ ـ ّشـ ـه ــدان ــي هــو
عـضــو تـحــالــف ال ـعــزم املـنـشــق عــن خميس
الخنجر واملنضوي تحت تحالفات اإلطار
التنسيقي كان موعودًا في حال تمرير هذه
العملية برئاسة مجلس النواب.
وشــاهــد الـعــالــم عـلــى شــاشــات تلفزيونية
وقائع هذه الجلسة مهزلة مملة ،ومحبطة
للشعب العراقي بكل طوائفه ،بدأت بدخول
نواب التيار الصدري وهم يرتدون األكفان،
ف ــي تــرم ـيــز إل ــى أن ـه ــم م ـس ـت ـعـ ّـدون لـلـمــوت

وهــذا يعني أن مسألة «الثقافة الدينية»
التي ّ
يسميها بعضنا «اإلصالح الديني»،
ه ــي واح ـ ــدة م ــن ال ـق ـضــايــا األس ــاس ـي ــة في
تـ ـط ــوي ــر م ـن ـه ـج ـيــة ال ـت ـف ـك ـي ــر فـ ــي ال ـع ــال ــم
ال ـعــربــي .صـحـيـ ٌـح أن ـهــا لـيـســت ك ــل ش ــيء،
لـكـنـهــا وب ـس ـبــب م ــن ال ـح ـضــور األس ــاس ــي
ل ــإس ــام ف ــي ال ـث ـقــافــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ووجـ ــود
ال ـج ـمـهــور ال ًـعــريــض امل ـتــديــن م ــن ال ـنــاس،
تـبــدو قـضـيــة ذات أول ــوي ــة .لـكــن ،مــا دامــت
هــذه املسألة عامة ،لكونها ّ
تمس الجانب
الـ ـحـ ـض ــاري ل ـل ـع ــرب ج ـم ـي ـع ـهــم ،س ـي ـكــون
ضــروريــا إع ــادة الـنـظــر فــي مــا هــو مقبول
ل ـب ـعــض ال ـ ـنـ ــاس ،أفـ ـ ـ ــرادًا وجـ ـم ــاع ــات ،مــن
استعمال الســم «اإلسـ ــام» ،وكــأنــه خـ ّ
ـاص
بهم وحدهم ،سواء من خالل إلصاق اسم
«اإلس ـ ــام» بــأسـمــاء أحــزاب ـهــم وحــركــاتـهــم
وجماعاتهم السياسية ،أو حتى إلصاقه
باسم استثماراتهم التجارية من مدارس
ومـسـتـشـفـيــات وب ـن ــوك وأصـ ـن ــاف ط ـعــام.
إذ كيف يمكننا تطوير منهجية التفكير
باإلسالم باعتبارها مسألة ثقافية عامة،
من املاضوية إلى املعاصرة ،بينما ُيسمح
ّ
أمام عامتنا أنه هو من
لبعضنا أن يدعي ّ
يمثل اإلس ــام ويـحــق لــه استعمال اسمه
في معامالته؟!
ً
لكن مـهــا .ليس الـطــرف اآلخ ــر فــي الثقافة
ً
ال ـعــرب ـيــة ال ـي ــوم أح ـس ــن حـ ـ ــاال ،وال تتمثل
املـشـكـلــة ف ــي ال ـف ـكــرة الــديـنـيــة ال ـتــي ي ـتـ ّ
ـذرع

ب ـهــا أولـ ـئ ــك امل ـت ـط ـ ّـرف ــون ،ب ــل ف ــي املـفــاهـيــم
ّ
تتحرك فيها األفكار الدينية
الثقافية التي
والالدينية معًاّ .
ثمة ظــن رائ ـ ٌـج مـفــاده بأن
ه ــؤالء ال ــذي ــن ت ـ ّ
ـذرع ــوا بــال ـتــاريــخ ملـمــارســة
نـفــي اآلخ ــر ،ي ـتــوفــرون حـصــريــا عـلــى لوثة
ّ
متطرفة .ال! فاللوثة تنبع من فكرة
فكرية
ن ـف ــي اآلخ ـ ـ ــر ،ال م ــن األي ــدي ــول ــوج ـي ــا ال ـتــي
ي ـت ـب ـنــون ـهــا ،وهـ ــم إن ـم ــا ي ـل ـب ـســون لــوثـتـهــم
ال ـف ـكــريــة ل ـبــاســا دي ـن ـي ــا ،ال ال ـع ـك ــس .واق ــع
األمـ ـ ــر أن غ ـي ــر ال ــدي ـن ـي ــن يـ ـت ــوف ــرون عـلــى
اللوثة نفسها :هم كذلك يـ ّ
ـودون لو ينفون
ك ــل آخـ ــر ،وي ـت ـعــام ـلــون م ـعــه ب ـت ـط ـ ّـرف ،لكن
ال ـف ــرق أن ـنــا ال نـعـيــش املــرح ـلــة الـتــاريـخـيــة
التي يمكن أن ّ
يتبدى فيها ّ
تطرفهم .وهذا
يـعـنــي أن امل ـعــاي ـيــر امل ـنــاس ـبــة لـلـحـكــم على
مــا يـجــري حولنا فــي املجتمعات العربية
يتعلق بمدى تغيير تلك الثقافة اإلقصائية
ّ
املتطرفة ،ويتساوى فيها أدعياء االنتساب
إلــى الــديــن وإل ــى الــاديـنـيــة .لقد عبرنا كل
هذه السنوات ،منذ اندالع الربيع العربي،
م ــن دون أن نـضــع أقــدام ـنــا عـلــى الـطــريــق
الصحيح لتحقيق الضرورتني ،السياسية
ـأزق
واالج ـت ـمــاع ـيــة .والـ ـ
ح ــال أن ـن ــا أمـ ــام م ـ ٍ
ّ
ّ
يخص األنظمة وحدها،
مــركــب تمامًا؛ ال
ّ
يختص باملجتمعات بما فيها من
كما ال
ّ
تربية وتعليم وأف ـكــار ومـفــكــريــن ،بمعزل
عن القرار السياسي الذي يديرها.
(كاتب من األردن)

فـ ــي س ـب ـي ــل مـ ـن ــع االل ـ ـت ـ ـفـ ــاف عـ ـل ــى ن ـتــائــج
االن ـت ـخــابــات ،أو ت ــزوي ــر ال ـقــوائــم الـخــاصــة
بــال ـت ـحــال ـفــات داخ ـ ــل م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،ثــم
الهتافات التي صاحبت الجلسة ومشهد
ّادعاء املشهداني أنه ّ
تعرض للضرب ،على
الرغم من أن صور التلفزيون الحية لم تثبت
ذل ــك مطلقًا ،ثــم اخـتـتــم املـشـهــد بانسحاب
نواب اإلطار التنسيقي من الجلسة ،ومعهم
ن ـ ـ ــواب االت ـ ـحـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي،
إلعاقة موضوع اكتمال النصاب القانوني
النتخاب رئيس املجلس ونائبيه ،وهو ما
لم ينجحوا به ،فذهبوا بعدها إلى املحكمة
االتـحــاديــة إلبـطــال مـقـ ّـررات الجلسة بشكل
كامل.
وعلى الرغم من تدخل إيران بشكل مباشر
م ــن خ ـ ــال زيـ ـ ــارة ق ــائ ــد الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري
اإليـ ــرانـ ــي ،إس ـمــاع ـيــل ق ــاآن ــي ،الـ ـع ــراق عــدة
م ــرات واجـتـمــاعــه بـقــادة اإلط ــار التنسيقي
وبمقتدى الصدر ،إال أن األمور لم تتلحلح،
ولم يتراجع الصدر عن مواقفه املعلنة ،بل
ربـمــا زاد إص ــرارًا على املــواجـهــة مــن خالل
وضعه مليشيا ّسرايا السالم التابعة له في
حالة إنذار وترقب ملساندة القوات األمنية
ودع ـم ـه ــا ،وأي ـض ــا تـعـيـيـنــه أب ــو مصطفى
الحميداوي قائدًا لها وبصالحيات مطلقة،
ت ـح ـ ّـس ـبــا م ــن الـ ـص ــدر إلي ـ ــة م ـ ـحـ ــاوالت مــن
نوري املالكي وقيس الخزعلي ،وبمساعدة
إيــران إلثــارة مشكالت أمنية داخــل العراق،
وبخاصة في وسط البالد وجنوبها ،بسبب
فشل محاوالتهم الستغالل القضاء بتمرير
محاوالت تغيير الواقع السياسي الجديد،
«اإلطار»
خصوصا بعد تهديد قيادات في
ّ
األكراد (الديمقراطي الكردستاني) والسنة
(عـ ــزم وتـ ـق ـ ّـدم) بـتـحـ ّـمــل م ـســؤول ـيــة الــواقــع
السياسي الـجــديــد ،بتحالفهم مــع الصدر
الــذي يؤمن أن املليشيات الوالئية تنتظر
األوامر لفرض األمر الواقع بقوة السالح.
من هنا ،وإلــى خطورة األوضــاع الحقيقية
ل ـل ـم ـش ـه ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف ال ــرئـ ـي ــس
املـسـتـهــدف فــي ال ـح ــراك املـقـبــل هــو مقتدى
ال ـص ــدر ،وم ــع اس ـت ـهــدافــه ،سـتـسـتـهــدف كل
القوى التي نجحت ،وبتنسيق مع رئيس
الحكومة الحالية ،مصطفى الكاظمي ،في
بـلــوغ الــواقــع الـسـيــاســي الـجــديــد وفــرضــه،

على الحكومة
العراقية المقبلة
أن تضع الشخص
المناسب في المكان
المناسب

ّ
لنقل ال ـعــراق إل ــى فــوضــى مسلحة عــارمــة،
تبدأ بعزل وسط العراق وجنوبه عن سلطة
ال ــدول ــة .ل ــذا م ــن امل ـنــاســب ات ـخ ــاذ خ ـطــوات
ُ
وإج ـ ـ ــراءت تـحـتـســب ل ـكــل اح ـت ـمــال مـمـكــن،
حتى ولــو بـقــدر ضئيل ،فنحن الـيــوم أمــام
معقد وخطير ،قاعدته رغبة شعبية
مشهد
ٍ
ٍ
عارمة في التغيير واإلصالح .وحتى يكون
لـلــدولــة الـعــراقـيــة هيبتها ،عـلــى الحكومة
امل ـق ـب ـلــة أن ت ـض ــع ال ـش ـخ ــص امل ـن ــاس ــب فــي
املكان املناسب ،وأن يرأسها من له القدرة
والـ ـق ــوة ع ـلــى فـ ــرض ال ـق ــان ــون ومـحــاسـبــة
الـفــاســديــن ومـحــاكـمــة الـقـتـلــة والـخــاطـفــن،
ـاس ب ـس ـيــادة ال ـع ــراق وفـتــح
وم ـنــع أي م ـس ـ ٍ
آفاق االقتصاد العراقي وقواعده الصناعية
وال ــزراع ـي ــة ،واأله ــم إن ـهــاء دور املليشيات
املسلحة بشكل كــامــل ،وبضمنها الحشد
الـشـ ٌعـبــي وس ــراي ــا ال ـس ــام ،لـيـكــون لـلـعــراق
جـيــش واح ــد يحمي ح ــدوده وق ــوى أمنية
ق ـ ــادرة عـلــى ضـبــط األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار في
عموم البالد .وألن القوى الفاسدة واألخرى
الــوالئـيــة الـتــي م ـ ّـررت خدعها على بسطاء
الـنــاس باسم «امل ـكــون» ،تعرف السيناريو
املقبل إلدارة ال ـعــراق فإنها سـتـحــارب هذا
امل ـت ـغ ـي ــر ب ـ ـقـ ــوة ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـع ـنــي ض ـ ــرورة
االلتفاف الشعبي حــول حكومة «األغلبية
الوطنية» ،ألنها تمثل مفترق طرق واضحا
ملستقبل العراق.
(كاتب عراقي في لندن)

ي ـت ـســاءل املـ ــرء ف ــي دواخـ ـل ــه :كـيــف وصـلـنــا
إل ــى ه ــذا الـحـضـيــض؟ كـيــف ي ـت ـجـ ّـرأ رج ــال
ال ـن ـظ ــام ال ـل ـب ـنــانــي ع ـلــى قـتـلـنــا وســرقـتـنــا
وإفـ ـق ــارن ــا وط ــردن ــا م ــن ب ـيــوت ـنــا وب ـلــدنــا؟
كـيــف يـ ْـسـتـبـسـلــون فــي تـحــويــل لـبـنــان إلــى
مقبرة جماعية وخــراب عمراني ...من دون
أي ح ــرج؟ مــن دون أي رادع؟ مــن دون أيــة
محاسبة؟
وي ـتــابــع :م ــن أي ــن أص ــل ال ـب ــاء؟ م ــن لبنان
الـكـبـيــر؟ مــن الــرأسـمــالـيــة؟ مــن اإلمبريالية
واالس ـت ـع ـم ــار وال ـص ـه ـيــون ـيــة؟ م ــن م ـجــازر
جـبــل لـبـنــان الـطــائـفـيــة؟ مــن اإلمـبــراطــوريــة
العثمانية؟ من الفتوحات ّاإلسالمية؟ من
الفينيقيني؟ وه ـكــذا ..يتوغل فــي التاريخ،
لــإمـســاك بــامل ـســؤول عــن مـصــائـبــه .يذهب
بعيدًا ج ـدًا ،إمـعــانــا فــي الـشــرح والتفسير،
فـيـلـتـقــط «ال ـ ـجـ ــذر» :ق ــاي ــن وأخ ـ ــاه هــابـيــل.
وجــريـمــة قتل الـثــانــي ل ــأول .ك ــأول جريمة
َّ
واملكرسة.
في التاريخ تبعًا للكتب املقدسة
أص ــل ال ـشـ ّـر الـبـشــري .ويـنـســى فــي معرض
ح ـمــاس ـتــه ل ـل ـشــرح وال ـت ـف ـس ـيــر ،أن ضمير
هابيل ّ
وبـخــه ،فعاقبه ،وقـضــى بــذلــك على
أمله بأن يصطفيه الله بدل أخيه هابيل.
ُ
م ـه ـمــا ي ــك ــن ،وب ـم ــا أن ـن ــا ب ـش ــر ،مـخـلــوقــات
فانية ،ليس في وسعنا أن نرسم التاريخ
املتسلسل لـلـشـ ّـر ال ـ َصــرف .وال فــي وسعنا
مـحــاسـبــة أوائ ـ ــل الــق ـت ـلــة ،وإن ـ ــزال الـعـقــوبــة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم .فـ ـق ــط بـ ـع ــض امل ـ ـ ـجـ ـ ــازر ال ـق ــري ـب ــة
تــاري ـخ ـيــا أخ ـ ــذت ح ـق ـهــا م ــن اإلدانـ ـ ـ ـ ُـة .مثل
امل ـج ــازر بـحــق الـيـهــود أو األرمـ ــن .وأنــزلــت
بمرتكبيها عقوبات تعويضية ،منها املالي
ومـنـهــا امل ـع ـنــوي .ولـكـنـهــا كــانــت كـشــوفــات
م ـن ـت ـصــريــن ،أق ــوي ــاء .وم ــن نــاح ـيــة أخ ــرى،
نحن نملك محطة مستوفية الـشــروط ،إذا
ابتغينا تاريخًا ّ
محددًا نبدأ به في اإلجابة
عـ ــن تـ ـس ــاؤالتـ ـن ــا :تـ ــاريـ ــخ ن ـه ــاي ــة ال ـح ــرب
األهلية ،أي منذ ثالثني عاما تقريبا.
ملاذا هذا التاريخ بالذات؟ ألن هذه النهاية
َّ
توجت زعماء املليشيات الطائفية املنتصرة
في هذه الحرب حكامًا علينا ،حتى اآلن .أي
املليشيات الشيعية والدرزية .استلحقتها
بـعــد ذل ــك بـخـمــس ع ـشــرة سـنــة املليشيات
امل ـ ــارونـ ـ ـي ـ ــة .وبـ ـ ـ ــدل امل ـل ـي ـش ـي ــات ال ـس ـن ـي ــة،
الضعيفة في أثناء الحرب ،واملندثرة تمامًا
في نهايتها ،كانت زعامة «جديدة» ،وجدت
ّ
ضالتها في تقسيم العمل بينها وبني بقية
الزعامات املليشياوية ،من أكثرها ضراوة،
إلى أقلها.
في نهاية الحرب األهلية .ماذا فعلنا نحن
«مــواطـنــي» هــذه الــدولــة املثخنة بــالـ ِـجــراح
الـعـمـيـقــة؟ أردنـ ــا أن نـنـســى .أردنـ ــا ال ـعــودة
ُ
إل ــى الـحـيــاة ب ــأي ثـمــن .ك ــأن شيئا لــم يــكــن.
ّ
«نتكيف» ،مفتخرين بأننا «شعب
أردنا أن

َ
 فـ ْـيـنـيــق» ،ينبعث دوم ــا وأبـ ـدًا مــن ِرم ــاده.ورحنا نسهر ،نسعد بالحياة ،ونتلقف أية
لذة من ملذاتها .بشراهة ،بنوع من الجوع
القديم ،بالعجلة ،من دون ضياع أية دقيقة،
على مصراعيها .كــأن العمر
طــاب الحياة ّ
ي ــداه ـم ـن ــا ،ف ـن ـغــض الـ ـط ــرف ع ــن ك ــل اإلرث
الثقيل للحرب .وما كانت تضيف شيئًا تلك
االستذكارات املوسمية ،املؤقتة ،املتقطعة،
ال ـتــي كــانــت تــد ْفــع ه ــذه املـجـمــوعــة أو تلك
للمشاركة في وقفة ،أو بيان ،أو فعالية ،من
أجل قوانني أحوال شخصية أو دستور أو
َ
قانون أو طائف ..نوع من رفع العتب بأننا
قـمـنــا بـمــا عـلـيـنــا .وبــأن ـنــا ل ــن نــذهــب أبـعــد
مــن ذل ــك ،تجنبًا لــ«الـفـتـنــة» .وهــي الــرديــف
التهويلي للحرب األهلية.
كانت «لجنة أهالي املخطوفني واملفقودين»
ف ــي ت ـلــك الـ ـح ــرب ت ـم ـ ّـر أم ــام ـن ــا ،وال ننتبه
إليها إال عندما تقضي نحبها واحــدة من
عـضــواتــه ،بعد بقية عمر قضته بحثًا عن
ّ
ابـنـهــا املـخـطــوف فــي أث ـنــاء ال ـحــرب .ال يهز
«س ـك ـي ـن ـت ـنــا» الـ ـع ــدد املـ ـه ــول لـلـمـخـطــوفــن
واملفقودين الذين كانت تطالب هذه اللجنة
بــالـكـشــف عــن مـصـيــرهــم 17 :أل ـفــا 17 .الــف
مواطن ،ال نعرف عنهم شيئا ،وقــد انتهت
الحرب منذ ثالثني عامًا.
اغـ ـتـ ـي ــال ل ـق ـم ــان س ـل ـي ــم ك ـ ــان م ـث ــل ضــربــة
وع ـ ــي ع ـل ــى رؤوس ـ ـن ـ ــا .م ـ ـ ــاذا ف ـع ــل ال ــرج ــل
لــ«يـسـتـحــق» ال ـق ـتــل ،بـحـســب تـعـبـيــر قــائــد
َ
فضح حزب
الذباب اإلكتروني املمانع؟ ألنه
الله في قضية انفجار املرفأ ،وحسب؟ هل
ألن ه ــذا الـفـضــح ك ــان مــوث ـقــا؟ وه ــل كــانــت
بقية املنظومة ستسكت عــن قتله لــو كان
الــدافــع الــواحــد إليها ،هو «مـجـ ّـرد» إسكات
َّ
لــأصــوات الرصينة الـتــي تتهم حــزب الله
باملسؤولية عن إنفجار املرفأ؟
أخطر من ذلك عليهم .قبل
لقمان سليم كان ْ
انفجار املرفأ ،كان ينبش في ذاكرة الحرب
األه ـل ـيــة .ك ــان يـمـشــي مـنــذ س ـنــوات بعكس
الـتـيــار :إن ــه يــريــد التنقيب عــن ذاك ــرة هــذه
الحرب ،بالبحث عن تفاصيل الجرائم التي
ارتكبتها املليشيات في أثنائها ،وقد باتت
حاكمة .وهــذا البحث كــان سيفضي حتمًا
إلــى إثـبــات ت ـ ّ
ـورط «املـســؤولــن الرسميني»
بال ِعني
ـن
ـ
ب
و
مرتكبيها
ـن
ـ
ب
فــي جرائمها.
ِ
َ
موسها.
ّ
املؤسسة التي أنشأها لقمان سليم« ،أمــم
لألبحاث والـتــوثـيــق» ،كــانــت هــذه غايتها.
وت ـف ـ ّـرع عـنـهــا مــا سـ ّـمــاه «ديـ ــوان ال ــذاك ــرة».
َ
وراح يبحث عن «من قتل من؟» .كان يجمع
ُ
ِّ
ُ
ُ
ك ــل م ــا ك ـت ــب وصـ ـ ـ ــور وس ـ ِـج ــل م ــن وق ــائ ــع
الحرب األهلية .بيانات ،مـقــاالتّ ،
كتيبات،
م ـع ـط ـي ــات :اإلخـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـقـ ـس ــري ،ال ـخ ـط ــف،
ال ـت ـع ــذي ــب ،الـ ـسـ ـج ــن ،املـ ـق ــاب ــر ال ـج ـمــاع ـيــة،
ـاويــن،
اإلعـ ــدامـ ــات ،الـتـهـجـيــر .يـجـمــع ال ـع ـنـ ُ
ي ـف ــرزه ــا ،يـحـفـظـهــا ،يـحـمـيـهــا م ــن الــغ ـبــار
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نسيان جرائم الحرب
األهلية هو الذي
يسمح لهؤالء
الممسكين بخوانيقنا
ْ
بأن يستم ّروا بقتلنا
حتى هذه اللحظة،
بحرية تامة

ْ
والـ ــرطـ ــوبـ ــة ،ي ـ َـم ــك ـ ِـن ــن ب ـع ـض ـه ــا ،ويـ ـص ـ ِّـور
ب ـع ـض ـهــا اآلخ ـ ــر .وصـ ــف أح ــده ــم نـتــاجـهـ ًـا
ب ــ«ال ـخ ــزان ــة امل ــواط ـن ـي ــة» ،ت ـك ــون مـفـتــوحــة
ِّ
أمــام اإلستعمال الـعــام .وهــي خــزانــة ُرتبت
بضمير الـتــأنــي وال ــدق ــة ،ال ي ـق ـ َـارن إال بما
َ
كتبه هو ،لقمان سليم ،أو ما نشره في داره،
«الجديد» ،الزاخرة باألعمال الالمعة.
كان يقول« :ال يحق ألحد أن يصادر املاضي،
فهو الذي يصنع الحاضر .وألننا مواطنون،
حق التدخل في الحاضر ،فلنا أيضًا
ولنا ْ
حق التنقيب في املاضي ومحاولة فهم ما
جــرى .وفــي النهاية ،لن تكون هناك روايــة
واح ــدة ،وأي محاولة لفرض روايــة واحــدة
ه ــي مـ ـش ــروع ت ــوت ــال ـي ـت ــاري» .وفـ ــي ال ـع ــام
 ،2008أط ـلــق لـقـمــان سـلـيــم مــوقــع «دي ــوان
الــذاكــرة اللبنانية» ،حيث ْ
يؤرشف لقضية
املـ ـخـ ـط ــوف ــن واملـ ـفـ ـق ــودي ــن خـ ـ ــال الـ ـح ــرب
األهلية .على موقعه اإللكتروني ،يلخص
مشروعه بالقولّ :
«ندعي أن «ديوان الذاكرة
اللبنانية» دليل إلى «السلم» و«الحرب» ال
إلى واحد منهما دون اآلخر».
لقمان سليم مثقف عضوي بامتياز .رغم
سخريته ّ
املرة من التعبيرات املاركسية ،هو
الشيوعي الـقــديــم ،كــان يــأخــذ مــن الجدلية
أداة فلسفية يصيغ بها تناقضات العالم.
َّ
ويتوسل الــواقــع الـحــي ،الـنــاس ،قصصها،
م ــأس ــات ـه ــا ،م ـس ــارات ـه ــا .ي ـت ـفــاعــل وج ــدان ــه
وع ـق ـلــه م ـع ـهــا ،وي ـخ ـلــص إل ــى الـنـتـيـجــة :ال
تنسوا يا جماعة اننا خارجون من الحرب.
وأن الذين خاضوها ،هم سادتنا اآلن .وأن
ّ
علينا أن تنذكر ذل ــك ،دائـ َمــا ،بــالــوثــائــق ،ال
ّ
بالتفجع .وهو الــذي خــاض معركة حياته
ضد اإلفــات من عقاب جرائم الحرب ،وقع
شهيدًا برصاص الفالتني منه.
ُس ِكت عن اغتياله ،كما ُج ِّمدت كل إجراءات
التحقيق بـشــأنــه ،ألن مـشــروعــه كــان ّ
يهدد
املنظومة بأسرها ،من الصميم .املنظومة
املحلية ،اللبنانية ،السورية والفلسطينية،
فلقمان مثقف مشرقي ،ال لبناني فقط.
ّ
ل ـق ـمــان س ـل ـيــم ت ـ ـ َ
ـرك ل ـنــا م ـي ــراث ــا ن ـع ـتــز بــه:
ّ
ميراث الذاكرة الحية .النسيان مثل الفراغ،
ْ
لكات
مـثــل الـعـبــوديــة .يـجـ ّـر ال ـنــاس إل ــى ته ٍ
ال تفهمها ،ال تملك الحجة ،وال الكلمة ،ال
تستطيع إزاء ه ـ ــا شـيـئــا .طــاملــا أن َّجــذرهــا
ُض ــائ ـ ٌـع ف ــي م ـتــاهــات ال ـت ــواري ــخ امل ـلــف ـقــة أو
امل ـه ـ َـم ـل ــة .وم ــن ص ـ ـ َ
ـادر ذاك ـ ــرة ال ـن ـ َـاس كمن
َ
حرمها من كل أشكال املقاومة ،واألنفة.
نـسـيــان جــرائــم ال ـحــرب األهـلـيــة هــو الــذي
يسمح لـهــؤالء ْ
املمسكني بخوانيقنا بأن
ي ـس ـت ـم ـ ّـروا بـقـتـلـنــا ح ـت ــى هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة،
بحرية تامة ،ومــن دون أيــة محاسبة ،من
دون أي عقاب.
(كاتبة لبنانية)
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الجريمة المتواصلة
بحق أطفال الدواعش
ياسر أبو هاللة

يحتل طفل أميركي عناوين األخبار إن اختطفته عصابة أو فقده ذووه في أثناء
نزهة على الشاطئ .في املقابل ،مئات األطفال عديمي الجنسية تخلت عنهم دولهم
بال ذنــب اقترفوه مختطفون رهائن منذ أسبوع في سجن الحسكة في سورية،
ّ
معرضون للموت في أي لحظة ،إن هاجمت القوات األميركية وعمالؤها من جماعة
قــوات سورية الديمقراطية (قسد) سجن الحسكة املؤقت (غوانتنامو مؤقت منذ
عقدين) لتحرير السجن من قبضة مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية (داع ــش) .ال
صور لألطفال ،وال األمهات ،وال يحتلون عناوين األخبار .القصة هي عودة «داعش»،
ّ
وكيفية مواجهة خطره الداهم .شكل هجوم «داعش» فرصة للتذكير بكارثة أسر
الدواعش ،بحسب «نيويورك تايمز» ،أول من أمس الثالثاء« ،ما يقدر بنحو 3500
محتجز في السجن املكتظ .وهناك ما يصل إلى  700قاصر ،حوالي  150منهم من
ّ
انضموا لدولة
مواطني دول أخرى وصلوا إلى سورية أطفاال صغارا مع ذويهم الذين
الخالفة» .وبحسب الصحيفة األميركية« ،سلط حصار السجن الضوء على محنة
آالف األطفال األجانب املحتجزين منذ ثالث سنوات في املعسكرات والسجون في
صبية ال تتجاوز أعمارهم
املنطقة
الذين هجرتهم بلدانهم» .وتكشف أن من النزالء ِ
ُ
 12سنة .نقل بعضهم إلى السجن ،بعد أن اعتبروا أكبر من أن يبقوا في معسكرات
عائالت يشتبه في أن أفرادهها من مقاتلي تنظيم الدولة
االعتقال التي احتجزت
ٍ
اإلسالمية .وتوضح «عندما يصبح األوالد في املعسكرات مراهقني ،يتم نقلهم عادة
إلى زنازين مكتظة ،الغذاء والرعاية الطبية وحتى ضوء الشمس فيها شحيحان».
و«تــزداد محنتهم صعوبة عندما يبلغون ً 18
عاما .على الرغم من عدم توجيه أي
تهم ٍة ألي من الشباب األجانب بارتكاب جريمة ،إال أنهم وضعوا مع عموم السجناء،
حيث ينام مقاتلو داعش كل ثالثة على سرير»ّ .
تقيد الجريمة ضد مجهول .دول
ُ
عربية وغربية تنكر مواطنيها ،مقاتلني مذنبني كانوا أم أسرا بريئة تعاقب بجريرة
اآلباء .والعالم ّ
يتفرج على الجريمة البشعة املرتكبة يوميا وبرعاية أميركية .وهو ما
ّ
يساهم في صناعة نسخة جدية من «داعش» ،سواء داخل املعتقالت أم من ذويهم
خــارج املعتقالت ،والذين يــرون كل هذا الظلم بال أفــق .تنقل «نيويورك تايمز» عن
مدير املعهد األميركي ملكافحة اإلرهاب أرديان شاكوفسكي قوله إن املسلحني الذين
تم اعتقالهم في هجمات منذ فقدت املجموعة آخر أراضيها قبل ثالث سنوات يبدو
أنهم أصغر سنًا ،ومــن عائالت ذات أعضاء أكبر سنًا مرتبطة بــداعــش« ،إذا كان
ّ
مجندي داعشّ ،
يغير حسابات التفاضل والتكامل
األمر كذلك ،فهذا جيل جديد من
والتهديدات بعدة طرق».
وكانت «هيومان رايتس ووتش» قد اتهمت ،في  ،2019السلطات العراقية وسلطات
إقليم كردستان بأنها تعتقل وتالحق غالبا األطـفــال الذين ليست لهم أي صالت
ّ
مزعومة بداعش ،وتعذبهم النتزاع االعترافات ،وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات
سريعة وغـيــر عــادلــة .وق ـ ّـدرت املنظمة عــدد املحتجزين بنحو  1500طفل لشبهة
االنـتـمــاء إلــى التنظيم ،ودان ــت مـئــات األط ـفــال ،بينهم  185أجنبيا على األق ــل ،بتهم
متصلة باإلرهاب.
ّ
مستمرة ،وال أحد
سواء انتهت مأساة سجن الحسكة بالتفاوض أم بمجزرة ،الجريمة
يريد أن يعرف بوجود آالف األطفال األبرياء في السجن ،وال دولة تريد أن تستقبلهم،
سواء دولهم أم الدول الغربية التي تستقبل الجئني .املطلوب التخلص منهم بصمت.
ّ
مذكراته ،وتجد من ينتجها فيلما سينمائيا ،ساعتها ُ
سيصعق
ربما يكتب بعضهم
املشاهدون ويستغربون كيف ُسمح بتعذيب هــؤالء األطفال بال ذنــب؟ املؤكد أننا
نشاهد دراما على الهواءّ ،
تخيل أزيز الرصاص واالنفجارات وتحليق الطيران فوق
رؤوس األطفال وال يجدون من يلوذون بهّ .
مجرد أرقام بعد نهاية العملية «نجحت
قوات سورية الديموقراطية ،بدعم أميركي ،في تحرير سجن الحسكة من مقاتلي
داعــش ،وقتل في العملية  89مقاتال و 34قاصرا و 10نساء» ،من نجوا من املوت
ّ
يتمنون لو كانوا في عداد املوتى حتى ال يذهبوا إلى معسكر االعتقال.

اليهودية والصهيونية...
المراجعة الضرورية
محمد أحمد بنّيس

ّ
مؤكد أن القضية الفلسطينية تمر بأسوأ مراحلها ،ألسباب كثيرة ،منها ما يرتبط
ّ
ُ
اتفاقات
باالنقسام الفلسطيني ،ومنها ما يرتبط باملتغيرات اإلقليمية التي تشكل
ـورهــا الــراهـ َـن ،بما يحيل إليه مــن تـ ٍّ
التطبيع بــن دول عربية وإســرائـيــل طـ َ
ـرد غير
مسبوق في املشهد العربي .وحني تقوم الدنيا وال تقعد داخل األوساط الصهيونية
بسبب إعادة املمثلة األميركية إيما واتسون نشر تدوينة مرفق ٍة بصورة متظاهرين
ّ
يؤشر على ّ
تحول نوعي في تعاطي الرأي
مؤيدين للشعب الفلسطيني ،فإن ذلك
ّ
التحول قد ال يفرز تداعياته املنشودة ما
العام الغربي مع هذه القضية ،غير أن هذا
لم تسنده مراجعة فكرية وسياسية تقع على كاهل حركات وتنظيمات سياسية
فلسطينية وعــرب ـيــة ،وت ـحــدي ـدًا مــا يتعلق بالتمييز بــن الـيـهــوديــة ديـنــا سماويًا
والصهيونية حركة استعمارية تستهدف احتالل فلسطني واجتثاث شعبها وإقامة
وطن قومي لليهود ،ألن استمرار االلتباس بينهما ،في تمثالت الرأي العام العربي،
يضر فقط بالقضية الفلسطينية ،بل ّ
ّ
يقدم مــوارد مجانية للكيان الصهيوني
ال
لتعزيز سرديته وفتح دروب جديدة أمامها في مختلف الجغرافيات الثقافية ،بما
ٍّ
يجعل تهمة ‹›مـعــاداة السامية›› جاهزة إلشهارها في وجــه من يقول كلمة حق
تأييدًا للحق الفلسطيني.
مــن َث ـ َّـم ،بــاتــت الـحــاجــة ّ
ملحة إلغـنــاء الـســرديــة الفلسطينية بمراجعة املرجعيات
ٌ
تنظيمات إسالمية فلسطينية
واملواثيق واألوراق التأسيسية التي تستند إليها ّ
وعــربـيــة فــي رؤيـتـهــا لـلـصــراع وتـحـ ّـوالتــه ،بــل تتخطاها نحو انـفـتــاح ممنهج على
حركات وأوساط يهودية مناهضة إلسرائيل ،بما ال يسهم فقط في إرباك املشروع
الصهيوني ،بل يسحب البساط من تحت كل من يرفع شعار مكافحة ‹›اإلرهــاب
ٌ
اإلســامــي›› الــذي ّ
صحيح أن
تتذرع به القوى الغربية الكبرى الداعمة إلسرائيل.
ّ
حركة حماس كانت قد أكدت ،في وثيقة املبادئ والسياسات العامة ( ،)2017أنها
‹›ال تخوض صراعًا ضد اليهود لكونهم يهودًا ،وإنما ضد الصهاينة ( ،››)..إال
أن ذلك ال يبدو كافيًا ،ليس فقط بسبب عدم تمييز ميثاق تأسيسها ( )1988بني
اليهودية والصهيونية ،ولكن أيضًا ألنه يحرم القضية الفلسطينية من مناصرين
كثر ،يحول ُ
تردد «حماس» ،وغيرها من تشكيالت اإلسالم السياسي ،في الفصل
الـصــريــح بــن الـيـهــوديــة والـصـهـيــونـيــة مــن دون انـضـمــامـهــم للمعسكر املناهض
للسياسات اإلسرائيلية .وتصبح هـ ًـذه املراجعة أكثر إلحاحًا حني نعلم أن هناك
وحركات يهودية ترفض الصهيونية وال تعترف بإسرائيل،
يهودًا غير صهاينة
ٍ
وفي مقدمتها حركة ناطوري كارتا املعروفة بعدائها إسرائيل ،هذا من دون إغفال
املكاسب التي حققتها حركة مقاطعة إسرائيل .ولسنا في حاج ٍة للتذكير بالفشل
الذريع للنخب العربية ،خالل النصف األول من القرن املنصرم ،في إدارة ملف اليهود
العرب الذين وجدوا أنفسهم ،في لحظة تاريخية فارقة ،بني مطرقة ضغوط الحركة
الصهيونية وسندان رأي عـ ٍّ
ٍّ
عربي لم يجد في هذه النخب ما ُيسعفه للتعاطي
ـام
ٍ
بنضج أكثر مع ّ
تمدد هذه الحركة داخل األوساط اليهودية العربية.
ٍّ
تتحكم هذه الحركة في معظم وسائل اإلعــام األميركية من صحافة وتلفزيون
ّ
ودعاية وسينماً ونشر وغيرها .وقد مكنها ذلك من التأثير في الرأي العام الغربي
ّ
عـقــودًا ،مستغلة التخلف الـعــام الــذي تــرزح تحت وطــأتــه املجتمعات العربية ،لكن
إمعان دولة االحتالل في تقتيل الفلسطينيني وتشريدهم وتجويعهم جعل فنانني
ّ
ومثقفني وكتابًا غربيني يعيدون النظر في السردية اإلسرائيلية التي ترفع شعار
‹›معاداة السامية›› لتبرير ّ
توحش هذه الدولة ،وينبرون ملناصرة فلسطني وفضح
الترهات التي ّ
ّ
دالالت كثيرة في ظل
تتوسل بها هذه السردية .وهو أمر ينطوي على
ٍ
املأزق الذي تمر منه القضية الفلسطينية.
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آراء

حرّيات مستباحة في تونس
أنور الجمعاوي

ّ
تعد الـحـ ّـريــة باعتبارها قــدرة اإلنـســان على
ات ـخــاذ ق ـ ــراره ،وتـحــديــد مـصـيــره ،والتعبير
ع ــن وج ـ ـ ــوده ،وإثـ ـب ــات كـ ْـي ـنــون ـتــه بــالـطـ ّـريـقــة
ال ـتــي يــريــد ،مــن أه ـ ّـم امل ـكــاســب ال ـتــي حققها
االجـتـمــاع التونسي بعد ث ــورة  ،2011فبعد
عقود مــن قيام الــدولــة األحــاديــة ،الشمولية،
الـقــامـعــة ال ـتــي اح ـت ـكــرت الـ ـش ــارع ،والـفـضــاء
الـعــام ،ومـنــابــر التفكير والتعبير ،ووســائــل
اإلع ــام ،على عهد الحبيب بورقيبة وخلفه
ّ
التونسيني
زين العابدين بن علي ،عاش جل
َ ْ
خــال العشرية املنقضية مــا ُيـعــرف بــ«عــقــد
ال ـ ْحـ ّـريــات» بــامـتـيــاز ،فقد انتقلت الـبــاد من
ّ
التعددية ،ومن حكم
حقبة األحادية إلى زمن
الحزب الواحد والرجل الواحد إلى التنافس
س ـل ـم ــي عـ ـل ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،واخـ ـ ـت ـ ــار الـ ـن ــاس
ال ـ ّ
ممثليهم فــي قصر الــرئــاســة ،وفــي الـبــرملــان،
وف ــي املـجــالــس الـبـلــديــة ف ّــي كـنــف الشفافية.
ـارس املـ ــواط ـ ـنـ ــون ح ــق ـه ــم فـ ــي ال ـت ـج ـ ّـمــع
وم ـ ـ ـ ـ ّ
وال ـت ـنــقــل ،وال ـت ـظــاهــر ،والـتـفـكـيــر والـتـعـبـيــر
ب ـ ـصـ ــوت ع ـ ـ ـ ــال ،وغ ـ ـ ـ ــدا االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج س ـل ــوك ــا
ّ
ّ
عمليا ملك
يوميا ،وأصبح الشارع
مواطنيا
ّ
وتعددت وسائل اإلعالم بشكل غير
الشعب.
ّ
تعبيريا،
مسبوق ،وغدا الفضاء العام مجاال
ت ـشــارك ـيــا ،ال يستثني أحـ ــدا ،ب ــل ســاهــم في
ّ
تأثيثه ،وصياغة مشهديته ُجــل التونسيني
على اختالف ّ
توجهاتهم العقدية ،والفكرية،
والجندرية ،والسياسية.
ل ـكــن ال ـ ــدارس ي ــاح ــظ ّأن ال ـح ــري ــات ال ـعـ ّ
ـامــة
والـخـ ّ
ـاصــة آلــت إلــى االنـحـســار بشكل مريع،
ّ
م ـنــذ أع ـل ــن الــرئ ـيــس ق ـيــس س ـعــيــد الـتــدابـيــر
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ( ،)2021/07/25وي ـخ ـشــى
مــراقـبــون فــي الــداخــل وال ـخــارج مــن أن تعود
البالد إلى ّ
مربع االستبداد ومصادرة الرأي
ّ
اآلخـ ــر .وم ــن أه ــم ال ـحـ ّـريــات املـسـتـبــاحــة زمــن
حكم االستثناء ،نذكر التضييق على ّ
حرية
ّ
الـتـعـبـيــر ،وتـقـيـيــد حـ ّـريــة الـتـنــقــل لبعضهم،
والـتـعــامــل الـقـمـعــي /الـعـنـيــف مــع ال ـحــق في
ال ـت ـظ ــاه ــر .ول ــذل ــك ت ــداعـ ـي ــات خ ـط ـي ــرة عـلــى
الــداخــل التونسي ،وعـلــى ص ــورة تــونــس في
الخارج.
تـحـ ّـررت بعد ثــورة  2011األقــام والحناجر،
وارتـ ـ ـف ـ ــع ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن الـ ـقـ ـل ــوب ،وان ـت ـش ــرت
صـ ـح ــاف ــة امل ـ ـ ــواط ـ ـ ــن ،وص ـ ـنـ ــاعـ ــة ال ـ ـتـ ــدويـ ــن،
وكتابة التقارير االستقصائية ،وأصبحت

السياسة شأنا عـ ّ
ـامــا ال شأنا نخبويا .كما
ازده ــرت أدبـيــات نقد الشخصيات القيادية
ال ـحــاك ـمــة واملـ ـع ــارض ــة ،وت ـي ـ ّـس ــر ،إل ــى درج ــة
معتبرة ،النفاذ إلى املعلومة ،وغدت مساءلة
ّ
التعددية
املسؤولني حدثا متواترا .وساهمت
الـتـعـبـيــريــة ف ــي تـخـفـيــف ال ـك ـبــت ال ـج ـمــاعــي،
وال ـت ـن ـف ـيــس ع ــن الـ ـن ــاس ،وأت ــاح ــت ال ـفــرصــة
لتدشني حوار ّ
موسع بشأن مسائل إشكالية،
كــان النظر فيها محظورا أو يكاد ،من قبيل
م ـح ــام ــل ال ــدسـ ـت ــور ،والـ ـع ــاق ــة ب ــن ال ـحــاكــم
واملـ ـحـ ـك ــوم ،والـ ـع ــدال ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة ،وق ـضـ ّـيــة
ال ـش ــري ـع ــة وامل ـ ـ ـيـ ـ ــراث ،ومـ ـس ــأل ــة ال ـج ـن ــدري ــة،
والـجـنـســانـيــة ،وح ـ ّـري ــة الـضـمـيــر ،وغـيــر ذلــك
م ــن امل ـشــاغــل كـثـيــرّ .
وأدى ذل ــك نـسـبـ ّـيــا إلــى
دمقرطة التفكير والتعبير ،وترسيخ ثقافة
ّ
املساءلة في السياق التونسي .لكن املشهود،
ّ
ّ
ف ــي ظ ــل ال ـتــداب ـيــر االسـتـثـنــائـيــة ،أن هــامــش
حـ ّـريــة التعبير تــراجــع بشكل مـفــزع ،فقد ّ
تم
ّ
خلفية نقدهم سياسات
اعتقال مدونني على ُ
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وأحـ ـي ــل آخـ ـ ــرون على
ال ـق ـضــاء ال ـع ـس ـكــري ،ب ــدع ــوى ت ـهــديــد الـسـلــم
االج ـت ـم ــاع ـّـي والـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـعـ ــام .وتـ ـ ـ ّـم إي ـق ــاف
إعــامــي ألن ــه ألـقــى قـصـيــدة ألحـمــد مـطــر في
بــرنــامــج تـلـفــزي .فيما ت ـ ّـم إغ ــاق ع ـ ّـدة أقنية
تلفزية بسبب تقديمها نقدا جريئا للنظام
القائم (مكتب الجزيرة ،نسمة ،الزيتونة.)...
كـمــا أشـ ــارت الـنـقــابــة الــوطـنـيــة للصحافيني
ّ
الـتــونـسـيــن مـ ــرارا إل ــى أن ع ــددا مـعـتـبــرا من
اإلعـ ّـامـيــن املـيــدانـيــن غ ــدوا يـعــانــون بشكل
مـكــثــف م ــن الـهــرسـلــة وامل ـضــاي ـقــات األمـنـيــة،
وب ـل ــغ األمـ ـ ــر درجـ ـ ــة اح ـت ـج ــازه ــم ف ــي م ــراك ــز
اإليقاف ،ومصادرة أدوات عملهم ،وتعنيف
أمنيني لهم ّ
ّ
ولفظيا بسبب تغطيتهم
ماديا
تـظــاهــرات احتجاجية مـعــارضــة للمنظومة
الحاكمة بعد  25يوليو /تموز .2021يضاف
إلى ذلك تراجع منسوب البرامج السياسية/
الـجــدالـيــة فــي الـقـنــوات اإلعــامـيــة العمومية
ّ
وال ـ ـ ـخـ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة ،وظـ ـ ـه ـ ــور خ ـ ـ ــط ت ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
ّ
ـال
وســائــل اإلع ــام ّالـعـمــومـيــة خـصــوصــا مــيـ ٍ
ـوج ـهــات الــرئـيــس السياسية،
إل ــى تمجيد تـ
وت ــروي ــج خ ـط ــاب أنـ ـص ــاره م ـقــابــل تهميش
الصوت املخالف لهم أو إقصائه من املشهد
َ ّ
وجــلــى ذل ــك مـثــا تغييب قـيــادات
اإلع ــامــي.
األحزاب املعارضة في برامج القناة التلفزية
الــوطـنـيــة األولـ ــى مـنــذ اإلعـ ــان عــن الـتــدابـيــر
االستثنائية .وتخبر هذه املعطيات بوجود

مساع نظامية /رسمية تــروم إحياء خطاب
املــديــح فــي الـفـضــاء اإلع ــام ــي ،وتـعـمــل على
تدجني السلطة الرابعة ،وإعادتها إلــى بيت
ْ
طاعة الحاكم بأمره
ّ
على كي ّف ماّ .
عـلــى صـعـيـ ٍـد آخـ ــر ،ت ـعـ ّـد ح ــري ــة الـتـنــقــل حــقــا
ّ
طبيعيا ،أقـ ّـرتــة املواثيق الحقوقية الدولية.
ّ
لكن املالحظ في زمن حكم االستثناء بتونس
ّ
والحقوقيني ،ورجــال
أن بعض السياسيني ّ
األع ـمــال ،جــرى تقييد تنقلهم ،ومنعهم من
ّ
العمل ،والسفر ،وذلــك بتعلة وجــود شبهات
ْ
فساد تحوم حولهم ،فوجدوا أنفسهم أسرى
ٍ
اإلق ــام ــة ال ـج ـبــريــة م ــن دون إذن ق ـضــائــي أو
ملواطنني
موجب قانوني .وفــي ذلــك ّحــرمــان
ّ
م ــدن ـي ــن مـ ــن مـ ـم ــارس ــة ح ــق ـه ــم فـ ــي ّ ال ـت ـنــقــل
داخ ــل ال ـبــاد وخــارج ـهــا ،وه ــو مــا أث ــر سلبا
على حياتهم املهنية ،وأوضاعهم الصحية
والـنـفـسـيــة ،وعــاقــات ـهــم االج ـت ـمــاع ـيــة .وبـلــغ
األم ـ ــر أخـ ـي ــرا درج ـ ــة اخ ـت ـط ــاف رئ ـي ــس كتلة
حــركــة النهضة فــي الـبــرملــان الـتــونـســي ،نــور
الــديــن البحيري ،وهــو فــي طريقة مــن منزله
إلى ّ
مقر عمله ،وتعنيفه أمنيني له ،ومصادرة
ً
هاتفه ،وأخــذه عنوة إلــى جهة غير معلومة
ّ
بحسب مــا صـ ّـرحــت بــه زوجـتــه .وظــل الرجل
ّأي ــام ــا ف ــي م ـك ــان م ـج ـه ــول ،وهـ ــو م ــا ُيـعـتـبــر
ف ــي ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي إخ ـف ــاء ق ـســريــا .وبـقــي
البحيري على تلك الحالة ،محروما من زيارة
أهله وطبيبه ومحاميه له إلــى حني الكشف
عــن وج ــوده فــي مستشفى خ ــارج العاصمة
ل ـخ ــوض ــه م ـع ــرك ــة أم ـ ـعـ ــاء خـ ــاويـ ــة (إض ـ ــراب
ّ
التعسفي من
جوع) احتجاجا على احتجازه
السلطات األمنيةّ .
وبررت وزارة الداخلية ما
ّ
حصل بــأن الرجل واقــع تحت طائلة اإلقامة
الجبرية مــن دون أن تـقـ ّـدم إذنــا قضائيا في
ّ
هذا الخصوص .وخلف ذلك استياء واسعا
لدى الــرأي العام في الداخل والخارج ،وأثار
ّ
حفيظة منظمات حقوقية وطنية ودولـيــة.
وأصدرت املفوضية األممية السامية لحقوق
اإلنسان بيانا في هذا الشأنّ ،
عبرت فيه عن
ّ
تخوفها من تدهور وضع حقوق اإلنسان في
ّ
تونس ،مشيرة إلى أن «ظاهرتي االختطاف
واالحـ ـتـ ـج ــاز ال ـت ـع ـس ـفــي ت ـث ـي ــران تـ ـس ــاؤالت
ّ
جـ ّـديــة ،وأن ه ــذا االن ـت ـهــاك امل ـفــرط لـلـحـ ّـريــات
ل ـ ــم تـ ـشـ ـه ــده الـ ـ ـب ـ ــاد مـ ـن ــذ عـ ـه ــد ب ـ ــن عـ ـل ــي».
وط ــال ـب ــت امل ـفــوض ـيــة ال ـس ـل ـطــات الـتــونـسـيــة
ب ــاإلف ــراج ال ـف ــوري عــن الـبـحـيــري ورج ــل أمــن
آخر محسوب على حركة النهضة أو توجيه

لم تكن الح ّريات
والعامة
الفردية
ّ
التي كسبها
التونسيون بعد الثورة
هديّة من رئيس ،وال
هبة من أحد

االت ـ ـهـ ــام إل ـي ـه ـمــا ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ب ـن ــاء عـلــى
ّ
وتوسلت السلطة التنفيذية
تدابير قضائية.
فــي اعـتـمــادهــا اإلقــامــة الـجـبــريــة بــاألمــر عــدد
ّ
 50لسنة  1978املنظم لحالة الـطــوارئ ،وهو
أمر رئاسيْ ،
ّ
ٌ
زجري ،تعسفي أصدره الحبيب
ّ
بورقيبة إبان انتفاضة الخميس األسود (26
يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي  )1978بـغــايــة تقييد
حركة النقابيني ،والسياسيني املعارضني له.
ّوأح ــرى بالرئيس الـحــالــي ال ــذي أعـلــن مــرارا
أنــه ُيــريــد اإلص ــاح أن يدفع نحو إلـغــاء ذلك
ّ
األم ــر الــادس ـتــوري ،املـتـخــلــف ،بــدل توظيفه
للتضييق على خصومه السياسيني.
ّأمـ ـ ـ ــا الـ ـتـ ـظ ــاه ــر ،ف ـف ـع ــل وجـ ـ ـ ـ ـ ــودي ،وح ــرك ــة
تعبيرية ،سلميةّ ،
يعبر من خاللها املواطن
عن مشاركته في الفضاء العام ،وعن مواقفه
ومطالبه .وورد في الفصل  37من الدستور
ّ
ال ـتــون ـســي أن «ح ــري ــة االج ـت ـم ــاع والـتـظــاهــر
ّ
السلميني مضمونة» .لكن واقــع الـحــال بعد
التدابير االستثنائية ُيثبت خالف ذلك ،فقد
دأبت السلطات األمنية ،في الشهور الخمسة
امل ـن ـق ـض ـيــة ،ع ـلــى م ـمــارســة تـضـيـيـقــات على
املـظــاهــرات االحتجاجية ،املـعــارضــة للنظام
الحاكم ،فكثيرا ما عمدت إلى تعطيل وصول
املــواط ـنــن إل ــى ســاحــات الـتـظــاهــر عـبــر غلق
امل ـنــافــذ امل ـ ّ
ـؤدي ــة إل ـي ـهــا ،وتـكـثـيــف ال ـحــواجــز
ُ ّ
ال ـح ــدي ــدي ــة ،وت ـف ـت ـيــش امل ـ ـ ـ ّـارة الـ ــعـ ــزل ،ومـنــع
آخــريــن مــن دخ ــول الـعــاصـمــة .وت ـط ـ ّـور األمــر
أحـيــانــا إل ــى درج ــة اسـتـخــدام ال ـقـ ّـوة املفرطة

ض ـ ّـد مـحـتـ ّـجــن .وت ـب ـ ّـدى ذل ــك بـشـكــل واض ــح
يـ ــوم نـ ــزل ط ـيــف م ــن ال ـتــون ـس ـيــن لــاحـتـفــال
بــذكــرى ال ـثــورة ( 14يـنــايــر /يناير الـحــالــي)،
ّ
فـقــد واج ـه ــت الـ ـق ـ ّـوات املـســلـحــة املـتـظــاهــريــن
السلميني بالغاز املسيل للدموع ،والرصاص
الـصــوتــي ،وخــراطـيــم املـيــاه املـلـ ّـوثــة .فيما ّ
تم
سـ ْـحــل بعضهم ،وض ــرب آخــريــن واعتقالهم.
ولم يسلم من ذلك مراسلون صحافيون .وفي
هذا السياقّ ،
صرح ماتيو غاليتييه ،مراسل
«ل ـ ّي ـبــراس ـيــون» و«جـ ــون أف ــري ــك» ف ــي تــونــس
بأنه تـ ّـم تعنيفه من عناصر من الشرطة في
ـال قــاس ـيــة في
أث ـن ــاء ت ـصــويــره عـمـلـيــة اع ـت ـقـ ّ
شارع محمد الخامس ،قائال «رشني أحدهم
بــال ـغــاز املـسـيــل ل ـلــدمــوع م ــن مـســافــة قــريـبــة.
طـ ــوال ال ــوق ــت ،كـنــت أصـ ــرخ إن ـنــي صـحــافــي.
ّ
االعتماد الــذي منحته لي السلطات
وقدمت
ّ
التونسية .لكنهم ركلوني ،وصادروا هاتفي
ّ
امل ـح ـم ــول وب ـطــاق ـتــي ال ـص ـحــاف ـيــة» .وســلـمــه
الطبيب وصفة ّ
تنص على راحــة بـ  15يوما
ّ
وخدوش .ويبدو
جراء ما أصابه من كدمات
ّ
ّ
أن امل ــراد مــن ذل ــك كـلــه ض ــرب ح ــق الـتـظــاهــر،
ّ
وتــره ـيــب امل ـح ـتــجــن ع ـلــى ال ـن ـظــام ال ـحــاكــم،
وثنيهم عن الخروج ّ
ضده ثانية .وقد ّ
عبرت
 21مـنـظـمــة وطـنـيــة ع ــن «سـخـطـهــا م ــن نهج
املتظاهرين
القمع البوليسي الذي استهدف
ّ
ّ
بما شكل وصمة عار في ذكرى الثورة وأشر
إلى سعي السلطة للتحكم في تونس بآليات
ّ
غـيــر ديـمـقــراطـيــة وغـيــر مــدنـيــة لــن ت ــؤدي إال
إلــى تغذية الغضب تجاه املؤسسة األمنية،
وتعميق األزمة بني املواطنني والدولة».
خـتــامــا ،لــم تـكــن ال ـحـ ّـريــات الـفــرديــة والـعـ ّ
ـامــة
التي كسبها التونسيون بعد الـثــورة ّ
هدية
من رئيس ،وال هبة من أحد .بل كانت وليدة
ـال طــويـ ٍـل
تـضـحـيــات ال ـش ـه ــداء ،ون ـت ــاج ن ـض ـ ٍ
بذله سجناء الــرأي ،ونقابيون ،وحقوقيون،
وسياسون معارضون وقفوا في وجه الدولة
القامعة ،وبذلوا وقتهم وجهدهم وأعمارهم،
بــل حـيــاتـهــم ،مــن أج ــل أن يحيا التونسيون
ف ــي ك ـنــف الـ ـح ـ ّـري ــة .ل ــذل ــك أح ـ ــرى ب ـم ـكـ ّـونـ ّـات
املجتمع املدني أن تتجاوز خالفاتها وتكثف
ج ـهــودهــا الـنـضــالـيــة وال ـت ـنــويــريــة ّم ــن أجــل
تحقيق دولة املواطنني ،وأن تقف صفا واحدا
ّ
ْ
ضد محاوالت قضم ّ
وضرب املنجز
الحريات
ّ
ّ
الحرية قــوام الكينونة
الديمقراطي .ذلــك أن
ّ
الحية ،وأساس املواطنة الفاعلة ال محالة.
(كاتب تونسي)

الخطاب الحقوقي للسيسي
أحمد مفرح

تقوم فلسفة حكم الرئيس املصري ،عبد الفتاح
السيسي ،على أن الشعب هو الذي استدعاه،
على غير رغبته ،لكي يقوده ويحكمه ،لذا فهو
َ
غير مطالب بتبرير أفعاله وشرح سياساته
وتفسير أفـكــاره ،وعلى الشعب أن يقبل ،في
كل األحــوال ،قراراته ،راغبًا أو مجبرًا .وتنبع
تلك الفلسفة النرجسية املتعالية املرضية،
عرض السيسي َ
من الخطر الكبير الذي ّ
نفسه
له ّإبــان انقالب  3يوليو ،فلو فشل االنقالب،
ل ـس ـق ـطــت ُ
رأسـ ـ ـ ــه مـ ـع ــه ،ل ـ ــذا س ـي ـظ ــل يـحـصــد
ث ـمــار ن ـجــاح ان ـقــابــه حـتــى يـنـتـهــي وجـ ــوده،
ه ـكــذا يـعـتـقــد .فــى أش ـهــر الـخــدمــة العسكرية
الـتــي مــررنــا ب ـهــا ،تختفي كلمة الـحـقــوق أو
اإلنسانية أو املألوف من القاموس ،فكل شيء
ّ
يحركه هوى ورغبة الرتبة أو الدرجة األقدم،
ّ
ال قانون وال قيم وال ثوابت ،هــذا ما يترسخ
فــى عــزلــة الكهف بــن قــوانــن الـغــاب املـمـتـ ّـدة،
ّ
والتي تنتهي بتكلسات ال تبرأ ،في العقول
والـسـلــوك .لــذلــك لــم يكن العسكر فــى بــدايــات
االن ـقــاب مـضـطـ ّـريــن لتبرير قمعهم لحقوق
اإلن ـســان ،وال ارتكابهم عـشــرات امل ـجــازر ،وال
ال ـق ـتــل بـ ــدم بـ ـ ــارد ،ب ــل تـ ـج ــاوز ذلـ ــك املـعـسـكــر
ال ـ ـ ــذي ش ـي ـط ـن ــوه وب ـ ـنـ ــوا ع ـل ــى س ـي ــل دم ــائ ــه
اسـتــراتـيـجـيـتـهــم ،لـيـنــال الـبـطــش معسكرهم
الداعم ،ثم قادتهم وزمالءهم.
في البداية ،كان خطاب حقوق اإلنسان الوارد
مع ثورة  25يناير ،غريبًا على من ّ
تربوا على
جــدران سلطة القمع وكانوا أدواتــه ،كما كان
غــريـبــا ،أي ـضــا ،عـلــى مــن قــامــوا بــال ـثــورة ،لــذا
ّفرطوا به سريعًا ..وضع النظام معادلة القمع
بـمــوازاة ظاهرة اإلرهــاب ،وكأنها الزم وحيد
الستئصاله .كان الخطاب الخارجي املتصلب
ي ـق ــوم ،ف ــي امل ـج ـمــل ،ع ـلــى رف ــض ّ
أي ضـغــوط
خارجية في ملف حقوق اإلنـســان ،والتذكير
بادعاءات ما ّ
بقوة ّ
تقدمه مصر ،وحدها ،من
تضحيات فى مجال مكافحة اإلرهــاب نيابة
ٍ
عــن الـعــالــم بــأســره ! ودورهـ ــا الـفــاعــل وال ــذي
يتوجب حمده ،في منع الهجرة من الجنوب
ّ
التشدد فــى فــرض مرجعية
إلــى الشمال .مــع
نموذج معني للقياس.
تصدير
أو املقارنة أو
ٍ
إضافة إلى التعامل الفردي مع الدول املركز،
مــن خ ــال بـعــض امل ــزاي ــا وصـفـقــات األسـلـحــة
وم ـن ـ ًـح امل ـن ــاط ــق االق ـت ـص ــادي ــة ،وال ـت ــي كــانــت
كافية للفت االنتباه عما ّ
يؤسس في القاهرة
من قهر وعنف وكراهية .أمــا خطاب الداخل

فلم يتجاوز الحديث عن إنقاذ الرئيس الدولة
من تداعيات ثورة يناير التي كادت أن تغرقها
ف ــى عــالــم ال ـفــوضــى والـ ـخ ــراب ،ومـشــروعــاتــه
ال ـع ـمــاقــة ،وجـلـبــه االس ـت ـق ــرار م ـقــارنــة ب ــدول
الـجــوار .ربما فرضت الضغوط على النظام،
يبرر أفعاله ،أو يفصل بني ّ
أخيرا ،أن ّ
املقدمات
التي ّادعاها والنتائج التي وصل إليها .لذلك
كــان رد فعل الــرئـيــس على انـتـقــادات وجهت
إلــى بــاده في منتدى شباب العالم في شرم
الشيخ قبل أي ــام ،انفعاليًا .وعـلــى الــرغــم من
أن التساؤل جاء فى سياق محاكاة وتمثيل،
لـكـنــه لــم يـقـبــل ب ــه ،فـمـنــذ ثـمــانــي س ـن ــوات ،لم
يجرؤ صحافي مصري أن يطرح سؤاال كهذا
في حضرته.
ك ــان دور ه ــذه امل ـشـ ِـاركــة ال ـتــي أثـ ــارت الـجــدل
ف ــى امل ـح ــاك ــاة أن ت ـط ــرح هـ ــذا الـ ـس ــؤال بـهــذه
ال ـك ـي ـف ـيــة ،ل ـكــن اإلحـ ـس ــاس ب ـح ـجــم الـجــريـمــة
ربما أخرج الرئيس عن شعوره ،ووضعه في
قفص االتـهــام املـجــازي الــذي يبدو أنــه يمثل
ل ــه كــابــوســا ،فـقــد يـقــف ف ــى قــريـنــه الحقيقي
ُ
يــومــا ،لـيـســأل عــن جــرائــم يشيب لـهــا البشر!
ّ
«نشعر بالقلق من حاالت االعتقال التعسفي
واالخ ـت ـف ــاء ال ـق ـســري وق ـمــع املـجـتـمــع املــدنــي
وان ـت ـهــاكــات لـلـسـجـنــاء  ،»..كـلـمــات م ـحــدودة
تـطـلـبــت ث ـلــث ال ـس ــاع ــة لــدح ـض ـهــا م ــن ممثل
بتهافت غير مقنع ،مــا استلزم تدخل
مصر
ٍ
الــرئ ـيــس ،لـيـفــاقــم األزمـ ــة .اعـتـبــرهــا السيسي
ّادعـ ـ ــاءات ،وت ـح ـ ّـدث عــن إط ــاق استراتيجية
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،عـلــى الــرغــم مــن انفصالها
عن الواقع .وكـ ّـرر القول إن حقوق اإلنسان ال
تقتصر على الحقوق املدنية والسياسية فقط
مــع أهميتها ،وأن توفير فــرص العمل وحق
السكن والرعاية الصحية والتعليم املناسب،
ح ـق ــوق أص ـي ـلــة م ــن ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ،وأن ـهــا
تحديات للدولة املصرية .وقال إن مصر
تمثل ٌ
حــري ـصــة ع ـلــى ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان م ــن مـنـظـ ّـور
ّ
فكري! مؤك ًدا أن التنوع واالختالف هما سنة
كونية بني الــدول ال يستطيع أحــد تغييرها،
مـ ـش ـ ّـددًا ع ـلــى خ ـصــوص ـيــة ال ــرؤي ــة امل ـصــريــة
للحقوق والـحــريــات ،فيما َيعتبر االختالف
فــى وج ـهــات الـنـظــر ،داخ ـل ـيــا ،أو الـتـبــايــن مع
رأيه ورأي السلطات جريمة عقوبتها السجن
سنوات.
بالجمل نفسها ،تـحـ ّـدث رئـيــس وزراء مصر
مصطفى مــدبــولــي مــع «بــرنــامــج بــا قـيــود»
عـ ـل ــى «بـ ـ ــي بـ ــي سـ ـ ــي» فـ ـ ــي أث ـ ـنـ ــاء امل ــؤتـ ـم ــر،
والـ ــذي بــث ي ــوم األح ــد  16يـنــايــر « :2022ال
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ب ــد م ــن أن ن ـعــي أن ظـ ــروف ال ـ ــدول مـخـتـلـفــة،
وبــال ـتــالــي ع ـنــدمــا نـنـظــر إل ــى قـضـيــة حـقـ ًـوق
اإلن ـســان ال بــد أن نـضــع فــي اعـتـبــارنــا أيــضــا
الحقوق االجتماعية واالقتصادية والبيئية
مشيرا إلى املعايير التي ّ
ً
تطبق
والسياسية»،
ّ
متقدمة ال يمكن تطبيقها فــي دول
فــي دول
املنطقة لـظــروف معينة! وقـبــل هــذا الحديث
بساعات ،كان عضو املجلس القومي لحقوق
اإلنسان ،أنور السادات ،يناقض هذا الخطاب
املـ ــوحـ ــد ،و ي ـع ـلــن أن ال ـس ـل ـط ــات الـقـضــائـيــة
والنيابة العامة تبحثان حــاالت املحبوسني
احـتـيــاطـيــا ،تـمـهـيــدا ل ــإف ــراج عــن ع ــدد منهم
خالل أيام قليلة!
لم يكن الرئيس وال نظامه ،بمن فيهم وزير
خ ــارج ـي ـت ــه ،ي ـك ـت ــرث ــون ق ـب ــل ،ب ــال ـح ــدي ــث عــن
حقوق اإلنسان ،ولكن ّ
ردات الفعل ّ
عبرت ،هذه
املـ ّـرة ،عن قلق عــارم .وكــان الرئيس سئل ،في
ديـسـمـبــر /كــانــون األول  2020فــى اإللـيــزيــه،
ع ــن م ـســألــة «اع ـت ـق ــال م ــدون ــن وصـحــافـيــن
وناشطني مصريني» كان ّ
رده «ال تنسوا أننا
في منطقة مضطربة» .وهذه ّ
املرة أعاد التكرار
أن بالده فقط نجت من بني كل الدول املجاورة
مــن ال ـخ ــراب ،وطـلــب  50مـلـيــار دوالر سنويًا
لكي يسمح لشعبه بحق التظاهر والتعبير
عــن رأي ــه ،وكــأن املجتمع الــدولــي مطالبا بأن
ي ــدف ــع ل ــه ع ـلــى ال ـ ـ ـ ــدوام .وفـ ــي  16سـبـتـمـبــر/
أي ـلــول  ،2021نـشــرت منظمة الـعـفــو الــدولـيــة
( ،)Amnestyوهيومن رايتس ووتش واملعهد
الدنماركي ملناهضة التعذيب (،)DIGNITY
بالتعاون مــع كوميتي فــور جستس (،)CFJ
وامل ـف ــوض ـي ــة امل ـص ــري ــة ل ـل ـح ـقــوق وال ـح ــري ــات
ّ
تضمنت أن ممارسات
( ،)ECRFثالثة تقارير،
جـهــاز األم ــن الــوطـنــي ّأدت إل ــى إقــامــة «نـظــام
إرهابي» يسعى إلى إسكات جميع العاملني
في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان .وإلغاء
السلطات املصرية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية في مناخ يكاد يرقى إلى مستوى
اإلفالت التام من العقاب.
وس ــط ه ــذا امل ـن ــاخ امل ـ ـتـ ـ ّ
ـردي ،ي ــرم ــي الــرئـيــس
أزمــاتــه فــي ملعب ال ـغــرب ،قــال« :أنــا مسؤول
عن إحياء  100مليون نفس والحفاظ عليهم،
وهذا أمر ليس باليسير» .وكلمة اإلحياء هذه
ربما تدخل القاموس السياسي للمرة األولى،
ف ـقــد ت ـج ــاوز وزيـ ــر ال ــدف ــاع امل ـص ــري الـســابــق
حــدود صالحياته بوصفه بشرا ،واعتقد أن
اإلح ـيــاء وال ــرزق مــن مـهــام عمله ،على الرغم
من إصــراره على إلغاء الدعم التمويني – (ال
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بخالف األزمات المالية
واالقتصادية ،يشير
التغير في خطاب
الرئيس المصري إلى
الخارج ،أخيرا ،إلى نوع
من الهلع

يتجاوز  50جنيهًا ألربعة أفراد ّ
حدا أقصى)
ً
كامال ،ورغبته العارمة فى رفع سعر الخبز،
ّ
ووضـ ـع ــه امل ــاي ــن ت ـحــت حـ ــد ال ـف ـقــر سـنــويــا
بسياساته الرأسمالية املتوحشة ،وشهيته
لــاق ـتــراض .وأض ـ ــاف« :ه ــل أن ـتــم مـسـتـعـ ّـدون
كــأصــدقــاء أوروب ـي ــن ودول مـهـتـمــة بحقوق
اإلنـ ـس ــان أن ت ــوف ــروا ل ـن ــا ذل ـ ــك؟ م ـس ـت ـعـ ّـدون
لـ ـت ــوفـ ـي ــر ت ـ ــوأم ـ ــة لـ ـج ــامـ ـع ــات مـ ـص ــري ــة مــع
ّ
املتقدمة لتقديم نــوع مــن التعليم
جامعتكم
الجيد الذي يناسب متطلبات العصر»« .هل
ّ
مستعدون لنقل جــزء من الصناعة إلى
أنتم
بلدنا حتى نوفر فرص عمل ألكثر من % 65
ّ
مستعدون
من شعبنا من الشباب؟ هل أنتم
تعملوا ده؟ وال إحـنــا بنطالب فقط القيادة
السياسية املوجودة في الدول توفر املعايير
ّ
تتصورها؟ أنــا أتـصـ ّـور أننا محتاجني
التي
شكل أعمق للنقاش والحوار ما بيننا»! ظ
ل ــم ت ــوف ــر س ـي ــاس ــات ال ـق ـمــع لـلـشـعــب طـعــامــه
بــأريـحـيــة ،واع ـتــرف الــرئـيــس ،هــذه امل ـ ّـرة ،بأن
الشعب فقير ال يخرج من منزله إال للعمل بجد
ليوفر قوت يومه .على الرغم من ذلــك ،وصل
عدد السجناء واملعتقلني على خلفية قضايا
سياسية إلى  65ألف سجني ومعتقل ،توفى
منهم حتى أكتوبر /تشرين األول  2020حوالي
 1058شخص ،بحسب منظمة «كوميتي فور
جستس ( .)Committee For Justiceبخالف
األزم ــات املالية واالقـتـصــاديــة ،يشير التغير
في خطاب الرئيس إلــى الـخــارج ،أخـيــرا ،إلى
نوع من الهلع ،يبدو من صوته وكلماته التي
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ي ـحــاول أن يخرجها بـعـفــويــة ،فـتـخــرج جبرًا
ّ
مــا يــؤكــد أن انـتـهــاكــات ح ـقــوق اإلن ـس ــان هي
امللف الوحيد ربما الــذي يحاصره ويضغط
ع ـل ــى رق ـب ـت ــه وي ـح ـج ــز أنـ ـف ــاس ــه .وق ـ ــد جـعــل
هــذا التغيير الـنـظــام يطلق «اإلستراتيجية
الوطنية لحقوق اإلنسان  »2026-2021جبرًا،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم تـفـعـيـلـهــا ،وس ــاه ــم فى
اإلفــراج عن عشرات املعتقلني ،بعضهم بأمر
م ـبــاشــر وق ـ ـ ــرارات فــوق ـيــة ،م ـثــل رامـ ــي شعث
وباتريك جــورج وعال القرضاوي ،وبعضهم
جــاء تخفيفا للضغوط .كما ّأدى إلــى تغيير
املجلس القومي لحقوق اإلنسان ( عدا ثالثة
أعضاء) ،ووضع أنور السادات وفريق الحوار
ال ــدول ــي داخ ـل ــه ،عـلــى الــرغــم مــن تصريحاته
بـشــأن االعـتـقــاالت واإلخ ـفــاء الـقـســري ،والتي
ُ
قــد تــؤخــذ عـلــى ال ـن ـظــام ال لـصــالـحــه .وكــذلــك
إلغاء حالة الطوارئ ،على الرغم من التالعب
الـقــانــونــي والـتـشــريـعــي ال ــذي أعـقـبـهــا .وهــذا
يلقي بتبعات إضافية على العاملني فى هذا
امللف ،فمزيد من الضغط سيمنح مزيدا من
الحقوق والحلحلة ،مع اإليمان بأن الجهود
تؤتي ثمارها ،ولــو بالتركيز بالضغط على
السلطات املصرية لالنضمام إلــى االتفاقية
ال ــدول ـي ــة لـحـمــايــة األشـ ـخ ــاص م ــن االخ ـت ـفــاء
الـقـســري ،ووض ــع إط ــار تشريعي ي ـجـ ّـرم تلك
املـمــارســة ،وكــذلــك الضغط لتحسني أوضــاع
االحتجاز لحماية السجناء من الحرمان من
الرعاية الصحية وسوء املعاملة ،واإلفراج عن
كبار السن وذوي األمراض املزمنة.
إن ـم ــا ال ـن ـق ــاش ه ـن ــا ب ـش ــأن ق ـض ــاي ــا تـحـســن
األوضــاع وليس تيبيض السجون ،ما ّ
يعبر
ع ــن ط ـب ـي ـعــة األزم ـ ــة وت ــوح ــش الـ ـنـ ـظ ــام .لـكــن
«بي بي سي» بثت ،أخيرا ،مكاملات للرئيس
الـتــونـســي املـخـلــوع ،زي ــن الـعــابــديــن بــن علي،
ّ
يتحدث مع أركان نظامه في أثناء فراره
وهو
إل ــى الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،بـضـغــط جماهير
ثورة الياسمني التي افتتحت الربيع العربي،
وبدا وهو يتساءل فى هلع :هل أعود ّ
مجددًا
وهم ينصحونه بالتريث ،حفاظًا على أمنه..
«ال ،ال ،ال ،الوضع يتغير بسرعة والجيش ال
ّ
املستبد
يكفي» .. .تــؤكــد التسريبات حقيقة
ال ــذي هيمن على نـظــام قمعي مخيف قرابة
 23سنة ،وقد تحول إلى إنسان مرتبك تحت
رحمة تعليمات وزرائــه في لحظاته األخيرة
في السلطة ،فبداخل كل دكتاتور صــارم فأر
مذعور.
(مدير تنفيذي كوميتي فور چستس)
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